آسیبشناسیمعنویتخردگریز 

وتبیینهمگراییعقالنیتومعنویتدرعرفانعلوی 


مطهره بصراوی



جدالهای تاریخیِ فالسفه و عرفا در فرهنگها ،بهتدریج مسئلهای بهنام

چکیده:
هابهیادگارگذاشتهاست؛درامتدادهمینتفکر
زگاریعقلوعشقرادرذهن 

ناسا
شد،گروهیدرجریانهایمعرفتیامروزی،از


گذشتهتوسطصوفیهترویجمی
کهدر
معنویت بدون عقالنیت سخن میگویند .برخی گرایشات عرفانهای نوظهور مانند
کریشنامورتی،اشووبرخیجریاناتروشنفکریجدید،درهمینراستاقابلارزیابی
علیعلیهالسالمایندوساحت

هستند.اینمقالهبرآناستتانشاندهددرعرفانامام
اند.چنانکهپسازتأییدارزششناختی


زیستیمعرفتی

سازگاریرسیدهودارایهم
به

معرفتیعرفانعلوی،مشخصمیشودکهعقلدراستشراق

عقلوقلبدرهندسة 
عقلبهعنوان

قلبوقلبدراستدراکنورانیعقلدخیلوتأثیرگذاراست.نقشاول
مقدمهای بر سلوک معنوی و مشاهدات قلبی است که عقلی اعم از عقل کسبی و

باشدونقشدومآن،عقلبهاعتبارتبعیتقلبواستدراکحضوری

دفائنفطریمی
حقایق نورانی است .و نقش سوم آن بهعنوان شاخصی در رعایت اقتصاد و اعتدال
مشاهداتعرفانیاست.ازاینروجریاناتمختلفیکه

سلوکوتبیینوتفسیرپسینی
رغمتنوعظاهری،بهنحویمعنویتوعرفانگسستهازعقالنیتوخردگریزیرا


علی
کننددرمداردافعهعرفانعلویقرارمیگیرند.


دنبالمی
کلیدواژهها :عرفانعلوی،عقالنیت،معنویت،عرفان
استادیاردانشگاهمعارفقرآنوعترت(ع)اصفهان



کارشناسیارشدمعارفنهجالبالغه،دانشگاهمعارفقرآنوعترت(ع)اصفهان
e-mail:m.basravi274@yahoo.com

دریافتمقاله1394/4/15:؛پذیرشمقاله 1394/5/21:
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مقدمه:
درطولتاریخ،هموارهصحبتازنزاععرفانوفلسفهیاعقلوعشقمطرحبودهوبودهاند.افرادی

که در فرهنگهای مختلف ،عشق را درمقابل عقل و بهتبع آن عرفان را مقابل عقالنیت ،قرار
یکیجریانقشریونیاستکهدرمخالفتباعقلوعلومعقلیقدعلمنمودندمانندکسانیچون
خودهنگاممرگبهکذبابنسینا

حسنبنفجاءازاهلاربلکهمنقولاستبرایتبرئهوتزکیة 

ناممصرکهمیگوید

ویاجاللالدینسیوطیمفسرقرآنودانشمندبه

شهادتداد(دشتی )5:1362 ،
کلیآنراترککردمودرعوضبهحدیثرویآوردم


گوشمرسیدبه

گاهکهحرمتمنطقبه

آن
وسپسمیگوید«:منطقعلمیهودونصارااست» (دشتی .)26:1362،ودیگریجریانیعرفانیاست

کهزبانبهذمعقلوعقالنیتگشوده استکهالبتهدراینموضوع،رویکردمتمایزیباگروهاول

نمودهاستوازاینرو،خودنیز،گاهازسویگروهاولموردطردوتکفیرقرارگرفته


رادنبالمی
است .موضوع بررسی این مقاله معطوف به گروه دوم و کاوش از بحثی است که تحت عنوان
ناسازگاری و جدال عقل و عشق و فاصله پنداری فلسفه و عرفان مشهور شده است و امروزه با
جریاناتروشنفکریوعرفانهاینوظهورموردبازخوانیواحیاقرارگرفتهاست.اینمسئلهدراین

عنوانعقلوعشقیاعقلوقلببهاعتبار


تومعنویتمطرحشدهوالبتهگاهبه
مقالهباعنوانعقالنی
ابزارهای معرفتی آنها به تقلیل رفته است .معنویت و عرفان  نیز ،اگرچه در تحلیلهای دقّی از
اند.اینمقالهدرصدداست،بهدنبال

ترادفبهکاررف 
ته


یکدیگرمتمایزند،دراینپژوهشبیشتربه
ارتباطشناسی عقالنیت و معنویت(عرفان) بهآسیبشناسی عرفان ومعرفت خردگریز و یااحیاناً

السالم،مشخصکندکههمگراییعقالنیت


رداختهوباطرحعرفانحقیقیامامعلیعلیه
خردستیزپ
ومعنویتدرعرفانعلویچگونهتبیینخودرابازیافتهاست؟ 

 .1معنویت و عرفان خردگریز:
جریانشناسی معنویت و عرفان خردگریز ،دارای خط سیری است که از گذشته تاکنون قابل

توانآنرادرقالبسهرویکرددستهبندینمود :


پیگیریاستومی
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 .1 .1رویکرد صوفیه
برخیازصوفیه،حصولمعرفتراحضوریدانستهونقشیبرایتعقل،تفکریادانشدردستیابی
معرفتقائلنمیباشند.چراکهمعتقدندکهبایدعقلودلیلراکنارگذاشتهوباذوقوتخیّلبه


به
داردودرمرتبهایمافوقمرتبة عقلواستدالل

«درنظرصوفیان،عشقحکومتمطلقهبرعقل
اثراینطرزفکردرروشعملی،پشتپازدنبهتمامقیودزندگی

است» (عمیدزنجانی .)350:1367،
دنیوی و لذائذ و خواستههای نفسانی و فرار از دنیا و تحمل مشقات و شکنجههای جسمانی و
بازگشتبهطبیعتاستوازجنبة نظریهمعبارتازافکاروتخیالتتندوسرکشوپناهبردن
عقلمیباشد

بهرؤیاهایشیرینوعالمپهناورخلسهوخیالووهمودرنتیجهحکومتخیالبر 

(عمیدزنجانی .)16:1367،
راحجابومانعرسیدنبهمقاماتبدانندتا

اینتفکر،گروهیازآنانرابرآنداشتهتادانش
هاراسوزاندهویادررودخانهودریاهابیفکنند.چنانکهدربارةابوالحسنحاللنقل


جاییکهکتاب
احمدبنابیالحواری

شدهکهآنچهازعلوموحدیثدرنزدخودداشت،همهرابهدجلهانداخت.
کتابهای خود را به دریا انداخت .ازبایزید
که سی سال بهگردآوری حدیثپرداخته بودهمة  
اند،گفته:آنهابیچارگانیهستند


کسانیکهازدیگرانعلمرافراگرفته
بسطامینقلشدهکهدربارة
ایکهنمیمیرد


اندومادانشخودرااززنده

ایاخذکرده

ایپسازمرده

کهدانشخودراازمرده
فراگفتهایم(معروفالحسنی .)386-389:1369،

معرفتیمحدودیتعقلوبرتریقلبومعنویتوحجاببودنعلمحصولی،بهتدریج،

مسئلة 
الدینرازی،عقلراقادربهوروددر


کهشیخنجم

شقشدهاست.چنان
تبدیلبه معارضهعقلوع
داندومیگوید :


عالمعشقوعالمفنانمی
«عقل را اینجا (عالم عشق و محبت) مجال جوالن نیست زیرا که عتبة عالم فناست و راه بر
جاپیشمیرود


وگاهتابدان
نیستیمحضاستوعقلراسیردرعالمبقاست» (دشتی .)61:1362 ،
تعقلوعشقتأکیددارد،چنانکهآبباآتشوبرایعقلصفتآبوبرایعشق

کهبرضدی
گزیندومیگوید :


صفتآتشرابرمی
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عقلراسیردرعالمبقاستوصفتآبدارد،هرکجارسد،آبادانیونزهتیپیدا
کندوچونآبرویدرنشیبداردآبادانیدوعالماست،اماعشقصفتآتشدارد
وسیراودرعالمنیستی(فنا)استهرکجارسدوبه هرچهرسدفنابخشی(التبقیو

انالیجتمعاناند،هرکجاشعلةآتشعشقپرتواندازدعقلفسردهطبعخانه

عشقضد
پردازد(رازی .)62:1345،

البته،محدودی تعقلوبرتریمعرفتشهودیوقلبیبرعقلدرسیروسلوکعرفانی،نکتةقابل
شودکهبهجدالعقلوعشقویاخردگریزیمنتهی


آننمی
تأملیاستامااینمطلب،دلیلیبر
نرسیدهاند .

شود،چنانکهعارفانراستینباپذیرشآنمقدماتبهایننتایج

 .2 .1رویکرد عرفانهای نوظهور 
آنچهدرطعنونقدعقلوخردگریزیوستایشدیوانگیازدراویشوصوفیة قدیممطرحشده
نحودیگریموردبازخوانیقرارگرفتهاست.چنانکهاشو،با


هاینوظهوربه

یاناتعرفان
بود؛درجر
اینکه درجة استادی را در رشتة فلسفه اخذ کرده ،ولی جایگاهی برای عقل در مکتبش دیده
شودوهموارهبهستیزباعقلپرداختهوعقلرامانعیبرایدرکحقیقتمعرفیمیکند.ذهن


نمی
را فطری ندانسته ،بلکه آن را اکتسابی و محصول اجتماع میداند و نظامهای فلسفی را بینتیجه
راغیرواقعیوغیرحقیقیمیشناسد :

دانستهوحرفهایفیلسوفان

فلسفه ربطی بهواقعیت ندارد .فیلسوفان فکر میکنند که نشانی خدا را میدانند.
حالیکه نمیدانند و هرچه میدانند چرند است .این چیزها زادة تخیل خودشان
در 
خانهها
اگرهمباشدتنهادردیوانه 

است....شایددرآیندهابداًنشانیازفلسفهنباشدیا
بتوانسراغیازآنگرفت(اشو.)208-209:1383،

شودبلکهبه نفی


والبتهاینمخالفتتنهابافلسفهبهعنوانیکعلمرسمیعقلیمحدودنمی
عقلمیرسد :

شمااصلاساسیعاقلماندنراکهبهدلخواه،آگاهانه،باتالش

به منتوجهکنیدتابه 
وهمراهباگاهیدیوانهشدن -استراآموزشدهم ....شخصهمیشهعاقل،آزادسرعتازعقلبه


تواندبه

طوراست.اماشخصیکهمی

عقلهمهمین

نیست،فردبی
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رامیوبدونهیچمانعیقادربهحرکتاستآزادی

سادگیوبهآ


عقلیبچرخدوبه

بی
بزرگیدارد(اشو .)237:1383،

کههموارهبهدنبالنفیذهنومهارِامواجذهنیاستواز

نفیذهنمیرسدتا 
جایی


وهمچنینبه
ذهنتانراکناربگذارید.اینکاردشواراست،اماممکناست.کنارگذاشتنزیرکی
الزماستکمیوحشیترشوید.

یکیازبحرانیترینمشکالتذهنامروزیاست.

درونعشقیبزرگترو


جهیدنبه
اینکاربهشمامعصومیتمیبخشدوشماراآمادة

پرشورترمیسازد(اشو.)130:1382،


تصویرمیکشد :


ازعقالنیترابه
اینجاستکهمعنویتوسلوکی«بشرطال»

توانبهحقیقترسیدواگرسالکبخواهدازراهعقلبهمقصد


ازراهعقلوذهننمی
ماندکهمیخواهددم


شود.مثلسگیمی

برسد،درحقیقتازمقصدخوددورترمی
آندورترمیشود

ورترمیشود،از 


سویآنحمله

رابادندانبگیرد.اماهرچهبه
خود 
(اشو .)206:1383،

بالهایمنطق»(اشو .)181:1380،
هایعشقنیازمندیمنهبه 

مابه 
بال
همچنینمیگوید «:

و
تصویرمیکشد


ازدانستگی،ابتداانسانیرابه
کریشنامورتینیز،درکتابمشهورخود،رهایی 
کهدرایندنیاتنهاست :
کسیکهبه شمابگویدچهبکنید.شمادرایندنیای

«نهراهنماییوجوددارد،نهمعلمیونه 
بیرحم و دیوانه تنها هستید» (مورتی .)168 :1368 ،سپس به نفی همة تصورات و مفاهیم ذهنی در

هایمختلففلسفه،الهیاتوایدئولوژیمیپردازد :


قالب
ابتدادرکاینمسئلهمهماستکهمتوجهباشید،هیچنوعفلسفهوالهیاتوبحث
دربارة تصورات و مفاهیم ماوراء الطبیعه را تجویز نمیکنیم .بهنظر من همة
ایدئولوژیهاکامالًاحمقانهاست.آنچهکهحائزاهمیتاست،نوعیفلسفة زندگی

نیست؛ بلکه دیدن آن چیزی است کهعمالً در زندگی روزمره ،چه بیرونی و چه
درونیدرحالاتفاقافتادناست(مورتی .)42:1368،

گیذهنمیداند :

وسرانجامهدفکلیمراقبهوروشنشدگیرادرسکوتوتعلیمنایافت
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...خلوت و سکوت ،الزم و ضروری هستند .زیرا وقتی که ذهن تحت نفوذ قرار
هایمتنوعباشد؛فقطدرآنحالمیتواند،


نگرفته،تعلیمنیافتهونامحصوردرتجربه
بهکیفیتی کامالً نو و جدید دست یابد .انسان میتواند ،بیواسطه ببیند که فقط در
شوق،پدیدآوردنچنینحالتذهنیاست(مورتی .)181:1368،

بدیهی است نفی خرد و ذهن ،عرفانی بدون عقالنیت را بهدنبال خواهد داشت و یا حداکثر
جامیگذاردکهسرارتباطباعقلوعقالنیتراندارد .


عشقیتنهاماندهرابه
 .3 .1رویکرد روشنفکرانه:
برخی روشنفکران ،معتقد بهکنار زدن عقالنیت دینی بوده و حجیت عقل را مشکوک میدانند.
ایشاندرپاسخبهسؤالدرموردحجیتذاتییاشرعیعقل،کلعلومومعارفبشریرابهدو

دستهعلومومعارفبدیهی(حاصلکارکردنخستینعقل)وعلومومعارفنظری(حاصلکارکرد
معلوماتنظریرامبتنیبرمعلوماتبدیهی (شهودی)دانستهودر

دومعقل)تقسیمکردهوهمة 
هایشهودیرامحرزنمیدانند (ملکیان .)252-255:1381 ،درواقع،حجیتعقلرا


ادامهصدقگزاره
رامشکوکمیدانند.همچنین،

محرزندانستهوچونبدیهینبودهودلیلیبرآنوجودندارد،آن 
گذارندانستهوبراینباورندکهعقلدرگزارههایدینیکارایی

عقلرادرگزارههایدینیتأثیر

ندارد :
اگر در معرفتشناسی به مبناگروی اعتقاد داشته باشیم ،معتقدات دینی قابل اثبات
دینینهقابلاثباتعقالنیاندو

نیستندالبتهنقیضآنهاهمقابلاثباتنیستندمعتقدات

نهقابلنفیعقالنی(ملکیان .)139:1386،

وپذیرشاعتقاداتدینیهمراهباآتوریتهبودهکهدرواقع،ایناعتقادات،جزءباورهایتعبدی
هستندکهازفردیاافرادیاخذشدهواگرارتباطاینباورهاباآنفردیکهتعبدشپذیرفتهشده
قطع شود ،هیچ دلیل عقالنی بهنحو قاطع به سود یا زیان آنها حکم نمیکند و استدالل به آن
اعتقاداتهیچجایگاهیندارد(ملکیان .)138-139:1386،
دربحثایماننیز،ایمانرادرخألمعرفتیتعریفکردهوشخصباایمانراکسیمیدانندکه

همیشه دنبال حقیقت بدود نه اینکه با عقل خویش حقیقت را بیابد ،همچنانکه ایشان با الهام از
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چنینمیگوید«:ایماندینیدویدندرپیآوازحقیقتاست


سهرابسپهریودرتعریفایماناین
ایکهحقیقتنُماست(ملکیان .)146:1386،

نهچسبیدنبه 
عقیده

چه اینکه چسبیدن به عقیده و اجازه ندادن به دیگران برای نزدیک شدن به عقاید را نوعی
حتیباشکاکیتنیزقابلجمعمیشود :

دلیل بر اینکه شخص شکاک میتواند متدین باشد این است که گزارههای دینی،
وازجملهبهگمانبندهقابلاثباتعقالنی

هاییهستندکهالاقلبهگمانبسیاری


گزاره
نیستنداگرعقیدهایقابلاثباتعقالنینباشدکامالًمحتملاستکهانساندرلحظاتی

شکپیدانمیکنمزیراقابلاثباتاست.

نسبتبهآنشککند.مننسبتبه 2+2=4

رسددینداریباشکقابلجمعاست(ملکیان .)159:1386،


نظرمی

اینترتیببه
به

نحویهمینرویکردرادنبالمیکندودرتالشبربولد


ترسروشنیزازافرادیاستکهبه
دک
شدن اسالم عرفانی بهجای اسالم فقهی ،از ایمانبدون عقالنیتو گریزان از جامة فلسفی سخن
میگوید :

دلیلدومبرناراستبودنجامةفلسفهبرقامتایمان،آناستکهتشکیکاتومجادالتعمیق
اند،بههمینسبب،عقلفلسفیازدسترسیبهیقینایمانی،برایهمیشهمحروم


فلسفی،دشمنیقین
است (سروش .)159 :1375 ،که سنخ این ایمان ،نوعی عشقورزی واز جنس حیرت است (سروش،

 .)169:1375
 .4 .1تحلیل رویکردهای سهگانه 
بررسی جامع و کامل علل گرایش این رویکردها به معنویت بدون عقالنیت ،از عهدة این مقاله
توانگفتکهاینجریاناتمختلفعلیرغمتنوعظاهری،درجاییاز


اشارهمی
خارجاستامابه
الدینازتضادعقلوعشقسخنمیگفتوهم


کههمشیخنجم

پیوندند.چنان

مسیربهیکدیگرمی
تراطلبمیکنند« :عقلو

زاینتضادسخنمیگویندومعنویتیبدونعقالنی

کسانیچوناشوا
عشقباهمناسازگارندوبرایعاشقیذهنبایدکامالًخالیباشد»(اشو .)177:1380،
توانبهسادگیحکمبهیکسانانگاریداد.


یابیگرایشمشترکشاندرنتیجه،نمی

امادرریشه
المثل،دررویکردعرفانهاینوظهورومباحثبرخیچوناشو،تکیهبراصولیمانند


چراکهفی
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ایذهنیومعرفتیازعوالمگذشتهرادرکولهبار


انسانپیشینه
سامسارا (تناسخ) وکارما 1واینکه 
خوددارد،باعثشدهاستتادرعرفانچینیوهندیرویکردیسلبیوضدذهنشکلگیردتا
ساختگرایان»

به خیالخود،انسانراازبندگذشتهوگناهانشبرهاند.اینمطالبشبیهمباحث«

کندواینبه تجارب،شکلوبوورنگخاصی


هایفرهنگیومحیطی،تجربهمی
تمامپیش 
فرض

وحدتخارجشودوهیچگاهیکتجربةواحدیبرایهمگان

میدهدتاتجربهازحالتبساطتو

یکیازاینساختگرایاناست(پترسون .)55:1376،

شکلنگیرد.کتس()katze
پس از کتز ،کسانی چون «پراود فوت» نیز ،بر ساختگرایی تجارب معنوی تأکید کردند
(پراودفوت.)170:1377،درمقابل،کسانیچونرابرتفورمن(، )Forman.robert.k.cشاگردپراود
فوت ،بهنقد ساختگرایی میپردازند (فورمن .)162 :1384 ،جالب اینجاست که فورمن در نقد
رایی،ضمننقدمبانیآندرمعرفتشناسیکانتوایدةحیثیتالتفاتیآگاهیهوسرل،به

ساختگ

میپردازد که از طریق
تجربة معنوی هندوئیزم و بودائیزم در دستیابی به رخداد «آگاهی محض»  
بحث،متوجهشباهتساختگرایی

یابیاست.ازاینرو،درادامة 

مراقبهوسلوکعرفانیقابلدست
بهرغم
هایهندیمیشود(فورمن.)147:1384،اما 


گراییموردنظرعرفان

درمباحثمعرفتیوساخت
گراییمدرن،تفاوتهایمهمینیزدارند :


اییبودائیباساخت
هایساختگر


شباهت
شایدمحورمهمترینتفاوت،همانویژگیمحیطشکلدهندهباشدکهنقشحساسی

اشراشکلمیدهد،کرمهاست.یعنیفعل


راداراست.براییکبودایی،آنچهتجربه
یاتجربهدرکلیتخود.ایناندیشهبرنقشتجربهدرکلیتشبیشترتأکیدمیورزدتا

اختگرایانمدرن،توجهاتخودرابرزبان
نقشزبان،فیحدنفسه؛درحالیکهس 

متمرکزمیکنند(...فورمن .)148:1384،


اما ریشهیابی رویکرد روشنفکرانه که در آن ،ایمان ،بدون عقل تعریف شده و عقل در
توانتوجهبیشازحدبهتجربة دینیدانست.البتهاینعقاید


هایدینیناکارآمداست،رامی

گزاره
میتوان ازسویی متأثر از دیدگاه ایمانگرایی سورن کیرکگور ،متفکر دانمارکی دانست که
را  
تپایانمییابد.لذاایمانبه محاالتتعلق

ازجاییآغازمیشودکهعقالنی

معتقدبود،ایماندقیقاً 
عنوانشهسوارایماندارایچنینایمانیمیدانست (کیرکهگور،

گیرد؛چنانکهابراهیمنبیرابه 


می
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 .)46 :1378و کسانی چون دان کیوبیت که در مباحث جدید امروزی ،از دیندار هنرمند و ایمان
گرایانهسخنمیگویندکهچنداندغدغة واقعیبودنمتعلقاتایمانراندارد (دان کیوبیت،


ناواقع

 .)290:1389
انسانمدرننیازبهمعنویتیمدرندارد.معنویتیکهفاصلة زیادیبافهمسنتیازدیندارد.واز
ویژگیهای اجتنابناپذیر این معنویت مدرنیته ،دوری از فضای استداللی متافیزیکهای سنتی و

فروشکنیمابعدالطبیعههایقدیماست(سروش .)280:1381،

درواقع ،به اعتقاد آنها ،این مابعدالطبیعهها ،عقالنی ،شهودی و اسطورهای بودند که در دید
کرده،بلکهفروریختهاند.واگرچهزمانیپذیرشآنبرایانسانزمان

انسانمدرنهمهتزلزلپیدا
گذشته ،معقول بوده ولی اینک برای انسان مدرن قابل قبول نیست .بلکه تالش او در رسیدن به
تیاستکهبارمتافیزیکیاشبهکمترینحدممکنرسیدهاست(سروش .)281-283:1381،

معنوی
هبه نفیخردوعقالنیتنیز،بیشترمرهوندوعاملاست.یاآنکهکمتر
رویکردبرخیازصوفی 
بسندهنمودهاند،لذادرمباحث

بامباحثومفاهیمفکریونظریآشنابودهوبهصرفعرفانعملی

هایکاملومعارفاهلبیتعلیهمالسالمفاصله


اندودیگریآنکهازانسان

عمیقدچارمشکلشده
عنوانعرفانچنگزدهاندواینفاصله،معیار


غلطیبه
خود،بههرپدیدة 

داشتهاندولذابااتکا  
به

حقیقیکشفصحیحوغلطراازآناندورنمودهاست .

 .2عقل از منظر عرفان اسالمی:
ترابرگزیدهاندوعقلتنهارا

عرفاباالهامازمعارفوحیانی،2راهقلبوکشف وشهودومحب
اند.والبتهچنانچهپیشترذکرشد،درمیانعارفانومتصوفینافرادیدرمقامتخطئة


راهگشاندیده
عقل بوده و چنینبیان داشته اند که عقل دروادی کشف وشهودکه جهشو پرواز برایآنان
شود،نمی تواندباآنانهمراهشود.امّادرمقابل،عارفانواقعیبرجایگاهعقلدرکنار


محسوبمی
هایکشفوشهودمطرحکردهاند.


عنوانیکیازمیزان
کشفوشهودتأکیدنمودهوآنرابه
(یزدانپناه .)78-86:1391،
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ورودمیزانسومدرعرفاناسالمیپسازگذشتدورةاولیةتکاملعرفانوهمزمانباحرکت
عربیبودهاست.بههرروی،عارفان،عقلرایکیاز


عرفاناسالمیدردورانبلوغخودپسازابن
دانندکهمی توانددرتمایزنهادنمیانشهودهایکاذبوصادقسودمندباشدواین

میزانهایی  
می

میشود.اماآنچهموردانتقادعارفانحقیقیاست،بسندگیبهعقلوتوقفدرآناستویاتأکید

الدولهمیگوید :


ایبهشیخعالء

کهعبدالرزاقکاشانیدرنامه

ربرتریقلببرعقلاست.چنان
ب
...تصورافتادکهبحثمعقوالتوعلمالهیوآنچهبرآنموقوفبود،مردمرابه
معرفترساندوازاینترددهابازرهاند.مدتیدرتحصیلآنصرفشدواستحضار
آن به جایی رسید که بهتر از آن صورت نبندد و چندان وحشت و اضطراب و
احتجابازآنپیداشدکهقرارنماندومعلومگشتکهمعرفتمطلوب،ازطورعقل
برتراست(...جامی.)487:1373،

قونوینیزبرهمیننکتهاشارهدارد :
اهلبصیرتچنینگفتهاندکهدوراهبرایدستیابیبهمعرفتحقیقیوجوددارد،عقلودل.

«
...بایدگفتراهعقل،عاریازخللنیستوگزینة مطلوبهمانراهدلوشهوداست» (قونوی،

 .)15-35:1381
برخیازمتکلمیننیزچونمیرسیدشریفجرجانیبدینامراعترافدارند :
جارسیدهاندوطایفة صوفیة موحده


افکارعقلبهآن
ایناستآنچهارباببحثبه 
گویندکهورایطورعقل،طوریاستکهدرآن،به طریقمشاهدهومکاشفه


می
چیزیچندمنکشفومشاهدمیگرددکهعقلازادراکآنعاجزاست (جرجانی،


 .)13:1321

عقلوعشقرامانندآبوآتشمیدانست،درجایی

شیخنجمالدینرازینیزکهرابطة 

حتی 
میدهدکهنورعشقوحرکتدلمتکیبرنورعقلاست :
دیگرتوضیح 
بدان کههرجا کهنور عشق ،کهشرر نارنور الهی است،بیشتر بود نور عقل که قابل مشعل
(مشتعل)آنشرراستبیشترخواهدبودکهدرقرآنآمدهنورٌعلینورولکننههرکجانورعقل
بیشتریابیالزمآیدکهنورعشقباشد(...رازی .)45:1345،
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والبتهاینرجحانوبرتریبهمعنینفیارزشعقالنیتوتودیععقلنیست :

مطالبیکهدربارة رجحانشهودبرحصولوترجیحوجدانقلبیبربرهانعقلیارائه
میشود به این منظور نیست که براهین عقلی کنار زده شود و عاقل متفکر اعم از

نیستتابتوانآنراباتوصیهبهویدیکتهکردیااینکهاو،خود،بهآنکاراقدام
کند،بلکهتودیعمضطرانةعقلورهاییقهریآنوقتیاستکهخورشیدِشهودقلبی
طلوعکند(جوادیآملی .)29:1381،

چه اینکه عقالنیت نظری ،نقش مقدمهای واجب خود را داراست ،چنانچه صائنالدین
میگوید :

 ...البدّ للسالکین من أصحاب المجاهدة أن یحصّلوا العلومَ الحقیقیّة الفکریّة النظریّة اوالً
بعد تصفیة القلب  ...حتی یصیر هذه العلوم نظریّة التی تکون من جملتها الصناعة اآللیة
الممیّزة بالنسبة إلی المعارف الذوقیّة ،کالعلم اآللی المنطقیّ بالنسبة الی العلوم النظریّة
الغیر المتّسقة المنتظمه (ترکه .)404-406:1360،

عالوهبرتوجهبهعقالنیتنظریوقوهمفکرهدرتجزیهوتحلیل،برخیحیثیتدیگریرانیز

برایعقلقائلشدهاندکهبنابراینحیثیت،دیگرتنهانقشمقدمهبرایقلبوکشفوشهودندارد.

چنانکه ابنعربی ،برای عقل دو حیثیت قائل شده است .یکی حیثیت تفکر و اندیشیدن است و

اندیشدوتفکرمیکند


تکهمی
دیگریحیثیتقبولوپذیرش.ویبیانمیکندکهعقلازآنجه

معینیداردوازآنحدنمیتواندتجاوزکند،ولیهمینعقلازآنجهتکهقابلوپذیرنده

حد 
میتواناندازةسیرآنراتعیینکرد :
استحدیقفنداشتهون 
(ابنعربی .)41:1388،
«فإن للعقول حداً یقف عنده من حیث ما هی مفکرّه  »...
توانبرداشتکردکهعقلازآنجهتکهمیاندیشد،محدوداست،


عربیمی

اینعبارتابن
از
ولیازجهتقبولوپذیرش،حدوپایانیبرایآننیست :
ستکهبهواسطة آنیکسلسلهازاموربهفهموادراکدرمیآید،ولی

عقلنوریا
آنهمهچیزمدرکواقعمیشود،مادامیکه

یمانداراینوریاستکهبهواسطة 

ا
الوهیتدستیافتدرحالیکهبا

مانعیدرمیاننباشدبانورعقلمیتوانبهمعرفت 
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تعالیبه خودشمنسوب


معرفتذاتیوصفاتیکهحق
تواندبه 


نورایمان،عقلمی
(ابنعربی )41:1388،
ساخته،دستپیداکند 

عقلقوهایازقوای

چنانکهقیصرینیزاشارهدارد؛ 
سانوبانظربهحیثیتپذیرشعقل  ،


بدین
بهنور او روشن میشود و از قلب پیروی میکند،زیرا عقل قوهای از قوای قلب
گردد ،عقل نیز  
است»(قیصری .)70:1375،
لیعلیهالسالمباشددرمرحلة دوم

ایننکتهمیتواندشرحمناسبیدرتبیینسخنانحضرتع

ت،درارتباطبامعنویتکهدرتوصیفاهلذکر،آنانراعبادیمیدانستندکهخداونددر

عقالنی
فکرشانوذاتعقولشانسخنگفتهوباایشاننجویکردهوحقایقیرابهعقلشان،پسازتجلیه
قلبتوسطذکر،افاضهنمودهاست .
 .1 .2قلب و عرفان ،از منظر فلسفة اسالمی:
بررسیمسائلهستیمیپردازند،ولیدربرخیگرایشات،عالم

فالسفةاسالمیباعقلواستداللبه
شهود و حضور را نیز در نظر داشته و انسان را موجودی ذوالعینین معرفی میکنند .ابنسینا که
فیلسوفیمشائیمشرباستبرعشقوقلبنیزتأکیددارد.اگرچهابتدامتأثرازبحثعشقارسطو
عنوانغایت،سخنمیگوید(ارسطو:1389،


صورتبه

ربخشسماعطبیعیازعشقمادهبه
استکهد

لرادارایعشقوبهجتذاتیمعرفیمیکند(ارسطو)400:1384،و

.)53ودرمتافیزیک،محرکاو
میکشید (افالطون،
نهعشقافالطونیکهدررسالة مهمانیازعشقمجازیتاحقیقیرابه تصویر 

 ،1380ج)437 :1؛ اما در ادامة مسیر ،در نمط نهم اشارات ،بهعرفان و معنویتی میرسد که دیگر
(ابنسینا .)394 :1384 ،و از عارفی سخن میگوید که در
حکمت یونانی را قدرت تبیین آن نیست  
3
ابنسینا .)400:1384،لذا،
تمایزبازاهدوعابد،جهتاستشراقنورحق،متوجهجبروتشدهاست ( 

عرفان،کوشیدهاستتاازطریقخردگرایی،مرحلهایورای

درحقیقت،بامباحثیدرحوزة فلسفة 
خردگراییرابهاثباتبرساند(ابراهیمیدینانی .)156-160:1380،
اینظاممند،شهودرادرفلسفةاشراقیواردکردهوآنرا

شیخاشراقنیزبه 
گونه

پسازابنسینا،

عنوانیکیازمنابعشناختهستیدرکناربحثهایاستداللیقراردادوازحکیمباحثمتأله،


به
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بهعنوانانسانکاملوخلیفةاهلل سخنگفتکهحکمتبحثیوذوقیراکنارهمگردآوردهاست

(شهرزوری .)12:1380،
اثباترسانده،میگوید :

مالصدرانیز،درحکمتمتعالیه،استواریروششهودیرابه
)70سپس،بینذوقووجدانشهودیوبینبحثوبرهانراجمعنمودهاست :
«و نحن جَمَعنا فیه بفضلِ اهلل بین الذوقِ و الوجدانِ و بین البحثِ و

البرهانِ» (شیرازی1981،م ،ج:8

 .)143
شناسیعرفانگسستهازخردمیپردازد«:عقلمعیارصحتوسقممکاشفات


وسپس،بهآسیب
عرفانیاستوعدولازاحکامعقلدرمسائلعرفانیجایزنیست» (صدرالدینشیرازی1410 ،ق ،ج:2

 .)321-322
از دیدگاه مالصدرا ،اساساً عقل و دل در حقایق و معارفی که به آن دست مییابند ،همافق
هستند .باگذر از عالمطبیعت کهادراکهای حسی انسان تنها در آن مؤثر است ،عقل است که
میتواند در ساحت ماورایطبیعت انسان را در ادراک حقایق یاری رساند .عقل دراین ساحت

یکه تاز نیست ،دل نیز با ابزارهای ادراکی خویش ،در ساحت ماورایی سیر میکند .دل در تمام

آنارائهمیدهد.ایننظرممکن

میشودونظرخاصخودرادربارة 
حیطههایمعرفتیعقلوارد 

(یزدانپناه .)118:1391،

استبانظرعقلیمطابقیامغایرباآنباشد
نشانمیدهدکهعقلفلسفیدرتطوروتکاملخود،هرچهپیشتر

بررسیتاریخفلسفهاسالمی
رفته  ،بیشتر به عرفان و معرفت شهودی نزدیک شده و بهدیدة احترام به قلب نگریسته تا اینکه
زیستیمعرفتیرسیدهاند.چیزیکهرویکردروشنفکری

درنهایتبهیکدیگرپیوندخوردهوبه 
هم
بهنفعمعنویتعرفانی،برنتافتهوبرنتابیدهاست(سروش .)159:1375،
دربیرنگکردنعقالنیت 

 .2.2عقالنیت و عقالنیت در عرفان علوی:
دراینمبحث،چگونگیپیوندقلبوعقلدرعرفانعلویمطرحمیشود .
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 .1 .2.2عقل

ازمنظرمعارفدینی،یکیازابعادوجودیانسان،عقلاوستکهدرگزارههایدینیارزشو

رشدصحیحعقلواندیشهوبهرهبرداریازآن،انسان

حجیتمعرفتیخودرایافتهاستوبهوسیلة

هامیباشد :

السالم،آشکارکردنتوانمندیهایپنهانشدة 
عقل


هایبعثتپیامبرانعلیهم

فلسفه
وبرهانعقلیبرشهودحسیبرتریمییابد:

«وَ یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ اَلْعُقُولِ» (نهج البالغه :خطبه )1
« لَیْسَتِ الرَّوِیَّةُ کَالْمُعَایَنَةِ مَعَ الْإِبْصَارِ فَقَدْ تَکْذِبُ الْعُیُونُ أَهْلَهَا وَ لَا یَغُشُّ الْعَقْلُ مَنِ اسْتَنْصَحَهُ»

(نهج

البالغه:حکمت .)281
یعنی خردورزی و استدالل عقلی مانند دیدار حسی باصره نیست ،زیرا گاهی چشمها در
دروغمی گویند،ولیعقلبرهانیهرگزنسبتبهعاقلیکهبخواهددلیلناصحو

گزارشبهبیننده 
نبینیازی ...« :إِنَّ أَغْنَی الْغِنَی الْعَقْلُ
برهانخالصاقامهکندخیانتنمیکند.عقلیکهارزشمندتری 

وَ أَکْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ (»...نهجالبالغه:حکمت .)38

نیازیهاعقلاست،وبزرگترینبینواییبیخردیاست» 
برترینبی 

«...
« لَا غِنَی کَالْعَقْلِ وَ لَا فَقْرَ کَالْجَهْلِ وَ لَا مِیرَاثَ کَالْأَدَبِ وَ لَا ظَهِیرَ کَالْمُشَاوَرَةِ»

نهجالبالغه:
( 

حکمت .)54
« ثروتیچونعقل،وفقریچوننادانی،ومیراثیچونادب،وپشتیبانیچونمشورتنیست ».
نهجالبالغه:حکمت .)113
وبرترینسرمایهاست«:لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ»( 
رو،انسانبهسمت

معرفتشناختی،راهرابرایرشدانسانیهموارمیکندواز 
این

اینسرمایة 
تفکروتدبر :
«لَا عَقْلَ کَالتَّدْبِیر»(شریفالرضی،حکمت)113و«وَ لَا عِلْمَ کَالتَّفَکُّر»(نهجالبالغه:حکمت .)113
وبصیرت«:فَإِنَّمَا الْبَصِیرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَکَّرَ»(نهجالبالغه:خطبه«.)152مَنْ

تَفَکَّرَ أَبْصَر»(نهجالبالغه:نامه

بهعلمودانشیکهسرچشمه و

 )31وعبرت«:رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً تَفَکَّرَ فَاعْتَبَر» (نهجالبالغه :خطبه)102و
(تمیمیآمدی .)29:1337،

هااست؛فراخواندهمیشود«:الْعِلْمُ أَصْلُ کُلِّ خَیْر»


فضیلت
ریشةهمة
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لبیانمیکند.البته

اهمیتعلمآموزیوتعق

اینسخنان،دیدگاهامامعلیعلیهالسالمرادربارة 

آن حضرت ،درضمن توجه به جایگاه عقل و قبول آن بهعنوان ابزاری در شناخت ،برای عقل
ویژهدرحوزههایمتافیزیکی


میزانکاراییعقلبه
کاراییمحدود ومعینیرابیانکردهودربارة 
دربرابرچشمانشانجلوهگراستبه

«پاکاخداییکهخردهاراازوصفموجودیکهآشکارا 
معنیتعطیلآنبرنمیتابند«:لَمْ یُطْلِعِ الْعُقُولَ عَلَى تَحْدِیدِ

تحیرواداشته».اگرچهاینمحدودیترا 
به
صِفَتِهِ وَ لَمْ یَحْجُبْهَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفَتِهِ» (نهجالبالغه:خطبه .)49
عقلهاراازحدودصفاتخودآگاهنساختهوازمعرفتِخودمحرومنگردانیدهاست »...
« 
محدودبودنعقلدربرابرمعرفتبعضیاموراشارهمیکنندو

راینسخنانامامعلیهالسالمبه

د
بدینسان ،راسیونالیزم افراطی و همچنین عقلگرایی
اینکه عقل قادر به شناخت همة امور نیست  .
مباحثالهیاتوارتباطشناسیعقلوایماننیزکهبهبرجستهکردنبیشاز

حداکثریدرحوزة 
شناسیعلویقرارمیگیرد :


طردمعرفت
حدعقلمیپردازد؛درگسترة

« مطابقایندیدگاه،برایمقبولبودننظاماعتقاداتدینی،بایدبتوانصدقآنرابهوسیلةعقل
گونهایکهجمیععقالراقانعکند»(پترسون .)72:1379،
اثباتکردبه 


والبتهازایننکتهنیز نبایدغافلبودکهتأییدعقالنیتوارزشخرد،توسطحضرت،باعث
شدهاستکهبهگفتة شهیدمطهری،زمینة مناسبدرپیدایشوگسترشعلومعقلیوفلسفیدر

مکتبتشیعشکلبگیرد :
هاعلیعلیهالسالمسببشدکه


اطهارودررأسآن
«طرحمباحثعمیقالهیازطرفائمة 
عقلشیعیازقدیماالیامبهصورتعقلفلسفیواستداللیدرآید»(طباطبایی،1386،ج .)17:5

گرچهاینبهمعنیآننیستکهمفهومومعنایعقلدرسخنانامام،همهجامترادفومساوی

باعقلفلسفیباشدویااینکهرویکردبرهانیوعقالنیحضرترامحدودبهمباحثعقلفلسفی
بدانیم .
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 2.2.2قلب

شناختیآنمیرسیم.قلبیکهدرهندسة معرفتیامامعلی


رکنارعقل،بهقلبوارزشمعرفت
د
السالم،بهعنوانظرفوجودیانساناست :


علیه
ترینآنهاست»ومدرکحکمتهااست :


هانگهدارنده

آن
نهجالبالغه :حکمت« )108و آن قلب
«ذَلِكَ الْقَلْب وَ لَهُ مَوَادَّ مِنَ الْحِکْمَةِ وَ أَضْدَاداً مِنْ خِلَافِهَا» ( 
وطراوتآنبهکسبحکمت

اوستکهدرآنمادههاییازحکمتواضدادمخالفآناست»

است :
دلها
نهجالبالغه :حکمت « )91
«إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِکَم» ( 
رفعماللتسخنانحکمتآمیزبجویید» .

هاملولمیشود،پسبرای


چونبدن
لذاحضرت،بهکسبآندعوتمیکندکه«:الْحِکْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَخُذِ الْحِکْمَةَ وَ لَوْ مِنْ أَهْلِ

نهجالبالغه:حکمت80وحکمت«)79حکمتگمشدةمؤمناست،پسحکمترافراگیرگرچه
النِّفَاق» ( 
ازاهلنفاقباشد» .
وابزارهایالزمکسبحکمتوتجلیة آنذکر«:إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى جَعَلَ الذِّکْرَ جَالءً
یادخودراروشنیدلهاگردانید» .

نهجالبالغه:خطبه«)213خدایپاک
لِلْقُلُوب»( 
نهجالبالغه:حکمت)349
وورعوپارسایی«:مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ وَ مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّار» ( 
«هرکهپارساییشاندکباشددلشبمیرد،وهرکهقلبشبمیردبهآتشدوزخدرآید»وتقویبه
عنوان داروی بیماری قلب است« :فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِکُمْ وَ بَصَرُ عَمَى أَفْئِدَتِکُمْ وَ شِفَاءُ
ترسازخدادارویدلهایشماو

نهجالبالغه:خطبه« )189
مَرَضِ أَجْسَادِکُمْ وَ صَلَاحُ فَسَادِ صُدُورِکُم» ( 
فسادسینههایشما»چهاینکه

روشناییباطنشما،ودرمانبیماریاجسادشما،وبهصالحآورندة 
نهجالبالغه  :حکمت  «)388و
هانیزمیتوانندبیمارشوند«:وَ أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْب» ( 


قلب
بدترازبیماریِتن،بیماریِدلاست» .که با تمسک به این ابزارها و کسب حکمت ،باب شهود
میگردد .
حقایقغیبیبرایشگشوده 
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 .3.2.2پیوند عقل و قلب در عرفان علوی

راثرتجلیهدارایتجاربمعنویمیشوند

چنانکهاهلذکر،ب
آمیزهای از عقل و عشق است ،
انسان  
کهدرزبانحضرتچنینتوصیفشدهاست :
نهجالبالغه :خطبه « )213خدای بخشنده را بندگانی است که با آنهااز راه فکرشان–به
وَ الْأَفْئِدَة» ( 
نوربیداریدرگوشها

الهام-رازگویدوازطریقعقولشان–بههدایت-سخنگویدوآنانرابه
هاچراغهدایتراروشنمیدارند» .


هاودل

وچشم
تعابیرزیبایحضرتدراینجامحلتأملاستکهخداوند بااینبندگاندرفکرشانوذات

عقولشانسخنمیگوید.کسانیکهاهلذکرندودرابتدایخطبهاشارهشدهبودکهباتجلیة قلب

شاناشارهمیشودکه :


مشاهداتغیبی
اند.سپسبه


توسطذکربهایندرجاترسیده
 ...فَکَأَنَّمَا قَطَعُوا الدُّنْیَا إِلَى الْآخِرَةِ وَ هُمْ فِیهَا فَشَاهَدُوا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَکَأَنَّمَا اطَّلَعُوا
غُیُوبَ أَهْلِ الْبَرْزَخِ فِی طُولِ الْإِقَامَةِ فِیهِ وَ حَقَّقَتِ الْقِیَامَةُ عَلَیْهِمْ عِدَاتِهَا فَکَشَفُوا غِطَاءَ
ذَلِكَ لِأَهْلِ الدُّنْیَا حَتَّى کَأَنَّهُمْ یَرَوْنَ مَا لَا یَرَى النَّاسُ وَ یَسْمَعُونَ مَا لَا یَسْمَعُون
نهجالبالغه:خطبه .)213
( 

عیاندیدهاند،گوییبه


دوآنچهرابعدازدنیاستبه
رتان
گوییازدنیابریدهودرآخ 
حاالت پنهان اهل برزخ در مورد طوالنی بودن مدت اقامتشان در آنجا آگاهاند و
قیامت وعدههایش را برایشان تحقق بخشیده و اینان برای مردم دنیا پرده از آن
آنچهنمیشنوندآنان

بینندآنانمیبینند،و 


کهگوییآنچهمردمنمی
برداشتهاند،چنان

میشنوند .


ویخداوندمعرفیمیشود :

اییدیگرنیز،قلببهعنوانمدرکرؤیتالهیوتجربةمعن

درج
نهجالبالغه :خطبه)178
« لَا تُدْرِکُهُ الْعُیُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِیَانِ وَ لَکِنْ تُدْرِکُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِیمَان» ( 
عیاننتواننددید،ولیدلهابهایمانحقیقیدرکشکنند» .

چشمهااورابه
« 
درخطبه ایکهدرباباهلذکربود،کهدرنظربرخیازشارحاندرحقیقتبیانحالعارفان

هااشارهمیشودکهاقتصادواعتدال


سلوکیآن
ابنابیالحدید1387 ،ق ،ج،»180:12درسبک 
است« 
روشسلوکیمطلوبوموردسفارشوتأییدایشاناست :
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«مَنْ أَخَذَ الْقَصْدَ حَمِدُوا إِ لَیْهِ طَرِیقَهُ وَ بَشَّرُوهُ بِالنَّجَاةِ وَ مَنْ أَخَذَ یَمِیناً وَ شِمَالًا ذَمُّوا إِلَیْهِ الطَّرِیقَ وَ
همانراهنمایانیدربیابانهاهستندکههرکهازراه

اینها 
نهجالبالغه :خطبه «)213
حَذَّرُوهُ مِنَ الْهَلَکَة» ( 
رهاییمژدهاشدهندوهرکهازراهراستوچپرودطریقش


اشرابستایندوبه

راسترودطریقه
طورکلیچنینتوصیفمیشود«:وَ نَحْوَهُ قَصْدُ سَبِیلِکُمْ»


ودرجاییدیگرراهرسیدنبهخدابه
وراهمعتدلشمابهجانباو»واگرچناناستکهاخذیمینوشمالودوری

نهجالبالغه:خطبه«.)189
( 
نهجالبالغه:حکمت«.)70جاهلیا
ازاقتصادریشهدرجهلدارد« :لَا تَرَى الْجَاهِلَ إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطا» ( 
مشخصمیشودکهمعنویتحقیقیباسلوکاعتدالی،ریشهدر

درحالافراطاستیاتفریط» .
تبهطیطریقمیپردازند،سراز

تداردوعرفانهاوتجاربمعنوییکهگسستهاز عقالنی

عقالنی
نصیبمیمانند .


آورندوازاینموهبت،بی

افراطوتفریطدرمی
درمواردیدیگرنیز،میبینیمکهسیروسلوکمعنویوشهودانوارربانی،درعرفانعلویاز

تمیگذرد :

مسیراحیایخردوعقالنی
« قَدْ أَحْیَا عَقْلَهُ وَ أَمَاتَ نَفْسَهُ حَتَّى دَقَّ جَلِیلُهُ وَ لَطُفَ غَلِیظُهُ وَ بَرَقَ لَهُ لَامِعٌ کَثِیرُ الْبَرْقِ فَأَبَانَ لَهُ
الطَّرِیقَ وَ سَلَكَ بِهِ السَّبِیلَ وَ تَدَافَعَتْهُ الْأَبْوَابُ إِلَى بَابِ السَّلَامَةِ وَ دَارِ الْإِقَامَةِ وَ ثَبَتَتْ رِجْلَاهُ بِطُمَأْنِینَةِ
4
نهجالبالغه:خطبه .)210
بَدَنِهِ فِی قَرَارِ الْأَمْنِ وَ الرَّاحَةِ بِمَا اسْتَعْمَلَ قَلْبَهُ وَ أَرْضَى رَبَّهُ» ( 

میثمدرشرحاینخطبهمیگوید :


ابن
امامعلیهالسالمدراینخطبهبااینتعبیرکهسالکراهحق،خردخودرازندهکردهبه

هاىعارفانهوکوششهاىسالکانة


اندکهعارفباریاضت

اینمطلباشارهفرموده
خود براى بهدست آوردن کماالت عقلى از قبیل دانشها و معارف و ویژگیهاى
کسبمىکند،وبادارابودنخصیصة زهدوانجامدادن

اخالقىموفقیتهاىشایانى

عبادات خالصانه ،عقل نظرى و عقل عملى خویش را کامل و احیا مىکند
میثمبحرانی،1375،ج )101:4
(ابن 


ریاضتهاوعباداتخود،نفسامارهرادراختیار

درحقیقتعارفبازندهکردنعقلبهوسیلة

توانگفتیکیازنقشهاییکهعقل


گیرد.می

معنویتقرارمی
عقلقراردادهودرراهرسیدنبه 
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در راه رسیدن انسان به معنویت ایفا میکند ،نقش رهبری و هدایت نفس میباشد .در حدیث
السالمبرایننقشعقلتأکیدکردهومیفرمایند :


دیگرینیزامامعلیعلیه
«الْعُقُولُ أَئِمَّةُ الْأَفْکَارِ وَ الْأَفْکَارُ أَئِمَّةُ الْقُلُوبِ وَ الْقُلُوبُ أَئِمَّةُ الْحَوَاسِّ وَ الْحَوَاسُّ أَئِمَّةُ الْأَعْضَاء»
هاراهبراناندامها» .


ها،وحس

حس
مورداشارهقرارمیگیرد :

واینپیوندعقالنیتومعنویتقلبیگاهباتعبیرعجیب«قلبعقول»
«وَ اللَّهِ مَا نَزَلَتْ آیَةٌ إِلَّا وَ قَدْ عَلِمْتُ فِیمَا نَزَلَتْ -وَ أَیْنَ نَزَلَتْ وَ عَلَى مَنْ نَزَلَتْ -إِنَّ رَبِّی تَعَالَى
بهخداسوگند،آیهاىنازلنشد

(تمیمیآمدی« )439:1337،

وَهَبَ لِی قَلْباً عَقُولًا وَ لِسَاناً طَلْقاً (سَئُولًا)» 
مگر اینکه مىدانم دربارة چه کسى و در کجا و براى چه چیزى نازل شده است .سپس فرمود:
خداىمتعالقلبىخردمندوزبانىگویابهمنبخشیدهاست» .

بدانستهاند :

برخیازاندیشمندانمعاصراینعبارتحضرتراحذففاصلةعقلوقل
سابقهایاستکهحضرتروی
(قلبىعاقل)عبارتبدیعوکم 

عبارت«قلبعقول»
آنتکیهکردهوآنراازمواهبالهیبهشمارآوردهاست.درعبارتقلبعقول

شودوقلبهمانکاریراانجاممیدهدکه


فاصلهمیانقلبوعقلازمیانبرداشتهمی
دهد.البتهوقتیقلبکارعقلراانجاممیدهد،عقلنیزاززبان

عقلبایدآنراانجام
قلبسخنمیگویدودراینهماهنگیمیانقلبوعقلاستکهتصوفازطریق

(ابراهیمیدینانی .)142:1380،

تأملتحققمیپذیرد


درنتیجهمیتوانگفتکهدرهندسةمعرفتیعرفانعلوی،عقالنیتنقشیمهموپررنگرابه

خوداختصاصدادهاست.چهاینکهدرابتداهمعقلوهمقلب،ارزشمعرفتشناختیخودرا

یابندوسپس،آنجاکهسخنازعقلکسبیوتفکروتدبیروعلماستویاسخنازعقل


می
تمقدمهایبرایسلوکمعنویوعرفانیاستکهبا

فطریودفائنعقولاست؛اشارهبهعقالنی
گیرد.اماآنجاکهدرمسیر


نوارربانیصورتمی
احیای آنواماتهنفس،استشراقواستدراکا
گیردوحکمتها،


کمکذکروورعشکلمی

الیه،تجلیهقلببه

سویمسلوک

سیروسلوکبه
تبعقلب،عقلنیزمستفادازانوارالهیونجوایربانیمیشود،


کنند،به

ظرفقلبراسیرابمی
چنانکه در احواالت اهل ذکر بیان شده بود .این عقالنیت دوم ،لزوماً دیگر بهمعنی عقالنیت
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حصولیوحرکتهاینظرینیست.درگامسومنیزعقالنیتیکهدرشباهتبیشتریباعقالنیت

اولاست،همبه عنوانشاخصومیزانسنجششهوداتورعایتاقتصادسلوکوپرهیزازافراط

بیوتجاربمعنویمؤثراست،چنانکهحضرت،در

وتفریطوهمدرتبیینوتفسیرشهوداتقل
همهبهکمکعقلاست :


پردازدکهالبتهاین
شهودقلبی،بهتوصیفخداوندونسبتشباانسا 
نمی

«لَا تُدْرِکُهُ الْعُیُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِیَانِ وَ لَکِنْ تُدْرِکُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِیمَانِ قَرِیبٌ مِنَ الْأَشْیَاءِ غَیْرَ
چشمهااورابه
نهجالبالغه:خطبه «)178
مُلَامِسٍ بَعِیدٌ مِنْهَا غَیْرَ مُبَایِنٍ مُتَکَلِّمٌ لَا بِرَوِیَّةٍ مُرِیدٌ لَا بِهِمَّةٍ  ( »...
هابهایمانحقیقیدرکشکنند.بههرچیزنزدیکاستنهآنسانکه


عیاننتواننددید،ولیدل
کهازآنجداباشد،گویاستنهبهنیرویتفکرو

آنچسبیدهباشد،ازهرچیزدوراستنهآنسان


به
اندیشه،ارادهکنندهاستبدونقصدوعزیمت .»...

اینروستک هدرمجموع،همعقلدراستشراققلبوهمقلبدراستدراکنورانیعقل،
از 
دخیلاست.اینپیوندمبارکمیانعقلودلکهدرکلماتامامعلیعلیهالسالمدیدیمدرمباحث

آنمینمائیم .

اختصاراشاره 
ایبه


عارفانوفیلسوفاننیزقابلمشاهدهاستکهبه

نتیجه:
کهدرعرفانعلوی،برخالفرویکردهایسهگانهکهازقدیمتاکنون،بر

درپایانمشخصشد
مگرایی میان عقالنیت و معنویت
خردگریزی و معنویت بدون عقالنیت تأکید داشتند ،نوعی ه 
تفطریواکتسابیبهعنوانمقدمة معنویتوسلوکعرفانیالزم

نحویکهعقالنی


وجوددارد؛به
یوتالشهایحکمیوعقلیواحیا بعدعقلیانسان،بسترالزم

استواساساًباتکیهبر دفائنعقل
آنهاتوسطذکر
استشراققلبیشکلمیگیرد.وبا تکیه برمعارففطریوبیدارسازیواحیای  

سبکعرفانهایهندیوچینی،

قلبومشاهداتغیبیصورتمیگیردنهآن 
کهبه

استکهتجلیة 
تبهاعتبار
بانفیذهنوفطریات کارمایی،امکانسلوکانسان تعریفشدهباشد.همچنین،عقالنی 
تابعیتقلبوپذیرشانوارربانینیزهمراهوهمگامقلبومعنویتاست،تااینکهپسازتجربة
معنوی نیز در تبیین و تفسیر و انتقال به مخاطب دوباره عقالنیت نظری بهکمک معنویت بشتابد.
اینرو ،گرایشات صوفیانه در تضاد عقل و عشق و گرایشات روشنفکرانه با تمرکز بر معنویت
از 
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مدرن و ایمان ناواقعگرایانه و بدون متعلق نیز ،که واقعیت خارجی خداوند بهعنوان مذکور و
عرفانعلویقرارمیگیرند .

عقالنیتراموردبیمهریقرارمیدهنددرمداردافعة


.1

رفتاردرچرخههایحیات.

قانون

.2

« فَسَوْفَ یَأْتىِ اللَّهُ بِقَوْمٍ یحُِبهُُّمْ وَ یحُِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلىَ الْکَافِرِین»( .مائده« ،)54:قُلْ إِن
کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونىِ یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ» (آلعمران.)31:

.3

«المتصرف بفکره الی قدس الجبروت مستدیما لشروق نور الحق فی سره،یخص باسم العارف».

.4

« خردشرازندهکرد،ونفسسرکشخودرامیراند،تاآنجاکهبدنشضعیفواندامشالغرونزار
شد،وتندىاخالقشبهنرمىمبدّلشدهاست،وبراىاوهالهاىازروشنایىدرخشیدکهراهاورا
روشن واورادرآنمسیرروانساختوپیوستهازدرىبهدردیگرمنتقلشدهتابهبابسالمتو
سراىزندگىجاودانىراهیافت،وبهسبباعمالقلبىکهانجامدادوخشنودىپروردگارخویشرا
جلبکرد،باآرامشکاملجسمانىدرقرارگاهامنوآسایشثابتقدمقرارگرفت» .

کتابنامه:
–

قرآنکریم

–

نهجالبالغه
 

–

ابراهیمیدینانی،غالمحسین،)1380(.دفترعقلوآیتعشق،تهران:طرحنو.



–

ابنابی الحدید 1387( .ق) ،شرح نهج البالغه ،تصحیح :محمدابوالفضل ابراهیم ،الطبعه الثانیه،

دارالحیاءالتراثالعربی.

–

ابنسینا،حسینبنعبداهلل،)1384(.االشاراتوالتنبیهات،قم:مطبوعاتدینی.


–

ابنعربی،)1388(.فتوحاتمکیه،ترجمهوتعلیق:محمدخواجوی،چاپچهارم،تهران:مولی.


–

ترجمه:حبیباهلل روحانی،

البالغه ،

شرح  
نهج
بنعلی ،)1375( .
بحرانی،کمالالدین بن میثم  

میثم 
ابن 
 
بنیادپژوهشهایآستانقدسرضوی.

مشهد:

–

ارسطو،)1389(.سماعطبیعی،ترجمهمحمدحسنلطفی،تهران:طرحنو.

–

شرفالدینخراسانی،تهران:حکمت.
ـــــــ،)1384(.متافیزیک،ترجمه 

–

اشو،)1383(.آوازسکوت،ترجمهمیرجوادسیدحسینی،اصفهان:هودین.
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–

ـــــ،)1383(.شکوهآزادی،ترجمهمیرجوادسیدحسینی،چاپدوم،اصفهان:هودین.

–

باغنو.
ـــــ،)1380(.رازبزرگ،ترجمهروانکهریز،تهران :

–

باغنو.
ـــــ،)1380(.الماسهایاشو،ترجمهمرجانفرجی،تهران :

–

افالطون،)1380(.مجموعهآثار،ترجمهمحمدحسنلطفیورضاکاویانی،تهران:وزارتفرهنگو
ارشاداسالمی.

–

پراودفوت،وین،)1377(.تجربهدینی،قم:موسسهفرهنگیطه.

–

جاللالدین آشتیانی ،چاپ دوم ،تهران:
صائنالدین ،)1360( .تمهید القواعد ،تصحیح سید  
ترکه  ،
انجمناسالمیحکمتوفلسفهایران.

–

تمیمیآمدی ،عبدالواحد ،)1377( .غررالحکم و دررالکلم،ترجمه محمدعلی انصاری ،موسسه


صحافیخلیج.

–

دانکیوبیت،)1389(.دریایایمان،ترجمهحسنکامشاد،چاپچهارم،طرحنو.

–

بیجا[:جاویدان.
دشتی،علی،)1363(.عُقالبرخالفعقل،چاپسوم ]،

–

فربهترازایدئولوژی،چاپچهارم،تهران:موسسهفرهنگیصراط.
سروش،عبدالکریم ،)1375(.

–

ـــــــــــــــــــــــ،)1381(.سنّتوسکوالریسم،تهران:موسسهفرهنگیصراط.

–

شمسالدینمحمد،)1380(.شرححکمةاالشراق،تصحیححسینضیائیتربتی،تهران:

شهرزوری،
پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.

–

صدرالدینشیرازی،محمد،)1361(.عرشیة،تصحیحغالمحسینآهنی،تهران:مولی.

–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ1981(.م،).الحکمة المتعالیةفیاالسفارالعقلیة االربعة،الطبعة الثالثة،
بیروت:داراحیاءالتراثالعربی.

–

طباطبایی،محمدحسین،)1386(.اصولفلسفهوروشرئالیسم،چاپیازدهم،تهران:صدرا.

–

عمیدزنجانی،عباسعلی،)1367(.تحقیقوبررسیدرتاریختصوف،تهران:دارالکتباالسالمیه.

–

فورمن،رابرت،)1384(.عرفان،ذهن،آگاهی،ترجمهسیدعطاانزلی،قم:دانشگاهمفید.

–

تصحیحسیدجاللالدینآشتیانی،قم:

قونوی،صدرالدین،)1381(.اعجازالبیانفیتفسیرالقرآن،
بوستانکتاب.

–

قیصری،)1375(.شرحفصوص]،تهران[:شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی.
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–

ـــــ،)1382(.درهوایاشراق،ترجمهفرشیدقهرمانیوفریبامقدم،تهران:کتابآونددانش.
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–

معروفالحسنی،هاشم،)1369(.تصوّفوتشیّع،ترجمهمحمدصادقعارف،مشهد:بنیاد
پژوهشهایآستانقدسرضوی.


–

ملکیان،مصطفی،)1381(.راهیبهرهایی،تهران:نگاهمعاصر.

–

ــــــــــــــــــــ،)1391(.مشتاقیومهجوری،چاپدوم،تهران:نگاهمعاصر.

–

بیجا[:بهنگار.
مورتی،کریشنا،)1368(.رهاییازدانستگی،ترجمهمرسدهلسانی ]،

–

موسسهآموزشیوپژوهشی

یزدانپناه،یداهلل،)1391(.مبانیواصولعرفاننظری،چاپسوم،قم:

امامخمینی .
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–

مطهری،مرتضی،)1391(.انسانکامل،چاپپنجاهودوم،تهران:صدرا.

