
 

 
 
 
 

 
 

 اسالمي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام
 8938 تابستانـ هار ب/   8/ پياپي  یکم ه/ شمارپنجمسال 

 1شناسی حکمت متعالیهروش
 2جواد دلپذیر    

 

 چکيده
یکی از وجوه تمایز بین حکمت متعالیه با مکاتب فلسفیی یییفین در روف فلسفیی حکمفت     
متعالیه نهیته است. مالصدرا در این روف، ضمن یایبندی به اصول روف عقالنفی و برافانی،   

بهره برده است. این امر، روف حکمت متعالیه را به  اای شهودی و وحیانی نیز بسیاراز روف
روشی تألییی از سه روف مذکور تبدیل کرده است. در ایفن نوشفتار روف مفذکور امفراه بفا      

 اای عینی، واکاوی، و مبانی به کار گیری این روف بیان و ارزیابی شده است.ارائه نمونه

   کليدواژگان
انی، شففهود، دیففن، روف شففهودی، روف شناسففی، روف عقلففی براف حکمفت متعالیففه، روف 
 وحیانی، روف تألییی.
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 .(delpazirjavad@yahoo.com) مرکز تخصصی فلسیة اسالمی حوزة علمیه قم 4یژوه سطح دانش. 2
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 مقدمه
صفدرالمتألهین شفیرازی بفه صفورم کفامال       حکمت متعالیه، مکتب فلسیی استواری است که 

ریزی کرد و تا به حال نیز تنها مکتب فلسیی یویفا در  متمایز از دیگر مکاتب فلسیه اسالمی یی
متعالیه با مکاتب یییفین در مباحفب بنیفادین  ن    اای عمدة حکمت جهان اسالم است. تیاوم

یابد؛ تا جایی که برخی وجفه تمفایز حکمفت متعالیفه را در نففام فلسفیی بر مفده از        بروز می
ابیم کفه گرهفه   یف امفا بفا تأمفل در روف حکمفت متعالیفه درمفی       1انفد. دانسته« اصالت وجود»

یه اسالمی نیز قابل میفااده  اای به کار گیری این روفْ کم و بیش در دیگر مکاتب فلسرییه
است، استیاده کامل از این روف تنها در حکمت متعالیه به وقوع ییوسته است. کاربسفت ایفن   
روف ویژه، موجب دستیابی به اصفول بنیفادین حکمفت متعالیفه و در نیتپفه، ییفدایش نففام        

الیفه را  ای جامع و سازوار شده است. بنابراین یکی از وجوه اساسی تمایز حکمفت متع فلسیی
 وجو کرد.باید در روف خاص  ن جست

ای را شفناختی خفود، روف تفألییی ویفژه    شناختی و روفمالصدرا با استیاده از مبانی معرفت
اای روف فلسیی صحیح از دیدگاه مالصفدرا و بفه   فرضمطرح کرد. در این نوشتار ابتدا ییش

د شد و نیز هرایی ار یف   سخن، شرایط روف فلسیی صحیح از منفر اییان بیان خواادیگر 
گیفری  اا و نحوه به کار گیری  نها واکاوی شده و در ادامه با بیان شواادی، بهفره فرضاز ییش

اای اثباتی روف تألییی و به عبارم دیگر، یایبندی عملی اییان بفه ایفن   عملی اییان از مؤلیه
 شرایط مطرح گردیده است.

 شناسي حکمت متعاليههای روشفرض. پيش1
 . ضرورت روش عقلي برهاني در فلسفه1ـ1

یفردازد  اای استی به نحو کلی میفلسیه به لحاظ موضوع، علمی است که به شناخت واقعیت
شود. اما از جنبه روشی، فلسفیة اولفی کفه محفل     تعبیر می« شناسیاستی»رو، از  ن به و ازاین

رافانی در مقابفل علفوم    بحب این نوشتار است، از اقسام فلسفیة مطلف ، و در نتیپفه علمفی ب    
قوام فلسیه تنهفا بفه ایفن نیسفت کفه واقفع       »رو، خطابی، جدلی، مغالطی و شعری است. ازاین

گونه که است، به دست  ید؛ بلکه باید این واقع بفه شفیوة عقلفی و امفراه بفا یاسداشفت        ن
 2«.قوانین و ضوابط عقلی به دست  ید

و معتقفد   9رسفاند ند که انسفان را بفه واقفع مفی    داصدرالمتألهین براان را راای میاساس براین

                                              
 .16و  06، ص1، جدر مدی به نفام حکمت صدرایی، ک: عبودیت.ر. 1
 .212ص فلسیة اسالمی،تأمالتی در فلسیة ، یناهیزدان. 2
 (.21ص الحاشیه علی الهیام الییاء،، صدرالمتألهین) الحق على الوقوف إلى موصل به موثق طريق والبرهان. 9
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توان از  ن عدول کفرد، روف عقلفی   است روف معتبر در مباحب فلسیی که به ایچ وجه نمی
اای دیگر ف امچون روف شهودی و روف نقفل   در نتیپه، دستاورداای روف 1براانی است؛

تواننفد در فلسفیه اسفتیاده    میاند، ناز منابع دینی ف تا زمانی که بازخوانی و اثبام براانی نیده 
توانند مقدمة قیاس فلسیی قرار گیرنفد.  اای دینی و شهودام عرفانی نمیرو گزارهشوند. ازاین

اامیتفی شفریعت و شفهود نفزد     البته باید توجه داشت که این امر به ایچ وجه بفه معنفای کفم   
ت که جایگفاه دیفن و   که در ادامه بیان خوااد شد ف وی بر ن اس مالصدرا نیست؛ بلکه ف هنان 

نمایی باالتری نیز دارند. با ایفن حفال بفه دو دلیفل     تر از فلسیه است و درجة واقععرفان، رفیع
 توان مستقیما  از این دو دلیل در فلسیه استیاده کرد:نمی

افای  اول  نکه فلسیه دانیی است که با به کار گیری روف براانی به شناخت یقینفی واقعیفت  
شناختی(، اعتقاد جزمفی بفه صفد     یقین حقیقی و نیس االمری )و نه روان یردازد واستی می
حاصل  مده »با قید  2ای است که از علت ذاتی حقیقی و نیس االمری حاصل  مده باشد.گزاره
از « تقلیفدی نبفودن  »یایفه،  شوند. بفراین ، اموری مانند حدس عرفی و تقلید، خارج می«از علت
افای  توان با اعتمفاد صفرب بفه گفزاره    بنابراین در فلسیه نمی 9اای شناخت یقینی است.مؤلیه

دینی به کیف حقیقت دست یافت؛ دلیل دوم  ن است که فلسیه دانیی امگفانی اسفت و در   
نتیپه باید در  ن از زبانی امگانی بهره برد. زبان میترک بین امة اندییمندان با به کار گیفری  

روف دینی که تنها برای معتقدان به ار دینفی  شود. برخالب روف عقلی و براانی حاصل می
کننده یا برای اففرادی کفه   معتبر است، و نیز برخالب روف شهودی که تنها برای خود میااده

 4به او یا شهود وی اعتماد دارند، معتبر است.
البته ذکر این نکته الزم است که کارکرد عقل در فلسیه در اقامفه برافان و بفه اصفطالح عقفل      

افای عقفل ماننفد تحلیفل، تبیفین و توصفیف،       منحصر نیست؛ بلکه از دیگر توانفایی  استداللی
 1شود.در فلسیه استیاده میامچنین از شهود عقلی نیز 

                                              
 .(31، ص1ج ،الحکمة االمعاللةة ا ةالااارةالرااارااة االا  ةة اااااا، صدرالمتألهین) العقلية األحكام في المتبع هو البرهان وإنما. 1

 .(411، ص9، ج)امان بالبرهان إال يعرف ال لحقوا البرهان هو المتبع
 يووو   أن يمكون  ال اعتقوااا  كوذا  يكوون  أال يمكن ال أنه ويعتقد كذا، كذا أن فيه يعتقد الذي هو يقين بالحقيقة هو الذي فالعلم. 2
 فوي  يعتقود  أن هوو  منوه  ينواليقو . كذا أنه ءالشي في يعتقد أن هو التصديقي والعلم .(12ص، البراان، (المنط )الییاء، سیناابن)

 يمكون  لوم  بنفسوه  بينوا  كوان  إن فإنوه . زواله يمكن ال حيث من وقوعه اعتقااا كذا يكون أال يمكن ال أنه ويعتقد كذا، أنه ءالشي
 (.210ص )امان، أوقعه األعلى األوسط الحد يكون أو الووا ، ممكن غير يصير فال بنفسه، بينا يكن لم وإن. زواله

 .114ف161ص تأمالتی در فلسیة فلسیة اسالمی،یناه، اای معرفت یقینی، ر.ک: یزدانلیه. برای شناخت مؤ9
 .باره ارائه خواایم داد در ادامه توضیحام بییتری در این. 4
اشفرا :  حکمفت ؛ امفو،  4فصفل  تفأمالتی در فلسفیة فلسفیة اسفالمی،    یناه، . برای اطالعام بییتر در این زمینه ر.ک: یزدان1
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 . ضعف روش عقلي صرف1ـ۲
و ضفرورم  کنفد  مفی دقیف  اشفاره    شفناخت حقفائ     درمالصدرا به ضعف راه عقلی محف   

مسئله اتحفاد   بارةمثال دررای ب نماید ومی گیری از روف شهودی در این موارد را گوشزدبهره
 د:گویعاقل و معقول می

لوم يتواثثوه احود مون العلمواء الن  واث        ان تحقيق هذا المطلب الغامض كان وقفا على االوائلو 
المقتصرين على البحث في االن اث، لو ال ان من  الل ه به بعض الفقوراء السوالكين وحورد صودث      

 1.بقوة العويو الحكيم
[ غيور تصوفية   ايضا من المسائل الشريفة التى ال يصل اليها االنسان بقوة الفكر البحثى ]من اوهذ

 2.الباطن وتهذيب السر
در فهففم کیییفت بقففای انسففان بفا وجففود تغییففرام    را کففارایی روف بحثفی صففرب  امچنفین 
داند و در جای دیگر ام علت ضعف روف عقلی صرب را این می 9کنداف انکار میجواری
 4.شوندکنند، گرفتار شکوک میافرادی که بر روف بحثی مح  اکتیا میکه 
 . ضرورت استفاده از روش شهودی1ـ9

صفدرالمتألهین معتقفد اسفت اسفتیاده از روف اشفراقی، بفه معنفای        گونه کفه گذشفت،   امان
گیری از شهود در کیف حقای  عالم، امری ضروری برای فیلسوب است. برای فهم دقی  بهره

شناختی  ن گاه الزم است مراد از شهود و روف اشراقی دانسته شود و حپیت معرفتاین دید
 شناسی در فلسیه نیز تثبیت شود.اثبام گردد و کارایی  ن از منفر روف

 . مراد از شهود و روش شهودی و اشراقي1ـ9ـ1
 ن عمفل  ای کفه در  معلوم، به اعتبار نوع و سنخ قفوه ادراکفی   یءواسطه با ششهود یا ییوند بی

ند از: شهود حسی، شفهود مثفالی، شفهود عقلفی،     اترین  نها عبارمکند، انواعی دارد که مهممی
، نفوعی  انسفان مراتب وجودی ار ی  از سخن، به حسب دیگرشهود قلبی و شهود روحی. به

طفور مسفتقیم    ای خاص از عفالم را بفه  داد و مرتبهخاص از ادراک شهودی به وی دست می

                                                                                                               
 .223ف221و  01ف16، 41، ص1، جالدین سهروردینپش دستگاه فلسیی شیخ شهابگزارف، شرح و س

 .32، صصدرالمتألهینمپموعه رسائل فلسیی ، صدرالمتألهین. 1
 .222امان، ص. 2
 ،الحکم االمعاللة ا الااارالرااارااة االا  ةة اا)امو،  ال يكفي فيها حفظ القواعد البحثية وأحكام المفهومات الذاتية والعرضية. 9
 .(162، ص3ج
ال على مجرا األن اث البحثية التي سيلعب بالمعولين عليها والمعتمدين بها الشوكو  يلعون الالحوق مونهم فيهوا للسوابق ولوم        . 4

 .(961، ص1، ج)امان يتصالحوا عليها ويتوافقوا فيها بل كلما اخلت أمة لعنت أختها
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دو نوع اخیر از شهود، یعنی شهود قلبی و شهود روحفی مطفرح    غالبا در عرفان  کند.ادراک می
دارد که در  ن، حقفای  بفه صفورم    « قلب». انسان در ورای قوة عقل، قوة دیگری به نام است

در شفهود  یابفد.  شوند؛ بلکه  نها را به طور جزئی و متیفخ  مفی  کلی و معقول دریافت نمی
و در  ،کنفد تیصیل میفااده مفی  اا را بهصورم ،گیوده استاف قلبی، عارب که حواس قلبی

ولفی افیچ یف  جفزو علفوم       ؛یابفد شهود روحی، حقای  و معانی را به نحو انفدماجی درمفی  
 بلکه با حقیقت صور در عالم مثال یا با حقیقفت اشفیا در عفالم عقفل      ؛حصولی و ذانی نیست

حصفولی نیفز داشفته     ةاب ذانفی و نتیپف  توانند بازتف این شهوداا می ةیابد و البته امییوند می
ای دارای روف اشراقی است، این است کفه از شفهود   اساس منفور از اینکه فلسیه. براینباشند

صفدرالمتألهین بفه روف اشفراقی و شفهودی توجفه       1شفود. قلبی و روحی در  ن استیاده می
ال حکفیم نیسفت:   ای دارد؛ تا جایی که معتقد است کسی که علم لدنی نداشته باشد، اصویژه
 2«.حكيمة تكون ال المرتبة هذ  النفس يبلغ لم وما اللدني العلم من تنا  إنما الحكمة وحقيقة»
 . اعتبار روش شهودی1ـ9ـ۲

شفود کفه   یس از  نکه مراد از شهود و روف شهودی اشراقی را دانستیم، این سؤال مطرح مفی 
سفخن، میفهودام   دیگفر و بفه  یا کیف و شهود عرفانی راای معتبر برای کیف واقفع اسفت   

اند؟ امچنین اگر یاسخ ما به ایفن سفؤال مثبفت باشفد،     شناختی حپتعرفانی به لحاظ معرفت
شفناختی قابلیفت اسفتیاده در    شود که  یا روف شهودی به لحفاظ روف این یرسش مطرح می

 فلسیه را دارد؟
 اکنون به یاسخ به این دو مسئله خواایم یرداخت.

 ناختي شهود عرفانيشالف( اعتبار معرفت
یابفد  ای وجود ندارد و مدر ک، معلوم خود را مستقیما  میدر شهود بین مدرَک و مدر ک واسطه

و در نتیپه، صورتی از شیء خارجی وجود ندارد تا مطابقت یا عفدم مطابقفت  ن بفا معلفوم،     
رو در مطلف  علفوم حرفوری و از جملفه کیفف و      مالک صد  یا کذب علفم باشفد. ازایفن   

سخن، امکان ندارد مدرَک بفه  دیگرمعناست. بهام عرفانی، عدم مطابقت علم با معلوم بیشهود
 علم حروری، هیزی جز واقعیت خارجی معلوم باشد.

معموال  گزارة بر مده از شهود قلبفی را داخفل در میفاادام و محسوسفام، کفه از بفدیهیام       

                                              
؛ 03و  41، ص1ج، الدین سفهروردی تگاه فلسیی شیخ شهاباشرا : گزارف، شرح و سنپش دسحکمت، یناهک: یزدان.ر. 1

، (: فلسفیه عرففان  1گنپینفه معرففت )  ، «حپیفت ذاتفی شفهود   » ،نژادامینی؛ 226ص تأمالتی در فلسیة فلسیة اسالمی،امو، 
 .911ص
 .41ص ،میاتیح الغیب . صدرالمتألهین،2



 06  1938/ بهار ـ تابستان  8پياپي م/ شماره یکم/سال پنج

انفد.  م قلبفی نیفز جفزو میفاادام    اند. اما واقعیت این است که میفهودا اند، ندانستهگانهشش
معرفت یقینی دو یایه دارد: اولیام و میاادام. شهود نیز انواعی دارد و اعفم اسفت از شفهود    
حسی، شهود عقلی و شهود قلبی، که قسم اخیر از دو شفهود یییفین، رتبفة واالتفری دارد. در     

ایفن مسفئله بفاقی    حقیقت اگر حپیت ذاتی شهود یذیرفته شود، دیگر فرقی میان انفواع  ن در  
گیرد؛ ارهند از  نپا کفه  اای معرفت یقینی قرار میماند. بنابراین شهود قلبی نیز جزو یایهنمی

 1توان  ن را مستقیما  در فلسیه به کار برد.شهود قلبی امگانی نیست، نمی
 شناختي شهود عرفانيب( اعتبار روش

موجودام نفام واقعی بیفرون از   اما نکته مهم این است که  یا معلوم شهودی، موجودی از
وجود انسان است یا اینکه موجودی خیالی است که بر اثر تصرفام غیر الهی در خیال متصفل  

شفود، بفه   عارب ایپاد شده است؟ در ار صورم، عارب امان شئ را کفه بفا  ن مواجفه مفی    
م کند و در این درک، خطایذیر نیست؛ اما تیسیری کفه از ایفن علف   صورم حروری درک می

تواند صحیح یا غیر صحیح باشفد؛ بفدین معنفا کفه ممکفن اسفت       داد، میحروری انپام می
گر حاضر است )بفه سفبب افوای    معلوم حروری، موجودی باشد که در مثال متصل میااده
رو هنفین شفهودی   دافد. ازایفن  نیس یا القای شیطانی(، اما او  ن را به مثال منیصل نسبت می

 2وب شود.تواند به کاذب بودن منسمی
و « ربّانی»، و تقسیم صحیح به «فاسد»و « صحیح»روی، تقسیم القائام یا واردام قلبی به بدین
، و نیز معیاراایی که برای ارزیابی و تیخی  «نیسانی»و « شیطانی»، و تقسیم فاسد به «ملکی»

مکاشیام صحیح و ح  از باطل و نادرست ارائه شفده ف هنفان کفه در برخفی  ثفار عرففانی         
تفوان  بدان یرداخته شده، بدین معناست که نمی مصباح االنسو شرح  ن  میتاح قونویمانند ا

به  نها استناد کرد؛ نه اینکه مکاشیام، خطایذیرند و قسم یفا اقسفامی از  نهفا مطفاب  بفا واقفع       
 شود:این مطلب از عبارام قونوی و ابن فناری در شرح کالم او استیاده می 9نیست.

النسان من التفرقة بين االلقاء الصحيح االلهي او الملكي، وبين االلقواء الشويطاني   وبه يتمك ن او 
 4ونحو  ممّا الينبغي الوثوق به.

 5و وااللقاء إمّا صحيح أو فاسد ممّا ال ينبغي الوثوق به.

                                              
 .299ف292ص تأمالتی در فلسیة فلسیة اسالمی،، یناهیزدان. 1
 .46، صفطرم در قر ن، : جوادی  ملیک.ر. 2
 .20، بهارمعرفت فلسیی، «اا(اا و یاسخخطانایذیری شهود )نق »، زادهک: حسین.ر. 9
 .11، صمیتاح جمع الغیب و الوجود ،قونوی. 4
 . امان.1
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القفای  »ای است بر اینکفه مفراد از   در مورد القائام شیطانی و نیسانی، خود قرینه« فاسد»تعبیر 
صحیح در مقابل فاسد است و نه صحیح در مقابل کاذب و غیر مطاب  واقع. حاصفل   ،«صحیح

 نکه عارب در مقام تمییز صد  از کذب نیست؛ هراکه این ویژگی به قرفیه اختصفاص دارد؛   
بلکه به دنبال این است که اواجس و وساوس شیطانی و نیسانی را از واردام الهفی و ملکفی   

افای نففام عرففانی خفود را بنفا نهفد و       و اعتماد به  نها، زیرساخت تمییز داد و بتواند با اتّکا
 1شناسی عرفانی و اموری مانند  ن را ارائه کند.جهان
شناسی، صفحت اسفتیاده   اساس، صاد  بودن امییگی شهودام عرفانی به لحاظ معرفتبراین

نی یا عقلفی(  شناسی عرفاشناسی )اعم از استیاز  نها را به عنوان روف کیف واقع در استی
شناسی، روشی اسفت کفه اسفتی را  ن هنفان کفه      داد؛ زیرا روف معتبر در استینتیپه نمی

است بنمایاند؛ اما در مورد شهودام عرفانی امییه این احتمال است که امری غیر واقعی به 
 عنوان نتیپة مکاشیه معرفی شده باشد.

یل علم حروری به شفمار  وریفم،   انگامی که شخ  تپربه و شهودی دارد، اگر  نها را از قب
توانند دلیفل عقایفد و باورافای    شناختی دارند و برای خود شخ  معتبرند و میاعتبار معرفت

تنهفا خطفا   اا نهاای حروری و خطانایذیرند. در این معرفتاو واقع شوند؛ هراکه  نها معرفت
اشیام عرفانی بفه لحففا   راه ندارد، بلکه احتمال خطا نیز منتیی است. اما امین شهودام و مک

انفد  اند یا باطل: در صورتی که خداوند یا فرشتگان،  نها را ایپاد کرده باشند، حف  منیأ، یا ح 
اند. مکاشیة باطل حتفی  و در صورتی که شیطان یا نیس شخ ْ  نها را ایپاد کرده باشد، باطل
ه و حتفی در میفان راه   در حال کیف برای سال  اعتباری ندارد. معموال  سالکی که در  غاز را

تواند این حاالم را از یکدیگر تمییز دافد؛ بلکفه   است، در حال وقوع تپربه عرفانی خود نمی
توان فراتر از  ن، افزود که تیخی  حقانیت یا ربانی و ملکی بودن از باطفل یفا نیسفانی و    می

 2د.شیطانی بودن  نها یس از تپربه عرفانی نیز دشوار است و به معیار نیاز دار
 . معيارهای سنجش صحت شهودات عرفاني1ـ9ـ9

عارفان مسلمان به این مسئله توجه داشته و معیاراایی برای تیخی  صحت تیسفیراایی کفه   
 9کنیم.اند. در ادامه به برخی از این معیاراا اشاره میشود، بیان کردهاز شهودام ارائه می

 عقلالف( 
ترین معیاراای تیخی  صفحت مکاشفیام   مهمعدم مخالیت با عقل و قواعد عقلی، یکی از 

                                              
 ..20، بهارمعرفت فلسیی، «اا(اا و یاسخخطانایذیری شهود )نق »، زادهک: حسین.ر. 1
 .21ف26، صشناسیشناسی یژواش در معرفتف تحقی  و روفرو، زادهحسین. 2
 .9شماره ، ییشمعارب عقلی، «ااى عرفان اسالمیاا و میزانسنپه»، نژادک: امینی.ر. 9
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 گوید:صدرالمتألهین در این زمینه میعرفانی دانسته شده است. 
اعلم انه اليجوز فى طوث الوالية ما يقضى العقل باستحالته، نعم يجوز ان ي هر فى طوث الوالية 

العقل وبوين موا   ما يقصر العقل عنه بمعنى انه اليدث  بمجرا العقل ومن لم يفر ق بين ما يحيله 
 1اليناله العقل فهو اخسّ من ان يخاطب فيتر  وجَهْل.

کنفد کفه   را نقفل مفى   الحقفائ   زادةامدانى در  ال ضلةعةنوی یس از نقل گیتار غزالى، سخن 
اعلوم ان العقول ميووان صوحيح و     »عقل را میزانى صحیح و صاد  و عادل معرفى کفرده اسفت:   

 2«.اليتصوث منه جوث احكامه يقينية الكذب فيها و هو عاا 
ابوحامد ترکه اصیهانى فراگیرى علوم عقلى و نففرى را بفراى سفالکان راه خفدا و مپاافدان      

شمارد؛ زیرا مپموعة علوم عقلفى کفه منطف  از جملفه  نهاسفت، در      طری  کمال ضرورى مى
قیاس با علوم کییى و ذوقى به مثابة منط  نسبت به علوم عقلفى اسفت و در مسفیر شفناخت     

  ید:از سقیم و ح  از باطل به کار مىصحیح 
البدّ للسالكين من اصحاب المجاهدة ان يحصّلوا العلوم الحقيقية الفكريوة الن ريوة اوال. ... حتوى    

و بالنسبة الى المعاثف التى تكون من جملتها الصناعة اآللية المميوة و   تصير هذ  العلوم الن رية
 .3الى العلوم الن رية...  الذوقية كالعلم اآللى المنطقى بالنسبة

ااى مالصدرا بر روف عرفا، اکتیاى  نان به مکاشیام صرب اسفت کفه منیفأ    ترین نقداز مهم
 برخى ایراداا و اشتبااام  نان شده است:  

فهذا تقرير مذهبهم على الوجه الصحيح المطابق للقوانين الحكمية البحثيوة، لكونهم السوتغراقهم    
المجاهدات وعدم تمر نهم فى التعاليم البحثية والمنواررات العلميّوة   بما هم عليه من الرياضات و

ثبما لم يقدثوا على تبيين مقاصدهم وتقرير مكاحفاتهم على وجه التعليم او تساهلوا ولم يبوالوا  
عدم المحاف ة على اسلوب البراهين الحتغالهم بما هو اهمّ لهم من ذلك ولهذا قل  من عباثاتهم 

نقوض وااليرااات وال يمكن اصوالحها وتهوذيبها ال وا لمون وقو  علوى       ما خلت عن مواضع ال
 4مقاصدهم بقوة البرهان وقدم المجاهدة.
، ارهند بییفتر  ن را موافف  نفریفام    فتوحامعربى در در بحب حیر، یس از نقل گیتار ابن

ان بفه  یابى این خطااا را عدم توجه به براف یابد، با برخى موارد مخالیت کرده، سرّ راهخود مى

                                              
 .922، ص2ج ،الحکم االمعاللة ا الااارالراااراا االا  ة ا. صدرالمتألهین،1
 .929صامان، . 2
 219-212ترکه، تمهید القواعد، صابن 9
 .224، ص0ج ،الحکم االمعاللة ا الااارالراااراا االا  ة اصدرالمتألهین، .4
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 1شمارد.سبب اشتغال فراوان به ریاضام می
گویفد:  شناسى مهم عرفانى اشفاره کفرده، مفى   به ی   سیب فتوحام 921عربى نیز در باب ابن

ااى حسى اشتباااتى روى دافد و  هه بسا براى عارب در تیخی  ادراکام خیالى از دریافت
انگفارد و احکفام   ن را محسوس مىبیند،  به دلیل عدم قدرم در تیصیل  نچه به قوة خیال مى

برد و در مورد حقیقت معفاد  سازد. مالصدرا از این امر بهرة فراوان مىحس را بر  ن جارى مى
... فمن قويت قوة خياله او ضوعفت قووة حّسوه ان يوري بعوين الخيوا  حويها. مشواهدا.         »گوید: مى

مر ويوعم ان مواثه  موجووا فوى    كما يشاهد سائر المحسوسات فكثيرا. مّا يشتبه عليه االمحسوسا.
 2«.الخاثج فيغلط
ااى ورود اختالب در کلمام عرفا اشتباه در تطبیف  اسفت. اگفر مفوازین عقلفى و      یکى از راه

داد. از جمله میکالتى که به دلیل اشفتباه در  اایى روى نمىعلمى رعایت شود، هنین مغالطه
یمندان و فِرَ  اعتقادى یدید  مفده،  ااى خیالى و حسى براى بسیارى از اندیتطبی  بین رؤیت

مسئله تناسخ است. شیخ اشرا  بفا وجفود اینکفه ادلّفة مخالیفان و موافقفان تناسفخ را ناکفافى         
بینى به کلمام حکمفاى قفدیم کفه امگفى اافل مکاشفیه و شفهود        شمارد، از باب خوفمى
دد؛ ارهنفد  گفر شود و گویا به قبفول تناسفخ متمایفل مفى    دهار ی  توقف علمى می 9اند،بوده

و دیگفر   اسفیار صفدرالمتألهین در   4شمارد.ورود به معاد را در نهایت امرى قطعى و حتمى مى
 ااى عقلى بر امتناع تناسخ و ارائه براان ویژه خود در ایفن بفاب،   ثار خود، یس از ارائه براان

تپسفم   تیصفیل دربفارة  سازد و  نچه را بفه در مقابل تناسخ دنیوى، تناسخ برزخى را مطرح مى
سازد، محمل و توجیه صحیح کلمام انبیا و اولیفا و حکمفایى   صور برزخى و مثالى مطرح مى

 1شمارد که ظاار سخنان  نان ثبوم نقل و تناسخ است.مى
اا موجفب  بنابراین خطا در تطبی ، و عدم رعایت قوانین علمى و عقلى در تیکی  انواع رؤیت

اند )مثل اینکفه ارواح خبیثفه در لحففة    رزخ دیدهشده است  نچه را با هیم بصیرم در عالم ب
انفد(، بفر میفاادام حسفى خفارجى      نزع روح مثال  به شکل سگ یا خوک یا مورهه در  مده

اند و این اند، به امان معناى ظاارى حمل کردهحمل کنند، یا دیگران که سخنان  نان را شنیده
اى عرففاى  از صدرالمتألهین نیفز یفاره  امر منیأ ییدایش قول باطل تناسخ شده است. البته ییش 

                                              
 .294، ص3، ج. امان1
 .991امان، ص. 2
 .411ص ،االشرا  حكم  شرح، شیرازىالدین قطبر.ک: . 9
 .296و 222ف210، ص2ج، مپموعه مصنیام شیخ اشرا ، ر.ک: سهروردی. 4
 .2، ص3ج ،اارالراااراا االا  ة االحکم االمعاللة ا الصدرالمتألهین، ک: .ر. 1
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 1اند.النفر به این نکتة باری  اشاره کردهدقی 
توانفد  شناسفی عقلفی اسفت، مفی    یافتفة اسفتی  اساس، فلسیة اسالمی که مپموعة سامانبراین 

معیاری برای ارزیابی مکاشیام عرفانی باشد؛ از جمله حکمفت صفدرایی کفه در اوج فلسفیة     
اایی از عرفان نفری اسالمی که به امراه تبیین عقلی بیفان شفده   ز  موزهاسالمی قرار دارد و نی

بهترین راه برای تیخی  سره از ناسفره، اسفتمداد از   ]یس از عرضه بر کیف معصوم[، است. 
بلکه بفرای   ؛مبانی متقن حکمت متعالیه است و این مطلب برای برتری فلسیه بر عرفان نیست

کت  ن، در ساحت عرفان، هفون منطف  اسفت در یییفگاه     شو ةالهی با ام ة ن است که فلسی
بنابراین ورود بفه وادی ایمفن عرففان بفرای نا گفاه از       .میزانی و  لی دارد ةحکمت؛ یعنی جنب

 2.مبانی براان، یُمن ندارد
 ب( دین
ترین و کاراترین  سنپه در تیفخی  درسفت از نادرسفت در وادى عرففان، دیفن اسفت.       مهم

اای انپفاری  شناسانه و گزارهاای استیبودن شریعت )اعم از گزاره عارفان مسلمان به مالک
سرّ این مطلب  ن است که دیفن کیفف    9اند.دین( برای تمامی مکاشیام عرفانی تصریح کرده

تام انسان کاملی است که از ارگونه تصرب غیر الهفی در امفان اسفت و در نتیپفه، کیفف او      
 ضرورتا  مطاب  با واقع است.

 داد:هین عرضة شهودام عرفانی بر قر ن و روایام را به بزرگان از عرفا نسبت میصدرالمتأل
وبناء معتقداتهم )عرفا( ومذاهبهم على المشاهدة والعيان وقالوا نحن إذا قابلنوا وطبقنوا عقائودنا    
على ميوان القرهن والحديث وجدنا منطبقة على رواهر مدلوالتهما من غير تأويول فعلمنوا أنهوا    

 4حبهة وثي. الحق بال
افا وزان بفدیهیام و اولیفام و    اساس، وزان کیف انبیا و اولیا نسفبت بفه سفایر کیفف    براین

                                              
 .121ص، شرح فصوص الحکم، ک: قیصری.ر. 1
 .32، صتیسیر انسان به انسان، جوادی  ملی. 2
وعلمنوا ان   كان الرجوو  الوي كشو  االنبيواء     كش  االنبياءواذا خال  الكش  الذي لنا » گوید:عربى میابنمثال  رایب .9

 .(1ص ،3، جالفتوحات المكيةعربى، ابن)« ونه زاا علي كشفه صحيحصاحب ذلك الكش  قد طرأ عليه خلل بك

مر حرعي محمدي تكليفي فقود التوبس عليوه    موث بامر الهي في حركاته وسكناته مخال  ألأفكل من قا  من اهل الكش  انه م»
 «.ن كان صااقا فيما قا  انه سمعإاالمر و

شفمارد، دیفن را   عقلى داراى ضوابط و مفوازین میفخ  مفى   محق  قیصرى نیز یس از  نکه علوم ذوقى را امچون علوم 
منها ما هو ميوان عام وهو القرهن والحديث المبنى كلٌّ منهما علوى الكشو  التوام    » کند:میزانی عام برای علوم ذوقی معرفی می

 .(92ص ،شرح فصوص الحکم، )قیصری «المحمدي
 .942، ص2ج ،الا  ة الحکم االمعاللة ا الااارالراااراا اا. صدرالمتألهین،4
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 1اا باید به اینها ارجاع یابند.فطریام برای علوم نفری است؛ از این نفر که سایر کیف
 استاد ج(

نحرافام ترین عواملی است که مانع خطااا و اداشتن استاد کامل در مسیر سلوک، یکی از مهم
 شود.شخ  می

 نفس مباحث عرفانىد( 
اایى که برای شهودام عرفانی قابل طرح است، مسائلو مباحب مطرح در علفم  از جمله سنپه

گیرى ساختار عرفان اسالمى و در یى روشفن  عرفان اسالمی است؛ بدین معنا که یس از شکل
افا، سفنپش درون   مپموعهشدن امهام مسائل  ن، در استنتاج و استنباط مباحب درونى و زیر

گیرد و صحت و سقم بسیارى از این دسفته مسفائل بفا مقایسفه و اسفتدالل و      علمى شکل مى
 شود.مح  زدن با مسائل دیگر روشن مى

 تطابق مکاشفه با واقع( هـ
در بسیارى از مکاشیامِ ناظر به حوادث روزمرة زندگى یا مسائل مفادى و دنیفایى و  نچفه در    

ترین راه کیف صحت، تطبی   نها با واقعیفت  اند باشد، بهترین و ابتدایىتودسترس امگان مى
اى در یقففه برخفورد   خارجى است. از باب نمونه، وقتى سال  با صورم منامیفه یفا مکاشفیه   

کنفد،  اى را در  ینفده گفزارف مفى   داد یفا حقیقفت و حادثفه   کند که از امرى ینهان خبر مىمى
مخیى یا انتفار وقوع  ن حادثه، به سفنپش واقعیفت مکاشفیة    تواند با کاوف دربارة  ن امر مى

خود بنییند تا اگر خارج را مطاب  یافت، بر صحت  ن  گاه شفود و در غیفر ایفن صفورم، از     
 بطالنش اطالع حاصل نماید.

 و( کثرت مشاهده
شفود و علفم حصفولی بفا علفم      افا برطفرب مفی   اگر ی  میااده به دفعام تکرر شود، ش 

 2داند.گردد. شیخ اشرا  این امر را از شرایط فیلسوب میحروری مطاب  می
معیاراای دیگری نیز برای تیخی  صحت و سقم مکاشفیام عرففانی بیفان شفده اسفت؛ از      

کننده دارای قرائن و شرایطی است که به مطابقت کیفف او  جمله اینکه گاه شهود و یا مکاشیه
واتر بفودن گفزارف یف  محتفوای شفهودی      اا متف شود. یکی دیگر از این راهبا واقع، یقین می

 خاص است که در ادامه، توضیحام بییتری در این مورد خوااد  مد.
با توجه به معیاراایی که بفرای ارزیفابی شفهودام ارائفه شفده اسفت، شفخ  دارای شفهود         

توانفد بفه   تواند به صحت یا عدم صحت کیف خود یی ببرد؛ در نتیپفه روف کیفیی مفی   می
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اساس، کیفف و  ر کیف واقع در علوم ناظر به این امر به کار رود. براینعنوان ی  روف معتب
 اای معتبر در فلسیه باشد.تواند یکی از روفشهود می
 اشکال

به رغم  نکه عارفان مسلمان، معیاراای بسیاری بفرای تیفخی  منیفأ ایفن مکاشفیام ارائفه       
با این معیاراا سنپید و ربفانی و   تواناای عرفانی را نمیاند، بسیاری از مکاشیام و یافتهکرده

ترین این الهی یا ح  بودن  نها را از باطل یا شیطانی و نیسانی بودنیان تمییز داد. یکی از مهم
اند. دیگر معیفار مهفم و   اا فراعقلاا و تپربهمعیاراا عقل است؛ ولیکن بسیاری از این مکاشیه

رو عصوم دسترس نفداریم؛ و .... . بفدین  اساسی  نها معصوم و عرضه بر اوست؛ اما اکنون به م
کنندگان قابل تیخی  نیست. البتفه در  اای عرفانی برای خود تپربهحقانیت بسیاری از تپربه

صورم تیخی ، معتبر خوااند بود. این یاسخ در صورتی درست و قابفل عرضفه اسفت کفه     
تی که برخفی از  اای حروری بدانیم؛ لیکن در صوراای عرفانی را معرفتمکاشیام و تپربه

 نها را حصولی تلقی کنیم، امچون مکاشیام و تواماتی که در مرتبة مثال متصل برای سال  
شود، احتمفال وقفوع خطفا در  نهفا کفم نیسفت. بییفتر نیفوس         و حتی غیر سال  حاصل می

افا و مکاشفیام   متوسط، مکاشیاتیان از این دسته است. به ار رو بر اساس ار دو مبنا، تپربه
 1شود. کننده معتبر نیستند و اعتبار  نها باید از راه دیگری احراز، حتی برای خود اشخاص تپربهعرفانی
 پاسخ

 در یاسخ به اشکال مذکور، توجه به این نکام الزم است:
تر بیان شد، شهودی که در این بحب دارای اامیت است، شهود قلبفی و  طور که ییش. امان1

امواره از سنخ علوم حروری بفوده و توامفام حاصفل     روحی است. بنابراین شهود عرفانی
 اند؛در مثال متصل، موضوعا  از محل بحب خارج

. مراد از شهود شیطانی که وجود  ن دلیل عدم حپیت مکاشیام عرفانی شمرده شده اسفت،  2
گفر شفود و   این نیست که واقعیتفی کفه حقیقتفا  ارزشفی نیسفت، بفه صفورم ارزشفی جلفوه         

گر شود؛ بلکه کییی است کفه  قت برخالب  نچه در واقع است، جلوهسخن، ی  حقیدیگربه
به لحاظ سلوکی به حال عارب مرر است. شااد این دیدگاه، کالم محق  کاشفانی اسفت کفه    

 داند:کیاند، کیف شیطانی میکییی را که صاحب خود را به سمت ارتکاب خالب شرع می
فتووّة،   صواحب  أمين ر أحد وال يفضحه، فإن هوعالمة صحّته )اي اإللهام( أن  صاحبه ال يخرق ست

اي مون  « وال يجاوز حودّا »فإن أفشى سر  أحد ويهتك ستر  ويفضحه، زا  عنه اإللهام وانقطع. 
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 1الحدوا الشرعيّة، وال يرتكب به معصية وإل ا لم يكن إلهاما، بل إلقاء حيطان؛
شود، نیانة خطای شفهودام  شناسانة عارفان میااده میاای استی. خطااایی که در گزارف9

گونفه خطاافا بفا قفوّم     نیست؛ بلکه ناشی از اشتباه در تعبیر و تیسیر این شهودام است. ایفن 
 اای مذکور، قابل تقلیل و برطرب شدن است؛یافتن کارکرداای عقالنی و سایر سنپه

کفه بفا    ای. نکته بسیار مهم این است که اگر حپیت شهود را ذاتی ندانیم، مکاشیام عرففانی 4
تواننفد دارای  انفد نیفز نمفی   اا مورد تأیید قرار گرفتهمالک عقل و دین و معصوم و سایر مالک
نمایی نفدارد، بفه سفبب تأییفد یف  روف دیگفر       حپیت شوند؛ بدین معنا که روشی که واقع

صورم،  نچه حپت است، امفر مفذکور اسفت؛ نفه  نچفه      نما شود؛ بلکه در اینتواند واقعنمی
ه قرار گرفته است. باید توجه داشت که تلقی وحی توسط انبیا نیز نوعی کیفف و  مورد میااد

نمفایی وحفی نیفز مفورد     شهود است و با انکار حپیت ذاتی کیف و شهود، حپیفت و واقفع  
خدشه قرار خوااد گرفت و باید این امر بفا معیفار دیگفری اثبفام شفود؛ ولفی هفه معیفاری         

 صالحیت این امر را دارد؟!
ای بفرای تیفخی  موانفع اسفتیاده از شفهودام عرففانی       ر مذکور را حقیقتا  سفنپه اما اگر امو

حال به وجفود  ایم و درعینبدانیم، نیانة این است که حپیت ذاتی شهودام عرفانی را یذیرفته
اساس، روف شهودی، روشفی  ایم. براینگیری از این میهودام اقرار کردهبرخی موانع در بهره

شرط  نکه در کاربست  ن دهار موانفع نیفده باشفیم، و عفدم موانفع       است کاشف از واقع؛ به
 اای یادشده قابل احراز است.مذکور به وسیلة مالک

نکام مزبور دربارة اصفل حپیفت روف شفهودی یفود؛ امفا بحفب مفا در مفورد اسفتیاده از          
وف تواننفد بفه ر  اای فلسیی تنهفا مفی  مکاشیام عرفانی در فلسیه است. بیان داشتیم که گزاره

انفد،  داندة واقعیفت براانی استیاده شوند؛ در نتیپه شهودام عرفانی که در مرتبة باالتری نیان
ضرورتا  باید برای کارکرداای عقالنی استیاده شوند تا صالحیت استیاده در فلسفیه را بیابنفد.   

گیفرد و در  شناسانه عرفانی حتمفا  مفورد محف  عقالنفی قفرار مفی      اای استیرو، گزارهازاین
شود؛ در نتیپه، جایی بفرای خطفا   صورم سربلندی در این  زمون، در فلسیه به کار گرفته می

ماند. امفا اگفر حپیفت روف شفهودی انکفار شفود، از       اا باقی نمینمایی این گزارهبودن واقع
شود( محفروم خفواایم   کارکرداای بسیار مهم شهودام عرفانی در فلسیه )که در ادامه بیان می

افای فلسفیی گذشفته،    ه یکی از وجوه اساسی تمفایز حکمفت متعالیفه از نففام    کشد؛ درحالی
 گیری از این کارکردااست.بهره
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 مباني مالصدرا در استفاده از روش اشراقي
شناسفانه و هفه از منففر    اکنون یس از  نکفه دانسفتیم روف شفهودی، هفه از منففر معرففت      

بررسفی کنفیم کفه منیفأ دیفدگاه       شناسانه، روشی معتبر برای کیف واقعیام است، بایدروف
 داند، هیست؟مندی از شهود را امری ضروری برای فیلسوب میصدرالمتألهین که بهره

 در یاسخ به این یرسش باید دانست که:
گاه بفا شفهود کیفیی    براان حقیقی، نه براان مغالطی و میوب، ایچ»اوال  از دیدگاه مالصدرا 

بنابراین از دید مالصدرا، افم  » 2«.الكشفي الشهوا يخال  ال الحقيقي فالبرهان» 1«:مخالیت ندارد
واعلم أن المتبع في المعواثف اإللهيوة هوو البرهوان أو     » 9«:شهود و ام براان حپیت ذاتی دارند

 4؛«المكاحفة بالعيان
بفه دلیفل نبفود     دارد و یعلفم حصفولی برتفر    برعلم حروری شهودی به دالیل مختلیی ثانیا  

در ادراک تر و شدیدتر اسفت.  نوع علمی که در  ن وجود دارد، عمی  واسطه در علم شهودی،
یابفد؛  واسفطه دسفت نمفى   گاه به خود مدرَک مباشرتا  و بىتقلیدى و ادراک عقلى، مدر ک ایچ

واسفطه بفا مفدرَک    بلکه تنها در ادراک شهودى حرورى، با توجه بفه مراتفب  ن، مفدرک بفى    
 گوید:مى شرح فصوص الحکمیصرى در یابد. محق  قرو شده،  ن را در مىروبه

المراا بالذوق ما يجد  العالم على سبيل الوجدان والكش  الالبرهان والكسب وال علوى طريوق   
االخذ بااليمان والتقليد فان  كل ا منهما وان كان معتبرا. بحسب مرتبته لكنوه ال يلحوق مهموا بلوغ     

 5بمرتبة العلوم الكشفية اذ ليس الخبر كالعيان.
اویت ادراک، نوعى وصول و رسیدن به شفیء مفدرَک اسفت؛ لفیکن در ادراک تقلیفدى،      البته 

مدر ک با واسطة شخ  دیگر به مدرَک متصل است، و در ادراک عقلى با واسطة  ثار و لفوازم  
مدرَک بدو اتصال دارد که البته این نوع اتصفال، برتفر از ارتبفاط در ادراک تقلیفدى اسفت. در      

کنفد و لفذا   اى با مدرَک ارتباط برقرار مىمدر ک بدون ایچ واسطهادراک حرورى و شهودى، 
اسفاس،   یفد. بفراین  تفرین نفوع فهفم بفه شفمار مفى      تفرین و شفیاب  این گونه از ادراک، کامل

فمرتبوة  »دانفد:  صدرالمتألهین نیز مکاشیام عرفا را از نففر اففادة یقفین، بفاالتر از برافان مفی      
فااة اليقين بل البرهان هو سبيل المشواهدة فوي األحوياء التوي     مكاحفاتهم فوق مرتبة البراهين في إ

                                              
 .221ص اسالمی، تأمالتی در فلسیة فلسیة، یناهیزدان. 1
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 1«.يكون لها سبب إذ السبب برهان على ذي السبب
حپیت علوم حصفولی، بییفتر بفه     شده است کهاثبام  در جای خود امچنین از جهت دیگر،
و از  2،حپیت علفوم شفهودی، درونفی و ذاتفی اسفت      کهدرحالی ؛علوم شهودی وابسته است

مالصدرا بر  ن است که متن واقع را وجود تیکیل داده است و برای رسفیدن بفه    جهت سوم،
متن واقع، دو راه وجود دارد: راه عقلی و راه شهودی. معرفت عقلی به وجفود، معرففت از راه   
 ثار است و از امین رو، معرفتی ضعیف است؛ اما شهود، راه مستقیم به شناخت مفتن وجفود   

شود. بنفابراین شفهود، معرففت قفوی بفه دسفت       ی  شناخته میاست و خود وجود از این طر
 فال ولوازمها بآثاثها عليها باالستدال  أو الحضوثية بالمشاهدة يكون أن إما بها فالعلم» 9داد:می

 4؛«ضعيفة معرفة إال بها تعرف
فهمفد  ثالثا  با توجه به برتری معرفتی شهود نسبت به عقل ف که بیان  ن گذشت ف عقل خود می 

ای از امور ماورایی که مورد بررسی فلسیه استند، برایش وضوح کافی را ندارنفد و در  ه یارهک
کند که باید از شهود مدد گیفرد. تنهفا عقفل    این زمینه نقصان دارد. بنابراین خود عقل اذعان می

 1کند.برتر و ناب که در تعامل با شهود حاصل شده است، توانایی درک این امور را ییدا می
گونه که گذشت، مالصدرا از برخی از مسائل نام برده و فهم  نها را تنها با روف اشفراقی  انام

 توان مسئله کیییت بقای نیس انسانی را نام برد:ممکن دانسته است که برای مثال می
واعلم أن هذ  الدقيقة وأمثالها من أحكام الموجواات ال يمكون الوصوو  إليهوا إال بمكاحوفات     

دات سرية ومعاينات وجواية وال يكفوي فيهوا حفوظ القواعود البحثيوة وأحكوام       باطنية ومشاه
برياضات ومجاهدات  المفهومات الذاتية والعرضية وهذ  المكاحفات والمشاهدات ال تحصل إال

في خلوات مع توحش حديد عن صحبة الخلق وانقطا  عن أعوراض الودنيا وحوهواتها الباطلوة     
 6ذبة.وترفعاتها الوهمية وأمانيها الكا

 . تأثيرات شهود عرفاني در فلسفه1ـ9ـ۴
یس از اثبام حپیفت روف شفهودی و نیفز ضفرورم بفه کفارگیری  ن در فلسفیه بفه دلیفل          

کند که شهود، با وجود اینکفه روشفی   اف بر روف عقلی، این اشکال به ذان خطور میبرتری

                                              
 .911ص ،2ج ،الا  ة االحکم االمعاللة ا الااارالراااراا ، صدرالمتألهین. 1
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ی امگانی اسفت.  که فلسیه، دانینمایی است، ولی امری شخصی است؛ درحالییقینی در واقع
 توان شهود را در فلسیه استیاده کرد.بنابراین به لحاظ روشی نمی

ای گاه از شهود به طور مستقیم و به عنوان مقدمه یفا گفزاره  گوییم فیلسوفان ایچدر جواب می
کنند. با این حال تأثیرام مهم شهود در فلسیه موجب شده است که روف فلسیی استیاده نمی
سخن، گرهه شهود بما افو شفهود در   دیگروری در فلسیه شمرده شود. بهاشراقی، روشی ضر
افایی  توانفد از راه  ید، اما گاای بر کار فلسیی تفأثیر گذاشفته اسفت یفا مفی     فلسیه به کار نمی
 کنیم.به مواردی از این تأثیرام اشاره می« 1ف0»فلسیی شود که در 

 . استفاده از شهود دیگران1ـ9ـ۵
شهود عارب روشی معتبر در کیف واقع برای اوست، این اشکال مطفرح   یس اینکه معلوم شد

شود که شهودْ امری شخصی است و بنابراین مکاشیة ی  شخ  تنها برای خود او معتبفر  می
است و برای دیگران قابل استیاده نیست. در جواب باید توجه شود که گرهه شخصفی بفودن   

ستیاده از شهود دیگران وجود دارد که در ادامفه  اایی برای اشهود عرفانی درست است، اما راه
 کنیم.به برخی از  نها اشاره می

افای یف    گاه از قرائن و شواادی، اطمینان بفه صفحت گفزارف    گر:اطمينان به مشاهدهالف( 
 برند؛شود و در نتیپه از شهودام او در کیف واقع بهره میعارب برای افرادی حاصل می

قرائن و امارام مختلیی موجب یقین به صد  و مطابقت با واقفع  گاه  :قرائن قطعي وجودب( 
کننفده داشفته   شود؛ صرب نفر از  نکه اطمینان کامل به شخ  میفااده ی  کاشیه عرفانی می

 باشیم یا خیر؛
در حقیقت وحی، خود نوعى مکاشفیه و شفهود اسفت و اولیفا و      :انضمام کرامت و معجزهج( 

شود انرمام کرامت و معپفزه بفه   ند. با اندک تأملى روشن مىاانبیا از مکاشیام خود خبر داده
بیان مکاشیام انبیا و اولیا، موجب یقین به مرمون  نها شده است و اساسفا  ضفرورم وجفود    

براى انبیاى الهى از این باب است که مخاطبان به خبرااى غیبى و ماورایى  نان اعتقفاد   معپزه
 1یابند.و جزم مى

افای  در مقولفه  2قسام بدیهیام مفذکور در کتفب منطقفی، متفواترام اسفت.     یکی از ا تواتر:د( 
ام تواتر در نقل تصرفام انبیا، اولیا و عرففا را شفامل   زاست و تواتر از عوامل یقین نیز عرفانی
 بفا افای گونفاگون   بسیاری از ملفت . اای عرفا از حقای  استیتواتر در گزارفشود و ام می

اای مختلف، از شهوداا و میهوداتیان خبرافایی  اا و زبانیناای متیاوم و از سرزمفرانگ
                                              

 .9شماره ، ییشمعارب عقلی، «ااى عرفان اسالمیاا و میزانسنپه»،نژادامینى. 1
 .261، صالنرید وارالپ، حلّیعالمه ؛ 09، صالبراان، (المنط )الییاء، سیناک: ابن.نمونه، ر رایب. 2
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اا، هنفان ففراوان   ند. این گزارفایکسان و در اصول و امهام کامال  ،اند که بسیار شبیه امداده
اییان از واقعیتفی خبفر    ةد که امگذارای باقی نمیو نزدی  به ام است که ایچ ش  و شبهه

 1مده است. د  نان درواقع است و به شهوداند که بهمی
گویفد: گفاه در   شیخ اشرا ، نخستین فیلسوب مسلمان که استیاده از این راه را ییینهاد داد، می

شود؛ یس هگونه در رصفداای روحفانی بفه    رصد امور فلکی به قول ی  یا دو نیر اعتماد می
ا ، امفین  مالصدرا نیز به ییروی از شیخ اشر 2شود؟!قول بزرگان حکمت و نبوم اعتماد نمی
 کند:دیدگاه را در بحب مُثل افالطونی مطرح می

ثم إن أولهك الع ماء من كباث الحكماء واألولياء وإن لم يذكروا حجة على إثبات تلك المثول  
واكتفوا فيه بمجرا المشاهدات الصريحة المتكرثة التي وقعت لهم فحكوها لغيرهم لكون  النوثية 

ا عليه والجوم بما حواهدو  ثوم ذكورو  ولويس ألحود أن      يحصل لإلنسان االعتماا على ما اتفقو
كي  وإذا اعتبروا أوضا  الكواكب وأعوداا األفوال  بنواء علوى ترصود حوخ         يناررهم فيه

كأبرخس أو أحخاص كهو مع غير  بوسيلة الحس المثاث للغلوط والطغيوان فبوأن يعتبور أقووا       
 3.ي ال يحتمل الخطاء كان أحريفحو  الفلسفة المبتنية على أثصااهم العقلية المتكرثة الت

باید توجه داشت که حتی اگر برخی شهودامْ عمومی نیود یا برای مفا اعتبفار نداشفته باشفد،     
دارد، اا و بیاناتی که بفه صفورم عقلفی بیفان مفی     کند و استداللنفامی که ی  عارب ارائه می

متألهین بفرای علفم عرففان    صدرالتواند برای کار فلسیی بسیار میید باشد. اامیتی را ام که می
اسالمی و بزرگان  ن قائل است، باید در راستای استیاده از شهود دیگفران ارزیفابی کفرد. وی    

اند که با  نها در جنگ و ستیز جفدی  کند: ی  دسته جهلة صوفیهعرفان و عرفا را دو دسته می
عیفار دارد و بفا   اماست و دستة دیگر محققین از عرفایند که در مقابل  نان خروع و تواضع تم

تنها مخالف برافان  کند که سخنان بزرگان عرفا نهبرد. او تأکید میتپلیل کامل از اییان نام می
 ای باالتر از براان قرار دارد:نیست، بلکه مکاشیام  نان در مرتبه

إيا  وأن ت ن بفطانتك البتوراء أن مقاصود هو الء القووم مون أكوابر العرفواء واصوطالحاتهم         
م المرموزة خالية عن البرهان من قبيول المجازفوات التخمينيوة أو التخويالت الشوعرية      وكلماته

حاحاهم عن ذلك وعدم تطبيق كالمهم على القووانين الصوحيحة البرهانيوة والمقودمات الحقوة      
الحكمية ناش عن قصوث الناررين وقلة حوعوثهم بهوا وضوع  إحواطتهم بتلوك القووانين وإال       

                                              
 .913ص ،(: فلسیه عرفان1گنپینه معرفت )، «حپیت ذاتی شهود»، نژادامینی. 1
 .406، ص1و ج110، ص2، جمپموعه مصنیام شیخ اشرا ، سهروردی. 2
 .961ص ،1ج ،الحکم االمعاللة ا الااارالراااراا االا  ة ، صدرالمتألهین. 9
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بة البراهين في إفااة اليقين بول البرهوان هوو سوبيل المشواهدة فوي       فمرتبة مكاحفاتهم فوق مرت
 1.األحياء التي يكون لها سبب إذ السبب برهان على ذي السبب

 . ضعف روش شهودی محض1ـ۴
کند که مپفرد کیفف در سفلوک    با وجود اامیت روف اشراقی نزد مالصدرا، وی تصریح می

مجرا الكش  غير كاف في السلو  مون غيور    فإن»کند: الی اهلل و وصول به حقائ  کیایت نمی
 2«.برهان كما أن مجرا البحث من غير مكاحفة نقصان ع يم في السير واهلل المعين

شفوند و  او معتقد است از  نپا که روف عرفا صرفا  شفهودی اسفت، گفاای دهفار خطفا مفی      
واردی بفا او  دانفد، در مف  عربی را در معفارب و حقفائ  بسفیار قفوی مفی     رو، با اینکه ابنازاین

وإنما نقلنا بطولوه لموا فيهوا    »مخالیت کرده و ضعف او را در اکتیا به مپرد شهود دانسته است: 
من الفوائد النفيسة ولالتفاق في كثير من وجو  الحشور الموذكوثة فيهوا لموا ذكرنوا  وإن وقعوت       

ا حكموو   المخالفة في البعض ألن من عااة الصوفية االقتصاث علوى مجورا الوذوق والوجودان فيمو     
 9.«عليه

صدرا به طور کلی عرفا را به دلیل عدم مهارتیان در علوم بحثی، از تبیین صفحیح مقاصدشفان   
 رو کلمام  نان را میتمل بر اشتبااام دانسته است:ناتوان، و ازاین

لكنهم الستغراقهم بما هم عليه من الرياضات والمجاهدات وعدم تمرنهم فوي التعواليم البحثيوة    
العلمية ثبما لم يقدثوا على تبيين مقاصدهم وتقرير مكاحفاتهم على وجوه التعلويم   والمناررات 

بما هو أهم لهم من ذلوك   الحتغالهم البراهين أو تساهلوا ولم يبالوا عدم المحاف ة على أسلوب
ولهذا قل من عباثاتهم ما خلت عن مواضع النقوض واإليرااات وال يمكن إصوالحها وتهوذيبها   

 4على مقاصدهم بقوة البرهان وقدم المجاهدة.إال لمن وق  

رسد علت اینکه مالصدرا روف شفهودی محف  را غیفر    با توجه به  نچه بیان شد، به نفر می
افای  تفرین مفالک  داند، این است که اوال  عارفی که هنین کییی دارد، از یکی از مهمکامل می

تواند تعبیفر صفحیحی   و نمیتیخی  صحت مکاشیام عرفانی یعنی عقل محروم است؛ ثانیا  ا
 از شهودام خود ارائه کند.

 . ضرورت استفاده از دین1ـ۵

                                              
 .911ص ،2ج. امان، 1
 .920، ص1ج. امان، 2
 .294، ص3امان، ج. 9
 .224، ص0ج. امان، 4
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و معتقفد   1دانفد ای را که مخالف کتاب و سنت باشد، سفزاوار تبفاای مفی   صدرالمتألهین فلسیه
أيّها العالم موا   فأنت»است  ن که علمش را از میکام نبوم اقتباس نکند، حقیقتا عالم نیست: 

مقتبسة من مشكوة النبوّة فلست بعالم بالحقيقة، بول بالتسومية المجازيّوة، لداللوة     لم يكن علومك 
و در عبارتی بسفیار   2،«بحسب مفهوم العكس على ذلك فافهم« وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ»قوله: 

داند که فیلسوفی کفه از  ن بفی بهفره باشفد، از     می زیبا و مهم، شریعت را حکمت محمدی
 ای از حقائ  محروم است:یاره درک

فقد الد من هذا ان جميع ما يلحق النفس في الداث اآلخرة صوث اعمالها و افعالها، ورهر بطوالن  
قو  ه الء المتشبّثين باذيا  افكواث الفالسوفة، الوواقفين عون االثتقواء الوى ذثوة قودة المل وة         

ه ازكوى الصولوات االبديوة،    على الصواا  بهوا وهلو    المصطفوية واوج عرفان الحكمة المحمدية
 3.واطيب التقديسات السرمدية

اند که فیلسوفان بفدون مفدد دیفن    هنان غام کند که برخی از مسائل  ناو امچنین اشاره می
 توانند به اوج  نها دست یابند:نمی

واعلم أن هذ  المسائل التي وقع الخالف فيها لجمهوث الفالسفة موع األنبيواء ولهوم الودعاء لوو      
االكتسواب بإنكواث هوذ  العقوو  المنطقيوة بمووازينهم        والحصوو  ممكنوة   سهلة التناو  كانت

وأن اثهم التعلمية البحثية لما وقع الخالف فيها من أولهوك العقوالء المشوتغلين طوو  عمورهم      
باستعما  هلة الفكر والن ر في اكتساب تصوث األحياء ولما نشأ منهم فيها الخطواء ولموا وقعوت    

 4.ثة األنبياءالحاجة إلى بع
شناسفی دینفیْ قدسفی و بفه دور از خطفا و خفالب اسفت و        صدرالمتألهین، اسفتی از دیدگاه 
شناسی است. وی معتقد است تمام  نچه در دین  مده اسفت ف از    رو، برترین نوع استیازاین

 التنويول  قوام »انفد:  افای ریاضفی  این جهت که ایچ خطایی در  نها راه ندارد ف قائم مقام براان 
 الهندسية البراهين مقام والكذب الغلط حوب عن مقدة قائل عن الصااثة النبوية واألخباث اإللهي

 1«.الحسابية والدعاوي التعليمية المسائل في
مالصدرا معتقد است سرّ اینکه خطااا و اشتبااام قدمای فالسیه کم بود، این است کفه  نفان   

                                              
 (.969ص ،2امان، ج) والسنة للكتاب مطابقة غير قوانينها تكون لفلسفة تبا. 1

 .111، ص1، جتیسیر القر ن الکریم، امو. 2
 .106ص ،صدرالمتألهینمپموعه رسائل فلسیی . امو، 9
 .221ف220، صالعرشیه. امو، 4
 .103ف102، ص 3ج ،الراااراا االا  ة الحکم االمعاللة ا الااار. امو، 1
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كونهم على مسلك األنبياء قلما أخطهووا فوي المبواني    وإن كان قدماؤهم ل»اند: از ییروان انبیا بوده
اساس، او معتقد است که باید از حقفایقی کفه در دیفن  مفده اسفت،      براین 1«.واألصو  المهمة

ای کفه  استیاده کرد؛ اما نه به صورم تقلیدی یا بدون فهم واقعی مرمون  نها؛ بلکفه بفه گونفه   
گردند. در این صورم  نها کفه بفه مفتن     این حقای  براانی شوند و به نحو عقلی حل و فصل

 توانند از  ن استیاده کنند و به محتوای متن دینی برسند:دینی اعتقادی ندارند نیز می
 تلقوا   الوذي  االعتقاا بها المراا ليس اآلخرة طريق وعلم المعاا وعلم تعالى اهلل معرفة أن وليعلم
 طريوق  لوه  ينفتح لم الصوثة على والمجموا دبالتقلي المشغوف فإن وتلقفا وثاثة الفقيه أو العامي
 2.للعاثفين ينكش  ما له يتمثل وال اإللهيين للكرام ينفتح كما الحقائق

 اای حکمی و وحیانی ایچ تعارضی وجود ندارد:صدرالمتألهین بر  ن است که بین  موزه
ء واحود  منهما حيقد أحرنا مراثا إلى أن الحكمة غير مخالفة للشرائع الحقة اإللهية بل المقصوا 

والرسالة فتسمى بالنبوة  هي معرفة الحق األو  وصفاته وأفعاله وهذ  تحصل تاثة بطريق الوحي
وإنما يقو  بمخالفتهما في المقصووا    وتاثة بطريق السلو  والكسب فتسمى بالحكمة والوالية

لوك إال م يود   من ال معرفة لتطبيق الخطابات الشرعية على البراهين الحكمية وال يقدث علوى ذ 
من عند اهلل كامل في العلوم الحكمية مطلع على األسراث النبوية فإنه قد يكوون اإلنسوان باثعوا    

 3.في الحكمة البحثية وال حظ له من علم الكتاب والشريعة أو بالعكس

 گيری فلسفي از شهود و دین. انواع بهره1ـ۶
به روف عقالنی در فلسفیه، شفهودام   تر اشاره کردیم، با وجود لزوم التزام گونه که ییشامان

شفود.  عرفانی تأثیراتی در فلسیه دارند که مصحح به کار گیری روف شفهودی در فلسفیه مفی   
اای دینی را نیز برای دستیابی به واقعیفت، الزم  امچنین بیان شد که مالصدرا استیاده از  موزه

ی مفورد توجفه وی اسفت.    شناسی شهودداند. امچنین علم عرفان نفری نیز به مثابة استیمی
گیری از دین و علم عرفان اسفالمی بفه عنفوان دو    رو، الزم است به هگونگی امکان بهرهازاین

افای ایفن دو   سفازی  مفوزه  سخن به نحوة فلسیهدیگرمنبع یراامیّت برای فلسیة اسالمی، و به
 منبع بپردازیم.  

با استیادة وی از منابع دینفی و  شایان ذکر است که تیاوم بین استیادة فیلسوب از شهود خود 
شفود و از ایفن طریف  در فلسفیه     عرفانی این است که در شفهود، خفود حقیقفت رؤیفت مفی     

                                              
 .1، ص0امان، ج. 1
 .11، ص1جامان، . 2
 .921، ص1، ج. امان9
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اای مطفاب   تأثیرگذار است؛ برخالب دین و عرفان نفری که دو منبعی استند که بیانگر گزاره
 با واقع استند.

 . درک حقائق ظریف و خفي بر اثر تلطيف سر1ّـ۶ـ1
کند که بییتر افراد توان دیفدن  نهفا   قی معتقدند شهود قلبی، حقایقی را  شکار میمحققان اشرا

اند. شهود قلبی موجب تلطیفف سفرّ   را ندارند؛ هون به حد تلطیف روح و صیای قلب نرسیده
گفاه ایفن لطاففت سفرّ     سازد.  نشود و زمینه را برای توجه به امور ظریف و خیی  ماده میمی

شود. انگفامی کفه عقفل تلطیفف شفد و      افتد و موجب لطافت عقلی میقلبی در عقل مؤثر می
گیت، مسائل فلسیی، به ویژه امور ییچیدة مربوط به عوالم بفاالتر و ماننفد   « منوّر»دیگر تعبیربه

تواند دربارة  ن امفر،  درستی میفهمد. وقتی هنین فهمی روی داد، فیلسوب به ن را خوب می
 1اایش، تحلیل و استدالل ارائه کند.با امة ظرایف و سطوح و الیه

 . ارائه تصویر صحيح1ـ۶ـ۲
ترین کاربرداای شهود قلبی برای فلسیه این است که تصویری صفحیح از مسفئله   یکی از مهم
افایی  الرئیس در دو بحب اساسی مُثُل و اتحاد عاقل و معقول اشکالشیخ»سازد. برای عقل می

گمان، ار کس افم  یذیرد و بیو دیدگاه را در فلسیه نمیاا، این ددارد و بر اساس  ن اعتراض
سخن خوااد شد؛ ولی اگر حکیمی دارای شهود قلبی باشد متیطن این ایراداا شود با شیخ ام

اسفاس  الفرئیس بفی  و مُثُل یا اتحاد عاقل و معقول را شهود کند، خوااد فهمید که نقداای شیخ
ییه غلفط اسفت. ... شفهود قلبفی در ایفن      است و ایچ کدام درست نیست؛ بلکه طرحش از ر

شود فیلسوب از مسئله، تصور صحیح بیابد و دقیقا  بیهمد که اصفال  مُثُفل   گونه موارد سبب می
 2«.یا اتحاد عاقل و معقول هیست و هگونه قابل تبیین است

افای دینفی و عرففانی، تصفویر     تواند با تأمل در محتوای  موزهامچنین، فیلسوب مسلمان می
مسائل را به دست  ورد. از باب نمونه ام در مفتن دینفی و افم متفون عرففانی، یف         صحیح

حال کثرم نیز حقیقی قلمداد شده اسفت. اینهفا   وجود واحد در استی مطرح گردیده و درعین
 9دارد. او باید وحدتی را تثبیت کند که با کثرم سازگار باشد.فیلسوب را به تأملی ویژه وامی

 يل. توصيف و تحل1ـ۶ـ9
 ید، ولی شهود اگر توصفیف و تحلیفل   درست است که شهود بما او شهود به کار فلسیه نمی

شود و در حوزة علم حصولی در ید، به درد فلسیه خوااد خورد. مراد از توصفیف و تحلیفل،   

                                              
 .11و  03، ص1ج، الدین سهروردیاشرا : گزارف، شرح و سنپش دستگاه فلسیی شیخ شهابحکمت، یناهیزدان. 1
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صرب عکس گرفتن و ترجمة شهود به زبان علم حصولی و سپس گزارف و توصفیف دقیف    
 برای شهود قلبی یا عقلی، استدالل  ورده شود.مورد میااده است؛ نه اینکه 

کنفد، و عقفل توصفییی  ن    عقل تحلیلی که به حیطة حصولی تعل  دارد، امفری را تپزیفه مفی   
داد )ترکیب( تا از واقع بیفرون  شده را برای وصف واقع، کنار ام قرار میاست که امور تپزیه

جود، وحفدم و تیفخ   ن را   خود گزارف داد. مثال  وقتی با میاادة سییدی ی  شیء، و
گیفرد و  ن را  گاه عقل تحلیلی این یافت عقل شهودی را برمییابیم،  ننیز به عقل شهودی می
برد تا به تپزیه و تحلیفل  ن بپفردازد و سفپس عقفل توصفییی،  ن را در      به حیطة حصولی می

 1کند.اای معرفتی عرضه میقالب گزاره
 . یافتن حد وسط برهان1ـ۶ـ۴

رسفاند تفا   کند، این شهود به او یفاری مفی  که عارب یا حکیمی عوالم باال را شهود میانگامی 
بتواند حد وسط براانش را به دست  ورد. توضیح اینکه در ایفن حالفت، صفاحب شفهود، بفا      

داد و به مثابفة  بیند و امان را معیار قرار میای را در شهودف میدقت در شهود خود، ویژگی
گیرد. مثال  فیلسوفی کفه شفهود قلبفی دارد و مُثُفل را از راه شفهود      می حد وسط براان در نفر

یابد که ویژگی موجفود در ایفن   اف را با انواع خودف میااده کرده است، درمیدیده و رابطه
رابطه، از سنخ ویژگی تدبیری است و از ایفن طریف ، نقفش مُثُفل را درخصفوص موجفودام       

کند که انواع به تدبیر نیازمندند و تدبیر بفه مفدبری   ل میرو، هنین استدالفهمد. ازاینمادون می
 2نیاز دارد و  ن مدبر مورد نیاز نیز امان مُثُل است.

تفوان حفد   گاه با تأمل در توضیحی که در متن دینی یا بیان عرفانی  مده اسفت، مفی  »امچنین 
ز نفوع توضفیحاتی   وسط مسئله را نیز به دست  ورد. از باب نمونه، در بحب بداء، با اسفتیاده ا 
گانفه  اای ایفت که دربارة لوح محو و اثبام  مده و توضیحاتی که دربارة مالئکه عمارة  سمان

 9توان حد وسط استدالل را یافت؛ زیرا در این مالئ  نوعی تغییر راه داردداده شده است، می
 . هدایت عقل به نحو سلبي1ـ۶ـ۵

اای اشفتباه داشفته باشفد و حتفی     ص برداشتاایی خاگاه شهود، عقل را از اینکه در محدوده
دارد؛ برای مثال عقل را از میفوب بفودن بفه وافم در     اای نادرست اقامه کند، باز میاستدالل
سفینا ناشفی از ایفن اسفت کفه       ورد. به عنوان نمونه، نبود تصویر صحیح از مُثُفل نفزد ابفن   می
زاران ففرد موجفود باشفد، ولفی     تواند در دل اتوانست تصویر کند هگونه مثالی واحد مینمی
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بینفد کفه وحفدم    امچنان واحد بماند و ازاریاره نیود. اما شخصی که مُثُل را شهود کند، می
 1داد.ای دارند و در نتیپه، اساسا  هنین میکلی برای او رخ نمیویژه
تر اینکه در به خطا نفرفتن  تنها موجب حدس و القای براان است، بلکه مهمشهود واقعیت نه»

کنند تا راه خفود  عقل و صحت براان نیز مؤثر است؛ یعنی کیف و شهود، عقل را ادایت می
را که امان اقامة براان است، درست بپیماید. به امین سبب، براان مددگرفته از کیف، بسی 

 2«.تر استیقینی
 . هدایت عقل به گونه اثباتي1ـ۶ـ۶

 یفد کفه فیلسفوب را    یزاایی به دست مفی  ید، اما هگاه از دل شهودْ حد وسط استدالل برنمی
وامی دارد برای  نها در یی براان باشد؛ مانند بحب اتحاد عقل و عاقل و معقول. ففرض کنفیم   
فیلسوفی مُثُل را میااده کرده، اما نتوانسته است حد وسط براان را برای اثبام مُثُل به دسفت  

 9د بکوشد تا وجود  نها را مبران سفازد. داند که مُثُل وجود دارند و حال بای ورد. او اکنون می
در واقع، در این صورم اگرهه شهودکننده،  ن حد وسط و نتیپه را با میفااده حقیقتفا  یافتفه    

سفازد.  اند، کافی نیست و  نها را راضی نمیاست، ولی  وردن  ن برای دیگران که شهود نکرده
در واقع این حفد وسفط مفا را بفه      رو، الزم است  ن را تتمیم کند؛ یعنی درست است کهازاین

 4رساند، ولی به لحاظ براانی به تتمیم نیاز دارد تا برای دیگران نیز روشن شود.نتیپه می
 ۵ایجاد الهام و حدس 1ـ۶ـ۷

تواند شهود را به فلسیه بکیاند، دریافت حقائ  از طریف  الهفام و   اایی که مییکی دیگر از راه
رّ احتیاج است. کسی که کار شفهود قلبفی کفرده و    حدس است. در حدس به نوعی تلطیف س

یابد و به ایفن ترتیفب قفوة الهفام و     روف اشراقی را ییموده باشد، به این تلطیف سرّ دست می
 شود.حدسش زیاد می
الرئیس نیز به این نکته متیطن بفوده و در هنفدین مفورد از    ای دارد و شیخحدس اامیت ویژه

شوند نه با فکر، سخن گیتفه اسفت.   با حدس حاصل می اامیت حدس و اینکه برخی از علوم
 0کند که برای رسیدن به حدس به تلطیف سرّ نیاز است.سینا تصریح میابن
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ی  کاربرد مهم حدس در فلسیه، یافتن حد وسط براان است که از طریف  حفدس صفورم    
کفاربرد حفدس   گردد. اما برمی« یافتن حد وسط براان»صورم، این کاربرد به گیرد. در اینمی

به این مورد منحصر نیست؛ بلکه گاه فیلسوب از طری  الهام و حدس بفه یف  نففام فلسفیی     
گوید نفام نوری، یعنی تقسیم کل عالم به نفور و ظلمفت و   یابد؛ مثال  شیخ اشرا  میدست می

اسفاس،  تبیین روابط خاص میان انوار را از راه الهام و حفدس بفه دسفت  ورده اسفت. بفراین     
 تأثیر مستقلی از تأثیرام شهود عرفانی در فلسیه است.« الهام و حدس ایپاد»
 سازی. مسئله1ـ۶ـ8

کننفد  رو مفی کننده مسئلة فلسیی است؛ یعنی فلسیه را با مسئله یا میکلی روبهگاه شهود، طرح
مسفائلی   1تا به روف براانی به حل  ن بپردازد؛ بدون  نکه در اثبفام یفا رد  ن دخیفل باشفد.    

ریان علم و قدرم و اراده در امة موجودام، عالم مثال و وحدم وجود از این طری  مانند س
ای از مسائل در متفون دینفی یفا عرففانی وجفود دارد کفه       اند. امچنین دستهبه فلسیه راه یافته

اندییفد و در  داند، دربارة  نها میشناسی دینی و عرفانی را برتر میفیلسوب مسلمان که استی
 2سازد.رد میفلسیة خود وا

 . بسترسازی1ـ۶ـ3
توان دید که موضوعام حساس از منفر دین، در فلسیة اسفالمی نیفز حسفاس و    روشنی میبه

سفازی  توان به مباحثی امچون توحید و معاد اشاره کرد. مسئلهاند. برای نمونه میبرجسته شده
 9توان در حوزه خرد نگریست و بسترسازی را در حوزه کالن.را می
 . استفاده از دین به مثابة ميزان فلسفه1ـ۶ـ1۱
در صورتی که محتوای وحی یا کیف یا لوازم  نها با نتیپه حاصل از روف براانی تعفارض  »

توانند سبب شوند تا فیلسوب نقری عقلی ارائه کند که متسلزم کفذب نتیپفه   داشته باشند، می
 4«.و بطالن استدالل باشد و به دنبال  ن به کیف مغالطه بینپامد

 های فلسفي. تأیيد گزاره1ـ۶ـ11
گاه شهود ی  واقعیت، ایچ ی  از کاربرداای یییین را ندارد و به امری تعلف  گرفتفه اسفت    
که براان بر  ن اقامه شده است. در این صورم، کیف و شهود مؤید روف عقلی است و بفه  

                                                                                                               
 .(2ص ،االشرا  حكم  شرح، شیرازىالدین قطب) وأمثالهما ،«هذا من فاحدة: »وبقوله ،«نفسك من تلط  »
 .04، ص1ج ،در مدی به نفام حکمت صدرایی، عبودیت. 1
 .919ف912ص تأمالتی در فلسیة فلسیة اسالمی،، یناهیزدان .2
 .914امان، ص. 9
 .01، ص1ج ،در مدی به نفام حکمت صدرایی، عبودیت. 4



 56  روش شناسي حکمت متعاليه 

موجفب اطمینفان بییفتر    توانفد  تواند در مقام استیهاد به کار رود. عالوه بر  ن میاصطالح می
اای بدیع و خالب اجماع شود و از دایت مخاطب در رویارویی با اندییة حکمی یا اندییه

 1فالسیه، بکااند.

 های برهاني، شهودی و وحيانيگيری عملي مالصدرا از روش. بهره۲
گونه که گذشت، مالصدرا در عفین  نکفه روف برافانی را روشفی موصفل بفه واقفع و        امان

داند، روف بحثی صرب را ناق  دانسته و اسفتیاده از روف اشفراقی   ای فلسیه میضروری بر
اف بفر  داند. لذا خود وی نیز در فلسفیه گیری از دین و عرفان نفری را ضروری میو نیز بهره

ریزی کرده است. در ادامه به تصفریحام  اف را بر این مبنا یییایة مبانی مذکور، عمل، و فلسیه
 یردازیم.ز این امور میوی در استیاده ا

 گيری مالصدرا از روش برهاني. بهره۲ـ1
اای حکمی خود راه فلسیی را ییموده اسفت و شفرط الزم   مالصدرا تصریح کرده که در کتاب

 برای اینکه مطلبی را در فلسیه ذکر کند، این است که از طری  براان قطعی اثبام شده باشد:
 2.الحكمية كتبنا في نذكر  وال قطعيا عليه برهان ال ما على االعتماا كل نعتمد فال نحنو 
 الحجو   مماثسوة  غيور  مون  الشوريعة  تقليد أو والذوق المكاحفة مجرا على كالمنا يحمل والو 

 3.القوانين والتوام والبراهين
شفده بفر  ن از شفرایط    برای مثال، او دربارة قاعدة الواحد معتقد است: از  نپا که براان اقامفه 

توان به مپرد ورود شبهه دربارة نتیپة براان به انکار  ن یرداخفت؛  وردار است، نمیاعتبار برخ
 4بلکه باید به نتیپة براان ملتزم بود و برای یاسخگویی به اشکال، اقدام کرد.

 گيری مالصدرا از روش اشراقي. بهره۲ـ۲
ن کفرده، داشفتن   گمان یکی از مسائلی که سبب تعالی مالصدرا شد و خود او نیز به  ن اذعابی

مقام شهود بوده است؛ زیرا وی از این راه به تلطیف سرّ دست یافت و توانست به این ترتیفب  
اای فلسفیی او دربفارة امفور    به متن واقع برسد و  ن را درک کند. امین امر سبب شد تحلیل

 1ظریف فلسیی و عقلی، بسیار فنّی و یذیرفتنی بنماید.
ف کامال  میغول علوم بحثی بود، تا اینکه احساس کفرد کفه بفه    مالصدرا ف بنا به اظهار خودف   
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جایگاای رسیده است؛ اما با نگاای دیگر دریافت که از علوم حقیقفی کفه جفز بفا ریاضفت و      
انفد، بفه دور اسفت.     یند و در کتاب و سنت نیز بیان شفده تهذیب نیس و شهود به دست نمی

اینکه مورد عنایفت الهفی قفرار گرففت و      رو به عزلت و ریاضت و تهذیب روی  ورد تاازاین
و  9بلکه بسیار به عالم امر سفیر کفرد   2و عقول را میااده کرد؛ 1دراای غیب بر او گیوده شد

در نتیپه، حقائ  و اسراری بر او  شکار شد کفه بفه وسفیلة برافان کیفف نیفده بفود؛ بلکفه         
ر معفارفی دسفت یاففت کفه     و بف  4ار نچه را با براان دانسته بود، امراه با اضافاتی شهود کرد

فراهنگ احدی نیامده است؛ مگر  نان کفه از دنیفا منقطفع شفده و شفهوم و افوای خفود را        
کند که خود با تهذیب نیس به درک مسائل اساسفی فلسفیه، ماننفد    او گاه ابراز می 1اند.میرانده

 0اصالت وجود و مپعولیت  ن رسیده است.

کند و در این کالم، بییتر نفر دارد معرفی می« یییبراان ک»مالصدرا فلسیه خود را به عنوان 
 1کند:به اینکه از دل کیف، براان استخراج می

وال من األن اث الحكمية ، وال من التقليدات العامية ،وعلومنا هذ  ليست من المجااالت الكالمية
شوفية التوي   البحثية والمغالطات السفسطية، وال من التخيالت الصوفية، بل هي من البرهانات الك

سوالم اهلل عليوه   ، حهد بصحتها كتاب اهلل وسنة نبيه وأحاايث أهل بيت النبوة والوالية والحكمة
 8.وعليهم أجمعين

گوید، مرادف به دست  وردن حدس سخن می "حدس کییی"نیز اینکه در جای دیگری از »
ا شفهود  یابفد، و یف  از دل کیف است. منفور این است که یا خود حد وسط را در شفهود مفی  

توانند حد وسط برافان قفرار گیرنفد. یفس او در ایفن گونفه مفوارد بفه         لوازم بیّنی دارد که می
 وال كشوفي  حودة  له يكن ولم وإاثا  فهم له كان ومن» 3«:استدالل بر مده از کیف نفر دارد

                                              
 .11ف16، ص1، جتیسیر القر ن الکریم. صدرالمتألهین، 1
، صفدرالمتألهین مپموعفه رسفائل فلسفیی    امفو،  ) داردبه عالم عقول اشفاره   یشبه وصول خو شدر برخی عبارات . صدرا2
 (.31ص
 .4ص ،(1906)، امو ؛224ص، مپموعه رسائل فلسیی صدرالمتألهین . صدرالمتألهین،9
 .2، ص1ج ،الحکم االمعاللة ا الااارالراااراا االا  ة ، امو. 4
 .224ص، مپموعه رسائل فلسیی صدرالمتألهین. صدرالمتألهین، 1
 .121، صامان. 0
 .249ص تأمالتی در فلسیة فلسیة اسالمی،، یناهیزدان. 1
 .1، صالمیاعر، نصدرالمتألهی. 2
 .249ص تأمالتی در فلسیة فلسیة اسالمی،، یناهیزدان. 3
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 1«.الحكمة له يتم فال وبأيمانهم أيديهم بين يسعى نوث قلبه في
تواند مقدمة استدالل فلسیی قفرار داد. شفهود بفرای فلسفیه     میگوید امان میهود را وی نمی»

ای دیگر باید از  ن استیاده کفرد. مالصفدرا بفر  ن اسفت کفه      الزم و سودمند است؛ اما به گونه
تمام جوانب بحب فلسیی باید رعایفت شفود. ... راه معرففت فیلسفوب، راه عقلفی و برافانی       

 2«.یابدبه معرفت یقینی دست می اای عقلیاای از کنشاست؛ یعنی با استیاده
 والعلووم  المعواثف  فوي  طريقتنوا »دانفد صدرا روف خود را ممزوجی از روف حکما و عرفا می

گونفه  البتفه امفان   9«.العرفاء من والمليين الحكماء من المتألهين طريقة بين بالممازجة لنا الحاصلة
بفرد؛  ستقیم از شهود بهره مفی که بیان شد، معنای این کلمام این نیست که مالصدرا به طور م

بلکه در فلسیه باید از شهود استیاده کرد، اما به نحو فلسیی )کفه انحفای  ن قفبال  بیفان شفد(.      
افای  الی  ثارف گزارف کرده، ییت صفحنه  نچه مالصدرا از شهودام خود در البه»بنابراین، 

فلسیة او امفان  اف نیست. کار اوست و از  ن جهت که گزارف شهوداتش است، جزو فلسیه
اای عقلی موجفود  ثفار   اا و برااناای عقلی است. بنابراین اگر تنها تحلیلاا و براانبررسی

 4«.رو خواایم بودمالصدرا را جدا کنیم، با فلسیة کاملی روبه
بر این یایه، صدرا معتقد است که با روف تألییی خود به دستاورداایی رسیده است کفه افیچ   

 اند:که بحثی یا شهودی مح  بودند، به  نها دست نیافتهی  از مکاتب ساب  
المبودا  فإن ما تيسر لنا بفضل اهلل وثحمته وما وصلنا إليه بفضوله وجووا  مون خالصوة أسوراث      

، مما لست أرن أن قد وصل إليه أحد ممن أعرفه من حيعة المشوائين ومتوأخريهم اون   والمعاا
عوم إن كوان يقودث علوى إثباتوه بقووة البحوث        ومن سوبقه، وال أز  أئمتهم ومتقدميهم، كأثسطو

 5.والبرهان حخ  من المعروفين بالمكاحفة والعرفان من مشاي  الصوفية من سابقيهم والحقيهم
کند که دیفدگااش  او در برخی موارد خاص مانند نحوة اتحاد بین ماایت و وجود، تصریح می

 براانی و مطاب  با شهود عرفانی است:
على نحو االتحاا بين الحكاية والمحكي والمورهة والمرئوي فوإن     والوجوا واالتحاا بين الماهية

ء هي حكاية عقلية عنه وحبح ذهني لرؤيته في الخاثج ورل لوه كموا مور ذكور      ماهية كل حي

                                              
 .1، ص0ج ،الحکم االمعاللة ا الااارالراااراا االا  ة ، صدرالمتألهین. 1
 .223ف222ص تأمالتی در فلسیة فلسیة اسالمی،، یناهیزدان. 2
 .922ف921ص ،المعاد و المبدأ، صدرالمتألهین. 9
 .213ص مالتی در فلسیة فلسیة اسالمی،تأ، یناهیزدان. 4
 .922ص ،المعاد و المبدأ. صدرالمتألهین، 1
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 1سابقا على الوجه البرهاني اليقيني مطابقا للشهوا العرفاني الذوقي.
ورم کییی به درک  نها نائل شفده اسفت؛   دارد که به صامچنین دربارة برخی مسائل  ابراز می

گوید که اشکال مطرح در مورد قاعدة امکان اشرب را به فرفالی عصفر عرضفه    برای مثال می
ای که برای من در باب نیفس  کردم و کسی نتوانست  ن را حل کند؛ اما بعدا  به واسطة میااده

گویفد:  قل و معقفول مفی  نیز در بحب اتحاد عا 2رخ داد، این اشکال و مسائل دیگری حل شد.
یس از  نکه در کتب بزرگان فالسیه نتوانستم راه حل  ن را بیفابم، بفه خداونفد متعفال ترفرع      

 9کردم و در نتیپه، علمی جدید به من افاضه شد.
 گيری مالصدرا از عرفان نظری. بهره۲ـ9

در دار عرفاست؛ ماننفد وحفدم شخصفیه، تیفکی      اا وامحکمت متعالیه در بسیاری از بحب
تفرین موضفوع در   نفام استی، نیس رحمانی و... . از باب نمونه، اصالت وجفود کفه اساسفی   
 شفرح فصفوص  حکمت متعالیه است، از کتب عرففا گرفتفه شفده اسفت. قیصفری در مقدمفة       
دانستند، اال ظلمفت  تصریح شدید به اصالت وجود دارد و اشراقیون را که ماایت را اصیل می

کنفد کفه در صفدد اقامفه     صدرالمتألهین نیز تصریح میلمون(. خود خواند )کما یتوامه الفامی
و اساسا  انر خفود   4ترین  موزه عرفان نفری، یعنی وحدم شخصی وجود استبراان بر مهم

 للقووانين  مطابقوة  الذوقية مكاحفاتهم جعلنا قد ونحن»داند: را براانی کردن مکاشیام عارفان می
 1«.البرهانية

 درا از دینگيری مالص. بهره۲ـ۴
گیری از منابع دین را برای فیلسفوب ضفروری دانسفته و    صدرالمتألهین توشهکه گذشت، هنان

خود نیز به جدّ از این هیمة نور بهره برده است؛ تا جایی که محصول کار خود را برگرفته از 
و یس از تدبر در کتاب و سنت و حل مسئلة معفاد از ایفن    0دانداای کتاب و سنت میهیمه

شفود، نفور نبفوم    رسد که تنها نوری که در زمین از  ن بهره بفرده مفی  طری ، به این نتیپه می
 است و درک اسرار  خرم نیز جز بدین وسیله ممکن نیست:

واعالم بوان اث  اسوراث   ...  يستضاء به وعلمت ان ليس وثاء نوث النبوة على وجه األثض نوث

                                              
 290، ص2ج ،الحکم االمعاللة ا الااارالراااراا االا  ة . امو، 1
 .211، ص1امان، ج. 2
 .919، ص9امان، ج. 9
 .41ف40، ص1ج. امان، 4
 .209،ص 0، جامان. 1
 .(212، ص العرشیهامو، ) والسنة الكتاب ينابيع من مستخرجة والوالية النبوة مشكاة من مقتبسة قوابس هذ . 0
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عقو  جماهير المتفكرين مون اولوى االن واث الحكميوة     وان نسبة  االخرة ال يمكن ال ا بنوث النبوة
 1.وذوي االفكاث العقلية الى هذا النوث كنسبة عيون الخفافيش الى نوث الشمس

افای  تر بیان شد، این بدان معنا نیست که مالصفدرا مسفتقیما  از گفزاره   گونه که ییشالبته امان
اای دینفی را در فرفای فلسفیی    ، گزارهاایی که بیان شدکند؛ بلکه او به شیوهدینی استیاده می

یابد؛ برخالب عالمفان فقفه یفا عفوام کفه ارهنفد بفه        حل کرده و در نتیپه محتوای  نها را می
 اند:اای دینی معتقدند، به محتوای  نها راه نیافتهگزاره
 لقوا  ت الوذي  االعتقاا بها المراا ليس اآلخرة طريق وعلم المعاا وعلم تعالى اهلل معرفة أن وليعلم
 طريوق  لوه  ينفتح لم الصوثة على والمجموا بالتقليد المشغوف فإن وتلقفا وثاثة الفقيه أو العامي
 2.للعاثفين ينكش  ما له يتمثل وال اإللهيين للكرام ينفتح كما الحقائق

بول هوي   »دانفد:  از این رو صدرا موافقت با کتاب و سنت را دلیلی بر صحت نفریام خود می
فية التي حهد بصحتها كتاب اهلل وسنة نبيه وأحاايث أهل بيت النبووة والواليوة   من البرهانات الكش

 9«.سالم اهلل عليه وعليهم أجمعين ،والحكمة
 گيری از نقلهایي از بهرهمثال

اا کفه  اای دینی در حکمت متعالیه، به ذکر برخی از نمونهتر شدن تأثیر مهم  موزهبرای روشن
کنفیم. شفایان ذکفر    ها از کتاب و سنت تصریح کرده است، اشاره میصدرالمتألهین به استیاده  ن
 گیری از دین را یافت:توان بیش از یکی از انحای بهرهاا میاست که در برخی از مثال

افایی کفه از فلسفیه یونفان بفه جهفان اسفالم راه یافتفه،         ف مالصدرا در مقام برخورد با اندییه
عت مطاب  است. برای مثال دربارة بقای نیفوس سفاذجه   داد که با شریای را ترجیح میاندییه

وعليوه يوأوّ  قوو     »داد: بعد از تالشی بدن، قول به بقا را که مطاب  شریعت است، ترجیح می
وهو القو  الصحيح، وعليه اعتمد المتأخرون من حكماء االسالم، وهو المطوابق  )اثسطو( الفيلسوف 

 4.«للشريعة الحق ة
ه اکثر فالسیه از  نپا که در مسئلة معفاد از نفور نبفوم بهفره نبردنفد،       ن است کف مالصدرا بر

 موف  به حل  ن نیدند:
 والصوفات  الوذات  فوي  والتنويوه  التوحيد من المبدإ أحوا  في جهدهم بلغوا وإن الفالسفة فأكثر

                                              
 .144ف149ص ،مپموعه رسائل فلسیی صدرالمتالهین صدرالمتالهین،. 1
 .11ص ،1ج، الا  ة الحکم االمعاللة ا الااارالراااراا ا. امو، 2
 .1، صالمیاعر. امو، 9
 .112، صمپموعه رسائل فلسیی صدرالمتالهین صدرالمتالهین،. 4
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 المعواا  منواز   اث  عون  أفكاثهم قصرت لكنهم واآلثاث األفعا  في والتغيرات النقائ  وسلب
 وعلوى  عليوه  الخواتم  النبي هذا نبوة مشكاة من الحكمة أنواث يقتبسوا لم ألنهم األحهاا ومواق 

 1.األوفى األتم األحرف والتقديس الكبري الصالة هله
 گوید که در این بحب، از دین استیاده کردم:  او خود مکررا  می

 .2من كتاب الل ه وحديث نبيّه وعترته (مسألة المعاا الجسمانى)استفدناها و 
وكنت على هذ  الحالة مدّة مديدة حتى وقع لى الرجو  والمعواواة الوى كتواب الل وه تعوالى،      و 

فاطلعت بسببه من علم المعاا والنشأة االخرة على اسراث واغوواث ال  ... وتدبرت في هياته تدبرا 
 3.يعرف قدثها ال ا عل ام الغيوب

هوذا موا   »دانفد:  به دامان انبیا ممکن میو نیز وصول به حقیقت در مسائل معاد را تنها با تیبب 
 4«....ااّت اليه افكاث الحكماء، وليس المخل  منه ال ا بالتشبث باذيا  االنبياء، 

 گوید از تدبر در  یام قر ن کریم به حدوث زمانی عالم یی بردم:صدرالمتألهین میـ 
 لَوبْس   فِوي  هُومْ  بَلْ قوله مثل العويو كتابه هيات بعض في التدبر ألجل اهلل عند من لنا الدبرهان 

 «تَعْلَمُوونَ  ال موا  فِي وَنُنْشِهَكُمْ أَمْثالَكُمْ نُبَدِّ َ أَنْ عَلى بِمَسْبُوقِينَ نَحْنُ وَما» وقوله جَدِيدٍ خَلْق  مِنْ
 يرةالمشو  اآليوات  مون  ذلوك  وغير «السَّحابِ مَرَّ تَمُرُّ وَهِيَ جامِدَة. تَحْسَبُها الْجِبا َ وَتَرَي» وقوله

 5.وانقطاعها الدنيا زوا  على الدالة واثوث  العالم هذا تجدا إلى
کنفد و دسفتیابی بفه نفریفة     و نیز در امین مبحب به موافقت حکمت و شریعت تصفریح مفی  

کننفده  کند و امین دیفدگاه را جمفع  خاص خود در این باب را برگرفته از کلمام انبیا بیان می
 0داند.بین عقل و نقل می

گوید با بررسی متون دینی به برداشت دیگری دربارة مرگ طبیعی، غیفر از بفاور   ا میف مالصدر
صراحت  مده است که ار انسانی بفا مفرگ از ایفن دنیفا منتقفل      اطبا، رسیده است. در متون دینی به

 یفد و  ای در بدن یدید مفی شود و این راه را باید بپیماید. بنابراین سخن از این نیست که نارساییمی
 1منتقل خوااد شد: میرد، بل اگر نارسایی نیز رخ نداد، انسان از این نیئهدان سبب انسان میب

                                              
 .113، ص3ج ،الحکم االمعاللة ا الااارالراااراا االا  ة . امو، 1
 .236ص صدرالمتألهین،فلسیی مپموعه رسائل . امو، 2
 .914، صامان. 9
 .113، صامان. 4
 .296، صالعرشیه. امو، 1
 .922ف920، ص1ج ،الحکم االمعاللة ا الااارالراااراا االا  ة . امو، 0
 .921ف926ص أمالتی در فلسیة فلسیة اسالمی،ت، یناهیزدان. 1
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اعلم إن ا بين ا في بعض فصو  أسفاثنا عل ة لحووق المووت الطبيعوي لكول  نفوس منفوسوة بوجوه        
تحقيقي غير ما احتهر في الكتب الطبيعيّة والطبيّة، واستنبطنا ذلك مون بعوض اآليوات القرهنيّوة     

بما ألهمني الل ه، وأثبتنا  بالبيان البرهاني على نه  الحكماء اإللهيّين، ال بالبيانات التوي هوي   حس
 1مسلك األطبّاء والطبيعيّين.

داند که از قفر ن و حفدیب   ای میف امچنین اتحاد نیس انسانی با عالم عقل را از مسائل نوری
 2استیاده کرده است.
اای فلسیی خود به مسفئله بفداء و   در ضمن بیان نو وری شوااد الربوبیهف مالصدرا در رسالة 

 9.کنداستیادة  ن از روایام اشاره می
 شناسی حکمت متعالیهبندی روف. جمع9

اای بحثی صرب و اشفراقی صفرب بفرای    تر بیان شد، از دیدگاه مالصدرا روفکه ییشهنان
ن و عرففان در فلسفیه   گیفری از دیف  اایی استند و در عین حال، بهفره کیف واقع دهار نق 
اای دین، عرفان و فلسیه یکسان است و افر سفه نفاظر بفه     بررسی ضروری است؛ زیرا حوزه

عفالوه   1و ایچ گونه مخالیتی بین  نها نیسفت.  4اند و دغدغة رسیدن به واقع دارندی  واقعیت
انفد  فلسفیه تر از شناسی دینی و عرفانی به لحاظ رسیدن به واقعیت، برتر و ییشبر اینکه استی

تر است؛ در نتیپه وی خود را ملزم به اسفتیاده از دیفن و   و راه دین و عرفان، از راه عقل قوی
بیند. از طرب دیگر، روف دین، وحی و الهام است و روف عرفان، شفهود، و روف  عرفان می

اای رسیدن به واقع متیاوم است و فلسیه اگفر بخواافد   فلسیه، عقل و براان. بنابراین روف
اای عقلی را فروگفذارد  ز دین و عرفان بهره بگیرد، نباید روف عقلی خود و استیاده از کنشا

و از قلمرو خود خارج شود؛ در نتیپه باید در فلسیه از معارب دینی و عرفانی بهفره بفرد. امفا    
اا نخست فلسیی گردند؛ یعنفی بفا   برای وارد کردن این معارب به فلسیه، الزم است این  موزه

اسفاس، مالصفدرا بفر    بفراین  0ای عقلی و به تعبیر مالصدرا التزام به قوانین امراه شوند.اکنش
 کند.روف بحثی صرب اکتیا نمی
افای دیفن   برد؛ اما نه به  ن صورم که ی  فقیه یا فرد عامی به گزارهصدرا از دین نیز بهره می

                                              
 .212، ص 1، جتیسیر القر ن الکریم، لهینأصدرالمت. 1
 .901،ص 2امان، ج. 2
 .966ص ،مپموعه رسائل فلسیی صدرالمتألهین. امو، 9
 .اای انپاری  نهانه گزاره ،شناسانه دین و عرفان استاای استی موزه ،البته مراد. 4
 .921ف920، ص1ج ،لحکم االمعاللة ا الااارالراااراا االا  ة ا، صدرالمتألهین. 1
 .911ص تأمالتی در فلسیة فلسیة اسالمی،، یناهک: یزدان.ر. 0
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او امچنفین بفا تهفذیب    اعتقاد دارند درحالی که مرمون گزاره در جانیان جای نگرفته است. 
رو، از دیفدگاه او راه رسفیدن   گیرد؛ ازایننیس، از علوم اشراقی و نیز شهودام دیگران بهره می

ای تألییی از سه روف عقلی، شهودی و نقلی است. البتفه شفهود عرففانی و نیفز     به واقع، شیوه
در فلسفیه دارنفد و   اای بر مده از عرفان نفری، کاربردی غیر مستقیم اای دینی و گزارهگزاره
گیرد. با ایفن  اای فلسیی قرار نمیگاه ی  گزاره شهودی یا دینی به عنوان مقدمه در قیاسایچ

هنان یررنگ است کفه روف حکمفت متعالیفه را    حال تأثیرام این منابع در حکمت متعالیه  ن
کفرده  صفدرالمتألهین خفود بفر ایفن امفر تصفریح       که به روشی تألییی تبدیل کرده است؛ هنان

 1است.

                                              
وأكثر مباحث هذا الكتاب مما يعين في تحقيق هذا المطلب الشري  الغامض وغير  من المقاصد الع يمة اإللهية التوي قصورت   . 1

لعلوم المتفكرين مع علوم المكاحفين ونحون جمعنوا فيوه بفضول اهلل بوين      ا النااث القليل من الجامعينعنها أفكاث أولي األن اث إال 
، الحکم االمعاللة ا الااارالراااراا االا  ةة اصدرالمتألهین، ) الذوق والوجدان وبين البحث والبرهان ولنعد إلى حيث ما فاثقنا 

 (.149ف142، ص2ج
المبفدأ و  امفو،  ) حاصلة لنا بالممازجة بين طريقة المتألهين مون الحكمواء والمليوين مون العرفواء     طريقتنا في المعاثف والعلوم ال

 (.922، صالمعاد



 55  روش شناسي حکمت متعاليه 

 منابع
الدین  شتیانی، تهفران،  ، تصحیح سیدجاللتمهيد القواعدالدین علی بن محمد، ترکه، صائنابن .1

 .1906انتیارام وزارم فرانگ و  موزف عالی، هاپ اول، 
اهلل مكعبة ايةة ااا، تصحیح سعید زاید، قفم،  البرهان، (المنطق)الشفاءسینا، حسین بن عبداهلل، ابن .2

  .1464المرعیى، 
 .1902، فپر ،، تهرانمصباح االنسفناری، ابن .9
 ،  بیروم، دارالصادر، هاپ اول.الفتوحات المکيةالدین، عربی، محیابن .4
، مرکفز یژوایفی   (: فلسـفه عرفـان  ۵گنجينه معرفت )، «حپیت ذاتی شهود»نژاد، علی، امینی .1

 .1934المعارب علوم عقلی، دائرة
 .9شماره ، ییشمعارف عقلي، «المیااى عرفان اساا و میزانسنپه» ففففففف، .0
 .1923، قم، نیر اسراء، تفسير انسان به انسانجوادی  ملی، عبداهلل،  .1
 .1924، قم، نیر اسراء، هاپ سوم، فطرت در قرآن ففففففف، .2
، قفم، مؤسسفة   شناسـي شناسي پژوهش در معرفتروش تحقيق و روشزاده، محمد، حسین .3

 .1930، ، هاپ اول موزشی و یژوایی امام خمینی
 20، بهارمعرفت فلسفي، «اا و یاسخ اا(خطانایذیری شهود )نق » ففففففف، .16
، تهفران، مؤسسفة مطالعفام و    مجموعـه مصـنفات شـيخ اشـرا     الفدین،  سهروردی، شهاب .11

 .1911تحقیقام فرانگى، هاپ دوم، 
 ،11، شفماره  معرفـت ، «اعتبار ادراک و شهود عرفانى از دیدگاه کتاب و سنت»شیروانی، علی،  .12

 .1919زمستان 
 ، قم، انتیارام بیدار.الحاشيه علي الهيات الشفاءبن ابراایم،  صدرالمتألهین، محمد .19
 .1909، هاپ دوم، طهورى کتابخانه، تهران، المشاعر ففففففف، .14
 .1902ف9، هاپ اول، فرانگى تحقیقام ةسسؤم، تهران، مفاتيح الغيب ففففففف، .11
 .1900یارام بیدار، هاپ دوم، ، قم، انتتفسير القرآن الکریم ففففففف، .10
، تهفران، انتیفارام حکمفت، هفاپ دوم،     مجموعه رسائل فلسـفي صـدرالمتألهين   ففففففف، .11

1426.  
، بیروم، دار احیاء التراث، هفاپ سفوم،   الحکمة المتعالية فی االسفار االربعة العقلية ففففففف، .12

 م.1321



 56  1938/ بهار ـ تابستان  8پياپي م/ شماره یکم/سال پنج

، المرکز الپفامعى للنیفر، هفاپ دوم   ، میهد، الشواهد الربوبيه في المناهج السلوکيه ففففففف، .13
1906. 

 .1914، ایران فلسیه و حکمت انپمن ،تهران، المعاد و المبدأ ففففففف، .26
 .1901، مولى انتیارام، تهران، العرشيه ففففففف، .21
، قفم، مؤسسفة  موزشفی و    1، جدرآمدی به نظـام حکمـت صـدرایي   عبودیت، عبدالرسول،  .22

 .1922، هاپ دوم، یژوایی امام خمینی
 .1911، هاپ ینپم، بیدار انتیارام ، قم،الجوهر النضيدالمه حلی، حسن بن یوسف، ع .29
، اول هفاپ ، فرانگفى  میاخر و  ثار انپمن، تهران، االشرا  حكمة شرح ،الدین شیرازىقطب .24

1929. 
 .1902، فپر ،تهران(، مصباح االنس، )در مفتاح جمع الغيب و الوجودقونوی،  .21
 سنگی.، هاپ شرح فصوص الحکمقیصری،  .20
 .1921، هاپ سوم، انتیارام بیدارقم، ، شرح منازل السائرین ،عبدالرزا  کاشانى، .21
اشـرا : گـزارش، شـرح و سـنجش دسـتگاه فلسـفي شـيخ        حکمتیداهلل، یناه، سید یزدان .22

یور، قم، یژوایفگاه حفوزه و دانیفگاه،    ، تحقی  و نگارف مهدی علیالدین سهروردیشهاب
1923. 

 .1930، قم، کتاب فردا، هاپ اول، لسفه فلسفه اسالميتأمالتي در ف ففففففف، .23


