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 چکیده

مباحث معرفت شناسی از مهمترین مباحث فلسفی از آغاز پیدایش فلسفه تا عصر کنونی در میان 

 فیلسوفان به شمار می رود که همواره در این باره به بحث و نظر پرداخته اند. 

ار و پدر نخستین فیلسوفی که تدبر جدی بر معرفت و تحلیل آن ارائه نمود و به نوعی پایه گذ

فلسفه غرب می باشد، افالطون است.  در این سو یعنی جهان اسالم، سهروردی، نخستین فیلسوف 

مسلمانی است که نظام فلسفی جدیدی را به پیروی از افالطون و دیگر حکما پی ریزی کرد و آن را 

باالیی حکمت اشراق نامید.  لذا این دو فیلسوف در تاریخ فلسفه غرب و شرق از اهمیت بسیار 

به عنوان رئیس و ست که افالطون )برخوردارند. اما مساله ای که در اینجا مطرح می گردد این ا

به عنوان موسس این حکمت( ( تا چه اندازه در شیخ اشراق )امام حکمت اشراق به تعبیر سهروردی

 تاثیر گذار بوده. 

ی، به تحقیق پیرامون این تاثیر در این پژوهش، محقق بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه ا

بپردازد. لذا با بررسی مباحث معرفت شناسی و نقاط اشتراکی این دو حکیم از قبیل: رد شکاکیت 

پیچیدگی هستی شناسی و معرفت  مطلق، الزامی بودن فراگرفتن مقدمات پیش از شروع حکمت،

قبیل: موسس بودن شناسی، پیمودن درجه عالی معرفت توسط سالک و نقاط افتراقی ای از 

افالطون و محیی بودن شیخ اشراق، تفاوت در نوع مقدمات و قبول حس و طبیعت به عنوان ابزار و 

منبع معرفت توسط شیخ اشراق برخالف افالطون، این نتیجه بدست می آید که سهروردی در 

فاوت های برخی اصول همچون روش معرفت شناسی وامدار افالطون است، اما در فروع با افالطون ت

 بسیاری دارد. 

 

 شیخ اشراق، معرفت، مثل، علم حضوری واژگان کلیدی: افالطون،
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 گفتار اول: کلیات

 . بیان مسأله1

دنياي امروز دنياي پرسش ها و كاوش هاست.  هركس به اقتضاي محيط و به فراخور دانش 

پرسش هاست كه پويد.اما دسته اي از خويش به دنبال مجهوالتي در ذهن و دانسته هاي خود مي

توان به دنبال مسائل ديگري رفت. در بنيادي و اساسي اند و تا به شكلي پايه اي حل نشوند، نمي

( حوزه اي از دانش هاي بنيادين است كه تاريخچه  epistemologyاين ميان معرفت شناسي )

خت اهميت اي به قدمت عمر انسان دارد. چرا كه انسان همواره به نحوي به معرفت شناسي و شنا

داده، در پي شناخت خود و جهان پيرامون بوده است. مباحث معرفت شناسي از مهمترين مي

-مباحث فلسفي از اغاز پيدايش فلسفه تا عصر كنوني در ميان فيلسوفان غرب و شرق به شمار مي

 رود. اهميت و ارزش علم و ادراك انسان نسبت به خود و جهان پيرامون از جمله مباحثي است كه

همواره براي فيلسوفان در درجه بااليي از اهميت قرار داشته است و در اين باره به بحث و نظر 

پرداخته اند. افالطون به عنوان پدر فلسفه غرب و اولين فيلسوفي كه توانست نظام جامع فلسفي 

ن خاص خود را طرح ريزي كند و تاثيرات غيرقابل انكاري بر فيلسوفان پس از خود نهد و در اي

سو يعني در جهان اسالم، شيخ اشراق به عنوان نخستين فيلسوف مسلماني كه نظام فلسفي قالب 

ان روزگار به نام فلسفه مشاء را كه بزرگاني چون فارابي، ابن سينا،ابن رشد و... به پيروي از 

و  ارسطو و نظام فلسفي اش رشد دادند، پي افكند و نظام فلسفي جديدي را به پيروي از افالطون

ريزي كرد كه آن را حكمت اشراق ناميد، در تاريخ فلسفه غرب و شرق از اهميت ديگر حكماء پي

 بسيار بااليي در ميان فيلسوفان برخوردارند.

اما از زماني كه تفكر نظام مند شكل گرفت، تحقيق نسبتا نظام مند درباره معرفت نيز شكوفا 

به فيلسوفان يونان باز مي گردانند، پيشينه  گرديد. از انجا كه طرح تفكر منسجم از هستي را

شود.نخستين فيلسوفي كه تدبر جدي بر معرفت و معرفت شناسي نيز به اين فيلسوفان منتهي مي

باشد و نقش اساسي و تعيين كننده را در اين تحليل ان ارائه نمود و به نوعي پايه گذار فلسفه مي
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مباحث معرفتي اش را در برابر سوفسطائيان و  باشد. افالطونكند، افالطون ميعلم ايفا مي

شكاكاني مطرح كرد كه اعتبار علم و ادراك را مورد ترديد قرار داده و در مواردي ان را انكار و 

شبهاتي را در اين باب مطرح كردند. آنان سخنان خود را توسط تعارض فالسفه و علما در باب 

كردند و با اين افكار داب و رسوم تقويت ميفهم حقايق، خطاهاي حواس و تفاوت فرهنگ ها، ا

خود جوي آكنده از شكاكيت را در جامعه يونان به وجود آوردند. افالطون در رد شبهاتي كه 

سوفسطائيان براي امكان تحقق علم و معرفت مطرح ساختند، مباحث معرفت شناسي را در رأس 

مهم خويش از جمله نظريه ) مثل( فعاليت هاي فكري خود قرار داد و با ارائه نظريات فلسفي 

حقيقت اصلي اشياء را ايده يا مثال دانست و با اين نظريه عالم معقوالت و مثل را از عالم ماده و 

 محسوسات جدا كرد و عالم معقوالت را قابل معرفت و شناسايي قلمداد نمود.

رفت شناسي در ولي از سوي ديگر مساله در فلسفه اسالمي كامال متفاوت بود. زيرا سير مع

رفت، يعني تا پيش از عالمه طباطبايي)ره( فلسفه اسالمي به صورت تكاملي و اصالحي پيش

معرفت شناسي بطور ضمني مطرح بوده است، اگرچه در همين حد نيز مطالب ارزشمندي توسط 

اش و تاكيد بيش از پيش بر آن فالسفه اسالمي خصوصا شيخ اشراق با طرح مباحث علم حضوري

شد كه پايه و اساس معرفت شناسي اسالمي قرار گرفت. از منظر متفكران مسلمان در  مطرح

معرفت شناسي، دستيابي به معرفت امري ممكن بلكه متحقق است، از اين رو، بر اساس رويكرد 

قدما، وجود واقعيت في الجمله، امكان معرفت يقيني به آن، وجود خطا و توانايي انسان بر تمييز از 

ق از كذب امري بديهي است، مشغله اصلي معرفت شناسي اسالمي اين است كه در خطا و صد

مورد معيار معرفت و مالك ارزيابي گزاره ها به كاوش بپردازد و معياري را براي تشخيص گزاره 

اي از امور هاي صادق از گزاره هاي كاذب به دست آورد. در چنين رويكردي، انسان به پاره

رفت يقيني، ترديد ناپذير و غيرقابل زوال است و شك و ترديدي در اين معرفت دارد و اين مع

گونه معرفت ها معقول نيست. انچه معقول است و عقالني، اين كه با اين سرمايه معرفتي، گزاره 

توان كاخ عظيم معرفت هاي هاي صادق از كاذب و خطا تمييز داده شود. با چنين رويكردي مي

 استوار و مستحكم بنا نهاد. بشري را بر چنين پايه هاي

گذار فلسفه و كسي كه مباحث معرفتي ايد كه افالطون به عنوان پايهحال اين سوال پيش مي

را در راس فعاليت هاي فكري خود قرار داده است، بر مباحث معرفت شناختي شيخ اشراق به 
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نوعي وامدار افالطون اي كه خود ان را حكمت اشراق ناميد و خود را به گذار فلسفهعنوان پايه

داند، چه تاثيري نهاده است؟ ما در اين تحقيق در پي آن هستيم كه درباره اين گونه مسائل از مي

ديدگاه افالطون فيلسوف بزرگ مغرب زمين و پدر فلسفه و سهروردي ملقب به شيخ اشراق يه 

ناسي شان و عنوان فيلسوف بزرگ شرق و پدر فلسفه اشراق در قالب تطبيق مباحث معرفت ش

 تاثير ان، به بحث بنشينيم.

 نگاهي خواهيم داشت.البته جهت تكميل و غناي بيشتر اين تحقيق به آراء ديگر فيلسوفان نيز نيم

 . اهمیت و فایده آن 2

شود ميزان ها كه باعث مي. پاسخ به حس كنجكاوي بشر براي رسيدن به حقايق و واقعيت1

 گيرد.مورد مطالعه قرار ميكارايي ذهن در رسيدن به اين هدف 

كند ارزش قلمداد مي. وجود پرسش ها و شبهاتي كه در مواردي مطلق علم و ادراك را بي2

 كشاند.و انسان را به شكاكيت مي

ها، موجب . وجود شبهات معرفت شناختي و عدم تبيين صحيح و پاسخ گويي به آن3

دين و اخالق خواهد بود، چنانكه  شكاكيت در دين، اخالق و سقوط انسان در ورطه فقدان

در رنسانس، موج شك گرايي براي عده اي همين امر را در پي داشت و در فضاي فرهنگي 

 امروز جامعه ما نيز شبهات معرفت شناسي و شبهات برامده از آن موجب مسائلي گرديد.

معرفت  پژوهان در اهميت و تاثير افالطون به عنوان كسي كه مباحثلذا هيچ يك از دانش

شناسي را بسط و گسترش داد و باعث زدودن شكاكيت و سوفيست گرايي شد در تاريخ فلسفه 

دهد. از سوي ديگر شيخ اشراق نيز غرب و به خصوص حكمت اشراق، ترديدي به خود راه نمي

اگرچه بحث منسجمي از معرفت شناسي را به علت همان تفاوتي كه در سير بحث معرفت شناسي 

دهد، اما در جاي جاي آثار وي، مسائل و نكات بسياري در ود دارد، ارائه نميغرب و شرق وج

توان نظام معرفت باب معرفت و شناخت به صورت پراكنده آمده است كه با تنظيم و تحليل آن مي

اش، شكاكيت مطلق را شناختي وي را ارائه نمود، همچنانكه شيخ اشراق در گام نخست از معرفت

كند. با گام بعدي به وجود معارف بديهي كه يقيني و مبدا علوم هستند، اذعان ميو در  كندرد مي

چه ذكر شد در سوال تحقيق، جواب اگر طوري باشد كه به پاسخ درست و قول حق توجه به آن
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تواند  ما را در بينش فلسفي خود رساند و ميمنجر شود، ما را به فهم عميق و ريشه اي از ان مي

 كمك بسياري كند.  به حكمت اشراق

 . سابقه تحقیق3

 . پیشینه مساله3-1

بحث از معرفت، علم، ارزش ادراكات، معلومات بشري و كيفيت حصول علم و... پيشينه 

بسيار در ميان فيلسوفان شرق و غرب دارد. تاريخ علم و فلسفه  گواه حضور دانشمنداني در يونان 

م ) سوفيست( يعني حكيم و دانشور. واژه سوفيست قرن قبل ميالد وجود داشته اند به نا 5قديم، 

كم از معناي اصلي خودش بيرون آمد و بر گروهي كه نسبت به وجود واقعيت راه شك و انكار كم

شده است. اين گروه در حقيقت واقع نمايي و ارزش علم و دانش گرفتند اطالق ميرا در پيش مي

ر برابر سوفيست ها قيام كرد و به نقد آراء و بشري را منكر شدند. معروف ترين دانشمندي كه د

افكار آنها پرداخت، سقراط بود كه تمام همت خود را مصروف مبارزه با عقايد مخرب 

سوفسطائيان كرد وسعي نمود تا جو آكنده از شكاكيتي كه توسط اين افراد بر جامعه آن روز 

معروف ترين  و مهمترين ايشان مستولي شده بود، را اصالح نمايد. وي با تربيت شاگرداني كه 

افالطون بود، توانست به اهداف خود برسد. پس از سقراط، اين افالطون بود كه به ادامه دادن راه 

استاد پرداخت و با تشكيل يك نظام فلسفي مخصوص به خود و با ارائه نظريات فلسفي خويش 

انه سوفسطائيان را تضعيف از جمله نظريه ياداوري و همچنين نظريه مثل، توانست عقايد شكاك

ساخته و امكان كسب علم و معرفت را دوباره احيا كند. افالطون براي هرنوعي از انواع عالم، 

گيرد بلكه به فرد عقالني مجرد) گفت  معرفت به افراد محسوس تعلق نميمثالي قائل بود و مي

عقول بنا نهاد و علم و گيرد. افالطون در برابر جهان محسوس، جهاني ميعني مثال ( تعلق مي

معرفت راستين را به اين جهان متعلق دانست. وي جهان معقول را جايگاه مثل كه به زعم او 

حقايق واقعي، عين ثابت و ازلي بودند ، قرار داد و جهان محسوسات را جهان فاقد ارزش در 

 پنداشت.مقايسه با جهان معقول مي

، منون و ..نظام فلسفي و مباحث معرفت افالطون در كتب فايدروس، سوفيست، جمهوري

 كند.كند و روش فلسفي خود را طرح مياش را پي ريزي ميشناسي
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و اما از سوي ديگر پيشينه اين بحث يعني معرفت شناسي در فلسفه اسالمي كه همان طور 

كه قبال به آن اشاره شد، مانند فلسفه غرب نبود بلكه به صورت تكاملي و اصالحي، بر ارزش 

دراكات عقلي تاكيد كرده و هرگز در اين اصل دچار اختالف نشده اند و در ضمن مباحث فلسفي ا

و منطقي مطرح شد. با اثبات موضع عقل در فلسفه اسالمي، نياز به مسائل شناخت شناسي و 

ضرورت مستقل بودن آن پديد نيامد، از اين رو انديشمندان مسلمان به ذكر برخي مسائل معرفت 

ابواب مختلف فلسفي در غرب و حركت و نفوذ آن در انديشه هاي مسلمين، و شناسي در 

همينطور ضرورت تفكيك مباحث معرفت شناسي بيشتر پرداختند. اولين مباحث معرفت شناسي را 

هاي رسيدن به معرفت كندي)فيلسوف العرب( مطرح كرد و به حس و عقل و وحي، به عنوان راه

اش را از سرآمدترين و بزرگترين فيلسوفان، مطالب معرفت شناسي قائل شد. پس از او فارابي يكي

در كتاب )الجمع بين راي الحكيمين( و )التنبه علي سبيل السعاده( و )المنطق عند الفارابي( مطرح 

نمود و به حس و عقل، ابزاري براي شناخت، قائل شد و زير بناي معرفت را بديهيات اوليه 

ر كتاب هاي )االشارات و التنبيهات( و )النجاه( ادراك و معرفت را دانست. پس از او ابن سينا د

تعريف كرده و به آن پرداخت، اقسام معرفت را پس از تقسيم فارابي به صورتي زيبا مطرح كرده 

داند و معتقد است معارف كلي و معقوالت مسبوق به حس است و ابزار ادراك را حس و عقل مي

شري بر بديهيات اوليه) استحاله اجتماع نقيضين و عليت (، مبحث هستند. او در ابتناي معارف ب

افزايد و نيز بحث هاي مهمي را در باب وجود ذهني مطرح كرده است.حتي در علم به نفس را مي

كتاب )تعليقات( مباحث علم حصولي و حضوري نيز مطرح شده است. غزالي در رساله )المنقذ 

ي در شك و كيفيت رهايي خويش از اين وضعيت بيان من الضالل( به سرگذشت خود و گرفتار

كند و مراحل معرفت در نظر او، حس، خيال، عقل و علم نبوت هستند)محك النظر، معيار مي

العلم، تهافت الفالسفه(.ديدگاه هاي معرفت شناسي سهروردي از مجموعه مصنفات وي قابل 

هود تاكيد دارد. او حس را به اصطياد است. شيخ اشراق بر حس و عقل وبيشتر از همه بر ش

كند. وي تقسيم علم به حصولي و حضوري را بيش از ديگران پرورش ظاهري و باطني تقسيم مي

و توسعه داد. ابداع نظام فلسفي مالصدرا و تنظيم و ترتيب دادن به آن نظام توسط عالمه طباطبائي، 

دي به معقوالت اولي و در واقع مرهون اهتمام سهروردي به مبحث علم حضوري است.سهرور

ثانيه نيز توجه داشت. او معتقد بود براي داشتن يك نظام فلسفي بايد زهد و اشراق را با روش 
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عقلي تلفيق كرد و براي انتقال شهودات باطني به ديگران بايد از روش عقالني استفاده نمود و ان 

 را در يك نظام عقالني عرضه كرد.

همچون فخررازي، خواجه نصير، مالصدرا و مالهادي البته پس از شيخ بزرگاني ديگر 

سبزواري تا قبل از عالمه طباطبائي )ره( اين سير را ادامه دادند، تا زمان عالمه )ره(كه ايشان در 

گرانقدرشان )اصول فلسفه و روش رئاليسم(، مباحث معرفت شناسي را به صورت مستقل و  كتب

 را طرح و گسترش دادند.منظم دراوردند و شاگردانشان اين مباحث 

 . پیشینه پژوهش 3-2

درباره شخصيت و فلسفه افالطون و شيخ اشراق تاكنون اثار فراواني نوشته شده ولي تا انجا 

كه نگارنده جستجو كرده است، هيچ كتابي و... به صورت مستقل درباره تطبيق آراء افالطون و 

خ اشراق به رشته تحرير نيامده است، غير شيخ اشراق و تاثير افالطون درآراء معرفت شناختي شي

ارشد كه به صورت جزيي به يكي از موضوعات مورد اشاره اين از يك رساله در مقطع كارشناسي

دو فيلسوف به نام )بررسي مقايسه اي مثل از ديدگاه افالطون و شيخ اشراق( نوشته ياسين 

 توان اشاره كرد. گودرزي مي

-شناختيك از اين فالسفه و روش فلسفي و مباحث معرفتاما كتاب هايي كه درباره هري

توان در مورد افالطون به كتاب هاي )دوره آثار افالطون( نوشته محمد شان اشاره كرده اند، مي

حسن لطيفي، )تاريخ فلسفه كاپلستون( ترجمه سيد جالل الدين مجتبوي، )تاريخ فلسفه غرب ( 

ه يوناني( نوشته اميل بريه ترجمه علي مراد داوودي، نوشته دكتر ملكيان، )تاريخ فلسفه در دور

)فالسفه يونان( نوشته يحيي مهدوي، )پايديا ( نوشته ورنر يگر ترجمه محمد حسن لطفي و...و از 

ميان مقاالت به )ساختار منطقي معرفت شناسي افالطون( نوشته سيد محمد انتظام، )افالطون( 

 افالطون( مهدي قوام صفري و... اشاره كرد. ادوارد تسلر ترجمه حسن فتحي، )انامنسيس

جلد با تصحيح 3توان به كتب:)مجموعه مصنفات شيخ اشراق( و در مورد شيخ اشراق مي

هنري كربن و سيد حسين نصر، )معرفت شناسي از ديدگاه انديشمندان اسالمي(  و )حكمت 

اهيم ديناني، )فلسفه اشراق( نوشته حسن معلمي، )شعاع انديشه و شهود( نوشته غالمحسين ابر

اشراق( نوشته يدا... يزدان پناه و... واز ميان مقاالت به )بررسي افكار خاص سهروردي در حكمت 

اشراق( نوشته دكتر حسن ملكشاهي، )فلسفه اشراق( نوشته ميثاق اميرفجر، )مالحظاتي درباره اراء 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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)جايگاه ادراك و شهود از ديدگاه شيخ اشراق( نوشته مسعود اميد، و... پايان نامه هايي با عناوين 

ابن سينا، سهروردي و صدرالمتالهين( نوشته حبيب ا... هدايتي، )مقايسه نظريه معرفت از ديدگاه 

ابن سينا و شيخ اشراق( نوشته ابوذر خدادادي، )معرفت شناسي از ديدگاه شيخ اشراق( نوشته 

 توان اشاره كرد.اشرف افشردي و... مي

 . اهداف تحقیق4

توجه به اهميت مسائل معرفت شناسي كه در راس مسائل فلسفي غرب قرار دارد و اينكه با 

شود تا بتوان از ديگر مسائل فلسفي، رمزگشايي نمود كه اين خود شناخت اينگونه مسائل باعث مي

امر مهمي است و شايسته صرف وقت و بذل نظر است و اينكه حل آن موجب ارضاي حس 

شود و ضرورت پرداختن به آن در دنياي امروز كه بشر با بسياري از ميكنجكاوي و رفع شكاكيت 

پرسش ها و كاوش ها مواجه است، برآنيم تا در اين تحقيق به ارائه ساختاري معرفت شناسانه از 

پذيري ان ديدگاه اين دو فيلسوف اشراقي و تطبيق دادن اراء شيخ اشراق بر اراء افالطون و تاثير

تي در اين رابطه از ديدگاه دو فيلسوف گرانقدر پاسخ دهيم تا شايد بتوان به پرداخته و به سواال

 هاي اين بحث كمك كرد و فهم عميق و ريشه اي از ان منجر شد.حل برخي از پيچيدگي

 . سواالت تحقیق5

 . سوال اصلي:5-1

 تاثيرهاي افالطون در اراي معرفت شناختي شيخ اشراق چه بوده است؟

 عي:هاي فر. سوال5-2

 . آراء معرفت شناختي افالطون چيست؟1

 . آراء معرفت شناختي شيخ اشراق چيست؟2

 . نقاط اشتراك و افتراق سهروردي و افالطون در چه آرائي است؟3

 . فرضیه هاي تحقیق 6

كند و معرفت حقيقي را در قالب عالم . افالطون معرفت غيرحقيقي را نقد و نفي مي1

 وسات تبيين نموده و عالم معقوالت را قابل معرفت قلمداد نمود.معقوالت و جدا از عالم محس

اش بر حس و عقل و بيشتر از همه بر شهود تاكيد شناسي. شيخ اشراق در مباحث معرفت2

 دارد و معتقد بود براي داشتن يك نظام فلسفي بايد زهد و اشراق را با روش عقلي تلفيق كرد.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شوند و بحث هاي سوفان اشراقي محسوب مي. افالطون و شيخ اشراق هردو از فيل3

معرفتي آن ها از نظر مبادي باهم سازگار است ولي شيخ در بخشي از مباحث معرفتي اش از 

افالطون بهره برده نه بطور كامل، لذا مباحث معرفتي شيخ اشراق در بسياري از مسائل و فروعات 

 با افالطون متفاوت است.

لي و حضوري را بيش از ديگران پرورش و توسعه داد و . شيخ اشراق تقسيم علم به حصو4

 به علم حضوري هم از نظر كيفيت و هم كميت بيشتر از فالسفه قبل از خود اهميت داده است. 

 . پیش فرض هاي تحقیق7

توان از بزرگترين فالسفه معرفت شناسي دانست، زيرا آن ها . افالطون و سهروردي را مي1

قائل بوده اند و همين مساله، بخشي از فعاليت ذهني و فلسفي  براي شناخت، اهميت بسيار

 آن ها را به خود مشغول كرده بود.

 هردو قائل به اثبات وجود علم و نفي سفسطه هستند. .2

هردو قائل به اين هستند كه براي شناخت حقايق از اوهام دو راه وجود دارد، راه عقل   .3

 راه دل يا شهود.

 . روش انجام تحقیق 8

تحليلي است و روش گردآوري اطالعات به صورت كتابخانه -روش پژوهش توصيفينوع  

  اي مي باشد. ابزار گردآوري اطالعات نيز از طريق مشاهده و فيش صورت مي گيرد.

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 گفتار دوم: مفاهیم

 . معرفت شناسي1

عقالنيت و خردورزي از ويژگي اساسي آدمي است كه همزاد او در تاريخ بوده است. » 

اند. در اين ميان بسياري از ها با تكيه بر عقل خويش همواره هستي را مورد مطالعه قرار دادهانانس

درهاي ناگشوده دانش بر روي آدمي باز شده است. اما در عين حال، در موارد فراواني ادراك 

از و بشري رو به خطا رفته و او را از دستيابي به واقع باز نگه داشته است؛ انسان در انديشه ر

چرايي خطاها و شكاكيت ادراكي خود تأمل نمود. نتيجه اين تأمالت منجر به دانشي به نام معرفت 

  1«شناسي شد. 

چگونگي معرفت و اگاهي بشر از جمله مسائل مهم و اساسي نظام هاي فكري مختلف 

قرار  است كه در مسير دگرگوني فكر و انديشه از ان به عنوان معرفت شناسي مورد طرح و بررسي

  2گرفته است.

بي ترديد سوال شناخت ، از ابتدايي ترين و اساسي ترين سواالت فلسفي است كه سابقه 

  3بسيار طوالني در تاريخ فكري فالسفه و معرفت شناسان دارد.

و  4واين گونه كه امروز مهم است و به ان پرداخته مي شود، ديروز به ان پرداخته نمي شد.

ريخچه عمر انسان است. زيرا وي هميشه دنبال انتخاب بهترين راه كار بوده قدمت آن، به اندازه تا

و دست كم براي حفظ كردن خويش از خطرات اطراف، دنبال راه چاره بود و تنها راه موجود، 

معرفت و شناخت از دنياي پيرامون و خطرات ان بود. به اين دليل از همان ابتدا دسته بندي هايي 

  5يي از شناخت در او وجود داشت.هرچند به صورت ابتدا

                                     
  .5، ص1390. چارلز الندسمان، درآمدي بر معرفت شناسي، مهدي مطهري، چاپ اول، قم، دفتر نشر معارف، تابستان 1

 .78، ص1380، زمستان 1. محمد مغربي، مقاله: سير گذرا بر معرفت شناسي اومانيسم، فروغ انديشه، 2

  .10، ص1384تحي زاده، جستارهايي در معرفت شناسي، معاصر، چاپ اول، قم، كتاب طه، زمستان . مرتضي ف3

 . 17، ص1378ي شناخت، چاپ سيزدهم، تهران، صدرا، آبان . مرتضي مطهري، مساله4

 . پل موزر و مولدر وتروت، درآمدي موضوعي بر معرفت شناسي، رحمت ا... رضايي، چاپ اول، قم، مؤسسه آموزش و5

  . 9، ص1385پژوهشي امام خميني )ره(، بهار 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اين علم از ديرباز مورد توجه ضمني فالسفه بوده و اكنون در فلسفه غرب و اسالمي با 

  1سطح وسيعي از مباحث و كتب معرفت شناسي روبرو هستيم.

فالسفه تالش كرده اند ابزار كسب شناخت و حدود و معيارهايي را كه به سبب ان ، مي 

  2صحيح يا اشتباه بودن معرفت ارزيابي و داوري كرد، به دست اورند. شود با يقين درباره

اين علم، گاهي مربوط به شناخت هاي غير ديني است، مثل شناخت هاي انسان در 

محدوده فلسفه و تاريخ و... و گاهي مربوط به شناخت هاي ديني است، كه منظور شناخت هايي 

  3حدوده دين شناسي به وجود امده.است كه براي انسان به وسيله حس و عقل در م

اين بحث معرفت يكي از پيچيده ترين مباحث فلسفي است كه فيلسوف عظيم الشأن 

همچون صدر المتألهين )ره( نيز به ان اذعان كرده و تعبير)من اغمض المسائل الحكمتيه(را درباره 

  4اش به كاربرده است.

  واژه شناسي. 1-1

رود. واژة اپيتسمولوژي ريشة يوناني به كار مي« اپيستمولوژي»واژة واژة معرفت شناسي معادل با »

به معناي نظريه، تبيين و « Logos»به معناي معرفت و « episteme»دارد و مركب از دو واژة 

يا مبناي عقالني است. اين واژه در مجموع به معناي نظرية معرفت است، از اين رو، تعبير رايج و 

 است. « theory of knowledge»معادل آن در انگليسي 

دو عنوان شناخت شناسي و مسأله شناخت معمولي بود ولي  -در زبان فارسي خ تا يك دهه پيش

عربي نيز معموال اگر از  در ساليان اخير اصطالح معرفت شناسي رواج بيشتري يافته است. در زبان

                                     
  . 11، ص1383. حسن معلمي، معرفت شناسي، چاپ اول، قم، مركز جهاني علوم اسالمي، 1

  .17، ص1367. ريچارد پاپكين و اروم استرول، كليات فلسفه، جالل الدين مجتبوي، تهران، حكمت، 2

 .17، ص1389شناسي، چاپ دوم، تهران، كانون انديشه جوان، . علي رباني گلپايگاني، معرفت دين از منظر معرفت 3

. سيد حسين ابراهيميان، معرفت شناسي از ديدگاه فالسفه اسالمي و غرب، چاپ اول، قم، دفتر تبليغات اسالمي حوزه 4

 .25-24، ص1382علميه قم، بهار 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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به آن « نظرية المعرفه»با اصطالح  واژة ُمعَرِّب اپيستمولوژي يعني )ابيستمولوجيا( استفاده نشود،

  1شود.اشاره مي

  toدر فرهنگ انگليسي اكسفورد واژة معرفت چنين تعريف شده است: تشخيص دادن )»

Recognize( شناسايي كردن ،)to Identify( تمييز دادن ،)to Distinguish آَشنا ،)

( يا factيك واقعيت )(، دريافتن يا ادراك امري به عنوان to Apprehendشدن با چيزي )

  2(«thutr( )to be Acquaintedحقيقت )

معرفت شناسي در غرب، غير از دو واژه اي كه غالبا از ان استفاده مي شود يعني اپيستمولوژي و 

 تئوري دانش، از واژه ديگري به نام گنوسولژي يا گناستولژي استفاده مي شود.

 معرفت شناسي  تعریف. 1-2

طالق مي شود كه به بررسي چيستي و ماهيت انواع معرفت انساني، به بخشي از فلسفه ا

، وسيله و ابزار، معيار سنجش ان و 3محدوده و قلمرو شناخت، پيشترفت ها، مبادي و مباني ان

اعتماد پذيري ادعاهاي معرفتي مي پردازد و هسته مركزي اين شاخه فلسفي به تبيين قدرت و 

  4ن به حقيقت و واقع مي پردازد.توانايي عقل در بدست اوردن و رسيد

اگرچه فيلسوفان غرب، معرفت را طور ديگري نيز تحليل و تعريف كرده اند كه به ان باور 

صادق موجه تعبير مي شود.اين تعريف سابقه بسيار طوالني و قديمي دارد، به طوري كه حتي به 

  5فيلسوفان يونان باستان و سقراط و افالطون نيز مي رسد.

                                     
  . 28، ص1384. منصور شمس، آشنايي  با معرفت شناسي، چاپ اول، تهران، طرح نو، 1

اي بر نظريه شناخت، رضا محمد زاده، چاپ اول، تهران، دانشگاه امام صادق )ع(، . لوئيس پي. پويمن، معرفت شناسي مقدمه2

  . 74، ص1387

  . 1، ص1374. ديويد و هاملين، تاريخ معرفت شناسي، شاپور اعتماد، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 3

 . 18، ص1385رفت شناسي، تهران، كانون انديشه جوان، . حسن معلمي، مع4

. محمد حسين زاده، پژوهشي تطبيقي در معرفت شناسي معاصر، چاپ اول، قم، مؤسسه آموزش و پژوهشي امام خميني 5

  .51، ص1382)ره( زمستان 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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، شناخت و واژه هاي شبيه به ان چه در فارسي و چه در عربي از ديدگاه فيلسوفان معرفت  

مسلمان قابل تعريف نيست و دليل اين از نهايت وضوح و بداهتي است كه در اين واژگان وجود 

دارد و اگر تعريفي از قبيل مطلق علم و اگاهي به ان نسبت داده مي شود و يا تعريف هايي ديگر تا 

  1ت است و يا تعريف شرح االسمي.براساس لغ

از منظر آنها، دستيابي به معرفت امري ممكن بلكه متحقق است. از اين رو، بر اساس 

رويكرد قدما، وجود واقعيت، امكان معرفت يقيني نسبت به آن، وجود خطا و توانايي انسان بر 

  2تمييز حقيقت از خطا و صدق از كذب امري بديهي است.

 ت شناسي . موضوع معرف1-3

موضوع معرفت شناسي، علم ]دانش بشري[ و شناخت است و  منظور از علم مطلق كشف 

كردن  است كه هم علم حضوري  و هم علم حصولي را شامل مي شود و در بحث علم 

در معرفت شناسي، علم از جهت مطابقت و ميزان » حصولي،تصور و تصديق را نيز دربر مي گيرد. 

  3«شود.گيرد  و توان عقل در رسيدن به واقع مورد مطالعه واقع ميرار ميواقع نمايي مورد بحث ق

 . روش معرفت شناسي 1-4

معرفت شناسي از راه و روش عقلي استفاده مي كند، به دليل اينكه تبيين و روش ساختن 

 ميزان توانايي و قدرت دستگاه ادراكي انسان به تحليل دقيق نيازمند است كه اين تحليل نيز كار

عقل است تا به بررسي در باب علم و معرفت و چگونگي شكل گيري و سنجش واقع نمايي ان 

  4بپردازد.

هاي عقلي در ناحيه علوم حصولي و مطالعه علوم البته منظور از روش عقلي اعم از تحليل»

حضوري و حاالت و ادراكات دروني است كه يك نوع تجربه )تجربه دروني و حضوري( است و 

                                     
  . 64. حسن معلمي، معرفت شناسي، ص1

ي معرفت دين، چاپ دوم، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام .  محمد حسين زاده،  درآمدي بر معرفت شناسي و مبان2

  .27، ص1389خميني )ره(، تابستان 

 .21-16. حسن معلمي، معرفت شناسي، ص3

 . 19، ص1390.  حسن معلمي، معرفت شناسي و مباحث جديد كالمي، چاپ اول، قم، بوستان كتاب، 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ديگر به لحاظ روشن شدن منشأ مباحث شناسي و تحوالت آن در طول تاريخ، روش از طرف 

  1«گيرد.تاريخي تحليلي نيز مورد توجه قرار مي

 . هدف معرفت شناسي 1-5

هدف معرفت شناسي تبيين توانايي عقل و حس در رسيدن به واقع و ارائه ميزان »

  2«مندي دستگاه ادراك بشري است.توان

 اهمیت معرفت شناسي . ضرورت و 1-6

شناخت و مسائل ان، پايه همه تفكرات فلسفي است و تا وقتي كه انسان مسائل شناخت را 

به سرانجام نرساند و نظر خويش را در ان اعمال نكند، نمي توان در مسائل انسان و جهان پيرامون 

  3اش، راي قاطع داشته باشد.

ي و گرايش كه بدون معرفت كه از سنخ معرفت شرط ايمان است، زيرا ايمان يعني دلبستگ

اگاهي است، تحقق نمي يابد. هرچند، چون ايمان اختياري است، هميشه اينطور نيست كه وقتي 

اگاهي باشد ايمان شكل بگيرد، چون معرفت شرط الزم ايمان است نه شرط كافي و تا وقتي كه 

 بقيه شرايط نيز متحقق نشود، ايمان تحقق پيدا نخواهد كرد.

اين رو در شرايط كنوني مطالعه و بررسي مسائل مربوط به شناخت و اقسام آن، به ويژه  از»

يابد، زيرا از يك سو انسان به حكم حس راه نيل به يقين و شناخت صحيح، اهميتي چند برابر مي

هاي خيلي دور در اين زمينه مطرح هايي است كه از گذشتهكنجكاوي  به دنبال پاسخ پرسش

هايي شايسته و قوي به اين از طرفي داشتن ايماني صحيح و پايدار در گرو ارائه پاسخ اند، وبوده

هايي فراوان در فضاي امروز، كه يا تا كنون ها است، و از جانب ديگر به وجود شبههقبيل پرسش

رود، همگي ضرورت طرح براي افراد مشكل ساز شده و يا در آينده احتمال مشكل آفريني آن مي

                                     
 . 18. حسن معلمي، معرفت شناسي، ص1

 . 18ت شناسي و مباحث جديد كالمي، ص. حسن معلمي، معرف2

  .7، ص1382. جعفر سبحاني، شناخت در فلسفه اسالمي، چاپ دوم قم، مؤسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق )ع(، 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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معرفت »هايي فلسفي، به نام اي از دانشدهد كه امروز، در شاخهمباحثي را نشان مي و بررسي

  1«شوند. مطرح مي« نظرية معرفت»يا « شناسي

از طرف ديگر وجود مكاتب مختلف معرفت شناسي و اينكه ما بايد به دنبال معرفت 

وري ها و امتيازات شناسي قوي و محكم و فاقد نقاط ضعف مكاتب ديگر و البته به همراه نوا

كارساز باشيم، چيزي مبرهن و واضحي است، كه اين هدف را مي توان به كمك منابع فلسفه 

 2اسالمي و كوشش فراوان دست يافت.

 . پیدایش معرفت شناسي 1-7

احتمال اين مي رود كه اولين دليلي كه سبب شد، متفكران به قضيه معرفت توجه و تامل 

ن هماره دچار خطا مي شود و اين وسيله نمي تواند واقعيت و حقيقت كنند، اين بود كه حس انسا

هاي بيروني را نشان دهد و اين نكته، موجب شد كه در يونان باستان به ادراك عقلي اهميت 

بيشتري دهند. از طرف ديگر وجود اختالف در مسائل عقلي و استدالالت متناقض و مختلفي كه 

ر خود و ديگران مي اورند به سوفيست ها اين فرصت را داد كه هر فرقه براي تائيد و يا رد افكا

ارزش عقل را نيز انكار كنند واين نكته انان را بدانجا كشانيد كه اصال واقعيت خارجي را نيز انكار 

  3كرده و دچار شك فراگير شدند.

سال پيش كه جناب افالطون در رساله ثئاي تتوس اش ، مساله معرفت و شناخت  2500از 

ا پيش كشيد، تا به امروز متفكران در جواب پاسخ به ان هستند، به طوري كه به طور قطع مي ر

  4شود گفت مساله اصلي در ان دوران شناخت بود.

                                     
. غالم رضا فياض، درآمدي بر معرفت شناسي، مرتضي رضايي و احمد حسين شريفي، چاپ اول، قم، مؤسسه آموزش و 1

  . 23-22ص 1386ه(، تابستان پژوهشي امام خميني )ر

، 1386. حسن معلمي، پيشينه و پيرنگ معرفت شناسي اسالمي، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 2

 .28-27ص

-147ب، ص1388، چاپ هشتم، تهران، شركت چاپ و نشر بين الملل، بهار 1آموزش فلسفه، ج . محمد تقي مصباح يزدي،3

148.  

  . 36، ص1390فيومرتون، معرفت شناسي، جالل پيكاني، چاپ اول، تهران، حكمت، . ريچارد 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تالش فلسفي با ثئاي تتوس افالطون و شايد پيش از آن آغاز شد. تأمالت دكارت مسائلي 

فيلسوفاني همچون الك، باركلي،  را كه معرفت شناسان بعدي جدي گرفتند صورت بندي كرد، و

  1اي را كه دكارت ريخته بود، اجرا كردند.هيوم و كانت برنامه

اما مسير فلسفه در غرب ان طور كه انان مي خواستند پيش نرفت، خصوصا در معرفت 

شناسي، بطوري كه بعد از سپري شدن قرون متمادي، از يونان باستان تا به امروز، نه تنها استقرار و 

توار نشد بلكه مي توان گفت ستون هايش سست تر نيز شده، برخالف فلسفه اسالمي كه اس

هميشه قدرتمندانه راهش را ادامه داده، اگرچه در اين راه ناماليماتي نيز از گرايشات مخالف 

بوجود امد ولي فالسفه اسالمي از مسيرشان منحرف نگشته اند و موضع شان را با حفظ ارزش 

متد عقلي و اهميت بكارگيري روش تجربي در علوم طبيعي ادامه دادند. و  حسي و بكارگيري

شايد همين مطلب يعني استحكام و ثبات معرفت و موضع عقل در فلسفه اسالمي نيازي را براي 

بررسي بيشتر مباحث معرفت شناسي در فلسفه اسالمي پيش نياورد و انديشمندان مسلمان به 

  2عرفت شناسي در باب هاي پراكنده منطق و فلسفه اكتفا كردند.پرداختن قسمت هايي از مسائل م

 . رابطه معرفت شناسي با علوم دیگر 1-8

علم معرفت شناسي زيربناي تمام علوم ديگر مثل فلسفه، منطق، كالم و... است، زيرا بدست 

به واقع اوردن معلومات براي اينكه به حقيقت و واقع برسيم، فرع بر اين است كه توانايي رسيدن 

  3وجود دارد يا نه.

 اي از مباحث معرفت شناسي . پاره1-9

قسمتي از مباحث معرفت شناسي كه در اين شاخه فلسفي از ان بحث مي كند عبارتند از : 

تعريف علم و معرفت، امكان ان، رد شكاكيت، عقل و حس يا ادراك، واقع نمايي، مفاهيم كلي و 

                                     
  . 298. چارلز الندسمان، ص1

 .150-149. محمد تقي مصباح يزدي، ص2

  . 21.  حسن معلمي، معرفت شناسي، ص3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ماهيت معرفت، حدود  1ري و حصولي و سر خطاناپذيري ان هاانواع ان، بديهيات اوليه، علم حضو

  2و شعاع، ابزار، مالك سنجش و...

 . تاریخچه معرفت شناسي 1-10

معرفت شناسي و مسائل مربوط به ان در فلسفه غرب و اسالمي داراي دو سير كامال 

و  متفاوت است.سير تاريخي ان در غرب، شروعي شكاكانه داشت و به سمت نوعي شكاكيت

مطابقت نسبي پيش رفت ولي در فلسفه اسالمي، سير تكاملي داشت و هميشه همراه با يقين بود و 

  34در جهت حل مشكالت و شبهات معرفتي قدم برداشت.

فلسفه غرب به سه دوره يونان باستان، قرون وسطي و جديد تقسيم مي شود. شروع ان با 

كه سوفسطائيان و فالسفه به ان مباحث مي  يونان باستان، كه به طور ضمني هنگامي مطرح گشت

پرداختند. اين رويه ضمني بودن مباحث معرفت شناسي در فلسفه در قرون وسطي نيز ادامه پيدا 

كرد تا اينكه در فلسفه جديد محور اصلي گشت و مباحث هستي شناسي به طور ضمني در امد. 

  5امروزي به خود گرفت. لذا مباحث معرفت شناسي به صورت امروزي بعد از دكارت شكل

و اما معرفت شناسي در جهان اسالم، چون همانطور كه عرض شد، به صورت تفصيلي 

مطرح نبوده، بلكه به صورت ضمني و خالل و البه الي ابواب ديگر منطق و فلسفه به ان پرداخته 

و  شد و اين مطلب هم به دليل استحكام موضع عقل و ثبات معرفت شناسي در فلسفه اسالمي

نيفتادن در دام شك گرايي و شكاكيت بود، دو مقطع را گذرانده است. مقطع اول از كندي تا عالمه 

طباطبائي كه كتاب كامل و جامعي در اين زمينه وجود ندارد، اگرچه مباحث ان زمينه ساز و مقدمه 

                                     
  . 21. حسن معلمي، معرفت شناسي، ص1

  . 23، ص1380، پائيز 1اي، عالمه، دوره اول، رفت شناسي مقايسه. مسعود اميد، مقاله: عالمه طباطبائي، كانت: نكاتي در مع2

 . 23. حسن معلمي، معرفت شناسي، ص3

 .  14، ص1388مجموعه مقاالت معرفت شناسي، چاپ دوم، مشهد، دانشگاه علوم اسالمي رضوي، مهر . محمد تقي فعالي، 4

 . 24. حسن معلمي، معرفت شناسي، ص5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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امروز  مباحث مقطع دوم است. و مقطع دوم از عصر عالمه و شاگردان شان شروع مي شود و تا به

 1ادامه دارد كه به صورت مستقل به اين مباحث پرداخته اند .

از جمله مباحث مربوط به نفس معرفه النفس و تجرد نفس مطرح نمودند و علم و ادراك  »

را جزء معرفة النفس  دانستند. همچنين علم را از جنبة فعاليت نفس مورد بحث قرار دادند و 

« كيف نفساني»جا مطرح كردند. در بحث مقوالت هم وقتي به مراتب و انواع ادراكات را در آن 

رسيدند علم را از مقولة كيف نفساني دانستند و در آنجا مقداري از مباحث علم و ادراك را طرح 

اند از باب اين كه كليت نمودند. باز در باب كلي و جزئي مقداري از مباحث النفس را طرح كرده

 ارتباط با ذهن دارد. 

و « اعتبارات ماهيت»و در باب « عقل نظري و عملي»و « عقل و معقول»ر مباحث همچنين د

هاي شناخت بسياري از بحث« مالك صدق و كذب قضايا»و « وجود ذهني»خصوصا در بحث 

  2«مطرح شده است. 

اگرچه از طريق اين مباحث، همه جوانب مورد مطالعه قرار نگرفت، تا اينكه توسط عالمه 

  3دانشان مباحثي طرح گرديد كه قابل تامل است.طباطبائي و شاگر

نكته اي كه بايد ذكر شود اين است كه مباحث مربوط به معرفت به خاورميانه و مغرب 

زمين محدود نمي شود بلكه از مكاتب و فلسفه هاي ديگري، مثل فلسفه هندوها نيز مي توان نام 

وضوعات بسياري در فلسفة سنتي و دربارة مسايل معرفت شناسي و منطق، همانند م»  4برد كه

اي دارد فيلسوفان هندي، از جمله به مسايل گردآوري و معاصر اروپا و آمريكا، مباحث گسترده

اند. ارزيابي دليل، مشكالت معرف ادراكي )حسي( و نقش استدالل معرفت، توجه چشم گير نموده

اند. با وجود تمام اين مطرح هاي بنيادين درباره ماهيت معرفت، احتماال در هر فرهنگيپرسش

                                     
؛ حسن معلمي، 26-25، ص1384اله: تاريخچه معرفت شناسي، آينه معرفت، شماره پنجم، بهار . عبدالحسين خسروپناه، مق1

 .16، ص1378نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه اسالمي، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي تابستان 

  . 31. سيد حسين ابراهيميان، ص2

 . 16فه ايراني، ص. حسن معلمي، نگاهي به معرفت شناسي در فلس3

  .40. محمد حسين زاده،  پژوهشي تطبيقي در معرفت شناسي معاصر، ص4
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مسايل، هر فردي در تفكيك ميان حقيقت و خطاء، علم و جهل، طريق معرفت و طريق جهالت، 

  1«.سهيم و شريك است.

 . افالطون2

 . زندگي نامه افالطون 2-1

افالطون يكي از بزرگترين فالسفة جهان،اولين فيلسوف مهم تاريخ يونان باستان نبود، اما 

در آتن به احتمال بسيار زياد  2هاست كه مجموعه كامل اثار مهم اش در دسترس است.جزو اولين 

در يك خانواده سرشناس آتني  3ق.م. يعني از سال هاي ابتدايي جنگ اتن و اسپارت427در سال 

متولد شد.پدرش آريستون و مادرش پريكتونه، و ديگر بستگانش از چهره هاي صاحب نفوذ 

ي/سي تن جبار )در زمان همين حكومت بود كه سقراط محكوم به مرگ حكومت متنفذين/اليگارش

ق.م. بودند.نام اصلي وي آريستوكلس بود.پدرش آريستون مي ميرد و  403/404( در سال  4شد.

  5مادرش با شخص ديگري ازدواج كرد و بدين ترتيب افالطون در خانه ناپدري بزرگ شد .

فالطون معروف گشت، شانه هاي پهن او مي آن طور كه گفته مي شود، دليل اينك به ا

  6باشد.

با توجه به تربيت »پرداخت، سرود و به نقاشي هم ميافالطون در جواني شعر مي

ولي اين آشنايي  7اش سعي داشت به عرصة سياست وارد شود و يك رجل سياسي شودخانوادگي

جديدي در او ايجاد كرده بود، با سقراط بزرگ بود كه مسير زندگي او را تغيير داده بود و نگرش 

به طوري كه يك باره همة اينها را رها كرد و به ديگر سخن كه به نظر صحيح تر مي ايد، تقريبا 

                                     
 . 21. پل موزر، مولدر و تروت، ص1

 . 23، ص1388. ادوارد كريج، درآمدي بر فلسفه، ابوالفضل حضيري قزويني، چاپ اول، تهران، امير كبير، 2

 . 169، ص1373پ ششم، كتاب پرواز، پائيز . برتراندراسل، تاريخ فلسفه غرب، نجف دريابندري، چا3

  . 126، ص1372ي يوناني(، علي مراد داوودي، چاپ دوم، تهران، مركز نشر دانشگاهي، )دوره . اميل بريه، تاريخ فلسفه4

  . 156-155، ص1، ج1385. فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه، جالل الدين مجتبوي، چاپ پنجم، تهران، سروش، 5

 . 15، ص1387، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 21نت، تاريخ فلسفه، عباس زرياب، چاپ . ويل دورا6

، 1379، تهران، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، آبان 1. مصطفي ملكيان، تاريخ فلسفه غرب، )مجموعه درسهاي استاد ملكيان(، 7

 . 197ص
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و  2و دست نوشته هايش را كه گويا تراژدي بود، سوزاند. 1همه چيز را در خدمت فلسفه گماشت

ن دهندة عالقة وافر و شيفتگي و اين نشا 3.امده ايكه در عصر سقراط به دن نيخوشحال بود از ا

زياد افالطون به استادش سقراط بود كه در او نمايان بود. سقراط شخصيتي جذاب بود كه مدعي 

دهد اي از سواالت نيشدار و كنايه آميز نشان ميدهد بلكه به وسيلة رشتهبود كه چيزي تعليم نمي

 4«.دانندشوند حقيقتا بسيار كم ميكه آنهايي كه با او طرف صحبت مي

ق.م. به اتهام فاسد كردن جوانان شهر و رويگردان كردن جوانان از  399سقراط در سال 

 اعتقاد به خدايان توسط دولت عامه )دموكراسي( به مرگ و نوشيدن جام شوكران محكوم شد. 

افالطون، اعدام سقراط و شكست آتن در جنگ پلوپونز را، نتايج حكومت دموكراسي مي 

ها و كالم اش به خاطر تاثير واره كينه از حكومت عامه )دموكراسي( در نوشتههمو  5دانست.

باكي او بيسخنان سقراط و رفتاري كه اين حكومت يا او داشته با افالطون وجود داشت. 

  6كرد.شدند تحسين ميها را كه در تمام نبردها بر آتنيان پيروز ميگيري اسپارتينظام

ن موثر بودند تا به جانب اسپارت متمايل شود چند تن از بزرگ عوامل فلسفي كه در افالطو

   7ترين متفكران بودند: فيثاغورس، پارمنيدس، هراكليتوس،سقراط.

پس از مرگ سقراط، افالطون و جمعي از هواداران سقراط، به دليل نداشتن امنيت جاني و 

كه البته بعضي از مورخين  ، آتن را به مقصد مگارا ترك كردند8يا خشمگين بودن از مرگ سقراط

                                     
 .788، ص1375هران، خوارزمي، مراد . تئود ورگمپرتس، متفكران يوناني، محمد حسن لطفي، چاپ اول، ت1

 .33، ص1375. دبليو، كي، سيگاتري، افالطون، حسن فتحي، چاپ اول، تهران، فكر روز، 2

  . 15. ويل دورانت، ص3

  .11-10، ص1386. رايچل واربرتون، آثار كالسيك فلسفه، مسعود عليا، چاپ سوم، تهران، ققنوس، 4

 .  27، ص1378تهران، دانشگاه تهران، پائيز  در غرب، چاپ اول، . فاطمه زيبا كالم، سير انديشة فلسفي5

  . 23، ص1379. ديو رابينسون وجودي گراوز، فلسفه، امير نصري، چاپ اول، تهران، شيرازه، 6

 . 169.  برتراند راسل، ص7

 .108، ص1363. اندري كرسون، فالسفه بزرگ، كاظم عمادي، چاپ چهارم، تهران، صفي عليشاه، پائيز 8
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كنند كه در مگارا و بعضي ديگر نقل مي 1كنند كه در ميان هواداران اقليدس هم بودهنقل مي

به هر حال پس از چندي آنجا را ترك كرده و سفرهاي متعددي داشته  2اقليدس را مالقات كرده.

ته است كه در اين سفر  كه در اين ميان نقل است كه به مصر و تورون و شمال آفريقا سفري داش

شان هم اين بود كه خود اند و يكي از دليلاند و آن را خالف واقع دانستهنيز بسياري ترديد داشته

  3افالطون از اين سفر هيچ چيزي نقل نكرده است.

« افالطون و مصر»اگرچه هستند در ميان آنها همچون دكتر عبدالحسين زرين كوب در مقالة 

فر را قطعي الوقوع و غير قابل ترديد و فقط در زمان و غايت و غرض اين و ديگران كه اين س

  4سفر ترديد دارند.

سفرهاي بعدي افالطون به سيسيل و ايتالياي جنوبي ترديدي وجود ندارد  ولي درباره

  5هاي اين سفر موارد متعددي ذكر شده.وكسي در آن  شك نكرده، اگرچه در علت

اغوريان رسيد و پس از چندي در سيراكوس به مالقات سلطان آن در ايتاليا به مالقات فيث

ريزد رود و با برادر زن او ديون طرح دوستي ميحاكم سيراكوس مي ديار يعني ديونوسيوس اول،

سازد ولي پس شود و شاهزادة جوان را دلبستة خويش ميو مشغول به تدريس فلسفه براي او مي

                                     
، اندري 157، فردريك كاپلستون، ص22، ص1389چاپ اول، قم، بوستان كتاب، م رضا رحماني، فلسفه افالطون،. غال1

 . 108كرسون، ص

؛ ديوگنس الئيتوس، فيلسوفان يونان، 11، ص1375. كارل بورمان، افالطون، محمد حسن لطفي، چاپ اول، تهران طرح نو، 2

  . 125، ص1387ر مركز، اسفند بهرادر رحماني  چاپ اول، تهران، نش

، ژان هرش، شگفتي فلسفه، عباس باقري، چاپ دوم، تهران، نشرني، 16، ويل دورانت، ص157. فردريك كاپلستون، ص3

، كارل ياسپرس، افالطون محمد 125، ديوگنس الئرتيوس، ص11، كارل بورمان، ص22، غالمرضا رحماني، ص39، ص1386

  14-13، ص1357ي حسن لطفي چاپ اول تهران خوارزم

فيلسوف بزرگ از تالس تاسارتر، محمد رفيعي مهر آبادي، چاپ اول، تهران، مؤسسه انتشارات عطائي،  50. دايانه كالينسون، 4

، 1379، پل استراترن، آشنايي با افالطون، مسعود عليا، چاپ اول، تهران، نشر مركز، 41، كارل ياسپرس، ص51، ص1380

  . 169كوب، مقاله افالطون و مصر ص، عبدالحسين زرين 48-16ص

 .11. كارل بورمان، ص5
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شود كه به آتن باز ماند و او مجبور مييراكوس ناكام مياز چندي سفر نخستين افالطون به س

  1گردد.

به آتن  2سال داشت 40هايي در حالي كه بنا بر نقل قول 388-387افالطون در حدود سال 

  3باشد.ق.م. مي 385بازگشت، اگرچه بنا بر نقل قولي ديگر بازگشت افالطون به آتن در سال 

  4را بنا نهاد. شيفلسفه معروف خو ا،يم اكاذمبه نا يشهر اتن،در باغ رونيو در ب

افالطون در آكادمي عالوه بر رهبري و راهنمايي افراد و پيروانش به تدريس و تبليغ 

پرداخت و به پرورش آنان نيز نظريات آراء و عقايدش در باب حكمت نظري و عملي هم مي

  5مشغول بود.

شت و پسرش ديونوسيوس دوم و ق.م. ديونوسيوس نخستين )اول( درگذ 367در سال » 

ديون، افالطون را براي بار دوم به سيراكوس خواندند و قرار بر آن نهادند كه فرمانروايي جوان، با 

هاي فلسفي افالطون، دولتي نو پديد آورد و اين خود براي افالطون فرصتي به كار گرفتن انديشه

ين بار نيز اين قضيه به سرانجام نرسيد و اما ا 6«بزرگ بود تا افكار سياسي خويش را تحقق بخشد. 

  7ديون مجبور به ترك سيراكوز شد و افالطون نيز به آتن بازگشت.

                                     
، ژان هرش 21، ص138. ديورابينوسن وجودي گراوز، تاريخ فلسفه غرب، شهاب الدين عباسي، چاپ اول، تهران، نشر علم 1

آشيان، ، سيد هادي  جعفري امان آبادي، پرتوي بر پوليتياي افالطون، چاپ اول، تهران، 11، كارل بورمان، ص40-39ص

  .14-13، كارل ياسپرس، ص48-16، پل استراترن ص42، ص1391

، آنتوني گائلپب، روياي خرد تاريخ فلسفه غرب از يونان باستان تا رنسانس، 25، غالمرضا رحماني، ص40. ژان هرش، ص2

 .  248، ص1384لي السازگار، چاپ اول، تهران، ققنوس، 

 .51. دايانه كاليندسون، ص3

 . 29، ص1385روغي، سير حكمت در اروپا، چاپ سوم، تهران، زوار، زمستان . محممد علي ف4

  . 42، سيد هادي جعفري، ص25، غالمرضا رحماني، ص40. ژان هرش، ص5

 . 14. كارل ياسپرس، ص6

 . 14، كارل ياسپرس، ص48-16، پل استراترن، ص42، سيد هادي جعفري، ص16. فردريك كاپلستون، ص7
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يك سال پس از آن، زمام دار جوان )يونوسيوس دوم( به فيلسوف آتن نامه نوشت كه »

ن دوباره به افالطون براي بار سوم به سيراكوز بيايد، اما باز هم ناكام ماند. ديون كشته شد و افالطو

  1آتن بازگشت.

در  پيش از ميالد، 348-347هاي متفاوت تاريخي[ در سال سرانجام افالطون ]بنابر نقل قول

در پشت ميز كارش يا در يك جشن عروسي درگذشت و پيكرش را در  2سالگي 81يا  80سن 

   3آكادمي به خاك سپردند.

صد سال ]و به نقلي نزديك به آكادمي يعني دانشگاه افالطون پس از مرگ وي حدود نه

م. همچنان مركز آموزش مكتب افالطون باقي ماند و سرانجام  529[ باز بود... و تا سال 4هزار سال

م. به  531نيانوس تعطيل شد و اساتيد آن در سال در همان سال به فرمان امپراتور روم يعني يوستي

   5دربار انوشيروان ساساني پناهنده شدند.

 افالطون . آثار 2-2

در مورد مجموعه اثار افالطون، مي توان ادعا كرد كه به طور كامل به دست ما رسيده و در 

  6دسترس است، اما در مورد درس هاي محاوره اي ايشان، چيزي به ما نرسيده است.

 شود:آثار افالطون بر چهار دوره تقسيم مي

 اول، جمهوري، ايون.. الخس، خارميدس، پورتاگوراس، اوتيفرون، ايزيس، كتاب 1

. آپولوژي )دفاعيه(، كريتون، گرگياس، منون، اوتيدم، كراتيلوس، هيپياس كوچك و بزرگ، 2

  1منكسنوس.

                                     
 . 24. سيد هادي جعفري، ص1

 . 111. آندره كرسون، فالسفه بزرگ، ص2

، پل استراترن، 3، غالمرضا رحماني ص44، ص1384. ت.ز.الوين، از سقراط تا سارتر، پرويز بابايي، چاپ اول تهران، نگاه 3

، سايمون 40، ژان هرش، ص160، فردريك كاپلستون، ص19، ادوارد تسلر، مقالة افالطون، حسن فتحي، ص48-16ص

  . 111، آندره كرسون، ص59، ص1391سوفان مرد، عباس مخبر، چاپ دوم، تهران، مركز زمستان كريچلي، فيل

 . 42. سيد هادي جعفري، ص4

 . 28.  غالمرضا رحماني، ص5

 .161. فردريك كاپلستون، ص6
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 . پارمنيدس، سوفيست، مرد سياسي، فيلبس، فايدروس.3»

  2«7. تيمائوس، كرتياس، قوانين، نامة شمارة 4

رديده بود كه بايد به اين البته اسامي اثار ديگري نيز از طرف منتقدان جديد حذف گ

فهرست اضافه كرد مثل: الكيبيادس اول و دوم و رقبا و ته آژس، كليتوفون و مينوس و سيزده نامه 

ديگر افالطون كه مورد حمله منتقدان قرار گرفته بود، اما امروزه بيشتر ان ها صحيح پنداشته شده 

   3است.

 . شیخ اشراق 3

 . زندگي نامه شیخ اشراق 3-1

لفتوح شهاب الدين يحيي بن حبش بن اميرك سهروردي ملقب به شيخ اشراق در سال ابوا

اي در حوالي زنجان كه در آن هنگام و در زمان م( در سهرورد، دهكده 1153هـ..ق ) 549

پس از گذراندن دوران كودكي، قران و مقدمات علوم 4آشوبهاي مغول شر پر رونقي بود زاده شد.

فراگرفت. از همان اوائل كودكي، تيزهوشي و استعداد كم نظير در سيما و عربي را در همان روستا 

اعمال شهاب الدين، نمايان گشت.استعداد سرشار و عمق تدبر و نبوغ، او را از همساالنش متمايز 

                                                                                                      
  . 21. كارل بورمان، ص1

  . 18. كارل ياسپرس، ص2

 . 146. آندره كرسون، ص3

رح حكمة االشراق، حسين ضيائي تربتي، چاپ دوم، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و . شمس الدين محمد شهرزوري، ش4

، شهاب الدين سهروردي، حكمة االشراق، سيد جعفر سجادي، چاپ نهم، تهران، دانشگاه 26، ص1380مطالعات فرهنگي، 

ان، بنياد حكمت صدرا، ، شهاب الدين سهروردي، حكمة االشراق، قطب الدين شيرازي، چاپ اول: تهر1، ص1389تهران، 

ي اسالمي، چاپ اول، تهران، ، سيد حسين نصرو اليور ليمن و جمعي از  مترجمين، تاريخ فلسفه7، ص1، ج1392بهار 

، ميان محمد شريف، تاريخ فلسفه در اسالم، نصر ا... پورجوادي، چاپ دوم، تهران، مركز نشر 272، ص1386حكمت، 

  . 529، ص1389دانشگاهي، 
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مي كند تا اينكه پدر ايشان تصميم مي گيرد كه وي را به يكي از مراكز علمي دانش ان زمان 

 1بفرستد.

مراغه رفت و نزد مجد الدين حبلي )گيالني، جيالني( حكيم و متكلم، فقيه و  وي ابتدا به

سپس براي تحصيل مراتب  2، حكمت و اصول فقه و كالم پرداخت.اصولي به تحصيل ابتدائي فقه

هاي ديگر فرق تر علمي مراغه را ترك كرده و به حوزة ديگر علمي آن زمان كه با حوزهعالي

گردد و حكمت مند ميرد شد و از محضر ظهير الدين فارسي )قاري( بهرهداشت به نام اصفهان وا

  3گيرد.سينوي و مشائي را فرا مي

او كتاب البصائر سهالوي در منطق را نزد ظهير الدين فارسي خواند و از نوشته ها و كتب 

  4ايشان معلوم است كه در بصائر تدبر كرده است.

ر الدين رازي، يكي از بزرگترين مخالفان فلسفه يكي از همدرسان وي در اين دوران، فخ

اي از كتبا تلويحات وي را به او دادند آن را بوسيد و بود كه وقتي پس از مرگ سهروردي نسخه

                                     
لدين يحيي سهروردي، حكمة االشراق، محمد ملكي، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات . شهاب ا1

 .65-64، ص1، ج1391فرهنگي، 

. شمس الدين محمد شهرزوري، نزهة االرواح و روضة االفراح )تاريخ الحكماء(، مقصود علي تبريزي، چاپ دوم، تهران، 2

، سيد 3، شهاب الدين سهروردي، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج458، ص1384انتشارات علمي و فرهنگي، تابستان 

تاريخ ، هانري كربن،12، ص3، ج1380تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تابستان  حسين نصر، چاپ سوم،

ازي، شرح حكمة ، قطب الدين شير288، ص1،  ج1373فلسفه اسالمي، سيد جواد طباطبائي، چاپ اول، تهران، كوير، 

 . 272، سيد حسين نصرو اليور ليمن، ص12، ص1388االشراق، محمد موسوي، چاپ اول، تهران، حكمت، 

، شهاب الدين سهروردي، مجموعه مصنفات شيخ 458. شمس الدين محمد شهرزوري، نزهة االرواح و روضة االفراح، ص3

عباس داكاني، سهروردي و غربت غربي، چاپ اول،  ، پرويز288، هانري كربن، تاريخ فلسفه اسالمي، ص12اشراق، ص

 . 2، ص1386تهران، نشر علم، 

 .458. شمس الدين محمد شهرزوري، نزهة االرواح و روضة االفراح، ص4
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پس از چندي مانند بسياري ديگر از بزرگان صوفيه و عرفان، شروع به سير انفسي با  1گريست.

  2سفر در سرزمين هاي گوناگون اسالم همراه كرد.

به اطراف مختلف و متعدد سفر كرد و در ان حوالي با صوفيان خير همراه شد و در 

و به ذكر و ورد مشغول شد و  3محضرشان تلمذ كرد و سپس به رياضت و خلوت مشغول گشت

بيشتر ايام سال، روزه بود و به عبادت مي پرداخت تا اينكه به مقامات عاليه و نهايت مكاشفه رسيد 

   4شده و مي گويند كه امور عجيبي در وي مشاهده گشت.و صاحب كرامات 

پس از آن سهروردي به آناتولي در تركيه رفت، و در ديار بكر سكني گزيد و مدتي را در » 

گذراند. در « عماد الدين قره ارسالن»آن ديار ]به نام[ نزد يكي از ]اميران و سالطين سلجوقي[ 

را به نام همين سلطان به رشته « االلواح العماديه»يعني  همين جا بود كه نخستين اثر فلسفي خويش

  5«تحرير درآورد. 

سهروردي پس از مدتي به ماردين از ديگر بالد تركيه رسيد و در آنجا به محضر فخرالدين 

 مارديني كه از عرفا و حكماي زمان خويش بود رسيد. 

ستود، ولي هميشه او را ميكرد. و هوش و استعداد استاد همواره از او به بزرگي ياد مي

  6ترسم.پروايي او به جانش ميگفت كه از بيمي

                                     
،  سيد حسين نصر، سه حكيم مسلمان، احمد آرام، چاپ 12، ص3. شهاب الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات ج1

  .66، ص1386ششم، تهران، امير كبير، 

  . 12، ص3. شهاب الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات ج2

 . 458. شمس الدين يحيي سهروردي، نزهة االرواح و روضة االفراح، ص3

 . 355، ص1386. علي اصغر حلبي، تاريخ فلسفه در ايران و جهان اسالم، چاپ دوم، تهران، اساطير، 4

  . 358-355، علي اصغر حلبي، ص73، محمد ملكي، ص4-3. پرويز عباسي داكاني، ص5

، شهاب الدين سهروردي حكمة االشراق، محمد ملكي، 462-461. شمس الدين محمد شهرزوري، نزهة االرواح، ص6

  . 355، علي اصغر حلبي، ص272، ص2، سيد حسين نصرو اليور ليمن، تاريخ فلسفه اسالمي، ج77-76ص
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سهروردي در آخرين سفرش وارد شهر حلب شد. آوازه و شهرت شيخ به گوش ملك 

هاي صليبي رسيد امير جوان شيفته و مجذوب ظاهر ايوبي فرزند صالح الدين ايوبي فاتح جنگ

 ندگار شود و شيخ نيز پذيرفت. شيخ شد و از او دعوت كرد كه در آنجا ما

اش هايش و ابداعات و چگونگي زندگيباكي معتقدانش و نوشتهمهارت وي در فلسفه و بي

و... مخالفانش را عليه او شوراند، به ويژه آن كه فضاي عمومي آن زمان عليه حكماء بود و فقها بر 

 دادند. هاي خويش قرار ميگرفتند و آنان را آماج حمالت و تهمتاهل تصوف و حكمت خرده مي

ها مناظراتي در حضور ملك ظاهر و يا در مساجد و.... ميان سهروردي و علما و تشكيل ماه

شد كه همة آنها از جواب دادن به شيخ ناتوان بودند، تا اين كه آنها درخواست كردند كه در مي

ناظره سواالتي از شيخ اي تشكيل شود. در محضور ملك ظاهر و قاضي القضات شهر جلسة مناظره

داد تا اينكه پس از پايان باكي و سرنترس به سواالت آنان جواب ميشد و شيخ نيز با بيمطرح مي

جسه قاضي القضات حكم بر ارتداد و تكفير و وجوب قتل شيخ را به ملك ظاهر اعالم كرد، اما 

 ملك ظاهر زير بار نرفت و از اجراي آن امتناع كرد.

لب از اجراي حكم نااميد شدند و عالقة وافر امير جوان به شيخ را پس وقتي علماي ح

هاي صليبي خارج شده بود و براي اي به صالح الدين ايوبي ]كه به تازگي از جنگفهميدند نامه

تثبيت اوضاع و حكومت به حمايت فقيهان نياز داشت[ نوشتند كه اگر اين حكم اعدام شيخ را 

دش نابود خواهد شد چون در آن نامه مواردي از قبيل: ارتداد، فساد اجرا نكند، دين و دنياي فرزن

در دين، اغواي شاه جوان، ادعاي نبوت، ارتباط با اسماعيليان و شيعه گري و... را مطرح كردند و 

 به شيخ نسبت دادند. 

اي به فرزندش ملك ظاهر نوشت و از او خواست تا حكم اعدام شيخ صالح الدين نيز نامه

كند ولي ملك ظاهر فرمان پدر را ناديده گرفت و روال تسامح و تساهل را در پيش گرفت  را اجرا

اما علماي حلب كه ديدند حكم اجرا نشد، دوباره براي صالح الدين نامه نوشتند كه سهروردي 

بايد كشته شود واال موجب فساد عقيده خواهد شد و حتي اگر اخراج شود باعث فساد و گمراهي 

 شد. مردم خواهد 

اي به خط قاضي فاضل فرستاد و پسرش را تهديد كرد كه اگر مرتبة دوم صالح الدين نامه

 كند كه امارت را از او بگيرند. اي نمايد حكم ميدر قتل سهروردي مسامحه
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هـ.ق  در سن سي و هشت سالگي به طور اسرار آميزي  587سرانجام سهروردي در سال 

رسيد، به طوري كه شهرزوري از شارحان و ]شهادت[ كه هنوز كامال روشن نيست به قتل

و در »نويسد: زندگينامه نويسان معتبر در زمينه شيخ اشراق و آثارش نحوة قتل شيخ را اينگونه مي

ام: بعضي را گمان آن كه او را در بنديخانه انداختند و منع كيفيت قتل او سخنان مختلف شنيده

گويند كه: او خود منع نفس از طعام نمود تا فوت فرمود، و شراب و طعام كردند تا مرد، و برخي 

گويد كه: به شمشير كشتند، و قومي برآنند كه از بعضي برآنند كه او را خفه نمودند، و ديگري مي

  1«.ديوار قلعه انداختند و سوختند

 . آثار شیخ اشراق3-2

ند كه بيشتر آنها به سهروردي با وجود كمي عمر حدود پنجاه كتاب به فارسي و عربي نوشت

 توان آنها را به پنج دسته تقسيم كرد:و مي 2دست ما نرسيده است.

. چهار كتاب بزرگ نظري و تعليمي )سه رسالة فلسفه مشايي ارسطويي و چهارمي اشراقي 1

 محض( كه عبارتند از: تلويحات، مقامات، مطارحات، و حكمة االشراق.

كتب فوق به زبان ساده است، از قبيل هياكل النور، هاي تعليمي كوتاه كه تلخيص . رساله2

االلواح العمادية، پرتو نامه، اعتقاد الحكماء، اللمحات، يزدان شناخت، و بستان القلوب كه دو كتاب 

اخير را سيد شريف جرجاني به عين القضات نسبت داد ولي به احتمال بيشتر از خود سهروردي 

 است. 

س و مراتب نفس و اشراق، نظير: عقل سرخ، آواز پر . حكايات ساده و رمزي سفر نف3

جبرئيل، قصة الغربه، الغربيه، لغت موران، رسالة في حالة الطفولية، روزي با جماعت صوفيان، 

 رسالة في المعراج، و صفير سيمرغ.

                                     
، 12، شهاب الدين يحيي سهروردي، مصنفات شيخ اشراق، ص614. شمس الدين محمد شهرزوري، نزهة االرواح، ص1

، سيد حسين نصرو اليور 288، هانري كربن، ص26شمس الدين شهرزوري، شرح حكمة االشراق، حسين ضيائي تربيتي، ص

، سيد حسين 80-73، ص1390، 530-529، ميان محمد شريف ص359-358، علي اصغر حلبي، ص273-272ليمن، ص

 .68-66مان، صنصر، سه حكيم مسل

  . 69-68، سيد حسين نصر، سه حكيم مسلمان، ص68. شمس الدين محمد شهرزوري، نزهة االرواح، ص2
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. ترجمه و شرح و تفسير كتب قديم فلسفه و قرآن كريم، نظير: ترجمة فارسي رسالة الطير 4

رح اشارات بوعلي، رسالة في حقيقة العشق مبتني بر رسالة في العشق بوعلي سينا و ابن سينا، ش

 تفسير آياتي از قرآن كريم.

ها و زبان عربي كه شهرزوري آنها را الواردات و التقديسات القلبيه . دعاها و مناجات نامه5

  1ناميده است.

 

                                     
، سيد يحيي يثربي، حكمت اشراق سهروردي، چاپ دوم، قم، 464-463. شمس الدين محمد شهرزوري، نزهة االرواح، ص1

، شهاب الدين يحيي سهروردي، مجموعه 275-273. سيد حسين نصرو اليور ليمن. ص22-21، ص1386بوستان كتاب، 

 . 20-19، ص3مصنفات، ج
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 . نظام فلسفي افالطون 1

فالسفة نخستين )پيش سقراطي( سعي خود را بيشتر مصروف و موقوف شناخت عالم 

تجزيه نشدني جهان  خارج و يافتن گوهر اشياء و يا به تعبيري مادة اولية و اصل نهائي و

 1نمودند.مي

هسته اصلي عقيده انان اين بود كه امكان معرفت به طبيعت دست يافتني است ولي برخي 

  2از منابع اكتساب معرفت بهتر از منابع ديگر است.

است كه در قرن پنجم قبل از ميالد در ميان دانشمندان يوناني، قبل از سقراط موجي برخ

  3اند.ناميده« گريسوفسطائي»معموال آن را 

 عواملي كه موجب پيدايش اين موج گرديد عبارتند از:

. به طوري كه نتوانستند ماده المواد واحدي را پيدا 4. تفاوت در جهان بيني فالسفه نخستين1

  5كنند و زمينه ساز بروز شك در مردم شدند.

                                     
، 1، ج1389جلد، قم، دفتر انتشارات اسالمي، پائيز  1، علي نقي فقيهي، نگرشي نو بر تاريخ فلسفه، 7. ويل دورانت، ص1

ر اساتيد و دروس انتشارات معاونت امو، محمد تقي فعالي، درآمدي بر معرفت شناسي ديني و معاصر، چاپ اول، قم،57ص

، فردريك 17، ص1376، يحيي مهدوي، شكاكان يونان، چاپ اول، تهران، خوارزمي، 45، ص1377معارف اسالمي، زمستان 

، 1، ج1388كاپلستون، تاريخ فلسفه، يونان روم، جالل الدين مجتبوي، چاپ هشتم، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 

 .99ص

  .1. ديويد، و هاملين، ص2

  . 24، ص1380حمد حسين زاده، معرفت شناسي، چاپ هفتم، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، زمستان .  م3

، 1388ي يوناني تا پايان قرون وسطي، چاپ اول، قم، انتشارات بين المللي، . مهدي بنايي، تاريخ فلسفه غرب، از آغاز دوره4

  .81ص

  .157. مصطفي ملكيان، ص5
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سوفان يوناني،خصوصا هراكليتوس و پارمنيدس. . بي ارزش بودن حواس در تفكر فيل2 

هراكليتوس جهان را در حال تغيير و شدن مي پنداشت و اشكارا مخالف ادراك حسي بود و 

پارمنيدس، دگرگوني و شدن را نفي مي نمود  بر هست تاكيد داشت. عالوه بر اين ها، مباحث و 

واس مجال و فرصتي باقي مسائلي را كه زنون در باب حركت مطرح كردند، ديگر براي ح

 1نگذاشت و با اين كار، پايه جهان شناسي و اعتماد به حواس و رسيدن به معرفت باقي نمي ماند.

زيرا وقتي حس بي اعتبار و بي ارزش مي شد، ثمره ايي كه از حس)دانش هاي اطراف ما( به 

  2ش سوفسطائيان بود.دست مي امد نيز بي اعتبار مي شد.اين علت دوم از مهمترين علت هاي پيداي

. وسعت اشنايي يونانيان با ساير فرهنگ ها، تمدن ها ، ملل و جوامع ديگر. و اين اشنايي، 3

كم كم ذهن مردم يونان را با سواالتي مواجه ساخت كه زمينه ساز بروز ترديدهايي نسبت به 

 3قوانين ثابت و اليتغير گذشته شد و معرفت سابق را درهم فرو مي ريخت.

هاي مختلف از طرفي و وكيل دعاوي داشتن اطالعات وسيع و دايرة المعارفي از دانش. »4

شد سوفسطائيان بتوانند سخن هر كدام  از طرفين دعوا را بدون بودن از طرف ديگر، باعث مي

كم اين كردند اثبات كنند. اين امر موجب شد كه كمتوجه به حق يا باطل بودن آن كه اراده مي

؟ در «حق چيست»ان به وجود آيد كه معيار اثبات حقايق و پاسخ به اين سوال كه تصور براي آن

  4«دست ماست و ما مقياس حق و باطليم. 

. فالسفه پيش از سقراط به دنبال يافتن حقيقت بودند ولي سوفسطائيان اموزگاراني بودند 5

افق شده مي گشتند تا كه شهر به شهر در پي شاگرداني براي تعليم هنر زندگي در قبال اجرت تو

  5به ان طريق غلبه بر حريف در مباحثه را بياموزند و خواستار فايده علمي ان مباحث بودند.

                                     
  . 82، ص. مهدي بنايي1

  . 158-157.  مصطفي ملكيان، ص2

 . 158؛ مصطفي ملكيان، ص83. مهدي بنايي، ص3

. حسن معلمي، نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه غرب، چاپ اول، تهران، مركز نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 4

  . 26، ص1380بهار، 

 .102 -101. اميل بريه، ص5
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آنان بعد از گذشت مدتي به اين نتيجه رسيدند كه نكند حق و باطلي وجود ندارد و هر 

و هرچه او  دوي اينها )چه حق و چه باطل( در گرو پندار انسان باشد و هرچه او حق بداند، حق

  1باطل بداند، باطل باشد.

ق.م( آن را  410-485اين همان نظري بود كه يكي از بزرگان سفسطه به نام پروتاگوراس )

باشد. البته مطرح كرده بود كه حقيقت تابع ادراك انسان است و انسان معيار حق و باطل مي

توان ق.م( مي 375-483د اش در نظر گرگياس )حدوترين شكلنظريات سوفسطائيان در افراطي

چيزي به عنوان واقعيت وجود ندارد،  و اگر هم وجود داشته باشد، ما »مشاهده كرد كه معتقد بود: 

توانستيم علم توانستيم به آن علم پيدا كنيم نميتوانستيم به آن علم پيدا كنيم، و اگر هم مينمي

  2«خود را به ديگري منتقل كنيم.

ائيان مطرح كردند به سمت شكاكيت عام و نسبي گرايي پيش اگرچه مباحثي كه سوفسط

رفت، اما سواالتي را دربارة حقيقت، معرفت و امكان دسترسي به آن علم مطابق با واقع، حقيقت 

 ذهن و... مطرح كرد كه منجر به اين شد كه مسائل معرفت شناسي در دل مسائل فلسفي قرار گيرد. 

كه در تاريخ انديشه جهان نقش ارزشمندي )البته به  و از اين طريق نه در تاريخ يونان

، به طوري كه مي توان ادعا كرد كه شروع پيشرفت فلسفه يونان 3صورت ناخوداگاه ( ايجاد كردند

و به نوعي با انتقال انديشه فلسفي از جهان پيرامون به خود انسان، نقش  4با سوفيسم شكل گرفت 

  5ون و ارسطو را بر عهده گرفتند.واسطه و مددكار فلسفه سقراط و افالط

( sophists« )سوفيست»يا « سوفسطايي»با ظهور و بروز انديشمندان و متفكراني با عنوان 

در دورة پيش از سقراط و رواج شك گرايي توسط ايشان در يونان، سقراط و بعد از او افالطون بر 

مام همت خود را مصروف اين نكته آن شدند تا با اين پديده در حال شيوع به مبارزه برخيزند و ت

                                     
  .34. محمد حسين زاده، ص1

  .2. ديويد و هامين، ص2

  . 82، ص1375گاتري، فالسفه يونان، حسن فتحي، چاپ اول، تهران، فكر روز،  . دبليو، كي، سي،3

 . 7ويل دورانت، ص 4

  . 103. فردريك كاپلستون، ص5
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سقراط در عالمي پا نهاده بود كه تفكر سوفيسم روز به روز گسترش مي يافت كه به نظر  1كردند.

او هم عقال و هم خصوصا از نظر اخالقي بسيار خطرناك بود، براي همين مبارزه با اين مكتب را 

  2كار هميشگي خود قرار داد.

اتن بود كه بر مسائل اخالقي تاكيد مي ورزيد و اوقاتش را  او يكي از افراد متوسط الحال

صرف مناظره و مباحثه با ديگر مردمان مي كرد و به جوانان فلسفه مي اموخت اما نه مثل 

   3سوفسطائيان در قبال اجرت.

وي معتقد بود كه مناظره و استدالل فقط براي پيروزي بر خصم نيست بلكه مي توان با ان 

  4رجات معرفت و حقايق زندگي بشري دست يافت.به باالترين د

و نه فقط در  5سقراط و در پي ان افالطون از رقبا و معارضان سرسخت شك گرايي بودند

علم و يقين شك نداشتند، بلكه كساني را كه زمزمه شك و ترديد از ان ها فهميده مي شد انتقاد و 

ون با سوفسطائيان را طوري منزجر برخي اين معارض بودن سقراط و افالط 6تخطئه مي كردند

 7كننده يافتند كه نوشته هاي افالطون در اين زمينه را از روي انصاف و عدالت نمي دانند.

                                     
  . 19. يحيي مهدوي، ص1

، 1389اپ دوم، تهران، نشر علم، . دبليو، كي. سي گاتري، فيلسوفان يونان باستان، از طالس تا ارسطو، حسن فتوحي، چ2

  . 101ص

  . 138. برتراند راسل، ص3

، 1387. رابرت سي، سالمن و كتلين ام. هيگنز، شور فرد: تاريخ بسيار مختصر فلسفه، كيوان قباديان، تهران، نشر اختران، 4

  . 65ص

  . 37. يحيي مهدويف ص5

  . 56. همان، ص6

  . 53. ت.ز.الوين، ص7
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ق.م. در دادگاهي به اتهام عمومي بي 399سرانجام اين مرد بزرگ يعني سقراط در سال 

ان را مجاز دانسته تقوايي و فساد جوانان اتن، ترويج خداياني از جنس ديگر كه دولت پرستشش

  1بود به مرگ محكوم شد و شوكران را سركشيد.

  2مرگ سقراط، بزرگترين و مهمترين تاثير را بر انديشه افالطون نهاد و او را بيدار كرد.

اگر چه شروع سواالت و مباحث پيرامون معرفت شناسي را به سوفسطاييان و طرح جواب 

اولين انديشمندي كه تفكر جدي بر معرفت كرد و  دهيم امابه اين مباحث را سقراط نسبت مي

او پيش از هر چيزي قصد داشت ادامه دهنده راه  3مباحث ان را تحليل نمود، افالطون بود.

استادش باشد، زيرا تصور مي كرد كه با حفظ ارزش ها و مباني ثابت اخالقي سقراط و بسط و 

  4گسترش ان مي تواند به هدف شريف خود نايل ايد.

هرا بعد از سقراط، افالطون با پيروي از خط مشي وي به عنوان يك دشمن سرسخت و ظا»

( و در سوفسطاييان koyreشود، با استفاده از تعبير زيباي كويره )نيرومند سوفسطاييان ظاهر مي

بيند، اين مقابله اصولي غرض اساسي فلسفه او را دگرگون خود را مي« اشخاص مورد نفرت»

  5«سازد. مي

لذا او تمام هم و غم  6ديدگاه افالطون، سوفسطائيان دكان داراني با كاالهاي معنوي بودند از

و در اين راه  7خويش را مصروف مباحث معرفت شناسي و تحقيق و بررسي مسائل ان كرد

                                     
  . 23، ص1385، افالطون، عزت ا... فوالدوند، تهران، نشر ماهي، . جان، جي.كيني1

 .32، كارل ياسپرس، ص11-10، ص1382ققنوس، زمستان  . نايجل و اربتون، آثار كالسيك فلسفه، مسعود عليا، تهران،2

 . 9. پل موزر و مولدر و تروت، ص3

 . 113. دبليو. كي. سي گاتري، فيلسوفان يونان باستان، ص4

  . 41، ص1383ون مير، افالطون، فاطمه خوانساري، چاپ اول، تهران، موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، . گست5

  . 115. فردريك كاپلستون، ص6

 . 46، ص1386. محمد تقي  فعالي، مجموعه مقاالت معرفت شناس، مشهد، دانشگاه علوم اسالمي رضوي، شهريور 7
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كشمكش هاي  بسياري با سوفسطائيان پيدا كرد و همين كشمكش سبب داوري و تحقيرآميز بودن 

  1ه تا به امروز نزد ما دارد.اين كلمه از گذشت

افالطون اين مبارزه با سوفسطائيان و تبليغات كوبنده اش را، با قلم سحرانگيزش و نوشتن 

محاوراتش انجام داد و ان را چنان كوبيد كه تا به امروز تاريخ از ان ها به بدي ياد مي كند و هر 

   2استداللي را كه جنبه مغالطه داشته باشد، سفسطه مي نامد.

افالطون زحمات بسياري را در اين راه متحمل شد و مسائل مهمي را در باب شناخت 

مطرح كرد به طوري كه امروزه، دو واژه معرفت شناسي و نظريه معرفت در جهان غرب از ايشان 

  3به يادگار مانده است.

ا با برداشت گام مهم، دو نظام هستي شناسي و معرفت شناسي هماهنگ و منسجمي ر» وي 

سامان داد و نقش عمدة مسائل معرفت شناسي را در حل مشكالت وجود شناسي آشكار كرد. 

به طوري كه نظريه مثل  4«راه نيست اگر افالطون را مبدع علم معرفت شناسي بخوانيم. بنابراين بي

  5او تالشي است براي تبيين وجود حقايق ثابت و متمركز.

اكنده درباره معرفت سخن گفته اند، اما او بود كه به فالسفه قبل از افالطون نيز به طور پر

صورت مستقل به اين مباحث پرداخت و پرسش هايي را از قبيل اينكه معرفت چيست، كجاست، 

و بدين سبب مي  6چه مقدار از ان حقيقي است ،كدام يك از منابع معتبرند و... را مطرح ساخت

افالطون » 1يده بعضي از بزرگترين فالسفه دانست.و به عق 7توان او را باني واقعي معرفت شناسي 

                                     
  . 24-23، ص1389في، چاپ سوم، تهران، طرح نو، . كارل بورمان، افالطون، محمد حسن لط1

  . 212، ص1، ج1365. محمد رشاد. فلسفه آغاز تاريخ، تهران، كتابخانه صدر، پائيز 2

  . 46. محمد تقي فعالي، مجموعه مقاالت معرفت شناسي، ص3

  . 47. محمد تقي فعالي، درآمدي بر معرفت شناسي ديني و معاصر، ص4

يخ فلسفه غرب، حسن فتحي، تاريخ فلسفه غرب: از آغاز تا افالطون، چاپ اول، تهران، حكمت، كرفورد، تار. جي بي5

  .492، ص1392

  . 32. حسن معلمي، نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه غرب، ص6

  .2. ديويد و هاملين، ص7
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شديدا خواستار سيستم فلسفي غير قابل ترديدي بود كه بتواند براي هميشه در مقابل شك 

كرد كه با ها و بدگماني مخرب سياسي و اخالقي آنها دوام بياورد. او فكر ميهاي سوفيستورزي

ست ساختارهاي اخالقي/سياسي قوي براي توانسته ا« مسلم و قطعي»ابداع چنين معرفت شناس 

  2«جمهوري خود ايجاد كند.

و حال سوال اين است كه آيا افالطون توانست نظام جامعي را تشكيل دهد يا نه، نظرات 

 باشد:مختلفي مطرح مي

كنند كه او وارث سنتي ديرپاست دانند و مطرح مياي افالطون را موقعيت پرداز مي. عده1

او انديشة واقعيت فرا حسي، اهميت رياضيات و »تعددي در او اثر گذار بودند: و عوامل فلسفي م

تاثير هم سخني با گروه كوچكي از مردم دستچين شده و برگزيده را از فيثاغورس، انديشة تغيير 

مداوم را از هر اكلتيوس، دوگانگي ميان حقيقت و ظاهر و قابل اطمينان نبودن حواس را از 

  3«هاي اخالقي و مساله كليات را از سقراط گرفته است. ي موضوعو برتر پارمنيدس،

اين عده معتقد هستند كه افالطون يك نظام فلسفي واحد و كاملي را مطرح نكرده است 

 4بلكه نظريات مختلف گذشتگان را با يكديگر تركيب كرده است.

ت متعددي استفاده اي ديگر معتقدند كه افالطون اگرچه از عوامل و نظرا. در مقابل عده2

   5كرده است ولي نظام كامل و جامعي را تشكيل داد نه صرف تركيب و موقيت پردازي.

فلسفه افالطوني از اين ويژگي برخوردار است كه جويبارهاي مختلف جريان فلسفي »

بخشد. اين ويژگي تركيبي را خود مورخان قديم به روشني تشخيص پيشين را در خود وحدت مي

اما نبايد اين ويژگي را به معناي التقاط گرايي بيروني محض و ناسامانمند بگيريم، چرا كه   اند.داده

توان بر زبان چنين چيزي را درباره كسي كه قدرت خالقيت افالطون را دارد، به هيچ وجه نمي

                                                                                                      
  . 24، ص1385، خوارزمي، اسفند . براين مگي، فالسفه بزرگ آشنايي با فلسفه غرب، عزت ا... فوالدوند، چاپ سوم، تهران1

 .81، ص1380.  ديورا بينسون، افالطون قدم اول، مصطفي يونسي، چاپ اول، تهران، شيرازه، 2

  . 111، ص1381. ر.ج. هالينگ ديل، تاريخ فلسفه غرب، عبدالحسين آذرنگ، چاپ چهارم، تهران، ققنوس، 3

  . 170، فردريك كاپلستون، ص22ارل بورمان، ص، ك111، ر.ج هالينگ ديل، ص170-169.  برتراند راسل، 4

 .  39، كارل يا سپرس، ص62.  يحيي مهدوي، ص5
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هاي خويش را تر، حوزه پژوهشآورد. افالطون، در ضمن بررسي انتقادي دستگاههاي فلسفي قديم

روز بيش از پيش توسعه داد تا سرانجام به آفرينش دستگاه فلسفي تازه و اصيل و برخودار از  هر

  1«چنان جامعيتي موفق شد.

باشد، زيرا اگر افالطون تر از نظر قبلي ميتر و درسترسد اين نظر منطقيكه به نظر مي

ابسته نبود و تحت تاثير توانست نظام جامع و تكاملي را تشكيل دهد، تا امروز غرب به آن ونمي

شد و دست ماية اين همه كتاب و شرح و... از گذشته گرفت و به راحتي از ان رد ميآن قرار نمي

گرفت.در علت اين اختالف مي توان چند مورد را ذكر كرد: اول اينكه كتاب تا به امروز قرار نمي

و دوم اينكه  2او را استخراج كردهاي اكادميك افالطون در دسترس ما قرار نگرفته تا بتوان آراي 

  3ادبي بودن و هنري بودن اغلب آثار او، راه را براي استنباط يك راي مشخص بسته است.

اي است، شالير ماخر در اين باره معتقد است كه فلسفة افالطون واحد كامل پيوسته 

ون خود معتقد آنكه شكستگي يا جهش در آن باشد، يا به قول كارل ياسپرس در كتاب افالطبي

دهد ها روي مياست، شايد طرحي از آغاز در ميان نبوده است هر چند گسترشي كه در انديشه

نمايد كه طرحي بر همه آنها حاكم است. اين نمود خاصيت آفرينش فلسفي است كه به چنين مي

  4گيرد هر چند در مورد وسيلة بيان آگاهي كامل هست.طور كلي ناآگاهانه مشكل مي

افالطون نخستين »گويد: ( افالطون شناس ژاپني ميNaburu Notomiرو ناتومي )نوبو

مند حقيقت و هم كسي است كه فلسفه را نهادينه ساخت و آن را مستلزم هم جستجوي  نظام

  5«وابستگي بنيادي به استدالل با ديگران و با خود تلقي كرد. 

 . معرفت در ساختار فلسفي افالطون 2

                                     
  . 32-31. ادوارد تسلر، افالطون، حسن فتحي، ص1

  . 198. مصطفي ملكيان، ص2

 . 199-198. ادوارد تسلر، ص3

  . 25.  كارل ياسپرس، ص4

  . 116، ص1388فضل حضيري قزويني، چاپ اول، تهران، امير كبير، اي بسيار كوتاه، ابوال. جوليا انس، افالطون،  مقدمه5
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اند. از اين ميان، ز نخستين كساني هستند كه دربارة معرفت سخن گفتهفالسفة يونان ا

اي را ايفا كرده و مسائل متعددي را تحقيق و بررسي كرده است وي در كنار افالطون نقش ويژه

اي را از هر دو مباحث معرفت شناسانه به مباحث هستي شناسانه نيز توجه داشته و گاهي مسئله

كرد، اما با بررسي در محاورات افالطون و تأمل در نظام فلسفي وي ديدگاه طرح و بررسي مي

اي در اين نظام دارد و به توان به اين نتيجه رسيد كه نظريات معرفت شناسانه جايگاه ويژهمي

توان اساس نظام فلسفي افالطون دانست، به طوري كه در عصر نحوي معرفت شناسي را مي

 در غرب از اين فيلسوف به يادگار مانده است. « ية معرفتنظر»حاضر دو واژه معرفت شناسي و 

ها به تقابل پرداخت و هاي سقراط به شدت با آراي سوفيستافالطون با توجه به آموزه

حقيقت را به تمامه دست يافتني انگاشت. به همين علت نظريه معرفت در نظام فلسفي افالطون 

به آثار افالطون نظريه معرفت افالطون را در سه توان با رجوع كند. مينقش اساسي را ايفا مي

 مبحث اساسي خالصه نمود:

 . نظريه تذكر بودن علم و معرفت 1

 ها. نظرية قديم و جاودانه بودن ارواح انسان2

 . نظرية مثل3

توان اهم نظريات و تأمالت فلسفي افالطون دانست و اين خود نشانگر اين سه نظريه را مي

دهد. گرچه نظرية مهم مثل م فلسفي او را مباحث معرفت شناسانه تشكيل ميآن است كه عمدة نظا

صرفا معرفت شناسانه نيست بلكه بر اساس ديدگاه هستي شناسانه از اهميت بااليي برخوردار 

« تذكر»و نظريه « مثل»است اما در اين نوشتار قصد داريم به چينش معرفت شناسانه نظريه 

 بپردازيم.  

 « آنامنسیس»آوري   . نظریة یاد2-1

كند كه معرفت و علم در واقع نوعي تذكر و يادآوري افالطون در اين نظريه مطرح مي

در  اش در اين جهان،هاي پيشين است، زيرا نفس انسان پيش از تعلق به بدن انساني و ماديدانسته

بدن انساني،  جهاني ديگر همه حقايق را رؤيت كرده وي دانسته )فرا گرفته( و پس از حلول در

هايش را فراموش كرده و آن علوم و معارف از او دچار نوعي غفلت و نسيان گرديده  و دانسته

شود، همة حقايق در او نهفته است كه غبار غفلت و نسيان زدوده شده است. وقتي انسان متولد مي
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اينكه چيزي  را  شود نهبر آن نشسته است و هنگامي كه با علم و معرفتي در اين جهان رو برو مي

آورد هاي قبلي است كه با نوعي تالش و كوشش آنها را به ياد ميآموزد بلكه اين همان آموختهمي

مطرح گرديد. پرسشي كه در اين « منون»شود. اين نظريه اولين بار در رسالة و براي خود متذكر مي

ست، يا آدمي آن را به آيا فضيلت آموختني ا 1شود اين است كه فضيلت چيست.مكالمه مطرح مي

كند. عنوان موهبتي طبيعي داراست؟ در اثناي بحث افالطون اين مسئله را از زبان سقراط بيان مي

خواهي تحقيق داني چيست، چگونه ميپرسد درباره چيزي كه اصال نميمنون از سقراط سوالي مي

يست؟ و اگر آن را داني چكني؟ و در اثناي تحقيق چه تصوري خواهي داشت از چيزي كه نمي

  2جستي.اي همان است كه ميبيابي از كجا خواهي دانست كه آنچه يافته

توان به حقيقت دست خواهد بگويد اين است كه در اين گونه امور هرگز نميآنچه او مي

يافت. سقراط، با اينكه ادعاي منون را كه به صورت كامال كلي بيان شده است به حق مغالطه 

گيرد و براي رد آن به نظرية يادآوري، كه بر پاية مرگ ناپذيري نفس ا بسيار جدي مينامد، آن رمي

اي آورد و از محتواي ُارفهجويد و شعري از پيندار را شاهد ميو... استوار است، توسل مي

گيرد كه نفس در ضمن سير خود همه چيز را ديده و شناخته است و فيثاغوري آن چنين نتيجه مي

  3« هر جستجو و آموزش در اين جهان چيزي جز يادآوري نيست.از اين رو 

چون روح چنان كه گفتم مرگ ناپذير است و بارها »دهد: سقراط اين چنين پاسخ مي

توان گفت همه چيزها را گيرد در اين جهان و آن جهان بسي چيزها و حتي ميزندگي را از سر مي

ر بتواند دربارة فضيلت و ديگر چيزها مطالبي را شناسد. از اين رو شگفت نيست اگبيند و ميمي

كه در زندگي پيشين ديده و دريافته است بياد آورد. چون تمام طبيعت به هم پيوسته است و روح 

شناسد پس مانعي نيست كه هر كه چيزي را به ياد آورد اگر از جست و جو باز همه چيز را مي

                                     
  . 123. كارل بورمان، ص1

  364، ص1خوارزمي، ج . افالطون، دوره آثار افالطون، محمد حسن لطفي و رضا كاوياني،2

  . 911. تئودور گمپرتس، ص3
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نامند ولي پژوهيدن و آموختن در ا مردمان آموختن مينايستد همه چيز را بياد آورد. اين يادآوري ر

   1حقيقت جز به ياد آوردن نيست.

اين نظريه همانطور كه در سخنان سقراط بيان شد مستلزم قديم بودن روح انسان است يعني 

باشند را « مثل»، حقايق اشياء كه همان ها قبل از حلول در بدن جسماني در اين جهانارواح انسان

شود و بايد در اين جهان اند و با حلول روح در بدن جسماني، روح دچار نسيان ميردهرويت ك

هرگاه چيزي كه »همه چيز را دوباره به ياد آورد. استدالل افالطون در اثبات اين نظريه آن است كه 

جوئيم از هر جهت مجهول باشد جستجوي آن امكان پذير نيست و اگر معلوم باشد، اين مي

لي ندارد. پس بايد بر آن باشيم كه فكر مخاطب دربارة مطلبي كه مورد بحث و جستجو حاص

منحصر است توجهي به نفس االمر دارد و براي اينكه او را چنين توجهي حاصل باشد، بايد 

بگوييم كه وجود نفس االمري را از پيش شناخته است و اينكه جستجوي او براي باز شناختن آن 

   2.«يا به ياد آوردن آن است

باشد، سقراط سعي تواند اين قضيه را درك كند و باور آن براي او مشكل ميچون منون نمي

كند كه براي او يك مثال عيني بزند. لذا سقراط غالم منون را فرا مي خواند، انگاه از او مسائل مي

هي هندسي را مي پرسد كه نشان مي دهد غالم در واقع رياضي مي داند ولي خودش از ان اگا

خواهد اين مسئله را حل كند كه اگر مربعي داشته سقراط از بردة )غالم بچه( مزبور مي»ندارد. 

باشيم كه حلول هر يك از اضالع آن، يك متر باشد، حلول اضالع مربعي كه مساحتش دو برابر 

اين مربع است چه قدر خواهد بود؟ آيا مساحت مربع دوم، دو برابر دو متر نخواهد بود؟ برده 

گويد: چهار شك چنين است. سقراط مي پرسد: دو برابر دو متر چند است؟ ميدهد: بيپاسخ مي

پرسد: اگر مربعي داشته باشيم كه هر ضلع آن، دو برابر ضلع مربع دوم باشد متر، سقراط دوباره مي

ر دهد: چها)هر ضلع آن چهار متر باشد( مساحت آن چند متر خواهد بود؟ برده سرانجام پاسخ مي

 «متر(. 16برابر مربع قبلي خواهد بود )

                                     
  . 365. افالطون، ص1

 . 154. اميل بريه، ص2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

42 

 

يك جوان )بردة منون( حتي كسي كه »شود نتيجه گرفت كه از اين گفت و گو اين طور مي

تواند، بدون آموختن، هيچ آموزشي در رياضيات نداشته باشد، تنها با فراگرد پرسش و پاسخ مي

آنها را از هيچ كسي نياموخته است و از آنجا كه وي  « بيرون دهد»وادار شود كه حقايق رياضي را 

تواند آنها را از ادراك حسي به دست آورد، الزمة اين آن است كه آنها را در يك حالت وجود نمي

  1صرفا فراگرد تذكر است.« يادگيري»قبلي درك كرده باشد و فراگرد 

تلقي  بدين ترتيب نظريه ياداوري را مي توان دليل بر وجود روح پيش از ورودش در بدن

كرد، چون روح قبل از اينكه در كالبد وارد شود، صاحب همه دانش ها بوده و در زمان ورود 

  2دچار نسيان شده كه از راه سوال و جواب يا  تداعي، معرفت فراموش شده بر مي گردد.

نيز اين نظريه )البته همراه با نظريه مرگ « منون»افالطون در محاورات ديگرش غير از 

كبس گفت: »كند،نظير آنچه در محاورة فايدون مطرح كرده است: وح( را مطرح ميناپذيري  ر

گويي كه آموختن جز سقراط دليل ديگر بر درستي اين سخن همان مطلبي است كه تو همواره مي

به ياد آوردن نيست. اگر اين سخن راست باشد ناچار ما بايد چيزي را كه در اين زندگي به ياد 

پيشين آموخته باشيم و چنين امري امكان پذير نبود اگر روح ما پيش از آن كه  آوريم در زندگيمي

داشت و همين خود  دليل است بر اينكه روح بايد از آغاز وجود در قالب كنوني درآيد وجود نمي

 3« داشته باشد و تا ابد زنده بماند.

بس و سيمياس  و... اين افالطون در اين محاوره، از زبان سقراط با افراد متفاوتي از قبيل ك

كند كه كند  و تعريف جديدي از آموختن مطرح ميدارد و القاء مينكته را به طور مكرر بيان مي

 آموختن چيزي جز ياد آوردي و تذكر نيست. 

همچنان كه افالطون در محاورة ديگري به نام فايدروس، از زبان سقراط به فايدروس 

پسنديده است و چه چيز نه و اينكه با سخن چه بايد كرد تا درباره اينكه در نويسندگي چه چيز 

كند كه هنر، روح ادم ها را خدا را خوش آيد و نه در قالب داستان اساطيري به او گوش زد مي

                                     
  . 245. فردريك كاپلستون، ص1

   . 124. كارل بورمان، ص2

  . 1، )فايدون(، ج471. افالطون، ص3
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سست و بي انگيزه مي كند و انسان را دچار نسيان مي سازد، چون مردم بواسطه هنر از نيروي 

خويش و دست يافتن به دانش بي واسطه رجوع نمي  ياداوري غافل مي شوندو ديگر به درون

  1كنند، چون اين هنر براي حافظه است نه براي نيروي ياداوري.

هايي كه در مورد اينكه معرفت بعد از ذكر چند نكته در مورد يادآوري افالطون به پرسش

يعني يادآوري يابي، گويد: پرسش اول اين است كه مبدأ )شروع( اين راهيادآوري باشد، پاسخ مي

 چيست؟

يابي، يعني يادآوري ممكن است برخورد با چيزي شبيه باشد يا با چيزي مبدا اين راه»

شود كه در حوزة تجربه به ناشبيه، يا بحث فلسفي از اين حال يك باره تفكر به واقعيتي آگاه مي

را ما را متوجه طور دقيق قابل آزمودن نيست، ولي در منتهاي بداهت است. اين واقعيت بديهي فو

سازد كه با آن پيوستگي ضروري دارد بدين سان دروازة تمامي حوزة دانش باز واقعيت ديگري مي

  2« شود.مي

شود آن است كه آيا شباهت ميان آنچه ديده شده و پرسش ديگري كه در اينجا مطرح مي

  3شود كامل است يا كامل نيست؟آنچه به ياد آورده مي

بپردازد و « خود برابري»شود تا به بررسي مفهوم ل، سقراط بر آن ميبعد از ذكر اين سوا

آوريم، خود مفاهيم نيستند هايي كه ما از طريق ادراك حسي به دست مينشان دهد كه شناسايي

تر كردن اين مانند. سقراط براي روشن خواهند كه به خود هر چيزي برسند ولي عقب ميبلكه مي

« برابر»چوبي را با چوبي يا سنگي را با سنگي برابر بدانيم، اما خود مفهوم زند، اگر مطلب مثالي مي

رسند، مسلم است به كلي از اين دو جدا است. چون دو چيز برابرگاه نابرابر )و ناقص( به نظر مي

آيد. با اين هيچگاه نابرابر به نظر نمي« برابري»كه دو چيز برابر غير از خود برابري است. اما خود 

  4شود.د با ديدن آن دو چيز كه غير از برابر هستند، تصور برابري در ما پيدا ميوجو

                                     
 . 275، فايدروس، بند 3، ج1269. افالطون، ص1

  . 125، كارل بورمان،  ص73، فايدرون، بند 1، ج473.  همان، ص2

  .74، فايدون، بند 1، ج473. همان، ص3

 .  74، فايدون، بند 1، ج474ص . همان،4
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شناختيم بيشتر از آن كه با ديده سقراط گفت: پس مسلم است كه ما خود برابري را مي

خواهند به خود برابري برسند ولي از چيزهاي برابر بدين نكته برخوريم كه همة چيزهاي برابر مي

 . سيمياس گفت:  در اين ترديد نيست. مانندآن عقب مي

سقراط گفت: از سوي ديگر بايد اقرار كنيم كه پيش از آن كه از راه ديدن يا لمس يا مانند »

 توانيم بربخوريم. خوريم و نه مينه به اين شناسايي برمي آنها ادراكي حسي پيدا كنيم،

 سيمياس گفت: درست است. 

خواهند يابيم كه چيزهاي برابر محسوس ميدر ميسقراط گفت: ولي پس از ادراك حسي 

 مانند. مگر چنين نيست؟به خود برابري برسند اما از آن عقب مي

 سيمياس گفت: چنين است. 

سقراط گفت: پس ما پيش از آن كه ببينيم يا بشنويم يا حواس ديگر را به كار اندازيم، بايد 

گرنه ممكن نيست بتوانيم برابري محسوس را با به نحوي از انحاء خود برابري را شناخته باشيم و 

خواهد به خود برابري برسد ولي خود برابري مقياسه كنيم، و دريابيم كه برابري محسوس مي

  1« شود.كامياب نمي

پس به ياد آوردن برابري، بزرگتري و كوچكتري بلكه خود زيبايي و خودخويي و خود 

است كه روح آدمي پيش از آن كه از مادر زاييده شود  عدالت و خود دينداري و ... دليل  بر اين

 دهد. ها را شناسايي كرده و او در اين جهان، به موارد مشابه و نامشابه تعميم مياين

گردد آن است كه چرا ارواح آدميان در يادآوري برابر و پرسش آخري كه در اينجا طرح مي

دآوري چيزهايي كه روح آدمي قبال در جهان نيستند؟ به ديگر سخن اگر معرفت، يادآوري است؛ يا

ديگر مشاهده كرده است. پس اوال چرا روح آنچه را در آن جهان مشاهده كرده از ياد برده است؟ 

ثانيا چرا ارواح آدميان در يادآوري، همانند و همسان نيستند يعني چرا برخي از انسانها از معرفت 

شوند، ثالثا چگونه و از چه راهي هم خارج نميبيشتري برخوردارند. برخي حتي از حد پندار 

 باشد؟يادآوري امكان پذير مي

                                     
  . 75، فايدون، بند 1، ج475-474. همان، ص1
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دهد: ارواح خدايان و غير خدايان در عالم باال در آسمان قرار افالطون اينگونه پاسخ مي

كل روح در جهان بي پايان در حال جوالن  1داشتند. آنها مثل اسبهاي بالدار و ارابه رانان هستند.

بال و پر بيش از بقيه اجزا ديگر  2اقب باشد تا بال و پر خويش را از دست ندهد.است و بايد مر

تن، از امور خدايي بهره دارد و نيروي خود را از ان مي گيرد، يعني از زيبايي و دانايي و نيكي و... 

اما روح براي اينكه بتواند از  3درحالي كه زشتي و بدي بال و پر را پژمرده و خشك مي كند.

اي حقايق بهره مند شود، بايد از اسمان به وراي اسمان برود و به طرف باال اوج بگيرد و تا تماش

و فقط به ديده عقل كه ارابه ران روح است در مي ايد و دانش حقيقي   4زير گنبد اسمان باال برود

 5در اين مكان قرار دارد.

هي خانه اش در اسمان مي روح پس از انكه حقايق را ديد و از ان چشيد و بهره مند شد، را

  6شود.

از ميان ديگر ارواح، گروه كوچكي كه به دنبال خدايان رفته اند، گاهي مي توانند يك نگاه 

كوتاهي به خود موجودات حقيقي بيندازند و گروهي پاره اي از ان را و بخش ديگر را نه، اما 

ملحق شوند، به علت نداشتن  گروهي ديگر هرچه تالش مي كند تا راه سرباال بروند و به خدايان

نيروي كافي نمي توانند و بهم مي خورند و لگد مي زنند و بال  و پر هم را مي شكنند و بدون 

اينكه به ديدار حق نائل ايند، به ناچار به اشباح غذاها، يعني ظن و گمان و عقيده دل خوش مي 

 7كنند.

                                     
 ، فايدروس.3، ج1234ص . همان،1

 ، فايدروس.3، ج1234. همان، ص2

  ، فايدروس. 3، ج1234. همان، ص3

  . همان4

  ، فايدروس. 3، ج1236، 1235. همان، 5

 . همان. 6

  . همان. 7
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راب شدن از ان اين است  كه هر اما دليل اين همه تكاپوي خدايان براي ديدن حقايق و سي

روحي كه بتواند در معيت و همراهي يكي از خدايان نگاهي به حقايق بيندازد، تا هنگامي كه سفر 

بعدي برسد، از همه گزندها در امان است ولي اگر روحي نتواند، به سستي و نسيان دچار مي شود 

تن هيچ موجود زنده نمي تواند قرار  و به زمين مي افتد و به حكم قانون سرنوشت، هنگام تولد در

 بگيرد.

گروهي كوچك كه بيش از ديگران  اند،از ميان ارواحي كه به ديدار حقيقت نايل آمده»

گيرند كه دوستداران دانش و جويندگان زيبايي اند در تن كساني جاي ميتوفيق تماشا يافته

ست و خدمتگذاران عشق خواهند خواهند شد و يا كمر به خدمت فرشتگان دانش و هنر خواهند ب

گرديد. روحي كه از حيث توفيق و تماشاي حقيقت در مرتبه دوم قرار دارد يا در تن پهلواني 

كند. ارواحي كه در گزيند و يا در كالبد پادشاهي كه موافق قانون سلطنت ميجنگاور جاي مي

ي از انحاء با پول و سر و كار مرتبة سوم اند در تن مردان سياسي و بازرگانان يا كساني كه به نحو

گزينند و هاي ورزشكاران و پزشكان را ميآيند و آنان كه در پاية چهارم اند تندارند در مي

آيند و آنان كه در مرتبة ششم گويان در ميهاي كاهنان و غيبارواحي كه در پاية پنجم اند در تن

وران و هاي پيشههفتم اند در تن هاي شاعران و مقلدان، و ارواحي كه در مرتبةاند در تن

هاي سوفسطاييان و مردم فريبان و ارواحي كه كشاورزان، و ارواحي كه در مرتبة هشتم اند در تن

  1« گيرند.هاي فرمانروايان مستبد النه ميدر مرتبة نهم قرار دارند در تن

شين، يكي از ها در مشاهده حقيقت در جهان پيپس بنابراين، تفاوت مراتب ارواح انسان

ها در اين دنيا است. اما با اين حال افالطون، معتقد است كه علل اصلي تفاوت يادآوري در انسان

توانند در اين دنيا سرنوشت خويش را تغيير دهند و دچار سرنوشت ها با سعي و تالش ميانسان

با رعايت پيش شرطي  اند، مواجه گردند و آنتري از آنچه كه در جهان پيشين داشتهبهتر يا پايين

هر يك از آن ارواح كه زندگي زميني را با عدالت به سر برد سرنوشتي بهتر از سرنوشت » است: 

  2« آيد.يابد و آن كه ظلم پيشه كند و به سرنوشتي بدتر دچار ميپيشين مي

                                     
 ، فايدروس.3، ج1237-1236. همان، 1

 ، فايدروس.3ج،1237، 1237. همان، 2
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البته اين نظريه به اين معنا نيست كه همة علوم و حقايق و معارف در روح ما نهفته هست 

يابي ما ديگر نياز به آموختن و سعي و تالش و... نداريم، بلكه بر مبناي اين نظريه امكان دست و

به تمام حقايق براي انسان موجود است و ما بايد با تالش و پشتكار و با استفاده از ادراكات حسي 

حقايق را  و تفكر و روش ديالكتيكي )مكالمه ديالكتيكي(، نسيان را از روح خود بر طرف ساخته و

  1به ياد آوريم.

كند، زيرا آموختن اين سقراط چند بار اصطالح آموختن را براي بيان اين جريان رد مي»

ها از بيرون در روح است. بنده منون به كند كه گويي مقصود ريختن دانشتصور را در ما ايجاد مي

آورد... ون خود بدر ميشود بلكه دانش را از درحقيقت قضيه رياضي از طريق آموزش واقف نمي

آموختن به معني حقيقي، اخذ انفعالي دانش نيست بلكه جستن با زحمت و مشقت است كه تنها 

   2«تواند آمد.در صورت همكاري شاگرد و استاد به عمل مي

افالطون در رساله منون خويش با مثال هندسي و رياضي خاطرنشان مي كند كه چطور مي 

اشته، بار ديگر بازشناخت و به ياد اورد. ونمايان مي شود كه راه اصلي شود چيزي را كه از پيش د

  3رسيدن به هستي در عمق روح نهفته است.

است كه اگرچه اين لفظ معاني ديگري هم « manthanein»لفظ يوناني براي آموختن 

عات به معني دستيابي به دانش و برتر رفتن از موضو»دارد، ولي در نظريه ياداوري افالطون  

  4«.ادراك حسي و راه يافتن به موجود تغيير ناپذير است

اي است كه بر اساس آن ادراكات حسي و كوشش عقالني شخص آموزنده يادآوري آموزه

توان دو شرط اصلي فرايند دانستن، يعني ياد آوردن است. بدون كوشش ذهني خود شخص، نمي

بدون وجود ادراكات حسي و ديدن چيزي كه چيزي را به او آموخت )يا به ياد او آورد( همچنين 

                                     
، 514-512، ص1، ج1392ور، تاريخ فلسفه غرب: از آغاز تا افالطون حسن فتحي، چاپ اول، تهران، حكمت، . س.س. ويتل1

  . 60ص محمد تقي فعالي، مجموعه مقاالت معرفت شناسي،

 . 799، ص3، ج1376محمد حسن لطفي، چاپ اول، تهران، خواندي، فروردين  . ورنريگر، پايديا،2

  . 94. كارل ياسپرس، ص3

  . 125رل بورمان، ص. كا4
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قرار است كه با ديدن آن به ياد مشابه يا برابر فرامش شده آن بيفتيم، آموختن )يا يادآوري( غير 

   1ممكن است.

 . نظریه مثل 2-2-2

هاي او نظرية مثل است و ديگر نظرات وابسته و اصل محوري و حاكم بر فلسفه و آموزش

ت. نظريه مثل او به مراتب از كليه تعاليم ديگرش بيشتر نفوذ داشته، به تحت نفوذ اين نظريه اس

طوري كه اصطالح فلسفة افالطون عمدتا مساوي همين نظريه است و اساسا افالطون را فيلسوف 

 شناسند. مُثُل مي

براي اينكه به معرفت حقيقي برسيم بايد از پنداشته هاي واهي و بي اساس در مورد علم و 

، و افالطون اولين انديشمندي بود كه تمام توجه خود را معطوف حقايق  2ست كشيدشناخت د

  3كرد و ارائه نظريه مثل ايشان ، تالشي است براي تبيين وجود اين حقايق.

« idein»در زبان يوناني مصدر فعل وجود دارد كه نه الزم است و نه متعددي. اين مصدر » 

از آن مصدر مشتق اند. در زبان غير فلسفي و گاهي  eidosو  ideaاست به معني ديدن. دو اسم 

در اصطالح فلسفي اين دو كلمه معني هيأت و شكل دارند. افالطون براي بيان چيزي كه هست 

( است، ايده آن eidosيا  ideaيعني چيزي كه هست، ايده ) برد: موجود،هر دو كلمه را به كار مي

  4«نمايان است.چيزي است  كه هميشه همان است و همان 

( در محاورات مياني افالطون معني شكل يا صورت را idea« )آايده»( و eidos« )ايدوس»

  5داشته اند.

                                     
، 1379شماره بيست و چهارم، زمستان  نامة مفيد، .  سيد محمد انتظام، مقاله ساختار منطقي معرفت شناسي افالطون،1

  . 116ص

  . 42-41. ژان هرش، ص2

  .491. س.س. وتيلور، ص3

  . 63-62. كارل بورمان، ص4

 . 492. س.س. وتيلور، ص5
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براي توصيف مثل، از اصطالح متفاوتي استفاده مي كرد، گاهي از صورت اصلي، افالطون 

ودي خود، شكل، نوع، ماهيت، وحدت استفاده مي كرد و گاهي از عبارت خود ان چيز، خود، بخ

و گاه از اصطالحات مبين هستي مانند باشنده، باشنده حقيقيت و.. و گاهي هم مفرد به جاي جمع 

  1ماننداسب به جاي اسب ها.

 Lگويند مثال انسان يا انسان في نفسه )اند. مثال مي( خواندهIdeaو حكماي ما مثال )»

homme ensoi مثال يگانگي و مثال شجاعت و ( و مثال بزرگي و مثال برابري و مثال دويي و

مثال عدالت و مثال زيبايي، يعني آنچه به خودي خود و به ذات خويش و مستقال و مطلقا و به 

درجة كمال و به طور كلي انسانيت است يا بزرگ است يا برابري يا يگانگي يا دويي يا شجاعت 

عابير فرم يا صورت معقول نيز با اين حال در ترجمه هاي امروزي از ت 2«يا عدالت يا زيبايي است.

  3استفاده شده .

دهد. همانطور كه اساس نظريه معرفت در نظام فلسفي افالطون را نظريه مثل تشكيل مي

عنوان شد افالطون براي مبارزه با تعاليم سوفسطائيان كه اساس علم و معرفت را زير سوال برده 

نظام تحقق علم و معرفت امكان پذير باشد و ريزي كند تا در آن بودند كوشيد تا نظامي فلسفي پي

 شرايط تعلق گرفتن معرفت به امور حقيقي را بيان كند. 

افالطون در پاسخ به اين پرسش اساسي كه چه چيزي واقعي است و چه چيزي واقعي 

نيست، عميقا تحت تاثير دو متفكر پيشين بود يعني هر اكليتوس و پارمنيدس  پيروان هر اكليتوس 

د هر آنچه در جهت مكان و زمان هست در سيالن دائم است و خارج از جهان زمان و گفتنمي

اي متوالي ايستد و هيچ چيز در لحظهاي باز نميمكان نيز چيزي وجود ندارد. تغيير هرگز  لحظه

  4ماند.يكسان باقي نمي

                                     
  . 92. كارل ياسپرس، ص1

  . 29-28مد علي فروغي، ص. مح2

  . 58-57، ص1383. گستون مر، افالطون، فاطمه خوانساري، چاپ اول، تهران، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، 3

 . 106-105، ص1375ي يونان، حسن فتحي، چاپ اول، تهران، فكر روز،. دبليو، كي.سي، گاتري، فالسفه4
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هستيم و  از هراكليتوس نقل شده كه ما در يك رودخانه قدم مي گذاريم و  نمي گذاريم، ما

  1نيستيم.

توان در مورد اين جهان معرفتي به دست آورد، گيري شد كه نمياز اين سخن چنين نتيجه»

اي پيش بود، معرفت توان گفت كسي در مورد چيزي كه اكنون غير از آن است كه لحظهزيرا نمي

فته بود، شود. از سوي ديگر پارمنيدس گدارد. شناخت مستلزم چيز ثابتي است كه شناخته مي

كند واقعيت ثابتي وجود دارد كه فقط به وسيله فعاليت ذهن كه كامال مستقل از حواس كار مي

كشف كردني است. موضوع شناخت بايد غير متحرك و ابدي، يعني فارغ از زمان و تغيير باشد، 

 سازند. افالطون ايندر حالي كه حواس فقط ما را با چيزهاي متحرك و زوال پذير مرتبط مي

ها، به عالوه عالقه شديد به رياضيات فيثاغوري را به مسائل مربوط به تعريف كه سقراط انديشه

  2« در زمينة اخالقي مطرح كرده بود، ارتباط دارد.

سقراط در اين موضوعات اخالقي به دنبال كلي ثابت مي گشت و در مناظراتش، تالش 

عقيده را برانگيخت كه تعريف و معرفت خود را صرف يافتن تعريف مي كرد و در افالطون اين 

  3به چيزي غير از محسوس تعلق مي گيرد.

از منظر وي دو چيز در معرض خطر بود: اول وجود معيار مطلق اخالقي كه از سقراط به 

  4يادگار مانده بود و ديگري امكان معرفت علمي كه از ديد هراكليتوس اميد واهي بود.

خت علمي و معرفت به اين جهان و همچنين اثبات نظريه افالطون براي اثبات امكان شنا

را مطرح « نظريه مثل»)واقعيت ثابت( پارمنيدس در عين قبول كثرت و سيالن دائم جهان مادي 

اين نه »ساخت. اگرچه بنابر نقل قول كاپلستون در كتاب تاريخ فلسفة خويش نظريه مثل افالطون 

 «. اين هماني»است نه « آني

                                     
 . 191. برتراند راسل، ص1

  . 106-105سي، گاتري، فالسفه يونان، ص . دبليو، كي،2

  .941. تئودور گهپوش، ص3

 . 106-105. گاتري، فالسفه يونان، ص4
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اي نسبت به فلسفة پيش از سقراط پيشرفت فوق العاده« مُثُل»ه نظرية صور بديهي است ك»

كند، در حالي كه آيد. وي خود را از قيد ماترياليسم بالفعل پيش از سقراطي رها ميبه شمار مي

اي از اين عالم نيست، بلكه به قائل به هستي )وجود( نامادي و غير محسوس است، كه فقط سايه

تر از آن كه عالم مادي واقعي است. وي در حالي كه با هر اكليتس موافق است معناي خيلي عميق

توان كه اشياء محسوس در يك حالت تغير دائمي و شدن هستند، به طوري كه هرگز واقعا نمي

« واقعيت»حقيقي، يعني « وجود»باشند، دريافت كه اين فقط يك طرف تصوير است: گفت مي

تواند شناخته شود و در واقع متعلق عالي معرفت است. از رد كه ميثابت و پايدار، نيز وجود دا

« واحد»سوي ديگر، افالطون به موضع فكري پارمنيدس نيفتاده است كه با مساوي دانستن جهان با 

برتر و « واحد»ثابت و ساكن مجبور شود كه تمام تغير و صيرورت را انكار كند. در نظر افالطون، 

پذيرد. آن را كامال مي« مخلوق»كند، بلكه در عالم صيرورت را انكار نميمتعالي است،  به طوري 

بدون روح و حيات و نفس نيست، به طوري كه حركت روحي در عالم « واقعيت»به عالوه خود 

كنند و بدين سان تا مندند يا از آنها تقليد ميبهره« صور»كامال بدون وحدت نيستند، زيرا از 

  1« دارند. اي در نظم شركتاندازه

بنابر نظر آنتوني هريسون باربت در كتاب فلسفة افالطون، استفاده از نظرات سقراط براي 

افالطون در نظرية مثل نيز همينگونه است و نظريه مثل را به نوعي تفصيل نظريه سقراط درباره  

ها در حوزه وجود معيارهاي مطلق اخالقي دانست البته با تفاوتي و ان اينكه اين معيارها نه تن

اخالق بلكه در جهان مادي نيز جاري هستند و وجودي جداي از اشيا مادي يا مفاهيم اخالقي 

 2دارند.

پس افالطون اگرچه از نظريات فالسفة پيش از خود همچون هر اكليتوس و پارمنيدس و 

رح و طور استاد بزرگ خويش سقراط تاثير پذيرفته و از نظرياتشان استفاده كرده امادر طهمين

                                     
  . 233. فردريك كاپلستون، ص1

چاپ اول، اهواز، نشر رسش،  مهرداد ميريان فر،، جمهوري، آنتوني هريسون، باربت، فلسفه افالطون،596. افالطون، ص2

  .  1384زمستان 
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گيري نظرية مثل به مسائل جديدي رسيده و پس از پر و بال دادن به آن اين نظريه را مطرح شكل

 كرده است. 

همچنان كه برتراند راسل در كتاب تاريخ فلسفة غرب خويش قائل به اين نكته است كه 

مطلب اما در نظرية افالطون »افالطون در تدوين نظرية مثل از هيچ كس استفاده نكرده است: 

يا « مثل»توان در نظريات اسالف او يافت؛ و آن نظرية مهمي هم وجود دارد كه سابقة آن را نمي

  1«است.« صور»

در اين نظريه افالطون با قبول كثرت و سيالن عالم ماده، حقيقت اشياي اين جهان را عالمي 

وجودشان مستقل از همة به اين معنا كه عدالت و زيبايي و غيره »دانست. « مثال»ديگر يعني عالم 

كارهاي عادالنه و همة اشخاص عادل و همة اشياء و افراد زيبايي است كه ممكن است در جهان 

محسوس پيدا كنيم و بر همة آنها تقدم دارد. زيبايي و عدالت وجود جدا و مستقل دارند. اين يعني  

  2« نظرية مثل.

باشد يعني متعلق عقل نه حس. در نظر او متعلق معرفت حقيقي بايد ثابت و پايدار 

همچنانكه در جمهوري براي تعداد بيشماري نام مشترك، يك مثال و طبيعت مشترك در نظر مي 

  3گرفت، يعني از بسيار افراد زيبا يك زيبائي كلي.

خواهد در يك چشم بر هم زدن اصول اساسي عالم را درك گويد اگر كسي ميافالطون مي»

ا از يكديگر باز شناسد، مانند شباهت، وحدت و كثرت، جنبش  و سكون، كند بايد مثل )مثالها( ر

بزرگي، سپس بايد وجود زيبايي، نيكي، عدالت و نظاير اينها را در خود و براي خود مسلم فرض 

كنيم، در مرحله سوم، بايد ببينيم چه تعدادي از مثل مانند معرفت، بزرگي و مالكيت به يكديگر 

داشتن، از مثل نامي شته باشيم كه چيزهاي موجود در تجربة ما به علت بهرهاند و به ياد دامربوط

  4« شود.يكسان با مثل به آنها اطالق مي

                                     
  . 192ند راسل، ص. برترا1

  . 38. راين مگي، ص2

  . 194-193.  برتراند راسل، ص3

  . 128-127ص. سيوگنس الئرتيوس،4
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هاي مثل و تفاوت آن با عالم محسوس )تصوير مثل( هشت تفاوت عمده و اما ويژگي

 است: 

در عالم  . عالم مثل، عالم نمونه هاست و هر طبيعت مشترك يك نمونه دارد، درحالي كه1

 وجود دارند. اريبس زيرين، افراد

 . در عالم مثل، نمونه ها كاملند و در نهايت كمال ولي عالم زيرين، عالم نقص است.2

 . عالم مثل، عالم ثبات است و اين عالم محسوسات، عالم دگرگوني و تحول. 3

ي زيبا در . عالم مثل، عالم معقوالت مطلق است ولي عالم زيرين نسبي است، يعني يك ش4

 مقابل شي زيباتر، زشت به نظر مي ايد. 

.عالم مثل، عالم معقوالت صرف است نه مخالط ولي عالم زيرين، عالم محسوسات 5

 مخالط،انسان در اين دنيا هم زشت است،هم كوتاه قد و هم شيمي دان و... 

 . عالم مثل، عالم ابدي و هميشگي است، بر خالف عالم محسوس.6

 رخالف عالم محسوس در بند مكان نيست. . عالم مثل، ب7

. عالم مثل، قائم به ذات اند و وابستگي به چيزي ندارند، برخالف عالم محسوس كه 8

 وابسته به عالم مثل هستند و قائم به غير.

تعابير افالطون در اين زمينه متفاوت است، در برخي موارد از الگو و نمونه بودن مثل نام 

در تقليد از ان هستند و گاهي از اشتراك يا بهره مندي اين عالم، از عالم مي برد كه عالم محسوس 

  1باال.

مُثُل هستند. به هر « تقليدهاي»و « هاروگرفت»شود. آنها وجود اشياء از مُثُل ناشي مي» 

اند. به اندازه كه به صورت مثالي شباهت دارند، واقعي و هر اندازه كه با آن متفاوتند غير واقعي

ضعيف و ناكامل  هايي بسيار كم فروغ،كلي به نظر افالطون اشياي محسوس طرف روگرفتطور 

هاي صرف و نيمه واقعياتند. تعبير ديگري كه غالبا افالطون براي بيان اين از مثل هستند. آنها سايه

اشياي مندند. ( است. اشياء از مثل بهرهparticipation« )منديبهره»تعبير  برد،رابطه به كار مي

                                     
 . 124. دبليو، كي، سي گاتري، فيلسوفان يونان باستان از طالس تا ارسطو، ص1
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مندند و اشياي زيبا از زيبايي يگانه. بدين طريق، خود زيبايي، علت يا سفيد از سفيدي يگانه بهره

  1«.اندتبيين اشياي زيباست و تمام مثل ديگر نيز چنين

بهره مندي را اينطور معنا كرده اند كه جزئيات محسوس به صورت هاي ثابت در جهان 

و اما در مورد اينكه نظر افالطون در مورد اين  2مند مي گردند.مثل شباهت مي جويند و از ان بهره 

اش چه و نظر قطعي« تقيدي»يا « بهروري»وابستگي بين جهان مادي و جهان مُثُل كدام يك بوده، 

بوده، به روايت تئودور گمپرتس در كتاب متفكران يوناني، افالطون خود نيز نتوانسته است اين 

ولي همو در بخش  3كند بلكه حل آن را به ديگران واگذار كرده مسأله را به طور دقيق روشن

اش و به روايت اش اين نكته را ذكر كرده كه افالطون در دوران سالخوردگيديگري از كتاب

  4غالب آمده بوده است.« وريبهره»بر نظرية  « تقليد از سرمشق»شاگردش كسنوكراش 

ركرد نظريه مثل در فلسفه افالطون را سه كارل پوپر در كتاب جامعه باز و دشمنانش، كا

( اين نظريه روش بسيار مهم است كه شناخت علمي ناب را ممكن و شدني مي 1چيز مي داند: )

 سازد. 

 ( سرنخ و كليد كشف رمز براي نظريات زوال و تباهي است و سرنخي براي تاريخ.2)

با تحول و تغير ( طرح ريزي مهندسي اجتماعي و طرح بهين كشوري كه در تقابل 3)

  5است.

 كارايي نظرية مثل در حل سه مشكل است: 

مشكل اول: اينكه ايا معلومات ما اكتسابي است يا فطري، چيزي است كه از زمان هاي 

قديم وجود داشته كه به اعتقاد افالطون نه تنها ما معلومات فطري داريم كه معلومات فطري ما 

 ستذكار، معلومات فطري فراموش شده، بازاوري مي شود. همه معلومات هستند كه با ياداوري و ا

                                     
 .187، ص1386، يوسف شاقول، چاپ دوم، قم، دانشگاه مفيد . والتر ترنس استيس، تاريخ انتقادي فلسفة يونان،1

 . 103-102. دبليو. كي. سي گاتري، تاريخ فلسفة يونان، ص2 

 .  942. تئورور گمپرتس، ص3 

 . 1193. همان، ص4 

 . 58، ص1380اي، سير حكمت در ايران و جهان، چاپ اول، تهران، بنياد حكمت صدرا، بهار . سيد محمد خامنه5 
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مشكل دوم: افالطون، جهل را بدون مصداق مي داند و مي گويد هيچ كس جهل به چيزي 

 ندارد و ما يا دچار خطا هستيم و يا نسيان، حال فرق بين خطا و نسيان چيست؟

م به جزئيات را علم طبق نظريه مثل، افالطون خطا را اينگونه تعريف مي كند كه شخصي عل

 به كليات بداند،اما نسيان، فراموش كردن علم به كليات است.

مشكل سوم: درباره واقع نمايي علم است.افالطون اينگونه به ان پاسخ مي دهد كه گزاره 

  1هايي واقع نما مي باشند كه موضوع ان ها يك مفهوم كلي است نه يك مفهوم جزيي.

ه مثل در پارمنيدس اينطور ذكر مي كند كه: اگر كسي با توجه افالطون در پايان نقادي نظري

به تمام انتقاداتي كه به مثل است در هر حال ان را روا نداند، در ان صورت چيز ثابتي وجود ندارد 

تا فكر و انديشه اش را بر روي ان تثبيت كند، بنابر اين امكان سخن و بحث را به كلي منتفي مي 

  2نمي تواند متعلق انديشه باشد. داند، چون اشياي محسوس

آشنا شويم، بايد ابتدا بدانيم كه « مثل»هاي افالطون از ارائه نظرية براي اينكه با انگيزه

گيرد چه شرايطي دارد و اينكه معرفت معرفت از ديدگاه افالطون به چه چيزهايي تعلق مي

  3چيست؟ زيرا نظرية مثل خود بر نظرية معرفت استوار است.

 اهیت معرفت از نظر افالطون . م3

ماهيت معرفت از منظر افالطون مانند ماهيت هر ديدگاه ديگري، بايد از دو جنبه ثبوتي و 

سلبي بررسي گردد.عالوه بر اينكه بحث هاي افالطون در باب معرفت شناسي منسجم و يكدست 

بس پيچيده و  نيست؛ از اين رو خالصه كردن و ارائه معرفت شناسي او به صورت منظم، كاري

دشوار است؛ تئتتوس به جنبه سلبي و در جمهوري در ضمن مباحث سياسي به جنبه اثباتي مي 

پردازد، در منون، بحث ياداوري، و در فايدون و رساله هاي ديگر هم جنبه سلبي و هم مسائل 

  4ديگر را بررسي كرده است.

                                     
  .230-228. مصطفي ملكيان، ص1

 .495-494ص . س.س. وتيلور،2

  . 172. والتر ترنس استيس، ص3

  . 25. محمد تقي فعالي، مجموعه مقاالت معرفت شناسي، ص4
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 او بحث اش را در معرفت شناسي اين گونه پي گيري مي كند:

 . نفي و نقد معرفت غير حقيقي )جنبة سلبي معرفت(1

 1. تبيين معرفت حقيقي )جنبة ثبوتي معرفت(.2

هاي  نادرست، هاي مثبتي كه پس از رد نظريهدر مورد جنبة ثبوتي معرفت، شرايط و ويژگي

شود و همينطور مواردي كه بيان شد از اينكه افالطون علم و در جنبه معرفت سلبي حاصل مي

حاصل براي انسان در اين  داند و معتقد است كه علم و معرفترا يادآوري و تذكر مي معرفت

جهان تنها باز شناختن علوم و معارف فرا گرفته شده يا در حقيقت رؤيت شده توسط روح در 

تواند از قبيل جنبة عالم مثل است و اين جهان تنها جهان كثرت، تغيير و سيالن دائم است، مي

 باشد.  ثبوتي معرفت

در مورد جنبه سلبي به قلمرو و حد و مرزهايي كه باعث جداشدن معرفت از ساير  »و اما 

   2« ادراك ها مي شود، مي پردازد.

كند. هدف افالطون بحث را در ابتدا با گفتن اينكه معرفت و صدق چه نيستند آغاز مي»«

زيربناي نخستين يك بيان هاي نادرست است. به منظور روشن ساختن وي در اينجا رد نظريه

  3«ايجابي، پرداختن به اين رويكرد سلبي الزم است.

اما با توجه به اينكه افالطون مباحث گوناوني را در معرفت شناسي مطرح نموده ابتدا بايد 

هاي مختلف تفكر افالطوني را در هر يك از مباحث فلسفي به دست آورد و سپس، عناصر و سازه

هاي ان فكري او را در آن خصوص نشان داد. بر اساس اين روش، سازهبا تركيب آنها ساختم

 معرفت شناسي افالطون به ترتيب عبارتند از:

 . ديالكتيك 5ها . رؤيت ايده4. رياضيات 3. عقيده و پندار 2. ادراك حسي 1

 . معرفت و ادراك حسي 3-1

                                     
  .31-30. حسن معلمي،  نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه غرب، ص1

 . 49.  محمد تقي فعالي، مجموعه مقاالت معرفت شناسي، ص2

  . 172. والتر ترنس استيس، ص3
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س كه حول محور مفصل ترين پژوهش افالطون در باب معرفت شناسي در رساله ثئاي تتو

و در ان آراء انديشمندان و  1چيستي ان است مي گردد  تالشي براي به دست اوردن معرفت و

منتقدان به بحث گذاشته مي شود و ابتدا به سراغ اين نظريه كه ادراك حسي معرفت است پرداخته 

 مي شود. اگرچه در جمهوري نيز به صورت ضمني و در خالل مباحث فلسفه سياسي به بحث

درباره متعلق معرفت پرداخته ولي در اينجا )محاوره ثئاي تتوس( مستقيما درصدد اثبات معرفت 

مكان اين مناظره در يكي از ورزشگاه هاست و شخص مقابل سقراط، ته ئه تتوس  2پرداخت.

دانش پژوي جواني است كه استادش تئودوروس او را عالقمند به رياضي معرفي مي كند، در اين 

   3او را با پرسشي كه معرفت چيست، درگير معرفت مي كند . حال سقراط

ته ئه تتوس در جواب سقراط، مواردي مثل هندسه و فنون پيشه وران مثل كفش دوزي را 

و اما سقراط به اوتفهيم مي كند كه اين موارد ذكر شده جواب سوال او  4شناسائي مي پندارد

 5نه درباره چيست و كدام چيزهاست. نيست؛ زيرا او مي خواست بداند كه معرفت چيست

از ديد افالطون روش تعليمي در مناظرات چنين مي طلبد كه در جواب هر سوال، ابتدا 

سراغ پاسخ هايي كه مقبوليت عامه بيشتري دارد برويم و در صورت نادرستي با نشان دادن ضعف 

يم.براي همين در جواب ها و نارسائي ها، ذهن مخاطبان را اماده و پذيراي پاسخ نهائي گردان

معرفت، ابتدا به سراغ جوابي كه مقبوليت بيشتري در ان ايام داشته و توسط پروتاگوراس و... 

   6حمايت مي شده مي رود و با نقد ان، اين پاسخ را به چالش مي كشاند.

دهد اي انجام ميثئاي تتوس )ته ئه تتوس( كه حال جرات پيدا كرده، سعي و تالش دوباره

كند اين كه به اين پرسش جواب بدهد، به همين دليل نخستين تعريف خودش را مطرح مي براي

                                     
  .520. س.س. وتيلور، ص1

  . 162. اميل بريد، ص2

  . 1102. تئودور گمپرتس، ص3

  . 1349، خوارزمي، تهران، شهريور 3،  ج146، بند 1369. افالطون، ص4

   .1349، خوارزمي، تهران، شهريور 3، ج146، بند 137؛ افالطون، ص173. فردريك كاپلستون، ص5

  . 8. سيد محمد انتظام، ص6
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يابد، آن را به نمايد كه كسي كه به چيزي شناسايي  )معرفت( ميچنين مي»به اين صورت كه: 

  1«كند. پس شناسايي جز ادراك حسي نيست.حواس درك مي

كند اين ين پاسخ ثئاي تتوس مطرح مياولين مطلبي كه افالطون از زبان سقراط در نقد ا

است كه اين سخن همان چيزي است كه پروتاگوراس مطرح كرده است؛ يعني انسان مقياس و 

 2معيار همه چيز است.

اگر شناسايي و معرفت همان ادراك حسي است پس »در تحليل اين مطلب بايد عرض كرد: 

انجامد و به جاي پرسش نخستين پرسش از چيستي معرفت به پرسش از چيستي ادراك حسي مي

 شود كه ادراك حسي چيست؟اين پرسش مطرح مي

افالطون با توجه به مباني سوفيسم و نيز عقيده كساني كه محسوس را عين صيرورت و 

گويد كه ادراك حسي عبارت از نمودي است دانند به اين پرسش اين گونه پاسخ ميشدن مي

الت ادراك از يك سوي و متعلق آن از سوئي ديگر و چون اثر حاصل از تاثير و تاثر بين ابزار و آ

گذار و اثر پذير نسبت به هر شيء و هر شخص و نيز نسبت به حاالت مختلف يك شخص 

متفاوت است نمود حاصل از تاثير و تاثر نيز متفاوت خواهد بود. لذا ادراك هر شخص براي همان 

ط و حالتي براي همان شخص در همان شخص حقيقت است و نيز ادراك هر شخص در هر شراي

  3شرايط و حالت حقيقت است.

مثال ممكن است كسي در شرايطي آبي را گرم احساس كند ولي كس ديگري در شرايط 

 ديگر بلكه خود همان شخص در شرايط ديگر همان آب را سرد احساس كند. 

سبي بودن حقيقت افالطون در رد اين پاسخ و ديدگاهي كه به آن منتسب است ابتدا اصل ن

كند، سپس انحصار معرفت در ادراك حسي را به دهد و انكار ميرا مورد هدف خود قرار مي

رسد كه ادراك حسي، نه تنها تمام معرفت نيست كشد و سرانجام به اين نكته ميچالش و نقد مي

 توان آن را معرفت ناميد. بلكه اساسا نمي

                                     
  . 1349خوارزمي، تهران، شهريور،  ،3، ج151، بند 1377. افالطون، ص1

  . 1349، خوارزمي، تهران، شهريور، 3، ج152، بند 1378. افالطون، ص2

  . 8. سيد محمد انتظام، ص3
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ت است، او بر اصل نسبي بودن حقيقت اين الزمة سخن پروتاگوراس، نسبي بودن حقيق

 داند. ها را وارد مينقض

. اگر معرفت ادراك حسي باشد، ديگر يادگيري و تعليم و تعلم چه معنا دارد؟ زيرا بنابر 1

اين فرض، ادراك حسي معرفت است و ادراك حسي هر شخص براي خود ان شخص معتبر است 

عضي استاد باشند و معلم و ديگران، دانش اموز و ديگر نه ديگران، در اين صورت معنا ندارد كه ب

رجوع به متخصص و كارشناس كه سيره عقالست جايگاه و معنايي ندارد. آيا مي شود قبول كرد 

  1كه نظر متخصص با فرد عادي از يك حقيقت برخوردار باشد؟

س را قبول . معرفت و جهل به اعتقاد اكثر وجود دارد و كساني كه اين عقيده پروتاگورا2

ندارند، زياد هستند، پس بنابر اين هركسي كه اعتقاد دارد پروتاگوراس خطا كرده، بنابر نظريه او، 

   2به حقيقت رسيده، پس او نبايد نظر خود را مطلق بپندارد و كتابش را حقيقت.

تواند نظريه كامل و اش دارد و نمييعني اين نظريه پروتاگوراس يك خود نقضي در داخل

 عي باشد. جام

. بنابر نظر پروتاگوراس كه ادراك حسي را معيار مي داند، پس بايد قائل باشد، كه 3

حيوانات پست مثل خوك و ميمون و... نيز چون ادراك كننده هستند نيز در كنار ايشان معيار و 

 پسندد. و حال اين كه هيچ كس به اين مطلب قائل نيست و آن را نمي 3مقياس همه چيز باشند

. افالطون در همه حوزه ها عبارت پروتاگوراس را به نقد مي كشد و اعتقاد دارد كه اين 4

گزاره پوچ و بي معنايي است، چون در صورت قبول، معياري و مالكي براي جداسازي گزاره هاي 

  4صادق از كاذب وجود ندارد.

را به طور كامل سازد و تمايز ميان صدق و كذب اين ]نظريه[ عينيت حقيقت را نابود مي» 

كند. يك چيز در آن واحد هم صادق است و هم كاذب، صادق براي تو و كاذب براي معنا ميبي

                                     
  . 9.  سيد محمد انتظام، ص1

  .174؛ فردريك كاپلستون، ص9. سيد محمد انتظام، ص2

  .174؛ والتر ترنس استيس، ص230. برتراند راسل، ص3

  . 38هريسون باربت، ص. آنتوني 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

60 

 

اي صادق است يا كاذب. هر دو بيان يك كند كه بگوييم قضيهمن؛ بنابراين به هيچ وجه فرقي نمي

من به حس  دهند، يعني هيچ يك از آن دو، معنايي در بر ندارد. گفتن اين كه آنچهمعني مي

دهد ولي هيچ ارزشي بدان ام، براي من صادق است تنها به ادراك حسي من نامي تازه ميدريافته

  1«افزايد. نمي

افالطون پس از نقد اصل نسبي بودن حقيقت به نقد انحصار معرفت در معرفت حسي 

 پردازد: مي

قي نباشد، نتيجه اين . اگر معرفت و ادراك حسي را يكي بگيريم و بين ديدن و دانستن فر1

مي شود كه كسي كه در گذشته چيزي را ديده و االن ان را به خاطر دارد، ان را نمي داند و نمي 

شناسد اگرچه در يادش باشد، چون ان را نمي بيند، پس نمي شود معرفت و ادراك حسي را يكي 

  2گرفت.

اختني باشند و حال . اگر معرفت و ادراك حسي يكي باشند، نبايد امور غير محسوس شن2

اينكه مي بينيم انسان جنبه كلي اشياء مثل هستي، نيستي، همانندي، و ناهمانندي، وحدت، كثرت 

و... را درك مي كند و مي شناسد و حال اينكه اينها ديدني نيستند و همينطور بسياري از اطالعاتي 

مده، پس معرفت و ادراك كه ما از جهان خارج و پيرامون مان داريم كه از راه حس به دست نيا

  3حسي يكي نيستند.

رسد كه ادراك حسي نه تنها تمام معرفت نيست بلكه سرانجام افالطون به اين نتيجه مي

 نمايد:وجه است و بر اين مطلب چنين استدالل ميمعرفت دانستن آن از پايه و اساس بي

اند كه همه ر اين عقيده. اوال دانشمنداني همچون هراكليتوس و امپدكلس و پروتاگوراس ب1

اي دوام و هاي مادي در حالت شدن و دگرگوني و صيرورت هستند. يعني اشياء مادي لحظهپديده

اند. اگر به راستي چنين است، ادراكات ثبات و قرار ندارند و پيوسته در حال دگرگوني و حركت

اي ثابت اند. يعني لحظهحسي مانند ديدن و شنيدن نيز همواره در حال تغيير و تحول و دگرگوني

                                     
  . 174. والتر ترنس استيس، ص1

  . 174، فردريك كاپلستون، ص1396. افالطون، ص2

  . 51-50. محمد تقي فعالي، مجموعه مقاالت شناسي، ص3
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اي است كه همواره در حال گذر و يابيم كه آن را ديدن و شنيدن بناميم، طبيعت به گونهرا نمي

تواند گاه به چنگ حواس ما در نخواهند آمد و حواس ما نميفرار و شدن است با اين حساب هيچ

ها كرد؟ به رفت حسي از پديدهتوان ادعاي معبر آنها احاطه و اطالع يابد با اين وصف چگونه مي

تعبير ديگر چيزي كه همواره در حال حركت و رفتن و شدن و گريز است، هرگز توفيقي و ثباتي 

  1ندارد تا آن را بنگريم و نامي بر آن بنهيم.

نه تنها آدمي بدون داوري در ادراكات حسي نسبت به وجود و ماهيت اشياء به معرفتي . »2

داوري در مورد  2«شود.ال بدون داوري براي ما هيچ معرفتي حاصل نمييابد بلكه اصودست نمي

آيند مانند زوج بودن و يا فرد بودن، واحد بودن و يا ها از راه حواس بدست نمياشياء و پديده

كثير بودن، علت بودن و يا معلول بودن... اگر بخواهيم تنها به ادراكات حسي اكتفا و اعتماد كنيم 

 ري بايد اجتناب كنيم و در اين صورت براي ما هيچ معرفتي حاصل نخواهد شد. از هر گونه داو

حال آن كه »كند . اگر ادراك حسي معرفت باشد بايد مستلزم شويم كه حس خطا نمي3

اي مثل سراب واضح و مشخص است پس اگر شخص از يك واقعه دو چنين خطاهايي در مسئله

ميك خطاست؟ و با فرض پذيرش اين نكته كه ادراك ادراك داشته باشد، به نحو متناقض، كدا

   3حس خطاپذير نيست، با ادراكات متخالف و متكثر چه بايد كرد؟

افالطون پس از عدم پذيرش تعريف معرفت به ادراك حسي، دومين تعريف را ارائه 

 دهد: معرفت و شناسايي پندار و عقيده است. مي

 . معرفت و پندار و عقیده 3-2

كه افالطون  در رسالة ثئاي تتوس اين نكته را كه ادراك حسي معرفت است رد بعد از آن 

كرد و ثئاي تتوس نيز پذيرفت كه ادراك حسي معرفت نيست، سقراط كه نمايندة ديدگاههاي 

باشد، كالمش را اينگونه آغاز كرد كه اين بحث را براي دريافت درك افالطون در محاوراتش مي

يم و پيشترفت هايي هم بدست اورديم و ان اينكه متوجه شديم، ادراك درستي از معرفت اغاز كرد

                                     
  . 10-9. سيد محمد انتظام، ص1

  . 10. محمد تقي فعالي، مجموعه مقاالت معرفت شناسي، ص2

 . 200. مصطفي  ملكيان، ص3
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حسي معرفت نيست بلكه شناسايي، آن حالتي است كه روح به خود مي گيرد هنگامي كه خود و 

  1براي خود به هستي توجه و به ان مشغول مي شويم.

  2يده است.گويد كه به نظرم اين همان پندار يا عقثئاي تتوس نيز بالفاصله پاسخ مي

. پندار صادق 1كند:افالطون در رسالة ثئاي تتوس عقيده و پندار را به دو قسمت تقسيم مي

. پندار صادق موجه، سپس ابتدا به نقد پندار صادق پرداخته پس از رد آن به عنوان تعريفي براي 2

يي مورد پذيرش سازد اما اين را هم به عنوان تعريفي براي شناسامعرفت، پندار موجه را مطرح مي

 پردازد. دهد و به نقد آن ميقرار نمي

 از منظر افالطون پندار و عقيده داراي دو ويژگي و خصوصيت اساسي است: 

. پندار از داروي روح است، توضيح اين كه به عقيده افالطون تفكر، گفتگويي است كه 1

د. روح در حال تفكر كاري دهخواهد معرفت پيدا كند با خود انجام ميروح درباره چيزي كه مي

پذيرد يا رد دهد و باز خود آن پاسخ ميپرسد و خود پاسخ ميكند جز اين كه از خود مينمي

اي رسيد و آن را پذيرفت و ديگر درباره آن ترديدي كند. پس از اين كه در اين گفتگو به نتيجهمي

گوئيم پنداشتن و به همين جهت ميناميم. برايش نماند، نتيجه را داوري يا پندار و عقيده او مي

مند بودن نوعي سخن گفتن است و پندار سخني است كه روح در حال خاموشي به خود عقيده

  3گويد.مي

. باور و پندار از حوزه ادراكات حسي است و در محدوده محسوسات مي باشد و از اين 2

ب در تمثيل خطا و تمثيل همچنان كه اين مطل 4باب پندار نوعي ادراك حسي به حساب مي ايد.

 غار به وضوح مشخص است. 

                                     
 .3، ج6/10/36، تهران، خوارزمي، 1429-1428فالطون، ص. ا1 

 . 3، ج6/10/36، تهران، خوارزمي، 1429، ص. همان2 

 .3، ج190، تهران، خوارزمي، تئتتوس، بند 1443، افالطون، ص11. سيد محمد انتظام، ص3 

 ، سوفيست.246، جمهوري؛ افالطون، ص510، بند 479-478. افالطون، ص4 
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به پاسخ و همان طور كه ذكر شد، افالطون ابتدا سراغ پاسخ هاي مقبول عامه و نزديكترين 

پاسخ هاي قبلي يعني ادراك حسي مي رود و با نشان دادن ضعف هاي ان، گام هاي بعدي را بر 

  1مي دارد.

كند، معرفت را به پندار و عقيده تعريف مي ،پس از اين كه ثئاي تتوس در جواب سقراط

تر نظر تر شده، كمي دقيقخواهد كه چون حاال به اين مرحله گام نهاده و ريز بينسقراط از او مي

 دهد. 

( به تنهايي نمي تواند 2بيند حكم) همان پندار و عقيده و گمان استثئاي تتوس وقتي كه مي

احكام غلط نيز دارند، اظهار نظر مي كند كه معرفت، شناخت باشد، چون همه اذعان به وجود 

حكم حقيقي)عقيده و پندار صحيح( است، حداقل به صورت موقت تا بعد از بررسي، درست يا 

  3غلط بودن اين پاسخ معلوم گردد.

گويد پذيرد و ميافالطون در پاسخ، اين مطلب كه )معرفت، باور صادق است( را نيز نمي

 تواند معرفت باشد. درست معرفت نيست، عقيدة درست هم نميهمچنان كه عقيدة نا

اگر من بدون هيچ دليلي، بگويم كه در عيد آينده هوا طوفاني خواهد بود، ممكن است بر »

توان گفت كه من حسب اتفاق سخن درست از آب درآيد ولي به جهت اين حدس كور نمي

ام. عقيدة اي صادق برخوردار بودهعقيدهام، هر چند همان گونه كه معلوم شد از معرفتي داشته

صادق نيز ممكن است نه بر حدس صرف بلكه بر چيزي استوار شود كه اگرچه بهتر است اما 

كنيم چيزي درست است همچنان فهم حقيقي نيست. ما اغلب به طور شهودي و غريزي حس مي

باور ممكن است به طور اگرچه نتوانيم هيچ دليل قطعي و مشخصي براي باورمان ارائه نماييم. 

اي صادق است. براي كامل درست باشد اما به نظر افالطون معرفت نيست. آن تنها عقيده

برخورداري از معرفت، فرد نه تنها بايد بداند كه يك چيز بدين گونه است بلكه بايد بداند چرا 

                                     
 . 12ام، ص. سيد محمد انتظ1 

 . 164. اميل بريد، ص2 

 .175. فردريك كاپلستون، ص3 
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دركي عقالني باشد و  ها را بشناسد. معرفت بايد فهم تام و كامل، يعنيبدين گونه است، بايد دليل

   1«نه باوري صرفا غريزي.

سقراط مساله را به اين صورت مطرح مي كند كه امكان دارد، خطيبان و وكال با استفاده از 

زبان شان پنداري صحيحي را مثل وقتي كه شخص واقعه را مي بيند در او ايجاد كنند، در اين 

به ان دارد، چون بين مشاهده و پنداري صورت او پندار صحيح دارد ولي نمي شود گفت معرفت 

كه در اثر تاثر از خطابه وكيل حاصل شده، فرق وجود دارد، پس باور صحيح را نمي توان معرفت 

  2دانست.

جا رسيد و افالطون شناسايي را غير از پندار و عقيدة درست  پس از اينكه سخن بدين

يادش آمده بود و سخني را از كسي ثئاي تتوس براي رفع اين مشكل گويا چيزي به  دانست،

شناسايي پندار درستي است كه »شنيده بود كه البته به خوبي به ياد نداشت، و آن سخن اين بود كه 

   3«بتوان توضيحي دربارة آن داد و آنچه با تعريف و توضيح همراه نباشد شناسايي نيست.

اند. يك؛ واژه توضيح روشن افالطون دوباره به دو دليل، اين تعريف را نيز معرفت نمي د

نيست و ديگر اينكه؛ اصوال مشكل در قيدهاي همراه يا پندار و باور نيست، بلكه ماهيت پندار 

  4طوري است كه معرفت ساز نمي تواند باشد.

 سه معنا دارد:« توضيح»از نظر افالطون واژة 

 سازيم . به كمك صدا و استفاده از اسم ها و فعل ها انديشه و فكر را ظاهر 1

 . با تجزيه مركب به اجزاي اوليه و وصف كردن شي با استفاده از اجزاي ان ها2

  5. ذكر كردن خصوصياتي كه شي مورد شناسايي را از بقيه چيزها منفرد مي كند.3

                                     
 . 176. والتر ترنس استيس، ص1 

 ، ته تتوس. 3، ج201، بند 1452. افالطون، ص2 

 ، ته تتوس. 3، ج201، بند 1452ص . همان،3

 . 13. سيد محمد انتظام، ص4

 .3، ته تتوس، ج1461؛ افالطون، ص13. سيد محمد انتظام، ص5
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به اين معناي اول براي به دست آوردن تعريفي « بيان»الف: افالطون بر اين باور است كه 

 ، باعث انتقال عقيده به معرفت نخواهد شد. براي معرفت كارساز نبوده

زيرا همه مي توانند چنين كاري كنند و عقيده خود را بيان كنند مگر كر و الل؛ بنابر اين بايد 

و حال آن كه  1ادعا كنيم كه پندار درست با بيان به اين معنا در هر حال شناسايي و معرفت است

 ست( قبال توسط افالطون رد شد. اين مطلب كه )پندار درست با معرفت مساوي ا

ب: بر اساس اين معناي دوم بيان يعني تجزيه مركب به اجزا و توصيف ان ها نيز، افالطون 

اعتقادي به معرفت بودن ان ندارد، زيرا بر اساس اين معنا معرفت به مركب تعلق نمي گيرد چون 

تجزيه و توصيف شدن نيست، بايد تجزيه شود و شناخت نيز به بسيط تعلق نمي گيرد، چون قابل 

در حالي كه به نظر افالطون تنها چيزي كه صالحيت متعلق بودن معرفت را دارد، امر بسيطي است 

  2كه ثابت است.

در ثاني، الزمه قبول كردن بيان به معناي مذكور اين است كه معرفت و علم از اجتماع جهل 

بسيط تشكيل شده و چيز ديگري نيست  ها به وجود امده باشند، چون در مجموع مركب از اجزاي

پس  3و اجزاي بسيط وعناصر اوليه مطلق اين معنا نيز قابل بيان و شناختن نيستند و مجهول اند.

نمي شود نتيجه گرفت كه مركب شناختني باشد و اجزا ناشناختني، پس نمي تواند متعلق معرفت 

   4قرار گيرد.

را در مورد بيان كه به معناي ذكر خصوصيات  ج: افالطون سومين تفسير پيشنهادي افالطون

مميزه يك شي مورد شناخت از چيزهاي ديگر باشد مثل توضيحاتي در مورد افتاب و... را نيز نمي 

و معتقد است كه نه تنها به اين معنا معرفت نمي باشد، بلكه معقول هم نيست، زيرا پندار و  5پذيرد

ت مميزه ان را داشته است يا نه؟ اگر داشته، كه عقيده درست قبل از اضافه شدن اين خصوصيا

                                     
 . 3، ج1461الطون، ص. اف1

 .56. محمد تقي فعالي، مجموعه مقاالت معرفت شناسي، ص2

 .3، ج1459؛ افالطون، ص56. همان، ص3

 . 57. محمد تقي فعالي، مجموعه مقاالت معرفت شناسي، ص4 

 . 3، ج1464-1463. افالطون، ص5
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اضافه كردن، كار لغوي است و اگر نه، اين چطور پندار صحيحي است، زيرا پندار درست بايد با 

  1خصوصيات منفرد كننده باشد.

 كالم افالطون در اين باره اين است:

ز ديگر چيزها پندار درست دربارة چيزي، به هر حال شامل خصوصياتي است كه آن را ا» 

گويند، پندار درست بايد با تعريف و توضيح همراه باشد، چه معنا سازد. پس اينكه ميمشخص مي

دارد؟ اگر مراد اين است كه پندار درست بايد با تصور خصوصيات مشخصه توأم باشد، اين سخن 

 2« خنده آور نيست؟

 اسايي و معرفت باشد، زيرا: تواند شنافزودن بر اين پندار به لحاظ هويت وجودي خود نمي 

الف: متعلق پندار، موجودات محسوس و مادي و متغير و زوال پذير است، موجوداتي كه »

شود آنها را هست ناميد و نه نيست، دانشي هم عين صيرورت و شدن و دگرگوني هستند، و نه مي

نش هر چند از ناداني گيرد نه ناداني مطلق است و نه دانائي اين داكه به اين موجودات تعلق مي

  3« فاصله دارد اما از دانايي نيز به همان ميزان دور است.

اشياء محسوس از آن جهت كه پيوسته در حال صيرورت و شدن هستند و در اين جهان 

توان يافت، هر چه در اين جا بيابيم بين هست و نيست قرار دارد. مثال چيز ثابت و مطلقي را نمي

ت و از جهتي عدل و چيزي ديگر از جهت زيبايي است و از جهتي چيزي از جهتي ظلم اس

 زشتي، پس هر چه در اين جهان است از جهتي هست و از جهتي نيست. 

گفت اشياء محسوس بين هست و نيست قرار دارند و دانشي كه به اين اشياء توان لذا مي

اين دو كه به آن پندار  گيرد نه دانش حقيقي است و نه جهل و ناداني چيزي است بينتعلق مي

 گوئيم. مي

توان با گاه نميرود هيچب: چون پندار از قلمرو موجودات مادي و محسوس باالتر نمي

تكيه به پندار، به علت اين موجودات، معرفت و آگاهي پيدا كرد چون از دسترس حواس 

                                     
 . 56. محمد تقي فعالي، مجموعه مقاالت معرفت شناسي، ص1

 . 3، ج209بند  ،1465. افالطون، ص2

 . 14. سيد محمد انتظام، ص3
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شي محدود باشد  و از اند. و معلوم است كه علم و آگاهي به يك چيز تا آنجا كه به خود آن خارج

علل و مبادي آن اطالعاتي به ما ندهد علمي است متزلزل  و ناپايدار و به همين خاطر شايسته نام 

معرفت نخواهد بود. مثال اگر كسي نسبت به چيزي آگاهي داشته باشد و نسبت به آن باور داشته 

  1را دانايي و معرفت ناميد.توان آن باشد ولي نتواند از علل و داليل درستي آن دفاع كند، نمي

اي مانند خطابه وكيل دعاوي نسبت به ج: گاهي ممكن است در اثر تأثيرپذيري از خطابه

چيزي عقيده و پندار و داوري ايجاد شود اما در عين حال شخص نسبت به آن واقعه، معرفتي 

عقيده و پندار با نداشته باشد و يا حتي از چند و چون آن آگاهي درستي نداشته باشد پس هميشه 

   2معرفت همراه نيست.

پندار چون خطاپذير است همواره در معرض عدم مطابقت با واقع است و اطمينان به »د: 

  3« توان آن را معرفت ناميد.درستي يا نادرستي آن نيست؛ با اين وصف چگونه مي

نتيجه معرفت شود كه ممكن است پندار درست عمال اثر و افالطون اين نكته را متذكر مي

پندار صحيح ممكن است »را داشته باشد، هم چنان كه در رسالة منون به اين نكته متذكر شد كه: 

عمال اثر و نتيجه دانش و معرفت را داشته باشد، زيرا كسي كه راهي را خود نرفته ولي پندار 

صرفا نتيجة  تواند ديگران را به آن راه هدايت كند، پس كار درستدرستي در مورد آن دارد مي

توان كار درست كرد. اما چون پندار هميشه و دانش و معرفت نيست، بلكه با پندار درست هم مي

همه جا اثر معرفت را ندارد و معياري براي تشخيص پندار درست و نادرست نيست، تالش نهايي 

  4« افالطون دستيابي به معرفت است.

ذكر شده ادراك حسي و پندار عقيده به براي دستيابي  به معرفت همان طور كه تا حال 

 چالش كشيده شد و به نقد درآمد، پس بايد براي دستيابي به معرفت تالش كرد.

                                     
  جمهوري.  ،477-476. افالطون، ص1

 ، ثئاي تتوس.201بند ،1452. افالطون، ص2

 . 15. سيد محمد انتظام، ص3

  . 15. سيد محمد انتظام، ص4
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سقراط: ...، پس ته ئه تتوس! آشكار شد كه شناسايي نه ادراك حسي است و نه پندار »

  1«درست و نه پندار درستي كه با تعريف و توضيح همراه باشد.

 ات . معرفت و ریاضی3-3

اش توسط افالطون طرح و رد شد، هاي قبلي اگرچه ادراك حسي و پندار به انواعدر بحث

هاي افالطون ظاهر شد: اول اينكه معرفت خطاناپذير الي پاسخاما چند ويژگي معرفت از البه

است. دوم اينكه امور مادي و محسوسات چون هميشه در حال سيالن و تغير هستند، متعلق 

گيرند. سوم اينكه معرفت حقيقي به چيزي از راه آگاهي و شناخت به علل و ميمعرفت قرار ن

 گيرد. مبادي آن صورت مي

وارد سومين مرحله  «معرفت چيست»در اين هنگام افالطون براي پاسخ به پرسش اولية 

رسد پيشنهاد جديد افالطون براي پاسخ به كند. به نظر ميگردد و رياضيات را پيشنهاد ميمي

 كند. گردد و رياضيات را پيشنهاد ميسش اولية معرفت چيست وارد سومين مرحله ميپر

هايي در رسد پيشنهاد جديد افالطون به خاطر وجود خصوصيات و ويژگيبه نظر مي

دهد و آن را به صورت موقت ها قرار ميرياضيات باشد كه آن را در مرتبة باالتر از ساير دانش

 كند. و اما خصوصيات رياضيات:ي ميالگويي براي معرفت معرف

هايي است كه انسان را به تفكر وا . تفكر برانگيزي: از نظر افالطون رياضيات از دانش1

هاي آنها را هر كسي كه مقدمات رياضيات غار )در تمثيل غار افالطون( فقط سايه»دارد. مي

وري، اعداد و قوانين دريافتني از توان ديد. به موجب نظرية فيثاغپندارند به روشني ميواقعيت مي

كنند. زيرا از طريق سازند. اعداد آدمي را به تفكر وادار ميطريق اعداد، پديدارهاي تجربي را مي

   2« توان آنها را دريافت.ادراك حسي نمي

سوق دادن به عالم حقيقت؛ رياضيات طوري است كه روح ادمي را متوجه باال مي كند و  2

  3نزديك مي كند.او را به حقيقت 

                                     
 ، ته تتوس. 3، ج210، بند 1466. افالطون، ص1

 . 95. كارل بورمان، ص2

 ري. ، جمهو526-525. افالطون، ص3
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هاي چهارگانه علم رياضي )حساب، هندسه، نجوم، موسيقي( و حال هر يك از زيرشاخه

 گيرد. يك به يك از منظر هر دو ويژگي مورد بررسي اجمالي قرار مي

هاي رياضيات است از آن جهت كه به اعداد مربوط . علم حساب: كه يكي از شاخه1

انگيزد و انسان را به مشاهدة جهان حقيقت راهنمايي را  بر ميهايي است كه تفكر شود از دانشمي

  1كند.مي

خواهد به سوي شناسايي سير كند، بايد علم حساب را بياموزد. علم حساب كسي كه مي

دارد تا دربارة اعداد انتزاعي تفكر كند اي بزرگ و تعالي بخش است كه انسان را وا ميداراي نتيجه

آموزد، با آموختن عمل حلة استدالل كنار گذارد. كسي كه اين علم را ميو اشياي مرئي را از مر

يابد و به فهم به جاي شمردن با انگشتان، از زندان محسوسات رهايي مي« در ذهن خود» جمع،

 يابد. اجمالي صور دست مي

اي كه در زندگي روزانه ضروري است و كند كه علم حساب به اندازهافالطون تأكيد مي

برند، كافي نيست، بلكه بايد آن را تا حدي فرا گيرد گانان آن را در خريد و فروش به كار ميبازر

  2كه بتواند با ديدة روح، ذات و ماهيت اعداد را ببيند.

از طريق ديگر، توجه به عالم باال نيز در علم حساب وجود دارد و هر كسي كه در پژوهش 

نكه اعداد را نمايندة اجسام و اشياي مادي بداند، اين اعداد خود با اعداد سر و كار داشته باشد نه اي

   3با نيروي تفكر دريافتني است نه با حس.

. علم هندسه: پس از فراگرفتن حساب، نوبت به علم هندسه مي رسد، چون معرفت در ان 2

ر د» 4ثابت است و تابع زمان و مكان نيست؛ بنابر اين روح ادمي را به حقيقت متوجه مي كند.

                                     
 .526-525. همان، ص1

 . 65مجموعه مقاالت معرفت شناسي، ص ، محمد تقي فعالي،1146-1142. افالطون، ص2

  . 17ص. سيد محمد انتظام،3

  . 65مجموعه مقاالت معرفت شناسي، ص . محمد تقي فعالي،4
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تواند ذهن آدمي را به خود هندسه نيز همانند علم حساب اين خصوصيت وجود دارد كه مي

  1« اشكال و ابعاد يعني شكلهاي مجرد از ماده رهنمون سازد.

. علم نجوم )ستاره شناسي(: پس از طي كردن علم هندسه، نوبت به علم نجوم  و مطالعه 3

ام مادي هستند و متعلق معرفت نمي باشند ولي حركات و اجرام اسماني مي رسد، كه اگرچه اجر

و انسان را متوجه خود  2مطالعه ان ها كار عقل است و ادمي را به حقيقت رهنمون مي سازد.

  3زيبائي و حقيقت زيبائي مي سازد.

آخرين مرحلة مطالعات مقدماتي، مطالعة علم اصوات يا موسيقي است ». علم موسيقي: 4

، آدمي را از اشياي محسوس به تفكر انتزاعي نزديك به سوي حقيقت همانگونه كه مطالعة نجوم

سازد، موسيقي نيز همين گونه كند و تفكر آدمي را متوجه خود زيبا و حقيقت زيبايي ميرهبري مي

شود و انسان را به تعلق انتزاعي است مطالعة هماهنگي اصوات نيز از چيزهاي مسموع آغاز مي

 دهد. عالم شناسايي سوق ميسازد و او را به آشنا مي

در اين مرحله، مطالعة خود اصوات مراد نيست، بلكه روابط ميان آنها و اعدادي كه پاية 

  4« دهد، منظور و مورد تأكيد است.صداها را تشكيل مي

رسد كه ، افالطون در نهايت و در جمع بندي به اين نتيجه ميبا تمام اين اوصاف و ويژگي

ترين علم نيست. زيرا در آن باشد و رياضي شريفحقيقي و راستين نمي رياضيات نيز معرفت

توان اشاره ها به اين موارد ميهائي مشاهده شده وجود دارد. از جملة اين ضعفها و نقيصهضعف

 كرد:

ها و مفروضاتي استوار است كه حقيقت آنها بر ما و بر خود  . رياضيات بر پيش فرض1

كساني كه با هندسه و »گويد: افالطون در تفسير تمثيل خط مي دانان مجهول است.رياضي

هاي رياضيات سر و كار دارند، هر وقت بخواهند مطلبي را بررسي كنند مفروضاتي از قبيل مفهوم

                                     
  . 17. سيد محمد انتظام، ص1
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دهند. بدين فرد و زوج و اشكال هندسي و سه نوع زاويه و مانند آنها را پاية كار خود قرار مي

شناسند و گيرند كه گويي به راستي آنها را ميان بديهي و مسلم ميها را چنمعني كه اين مفهوم

دانند دربارة آنها پژوهشي كنند يا در خصوص آنها به خود يا به ديگران توضيحي هيچ الزم نمي

ها را چون اصولي دهند، چنان كه گويي همة مردم از ماهيت آنها با خبرند. پس از آن كه مفهوم

روند و سرانجام به هدفي كه براي تحقيق خود دادند، در تحقيق پيش مي مسلم پاية كار خود قرار

هاي رياضيات و علوم خويشاوند با مفروضات پايه( »510رسند. )جمهوري، اند ميمعين كرده

برد: فرد و زوج، اشكال اند؟ افالطون چند تايي را نام ميها از چه نوعاند. اين پايهرياضيات

كند ها را بررسي نميمربع في نفسه، وتر في نفسه. علوم رياضي اين پايه هندسي، سه نوع زاويه،

دهد. به سخن ديگر، دانشمندان كند و مبداء استدالل قرار ميبلكه آنها را مسلم فرض مي

  1« ماند.نهند بلكه در آن مرحله باقي ميدان گام از مرحله مفروضات فراتر نميرياضي

رياضيات بدون قبول پيش فرض ها ممكن نيست و حركت  به اعتقاد افالطون فراگرفتن

علمي به پيش نمي رود و اين پيش فرض ها به صورت اصول موضوعه يا متعارف و يا بديهي 

مثال در هندسه، ذهن از فرضيه)شكل مرئي( به سوي نتيجه گام بر مي دارد، اما به   2وجود دارند

و بدين ترتيب از شكل ها وطرح ها استفاده خود شكل )اين يا ان مثلث خاص( عالقه اي ندارد 

  3مي كند و مي كوشد با چيزي كه با چشم فكر قابل ديدن است، مشاهده كند.

توان چيزي را كه يكسره بر مفروضات و مجهوالت استوار است معرفت حقيقي آيا مي

 ناميد؟

يايش . علم رياضي به طور كامل از عالم محسوسات جدا نيست بلكه براي اثبات قضا2

رياضي دانان، به هنگام بررسي از  4مجبور است از ان ها مثل ترسيم شكل در هندسه بهره گيرد.

شكل محسوس استفاده مي كنند و با ترسيم مثلث است كه مي توانند زواياي ان را تشخيص دهند 
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اي در حالي كه موضوع انديشه نيستند، بلكه چيزهائي است كه اين اشكال تصويره 1و اثبات كنند.

  2ان هاست.

توان آن را كامال ضعف تصور كرد و نه اينكه بتوان آن را جز . و اما نكتة سومي كه نه مي3

و شاخصة رياضي محسوب كرد اين است كه بنابر نظر افالطون، موضوعات رياضي وجود دارد 

م به طوري كه در بعضي از اوصافش، شبيه موجودات عال 3كه مابين محسوسات و ايده ها هستند

و فرقشان با محسوسات اين است كه  4معقول اند و در بعضي ديگر شبيه موجودات عالم محسوس

موضوعات رياضي سرمدي و تغيير ناپذيرند و كاملند ؛يعني دو، در دو بودنش نقصي ندارد و 

اختالفشان با معقوالت در اين است كه موضوعات رياضي فراوان اند، و يگانه نيستند، در حالي كه 

يده فقط يكي است و خودش است، موضوعات رياضي صرف نيستند، مثل اينكه مثلث عالوه هر ا

بر مثلث بودن خواص ديگري هم دارد. بنابر اين تفسيري كه ارسطو در مابعد الطبيعه اش از 

نظرات افالطون در مورد رياضيات دارد بر ان است كه افالطون رياضيات را جزو طبقه اي مي 

يات معقول گفته مي شود، يعني همان مابين عالم محسوس جزئي و عالم معقول داند كه به ان جزئ

  5كلي بودن.

. علم رياضي، مقدمه معرفت حقيقي است و حكم مدخل ان را برعهده دارد و نمي تواند 4

  6تا باالترين درجه خير كه مقام معرفت ثابت كلي معقول است باال بيايد.

سداري از مباحث علمي و... اموزش مي بينند، بلكه بايد به نظر افالطون كساني كه براي پا

توانايي در تفكر و استدالل داشته باشند و قادر باشند به جاي ادراك حسي به مفاهيم كلي دست 
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ولي در هر  1يابند كه اين كار بواسطه مطالعه رياضيات و علوم چهارگانه اش حاصل مي شود.

رياضيات مانع از ان نيست كه پست تر از مقامي صورت صرف مقدمه است و اين تاثيرات قوي 

  2باشد كه افالطون ان را فلسفه مي خواند.

دارد كه از طريق تفكر از عالم اشياء محسوس پس اين علوم چهارگانه كه ما را بر آن مي»

فراتر رويم و در وراي محسوسات به فرضيات راه يابيم، هادي ما به وجود حقيقي و كاشف نفس 

  3«. اما پرداختن به اين علوم تنها به منزلة تمهيد مقدمه است.االمر است

توجه رياضيدانان به اعداد و اشكال و نسبتهاي محسوس، او را از رسيدن به هستيهاي 

 راستين باز مي دارد، در حالي كه معرفت حقيقي به هستيهاي حقيقي و راستين تعلق مي گيرد.

براي دست يابي به دانش و معرفت راستين است، بنابر اين رياضيات هرچند مقدمه مناسبي 

اما خود معرفت حقيقي نيست. بنابر اين رياضيات در مرتبه اي باالتر از پندار و ادراكات حسي 

شناسائي از راه »قرار مي گيرند. از اين رو افالطون نام ديگري براي ان پيشنهاد مي كند و ان 

اتر از رياضيات است متمايز باشد و هم از پندار كه استدالل است، تا هم از دانش ديالكتيك كه فر

 4«.فروتر از ان است

هر چند بحث از رياضيات نيز پاسخي براي پرسش از حقيقت معرفت فراهم نساخت، اما 

 دو ويژگي ديگر معرفت راستين را براي ما روشن ساخت كه عبارتند از؛

 فرضي مبتني نيست. الف: معرفت راستين بر هيچ پيش

 هاي راستين است. علق معرفت راستين، هستيب: مت

 . معرفت و رؤیت ایده یا مُثُل 3-4

                                     
  . 83. آنتوني هريسون بارتب، ص1

 . 105-104. جوليا انس، ص2

  . 153. اميل بريد، ص3

 .18. سيد محمد انتظام،ص 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

74 

 

اگر متعلق معرفت را نبايد در اشياء مادي جستجو نمود و اگر براي شناخت اشياء مادي 

هاي راستين و عين ابتدا بايد مبادي و علل واقعي آنها را شناخت و اگر اين مبادي هستي

 ها چيستند؟عرفتند، پس اين هستيهاي راستين، متعلق مهستي

گذرد، آنچه كه ما با ماند؟ همه چيز مياز شدن )صيرورت( و گذار چه چيز باقي مي» 

  1«ماند؟رود پس چه چيز باقي ميپاشد و از بين ميكنيم از هم ميحواس خود درك مي

عبير به مُثُل، رود و از آن تافالطون در اين مرحله به سراغ پيشنهاد جديدي براي معرفت مي

توانند متعلق معرفت واقع مانند و ميشود كه ايده باقي ميكند و معتقد به اين ميايده و يا صُوَر مي

 شوند.

. اثبات 2ها ها و خصوصيات ايده. ويژگي1در تبيين اين پاسخ بيان چند امر ضروري است: 

ها با يكديگر و با اشياء محسوس و . رابطة ايده4اي دارد. . آيا هر امر محسوسي ايده3وجود آنها 

 مادي

 هاي ایده:و اما ویژگي -

باشند. چون اگر از معقول نباشند، بايد جزو محسوساتي ها از قبيل معقوالت مي. ايده1

  2باشند كه هميشه در معرض تغييرند، كه در اين صورت به ما معرفت حقيقي نمي دهند.

و هستي دارند و چيزي كه در حال عدم و صيرورت باشند ها دربارة آنچه هست مي.  ايده2

   3است متعلق معرفت قرار نمي گيرند.

. ايده ها ذهني هستند و انتزاعي نيستند بلكه هستي در عالم خارج دارند، اگرچه در اين 3

   4مورد اختالفي است و بعضي ان را ذهني و بعضي ان را خارج از ذهن مي دانند.

ان محسوسات اند، لذا از تعلقات و خصوصيات مادي مثل زمان دار . ايده ها متعالي از جه4

 اند. و به طوري متعالي از جهان محسوسات 1و مكان دار بودن، مجردند.

                                     
  . 42. ژان هرش، ص1

  . 215يان، ص. مصطفي ملك2

  . 216. همان، ص3

  . 26. همان، ص4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

75 

 

  2. ايده ها و يا همان مثل، در جهان و عالمي فوق محسوس سكنا دارند.5

زشي نيست بلكه ها نوعي علو نسبت به محسوسات دارند، مراد از علو در اينجا ارايده. »6

تري نسبت اي مرتبة پايينمراد يك امر تكويني و واقعي است. اما چرا علو دارد؟ چون هر وابسته

اي علوي نسبت به آن كه وابسته به او است به طرف وابستگي خود دارد و هر طرف وابستگي

  3« دارد.

وحدت ها جنبه وحدت كثرت هستند و كثرت موجودات محسوس در ايده به . ايده7

كه مفاهيم واحدي هستند و « خود نيك»و « خود زيبا»رسد. افالطون با توجه به مفاهيمي چون مي

  4ناميد.« ايده»شوند، وحدت اين كثرات را ذيل يك مفهوم واحد به صورت كثير مشاهده مي

  5« ها جاويدان و فنا ناپذيرند و اشياء مادي فناپذيرند. ايده. » 8

  6مان ايده آن است.. حقيقت و هر چيز ه9

 اثبات وجود ایده: -

به نظر افالطون، توانايي معرفت در ادمي، غير از توانائي پندار وعقيده است و اگر جهان 

محسوس قلمرو پندار و عقيده است، پس بايد جهان ديگري باشد به نام ايده كه در مقابل جهان 

  7محسوس بتواند متعلقات معرفت را در خود جاي بدهد.

نگاه افالطون ميل انسان به كشف حقيقت و رسيدن به معرفت راستين دليل بر توانايي او در 

 براي كسب معرفت راستين و وجود معرفت راستين است. 

                                                                                                      
  . 19. سيد محمد انتظام، ص1

  . 218. مصطفي ملكيان، ص2

  . 218ص. همان،3

  . 2، ج507، جمهوري، بند 1061. افالطون، ص4

  . 223، ص1380. موسي اكرمي، كيهان شناسي افالطون، تهران، دشتستان، 5

  . 3، ج462، فايدروس، بند 1238. افالطون، ص6

  . 20-19. سيد محمد انتظام، ص7
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آنها از طريق « كسب»مثل به عنوان غايت يك اشتياق شديد، متعلقات ميل هستند، و »

ن برخوردارند. همة مردم، عمدتا به اي عرفاني است كه موجودات الهي از آمعرفت به آنها تجربه

 هايي هستند كه پيش از تولدشان مشاهدهصورتي ناآگاهانه در اشتياق وصول مجدد به رؤيت مثال

 اند. فقط اين رؤيت است كه رضايت و سعادت كامل را به آنها داده است و خواهد داد. كردهمي

هاي كامل باشند، با توجه به اين هاين همه فقط در صورتي معقول خواهد بود كه مُثُل، نمون

انجامد اي به رضايت واقعي مياز آنها به گونه« برخورداري»كه مُثُل داراي واقعيت بيشتري هستند، 

انجامد و بخشي از واقعيت بيشتر مثل اين است كه آنها كه برخورداري از اشياي محسوس نمي

اند. همچنين قص يا ظاهري چنينكامال آن چيزي هستند كه اشياي محسوس فقط به صورت نا

بيشتري « رؤيت پذيري معرفتي»ترند كه در مقايسه با اشياي محسوس از مُثُل به دليل واقعي

  1« برخوردارند.

ها چنين استدالل افالطون با استفاده از رويكردي معرفت شناسانه براي اثبات وجود ايده

مثال زيبائي ها و زشتي هاي متكثري  كند: اين جهان مادي، جهان كثرت هاست، به عنوانمي

وجود دارند، در حالي كه يكي بودن هر يك از مفاهيم چه زيبائي و چه زشتي قابل انكار نيست، 

پس زيبائي بايد در جهاني ديگر يعني جهان معقول به عنوان يك چيز صرف مطلق كامل و يگانه 

  2وجود داشته باشد.

 د؟اي دارآیا هر شيء مادي و محسوس ایده -

داليلي را كه افالطون بر اثبات وجود ايده و نوع رابطه ايي كه افالطون گاهي از ان به الگو 

و سرمشق تعبير مي كند و گاهي از ان به بهره مندي، اين نكته را انتقال مي دهد كه براي 

محسوسات و اشياي مادي ايده اي وجود داشته باشد همچنانكه ايشان در رساله تيمائوس و 

و... ان را تاييد كردند ولي در رساله پارمنيدس از جواب دادن به اينكه براي هر شي  جمهوري

  3مادي مثلي وجود دارد، سرباز مي زند.

                                     
  . 503-502. س.س. ويتلور، ص1

  .20. سيد محمد انتظام، ص2

 .22-21ص . همان،3
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 ها با یكدیگر و با اشیاي محسوس و مادي رابطة ایده -

مشابه روابط منطقي بين نوع حقيقي و جنس االجناس وانواع متوسط در منطق ارسطو در 

ين ايده ها نيز مشهود است. به نظر افالطون بين افراد مادي و نوع و از نوع به فلسفه افالطون ب

كلي مافوقش تا برترين ايده ها يعني ايده نيك و از ان كلي با سير نزولي به پائين تا تقسيم به افراد 

پائين تر، روابطي مستحكم وجود دارد، اگرچه افالطون فقط درباره خود مثل و روابط محسوسات 

معقوالت و ايده برتر سخناني دارد ولي نظام كامل و دقيقي درباره روابط ايده ها با يكديگر ارائه با 

  1نمي دهد.

و اما در مورد رابطة ايده با اشياي محسوس و مادي، تصويري كه افالطون از آن ارائه 

ن گاهي از افالطو»دهد همچنان كه ذكر شد بر دو نوع است كه هر دو آنها استفاده شده است. مي

كند كه تا آن جا در توان اشياي جهان مثالي به عنوان الگو يا نمونة يا سرمشق اين جهان ياد مي

مندي اين جهان از وجود جهان كنند، گاهي هم از اشتراك يا بهرهمادي است از آن جهان تقليد مي

  2«گويد.ديگر سخن مي

ين و اثبات وجود آنها و رابطة هاي راستها و هستيحال پس از روشن شدن حقيقت ايده

گرديم. در جستجوي آنها با افرادي مادي به پرسش اوليه دربارة ماهيت و تعريف معرفت باز مي

هائي را براي معرفت به اثبات حقيقت معرفت مراحلي را طي كرديم و در هر مرحله ويژگي

 رسانديم، هم ويژگي سلبي و هم ويژگي ايجابي:

. اشياء مادي كه عين 3به هر چيزي از طريق آگاهي از علت آن  . علم2. خطا ناپذيري 1

. معرفت راستين نبايد 4شود صيرورت و شدن هستند، متعلق معرفت راستين و حقيقي واقع نمي

. متعلق معرفت راستين، 6. ابزار معرفت تنها تفكر و خرد آدمي است 5بر پيش فرض مبتني باشد 

. متعلق معرفت راستين نبايد از محسوسات 7باشند، است يها )مُثُل( كه هستي راستين مايده

 اي ببرد. بهره

                                     
 .23-22. همان، ص1

  . 124. تئودور گمپرس، ص2
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پس در پاسخ پرسش نخست بايد البته گفت: معرفت عبارت است از مشاهده و ادراك آن 

يابد، ها  )رؤيت ايده( به ديدة روح خود. با اين پاسخ بحث معرفت شناسي افالطون پايان نميايده

ادي ديگر جواب داده شود تا به انتهاي بحث معرفت شناسي افالطون هاي بنيزيرا بايد به پرسش

 برسيم.

ها است و پرسش ابتدائي آن است كه اگر معرفت بنابر تعريفي كه ذكر شد، رؤيت ايده

تر از اين جهان هستند، پس براي روح آدمي كه در ها موجوداتي مجرد و در جهاني متعاليايده

 ها چگونه ميسر است؟يابي  به اين ايدهچنگال اين تن گرفتار شده، دست

گيرد كه از مهمترين مسائل در پاسخ به اين پرسش، افالطون از مسأله يادآوري بهره مي

  1باشد و براي اولين بار در رساله منون از ان سخن مي گويد.معرفت شناسي افالطون مي

خواهي تحقيق كني؟ و داني چيست چگونه ميدربارة چيزي كه اصال نمي»شبهه آن بود كه: 

  2«جستي؟اي همان است كه مياگر آن را بيابي از كجا خواهي دانست كه آنچه يافته

نفس آدمي پيش از اين كه به قالب تن درآيد با حقايق آشنا » پاسخ سقراط اين گونه بود: 

كه خوانيم در حقيقت پرده برداشتن از دانشي است بوده است آنچه در اين عالم كسب دانش مي

  3«سابقا در نفس بوده است و از اين رو دانش چيزي جز يادآوري نيست.

گردد اين است كه پس از اين كه روح آدمي و اما پرسش مهم آخري كه در اينجا مطرح مي

ها به او دست داد، به علت قرار گرفتن در اين بدن مادي، فراموشي و نسيان نسبت به رؤيت ايده

 ا به يادش بياورد؟ها رچگونه بايد اين ايده

 . معرفت و ديالكتيك 3-5

در آخرين گام از اين مسير پر فراز و نشيبي كه افالطون جهت تعريف معرفت و روش 

 رسيم. كند به ديالكتيك ميدستيابي به آن طي مي

                                     
  . 27.  سيد محمد انتظام، ص1

 ، منون. 1، ج80، بند 364افالطون، ص 2

  . 1، ج80، بند 365. همان،  ص3
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از ديدگاه افالطون، روح ادمي قبل از اينكه در جهان محسوسات قدم گذارد، تمام حقايق را 

وح را تيره و سايه نسيان را بر سرش افكند، پس افالطون بايد بواسطه فرآيندي از ديده، تولد، ر

  1پرسش وپاسخ، هرچه مي دانسته به ياد اورد.

انجامد و يا اين سوال را ارتباطي آن دو ميجدايي ميان هستي و شدن )بود و نبود( يا به بي»

ها بايد براي گشودن اين دشواري پيوندند كجاست؟آورد كه پلي كه آنها را به هم ميپيش مي

نامد. ولي نقش اصلي ديالكتيك حل فلسفي بيانديشيم. افالطون اينگونه انديشيدن را ديالكتيك مي

آن مشكالت نيست بلكه به سبب فعاليت منظم ديالكتيك اصال چشم براي ديدن موضوع باز 

تر است. از ناسايي عاليشود. ديالتيك جنبش و تحول معنوي انسان در حال عروج به سوي شمي

خواند. ديالكتيك و فلسفه يك چيز است: آنجا به ها مياين رو افالطون ديالتيك را واالترين دانش

  2« شود و اينجا به اعتبار محتوا چنين است.اعتبار روش چنان خوانده مي

بدين لحاظ ديالكتيك هم دانش حقيقي است و هم روش دستيابي به ان و به همين دليل 

  3است كه افالطون از دانش ديالكتيك به فلسفه تعبير مي كند.

 اي ساده و كوتاه، ولي به انواع گوناگون تعريف كرده است: افالطون ديالكتيك را با جمله

ها ياري جستن از چشمديالكتيك محكي است براي تشخيص اينكه چه كسي قادر است بي»

 ( 532)جمهوري، و ديگر آالت حسي، به هستي حقيقي راه يابد. 

 ( 15ديالكتيك فقط به خود هستي كه هميشه با خود برابر است توجه دارد. )فيلبس، 

آورند و وقتي كه به چنگ آورند، آن را به اهل ها و هنرها فقط طعمه به چنگ ميهمة دانش

 ( 290دهند. )اوتيوم، تحويل مي دانند،ديالكتيك كه راه بكار بردن آن را مي

 ( 534ها، و حد نهائي دانش است. )جمهوري، ن تاجي است بر تارك و دانشديالكتيك چو

 ( 16شناسد. )فيلبس، هنر اهل ديالكتيك اين است كه توانائي همه هنرها را نيك مي

 (  291راند. )اوتيوم، ها فرمان ميديالكتيك دانش شاهانه است كه بر همة دانش

                                     
  . 28، ص1388حكمت، غالمحسين توكلي، چاپ اول،هاي اسامي فيلسوفان بزرگ،ئي.فراست، آموزه. اس. ا1

  . 105. كارل ياسپرس، ص2

  . 31ص. سيد محمد انتظام،3
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  1( « 73ديالكتيك دانستن دانستن است. )فارميدس،

بنا بر نظر كارل بورمان در كتاب افالطون اش؛ ديالكتيك در اصل به معناي هنر درست 

پرسيدن و پاسخ دادن است و هدفش مجاب كردن طرف مقابل يا همكاري براي به دست اوردن 

پاسخ صحيح و تبيين ان. اين هنري است حقيقي كه فيلسوف ان را دارد و بوسيله ان مفهوم 

  2شي را مي فهمد. چگونگي و چيستي

ديالكتيك سير فكر و خرد ادمي در مفاهيم محض عقلي است براي رسيدن به هستيهاي 

راستين تا با گذر از ان ها به چيزي كه برتر از هستي و مبدا همه خوبي ها و زيبائي ها و هستي 

مسير ذكر هاست دست يابد و با بازگشت از ان هستي هاي فروتر را در جايگاه منطقي باز شناسد. 

شده همراه با نوعي گفتگوست كه افالطون ان را ديالكتيك مي خواند. ديالكتيك سير روح ادمي 

در مقابل مفاهيم عقلي براي اينكه به معرفت راستين وحقيقي برسد و ايده نيك را بنگرد و بعد در 

اسد، و سير نزولي به هستي هاي پست وجزئيات و كثرت هاي مادي و جايگاه ان ها را باز شن

ديگر به ان ها به ديد حقيقت نه بلكه سايه ها و اشباح معرفت راستين خواهند بود و اين شخص 

كه به زعم افالطون همان فيلسوف است، هيچگاه پندار را با حقيقت و سايه را با اصل اشتباه نمي 

   3عبير مي كند.گيرد. اين سير ذكر شده با نوعي گفتگو همراه است كه افالطون از ان به ديالكتيك ت

گيرد و بحث را با پرسيدن پرسش كننده رهبري پژوهش را در دست مي»به عنوان مثال 

كند، اين سوال معموال مربوط است به اين سوالي از مخاطب خويش او شايد از خودش شروع مي

د اي را به عنوان پاسخ اوليه پيشنهاكه فالن مفهوم را چگونه تعريف كنيم. مخاطب بحث فرضيه

خواهد كه به يك كند اما پرسش كننده در راستاي انتقاد از اين فرضيه از مخاطب خويش ميمي

شوند. ها به يك اشكال يا امر محال منتهي ميهاي ديگر پاسخ دهد و اين پاسخسلسله پرسش

                                     
  . 106.  كارل ياسپرس، ص1

  . 77. كارل بورمان، ص2

  . 32-31. سيد محمد انتظام، ص3
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و  كنندگردند و با مد نظر قرار دادن اين نتيجه پاسخي ديگر را پيشنهاد ميسپس آنها به عقب برمي

  1«يابد.اين جريان بدين صورت استمرار مي

هدف ديالكتيك همچنان كه در دوسير صعودي و نزولي اش براي روح و فكر و خرد ادمي 

متصور است، كشف وحدت در كثرت است كه در سير صعودي مشهود است و كثرت در وحدت 

  2است كه در سير نزولي مشاهده مي شود.

و اصل محوري ديالكتيك اينچنين مي گويد كه؛ راه افالطون در فايدروس در مورد د

نخست از مفروضاتي مثل علم رياضي و حساب و هندسه و... شروع مي كند و به چيزي مي رسد 

  3كه بر هيچ مفروضي متكي نيست، يعني ايده خير كه مبدا نخستين معرفت راستين اشيا است.

جهت اشتراك و وحدت آنها است  هاي مادي آنچهدر ]اين[ سير صعودي با مطالعه كثرت» 

شود و روح انسان پس از ها در نظر گرفته ميگردد و اين جهت وحدت جداي از كثرتكشف مي

هاي ها و مستقل از آنان موجود ديد، نسبت آن را با وحدتاين كه اين وحدت را جداي از كثرت

سنجد و اگر وحدتي را مي« شودهايي كه به لحاظ مفهوم وحدت نوعي خوانده ميوحدت»ديگر، 

اند ببيند تا كشف آن وحدت و مشاهده وجود ها كه اكنون به صورت كثرت درآمدهدر اين وحدت

هاي ديگر جهت دهد. اگر آن وحدت نيز با وحدتها به سير خود ادامه ميآن جداي از كثرت

آنچه وحدت يا ورزد تا به مبدأ هر اشتراكي داشته باشند روح به كشف آن وحدت نيز مبادرت مي

   4كثرت است دست يابد.

راه دوم ديالكتيك، سير نزولي از باال به پائين و پائين تر است. در اين مرحله كه پس از سير 

صعودي، روح و خرد، اغاز شده ، ابتدا بايد جزئيات كثير و پراكنده را يكجا ببينيم و در ثاني ايده 

  5ه مرحله اي برسيم كه ديگر قابل تقسيم نباشند.واحد را به ايده هاي ديگر تقسيم كنيم و تا ب

                                     
  . 518ص. س.س. ويتلور،1

  . 32م، ص. سيد محمد انتظا2

 . 66. محمد تقي فعالي، مجموعه مقاالت معرفت شناسي، ص3

  . 32-31. سيد محمد انتظام، ص4

 .33؛ سيد محمد انتظام، ص67-66. محمد تقي فعالي، ص5
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هاي متمايز معرفت اينكه مستقل گويد، شاخهبر اساس كل آنچه افالطون به صراحت مي»

ابتدا به صورتي موقتي يك فرض را « جمع و تقسيم»هستند. چنين نيست كه در جريان موسوم به 

كه وقتي كه انواع تعريف نشده در ذيل يك مسلم بگيريم و سپس به بررسي انتقادي آن بپردازيم. بل

شود. اين جنس به جنس تعريف شده توحيد يافتند اين جريان به صورتي استانده شروع مي

شوند و اين جريان ادامه تر تقسيم ميشود، خود اين انواع نيز به انواع فرعيانواعي چند تقسيم مي

اند تركيب اقسامي كه بدين طريق ذكر شده يابد تا اينكه به انواع تقسيم ناپذير برسيم. ازمي

خواهيم يك مثال خاص آيد. آنجا كه ميها به دست ميهاي اقالم مورد نظر در آخر سلسلهتعريف

زيرا در  توانيم در تقسيم ثنايي يعني تقسيم يك جنس به دو نوع استفاده كنيم،را تعريف كنيم مي

خواهيم جنسي را توضيح بدهيم تعداد ما آنجا كه مياين صورت كاري به كار بقية انواع نداريم. ا

  1«اي بايستي متناسب با اقسام طبيعي و عيني موضوع مورد نظر باشد. اقسام در هر مرحله

 گويد:افالطون در فايدروس در مورد دو اصل محوري ديالكتيك مي

ند و اصل نخست اين است كه سخنور جزئيات كثير و پراكنده را يكجا و با هم ببي» 

سان به صورتي واحد برسد... اصل دوم اين است كه صورت واحد را به نحو درست به بدين

   2«ها را نشكند. اجزاي طبيعي آن تقسيم كند و هنگام تقسيم چون به غصابي نو آموخته قطعه

 دربارة اين ديالكتيك سه مطلب بايد ذكر شود:

ند چون كافي نيستند بلكه وسيله . در ديالكتيك، موضوع اصلي خود قضاياي كلي نيست1

 براي صعودند.

.ديالكتيك به عقيده افالطون از رياضيات دقيق تر و شناخته شده تر است، چون رياضيات 2

ولي ديالكتيك تا نهايت عالم باال پيش مي رود و به خير  3به مفروضاتش بينش خردمندانه ندارد.

                                     
  .520-519. س.س.ويتلور ص1

  . 265. افالطون، فايدورس، ص2

  . 114. كارل ياسپرس، ص3
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رد به معرفت راستين مي رسد و عقل با مطلق مي رسد و بدون اينكه از عالم محسوس كمك بگي

  1ديالكتيك به چيزي كه شايستگي اش را دارد مي رسد.

همه هنرها و دانش ها و فنون، مقدمه اي براي ديالكتيك اند براي رسيدن خرد و روح  3

  2ادمي به ايده نيك.

نزديك از نظر افالطون فرآيند تعليم و تربيت و اموزش با مطالعه ديالكتيك به هدف خود 

مي شود بدين صورت كه  با مطالعه فرضيات علمي اغاز و با شناخت معرفت راستين به پايان مي 

  3رسد.

 و در پايان اين بخش به جمله اي از والتر ترنس استيس درباره ديالكتيك اشاره مي كنم:

آموزشي ديالكتيك اوج شناخت و شناخت اوج كمال و زندگي است. )...( در برنامة » 

تواند تواند به آن بپردازد و هيچ كس نميطون، فلسفه، آخر از همه قرار دارد. هر كسي نميافال

مطالعة آن را شروع كند مگر اينكه پيش از آن، تمام مراحل مقدماتي آموزش را كه نظم دقيق ذهني 

رفتي به آورد، گذرانده باشد و در نهايت، ديالكتيك را آغاز نمايد. به اين ترتيب هر معبه وجود مي

ماند به غايت خود دست نيافته اي كه از فلسفه دور ميشود، و آن زندگيديالكتيك ختم مي

  4«است.

 

 

 

 

 

 

                                     
  . 85. شارل ورنر، ص1

  . 114ص. كارل ياسپرس، 2

  . 83. آنتوني هرسيون باربت، ص3

  . 196-195. والتر ترنس استيس، ص4
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 جمع بندي

از ديدگاه افالطون رسيدن به معرفت حقيقي نياز به طي كردن فرايندي است. زيرا وي 

ان كامال بي اعتماد ادراك حسي را همان طور كه گفته شد در حال تغيير و شدن مي پنداشت و به 

بود، لذا وي به فكر اين بود تا نظامي فلسفي پي ريزد تا در ان علم و معرفت امكان پذير باشد. 

بدين جهت وي مثل را پيشنهاد مي دهد. در نظر او متعلق معرفت حقيقي بايد ثابت و پايدار باد 

 يعني متعلق عقل نه حس.

وانائي پندار و عقيده است و اگر جهان به نظر وي، توانايي معرفت در ادمي غير از ت

محسوس قلمرو پندار و عقيده است، پس بايد جهان ديگري باشد به نام جهان مثل يا ايده ها كه 

 در مقابل جهان محسوس بتواند متعلقات معرفت را در خود جاي دهد.

ز كي با اما نكته اينجاست كه افالطون پس از پيشنهاد مثل به اين فكر افتاد كه اين مثل ا

انسان بوده و چطور با علم و معرفت در او سروكار دارد، لذا از ديدگاه وي فرايند رسيدن به مثل 

 از طريق نظريه اي است كه خود ان را بسط و گسترش داد و ان نظريه ياداوري و يا تذكر است.

 افالطون در اين نظريه مطرح مي كند كه معرفت و علم در واقع نوعي تذكر و ياداوري

دانسته هاي پيشين است. زيرا نفس انسان پيش از تعلق به بدن انساني و مادي اش در اين جهان، 

در جهاني ديگر)همان جهان مثل و ايده ها( همه حقايق)مثل( را رويت كرده و دانسته و پس از 

حلول در بدن انساني، دچار نوعي غفلت و نسيان گرديد و دانسته هايش را فراموش كرده و ان 

وم و معارف از او زدوده شده است. و وقتي انسان متولد مي شود، همه حقايق در او نهفته است عل

كه غبار غفلت و نسيان بر ان نشسته است و هنگامي كه با علم و معرفتي روبرو مي شود نه اينكه 

 چيزي را مي اموزد بلكه اين همان اموخته هاي قبلي است.

افتاد كه اگر اين علوم در انسان نهفته است و دچار  افالطون در اين مرحله، به فكر اين

غفلت شده است پس چطور ان ها را به ياد مي اورد. وي در اين مرحله به فكر به كارگيري 

روشي به نام ديالكتيك افتاد كه منجر به ياداوري علوم و معارف از پيش داشته و فراموش شده مي 

 ت.شود، روشي كه از ديدگاه او هنر فيلسوف اس

بنابر آنچه كه در اين فصل روشن شد، تعريف معرفت بنابر نظر افالطون فرآيندي است كه 

آيد كه البته نظريه مثل و يادآوري ها به دست ميهاي سلبي و ايجابي يك سري از شاخصهاز جنبه
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در اين نظام فلسفي سهم بسزايي دارد. افالطون با نظام فلسفي خود ثابت كرد كه معرفت و 

توان بدان دست يافت و نه اينكه به قول سوفسطائيان نسبي باشد، البته به ت ثابت است و ميحقيق

زعم او اين حقيقت را نبايد در اين جهان صيرورت هر اكليتي جست، بلكه در جهاني ديگر به نام 

 «.جهان مُثُل»

و حاصل سخن اين كه از ديدگاه افالطون رسيدن به معرفت حقيقي با يادآوري مُثُل 

شود كه البته شايستگي اخالقي روح انسان در يادآوري با به كارگيري روش ديالكتيك حاصل مي

 يادآوري و استفاده از روش ديالكتيك شرط اساسي است. 
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 فصل سوم:

 معرفت شناسی از دیدگاه شیخ اشراق
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 . حكمت اشراق 1 

مندي در ايران زمين؛ كه از قديم االيام مهد مكاتب مختلف فكري هشت قرن پيش، انديش

بوده، متولد شد و حكمتي را پايه گذاري كرد كه بين ميراث ايران قبل از اسالم و فلسفه اسالمي 

پيوندي بزرگ برقرار كرد. اين حكيم عظيم الشان شهاب الدين يحيي سهروردي است كه مكتب 

  1اشراق را پروراند.

مورخان و مستشرقان فلسفه اسالمي در اغاز قرن بيستم او را از جمله رجال   همچنان كه

بزرگ پس از عهد ابن سينا دانسته و بزرگي علمي او را ستودند و او را موسس حكمت اشراق 

  2دانسته اند.

اگر چه خود ايشان، خود را احيا كننده دانسته است و حكمتش را ادامه دهنده راه سنتي 

استمرار حكمت خالده كار هر متفكر راستين است و سهروردي، خود و مكتب اش كهن مي داند.

  3را پيرو اين جريان مي داند.

اي است از دار وجود كه به كمك آن غريب عالم حكمت اشراقي سهروردي  حاصل نقشه» 

تواند به مشرق عالم وجود كه در عين غربت غربيه كه همان جهان ماده و كون و فساد است مي

ال جهان اشراق يا عالم ملكوت است راه يابد و از زندان تيرگي جسم و شهوات نفساني رهائي ح

يابد. نيز اين حكمت پيامي است از آن عالم اشراق به اين عالم ظلمت، پيامي به لسان رمزي كه هر 

 كس را قدرت درك معاني باطني آن نيست. 

                                     
  ، ص الف. 1388. قطب الدين شيرازي، شرح الحكمة االشراق، محمد موسوي، چاپ اول، تهران، حكمت، 1

، 1384ز، . حسين ضيائي، معرفت واشراق در انديشه سهروردي، سيمانور بخش، چاپ اول، تهران، نشر پژوهش فرزان رو2

  .13ص

  . 28، ص1386. پرويز عباس داكاني، سهروردي و غربت غربي، چاپ اول، تهران، نشر علم، 3
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ش و كشش دروني او را آماده از باطن اين پيام از آن كسي است كه دست سرنوشت و كوش

براي سير به عالم معني ساخته است. لذا حتي درك فكري و عقلي حكمت اشراق خود نوعي 

اي الهي است. صرف درك اينكه انسان عادي در مغرب دار وجود در عالم ظلمت اشراق و وديعه

اي از ست خود مرحلهبرد و مأوا و موطن واقعي او مشرق وادي ايمن و يمن عالم معني ابه سر مي

 معرفت و اشراق است. 

هاي ديگر بزرگ مشرق زمين پيامي است به لسان رمز بنابراين حكمت اشراق مانند حكمت

كه هر كه را قدرت درك آن پيام و كشف آن رمز نباشد هر چند ظاهر كلمات و الفاظ آن خوانده 

موجود است لكن درك رمز و و تجزيه و تحليل شود. قدرت استدالل كم و بيش در همة افراد 

خواهد خاص كه همه را از آن بهره نيست. استعاره از عهدة همه كس بر نيايد بلكه ذوقي مي

تفسير ظاهري كلمات به كمك كتب لغت امكان پذير است ولي تأويل باطني آن مستلزم يك نوع 

كند و به تأويل  دگرگوني دروني و والدت جديد معنوي است. تا انسان نتواند به درون خود سفر

رموز وجود دروني خود بپردازد او را قدرت تأويل پيام شرق عالم وجود كه همان حكمت اشراقي 

  1«است ميسر نشود.

سهروردي، فيلسوفي است  كه خود و حكمت اش را متعلق به ارض جغرافيائي نمي داند و 

دن ان مي داند و از ديد مالك ومعيار سنجش تفكر اصيل از غير اصيل را، قلبي بودن و قدسي بو

نژادي و قومي به داوري در مورد انديشه وتفكري نمي پردازد. از ديد سهروردي حكمت خالده و 

جاودان فلسفه كه خود به نام حكمت اشراق ان را پروراند يك ارزو يا روياي دست نيافتني 

ا حفظ كرده و هر نيست، بلكه وديعه و امانتي است كه در تبار ادمي وجود دارد و تاريخ ان ر

  2شخص بزرگواري كه مراتبي را در حكمت راستين طي كرده باشد، مي تواند محيي ان باشد.

اگرچه تصوف و تعاليم صوفيانه و عارفانه از قرن ها پيش از شيخ اشراق در حدود سه قرن 

ين قبل از شيخ شروع شد وحتي در اثار غزالي نيز مشهود است ولي جنبه عملي داشت و شيخ اول

كسي بود كه ان را به صورت نظام معرفتي مطرح كرد. در مكتب اشراق، اموزش و انتقال مفاهيم 

                                     
  . 35-34ص ،3. شهاب الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات ، ج1

  . 29و  28. همان، ص2
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منظور از حكمت اشراق هر نوع حكمتي كه بر نور و  1موجب معرفت نيست بلكه سلوك است .

اشراق عقل بنا شده باشد نيست، بلكه خصوصا به حكمتي گفته مي شود كه جناب سهروردي پس 

فلسفه مشاء و پيوند بين عرفان و انديشه هاي ايران باستان و يونان ان را به وجود اورد از گذراندن 

  2و شكل داد.

ايشان در تعريف حكمت اشراق  و اينكه چرا به اين نام، خوانده شده، مي فرمايند:حكمت 

اشراق، حكمتي است كه بر كشف بنا نهاده شده يا منظور حكمت مستشرقان كه اهل فارس هستند 

حكمت  3كه اين نيز دوباره به معناي اول باز مي گردد چون حكمت ان ها نيز كشف و ذوق بوده.

حكمتي كه بر دو پاية استدالل و ذوق استوار است و فهم آن مستلزم آشنايي با حكمت »اشراق 

  4«باشد.مشائي از يك سو و دارا بودن ذوق فطري و صفاي ضمير از سوي ديگر مي

را پس از طي كردن اين مراحل به اشراق نسبت داد كه منظور ظهور لذا شيخ اين حكمت 

  5انوار عقلي و لمعان و فيض است به وسيله اشراقات بر نفوس هنگام تجرد و جداشدنشان است.

البته ذوقي كه شيخ در اينحا مطرح مي كند با اخالق و تزكيه نفس توامان است و جداشدني 

ه بايد به مرحله صفاي باطن و پاكي روح رسيد. اين نيست، به طوري كه براي سلوك پيوست

حكمت سهمي بزرگ در تقريب بين دين و فلسفه دارد و تاثير ان بر حكمت متعاليه مالصدرا 

انكار نشدني است. در حكمت اشراق، فلسفه و معنويت با هم ممزوج شده اند و كشف و شهود 

 6عرفاني از تحليل عقلي ان جدا نشدني است.

                                     
  . 63، ص1386. يحيي يثربي، حكمت اشراق سهروردي، چاپ دوم، قم، بوستان كتاب، 1

 . 32، ص3، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، جب الدين يحيي سهروردي. شها2

. محمد بن مسعود كازروني، )قطب الدين شيرازي( شرح  حكمة االشراق سهروردي، عبدا... نوراني و مهدي محقق، چاپ 3

  .18، ص1382اول، تهران، سلسله انتشاراتي انجمني آثار و مفاخر فرهنگي، 

  . 32، ص3مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج . شهاب الدين يحيي سهروردي،4

  . 19، ص1391. قطب الدين شيرازي، مقدمه شرح حكمة االشراق سهروردي، محمد خواجوي، چاپ اول، تهران، موئي، 5

  . قطب الدين شيرازي، شرح الحكمة االشراق، ص هـ.  6
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داند. تر به دريافت حقايق حكميه ميين طريق ذوق و كشف و شهود را نزديكشهاب الد»

گويد: اين كتاب )حكمه االشراق( از يك سو شامل مهمترين و سودمندترين باري قطب الدين مي

ترين مسائل مسائل حكمت بحثي است و از سوي ديگر مشتمل است بر واالترين و روشن

  1«ش از حكمت يعني حكمت ذوقي و بحثي سرآمد بود.حكمت ذوقي، زيرا شيخ در هر دو بخ

البته منظور از اين حكمت، حكمت عقلي صرف مشائيان وپيروان ارسطو نيست، چون به 

نظر سهروردي قواعد ومسائل ان بسيار ناتوان است. عالوه بر اينكه پيروانش حكمت ذوق و 

بيده اند و بنابر ادعاي شيخ، انان حتي اشراقي را رها كرده اند، يعني اصل را رها كرده و به فرع چس

حكمت بحثي و استداللي را پر ايراد فرا گرفته اند. بنابر اين نظر شيخ چنين كاري يعني رها كردن 

حكمت ذوقي و داشتن حكمت بحثي و استداللي و عقلي صرف براي حب رياست و مقام و 

مجرده و مشاهده معرفت راستين  دنياست و از جمله معايب اين قضيه اين است كه از ديدن انوار

و حقيقت عالم ملكوت محروم مي شوند، چون حكمت بحثي به قياس و استدالل و تعاريف حد 

  2و رسم اش متصل است كه با اين كار، روح ادمي اشراق و افاضه نور را شهود نمي كند.

ابر نظر شيخ اما اين گفتار بدان معنا نيست كه اين حكمت مشاء كامال باطل باشد، بلكه بن

اگرچه اين حكمت مشاء استداللي صرف است ولي كامال متضاد با حكمت اشراق نيست، زيرا 

بنابر نظر سهروردي، حكمت مشاء مبدا حركت و جزو الزم جنبه هاي معين و مشخص از روش 

شناسي اشراق است، بطوري كه حكمت اشراق در مقام مقايسه با حكمت مشاء است كه در نظر 

  3انساني را گسترش دهد. دارد ساحت

همچنان كه رويه خود جناب سهروردي چنين است كه ابتدا در حكمت مشاء تتلمذ كرده و 

حتي كتابهاي بسياري، ابتدائا در اين زمينه نوشت و تدريس و تدبر كرده و بعد به سراغ حكمت 

باطني بايد  كشف و شهود رفته است، چون بعد از اندي متوجه شد كه براي رفتن به سمت حقايق

                                     
، 1389 دانشگاه تهران، ، تهران،چاپ نهم . شهاب الدين يحيي سهروردي، ترجمه كتاب حكمة االشراق، سيد جعفر سجادي،1

  ص سه و چهار. 

  3ص. همان، 2

  . 17-15. حسين ضيائي، ص3
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از برهان و استدالل چشم پوشي كرد و به دنبال اشراقيات از طرف قادر متعال بود و بعد از كشف، 

 ان را به زبان استدالل در اورد.

به نظر سهروردي پيرو حكمت مشاء در انچه مي گويد و مي نويسد، اطمينان ندارد بلكه 

مي ايد نمي پذيرد، در حالي كه در  همواره ترديد و شك همراه اوست و دلش ان چه به زبان

  1حكمت كشف و شهود، ابتدا دل مي پذيرد و باور مي كند و سپس برهان و استدالل مي ايد.

 گويد:شيخ خود در اين باره مي

تر ]براي رسيدن به اين ]حكمت االشراق[ اسلوب و سياق ديگري دارد و راهي نزديك»

تر است و براي آموزش و تحصيل آسان و م و مضبوطحقيقت[ از آن راه اين سياق آراسته و منظ

باشد. اين كتاب نخستين از راه فكر برايم حاصل نگشت، بلكه حصولش به سبب تر ميكم زحمت

امر ديگري بوده است. يعني به وسيلة ذوق و كشف كه از راه رياضات و مجاهدات به دست 

 آوردم.

برايم به وسيلة ذوق و كشف، به سپس جوياي جهت و دليل شدم. يعني بعد از حصولش 

 اي كه مثال اگر از حجت و برهان قطع نظر كنيم،توسط فكر و انديشه جوياي برهان شدم به گونه

هيچ چيز كه مرا در آن به شك اندازد وجود نخواهد داشت. زيرا حصول يقين به مشاهدة عيان 

  2«كند نباشد.ارد مياست نه به برهان تا امكان شك در آنچه كه طرف مقابل از شكوك و

از ويژگي هاي ديگر اين حكمت اين است كه شيخ خود را احيا كننده حكمت خسرواني 

فهلوي ايران باستان و همينطور حكمت يونان در دامن حكمت و عرفان اسالمي مي داند. شيخ 

موجد و  خود را از دو طرف، چه ايران باستان و چه يونان، وارث سنتي ديرپا مي داند كه ايشان نه

  3مولد بلكه احيا كننده است.

                                     
  . 9و 8ص. شهاب الدين يحيي سهروردي، ترجمة كتاب حكمة االشراق،1

  . 24. قطب الدين شيرازي، مقدمه شرح حكمت االشراق سهروردي، ص2

  . 33-32، ص3فات، ج. شهاب الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصن3
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البته بايد دانست كه شيخ از تفسير كالم وحي نيز بي بهره نبود و توانست به واسطه تاويل 

ايات قران و اسمان معارف ديني و اسالمي، حقايق رمزي و تمثيلي حكمت ايران باستان را 

   1مشاهده كند.

مين ها اگرچه متفاوت است ولي شخص به نظر شيخ عبارات حكيمان الهي در تمامي سرز

با بصيرت غبار اين كلمات را بنشاند و با معرفت باطني به ان ها بنگرد، رمزها و طلسم ها باز مي 

شود و باطن ايه خود نمايي مي كند و متوجه مي شود كه همه ان حكما از چيزي واحد و حرف 

   2زده اند و به ان پرداخته اند.

اش بدين صورت مندان به مكتبحوزة مكتب اشراق را با عالقه سهروردي شرايط ورود به

 كند:مطرح مي

كتاب ما ويژة كساني است كه به دنبال معارف كشفي و علوم رسمي )بحثي( هر دو » 

باشند. و اگر كسي تنها به دنبال علوم رسمي بوده و تجربة عرفاني نداشته باشد و يا نخواهد كه مي

آيد. در مباحث و اشارات اين نوشته، با كسي كه كوشاي كارش نميداشته باشد اين كتاب به 

هاي شهودي نباشد، حرفي نداريم. كسي كه سرآمد در معارف كشفي نبوده و به دنبال تجربه

خواهد اين كتاب را بخواند، دست كم بايد به درجه اي از كماالت معنوي دست يافته باشد كه مي

ها  حالت ثابتي پيدا كند و گرنه از اين دفتر طرفي ايش اين بارقهبارقة الهي بر درونش تافته و پيد

 نخواهد بست. 

كسي كه هدفش فقط تحصيل علوم رسمي است بايد از راه و رسم مشائيان بهره گيرد كه 

براي اين گونه كسان راهي است نيكو و استوار. ما با چنين كسي در خصوص اصول اشراقي كاري 

پذيرد. بسياري هاي انوار باطني سامان نميمندي از تابششراقيان بدون بهرهنداريم زيرا اصوال كار ا

هاي دروني است. چنان كه اگر در اصول اين مكتب ترديدي از مباني اشراقي بر اساس همين تابش

 جويند. توانند به اختيار خود از تن جدا گردند چاره ميپيش آيد آن را با ارواحي كه مي

                                     
  . 33. همان، ص1

  . 29و  28.  پرويز عباس داكاني، ص2
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هاي يقيني در ما محسوسات را مشاهده كرده، با دست يافتن به گزاره درست مانند اين كه

در كنيم،هاي درستي را همچون هيئت و غيره بنياد ميعوارض و احوال اين محسوسات، دانش

دهيم و كسي معرفتي را بر پاية همين مشاهدات سامان مي عالم باطن نيز دست به مشاهداتي زده،

  1«رفتار شك و ترديد گشته به حكمت دست نخواهد يافت.از اين شيوه بهره نگيرد، گ

ولي همان طور كه هيچ كس ادعا نخواهد كرد كه مطالبي كه مي آورد كامل است، به نظر 

مي رسد مطالب شيخ اشراق نيز در اين باب يعني معرفت شناسي كامل نباشد و همراه با نقصان 

در حد وسع و توان نويسنده، از ديگر  باشد؛ لذا براي تكميل مباحث معرفت شناسي سهروردي

 بزرگان در اين عرصه كمك خواهيم كرد.

در اينجا بهتر است به كالمي از استاد حسن معلمي كه در مباحث معرفت شناسي و 

خصوصا مباحث اشراقي سهروردي زحمات بسيار كشيده اند اشاره كنم كه بي ارتباط با اين 

 ود مي نويسد:مبحث نيست. وي در كتاب فلسفه اشراق خ

سخنان شيخ اشراق در معرفت شناسي نياز به مكمل دارد؛ گرچه مباحث او در مورد علوم »

 2 «حضوري و مفاهيم عقلي)معقوالت ثانيه( مكمل مباحث فالسفه قبل از او مي باشد.

 . رد شكاکیت مطلق 2

 . شك و شكاکیت 2-1

ن قلمرو ان است كه يكي از مباحث مهم و جدي معرفت شناسي، حدود معرفت و تعيي

 منظور حيطه اي است كه معرفت در ان جا مي تواند محقق شود.

همه ادميان معترف هستند كه ما نه تنها در بعضي از امورد بلكه در بسياري از ان ها 

جاهليم، چون اين مطلب واضح و مبرهن است ولي نگرش شكاكانه مدعي است كه ما نه تنها 

بلكه باالتر و ان اينكه ما انسان ها اساسا نمي توانيم بعضي از امور را بعضي از چيزها را نمي دانيم 

)شك تقريبي( و يا همه امور را بدانيم و بفهميم)شك مطلق(. پس شك شكاكان اوال درباره اصل 

                                     
  . 50-49. يحيي يثربي، ص1

 91. حسن معلمي، فلسفه اشراق،ص 2
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معرفت در همه يا برخي باورهاست و ثانيا اين شك جنبه كلي داشته و در مورد باور خاصي 

 1نيست.

 . انواع شك 2-2

گردند و هر اند، به دو گونه مطرح مياي كه مدعي ناممكن بودن معرفتهاي شكاكانهرشنگ

 آمدهاي متفاوتي دارند:كدام به لحاظ معرفت شناختي لوازم و پي

 مطلق و یا فراگیر  . شكاکیت عام،1

در اين نوع شكاكيت ادعا مي شود كه ما شناختي نداريم و حتي فراتر از ان اينكه نمي 

هيچ وقت واقعيتي را تشخيص دهيم، نه باور معرفتي معقول داريم و نه مي توانيم داشته  توانيم

باشيم.اين ديدگاه اخير، افراطي ترين نوع شكاكيت است و پيدا كردن طرفداران ان نيز كمي سخت 

سابقه اين نوع شكاكيت به يونان باستان باز مي گردد، البته اين گونه از نگرش شكاكانه در  2است.

  3دوره هاي بعد نيز طرفداراني داشته ولي امروزه، نمي توان اين نوع از شكاكيت را جدي پنداشت.

 اي ه. شكاکیت محدود و یا حوز2

در اين نوع شكاكيت كه تاثير گذارترين نوع شكاكيت مي باشد، ادعا مي شود كه فاقد داليل 

هستيم كه اگر اين دسته محدود، معرفتي براي باور داشتن دسته اي از قضاياي معرفتي معقول 

  4مورد اعتقاد و قبول عامه مردم باشد، رسوايي ان ها را در پي دارد.

اين نوع شكاكيت مدعي نيست كه هيچ معرفتي نمي توان داشت، بلكه شكاكيتي متعادل به 

شمار مي رود. اين نوع شكاكيت در حيطه هاي متفاوتي وارد مي شود، گاهي در گزاره هاي 

يك، گاهي در گزاره هاي اخالقي و گاهي در معرفت تجربي. و راه شگردهاي مبارزه با ان متافيز

                                     
 .196و 194ص . منصور شمس،1

  . 200ص . ريچارد فيورتون،2

  . 201و  200. منصور شمس، ص3

  . 203ص. ريچارد فيورتون،4
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ها اين است كه عنوان شود اين نوع شكاكيت، محدود به همين حيطه نخواهند ماند و مستلزم 

   1شكاكيت مطلق است.

 . سیر شكاکیت و شك گرایي در فلسفة غرب و اسالمي 2-3

ند كه ابزار معرفت يعني عقل و حس را دچار خطا مي پنداشتند در يونان باستان عده اي بود

و معتقد بودند كه معرفت قابل دسترس نيست و به سوفسطائيان معروف گشتند كه بعد از ورود 

سقراط و افالطون تقريبا به حاشيه كشانده شد ولي در اواخر قرون وسطي و اوائل دوره رنسانس، 

يه هاي بسياري از مباحث ديني, اخالقي و فلسفي را سست دوباره اين شكاكيت ظاهر گشت كه پا

  2كرد.

اما در فلسفه اسالمي روال طور ديگري بود. در فلسفه اسالمي دوره اي به نام شكاكيت 

وجود ندارد و مطرح نشده است و اينطور نبود كه انديشمندان شكاكي بوده باشند و شبهاتي رواج 

ناسي در البه الي بحث هاي منطقي و فلسفي و به فراخور بلكه مباحث معرفت ش 3پيدا كرده باشد

حال و شرايط توسط حكما به صورت بحث هاي ضمني مطرح شد كه دليل ان به ثبات موضع 

عقل در فلسفه اسالمي بر مي گردد و اينكه حكماي مسلمان به بديهيات اوليه و عقل هميشه تكيه 

و اگر چيزي به  4ضروري و قطعي مي دانستند  مي كردند و دستيابي به معرفت مطابق با واقع را

عنوان اشكاالت و شبهات در مباحث شان مطرح مي شد، يا به عنوان سوال و جواب و رفع شبهه 

بوده و يا مثل غزالي براي ذكر سير شك گرايي كه خودش در ان افتاده و نحوه برون رفت از ان را 

 5مطرح كرده است.

 مي اسال . رد شك در نظر فالسفه2-4

                                     
  . 620-205. منصور شمس، ص1

  . 28، ص1390. حسن معلمي، معرفت شناسي  و مباحث جديد كالمي، چاپ اول، قم، بوستان كتاب، 2

  . 111. حسن معلمي، پيشينه و پيرنگ معرفت شناسي اسالمي، ص3

 . 15. حسن معلمي، نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه اسالمي، ص4 

 . 111ص. حسن معلمي، پيشينه و پيرنگ معرفت شناسي اسالميُ 5
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وجود شك و شبهه در معرفت شناسي، گاهي در اصل توانايي عقل است در رسيدن به واقع 

 و گاهي در پاره اي از شناخت ها مثل بديهيات اوليه.

 طرح شبهه دسته اول:

 . حس و عقل، هر دو ابزار شناخت هستند.1

 . وجود خطا و اشتباه در ان ها مشهود و روشن است. 2

  1دي به ان ها وجود ندارد..با وجود خطا، اعتما3

طرح شبهه دسته دوم، گاهي شك در بديهيات و علوم پايه است و گاهي در محسوسات و 

  2علوم تجربي و يا علوم ديگر.

 . فارابي 2-4-1

اولين فيلسوف اسالمي فارابي است كه البته نه به مانند فيلسوفان ديگري كه به صراحت در 

اما به صورت ضمني و در قالب بحث بديهيات اوليه و فطرت اند مورد شكيات اظهار نظر كرده

 سليم، آن را مورد نقد قرار داده است. 

فارابي اعتقاد دارد كه انسان به بديهيات ذاتا علم دارد و اين امور براي او غير قابل انكار 

مراه ها واجد اين بديهيات هستند و از ابتداي وجود اين بديهيات با او ههستند و همة انسان

  3است.

داند و اشاره فارابي يك سري از قضايا را مبناي علوم دانشته و آنها را غير قابل ترديد مي

  4كند كه مردم سليم الطبع در آن شك و ترديد به خود راه نخواهند داد.مي

 . ابن سینا 2-4-2

                                     
 .  112. همان، ص1 

 .113. همان، ص2

به نقل از كتاب: حسن معلمي، نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه اسالمي،  82-81. فارابي، التنبيه علي سبيل السعادهُ ص3

 . 21-20ص

-21صبه نقل از كتاب: حسن معلمي، نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه اسالمي،  148. فارابي، سياست اهل مدينه، ص4

22  . 
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آمده هايش مانند بديهيات به طرح شبهه و جواب آن برو اما ابن سينا در بعضي از بحث

  1است.

 ابن سينا، مواردي را به عنوان شبهات شكاكيت طرح كرده است:

 . وجود مغالطات 1»

 . امورتناقض نما 2

 . اختالف عقال 3

 . داليل به نظر تمام بر دو طرف نقيض 4

ابن سينا در توضيح اين نكته كه وجود عالم جسماني به صرف احساس قابل اثبات نيست 

منداست شبهاتي را مطرح كرد كه ازاهميت خاصي برخوردار است يعني بلكه به اثبات عقلي نياز

داند شبهه خواب و مجنون را مطرح كرده است كه انسان در خواب نيز امور فراواني را واقعي مي

پندارد در حالي كه واقعي نيستند، ولي همه آنها را احساس و يا مجنون امور فراوان را واقعي مي

 كافي نيست. كند. پس صرف احساس مي

در واقع شبهه خواب و انسان مجنون دو شبهه مهم در باب شكاكيت است يعني از كجا 

يابيم، معلوم ما در يك خواب عميق نباشيم و همه اموري را كه به عنوان امور واقعي و حقيقي مي

اموري وهمي و خيالي و خواب گونه نباشند؟ و يا چه بسا ما نيز همچون مجانين به يك نوع 

كنيم. پس طاي دايمي گرفتار هستيم منتهي چون خطاي سيستماتيك است ما آن را احساس نميخ

 توان به عوامل قبل دو عامل خواب و انسان مجنون را نيز افزود.مي

 . عامل خواب 5

  2.«. عاملي همچون جنون ديوانگان 6

                                     
به نقل از كتاب حسن معلمي، نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه اسالميُ  215ص 185ُص 111ُ. ابن سينا، برهان شفاء، ص1

 .22-21ص

 .114به نقل از كتاب: حسن معلمي، نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه اسالمي، ص 168-88. ابن سينا، تعليقات ص2
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كند، و ذهني را  به نظر ابن سينا فقط اذهان بيمار و غير سالم است كه در بديهيات شك مي

و اعتقاد دارد چنين شخصي  1كه به اراي باطل و مخالف با فطرت اعتقاد دارد، مريض مي خواند

 داراي فطرت سليم نيست.

 . غزالي 2-4-3

غزالي از بزرگاني است كه گرچه با فلسفه و فالسفه به مخالفت برخواسته و موجب معراج 

دامه دارد بوده است اما در كلمات خويش بيشتر از علم مخالفت با فلسفه كه هستي تا به امروز ا

 كلمات فلسفي استفاده كرده. 

غزالي خود شك و تحير را به صورت عيني گذراند و مدعي شد كه به صورت امداد الهي و 

 غيبي از اين مهلكه نجات يافته است. 

 تند از: غزالي با ترديد در همه علوم حسي و عقلي به شك عام رسيد و موارد ترديد عبار

 . تقليد از غير 1»

 . خطاي حواس 2

 . احتمال وجود موجودي كه خطاي عقل را برمال كند3

غزالي « كنيم در خواب باشد.. مسأله خواب و اين كه ممكن است همه آن چه مشاهده مي4

  2در نهايت به شكاكيت فراگير رسيد و با ادعاي امداد الهي از ان بيرون امد

  3ياضي و شهود عيني را غيرقابل ترديد مي داند.و در ادامه منطق و ر

 . شیخ اشراق 2-4-4

كنند( و تا اين اندازه بتوانند كساني كه به مرحله شك رسيده )و يا بحث شك را مطرح مي

شك خود را گسترش دهند كه حتي بديهيات و محسوسات را هم مورد ترديد قرار دهند، با نگاه 

 شوند: كلي به سه گروه تقسيم مي

                                     
و  35به نقل از كتاب حسن معلمي، نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه اسالمي، ص 215و  111. ابن سينا، برهان شفاء، ص1

116. 

 . 116. حسن معلمي، پيشينه و پيرنگ معرفت شناسي اسالمي، ص2

 . 44به نقل از كتاب، حسن معلمي، نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه اسالمي، ص 12. غزالي، المتقذ من الضالل، ص3
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الف: ماندگاران در شك: اين  گروه افرادي هستند كه دچار شك و ترديد گشته اند ولي 

نتوانسته اند از حيرت ان در بيايند و حصار ترديدهايي كه به دورشان تنيده شده نشكستند و مدعي 

  1شده اند كه دليل و برهاني بر ادعاي علم وجود ندارد.

ا كساني هستند كه با راستي دراين وادي شك ب: بازگشت كنندگان به پيش از شك: اين ه

قدم مي گذارند ولي چون توان خروج از اين مرحله را ندارند، به سنت و فرهنگ و عقائد اوليه 

  2شان برگشت مي كنند و به مرحله پيش از شك مي رسند اما اين بار با ظاهري موجه.

با يك سري كشف و شهود  ج: عبوركنندگان از شك: اين دسته با شك مواجه مي شوند، اما

  3و استدالل عقلي از ان مرحله بيرون مي ايند.

شيخ اشراق بر خالف غزالي كه في الواقع در شك حقيقي و غير دستوري افتاد ولي در 

نهايت با ادعاي نور ايمان و الهي از آن به بيرون پرواز كرد، مسئله شك و شكاكيت مطلق را در 

ويش طرح كرده و به صورت تبيين عقالني و استداللي را ازآن خ« المشارع و المطارحات»كتاب 

 بيرون آمد. 

 نقل مستقيم شيخ چنين است:

و جماعه من الناس انكروا حقيه قول ما و عقد ما، و سبيل مفاتحتهم ان يقال لهم: هل »

تعلمون ان انكاركم حق او باطل او تشكون؟ فان حكموا بانهم يعلمون ان انكار هم حق فقد 

فوا بحقيه علم ما و ان اعترفوا بانهم يعلمون بطالن دعواهم فقد اعترفوا ايضا بحقيه علم ما و اعتر

فقد اعترفوا « ان الحق اصال»هو علمهم ببطالن دعواهم، ثم اذا علموا بطالن دعواهم في قولهم 

او انكم  بحقيه اشياء و سقط انكارهم  للحق. و ان قالوا: شككنا، فيقال لهم: هل تعاون انكم شككتم

انكرتم؟ و هل تفهمون من االقاويل شيئا معينا؟ فان قالوا: نعلم شكنا و انكارنا و ان نفهم من 

االقاويل شيئا معينا، فقد اعترفوا بعلم ما و حق ما، و ان قالوا: التفهم ابدأ شيئا و ال تعلم انا نشك او 

                                     
 .67ص 71383از يقين تا يقين راه نو در معرفت شناسي و متافيزيك، قم، موسسه بوستان كتاب،  . سيد يحيي يثربي،1

 .68. همان، ص2

 . 68. همان، ص3
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نهم االسترشاد، فليس اال ان ننكر او نحن موجودون او معدومون، سقط االحتاج معهم و اليرجي م

   1«يكفوا بدخول النار: فان النار و الالنار واحد، و يضربوا: فان االلم و الالألم واحد.

جماعتي از مردم حق بودن هر گونه قول و اعتقادي را منكر »ترجمه اين متن چنين است: 

ز ايشان پرسيده شود: آيا اند راه مقابله با اين جماعت اين است كه اشده و يكسره به شك گراييده

ي همين گفتار اعتقاد به حق بودن يا باطل بودن داريد يا در اين مورد خاص هم گرفتار درباره

شك هستيد؟ اگر پاسخ دادنديقين به حقانيت دارند، ناچار به حق بودن حداقل يك گفتار يا اعتقاد 

ند. و اگر بگويند يقين دارند كاند و همين يك مور در رد گفتار ايشان كفايت ميو معترف شده

اند و اي از گفتارها و اعتقادات اعتراف كردهادعايشان باطل است خود به خود به حقانيت پاره

ماند. اما اگر در جواب بگويند درباره صحت همين محلي براي اين ادعا و گفتگو درباره آن نمي

دانيد كه شك داريد و بر اساس مي شود: آياادعا نيز شك دارند در اين صورت به ايشان گفته مي

دانيد؟ و باالخره آيا از آنچه گفته و شنيده آن منكر حقانيت همه اقوال و اعتقادات هستيد يا نمي

كنيد؟ اگر پاسخ دهند بلي از شك و انكار خود آگاهيم و كنيد يا نميشود معني معيني درك ميمي

الجمله به علمي و به حتي اعتراف  درك مشخصي از گفتگوها داريم در اين صورت نيز في

دانيم كه شك داريم يا منكريم و فهميم و نمياند، اما اگر بگويند چيز، به هيچ وجه چيزي نميكرده

دانيم كه هستيم يا نيستيم با چنين كساني گفتگو نشايد و بنيان بحث و جدل با ايشان يا اصال نمي

رود. تنها راه احتجاج با ايشان اين است ان نميريزد و اميد رشد و صالح در حقشيكسره فرو مي

  2«دردي، بر حسب ادعاي خودشان يكي است.كه به ياد كتك بگيريم. زيرا درد و بي

دارد و بدين ترتيب شيخ اشراق گام نخست را در معرفت شناسي با رد شكاكيت مطلق برمي

 كند. آن را به صورت استداللي مطرح مي

رت عارض شدن شك دكارتي نامعقول كه نوعي شكاكيت مطلق بر اساس نظر شيخ، در صو

و فراگير است، اين پرسش مطرح مي شود كه ايا شكاك نظرش را حق مي داند يا باطل و يا شك 

                                     
 . 213، ص1. شهاب الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات، ج1

پ اول، تهران، چاها و گفتگوها( سيد صدر الدين طاهري، . شهاب الدين يحيي سهروردي، المشارع و المطارحات )راه2

 . 73-72، ص1385انتشارات كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، تابستان 
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دارد كه كدام درست است؟ اگر حق بداند پس به حقي اعتراف كرده، پس شكاك مطلق نيست و 

ت شك در حقانيت هركدام، بايد دوباره از او اگر باطل بپندارد، ادعايش را نفي كرده و در صور

پرسيده شود كه در شكش شك دارد يا يقين؟ اگر يقين، پس به حقي اعتراف كرده  و اگر در شك 

اش نيز شك دارد، بحث با چنين شخصي آب در هاون كوبيدن است و بي فايده و از راه عملي 

  1و فهماند.مثل انداختن در اتش و كتك زدن و... بايد معرفت را به ا

 . علم و ادراك 3

 . معناي علم و ادراك 3-1

 . معناي لغوي 3-1-1

، برخورد و 2ادراك در لغت به معناي الحاق، وصول، دريافتن، فهم كردن و درك كردن

دريافت و رسيدن به چيزي است. رسيدن ميوه و رسيدن كودك به حد كمال )بلوغ( را ادراك 

   3گويند.مي

 حي . معناي اصطال3-1-2

و اما در بحث معناي اصطالحي و تعريف علم و ادارك نظرات مختلف و متفاوتي مطرح 

 باشد. در مورد اين كه آيا علم قابل تعريف است يا نه، سه نظريه وجود دارد:مي

 نياز از تعريف است.. علم، امري ضروري و بي1

 باشد، ولي تعريفش مشكل است. . علم، امري نظري مي2

    4امري نظري است و تعريف آن دشوار نيست. . مفهوم علم3

دانستند تعريف اي خاص ميبا توجه به اينكه حكماء و فالسفه در بحث علم آن را از مقوله

 شد.يا عدم تعريف علم متفاوت مي

                                     
 .50-49، ص1384، پائيز 9(، معرفت فلسفي، شماره 1. محمد فنائي اشكوري، مقاله: سهروردي و مسئله معرفت )1

 . 18، ص1، ج1388پ اول، تهران، امير كبير، . محمد معين، فرهنگ فارسي، چا2

پ اول، قم، دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه . ابوالحسين احمد بن فارس، معجم مقايس اللغه، عبدالسالم محمد هارون، چا3

 .269، ص2ق، ج 1404قم، 

 . 18ق.ص 1411پ اول، قم، المركز للدرامات االسالميه، . جعفر سبحاني، نظريه المعرفه، حسن محمد مكي العاملي، چا4
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بعضي از حكماء علم را از مقوله كيف نفساني دانسته ]مثل ابن سينا[ گروهي ديگر مانند 

اند. ولي از مقوله اضافه گرفته و جمعي ديگر علم را از مقوله انفعال شمردهامام فخر رازي علم را 

صدر المتألهين علم را مانند وجود از افق ماهيت و انواع مقوالت خارج و آن را نحوي از وجود 

   1اند.شمرده

و معناي اصطالحي علم اختالفات و مشكالت فراواني است كه به  قتيحق، در تعريف

 ي توان به آثار فلسفي و كالمي قبل و بعد از شيخ اشراق اشاره كرد.عنوان نمونه م

در هر كتاب علم را يك جور معنا كرده؛ گاهي حصول صورت معلوم؛ گاهي  2ابن سينا

علي رغم به اينكه  3حقيقت متمثله؛ گاهي صورت معلوم و... همچنان كه اين وضع در مورد غزالي

در اينكه علم از كدام  4صدق مي كند. حتي فخررازي اعتقاد دارد كه تعريف علم دشوار است،

مقوله است نيز با ديگر فالسفه همراه نيست؛ گاهي قائل به عدم امكان تعريف و گاهي قائل به 

 تعذر است.

متفاوت است. وي هم قائل به عدم تعريف  شد، با اين تفاوت  5نصيرحال در مورد خواجه

ارائه داد و به جاي تعريف به صورت حاصل از شي  كه در تعاريف شرح االسمي، تعريف جديدي

                                     
 . 85، ص1362پ اول، تهران، اميركبير، ون همتي، علم و ادراک يا تئوري شناخت در فلسفه اسالمي، چا. هماي1

و  69ق. ص 1404. رجوع شود به: ابن سينا، تعليقات، عبدالرحمن بدوي، قم، مكتب االعالم االسالمي في الحوزه العلميه، 2

 .308، ص2، ج1375شيرازي، سه جلد، قم، بالغت، ؛ همان، االشارات والتنبيهات، شيخ طوسي و قطب الدين 166

ش، ج 1364في علم االصول، چاپ دوم، قم، الشريف الرضي، . رجوع شود به: ابو حامدي بن محمد غزالي، المستضفي،3

 1410؛ ابوحامد بن محمد غزالي، معيار العلم في المنطق، احم شمس الدين، چاپ اول، بيروت، دار الكتب العلميه، 25ص ،1

؛ 11ق، ص  1414چاپ اول، مكتبه التراث، دمشق، احمد شوحان،؛ ابو حامد بن محمد غزالي، الرسالة اللدينه،47، ص ق

 .12ق، ص  1287ابوحامد بن محمد غزالي، المنتقذ من الضالل، جميل ابراهيم حبيب، بغداد، دار القادسيه، 

 ؛332-331، ص 1، ج1966االسدي،. رجوع شود به: فخر رازي، المباحث المشرقيه، تهران، مكتب 4

، به نقل از مقاله: عبد الحميد رضوي، 225. رجوع شود به: عالمه حلي، كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد، سبحاني، ص 5

، ص 1391، سال دوم، شماره چهارم، بهار 8هم آوايي مالصدرا و خواجه نصير در باب علم و تعقل، تاريخ فلسفه، شماره 

 ؛104
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نيز دست كمي از ابن  1به وجود حقيقت و ماهيت شي معلوم نزد عالم تغيير كرد. اقوال مالصدرا

سينا ندارد و با توجه به اينكه ايان قائل به عدم تعريف علم است، اما در هر كتابي تعريف جديدي 

ح االسمي كرد و البته متفاوت از يكديگر؛ گاهي آن را ارائه مي دهد كه بايد حمل بر تعريف شر

به لقاء وصول و گاهي به معلوم بالذات)صورت حاضر نزد مدرك(، در اسفار با اندك 

تفاوت)حضور صورت شي نزد مدرك(، گاهي به حصول شي و گاهي به حضور صور اشياء در 

 كرده است. عقل و... همه تعابيري است كه اين حكيم بزرگ از ان ها استفاده

اين مطلب در مورد حكماي معاصر نيز چنين است و پريشاني در مطالب، تعاريف و تعابير 

مفهوم علم را نظري و غير بديهي و تعريف آن را نه چندان دشوار مي  2مشهود است. مرحوم مظفر

 نيز همچون 3طباطبائيداند و به حضور صورت شي يا انطباع آن در عقل تعبير مي كند. عالمه

مالصدرا علي رغم نظر به عدم تعريف علم و قائل به تعريف شرح االسمي براي علم، اما در كتب 

اش از تعابير متفاوت به كار مي برد؛ گاهي حضور وجود مجرد براي وجود مجرد، گاهي چيزي 

كه مقارن استعمال حواس در انسان باد و گاهي حصول امري مجرد از ماده براي امر مجرد ديگر و 

                                     
؛ 507و 278، ص 3م، ج  1981ع شود به: صدرالدين محمد شيرازي، اسفار، چاپ سوم، بيروت، دار احياء التراث، . رجو1

االسفار ؛ مالصدرا، 27و  26تا، ص خراسان، مشهد، بي محمد بن ابراهيم صدر الدين شيرازي، المظاهر االلهيه، چاپ خانه

؛ صدر الدين شيرازي و قطب الدين رازي، رسالتان في 151، ص 8ج  ق، 1383االربعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، 

؛ محمد بن ابراهيم صدر الدين شيرازي، مفاتيح الغيب، 46ق، ص 1416اسماعيليان،  مهدي شريعتي، قم،التصور و التصديق،

المتعاليه في  ؛ صدر المتألهين شيرازي، الحكمة108،ص 1363چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 

 ؛278، ص 3ش، ج  1368جا،االسفار العقيه االربعه، بي نا، بي

 ؛9ق، ص  1420ش،  1378 ان،يليمحمدرضا مظفر، المنطق، چاپ هشتم، قم، اسماع. رجوع شود به: 2

ق، ص  1424 ،ي، نشر اسالم21چاپ  ،يسبزوار يزارع يالحكمه، عباس عل ةيبدا ،يطباطبائ نيمحمد حس. رجوع شود به: 3

. محمد 1344، ص 8، ج 1363 ،يجلد، قم انتشارات اسالم 20 ،يمحمد باقر موسو زان،يالم ،يطباطبائ ني؛ محمد حس173

 ني؛ محمد حس96-95، ص 1375، 1ج  صدرا،جلد، چاپ پنجم، تهران،  5 سم،ياصول فلسفه و روش رئال ،يطباطبائ نيحس

 ؛297ق، ص  1422 ،يقم، نشر اسالم ،يسبزوار يزارع يالحكمة، عباس عل ةينها ،ييطباطبا
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علم همان صورت حاصل از شي در عقل  1مطهريحضور شي اي براي شي اي. از ديدگاه شهيديا 

نيز قائل به عدم تعريف حقيقي علم  2است و به تعبير عالمه مظفر نزديك مي شود. استاد جوادي

است و از تعابير شرح االسمي ايشان درباره علم به اگاهي به واقعيت و يا راه پيداكردن به واقعيت 

نيز قائل به عدم تعريف حقيقي براي علم و معتقد به تعريف شرح  3ره مي كند. استاد مصباحاشا

االسمي براي آن است و تعابيري همچون حضور خود شي يا صورت جزئي يا مفهوم كلي آن نزد 

 موجود مجرد از جمله آن ها است.

 شیخ اشراق -

ر تعريف علم و ادراك شيخ اشراق نيز همچون حكماي پيش از خود مسيري طوالني را د

حقيقت ادراك آن »سپري كرده است. او در ابتدا اينگونه به تعريف علم و ادراك پرداخته است: 

 4«است كه مدرك صورت مدرك به خويشتن پذيرد.

و نيز بدان چون خواهي كه »... وي در جائي ديگر، ادراك را چنين تعريف كرده است 

 5«يز چنانكه هست در ذهن تو حاصل شود...چيزي را ادراك كني بايد كه صورت آن چ

اش در حقيقت مسأله علم و ادراك عاجز بود تا اينكه در شيخ اشراق نيز همچون پيشينيان

آيد و اين مشكل را برايش حل اي روحاني به كمك او مياثر رياضت، روح ارسطو در خلسه

 آورد.:ند و تا مدتي او را از اين پريشان حالي بيرون ميمي

 نويسد:روردي خود در اين مورد چنين ميسه

                                     
 ،يمطهر ي؛ مرتض33-32، ص 1، ج 1382، تهران، صدرا، 32چاپ  ،يعلوم اسالم اتيكل ،يمطهر يمرتض. رجوع شود به: 1

 ؛49، ص1380شرح منظومه، چاپ هفتم، تهران، صدرا، 

؛ عبد اهلل 125، ص 1374 ،يرات اسالمدر قرآن، چاپ دوم، قم، انتشا يشناخت شناس ،يآمل يعبد اهلل جواد. رجوع شود به: 2

 ؛87،ص 1378در قرآن، چاپ اول، قم، نشر اسراء،  يمعرفت شناس ،يآمل يجواد

الملل وابسته به مؤسسه  نيآموزش فلسفه، چاپ چهارم، تهران، چاپ و نشر ب ،يزديمصباح  يمحمد تق. رجوع شود به: 3

 .152، ص 1، ج 1383 ر،يركبيانتشارات ام

؛ سيد محمد خالد غفاري، 409، ص 3سهروردي، يزدان شناخت )در مجموعه مصنفات شيخ اشراق( ج  . شهاب الدين4

 .64-63، ص 1380فرهنگ اصطالحات شيخ اشراق، چاپ اول، تهران، انجمني آثار و مفاخر فرهنگي، 

 .336، )بستان القلوب(، ص 3. شهاب الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات، ج 5
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العلم و ما ذكر في كنت زماناً شديد االشتغال كثير الفكر و الرياضة و كان يصعب علي مالة»

الكتب لم يتنقح لي فوقعت ليلة من الليالي خلسته في شبه نوم لي، فاذا انا بلذّه غاشية و برق المعة 

فاذا هو غياث النفوس و امام الحكمة المعلم االول ... و نور شعشاني مع تمثّل شبح انساني فرأيته 

 1«.فشكوت اليه من صعوبة هذه المسأله، فقال لي ارجع الي نفسك فتنحل لك

پس از اينكه اين شبح نوراني كه شيخ ايشان را به صورت ارسوط ديده به ايشان از سختي 

و درخواست كمك دارد كه كند و غامضيّت اين مسأله يعني علم و ادراك به ايشان شكايت مي

گويد كه به نفس خودت مراجعه كن كه با اين كار مسأله براي تو ارسوط در جواب به ايشان مي

 روشن خواهد شد.

كند هرچيز ديگر به خويشتن خويش اشاره مي« من»يابد و با عنوان وقتي انسان خود را مي»

باشد. در « آن»يا « او»انه است، ناچار بايد بيگ« من»ايد. هر چيز يكه با بيگانه به شمار مي« من»جز 

شود. به همين جهت است كه حساب مي« آن»يا « او»نيز « من»مشهد من حتي صورت ادراكي 

خود آگاهي، محصول علم حصولي و مفهومي نبوده و صور ادراكي توانايي وصول به اين مقام را 

 2«ندارد.

داند بلكه آن را يذهني از مدرك نمي بعد از اين مرحله شيخ ديگر ادراك را حضور صورت

 كند.طور ديگري معنا مي

فاعلم ان التعقل هو حضور الشيء للذات المجرده عن المادة و ان شئت قلت عدم غيبته »

عنها و هذا اتم ادراك الشيء لذاته و للغير اذ الشيء اليحضر للنفسه و لكن اليعيب عنها اما النفس 

فبقدر تجردها ادركت ذاتها و ما غاب عنها اذا لم يكن لها استحصار  فهي مجردة غير غايبه عن ذاتها

 3«عينه كالسماء و االرض و نحوهما.

                                     
 .70، )التلويحات(، ص 3يي سهروردي، مجمعه مصنفات، ج . شهاب الدين يح1

 .548، ص 1376حكمت، بهار شعاع انديشه و شهود در فلسفه اسالمي، چاپ چهارم، تهران،. غالمحسين ابراهيمي دنياني،2

 .72، )التلويحات اللوحيه و العرشيه(، ص 1. شاب الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج 3
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و يا به عبارت « حضور شيء مدرك براي ذات مجرده از ماده»شيخ در اين مرحله ادراك را 

ت كند و از آنجا كه عبارتعريف مي« عدم غيبت شيء مدرك در برابر ذات مجرد از ماده» ديگر

 تر از تعبير اول است.شود لذا بهتر و كاملدوم شامل ادراك ذات نيز مي

 يابد و سهروردي آن را نيز خاص طريقهاما اين نظريه نيز در سهروردي چندان دوام نمي

و از ارسطوئي كه در كتاب التلويحات با القابي چون معلم اول و...  1آورد.مشائيان به حساب مي

اد كه همه حاكي از تعظيم و تكريم اين شخصيّت بود در كتاب المشارع و دمورد خطاب قرار مي

 2كند.المطارحات از او تنها به لقب امام الباحثين ياد مي

دارد و اي از نظر اشراقي خود را اظهار ميايشان در همين كتاب المشارع و المطارحات شمه

شاهدة و المشاهدة ليست بصورة كلية بل فاالدراك ليس اال بالتفات النفس عند ما تري م»گويد: مي

 3«.المشاهدة بصورة جزئية، فالبد و ان يكون للنفس علم اشراقي حضوري ليس بصورة

دارد كه: ادراك چيزي جز توجه نفس هنگام مشاهده نيست و شيخ در اينجا اظهار مي

س بايد علم باشد بلكه به صورت جزئي است، پس ناچاراً براي نفمشاهده هم به صورت كلي نمي

 اي باشد كه صورت نيست.اشراق حضوري

شيخ اشراق علم را »گويد: كند و ميمالصدرا در اسفار علم تعبيري شيخ را اشراقي معنا مي

ان العلم عبارة عن »گويد: داند ودر تفسير علم بنا بر نقل اسفار ميظهور و ظهور را نفس نور مي

گويد: ظواهر كلمات شيخ الرئيس و شيخ تألهين ميصدر الم«.الظهور و الظهور نفس ذات النور

توان از اشراق در تفسير علم و بيان اقسام علم چنانكه ظاهر و هويدا است متناقض است ولي مي

ها را به آن قاعده مجموعه كلمات ايشان در تفسير علم يك قاعده كليه به دست آورد و كلمات آن

عبارت است از وجود مجرد از غواشي جسم و جسماني، علم  كليه تأويل و تفسير نموده بگوئيم،

خواه اين وجود، وجود لنفسه و براي خود باشد كه آن را علم شيء بذات خود بناميم و يا جود 

                                     
 .114، )حكمة االشراق(، ص 2مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج  اب الدين يحيي سهروردي،. شه1

 .484-483، )المشارع و المطارحات(، ص 1. شهاب الدين سهروردي، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج 2

 .485، )الشارع  المطارحات(، ص 1. همان، مجموعه مصنفات، ج 3
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لغيره و براي باشد كه آن را علم به غير دانيم، خواه بر سبيل تعقل و يا تخيل و يا احساس بوده 

 1«باشد.

ديدگاه سهروردي را در راستاي همان حكايت مناميه وي اما عده اي ديگر تعريف علم از 

فاعلم ان التعقل هو حضور الشيء للذات المجرده عن »وگفتگوي با ارسطو مي دانند؛ يعني همان 

شيخ اشراق، »اما با اندك تفاوتي و ان اينكه سرانجام « المادة و ان شئت قلت عدم غيبته عنها و... 

يل سلبي بودن الزم ندانست و از تعريف علم حذف مي كند؛ چه را به دال« عدم غيبته عنها»قيد 

 اينكه از ديدگاه او در تعريف امر اثباتي، نمي توان از امر سلبي استفاده كرد.

از اين رو اصطالح حضور و ظهور را در تعريف علم كافي مي مارد، بنابر اين مي توان علم 

يف كرد. چنانكه در آغاز علم اشراقي بيان را از ديدگاه سهروردي ظهور شي براي نور مجرد تعر

كه در حقيقت ناظر به علم  –كرده ايم، شيخ اشراق در باب علم واجب، به علم در قاعده اشراق 

 مي پردازد و مي گويد: -به طور مطلق چه در واجب و چه در ممكن است

ذاته و ظاهرا فاذن الحق في العلم هو قاعده االشراق و هو آن علمه بذاته هو كونه نورا ل»

 «لذاته و علم باالشياء كونها ظاهره له

در نتيجه، سخن حق در علم همان قاعده اشراق است و آن اين است كه علم واجب به 

ذات همان نور لذاته بودن خداوند و ظهور داشتن براي خود مي باشد و علم او به اشياء، ظهور 

 يه است.[اشياء براي اوست ] كه اين ظهور به نحو اضافه اشراق

شايد گفته شود اين تعريف به علم حضوري اختصاص دارد و علم حصولي را در بر نمي 

گيرد، بايد دانست علم به صور به نحو حصولي نيز، ظهور آن صور حصولي نزد عالم خواهد بود؛ 

زيرا به گمان سهروردي، همه صور حصولي نيز به نحو حضوري نزد عالم حاضرند و او به آن ها 

دارد و هر حضوري در فلسفه اشراق به ظهور تفسير شده است، بنابر اين چنين  [ضوريح] علم

  2«تعريفي شامل علم حصولي نيز مي گردد.

 . ابزار علم و ادراك3-2

                                     
 .88. همايون همتي، ص 1

 293، ص 2يزدان پناه، حكمت اشراق، ج  . سيد يداهلل2
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ترين و يكي از كاركردهاي روح و روان انسان علم و ادراك است. اين پديده اساسي

راك است كه معرفت و شناخت آدمي به ترين حالت انسان است، زيرا از طريق علم و ادمهم

انساني چون عواطف، احساس، اراده و ... فراهم  رسد و زمينه ساز ساير نمادهاي ويژهتكامل مي

 شود.مي

شود اين است ابزار شناخت و علم اما از مهمترين مباحث كه در علم وادرك از آن بحث مي

تواند بشناسد و اساساً ابزار علم و مي اي و ابزاريو ادراك چيست؟ يعني انسان به چه وسيله

 تواند باشد؟ادراك چه مي

اش ابزار علم و شناسيشيخ شهاب الدين سهروردي ملقب به شيخ اشراق در بحث معرف

تواند به معرفت ي اين دو ابزار ميداند و معتقد است كه انسان به وسيلهادراك را حس و عقل مي

 1برسد.

 «حس» -3-2-1

 أ. حس در لغت

و در فرهنگ  2در فرهنگ لغت عميد، حس را درك، ادراك و دريافت امري معنا كرده اند.

فارسي معين دو معنا در نظر گرفته اند؛ معناي اول مصدري است و آن دريافتن  وادراك كردن و 

حس در لغت نامه دهخدا اين طور معنا شده؛ دريافت،  3معناي ديگر دريافت و ادراك است.

 4اگاه شدن، اندرياب، درك، ادراك، بيافتن و برخي آن را معرب هوش دانسته اند. دريافتن، تاثر،

در كتاب مفردات راغب، حس به معناي درك كردن و فهميدن است كه از راه قواي حسي 

 5خمسه بدست مي ايد.

 ب. حس در اصطالح

                                     
 .82شناسي در فلسفه اسالمي، ص . حسن معلمي، نگاهي به معرفت1

 . فرهنگ لغت عميد.2

 . فرهنگ فارسي معين.3

 . لغت نامه دهخدا.4

 .231. حسين بن محمد راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 5
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عنا عالمه طباطبائي در كتاب شريف الميزان، حس و حس گرائي را در اصطالح اين طور م

 1مي كند كه راه درك و فهم منحصر در ماده و طبيعت باشد.

حس يكي از ابزارهاي شناخت است كه در انسان موجود است و كسي كه حسي نداشته 

من فقد حسا فقد »باشد، شناخت و معرفتي ندارد و همانطور كه جمله اي از ارسطو نقل شده 

ز شناخت را كه بوسيله يكي از حواس پنجگانه انسان اين گونه ا 2اشاره به اين مطلب دارد.« علما

براي او حاصل مي شود و داراي خصوصيات زماني و مكاني است، به نحو جزئي مي شناسد و به 

 3آن شناخت حسي اطالق مي كند كه مربوط به انسان و عالم طبيعت است.

 ویژگي هاي شناخت حسي -

دك كه پدر، مادر، خواهر، . شناخت حسي يك شناخت جزئي و فردي است مانند يك كو1

برادرش را مي شناسد و از همه اين موارد به صورت جزئي و فردي تصويري دارد ولي به معناي 

 كلي يعني انسان و خانه به مفهوم كلي وجود خير.

. ويژگي دوم اين است كه اين شناخت، ظاهري است نه عميق، يعني انسان ظواهر را 2

 رت علي و معلولي، ذات، جواهر و... را نمي تواند.درك مي كند ولي باطن را مثل ضرو

.خصوصيت سوم اين كه، شناخت حسي به زمان حال تعلق دارد نه گذشته و اينده؛ زيرا 3

 انسان با حواس خودش، فقط اشياء زمان حاضر را حس مي كند نه قبل و بعد.

 4خاص.. ويژگي چهارم شناخت حسي اين است كه منطقه اي است و منحصر به منطقه 4

مرحوم مالصدرا در پاسخ به سوالي كه نفس چگونه بر اين همه تعلقات قادر است، با اين 

كه بساطت نفس روشن و واضح است، خاطر نشان مي كند كه شروع فعاليت ادراكي نفس از راه 

حواس است و اين معلومات و معقوالت يا مستقيم از راه حس به دست مي ايد و يا تجميع 

ه ذهن را براي حصول معلوم اماده مي كند. پس زيادي معلومات بخاطر كثرت ادراكات حسي ب

                                     
 .367-366ص ، 1ج . سيد محمد حسين طباطبايي، الميزان،1

 .357-356، ص 1373، بهار 13. مرتضي مطهري، مجموعه آثار، چاپ اول، تهران، صدرا، ج 2

 .298-297، ص 1372. عبد اهلل جوادي آملي، شناخت شناسي در قرآن، چاپ دوم، قم، مركز نشر رجاء، 3

 . 399-398. مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ص 4
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آالت حسيه است ونفس به تنهائي و بدون كمك گرفتن از حواس نمي تواند اشياء خارجي را 

 1درك و تعقل كند.

 عقل 3-2-2

 أ. عقل در لغت

ان بر بازداشتن در معجم مقاييس اللغه، ماده عقل، معناي متعددي دارد كه بسياري از موارد 

 2از چيزي داللت دارد و يا نزديك به ان است.

جرجاني نيز در كتاب التعريفات، معني عقل را منع صاحبش از انحراف از راه راست معنا 

 3مي كند.

راغب اصفهاني عقل را به قوه و نيروئي كه آمادگي براي قبول علم دارد و به علمي كه به 

ه مي دهد معنا كرده و بعد اصل عقل را امساك و بازداشتن معنا موجب نيروي عقل به انسان استفاد

 4كرده و براي ان مثال هايي زد.

نويسنده كتاب صحاح اللغه، واژه عقل را تازي مي داند و با جستجو در فرهنگ لغت عربي 

 5معناي متعددي براي ان ذكر مي كند: فهم، قيد، نقيض جهل، ضد حماقت، دريافت با دشواري.

نامه دهخدا، عقل  به معناي خرد، دانش، دريافت صفات اشياء از حسن و قبح و... در لغت 

 1به كار برده شده است.

                                     
 .25-24، ص 1368، 2روش رئاليسم، چاپ ششم، تهران، صدرا، ج  . محمد حسين طباطبائي، اصول فلسفه و1

، 1389، 4مصر، مطبعة المصطفي و اوالده، ج . ابوالحسن احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، عبد السالم محمد هارون،2

 .69ص 

 .65ق، ص  1306. الشريف علي بن محمد جرجاني، التعريفات، مصر، الخيريه، 3

به نقل از  577، ص 1413دمشق، دارالكلم، مفردات الفاظ القرآن، صفوان عدنان داوودي،اغب اصفهاني،. حسين بن محمد ر4

ي چيستي عقل و مقاله عين اهلل خادمي و عليرضا عربي، بررسي تطبيقي آراء عالمه مجلسي و عالمه طباطبائي در عرصه

 .73، ص 1391، تابستان 30كاركردهاي آن، حكمت و فلسفه، شماره 

؛ العالمه ابن 1772، ص 3، ج 1368. اسماعيل بن حماد الجوهري، صحاح اللغه، احمد عبد الغفور عطار، تهران، اميري، 5

زاده، عقل از منظر به نقل از مقاله: خديجه مقدس 326، ص 9، ج 1988منظور، لسان العرب، بيروت دار احياء التراث الرعبي، 

 .39، ص 1390هريور ، ش48ابن سينا، كتاب ماه فلسفه، شماره 
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 ب. عقل در اصطالح فالسفه و حكما

عقل در فلسفه دو معنا دارد: معناي اول عقل اين است كه ذاتا مجرد بوده و به طور مستقل 

اي از عقول را كه واسطه فيض الهي موجود است، بدون تعلق به نفس و بدن. خداوند سلسله 

است به وجود اورده. از عقل اول، عقل دوم تا عقل دهم كه عقل فعال نام دارد كه عالم طبيعت از 

او صادر شده يكي پس از ديگري از يكديگر به وجود امده اند. اين عقول، عقول طولي هستند و 

نفس انساني است كه در اين معنا عقل رابطه بين شان عليت است. معناي ديگر عقل، يكي از قواي 

مستقل نيست بلكه با نفس متحد بوده و يكي از قوا و مراتب ان به شمار مي رود. اين عقل، همان 

عقل بشري مصطلح است كه در مقابل قوه خيال، وهم وحس قرار دارد و مدرك كليات. اين عقل 

نظري نيز داراي چهار مرتبه؛ به لحاظ مدركاتش به دو نوع است: عقل نظري و عملي كه عقل 

 هيوالني، بالملكه، بالفعل و مستفاد است.

درباره ارتباط عقل انساني با عقول مجرد، اغلب فالسفه معتقدند كه كليات عقلي كه در 

عقل فعال قرار دارد توسط او به عقول انساني افاضه مي شود، بنابر اين در نظر اين نوع از فالسفه 

، عقل فعال هم موجد هستي است يعني عالم طبيعت و هم افاضه معرفت كه بيشتر مشائي هستند

ولي بنابر نظر شيخ اشراق، عالم به سه قسم يعني عالم عقول، نفوس و  2يعني كليات عقلي را

اجسام و عقول را بر دو نوع مي داند برخالف مشاء كه فقط به عقول طولي معتقدند. ايشان عقول 

م تقسيم مي كند و معتقد است؛ اوال عقول طوليه بيشتر از ده عدد را عالوه بر طولي به عرضي ه

است و در ثاني در كنار هر شي مادي، عقل عرضي يا ارباب انواع قرار دارد كه مدبر ان است و 

انواع مادي نسبت به اين عقول عرضي، اصنام ناميده مي شوند. و در بين اين عقول رابطه عّلي 

                                                                                                      
كتاب ماه فلسفه، ، به نقل از مقاله: خديجه مقدس زاده، عقل از منظر ابن سينا،370. دهخدا، لغتنامه دهخدا، حرف ع، ص 1

 .39، ص 1390، شهريور 48شماره 

-192، ص 7413، تابستان و پاييزن 4و 3ماهيت عقل و تعارض عقل و نقد و نظر، سال اول، شماره . مقاله: رضا برنحكار،2

193. 
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ضمن پذيرفتن نظر شيخ و ارائه تبيين ويژه از ان، در مواردي از ان و مالصدرا نيز 1برقرار نيست

 2استفاده كرده است.

عالمه مجلسي در ذيل باب دوم از كتاب عقل و جهل جلد اول بحار االنوار پس از ذكر 

رواياتي فهم احاديث ابواب عقل را متوقف بر بيان ماهيت عقل و اختالف آرا و مصطلحات مي 

 3داند.

 كنند:ي، شش مورد را در بيان معاني اصطالحي عقل ذكر ميعالمه مجلس

. عقل نيروي درك نيك و بد است و جدا نمودن ميان آن دو و توانايي شناخت اسباب 1

 هاست.شود و آنچه مانع از آنها ميهاي سبب دار و آنچه منجر به آنپديده

خواند و از ند فرا مي. ملكه و حالتي در نفس كه آدمي را به سوي كارهاي خوب و سودم2

 دهد.ها و آسيب پرهيز ميبدي

گيرد و عقل و . نيرويي كه انسان آن را در نظام بخشيدن به امور زندگي خود به كار مي3

 شود.معاش نيز ناميده مي

. مراتب آمادگي و استعداد نفس و روح آدمي براي به دست آوردن نظرها كه براي آن 4

 اند.اثبات كرده عقل مستفاد نيز چهار مرتبه

 گردد.ي انساني كه با آن از ديگر حيوانات تفكيك مي. نفس ناطقه5

اند كه هيچ گونه سنخيتي با . آنچه فالسفه تحت عنوان جوهر مجرد و قديمي مطرح نموده6

 4ماده چه در ذات و چه در عقل ندارد.

دي را بر فرمايشات عالمه عالمه طباطبائي در تعليقاتش بر كتاب بحار االنوار چند نكته انتقا

 مجلسي در بيان معاني اصطالحي اورده است:

                                     
 .71. مقاله: عين اهلل خادمي و علي رضا عربي، ص 1

به نقل از مقاله: رضا برنجكار، ماهيت عقل و  332، ص 8به بعد و ج  46، ص 2و ج  307، ص 1. مالصدرا، اسفار، ج 2

 .193-192، ص 1374، تابستان و پاييز 4و  3تعارض علي و روح، نقد و نظر، سال اول، شماره 

 .71ه: عين اهلل خادمي و علي رضا عربي، ص . مقال3

 .27، ص 1تا، ج بي. محمد باقر مجلسي، بحار االنوار، چاپ دوم، تهران، انتشارات المعتبر االسالميه،4
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. مواردي را كه عالمه مجلسي ذكر كرده اند، نه با معناي عرفي و نه با معناي فلسفي 1

 سازگاري ندارد. 

.دليل اشتباه مجلسي دو چيز است: اول اينكه ايشان به فالسفه سوءظن داشتند، دوم اينكه 2

 گون معارف دين را ناديده گرفته ومسلك عوامانه اش را ذكر كرده اند.ايشان مراتب گونا

 1. راه درست درك حديث و روايت.3

 مالصدرا در شرح كتاب عقل و جهل اصول كافي معاني متعدد عقل را بر مي شمرد: 

.عقلي كه در كتاب الهيات معرفي مي شود و به چيزي جز مبدع خود يعني خداوند، تعلق 1

 عالم او، عالم جبروت و خير و عالم كلمه اهلل است.ندارد. لذا 

 .قوه اي كه او را از حيوانات جدا مي سازد و مهياي عمليات ذهني مي كند.2

.عقلي كه عموم متكلمان به كار مي برند و منظور امري است كه در ابتدا همه يا اكثريت 3

 ان را قبول و در بين شان مشهور است.

مطرح است ومنظور بخشي از نفس است كه به تدريج با  .عقلي كه در كتاب اخالق4

 مراقبه ايجاد مي شود و بايد و نبايد رفتاري را مطرح مي كند.

 .عقلي كه منظور تيزهوشي وخوش ذهني است چه بسا در مورد اهداف دنيائي.5

.عقل نظري كه در كتاب النفس مطرح است و بر چهار قسم است: بالقوه، بالملكه،بالفعل و 6

 2تفاد.مس

مير سيد شريف جرجاني بعد از شمردن معاني مختلف عقل و شنيده هاي در اين باب از 

اين كه عقل قوه نفس است و برگرفته از عقال البعير و باز دارنده خردمندان از انحراف، معناي 

                                     
به نقل از مقاله:  100، ص 1، ج 1382تعليقات بر بحار االنوار، تهران، دارالكتب االسالمي،  . سيد محمد حسين طباطبائي،1

 .73 خادمي و عليرضا عربي، ص عين اهلل

چاپ دوم، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات شرح اصول كافي، محمد خواجوي،. صدر الدين محمد شيرازي،2

هاي به نقل از مقاله: رحمان احترامي، ماهيت عقل عملي ا زديدگاه فالسفه اسالمي، پژوهش 226، ص 1383، 1فرهنگي، ج 

 .148، ص 1391، بهار 7اره اخالقي، سال دوم، شم
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صحيح مورد نظرش را ذكر مي كند بدين صورت كه جوهري مجرد است كه امور حسي را با 

 1ر غير حسي را با واسطه درك مي كند.مشاهده و امو

بنابر تعريف ذكر شده در عقل چه لغوي و چه اصطالحي غير از مميزيت ان بين انسان و 

حيوان، دو كاركرد عقل مي توان براي ان ذكر كرد؛ كه يكي مربوط به انديشه است و ديگري در 

 2عمل.

تجزيه و تحليل عقلي كه  انسان عالوه بر حس به عقل با كاركردهاي ان محتاج است. به

دسته بندي كردن اشيا و مقوله مقوله كردن ان است، به اينكه اشيا با را به صورت جزئي حس و 

بعد به ان تعميم و كليت عقلي دهيم، به تجريد يعني اينكه انسان دو امري كه در خارج از هم 

قل است كه به كمك منفك نيستند را از هم جدا و مجرد در نظر بگيرد. اين ها هم وظايف ع

شناخت حسي ممكن نيست و براي همين است كه مي گويند حس شرط الزم براي شناخت است 

 3نه شرط كافي و بايد در كنار ان عقل كه به ان فاكره و... مي گويند، ابزار شناخت قرار بگيرد.

 ج. عقل در نزد عرفا

ورد تائيد ان هاست و كه م 4عقل از ديدگاه عرفان به دو معناست: اول عقل كلي قدسي

ديگري عقل جزئي مذموم كه به همين معنا، پاي استدالليان و فالسفه را چوبين و غير قابل اعتماد 

 5گرفته اند.

                                     
 .65، ص 137. مير سيد شريف جرجاني، التعريفات، چاپ چهارم، تهران، ناصر خسرو، 1

 .141. مقاله: رحمان احترامي، ص 2

 .359-357، ص 13. مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج 3

ز مقاله: نفيسه اميري و عبدالحسين ق به نقل ا 1404. ابن سينا، الشفاء طبيعيات، قم، كتابخانه آيت اهلل نجفي مرعشي، 4

 .35، ص 1388، بهار 2اي قرآن كريم، سال اول، شماره هاي ميان رشتهگرايي در فلسفه و قرآن، پژوهشخسروپناه، عقل  عقل

ش  به نقل از مقاله نفيسه اميري و عبد الحسين 1373. محمد تقي جعفري، تفسير و تحليل و نقد مثنوي، تهران، اسالمي، 5

 .35وپناه، ص خسر
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اسامي عقل نيز در نزد عرفا متعدد است، از قبيل؛ روح، سر، خفي، و نفس ناطقه و عقل و... 

صفات، اسامي متعددي يافته اند،  كه به لحاظ ظاهر شدن در مراتب مختلف و همراه با اختالف

 1همچنان كه به عقل نفس ناطقه گفته اند به دليل مدرك كليات بودن.

خواجه عبداهلل انصاري در تفسير عقل مي گويد: كه عقل عقال و افسار و مانع دل و روح 

  2ادمي از غير معشوق و همين طور اشتياق به كارهاي ناپسند است.

دانند و بعضي جبرئيل و برخي اصل و از نور محمدي ميبعضي عرفا، عقل را عبارت 

 3حقيقت انسان را نيز عقل گويند.

عرفا ضمن اعتراف به اعتبار عقل و استدالل، اصالت را به كشف و شهود مي دهند و 

معرفت ان را بر نتيجه برهان عقلي ترجيح مي دهند، اگرچه هستند عده اي  از آنان كه تصريح 

همچنان كه ابن عربي، عارف نامي  4عقل به حقيقت و باطن اشيا و مبادي عاليدارند به عدم ورود 

در توجيه اين نكته ذكر مي كند كه چون عقل استقاللي در درك امور ندارد و نيازمند حسي است 

كه شعاع آن باالتر از ماديات نيست، به همين دليل بدون بهره گيري از معرفت شهود عرفاني، از 

 5ي بر نمي ايد و نمي تواند به فوق ماديات دست پيدا كند.عقل و برهان كار

 ابزار شناخت نظر قرآن درباره -

اهلل »سوره نحل ذكر شده است. خداوند در اين ايه مي فرمايند:78نظر قران در ذيل ايه 

ابتدا « وجعل لكم السمع و االبصار..»و بعد مي فرمايند:« اخرجكم من بطون امهاتكم التعلمون شيئا

ه به تولد بدون علم و معرفت انسان دارد و پس از آن ذكر مي كند كه براي شما گوش و اشار

                                     
 .4تا، ص . محمود الهيجي، مفاتيح االعجاز في شرح گلشن راز، كيوان سميعي، تهران، كتابخانه سنايي، بي1

 .443، ص 1، ج 1382. احمد بن احمد ميبدي، كشف االسرار وعدة االبرار، تهران، مير كبير، 2

 .586ص ، 1375. سيد جعفر سجادي، فرهنگ اصطالحات عرفاني، تهران، طهوري، 3

، به نقل از مقاله: زهرا خير 7، ص 1365انتشارات علمي و فرهنگي، . داوود قيصري، رسالة التوحيد و النبوة و الوالية، تهران،4

 .154-153، ص 1390، زمستان 50كالمي، شماره -هاي فلسفياللهي، ماهيت عقل و توانايي آن در فرآيند شناخت، پژوهش

التجليات االلهيه و كشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليه التجليات، بيروت، دار النهضة  . محيي الدين ابن عربي، شرح5

 .302-261م، ص  1973العربيه للطباعه و النشر، 
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چشم قرار داد. و دليل تاكيد ايشان بر چشم و گوش از ميان بقيه حواس ديگر به خاطر اين كه بر 

واالفئده » حواس ديگر غلبه دارد و بيش از همه در شناسائي موثر است . و پس از آن مي فرمايند:

كه نشان مي دهد، خداوند به غير از حس، ابزار شناخت ديگري را معتقد است « كم تشكرونلعل

كه اشاره مي كند به مركز تفكر و همان قوهاي كه تجزيه و تركيب، تفهيم و درتجزيه نقش اساسي 

 1دارد.

 . انواع علم و ادراك3-3

 وني دارد.شناسي شيخ اشراق تقسيمات گوناگدر معرفت هر يك از علم و ادراك،

 . حس3-3-1

سهروردي در بحث حس، مطرح مي كند كه در عالم خارج، موجودات دو دسته اند؛ بسيط 

يا مركب كه بسيط بدون ويژگي جداكننده مي باشد. ادراك حسي مي تواند بسيط را از مركب جدا 

كه تنها مي حقائق بسيطه قابل تعريف نيستند بل2كرده و مركب را به عناصر اوليه بسيط تبديل كند.

، وي شناخت و علم به برخي از امور را در محدوده و قلمرو حس مي 3توان ان ها را حس كرد

 4داند و براي او كسب معرفت از طريق حس از اهميت بيشتري در مقابل تعريف برخوردار است.

معرفت به حقائق بسيطه خصوصي و منحصر به فرد است وشناخت ان تنها به وسيله ادراك 

 5سر است.حسي مي

ادراك حسي به امور مادي و محسوس و موضوعات جزئي مربوط است. در نفس نيز قوائي 

است كه مدرك جزئيات اند كه منشا ان، نفس يعني نور مجرد مي باشد. اين قوا بر دو گونه است، 

 1قواي نور يعني حواس ظاهري و باطني و ديگري قواي ظلمت.

                                     
 .45-43، ص1378چاپ سيزدهم، تهران، صدرا، آبان . مرتضي مطهري، مأله شناخت،1

 .159. همان، ص 2

 .156، ص 1377نشر مركز،  تهران، جد الدين كيواني، چاپ اول،م. مهدي امين رضوي، سهروردي و مكتب اشراق،3

، 41شماره ايران نامه، شناسي حكمت اشراق، . مقاله: مهدي امين رضوي، اهميت آثار فارسي سهروردي در فلسفه و معرفت4

 .105، ص 1371زمستان 

 .157سهروردي و مكتب اشراق، ص . مهدي امين رضوي، 5
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 گردد.سان به دو بخش ظاهري و باطني تقسيم ميبنابراين از منظر شيخ اشراق حواس ان

 أ. حواس ظاهري

« شامّه، سامعه و باصره بنا بر نظر سهروردي حواس ظاهري پنج حس: المسه، ذائقه،

 2باشند.مي

 فرمايند:شيخ اشراق در كتاب حكمة االشراق خود اين چنين مي

نائي از همه شريف تر است انسان و غيرش از حيوانات كامل،داراي پنج حس است، محسوسات بي

چون انوار ستارگان ومنابع ديگر را در مي يابد اما براي حيوان محسوسات المسه مهمتر است و 

مهمتر بودن غير از شرافت است، و مسموعات يعني شنيدني ها به خاطر داليل ديگر لطيف تر 

 3است.

را اهم براي شيخ اشراق بعد از اينكه محسوسات بينائي را اشرف و محسوسات لمس 

حيوان معرفي مي كند، محسوسات شنيدني را الطف از محسوسات بينائي مي داند، زيرا قوه سامعه 

ويژگي اي دارد كه بقيه حواس ها حتي باصره ندارد و ان اينكه شنيدن صدا و موسيقي به وسيله 

اني سامعه موجب مي شود كه نفس و روح ادمي متوجه موطن اصلي خويش و جهان باال و نور

                                                                                                      
محمد علي شيخ، چاپ اول، تهران، مركز چاپ و انتشارات ، مباني فلسفه اشراق از ديدگاه سهروردي، . محمد علي ابوريان1

 .289، ص 1372انشگاه شهيد بهشتي، 

ي سهروردي )مجموعه مقاالت(، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ نامه حسن سيد عرب،. علي اصغر محمد خاني،2

 ي شيخ اشراق: مسعود اميد(.. )مقاله65، ص 1382و ارشاد اسالمي، تابستان 

، ص 1377حكمة االشراق، سيد جعفر سجادي، چاپ ششم، تهران، دانشگاه تهران، بهار  . شهاب الدين يحيي سهروردي،3

محسوساتُ االنسان و غيره من الحيوانات الكاملة خلق له حواسٌّ خمسةٌ: اللمسُ و الذوقُ و الشّمُّ و السَّمعُ و البصرُ و . » 188

البصير اشرفُ: فإنّها هي االنوار من الكواكب و غيرها. لكنّ اللمسَ أهمُّ للحيوان و االهمُّ غير االشرف و المسموعاتُ ألطفُ من 

، 1جلد مركز نشر دانشگاهي،  تهران، نصر اهلل پور جوايد: چاپ دوم،تاريخ فلسفه در اسالم، محمد شريف، ميان. «وجه آخر

 .289-288، ص 1389
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رهنمون شود و از كمال حسي به سمت كمال عقلي رهسپار گردد، به همين دليل انديشمندان در 

 1گذشته به موسيقي خيلي اهميت مي دادند و ان را جزو علوم رياضي و عقلي قرار مي دادند.

كند و نقش و جايگاه تري را ارائه ميشيخ اشراق در كتاب ديگرش لمحات توضيحات كامل

 2كند.تري بيان ميظاهري را به طور واضح اس پنجگانههريك از حو

 ب. کیفیت ادراك حسي و مسأله ابصار

امّا  بردند،فالسفه اسالمي اگرچه در تعريف ادراك تعابير مختلف و متفاوتي به كار مي

ها معتقد بودند كه انسان ادراك خود را از طريق ارتباط قواي حاسّه با جهان خارج به ي آنهمه

ي ربط بين آورد. در اين بين سؤال اساسي ذهن فالسفه را درگير خود كرده بود كه نحوهمي دست

ي آن با شيء خارجي ما و جهان خارج به چه صورت است و در تعامل بين نفس و قواي حاسّه

آيد. در بين حواس پنجگانه انسان، حس گيرد كه ادراك به وجود ميچه فرآيندي صورت مي

كند و همين امر يگاه ممتازتري است و غالباً ادراك حسي را به بصر ملحق ميباصره داراي جا

سبب شده كه فالسفه بحث از كيفيت ادراك حسي را در قالب كيفيت ابصار مالحظه و بيان 

 نمايند.

مهم و عمده در اين زمينه وجود داشت كه به نظر شيخ به  قبل از شيخ اشراق دو نظريه

 شد.محسوب مينوعي ابداع در اين بحث 

اول موسوم به خروج شعاع از چشم بود كه پيروان آن قائل به خروج نور از چشم به  نظريه

 مرئي است، بودند. آن در روي شيء شكل مخروطي كه رأس آن در چشم و قاعده

                                     
 93. مقاله: سيد جعفر سجادي، حواس پنجگانه از نظر فلسفه اشراق، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، شماره 1

 .296-297، ص 1355و بهار و تابستان  94و 

الثقل و المالسة و و هي قوة منبثة في ظاهر البدن كله هي مشعر الكيفيات االربعه و الخفة و « اللمس»خمسة ظاهرة: منها . »...2

و هي قوة مرتبه في زائدي مقدم الدماغ هما كحلمَتَي الثَدي، مدرک الروائع بتوسط « الشمّ »الخشونة و الصالبة و اللين. و منها، 

وة و هوي ق« السمع»الهواد المنفعل و البخار، و لو ال انفعال الهواء ما كان اجزاء ذي الرائحة تبليغ الي ما تبلغ الرائعة.و منها 

و هي قوة مودعة في « البصر»مرتبة في العصب المنبسط علي سطح باطن الصماغ هي مشعر االصوات بتوسط الهواء. و منها 

مجموعه مصنفات شيخ اشراق،  شهاب الدين سهروردي،،«العصبة المجوفة مدركة لما ينطبع من الصور في الرطوبة الجليدية.

 .202-201، ص 1380علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  تهران پژوهشگاه چاپ سوم، نجفقلي حبيبي،
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دوم موسوم به انطباع صور اشياء در چشم بود كه پيروان آن قائل به نقش بستن صور  نظريه

م بودند و سپس رسيدن آن به حس مشترك )يكي از حواس پنجگانه باطني( و بعد اشياء در چش

 نفس ناطقه، بودند.  از آن مشاهده به وسيله

 رسيد.دوم به جناب ارسطو مي اول منسوب به افالطون بود و نظريه نظريه

را جناب فارابي يكي از بزرگترين فالسفه اسالمي كه كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين اش 

براي جمع كردن نظرات هر دو فيلسوف يونان باستان يعني افالطون و ارسطو و رد كردن قائلين به 

اختالف آراء بين اين دو نوشته بود، در مساله هشتم همين كتاب اعتقاد دارد به اين كه ارسطو، 

قاتش با ابصار را به تاثير پذيري چشم معنا كرده و افالطون ابصار را به خروچ شي از چشم و مال

مبصر، در حالي كه اگر پيروان اين دو فيلسوف و انديشمند بدون تعصب كنار هم قرار گيرند، 

متوجه خواهند شد كه بين اين دو اختالفي نيست و مشكل از زماني به وجود امد كه طرفداران 

ي ارسطو كلمه خروج در كالم افالطون را به خروج شي جسماني معنا كرده اند يعني خروج شي ا

مخروطي از چشم و مالقات ان با شي مرئي در حالي كه منظور افالطون از خروج، خروج شي 

 1جسماني نبوده است.

كند هاي مختلف را در اين مورد مطرح ميشود ابتدا نظريهابن سينا وقتي وارد اين بحث مي

 دارد:اش را بيان ميو در نهايت عقيده

عني خروج شي از چشم را به دو صورت تقسيم مي ايشان قول افالطون در مورد ابصار را ي

كند و بعد قول سومي را هم نقل مي كند؛ كساني كه قائل هستند، شعاع هاي خطي به صورت 

مخروطي كه راس آن از چشم خارج مي شود و با عين خارجي و شي محسوس كه قاعده اش بر 

شعاع از چشم خارج مي روي آن است صورت مي گيرد. دسته ديگر كساني هستند كه معتقدند 

شود ولي زماني كه خارج شد، با هاله اي نوراني متصل مي شود و همين حالت وسيله اي براي او 

مي شود كه بتواند درك كند و ببيند. دسته سوم كساني هستند كه معتقدند همان طور كه ساير 
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است كه نياز به حواس براي درك محسوساتشان نبايد چيزي واردشان شود، ابصار نيز اين چنين 

خروج شعاع و مالقات با شي مبصر ندارد بلكه ابصار اين طور محقق مي شود كه تصويري از شي 

 1مبصر به صورت شفاف به بصر و چشم برسد.

اول و دوم در كالم ابن سينا در حقيقت يك قول هستند و هر دو در خروج شعاع  نظريه

 ارند.شود، اشتراك دخارجي از چشم كه سبب بينائي مي

 فرمايند:دانند و ميايشان اين نظريه را باطل مي

كساني كه معتقدند ابصار به خروج شي از بصربه سوي مبصرات و مالقات با ان متحقق مي 

 2شود، اشتباه كردند.

 گيرد:و در آخر نظريه انطباغ مورد تأييد ايشان قرار مي

بح محسوسات در رطوبت دسته ديگر مي گويند، ادراك بصري و ابصار با نقش بستن ش

جليديه چشم به صورت واسطه شدن جسم شفافي كه نور بر ان تابيده در چشم نقش مي بندد كه 

 3اين راه فيلسوف ارسطوست كه قول درست وقابل اعتمادي مي باشد.

كند؛ يعني هرگاه اند كه چشم همانند آينه عمل ميپس در حقيقت اين دسته از فالسفه، قائل

ملوّن و مستضيء قرار گيرد، شبحي از آن توسط جسم شفّاف، به رطوبت جليديه مقابل آن جسم 

 يابد، مثل انطباع صورت انسان در آينه.در چشم رسيده، در آن انطباع مي

پس به طور خالصه دسته اول حقيقت ابصار را خروج شعاع از چشم مي دانند و همين را 

را انطباع مي دانند؛ يعني تصويري كه در چشم سبب ابصار مي پندارند و گروه دوم حقيقت ابصار 

 4انطباع پيدا كرده و به مغز مي رسد.
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و اما ديدگاه شيخ اشراق در مساله ابصار بصورت نظريه جديدي ارائه مي گردد. ايشان 

ابتدائا نظريه خروج شعاع از چشم را كه منتسب به افالطون بود، رد مي كند و سپس نظريه انطباع 

 به علت عدم انطباق كبير در صغير نيز نمي پذيرد.صور در چشم را 

برخي گمان مي كنند كه ابصار به »سهروردي نظريه اول را بدين صورت رد مي كند كه 

سبب خروج شعاع از چشم و تالقي آن با مبصرات صورت مي گيرد,]و اين گمان ناصواب است[ 

جسم باشد، يا متحرك به اراده زيرا اگر اين شعاع عرض باشد، چگونه انتقال مي يابد؟ و اگر 

ماست كه در اين صورت بايد بتوانيم به هنگام خيره شدن، آن جسم را به گونه اي نگه داريم كه 

نبينيم، درحالي كه چنين چيزي نيست و يا متحرك بالطبع است كه در اين صورت نمي  [چيزي را]

با خروج شعاع حاصل نمي  تواند به جهات مختلف برود... و اينها همه محال است. پس ابصار

 1«شود.

 وي پس از بررسي دليل اول به سراغ نظريه دوم مي رود و با دو دليل آن را رد مي كند.

دليل اول اينكه: اگر ابصار به معناي انطباع باشد، بايد اشياء بزرگ مانند كوه كه ديده مي 

اشكال انطباع كبير در  شود، با همان بزرگي به چشم آيد و در آن منطبع گردد. در اين صورت،

صغير رخ مي دهد كه محال است. و حتي ايشان اشكال تقسيم چشم تا بي نهايت در مقابل كوه 

تا بي نهايت را نمي پذيرد، زيرا در هر صورت دوباره اشكال انطباع كبير در صغير تكرار مي ود، 

به پاسخ سهروردي  چون باز هم الزم است كه جزء كبير در جز صغير نقش ببندد. اشكالي ديگر

مطرح مي گردد بدين صورت كه همچنان كه با عكس كوچك از شي بزرگ با استدالل به اندازه 

آن شي پي مي بريم، با عكس كوچكي كه از شي كه در چشم نقش مي بندد با استدالل به اندازه 

ه نفس با كه شيخ اشراقي اين گونه پاسخ مي دهد كه هنگام ابصار، رابط «واقعي آن پي مي بريم

خارج شهودي است نه استداللي چون واضح است كه ما كوه به آن بزرگي را مشاهده مي كنيم نه 

 آن كه آن را كوچك ببينيم و با استدالل به بزرگي آن پي ببريم.
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دليل دوم اينكه: اگر ابصار به معناي انطباع باشد، بايد به صرف پيدايش صورت يك شي در 

ند بيننده به دليل اشتغال فكري، به آن صورت توجهي نداشته چشم، ابصار حاصل شود، هرچ

باشد. حال آن كه چنين حالتي به اعتراف خود قائالن به انطباع از سنخ ابصار نيست، زيرا در ابصار 

و مشاهده، التفات نفس نقش اساسي دارد و بدون آن ابصار صورت نمي گيرد. چرا كه گاه انطباع 

ه آن التفات ندارد و اين خود گواه است بر اينكه ابصار همان انطباع صورت مي گيرد، ولي انسان ب

نيست. افزون بر اين، ممكن نيست التفات به صورت منطبع در چشم تعلق گيرد؛ چون صورت در 

چشم از ان جهت كه صورت و مثال چيزي است، به دليل قابليت صدق بر افراد كثير، كلي است؛ 

ه ديدن و مشاهده با صورت كلي پديد نيامده، بلكه تنها با حال آن كه به روشني مشخص است ك

صورت جزئي خارجي حاصل مي شود. بنابر اين ناگزير بايد نفس بي صورت و )بدون علم 

   1حصولي( داراي علم اشراقي حضوري باشد.

از نگاه سهروردي، حقيقت ابصار از سنخ اضافه اشراقيه است و اضافه اشراقيه در ابصار »

ت از اشراق حضوري نفس از دريچه چشم. در واقع، اشراق نفس به معناي پرتو افكني عبارت اس

آن بر حقايق مادي و خارجي در سايه قوت تجردي و اقتدار نوراني اوست. از اين رو، اشراق 

حضوري نفس همان ارتباط بي واسطه و شهودي نفس با حقايق خارجي است كه ديگر صورت 

لوم و متعلق ادراك در چشم وجود ندارد. لذا بيننده اصلي، خود نفس منطبع حكايتگر به عنوان مع

است و چشم تنها دريچه و كانال اين ارتباط است. در اين تقرير، شي مادي خارجي ديگر مبصَر 

 بالعرض نيست، بلكه مبصَر بالذات است.

 براي حصول چنين اشراقي در ابصار شي مادي بايد رابطي فراهم آيد، يعني در هنگام

بايد ميان  -كه از همه مهمتر است -ابصار، اوال چشم سالم باشد؛ ثانيا شي مادي مستنير باشد؛ ثالثا

بيننده و شي مادي، مقابله و روبه رويي مادي صورت گيرد و هيچ حجابي در بين نباشد. پس 

آيد هرگاه بيننده اي در مقابل شي مادي قرار بگيرد، نفس او تا موطن چشم و حس بينايي اش مي 

و از دريچه چشم پرتو افكني كرده، شي خارجي مادي را در مي يابد و با آن ارتباط حضوري و 
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شهودي برقرار مي كند و در اين فرآيند، ديگر صورتي به عنوان واسطه در بين نيست. از اين رو، 

 1«.مبصِّر بالذات، شي مادي است و بيننده اصلي هم خود نفس است.

رويت در صورت وجود چند چيز است: نزديك بودن بيش از حد به نظر شيخ ممتنع بودن 

و اما فرايند ابصار از نظر شيخ، اشراق، حضوري  2شي به چشم، واضح نبودن شي يا دور بودن ان.

نفس به قوه باصره است كه صور عيني مثالي را رويت مي كند كه البته بيننده واقعي در اين عمل 

 3است. ابصار، نور اسفهبد در نفس انساني

 ج. حواس باطني

دسته دوم حواس، حواس باطني است و به ان دسته از قواي ادراكي گفته مي شود كه به 

اندام هاي ظاهري نياز ندارد. از ديدگاه قدما اين قوا جسماني بوده و در بخش هايي از مغز قرار 

 4دارند، به همين دليل به ابزار مادي و جسماني مانند مغز احتياج دارند.

قدما، دماغ )=مخ( انساني را به سه قسمت يا سه بطن و سه جوف و هر قسمت را به دو » 

 اند. سه قسمت اصلي عبارتند از:قسمت ديگر تقسيم كرده

 جوف اول

 جوف دوم

 جوف سوم

شود. هر يك از حواس باطني هر يك از سه قسمت، دو قسم و جمعاً شش قسمت مي

ز حواس باطني فقط پنج حس را به دست مخصوص يك قسمت از بطون سه گانه است. ا

 5«دانند....اند. بدين جهت يك قسمت آن را همچنان نامعلوم ميآورده
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 .69، ص 1382سازمان چاپ و انتشارات ، 

 .67-66، ص 1385، تابستان 12شناسي، معرفت فلسفي، شماره . مقاله: محمد حسين زاده، حواس باطني از منظر معرفت4
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 باشد:باطني از منظر شيخ اشراق به شرح ذيل مي حواس پنجگانه

. حس مشترك.مركز دهليز و محل جمع اوري اطالعات و تصويرهاي حواس خارجي و 1

 1ظاهري است.

كتاب حكمة االشراق خويش، بحثي از شمارش حواس باطني نكرده  شيخ اشراق اگرچه در

ها را بيان نفرموده است كه شايد دليل آن همان طور كه قطب الدين شيرازي يكي از دو و آن

باشد ولي  2هاي حواسشارح معروف حكمة االشراق فرموده به دليل ترديدهاي شيخ در شماره

 اند.ا البته به صورت مختصر ذكر فرمودهها رخويش آن« اللمحات»ايشان در كتاب 

به نظر شيخ، محل قرار گرفتن اين قوه درجلوي تجويف اول مغز است كه تصوير 

محسوسات در آن جمع مي شود و با آن مي تواني حكم كني به اين كه اين سفيد شيرين است. 

شيريني مثال اين  حس ظاهري فقط مي تواند حكم به يكي كند كه اين مثال سفيد است اما در مورد

اي است كه تمام بواسطه حس ظاهري  نيست كه با چم نمي توان ان را فهميد بلكه به واسطه قوه

كند و به عبارت ديگر، ادراكات حواس ظاهري به آن قوه ادراكات حس ظاهري را درك مي

 3شود.تحويل داده مي

 داليل اثبات حس مشترك از منظر ابن سينا به شرح ذيل است:

(در مورد يك قضيه اي مثل اين جسم سفيد، شيرين است يا نيست، هم حكم به ديدن الف

است و هم چشيدن و همين طور در بسياري ديگر از ادراكات حواس ظاهري. اين حكم كار 

حواس ظاهري نيست چون هر يك از حواس ظاهري يك محسوس را درك مي كند و كارعقل 
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 .298. مقاله: سيد جعفر سجادي، ص 2

و هي قوة مرتبة في مقدم التجويف االول من الدماغ تجتمع عندها صور المحسوسات بأسرها، « الحس المشترک« »احدها. »3

للحاكم من حضور و ال بدّ  لك بها الحكم بأنّ هذا االبيض هو هذا الحلوه و الحس الظاهر منفرد بواحد، فالجامع غيره،

صورتين و يشاهد التقطة الجوالة بسرعة دائرة فانّما ذلك النضمام الحاضر من االبصار مع مابقي في الحس المشترک، فأنّ 

 .23، ص 4، شهاب الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات، ج «البصر ما قائله الّا نقطة فال يدركها الّا كذا
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البته به اين دليل  1و در اينجا هر دو امر جزئي است.نيز نمي باشد،چون عقل مدرك كليات است 

 2شيخ اشراق نيز اشاره كرده است و در آن با ابن سينا نيز مشترك است.

ب( مشاهده اشيا و درك ان به صورتي كه در خارج به ان صورت وجود ندارد؛ مثل اينكه 

كه با حس بينائي  نقطه اي را كه با سرعت حركت دايره اي دارد، به صورت دايره مي بينيم

 4.شيخ اشراق در نوشته اش به اين دليل نيز اشاراتي داشته.3نيست.

ج( درك صورت هاي جزئي محسوس كه وجود مادي جسماني ندارند، مانند صورت هايي 

كه در خواب مي بينيم و درك مي كنيم، اين نوع ادراك به وسيله حواس ظاهري نيست، اين قوه 

 5مدرك كليات است و اين صور جزئي هستند . عقل نيز نمي باشد چون عقل

 6«. خيال. محل جمع اوري و ذخيره)خزانه( دست آوردهاي حس مشترك است.2

از منظر شيخ محل قرار گرفتن اين قوه در مغز، اخر)عقب( تجويف اول)مقدم( دماغ است و 

از اين كه از  بواسطه اين قوه امور غايب و مخفي باز شناخته مي شود. و همه صور پنجگانه بعد

 7 حس مشترك غايب شدند در اين خزانه جمع خواهند شد و حفظ مي شوند.

 دو دليل بر جدائي حس مشترك در خيال به قرار ذيل است:

 الف. قوه قبول و پذيرفتن صور غير از قوه حفظ و ذخيره ان است.

                                     
راک باطني از ديدگاه، دو حكيم مسلمان )ابن سينا، صدر المتألهين(، خردنامه صدرا، . مقاله: علي ارشد رياحي، قواي اد1

 .78-77، ص 79شماره بيست و دوم، زمستان 

 .23، ص 4الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات، ج . شهاب2

تألهين(، خردنامه صدرا، . مقاله: علي ارشد رياحي، قواي ادراک باطني از ديدگاه، دو حكيم مسلمان )ابن سينا، صدر الم3

 .78-77، ص 79شماره بيست و دوم، زمستان 

 .23، ص 4الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات، ج . شهاب4

. مقاله: علي ارشد رياحي، قواي ادراک باطني از ديدگاه، دو حكيم مسلمان )ابن سينا، صدر المتألهين(، خردنامه صدرا، 5

 .78-77، ص 79شماره بيست و دوم، زمستان 

 .548. ميان محمد شريف، ص 6

و هي قوة مرتبة في آخر التجويف األول من الدماغ في خزانة صور الخمس المشترک بأسرها بعد غيبتها « الخيال»و الثانيه، . »7

 .203، ص 4اشراق، ج  خيمجموعه مصنفات ش ،يسهرورد ييحي نيشهاب الد، «من الحس المشترک و الحفظ غير القبول.
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از ب. تمايز بين استحضار)حضور فعلي در ذهن( و ذهول)غفلت( و نسيان)فراموشي( 

داليل ديگر جدا بودن خيال و حس مشترك است؛ زيرا در حال استحضار، صورت در حس 

مشترك است، در حال ذهول، اگرچه صورت از مدركه بيرون است ولي در خزانه خيال نگهداري 

 1مي شود ولي درحال نسيان، صورت هم از مدركه و هم از حافظه خيال بيرون و پاك است.

 2رواي امور مادي و محسوسي است كه به حواس تعلق ندارد.. وهم. پادشاه و فرمان3

جايگاه اين قوه در جوف وسط مغز است. سومين قوه، قوه وهم است كه بوسيله آن از راه 

معاني نامحسوس بر امور محسوس حكم مي كنيم. اين قوه با قوه عقل هميشه در كار و زار و 

اين قوه حاكم و  3آن اعتقادي ندارد.جنگ است، زيرا به درك هاي عقلي و دست آورد هاي 

فرمانرواي حكم جزئي است در حيوانات، مثل گوسفندي كه معنايي را در گرگ درك مي كند و به 

 4خاطر آن پا به فرار مي گذارد.

. متخيله. كارش تفصيل و تركيب است واغلب با وهم اشتباه گرفته مي شود و حاكم و 4

 5پادشاه صور است.

اوسط دماغ است، مثل وهم. و كار تركيب كردن و تفصيل كردن است  اين قوه در تجويف

يعني اجزاء يك نوع را جدا مي كند و اجزاء انواع مختلف را جمع مي كند. كاربرد آن اين كه اگر 

وهم به كارگرفته شود متخيله و اگر عقل كارگرفته شود، مفكره مي گويند واستنباط علوم وصنايع 

 6يله اين قوا انجام مي گيرد.و حكايات در خواب به وس

                                     
 .29، ص 76، اسفند 14: محمد صادقي محفوظي، شناخت و شهود باطني، كيهان فرهنگي، شماره . مقاله1

 .548. ميان محمد شريف، ص 2

 .297. مقاله: سيد جعفر سجادي، حواس پنجگانه از نظر فلسفه اشراق، ص 3

لتجويف االوسط من الدماغ بها يدرک و هي الحاكمة في الحيوانات احكاماً جزئية و هي قوة مرتبة في ا« الوهميه»و الثالثه، .»4

 . 203، ص 4ج شهاب الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات،« الشاة معني في الذئب موجباً للنفار.

 .548. ميان محمد شريف، ص 5

تفرق و هي قوة مودّعه في التجويف االوسط ايضاً عند الدودة في شأنها التركيب و التفصيل و هي « المتخيله»والرابعة، . »6

و لدن « مفكره»اجزاء نوع واحد و تجمع اجزاء انواع مختلفة فما في القوة الباطنة اشدّ شيطنة منها و عند استعمال العقل يسمي 
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 گويند.كه البته به آن ذاكره نيز مي 1. حافظه. محل نگهداري و خزانه وهم است.5

اي است واقع در تجويف اخير دماغ نامند و آن قوهپنجم، قوه ذاكره است كه حافظه هم مي

 .2احكام وهميه و تخيليه است مثل قوه خيال براي حس مشترك و آن عبارت از خزانه

به نظر شيخ اشراق انسان داراي پنج حس ظاهري و باطني است كه امور جزئي هستند و 

حامل اين قوا، روح حيواني كه جسم لطيف است و نور اسفهبدي يا نفس ناطقه بواسطه اين روح 

 در برزخ ها و اجسام تصرف مي كند و آن ها را در مي يابد. 

 اختالف نظر دارد: سهرودي در چند مورد با مشائين درباره حواس

اول شيخ اشراق تعداد حواس باطني را پنج مورد نمي داند و حواس باطني بيشتر را رد نمي 

كند. دوم مشائين درباره متخيله معتقدند كه قوه درك كننده نيست بلكه صرف تركيب و تفصيل 

تعريف  انجام مي دهد، در مقابل شيخ اشراق معتقد است كه اوال اين قوه درك مي كند زيرا

مشائين از ادراك، كه حصول مي باشد درباره اين قوه صدق مي كند. ثانيا تا دركي نباشد چطور 

اين قوه تركيب و... انجام دهد؟ ثالثا به نظر شيخ اشراقي برخالف مشائين سه قوه وهم، خيال و 

 3متخيله در واقع و حقيقتا يكي هستند وبه اعتبارات مختلف، اسامي متعدد مي يابند.

 . علم3-3-2

 أ. علم حضوري

علم حضوري در معرفت شناسي اسالمي از موقعيت ممتاز و ويژه اي برخوردار است، به 

طوري كه قسمت اعظم مباحث معرفت بر روي ان مبتني است. فلسفه اسالمي با طرح علم 

حضوري به عنوان نقطه جوشان و قابل اتكاي معرفت نه تنها بر مصائب و مشكالت مباحث 

                                                                                                      
.؛ قاله: سيد جعفر سجادي، حواس 203ص ،شهاب الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات،«متخيلة»استعمال الوهم 

 .298پنجگانه از نظر فلسفه اشراق، ص 

 .548. ميان محمد شريف، ص 1

و هو قوة مرتبة في التجويف االخير من الدماغ هي خزانة احكام الوهميه كما كان الخيال للحس « الذاكره« »و الخامسة. »2

 .203، شهاب الدين يحيي سهرودي، مجموعه مصنفات، ص «المشترک

 

 .66-65. علي اصغفر محمد خاني و حسن سيد عرب، ص 3
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، از طرفي فالسفه 1شناسي چيره مي گردد، بلكه نوعي از الهيات متعالي را سازمان مي دهد معرفت

معاصر، بديهيات اوليه را بر اساس علم حضوري قابل توجيه مي دانند و بخشي از معارف مان را 

 2حضوري مي دانند تا جايي كه مالصدرا، همه علوم و معارف مان را حضوري مي داند.

ونه به نظر مي رسد كه فالسفه اسالمي با تاثير پذيري از عرفان اسالمي، علم در ابتدا اين گ

حضوري يا شهودي را در فلسفه اسالمي و خصوص مباحث معرفت استفاده كرده اند ولي رويه 

مشائيان در معرفي مصاديقي براي علم حضوري، تفاوت هاي آن را با كشف و شهود عرفاني 

از طريق رياضت حاصل مي گردد، در حالي كه معرفت  روشن ساخت. كشف و شهود عرفاني

حضوري به سير و سلوك عملي نياز ندارد. كشف وشهود تجربه گسترده اي است كه حيطه 

وسيعي را فرا مي گيرد وتعلق به زمان و مكان ندارد و به باطن اشيا نيز نفوذ مي كند و حقائق اشيا 

، درحالي كه علم حضوري در عين شخصي بودن را مالحظه مي كند و به تعالي دست پيدا مي كند

همگاني است و معارف را بدون واسطه درك مي كند.معرفت حضوري يا شهودي با معرفت 

فطري به خدا در متن اسالمي ارتباط دارد و شايد ورود مباحث حضوري به مباحث عرفاني به 

ه صراحت در همين خاطر تاثير همين متون باشد. اولين شخصي كه از علم حضوري اشراقي ب

و از اين راه ابتكاري، بسياري از  3معناي معرفت بدون واسطه استفاده كرد، سهروردي است.

 4مشكالت معرفتي را نيز حل كرد.

                                     
 .39، ص 1368، بهار و تابستان 6و  5(، رشد آموزش معارف اسالمي، شماره 1نائي، علم حضوري ). مقاله: محمد ف1

، ص 1389، زمستان 30ي اسالمي، معرفت فلسفي، شماره ي علم حضوري در سنت فلسفه. مقاله: محمد سربخشي، پيشينه2

96. 

-13، ص 1385، پائيز 13معرفت فلسفي، شماره  حقيقت و مالک تحقق(،. مقاله: محمد حسين زاده، علم حضوري )پيشينه،3

15. 

 .15. مقاله: محمد حسين زاده، علم حضوري، )پيشينه، حقيقت و مالک تحقق(، ص 4
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بل جاوزوا الي العلم اولئك هم الفالسفة و الحكماء حقاً، ما وقفواعنه العلم الرسمي،»... 

 1«.الحضوري االتصالي الشهودي...

ستين فيلسوف مسلماني است كه در بسط و تعميق علم حضوري كوشش شيخ اشراق نخ

فراوان كرد، ايشان نخستين كسي است كه به تبيين فلسفي صحيح از علم حضوري پرداختند، شيخ 

 شناختي علم حضوري و علم حصولي است، بلكه از اين طريق،شهيد، نه تنها جزو طراحان معرفت

عالي به مخلوقات، علم انسان به محصوالت قواي ادراكي در مباحث متعددي همچون علم باري ت

 2ي اسالمي برانگيخت.و... تحول وسيعي را در دل فلسفه

شود مهمي كه حتي در آثار بسياري از بزرگان و محققان فلسفه اسالمي ديده مي و اما نكته

اصطالح نيز اين است كه آيا شيخ اشراق عالوه بر صراحت به اين اصطالح، مبتكر و مبدع اين 

باشد و يا اينكه ايشان به نوعي مكمّل و مبيّن صرف اين اصطالح و البته با اضافاتي از جانب مي

اند ولي مبدع و مبتكر اين علم و اصطالح پيشينيان از وي مثل خودشان در اين علم حضوري برده

اند اما نه مثل شيخ اشراق ودهاند و به نوعي اين بزرگواران نيز با آن آشنا بفارابي و يا ابن سينا بوده

 اند.شناسي خويش را نيز بر آن تنها نهادهاند و بناي معرفتبه آن صراحت نداشته

ها در بيانات محققان ديده اند اين است كه هر دوي اين پاسخجوابي كه به اين پرسش داده

اند اين است كه شيخ اشراق مبدع اين علم نبوده بلكه در ها دادهشود اما جوابي كه اكثر آنمي

مبدع  اند كه اين بزرگواراننسبت داده 1و بعضي به ابن سينا 3كلمات پيشينان ايشان از جمله فارابي

                                     
به نقل از مقاله: محمد حسين زاده، علم حضوري  74، ص 1. شهاب الدين، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، )التلويحات(: ج 1

 .15، ص 1385، پائيز 13شماره  ت فلسفي،حقيقت و مالک تحقق(، معرف)پيشينه،

، 53ي صدرا، شماره بازنگري در تعيين محدوده علم حضوري و علم حصولي، خردنامهباغ،. مقاله: سيد احمد غفاري قره2

، ص 1392مرداد ،71شماره  ؛ مرتضي اپويان، رويكردي متفاوت به علم حضوري، كتاب ماه فلسفه،95-94، ص 1387پائيز 

88. 

؛ محمد 94ص باغ،؛ سيد احمد غفاري قره16مقاله: محمد حسين زاده، علم حضوري )پيشينه، حقيقت و مالک تحقق، ص  .3

 (.97سربخشي، ص 
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اند و حتي امّا همانطور كه عرض شد، ايشان نخستين مصرّح و مبيّن اين علم بوده اند،اين علم بوده

گشايي بسياري از مباحث گرديد و راه را براي بسياري از اند كه راهاضافاتي به اين علم داشته

 بعد از خود باز كردند. فالسفه

 اول: تعریف علم حضوري

: علم حضوري و علم حصولي؛ علم حضوري علمي است كه عين علم بر دو گونه است

واقعيت معلوم پيش عالم، حاضر است مثل علم نفس به ذات خود وعلم حصولي در مقابل ان تنها 

 2تصوير و مفهومي از معلوم براي عالم حضور دارد.

البته محققان ديگر علم حضوري را طوري ديگر معنا كردند:در علم حضوري، عين حقيقت 

خارجي معلوم بدون واسطه نزد عالم حاضر است و در مقابل علم حصولي به صورتي از معلوم 

علم حضوري به صورت مطلق چنين تعريف شده 3خارجي كه نزد عالم حاصل است، مي گويند.

و گاهي نيز علم حضوري را به علمي كه بدون  4است: شناخت چيزي بدون وساطت حكايتگري

مي گيرد و وجود واقعي و عيني معلوم براي عالم حاضر است معنا مي  واسطه به ذات معلوم تعلق

 5كنند .

 6كه اين تعاريف ناظر به ارزش معرفت شناختي است.

                                                                                                      
، پائيز و 16و  15. مقاله: عبد الحسين خسروپناه، چيستي علم حضوري و كاركردهاي معرفت شناختي آن، ذهن، شماره 1

 .98، ص 1382زمستان 

قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات  ي اسالمي و غربي، چاپ اول،اهيميان، معرفت شناسي از ديدگاه فالسفه. سيد حسين ابر2

 .74، ص 1372اسالمي، بهار 

 .25، ص 1375علم حضوري، چاپ اول، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره(،  . محمد فنائي اشكوري،3

 .78ص  سي،شنا. غالمرضا فياضي، درآمدي بر معرفت4

به نقل   171، ص 1؛ محمد تقي مصباح يزدي، آموزش فلسفه، ج 24ها، ص معرفت بسري زير ساخت . محمد حسين زاده،5

، 35از مقاله: محمد سربخش و محمد فنائي اشكوري، تعريف علم حضوري و اقسام آن، معرفت فلسفي، سال نهم، شماره 

 .171و  50-49، ص 1391بهار 

 .50-49سربخشي و محمد فنائي اشكوري، ص  . مقاله: محمد6
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شود علم حضوري و علم حصولي ديده مي اين تعاريف درباره اساسي كه در همه اما نكته

اساسي و مالك تمايز علم  شود اين است كه فارقها ديده ميهايي كه در آنو همچنين اختالف

 شود:حضوري از حصولي چيست كه در اين زمينه سه ديدگاه ديده مي

 ديدگاه نخست: تمايز به واسطه

از اين منظر، فرق اساسي بين علم حضوري و حصولي، واسطه است، درجايي كه بين عالم 

نابر اين علم و معلوم اين واسطه باشد علم حصولي و در جايي كه نباشد، علم حضوري است. ب

حصولي، سه ركن دارد: مدرك)نفس(، مدرك)شي درك شده و معلوم بالعرض( و واسطه)صورت 

ذهني و يا معلوم بالذات( ولي در علم حضوري دو ركن وجود دارد؛ مدرك و مدرك كه كالم 

 حاجي سبزواري به همين ديدگاه اشاره دارد:

 1لهللشيء و الثاني حضور الشيء   فاوّل صورة شيء حاصلة

 ديدگاه دوم: تمايز به صورت

در اين ديدگاه، فرق اساسي بين علم حضوري و حصولي وجود صورت است. اگر علم به 

چيزي از طريق صورت حاصل باشد، علم حصولي و در صورت حضور شي بدون صورت، علم 

 حضوري است. كه البته مي شود گفت ديدگاه دوم به نوعي مكمل ديدگاه اول است، زيرا واسطه

 2اي كه در ديدگاه اول از ان بحث مي شود، چيزي جز صورت نيست.

 گويد:صدر المتألهين مي

العلم بالشيء الواقعي قد يكون نفس وجوده العلمي نفس وجوده العيني كعلم المجردات » 

 3«بذاتها، و قد يكون وجوده العلمي غير وجوده العيني كعلهنا باالشياء الخارجة عن ذواتنا.

 ي مخصوص: تمايز به قوهديدگاه سوم

                                     
، به نقل از مقاله: محمد تقي 1366، 4و  36، ص 1ج  . مرتضي مطهري، شرح مبسوط منظومه، تهران، انتشارات حكمت،1

 .19، ص 1383، پاييز 37شماره صدرا، علم حضوري يا حصولي، خردنامه فعالي،

 .20، ص 1383، پاييز 37صدرا، شماره  صولي، خردنامه. مقاله: محمد تقي فعال، علم حضوري يا علم ح2

، به نقل از مقاله: محمد تقي فعال، 1383، قم، انتشارات مكتبه المصطفوي،9، 8، 6، 4، 3، 2، 1ج  االسفار االربعه، . مالصدرا،3

 .20، ص 1383، پاييز 37ي صدرا، شماره علم حضوري يا علم حصولي، فردنامه
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 گويد:آيد، او مياز كلمات شهيد مطهري فارق ديگري نيز به دست مي

كند، بلكه عالم، با ذات و مخصوص و آلت خاصي دخالت نمي در علم حضوري قوه

 شود )يعني قوهمخصوصي... عالم مي شناسد اما در علم حصولي قوهواقعيت خود معلوم را مي

هاي مختلف نفساني نيست ولي مربوط به يك دستگاه مخصوصي از دستگاهخيال(. علم حضوري 

 1علم حصولي مربوط به يك دستگاه مخصوص است.

بر اساس مطالبي كه ذكر شد تفاوت در علم حضوري و علم حصولي از دو ناحيه است: 

ربوط به اول ناحيه علم و معلوم و دوم ناحيه عالم. تمايز به واسطه و صورت) فارق اول و دوم( م

ناحيه اول است و اما تفاوتشان از ناحيه عالم در اين است كه در علم حضوري، ذات عالم حاضر 

است و با معلوم مستقيما مواجه مي شود ولي در علم حصولي، عالم با قوه و دستگاهي مثل قواي 

 2حسي يا خيالي به سراغ معلوم مي رود، نه خودش.

هاي اساس ميان علم حصولي و از تمايزها و فارقو اينگونه بود كه بر اساس اين نوع 

شدند و محققين و مصنفين كتب فلسفه و حضوري، تعاريف اين دو علم نيز متفاوت و مختلف مي

 گزيدند.علم حضوري و حصولي هر يك برخي از اين تعاريف را برمي

يدركها فجميع ما»شيخ اشراقي نيز به عنوان مبيّن اين علم، تعريفي را مطرح مي كند. 

النفس... فامّا بحضور ذواتها و اشراق للنفس و امّا بحصول صورتها في شيء حاضر للنفس يقع 

للنفس عليها اشراق، فيدرك الجزئيات اما بحضورها لها او بحضورها في امر حاضر لها، كالصور 

 3«الخيالية.

د نفس سهروردي در اين جا بيان مي دارد كه هر چيزي را كه نفس درك مي كند يا نز

ي نزد نفس حاصل شحاضر است و نفس آن را با اشراق درك مي كند و يا اين كه صورت آن 

شده كه با تعريف اول اش در مورد علم حضوري به نوعي به مورد اول اشاره كرده يعني تمايز به 

واسطه و با تعريف دوم اش به مورد دوم يعني تمايز به صورت، اگر چه بعيد به نظر نمي رسد اگر 

                                     
 .20ي فعالي، علم حضوري يا علم حصولي، ص مقاله: محمد تق.  1

 .20-19، ص . همان2

 .487، ص 1. شهاب الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج 3
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به مورد سوم هم نظر داشته يعني همان موردي كه شهيد مطهري بعدها به آن اشاره كرده، به اين 

دليل كه شيخ در انتهاي تعريف تصريح به قوه خيال كرده و به آن اشاره داشته كه اين مطلب خود 

مقاله مفصلي را مي طلبد كه در اين جا به دليل حجم اين نوشتار از پرداخت بيشتر به آن 

 ذوريم.مع

 هاي علم حضوريدوم: ویژگي

براي درك علم حضوري و شناخت دقيق ان، بايد ويژگي هاي ان را بشناسيم، كه حكما اين 

 ويژگي ها را بيان كردند:

. علم حضوري به واسطه و صور نياز ندارد، بلكه نفس وجود معلوم نزد عالم حضور دارد 1

 1و او را بي نياز مي كند.

و كالم مالصدرا  2لم و معلوم يكي هستند و ميان ان ها جدايي نيست. در علم حضوري، ع2

 نيز به اين مطلبه حكايت مي كند: 

العلم بالشيء الواقعي قد يكون نفس وجوده العلمي نفس وجوده العيني كعلم المجردات » 

 3«بذاتها و قد يكون وجوده العلمي غير وجوده العين كعلمنا باالشياء و الخارجة عن ذواتنا.

 . خطاناپذيري علم حضوري3

در علم حضوري، خطاپذيري وجود ندارد، زيرا بين عالم و معلوم)علم( واسطه اي و 

 صورتي وجود ندارد كه بحث كذب ان مطرح باشد و عالم مستقيما با معلوم مواجه مي شود.

 ناپذيري علم حضوري به تصور و تصديق. تقسيم4

شود، زيرا در اين دو، صورت ذهني نقش علم حضوري به تصور و تصديق تقسيم نمي 

اساسي و تعيين كننده اي برعهده دارد كه در علم حضوري صورت و واسطه اي وجود ندارد. و 

چون اين دو در علم حضوري نيست، لذا منطق و قواعد ان و فكر چه تصوري)حد و رسم ( و 

                                     
 .105-104چيستي علم حضوري و كاركردهاي معرفت شناختي آن، ص  . مقاله: عبد الحسين خسرو پناه،1

 .105-104، ص . همان2

 .98ص ،. همان3
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نيز در علم حضوري چه تصديقي )حجت و استدالل( و همين طور انتقاالت فكري و مراحل ان 

 جاري نيست بلكه علم حضوري، فرا منطق است.

 . فقدان وساطت5

در علم حضوري واسطه اي دخالت ندارد و مواجهه مستقيم با معلوم صورت مي گيرد و 

معلوم با تمام هستي اش براي عالم ظاهر مي گردد و جايي براي معقوالت ماهوي نيز در اين علم 

 1نيست.

 م. وحدت علم و عال6

در علم حضوري، علم و عالم به دليل عدم وساطت بين شان اتحاد مي يابند و به نوعي 

  2علم، عالم و معلوم يكي مي شوند.

 ي ادراكي. عدم احتياج به آلت و قوه7

در علم حضوري نيازي به وسيله و قوه ادراكي خاصي نيست بلكه عالم با ذاتش، واقعيت 

ال وقتي نفس اراده مي كند، اراده اش را با ذات و حقيقت معلوم را به دست مي اورد. براي مث

 خود درك مي كند.

 . همراهي علم حصولي با علم حضوري8

يافته هاي علم حضوري با علم حصولي همراه است. مثل ترسيدن از واقعه اي كه درك ان 

از « من مي ترسم»با علم حضوري و تصوير سازي از ان و به قولي عكس برداري و اوردن جمله 

 3سنخ علم حصولي است.

 . قابليت شدت و ضعف9

علم حضوري نيز همانند وجود، شدت و ضعف دارد و در بعضي از مراتب مثل علم نفس 

به خود و حاالتش شديد و روشن و در علم به خداوند متعال ضعيف و كم رنگ است كه با توجه 

 1و تكامل نفس اين علم حضوري تقويت مي شود.

                                     
 .52-51، ص 1379، تابستان 2محمد تقي فعالي، علم حضوري و حصولي، ذهن، شماره . مقاله: 1

 .220-219، ص 1. محمد تقي مصباح يزدي، آموزش فلسفه، ج 2

 .109-107چيستي علم حضوري و كاركردهاي معرفت شناختي آن، ص  مقاله: عبد الحسين خسروپناه،3
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 ه قواعد منطقي و مفهومي. عدم اتصاف ب10

قواعد منطقي و اصولي و مباحث ان ها در علم حضوري قرار نمي گيرد و از طرفي علم 

 2حضوري از سنخ مفهوم و ماهيت چه كلي و چه جزئي نيست، لذا تحت مقوله نيز قرار نمي گيرد.

 2گيرد.

 ناپذيري. توصيف11

ديگران نيست و نمي  علم حضوري وصف ناپذير است، چون شخصي بوده و قابل انتقال به

توان شرح ماجرا داد مگر اين كه خود ان را درك كنيم، اگرچه مي توان ان را به علم حصولي 

 تبديل كرد.

 . حاالت وجداني معموالً در گذر اند12

علم حضوري زمان دارد و گذراست، كه اگر در اثر تمرين و رياضت، علم شهودي نصيب 

ر علم حصولي مي شود. البته اين مطلب درباره معصومين و گردد چندان نمي پايد و دوباره درگي

 3انسان هاي كامل صدق نمي كند.

 و اما ويژگي علوم حضوري از منظر شيخ اشراق چنين است:

الف( معلوم يك امر جزئي متشخص باشد نه كلي؛ ب( معلوم نزد نفس حاضر باشد نه » 

لي؛ د( نياز به مطابقت با خارج نداشته غايب؛ ج( بين آن دو ارتباط حضوري برقرار باشد نه حصو

 4«باشد.

 سوم: مصادیق و تقسیمات علم حضوري

                                                                                                      
فالسفه اسالمي و غرب، چاپ اول، قم، دفتر تبليغات اسالمي حوزه  سيد حسين ابراهيميان، معرفت شناسي از ديدگاه. 1

 .83،ص 1382علميه قم، بهار 

 .110-109شناختي آن، ص . مقاله: عبد الحسين خسروپناه، چيستي علم حضوري و كاركردهاي معرفت2

 .24. مقاله: محمد تقي فعالي، علم حضوري يا علم حصولي، ص 3

، 2، ج 1389پور، چاپ اول، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، زمستان حكمت اشراق، مهدي علي. سيد يد اهلل يزدان پناه، 4

 .270ص 
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اند؛ در يك علم حضوري بسيار زياد است، اما حكما مصاديق آن را برشمرده گستره

 علم حضوري را مي توان به لحاظ مصاديق در چهار دسته قرار داد: بندي،تقسيم

 قسم اول: علم مجرد به ذات خود

 1علم انسان به نفس خود الف.

ابن سينا براي تبيين علم حضوري انسان به نفس اش از تجربه فرضي استفاده مي كند و 

بدين صورت توضيح مي دهد كه انسان در همه حالت ها چه بيماري و چه صحت و... خود 

 2خويش را درك مي كند ولي شيخ از تجربه دروني استفاده مي كند.

 برخي از داليل ايشان:

)من( به علم « انا»اگر علم ذات به ذات علم حصولي باشد، بايد علم به »رهان نخست: ب

 )او( منقلب و از حضور به غيبت مبدّل شود و اين محال است.« هو»

صورت ]و از راه بي -به داليلي–گوييم: هرگاه نفس ماذات خويش را ادراك كند، آن را مي

يل[ اين است كه صورتي كه در نفس است، خود كند. يكي ]از آن دالعلم حضوري[ ادراك مي

همان ]حقيقت خارجي نفس  كنندهكند، دركنفس بعينه نيست و كسي كه ذات خود را درك مي

تطبيق « من»شود، نه ]صورت ذهني و[ امري كه بر و[ چيزي است كه بدان من بودن او ثابت مي

« او»ت كه نسبت به آن ]غايب و[ كند و هر صورتي كه در ذات مدرك است، زائد بر ذات اسمي

باشد. پس چنين ادراكي با صورت ]ذهني[ انجام « من»نه اينكه براي ذات ]حاضر و[  است،

 3 «گيرد.نمي

                                     
 .31. محمد فنائي اشكوري، علم حضوري، ص 1

 .113. مقاله: عبد الحسين خسروپناه، چيستي علم حضوري و كاركردهاي معرفت شناختي آن، ص 2

كها لها بصورة لوجوه: احدها ان الصورة اللتي هي في النفس ليست بعينها هي فنقول: ان نقوسنا اذا ادركت ذاتها ليس ادرا. »3

« هو»و المدرک لذاتها مدرک لعين ما به انائيته ال المريطابقه و كل صورة هي في المدرک زائدة علي ذاته هي بالنسبة اليد  هي

. مشابه 383، )مطارحات(، ص 1مصنفات، ج  ،شهاب الدين سهروردي، مجموعه«فليس االدراک بالصورة.« أنا»ال ان تكون له 

نيز آمده است؛ به نقل از كتاب حكمت اشراق، سيد يداهلل  111)حكمة االشراق(، ص  2اين دليل در مجموعه مصنفات ج 

 .272يزدان پناه، ص 
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برهان دوم: اگر نفس نسبت به ذات اش از راه مثال و صورت ذهني عالم باشد، دو حالت 

داند. در صورت اول او عالم نيست؛  دارد؛ يا مثال بودن ان را نسبت به نفس اش نمي داند و يا مي

زيرا نمي داند كه ان چه ادراك كرده، مثال ذات است ولي در صورت دوم او بدون مثال عالم 

است، زيرا اگاهي و علم به مثال بودن نسبت به نفس فرع بر علم به ذات است. يعني اول علم به 

 1يش عالم و اگاه است.ذات تحقق پيدا مي كند و بعد او مثال بودن مثال نسبت به خو

ها توان به شرح تمام آني كالم نميهاي ديگري كه متأسفانه به دليل اطالهو... برهان

 پرداخت.

 ب. علم واجب به ذات خود.

در مورد اولين قسم علم حضوري كه علم انسان به ذاتش است، اصل اين علم بديهي 

مورد ادراك ساير موجودات به ذاتشان دو حضوري بودن ان نياز به استدالل و برهان دارد ولي در 

مرحله بايد طي شود؛ اول اصل علم به ذات اثبات مي شود و ديگري حضوري بودن ان. در مورد 

 علم حضوري واجب الوجود به ذاتش نيز اين چنين است.

 برهان اول:» 

 واجب الوجود مجرد است.

 هر مجردي به ذات خود عالم است.

 الم است.واجب الوجود به ذات خود ع

 برهان دوم:

 علم به ذات از كماالت وجودي است

 واجب جميع كماالت وجودي را واجد است

 واجب به ذات خويش عالم است.

 برهان سوم:

 علم به ذات از كماالتي است كه در معاليل واجب موجود است.

                                     
فات، تهران، ؛ شهاب الدين سهروردي، مجموعه مصن291، ص 1. قطب الدين شيرازي، شرح حكمة االشراق، قم، بيدار، بتي 1

 .114شناختي آن، ص ، به نقل از مقاله: عبد الحسين خسروپناه، چيستي علم حضوري و كاركردهاي معرفت111، ص 1373
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 هر كمال وجودي كه در معلول باشد در علت به نحو اتم هست.

 «د است.در واجب علم به ذات موجو

بعضي از داليلي كه در علم حضوري نفس به ذات جاري است كه در اين مورد نيز جاري 

است. خصوصا اينكه علم واجب اگر حصولي باشد، اين صورت يا داخل در ذات واجب است يا 

خارج: اگر داخل باشد، الزمه ان اين است كه واجب مركب باشد، در حالي كه واجب از هر 

ت. اگر خارج باشد، در اين صورت مخلوق واجب است و الّا تعدد واجب الزم تركيبي به دور اس

اي متوقف اوالً ايجاد هر شي»مي ايد. در صورت مخلوق بودن، چند مشكل به وجود مي ايد؛ 

ي اين امر اين است شود و الزمهاست بر علم موجديت خود و به آن فعل و اال ايجاد محقق نمي

ل را بيافريند علم به خود داشته است و اين خالف فرض است، چون كه علت قبل از آنكه معلو

اش باشد. ثانياً: الزمهاي است كه مناط علم واجب به خود ميمعلول مفروض نفس صورت علميه

ي ذات و با صرف نظر از معلولش به ذات خود عالم نباشد. ثالثاً: اين است كه واجب در مرتبه

ن كه وجود معلول متوقف است بر علم علت به خود، حال اگر علم اش دور است. به اين بياالزمه

با اين بيان كه گذشت، عالوه بر « علت به خود نيز متوقف باشد بر وجود معلول دور خواهد بود.

اثبات علم حضوري خداوند به ذاتش، ثابت مي شود كه خداوند به ساير مخلوقاتش نيز علم 

اوند سلب مي شود و كالم قطب الدين نيز اشاره به حضوري دارد و هرنوع علم حصولي از خد

و اذا لم يحجبه شيء عن شيء فيدرك جميع االشياء باالشراق الحضوري » همين مطلب دارد كه : 

 1«الذي هو اشرف انحاء االدراك البصور في ذاته فيكثر ذاته المقدسة و جهاته.

 ج. علم ساير جواهر مجرده به ذوات خود

 برهان اول:

 اتش را كه نور مجرد است با علم حضوري درك مي كند.انسان ذ .1

مجردات برخالف نظر مشائين كه عقول را انواع مختلفي مي دانند همه از يك سنخ اند  .2

 و در حقيقت شان اختالفي نيست

                                     
 .50-45علم حضوري، ص  به نقل از محمد فنائي اشكوري، 358. قطب الدين شيرازي، شرح هكذا االشراق، ص 1
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 1حكم االمثال في ما يجوز و في ما اليجوز واحد. .3

 برهان دوم از كالم مالصدرا استفاده شده:

 ل استهر مجردي معقول بالفع

 هر معقول بالفعل عاقل لذاته است 

 هر مجردي عاقل لذاته است.

و ثابت كردن اين كه اين علم مجرد حضوري به خود است، سخت و مشكل نيست و 

داليلي كه در باب علم حضوري انسان به ذاتش مطرح است در مورد ساير مجردات نيز صادق 

همراه است وجود دارد، زيرا بدن حجاب و است. و اصوال علم حصولي در مورد ذاتي كه با بدن 

مانع از رسيدن به حقيقت بي واسطه است و لذا نفس از آالت و قواي استفاده مي كند تا بتواند 

 2شناخت كمي از اشيا به دست اورد.

 قسم دوم: علم نفس به شئون خود

 علم به صور ذهني -الف

زيرا اين مسئله مستلزم علم انسان به صورت ذهني، با صورت ديگر محقق نمي شود، 

 3تسلسل است كه محال مي باشد.

 وجود علم حصولي بديهي است. .4

 معلوم علم حصولي، معلوم به واسطه صورت علمي است. .5

اين صورت واسطه، معلوم بالذات است، چون در صورت معلوم به صورت ديگر،  .1

 تسلسل الزم مي ايد و همين طور ادامه پيدا مي كند.

 4اين صور، علم حضوري است.بنا بر اين علم به  

 علم نفس به افعالش -ب

                                     
 .120، )حكمة االشراق(، ص 2. شهاب الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات، ج 1

 .56-54. محمدفنائي اشكوري، علم حضوري، ص 2

 .118. مقاله: عبد الحسين خسروپناه، چيستي علم حضوري و كاركردهاي معرفت شناختي آن، ص 3

 .119-118. همان، ص 4
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انسان داراي افعالي است و اين افعال معلول نفس به حساب مي ايند و چون علم علت به 

 1معلول حضوري است، علم نفس به افعال نيز حضوري است.

 علم نفس به احوالش -ج

ن نفس ظرف تحقق نفس داراي تاثرات و انفعاالت و حاالتي مثل لذت، غم و.. است . چو

 2اين امور است، پس اين امور براي نفس حاضرند؛ لذا علم نفس به احوالش حضوري است.

 علم نفس به قواي خويش -د

نفس چه گياهي، حيواني و انساني داراي قوايي است كه به دو دسته تحريكي و ادراكي 

ز شئون نفس است، تقسيم مي شوند و هريك داراي افعال و اثار خاص خود هستند. چون قوا ا

 3علم به ان حضوري است.

 هـ. علم نفس به آثار مادي عارض بر اعصاب و مغز 

استاد مطهري ذكر مي كنند كه همراه هر ادراك حسي براي انسان، سلسله عصب و مغز 

تاثراتي پيدا مي كند كه نفس به ان علم حضوري دارد، اما اين مطلب با مباني ديگر وي سازگاري 

ا كه متعلق علم حضوري بايد مجرد باشد و اين كه تعريف علم را حضور مجرد براي ندارد. ان ج

 4مجرد مي داند.

 

 قسم سوم: علم علت به معلول

نظر شيخ اشراق در اين مورد از علم حضوري به اين صورت است كه: علت فاعلي و 

د اورد، از فياض وجود، بايد موجود مجردي باشد، چون جسم نمي تواند جسم ديگر را به وجو

سوي ديگر علت مجرد بر معلولش، اضافه مبدئي و تسلطي دارد، چون معلول الزمه علت و نمي 

                                     
 .25. مقاله: محمد تقي فعالي، علم حضوري يا حصولي، ص 1

 .54، ص 1379، تابستان 2يا حصولي، ذهن، شماره . مقاله: محمدتقي فعالي، علم حضوري 2

 .54. همان، ص 3

 .26. محمدتقي فعالي، علم حضوري يا حصولي، ص 4
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تواند غائب از آن باشد. پس هر علتي به معلول بي واسطه و با واسطه علم حضوري دارد، هرچند 

 1معلول مادي باشد، فلذا واجب الوجود بر جميع معاليل علم حضوري دارد.

 م معلول به علتقسم چهارم: عل

تواند با تمام وجود خويش، انسان مي گفتني است كه بر اساس اين قسم از علم حضوري،»

 2«كند.حق را دريابد. بر اين اساس خداشناسي و طبعاً خداجويي فطري، توجيهي فلسفي پيدا مي

اس علم معاليل به علت مانند علم انسان به خداي متعالي علم حضوري است كه البته بر اس

طبع علم حضوري از شدت و ضعف برخوردار است تا اينكه به مقام فنا في اهلل برسد، براي همين 

بعضي از اين نوع علم حضوري، تعبير به علم حضوري فاني به مفني مي كنند، چون بين اين دو، 

ب ، اگرچه معلول به كنه علت خود نمي تواند برسد، و به تعبير جنا3تمييز و جدائي مطرح نيست.

شيخ اشراقي، علم موجودات عالي به سافل به نحو اشراق و علم مجردات سافل به عالي به نحو 

 4مشاهده)كشف و شهود( است و ماديت، مانع و حجاب علم است.

 ب. علم حصولي

علم همانطور كه در مبحث قبل توضيح داده شد به دو قسم حضوري و حصولي تقسيم 

 درست فكركردن است و فكر بنا بر نظر حاجي سبزواري: شود. منطق، مجموعه قواعد و اصولمي

 5و من مبادئي الي المراد  الفكر حركة الي المبادئي 

                                     
. مسعود اميد، سه فيلسوف مسلمان، شيخ اشراق، حكيم مالصدرا، عالمه طباطبائي، چاپ اول، تهران، بنياد حكمت صدرا، 1

 .77، ص 1384تابستان 

 .54علم حضوري و حصولي، ص  . مقاله: محمد تقي فعالي،2

 .113. محمد فنائي اشكوري، علم حضوري، ص 3

-117به نقل از محمد فنائي اشكوري، علم حضوري، ص  338و ص  235ص . قطب الدين شيرازي، شرح حكمة اللشراق،4

118. 

 .57اول، ص  ، جزء1369. هادي السبزواري، شرح المنظومه، حسن حسن زاده آملي، چاپ اول، تهران، نشر ناب، 5
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يعني در هنگام مواجهه با مجهول، به سراغ معلومات د ذهن مي رويم و پس از كشف 

دوباره به سمت مجهول جهت تبديل ان به معلوم مي رويم. با اين بيان معلوم مي شود كه علم 

 1نطق در حيطه علم حصولي است.م

معرفت حصولي قسيم و در مقابل معرفت حضوري است و با شناخت تعريف و ويژگي 

 2علم حضوري، مي توان به علم حصولي پي برد.

 اول: تعریف علم حصولي

 3علم حصولي يعني صورتي از شي نزد مدرك حاصل باشد.

ير و توضيح اين مطلب مي فيلسوف معاصر جناب غالمحسين ابراهيمي ديناني در تفس

فرمايند كه علم ما به جهان خارج از راه صورت موجودات ميسر است به طوري كه رسيدن به 

خود هستي و حقيقت ان امكان ندارد. استاد عالمه طباطبائي در اين باره مي فرمودند كه انسان 

 4ت.همواره جهان خارج را مي جويد ولي چيزي كه به دست مي اورد علم به ان اس

كند و اشاره جناب شيخ اشراقي به صراحت علم را به حضوري و حصولي تقسيم مي

سهروردي به اين است كه هر چيزي را كه نفس درك مي كند يا جزئي است و يا كلي؛ و جزئي يا 

 5ذاتش نزد نفس حاضر است و يا صورت ان شي نزد نفس متحقق است.

                                     
، تابستان 36ي صدرا، شماره اقسام ثانوي علم حصولي در نظر صدر الدين شيرازي، فردنامه. مقاله: سيد محمد حكاک،1

 .52، ص 1383

 .98، ص 1386، زمستان 18ها، اقسام و تمايزها، معرفت فلسفي، شماره . مقاله: محمد حسين زاده، معرفت حصولي، ويژگي2

، ص 1378، فروردين و ارديبهشت 83تقسيم علم به حضوري و حصولي، كيهان انديشه، شماره روتي، . مقاله: علي اصغر3

121. 

. غالمحسين ابراهيمي ديناني، قواعد كلي فلسفي در فلسفه اسالمي، چاپ پنجم، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 4

 .526، ص 1389فرهنگي، 

سّم الي اقسام: اما الكليات فبحضور الصورة النطباعها في ذاتها و اما الجزئيات: فامّا فجميع مايدركها النفس يجب ان تق. »5

بحضور ذواتها و اشراق للنفس و امّا بحصول صورتها في شيء حاضر للنفس يقع للنفس عليها اشراق، فيدرک الجزئيات اما 

 «بحضورها لها او بحضورها في امر حاضر لها، كالصور الخيالية.
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ويسد؛ علمي كه صورت علميه در ان نمرحوم مدرس زنوزي در تعريف اين دو علم مي

بعينها صورت عينيه نباشد، علم حصولي ارتسامي و علمي كه صورت علميه در ان بعينها صورت 

 1عينيه باشد مثل علم نفس به ذات، علم حضوري اشراقي است.

 دوم: ارکان علم حصولي

لّا معرفت در هر علم حصولي سه ركن و عنصر اصلي وجود دارد كه بايد هر سه باشند و ا

 حصولي متحقق نمي شود.

 مدرك)ادراك كننده( .1

 شي خارجي مَحكي)معلوم بالعرض( .2

 صورت ذهني)معلوم بالذات( .3

و اما دليل اينكه شي خارجي را معلوم بالعرض و صورت ذهني معلوم بالذات است، اينكه 

به شي و نفس در ابتدا صورت ذهني را در مي يابد و با ان مواجهه پيدا مي كند و بعد از ان 

حقيقت خارجي مي رسد. پس صورت معلول اول و شي خارجي معلوم ثاني است و در رتبه 

 2دوم.

 سوم: مالك معرفت حصولي

از ديد سطحي و ابتدائي اين طور به نظر مي ايد كه معلومات حصولي از نوع بالعرض و 

يم شد كه در هر معلومات حضوري بالذات مي باشند ولي با نگاه عميق به اين قضيه متوجه خواه

دو معلومات بالذات وجود دارد ولي در معرفت حضوري به صورت تامه نقش افريني مي كند و 

در معرفت حصولي به صورت غير تامه. به اين صورت كه تمام معارف حضوري در قالب معلوم 

م بالذات است و عالم بدون واسطه و مستقيما معلوم را درك مي كند ولي در معرفت حصولي معلو

بالذات، نقش واسطه اي را برعهده دارد و عالم براي درك شي خارجي ابتدا، معلوم بالذات يعني 

                                                                                                      
. به نقل از؛حسن معلمي، پيشينه و پيرنگ 487، ص 1ين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج ،شهاب الد

 .161، ص 1386شناسي اسالمي، چاپ اول، تهران، سازمان انشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، معرفت

 .36-31، ص 7613جا، تهران، انتشارات الزهراء، . آقا علي مدرس زنوزي، بدايع الحكم، بي1

 .76، ص 1383، فروردين 76شماره  . مقاله: علي رنجبر حقيقي، علم حضوري و علم حصولي، معرفت،2
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واسطه و صور ذهني را و از طريق صور به شي خارجي مرتبط مي شود كه  اگر بين انسان و شي 

صور نباشد و نتواند صور را تصور كند، شناسايي براي او حاصل نمي شود، به همين دليل همه 

م حصولي به علم حضوري وابسته اند و تا علم حضوري نباشد، هيچ علم حصولي شكل نمي علو

 1گيرد.

 هاي علم حصوليچهارم: ویژگي

از جمله  هاي علم حصولي،توان ويژگيهاي علم حضوري، ميبا توجه به ويژگي

 شناختي آن، را بازشناخت.هاي معرفتويژگي

ند و به همين جهت مي تواند مطابق با . علم حصولي، قبول وصف صدق وكذب مي ك1

 واقع باشد و يا نباشد.

. علم حصولي، خطاپذير است، همان طور كه در خطاناپذيري علم حضوري ترديدي 2

 نيست.

. اينكه چرا علم حصولي متصف به صدق و كذب و خطاپذيري مي شود، در اين ويژگي 3

 صور و مفاهيم ذهني وجود دارند. نهفته است و ان اينكه در علم حصولي بين مدرك و مدرك،

. در علم حصولي ممكن نيست كه به حقيقت و خود شي خارجي دست يافت بلكه ان 4

چه در اين شناخت به دست مي ايد، شناخت مفهومي و ذهني است كه با ان مي توان به كنه شي 

 و واقعيت ان دست يافت.

 يد:با علم حصولي، دو قسم معرفت درباره اشياء به دست مي ا

 واقعيات عيني از طريق مفاهيم .1

 ماهيات اشياء. .2

زيرا خارجي بودن عيني ذات ان است كه به ذهن و مفاهيم راه پيدا نمي كند، براي همين 

 شناخت حقيقت اشياء با علم حضوري است نه با علم حصولي

. علم حصولي قابليت انتقال به دبگران را دارد، برخالف علم حضوري كه پديده اي 5

 است و قابل انتقال نمي باشد مگر اينكه به علم حصولي تبديل گردد.شخصي 

                                     
 .80ص  . همان،1
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. احكام و اوصاف ذهني مثل حكايت، تعريف، تفهيم، استدالل، تصور، تصديق، شك، ظن 6

و وهم و... به ذهن و علم حصولي متصف مي شوند و به ان اختصاص دارند. از اين رو منطق و 

ختصاص دارند، در علم حصولي از ان بحث مي شود، و قواعد ان، چون به مفاهيم و صور ذهني ا

 1به همين دليل علم حضوري فرا منطق است.

كاود و ويژگي هاي آن را با دقت مياز طرفي شيخ اشراق، حقيقت علم حصولي و مشخصه

 هاي ديگري را نيز براي ان ذكر مي كند:

 از ديدگاه او ويژگي هاي علم حصولي بدين شرح است:»

ت كه به منزله مفهوم در نزد ذهن حاضر است في حد نفسه كلي و قابل صدق معلوم بالذا .1

بر كثيرين است، اگرچه از جزئي ترين مفاهيم محسوب شود. روش است كه بحث در 

كليت چنين معلوم و مفهومي، به حسب قابليت صدق بر افراد بسيار است، هرچند در 

مثال مفهوم زيدي كه با تمام خارج بيش از يك مصداق نداشته باشد؛ بدين معنا كه 

خصائص وجودي اش در ذهن نقش بسته است، قابليت صدق بر هزاران زيد ديگر را بر 

 دارد، گرچه در خارج وقوع چنين مصاديقي محال باشد. -فرض وجود خارجي شان

معلوم بالعرض كه به عنوان مصداق آن مفهوم ذهني و معلوم بالذات است، بايد غائب  .2

عالم حاضر نباشد و صورت ذهني نز از آن امر غائب حكايت كند. از اين بوده و در نزد 

 رو مفاد علم حصولي، اخبار از امر غائب است.

 2«نياز به مطابقت با خارج دارد. .3

 پنجم: اثبات علم حصولي

شيخ اشراقي پس از علم حضوري، درصدد اثبات علم حصولي مي ايد و يكي از مصاديق 

بر مي شمرد؛ زيرا كليات به دليل مجرد بودن و در ماده و قواي مادي ان را علم به مفاهيم كلي 

جاي نمي گيرد بلكه نفس به خاطر مجرد بودن محل كليات مجرد مي شود و در موطن خويش ان 

را ادراك مي كند به خالف جزئيات كه نفس در موطن قواي خويش ان را ادراك مي كند. البته 

                                     
 .106-101ها، اقسام و تمايزها، ص زاده، معرفت حصولي؛ ويژگي. مقاله: محمد حسين1

 .270-369. سيد يد اهلل يزدان پناه، حكمت اشراق، ص 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

146 

 

فت اين است كه كليات به دليل حكايت گري از حقايق خارجي نكته اي كه بايد ان را در نظر گر

از سنخ علم حصولي و از ان جهت كه نفس با ان ارتباط حضوري و وجودي دارد، از سنخ معلوم 

 حضوري و اشراقي است. 

 گويد:. سهروردي در حكايت مناميّه نيز به اين نكته اشاره كرده مي

زمين خارجي و مانند آن براي نفس حاضر  هرگاه عين خارجي معلوم، همچون آسمان و»

اش ]براي نفس[ حاضر خواهد بود. اما صور ذهني[ جزئي در موطن قواي نباشد، صورت ذهني

 1 «باشند و ]صور ذهني[ كلي در موطن خود نفس هستند.حاضر نزد نفس مي

 ششم: بازگشت علم حصولي به علم حضوري

راقي به علم حضوري، نظريه اي مبني بر در تاريخ حكمت اسالمي، پس از تصريح شيخ اش

ارجاع علم حصولي به علم حضوري مطرح گشت كه طبق ان علم حصولي به لحاظ وجودي، 

 2حضوري بوده و به ان برگشت مي كند، كه اين مطلب از كالم مالصدرا قابل فهم و استفاده است.

حضوري در  اين بازگشت و مرجعيت علم حضوري براي علم حصولي، اساس كارائي علم

معرفت شناسي است و مرحوم عالمه طباطبائي ان را اينگونه توضيح مي دهد كه به هنگام درك 

موجودات محسوس، ادراك حسي ما زمينه را فراهم مي كند تا نفس ما با حقيقت مثال ان پديده 

ها، به صورت علم حضوري ارتباط يافته و صورت هاي ذهني ان ها را از حقيقت مثالي ان ها 

 3انتزاع كنيم.

 هفتم: تقسیمات علم حصولي

                                     
يكن و اما الكليات عينه كالسماء و االرض و نحوهما فاستحضرت صورته؛ امّا الجزئات ففي قوئ حاضرة لها و امّا اذا لم . » 1

اللكيات ففي ذاتها اذ من االدركات كلية ال تنطبع في اجرام و المدرک هو نفس الصورة الحاضرة الماخارج عن التصور و ان 

، )تلويحات(، 1دين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج ،شهاب ال«قيل للخارج انّه مدرک فذلك بقصدثان.

 .274سيد يد اهلل يزدان پناه، حكمت اشراق، ص  ؛73ص 

 .124اقسام گسترده، ص  ها،. مقاله: محمد حسين زاده، علم حضوري ويژگي2

مقاله: سيد يحيي يثري، علم . به نقل از 239، ص 1423نهاية الحكمه، قم، النشر االسالمي، . محمد حسين طباطبائي،3

 .149، ص 1382، پاييز 16و  15ذهن، شماره  ،«نقد آراي معاصر در تعريف و كاراي علم حضوري»حضوري 
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سهروردي علم حصولي را به تصور و تصديق تقسيم مي كند؛ زيرا هويت تصور و تصديق 

 همراه با حصول صورت و مطابقت است برخالف علم حضوري.

 اند؟سؤال: آيا علم را به تصور و تصديق تقسيم نكرده»

[ را به علومي غير از علممان به خود و پذير به تصور و تصديقجواب: بايد علوم ]تقسيم

ها كافي است، مقيد كرد ولي غير از آن كه عبارتند از؛ علم اول اموري كه حضور اشراقي در آن

 1ها به ذاتشان حقيقتاً از سنخ تصور و تصديق نيستند.]تعالي[ و علوم مدرك

ي ا از حيطهگيرد كه نفس ما اين حقايق ربحث تصوّر و تصديق به اين صورت شكل مي

هايي پديد آورد، اين برداري كند، در خود صورتها عكسعلم حضوري خويش درآورد، از آن

ها را به يكديگر ارتباط دهد و ها را تفكيك و تصورهاي متعددي ايجاد كند و سپس آنصورت

 2«سرانجام قضاياي گوناگوني بسازد.

 تصوّر و تصدیق .1

ندي علم به تصور و تصديق، رساله تصور و تصديق دقيق ترين نوشته ها در زمينه تقسيم ب

مالصدرا و همين طور كالم بوعلي در اين زمينه است. اين بحث در اصل منطقي است؛ دانش 

منطق از دو بخش تشكيل شده، مباحث مربوط به تصورات)تعريفات( و تبيين تصورات مجهول و 

و چون تصور و تصديق در 3.مباحث مربوط به تصديقات)استدالل( و تبيين تصديقات مجهول

محدوده ذهن قرار دارد و شي تا در ذهن جاي نگيرد، لباس تصور و تصديق به تن نمي كند و 

همين طور انتزاع و اعتبار اين دو مفهوم تصور و تصديق انعكاس خارج نيستند بلكه حاصل كند و 

ديق از معقوالت ثانيه بنا بر اين دومفهوم تصور و تص  4كاو عمليات ذهني و تامالت عقلي است.

                                     
جواب: يجب ان يقيد العلوم بعلومنا اللتي هي غير علومنا بذوائنا و االمور  سؤال: أليسوا قسموا العلم الي تصور و تصديق؟.» 1

شراقي و امّا ما سوي ذلك من علم االول و علوم المدركات بذوائها فليست من التصور و التصديق التي يكفيها الحضور اال

 .489، )مطارحات(، ص 1شهاب الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات، ج ، «بالحقيقة

 .277حكمت اشراق، ص  . سيد يد اهلل يزدان پناه،2

 .1، ص 1380،  خرداد 42معرفت، شماره  يدگاه صدر المتألهين،. مقاله: عسگري سليماني اميري، تصور و تصديق از د3

 .44، ص 1378، زمستان 18ي صدرا، شماره . مقاله: محمد تقي فعالي، تصور و تصديق، فردنامه4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

148 

 

منطقي به شمار مي ايند ولي بعدها به داليلي كه در اين مقال وقت گفتن ان نيست، به ساير علوم 

 1مثل فلسفه و كالم منتقل شدند.

 «تصدیق»و « تصور»بحث  پیشینه .2

تقسيم علم حصولي به تصور و تصديق موجب تحول در مباحث منطقي شد و پس از 

ي با اين تقسيم اغاز گرديد. در اين كه مبتكر اين تقسيم چه كسي است، فارابي كتاب هاي منطق

العلم ينقسم الي تصور »اختالف كرده اند؛ برخي اين تقسيم را به فارابي نسبت مي دهند از قبيل 

« المعارف صنفان تصور و تصديق»( و 65)عيون المسائل، « مطلق كما يتصور الشمس و..

يگر ان را به ارسطو نسبت مي دهند و مي گويند با اينكه ايشان ( و برخي د1/266)المنطقيات، 

تصريحي به اين تقسيم ندارد ولي از عباراتش چنين بر مي ايد، مثل اين عبارت: كل تعليم و تعلم 

بعضها تحتاج من الضرورة الي ان تتقدم فتتصور انها  ذهني انما يكون من معرفة متقدمة الوجود،

 2(.330-2/329)منطق ارسطو، « ن نفهم فيها علي ماذا يدل القولموجودة و بعضها ايولي ا

در كالم ابن سينا و فخررازي ومحقق طوسي نيز چنين تقسيمي ديده مي شود. شيخ اشراق 

نيز در كتاب حكمه االشراق خويش، تصور را به حصول صورت شي در عقل با قطع نظر از حكم 

شيخ معنا كرده و اساسا تمايز بين تصور و تصديق  ، مالصدرا نيز تصور را همچون3معنا كرده است

 4نيز در معرفت شناسي نوصدرائي، مهم تشخيص داده شده و از ان بهره مي برد.

 «تصديق»و « تصوّر»تعريف  .3

در مورد ذكر تعاريف تصور و تصديق، شمار اين تعاريف بسيار زياد و در خور تامل و 

يف بسياري ارائه شده است كه البته بسياري از ان شگفت اور است به طوري كه از ابن سينا تعار

ها قابل ارجاع به يكديگرند و مي شود ادعا كرد كه اين تعاريف لفظي و شرح االسمي است و 

                                     
 .166، ص 1379، بهار 9شماره  . مقاله: محمدتقي فعالي، تصور و تصديق در فلسفه اسالمي، نامه فلسفه،1

 .142-141، ص 1385، بهار 1ي متعلق(، معارف عقلي، شماره نامهاي از فرهنگرابي، تصور )مقاله. مقاله: احمد ابوت2

 .222-220شناسي اسالمي، ص . حسن معلّمي، پيشينه و پيرنگ معرفت3

فلسفه و كالم  شناسي نوصدرايي،. مقاله: عبد الحسين خسروپناه و مهدي عاشوري، قسم تصور و تصديق از منظر معرفت4

 .56، ص 1392، بهار و تابستان 5، شماره 46سالمي، سال ا
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براي بيان مقصود است نه ذكر تعريف حقيقي ان ها، چون تصور و تصديق از قسم مفاهيم اند و 

 1حدي و حقيقي ندارد.مفاهيم بسيط است و جنس و فصل ندارد؛ لذا تعريف 

تصور در لغت به معناي وجه، هيئت، نقش بستن و صورت پذيرفتن است و در فارسي 

قديم به معناي اندر رسيدن و در اصطالح منطقي به صورت ساده ذهني كه از امري وراي خود 

 2حكايت دارد، مي گويند.

ه اند: تصور مجرد ابن سينا و صاحب مواقف اين دو را ]تصور و تصديق[ چنين تعريف كرد

 از حكم است و تصديق همراه با حكم. يعني فارق بين تصور و تصديق، وجود و عدم حكم است.

عالمه حلي نيز اين فارق را پذيرفته و تصور را حصول صورت علمي در ذهن بدون حكم 

 3و تصديق را در همراه با ان معنا كرده است.

شيء در عقل با قطع نظر از حكم و  مالصدرا و شيخ اشراق نيز تصور را حصول صورت

 4اند.تصديق را در مقابل ان تعريف كرده

محقق سبزواري نيز، تعاريف قبلي را پذيرفته و فارق اساسي بين تصور و تصديق را حكم 

يعني صرف اذعان معنا كرده و عالمه طباطبائي نيز تصور را صورت ذهني حاصل از معلوم واحد، 

 5را همراه با ايجاب وسلب معنا كرده است. بدون ايجاب و سلب و تصديق

سهروردي در كتاب المشارع خود تعريفي براي تصديق ذكر كرده به اينكه تصديق، حكم به 

اين كه يكي از دو شي، ديگري است يا نه معنا كرده ولي اين تعريف را تك بعدي و شامل 

لويحات كه فارق را حكم تصديقات و قضاياي حملي مي داند و ذكر مي كند كه تعريفش در الت

 6مي داند، دقيقي تر و بهتر است و ابن كمونه نيز اين نكته شيخ را مي پذيرد.

                                     
 .115ها، اقسام و تمايزها، ص . مقاله: محمد حسين زاده، معرفت حصولي؛ ويژگي1

 .140. مقاله: احمد ابوترابي، ص 2

 .90، ص 1383، تابستان 2تصور، تصديق، حكم، برهان و عرفان بمال اول، پيشين شماره  . مقاله: محمد تقي فعالي،3

 .222-220شناسي اسالمي، ص . حسن معلمي، پيشينه و پيرنگ معرفت4

 .91. مقاله: محمد تقي فعالي، تصور، تصديق، حكم، ص 5

 .107، ص 1387، آبان 14كتاب ماه فلسفه، شماره . مقاله: نجفعلي حبيبي، حكمت اشراقي از منظر ابن كمونه،6
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مباحث مطرح شده در باب تصور و تصديق آن است كه اين دو مفهوم از كدام  از جمله»

ي ولهي انفعال و تصديق از مقاند كه تصور از مقولهدانان تصريح كردهاند. بسياري از منطقمقوله

ي تصوراتي كه ي تصورات، از جملهي انفعال دانستن همهرسد از مقولهفعل است، اما به نظر مي

ي فعل بودن تصديق نيز مورد مناقشه اند. جاي تأمل دارد و از مقولهي متصرفهي فعاليت قوهنتيجه

ور، معقول ثاني اند كه مفهوم تصدانان به اين نكته توجه دادهقرار گرفته است. برخي از منطق

 1«منطقي است.

 «تصدیق»و « تصور»تقسیمات  .4

 «تصور»اول: تقسیمات 

شود كه اين تقسيم مورد بندي به كلي و جزئي تقسيم ميتصورات انسان در يك تقسيم

قبول همه فالسفه است لكن در تعريف مفهوم كلي و جزئي ميان ايشان، اختالفاتي وجود دارد كه 

 شود.را شامل ميالبته بيشتر مفاهيم كلي 

هايي است كه فقط بر شخص واحدي قابل انطباق تصورات جزئي يك سلسله صورت

معنا دارد نظير  كدام يك،»و « چند تا»است و در رابطه با مصداق اين تصورات، كلماتي از قبيل 

هاي ذهني ما فقط بر فرد تصوراتي كه ما از اشخاص معين مثل حسن و علي داريم. اين صورت

 شود.صادق است و بر افراد ديگر منطبق نميخاص 

آيد كه تصورات و مفاهيم ديگري هم در ذهن به وجود مي عالوه بر تصورات جزئي،

قابليت دارد بر افراد فراوان حتي افراد غير متناهي صدق نمايد مانند تصوري كه از انسان، آتش، 

 2نامند.تصورات را، تصورات كلي مي شهر و... در ذهن وجود دارد. اين قسم از معاني و مفاهيم و

. 3. تصورات خيالي. 2. تصورات حسّي. 1شوند: تصورات جزئي به سه قسم منقسم مي

 3تصورات وهمي.

 تصورات جزئي .1

 تصورات حسي - 

                                     
 .143ي منطق(، ص فرهنگ نامهاي از . مقاله: احمد ابوترابي، تصور )مقاله1

 .34-33ص ،1تهران، صدرا، ج  . مرتضي مطهري، آشنايي با علوم اسالمي،2

 .56، ص 1380زمستان  چاپ هفتم، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره(، . محمد حسين زاده، معرفت شناسي،3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

151 

 

تصور حسي، تصوري است كه از راه حواس پنجگانه ظاهري مثل بينائي، شنوائي، چشائي، 

يد، تصور حسي با دو شرط انجام مي گيرد؛ شرط اول وجود بويائي و بساوائي)المسه( بدست مي ا

محسوس و شرط ديگر، توجه حس به ان كه با از بين رفتن هر يك از اين دو، ادراك حسي نيز از 

 1كار مي افتد.

بيشتر حكماي مسلمان، مفاهيم حسي را از جمله علوم حصولي مي دانند؛ زيرا از طريق 

اين صورت ما به خود واقعيات نمي رسيم بلكه به صورت ابزارهاي حسي بدست مي ايند و در 

هاي حاصل در ذهن دست پيدا مي در حالي كه شيخ اشراق اعتقاد دارد، ادراك حسي مربوط به 

مبصرات معرفتي حضوري است، همچنان كه خداوند به جهان محسوس معرفت حضوري دارد. 

 2صدرا بر شيخ پاسخ گفته است.حكيم سبزواري نيز نظر شيخ را پذيرفته و به اشكاالت مال

 كنيم:ها اشاره ميهايي است كه ما به بعضي از آنتصور حسي داراي ويژگي

.تصور حسي محصول شرايطي است؛ از جمله اينكه محسوس بايد باشد و قواي حسي با 1

تصور آن ارتباط داشته و نفس به اين ارتباط توجه داشته باشد به گونه اي كه با ازبين رفتن آن ها، 

 حسي نيز ازبين مي رود.  

آيند. هر يك از هاي مادي هيچگاه به طور همه جانبه به تصور حسي درنمي. واقعيت2»

ها بشناسد. در واقع، يكي از اي از آني ويژهتواند چهرهحواس ما در شرايط خاصي تنها مي

بيش از يك ويژگي و توانند هاي مفاهيم حسي اين است كه در معرفي اشياء به ما نميمحدوديت

 بينيم.يك بعد از شيء را انتقال دهند. مثالً ما فقط رنگ آن سوي اشياء را كه به طرف ماست، مي

. مرتبه تصورات حس ظرف كثرت مفاهيم است؛ زيرا از هر يك از اشياي خارجي يك 3

 آيد از صورت شيء ديگر و بين اين دو صورت هيچ وجه مشتركيصورتي در ذهن به وجود مي

 در مرتبه صورت حسي وجود ندارد.

. صورت حسي مجرّد از ماده است لكن داراي تجريد تامّ نيست؛ چون همراه با ماده و 4

 كند.عاليق مادي شيء خارجي تحقق پيدا مي

                                     
 .86، ص 1382پاييز و زمستان ،2و 1. مقاله: سيد محمود نبويان، مفاهيم، معرفت فلسفي، شماره 1

 .31، ص 1384، اسفند 99شناسان مسلمان، معرفت، شماره بندي مفاهيم از منظر معرفت. مقاله: محمد حسين زاده، طبقه2
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. هنگام تحقق تصور حسي اثري از محسوس كه همان صورت شيء مادي خارجي است 5

ماند و خود از محسوس در قواي حسي بر جاي مي آيد و بين اثري كهدر قواي حسي به وجود مي

 محسوس رابطه ماهوي وجود دارد.

تواند وجود اشياء را در خارج اثبات كند و اثبات وجود اشياء در . صورت حسي نمي6

 ي تجزيه و تحليل و ادراك عقلي است.خارج به وسيله

در حال عادي آي كه متعلق ادراك است غالباً و . صورت حسي به علت حضور ماده7

تر از صورت خيالي است؛ زيرا ما به طور مستقيم با شيء خارجي ارتباط داريم و صورتي روشن

 1«گيرد حاصل اين ارتباط مستقيم است و...كه در ذهن ما شكل مي

 تصورات خیالي -

پس از به وجود امدن ادراك حسي، در مرتبه اي از ذهن كه ان را خيال مي نامند، تصور 

وجود مي ايد كه به نوعي از ادراك حسي تصوير برداري مي كند و به نوعي انعكاس ديگري به 

اين نوع تصور  2ادراك حسي در مرتبه خيال است و به ان تصور خيالي يا ادراك خيالي مي گويند.

از طريق حواس پنجگانه ظاهري حسي در ذهن حاصل مي شود و اما مشروط به ارتباط اين اندام 

البته مي توان كاركرد ها و دستاوردهاي قوه خيال را توسعه داد وتصوير  3يست.ها با ان اشيا ن

برداري ان را فقط از علوم حصولي ندانست، بلكه تصوير برداري از علوم حضوري و يافته هاي 

 4شهودي و حصولي را از وظايف اين حوزه دانست.

س داراي قواي متعددي تبيين فرايند صور خيال از منظر ابن سينا بدين صورت است كه نف

است، انفعال حواس ظاهري صرفا به اعضاي اين حواس ختم نمي شود بلكه در اين مرحله، چون 

                                     
 .99-96، ص 1389، آبان 155هاي تصورات، معرفت، شماره . مقاله: غالمرضا ابراهيمي مقدم، اقسام و ويژگي1

 .58عرفت شناسي، ص . محمد حسين زاده، م2

 .20، ص 58، شماره 1388ي صدرا، زمستان تجرد نفس در مقام تصور و تصديق، فردنامه. مقاله: محسن ايزدي،3

 .32-31شناسان مسلمان، ص بندي مفاهيم از منظر معرفت. مقاله: محمد حسين زاده، طبقه4
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، از طريق عصب هاي حسي استمرار 1صور بدون عواض و لوازم مادي، از ماده مجرد مي باشد

ك در پيدا مي كند تا اينكه به مغز يعني مركز حواس باطني مي رسد، در ان جا به حس مشتر

تجويف مقدم مغز مي رسد، و بعد انفعاالتي در ان به قوه ديگري به نام خيال مي رسد و در ان جا 

 2حفظ مي گردد و منشا انفعاالت قوه متخيله و وهميه مي گردد.

برخالف ابن سينا، اما سهروردي طور ديگري به مساله خيال مي نگرد. وي معتقد است 

مشترك مي رسند، تمام قوا كه از جمله ان قوه خيال  همچنان كه همه حواس در بدن به حس

است نيز به يك قوه اي كه ذاتا نوراني است به نام نور مدبر و اسفهبدي بر مي گردد و اين قوه، 

همه امور را ادراك مي كند. بنابر اين از ديد سهروردي قوه خيال منبع ذخيره و مخزن براي صور 

سفهبدي به واسطه اشراق بر اين قوه، ان صور را مي بيند و نيست بلكه مظهر است و نور مدبر و ا

ادراك مي كند، همچنان كه نظر شيخ در مورد ابصار نيز چنين است كه بر اثر اشراق بر چشم صور 

 3روبرو را مي بيند.

سهروردي براي تبيين فرايند صور خيالي از عالم مثال و مثل معلقه بهره مي گيرد، بدين  

را قائم به ذات و در جهان خارج از عالم نفس موجود مي شمارد. چون  صورت كه صور خيال

خيال مخزن صور و داراي مكان و محل نيست. اين صور نه از نوع جسماني اند و نه از امور كلي 

عقلي، لذا نه در عالم ذهن جاي مي گيرند و نه در عالم عين ونه در عالم عقول كلي. پي جايگاه 

از ماده و زمان و داراي مقدار و اندازه به نام عالم مثل كه نور  شان در عالمي است جداي

 4اسفهبدي بدون واسطه ان ها را مشاهده مي كند.

                                     
ؤسسه مطالعات اسالمي دانشگاه مك گيل شعبه تهران با همكاري تهران، انتشارات م مهدي محقق،. ابن سينا، المبدأ و المعاد،1

 .103، ص 1363دانشگاه تهران، 

، 1387، بهار و تابستان 39حكت سينوي، شماره خيال و صور خيالي در دو مكتب دنيوي و اشراقي،. مقاله: سحر كاوندي،2

 .69-64ص 

، ص 1387، تابستان 15سفي و كالمي آن، آينه معرفت، شماره . مقاله: حسن مرادي و رضا اكبريان، تجرد خيال و لوازم فل3

 .39، ص 1388، بهار 55ي صدرا، شماره خيال اشراقي و خالقيت، فردنامه خيال مشائي،؛: ناديا مفتوني،68-69

 .70-67. مقاله: سحر كاوندي، حكمت سينوي، ص 4
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 هاي تصورات خيالي:و اما بعضي از ويژگي

 اين صور نياز به شي موجود در عالم خارج و ارتباط حسي با ان ندارد. .3

 و ياداوري است. اين صور در صورت اختيار و اراده انسان قابل بازگشت .4

 اين صورت در اكثر موارد مبهم است و وضوح تصويرهاي حسي را ندارد. .5

 صورت خيالي به توسط صور حسي حكايتگر از عالم خارج مي كند. .6

 1صور خيالي جزئي است. .7

 تصورات وهمي -

تصور وهمي، تصوري است  كه انسان از معاني جزئي دارد كه برخالف خيالي و وهمي، 

از قبيل احساس دشمني و محبتي كه  2زئي خاص نيست، بلكه معاني جزئي است.متعلق آن شي ج

توضيح  3بعضي از حيوانات نسبت به يكديگر دارند كه بعضي ان را به انسان نيز تعميم مي دهند.

اين مطلب بدين صورت است كه درك محبت و دشمني به سه صورت است؛ اول درك ان در 

درك معنا و مفهوم كلي از ان. صورت اول كه اين علم خود، دوم درك ان در ديگري، سوم 

حضوري است و بي واسطه نه حصولي، در صورت سوم نيز از كاركردهاي عقل محسوب مي 

گردد كه درك كليات مي كند نه از قوه وهم، و باالخره در صورت دوم است كه از قبيل علم 

 4حصولي و توسط قوه وهم است.

 مي:هاي تصورات وهبرخي از ويژگي

 . صور وهمي برخالف صور خيالي، از راه ادراك حسي و مسبوق به ان نيست.1

 . صور وهمي از حاالت نفساني كه با علم حضوري درك شده، حكايت مي كند.2

 . صور وهمي از يك معنا و مفهوم جزئي حكايت مي كند.3

                                     
 .99هاي تصورات، ص . مقاله: غالمرضا ابراهيمي مقدم، اقسام ويژگي1

 .20. مقاله: محسن ايزدي، تجرد نفس در مقام تصور و تصديق، ص 2

 .58شناسي، ص . محمد حسين زاده معرفت3

 .32بندي مفاهيم از منظر معرفت شناسان مسلمان، ص . مقاله: محمد حسين زاده، طبقه4
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ئي . صور وهمي چون از قبيل معاني است به تجرد نزديك است ولي چون معاني جز4

 است به تجرد عقلي نمي رسد.

 . اين ادراك زماني است و در مدت معلوم واقع مي گردد.5

 . مانند ادراك خيالي بعد از ازبين رفتن ان، قابل بازگشت و ياداوري است.6

 . اين ادراك به كمك خيال انجام مي گيرد.7

هت و مكان . ادراك وهمي چون از قبيل معاني است، از كيف و كم، وضع، مقدار، ج 8 

 1جداست.

 تصورات کلي .2

حكما و منطق دانان در تعريف انسان او را حيوان ناطق، خوانده اند و معناي ناطق، 

موجودي كه معنا و مفهوم كلي را درك مي كند و مسائل و داده هاي ذهني اش را مي تواند تجزيه 

تطبيق و صدق بر  منظور از مفهوم و معقول كلي، صورت ذهني است كه قابليت 2و تحليل كند.

 3موارد كثيري را دارد.

سابقه اين ديدگاه در باب مفاهيم كلي به افالطون مي رسد كه به اعتقاد او، اين امور مجرد 

از زمان و مكان و واقعيتي عيني و خارج از ذهن دارد كه ان ها را مثال خواند. ارسطو نيز اگرچه 

شترك بود ولي از ديدگاه او حقيقتي جدا از در اين مطلب كه كليات، عيني هستند با افالطون م

مصاديق ندارد و بالعكس، اين كليات در ضمن مصاديق موجودند. با ترجمه اين مباحث در ميان 

 4انديشمندان مسلمان، اين بحث در ميان ان ها نيز طرح گرديد.

والت در اينكه چه كسي براي اولين بار از معقوالت به تعبير رايج و همين طور تقسيم معق

به اولي و ثانيه )به معني مفاهيم ذهني محض( استفاده كرده است. بين متفكران و فيلسوفان 

                                     
 .101-100هاي تصورات، ص . مقاله: غالمرضا ابراهيمي مقدم، اقسام و ويژگي1

 .83، ص 1388، زمستان 40هاي مفاهيم كلي، ذهن، شماره : غالمرضا ابراهيمي مقدم، ويژگي. مقاله2

ي منطقي، دانشكده ادبيات و . مقاله: عبد اهلل نصري، بررسي تطبيقي مقوالت كانت و نظريه استاد مطهري در معقوالت ثانيه3

 .274، ص 1380، زمستان 160علوم انساني دانشگاه تهران، شماره 

 .29بندي مفاهيم از منظر معرفت شناسان مسلمان، ص قاله: محمد حسين زاده، طبقه. م4
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اي معقتدند اين تعبير ابتدائاً از فارابي شروع شده و اين تقسيم در اثار اختالف نظر وجود دارد. عده

تقسيم از ايشان  اي ديگر معقتدند ابن سينا از اين تعبير استفاده كرده واو وجود دارد ولي عده

شروع شده، اگرچه تعبير فارابي در مورد معقول ثاني را پذيرفته ولي معقتدند، معقول ثاني مصطلع 

 كنيم.در كالم فارابي چيز ديگري است. ما نيز در اين مقال كالم را از فارابي شروع مي

خوريم ولي اگرچه در كلمات فارابي، اصطالحاتي مانند معاني عامه و معقوالت اول بر مي 

ايشان اين الفاظ را براي معاني مصطلح در اين باب ذكر نكرده است. همچنان كه از معاني عامه 

براي امور ذهني مثل حيوان و از معقوالت اول براي اگاهي و معلومات اوليه انسان استفاده كرده 

 1است.

قول ثاني براي معاني و از مع 2ابن سينا نيز از اصطالح معقول اول و معقول ثاني استفاده كرد

وي برخي از ويژگي هاي معقول ثاني منطقي را نيز ذكر مي كند،  3و مفاهيم منطقي استفاده كرد.

معقوالتي كه از معقوالت اول به دست مي ايد و چون از طريق ان ها، از معلوم به مجهول مي 

 4رسيم، موضوع علم منطق قرار مي گيرند.

ي معقوالت اولي و معقوالت ثانيه متمايز في از دو حيطهتا پيش از بهمنيار، مفاهيم فلس»

شد. اما اين بوده، اين مفاهيم نزد فارابي و ابن سينا خارجي و عين ماهيات موجود دانسته مي

ديدگاه فارابي و ابن سينا، به سبب عدم تخصيص جايگاهي ويژه به معقوالت ثاني فلسفي در 

توجه فيلسوفان بعدي قرار نگرفته است؛ از اين رو بندي معقوالت، به صورت ويژه مورد دسته

ي معقوالت ثانيه بهمنيار با اين نظريه كه برخي از مفاهيم فلسفي نظير شيء ذات و وجود در زمره

                                     
، خرداد 42ها نزد فيلسوفان مسلمان، معرفت، شماره بندي معقوالت يا مفاهيم كلي و اوصاف آن. مقاله: مسعود اميد، تقسيم1

 .50، ص 1380

 .50ها نزد فيلسوفان مسلمان، ص اوصاف آن. مقاله: مسعود اميد، تقسيم بندي معقوالت يا مفاهيم كلي و 2

 .63، ص 1385، پايير 3. مقاله: عباس احمدي سعدي، معقوالت ثانيه فلسفي از دسدگاه مشائيان، علوم اسالم، شماره 3

 .50ها نزد فيلسوفان مسلمان، ص . مقاله: مسعود اميد، تقسيم بندي معقوالت يا مفاهيم كلي و اوصاف آن4
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)به معناي مفاهيم ذهني محض( هستند، بحث را به مسير ديگري كشانده است. راهي كه وي بدين 

 1«آثار خواجه نصير به نحوي ديگر دنبال شده است. ي سهروردي ونحو آغاز كرده است در فلسفه

سهروردي نيز از يكسري مفاهيم مانند وجود، وحدت، جزئيت، كليت، امكان و امتناع، 

شيئيت، حقيقت، مقدار و وجوب، نهايت و النهايت، ماهيت، صورت، عرضيت، جنس و فصل، 

بهره ا را ذهني و اعتباري بياسم مي برد و ان ه 2چوهريت، امور بسيط، اضافات، سكون و هيولي

 3از وجود مي نامد و به نظر ايشان، همه اين موارد از قبيل معقول ثاني هستند.

از ديد ايشان تصورات معقول كلي بر دو قسم است: عيني و ذهني. مفاهيم عيني محموالتي 

هيم است كه عالوه بر صورت عقلي، وجود خارجي نيز دارد مثل سياهي و سفيدي و حركت. مفا

ذهني، محموالتي هستند كه وجودشان فقط در ذهن است و نه در خارج مانند امكان. سهروردي 

 4از اين مفاهيم با عنوان معقوالت ثاني و اعتباريات عقلي و ذهني نام برده است.

 گردد به اين شرح است:ها به بعضي ديگر برميها كه بعضي از آنبرخي از اين ويژگي

 شود؛ها اضافه ميد بر ماهيت و بر آن. تنها در ذهن زاي1»

 شود؛ها مترتب مي. حدي ندارد، جز همان حقايق عيني كه بر آن2

 . فقط در ذهن موجود است؛3

 . در خارج داراي ذوات عيني نيست؛4

 باشد؛. اجزاي ماهيت عيني نمي5

 ؛آيدها الزم ميها در خارج، تكرار نوع آن. اموري است كه از وقوع و تحقق آن6

                                     
 .23-22، ص 1388، زمستان 40شماره اسماعيل، معقول ثاني فلسفي در فلسفه صدر المتألهين، ذهن،. مقاله: مسعود 1

، ص 2، ج 413، 370، 369، 343، 25، 22، 18، ص 1. شهاب الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج 2

نقل از مقاله: مسعود اميد، تقسيم بندي  ، به298؛ قطب الدين شيرازي، شرح حكمة االشراق، بيدار، ص 110، 109، 74، 64

 .52-51ها نزد فيلسوفان مسلمان، ص معقوالت يا مفاهيم كلي و اوصاف آن

 .276به نقل از مقاله: عبداهلل نصري، ص  399. شهاب الدين سهروردي، مجموعه مصنفات، )مطارحات( ص 3

، خرداد 42ها نزد فيلسوفان مسلمان، معرفت، شماره اف آن. مقاله: مسعود اميد، تقسيم بندي معقوالت يا مفاهيم كلي و اوص4

 .51، ص 1380
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 . مفاهيم اعتباري عقلي، اعم از ديگر مفاهيم است؛7

 باشد؛. قابل حمل بر امور متعدد مي8

 . به طور مستقل در خارج وجود ندارد؛9

 باشد؛ي حسي نمي. قابل اشاره10

. هر صفتي كه انفكاك آن از موضوعش ممتنع باشد، اعتباري است؛ يعني موضوع اين 11

 موجود باشد.صفات ممكن نيست بدون اين صفات 

 1«هايي مقابل اوصاف مزبور دارد.به يقين صفات يا مفاهيم عيني از نظر سهروردي، ويژگي

ها از مفاهيم حقيقي دو ضابطه ارائه سهروردي براي شناسايي مفاهيم اعتباري و تمييز آن

 كرده است:

 اول: كل ما لزم من وقوعه تكرر نوعه فهو اعتباري. ضابطه

 2ش در خارج تكرر نوعش الزم آيد اعتباري است.هر امري كه از وقوع

 دوم: كل ما يمتنع تأخر عن وجود موضوعه فهو اعتباري. ضابطه

 3هر صفتي كه تاخرش از موضوعش ممتنع باشد اعتباري است.

خواجه نصير اگرچه از شارحان ابن سيناست ولي فلسفه سهروردي، تاثير عميقي بر انديشه 

در مسائل مهم فلسفي مثل علم و واجب و هيولي اول، اشراقي وي نهاد به طوري كه خواجه 

                                     
، ص 2، ج 413، 370، 369، 343، 25، 22، 18، ص 1. شهاب الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج 1

ميد، تقسيم بندي ، به نقل از مقاله: مسعود ا298؛ قطب الدين شيرازي، شرح حكمة االشراق، بيدار، ص 110، 109، 74، 64

 .52-51ها نزد فيلسوفان مسلمان، ص معقوالت يا مفاهيم كلي و اوصاف آن

به نقل از: محمد فنائي اشكوري،  358، ص 1و ج  67-61، ص 2. شهاب الدين يحيي سهروردي مجموعه مصنفات ج 2

 .49، ص 1375معقول ثاني، چاپ اول، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره(، 

به نقل از: محمد فنائي  69، ص 2و ج  340-371، ص 24، ص 1. شهاب الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات، ج 3

 .49معقول ثاني، ص اشكوري،
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مذهب است و در كتاب تجريدش به تبع از سهروردي، بسياري از مفاهيم فلسفي را از معقوالت 

 1ثانيه مي داند، اگرچه با كمي تفاوت.

 مالصدرا نيز در بحث لوازم ماهيت و اقسام مفاهيم كلي آن را به سه قسم تقسيم مي كند:

 ماهيت من حيث هي الزمه. 1»

 وجود خارجي ماهيت . الزمه2

 وجود ذهني ماهيت . الزمه3

 2«داند.ي منطقي را از نوع سوم ميوي معقوالت ثانيه

حكما براي جلوگيري از جهل و خلط مفاهيم و بدست اوردن نتايج نادرست در بررسي 

اند. مفاهيم ماهوي، مفاهيم  هاي علمي، مفاهيم و معاني عقلي كلي را به سه قسم تقسيم كرده

 3منطقي و مفاهيم فلسفي.

 مفاهیم ماهوي )معقول اول( -

مفاهيم ماهوي و يا همان معقول اول بنا بر نظر مالصدرا، صفاتي هستند كه هم وجود 

و بنابر تعريف ديگر مفاهيم كلي و حقيقي كه ما بازاء عيني  4خارجي و هم وجود ذهني دارند

 . 6هي، انسانيت، غم و...مثل سفيدي و سيا 5دارند

اين مفاهيم، تعميم يافته صورت هاي جزئي است. يعني از وقايع حسي اطراف، مفهوم كلي 

اي را برداشت مي كنيم كه قابليت صدق بر افراد كثيري را دارد و عمده مفاهيم روزمره از اين 

                                     
 .61-62معقول ثاني، ص . محمد فنائي اشكوري،1

 .278، به نقل از مقاله: عبداهلل نصري، ص 153. مالصدرا، الشواهد الربوبيه، ص 2

 .87-86له: سيد محمود نبويان، مفاهيم كلي، ص . مقا3

 .118، ص 1385، پاييز 13. مقاله: سيد احمد غفاري قره باغ، عليت؛ معقول اول يا ثاني، معرفت فلسفي، شماره 4

ماه شي صدرا،. مقاله: مهدي حسين زاده يزدي، رهيافتي نوين در مقايسه معقوالت تانيني با معقوالت ثانيه در فلسفه فردنامه5

 .37، ص 1389، بهار 59

 .164، ص 1388، زمستان 40شماره . مقاله: حسن معلمي، مفاهيم ماهوي، فلسفي، منطقي، ذهن،6
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هني ندارد و فقط قسم اند. اين مفاهيم ماهوي هم ساده است و هم قليل و به مفاهيم پيچيده ذ

 1تحقق ان شرطي دارد و ان اينكه پس از درك مصداقي به مفاهيم كلي مي رسيم.

 اند:مفاهيم ماهوي نيز خود بر سه قسم

 قسم اول مجردات ممكن الوجود اند.

 قسم دوم جواهر عالم ماده و صور نوعيه، جسميه و هيوال هستند مثل انسان و اسب.

 ده هستند مثل كم، كيف و..قسم سوم اعراض خارجيه عالم ما

اما نكته اشتراكي در هر سه قسم اين است كه اين مفاهيم ماهوي بر چيستي اشيا داللت 

 2دارند و ما به ازاء واقعي دارند و ديگر اينكه از اين مفاهيم در علوم تجربي استفاده مي شود.

 كنيم:نجا اشاره ميها در ايهايي هستند كه ما به برخي از آنمفاهيم ماهوي داراي ويژگي

. مفاهيم ماهوي وقتي بر چيزي عارض مي شوند، از اعراض تحليلي موضوع خود نيستند. 1

زيرا وجودشان در خارج زائد بر وجود موضوعشان است؛ از اين رو اين مفاهيم را محمول 

 بالضميمه گويند.

ر خارج با هم د . آن دسته از مفاهيم ماهوي كه بيانگر ذاتيات موضوع خود هستند،2

 موضوعشان وحدت دارند و هم در ذهن زائد بر ماهيت نيستند.

 . ذوات خارجي نسبت به مفاهيم ماهوي، افراد هستند.3

ها هر دو خارجي . مفاهيم ماهوي هم عروضشان بر موضوع و هم اتصاف موضوع به آن4

مر عيني خاص و ها اشوند و هم در برابر آناست، يعني هم به استيفاي خارجي نسبت داده مي

گوييم برگ وقتي ميماهيت مشخصي وجود دارد و به اصطالح داراي ما بازاي خارجي هستند. مثالً

درخت سبز است، هم برگ درخت و هم سبزي در خارج وجود دارد. از اين رو اثنينيّت ميان 

 سبزي و برگ درخت يك اثنينيت خارجي است نه ذهني.

ها را مشخص كنند و حدود وجودي آنحكايت مي. مفاهيم ماهوي از ماهيت اشياء 5

 هاي خالي براي موجودات هستند.ي قالبسازند و به منزلهمي

                                     
 .47، ص 1374، مهر و آبان 62. مقاله: محمد فنائي اشكوري، معقوالت ثانيه، كيهان انديشه، شماره 1

 .98. مقاله: سيد محمود نبويان، مفاهيم كلي، ص 2
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گيرند و سر و كار علوم حقيقي با . مفاهيم ماهوي معموالً در علوم مورد بحث قرار مي6

 مصاديق ماهوي است.

 1شوند.ذهن حاصل مي ها براي. مفاهيم ماهوي مستقيماً از راه تماس ذهن يا واقعيت آن7

 مفاهیم منطقي )معقول ثانیه منطقي( -

و بنابر  2مالصدرا، معقول ثاني منطقي را به صفاتي كه وجود در ذهن دارندتعريف كرده

مثل كلي و جزئي، جنس و فصل و نوع  3تعريف ديگر مفاهيمي هستند كه ما به ازاء عيني ندارند

يگرند و صرفا ذهني اند و ناظر به عالم خارج و ادراك . اين دسته از مفاهيم، وصف مفاهيم د4و...

 حسي نيستند.

قواي انسان در راه معرفت حقايق عالم به قسمي از تصورات و تصديقات مي رسد كه 

حكايت از جهان خارج دارد. در قدم بعدي و جهت بررسي و مطالعه اين تصورات و تصديقات 

هن هستند و ناظر به ديگر مفاهيم و از احكام و به قسمي از مفاهيم و قضايائي مي رسد كه در ذ

خواص ان ها به همين دليل اين مفاهيم از مفاهيم درجه دوم محسوب مي شود  و علم منطق علم 

درجه دوم، كه منظور اين است كه مستقيم از عالم خارج گرفته نشده اند بلكه هميشه مسبوق به 

 5مي ايند. مفاهيم ديگر بوده و از مالحظه خواص ان ها بدست

 اين مفاهيم منطقي بر دو قسم اند:

 دسته اول مفاهيمي مانند كلي و جزئي

 دسته دوم مفاهيمي مانند ذاتي و عرضي، نوع، جنس و..

                                     
 .93-92هاي مفاهيم كلي، ص غالمرضا ابراهيمي مقدم، ويژگي. مقاله: 1

 .118باغ، عليت؛ معقول اول يا ياني، ص . مقاله: سيد احمد غفاري قره2

ي . مقاله: مهدي حسين زاده يزدي، رهيافتي نوين در مقايسه مقوالت كانتي با معقوالت ثانيه در فلسفه اسالمي، خردنامه3

 .37، ص 1389، بهار 59صدرا، شماره 

 .164. مقاله: حسن معلمي، مفاهيم ماهوي، فلسفي، منطقي، ص 4

 .49-47. مقاله: محمد فنائي اشكوري، معقوالت ثانيه، ص 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

162 

 

 1مفاهيم موجود در منطق و معرفت شناسي پيشيني از اين نوع اند.

 هاي مفاهيم منطقي )معقوالت ثانيه منطقي(:برخي از ويژگي

 در ذهن، وجود و تحققي ندارد.. اين مفاهيم جز 1

 . اين مفاهيم، موضوع يا موضوع مسائل علم منطق مي باشد.2

. اين مفاهيم، وصف امور عيني در ذهن هستند يعني اشيا تا وقتي در عالم خارج به سر 3

 مي برند داراي اين صفات نمي باشند ولي با ورود به ذهن، داراي اين صفات مي گردند.

 طريق مفاهيم منطقي به دست مي ايد، هميشه ذهني اند.. قضايائي كه از 4

 2. اين مفاهيم با عالم خارج رابطه مستقيم ندارد بلكه واسطه اي است.5

 فلسفي( مفاهیم فلسفي )معقول ثانیه -

بنا بر تعريف مالصدرا، معقول ثاني فلسفي به صفاتي در حمل و قضايا گفته مي شود كه 

از مي دارد كه عينيت خارجي دارد؛ اما حقيقتا مصداق و ما به ازاء اين طور وانمود مي كند و ابر

 4مثل؛ وجوب، امكان، عليت و معلوليت، وحدت و كثرت، حدوث و قدم و... 3خارجي ندارد.

اين گونه مفاهيم در خارج مصداقي به صورت جوهر و عرض ندارد، اما اشياء خارجي به 

ه مفهوم فلسفي است بين اتشي كه جوهر است و ان مفاهيم متصف مي شود. مثال مفهوم عليت ك

حرارات كه عرض است قرار گرفته و اگرچه خود در خارج موجود به صورت عيني نيست ولي 

اشياي خارجي به ان متصف مي شوند. اين مفاهيم مسبوق به ادراك حسي نيستند. اساسي ترين و 

ز طريق اين مفاهيم است. اين بنيادي ترين انديشه هاي ما و برترين فراورد شناخت حصولي ا

 5مفاهيم به نوعي هم هستند و هم نيستند.

 اند:مفاهيم فلسفي بر دو نوع

                                     
 .112. مقاله: سيد محمود نبويان، مفاهيم كلي، ص 1

 .98-97هاي مفاهيم كلي، ص . مقاله: غالمرضا ابراهيمي مقدم، ويژگي2

 .118باغ، عليت؛ معقول اول يا ثاني، ص . مقاله: سيد احمد غفاري قره3

 .164. مقاله: حسن معلمي، مفاهيم ماهوي، فلسفي، منطقي، ص 4

 .51-47. مقاله: محمد فنائي اشكوري، معقوالت ثانيه، ص 5
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. مفاهيمي كه از اقسام وجود عيني حكايت مي كند، مثل مفهوم علت و معلول و يا واجب 1

 و ممكن كه هر كدام يك نحوه از وجود است.

كند، مثل مفهوم بالقوه و بالفعل، برادر . مفاهيمي كه از انحاي وجودات عيني حكايت نمي 2

 و خواهر؛ كه هيچ يك از آن ها حاكي از وجود نيست؛مثال برادر بودن نحوه وجودنيست.

 مفاهيم فلسفي از لحاظي ديگر به دو قسم مي باشند:

دسته اول مفاهيمي هستند كه ذهن به راحتي و سهولت و با اولين نظر بين دو چيز ان را 

 كند مثل مفهوم علت و معلول كه از رابطه بين انسان و خدا اعتبار مي شود. انتزاع و جدا مي

دسته دوم مفاهيمي هستند كه پيچيده هستند و با يك نظر انتزاع نمي گردند مثل علت 

ايجادي و اعدادي كه با نظر اول از رابطه بين خدا و انسان نمي توان  علت ايجادي را فهميد، بلكه 

 1ن اين رابطه و اين كه خدا عطاكننده وجود است فهميده مي شود.در درجه دوم سنجش بي

 هاي مفاهيم فلسفي )معقوالت ثانيه فلسفي( بدين شرح است:بعضي از ويژگي

 . اين مفاهيم، عوارض و اوصاف ذاتي موجودند.1

. اين مفاهيم، هم بر واجب صدق مي كند و هم بر ممكن. و مفاهيم منطقي به دليل ماهيت 2

 واجب، و ماهوي به دليل ذهني نبودن ان در واجب صدق نمي كند.نداشتن 

. اين مفاهيم اعتباري اند و ارجاع شان به عوارض مطلق وجود، چون اگرچه مستقيم در 3

 خارج وجود ندارند ولي منشا انتزاع شان در خارج است.

 . اين مفاهيم در ماهيت مصاديق و حدود ان ها يافت نمي شود.4

 اختصاص ندارند. . به مقوله اي5

. اين مفاهيم اگرچه مصداق ندارند ولي در خارج يافت مي شوند و منشا انتزاع خارجي 6

 2دارند.

اند كه براي جداسازي اين مفاهيم مالك و معيارهايي را نيز ارائه داده»]فالسفه مسلمان[ 

 عبارتند از: 

                                     
 .105. مقاله: سيد محمود نبويان، مفاهيم كلي، ص 1

 .011-100هاي مفاهيم كلي، ص . مقاله: غالمرضا ابراهيمي مقدم، ويژگي2
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 . خارجي و يا ذهني بودن محكي؛1

 ي؛. عروض و اتصاف ذهني يا خارج2

 . محسوس و غير محسوس بودن؛3

 ي معيّن داشتن و نداشتن؛. اختصاص به دسته4

 . به صورت خودكار وارد ذهن شدن يا با مقايسه وارد ذهن شدن.5

 1«هاي مذكور جامع و مانع نيستند، هرچند مفيد هستند.البته هيچ يك از مالك

 «تصدیق»دوم: تقسیمات 

ت؛ صورت و مفاهيم ذهن اگر همراه با حكم همانطور كه در مباحث قبل ذكر آن گذش

 گردند.ي خبري اظهار ميباشند، تصديق نام دارند و به صورت قضيه و جمله

براي آشنايي با انواع تصديقات آشنايي با انواع قضايا ضرورت دارد. قبل از شناخت انواع 

 قضايا، آشنايي با اجزاي قضيه به عنوان مقدمه، مورد نياز است.

ي شامل موضوع و محمول و رابط بين موضوع و محمول است. قضايا به اعتبار اهر قضيه

ي ارتباط ميان موضوع و مجهول به قضاياي حمليه و شرطيه، قضاياي موضوع و محمول و نحوه

 اند.تحليلي و تركيبي، قضاياي بديهي و نظري و... قابل تقسيم

 تقسیم قضایا به حملیه و شرطیه .1

حمول و رابطه بين شان اتحادي باشد، حمليه است مثل خدا هست اگر قضيه از موضوع و م

و اگر داراي شرط)مقدم( و جزا)تالي( باشد، قضيه شرطيه است و اگر رابطه بين مقدم و تالي، 

تالزم باشد، قضيه شرطيه لزوميه است مثل اين كه اگر خورشيد طلوع كند هوا روشن خواهد شد 

 2، قضيه شرطيه عناديه است مثل اينكه عدد يا زوج است يا فرد.و اگر اين رابطه از نوع تعاند باشد

 تقسیم قضایا به تحلیلي و ترکیبي .2

اگر مفهوم و معناي محمول از تحليل و بررسي مفهوم موضوع به دست ايد، اين قضيه را 

تحليلي مي گويند مثل اينكه هر مرد متاهلي، زن دار است كه از تحليل موضوع هر مرد متاهل، زن 

                                     
 .182. مقاله: حسن معلمي، مفاهيم ماهوي، فلسفي، منطقي، ص 1

 .96شناسي، ص . محمد حسين زاده، معرفت2
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بودن ان به دست مي ايد و در غير اين صورت اين قضيه را تركيبي مي گويند، مثل اين قضيه  دار

 1كه فلزات با حرارت منبسط مي شوند كه با تحليل فلز به انبساط نمي رسيم.

 تقسیم قضایا به بدیهي و نظري .3

حكماي مسلمان علوم و معارف بشري را به دو دسته تقسيم كرده اند؛ دسته اول علوم 

ظري است كه نيازمند فكر و نظر مي باشند و دسته ديگر علوم بديهي است كه بي نياز از نظر ن

است و صدق قطعي دارد. معارف نظري اگر با بديهيات در ارتباط باشند از اشتباه مصون است. در 

باب فكر گفته مي شود كه ارجاع ان از مجهول نظري به سوي معلومات بديهي است كه از اين 

در منطق نيز قضايا در يك  2لم بديهي اساس و پايه معارف بشري محسوب مي گردد.منظر ع

تقسيم بندي اوليه به دو قسم بديهي و نظري تقسيم شده اند و مالك جدائي نيازمند بودن به 

 3استدالل است.

و اما نظر متكلمان معتزلي درباره علوم بديهي و نظري و تقسيماتش متفاوت با حكما و 

ي باشد. متكلمان علم را به دو قسم ضروري و مكتسب تقسيم مي كنند، ضروري نيز به منطقيين م

دو قسم بديهي و غير بديهي تقسيم مي گردد. بديهي مثل علم به اينكه نفي و اثبات متناقض نه 

جمع مي شوند و نه رفع و يا اينكه علم به اينكه كل بزرگتر از جز است. و بديهي به آن مي گويند 

هي نزد اهل لغت اولين شيء است و وقتي اين علم براي او به صورت ابتدائي و غير چون بدي

طريق و راهي به دست ايد، بديهي مي گويند. و غير بديهي ضروري علم به محسوسات و 

مجربات و متواترات كه علم به وجدانيات مثل علم به درد و لذت و... در علم به محسوسات 

مكتسب است كه اين نيز بر دو قسم است؛ استداللي وغير داخل مي شود. دسته دوم علم 

استداللي، استداللي آن كه از طريق نظر و فكر ابتدائا به دست مي ايد و مكتسب كه غير استداللي 

 آن است.

                                     
 .97. همان، ص 1

 .70-69، ص 1385، بهار 18ي ديني، شماره . مقاله: محمد تقي فعالي، بررسي ادله بديهيات، انديشه2

 .97شناسي، ص . محمد حسين زاده، معرفت3
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شيخ اشراق در تلويحات )بحث منطق( پس از اينكه علم را به تصور و تصديق كه فارقشان، 

م بندي ديگري، علم را به فطري و غير فطري تقسيم مي كند حكم است، تقسيم مي كند، در تقسي

 1و فطري را نيازمند به فكر و نظر مي داند و غير فطري را در مقابل آن.

آورد اين است كه قضايا را به فطري و غير تعبيري كه شيخ اشراق در اين قسم از قضايا مي

امر منجر به اين شد كه بعضي از  كند و نه بديهي و غير بديهي )نظري( كه اينفطري تقسيم مي

متفكرين اسالمي در مورد اين مطلب اظهار نظر كنند كه شيخ، بديهي و نظري را قبول نداشتند، 

رسد كه اين كار شيخ اشراق اختالف در براي همين تقسيم ديگري كردند ولي اين طور به نظر مي

اند نه ي جديدي استفاده كردهاز واژهتعبير باشد و مانند كارهاي سابق خودشان، در اين مبحث نيز 

شود، ي بديهي داده ميدهند همان چيزي است كه دربارهچيز ديگر چون توضيحاتي كه ايشان مي

 و اهلل اعلم.

 كلي قابل تقسيم هستند: بديهيّات نيز به دو دسته

 بديهيات اوليه و بديهيات ثانويه

نياز ندارند و اين كه ممتنع االستدالل  بديهيات اوليه؛ بديهياتي هستند كه به فكر و نظر

 هستند. مثل محال بودن اجتماع نقيضين و اگر كسي ان ها را رد كند، به نوعي ان را اثبات كرده.

و بديهيات ثانويه؛ اگرچه نكته اشتراكي همه بديهيات يعني عدم نياز به فكر و نظر را دارد 

. اگرچه تعريفات 2ل است، مثل فطرياتولي از جهت استدالل پذير بودن ان، ممكن االستدال

ديگري نيز براي ان ها ذكر كرده اند، مثل اينكه بديهيات اوليه قضايائي هستند كه تصور موضوع و 

                                     
لعلم اما تصور و هو حصول صورة الشيء و اما تصديق و هو الحكم علي تصورات اما بنفي او اثبات و ال اعلم أن ا. » 1

تصديق اال علي تصورين فصاعداً؛ و كل منهما يقسم الي فطري و غير فطري، فأوّل كتصور مفهوم الشيء و الوجود، و ثانيه 

من الجزء و أن العالم ممكن الوجود؛ و غير الفطري يقتنص كتصور العقل و الملك و قسما التصديق كحكمك بأن اكلل اعظم 

،مقاله: عباس عارفي، «بالفك رو نعني بالفك رهيهنا اجماع االنسان علي االنتقال من علمه الحاصل الي علمه المستحصل.

 .13-14، ص 1379، زمستان 4چالشي در بديهيات، ذهن، شماره 

 .55، ص 1384، زمستان 24اسالمي، ذهن، شماره  اهت در فلسفهي بد. مقاله: عبد الحسين خسروپناه، نظريه2
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محمول در تصديقشان كافي است برخالف بديهيات ثانويه كه به چيزهاي ديگري مثل استفاده از 

 1اندام حسي و... نيز نياز است.

ديهيات متفاوت است، در تعدادشان نيز اختالف وجود دارد ولي وهمان طور كه تعريف ب

فارابي، اقسام يقينيات را مقبوالت، مشهودات، » غالبا ان را بر شش مورد تقسيم كرده اند:

شمارد: مشاهدات، داند؛ بوعلي يقينيات را شش مورد برميمحسوسات و معقوالت اول مي

كند؛ ت؛ ايجي يقينيات را هشت مورد معرفي ميحدسيات، اوليات، متواترات، مجربات و فطريا

مشاهدات حسي، وجدانيات، مجربات، حدسيات، متواترات و  اوليات، قضايا قياساتها معها،

داند: اوليات، مشاهدات، )حدسيات، وجدانيات(، فطريات، ها را شش قسم ميوهميات؛ تفتازاني آن

كند. وي ليات، مشاهدات، حدسيات ذكر ميمتواترات، حدسيات؛ و شيخ اشراق يقنيات را شامل او

فطريات را در ذيل اوليات، حسيات و وجدانيات را در ذيل مشاهدات، و مجربات و متواترات را 

 2«دهد.در ذيل حدسيات قرار مي

اهم قضايائي كه از منظر منطق دانان و فالسفه اسالمي، ان را بديهيات اوليه شمرده و به 

 دين قرار است؛اوليات معروف گشته اند، ب

 . اجتماع تناقض)نفي و اثبات( محال است.1

.ارتفاع تناقض )نه نفي و نه اثبات( نيز محال است. يعني نمي توان مصداق واحي را پيدا 2

 3كرد كه دو متناقض در ان جمع شده باشند و يا در ان نباشند.

قول مطابق با واقع  ها رامعاني مختلفي را بيان كرده و يكي از آن« حق»شيخ اشراق براي »

ي بين سلب و ها را عدم واسطهرا اوليات و يكي از آن« ترين سخنانحق»داند و در ادامه مي

 4«ي اجتماع و ارتفاع نقيضين قرار داده است.ايجاب استحاله

                                     
 .98. محمد حسين زاده، معرفت شناسي، ص 1

 .57ي بداهت در فلسفه اسالمي، ص . مقاله: عبد الحسين خسروپناه، نظريه2

 .98-97. محمد حسين زاده، معرفت شناسي، ص 3

 .84 . حسن معلمي، نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه اسالمي، ص4
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كه  1.اصل عليت و برخي فروعات اش مثل ممتنع بودن تخلف معلول از علت تامه اش.3

 2رد و از ان براي اثبات وجود خداوند متعالي استفاده مي كند.شيخ اشراق ان را مي پذي

 . اصل اين هماني و هوهويت هر چيز.4

 . محال بودن سلب شي از خودش.5

 . محال بودن وقوع شي اي كه قوام اش به موضوع است بدون موضوع.6

 . بزرگتر بودن كل از جز.7

 3 . اصل حمل اولي مثل اينكه انسان انسان است.8

براي بديهيات اوليه موارد ديگري نيز مي توان شمرد و به همين موارد اختصاص  اگرچه

 ندارد كه به دليل ضيق نوشته از ذكر ان معذوريم.

 باشد:مورد مي 6تعداد بديهيات ثانويه از نظر مشهور منطق دانان و فالسفه 

 .. متواترات6. فطريات؛ 5. تجربيات؛ 4. حدسيات؛ 3. وجدانيات؛ 2. حسيات؛ 1

.حسيات به قضايائي مي گويند كه انسان ان را از راه حواس ظاهري درك مي كند، مثل 1

اين هوا سرد است و كسي كه فاقد بعضي يا همه حواس است، از ادراكات حس مربوط به ان 

 4محروم است و حواس در حكم و تصديق به اين گونه قضيايا دخالت مستقيم دارند.

حكايتگر از مدركات حضوري ما هستند گفته مي شود، اگر . وجدانيات: به قضايائي كه 2

چه اين قضايا خود از نوع علم حصولي اند ولي برگرفته از تفسير و حكايت مستقيم علم 

 5حضوري.

                                     
 .98. محمد حسين زاده، معرفت شناسي، ص 1

اللمحة االولي: هي انّ كل واحد من الممكنات مفتقر الي العلة و الكل معلول الحاد اللتي هي اجزاءه. الجمع مفتقر الي العلة، .»2

، مصطفي «مه من نفسه.ممكنا كان من الجملة المعلولة، فاالنتهاء اذأ الي ما يجب وجوده علي عد نو علة جميع الممكنت ان كا

 .91اسالمي، ص  شناسي در فلسفهنگاهي به معرفت ، به نقل از حسن معلمي،162غالب، السهروردي، ص 

 .98. محمد حسين زاده، معرفت شناسي، ص 3

 .102-98. همان، ص 4

 .33. مقاله: عباس عارفي، چالشي در بديهيات، ص 5
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. حدسيات: به قضايائي گفته مي شود كه در استدالل شان، بدون فكر و نظر و صرفا از راه 3

 1خورشيد است. حدس در ذهن حاضر مي شود، مثل نور ماه از

. تجربيات: به قضايائي گفته مي شود كه انسان به واسطه تكرار ازمايشات و مشاهدات، 4

محتواي ان را تصديق مي كند مثل فلزات با حرارت منبسط مي شوند. البته اين قضايا به نوعي 

 2تعميم يافته و كليت يافته حسيات اند.

تها معها مي باشد، يعني حد وسط همراه ان . فطريات: به قضايائي گفته مي شود كه قياسا5

زوج  4هاست و با تصور اجزاء قضيه خود به خود به ذهن مي ايند مثل تصديق به اينكه عدد 

 است.

شدت روشني و بداهت برخي از اين »نويسد: ي فطريات مياستاد جوادي آملي درباره

ات شمرده شوند و حال آنكه اولي قضايا موجب شده است تا بسياري از قضاياي فطري در زمره

نياز از دليل بوده و اقامه دليل براي آن ممكن نباشد. بنابراين، اي است كه بيقضيه اوليه، قضيه

روشني و بداهت قضيه هرچند كه منجر به خفاي دليل آن بشود، موجب اولي بودن قضيه 

 3«گردد.نمي

خبار ديگران به محتواي شان پي . متواترات: به قضايائي گفته مي شود كه بوسيله نقل و ا6

ببريم و چون احتمال كذب در اين قضايا وجود ندارد، محتواي شان را بدون فكر و استدالل 

تصديق و حكم كنيم. مانند اينكه كشوري به نام ايتاليا وجود دارد. بعضي از منطقدانان مي گويند 

اق مخبران بر كذب محال است كه در اين گونه قضايا، مقدمه اي پنهان شده است به اينكه اتف

والبته بعضي ديگر مقدمه ديگري را عالوه بر مقدمه قبلي مخفي مي دانند و ان اين كه امكان 

خطاي همه مخبران در فهم حادثه منتفي است، كه براي حكم در اين قضايا به اين دو مقدمه نياز 

 4است.

                                     
 .103-99. محمد حسين زاده، معرفت شناسي، ص 1

 .102-99. همان، ص 2

 .74-73ي اسالمي، ص ي بداهت در فلسفه. مقاله: عبد الحسين خسروپناه، نظريه3

 .103-99شناسي، ص . محمد حسين زاده، معرفت4
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اوالً مبناي نظم »رد كه: توان چنين به دست آوبنابراين در خالل مباحث گفته شده مي

ي دهند و بدون بديهيات، هيچ معرفت يقيني در عرصهمعرفت شناختي ما را بديهيات تشكيل مي

هاي مشخّص از امور غير علوم قابل حصور نخواهد بود. ثانياً اين بديهيات بر اساس مالك يا مالك

ام »نهايت به بديهيات به ويژه شوند. ]و در پايان اين كه[ هر بحق عقلي كه در بديهي متمايز مي

ي نخستين آگاهي نداشته باشيم مطمئناً مورد ختم نشود و يا ما از ختم شدن آن به اين پايه« القضايا

 1«فهم فلسفي و شناخت حقيقي ما واقع نشده است.

 وجود ذهني و مطابقت ذهن با خارج .4

است.  ك آنشناسي، بحث مطابقت و معيار و ماليكي از مباحث محوري در معرفت»

مطابقت نيز در قضاياي گوناگوني همچون در بديهيات اوليه و ثانويه و در قضايايي كه مستقيماً از 

كنند، مطرح است. مطابقت در قضايايي كه از خارج مشهود حكايت خارج مشهود حكايت مي

حت عنوان كنند و يا به تعبير ديگر مطابقت در بخش ماهيات اشياء خارجي در فلسفه اسالمي تمي

وجود ذهني مطرح شده و در حكمت مشاء و اشراق تحت اين عنوان مطرح نبوده است؛ گرچه 

 محتواي بحث به شكلي مورد اشاره و يا تصريح واقع شده است.

شيخ اشراق بدون ذكر عنوان وجود ذهني، در مواردي سعي در اثبات مطابقت ذهن با خارج 

ار گرفته، ولي قدم اول ايشان باعث شده است كه كرده است. گرچه دليل ايشان مورد نقد قر

ي تصور و تصديق سعي در تكميل برهان ايشان نمايد و به مقداري نيز مطابقت مالصدرا در رساله

 هاي بعدي نيز بعد از مالصدرا در اين زمينه برداشته شد.را اثبات كند، گرچه قدم

 دليل ايشان در اين زمينه چنين است:

كنيم ]ايشان علم به اشياء حاضر و مورد ابصار ك شيء غايب علم پيدا ميزماني كه ما به ي

داند، چنان كه در مباحث قبل گذشت و در مباحث آينده نيز خواهد را معلوم به علم حضوري مي

شود يا اين چنين نيست؛ يعني اثري آمد.[ از دو حال خارج نيست: يا اثري از آن در ما حاصل مي

اثري حاصل نشود، پس بايد حالت ما قبل از علم و بعد از علم مساوي باشد گردد. اگر حاصل نمي

                                     
، 210. مقاله: منصور ايمان پور، ضرورت و مالک بديهيات در فلسفه اسالمي، دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريز، شماره 1

 .44، ص 1388ستان بهار و تاب
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يابيم كه و اين محال است )در حالي كه بالوجدان با تصور يك شيء حالت جديدي در خود مي

تر نبوده است(. و اگر اثري حاصل شده است، از دو حال خارج نيست: يا آن اثر حاصل )علم پيش

پس ما در واقع بدان است و يا مطابق با واقع نيست. اگر مطابق نباشد،و ادراك( مطابق با واقع 

ايم، در صورتي كه فرض اين است كه ما به آن شيء علم داريم؛ پس اثر شيء علم پيدا نكرده

 حاصل بايد مطابق با واقع باشد.

 عبارت ايشان چنين است:

شد كه صورتي از آن او در بدان كه هرچه تو آن را بشناسي، شناخت و دانش تو او را آن با

اي، مثال اگر از او در تو هيچ حاصل نشود، تو حاصل شود؛ زيرا كه تو چيزي بداني كه ندانسته

پس حال تو پيش از دانش و پس از دانش يكي است و اين محال است و اگر در تو چيزي حاصل 

نستي و چون او را چنان شود، اگر مطابق آن چيز كه تو او را دانستي نباشد پس چنان كه اوست ندا

كه اوست بدانستي، بايد كه آنچه پيش تو است مطابق آن چيز باشد كه در نفس خويش و صورت 

 1«او بود.

 ج. علم شهودي

در مورد اينكه علم شهودي آيا مي تواند همچون علم حضوري و حصولي از اقسام علم 

مساله بايد شهود را مورد بررسي قرار گيرد، نظرات مختلفي مطرح مي باشد ولي قبل از طرح اين 

 قرار داد.

                                     
هو بحصول مثالٍ حقيقته فيك؛ فانّ الشي  -. هو أنّ الشيء الغائب عنك اذا أدركته، فانّما ادراكه علي مايليق بهذا الموضع1

الغائب ذاته اذا علمته، ان لم يحصل منه اثر فيك فاستوي حالتا ما قبل العلم و ما بعده و ان حصل منه اثرٌ فيك و لم يطابق فما 

، شهاب الدين يحيي سهروردي، مجموعه «كما هو فال بدّ من المطابقة من جهة ما علمت فاألثر الذي فيك مثاله.علمته 

به نقل از حسن معلمي، فلسفه اشراق، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم  392،، ص 3مصنفات، ج 

 .86-84، ص 1387ها )سمت(، پاييز انساني دانشگاه
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 اول: شهود در لغت 

شهود از ريشه شهد مشتق شده كه به معناي حضور مي باشد و حضور از ريشه حضر در »

مقابل غيبت به كار مي رود. هرگاه شهود و حضور به يك معنا گرفته شوند، معناي مقابل اين دو 

 1 «غيبت است.

يز دارد؛ همچون: وجدان، حدس، كشف، اشراق، ادراك، الهام، البته شهود معاني ديگري ن

 2 وجود و...

 دوم: شهود در اصطالح

و اما شهود در اصطالح به لحاظ كاربردش در علوم متفاوت، معاني گوناگوني دارد كه در 

 اين جا تنها از اصطالح شهود در دو علم عرفان و فلسفه بحث خواهيم كرد.

 شهود در فلسفه .1

 فالسفه و حكما مورد استفاده گوناگون قرار گرفته است. شهود مصطلح

شهود گاهي به تجربه حسي تعلق مي گيرد كه منظور از آن تجربه شهودي است و رابطه ما با 

خارج حضوري و شهودي است نه حصولي كه اولين بار توسط شيخ اشراق مطرح گرديد. گاهي 

، مفاهيم و حقايق را بدون استدالل مي شهود به معناي شهود عقلي است كه عقل به نحو حضور

بيند كه سهروردي اين قسم را در آثارش مطرح نكرده است. در قسم سوم، گاهي شهود به معناي 

علم حضوري مصطلح مي باشد. گاهي شهود به معناي شهود قلبي است ؛يعني عارف از عالم ماده 

به معناي شهود روحي است كه  فراتر مي رود و حقايق را با چشم قلب مي بيند. و گاهي شهود

 3حالت اندماجي دارد و در عرفان آن را در مرحله پس از شهود قلبي و برتر از آن قرار مي دهند.

از معاني اصطالحي كه براي شهود ذكر كرديم، دو مورد آخر كه به عرفان مربوط است. اما 

رد غالبا هرجا كه فالسفه از سه مورد اول كه به فلسفه مربوط است، ولي به جرات مي توان ادعا ك

                                     
 .22، ص 4، شماره 1372د رضا حجازي، مقاله مفهوم شهود در فلسفه اسالمي، معرفت، بهار. سيد محم1

 .22. همان،ص 2

 46-45، ص1. سيد يداهلل يزدان پناه،ج3
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مرادشان علم حضوري بوده، همچنان كه در كالم شيخ اشراق در  1شهود سخن به ميان آورده اند،

آن حكايت مناميه اش كه ارسطو را در خواب مي بيند و حكايت سرگشتگي اش را در مورد مساله 

يش ارجاع مي دهد، اسامي علم و معرفت با او در ميان مي گذارد و ارسطو، ايشان را به نفس خو

افرادي به ميان مي آيد كه وي آن ها را فالسفه واقعي مي داند و در آن جاست كه شيخ اشراق 

 تعبير به علم حضوري شهودي را مطرح مي كند و واژه حضور و شهود را يكي مي پندارد.

 شيخ اشراق چنين مي فرمايند:

ا عند العلم الرسمي، بل جاوزوا الي العلم اولئك هم الفالسفه و الحكماء حقا، ما وقفو»... 

 2 «الحضوري االتصالي الشهود...

همچنان كه صدرالمتالهين نيز آن جايي كه كالم شيخ را تفسير مي كند، حضور و شهود را 

 نيز مترادف مي گيرد و مي فرمايد:

 3«اليمكن تعقلها ]الذوات الوجوديه[ اال بالحضور الوجودي و الشهودي االشراقي» 

 ايشان در جايي ديگر به جاي لفظ شهود از مشاهده استفاده مي كند و مي فرمايند:

فالعلم بها ]بالوجودات[ اما ان يكون بالمشاهده الحضوريه او باالستدالل عليها بآثارها و »

 4 «لوازمها.

 شهود در عرفان .2

مل عبدالرزاق كاشاني مي نويسد: شهود عبارت است از مشاهده حق به حق و شهود مج»

در مفصل كه عبارت است از مشاهده احديت، در كثرت و شهود مفصل عبارت است از مشاهده 

 كثرت در ذات احديت.

                                     
؛ سيد محمد رضا 17، ص 16و  15،شماره 1382. عباس عارفي، مقاله معرفت و گونه هاي شهود، ذهن، پائيز و زمستان 1

 .32-22حجازي،ص 

 .74،ص 1لدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات شيخ اشراق،)التلويحات(،ج . شهاب ا2

، دار احياء التراث 1، ج1981. صدرالمتالهين شيرازي، الحكمه المتعاليه في االسفار العقليه االربعه، چاپ سوم، بيروت، 3

 .17به نقل از مقاله عباس عارفي ص  412العربي، ص 

 .17قل از مقاله عباس عارفي، ص به ن 53. صدرالمتالهين شيرازي،ص 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

174 

 

» قيصري مي نويسد: كشف در لغت به معناي رفع حجاب مي باشد، چنانكه گفته مي شود

 يعني زن پرده از رخسار برگرفت.« كشفت المراه عن وجهها

بر معاني غيبي و امور حقيقي كه در حجاب است، از و در اصطالح عبارتست از اصطالح 

 1 «روي وجود حق اليقين، يا از روي شهود عين اليقين.

خواجه عبداهلل انصاري شهود يا مشاهده را سقوط حجاب مي داند و آن فوق مكاشفه است. 

بي ايشان در تحقق شهود عرفاني ذكر مي كنند كه تحقق اش زماني است كه باطني، باطن ديگر را 

 2 واسطه و مستقيم دريابد و رويت كند.

 اين كالم عرفا در اصل به همان جمله معروف امير المومنين اشاره دارد كه مي فرمايند:

 3«ما كنت اعبد ربا لم اره»

در نتيجه بر اساس آن چه كه از اصطالح شهود در زبان عرفاني حاصل گرديد شهود مورد 

سطه است كه توسط عارف مستقيما شهود را رويت مي بحث در زبان آن ها نوعي معرفت بي وا

، كه اگرچه اين شهود در ابتدا با اصطالح آن در كالم فالسفه متفاوت است ولي در ادامه چون 4كند

نوعي معرفت بي واسطه مي باشد، همان علم حضوري مصطلح در كالم فالسفه را تداعي مي كند 

عرفا و فالسفه يكي است و آن همان علم حضوري و مي توان ادعا كرد كه شهود مصطلح در كالم 

 همچنان كه در كالم شيخ اشراق و مالصدرا نيز به اين مطلب تصريح شد. ،5است

اما بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه كاربرد مفهوم شهود در حكمت اشراق سهروردي در 

كه در مقابل استدالل دو مورد كلي است نه فقط يكي؛ ابتدا شهود به عنوان راه و روشي است 

                                     
 .143، ص 5، شماره 1389. اسحاق كوهساري، مقاله كشف و شهود عرفاني، فلسفه دين، بهار 1

، 48و  47، شماره 1378. حميد رضا شاكرين، مقاله روش آزمون صدق كشف و شهود عرفاني، كتاب نقد، تابستان و بهار 2

 .79ص 

 .98، دوم، ص 1ه.ق، ج 1388الكافي، دارالكتب االسالميه، تهران، . محمد بن يعقوب كليني، االصول من 3

 .24. سيد محمد رضا حجازي، ص 4

، 6، شماره 1389. علي شيرواني، مقاله مفهوم شهود در فلسفه غرب و نسبت آن با علم حضوري، آئين حكمت، زمستان 5

 .66ص
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مشائيان است جهت بدست آوردن معرفت راستين استفاده مي شود و دوم اينكه شهود به قسمتي 

از علم گفته مي شود كه در مقابل علم حصولي كه معرفت با واسطه اي است، مصطلح مي باشد و 

 1 به علت بي واسطه بودن اش به آن علم شهودي يا حضوري گفته مي شود.

 

                                     
 .29. سيد محمد رضا حجازي، ص 1
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 دي:بنجمع

شناسي از ديدگاه شيخ اشراق است اين است معرفت حاصل سخن اين فصل سوم كه درباره

حكمت اشراق مي داند و مجدد آن مي  كه شيخ شهاب الدين سهروردي خودش را احياءكننده

باشد برخالف زعم ديگران؛ وي فيلسوفي است كه خود و حكمت اش را متعلق به جاي خاصي و 

اند، بلكه مالك و معيار سنجش تفكر اصيل از غير اصيل را، قلبي بودن و ارض جغرافيائي نمي د

 قدسي بودن آن مي داند و از ديد نژادي و قومي به داوري در مورد انديشه و تفكر نمي پردازد.

به اعتقاد ايشان اين ميراث ماندگاري است كه از ديگران به ايشان منتقل شده است و 

كه برهان و استدالل را در كنار عرفان و كشف و شهود و حكمت االشراق اش، حكمتي است 

كند، دهد و شكاكيت مطلق را به صورت استداللي و همراه با برهان روشن رد ميمشاهده قرار مي

 نه اين كه به ادعاي ايمان و... خود را از شكاكيت فراگير رهانيده باشد.

دانند، حس علم و ادراك ميايشان در ساختار معرفت شناسي خويش عقل و حس را ابزار 

ها را به اقسام ديگر تقسيم كرده و در بحث ابصار قائل به علم را به ظاهر و باطن و هر كدام از اين

حضوري و اشراق نفس هستند و محسوسات را در صورت مطابقت با واقع از قبيل علم حضوري 

 داند.مي

از اين علوم را بررسي مي  سهروردي علم را به حضوري و حصولي تقسيم كرده و هركدام

ي كند، همچنان كه مصاديق علم حضوري را بر مي شمرد و به علم حضوري بيشتر از فالسفه

نهد و موارد ديگري از قبيل علم خداوند و مجردات به ماسواي خود را هم حضوري ديگر ارج مي

داند و علم ما به داند. شيخ اشراق حتي ادراك نفس به بدن، وهم و خيال را نيز حضوري ميمي

 داند.احساساتمان را نيز حضوري مي

كند و قائل ايشان مباحث وجود ذهني را البته نه به اين تعبير ولي به همين مضمون دنبال مي

 ي مطابقت ذهن با خارج را ثابت كرد.شود با ادلهباشد كه ميبه اين مي

يمات ديگر از قبيل وي در بحث تقسيمات علم حصولي، به تصور و تصديق و بعد تقس

 تصورات جزئي و كلي وبحث مفاهيم و معقوالت مي پردازد و آن ها را بررسي مي كند.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

177 

 

اهميت دادن ايشان به علم حضوري، هم از نظر كميّت و هم كيفيت راه را براي ديگر 

بيشترين تاثيرات از اين مباحث و حكمت اش بر جناب محققان و فيلسوفان باز كرد همچنان كه 

 را بوده كه توانستند نظام فلسفي جديدي را به نام حكمت متعاليه پي ريزي كند.مالصد
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 فصل چهارم:

 بررسی تاثیر افالطون در آرای معرفت شناختی شیخ اشراق
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در  در اين بخش كه آخرين فصل از اين نوشتار مي باشد به بيان نقاط اشتراك و افتراق

آراي معرفت شناختي افالطون و سهروردي مي پردازيم. اما قبل از ورود به موارد مشخص شده 

اين نكات مقدماتي نيز داراي در اين فصل به مقدماتي مي پردازيم كه ذكر آن ها الزم مي باشد. 

 موارد افتراقي و اشتراكي مي باشد.

 نكات مقدماتي .1

 نكته اول .1-1

هم افالطون و هم سهروردي از بزرگترين فالسفه زمان خويش مي باشند. افالطون بعد از سقراط 

راه او را جهت تنوير افكار عمومي ادامه داد و نظام جامعي تاسيس نمود و فلسفه اي پايه ريزي 

كه تا به امروز همگان در تفسير و تاويل آن مي كوشند؛ اگرچه بعضي از متفكران معتقدند كه  كرد

افالطون نظامي تشكيل نداد و تاسيس نكرده بلكه وارث گذشتگان خويش است و به نوعي تدوين 

نظريات آن ها را برعهده گرفته و برخي ديگر بالعكس، ولي در هرصورت چه نظام فلسفي اش 

شد و چه تدويني به قول برتراند راسل ، طرحي كه وي پي ريزي كرد، طرح نو و تاسيسي با

 جديدي مي باشد كه بدين صورت در گذشته مطرح نبوده.

از سوي ديگر، سهروردي نيز در زماني متولد شد كه فلسفه غالب آن زمان، فلسفه مشائي 

آثار ارسطو، كوشيدند و آن را  بود كه فارابي و ابن سينا و... ديگر بزرگان در شرح هاي خويش بر

فلسفه رايج عصر خويش گردانيده بودند، اگرچه از اين سو و آن سو صداي مخالفت هايي با 

فلسفه مشائي شنيده مي شد ولي طرحي كه ارائه مي گرديد، به عنوان فلسفه جديدي مطرح نبود، 

 روراند.بلكه به نوعي عرفان بود كه ضديت و مخالفت با فلسفه را در خود مي پ

سهروردي بعد از ممارست و تالش هاي بسيار و استفاده از اساتيد بسيار و شروحي كه بر 

فلسفه مشاء نوشت، به فكر طرح ريزي فلسفه جديدي افتاد كه هم از اسلوب فلسفه مشاء استفاده 

رد مي كرد و هم از راه و روش عرفان بي بهره نبود و با نبوغ ذاتي اش فلسفه جديدي را ابداع ك
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كه تاثيرگذاري اش در حكمت متعاليه مالصدرا، به نوعي بيشتر از فلسفه مشاء بود، اگر چه در 

مورد ايشان قضيه به نحوي بود كه ادعا مي كرد مبدع و موسس نيست بلكه وارث سنتي ديرپاست 

كه دست به دست منتقل گشته تا به او رسيده و ايشان صرفا احيا كننده اين حكمت خالده مي 

د كه داراي ارض جغرافيايي نمي باشد بلكه اشراقي بودن آن، از زاويه ديگري است كه دليل باش

آن از زبان خود شيخ اشراقي ذكر گرديد. يعني به نوعي در مورد اينكه آيا افالطون، نظام جامع 

فلسفي مستقلي تاسيس كرده و با توجه به اينكه خودش چيزي در اين مورد نقل نكرده، بلكه 

برداشت هاي ديگران در مورد نوشته هاي بجا مانده از اوست، ابهام اساسي وجود دارد، بيشتر 

اگرچه نو و جديد بودن آن  مثل فلسفه شيخ اشراقي مشخص است، ولي در مورد سهروردي اين 

قضيه، كامال واضح ومشخص است، به طوري كه خودشان مدعي هستند كه فلسفه شان برخاسته 

از او مي باشد و او محيي و زنده كننده اين حكمت است نه تاسيس كننده از فلسفه بزرگان قبل 

 آن.

 نكته دوم .1-2

مطلب بعدي كه بايد در اين جا ذكر گردد اين است كه با نگاهي به فلسفه افالطون مشخص مي  

گردد كه جدا كردن مباحث هستي شناسي اش از مباحث معرفت شناسي بسيار دشوار و سخت 

پلستون، اگر بخواهيم به مباحث معرفت شناختي اش، جدا از مباحث هستي مي باشد و به قول كا

مثل نظريه مثل و  1شناسي بپردازيم، نمي شود توقع داشت كه كامال به پيروزي دست يابيم.

يادآوري و... كه به نوعي هم از ديد هستي شناسي مي توان به آن پرداخت و هم معرفت شناسي و 

ر گفت كه نمي شود هستي شناسي و معرفت شناسي را در مورد اين به بيان ديگر مي شود اين طو

 نظريات از هم جدا كرد.

اين نكته درباره فلسفه سهروردي نيز صدق مي كند، يعني با نگاهي به مباحث ايشان، معلوم 

مي شود كه هستي شناسي و معرفت شناسي در مباحث او، به شدت به هم پيچيدگي و همبستگي 

ازهم، سخت و دشوار است. مثل نظريه نور كه جدا سازي هستي شناسي و  دارد و انفكاك آن

                                     
 .721،ص1. كاپلستون، تاريخ فلسفه،ج1
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معرفت شناسي در آن مشكل مي باشد. سهروردي و افالطون جزو معدود فيلسوفاني هستند كه 

 1 شان مي باشد.داراي چنين حالتي در فلسفه

 نكته سوم .1-3

حث معرفت شناختي بحثي كه در اين قسم مطرح مي گردد اين است كه افالطون، فلسفه و مبا 

اش را و البته به نوعي تمام هم و غم خويش را مصروف اين نكته كرد كه شكاكيت و سوفسطائي 

گري را به طور مطلق رد و انكار كند و معرفت و شناخت انسان به مسائل و مباحث پيرامون اش 

ه جان اش را را ممكن نشان دهد و به نوعي به استاد بزرگوارش، سقراط، اداي دين كرده باشد ك

به خاطر اين مساله يعني روشن ساختن اذهان جوانان آتن از سفسطه گري و رهائي از شك گرايي 

از دست داد، همان مساله اي كه شيخ اشراق نيز به آن اشاره داشته و آن را ذكر كرده و به عبارت 

و آن را  ديگر، سهروردي نيز در مباحث اش شكاكيت مطلق را به صورت شاخه بندي شده مطرح

به طور كامل رد كرده و معتقد به امكان پذيري علم و معرفت درباره آدمي شده است ولي با اندك 

تفاوتي و آن اينكه، بناي فلسفه افالطون و تمام فلسفه اش، به دليل زدودن شكاكيت و امكان 

و امكان پذيري معرفت بوده ولي در مورد شيخ به گونه اي ديگر و آن اينكه، رد شكاكيت مطلق 

پذيري معرفت در خالل مباحث اش و به صورت ضمني مطرح شد و نه اين كه اساس فلسفه 

سهروردي بر آن باشد. اساس فلسفه و حكمت سهروردي، بر ارائه راه و روش جديدي براي 

آموختن فلسفه و حكمت و معرفت گشت يعني افالطون عمرش را در راه رد شكاكيت و امكان 

روردي در ارائه راه و روش جديدي براي كسب معرفت و نوع نگاه معرفت صرف كرد و سه

جديدي به هستي، كه البته در اين فرق و تمايز بين نگاه اين دو فيلسوف بزرگوار، تفاوت زمينه و 

شرايط مقطعي از زندگي آن ها كه در آن به سر مي بردند، نقش و تاثير بسزايي داشته، كه نمي 

ذشت و نسبت به آن بي تفاوت بود كه البته به آن در مباحث قبل اشاره شود از كنار آن به راحتي گ

 شد.

 

                                     
. حسين فلسفي،مقاله هستي شناسي و شناخت شناسي تطبيقي افالطون و سهروردي، مجله برهان و عرفان،شماره نهم و 1

 .154-153، ص 1385دهم، پائيز و زمستان 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

182 

 

 نكته چهارم .1-4

موردي كه در اينجا بايد ذكر كرد و به نوعي هم در فلسفه افالطون و هم سهروردي سهم بسيار  

زيادي دارد اين است كه هردوي اين ها براي رسيدن به معرفت راستين و دست يافتن به شناخت 

جام مقدماتي را واجب مي دانند و به نوعي معتقدند كه تا افراد، ابتدائا به انجام مقدمات حقيقي ان

مشغول نگردد واين مراتب را نگذراند، نمي تواند به آن معرفت حقيقي دست يابد. و اساسا تمايز 

مباحث معرفت شناختي افالطون و سهروردي نيز وجود همين مقدمات و فراگيري آن هاست كه 

شان از ديگر متفكران هم عصرشان و در اعصار ديگر جدا گردد. به اعتقاد ي گردد فلسفهموجب م

افالطون و سهروردي، شخص با شروع اين مقدمات خود را آماده فراگيري معرفت راستين مي 

كند و در اين حال است كه مي تواند از فلسفه آن ها چيزي متوجه گردد و به كمال آن برسد. در 

اشاره مي گردد كه شخص بايد يكسري رياضت ها و سختي هائي بكشد وتن اش را اين مقدمات، 

از ماديات و شهوات دنيايي دورتر كند، تا بتواند نفس اش را رها سازد و از زندان تن جدا سازد. 

اين رياضت ها موجب مي شود كه عيار واقعي شخص نمايان گردد و پاكي و بي آاليشي اش 

سازد. مورد ديگري كه در اين مقدمات اشاره مي گردد، فراگيري علم  موجب رهائي اش را فراهم

رياضي و حساب و... مي باشد كه شخص با يادگيري آن به عالم معرفت و كمال راستين و حقيقي 

نزديك مي شود و خود را از جزئيات و مادياتي كه مانع و حجاب در رسيدن به معرفت و شناخت 

 حقيقي است، دور مي سازد. 

ين مقدمات، بالهاي رسيدن به معرفت راستين و پيمودن اين راه از ديدگاه افالطون و و ا

سهروردي مي باشد، اگرچه در اين جا نيز، همراه با تفاوتي مي باشد و آن اينكه از منظر افالطون، 

فراگيري علم رياضي و حساب و هندسه و نجوم و... اهميت بيشتري از ديگر مقدماتش يعني 

دارد، به طوري كه بيشتر مطالب وي درباره فراگيري علم رياضي و علوم مرتبط با آن رياضت و.. 

مي باشد و به رياضت به صورت جزئي مي پردازد و اين مطلب از منظر سهروردي، به صورت 

بالعكس مي باشد،يعني از ديد ايشان، رياضت و تحمل سختي ها، در درجه باالي اهميت و ارزش 

ه فراگيري رياضي در اين مقدمه به صورت جزئي و ضمني مطرح شده است. قرار دارد به طوري ك

سهروردي شروع فراگيري معرفت حقيقي را با رياضات و مشقت هايي ممكن مي شمارد و 

 يادگيري علم رياضي و... در درجه پائين اهميت قرار دارد.
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 نكته پنجم .1-5

ريات معرفت شناختي اش مي باشد افالطون، نظريه اي را مطرح مي كند، كه يكي از مهمترين نظ 

و آن نظريه؛ مثل است. افالطون در اين نظريه، مطرح مي كند كه معرفت ما به محسوسات تعلق 

نمي گيرد، زيرا جزئي هستند و دائما در حال تغيير و تغير و ثابت نيستند، در صورتي كه معرفت 

باشد كه جزئي و متغير نباشد بايد به چيز ثابت تعلق گيرد، پس بايد جاي ديگري وجود داشته 

بلكه ثابت و كلي باشد و معرفت به آن تعلق گيرد و آن، در جهان ديگري است به نام جهان 

معقوالت كلي، كه ثابت و صرف و اليتغير است و معرفت راستين همين مثل مي باشد. اين نظريه 

ا به طرفداران و موجب پيدايش مباحث مهم و جديدي در فلسفه گشت و به گونه اي فالسفه ر

منكران به مثل تقسيم كرد، به طوري كه در گذشته ، خصوصا در فلسفه اسالمي، بسيار به آن 

پرداخته شد ولي اصوال، فالسفه مشاء به دليل نوع نگاه و رويكردشان به آثار ارسطو و مباحث 

ين ايستاد و به دفاع عقلي و ... به آن معتقد نبودند، برخالف شيخ اشراق كه تمام قد در برابر مخالف

شان به ايجاد اصطالح جديد، از اين نظريه پرداخت، اگرچه تعبير شيخ درباره مثل، به روال عادت

متفاوت شد و سهروردي با كمي تفاوت به آن مثل معلقه يا ارباب اصنام و انواع گفت، اما همچنان 

يي همراه مي باشد و آن اين كه كه در موارد قبل ذكر شد، در اين جا نيز با تمايز ها و تفاوت ها

سهروردي بر اساس حكمت اشراقي اش معتقد است كه عالم به چهار قسم تقسيم مي گردد؛ عالم 

انوار قاهره، انوار مدبره، برزخ و صور معلقه كه از آن به عالم خيال، مثال، اشباح و... تعبير شده 

ثل را در عالم خيالي مي بيند برخالف است و بين عالم انوار قاهره و برزخ واقع است و انسان، م

مثل افالطوني كه وجود ثابت كامال مجرد دارد، مثل معلقه شيخ اشراق نيمه مجرد است، يعني 

بعضي از ويژگي هاي مادي مانند كم و كيف و وضع را داراست و تجرد برزخي دارند و اگرچه 

 ماده نيست ولي لوازم ماده را دارد.
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الطوني رب النوع انواع جسماني اند و براي هر نوع طبيعي يك و فرق ديگر اينكه مثل اف

فرا مجرد عقلي است، در حالي كه به اعتقاد شيخ اشراق، صور معلقه به تعداد افراد انساني مي 

 1 باشد و براي هر فردي يك صورت معلقه وجود دارد.

 نكته ششم .1-6

هستي شناسي كمك و بهره هردوي اين فيلسوفان بزرگ، در بحث هاي معرفت شناختي شان، از  

مي گيرند.)اين بحث جداي از بحثي است كه در نظر افالطون و يا شيخ اشراق، معرفت شناسي 

مقدم است يا هستي شناسي و اين كه  كدام يك از اين دو بر ديگري مبتني است و پايه مباحث 

 مي باشد.(

قاد دارند و به نظرشان، و هردو به باالترين مرتبه هستي شناسي در نظام معرفتي خويش، اعت

سالك بايد براي دست يابي به اين معرفت راستين به آن درجه عالي برسد و اال يعني در صورت 

 نرسيدن به آن درجه، فلسفه آن پوچ و باطل و بي معنا خواهد بود.

اساس نظام فلسفي افالطون همچنان كه ذكر شد، بر نظريه مثل است و به نظر وي در اين 

به هنگام رسيدن به معرفت راستين بايد تا باالترين درجه مثل به پيش رفت و به  نظام معرفتي

ايده)مثال( برتر و نيك رسيد. در نظر افالطون، ايده برتر قله جهان معقول و عالي ترين مرتبه 

 شناخت است.

همچنان كه  در نظر شيخ اشراق نيز، اساس نظام فلسفي وي بر نظريه نور است و در آن 

نوراالنوار كه باالترين درجه وجودي و  معرفتي است پيش رفت و آن معرفت حقيقي  بايد تا

است. ولي همچنان كه در موارد قبل ذكر شد، همراه با نوعي تفاوت مي باشد و آن اين كه، 

افالطون معتقد است كه ما، قبل از تولد و پيش از ورود و حلول روح در بدن اين معارف حقيقي 

 اش را ديده ايم و مشاهده كرده ايم ولي با تولد روح در بدن و مثل و ايده نيك

                                     
، انتشارات سمت، 1392. محمد ذبيحي، داوري ها، شناخت شناسي و نظام نوري در فلسفه اشراق، چاپ اول، پائيز 1

؛ علي اصغر محمد خاني و حسن سيد عرب، نامه سهروردي، مجموعه مقاالت، تهران، وزارت فرهنگ  245-243تهران،ص 

؛ مهدي امين رضوي ،سهروردي و مكتب اشراق، مجدالدين 95-93، ص1382و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات ، 

 .146، نشر مركز، ص 1385كيواني، چاپ سوم، تهران، 
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، نسيان بر او مستولي مي شود كه با تماس با محسوساتي كه سرمشق يا بهره مند از معقوالت كلي 

و ثابت هستند دچار يادآوري و تذكر گشته و مشاهدات قبلي را به ياد مي آوريم، اما شيخ به اين 

)قبل از تولد و حلول روح در بدن( آن معارف را مشاهده و آموخته ايم، مطلب كه ما آن ها را قبال

معتقد نيست و بالطبع فرآيند تذكر و يادآوري را نيز نمي پذيرد ويا اينكه حداقل اين طور به نظر 

مي رسد كه چون از تذكر و ياد آوري چيزي ذكر نمي كند ويا از اين لفظ استفاده ولي آن را در 

تعبيري افالطون به كار نمي برد، پس اين گونه به نظر مي رسد كه وي به آن  معناي اصطالحي و

 معتقد نيست.

پس از ذكر اين مقدمات، به سراغ بخش هاي مشخص شده و نقاط اشتراكي و افتراقي در 

 آن ها مي رويم.

 تعریف معرفت .2

طون، در اين قسم يعني تعريف معرفت، اين دو فيلسوف داراي دو نظر متفاوت اند. افال

خود معرفت را تعريف و تبيين مي كند و اين تعريف يكي از موارد اصلي نظام معرفتي افالطون 

است و وي با طي كردن فرآيندي از جنبه هاي ايجابي و سلبي به ماهيت معرفت حقيقي و راستين 

 مي رسد.

افالطون در شرايط و مقطع زماني زندگي مي كرد كه سوفسطائيان همه جا بودند و 

يراتشان بر جامعه آتني آن روز بسيار عيان و مشخص بود و مردم كامال در شك گرايي و تاث

شكاكيت مطلق به سر مي بردند، و عدم دسترسي به معرفت و حقيقت و امكان ناپذيري آن در بين 

مردم نهادينه شده بود و همه چيز نسبي تلقي مي شد و جزو دستاوردهاي سوفسطائيان به شمار 

ي در چنين شرايطي، سقراط، استاد بزرگ و فيلسوف تواناي آن روزگار در جهت مي آمد و حت

تبيين حقيقت و معرفت و دست يابي به اصول اخالقي ثابت، با محكوم به مرگ شدن در دادگاه 

 آتن به جرم انحراف افكار عمومي و... جانش را با سركشيدن جام شوكران از دست داد.

ميراث دار سقراط بزرگ مي دانست و در چنين شرايطي،  افالطون خود را شاگرد حقيقي و

جهت ادامه راه او و نشان دادن امكان پذيري معرفت و رد شكاكيت مطلق، با ترسيم فرآيندي كه 

حاصل از شاخصه هاي سلبي و ايجابي بود، به تعريف معرفت و امكان دست يابي به معرفت 

 رسيد.
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ري و تذكر مثل)ايده هاي( مشاهده شده، قبل از افالطون معرفت حقيقي و راستين را، ياداو

تولد و حلول روح در بدن مي دانست كه توسط فرآيند روش ديالكتيكي كه شرط اساسي اين 

يادآوري است و البته شايستگي روح با فراهم آمدن و مستعد شدن به واسطه مقدماتي كه فراگيري 

يقي مي رسد. به عبارت ديگر معرفت از رياضي، رياضات و... جزو آن مي باشد، به آن معرفت حق

 منظر افالطون شايستگي روح براي يادآوري مثل با به كارگيري روش ديالكتيك است.

اما اين جريان تعريف معرفت درباره سهروردي به گونه اي ديگر ره پيمود. سهروردي در 

ي خاص كتب فلسفي خويش به تعريف معرفت نمي پردازد، بلكه به ذكر راه ها و روش ها

رسيدن به معرفت، در فلسفه اشراقي خويش و همينطور به ذكر ابزارهاي آن مي پردازد. البته بايد 

خاطر نشان كرد كه اين مطلب نيز به دليل وجود شرايط خاص و احوال آن روز فلسفه اسالمي مي 

ن باشد.شرايط فالسفه اسالمي در آن روزگار طوري بود كه فالسفه در خود معرفت و حصول آ

حتي در راه و روش و ابزار، اما در تعداد  1شك نداشتند و آن را بديهي و يقيني فرض مي كردند

ابزار و انواع آن و... اختالف داشتند و يا در ذكر بعضي از مباحث آن كه آن ها را نيز به صورت 

 ضمني و در خالل مباحث فلسفي ديگرشان وارد مي كردند.

شراق نيز يكي از آنان بود، معرفت چيز بديهي و يقيني مي به نظر فالسفه اسالمي كه شيخ ا

باشد و البته با ذكر نكاتي خاص از شيخ دراين مورد كه به ايشان اختصاص دارد. سهروردي، 

معرفت را همچون علم و ادراك غير قابل تعريف و بديهي فرض مي كرد. شيخ معرفت را همچون 

تفسير « العلم نور يقذفه اهلل في قلب من يشاء » را به  علم و ادراك، نور مي داند و همچنان كه علم

مي كند، معرفت را نيز نور و بديهي و غير قابل تعريف و در نهايت وضوح و آشكار بودن مي 

داند. به نظر سهروردي همه معارف و... يا بايد بديهي باشد و يا اينكه در نهايت به بديهي برسد 

ن باشد. البته همچنان كه در بحث مربوط به آن در فصل قبل تا اينكه قابل شناخت و معرفت به آ

                                     
؛ حسن 27؛ محمد حسين زاده، درآمدي بر معرفت شناسي و مباني معرفت ديني،ص64ناسي، ص. حسن معلمي، معرفت ش1

 .66معلمي، پيشينه و پيرنگ معرفت شناسي اسالم،ص
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ذكر شد، شيخ از فطري و غير فطري بودن به جاي بديهي و غير بديهي استفاده مي كند و آن را 

  1شرح مي دهد.

 روش معرفت  .3

بعد از مبحث تعريف معرفت، به سراغ راه و روش معرفت مي رويم. در اين قسم بايد 

افالطون و سهروردي درباره راه و روش رسيدن به معرفت چيست و وجوه  روشن كنيم كه ديدگاه

 افتراقي و اشتراكي آن ها چه مي باشد.

با توجه به تصريحاتي كه شيخ اشراق در اين مبحث يعني روش معرفت شناسي، هم از 

يدگاه ديدگاه خودشان و هم درباره افالطون دارند، به نظر مي آيد كه ابتدا، روش اين علم را از د

 ايشان بررسي كنيم و بعد به افالطون بپردازيم.

از منظر شيخ اشراق روش اين علم، هم بحثي است و هم ذوقي و اگرچه اين روش، 

كاربردش در حكمت اشراق است و روش رسيدن به آن، ولي به علت به هم تنيدگي و پيچيدگي 

كه در مقدمات ذكر كرديم(،  معرفت شناسي و هستي شناسي در فلسفه هاي اين فيلسوفان)همچنان

 در اين مبحث نيز استفاده مي گردد.

از ديدگاه اصلي و كلي روش دست يابي به معرفت شناسي عقلي است، زيرا براي دست 

يابي و همينطور تجزيه و تحليل مسائل و مباحث آن و اين كه چه چيز مي تواند جزو معرفت 

زم در اين زمينه بپردازد، ولي از ديدگاه شيخ اشراق، باشد و... نياز به عقل مي باشد تا به كنكاش ال

روش به دست آوردن معرفت هم به توسط استدالل و عقل و بحث مي باشد و هم از طريق 

كشف و شهود و ذوق باطني و اين دو روش همچون بال پرنده روش صعود انسان به سوي قله 

 طلب خود شيخ اذعان دارد.هاي معرفت و روش دست يابي اين علم مي باشند و به اين م

و اما از ديد افالطون، نيز راه بدست آوردن معرفت، هم عقل است و هم شهود باطني و به 

اين مطلب سهروردي اذعان دارد. اگرچه شهيد مطهري در كتاب شناخت خويش اين مطلب را كه 

طون عقلي افالطون عالوه بر عقلي بودن در روش، ذوقي هم بوده رد مي كند و مي گويد افال

محض است و اين نسبت شيخ اشراق به افالطون و انتساب خويش به وي به دليل موجه جلوه 

                                     
 ،نشر مركز،ص1385. مهدي امين رضوي، سهروردي ومكتب اشراق، مجدالدين كيواني، تهران، چاپ سوم،1
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دادن نظر خويش بوده است.  شيخ اشراق در كتب اش تصريح به اين دارد كه در دست يابي به 

اين دو روش بحث و ذوق پيرو افالطون به عنوان امام الحكما است و خود افالطون هم به آن 

بود و هم به آن تصريح داشت كه با جستجو و پژوهش در دست نوشته هاي افالطون اين معتقد 

 طور به نظر مي رسد كه حق با شيخ اشراق باشد.

رهگيري و نشانه هاي اين دو روش از دست نوشته هاي بجا مانده از افالطون قابل  

طون در محاوراتش و پيگيري است. روش عقلي از مباحث ديالكتيك و گفتگوهاي نمايندگان افال

جستجو و كنكاش وي براي دست يابي به معرفت و... مشخص مي گردد و روش ذوقي وي نيز 

از تمثيالتي كه استفاده مي كنند مانند تمثيل غار كه در آن زندانياني را به تصوير مي كشد كه به 

ه غار مي رسد و به زنجير كشيده شده اند و يكي از آن ها خود را از آن ها جدا مي كند و به دهان

بيرون راه مي يابد و به ديدار ايده نيك و خير مي رسد و بعد دوباره باز مي گردد و... قابل 

تشخيص است. در اين تمثيالت افالطون نشانه هايي از شهود باطني و كشف و ذوق را راه 

مطرح مي كند رسيدن به اين علم مي داند و همين طور مباحثي كه درباره تجرد نفس از بدن و... 

 كه با روش ذوقي سازگار است.

شان نيز دارند و آن اينكه از البته در اين مورد افالطون با شيخ اشراقي تفاوتي در نوع نگاه

نظر سهروردي، اين دو روش دست يابي به معرفت، از نگاه ارزشي يكساني برخوردار نيستند بلكه 

ذوقي و باطني معارف را درك مي كرده و مي از نظر وي و به صراحت ايشان، خود ابتدا با روش 

فهميده و بعد آن را به صورت استدالل عقلي در مي آورد و اساسا حكمت و معرفت او شهودي 

است ولي از منظر افالطون به نظر مي رسد كه هيچ كدام از عقل و ذوق بر ديگري برتري نداشته 

 ه كرده.باشد، چون افالطون از هر دو روش در نوشته هايش استفاد

 ارزش معرفت .4

بحث ارزش معرفت از شاخه هاي مهم علم معرفت شناسي مي باشد كه شامل معيار 

جداسازي حقيقت از وهم و معرفت راستين و حقيقي از خطا و اشتباه مي باشد. شروع اين مبحث 

همچنان كه در فصل هاي پيشين ذكر كرديم، از آن جا شروع شد كه آدمي به خطاي بعضي از 

معارفش توجه پيدا كرد و همينطور در بين علما وانديشه هاي شان در اين مباحث،  علوم و

اختالف هاي معرفت شناسانه اي ديد و اين سوال براي او پيش آمد كه آيا هر چه كه به عنوان 
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علم و معرفت مي شناسد، مي تواند مصداق شناخت راستين و حقيقي باشد و يا اينكه نمي شود 

كم كرد و در صورت دوم مالك تشخيص معرفت حقيقي از خطا و اشتباه به اين نحو كلي ح

چيست و چگونه مي شود آن را تشخيص داد؟ براي جواب دادن به اين سواالت، بايد به اين نكته 

رسيد كه تعريف معرفت حقيقي از ديدگاه اين دو فيلسوف چيست و آيا ارزش و اعتبار معارف از 

ن كه خير بايد مورد بررسي قرار گيرد. بحث تعريف معرفت منظر آن ها يكسان است و يا اي

حقيقي در صفحات پيش گذشت و بررسي شد و حال در اين جا به ارزش معارف مي پردازيم. از 

 ديد هر دوي آن ها، معرفت امكان پذير است و دست يابي به آن ممكن مي باشد. 

راي ارزش و اعتبار يكساني از ديدگاه افالطون همه معارف به دست آمده براي انسان دا

نيستند. از ديد وي، معارف و علوم حاصله براي انسان از چند طريق حاصل مي گردند؛ يا اين 

معارف از راه ادراك حسي و از طريق ارتباط ما با محسوسات و دنياي خارج و پيرامون به دست 

 مي آيد و يا از طريق ادراك عقلي و شهود باطني.

ل از راه ادراك حسي به علت وجود خطاپذيري بسيار و جزئي به نظر وي معارف حاص

بودن و قابل تغيير بودن و... اصال قابل اعتماد نيست و اصال به آن معرفت اطالق نمي گردد، 

اگرچه از طريق مشاهده محسوسات و بهره مندي و يا تقلييد بودن آن از جهاتي ديگر، نقش 

اين مرحله، معرفتي ايجاد نمي كند و معرفت زا نمي  واسطه و پل را ايفا مي كند ولي ايشان در

باشد و ارزش و اعتباري ندارد. وي معارف حاصل از عقل و همين طور شهود باطني را چون كلي 

و غير قابل تغيير، ثابت مي داند، تمام ارزش و اعتبارات را براي آن قائل مي شود و فقط معرفت 

 حاصل از آن را داراي ارزش مي داند.

وردي نيز همچون افالطون همه معارف را داراي ارزش و اعتبار يكسان نمي داند، اما سهر

با اختالف نظر و تفاوت هايي با ايشان. شيخ اشراق، معارف حاصل از ادراك حسي را مثل بينائي 

چون حاصل عدم حجاب مابين چشم و شي مورد مشاهده و اشراق نفس بر آن مي پندارد، براي 

حسي نيز ارزش و اعتبار باالئي قائل است و آن را حاصل اشراق از قبيل علم  همين براي ادراك

شهودي و حضوري مي داند. به نظر شيخ معارف حاصل از ادراك شهودي و ذوقي باالتر از 

معارف عقلي است، زيرا شخصي كه از طريق استدالل و بحث و عقل به چيزي معرفت پيدا مي 

رس از لرزيدن و لغزش در اين معرفت را دارد و در دل به آن كند، خيلي به آن مطمئن نيست و ت
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اطمينان ندارد. به نظر شيخ ضميمه شدن ادراك عقلي به ادراك شهودي، داراي باالترين ارزش و 

 اعتبار معارف را دارد، بعد ادراك شهودي صرف و بعد ادراك عقلي.

 منبع و ابزار معرفت .5

ي بسيار پيچيده و مشكل در اين علم مي باشد، بحث ابزار و منبع معرفت، يكي از بحث ها

به طوري كه شهيد مطهري)ره( در كتاب شناخت خويش نيز به اين غامضيت و پيچيدگي اشاره 

مي كند و حتي در بسياري از مقاالت و... مشاهده مي شود كه افراد اين دو را با هم خلط كرده و 

 به اشتباه مي گيرند.

مك آن مي توان به شناخت و معرفت رسيد. منبع يعني محلي ابزار يعني وسيله اي كه به ك

كه به وسيله ابزار به توان معارف و علوم را از آن استخراج كرد. با توجه به اين موارد ذكر شده، 

افالطون منبع معرفت را جهان معقوالت و كليات و مشهودات مي داند، يعني همان جهان مثل كه 

، صرف، مجرد. وي ابزار رسيدن به معرفت را ان ثابت، اليتغيرهمه اين ها را در خود دارد، جه

 عقل و شهود مي داند.

ت و افتراقاتي نيز شيخ اشراق نيز، اگرچه با افالطون در جهاتي اشتراك دارد ولي تمايزا

مشاهده مي شود به طوري كه شيخ ابزار رسيدن به معرفت را حس و عقل و شهود مي داند و به 

عقيده وي براي هر سه اين ها مي توان معارف و علومي در نظر گرفت، برخالف افالطون كه 

و جهان حس را ابزار قابل اعتمادي نمي داند. از طرف ديگر شيخ منابع معرفت را نيز طبيعت 

 خارج، جهان معقوالت و كليات و مشهودات و وحي)كالم الهي و قرآن و..( مي داند.

حس: اولين درجه فهم انسان است كه اختصاص به عالم خارج دارد. ادراك حسي نيز  -1

حواس ظاهري و باطني، ادراك خويش را به نفس منتقل مي كند و نقش به واسطه 

بزرگي در معرفت انسان بر عهده دارد. همينطور اين حس نقش واسطه اي براي ادراك 

 خيالي و وهمي نيز برعهده دارد.

عقل: اين مورد اختصاص به معقوالت و مفاهيم و معاني كلي و چيزهائي كه از ماده  -2

جرد هستند دارد به طوري كه عقل تجريد و انتزاع بسياري از معاني و... را هم برعهده م

 دارد. اين قوه از قوه حس كمك مي گيرد و همين طور از آن استفاده مي كند.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

191 

 

قلب و باطن: اين مورد كه جزو معارف ذوقي و كشف و شهودي مي باشد اختصاص  -3

آن راه نيست و هركسي نمي تواند از آن به عالم مشهودات باطني دارد و هركس را به 

استفاده كند مگر براي اهلش و كساني كه در اين راه طي طريق كرده اند و به وادي آن 

 رسيده اند.

قرآن و نصوص معتبره: اين مورد با بكارگيري از آن و استفاده از آن در سراسر نوشته  -4

لوم مي گردد. به طوري كه ها و استفاده از منابع وحياني در مباحث معرفت شناختي مع

استفاده از آيات و تفاسير و همين طور روايات و احاديث گوناگون معلوم و مشهود مي 

 باشد.

 

 اقسام معرفت .6

از يك منظر، معرفت به سه قسم حسي و عقلي و شهودي تقسيم مي شود كه افالطون 

ادراك حسي معرفت زا معرفت حسي را نمي پذيرد و آن را بي ارزش تلقي مي كند. به اعتقاد وي 

نيست و به همين جهت در تقسيم بندي معرفت قرار نمي گيرد و لحاظ نمي گردد اگرچه نقش پل 

و و اسطه مي باشند كه در بخش ارزش معارف، ذكر آن گذشت. وي معرفت عقلي و شهودي را 

 مي پذيرد و تمام هم و غم خويش را مصروف نشان دادن اين نوع از معارف مي كند.

الي كه سهروردي هر سه قسم معارف را مطرح و آن ها را مي پذيرد. برخالف در ح

افالطون كه معرفت حسي را نمي پذيرد، شيخ، وقوف در معرفت حسي را نيز معرفت زا مي داند 

 و به اعتقاد ايشان معرفت حسي نيز دست كمي از ديگر معارف ندارد.

طه تقسيم مي گردد. شيخ اشراق در از سوي ديگر، معرفت به دو قسم با واسطه و بي واس

آثارش به هر دو نوع معرفت اشاره و با اينكه به هر دو نوع تصريح دارد ولي بيشتر تاكيدش را بر 

روي علم حضوري مي گذارد و به نوعي پايه ريزي فلسفه اش را بر روي آن قرار مي دهد. 

ي كند بي نتيجه نمي ماند اهميتي كه شيخ براي اين قسم از معرفت يعني علم حضوري مصروف م

و بيشترين تاثير گذاري را بر فلسفه پس از خويش خصوصا حكمت متعاليه و مالصدرا مي گذارد 

 و به نوعي باب جديدي در اين راه باز مي كند.
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و اما افالطون، اگرچه به اين نوع از معرفت و تقسيم بندي اش تصريحي ندارد، زيرا اين 

اين معارف از خصوصيات فلسفه اسالمي خصوصا شيخ اشراق  نوع تقسيم بندي و ذكر اقسام

است ولي با جستجو در كتب افالطون و نظرياتي كه ذكر مي كند و همين طور تمثيل هايي كه 

ذكر مي كند مانند تمثيل غار و حكايت ارابه هاي خدايان و صعود به آسمان باال و نظاره كردن به 

رباره ادراك حسي و رسيدن از آن به معرفت حقيقي و كلي ايده نيك و گنبد آسمان و مباحثي كه د

 و ... دارد به هر دو نوع معرفت، يعني حصولي و حضوري اشاره مي كند.

و در پايان، از فصل هايي كه ذكر شد، واضح مي گردد كه گرچه افالطون در شيخ اشراقي 

لحكمه و رئيس الحكما خطاب تاثير گذار بوده و اين تاثير به نحوي جدي بوده كه وي او را امام ا

مي كند و وي را امام اشراقيين و افالطون الهي مي نامد، به طوري كه اعتقاد داشت افالطون نيز 

جامع بحث و ذوق است، ولي اين طور نبوده كه سهروردي در تدوين حكمت اشراقي و مباحث 

افتراقات و اشتراكات معرفت شناختي اش فقط از افالطون متاثر باشد، بلكه همچنان كه در بحث 

ذكر كرديم ، اين تاثير گذاري در حد بخشي از اصول بوده و نه فروع و ايشان به تصريح خودش 

 از چند منبع استفاده كرده است.

حكمت يونان باستان: وي براي فالسفه يونان ارزش بسياري قائل بود و اين منبع را  -1

رچه ارسطو را مي ستود ولي اصلي ترين منبع ذكر مي كند و در ميان يونانيان اگ

افالطون را بسيار باالتر از وي مي دانست همچنان كه در حكايت مناميه نيز چنين است 

كه در آن براي افالطون اهميت بسياري قائل شد و او را در زمره فالسفه و حكماي 

 حقيقي دانست.

حكمت مشاء: سهروردي همچنان كه خودش ذكر مي كند، ساليان متمادي حكمت   -2

و به شرح هاي آن مي پرداخت و اين حكمت،  مشاء را مي خواند و تدريس مي كرد

مقدمه اي براي ايشان شد تا بتواند حكمت اشراقي خويش و مباحث هستي و معرفتي 

خويش را تدوين كند، به طوري كه اگر اين حكمت نبود، شايد شيخ نمي توانست به 

 را دنبال كند. صورت تضادي مباحث اصلي خويش

حكمت ايران باستان: سهروردي به حكمت ايرانيان باستان يعني فهلويون و خسروانيان   -3

ژه اي داشت به طوري كه بسياري از و زردتشتيان باالخص به زردتشت ارادت وي
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اصطالحات حكمت اشراق خويش را از آنان گرفته است و همين طور از اسطوره هاي 

ه است. وي خود را زنده كننده حكمت ايران باستان مي داند، آن ها استفاده بسيار كرد

البته راه آنان را از مجوس جدا مي كند و اشاره مي كند كه ايرانيان باستان، مردمي 

خداپرست بوده اند و با مجوس و دوگانه  پرستان كه عقائد شرك آميز داشتند، فرق 

 داشتند.

مسلمان معتقد و حكيم بزرگي بود كه  تعاليم اسالمي و استفاده از قرآن: شيخ خود  -4

دستي در تفسير نيز داشته و در كتاب هاي ايشان استفاده بسياري از آيات و روايات نيز 

ديده مي شود، حتي به گونه اي كه اسطوره ها و افسانه هاي ايراني در خدمت حكمت 

اشراق و مباحث هستي شناختي و معرفت شناختي خويش به واسطه آيات قرآن و 

وايات اسالمي رمز گشائي مي كرد. و در كلمه التصوف ذكر مي كند كه اگر سخن و ر

 كالمي با قرآن و حديث سازگار نباشد، بيهوده و باطل است.

عرفان اسالمي: قرابت افكار و انديشه هاي شيخ با تعاليم عرفان اسالمي، حاكي از   -5

هاي خود، زياد به سخنان  رابطه عميق بين او و عارفان مسلمان مي باشد. وي در نوشته

صوفيه و عارفان استناد مي كند و حتي چگونگي طي طريق و سير و سلوك عرفاني و 

احوال سالكان طريقت را مطرح مي كند. وي در كتب خويش از عرفائي همچون حالج 

 و شيخ ابوالحسن خرقاني، بايزيد بسطامي، سهل بن عبداهلل تستري و... نامبرده است.

خود را نقطه كانوني ميراثي ماندگار از جانب خداوند مي داند كه به واسطه شيخ اشراقي، 

وحي به هرمس يا همان ادريس پيغمبر رسيده است. حكمت پس از آن به دو شاخه تقسيم شد كه 

يكي به ايران آمد و ديگري به مصر رفت و از آن جا به يونان رسيد و سپس وارد تمدن اسالمي 

 رسيد. شد و در نهايت به ايشان
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 جمع بندي

اين فصل به دنبال تاثير افالطون در آراي معرفت شناختي شيخ اشراقي است و مي خواهد 

آن را به صورت افتراقات و اشتراكات آراي معرفت شناختي افالطون و سهروردي، در مسائل پي 

 گيري كند.

ات مقدماتي الزم است و ان اينكه سهروردي اگرچه قبل از ورود به اين مسائل، ذكر نك

افالطون را امام الحكماء خطاب مي كند و وي را امام اشراقيين و افالطون الهي مي نامد و معتقد 

بود كه افالطون نيز جامع بحث و ذوق بود ولي اين طور نبود كه شيخ اشراقي فقط از افالطون در 

، زيرا سهروردي تصريح كرده كه از منابع متعددي در آراي معرفت شناختي اش بهره برده باشد

. حكمت ايران 3. حكمت مشاء 2. حكمت يونان باستان 1اين راه استفاده كرده است، مانند: 

 . عرفان اسالمي.5. تعاليم اسالمي و قرآن 4باستان 

شيخ اشراقي، تصريح مي كند كه حكمت يونان باستان و از ميان فالسفه آن ها، افالطون 

نها يكي از منابع مورد استفاده ايشان در تدوين كتب و مباحث معرفتي ايشان بوده نه همه آن ها، ت

همچنان كه به تصريح شيخ اشراقي، وي خود را نقطه كانوني ميراثي ماندگار از جانب خدوند مي 

ي داند كه به واسطه وحي به هرمس يا همان ادريس پيامبر رسيد و پس از آن دو شاخه شد كه يك

به ايران آمد و ديگري به مصر رفت و از آن جا به يونان رسيد و سپس دوباره وارد تمدن اسالمي 

 شد و در نهايت به ايشان رسيد.

و اما نقاط اشتراكي و افتراقي افالطون در آراي معرفت شناختي سهروردي اين كه، علي 

نظام فلسفي و ديگري به  رغم اين كه هر دو از فيلسوفان بزرگ اند ولي يكي به دنبال تاسيس

دنبال احياء كردن حكمت خالده؛ مباحث هستي شناسي و معرفت شناختي هر دو با طرح 

نظرياتشان به شدت به هم پيوسته است و قابل انفكاك نيست. هر دو به دنبال رد شكاكيت و 

اين  رهائي از آن هستند ولي افالطون همه عمر خويش را مصروف اين كار كرد ولي سهروردي در

مورد به صورت ضمني وارد شد و بيشتر توان اش را صرف ارائه راه و روش جديدي براي 

يادگيري فلسفه و حكمت كرد. هر دو شروع حكمت را با مقدمات مي پسندند و در گرو شروع 

 مقدمات مي دانند البته با تفاوتي در نوع مقدمه.
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مي پذيرد ولي با تفاوت و اينكه سهروردي اصلي ترين نظريه افالطون يعني نظريه مثل را 

هر دو در بحث هاي معرفت شناختي از هستي شناسي كمك مي گيرند و هر دو به باالترين مرتبه 

هستي شناسي در نظام معرفتي خويش به نام هاي ايده نيك و نوراالنوار معتقدند و اعتقاد دارند بر 

رجه عالي برسد والَا همه چيز بيهوده اينكه سالك بايد براي دست يابي به معرفت راستين به آن د

 خواهد بود.

 پس از ذكر مقدماتي، بايد به سراغ موارد اصلي مشخص شده برويم.

افالطون خود معرفت را تعريف مي كند ولي سهروردي به دنبال راه ها و روش هاي خاص 

 رسيدن به معرفت است. هر دو در روش يكي هستند؛ يعني جامع بحث و ذوق و يا  كشف و

استدالل. افالطون معرفت حسي را نمي پذيرد و فقط به دنبال معرفت كلي ثابت يعني معرفت 

حاصل از عقل و شهود باطني است ولي سهروردي معرفت حس مانند مشاهده را نيز از قبيل 

 اشراق نفس مي داند و وقوف در آن را معرفت زا برخالف افالطون. 

قل و شهود را همانند شيخ اشراقي قبول مي كند. افالطون، ابزار حس را نمي پذيرد ولي ع

از طرفي افالطون منبع معرفت را جهان معقوالت و شهودات يعني جهان مثل مي داند و براي 

رسيدن به معرفت بايد با آن وصل شد ولي شيخ منابع معرفت را حس، عقل، قلب و باطن وهمين 

معرفت حسي، عقلي و شهودي را   طور قرآن و نصوص معتبره مي داند. سهروردي هر سه نوع

 مي پذيرد بر خالف افالطون كه اولي را رد مي كند.

اما در مورد تقسيم اختصاصي سهروردي از معرفت به نام معرفت بي واسطه يا حضوري و 

با واسطه يا حصولي، گرچه افالطون تصريحي به آن ندارد، زيرا اين نوع تقسيم بندي از 

با اين حال از تمثيالت و حكايات و... افالطون اين طور به نظر خصوصيات فلسفه اسالمي است 

 مي رسد كه وي به آن ها يعني معرفت با واسطه و بدون واسطه معتقد بوده است.
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 نتیجه گیري

معرفت شناسي حوزه اي از دانش هاي بنيادين است كه تاريخچه اي به قدمت عمر انسان 

داده، در پي شناخت به معرفت شناسي و شناخت اهميت ميدارد. چرا كه انسان همواره به نحوي 

خود و جهان پيرامون بوده است. مباحث معرفت شناسي از مهمترين مباحث فلسفي از اغاز 

رود. اهميت و ارزش پيدايش فلسفه تا عصر كنوني در ميان فيلسوفان غرب و شرق به شمار مي

ز جمله مباحثي است كه همواره براي علم و ادراك انسان نسبت به خود و جهان پيرامون ا

فيلسوفان در درجه بااليي از اهميت قرار داشته است و در اين باره به بحث و نظر پرداخته اند. 

افالطون به عنوان پدر فلسفه غرب و اولين فيلسوفي كه توانست نظام جامع فلسفي خاص خود را 

س از خود نهد و در اين سو يعني در طرح ريزي كند و تاثيرات غيرقابل انكاري بر فيلسوفان پ

جهان اسالم، شيخ اشراق به عنوان نخستين فيلسوف مسلماني كه نظام فلسفي قالب ان روزگار به 

نام فلسفه مشاء را كه بزرگاني چون فارابي، ابن سينا،ابن رشد و... به پيروي از ارسطو و نظام 

به پيروي از افالطون و ديگر حكماء  فلسفي اش رشد دادند، پي افكند و نظام فلسفي جديدي را

ريزي كرد كه آن را حكمت اشراق ناميد، در تاريخ فلسفه غرب و شرق از اهميت بسيار بااليي پي

 در ميان فيلسوفان برخوردارند.

اما از زماني كه تفكر نظام مند شكل گرفت، تحقيق نسبتا نظام مند درباره معرفت نيز شكوفا 

فكر منسجم از هستي را به فيلسوفان يونان باز مي گردانند، پيشينه گرديد. از انجا كه طرح ت

شود.نخستين فيلسوفي كه تدبر جدي بر معرفت و معرفت شناسي نيز به اين فيلسوفان منتهي مي

باشد و نقش اساسي و تعيين كننده را در اين تحليل ان ارائه نمود و به نوعي پايه گذار فلسفه مي

باشد. افالطون مباحث معرفتي اش را در برابر سوفسطائيان و طون ميكند، افالعلم ايفا مي

شكاكاني مطرح كرد كه اعتبار علم و ادراك را مورد ترديد قرار داده و در مواردي ان را انكار و 

شبهاتي را در اين باب مطرح كردند. آنان سخنان خود را توسط تعارض فالسفه و علما در باب 

كردند و با اين افكار و تفاوت فرهنگ ها، اداب و رسوم تقويت مي فهم حقايق، خطاهاي حواس

خود جوي آكنده از شكاكيت را در جامعه يونان به وجود آوردند. افالطون در رد شبهاتي كه 

سوفسطائيان براي امكان تحقق علم و معرفت مطرح ساختند، مباحث معرفت شناسي را در رأس 

ارائه نظريات فلسفي مهم خويش از جمله نظريه ) مثل(  فعاليت هاي فكري خود قرار داد و با
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حقيقت اصلي اشياء را ايده يا مثال دانست و با اين نظريه عالم معقوالت و مثل را از عالم ماده و 

 محسوسات جدا كرد و عالم معقوالت را قابل معرفت و شناسايي قلمداد نمود.

اوت بود. زيرا سير معرفت شناسي در ولي از سوي ديگر مساله در فلسفه اسالمي كامال متف

رفت، يعني تا پيش از عالمه طباطبايي)ره( فلسفه اسالمي به صورت تكاملي و اصالحي پيش

معرفت شناسي بطور ضمني مطرح بوده است، اگرچه در همين حد نيز مطالب ارزشمندي توسط 

يش از پيش بر آن اش و تاكيد بفالسفه اسالمي خصوصا شيخ اشراق با طرح مباحث علم حضوري

مطرح شد كه پايه و اساس معرفت شناسي اسالمي قرار گرفت. از منظر متفكران مسلمان در 

معرفت شناسي، دستيابي به معرفت امري ممكن بلكه متحقق است، از اين رو، بر اساس رويكرد 

بر تمييز از قدما، وجود واقعيت في الجمله، امكان معرفت يقيني به آن، وجود خطا و توانايي انسان 

خطا و صدق از كذب امري بديهي است، مشغله اصلي معرفت شناسي اسالمي اين است كه در 

مورد معيار معرفت و مالك ارزيابي گزاره ها به كاوش بپردازد و معياري را براي تشخيص گزاره 

 اي از امورهاي صادق از گزاره هاي كاذب به دست آورد. در چنين رويكردي، انسان به پاره

معرفت دارد و اين معرفت يقيني، ترديد ناپذير و غيرقابل زوال است و شك و ترديدي در اين 

گونه معرفت ها معقول نيست. انچه معقول است و عقالني، اين كه با اين سرمايه معرفتي، گزاره 

توان كاخ عظيم معرفت هاي هاي صادق از كاذب و خطا تمييز داده شود. با چنين رويكردي مي

 را بر چنين پايه هاي استوار و مستحكم بنا نهاد. بشري

گذار فلسفه و كسي كه مباحث معرفتي ايد كه افالطون به عنوان پايهحال اين سوال پيش مي

را در راس فعاليت هاي فكري خود قرار داده است، بر مباحث معرفت شناختي شيخ اشراق به 

ق ناميد و خود را به نوعي وامدار افالطون اي كه خود آن را حكمت اشراگذار فلسفهعنوان پايه

 داند، چه تاثيري نهاده است؟مي

افالطون، نظام فلسفي را بنيان نهاد كه براي رسيدن به معرفت حقيقي، بايد فرآيندي را طي 

كرد. زيرا وي ادراك حسي را در حال تغيير و شدن مي پنداشت و به آن كامال بي اعتماد بود، لذا 

ود تا نظامي فلسفي پي ريزد تا در آن علم و معرفت امكان پذير باشد. بدين وي به فكر اين ب

جهت وي مثل را پيشنهاد مي دهد. در نظر او متعلق معرفت حقيقي بايد ثابت و پايدار باد يعني 

 متعلق عقل نه حس.
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به نظر وي، توانايي معرفت در ادمي غير از توانائي پندار و عقيده است و اگر جهان 

لمرو پندار و عقيده است، پس بايد جهان ديگري باشد به نام جهان مثل يا ايده ها كه محسوس ق

 در مقابل جهان محسوس بتواند متعلقات معرفت را در خود جاي دهد.

اما نكته اينجاست كه افالطون پس از پيشنهاد مثل به اين فكر افتاد كه اين مثل از كي با 

او سروكار دارد، لذا از ديدگاه وي فرآيند رسيدن به مثل  انسان بوده و چطور با علم و معرفت در

 از طريق نظريه اي است كه خود آن را بسط و گسترش داد و آن نظريه ياداوري و يا تذكر است.

افالطون در اين نظريه مطرح مي كند كه معرفت و علم در واقع نوعي تذكر و ياداوري 

ز تعلق به بدن انساني و مادي اش در اين جهان، دانسته هاي پيشين است. زيرا نفس انسان پيش ا

در جهاني ديگر)همان جهان مثل و ايده ها( همه حقايق)مثل( را رويت كرده و دانسته و پس از 

حلول در بدن انساني، دچار نوعي غفلت و نسيان گرديد و دانسته هايش را فراموش كرده و آن 

ن متولد مي شود، همه حقايق در او نهفته است علوم و معارف از او زدوده شده است. و وقتي انسا

كه غبار غفلت و نسيان بر آن نشسته است و هنگامي كه با علم و معرفتي روبرو مي شود نه اينكه 

 چيزي را مي آموزد بلكه اين همان آموخته هاي قبلي است.

دچار  افالطون در اين مرحله، به فكر اين افتاد كه اگر اين علوم در انسان نهفته است و

غفلت شده است، پس چطور آن ها را به ياد مي اورد. وي در اين مرحله به فكر به كارگيري 

روشي به نام ديالكتيك افتاد كه منجر به ياداوري علوم و معارف از پيش داشته و فراموش شده مي 

آوري شود، روشي كه از ديدگاه او هنر فيلسوف است كه البته شايستگي اخالقي روح انسان در ياد

 و استفاده از روش ديالكتيك شرط اساسي است.

هاي سلبي و بنابر اين دست يابي به معرفت از منظر افالطون، فرآيندي است كه از جنبه

آيد كه البته نظريه مثل و يادآوري در اين نظام فلسفي ها به دست ميايجابي يك سري از شاخصه

ثابت كرد كه معرفت و حقيقت ثابت است و سهم بسزايي دارد. افالطون با نظام فلسفي خود 

توان بدان دست يافت و نه اينكه به قول سوفسطائيان نسبي باشد، البته به زعم او اين حقيقت را مي

 «.جهان مُثُل»نبايد در اين جهان صيرورت هراكليتي جست، بلكه در جهاني ديگر به نام 

 وردي خودش را احياءكنندهاما در اين سو يعني جهان اسالم، شيخ شهاب الدين سهر

حكمت اشراق مي داند و مجدد آن مي باشد برخالف زعم ديگران؛ وي فيلسوفي است كه خود و 
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حكمت اش را متعلق به جاي خاصي و ارض جغرافيائي نمي داند، بلكه مالك و معيار سنجش 

و قومي به  تفكر اصيل از غير اصيل را، قلبي بودن و قدسي بودن آن مي داند و از ديد نژادي

 داوري در مورد انديشه و تفكر نمي پردازد.

به اعتقاد ايشان اين ميراث ماندگاري است كه از ديگران به ايشان منتقل شده است و 

حكمت االشراق اش، حكمتي است كه برهان و استدالل را در كنار عرفان و كشف و شهود و 

كند، لي و همراه با برهان روشن رد ميدهد و شكاكيت مطلق را به صورت استدالمشاهده قرار مي

 نه اين كه به ادعاي ايمان و... خود را از شكاكيت فراگير رهانيده باشد.

دانند، حس را وي در ساختار معرفت شناسي خويش عقل و حس را ابزار علم و ادراك مي

ر قائل به علم ها را به اقسام ديگر تقسيم كرده و در بحث ابصابه ظاهر و باطن و هر كدام از اين

حضوري و اشراق نفس است و محسوسات را در صورت مطابقت با واقع از قبيل علم حضوري 

 داند.مي

سهروردي علم را به حضوري و حصولي تقسيم كرده و هركدام از اين علوم را بررسي مي 

ر ديگ كند، همچنان كه مصاديق علم حضوري را بر مي شمرد و به علم حضوري بيشتر از فالسفه

نهد و موارد ديگري از قبيل علم خداوند و مجردات به ماسواي خود را هم حضوري ارج مي

داند و علم ما به داند. شيخ اشراق حتي ادراك نفس به بدن، وهم و خيال را نيز حضوري ميمي

 داند.احساساتمان را نيز حضوري مي

كند و قائل ن مضمون دنبال ميايشان مباحث وجود ذهني را البته نه به اين تعبير ولي به همي

 اي مطابقت ذهن با خارج را ثابت كرد. شود با ادلهباشد كه ميبه اين مي

 وي در بحث تقسيمات علم حصولي، به تصور و تصديق و بعد تقسيمات ديگر از قبيل

 تصورات جزئي و كلي وبحث مفاهيم و معقوالت مي پردازد و آن ها را بررسي مي كند.

يشان به علم حضوري، هم از نظر كميّت و هم كيفيت راه را براي ديگر اهميت دادن ا

بيشترين تاثيرات از اين مباحث و حكمت اش بر جناب محققان و فيلسوفان باز كرد همچنان كه 

 مالصدرا بوده كه توانستند نظام فلسفي جديدي را به نام حكمت متعاليه پي ريزي كند.

 و اشراقيين امام را وي و كند مي خطاب حكماءال امام را افالطون اگرچه سهروردي

 كه نبود طور اين ولي بود ذوق و بحث جامع نيز افالطون كه بود معتقد و نامد مي الهي افالطون
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 تصريح سهروردي زيرا باشد، برده بهره اش شناختي معرفت آراي در افالطون از فقط اشراقي شيخ

 حكمت. 2باستان يونان حكمت. 1: مانند است، كرده استفاده راه اين در متعددي منابع از كه كرده

 .اسالمي عرفان. 5 قرآن و اسالمي تعاليم. 4 باستان ايران حكمت. 3 مشاء

 افالطون ها، آن فالسفه ميان از و باستان يونان حكمت كه كند مي تصريح اشراقي، شيخ

منابع.  همه نه بوده ايشان معرفتي مباحث و كتب تدوين در ايشان استفاده مورد منابع از يكي تنها

 هرمس به وحي واسطه به كه داند مي خداوند جانب از ماندگار ميراثي كانوني نقطه را خود وي،

 تقسيم شاخه دو به آن از پس حكمت. است رسيده پيغمبر ادريس و آگائدمون يا شيث همان يا

 تمدن وارد سپس و درسي يونان به جا آن از و رفت مصر به ديگري و آمد ايران به يكي كه شد

 خود شيخ اشراق كه نقطه كانوني اين جريان بود، هر دو سلسله به نهايت، در و شد اسالمي

 (156 ،2ج ،1380 سهروردي،)  ،(111 ،1ج ،1380سهروردي،.)رسيد

آيد كه شيخ اشراق با تحقيق و بررسي در كتب افالطون و شيخ اشراق، اين نتيجه بدست مي

 از افالطون متاثر بوده است. به دو صورت كلي و جزئي

به صورت كلي؛ ايشان در روش معرفت شناختي به اذعان خويش از افالطون متاثر بوده 

 و استدالل توسط به هم معرفت آوردن دست به روش اشراق، شيخ ديدگاه بدين صورت كه از

 لبا همچون روش دو اين و باطني ذوق و شهود و كشف طريق از هم و باشد مي بحث و عقل

 باشند. مي علم اين يابي دست روش و معرفت هاي قله سوي به انسان صعود روش پرنده

 نظرياتشان طرح با دو حكيم، هر شناختي معرفت و شناسي هستي از طرف ديگر، مباحث

 هستي از شناختي معرفت هاي بحث در دو هر .نيست انفكاك قابل و است پيوسته هم به شدت به

 نام به خويش معرفتي نظام در شناسي هستي مرتبه باالترين به دو هر و گيرند مي كمك شناسي

 معرفت به يابي دست براي بايد سالك اينكه بر دارند اعتقاد و معتقدند نوراالنوار و نيك ايده هاي

 .بود خواهد بيهوده چيز همه والَا برسد عالي درجه آن به راستين

 افالطون ولي هستند آن از رهائي و شكاكيت رد دنبال به دو و اما به صورت جزئي؛ هر

 شد وارد ضمني صورت به مورد اين در سهروردي ولي كرد كار اين مصروف را خويش عمر همه

 دو هر. كرد حكمت و فلسفه يادگيري براي جديدي روش و راه ارائه صرف را اش توان بيشتر و

 نوع در تفاوتي با اما دانند مي مقدمات شروع گرو در و پسندند مي مقدمات با را حكمت شروع
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مقدمه و اولويت بندي آن؛ به طوري كه افالطون به رياضي و مشتقات آن بيشتر اهميت مي دهد و 

 شيخ به رياضت ها.

هردو، عقل و شهود را به عنوان معرفت، ابزار و منبع معرفت مي پذيرند ولي در مورد حس 

نه ابزار و نه منبع قبول ندارد برخالف نظر مشتركي ندارند. افالطون حس را نه به عنوان معرفت و 

 شيخ اشراق كه آن را از معارف دانسته و حتي بعضي از اقسام آن را از قبيل اشراق نفس مي داند.

 گرچه حصولي، هستند، يا واسطه با و حضوري يا واسطه هر دو قائل به معرفت بي

و آن  است اسالمي فلسفه اتخصوصي از بندي تقسيم نوع اين زيرا ندارد، آن به تصريحي افالطون

 حكايات اش استفاده مي كند، برخالف شيخ اشراق كه تصريح به آن دارد. و تمثيالت را بيشتر در

شيخ اشراق نيز همچون افالطون قائل به نظريه مثل مي باشند و از آن در مباحث فلسفي  

ادعايي افالطون با مثل شان استفاده كرده اند ولي همراه با تفاوت هايي كه به ديد بسياري مثل 

پذيرفته شده شيخ اشراق فرق هاي بيشماري دارند كه اصلي ترين تفاوت آن اين است كه بناي 

فلسفه افالطون بر نظريه مثل نهاده شده، درحالي كه شيخ اشراق با پذيرفتن اين نظريه با تفاوت 

 هايي، آن را در جزء يكي از مباحث اش نقل كرده است.

 از( بالنعل النعل طابق)كامال سهروردي كه رسد مي نظر به فته شده، چنينبا تمام موارد گ

 يعني مثل؛ نظريه مثل ايشان علمي نظرات از بعضي از استفاده صورت به بلكه نبوده متاثر افالطون

 فروع، زيرا اين دو حكيم در در نه و بوده متاثر او از مباحث اصول از اي پاره در سهروردي

 .  اند داشته مشهود نظر اختالف هم با ديگر از مباحث بسياري
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 ، انتشارات سمت، تهران.1392پائيز 

رابينسون و گراوز، ديو و جودي، تاريخ فلسفه غرب، شهاب الدين عباسي، چاپ  .45

 .138اول، تهران، نشر علم 

رابينسون و گراوز، ديو و جودي، فلسفه، امير نصري، چاپ اول، تهران، شيرازه،  .46

1379. 

 .1380ن قدم اول، مصطفي يونسي، چاپ اول، تهران، شيرازه، رابينسون، ديو، افالطو .47

 م. 1966، تهران، مكتب االسدي،1رازي، فخر، المباحث المشرقيه،ج .48

، قم، مكتبه ايه ا.. المرعشي، 1رازي، فخر، شرح الفخر الرازي علي االشارات،ج .49

 ق.1404

رواز، پائيز راسل ، برتراند، تاريخ فلسفه غرب، نجف دريابندري، چاپ ششم، كتاب پ .50

1373. 

مفردات الفاظ القرآن، صفوان عدنان راغب اصفهاني، حسين بن محمد، ، .51

 .1413دمشق، دارالكلم، داوودي،

 راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن. .52

رباني گلپايگاني، علي، معرفت دين از منظر معرفت شناسي، چاپ دوم، تهران، كانون  .53

 .1389انديشه جوان، 

 .1389چاپ اول، قم، بوستان كتاب، رحمان، غالم رضا ، فلسفه افالطون، .54

 .1365، تهران، كتابخانه صدر، پائيز 1رشاد، محمد، فلسفه آغاز تاريخ،ج .55

تهران، دانشگاه تهران،  زيبا كالم، فاطمه، سير انديشة فلسفي در غرب، چاپ اول، .56

 .1378پائيز 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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چاپ دوم قم، مؤسسه تحقيقاتي و  سبحاني، جعفر، شناخت در فلسفه اسالمي، .57

 .1382تعليماتي امام صادق )ع(، 

پ اول، قم، المركز سبحاني، جعفر، نظريه المعرفه، حسن محمد مكي العاملي، چا .58

 ق. 1411للدرامات االسالميه، 

السبزواري، هادي، شرح المنظومه، حسن حسن زاده آملي، چاپ اول، تهران، نشر  .59

 ، جزء اول.1369ناب، 

 .1375سيد جعفر، فرهنگ اصطالحات عرفاني، تهران، طهوري،  سجادي، .60

ها و گفتگوها( سيد صدر سهروردي، شهاب الدين يحيي، المشارع و المطارحات )راه .61

پ اول، تهران، انتشارات كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي الدين طاهري، چا

 .1385اسالمي، تابستان 

 ه كتاب حكمة االشراق، سيد جعفر سجادي،سهروردي، شهاب الدين يحيي، ترجم .62

 .1389 دانشگاه تهران، ، تهران،چاپ نهم

، محمد ملكي، چاپ اول، تهران، 1سهروردي، شهاب الدين يحيي، حكمة االشراق،ج .63

 .1391پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

، سهروردي، شهاب الدين يحيي، حكمة االشراق، سيد جعفر سجادي، چاپ ششم .64

 .1377تهران، دانشگاه تهران، بهار 

سهروردي، شهاب الدين، حكمه االشراق، سيد جعفر سجادي، چاپ نهم، تهران،  .65

 دانشگاه تهران.

سهروردي، شهاب الدين، حكمه االشراق، قطب الدين شيرازي، چاپ اول: تهران،  .66

 .1392بنياد حكمت صدرا، بهار 

، سيد حسين نصر، 3اق، جسهروردي، شهاب الدين، مجموعه مصنفات شيخ اشر .67

 .1380تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تابستان  چاپ سوم،

 چاپ سوم، سهروردي، شهاب الدين، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، نجفقلي حبيبي، .68

 .1380تهران پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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فرد: تاريخ بسيار مختصر فلسفه، سي، سالمن و ام. هيگنز، رابرت و كتلين، شور  .69

 .1387كيوان قباديان، تهران، نشر اختران، 

 .137شريف جرجاني، مير سيد، التعريفات، چاپ چهارم، تهران، ناصر خسرو،  .70

 .1384شمس، منصور، آشنايي  با معرفت شناسي، چاپ اول، تهران، طرح نو،  .71

تربتي، چاپ  شهرزوري، شمس الدين محمد، شرح حكمة االشراق، حسين ضيائي .72

 .1380دوم، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

شهرزوري، شمس الدين محمد، نزهة االرواح و روضة االفراح )تاريخ  .73

الحكماء(،مقصود علي تبريزي، چاپ دوم، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، تابستان 

1384. 

مهدي في التصور و التصديق،شيرازي و رازي، صدر الدين و قطب الدين، رسالتان  .74

 ق.1416اسماعيليان،  شريعتي، قم،

چاپ دوم، تهران، شرح اصول كافي، محمد خواجوي،شيرازي، صدر الدين محمد، .75

 .1383، 1پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ج 

، االسفار العقيه االربعه، بي نا، 3شيرازي، صدر المتألهين، الحكمة المتعاليه ،ج .76

 ش. 1368ا،جبي

 1981، چاپ سوم، بيروت، دار احياء التراث، 3شيرازي، صدرالدين محمد، اسفار،ج .77

 م.

شيرازي، قطب الدين، شرح حكمة االشراق، محمد موسوي، چاپ اول، تهران،  .78

 .1388حكمت، 

شيرازي، قطب الدين، مقدمه شرح حكمة االشراق سهروردي، محمد خواجوي،  .79

 .1391چاپ اول، تهران، موئي، 

در الدين شيرازي، محمد بن ابراهيم، اسفار االربعة العقليه، بيروت، دار احياء ص .80

 م. 1981الترات العربي، 

ي خراسان، صدر الدين شيرازي، محمد بن ابراهيم، المظاهر االلهيه، چاپ خانه .81

 تا.مشهد، بي
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صدر الدين شيرازي، محمد بن ابراهيم، مفاتيح الغيب، چاپ اول، تهران، مؤسسه  .82

 .1363عات و تحقيقات فرهنگي، مطال

، بيروت، داراحياء التراث 8االسفار االربعه،جصدر الدين شيرازي، محمد بن ابراهيم، .83

 ق. 1383العربي، 

ضيائي، حسين، معرفت واشراق در انديشه سهروردي، سيمانور بخش، چاپ اول،  .84

 .1384تهران، نشر پژوهش فرزان روز، 

، تهران، دارالكتب 1بر بحار االنوار،ج  تعليقات طباطبائي، سيد محمد حسين، .85

 .1382االسالمي، 

،، چاپ پنجم، تهران، 1طباطبائي، محمد حسين، اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج .86

 .1375صدرا، 

، چاپ ششم، تهران، 2طباطبائي، محمد حسين، اصول فلسفه و روش رئاليسم،ج .87

 .1368صدرا، 

، قم انتشارات اسالمي، 8وي، جطباطبائي، محمد حسين، الميزان، محمد باقر موس .88

1363. 

، نشر 21طباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمه، عباس علي زارعي سبزواري، چاپ  .89

 ق. 1424اسالمي، 

طباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، عباس علي زارعي سبزواري، قم، نشر  .90

 ق. 1422اسالمي، 

 .1423مي، نهاية الحكمه، قم، النشر االسالطباطبائي، محمد حسين،  .91

 .1386عباسي داكاني، پرويز، سهروردي و غربت غربي، چاپ اول، تهران، نشر علم،  .92

چاپ اول، مكتبه التراث، احمد شوحان،غزالي، ابو حامد بن محمد، الرسالة اللدينه، .93

 ق. 1414دمشق، 

، چاپ دوم، قم، الشريف 1غزالي، ابو حامد بن محمد، المستضفي في علم االصول،ج .94

 ش.1364الرضي، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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غزالي، ابو حامد بن محمد، المنتقذ من الضالل، جميل ابراهيم حبيب، بغداد، دار  .95

 .12ق، ص  1287القادسيه، 

غزالي، ابو حامد بن محمد، معيار العلم في المنطق، احم شمس الدين، چاپ اول،  .96

 ق. 1410بيروت، دار الكتب العلميه، 

چاپ اول، تهران، غفاري، سيد محمد خالد، فرهنگ اصطالحات شيخ اشراق،  .97

 .1380انجمني آثار و مفاخر فرهنگي، 

فارابي، ابونصر، الجمع بين رأيي الحكيمين، البصير نصري نادر، چاپ دوم، تهران،  .98

 ق. 1405الزهراء، 

فتحي زاده، مرتضي، جستارهايي در معرفت شناسي، معاصر، چاپ اول، قم، كتاب  .99

 .1384طه، زمستان 

 غالمحسين توكلي، چاپ اول،سامي فيلسوفان بزرگ،هاي افراست، اس. ائي.، آموزه .100

 .1388حكمت،

 .1385فروغي، محمد علي، سير حكمت در اروپا، چاپ سوم، تهران، زوار، زمستان  .101

فعالي، محمد تقي، درآمدي بر معرفت شناسي ديني و معاصر، چاپ اول،  .102

 .1377انتشارات معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسالمي، زمستان قم،

فعالي، محمد تقي، مجموعه مقاالت معرفت شناس، مشهد، دانشگاه علوم اسالمي  .103

 .1386رضوي، شهريور 

مجموعه مقاالت معرفت شناسي، چاپ دوم، مشهد، دانشگاه فعالي، محمد تقي،  .104

 .1388علوم اسالمي رضوي، مهر 

پائيز  ، قم، دفتر انتشارات اسالمي، 1فقيهي، علي نقي، نگرشي نو بر تاريخ فلسفه، ج .105

1389. 

علم حضوري، چاپ اول، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي  فنائي اشكوري، محمد، .106

 ،.1375امام خميني )ره(، 

معقول ثاني، چاپ اول، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و  فنائي اشكوري، محمد، .107

 .1375پژوهشي امام خميني )ره(، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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211 

 

و احمد حسين فياضي، غالم رضا، درآمدي بر معرفت شناسي، مرتضي رضايي  .108

 .1386شريفي، چاپ اول، قم، مؤسسه آموزش و پژوهشي امام خميني )ره(، تابستان 

فيومرتون، ريچارد، معرفت شناسي، جالل پيكاني، چاپ اول، تهران، حكمت،  .109

1390. 

انتشارات علمي و فرهنگي، قيصري، داوود، رسالة التوحيد و النبوة و الوالية، تهران، .110

1365. 

، جالل الدين مجتبوي، چاپ 1ك، تاريخ فلسفه، يونان و روم، جكاپلستون، فردري .111

 .1388هشتم، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 

، جالل الدين مجتبوي، چاپ پنجم، تهران، 1كاپلستون، فردريك، تاريخ فلسفه،ج .112

 .1385سروش، 

كازروني)قطب الدين شيرازي( ، محمد بن مسعود، شرح  حكمة االشراق  .113

.. نوراني و مهدي محقق، چاپ اول، تهران، سلسله انتشاراتي انجمني آثار سهروردي، عبدا.

 .1382و مفاخر فرهنگي، 

فيلسوف بزرگ از تالس تاسارتر، محمد رفيعي مهر آبادي،  50كالينسون، دايانه،  .114

 .1380چاپ اول، تهران، مؤسسه انتشارات عطائي، 

ئي، چاپ اول، تهران، ، سيد جواد طباطبا1تاريخ فلسفه اسالمي،جكربن، هانري، .115

 .1373كوير، 

كرسون، آندري، فالسفه بزرگ، كاظم عمادي، چاپ چهارم، تهران، صفي عليشاه،  .116

 .1363پائيز 

كرفورد، جي بي، تاريخ فلسفه غرب، حسن فتحي، تاريخ فلسفه غرب: از آغاز تا  .117

 .1392افالطون، چاپ اول، تهران، حكمت، 

لفضل حضيري قزويني، چاپ اول، تهران، امير كريج ،ادوارد، درآمدي بر فلسفه، ابوا .118

 .1388كبير، 

كريچلي، سايمون، فيلسوفان مرد، عباس مخبر، چاپ دوم، تهران، مركز زمستان  .119

1391. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 .1385كيني، جان، جي.، افالطون، عزت ا... فوالدوند، تهران، نشر ماهي،  .120

تهران،  ، دارالكتب االسالميه،1كليني، محمد بن يعقوب، االصول من الكافي،ج .121

 ه.ق. 1388

ي يونان، حسن فتحي، چاپ اول، تهران، فكر گاتري، دبليو، كي.سي، فالسفه .122

 .1375روز،

 گاتري، دبليو، كي.سي، فيلسوفان يونان باستان از طالس تا ارسطو. .123

گاتليپ، آنتوني، روياي خرد تاريخ فلسفه غرب از يونان باستان تا رنسانس، لي  .124

 .1384قنوس، السازگار، چاپ اول، تهران، ق

گمپرتس، تئودور، متفكران يوناني، محمد حسن لطفي، چاپ اول، تهران،  .125

 .1375خوارزمي، مراد 

الندسمان، چارلز، درآمدي بر معرفت شناسي، مهدي مطهري، چاپ اول، قم، دفتر  .126

 .1390نشر معارف، تابستان 

 الهيجي، محمود، مفاتيح االعجاز في شرح گلشن راز، كيوان سميعي، تهران، .127

 تا.كتابخانه سنايي، بي

 .1384الوين، ت.ز.، از سقراط تا سارتر، پرويز بابايي، چاپ اول تهران، نگاه  .128

الئرتيوس، ديوگنس، فيلسوفان يونان، بهرادر رحماني  چاپ اول، تهران، نشر مركز،  .129

 .1387اسفند 

، چاپ دوم، تهران، انتشارات المعتبر 1مجلسي، محمد باقر، بحار االنوار،ج .130

 تا.بيميه،االسال

سهروردي )مجموعه مقاالت(،  نامه حسن،محمد خاني و سيد عرب، علي اصغر و .131

 .1382چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تابستان 

 نصر اهلل پور جوايد: چاپ دوم،، 1تاريخ فلسفه در اسالم،جمحمد شريف، ميان،  .132

 .1389مركز نشر دانشگاهي،  تهران،

 .1376جا، تهران، انتشارات الزهراء، مدرس زنوزي، آقا علي، بدايع الحكم، بي .133

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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مر، گستون، افالطون، فاطمه خوانساري، چاپ اول، تهران، مؤسسه پژوهشي  .134

 .1383حكمت و فلسفه ايران، 

، چاپ هشتم، تهران، شركت چاپ و 1آموزش فلسفه، ج مصباح يزدي، محمد تقي، .135

 .1388نشر بين الملل، بهار 

، چاپ چهارم، تهران، چاپ و نشر 1آموزش فلسفه،ج مصباح يزدي، محمد تقي، .136

 . 1383بين الملل وابسته به مؤسسه انتشارات اميركبير، 

تعليقه علي نهاية الحكمه، چاپ اول، قم، مؤسسه در راه  مصباح يزدي، محمد تقي، .137

 ق. 1405حق، 

 را .، تهران، صد1جمطهري، مرتضي، آشنايي با علوم اسالمي، .138

 ، 1366، تهران، انتشارات حكمت، 1مطهري، مرتضي، شرح مبسوط منظومه،ج .139

 ،.1380مطهري، مرتضي، شرح منظومه، چاپ هفتم، تهران، صدرا،  .140

 .1382، تهران، صدرا، 32، چاپ 1مطهري، مرتضي، كليات علوم اسالمي،ج .141

 .1378چاپ سيزدهم، تهران، صدرا، آبان مطهري، مرتضي، مسأله شناخت، .142

 .1373، چاپ اول، تهران، صدرا، بهار 13، مرتضي، مجموعه آثار،ج مطهري .143

 .1378شناخت، چاپ سيزدهم، تهران، صدرا، آبان  مطهري، مرتضي، مساله .144

 ق. 1420ش،  1378مظفر، محمدرضا، المنطق، چاپ هشتم، قم، اسماعيليان،  .145

معلمي، حسن، پيشينه و پيرنگ معرفت شناسي اسالمي، چاپ اول، تهران،  .146

 .1386شگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، پژوه

معلمي، حسن، فلسفه اشراق، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم  .147

 .1387ها )سمت(، پاييز انساني دانشگاه

معلمي، حسن، معرفت شناسي و مباحث جديد كالمي، چاپ اول، قم، بوستان  .148

 .1390كتاب، 

 .1385انديشه جوان،  معلمي، حسن، معرفت شناسي، تهران، كانون .149

 .1383معلمي، حسن، معرفت شناسي، چاپ اول، قم، مركز جهاني علوم اسالمي،  .150

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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معلمي، حسن، نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه اسالمي، چاپ اول، تهران،  .151

 .1378پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي تابستان 

هران، مركز معلمي، حسن، نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه غرب، چاپ اول، ت .152

 .1380نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، بهار، 

معلمي، حسن، نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه غرب، چاپ دوم، تهران،  .153

 .1388پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 

 .1388پ اول، تهران، امير كبير، ، چا1معين، محمد، فرهنگ فارسي،ج .154

فلسفه غرب، عزت ا... فوالدوند، چاپ سوم، مگي، براين، فالسفه بزرگ آشنايي با  .155

 .1385تهران، خوارزمي، اسفند 

، 1ملكيان، مصطفي، تاريخ فلسفه غرب، )مجموعه درسهاي استاد ملكيان(،ج  .156

 .1379تهران، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، آبان 

 .1376مهدوي، يحيي، شكاكان يونان، چاپ اول، تهران، خوارزمي،  .157

در، درآمدي موضوعي بر معرفت شناسي، رحمت ا... موزر و وتروت، پل و مول .158

 .1385رضايي، چاپ اول، قم، مؤسسه آموزش و پژوهشي امام خميني )ره(، بهار 

نصر ،سيد حسين، سه حكيم مسلمان، احمد آرام، چاپ ششم، تهران، امير كبير،  .159

1386. 

ي اسالمي، چاپ اول، تهران، نصر و ليمن، سيد حسين و اليور، تاريخ فلسفه .160

 .1386حكمت، 

هالينگ ديل، ر.ج.، تاريخ فلسفه غرب، عبدالحسين آذرنگ، چاپ چهارم، تهران،  .161

 .1381ققنوس، 

 .1386هرش، ژان، شگفتي فلسفه، عباس باقري، چاپ دوم، تهران، نشرني،  .162

چاپ اول، اهواز، نشر  مهرداد ميريان فر،هريسون باربت،آنتوني ، فلسفه افالطون، .163

 .  1384رسش، زمستان 

پ اول، متي، همايون ، علم و ادراك يا تئوري شناخت در فلسفه اسالمي، چاه .164

 .1362تهران، اميركبير، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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و هاملين، ديويد، تاريخ معرفت شناسي، شاپور اعتماد، تهران، پژوهشگاه علوم  .165

 .1374انساني و مطالعات فرهنگي، 

 .1382زمستان ققنوس،  واربتون، نايجل، آثار كالسيك فلسفه، مسعود عليا، تهران، .166

واربرتون، رايچل، آثار كالسيك فلسفه، مسعود عليا، چاپ سوم، تهران، ققنوس،  .167

1386. 

ورنر، شارل، حكمت يونان، بزرگ نادرزاده، چاپ سوم، تهران، انتشارات علمي و  .168

 . 1382فرهنگي، بهار 

 .1357ياسپرس، كارل، افالطون محمد حسن لطفي چاپ اول تهران خوارزمي  .169

يحيي، از يقين تا يقين راه نو در معرفت شناسي و متافيزيك، قم، يثربي، سيد  .170

 .1383موسسه بوستان كتاب، 

، 1386يثربي، سيد يحيي، حكمت اشراق سهروردي، چاپ دوم، قم، بوستان كتاب،  .171

 .22-21ص

 .1386يثربي، يحيي، حكمت اشراق سهروردي، چاپ دوم، قم، بوستان كتاب،  .172

پور، چاپ اول، قم، ، مهدي علي2و  1اشراق،ج يزدان پناه، سيد يداهلل، حكمت  .173

 .1389پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، زمستان 

، چاپ اول، تهران، خواندي، فروردين 3محمد حسن لطفي،ج يگر، ورنر، پايديا، .174

1376. 

 مقاالت

، بهار 1ي متعلق(، معارف عقلي، شماره نامهاي از فرهنگاحمد ابوترابي، تصور )مقاله .1

1385. 

تسلر، مقالة افالطون، حسن فتحي،نشريه عالمه،دوره اول، شماره پنجم، تابستان ادوارد  .2

1382. 

 .5، شماره 1389اسحاق كوهساري، كشف و شهود عرفاني، فلسفه دين، بهار  .3

حسن مرادي و رضا اكبريان، تجرد خيال و لوازم فلسفي و كالمي آن، آينه معرفت، شماره  .4

 .1387، تابستان 15

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 .1388، زمستان 40شماره م ماهوي، فلسفي، منطقي، ذهن،حسن معلمي، مفاهي .5

ي اشراق ي نظام فلسفهمشاهده، روش اشراق و زبان شعر بحثي درباره حسين ضيائي، .6

 .1389دي  -، مصر78و  77الدين سهروردي، بخارا، شماره شهاب

حسين فلسفي، هستي شناسي و شناخت شناسي تطبيقي افالطون و سهروردي، مجله  .7

 .1385و عرفان،شماره نهم و دهم، پائيز و زمستان برهان 

حميد رضا شاكرين، روش آزمون صدق كشف و شهود عرفاني، كتاب نقد، تابستان و بهار  .8

1378. 

 .1390، شهريور 48كتاب ماه فلسفه، شماره خديجه مقدس زاده، عقل از منظر ابن سينا، .9

 .1390، شهريور 48فه، شماره زاده، عقل از منظر ابن سينا، كتاب ماه فلسخديجه مقدس .10

هاي اخالقي، سال رحمان احترامي، ماهيت عقل عملي ا زديدگاه فالسفه اسالمي، پژوهش .11

 .1391، بهار 7دوم، شماره 

، 4و  3رضا برنجكار، ماهيت عقل و تعارض علي و روح، نقد و نظر، سال اول، شماره  .12

 .1374تابستان و پاييز 

-هاي فلسفيانايي آن در فرآيند شناخت، پژوهشزهرا خير اللهي، ماهيت عقل و تو .13

 .1390، زمستان 50كالمي، شماره 

حكت سينوي، شماره خيال و صور خيالي در دو مكتب دنيوي و اشراقي،سحر كاوندي، .14

 .1387، بهار و تابستان 39

، پاييز 13سيد احمد غفاري قره باغ، عليت؛ معقول اول يا ثاني، معرفت فلسفي، شماره  .15

1385. 

بازنگري در تعيين محدوده علم حضوري و علم حصولي، باغ،د احمد غفاري قرهسي .16

 .1387، پائيز 53ي صدرا، شماره خردنامه

سيد جعفر سجادي، حواس پنجگانه از نظر فلسفه اشراق، دانشكده ادبيات و علوم انساني  .17

 .1355و بهار و تابستان  94و  93دانشگاه تهران، شماره 

 .1352، زمستان 15از نظر فالسفه، معارف اسالمي، شماره  سيد جعفر سجادي، عقل .18

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شماره بيست  نامة مفيد، سيد محمد انتظام، مقاله ساختار منطقي معرفت شناسي افالطون، .19

 .1379و چهارم، زمستان 

ي اقسام ثانوي علم حصولي در نظر صدر الدين شيرازي، فردنامهسيد محمد حكاك، .20

 .1383، تابستان 36صدرا، شماره 

 .1372،بهار4سيد محمد رضا حجازي، مفهوم شهود در فلسفه اسالمي، معرفت، شماره  .21

 .1382پاييز و زمستان ،2و 1سيد محمود نبويان، مفاهيم، معرفت فلسفي، شماره  .22

 ،«نقد آراي معاصر در تعريف و كاراي علم حضوري»سيد يحيي يثري، علم حضوري  .23

 .1382، پاييز 16و  15ذهن، شماره 

، 3حمدي سعدي، معقوالت ثانيه فلسفي از دسدگاه مشائيان، علوم اسالم، شماره عباس ا .24

 .1385پايير 

 .1379، زمستان 4عباس عارفي، چالشي در بديهيات، ذهن، شماره  .25

 .16و  15،شماره 1382عباس عارفي، معرفت و گونه هاي شهود، ذهن، پائيز و زمستان  .26

شناسي معرفت46ور و تصديق از منظر عبد الحسين خسروپناه و مهدي عاشوري، قسم تص .27

 .1392، بهار و تابستان 5، شماره 46فلسفه و كالم اسالمي، سال  نوصدرايي،

عبد الحسين خسروپناه، چيستي علم حضوري و كاركردهاي معرفت شناختي آن، ذهن،  .28

 .1382، پائيز و زمستان 16و  15شماره 
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Abstract 

Epistemology is one of the most important issues of philosophy, since 

philosophy comes into existence till now among the philosophers; that, 

they always discuss it.The first philosopher, who seriously reflect on 

cognition and analyze it, is Plato who is known as founder or father of 

philosophy of west. 

On other hand, in the world of Islam, Suhrawardi is the first Muslim 

philosopher that laid the new philosophy system following the Plato or 

other philosophers. He called it Wisdom of Illumination.  

Therefore, these two philosophers are more important in the philosophy 

history of east or west. So, the question that raised is how much had 

Plato (as a president or Imam of illumination philosophy according to 

Suhrawardi) influence on Suhrawardi (as a founder of illumination)?In 

this study, researcher is to using the library method investigate about this 

influence. 

Thus, checking the issues of epistemology, common point of view of two 

philosophers, such as: rejection of absolute skepticism; being required to 

learn the basics before the start of wisdom; the complexity of ontology 

and epistemology; processing the high degree of cognition by seekers;, 

and the differences between their views, such as: Plato is founder and 

Suhrawardi is reviver; the difference in the type of preparation ; 

acceptance of feeling or nature as a tool or source of cognition by 

Suhrawardi unlike Plato;, conclude Suhrawardi is indebted to Plato in 

some principles of illumination like the method of epistemology but his 

method has many differences in details. 

Keywords: Plato, Suhrawardi, cognition,theory of Forms, intuitive 

knowledge 
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