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یکی از مهمترین نظریهها در باب روششناسی فلسفة مالصدرا نظریة تفکیک مقام گردآوری
از مقام داوری است .بر اساس این دیدگاه ،مالصدرا صرفاً در مقام گرداوری از کشف و
شهود عرفانی بهره گرفته است و در مقام داوری صرفاً تکیه بر برهان به عنوان روش حقیقی
فلسفه دارد .پژوهش حاضر نشان میدهد که برخالف ادعای معتقدان به نظریة مذکور،
مالصدرا در مقام داوری نیز از کشف و شهود عرفانی در عرض برهان استفاده کرده است.
مالصدرا عالوه بر اینکه به این امر اذعان میکند آن را نقطة قوت فلسفة خود بهشمار
میآورد .به عقیدة نگارندگان استفاده از کشف و شهود عرفانی در مقام داوری مسائل و
مباحث فلسفی دارای نقدها و آسیبهای روش شناختی مهمی است که میتوان آنها را در
قالب سه مسئله بیان ناپذیری ،عدم قابلیت انتقال و نقدناپذیری کشف و شهود عرفانی بحث و
بررسی کرد.
نقد روششناختی ،مقام گردآوری ،مقام داوری ،جایگاه عرفان ،مالصدرا.
مقدمه

در باب روششناسی فلسفة مالصدرا تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده است .مجموع این نظرات
را در هشت دیدگاه میتوان از هم متمایز ساخت .1 :التقاط انگاری فلسفة صدرا که مالصدرا را
متهم به التقاطاندیشهها و تناقض گویی میکند؛  .2نظریة ابنسینای اشراقی که بر مبنای آن اندیشة
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فلسفی مالصدرا آمیزهای از حکمت مشاء ابنسینا و حکمت اشراق سهروردی تلقی میشود؛ .3
فلسفة عرفانی به سبک ابن عربی که در این دیدگاه فلسفه مالصدرا از منابع و آثار متعلق به عرفان
نظری به ویژه منابع ابن عربی اخذ و اقتباس فراوان دارد؛  .4تفکر کالمی -فلسفی که در این
نظریه برکالم بنیان بودن ادعاهای فیلسوف تأکید میشود که مراد از آن این است که باورهای
دینی به منزلة مقدمات ادله اخذ میشود؛  .5تنوع ابزار در مقام شکار که در این نظریه به تفکیک
مقام گردآوری و مقام داوری تأکید میشود و چنین ادعا میشود که مالصدرا صرفاً در مقام
گردآوری از عرفان و نقل بهره گرفته و در مقام داوری و تعیین صدق و کذب تکیه بر برهان
دارد؛  .6حکمت متعالیه برخوردار از زبان برترکه در این نظریه که نظریة مختار استاد مهدی
حائری یزدی است تأکید بر زبان برتر داشتن حکمت متعالیه است و با تفکیک فرازبان و زبان
موضوعی به تشریح زبان برتر داشتن فلسفه صدرا میپردازد؛  .7حکمت متعالیه به مثابه چهار راه
اتصال سایر مکاتب که عدهای معتقدند حکمت متعالیه چهار راهی است که فلسفة مشاء ،فلسفة
اشراق ،طریقة عارفان و طریقه متشرعه را به هم متصل میکند؛  .8میان رشتهای بودن روش
مالصدرا .در این دیدگاه مالصدرا چهار قرن پیش از آنکه پژوهشگران آمریکایی به مطالعات
میان رشتهای روی آورند به ضرورت و اهمیت اخذ روی آورد میان رشتهای در تحلیل مسائل
الهیاتی توجه داشته است و الگوهای خاص میان رشتهای را نیز به کار بسته است 1.اما دیدگاهی
که به عقیدة بسیاری نزدیکترین نظر به روش مالصدرا و در عین حال پرطرفدارترین آنهاست،
نظریة تفکیک مقام گردآوری از مقام داوری است .به عقیدة باورمندان این دیدگاه،
صدرالمتألهین در مقام داوری و تعیین صدق و کذب گزارهها ،صرفاً تکیه بر برهان ،به عنوان
مقوم فلسفه ورزی و روش حقیقی فلسفه دارد و از اضالع دیگر نظام فلسفی خود مانند اشراق و
شهود ،گزارههای نقلی و وحیانی تنها در مقام گردآوری استفاده میکند.
به عقیدة آنان در فلسفة مالصدرا آنچه متفاوت است این است که دایرة تأمالت حکیمان
نسبت به فلسفة مشاء شعاع بیشتری یافته و موضوعات مورد تحقیق ،دارای تنوع و کثرات بیشتری
است و دلیل این امر آن است که در حکمت اشراق و متعالیه فقط حس و عقل نیست که دام
شکار حکیمان است بلکه فرآوردههای معنوی و کشفهای عرفانی و افاضات و الهامات و
اشراقات و واردات قلبی و غیبی که به دام تهذیب و ریاضت شکار میشوند نیز مورد توجه و
مداقه حکیم واقع میشود(سروش ،ص.)88 -101
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به عقیدة قائالن به این دیدگاه ،اگرچه مالصدرا در حکمت متعالیة خود از کشف و نقل نیز
بهره میبرد اما این امر ناقض استفادة وی از برهان به عنوان قوام فلسفه ورزی نیست .به عقیدة
آنان ،استفاده از کشف و نقل به طور مطلق در فلسفه ممنوع نیست بلکه به کار بردن آنها در مقام
داوری و تعیین صدق و کذب مسائل ممنوع است و اتفاقاً مالصدرا از غیر برهان صرفاً در مقام
شکار و گردآوری و نه مقام داوری ،استفاده کرده است(عبودیت ،ص .)64
به عقیده نگارندگان برخالف نظر این گروه ،مالصدرا در مقام داوری نیز از کشف و شهود
عرفانی بهره برده است و این امر عالوه بر اینکه نقضی بر ادعای مشهور است ،با روح فلسفهورزی
نیز در تضاد است و به لحاظ روش شناختی هم نقص بهشمار میآید .از این رو ،در این نوشتار
به بررسی جایگاه عرفان در مقام داوری فلسفة مالصدرا و نقد آن خواهیم پرداخت و نشان
خواهیم داد کهایا مالصدرا در مقام داوری نیز از عرفان بهره برده است یا نه و در صورت استفاده
چه نقدها و آسیبهایی به آن وارد خواهد بود.
 .1جایگاه عرفان در مقام داوری دراندیشة صدرالمتألهین

یکی از ادعاهای طرفداران نظریة تفکیک مقام داوری از گردآوری این است که مالصدرا با
وجود اینکه از کشف و شهود و تفکر عرفانی دراندیشة خود بهره برده است ،اما به هیچ وجه آن
را در مقام داوری و ارزشگذاری موضوعها و مسائل مورد بررسی به کار نگرفته است .از
اینرو ،در این بخش به تبیین این مسئله خواهیم پرداخت و بر اساس نظرات مالصدرا در
آثارش ،به بررسی این ادعا خواهیم پرداخت.
پیش از ورود به بحث ،ذکر یک نکته ضروری مینماید و آن اینکه برای بررسی دقیق یک
موضوع یا مسئله دراندیشة یک فیلسوف ،باید معیار اصلی در بررسی و تحقیق پیرامون مسئلة
مورد بحث ،آثار و نوشتههای خودِ فیلسوف و نه شارحان ،طرفداران یا حتی منتقدان وی باشد.
اگرچه طرفداران نظریة تفکیک مقام داوری از گردآوری ،تالش کردهاند با ذکر جمالتی از
آثار مالصدرا نشان دهند که وی در مقام داوری صرفاً به برهان و روش عقلی تکیه دارد 2،اما
گزینش برخی جمالت مالصدرا و معیار قرار دادن آن ،نمیتواند حقیقت را در این باره پنهان
سازد ؛ چرا که مالصدرا خود ،به تبعیتش از کشف و شهود عرفانی به عنوان یکی از معیارها در
ارزش گذاری و داوری مسائل اذعان دارد .وی در موارد متعدد از برهان و کشف و شهود عرفانی
به عنوان معیار تبعیت نام میبرد:
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أن المتبع هو البرهان الیقینی أو الکشف(مالصدرا ،1881 ،ج ،1ص.)211
اعلم أن المتبع فی المعارف اإللهیـة هو البرهان أو المکاشفـة بالعیان(همو ،1361،ص.)286

مالصدرا زمانی که از روش خود نام میبرد ،میگوید روش من بر اساس موعظه ،شعر یا
خطابه نیست بلکه روش من مبتنی بر برهان یا کشف است؛ و صرفاً به این دو اعتماد میکنم:
لیس من دأبنا إیراد الکلمات الشعریـة و الموعظـة الخطابیـة مجردة عن البراهین ،إذ ال اعتداد
بغیر البرهان أو الکشف(همو ،1354 ،ص .)266

وی همچنین ،علم و اعتقادی را که به واسطهای غیر از برهان یا کشف عرفانی حاصل آید،
اعتقادی تعصبی میداند:
...ان یغلب اعتقادات تعصبیـة غیر حاصلـة من طریق الکشف أو البرهان الیقینی الدائم (همو،
 ،1381ص .)88

آنچه در عبارات صدرالمتألهین قابل مالحظه و دارای اهمیت است ،این نکته است که وی
برهان را به همراه کشف و شهود ،مالک قرار نمیدهد بلکه با به کار بردن واژه «أَو»« -،یا» -در
واقع برای هریک به طور اختصاصی جایگاه تبعیت قائل میشود .به عبارت دیگر ،در دو کفة
ترازوی داوری مالصدرا ،دو چیز وجود دارد که هر کدام به طور مساوی میتواند در مقام
داوری و ارزشگذاری نقش ایفا کند .از نظر مالصدرا ،کشف و شهود عرفانی همان مقدار
قابلیت تبعیت را داراست که برهان این ویژگی را در خود دارد .بنابر این ،وقتی وی بیان میدارد
آنچه باید از آن تبعیت کرد ،یا برهان است یا عرفان ،کامالً بدیهی است که او همان ارزشی را
برای کشف و شهود عرفانی قائل است که برای برهان قائل است و کامالً آشکار است که تبعیت
از چیزی ،به مع نی استفاده از آن در مقام گردآوری نیست بلکه هم معنایی که از واژة تبعیت افاده
میگردد و هم سیاق جمالت مالصدرا بیانگر آن است که وی از مقام داوری سخن میگوید.
بهترین نمونه برای اثبات جایگاه عرفان در مقام داوری دراندیشة مالصدرا بحث معاد جسمانی
است .مالصدرا از سویی معتقد است که وجود ،قابل تصور به واسطة حد و رسم یا برهان نیست
بلکه صرفاً به واسطة مشاهدة کشفی میتوان آن را تصور کرد.
الوجود ال یمکن تصوره بالحد و ال بالرسم و ال بصورة مساویـة له إذ تصور الشیء العینی عبارة
عن حصول معناه و انتقاله من حد العین إلى حد الذهن فهذا یجری فی غیر الوجود و أما فی
الوجود فال یمکن ذلک إال بصریح المشاهدة و عین العیان دون إشارة الحد و البرهان و تفهیم
العبارة و البیان(همو ،1360 ،ص.)6
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از سوی دیگر ،وی در بحث معاد جسمانی یازده مقدمه را به عنوان مقدمات اثبات معاد
جسمانی مطرح میکند که اولین اصل آن مبتنی بر وجود و اصالت آن است و برخی دیگر از
اصول نیز مستقیم یا غیرمستقیم مبتنی بر همین اصل است.
األصل األول أن الوجود فی کل شیء هو األصل فی الموجودیـة و الماهیـة تبع له.
األصل الثانی أن تشخص کل شیء و ما یتمیز به هو عین وجوده الخاص.
األصل الثالث أن طبیعـة الوجود قابلـة للشدة و الضعف.
األصل الرابع أن الوجود مما یقبل االشتداد و التضعف(همو ،1881 ،ج  ،8ص .)186

چنانکه مشاهده میشود ،مالصدرا اگرچه وجود را قابل تصور به واسطة برهان نمیداند و با
صراحت اعالم میدارد که باید به واسطة مشاهده شهودی آن را دریافت ،با این وجود ،برخی از
اصول خود برای اثبات معاد جسمانی را مبتنی بر آن قرار میدهد و این امر خود مصداق بارزی
بر به کارگیری کشف و شهود عرفانی در مسیر داوری است.
عالوه بر این ،مالصدرا قضاوت و حتی فهم برخی امور را اساساً کار کشف و شهود عرفانی
میداند و معتقد است به واسطة برهان و روش عقالنی نمیتوان برخی امور را دریافت .چنانکه
مثالً در باب کیفیت بقای انسان درحالی که در هر آن ،ذاتش در حال دگرگونی است ،معتقد
است این امر را ابنسینا نیز با همة هوش و استعدادش نتوانسته حل کند .وی درک این مسئله و
مسائلی از این دست را صرفاً به واسطة مکاشفات و مشاهدات عرفانی قابل حصول میداند:
اعلم أن هذه الدقیقـة و أمثالها من أحکام الموجودات ال یمکن الوصول إلیها إال بمکاشفات
باطنیـة و مشاهدات سریـة(همو ،1881 ،ج  ،8ص .)108

بنابر این ،بهره گیری صدرالمتألهین از کشف و شهود عرفانی در مقام داوری ،امری کامالً
آشکار است و چنانکه مالحظه شد ،گفتن اینکه وی صرفاً در مقام گرداوری از عرفان بهره برده،
با واقعیات آثار و نوشتههای او سازگار نیست .اما اکنون پرسش مهمیمطرح میشود و آن اینکه
بهرة مالصدرا از عرفان به ویژه در مقام داوری ،چه نتای و تبعاتی را به دنبال خواهد داشت .پاس
به این سؤال بحث بعدی ما را تشکیل میدهد.
 .1 .1همگرایی و جمع فلسفه و عرفان(برهان و شهود)

نخستین مسئله در پاس به پرسش مذکور این نکته است که مالصدرا اوالً ،به جمع میان عرفان و
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برهان دست زده و به این امر اذعان دارد و به تعبیر خودش ،زره برهان را بر تن کشف نموده
است:
قد اندمجت ...العلوم التألهیـة فی الحکمـة البحثیـة و تدرعت فیه الحقائق الکشفیـة بالبیانات
التعلیمیـة (همان ،ج  ،1ص .)8
نحن قد جعلنا مکاشفاتهم الذوقیـة مطابقـة للقوانین البرهانیـة(همان ،ج  ،6ص .)263

ثانیاً ،عالوه بر آن ،نه تنها آن را با اکراه ،بلکه با میل و رغبت و به عنوان نقطة عطف در اندیشة
خود قلمداد می کند و معتقد است متصل نکردن برهان به عرفان یا عرفان به برهان ،نقصانی عظیم
محسوب میشود :
إن مجرد الکشف غیر کاف فی السلوک من غیر برهان کما أن مجرد البحث من غیر مکاشفـة
نقصان عظیم فی السیر(همان ،ج  ،7ص .)326

از سویی ،جمع میان فلسفه و عرفان امری است که دیگران نیز در مورد صدرالمتألهین تصدیق
می کنند و به نوعی با تأیید و ارزش قائل شدن برای چنین دیدگاهی ،3معتقدند که فلسفه و عرفان
برای وی دو تکه از یک چیز واحدند) .(Edwars, p 5747برخی (معلمی ،ص  )21نیز معتقدند که
اساساً خواندن فلسفه برای ورود به عرفان امری ضروری است و فلسفة مالصدرا برای عرفان مبانی
سودمندی دارد و گروهی(مصباح ،ص  .)126نیز برای جاانداختن جمع فلسفه و عرفان ،تالش
کردهاند به تشریح کمکهای این دو به هم بپردازند.
از طـرفی ،این درحالی است که اوالً اکثر محققان(کوربن ،ص  402و ابراهیمیدینانی،1380 ،
ص  ،)130فلسـفه و عـرفان را دو چیز با کـارکـردهای متفـاوت میدانند و ثانیاً خودِ عرفاء و
عالقهمندان به عرفان نیز از اتصال فلسفه و عرفان اکراه داشتهاند و آن را بی پایه و بیهوده
میدانستهاند  .چنانکه قیصری شارح معروف فصوص ابن عربی معتقد است ارائه دلیل و برهان در
باب کشف و شهود عرفانی نه تنها کمکی نخواهد کرد بلکه بر خفاء و ابهام آن میافزاید و اساساً
ارائه برهان نوعی جفاء در حق عرفان است:
فأن اهل اهلل انما وجدوا هذه المعانی بالکشف و الیقین ،ال بالظن و التخمین و ما ذکر فیه مما
یشبه الدلیل و البرهان .انما جیء به تنبیهاً للمستعدین من االخوان .اذ الدلیل الیزید فیه اال خفاء
و البرهان الیوجب علیه اال جفاء(قیصری ،ص .)18
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برخی(زرین کوب ،ص  ) 58نیز معتقدند که آمیزش بین عرفان و فلسفه ،تصوف را به سوی
افراط کشانید .چنانکه حدیث عشق و محبت منتهی شد به دعوی حلول ،و عاقبت سخن از اناالحق
هم رفت.
گروهی(یثربی ،1378 ،ص )302 -303نیز با انتقاد از جمع فلسفه و عرفان ،معتقدند این امر
جزایجاد سرگرمیو اشتغال کاذب برای جویندگان این راه نتیجهای نداشته و نخواهد داشت که
«حرف عشق در فتر نباشد».
اما چنانکه پیشتر اشاره شد ،برخی با تشریح کمک فلسفه وعرفان به هم ،تالش نمودهاند جمع
میان آنها را توجیه نم ایند .مهمترین نکاتی که این گروه در این امر بیان داشتهاند به قرار زیر است
(مصباح ،ص 125 -126و معلمی ،ص.)48 -50
الف .کمکهای فلسفه به عرفان

 .1مقدمهای برای شروع عرفان از راه شناخت خداوند به واسطة اصول فلسفی؛
 .2عرضة مکاشفات به عقل جهت تشخیص مکاشفات صحیح؛
 .3به دست آوردن اصطالحات و الفاظ برای انتقال ادراکات باطنی.
ب .کمکهای عرفان به فلسفه

 .1طرح مسائل جدید برای تحلیلهای فلسفی؛
 .2عرضة مطالب فلسفی بر کشف و شهود عرفانی جهت تأیید آنها.
در نقد مواردی که این گروه پیرامون کمک فلسفه و عرفان به یکدیگر ابراز داشتهاند دو نکته
مهم را میتوان برشمرد:
نخست آنکه ،شناخت خداوند برای ورود به عرصة عرفان و قدم نهادن به وادی کشف و
شهود ،منحصر در اصول فلسفی نیست که مدعی باشیم برای شناخت خداوند نیازمند فلسفه
هستیم .از طرفی ،عمده تأکید عارفان در مسیر سیر و سلوک ،هدایت از سوی پیر مرشدی است
که در این راه آنها را هدایت میکند .همچنین وجود شریعت و مبانی دینی ،راه دیگر و احتماالً
مطمئن تری است که می توان از آن طریق برای شناخت خداوند به عنوان مقصد راه ،بهره گرفت.
دوم اینکه ،ادعای تشخیص صحت کشف توسط عقل و تأیید مبانی عقلی فلسفه توسط کشف،
نوعی دور بهشمار میآید .تأیید عقل توسط کشف و تأیید کشف توسط عقل ،منطقاً انسان را در
عمل و نظر دچار دور میکند .بنابر این ،تکیه بر این امر برای توجیه پیوند فلسفه و عرفان
نمیتواند به لحاظ نظری و عملی مورد قبول واقع شود.
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بنابر این ،میتوان جمع میان فلسفه و عرفان را که در اندیشة مالصدرا به اوج خود رسید ،اوالً
نشدنی و ثانیاً نادرست نام نهاد .برخالف نسبت فلسفه و دین که برای حل آن صرفاً تأکید بر
مغایرت آن دو مدنظر بود ،به نظر میرسد در رابطة فلسفه و عرفان عالوه بر مغایرت ،باید در
بسیاری موارد سخن از معاندت را به میان آورد.
از طرفی ،مالصدرا(مالصدرا ،1881 ،ج  ،2ص  )322 -323و برخی دیگر( استیس و یوسفیان،
ص  )52 -53معتقد به فرا عقل بودن بعضی آموزههای عرفان هستند که در صورت تأیید چنین
دیدگاهی ،پیوند میان آن با فلسفه بیش از پیش دشوارتر و غیرمنطقی تر جلوه خواهد نمود؛
چراکه در این صورت چیوند فلسفه و عرفان نه ممکن و نه مطلوب خواهد بود.
حاصل این که ،اگر رسیدن به حقیقت یا معرفت و یا هر چیز دیگری هدف است ،برای رسیدن
به این هدف نباید وسیله را توجیه کرد .هدفِ فلسفه به واسطة وسیله و ابزار خودش و هدف
عرفان به وسیلة ابزار و وسیلة خودس باید حاصل آید .اگر عرفان مزیتی داشته باشد -که قطعاً
برای بسیاری دارد -با پیوند آن با فلسفه و بحثی کردن آنچه اگر نگوییم در تضاد با عقل است،
دست کم فراعقل یا مغایر آن است ،همین مزیت را نیز برای عالقه مندانش از دست خواهد داد.
تکیـه بـر کشـف و شهـود عـرفانی در مسیـر فلسفـهورزی و پیـوند بـرهان بـا عـرفان بـه لحـاظ
روششناختی دارای آسیبها و اشکاالتی است که بحث در باب این امر موضوع بعدی ما را
تشکل میدهد .اما پیش از ورود به این بحث ،باید در مورد یک مفهوم مهم در اندیشة مالصدرا
سخن بگوییم .مالصدرا متعدد از واژة «برهان کشفی» یا «برهان عرشی» استفاده میکند .باتوجه به
بحثی که در باب پیوند فلسفه و عرفان از نظر گذشت منطقاً پرسش در باب این واژه را در ادامة
این بحث پی خواهیم گرفت.
 .2 .1مفهوم شناسی «برهان کشفی» و «برهان عرشی» دراندیشة مالصدرا

معنا و مفهوم برهان کشفی و برهان عرشی در اندیشة مالصدرا به دو طریق قابل بررسی است:
مراجعه به آثار و نوشتههای وی؛ استفاده از گفتهها و نوشتههای پژوهشگران حوزة حکمت
صدرایی .مالصدرا اگرچه در آثارش از واژة «برهان کشفی»(مالصدرا ،1361 ،ص  5و ،1381
ص  )43و «برهان عرشی»(مالصدرا ،1881 ،ج  ،1ص  47و  135و ج  ،2ص ،1381 ،282ص )13
استفاده می کند اما در آثارش تعریف دقیق و صریحی از آن ارائه نکرده است و بنابر این نمیتوان
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تعریفی دقیق از آنچه مورد نظر وی بوده اراده نمود .اما مروری بر آثار وی میتواند تا حدی ابهام
را از چهره این مفاهیم بزداید.
مالصدرا به طور کلی علوم کشفی را به دو بخش تقسیم میکند :وحی و الهام.
از نظر وی ،وحی باالترین نوع علم در عالم هستی است زیرا بدون واسطه از جانب خداوند
حاصل میشود و فرد جمیع علوم را دریافت و همة حقایق را ادراک میکند.
مالصدرا وجه دوم علوم کشفی را الهام مینامد .الهام عبارت است از استفاضه نفس به واسطة
استعداد و پاکی و صفای خود از آنچه در لوح و عالم باال وجود دارد؛ و در واقع الهام ،اثر وحی
است با این تفاوت که وحی قوی تر و صریح تر از الهام است .وحی را علم نبوی و الهام را
عـلم لدنی می نامد .به عبارت دیگر ،وحی ،از افاضه عقل کلی و الهام ،از اشراق نفس کلی به
وجود میآید.
علوم کشفیـة...على وجهین الوجه األول إلقاء الوحی...و هذا النحو من العلم أشرف من جمیع
علوم الخالئق ألن حصوله عن اهلل بال واسطـة و الوجه الثانی و هو اإللهام و هو استفاضـة
النفس بحسب صفائها و استعدادها عما فی اللوح و اإللهام أثر الوحی و الفرق بینهما بأن
الوحی أصرح و أقوى من اإللهام و األول یسمى علما نبویا و الثانی لدنیا  ...فمن إفاضـة العقل
الکلی یتولد الوحی و من إشراق النفس الکلیـة یتولد اإللهام»(مالصدرا ،1363 ،مفاتیح الغیب،
ص .)145

در این میان ،مالصدرا مواردی از برهان به عنوان برهانی که خداوند به او الهام نموده نام
میبرد «البرهان الذی ألهمنی اهلل به(»...همو ،ج  ،3ص  )334و آنجا که مفهوم برهان در برخی
آیات قرآن را واکاوی میکند ،مقصود از برهان را نوری میداند که خداوند در قلب مؤمن
میاندازد و به واسطه آن بصیرت را میافزاید و باعث میشود فرد اشیا را آنگونه که هستند
مشاهده نماید:
هذا البرهان نور یقذفه اهلل فی قلب المؤمن تتنور به بصیرته فیرى األشیاء کما هی(همو،1361 ،
ص .)286

او همچنین از برهان کشفی به عنوان آنچه کتاب ،سنت و احادیث به صحت و درستی آن
گواهی میدهند ،یاد میکند(همو ،1363،المشاعر ،ص  ، )5و اساساً مصداق علم بی عمل را علوم
غیر کشفی میداند و با قلمداد کردن علم کشفی به عنوان علمیالهی ،معتقد است این نوع علم از
نقص و عیب مبرا است(همو ،1340 ،ص .)118
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از سویی ،آنچه در آثار مالصدرا در باب مفهوم برهان عرشی وجود دارد ،نزدیک به
مفهومیاست که از برهان کشفی ارائه میدهد .به عقیدة وی برهان عرشی بر قلوب صاف و
متجلی به نور دین و اطاعت از شریعت میتابد که این برهان را کسی نمیتواند تکذیب یا انکار
کند .وی در تمثیل بحث پیرامون برهان عرشی معتقد است برهانی که مؤید به تأیید الهی نباشد
جز حیرت ،غرور و طغیان ،چیزی را به شخص نمیبخشد.
البرهان العرشی الذی یراه القلوب الصافیـة المتجلیـة بنور الدین و طاعـة الشرع المبین فیعجزهم
عن التکذیب و اإلنکار ...فإذا لم یکن مقارنا برؤیـة البرهان مؤیدا بالتأیید اإللهی و مؤکدا
بالعنایـة األزلیـة ،لم یزدهم إال عجبا و حسبانا و غرورا و قساوة و طغیانا»(همو ،1381 ،ص .)13

پژوهشگران حوزة حکمت صدرایی نیز باتوجه به اینکه مالصدرا تعریفی دقیق از مقصودش در
باب این دو واژه ارائه نداده است ،هر کدام به تفسیر مدنظر خود پرداخته است .برخی(نصر،
 ،1387ص  )83منظور از مفهوم عرشی را حقیقتی میدانند که مستقیماً از الهامیسرچشمه گرفته
که در آن حقایق عرفانی نازل شده ار مافوق بر قلب حکیم به صورتی عریان رخ مینم ایند.
برخی نیز سخن از مکاشفه و شهود عقالنی میگویند .به عقیدة آنها آنچه مالصدرا در باب
برهان کشفی یا عرشی میگوید برگرفته از مکاشفة عقالنی اوست .در این تعبیر ،مکاشفة عقالنی،
رؤیت صورت عقل است و صورت عقل همان چیزی است که مفاد برهان است .صورت عقالنی
همان مسئلة برهانی است که بعضی اوقات اگر بخواهید ،می توانید آن را به بیان منطقی و به
صورت صغری و کبری بیان کنید(ابراهیمیدینانی ،1383 ،ص .)174
4

در تعبیر دیگر ،شهود عقالنی که منبعث از منبع دوگانه معرفت قدسی یعنی وحی و عقل
است ،شامل اشراقیت قلب و ذهن آدمی و شناخت حضوری او از ذات بی واسطه و حاضری
است که تجربه و شناخته میشود(نصر ،1380 ،ص .)107
برخی(کربالیی لو ،ص  )80نیز معتقدند که آنچه بر مالصدرا الهام میشود نه چیزی است که
باید بر آن برهان اقامه کرد بلکه خودِ برهان است که بر وی الهام میشود .در این میان،
برخی(پویان ،ص  )88دیگر نیز عرشی بودن برهان را در واقع به معنای شرعی بودن میدانند.
چنانکه پیشتر اشاره شد ،اگرچه مالصدرا صریحاً مقصود خود را درباره واژه برهان کشفی و
عرشی بیان نکرده است اما به طور کلی میتوان دو تفسیر را به بیان صدرا نزدیک دانست:
نخست اینکه ،مقصود از برهان کشفی این است که کشف ،برهان مورد نظر را تأیید میکند و
دوم اینکه ،به نظر میرسد منظور این است که به واسطة کشف است که برهان در ذهن خطور
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میکند و برای شخص حاصل میشود .مقصود از عرشی بودن را نیز میتوان برهانی نامید که از
عالم مافوق الهام میشود.
به هر تقدیر ،هر مقصودی که مالصدرا از کاربرد این دو واژه در ذهن داشته ،اکنون این
پرسش مطرح میشود که استفاده از این واژهها و باب کردن نقش کشف شهود عرفانی در فلسفه
که به خاطر آن به مالصدرا انتقاد وارد میکنیم ،در مسیر فلسفهورزی چه معایب و آسیبهایی را
به دنبال خواهد داشت؟ پاس به این پرسش بحث بعدی ما را تشکیل میدهد.
 .3 .1آسیبهای روششناختی تکیه بر کشف و شهود

کشف و شهود عرفانی اگر چه در جای خود ثمراتی عظیم برای سالکان این راه به ارمغان آورده
و خواهد آورد ،اما بهرهگیری و تکیه بر آن به عنوان بخشی از مسیر فلسفهورزی و تالش برای
پیوندش با فلسفه ،به لحاظ روش شناختی مشکالت و آسیبهایی را به دنبال خواهد داشت.
راه عرفان مسیری صعب العبور و دشوار است که هرکسی نمیتواند قدم در این راه نهد و
مبانی فکری و عملی خود را بر آن استوار سازد .تا آنجا که در این مسیر برخی(عبدالرزاق ،ص
 )78محو عالئق را تا حدی که به انکشاف معارف منتهی شود ،دشوار بلکه نزدیک به ممتنع
می دانند .ما اکنون در باب آداب عرفان یا راه رسیدن به معرفت از طریق کشف و شهود سخن
نمیگوییم ،بلکه به دنبال شناسایی و طرح مشکالت و معایبی هستیم که تکیه بر کشف و شهود
عرفانی به ویژه در مسیر فلسفهورزی در پی خواهد داشت.
آنچه تاکنون از مباحث پیشین به اثبات رسید این است که مالصدرا برخالف ادعای طرفداران
نظریة تفکیک مقام داوری از مقام گردآوری ،در مقام داوری نیز از عرفان و آموزههای آن بهره
گرفته است .از این منظر ،به عقیدة نگارنده سه نقد مهم و اصلی در بهرهگیری از کشف و
شهودات عرفانی در مسیر فلسفهورزی و داوری مسائل فلسفی نهفته است :نخست بیانناپذیری
شهود عرفانی .دوم ،عدم قابلیت انتقال و سوم ،نقدناپذیری شهود عرفانی.
 .1 .3 .1بیانناپذیری شهود عرفانی
5

یکی از مهمترین معایبی که شهود به دنبال دارد بیانناپذیری آن است ،طوری که بیانناپذیری
مـراتب و مقـامات عـرفانی ،هـرگونه تـالش بـرای تحلیـلهای عقـالنی را نـاکام مـیگـذارد
( .(Edwards, p 5783مسئلة بیانناپذیری که با واژة وصف ناپدیری 6مترادف دانسته میشود ،در
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حوزة معرفت بسیار مهم تلقی میشود چنانکه برخی بر این اساس ،یکی از دشواریهای شناخت
خدا را به دلیل بیانناپذیر بودن او تلقی میکنند).(hoitenga, p 117

در حوزة مطالعات عرفان ،به طور کلی مطالعة عرفان با مطالعة تجربه عرفانی هویت مییابد
و یکی دانسته میشود .در مورد تجربة عرفانی این رویکرد وجود دارد که با واژههایی مثل
بیان ناپذیری ،وحدت و معرفت ،شناخته و یکی دانسته شود .به عنوان مثال ،درجات و مقامات
عرفان به وسیلة ارجاع به بیان ناپذیری ،ناپایداری ،گذرا بودن و منفعل بودنشان از هم متمایز
میشوند ).( Taliaferro, p 702
اما مسئلة بیانناپذیری ،مالحظاتی منفی و انتقادی را نیز به دنبال داشته است؛ زیرا این ادعا که
تجربة عرفانی یا موضوع تجربة عرفانی بیانناپذیر است ،درحالی که با نوشتههای عظیم عرفانی و
سخن پراکنیهای نویسندگان و نگارندگان عرفانی مواجه هستیم ،منطقاً میتواند در این مسئله
سردرگمیو پیچیدگی به بار آورد).(ibid, p 703

به هرتقدیر ،این پرسش مهم مطرح میشودکه چرا شهودات عرفانی بیانناپذیرند؟ برخی از
موانع چهارگانه سخن میگویند که عبارتاند از :موضوع ،کالم ،فاعل و مخاطب یا گوینده،
شنونده ،معنی و لفظ(.یثربی ،1378 ،ص18 -23و فوالدی ،ص .)72 -78این عوامل که در بحث
زبان عوامل اصلی را تشکیل میدهند ،در بیان تجربة عرفانی هرکدامشان با مشکل روبهرو هستند؛
چنانکه مثالً رابطة فاعل یا گوینده با مخاطب یا شنونده در مورد بیان تجربه و شهود عرفانی مانند
این است که برای یک فرد نابینا در مورد رنگها و زیباییهای آن سخن بگوییم .طبیعی است که
کور مادرزاد چون هیچ تجربه و یا حتی ذهنیتی از رنگ ندارد بنابر این ،انتظار درک آنچه برای
وی گفته میشود انتظاری بیهوده است.
اما به نظر میرسد مهمترین مانع در مسئلة بیانناپذیری تجربه و شهود عرفانی عبارت است از
منفک بودن حوزة تجربیات عرفانی از حوزة سخن و بیان .سخن مربوط به عالم عقل و سخن
گویی نتیجة عقل است و صرفاً آنچه به تعقل درمیآید را میتوان بیان کرد .الفاظ و عباراتی که
در سخن گویی به کار میروند فقط معانیای را که عقل در مییابد میتوانند به بیان درآورند و
برای ادای معانیای که به واسطة درون بینی ادراک میشود ،وافی نیستند .زیرا آنها حقایقی
بسیطاند و مرکب نیستند که بتوان حد و رسمیبرای آنها ترتیب داد(فروغی ،ص .)271
اگرچه بیانناپذیری مورد اتفاق عرفای شرق و غرب است(استیس ،ص  280و یثربی،1378،
ص  240و جعفری ،ص  ،)158با وجود این ،برخی معتقدند که شهود میتواند به بیان درآید
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(ابراهیمیدینانی ،ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم ،ص  .)35این گروه اگرچه نحوه به بیان در
آمدن و استداللهای مبتنی بر آن را ارائه نکردهاند ،اما خود آنها در نوشتههای دیگر
(ابراهیمیدینانی ،1382 ،ص  ،)88با بیان اینکه امور درونی و تجربههای باطنی همواره به شخص
قائم بوده و امری مشترک به شمار نمیآید ،به نوعی ادعای خود را دچار چالش کردهاند.
 .2 .3 .1عدم قابلیت انتقال به غیر

بیانناپذیری شهود عرفانی لوازمی را به دنبال دارد .یکی از لوازم آن که نقد دیگری است بر تکیه
به شهود در مسیر فلسفه ورزی ،عدم قابلیت انتقال آن است که توسط محققان از جمله
ویژگیهای کشف و شهود عرفانی تلقی میشود .7شهود عرفانی از سن اموری است که اساساً
قابل انتقال نیست .کشف و شهود امری درونی و شخصی است که قابل تعمیم و عرضه به دیگران
نیست .به نحوی که حتی ممکن است تالش برای عرضه و انتقال به غیر تبعات و واکنشهایی
منفی را در پی داشته باشد .چنانکه مثالً دربارة این گفته غزالی که« در هنگام عزلت به نوعی
شاهد امور الهی شدم و از آنها ذوق زدگی بزرگی دریافت کردم» ،ابن باجه پاس میدهد کل
این مسائل از ظن و گمان غزالی به امور حق ناشی شده است و وضع این مرد معلوم و مسلم است.
او فریب خیاالت خود را خورده و دربارة حق به خیال گرفتار شده است(عابد جابری ،ص . )221
عدم قابلیت انتقال شهود عرفانی به این دلیل است که در مسئلة انتقال چهار رکن مهم وجود
دارد:
اول :زبان و بیان .بیان شأن عقل است .عقل برای به زبان جاری کردن یک چیز ،ابتدا باید آن را
بشناسد و آن را ادراک نماید .اما در باب شهود عرفانی و اموری که به این واسطه حاصل
میشوند ،عقل هیچ درکی از آنها ندارد که بتواند آن را به واسطة زبان بیان کند.
دوم :معنا و مفهوم .وقتی عقل درک درستی از چیزی نداشته باشد از ادراک معنا و مفهوم آن نیز
عاجز خواهد بود؛ پس نداشتن علم به معنا و مفهوم موضوع مورد نظر ،توسط عقل ،آسیب
مهم دیگری در مسئلة انتقال است.
سوم :مخاطب .درک مخاطب از آنچه گوینده بیان میکند به سختی امکان پذیر است .باتوجه به
اینکه سن شهود عرفانی از جمله امور درونی و تجارب شخصی است ،بنابر این ،درک آنچه
گوینده بیان میکند نیازمندآن است که شنونده خود آن را تجربه کند و این امری نیست که
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سهل الوصول باشد .بنابر این ،تا زمانی که مخاطب نتواند سخن گوینده را به درستی درک
نماید ،اساساً سخن گفتن از انتقال بی فایده خواهد بود.
چهارم :گوینده .مشکل مهم دیگر در مسئلة انتقال شهود عرفانی ،بیان دقیق و مطابق با واقع از آن
چیزی است که گوینده تجربه کرده است .چنانکه پیشتر اشاره شد ،بیان کار عقل است و
چیزی که عقل قادر به تصور آن نیست را نمیتوان به بیان جاری نمود.
 .3 .3 .1نقدناپذیری شهود عرفانی

شهود عرفانی به فرض اینکه از دو نقد پیشین رهایی یابد -که منطقاً نمیتواند -با نقد مهم دیگری
مواجه خواهد شد که عبارت از نقدناپذیری و عدم امکان سنجش و ارزیابی است .شهود عرفانی
به عنوان یک امر درو نی و شخصی ،اوالً حجیتش برای خود شخص تجربه کننده است و ثانیاً در
باب صحت و سقم آن نمیتوان سنجش و ارزیابی انجام داد.
8

در مقولة معرفت شناسی در باب امور درونی انسان که تحت عنوان «درون نگری » میگنجد،
دو ادعا وجود دارد که آن را از دیگر منابع معرفت متمایز میسازد):(Audi, p 80- 81
 .1خطاناپذیری :8بر اساس این ادعا که نوعی خطاناپذیری را دربارة باورهای مبتنی بر
درون نگری پیشنهاد میکند ،هیچ کس نمیتواند دربارة حاالت درونی خود ،مانند تخیل
کردن که آنها را با مراجعه به خود مییابد ،در اشتباه و خطا باشد.
 .2جهلناپذیری :10این ادعا یک نوع جهل ناپذیری یا علم مطلق را مطرح میکند؛ یعنی اگر
شخصی نسبت به چیزی حالت درونی یا ذهنی پیدا میکند ،نمیتواند در شناختن و معرفت به
آن ،شکست بخورد .به عبارت دیگر ،هرآنچه شخص با درون نگری به دست میآورد ،واقعاً
چنان است که شخص باور دارد.
با وجود این نوع ادعاها در باب امور درونی انسان که شهود نیز از جمله آن بهشمار میرود و با
فرض صحت همة آنها ،که البته برخی آن را منکر شدهاند) ، (Edwards, p 1742نکتة قابل تأمل
این است که در باب هیچ یک از این نوع ادعاها نمیتوان سنجش و ارزیابی واقع بینانهای ارائه
داد و به عبارت دیگر ،چنین امور اساساً قابل نقد و ارزیابی نیستند زیرا سن وجودی آنها این
امکان را که بتوان در باب درستی یا نادرستی آنها قضاوت کرد ،فراهم نمیسازد.
از این گذشته ،فیلسوفان ،علم به حقایق اشیایی را که عموماً با آنها سر و کار داریم ناممکن
میدانند چه رسد به درک حقایقی که به واسطه شهود عرفانی حاصل میشود:
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الوقوف علی حقائق األشیاء لیس فی قدرة البشر و نحن ال نعرف من األشیاء إال الخوا ص
واللوازم و األعراض(ابنسینا ،ص .)34

اگر عقل از ادراک حقیقت امور عینی و حسی عاجز است ،از درک حقیقت شهود عرفانی و
امور حاصل از آن به طریق اولی عاجز خواهد بود .بنابر این  ،چیزی را که عقل به آن علم ندارد،
بدون شک از سنجش و ارزیابی آن نیز عاجز خواهد بود.
از این رو ،تکیه بر کشف و شهود عرفانی که اوالً بیانناپذیر ،ثانیاً غیرقابل انتقال و ثالثاً نقدناپذیر
است ،به جز برای خودِ شخص نمیتواند کارگشا باشد .به همین جهت ،تبعیت از امری که صرفاً
حجیتش برای شخص تجربهکننده است ،در روششناسی علوم ،به ویژه در روش فلسفه ،منطقی و
مورد قبول نیست و با انتقاداتی غیر قابل عبور مواجه خواهد بود.
نتیجه

نتای پژوهش حاضر نشان میدهد که برخالف طرفداران نظریة تفکیک مقام گردآوری از مقام
داوری ،مالصدرا در مقام داوری نیز از کشف و شهود عرفانی بهره گرفته است و وی با صراحت
در آثار خود به این مسئله اذعان میکند .از این رو ،میتوان گفت ترازوی داوری مالصدرا دو
کفه دارد که در یک طرف برهان و در طرف دیگر کشف و شهود عرفانی قرار گرفته است .نکتة
قابل توجه این است که عرفان در اندیشة مالصدرا در عرض برهان به عنوان مالک داوری قرار
گرفته است نه در طول آن .به این معنی که برهان و عرفان هر کدام جداگانه در اندیشة وی قابل
تبعیت و استناد هستند .بنابراین ،اثبات این امر که مالصدرا در مسیر داوری نیز از عرفان بهره
گرفته است عالوه بر اینکه نقض ادعای طرفداران نظریة تفکیک مقام گردآوری از مقام داوری
است ،به لحاظ روش شناختی نیز نقص محسوب میگردد و صدرالمتألهین به این نقص دچار
شده است.
تکیه بر کشف و شهود عرفانی در مسیر داوری عالوه بر اینکه با روح فلسفهورزی در تضاد
است ،آسیبهای روششناختی را نیز به دنبال خواهد داشت .بیانناپذیری ،عدم قابلیت انتقال و
نقدناپذیری شهود عرفانی مهمترین آسیبها و نقدهایی است که میتوان از آنها نام برد.
به عقیده نگارندگان ،مالصدرا در مقام داوری ،عالوه بر برهان و عرفان ،از دین نیز بهره برده
است که بحث در این مقوله را در نوشتاری دیگر بررسی کردهایم.
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صدرالمتألهین شیرازی ،الحکمـة المتعالیـة فی االسفار العقلیـة االربـة 8،جلد ،بیروت ،داراالحیاء
التراث1881 ،م.
______  ،العرشیـة ،تصحیح غالمحسین آهنی ،تهران ،مولی.1361 ،

______  ،المبدأ و المعاد ،به تصحیح سیدجالل الدین آشتیانی ،تهران ،انجمن حکمت و فلسفه
ایران.1354 ،
______  ،کسر اصنام الجاهلیـة ،مقدمه و تصحیح و تعلیق از دکتر جهانگیری ،تهران ،بنیاد
حکمت اسالمیصدرا.1381 ،
______  ،مفاتیح الغیب ،مقدمه و تصحیح محمد خواجوی ،تهران ،موسسه تحقیقات فرهنگی،
.1363
______  ،المشاعر ،به اهتمامهانری کربن ،چ ،2تهران ،کتابخانة طهوری.1363 ،

______  ،رساله سه اصل ،به تصحیح و اهتمام دکتر سیدحسین نصر ،ج ،1تهران ،دانشگاه علوم
معقول و منقول.1340 ،
______  ،الشواهد الربوبیـة فی مناه السلوکیـة ،تصحیح و تعلیق از سید جالل الدین آشتیانی،
چ ،2مشهد ،مرکز الجامعی للنشر1360 ،
عابد جابری ،محمد  ،جدال کالم ،عرفان و فلسفه در تمدن اسالمی ،ترجمة رضا شیرازی ،تهران،
یادآوران.1381 ،
عبدالرزاق ،مصطفی ،زمینه تاری فلسفه اسالمی ،ترجمه دکتر فتحعلی اکبری ،چ ،2اصفهان،
پرسش.1381 ،
عبودیت ،عبدالرسول ،درآمدی بر نظام حکمت صدرایی ،ج ،1چ ،2تهران ،سمت.1388 ،
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عین القضاة ،زبدة الحقایق ،تصحیح عفیف عسیران ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،بیتا.
فروغی ،محمدعلی ،سیر حکمت در اروپا ،ج ،3تهران ،زوار.1344 ،

فنائی اشکوری ،محمد" ،عرفان متعالی (دیدگاه و جایگاه عرفانی مالصدرا)" ،خردنامة صدرا،
شمارة .1388 ،62

فوالدی ،علیرضا ،زبان عرفان ،چ ،3تهران ،سخن ،فراگفت.1388 ،
قراملکی ،احد فرامرز ،روششناسی مطالعات دینی(تحریری نو) ،چ ،6مشهد ،دانشگاه علوم
اسالمی رضوی.1380 ،
______  ،روششناسی فلسفه مالصدرا ،تهران ،بنیاد حکمت اسالمیصدرا .1388 ،
قیصری ،داود  ،شرح فصوص الحکم ،ج ،1تحقیق حسن حسن زاده آملی ،قم ،بوستان کتاب،
.1382
کدیور ،محسن ،حکومت والیی ،چ ،2تهران ،نشر نی.1378 ،

کربالیی لو ،مرتضی" ،تحریف مالصدرا و حکمت متعالیه" ،کتاب ماه فلسفه ،شمارة .1388 ،20

کوربن ،هانری ،تاری فلسفة اسالمی ،ترجمة جواد طباطبایی ،چ ،7تهران،کویر.1388 ،
مصباح یزدی ،محمدتقی ،آموزش فلسفه ،ج ،1چ ،8تهران ،نشر بین الملل.1388 ،
معلمی ،حسن ،عرفان نظری ،قم ،مرکز نشرهاجر.1388 ،
نصر ،سیدحسین ،صدرالمتألهین شیرازی و حکمت متعالیه ،ترجمة حسین سوزنچی ،چ ،2تهران،
دفتر پژوهش و نشر سهروردی.1387 ،
______  ،معرفت و امر قدسی ،ترجمة فرزاد حاجی میرزایی ،تهران ،نشر و پژوهش فرزان روز،
.1380
یثربی ،سیدیحیی ،از یقین تا یقین ،قم ،بوستان کتاب.1383 ،

______  ،عیار نقد  ،2چ ،2قم :بوستان کتاب.1387 ،

______  ،پژوهشی در نسبت دین و عرفان ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی.1378 ،
یوسفیان ،حسن و احمدحسین شریفی ،عقل و وحی ،چ ،2تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی.1385 ،
Audi, Robert; Epistemology; a contemporary introduction to the theory of knowledge.
London and New york: routledge, 1998.
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Edwards, Routledge Encyclopedia of Philosophy, London and New York: Routledge,
1998.
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