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  )10/7/91ـ تاریخ پذیرش نهایی:  5/4/90(تاریخ دریافت مقاله: 

  

  چکیده

 زیسـتجهان دیگـر عارفـان   بـا   کند، زیست می القضات که عین سان ت عرفانی آنشناخ

وی بـه شـکل مـدون     اما شاید نخستین بار از رهگـذر  ،رسد ن متمایز به نظر نمیچندا

عرفـانی از   شـناخت این است کـه   پرسش بنیادین پژوهش ،رو شده است. از این آورده

آن  دریافـت  راهشـود؟   ناخته مـی چگونه از دانش بازشـ  و ؟القضات چیست عین نگرگاه

 بشـری در شـناخت   دریافتهـای یـک از   به نظر وی، ارزش معرفتـی هـر   ؟چگونه است

تبیـین   یهـایش در پـ   نوشـته  ی در همـه القضـات   عینشود؟  عرفانی چگونه تعیین می

کوشد تا آنها با  می تمایز آن از دیگر دانشهای بشری است و (عرفانی) و معرفت حقیقی

نشده و همواره  خودخواهنشوند و سالک از رسیدن به دانش ظاهری  تهآمیخدر یکدیگر

گاه وی، شـناخت  نگررا پیش چشم داشته باشد. از (معرفت) حقیقی  دانشرسیدن به 

 بلکه از سرشت خود آن معرفت مایه ،نیست انی پیامد تفکر و یا استدالل عقل بشرعرف

  .دشو یم توانابه شناخت آن شهود و یا وحی  تنها از راه کشف و گیرد و انسان می

  

   تمثل.، عقل ءطور ورا، عرفان، معرفت ،علم لدنی، علم باطنی   :ها کلید واژه

                                                
 tkamali85@yahoo.com:   حکمت اسالمی دانشگاه زنجان استادیار گروه فلسفه و .1
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 مقدمه

چنـد  هر، بـوده  ویـژه عرفان و تصوف همواره دارای جایگاهی ، در تاریخ تفکر اسالمی

گروه لمان را شاید بتوان به دو مس عارفان. فراز و نشیبهای فراوان نیز به خود دیده است

گروه نخست ابن عربـی و پیـروان    در، دکرتقسیم » وحدت شهودی«و » وحدت وجودی«

القضات  د که عیننده می شکل اسالمیـ ایرانی   عارفانرا گیرند و گروه دوم  می وی قرار

دارای  ،مان ایرانیلمسعارفان  ار دیگر ازسیالقضات همچون ب عین .ایشان استی  در زمره

آموزش  ـ  است آموزش و پرورش گونه دو دارای اما ،ندگی نیستی ز جداگانه ی دو دوره

 که باطنی و سلوک معنوی و عملیهای  آموزهو دیگری  دانشهای رایجرسمی و فراگیری 

داند و همواره  می »برکه« ی استاد و پیر مکتب نرفته وامدارخود را  ،وی در این مورد اخیر

وی به نحو غیر  ،. از این گذشته)103 ی،ادوج(پور کند می یاد بزرگداشت حرمتاز او با 

از داند و  می غزالیکتابهای و خود را شاگرد غزالی است های  اندیشهمستقیم تحت تأثیر 

). 2/316 ،هـا  نامـه (  بـه غزالـی نزدیـک اسـت    بسیاری  ی تا اندازه ی،وهای  آموزه ،رو این

ویـژه   هبـ وطالـب مکـی و   فراوانی با احمد غزالـی دارد و متـأثر از اب   نگاریهای نامههرچند 

پیرامـون   گفتگوهـای شناسـی و   ، امـا در معرفـت  وی است قوت القلوب ی ارزندهی  رساله

القضات بیشتر در  شناختی عین معرفتهای  انگاره. حامد غزالی است متأثر از ابو ،شناخت

 باورهای. شود می نیز یافت یشها دیگر نوشتهچند در  هر ،مطرح شده است زبدهی  رساله

چندان متمایز و  دیگر عارفانگاه معرفتی نگربا  ،دهد می دست هبالقضات  نی که عینعرفا

. به شکل مدون فراهم شده اسـت ، اما شاید نخستین بار توسط وی رسد نمی دور به نظر

خـود  عرفان . است عارفان پسینمعرفتی از  ی انگارهیک  ی او وارث و ادامه دهنده ،باری

بـه   راه رسـیدن هـم   حقیقـی و اندوزی  معرفت راههم  ،است )معرفت( شناختحاکی از 

یـا   ی اندیشـه  زاییـده  ،شـناخت ه گوناین . آن نیز هست فرجامین هدفکه این  حقیقت

کشف  راهاز تنها  انسان که استشناخت بلکه از سرشت خود آن  ،نیستعقلی استدالل 

  گردد. می به شناخت آن تواناشهود و یا وحی  و

و بیان » حق مطلق« شناخت دست دادن بههایش به دنبال  شتهنو ی در همهالقضات  عین

 دانش و شناختمعرفی  جستجوی در درپی آن،. او است توحید و شناخت ذات و صفات

دست دادن الگویی برای رسیدن بـه آن   بهو  دیگر دانشهای بشریتمایز آن از  وحقیقی 

  .است
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 خدا اختصاص ش ذات و صفتهایدانکه به  الحقایق ةزبدی  رساله ارزنده در ،رو از این

 دریافتهـای یـک را در   کارکرد هـر  پردازد و نقش و می دانش و شناختبه تعریف ، دارد

نشـوند و سـالک از    آمیختـه در تا آنهـا بـا یکـدیگر   کوشد  می نیز .کند میتعریف ، بشری

را  (معرفت)حقیقی  رسیدن به دانشنشده و همواره  خودخواهظاهری  دانشبه  رسیدن

  . داشته باشد پیش چشم

یـک از   هرمعرفتی  شود؟ ارزش می متمایز دانشچگونه از  عرفانی چیست و شناخت

؟ شود؟ معرفت یقینی کدام اسـت  می چگونه تعیینعرفانی شناخت در  بشری دریافتهای

از ایـن   پرسشـهایی بـه  دادن پاسخ  درپی این پژوهش؟ آن چگونه است راه رسیدن بهو 

 پردازد. میالقضات  عین عرفانیهای   انگارهبه بررسی  ،دست

  

 و چیستی آندانش و شناخت عریف ت -1

این دو در خاسـتگاه و   اما ،دانند می معنا همیکی و  را شناختو  دانش هرچند برخی

دانـایی و   یانفعارفان و صو اما ،گویند می »دانش«، رایجشناخت به  ند.جدای ریشه از هم

 میانجی بیمعرفت نوعی شناخت  مراد از. انندخو می »معرفت«خویش را ی  گونه آگاهی راز

 دلاسـت کـه بـه    خدبلکه نور رحمـت  ، ذهنی و عقلی نیست ی فرایند هدآوراست که فر

  . افکند می سالک پرتو

 ،گـذارد  مـی  معرفت تفـاوت  و دانشمیان  تنها نه عارفان بیشترنیز چون  القضات عین

هر آنچه کـه بتـوان معنـای آن را در     او: دهد می نیز قرارها  دیگر آموزهبلکه آن را محور 

به نظر  سان، بدین .)67 ،بدهز( نامد می »دانش«مطابق آن تعبیر نمود  ی درست وهایبارتع

 هـا  هواژ ،بشریدانشهای  ی در همه، رو از این است. پذیر انتقالمادی های  واژهعلم با  ،وی

معـانی   وهـا   انـش واژه د وانـد   امانـت  و راسـتگویی معانی با رعایـت   جایی به جا ی وسیله

 هـای  واژهآموز بـا   برای دانشآموزگار  و است جایی به جااین  آسان کردنای جهت  وسیله

سـازد   مـی  شریک خویش ،داند می آنچه را در را شرح داده و اوها  آموزه ،مطابق با معانی

 .)جاهمان(

ضرورت صورت مگر در ، معنایی است که تعبیر از آن قابل تصور نباشد »شناخت«اما 

از  برگرفته شدهجهت معانی ، برد می کار هب هایی که دانش واژه همانند.های  واژهبه کمک 

 بسـته  مکـان  زمان و آنسویاما معانی عرفانی به ساحتی  ،اند وضع شدهموجودات مادی 
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 توانـا و انـد   برای آن معانی متشابه ها واژهاین  سان، بدین .ازل است دانشاست که همان 

 بناچار یا معانی ظاهری آنها درک آغازدر . جا کنند به جامعنای اصلی را  و نیستند مقصود

چنانکه شخص نابینا بخواهد درکی از ، بندد نمی یا هیچ معنایی از آنها صورت شود و می

که طمع داشته ، زنهار زنهار«دهد که  می القضات زنهار عین ،رو از این. رنگها داشته باشد

کندی هوش تو آن  در این صورت نارسایی و، ن الفاظ درک کنیباشی این معانی را از ای

  .)88 ،زبده( »را بیهوده تفسیر کرده است

این  دانشاما در  ،دریافتهای متفاوت است ،با بیان واحد و عبارات واحد »شناخت«در 

شـبیه بـه   ، گیـرد  مـی  علوم لدنی قـرار ی  معرفت در زمره ،از این دیدگاه .امر محال است

این علم شهودی و حضوری اسـت و از سـنخ   ، کند می ارزانیدا به پیامبران که خ یدانش

 پیـامبران تنهـا اختصـاص بـه     شناختاین نوع  ،القضات به نظر عین. نیستعلوم رسمی 

 ی به مشـاهده ، مسیر سلوک و تقوای الهی را طی کند ،ندارد و سالک هم اگر به حقیقت

ـ آموز مـی  و حقایق الهی را خدا به او رسد میحقایق  بـه نظـر وی ابـزار     بـدین قـرار،  . دان

او  .یکـی عقـل اسـت و دیگـری بصـیرت و ذوق      ،م و معرفـت متفـاوت اسـت   لع ندریافت

ن باید آداند که برای همه کس مفهوم نیست و برای درک  می را از نوع اخیر هایش نوشته

ویسم نه ن می من از ذوق«نویسد  می در جایی دیگر .)3/404،ها هنامعالمهایی را طی کرد (

  .)278 (همان، »شنیدهاز خوانده و 

شود و  می علم بر معنای معرفت اطالقی  واژهکه گاهی  کند می یادآوریالقضات  عین

رود کـه بـه    نمـی  و علوم لدنی تصـور » ا علمامناه من لدنّعلّ و«این در قرآن فراوان است: 

از رهگـذر  آن را هنگامی کـه موسـی خواسـت     ،رو از این، عبارت مطلق قابل تعبیر باشد

  ).67 (زبده، تن زد، از خضر فرا گیرد آموزش

گـاهی   کنـد و  مـی  تعبیـر  دانشبه  شناخت عرفانیچند در آثارش از القضات هر عین

ی  به این تمایز در همـه تنها  نه، حال همهولی در  گیرد، معنی می را همدانش و شناخت 

چندان که میان  .دهد می نیز قرارا ه دیگر آموزهو محور  لکه آن را اصلب ،موارد توجه دارد

دو نـوع   بـه را  جهـان دو پایه، این بر . دگذار یممعرفت نیز تمایز  جهانعقل و  دو جهان

نخست که مورد نظر همگان جهان وی به ، دگارنا می وابسته ،دانشهامتفاوت و متمایز از 

 و دانـد  یمـ  از دسـترس همگـان   بیرونرا دوم  جهان شناخت اما. پردازد نمی است هرگز

حتی اگر در مورد ، اید نه نامش را شنیده اید و را نه دیده جهاناین  گوید میازین رهگذر، 
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 اینجـا صـبری  « ، بـدین قـرار،  شناسـید  نمی آن بشنوید نیز مفید نخواهد بود چون آن را

نزدیـک  بـه منظـور    ،با این حال). 2/392 ،ها نامه(  »باید که نه بازیچه کودکان است می

عروض و قافیه در فرق نهادن بین شـعر مـوزون و    دانش آن را همچون ،ذهنبه  بودنش

این ذوق است و  دارایکسی است که جهان در  دریافتاز  گونه. این انگارد می ،ناموزون

در امـر محقـری نـوعی از ادراک را     اینـک . نیست ،کسی که این ذوق را ندارد جهاندر 

چه عجب اگر در کاری بـدین بزرگـی   «ند ما می عالمی واجد است و عالمی در آن متحیر

 »هم نوعی از ادراک بود که قومی بدان مخصوص باشند و دیگران از آن بی خبر باشـند 

  ).جا(همان

  

  دانشاقسام  -2

  یخدای دانشو  اندوختنیدانش  -2-1

 جـدا  را تفاوت والقضات  عین شناختی چنانکه پیشتر اشاره شد محور مباحث معرفت

 به منظـور جـدا   ،رو از این .دهد می تشکیل شناختاز ساحت انش د ی حوزه نگه داشتن

و  دانـش آمـوختنی  تمهید اصل اول را با تعریف  تمهیداتدر ، دانش از شناخت دانستن

جـدا  و  ترتیب به ،انش خداییدتبیین  به منظورو ا ،کند می آغاز )لدنی =( دانش خدایی

ی  زنجیره که همان معرفت است درعلم لدنی را پردازد و  می دل جان و ،سازی بین قالب

فرمـانبرداری از  های  مرتبهسازد و  می حق منتهی حضرت به به آگاهی ،وجود های مرتبه

نچـه آن  مقصود آن آمد که آ« کند: می ترسیمچنین دانش وجودی های  مرتبهحق را در 

 در جواب آن دستوری با نهـاد و ، العزیز بزرگوار نکته چند درخواست کرد بر طریق سؤ

ل بـرد و دلـم دسـتوری بـا جـان      نهادم دسـتوری بـا د   حقیقتم و و، حقیقت خود بردم

(ص) دستوری یافت و دلم از روح مصطفی تعالی (ص) برد و روح مصطفی از حقمصطفی

 . »تم از دلم دستوری یافت و زبانم از نهاد و حقیقتم دستوری یافتقحقی، دستوری یافت

و شـناخت حقیقـت آن دو را دور از   زد پـردا  مـی  و جـان  دل گاشتننجدا ابه  سپس

بـا   » ؟ای جان را کی دیده باشـی  تو خود هنوز دل خود را ندیده« :داند می دسترس بشر

 ممالَ االنسانَ مَلَّبالقلم عَ مَلَّعَ«: کند می معرفیرا مقام دل  دانش خداییجایگاه  ،این حال

بـل هـو   ” .لوح محفوظ شـود  دل تو؛ همه در دل تو منقش شود معلم تو شود. این »معلَیَ

ای از علم  االمین گفت. پس قطره ا روحترا خود گوید آنچه ب “قرآن مجید فی لوح محفوظ
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فـی   ةفقطـر قطـر  ” لدنی در دهان تو چکانند که علم اولین و آخرین بر تو روشن گـردد. 

ل نـز ”و رسل پیک  ءچنانکه انبیا؛ این مقام باشد “اآلخرین االولین و  علم فمی علمت بها

من جذبات الحق در پیغام و راه  ةبر کار تو بود، ترا نیز جذب “به الروح االمین علی قلبک

  ).155، 6 ،تمهیدات( باشد

این  «و معتقد است:شمرد  می مقام علم لدنی نیز مقام ایمان را انجامسرالقضات  عین

، اشـد ایشـان را خـود مـال نب    اهل ایمان)( زکوت دادن نعت ایشان باشد گروه که مال و

و رزق که ایشان را  علم از آن کنز و. “ال کنز انفع من العلم”ایشان را علم لدنی باشد که 

العلـم ال  ”مریدان را از آن زکوتی و نصیبی دهند کـه   صحبتان و قرینان و هم هم... دهند

ممـا رزقنـاهم    و”این آیت را بکار بندند  و، ؛ آن بقدر حوصله خلق نثار کنند“یحل منعه

  ).89 ،اتتمهید( “ینفقون

کـه   متعلـق بـه سـاحت معرفـت اسـت     و یا  شناختهمان  دانش خدایی ،نسا دینب

و  رسـمی دانـش  در واقـع همـان    اندوختنی دانش اما ،است آموزاندنیناو موهبتی الهی 

  .استآموختنی 

امـر   ی آورنـده دانش برگرفته از هستی امر مورد شناخت و دانش پدیـد   -2-2

  مورد شناسایی

یا دو  )شناخترسمی و  دانش( دانشاز  این دو نوع نظور جدا انگاشتنبه م همچنین

 وشناسـایی  دانش برگرفته از هستی امر مـورد  به  کند می آن را تقسیم، دانشمعنای از 

: اسـت  پیش از امر مورد شناختمورد اخیر که  امر مورد شناسایی ی دانش پدید آورنده

پـس از وجـود آن چـون     ،گـردد  صفتی است که چون چیزی موجوددر حق خلق علم «

. به )176 (همان، »این ادراک را علم خوانند، آدمی آن چیز را ادراک کند چنانکه هست

دانش چرا که  نیست گونهین ادر حق خدای تعالی  است وها  آفریدهاین در حق  ،وی باور

  .او با دانش آفریدگان فرق دارد

است که دانشی اثبات کنیم و آن را در مورد او دانش از معنی  پس باید چیزی دیگر

شـک نیسـت    و. برگرفته از امر مورد شناسایینه  امر مورد شناخت است و ،پدید آورنده

؛ اسـت  الجرم دومی، ایزدی چون از قسم اول نبود دانش ... وشریفتر است دانشکه این 

را  پـس قسـم دوم او  . یک قسم در حـق او محـال اسـت    و، دو قسم است دانشزیرا که 

 رو، زینا است،حق سبب ایجاد موجودات  دانشچون  و) 178 - 177 ،(همان شودواجب 

  ).جا(همان .او یکی خواهد بودقدرت  و دانش
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 نویسـنده) (علـم مـن   « به اینکـه  زند می مثال ،دانشگونه  به این دو توجه به منظور

علـم  اما  علم من سبب ایجاد این مکتوب بود .... بدین مکتوب پیش از این مکتوب بود و

علـم   و گردد و این مکتوب سبب علم تو بـود این پس از وجود این مکتوب حاصل ه تو ب

 ). 150 ،1 ،ها نامه( »الی بعد وجود العالم نتواند بودخدای تع

پدیـد آورنـده امـر مـورد     و  دانش پیشـین حقیقی (معرفت) را از نوع  سرانجام دانش

بعـد از   دانـش امـا   ،ناپذیر استو جدایی است  آمیخته داند که با ذات عالم می شناخت

کسـانی کـه در تفسـیر    اند  بسیار ،اینبنابر .استمفسران و حافظان و ناقالن  آناز ایجاد 

دانستن دیگر است و یاد گـرفتن  « وی باوراما به  ،کنند می یک آیه چندین روایت را نقل

) 48 ،2 ،ها نامه( »ز دیگر است و یاد گرفتن چیز دیگردانستن چی .... سخن دیگران دیگر

  ).50 ،همان( »..... ای تا این غایت تو دانسته عالمی نه آنست که«

علمـاء شـنیدن کمتـر از     زبـان کند کـه از   می سفارش جویندگان دانشبه  ،رو از این

 کند بـه  می و تأکید، شنیدن از عالم است نه از حافظ اما کمال، نوشته بر خواندن نیست

و تکـرار  » ما قید العلم کمثل الکتاب« آوردن کهدر نوشتار حصاردر  حفظ آن و نوشتن و

ایـن  که ، نپذیرد جداییشود که  آمیختهبا ذات چنان  دانشمطلب پس از نگارش تا آن 

نیست بلکه  دانششود این  فراموشی ایجادفهم  اما اگر پس از شنیدن و مقام عالم است

  .)3، 304،ها نامه(  آمیختگیبا ذات عالم است و نه  نزدیکی دانش

و کیفیـت سـعادت و   ت خـر آبه ذات حق و افعال و صـفات و احـوال    بنابراین آگاهی

ه را بـدان را  آمیختگی که جدایی، آمیخته شودباید که با ذات دانشها  ی همه... شقاوت و

  ). جا(هماناند  انبیاء انرثامقام علمای دین که و این مقام انبیاء است و. نیابد

آن اسـت و حـال    پـس از و  ز امر مورد شناسایی استبرگرفته ا ، »دانش« ر،رادین قب

، پیش از وجود امر مـورد شـناخت و سـبب وجـود آن اسـت     ،  (شناخت) »معرفت«آنکه 

از آن و  جـدایی ناپـذیر  بـا جـان عـالم اسـت و      آمیختـه به جان آدمی و وابسته معرفت 

  نیست. نوشتار در حصاربه حافظه و وابسته  دانشهمچون 

  

  دانشمراتب -3

در یـک  القضـات   عـین  ،را اقسامی است اما همه در یک مرتبه نیستند دانشهرچند 

 دانـش دوم  ،آدم بنـی  دانـش اول  :شـمرد  مـی بر دانـش سیر صعودی چهار مرتبـه بـرای   

 خداسـت تعـالی و   دانـش چهارم  مرتبهاما ، و موجودات آفریدگان دانشسوم ، فرشتگان
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، ن جز عالم خدا کس نداندپس علم مکنو« :خوانند می مخزون مکنون و دانشتقدس که 

چهارگانه  مراتباما از  ).5 ،تمهیدات( » ای که عالم خدا کیست؟ ندانم که هرگز دانسته و

و به  معرفت تو بجمله موجودات و بوجود خویشتن یکطرف آمد و علم تو بدو علم و« فوق

ه است که نصف باشد؛ چون ایـن  پس علم فریضه علم مادون اللّ. صفات یک طرف ذات و

باز .»علمو علمک ما لم تکن ت«نصف حاصل آید، آن نصف علم الهی نیز حاصل آمده باشد 

از  »ندهند خبر آن از رمز به جز که نددا می مکنون علم همان را حقیقی دانش سرانجام هم

  ).352 ،3 ،ها نامه( .»ال یحل منعه العلم« که رمزی جز دادن خبر تواند که معلومها و علمها

، خواندنی است و یا شـنودنی  دانشالهی یا علم لدنی که  دانشبیان  القضات در عین

کتـب فـی قلـوبهم    «از لوح دل کـه   خواندن داند ولیکن می آن را هم از جنس خواندنی

ـ   « ولـیکن از دل کـه  ، هم از جنس شنوده و »االیمان و  »ه فـیهم ألسـمعهم  و لـو علـم اللّ

شـرط   و. جـاری شـود  زبان ب بر حکمت از قلهای  چرا که چشمه. »الرحمن علم القرآن«

علم اخالص بدان و چهل روز بر بساط ادب « :اخالص است و تقوا دانشیابی بدین  دست

در  و ).92 ،2 ،هـا  نامـه (  »آیـد نابیع حکمت بینی که از دل چـون بر مراقب دل باش تا ی

ه دانشی ک اوبه نظر  رو، ازینداند  می اخالص )علمدانش ( نیز شرط قبول اعمال را جایی

است تا جایی که نشان  همین دانش، آن بر هر مرد و زن مسلمان واجب شده جستجوی

، 3 ،هـا  نامـه (  »طلب علم اخالص کند تا عبادتش هباء منثور نگردد« مؤمن آن است که

  .داند می را دور از دسترس همگاندانش درجه از  اما این مرحله و ).287

 تـا شـش مرحلـه   سـیر صـعودی    و صـاحبان آن را در یـک   دانـش درجات در ادامه 

چندین هزار جنازه بـه گورسـتان   . »هاال من شاء اللّ، خلق از این کار دوراند« شمرد: میبر

و چنـدین هـزار بـه شـک رسـیده و یکـی را        برند و یکی از ایشان به شک نرسیده بـود 

 و و چندین هزار را درد طلـب بگیـرد و یکـی از راه راسـت نیفتـد     ، گرفتاری طلب نبود

 و. هزار کس به راه راست روند و یکی نبود که مالل راه او بنزند و قطعش نیفتدچندین 

چندین هزار کس راه تمام بروند و ایشان را یکی در میان نبود که شایسته حضرت گردد. 

بلی و « تا دلت گوید:، رود باورت نبود می اگر آنچه و تا نپنداری که این آسان کاری است

 ار هزارکه سلطان و خلیفه در هر عصر یکی بود از چندین هز در نگر »لکن لیطمئن قلبی

  »در حشـمت و نعمـت یکـی را بـود در هـر عصـری      ، کس چون کمال سـعادت در دنیـا  

   ).2، 93 ،ها نامه(
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فراهم کس به فراخور استعداد ذاتی و  مراتب است و هر دارایاین علم حقیقتی بنابر

 ،شـود و در سـیر صـعودی    می مند آن بهره ازای  ویژهموانع از درجه  رفعشرایط و آمدن 

فقط  سرانجامگردد تا  می تر و محدودتر گرود تن می چه باالتر بهرمندی از آن هر ی دایره

که همان مقام قطب و  رسد می و معرفت حقیقی دانشماند که به مقام  می نفر باقی یک

 انسان کامل است.

  

  یقینمراتب  -4

ایمـان و  به بیـان  القضات  عین ،و مراتب آن ختشناو  دانشیک از  پس از تعریف هر

چنانکـه  ، بدایت ایمان تصدیق دل اسـت «معتقد است که پردازد و  می و مراتب آنیقین 

اقل درجات این تصدیق آن بود که باعث بـود بـر امتثـال     و شک را در آنجا مجال نبود.

رون آدمـی او را  حصول همین مقدار از تصدیق در د ،به نظر وی. »اوامر و اجتناب نواهی

سکنات خود را مطابق شـرع قـرار دهـد. و چـون از طاعـت       دارد که حرکات و می بر آن

. »ان تطیعوه تهتدوا و« هدایت ازلی را به دنبال خواهد داشت ،این اطاعت، هدایت خیزد

ایـن ترتیـب را در راه سـلوک دیـن      او .آورد مـی  یقین را به ارمغان ،حصول این تصدیق

همه اهل سلوک را تصدیقی بی تحقیق چندان که باعث بود «گوید  می داند و می ضروری

، چون سالک بـه یقـین رسـید   ». پس عمل خود به یقین رساند به روزگار. در عمل صالح

 گیـرد کـه   مـی  قومی قرار ی گردد و در زمره می آشکارآن جهان بر او  دانشهای آخرت و

 آشـکار اسـرار آخـرت بـر او    دین قرار، ب. هستند» و قلوبهم فی االخره ابدانهم فی الدنیا«

انسـانی   شـناخت  و دانشدر حضور  در دنیا و (علم الیقین) دانش یقیینیاین . شود می

  شود. می برای او حاصل

یت اتمییـز او بـد   و، غیبت نبـود  چون حضور وکه «از ویژگیهای این مرحله آن است 

الیقـین   علمهشیار گردد از  چون با خود آید و. الیقین بود در عین، غوغای سکر باز دهند

  ).354 ،3 ،ها نامه( »الیقین راه دهند او را به عالم عین علم او نبود. هیچ صحبت در

از معصیت  بیشتر رو به اطاعت آورده و ،تر شود چه نفس پخته هر ،پس از این مرحله

 و امید است که به بهترین وجه ،هر چه این اشتیاق در او به کمال رسد جوید و می دوری

اخبـار آن   شـنود ببینـد و   می را به مقصود رساند و آخرت که نامش را نزدیکترین راه او

 و، الیقـین راه دهنـد   الیقین او را به عالم عـین  از علمپس « بنابراینبرای او آشکار گردد. 
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الیـزال   را از جناب عنایت لم یـزل و  الیقین همه بوقت خود او حقیقت حق الیقین و حق

ن را تصدیق است و اطاعت که یقـی  راه آغازدر  پایه، این بر ).356 ،همان( »مبذول دارند

الیقین  الیقین و حق عین، الیقین علم آورد و یقین خود واجد مراتب سه گانه می به ارمغان

  گردد. می افاضه و اعطا خداکه در مراتب سلوک از جانب 

   دانشیقین  و یقین دل -1-4

 یقین ی مرتبه ،است )معرفتشناخت ( از ساحتمتفاوت  دانش ی همانطور که حوزه

 را یقین دل شناختیقین در القضات  عین .است در دانشنیز متمایز از یقین  شناختدر 

 اما ،نیستدسترس همگان در و  همگانی چند هر به اعتقاد وی دانشنامد و یقین در  می

در شود که کسـی  اما اگر مق«) جهت آموختنیکسان است (از  آندر برابر  دانشها ی همه

در آن صنعت بـه کمـال رسـد نقطـی در      کسی رغبت به هندسه و رغبت به طب کند و

انـد،   را وانهاده درون او بر او مسلط کنند تا به هیچ کاری رغبتی نکند جز به کاری که او

را معلوم است  تو«مثالی دیگر:  ) و372-3 ،2 ،ها نامه(  »ه همگی خود روی بر آن آوردتا ب

اما در علـم  . چند بود، شانزده ضرب کنند دل که چون صد و پانزده را به صد وبه یقین 

ترا این علم تمیزی حاصل ، ب بجای آوریرو چون شرط ضتمیزی تو را این یقین نیست 

   ).(همانجا» شود

که . آدمی استن کند که غذای جا می نظریات تعبیر را اولیات عقل و دانشالبته وی 

کسی را از این شربت فطام خواهد  نه هر و«کسی نخواهد شد  رهمین مقدار نیز نصیب ه

او را به حیلتهای بسـیار از  ، اما اگر کسی را نهاده باشند که به معالی الدرجات رسد. بود

 »معشـوقان نمانـد   آن فطام دهند تـا او را وا ادراک علـم تمییـزی مناسـبت عاشـقان و     

  ).جا(همان

  جزوی دانش کلی و دانش -2-4

 جـزوی منتقـل  دانـش  کلی و  دانش تفاوتبه  (دانش) معنای علم تمیزییل مدر تک

شـانزده از   ضرب صد و پـانزده در صـد و  کلی است چنانکه  دانشضرب  دانش، شود می

کمال  پختگی ونیازمند حد همگان نیست و  کلی نیز در دانشاما . جزوی استدانشهای 

یکی آن است کـه بـه   « دشو می کلی که در برخی نفوس حاصلدانشهای از جمله  .است

بنحوی که اگر کسـی در مشـرق یـا    ، کند می همه جزویات که در عالم است احاطه پیدا

رو است برخـی نفـوس را    از این .و معلوم استیا سکونی داشته باشد بر ا مغرب حرکت و
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ایـن مخـتص    و. دهـد طریقـی هسـت    مـی  رب رخغـ جهت آگاهی به آنچه در مشرق و م

 اند را به ده کس نداده آن عالم در و خداست راه کماالت نهایت نشان بلکه نیست منتهیان

   ).375 (همان، »است کیمیا همچون خدا دین در لذا باشد آن واجد یکنفر فقط شاید

  

  ادراکات بشری عرفانی وشناخت  -5

وهمـی و عقلـی   ، به سه نوع ادراک حسـی ء حکما چون سایر علما و القضات نیز عین

 را ذکـر نمـوده و  ناتوانی آنها  وشمرد و نقصها و خطاها  میا را برمدرکات آنه، توجه دارد

ولـی انحصـار ادرکـات     ،کند می تعیینیک را در حوزه ادراک بشری  قلمرو دسترسی هر

مکمـل   ه را بـه دو نـوع دیگـر از ادراک کـه    را پـذیرد و  نمی انسانی را در سه قلمرو فوق

  .یدگشا می حقیقی است شناختبه  رسیدن معرفت بشری در

 

   عقل و وهم، حس ادراک محدودیت -6

داند،  می جهل معقول را از اهل انکار و انحصار موجودات در محسوس والقضات  عین

چـه بسـیار   . عقل الزم نیسـت  موجودات در مدرکات حس و ننظر وی منحصر دانسته ب

قلی چنانکه وهم از ادراک بسیاری از امور ع، است ناتوانچیزهایی که عقل از ادراک آن 

 ادراک همـه آنچـه   آن نیست که وهم دراین دلیل بر و طور کلی ناتوان استه ب پیچیده

 اما حکـم آن یـا   ،کند می همچنین چشم محسوسات را ادراک. صادق است غیر ،کند می

امـا در   ،بیند حکمش صادق اسـت  می معمول ی در آنچه در فاصله. دروغاست یا راست 

 در رو، زیـن ا، بینـد  نمـی  هرگـز دیکی بسیار نیز نزدر  حکمش کاذب است و دوری بسیار

  احکام مختلف دارد. متفاوت شرایط

 راسـت کند  می هر حکمی که در قلمرو ادراکی خود ابراز، گونه است عقل نیز همین

از جمله امور آخرت  ،تواند درک کند می کند که هر موجودی را می اما وقتی حکم، است

 عز سلطانه ــچراکه خداوند « ق نیز چنین استدر مورد ذات ح ،است دروغحکم او  ،را

بـه دفعـات و درجـات    ، از بصیرت عقل بسی دورتر از خورشید از حاسه بینایی اسـت  ــ

 »را ادراک کنـد  محال است که عقـل بتوانـد او  ، از بسیاری بعد و کمال اشراق. بینهایت

  ).91 ،زبده(
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 ی و معرفـت را معـین  ادرک عقلـ ، : ادراک حسیآموزشی ی او سه مرحله بدین قرار،

در را  حقیقی دانشبه  به منظور رسیدنعقلی  گذر از ادراکات ظاهری حسی وو  کند می

مـن در ایـن عالمهـا گـذر     «گوید  می خود وداند  می ضروری بشری دانشمراحل تکامل 

  ).244بند  ،1 ،ها نامه( »ام ردهک

دو  بـه تمـایز   ،کنـد  مـی  القضات در تمام مراحلی که برای شناخت بشری مطرح عین

در کات ظـاهری و بـاطنی   ربـه مـد   ،بـه مـوازات آن   باطنی و و شناخت ظاهری ی مرتبه

کل  درگیرد و آن را  نمی نظر دارد. هر چند شناخت ظاهری را دست کم دانشها ی حوزه

بـه ادراکـات    ،نمایـد  می تدوینکه شناسی  شناختاما در نظام ؛ کند نمی از صحنه خارج

کـافی بـه آنهـا     ی ) بـه انـدازه  ظاهر ءد چرا که سایر علما (علماپرداز نمی ظاهری چندان

در تـا   کوشـد  می ،ادراکات بشری و دانشهابا نقد این دسته از ازین رهگذر، اند،  پرداخته

ادراکـات بـاطنی و    هموار بـه سـوی   میان کوره راههای ادراکات ظاهری، راهی روشن و

 ،حقیقی است شناختهر نوع  نی وعرفا شناختکه اصل و محور در انسان معارف باطنی 

و آنچـه در   ظـاهری و بـاطنی اسـت    حواس را نیـز  ،عارف روشن بین دیدگاهبگشاید. از 

سمع را برای «گوید:  می رو از این ،باطنی آنهاست ی جنبه ،ود استحقیقی مقص شناخت

ا فـی  انظـروا مـاذ  ”که اند  . بصر را برای نظر آفریده“ففهمناها سلیمان” کهاند  فهم آفریده

سنریهم آیاتنا فـی االفـاق و فـی    ”اند  دل را از برای دانش آفریده . و“االرض السماوات و

جعـل لکـم    و”. با تو گفتند در معرض امتنـان کـه   “ما کذب الفؤاد ما رأی”که  “انفسهم

  ).1/363 ،ها نامه( “افئده قلیال ما تشکرون االبصار و السمع و

 ادراکـات بـاطنی  حـواس و  بـه  عرفـانی   شـناخت رو ادامه بحث جهت بررسی  از این

  .پردازد می

  

  تمثل و ادراک خیالی -7

ورود به  ی دروازههمین بس که  ،باطنی شناختک خیالی در اادر اهمیت تمثل ودر 

  رود. به شمار میانواع کشف و شهود عارفانه  کلیدغیب است و  جهان

ه مطرح شـد  شراقدر حکمت امثال نخستین بار  جهان ی نظریه ،. در تاریخ فلسفه1

سهروردی نخستین فیلسوفی است که این ـ  سهروردی پژوه معاصرـ  به نظر کربن. است

 ).169 ،اسالم ایران ،300 ،تاریخ فلسفه اسالمی( عالم واسط را کشف و طرح نموده است
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شناسی قابل  شناسی و معرفت جهان ی هخیال و مثال از دو منظر جهان ،نظریهدر این 

  بررسی است.

، است دست یافتهتجربه و مشاهده باطنی به درک این عالم  راهسهروردی خود نیز از 

مـن تجـارب بـاطنی    «نویسـد:   مـی  . اوداده اسـت به دسـت  نیز  استدالل عقلی چند هر

اند: عالم انوار قاهره (عقول)، عالم انوار مدبره  گانه بر اینکه عوالم چهار ارم دالّصحیحی د

مجموعه ( » عالم صور معلقه (عالم مثال)ام فلکی و عنصری) و (نفوس)، عالم برازخ (اجس

  . )230 ،2 ،مصنفات

ای در  مثـال و نمونـه   ،گوید، هر چه در این جهان مـادی اسـت   چنانکه غزالی می. 2

نردبانی جهت صـعود بـه آن حقیقـت     ،جهانی و مادی آن  این ی جهان باال دارد و نمونه

سهروردی نیز آنچه در این جهان جسمانی  ی دیشهدر ان .)5، مشکات االنوار( عالی است

مثـال و آنچـه در ایـن عـالم      جهـان مظهر حقیقتی است غیر مادی در  ،و مادی ما است

و مثـال غیـر    ،جسمانی است چون در معرض کون و فساد و خرق و التیام است، نـاقص 

، نفاتمجموعه مص( است جهانمظاهر آن در این  صورتهایاز  کاملتر و تمامترمادی آن 

  . )547 ،شهرزوری ،230، االشراق حکمه، 2

ه همـ  نیـز همگـانی نیسـت و    تمثـل) ( این نحوه از ادراک ،القضات عین به اعتقاد. 3

دریغا کس چه داند که این تمثل چه حال «گوید:  رو می مستعد ادراک آن نیستند؛ از این

ی، اگـر پیـامبر(ص)   و گمـان بـه   )294 ،(همـان  » ها و حالها است... دارد! در تمثّل مقام

تمثـل اسـت و   » احسن صورت«این  »ةالمعراج فی احسن صور ةرأیت ربی لیل«فرماید  می

هـم   »ه خلق آدم و اوالده علـی صـوره الـرحمن   ان اللّ«اگر تمثل نیست، پس چیست؟ و 

 ).294، 296همان، ( نیز بر سبیل تمثل است خلقت ،نظر ویه نوعی از تمثل است. ب

اسـت.   بنای وجود آخرت بر تمثل«گوید:  میتمثل و مصادیق  القضات در اهمیت عین

تمثل شناختن نه اندک کاری است بلکه معظم اسرار الهی دانستن تمثـل اسـت و بینـا    

جوابی تمام است سائالن را از تمثل. جبرئیل  “فتمثل لها بشراً سویا”شدن به آن. دریغا 

مثل به مریم نمود و او جبریل را خود را از آن عالم روحانیت در جامه بشریت به طریق ت

مردی بر صورت آدمی دید و وقت بودی که صحابه مصطفی جبریل را بر صورت اعرابـی  

دیدندی و وقت بودی که جبریل خود را به مصطفی در صورت دحیه کلبی (جوان خوش 
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سیمای معروف عرب) نمودی. اگر جبریل است روحانی باشد، اعرابی در کسوت بشـریت  

  ).293، تمهیدات(  »چون بندد؟ و اگر جبریل نیست، که را دیدند؟ دیدن صورت 

  

  عقل -8

ة رسـال مختلف است ( دارای معانی متعدد و ،دهد می عقل چنانکه فارابی به آن توجه

عقـل در ایـن معـانی    . ) از معنای عرفی و سطحی تا عقـل کیهـانی و الهـی   3 ،فی العقل

متفاوت. حوزه و قلمرو ادراک ی  نمندیهادارد و هم توا مختلفکارکرد  مختلف هم نقش و

به این مطلب  عارفاننیز چون سایر القضات  عین .آن نیز در مراتب مختلف متفاوت است

از سویی به تمایز مراتب مختلف عقل و از سویی دیگر به میزان توانمنـدیها   توجه دارد و

  . پردازد می یک از آنها و قلمرو هر

محصور در زمـان و مکـان اسـت و از     عقل از سویی ،ضاتالق عین از دیدگاه ،رو از این

. به معرفـت حقیقـی اسـت    راه رسیدنشناخت حقایق الهی ناتوان و از سویی دیگر تنها 

ایـن دو نـوع از عقـل     تشخیص و جداییشناسی عرفانی وی تالش جهت  سراسر معرفت

ا ومـی ر د عقل استداللی) است ومعنای نخست آن ( ،عقلو منظور وی از اصطالح  است

محور این معنای از عقل و  نامد می »عقل ءطور ورا«استادش ابوحامد غزالی  پیروی ازبه 

رغـم   بـه ( گیرد و در بحث از معنای نخسـت عقـل   می قرارعرفانی وی  معرفت و شناخت

چرا که هم دیگران  ،ازدپرد می به نقص و ناتوانی آن فقطاعتماد به صدق قضایای عقلی) 

بشری به ایـن نـوع از عقـل     دانشهم انحصار  واند  ور به آن پرداختهظاهر) به وف علماء(

رسیدن به شـناخت   عالی الهی شده و راه دانشهای عقل استداللی) سبب محرومیت از(

  سازد. می حقیقی را مسدود

 صـورتهای ذهنـی   ،معقـوالت  ادراک معقـوالت اسـت و   ی وسـیله  عقـل  ،به نظـر وی 

مکـان اسـت.    عقـوالت جهـان زمـان و   م جایگـاه  ،بـه عبـارتی   .اند موجودات جهان مادی

ناتوان اند  قلمرو زمان و مکان سوی آنعقل از ادراک بسیاری از موجودات که  سان بدین

از محاالت آشکار آنست که سالک بتواند از طریق علم به ازلیت راه یابد؛ زیرا آنکه « :است

مکن نیست مگر پس از پردازد در بند زمان است و رسیدن به ازلیت م نمی جز به دانش

  .)60 ،زبده( »پاره کردن این بند.
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 در خور بضاعت عقـول نیز انبیاء را  سخنانتصرف در درک حقیقت دین و  ،رو از این

  ).193 ،2 ،ها نامه( »مخنثی داند هر نه سالکان احوال و مردان مقامات« گوید می و داند نمی

 فراهم ساختننیازمند  ،ه داردعقل همواره به جهت نقصانی ک ،القضات عین طبق باور

عقل در اصل برای ادراک اولیاتی آفریده شده  ،وی از دیدگاه .)28 ،زبدهمقدمات است (

اسـتدالل و   راهاز ، اما ادراک قضایای نظری پیچیده، که در آن به مقدمات نیازی نیست

گویی از اصل طبیعت عقل خارج اسـت و ادراک آنچـه بـر عقـل      ،مقدمات نفراهم آورد

ند نسبت اولیات است مان، نیازی از مقدمات در بی »عقل طور وراء«نسبت به ، شوار استد

 .)27 ،به عقل (زبده

که عقل میزان درستی اسـت و احکـام آن    کند می ییادآورالقضات  عین ،با این حال

عـدالتی   ست و عادلی است کـه هرگـز در آن بـی   صادق است و کذبی در آن نی یقینی و

ین وصف اگر عاقل طمع کند که همه چیز را بسنجد حتی امور آخرت با ا، متصور نیست

 و«. محال است طور قطع طمع آن بی مورد وه ب، و حقیقت نبوت و حقایق صفات ازلی را

عقل تـافتن   ءبدان که چنین طمعی از عقل اندک اندک زائل شود، آنگاه که نور طور ورا

نیست که تو هر وقت بخواهی به  مراقب باش این گونه چشم داشت از عقل چیزی، گیرد

زوال ایـن   ،بنـابراین  وداع آن موقوف به طلوع صبح معرفـت اسـت.   بلکه، اختیار تو باشد

  ).98 (همان، »طمع موقوف به اشراق نور خورشید حقیقت است

  

  مراتب عقل اقسام و -9

) عقل ءاللی و طور وراعقل استدبین دو معنای از عقل ( به منظور امتیازالقضات  عین

  :پردازد می مراتب عقل به بیان اقسام و

  ییعقل دنیا عقل دینی و -1-9

گویـد کـه اگـر ایـن حجـاب از میـان        می از حجاب عقل سخن آنگاه کهالقضات  عین

که کـدام معنـای از عقـل مقصـود وی     می شود یادآور، بنده به جناب ازل رسد، برخیزد

آن عقـل  . “لقـوم یعقلـون  ” گویـد  می گویم که در قرآن بر آن ثنا می نه آن عقل و« است:

آن  را از ). وی عقل دینی301، 3ها نامه( »را باشد کفار خواهم که ابوجهل و می دنیاوی را

ر این عقل اگو  که عقل دنیاوی حجاب این عقل است داند می )لوالعلموا( صاحبان دانش

 /نا(رحمـ » االکـرام  یبقی وجه ربک ذوالجالل و«در رسد و دیدار خدا  ،(حجاب) برخیزد
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 ،گذارد می دنیا و آخرت را پشت سر ،چون سالک به این مقام رسد ) ظاهر گردد و55/26

چندین  و بسیار کس در این جهان است و خدا بدیده است«چند هنوز در دنیا است  هر

  .)302 (همان، »خالئق در گور بنهند و هنوز در دنیا باشند

  1عقل شهودی)( عقل طور وراء -2-9

عرفـانی چگونـه    شـناخت عقل چیست؟ و نقش و کـارکرد آن در   ءورا منظور از طور

ـ و  سوی عقل استداللی) فرا(عقل  ءو طور وراشهودی معرفت عقل  ی است؟ حوزه ه راه ب

  آن کدام است؟ دست آوردن 

های  آموزهدر سنت  .عقل معانی و کاربردهای متفاوت دارد ،چنانکه پیشتر اشاره شد

 فراسـوی قلی است که انسـان را بـه   ع ،از عقلالمی منظور از جمله در عرفان اس ،باطنی

معـارفی اسـت کـه از دیـدگان عقـل       و تقادر به مشاهده حقیقطبیعت متصل نموده و 

بین مفهوم عقل به  در تفکر اسالمی از ابتدا ،به اعتقاد نصر. رود به شمار میجزوی غیب 

”intellectus“و عقل به معنای  ”ratio“2 عنوان
تعقـل   تصـوف و ( اند بوده تفاوت قائل 3

  ).78 ،در اسالم

شهود هم نور است و هم بصیرت، در عین اینکه نه ذهن است  ،در حکمت خالده نیز

و نه عقل استداللی (که بازتاب عقل شهودی در مرتبه بشری است)، بلکـه کنـه و مرکـز    

ل کنند که معـاد  آگاهی و مرکز آن چیزی است که طبق مرسوم از آن به نفس تعبیر می

) یـا عقـل کلـی    spiritus)، روح (Intellectاست که در آن عقل شهودی ( جان یا روان

)nous291، معرفت و معنویت( ) نهان شده است.(  

العلـم علمـان:   «المؤمنین نیز تصریح شـده اسـت:    به این مطلب در کلمات قصار امیر

اسـت: در   (دانـش دو گونـه  » مطبوع و مسموع و الینفع المسموع اذا لم یکـن المطبـوع  

طبیعت سرشته و به گوش هشته، به گوش هشته سود ندهـد اگـر در طبیعـت سرشـته     

 ـــ آسـن  «نیز آمده اسـت:   بندهشکتاب  در ).338ش ، کلمات قصار،البالغه نهج( )نبود

این هـر دو اسـت، بـدان     سرود خرد نخست بر بهمن پیدا شود. او را که ــخرد و گوش 

را این هر دو نیست، بدان بـدترین زنـدگی (دوزخ)    برترین زندگی (بهشت) رسد. اگر او

                                                
گانه عقل، عقل یونانی را عقل استداللی و   نویسنده معاصر عرب در کاربردهای سه محمدعابد جابری. 1

 ).3صکند ( عقل ایرانی ـ شرقی را عقل شهودی و عقل عرب را عقل بیانی معرفی می

 قل جزوی).عقل استداللی (ع .٢
 عقل کلی. .٣
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خرد  ــسرود خرد آموخته نشود. او را که آسن  ــخرد نیست، گوش  ــرسد. چون آسن 

  . )110 بندهش،( »بردنبه کار نداند  خرد ـسرود خرد نیست، آسن  ــهست و گوش 

 اقتضـائ  را »طور ورائ عقـل « ماهیت ذوقی معرفت عرفانی گذر از عقل استداللی به

  به خوبی نمایان است.القضات  عین های همه نوشتهکند و این امر در  می

ای کسی که  پس« شود: می نخستین بار توسط غزالی مطرح »عقل ءطور ورا« اصطالح

دور نیست که در فراسوی عقـل طـور و دور دیگـری وجـود     ، ای در عالم عقل مقیم شده

همانگونـه کـه   . ل کشف شـدنی نیسـت  داشته باشد و در آن چیزی کشف شود که با عق

 در آن چیزهایی غریب و شگفت کشف احساس است و دوری ورای تمیز و عقل را طور و

  .)61، مشکات( »ز توانایی درک و کشف آن را نداردییتم گردد که احساس و می

عقـل   نسبت به طور وراء، ادراک آنچه بر عقل دشوار است :گوید می القضات نیز عین

 ،در جـایی دیگـر   .)27 ،زبدهمانند نسبت اولیات است به عقل (، از مقدماتنیازی  بیدر 

ای در  گویـد همچنانکـه چنـین قـوه     مـی  کند و می ذوق شعر مقایسه ی این قوه را با قوه

 عقل نیز در ادراک فـرق میـان حـق و    طور وراء، احتیاج به مقدمه ندارد، یص وزنختش

  .)28 (همان، ردنیازی به مقدمات ندا پیچیدهباطل در مسائل 

یابـد کـه    می دست شناختهایی به ،استداللی عقل فراسوی عقل نوعاین  راهاز عارف 

حقیقی عرفـانی نیـز    شناختتنها ممکن نیست بلکه محال است.  برای عقل استداللی نه

  .یابد می در این مرحله نهایی از شناخت تحقق

کـه از آن سـوی   ، ندانی عقل را بعید »طور«دهد که وجود آن  می هشدارالقضات  عین

کمتر  »طور« در این و داند نمی عقل اطوار بسیار است، که شمار آن را جز خدای عزوجل

شود که در ادراک آن بـه اسـتدالل از طریـق مقـدمات نیـازی باشـد        می ای یافت مسأله

  .)27 (همان،

 راءگـاهی طـور و   کند و می قوه بصیرت تعبیر به نور باطن و»طور«القضات از این  عین

منـوط بـه    ،عقل نامد. به نظر وی ظهور طور وراء می همان طور معرفت عقل را مستقیماً

ظهور نوری است در باطن که بدان شرح صـدر حاصـل شـده و حوصـله ادراک گشـاده      

پذیرد. به نظر وی ایـن نـور هنگـامی در     می آنگاه به وسیله آن نور ادراک صورت، گردد

  .)26 ،زبدهعقل ظهور کند ( شود که آن طور ورائ می درون پیدا
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و میزان سنجش  )289 ،(همان هخصال حمیده بود ی آیینهعقل است که همان این 

 »المیـزان  لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم کتـاب و  »خوان دریغا بر«اعمال است 

این میزان عقل باشد که وزن جمله بدان حاصل آید. ایـن قسـطاس مسـتقیم در بـاطن     

 .)290 ،مان(ه »باشد

کند، او عقل را  به این معنای از عقل تصریح می کیمیای سعادتغزالی نیز در کتاب 

برد، یکی عقل به معنای علم به حقایق امور که عبارت از صفت علم  در دو معنا به کار می

علوم یعنی خود قلـب. وی همچنـین    ادراک کنندهاست که محلش قلب است و دیگری 

حقیقت تو آن معنی باطن است. ما آن را نام «داند  ح، و نفس میحقیقت آدمی را دل، رو

خواهیم و گاه  دل خواهیم نهاد و چون حدیث دل کنیم بدان که آن حقیقت آدمی را می

ای  گانـه  چهـار  واژگـان  وی، قلـب، روح، نفـس و عقـل را   ». آن را روح گویند و گاه نفس

  قوه مدرکه انسانی است. شوند که همان  داند که بر حقیقت واحدی اطالق می می

داند و هم محل ادراک و علـم را. قلـب را بـا دو     غزالی هم حقیقت آدمی را قلب می

روزنی به سوی عالم ملکوت که لوح محفـوظ اسـت و   «نماید:  روزن و دو بطن ترسیم می

روزنی به سوی حواس. اما باب مفتوح به عالم ملکوت، مطالعه لوح محفوظ نمـودن و بـه   

 »الـروع و وحـی اسـت    باب الهام و نفـث فـی  دست یافتن است که این همان علم یقینی 

  .)33، کیمیای سعادت(

کند  باطنی (شهود عقالنی) موازنه برقرار می بینش ظاهری و دیدنغزالی نیز بین . 1

) کـه خـدا   11 /(نجـم  »ما کذب الفؤاد ما رأی«آورد:  و بر این امر از کتاب الهی شاهد می

کـذلک نـری ابـراهیم ملکـوت     «و یا در آیـه شـریفه    نامد ا رؤیت میادراک فؤاد (قلب) ر

 )رؤیت( دیدن شهود ملکوتی) را نیز خداوند به( ) مشاهده75 /(انعام »السموات و االرض

باطنی است و شـهود عقالنـی. ایـن     )رؤیت( دیدنکند که مسلمأ منظور از آن  تعبیر می

البصار و لکن تعمی القلـوب التـی فـی    فانها ال تعمی ا«شود  مطلب با این آیه تکمیل می

قلبی بـه ادراک عقلـی تعبیـر     )رؤیت( دیدن )، غزالی در این جا نیز از46/(حج» الصدور

  . )19، 3، علومالاحیاء ( کند می
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. 1عقل (استداللی) است فراسوی عقل شهودی که عین نور است و شهود نیز ادراکی

فراتـر از   ،است جهانای از حقایق  لسلهیابی به س دست، این مرحله از عقلارائه  ازهدف 

  ای قادر به ابطال آن نیست. تجربه و قلمرو استدالل که هیچ شک و سفسطه ی حوزه

(که امروز آن  شناختاو کمال و سعادت بشر را نیز در جستجو و تحصیل این نوع از 

ـ   نیـز توانـایی دسـت    عقل بشریداند و برای  خوانند) می می» معرفت قدسی«را  ه یـابی ب

اسـتدالل متوقـف شـده و از     ی که در مرتبه عقلیحقایق قدسی را قائل است. اما نه آن 

بهره مانـده باشـد، بلکـه آن     بریده و از اشراقات عالم قدسی بیعالم انوار و تجلیات الهی 

شـهود ارتقـاء یابـد و بـه اوج      ی که در پرتو اشراقات انوار و تجلیات الهی به مرتبه عقلی

  . یابد دستادراک  ی قله

 شـناخت اسـتداللی را مطلـق    شناختچند بسیاری از متفکران متجدد امروزی،  هر

کنند و  تلقی می شناخترا فقط یک نوع  شناختدانند، اما اصحاب جاویدان خرد این  می

تا حد ظن  شناختآدمی را از  ی را محصور در آن نمود و بهره شناختمعتقدند که نباید 

  . )21رحمتی، ( فرو کاست

حقیقـی را   شناخت، سهروردیسلف، چون غزالی و  پیروی از عارفانبه القضات  نعی

کنـد. ایـن    دسترسی عقل استداللی و در قلمرو شهود باطنی ترسیم می ی فراتر از حوزه

 نوعسازد. این  یابد که الهام و وحی را محقق می دیگر نیز تحقق می نوعی شهود عقلی به

شود  در قلب و القاء معانی از عالم اعلی حاصل میمشاهده (شهود عقلی) به حصول علم 

القـدس در مراتـب و درجـات مختلـف تحقـق       جه به حال قلب و کیفیت القاء روحو با تو

استدالل و  ی شود و گاهی به طریقه گاهی بدون آگاهی خود بر قلب او القاء می« :یابد می

یسـت، الهـام نامیـده    گردد. مورد نخست که به اکتساب و حیله و دلیل ن تعلم کسب می

شود، اعتبار و استبصار است، اما مورد نخست که بر  شود و آنچه با استدالل کسب می می

داند که چگونه حاصل شـده اسـت و از    شود نیز دو گونه است: یا خرد نمی قلب واقع می

داند و مطلع بر سببی است که علم از او مستفاد اسـت و بـه    چه ناحیه است و گاهی می

                                                
 10/44دئنا در قطعه  ،حقیقت انسان است لب و »دئنا« آید که از بررسی نصوص عتیق اوستایی بر می .1

توان عالم  چشم دل آدمی است که بدان می» دئنا«توان گفت  بنابراین می ،مرتبط است» دیدن« با فعل

متعلق است جنبه قابلی  »آرمیتی« که به »دئنا«یافت نمود. انوار الهی را در اسرار و معنا را کشف کرد و

خوانـده   )(خـرد » خرتـو «نـام  ه حقیقت انسان ب فاعلی لب و ی حقیقت انسان خواهد بود. جنبه لب و

خرتـو   حقیقت انسان در نصوص عتیق اوسـتایی دئنـا و   بنابراین لب و .)112صعالیخانی، ( شود. می

 است.
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الـروع و   در قلب. اولی الهـام اسـت و نفـث فـی    ملکی است که ملتقی علم است مشاهده 

دومی وحی است و اختصاص به انبیاء دارد. اولی اختصاص به اولیاء و اصفیاء دارد و علم 

  ).23، 3، احیاء العلوم( »مکتسب نیز از آنِ علماء است

م لـدنی را نیـز از   کند و عل غزالی شهود عقلی را در دو قالب وحی و الهام ترسیم می

نیـز در  القضـات   عـین  کـه  راسخان فـی العلـم  داند که نوری است در قلب  سنخ دوم می

الراسـخون   ه وعلم تأویله اال اللّال ی”چه معنا دارد و «... نماید:  به آن تصریح می تمهیدات

این تأویل که خدا داند و راسخان در علم، راسخ در علم کدام باشد؟ بر خوان  “فی العلم

ه افمن شرح اللّ”، این صدور کجا طلبند؟ “بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم”

ان فـی  ”؟ . این نور کجا جویند“صدره لالسالم فهو علی نور من ربه فویلٌُ للقاسیه قلوبهم

  ).6، تمهیدات( “ذلک لذکری لمن کان له قلب

انوار و عقول است در عـالم  شهود عقلی، تلقی معانی است از عالم انوار و مشاهده . 1

حکمـت  ای از این شهود و تلقی معانی از عالم اعلی، الهام دفعی طرح کتاب  . نمونهعلیا

سهروردی به آن ملهم شده است. در آن  ،باره در روزی شگرف  است، که به یک االشراق

 شود و تحت الهام امل ظاهر میکطور روز کتاب به صورت مثالی در اندیشه سهروردی به 

سهروردی این کتاب را ماحصل  رو، زینگیرد. ا القدس طرح بنای حکمی او شکل می روح

 »حصل لی بالذوق فی خلـواتی و منـازالتی   اذکر فیه ما«داند  منازالت خلوات خویش می

 ).9، حکمه االشراق2مجموعه مصنفات، (

اسـت:   الهام از غیب نوعیداند که به  را از همین دست میتمهیدات  القضات نیز عین

پس هر چه در مکتوبات و امالی این بیچاره خوانی و شنوی از زبان من نشنیده باشی، از «

روح مصطفی شنیده  شنیده باشی، و هر چه از (ع)دل من شنیده باشی، از روح مصطفی

  .)17 ( تمهیدات، “یوحی وحی اال هو اِن الهوی عن ینطق ما” که باشی شنیده خدا از باشی،

سار عـالم   قرار دارد از چشمهعرفانی  شناخت ی در قله »عقل ءر وراطو« ،بدین ترتیب

یابد و منشاء الهی دارد. علم شهودی علم خداوند به خـود و بـه    قدس ربوبی فیضان می

  خود است. آفریدگان 

 

  روش دستیابی به شناخت شهودی -10

راد همگانی نیست و به افـ  ،همچون شناخت استداللی و تجربی ،نوع شناختاما این 

ای هر کس، نفس چنین شود، ولی عدم امکان این تعقل بر و با شرایط ویژه اعطا می ویژه
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سازد. به هر حال برای کسانی که قابلیت شهود عقالنـی دارنـد،    اعتبار نمی امکانی را بی

امکان نیل به معرفت قدسی وجود دارد. این قابلیت جز بـا ریاضـت و خلـوت و تلطیـف     

، علم میراث سلوک است نه جوانمرد«گوید:  میالقضات  عین ،رو ن. از ای1نفس حاصل نشود

 “ه یجعل له مخرجا فیرزقـه مـن حیـث ال یحتسـب    من یتق اللّ و”» نه میراث پدر و مادر

)... و آن رزق سماوی بود نه ارضی... رزق سماوی، علوم است و علم از تقوی 37/ (طالق

  .)226 - 225، ها نامه ؛ 2/282 (بقره “هه یعلمکم اللّاتقو اللّ و”وادید آید که 

  شرط اساسی برای گشوده شدن چشم بصیرت در باطن انسان چیست؟اما 

تـرک دنیـا و    ،شـرط دیگـر  ، قابلیت فرد خیلـی مهـم اسـت    ،در دستیابی به معرفت

دسـتیابی بـه   مهمتـرین راه  القضـات   عـین  اما مصاحبت با پیر در نظر. قاذورات آن است

ندل عامی خود که وی را به تربـت  پیر روش» برکه«بت با از مصاح او بارها، است شناخت

  ).395، 3 ،ها نامه( کند می فرستاد یاد» فتحه«برای درک مریدی و پیری » فتحه«

: قسمی که به ریاضـت عقـل بسـتگی    گونه شرط قائل است دوالقضات  عین ،بنابراین

 دانشهایباید به  در آغاز سالک سان، بدین .دارد و قسمی که به تربیت اراده مربوط است

به کمـال رسـد و در   دانشها با اهل علم کامل معاشرت نماید تا در این  نظری بپردازد و

ش اش به دنیا قطع شود و در نهایت باطن بکوشد تا میل و وابستگی ی فیهقسم دوم به تص

دستیابی  مورد اما دراطاعت پیر ممکن نشود.  این امر جز با همراهی و غیر حق نباشد و

یا به کلی خارج از  است و آموختنیتوان گفت که به کلی  نمی عقط به طور ،ین دانشابه 

: یکـی مکتسـب چـون تـازی     ازی گفتن که متوقف بر دو امر اسـت ت رچون شع«. آموزش

توان گفت که در گـوهر تـو    نمی در اینجا نیز. آموختن و یکی نا مکتسب چون ذوق شعر

این ادراک موقـوف بـر دو چیـز اسـت: یکـی       زیرا، این نحو از ادراک ممکن هست یا نه

در  کـه اگـر  . مکتسب و آن به فرمان پیری پخته زندگانی کردن است و یکـی نامکتسـب  

  ).4-2، 393 ،ها نامه( » شود؟ معلوم چون دیگران حق در ؟نه یا هست شود معلوم تو مورد

                                                
نیز طلوع عقل عقل از افـق   و گرفتن حجاب از چشم بصیرت)(بر از صیقلی کردن آیینه دل گاهاندر  .1

پرسم بدرستی مرا بگـوی   اینک از تو می آمده است: 9/44قطعه  تعینات کیهانی سخن رفته است. در

در قطعه  و پاک گردانم... را، ای اهوره اینکه چگونه بصر قلب (خویش) را بصر قلب یک شخص نثارگر

است که برای رسیده به روی حق باید حجاب تعینات عـالم را خـرق   نیز به این امر اشاره شده  3/46

 ).118 - 117 ،عالیخانی( گردد راد محقق می او این کار بوسیله اذکار و و کرد
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و مبران پیا فرجامین هدفکه  یعنی لقاء الّله را ابدیبه سعادت  سرانجام رسیدنوی 

بنـابراین  ( شـناخت محبت حاصل نشود جز بـه   .داند می در گرو محبت حق ،اولیاء است

 جز از فکر درست حاصـل  شناخت و این است) بهشت دیدار در گرو شناخترسیدن به 

شود و فکر درست جز از دل صافی و پاک از شواغل دنیوی و عالئـق بـدنی حاصـل     نمی

  ).3 - 2، 152 ،ها نامهنیاید (

چشـم   ،آفاتی است کـه اگـر رخ نمایـد    ،دستیابی به شناختبرای بصیرت در راه اما 

سـالک  ، رو از ایـن  .دارد می باز ،سازد و آن را از درک آنچه خاص اوست می باطن را نابینا

 ، تزکیـه و تربیـت اسـت   تحفظ و مداومت در مراقبپس از رسیدن به بصیرت موظف به 

  ).29، زبده(

 

  

  گیری نتیجه

 ،بنـابراین . شـود  می کشف و شهود حاصلراه که از  ی علم باطنی استعرفان شناخت

و بلکه باالتر از آن شهود منبع یقین است و یقین باالترین  زا معرفت شهود یکی از منابع

مباحث  ،القضات عین از جمله وعارفان مسلمان  ی همه سان، بدین. معرفت است ی درجه

بـه   دانـش انقسـام   حقیقی و یا بـا شناحت  (رسمی) از دانشرا با تمایز  شناسی شناخت

علـم پنهـان   کنند و بر مورد اخیر که غالبا از دید اهـل   می ) آغازالهیو لدنی ( آموختنی

  .مانده است تأکید دارند

چنـد   هـر  ،یابـد  مـی موجـودات مـادی را در   ،خیال عقل همچون حس و ،به نظر وی

اخـتالف در مادیـت    ی درجـه به میـزان   ،یک از این امور مادی اختالف میان موضوع هر

  .گاه حسی گاه وهمی و گاه عقلی استهمانند قرب که . آنهاست

کنـد   می معانی عالم ازلی را درک ،عقل شهودی که فراسوی عقل استداللی استاما 

 ،طبق این نظـر  غیب نیز یاد کرد. جهان، ملکوت جهان، الهی جهانتوان به  می که از آن

به ظاهری و بـاطنی   ،دانش ،رو از این .آید نمی دسته راه بجز از این  ء،علم به کنه اشیا

  . عرفانی استشناخت  هدف فرجامینشود که مورد اخیر  می تقسیم



 83  القضات همدانی آرای عینرفانی در معرفت ع

همگانی نیست و به افراد  ،همچون شناخت استداللی و تجربی وع از شناختاما این ن

س چنین ای هر کس، نفولی عدم امکان این تعقل بر، شود و با شرایط ویژه اعطا می ویژه

  سازد. اعتبار نمی امکانی را بی

متعــارف هــای  ابطــال نظریــه همچنــین از دســترس تیــغ رد و ،نــوع شــناختایــن 

  .عرض تردید و ابهام آنها واقع استشناسی دور است و به همان میزان در م معرفت

 شـناخت اسـتداللی را مطلـق   شناخت چند بسیاری از متفکران متجدد امروزی،  هر

کنند و معتقدنـد   را فقط یک نوع معرفت تلقی می شناختاین  ،اهل عرفاندانند، اما  می

فرو تا حد ظن غالب  شناختآدمی را از  ی که نباید معرفت را محصور در آن نمود و بهره

  .کاست

سـنجش همگـانی    ی وسیله نبودننمایی و  میزان واقع ،مهم و قابل توجه ی سألهاما م

رسمی در مقابل  دانشچند به نارسایی  لقضات هرا معرفت عرفانی است. عین ی در حوزه

 عقل (شهود) بیان نارسایی عقل را در برابر طور وراءعرفانی پرداخته و یا نقص و  شناخت

 میزانی هر چند ،سازد نمی خارج شناختکل از قلمرو  دراما عقلی استداللی را  ،کند می

  نهد.  نمی برای سنجش همگانی نیز در اختیار دیگر

. دهـد  مـی  به آیات و روایـات اسـتناد   بیشتر عارفاناین مطالب را همچون  ی و همها

ـ   متون دینی ما آکنده از آیات و روایاتی است که هر اسـت تـا    تـالش در وعی کدام بـه ن

تنهـا چنـین    در سـنت دینـی نـه    ،وق دهد بنابراینی یقینی سشناختبه سوی  را انسان

ادراکات بشـری بـرای    فراتر از دیگر بلکه جایگاهی، شود می معرفتی به رسمیت شناخته

در سایه تزکیه نفس و ترک دنیا و همراهـی و  جز که  نوع شناختاما این  آن قائل است.

 .نیازمند مداومت و مراقبت استحفظ آن  حاصل نشوداطاعت پیر 
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