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 چکیده
( و ق549ـ587اشراق ) خیش دگاهیاز د یقیموانع معرفت حق موضوعپژوهش حاضر با 

کر مسلمان ی این دو متفهاشهیآرا و اند قیو تلف یق( به بررس735)د  یمحمود کاشان نیعزالد
ده کرنبال د یلیتحلی ـ فیبا روش توص را آنان آرای هایتفاوت و هاشباهت و پرداخته است

عقل و  ،اشراق خیاز جمله موانع معرفت نزد ش یتداللو اس یعلوم عقل ی واست. ادراکات حس
 که یمانزعلم را تا  سهروردیاست.  یمحمود کاشان نیاز جمله موانع معرفت نزد عزالدمعاش 

که  داندیو معقوالت محصور م عتیطب نیداللت دارد در سجّ ناتیبر صور محسوسات و تع
 ،نیقیو  انمیبر نور ا هیبا تکنیز  ینقاصر است. کاشا قتیت آن حقیعقل و چشم دل از رؤ ةدید

و  یطانیو وساوس ش یگناه و هواجس نفسان چون علم و استدالل، عقل معاش، یموانع
و  استعداد انسان با توجه به دارد.یکه انسان را از کسب معرفت باز م داندیم یرا آفت ییتاخودس

 مستلزم یقیبه معرفت حق دنیمعرفت را دارد و رس ةکمال و افاض یستگیشا اشیوجود تیظرف
 از عالم ظاهر است. ییو رها یکدورات و شواغل جسمان از عالم محسوسات، یختگیگس

 گانکلیدواژ
 تصوف. ،یاسالم ةفلسف ،یکاشان محمود نیاشراق، عزالد خیش ،شناسیمعرفت علم،
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 مقدمه
ده بو مطرح شناسیشناخت ةدر مقول یاساس یبه عنوان پرسش ربازیموانع شناخت از د

 در ریس و یهال اتیآ یةرمزگونه در سا یلیبا تأو یمحمود کاشان نیاشراق و عزالد خیاست. ش
 یهست وزرماسرار و  کشفرا کنار زده و  یهست هاییکیتار انددهیآفاق و انفس، کوش

ز آن توان اباست که چه بسا  داشته یتینظران چنان اهمموضوع نزد صاحب نیبپردازند. طرح ا
 بهره نیشیحکما و خردمندان پ یفکر راثیاز م برداریشناخت در بهرههمچون منطق 

 یابیدست موانع انبی در هاتفاوت و هان است که شباهتجستار حاضر ای یجست. پرسش اصل
ن آبر  پیش روپژوهش  ست؟یچ یمحمود کاشان نیاشراق و عزالد خیاز نظر ش تبه معرف

 نیا به یمحمود کاشان نیاشراق و عزالد خیش یهاشهیاند جو در آرا ووبا جست که است
دو  نیاست و با مراجعه به آثار ا یلیتحلـ  یفیتوص نیز قیپرسش پاسخ دهد. روش تحق

 ةنیو زم آن دو در دو سنت ةسال 150 ی در تاریخبا درنگ ،و عارف سده ششم و هشتم میحک
ع بر مناب یمتک و تریفلسف یاشراق از دستگاه خیفرض است که ش نیظاهر متفاوت بر ابه

سنت  و تابع انهیگرانقل یاهیرو یکاشان نیسود برده است و عزالد یو فلسف یگوناگون حکم
 هایشباهت حال نیبا ا .است رفتهگ شیدر پ انهیصوف یرا در سلوک یاسالم عتیو شر
 یستیئالدیا یشیاست و هر دو با گرا شانهایاز تفاوت شیرو ب شیآنان در پرسش پ ییمحتوا
ه ک یمکتب ةرسی و سنت در که اندبه دست داده یگفتمان ی،انتزاع یمیبا پردازش مفاه یبو اد

 یرشگزا ق،یتحق ةنیشیوجو در پ. جسترسدیشناخته شده و مشهور به نظر م اندهستیدر آن ز
 به دست نداد. مزبور ةمسلمان در مسئل میدو حک نیا دگاهید ةسیمشابه از مقا

 معرفت یستی. چ1
 هایهستند که پرسش از موانع و اختالل هاییشناسی و منطق دامنهاختشن فلسفه،

دانسته  یعلم شتریکه امروز ب یانهگراواقع یکردهای. روشودیمعرفت در آنها پردازش م
بود  یصورت غالب یایدئالیستی و ادب کردیرو ولی اند؛به خود گرفته یتجرب یصورت شوندیم

 بود یباور صادق ی،. معرفت در سنت فلسفشدیدانسته م یعلم یی،شانوگرایپ هایکه در سده
و گواهان روزگار  نیراست انیشواپی چهآن ینیو د یه شده باشد و در سنت عرفکه موجّ

 یو عرب یفارس هایکه در زبان یواژگان ةاهیشناخته باشند. س تیگذرانده اعتبار آن را به رسم
و نظام به  یبستگمترادف، تو در تو، فاقد هم یفهرست ،قرار دارند «شناخت» ةبا مسئل وندیدر پ

مانند عقل، علم، فهم، درک، شعور، تصور، حفظ، ذکر، معرفت،  ی. واژگانرسدینظر م
 ل،یتفص ل،یتأو ر،یتفس قاظ،یا ه،یتنب ر،یحدس، کشف، شهود، اشراق، تنو ت،یحکمت، درا
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فراست،  است،یک ال،یخ ن،یقیذکا، فطنت، حضور، وهم، ظن،  ص،یتشخ ن،ییتع ن،ییتب
تجربه، الهام، وجد، وارد، خاطر، عبارت،  ،یمس، وح ،یتلق ،یطلوع، خبر، رأ رت،یبص

 افتن،یخرد،  ،ییآشنا ،یو آگاه یو وقوف در زبان عرب تیواقع قت،یحق قه،یرق فه،یاشارت، لط
 که اندهمجموع نیا از یبخش یدر زبان فارس یشنودن و روشن دن،ید کردن، ادی نش،یدانش، ب

 مالصدرا. اندهشد ادی« شناخت» ةدر متون معطوف به دامن شانمتضادهای و مشتقات اب
 دهیخود آورده است و کوش بالغی حیمفاتواژگان را در کتاب  نای از مورد سی فرق( ق1050)
نو  یا گفتمانی نییتب تواندیخود م یدر جا میمفاه نیا یاز آنها داشته باشد. پردازش ادب ینییتب

 یاجتماعـ  یاسیاوضاع س گرید یاز سو .مکتب به دست دهد ایآن فرد  یناختش تیاز وضع
طرف  کیحمالت مغوالن به وجود آمده بود از  ةجیکه در نت (اشراق خیش )روزگار قرن ششم

( و فخر ق450ـ505)یهمچون امام محمد غزال یمتشرعان نیضربات سهمگ گریو از طرف د
 یایاح برایاشراق را بر آن داشت که  خیش ،یونانی ةفلسف کری( به پق544ـ606) یراز

 بکوشد. یریبه دل یو مشرق یحکمت اشراق

 اشراق خیمعرفت از نظر ش. 1ـ1
 عبارت د. بهباطن شروع کر ریاحوال درون و تفس ةخود را با مطالع یآفاق ریاشراق س خیش

 نست.ادو اشراق نفس  یبه باطن هست یرا راه یسفر به عالم محسوسات و عالم سفل گرید
 را یاز حکمت اشراق هاییهباستان و عارفان شرق و غرب رگ ونانیو  رانیدر ا یسهرورد

 ،ی)سهرورد است دهیکه به او رس داندیم یازل ایهریرا خم حکمت نیو ا کندیمشاهده م
عتقد ماو  .است یبر علم حضور یاشراق مبتن خیش شناسیت(. معرف494، ص1ج ،1375

 شناخت .ستین شیجدا از خو کس چیدارد و ذات ه ید آگاهاست که انسان به ذات خو
 نیکه ا ردپذییم تصور یذات انسان بر محور خودآگاه یو حت یو موجود یءذات هر ش
ناخت ش یهروردسبه زعم  نی. بنابراشودیمجاهت نفس و انقطاع از خلق انجام م یةامر در سا

لت دال یاز علم حضور ینوع از آن جهت که نزد نفس حاضرند، به ایمعلومات و صور اش
 و« من»ذات  نیب کینفس به تفک یاشراق در باب علم حضور خیش گرید ریتعب کیدارد. در 

ذات من  ریغ باشد. یصورت مثال ،«من»آنجا که تصور هر کس از  ،استمعتقد « منِ مشهود»
 بارةدر راقاش خی(. ش537، ص1389 ،ینانید یمی)ابراه شودیم ریتعب« او» است که از آن به

 :دگوییم ناست چنی شده مندبهره هیصوف میکه از تعالنای
نفس است که  نیو ا تیبه ربوب دیاوست و همه مق نورپس نفس، امر حق است و 

که چون مفارقت  یعنی ؛«ینیسقیو یطمعنی یعند رب تیب»بدو اشاره کرد که  امبریپ
و  یقتیاز علوم حق طعام و شراب من وندم،یو به عالم پ و طربکنم در حالت وجد 



 44  1400/ پاییز ـ زمستان  13پیاپی  سال هفتم/ شماره دوم /

بدانم  ،میآگفت که چون از پوست خود به در  یبسطام دیزیباشد و ابو  یانوار اله
 طلب ی،و عنصر یریاث یعنی ،من خود را در دو کون :گفت نیو همچن ستمیکه ک

 (.128، ص3ج ،1375 ،ی)سهرورد افتمنی کردم،
م بعد هو  یجسماناست که هم بُعد  یکل یعنوان شود،یسخن گفته م« من»از  یوقت
ت به نور و ظلم ةقرآن و قاعد اتیبا تمسک به آ یسهروردکه  شودیم را شامل یروحان

که  که خدا به هر کس است ینور همان علم اله نیا .مسئله پرداخته است نیا ریتفس
 قْذِفُهُ یَ نُور   ِعلْمُالْ» :میدار اتیروا ه درک چنان ؛کندیعطا م ،باشد اشتهو استعداد آن را د یستگیشا

شود که می هستفادا تیروا نیاز ا. (16ص ق، ،1400جعفر بن محمد) «شَاءیََقلِْب مَْن  یاللَُّه فِ
ل ل به آن نائبه فهم و عمرا که  یکسقرآن  و دآییبه دست نم یو مکتب یمدرس قیعلم به طر

 .(5جمعه، ر.ک: ) داندیهمچون چهارپان م ،نشود
 به قتیحق کیسم اإلشرح ریتعاب نیاست و ا یکیو معلوم علم و عالم  یسهرورد ظرن در

أمل ابل تنکته ق نیا ،میمعرفت بنگر ةبه مسئل یذهن سهرورد ةچیرود. اگر از دریشمار م
به  ،بداین ییرها شیخو یو کالبد جسمان یویکه از تعلقات دن یخواهد بود که نفس تا هنگام

خنان به عمق و روح س نانیظاهرب لیدل نی. به همافتیعلم دست نخواهد  قتیکنه و حق
در  کربن یر. هانکه او جانش را در همین مسیر داد از این رو بود .بردندینم یپ یسهرورد

ز خود اکه عاقل  یبه اصل آن، به شعور ینیهرگونه معرفت ع قتیحق»: دیگویباره م نای
 (.324، ص3ج ،1375ی، )سهرورد «گرددیدارد باز م

اثر  ماند،یم یباق ءیاز ش یبا انقطاع حواس ظاهر یه نزد نفس حتآنچ یگمان سهرورد به
ورد داغ برخ یئیکه ناخودآگاه دست انسان به ش یمثال وقت از باب است. یءآن ش خود

 ت و اثرذا نیابرابن .وجود دارد یتا لحظات یاثر داغ ،ءیدست از آن ش ییپس از رها کند،یم
ت ه تفاومسئل نیدارد. ا یس به آن علم و آگاهواسطه دارد که نفیب یحضورنزد نفس  ءیش
 .کندیم انیست به زین یکه مراد سهروردرا  ایو ذات اش ایصور اش نیب

از  ییهابا ر یعنی داند؛یدر حق م ینفس به ذات حق را فنا یعلم حضور یسهرورد
 ر مقام فنااو معتقد است عارف د .شودالنفس محقق میعلم نیا ،و تعلقات خاطر اتیماد

ا ر نیا وخود باطل گردد  یخود نظر نکند و شعورش به شیچنان شود که البته به ذات خو»
در  ینافن را فراموش کند، آ زیو چون خود را فراموش کند و فراموش را ن داکبر خوانن یفنا

له شرک ز جما زیفنا خوانند و مادام که مرد به معرفت شاد شود، هنوز قاصر است و آن را ن
 کس به در معروف گم کند، که هر زیبلکه آن وقت به کمال رسد که معرفت ن ؛رندیگ یخف

ف از دو ساخته است، مجرد آن وقت باشد که در معرو دهمچنان است که مقص زیمعروف ن
 (.همان) «و... زدیسر معرفت برخ
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 یکاشان نیمعرفت از نظر عزالد. 1ـ۲
خود و صورت  شناخت یطول ةشناخت حق را در سلسل یمحمود کاشان نیعزالد

ات ذود از بازشناختن بعبارت [ معرفت] » :دگوییمعرفت م بارةاو در داند.یموجودات عالم م
 جمالا لیافعال و حوادث و نوازل، بعد از آنکه بر سب لیدر صورت تفاص یو صفات اله

 (.121، ص1389 ،ی)کاشان «و فاعل مطلق اوست سبحانه یقیقمعلوم شده باشد که موجود ح
حاصل  باطن یةو تصف هیمعرفت حق و از راه تزک ةجیرا که در نت یعلم عالِم ربان کاشانی

داند یمعرفت م ةمقدم ییتنهاعلم را بهاو داند. ینوع معرفت و شناخت حق م نیبرتر ،شودمی
 :دیگویم نیو چن

 ناز آ ریاست و تقر یوجدان یعلم معرفت است، نه معرفت، چه معرفت امر ةهم
ت معرف یعلم محال بود و علم ب یپس معرفت ب .آن است ةمقدمقاصر. اما علم 

لم ععلم معرفت و معرفت علم و  :و علم معرفت را چند صورت تواند بود ،وبال
 (.223، صهمان) صورت اکمل صورت است نیعلم و معرفت معرفت، و ا

م و اسال لیدرک مطلب و فهم بشر از تمث یمحمود برا نیعزالد گریاستدالل د کی در
 م را بهاسال مانیارا به مثابت جسد است و  مانیاسالم مر ا»: دیگویو م کندیاستفاده م مانیا

 نیچن عبارت نیاز ا. (204، صهمان)« است یمانیقشور علوم ا یو علوم اسالم ،روح یجا
رگ و  در انمیاست که نور ا یمؤمن کس رایز ؛از اسالم برتر است مانیشود که ایم جاستنتا

 نیقیور و ن مانیا قتیاست و به حق یو ظاهر یدارد و فارق از علوم رسم انیپوست او جر
 نائل شده است. ،است عتیشر یکه در ورا

 ایبررا  نیقیو  مانینور ا یکه و دیآیبر م نیمحمود چن نیعزالد یهاشهیخالل اند از
اب آفت لیله از تمثئمس نیفهم اذهان در ا یه براک چنان ؛داندیشناخت حضرت حق الزم م

 :دیگویم رهبا نیاو در ا .بهره جسته است
 و ،مانیحجاب، نور ا یاز ورا دهدان و نور او را تابن قتیآفتاب را مثال حق

که محجوب صفات  یو آن سرمازده را مثال کس ،نیقیمکشوف از حجاب، نور 
 المح گاه گاه المع و نیقیثابت باشد و نور  وستهیپ مانیپس نور ا بود. یبشر

 (.215، صهمان)
 شلبقبر  مانیو ا نیقینبرده و نور  یابهره یاست که از علوم اله یکس «سرمازده»از ور ظنم

ه محبوس ماند یو عوارض و کثافات جسمان عتیطب نیدر سج یکس نیچن است. دهشساطع ن
 ابآفت نیاز حرارت و نور ا، نگردد یمتجل شبر قلب و جان یکه نور اله یاست و تا هنگام

 ماند.یمحروم م
 ،مراد از علم»که  اذعان دارد و داندیواحد م یعلم را مانند نور ،گرید ییدر جا کاشانی
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به کار  ای یبه خدا ابدیمؤمن که بدان راه  ةاست که مقتبس از مشکات نبوت در دل بند ینور
او  یو عقل یوصف خاص انسان است و ادراکات حس ،علم نیو ا ی،به حکم خدا ای یخدا

 :گویدمیو  دهدیتمام علوم را به حق ارجاع م ةسرچشم . او(190، صهمان) «خارجاز آن 
م عل ضیکه ف یاست و اول مورد یعلوم، حضرت اله ةبدان که مصدر و منشأ جمل

 ةیزکبود که به ت ینبو یو نفس مزّکا یمصطفو یبر او وارد شد، قلب مصفا یازل
 ،شتو مطهر گ یصاف عتیکدورات هوا و الواث طب بیاز شوا یربان یةو تصف یاله

 (196، صهمانآمد ) دیو در او به مناسبت صفا و طهارت، قبول نزول علم پد
آن  ، دل است و ظهورو منبع علم» :دگوییو مداند یم یمنبع علم را قلب آدم نیمچناو ه

 .(195، صهمان)« به محافظت آداب حضرت عزت متعلق
ذات  موجودات در کائنات و یسان و تمامان که مییبگو توانیمیموارد م نیا پس بر اساس

 د و بهنت داربه آنها علم و معرف ایهستند که نفس انسان، موجودات و اش یقیحقا یخود دارا
چراکه  کنند؛یذات خود را انکار نم ،دنکه به بطون و کمون خود دار یآن علم و آگاه ةواسط

 و یخودآگاه نیپس هم .محال است نیمستلزم انکار ذات حق است و ا خودانکار ذات 
لم اشراق از آن به عنوان ع خیاست که ش یهمان علم شیخو شتنیبه ذات و خومعرفت 
 .کندیم ادینفس به ذات  یحضور

ش و که به آرام ییو تحول است و در جا رییدر تغ وستهیمحمود، دل پ نینزد عزالد
 و قتیقح ،نیقیو  مانیبر نور ا هیبا تک یمعرفت حق قابل حصول است. کاشان ،سکون برسد

وائب شاز  وده،ب تیقابل رؤ ،نه چشم سر ،داند که با چشم دلیرا قابل درک م یمعرفت
نفس و  ضتایمجاهدت و ر قیامر تنها از طر نیباشد که ادور  ینفسان یهاشیو آال یمانجس

 شود.عارف ممکن می یبرا ییروشنا انیشوایاز پ یرویکشف و شهود در پ ةبه واسط

 اشراق خیعرفت از نظر شموانع م .۲
نع و در باب موا نیدر سخنان عارفان و بزرگان د نیزو  یارسیب اتیو روا اتیدر آ
 خیش یهاشهیآثار و اند ازه ک چنان و به حق و معرفت سخن رفته است دنیرس هایحجاب
 ترینشان بدین قرارند.داند که مهمیرا سد راه معرفت م یادیموانع زاو  ،دآیمی براشراق 

 یو استدالل یعقل ،یعلوم حس. ۲ـ1
و  یمدرس قیاست و به طر یفراتر از عقل و استدالل بشر یعلم اله یاز نگاه سهرورد

ظاهر  یایو دن عتیانسان را در اعداد و طب یعلوم استدالل زیرا ؛شودیحاصل نم یاکتساب
؛ گنجدینم یدر زمان و مکان خاص یعلم واقع، طور که اشاره شد کند و همانیمحصور م
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جهت به  نیاز ا است. یمنع و نه ایعقل در لغت به معن» در مفهوم عقل آمده است: هک چنان
 هعقل صاحب خود را از عدول از را رایز ؛است افسار شتر هینام خوانده شده است که شب نیا

 (.472، ص1366 با،ی)صل« داردیباز م راه کجشتر را از  یا افسار، عقال و داردیدرست باز م
سفه ست فلدر نییاست که آنان در تب لین دلایاز فالسفه به  یبا برخ یسهرورد مخالفت

 یه زعم ووگرنه ب ؛اندگرفتار شده ریراه در دام آفات الفاظ و تعاب نیبه خطا رفته و در ا
م تمااما از آنجا که  ؛رودیبه شمار م قتیاز حق یعقل در اصل و ذات خود پرتو

عقل  ،واحدند قتیمعلومات صورت و عکوس آن حقو  یمحسوسات و ظواهر هست
ه ب یوردسهر دیاگر از د نیهمچن دارد.یباز م قتیانسان را از درک درست حق ییتنهابه

 یاستدالل و یکه بر علوم عقل ییدر جانیز که خود علم  میابییدر م میعلم بنگر ةمسئل
 حجاب معرفت است. ،داللت کند

ه ک االتیخو و اوهام  یتوان به ادراکات حسیم یوردموانع معرفت در نظر سهر گرید از
 گوید:او می شود اشاره کرد.یم یهر موجود ایعارض انسان 

سوس م ندارند و جز به محنامحسوس را مسلّ ،و هر جماعت که متابعت وهم کنند
 شانیو نفس ا لیو وهم و تخ شانیکه عقل ا شندیندیگروه ن نیمعترف نشوند و ا
که جز ظاهر چشم  رایز ؛ستیمحسوس ن زیکه نور چشم نبل ؛نامحسوس است

 .(88، ص3ج ،1375 ،ی)سهرورد دینتوان د یزیچ
 ین شخصما به سخنا یاست که گاه نیان کرد ابیتوان یباب م نیکه در ا یاساده مثال
چه در اگر نجایا .شدیاندیم گرید یامسئله بارةاما در واقع روح و فکر ما در ،مدهییگوش م
 ت،معطوف اس یگریبه موضوع د نفکرماچون  ،میدهیه سخنان آن شخص گوش مظاهر ب

عرفت محجاب  یو ادراکات نوع الیوهم و خ بیترت نیبد .میبرینم یپاو به عمق سخنان 
 .شوندیمحسوب م

به  ندیع رسبه عنوان مان الیدر باب وهم و خ نسان الکاملاإلدر کتاب  ینسف نیزالدیعز
 :دیگویم نیمعرفت چن

انا دالک چون س گاه دانا نفع علم و معرفت کند تا سالک دانا شود و عارف گردد.آن
 االتیخ ةجمل ،شد و عارف گشت، آن عالم و معرفت سالک به مثابت آتش باشد

 ستیبرخاستند، ن عتیو مأجوج طب أجوجیباطل را که از  یهاشهیرا و اند سدفا
 .(121، ص1392 ،ی)نسف کند یگرداند و سالک را پاک و صاف

 «اسقاط اضافات» دیبا دیبه توح دنیرس یبن منصور حالج معتقد بود که برا نیحس
در باب عقل و  یمطلب سخن سهرورد نیا دیّ مؤ .( کرد134، ص1381 ،ینانید یمی)ابراه

را که  یاشراق، علم خیش نیکند. بنابرایم ادیاست که به عنوان حجاب معرفت از آن  شهیاند
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او  .داندیم یقیمانع معرفت حق و زندمیمعرفت کنار  ساحتاست از  هشیمحصول فکر و اند
از دامن  یو عقل یشواغل و ادراکات حس یتمام دیبه معرفت با یابیدست یمعتقد است برا

از  کلیبه اندو اوهام شده راتیکه دچار سوء تعب یراستا کسان نیشود. در ا دهیمعرفت برچ
 .ابندیینمدست  یقحقی رفتبه مع اند وهیددگرحق منحرف  ریمس

 یطانیو وساوس ش یخواطر: هواجس نفسان. ۲ـ۲
 .دهد کررا به معرفت درک نخوا قیاست حقا ینفسان یکه در بند هواها یتا زمان یآدم

به  ستا مادام که مشغول نیهمچن زینفس ن»است:  نیموضوع چن نیدر ا یعبارت سهرورد
« ستا غالب یبر و عتیچه سکر طب ؛لمو نه از رذائل ا بداینه از فضائل لذت  ،تن

 .(105، ص3ج ،1375 ،ی)سهرورد
 اند، بههراستآ یوارسته و به کماالت نفسان یراستا عارفان که از تمام حظوظ نفسان نیا در

 ،یمجلس) «ن تموتواأموتوا قبل » :میدار یثیه در حدک چنان؛ انددهیرس یاریمرگ اخت ینوع
تمام  که یطوره ب ینفسان یو هواها لیرد به کشتن ممردن اشاره دا نی(. ا59ص تا،یب

 .ردیقرار گ قتیحق و حق ریو نشنود و در مس ندیو جز حق نب ودادراکات انسان حق ش
 :دگوییم انددهیدرجه از کماالت رس نیکه به ا ییعرفا بارةدر ینسف نیعزالد

 یقابه بو  دندیرس خدای مشاهدة به و گذشتند هاکه از تمامت حجاب فهیطا نیا
دانسته  نیقیالمشرف شدند و به علم یخدا یمشرف شدند و چون به بقا یخدا

ز س. اراست و ب یخدا یکه هست دندیدهم دانستند و  نیقیالنیبودند، اکنون به ع
 دانند.یو نم نندبیینم یخدا ریکه غ ندگوییرا اهل وحدت م فهیطا نیجهت ا نیا

 (.105، ص1392 ،ی)نسف ننددایم یو همه خدا نندبییم یهمه خدا
 یاریاز بس یو نیبقتیچشم حق ،یو شرک باطن یدیکه کافر به سبب پل میقرآن دار در

     َعذَاب ْ َولَهُم   غِشَـََوه ْ أَبْصَـَرِهِم َ  وََعلَی ْ سَمْعِهِم َ  وََعلَی ْ ُقلُوبِهِم َ َعلَی ُ اللَّه َ َختَم» :شده است دهیپوش قیحقا
های آنان پرده های آنان مهر نهاده و بر چشمها و گوشخدا بر دل»؛ (7 یةآ )بقره، «  یمعَظِ

 ایعنبه م «رکف» مفردات الفاظ القرآندر . «افکنده شده و عذاب بزرگی در انتظار آنان است
 ،یان)راغب اصفه «رضاأل یشخاص، والزراع لستره البذر فستره األ»آمده است:  یزیپوشش چ

 (.714، ص1427
بر  انب حقکه از ج داندیم ینور ةرا به منزل یقرآن، علم اله اتیق با الهام از آاشرا خیش

ئب نفس از شوا بیکردن باطن و تهذ یخال ،امر نیا ةاست که الزم دهیقلب سالک تاب
 است. ینفسان هاییو آلودگ یجسمان
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 انسان یبعد جسمان ای تیانان .۲ـ3
 یانب جسمکالبد و قال یفراسو یقتیحق ،شود ستهیبه انسان نگر نیبقتیحق ةدیاگر با د

در  است که یو پاک فیمعرفت نفس آن روح لط ای یدارد و در عرفان مراد از خودشناس
از  ریغ یخودشناس نیا است. یعالم علو ،آن أو منش أوجود انسان قرار دارد که مبد

ل حائ ،دتوجه به خو نیمعطوف به بدن است و ا یآدم ادارک ییاست. در خودستا ییخودستا
در » نیبنابرا کند.یکوتاه م قتیبه کمال و حق دنیاست که دست انسان را از رس یو مانع

 نیدباست و هر چه انسان را خو یهدف اساس تیو محوان تیو ترک انان یعرفان خودشکن
ا نسان راکه  یپس هر علم .شاننام و ن ایخواه مال، جاه، علم ؛ زشت و مزموم است ،سازد

 یو یهخسران و تبا یةباشد، سرما ییآنکه عامل رها یسازد، به جا نیبخودخواه و خود
 (.209، ص1372ی، ثربی)« خواهد بود

 ریتعاب اند و باگذشته در دام سفسطه گرفتار شده شمندانیاز اند یاریبس یزعم سهرورد به
 تاگوراسپرو آنان رأس در اند کهانسان به خطا رفته یوجود قتیناروا از حق یرهایو تفس
 ار یمام هستتآنان را شعار و دثار خود ساخته بودند. « انسان است زیهمه چ زانمی» که است
ه و ب کردندیکار مو انسان را ان یهست قیکورکورانه حقا یدیو با د دنددییانسان م ةطریدر س

 و ریهر خ أتواند منشیاست که م یو خاک یبعد جسمان نیکه انسان هم دندیشاندییم نیا
 (.همان) دباش یشر

 نکهیا مگر ،به کمال و معرفت مقدور نخواهد بود یابیدست یدر نگاه سهرورد شکیب
ارسته وعارفان  مینبییکه م چنان ؛بسپارد یرا به فراموش دخو تیو انان تیانسان بعد جسمان

 .اندو مجاهدت نفس پرداخته اضتیو به ر اندهدیدست از مس وجود کش

 یمحمود کاشان نیدموانع معرفت از نظر عزال .3
ه ب یابیع دستنکته قابل فهم است که در بحث موان نیا یکاشان التیبا تأمل در آرا و تأو

کر راق به ذاش خیمحمود همانند ش نیعزالد .شودمی دهید یمشابه دگاهیمعرفت تعامل و د
 .خته استموضوع پردا لیو تأو ریبه تفس دید یةموانع و آفات معرفت با همان زاو

 قل معاشع .3ـ1
 وتاهک قتیو حق و حق یاز وصول به معرفت اله ییتنهامحمود دست عقل را به نیعزالد

 :گویدمیو  ندبییم
در خالق، و عبارت  یک: یدو وجه دارد کنیول ،است زیچ کی خود ذات در عقل

 رکعقل مشت نای در خلق و یکیکه خاص مؤمنان است و  تیاست از عقل هدا
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و طالبان حق و آخرت را عقل  مانیا و اهل ،خواننداست که آن را عقل معاش 
 (.191، ص1389 ،ی)کاشان بود تیمعاش تابع عقل هدا

حت ت یستداللو ا یمحمود از علوم عقل نیعزالد ،شودعبارت مشاهده می نیه در اک چنان
 ند.ابع آنره تاسره از ناس صیدر تشخ نانیو ظاهرب ایکند که اهل دنیم ریعنوان عقل معاش تعب

 ةامدر اد یکاشان است. مشترک هاانسان ةهم نیب ،در آن محصورند اینوع عقل که اهل دن نیا
ه بو از آن  کندیاست اشاره م افتگانی تیکه خاص مؤمنان و هدا گرید یمطلب به عقل نیا

 ه در پرتو معرفتعقل همان است ک نیا کهکند می حیتصر و بردینام م تیعنوان عقل هدا
با  ضکه عقل معاش در تعار ییدر جا نیهمچن .مؤمنان است ریضم و در محقق است یاله

 (.همان) ستیل نیآن قا یبرا یارزش و اعتبار ،ردیقرار گ تیعقل هدا
 سرار واز ا ییتنهاآن را به ،ساقط کند یرا از هست لآنکه عق یب یمحمود کاشان نیعزالد
فه ون فالسچ ،از متابعان مجرد عقل یافهیجاست که طانیو از ا»داند یمحروم م عتیرموز طب

ات مدرک عیه جمچ ؛محروم ماندند و آن را انکار کردند ایمدرکات ارواح انب شتریاز ب رهم،یو غ
 (.245، صهمان) «در تحت احاطت عقل نگنجد حرو

 لیمثتر از کا نیا یپردازد و برایعقل با روح م اسیبه ق گرید ییجا در دمحمو نیعزالد
 :دیگوید و مبریآفتاب بهره م

 تابنور آف .و مثال او با روح همچنان است که مثال نور آفتاب با قرص آفتاب
فتاب و همچنانک به نور آ او به قرص آفتاب است امیق کنیول ،است فیاگرچه شر

صور معلومات و  ،نور عقل ةظاهر شود، به واسط نیصور محسوسات در زم
 (.246، صهمانمعقوالت در دل روشن گردد )

که  داندیب منور آفتاب را منوط به قرص آفتا کاشانی دآییسطور بر م نیه از اک نچنا
 ندارد. یو فروغ ییروشنا ییتنهاقائم به آن است و خود به

 یو عقل یعلوم حس .3ـ۲
وم و عل یحس به ادراکات توانیم یمحمود کاشان نیموانع علم در نگاه عزالد گریاز د

نع ز مواا یکیرا  یو عقل یمحسوسات و ادراکات حس زید نمحمو نیاشاره کرد. عزالد یعقل
از  دیبا قتیشهود حق وحق  ةمشاهد یبرا کهکند اذعان می رهبا نیو در ا داندیراه معرفت م

 یدر آن صورت است که سالک نزد حق حضور .بود بیو از وجود خود غا وساتمحس
 (.289، صهمان) واسطه دارد و حاضر و شاهد خواهد بودیب

و  داندیم عتیتصوف را وجوب طاعت و عبادت و مالزمت شر یشرط اساس» یاشانک
 انیکه صوف ندگوییو م شمارندیناسکان و عابدان م ةفیرا که عبادت و طاعت را وظ یکسان
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با استمداد از  ی(. و624، ص1376 ،ی)حلب «کندندارند، سرزنش می عتیبه آداب شر یازین
هر که » :یباشد، به نظر و کسانی زیکه در عمل ن داندیم دیرا مف یعلم ،نیقیو  مانینور ا

 «مَن لم ینفعك لحظهُ لم ینفعك لفظه :اندکه گفته چنان ؛فعلش مطابق قول نبود، قولش نافع نباشد
 ةبه مرحل دیشود که علم بااستنتاج می نیمحمود چن نیسخن عزالد نی(. از ا214، صهمان)

صورت فقط تظاهر به دانستن  نیدر ا ،نباشد کسانیعالم  عمل برسد که اگر قول و عمل
 است. افتهیدست ن قتیو حق یدر باطن به علم واقع یول ،کندمی

 یطانیو وساوس ش یخواطر نفسان .3ـ3
و  ینفس ،یملک ،ی: حقاناندکرده میبه چهار گروه تقس را از عارفان خواطر یشمار

مله را از ج یطانیو ش ینفسان خواطر یمحمود کاشان نیاساس عزالد نیبر هم ی.طانیش
 .وف نشودبر سالک مکش یهست قیحقا تاشود یکه باعث حجاب معرفت م داندیم یخواطر

 یوار دعاحظوظ عاجله و اظه یآن است که بر تقاضا یخاطر نفسان» محمود نیدر نظر عزالد
که  رایز ؛همکار ای یبود با مناه یآن است که داع یطانیو اما خاطر ش ،باطله مقصور باشد

ورت صوجه اغوا و اضالل  نیکه بد ندیو چون ب دیفرما تیحال به معص أدر مبد طانیش
« وسوسه کند ،تکه شرعًا مکروه اس افراططاعت و ازاغت قلب به جانب  نیبه ع بندد،ینم
ر خواط انیم نیو در ا پردازدیم یطانیو ش یخواطر نفسان ةسیبه مقا سپس (.624، صهمان)

 اتقو وزهد  ةلیو هوس به وس اکه زنگار هو یتقداند که تا ویم یمله خواطررا از ج ینفسان
 :گویدیباب م نیدر ااو شود. نمی سریسالک م یبرا یاله قیتوف ،نشود یدل صاف ةاز صفح

کر به نور ذ یآن است که خاطر نفسان یطانیو ش ینفسان رخاط انیو اما فرق م
 هالسا اگرچه ،تا به مراد رسد دینما مطلوب خود الحاح یمنقطع نشود و بر تقاضا

 ؛فس برکندنآن مطالبت از  خیگردد و ب قیرف یاله قیکه توف وقتی اال بگذرد؛ آن بر
 دیآ در گرید ینوع هاگرچه ممکن که ب ،به نور ذکر منقطع شود یطانیو اما خاطر ش

 (.248، صهمانو خواهد که بنده را غافل گرداند و اغوا کند )
ز ن را اآ زیشناخت خواطر و تما ،شده است انیآنچه ب اساس بر ی،کاشانمحمود  نیعزالد

اشد گاه نبخواطر واقف و آ نیکه به ا یآورد و معتقد است کسیعلوم به شمار م نتریمشکل
 (.247، صهمان) واصل نخواهد شد یبه معرفت اله ،درک نکند یدرستو آفات آن را به

 یریگجهینت
 انهیو صوف یاز دو مشرب مختلف حکم یمحمود کاشان نیاشراق و عزالد خیبا آنکه ش

اشراق  خیدارند. ش یات مشابهیبه معرفت آرا و نظر یابیبرخوردار بودند، در بحث موانع دست
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 هیپرداخته و در سا یاز اسرار و رموز هست گشاییبه پرده ینبو ثیبا الهام از قرآن و احاد
 یو استدالل یعقل علوم ن،یشیپ یهااز حکمتدر آفاق و انفس و با عبرت  ریو س یاله اتیآ

راه  رس یمانع ،دآییدست مه ب یاکتساب قیاست و به طر شهیرا که حاصل بحث و عقل و اند
اشراق  خیهمسو با ش یباب نظر نیدر ا زین یمحمود کاشان نیداند. عزالدیم یقیمعرفت حق

نوع عقل  نیا یمانده است. ودر قتیاز وصول به حق ییتنهامعتقد است عقل به زیاو ن .دارد
که محصول  ؛ عقلیدامنمی« عقل معاش» رودیبه کار م کسانی هاانسان یتمام انیرا که در م
 و بحث و نظر است. شهیفکر و اند

لم نوع ع نیکند. امی لیتأو یقیمعرفت حق یعنیآن  یواقع یاشراق علم را به معنا خیش
ف لب عارقنور بر  ةاز جانب حق به مثاب ،دآییدست مه مجاهدت و تجرد نفس ب قیکه از طر

انسان  ةشیکه حاصل درک و اند یو عقل یادراکات حس یبه زعم و .شودو سالک ساطع می
 یشود. ومانع کسب معرفت می ،داللت دارد یهست ناتیاست و بر صور محسوسات و تع

ند. در کمی ینفس به خود معرف یشناخت معرفت را علم حضور یبرا لیدل نتریواضح
 یشناستو معرف دهدیم وندیرا با هم پ مانیعلم و ا زین یمحمود کاشان نیراستا عزالد نیهم

ه انع از توجمکه  را ینفسان یچون هواها یاخالق لیو رذا داندیم یرا منوط به خودشناس
هر  بنابراین. داندیو وصول به معرفت م قتیعامل بازدارنده از درک حق ،نفس به حق است

مل و با عنان، معرفت از نظر آبلکه  دانند؛نمی یو علم یذهن یتنها امررا شناخت  ی،امدو گر
 دارد. وندیپ یتجرب یندارید

عطوف م یبه بدن و قالب جسمان یخود را که در آن ادراک آدم ای تیاشراق انان خیش
 ر آنباست. او  معتقد نفس و عوارض نفس نیب کیداند و به تفکیمانع معرفت م ،است

ه را ب یمکند و روح آدیمحروم م قتیانسان را از وصول به حق ،خود ای تیانان که ستا
و  یسانبحث به خواطر نف نیدر ا یکاشان نیعزالد نی. همچندهدیسوق م یعالم سفل

و  یلها قیباعث سلب توف یطانیو ش یخواطر نفسانکه اشاره دارد و معتقد است  یطانیش
 شود.از انسان می یقیمعرفت حق
به  یورو ن رشد نکردو اماره و لوامه  ةنفس در مرتبباقی ماندن معتقد است  کاشانی

 ریغراکات اد زیاشراق ن خیشنزد خود از آفات معرفت است.  ،نشتدا یو عالم سفل ایدن یسو
 .شودمیمانع و حجاب معرفت محسوب  ،داردیباز م قتیذات که توجه نفس را از حق

 صولو از اندگرفتار شده یا که در دام سفسطه و علوم بحثاز فالسفه ر یاشراق برخ خیش
ت را که حکمت و معرف یاصالت واقع نانیداند و معتقد است امی ناتوان معرفت مقام به

نیز  نیعزالد اند.به سر برده یگمراه ةست درک نکرده و در ورطا ینبو ثیهمان قرآن و احاد
 .اندهدیه و به کمال و معرفت نرسبسنده کرد ایکند که به ظواهر دنمی ادی یویاز عالمان دن
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