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محّی الدین ابن عربی
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در درس های گذشته با دو جریان عمدۀ فلسفی در عالم اسالم آشنا شدیم. یکی حکمت 
مّشائی و دیگری حکمت اشراقی.

دیدیم که حکمت مّشائی بر استدالل و برهان عقلی استوار است و گرچه فلسفۀ ابن سینا در 
مراحلی به ذوق عرفانی نزدیک می شود، اما نمی تواند از روش ذوقی و معنوی برای تدوین مسائل 

فلسفی استفاده کند.
حکمت اشراقی سلوک قلبی و مجاهدات درونی و تصفیۀ نفس را بـرای کشف حقایق الزم می داند  
و آشکار می سازد که برهان عقلی برای رسیدن به مقصود کفایت نمی کند. گرچه شیخ اشراق همواره 
بر همراهی عقل و ذوق عرفانی تأکید داشته اما در فلسفۀ او غلبه با روش ذوقی و اشراقی است و بدین 
جهت، مّشاء و اشراق دو جریان جداگانۀ فلسفی که هر یک متکی به روش خاصی است، شناخته شده اند.

 روش در علوم مختلف از چه جایگاهی برخوردار است؟
 تفاوت روش در فلسفۀ مّشاء و فلسفۀ اشراق از چه جهت اهمیت دارد؟

تحقیق

 عرفان و کالم
عالوه بر فالسفه، دو گروه دیگر نیز در جهان اسالم رشد و پـرورش یافتند که هر چند از 
طایفۀ فیلسوفان نبودند اما مباحث آنان رنگ فلسفی داشت و نوعی هستی شناسی و جهان شناسی 

بود. این دو گروه عرفا و متکلمان بودند.
عرفا و متکلمان نیز به موازات فالسفه در بارور کردن فرهنگ اسالمی سهمی به سزا داشته اند. 
از آنجا که این دو گروه با فالسفه سِر سازش نداشتند و خود را هرگز تابع آنها نمی دانستند، در 
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برابر حکما ایستادگی می کردند و با آنان از در مخالفت درمی آمدند. نمونه هایی از این مورد را در 
نزاع های غزالی و فخر رازی با ابن سینا و فارابی دیدیم.

این گونه برخوردهای فکری بر سرنوشت فلسفۀ اسالمی تأثیر بسیار نهاده است. عرفان و 
کالم عالوه بر آنکه با مخالفت های خود به فلسفۀ اسالمی تحرک و رونق بخشیده اند، افق های 
تازه ای را هم پیش روی فالسفه گشوده اند. بسیاری از مسائلی که اینک در فلسفۀ اسالمی 

مطرح می شود، حاصل همین نزاع های فکری است.

دالیل مخالفت عارفان و متکلمان را با فلسفه مورد بررسی و تحقیق قرار دهید.
)برای این تحقیق می توانید به فصل »مخالفت و ستیز با فلسفه« در کتاب »ماجرای 

فکر فلسفی در اسالم« جلد اول نوشتۀ ابراهیمی دینانی مراجعه کنید.(

تحقیق

 روش عرفانی
روش عرفا به روش فالسفۀ اشراقی نزدیک است ولی اختالف مهمی با آن دارد و آن این است 
که عرفا به استدالل و برهان عقلی توجه چندانی ندارند. عارف تنها راه وصول به حقیقت را شهود 

باطنی می داند و همواره عقل را تحقیر می کند و آن را در طریق معرفت مرکبی کندرو می داند.
بود چوبین  استداللیان  پای چوبین سخت بی تمکین بودپای 
بُدیگر کسی از عقل با تمکین بُدی دین  رازدان  رازی  فخر 

فیلسوف می خواهد جهان را فهم کند؛ یعنی، تصویری صحیح و نسبتاً جامع از جهان در ذهن 
خود داشته باشد و خود جهانی شود عقالنی ولی عارف به عقل و استدالل پای  بند نیست  و 
می خواهد با عشق و مجذوبیت به حقیقت هستی متصل شود. عارف در این سلوک روحی و معنوی 
خود را نیازمند برهان های عقلی نمی داند و راه عشق را هموارتر و نزدیک تر از راه عقل می شناسد.

ترسم این نکته به تحقیق نتانی دانستای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی
مظهر و نمایندۀ کامل عرفان اسالمی که عرفان را به صورت یک علم مدون درآورد  و بر عرفا 
و فیلسوفان بعد از خود به شدت تأثیر گذاشت، محیّ الدین ابن عربی معروف به »شیخ اکبر« است.1 

1.  عرفای بسیاری درعالم اسالمی پرورش یافتند که از جملۀ نامدارترین آنها می توان به بایزید بسطامی، حالج، شبلی، جنید بغدادی، ابوسعید 
ابوالخیر، خواجه عبداهلل انصاری، ابوالقاسم قشیری، صدرالدین قونوی، ابن فارض مصری و مولوی رومی اشاره کرد.
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 روش کالمی 
بر استدالل عقلی تکیه می کنند اما اصول و مبادی  متکلمان همانند فالسفۀ مّشاء صرفاً 

عقلی آنها با اصول و مبادی فالسفه تفاوت عمده ای دارد.
یعنی در  استوار می کنند؛  بر اساس » حسن و قبح« عقلی  را  استدالل خود  غالباً  متکلمان 
استدالل آنها قضایایی ذکر می شود حاکی از اینکه فالن چیز زشت و قبیح و فالن چیز حسن و 
خوب است. این طریق استدالل مخصوصًا در میان معتزله رواج زیادی داشته است. برای نمونه 

به استدالل معتزله دربارۀ » ثواب آخرت« اشاره می کنیم:
» تکالیف دشوار دینی فقط و فقط برای نفع و فایدۀ ما وضع شده است و آن نفع و فایده 
چیزی جز ثواب اخروی نیست؛ زیرا اواًل اگر هیچ غرضی در این تکالیف نباشد، عبث و بیهوده 
خواهد بود و کار عبث و بیهوده زشت و قبیح است. ثانیاً ممکن نیست که این تکالیف ما سود و 

فایده ای برای خداوند داشته باشد؛ زیرا خداوند از این قبیل اغراض منزه و پاک است.
نتیجه می شود که در این تکالیف، سود و فایده ای برای انسان نهفته است اما این سود و فایده 
یا در دنیا نصیب مؤمن می شود یا در آخرت. مشاهده می کنیم که مؤمن در دنیا به سود و فایده ای 
نمی رسد و پاداش خود را نمی گیرد؛ یعنی، اگر سود تکالیف در دنیا باشد، مؤمن به آن نمی رسد و جز 
مشقت نصیبی ندارد اما اگر این سود در آخرت هم به مؤمن نرسد، پس این هم زشت و قبیح است. 
در نتیجه، باید این سود و فایده در آخرت نصیب مؤمن شود و این البته َحَسن است و مطلوب«1.

1. المواقف ـ عضدالدین ایجی.

اگر از عارفی بپرسید که »در هر مرحله از سیر و سلوک و شهودهای باطنی، آنچه 
شهود می کنند می فهمند که چه شهود می کنند یا نمی فهمند چه شهود می کنند؟« چه 

پاسخ می دهند؟
 حال اگر بپرسید: »آیا فهم براساس عقل و با عقل انسان صورت می پذیرد یا با چیز 

دیگر؟« چه پاسخ خواهند داد؟
 از پاسخ به دو سؤال باال به چه نتیجه ای می رسید؟

تفلسف



115

اما حکما »ُحسن و ُقبح« را مربوط به زندگی انسان می دانند و دربارۀ خداوند و جهان هستی 
با این معیارها قضاوت نمی کنند. از این رو، آنها کالم را حکمت جدلی و فلسفه را حکمت برهانی 

می نامند. البته تفصیل این بحث را باید در جای دیگری جست وجو کرد.
عالوه بر معتزله و اشاعره که متکلمان اهل سنت هستند، شیعیان نیز به کالم رغبت نشان دادند 
و متکلمان بزرگی چون شیخ مفید و سّید مرتضی علم الهدی از میان شیعیان برخاستند. سرانجام، 

کالم شیعه با خواجه نصیرالدین طوسی به اوج رسید و بیشتر رنگ فلسفی به خود گرفت.

آیا می توانید سرگذشت خواجه نصیرالدین طوسی و دیالوگ  های او را با بزرگان فرق 
اسالمی به صورت یک نمایشنامه در کالس خود اجرا کنید. )برای اجرای این نمایشنامه 
می توانید به کتاب »  تاریخ ایلخانان« تألیف خانم شیرین بیانی و » خواجه نصیرالدین 

طوسی فیلسوف گفت وگو« اثر آقای ابراهیمی دینانی مراجعه کنید.(

معرفی تاریخ سازان علم و معرفت

 نقطۀ اتصال 
این چهار جریان فکری درجهان اسالم رشد و نمو یافتند و هر یک به کمال خویش رسیدند. 
این چهار رود معرفت، با وجود تفاوت های زیاد رو به سوی یک هدف، یعنی معرفت به هستی 
و مبدأ و معاد آن داشتند. پس می بایست در یک نقطه با هم پیوند یابند و در یکدیگر مستهلک 
شوند. مکتب عظیمی الزم بود که بتواند عقل و نقل، برهان و عرفان، استدالل و اشراق را در 
پرتو معارف قرآن در یک هیئت وحدانی با هم تألیف کند. این مکتب جامع »حکمت متعالیه« 

نامیده می شود و بانی آن » صدرالمتألهین شیرازی« است.
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1 روش استداللی متکلمین و فالسفۀ مّشاء را مقایسه کنید.

2 وجوه اشتراک و اختالف روش عرفانی و فلسفۀ اشراق را بنویسید.

3 عرفان و فلسفۀ مّشاء را به لحاظ روش و موضوع با هم مقایسه کنید.

4 عرفا و متکلمین چه نقشی در بارور کردن فرهنگ اسالمی داشتند؟

5  استدالل معتزله را در باب ثواب آخرت بنویسید.

تمرین ها

ویژگی ها و تفاوت های روش عرفانی، فلسفی و کالمی را در جدول زیر بنویسید.

عرفانفلسفهکالممشرب

ویژگی ها

تفاوت ها

تحقیق


