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طرح مسئله

راهتفکرنظریبهدستمنیآید)قیصری، معرفتشهودییاشناختعرفاینازسنخمعارفحضوریاستکهاز

قشناسایی،واسطهوفاصلهاینیستوعاملو
َ
]یبتا[:245(،درایننوعمعرفتمیانفاعلشناساومتعل

معلومیاشاهدومشهوددرآن،نوعیوحدتیااحتادواتصالدارند،ازاینرو،ایننوعمعرفترامستقمی

ویبواسطهوحضوریمیدانند.)مهان:107؛فناییاشکوری،31:1387(اماآیاچنانکهمشهوراست،نبود

واسطهوفاصلهمیانعاملومعلوممیتواند،دلییلمناسببرایاثباتخطاناپذیریعلمشهودیوحضوری

باشدیانه؟مامعتقدهستمیدرعلمحضوریومشاهداتومعایناتعرفاین،همدرمقامثبوت،امکانخطا

کیایبیبنیازنیست،براین وجودداردوهمدرمقاماثبات،ایننوعمعرفتازضابطۀکیلمعیارشنایسومال

یرااوالًمکشوفاتومشهوداتعرفاینبهعلمحصویل اساسدرحضوروشهود،تردیدوخطامنتیفنیست،ز

قوۀخیال، بودن القائاتشیطاین،مشوب عوامیلچون
ً
ثانیا است، اشتباه و کهخاستگاهخطا مییابد راه

کات،زمینۀرخنۀخطادرمشاهداتومکاشفات یالتغیردقیق،خالقیتنفس،قضاوتوداوریدرادرا تأو

لومکاشفات یخفکرواستدال کهپیوستهتار ربهشاهداینهستمی حضوریرافراهممیکند.بنابراینمابهحتج

عرفاینپیشینیاندچاردگرگوینمیشود.

فرضیۀمدنظرماایناستکهمشاهداتومعایناتعرفاینازاقسامعلمحضوریاستوچونبهدالیلمتعدد،

یژهعلمحضوری دلیلدستکمدربرخیمراتبعلمحضوری،بهو راهورودخطادرمکاشفاتبازاست،بهمهین

کّرات،شاهداینخطاهابودهامی.البتهنکتۀقابل ربهبه انسان،امکانخطاوجوددارد،همچنانکهبراساسحتج

تأملایناستکهبایدمیانخطاپذیریوحجیتواعتبارتفاوتقائلشدونبایدآنهاراباهمخلطکرد.

برایاثباتفرضیهابتدابایدبهاینپرسشهاپاسخگفتکهاوالًآیامیتوانمشاهداتومکاشفاتعرفاینرااز

گرروشنشدکهمکاشفهومشاهده،علومیحضوریهستند،آیاروزنههای ا
ً
اقسامعلمحضوریدانست؟ثانیا

ورودخطادرآنهاوبهتبعآندرعلمحضوریبازاستیانه؟

آموزۀعلمحضوریکهگاهیازآنباتعابیریچون»علمشهودی«،»مشاهدهحضوری«و»شهوداشرایق«یاد

میشود،ازدیربازموردتوجهحمکایمسلمانبودهاست.)سهروردی،74:1372؛صدرالدینشیرازی،1981،

یژگیها،تهنا یژگیهایمتعددوجودشناخیتومعرفتشناخیتدارد.درمیانانبوهو 53:1و412(اینعلم،و

برخیکهاهّمآنها،خطاناپذیریاست،اموریمعرفتشناخیتهستند.
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اعتباربیشتریداشته برهان از که راهوصولبهمعرفت،مشاهداتومکاشفاتاست ین ازنظرعرفامهمتر

به نیزعلمحضوریخطاناپذیراستومتصف نزدفالسفه وخطاناپذیراست.)ابنعریب،]یبتا[،315:2(.

کهدرفلسفهوعرفانبهعنوانتوجیهخطاناپذیریعلمحضوریو یننکتهای صدقوکذبمنیشود.مهمتر

مکاشفاتبیانشدهاست،ایناستکهمیانعاملومعلومواسطهایوجودندارد،بلکهمعلومنزدعاملحضور

وحصولدارد)قیصری،]یبتا[:107؛سبزواری،429:1،1390؛مصباح،153:1،1390؛مهو،175:1379(.

2- تعریف و تقسیم علم
ماهیتآناست)صدرالدینشیرازی،278:3،1981(،ازاینرو علم،حقیقیتوجودیاستکهانّیتآنعین

یراحد،مرکبازجنسوفصلاست)فارایب،38:1،1408(وچیزیکهبسیطباشد، یفآنممکننیست،ز تعر

یفپذیرنیست. واهدداشت)ابنسینا،119:1371(،بنابراینعلممهانندوجودتعر جنسوفصلنن

و ین واضحتر نیز آن مفهوم 
ً
ثانیا است، وجداین و امریضروری علم، وجود اسالمی فلسفۀ در اوالً بنابراین

ینمفاهمیاست)طباطبایی،153:1388؛مصباح،152:1،1390(ومفهومواضحتریوجودنداردتا بدهییتر

گاهیرادر حالمیتوانمعرفتوآ معّرفعلمواقعشود،بلکهمههچیزبهواسطۀعلمشناختهمیشود.درعین

معرفتشنایسوفلسفۀاسالمی،بهنومطلق،بهمعنایانکشافوحضورچیزینزدچیزدیگریاحضورمعلوم

نزدعاملدانستبهگونهایکهموجبمتییزشود.)الهیجی،258،1372؛صدرالدینشیرازی،58:1419؛زنوزی

یزی،1361الف:58؛طباطبایی،158:1388(اینانکشافبهدوصورتحصویلوحضوریحتققمییابد. تبر

اثباتاست نیفو براساسحصرعقیلودائربین نزدحمکایمسلمان،تقسمیعلمبهحضوریوحصویل

گاهمعلومبدون )طباطبایی،154:1388؛مصباحیزدی،171:1،1390-172(.توضیحاینکهدرشناختاشیاء،

یتوحقیقِتعییِنیشء،بهطورمستقمیبرایمدِرکآشکارمیشود، هیچواسطهاینزدعاملحاضراستوهو

اینمهان»علمحضوری«است.اماگاهنهخودیشءبلکهصورتیامفهومیذهینازآننزدعاملحاضراستو

صورتذهین،بهشناختیشءخارجی معلومباماهیتخودبهبارگاهعاِلممیرودیعینمدِرکبهواسطۀمهین

نائلمیگردد1،ایننوۀازعلمرا»علمحصویل«مینامند.بهتعبیرشهیدمطهری،علمحضوریآناستکهعامل

صوصوآلتخایصبامعلوممواجهۀمستقمیمییابد،اماعلمحصویل،آن باذاتوواقعیتخودوبدونقوۀحمن

تلفنفسایناست)طباطبایی،29-28:2،1350(. استکهمربوطبهیکقّوهودستگاهخایصازدستگاههایحمن
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گذشتهواززمانطرحآنتوسطشیخالرئیس کهمثرۀنگاهیهسیتشناخیتبهپدیدۀعلماست،از اینتقسمی


ً
یبا تقر کنونبهقوتخودبایقاستوهمچنان تا )ابنسینا،117:1360-129؛هبمنیار،575-574:1375(

یزی،1361الف:58؛زنوزی،31:1380-36؛سبزواری،185:2،1390؛ کثرحمکابهآنباوردارند)زنوزیتبر ا

آشتیاین،277:1377؛جوادیآمیل،79-78:1370(.

3- مصادیق علم حضوری
ینآنهاعبارتنداز: ییفکهگذشت،دارایمصادیقمتعددمیباشدکهمشهورتر علومحضوریباتعر

أ.علمیشءبهذاتخود]احتاد[)ابنسینا،148:1404(؛

ب.علمیشءبهمعلولخود]صدور[)سهروردی،487:1،1372(؛

ج.علمفاینبهمفینفیه]علممعلولبهعلت[)صدرالدینشیرازی،115:1،1981(؛

د.علمنفسبهصورتهایذهین،افعال،احوال،قواومراتبوجودیخود.2

4-حضوری بودن مشاهدات و مکاشفات عرفانی
تلیف ومنظرهایحمن زوایا از که واصیلشناختهسیت،درعرفاننظری»کشفوشهود«است منبعمعرفیت

یژگیهایآن، یایبآنپرداخت.درخصوصماهیتمکاشفهومشاهدهعرفاینواوصافوو میتوانبهارز

یشۀآنرانیزبایددرمشککوذومرتبهبودن کهر گستردهایازسویعرفابیانشدهاست تلفو نظراتحمن

مکاشفهجست،امامادراینجا،تهناآنچهرامورداتفاقعرفااست،بیانمیکنمی.

بهطورامجایلبایدگفت»کشف«درلغتبهمعینرفعحجاباستودراصطالح،اطالعشهودیووجودی

مالدین برمعاینغییبوامورحقییقازوراءحجاباست.)قیصری،]یبتا[:107،آشتیاین،344:1344؛نج

است. یاحقالیقین الیقین رازی،310:1365؛اماممخیین،171:1377(ایننوعاطالعنسبتبهچیزی،عین

یقحواس کهازطر کشفبردوقسماست:صوری)شهودی(ومعنوی)وجودی(.کشفصوری،کشیفاست

اموراخرویوحقایق به یا و یابهحوادثدنیوی انواعمکاشفهصوری پنجگانهدرعاملمثالرخمیدهد.

یلاسمعلمی حقایقکهنتیجۀحتج ردازصوِر روحاینتعلقمیگیرد)آشتیاین،344:1344(.اماکشفمعنوِیحمج

وحکمیمیباشد)صدرالدینشیرازی،151:1363(،عبارتاستازظهورمعاینغییبوحقایقعیین)مهان:
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است اخیف و خیف سّر، روح، قلب، نورقدیس، حدس، چون، تلیف حمن مراتب دارای وجودی کشف .)358

)قیصری،]یبتا[:111-107(.


ً
معریفمیکند:»سقوطاحلجاببّتا کهخواجهعبداهللآنراچنین امااصطالحدیگر،»مشاهده«عرفایناست

گرمتامُحجبمیانعبدوذاتحق وهیفوقاملکاشفة«)انصاری،224:1295؛آشتیاین،مهان:355(،یعینا

یندرجۀکشفمیباشد.ابنعریبنیزبرایننکته زائلشود،حالتمشاهدهپدیدمیآید.ازاینرومشاهدهباالتر

یفبیانمیکندکهبراساسآنها،رفعحجابدرسهمرتبه ماهیتمشاهده،سهتعر کیدبسیارداردوبرایتبیین تأ

یتاشیاءبهعنواندالیلتوحیداست.دوم،مشاهدۀ ست،مشاهدۀخلقدرحقکهمهانرؤ صورتمیگیرد؛نن

حقدرخلق.سوم،مشاهدۀحقبدونخلق،کهحقیقیتیقییناست)ابنعریب،]یبتا[،134:2(.

گاهیمیباشد؟بهطور اینمسئلهاستکهمکاشفاتعرفاینازکدامسنخآ پسازمقدمۀمذکور،گامبعدتبیین

امجایلمیتوانگفت،مشاهداتومکاشفاتعرفاین،حتتمقولۀعلمحضوریقرارمیگیرد)قیصری،]یبتا[:

علمی، امرذایتبرایچنین کاتعرفایندرزمرۀعلمحصویلدرآیند،چنانکهبیانشد،اولین گرادرا یراا 245(،ز

وجودیک»صورت«ذهیناستکهبامابازاءعیینویشءبیروینمطابقتپیداکند.بااینوجود،حتلییلساده

کثریتنایشازرابطۀمیانعلموصورتمعلوموذاتمستقل کهعالوهبرعلم، ازاینمطابقتاثباتمیکند

گاهیوحدایِنعرفانازهرنوعودرهردرجهای یژگیذایتعلمحصویلباآ یشءبیروینبهوجودمیآید.اینو

کاماًلدرتضاداست)حائرییزدی،176:1395(. ازآن

کاتعرفاینکهعلمحضوریدراختیارانسانقرارمیدهد یداینادعااستکهادرا لومؤ شواهدمتعددمفّصِ

یژگیهایمشترکعبارتنداز: گزارهاینیست.اینشواهدوو وشهودعرفاینازسنخعلممفهومیو

یژگیعلم و ین مهمتر ازسویی است، رفعحجاب عرفااست، متام اتفاق مورد که مکاشفه ست یژگینن و .1

گرعلِمکشیفیبحجابوعلمحضوریبدونواسطه حضوری،فقدانواسطهمیانعاملومعلوماست.بنابراینا

است،میتوانبهایننتیجهرسیدکهمکاشفهازنوععلمحضوریاست.

و معصومیت میشود، مطرح عرفا ازسوی عرفاین کشف اصل برای دستکم که دیگری بارز یژگیهای و .2

آن خطاناپذیری بر علمحضوری، در واسطه  نداشتن وجود از دیگرحمکا ازسوی است، خطا از مصونیت

لمیکنند.بنابرایننتیجۀعصمتکشیفوعصمتحضوری،حضوریبودنکشفشهودیاست. استدال

3.علمشهودی،علمیاستکهانساندرمواجهۀمستقمیبامعلومقرارمیگیرد.درعلمحضورینیزذاِتعامل
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 باواقعیتخود،واقعیتمعلومرامییابدوبرایحصولادراکبهقّوهایخاصمبتیننیست،بلکهقوۀداشتن

ازخصایصعلمحصویلاست)مطهری،272:6،1378ـ273(.

کهبتوانآنرافوقعقلدانستجزعلمحضوری 4.راهکشفبرراهعقلوعلمحصویلتفوقدارد،علمی

واهدبود. نن

5.توصیفناپذیریوشخیصوغیرقابلانتقالبهغیربودن،وجهاشتراکدیگرعلمحضوریومکاشفهعرفاین

است؛»منملیذقملیدر«.

یندرجۀ قشناختعلمحضوری،حقایقاشیاءاست،علمکشیفنیزشناختحقایقاموردرعایلتر
َ
6.متعل

یقدرکحضوریمیسورنیست. آناستوشناختحقیقتجزازطر

یژگیهایدیگرمکاشفاتعرفاینبهاذعانمتامعرفااست.درعلمحضورینیزمانند 7.تشکیکپذیریازو

کهمنشأآنبرحسباستقراءیابهاختالفمراتبهسیتمدِرک وجود،شاهدمراتبودرجاتمتفاویتهستمی

یزی،1361ب:98-97(. ویابهتفاوتمراتبتوجهمدِرکاست)زنوزیتبر

تعلمی نظروی به گاهیوعلمحضوریاست؛ آ ازسنخ ومکاشفه کهشهود یحمیکند نیزتصر 8.مالصدرا

کهازراهذوقووجدانبرایسالکحاصلمیگردند کاتبدونواسطهایهستند کشیفیاادرا رباین،علوم

)صدرالدینشیرازی،145-144:1363(.

کشفصوری کشفعرفایننیزعلمحضوریبهمشارمیرود.حیت که اثباتمیشود پسطبقادلۀمذکور

نیز،باوجوداینکهمهراهصورتاست،اماوراءطورحسوعلمحصویلقرارمیگیردوچوناینکشفبرای

شد،درردۀعلم یدنغطاءوحجابودرعاملمثالرخمیدهدوعلمیباطینبهانسانمیبن قلب،بعدازدر

حضوریقرارمیگیرد)فعایل،275-273:1380(.

5- دلیل خطاناپذیری علم حضوری و مکاشفات عرفانی
یندلیل،توجیهویاتوضیحدر گذشتآنچهدرحوزهمعرفتشنایسعرفاینوفلسیفبهعنوانمهمتر چنانکه

خصوصصحِتمتاموکمالمشاهداتوعلومحضوریبیانمیگردد،عدمواسطهیابرطرفشدنحجابوِغطاء

عاملومعلوموشاهدومشهوداست.نزدفالسفهوعرفا،سّرعدمورودخطادرمعارفحضوریوبهعبارتدیگر بین

»نبودواسطه«ومواجهۀمستقمیوحضوریباحقایقاشیاءاست. عدماتصافآنهابهصدقوکذب،مهین
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5-1: نقد و بررسی
تلفبهخاطرنامتامیواسطهاست،به بهنظرمیرسدبنابرآراءحمکا،متامخطاهاورخدادهایکذبدرعلومحمن

گراصاًلواسطهاینباشد،امکان واهدداشت،اماا گرواسطهتاّمباشد،درعلومنیزخطاوجودنن کها اینمعنا

منتیفمیشود.
ً
اتصافبهصدقوکذبودرنتیجهخطارأسا

کذبهممیشود؛یعین و بهصدق متصف
ً
وطبعا بهدالییلخطاپذیراست اینحالمکاشفاتعرفاین با

ممکناستبرخیازمشاهداتعرفاینصادقوبرخینیزکاذبباشد.براینمبناعلمحضورینیزممکناست

یننکتهایناستکهآنچهبهعنواندلیلخطاناپذیریبیانشدهاست،نقض صادقیاکاذبباشد.مهمتر

میشود،واسطه میگردد،یعیندرعلمحضوریومکاشفاتمیانعاملومعلوم،بنابهدالییلکهدرادامهتبیین

وجوددارد.

6- راه های ورود خطا به مکاشفات عرفانی و علم حضوری
کهدرمکاشفاتوجودداردبه باتوجهبهعینیتمشاهداتومکاشفاتعرفاینباعلمحضوری،خطاهایی

بهعلمحضوریمصطلحومشهوروارداست:
ً
ایراداتمستقیما علمحضوریسرایتمیکند،هرچندبرخیاز

6-1: رسیدن به مرتبۀ حکم و قضاوت
درهرعلمیکهانساندربارۀاتصافموضوعبهحممولداوریکند،احتمالصحتوعدمصحتداوریوجود

دارد،بنابراینصدقوکذبنیزرخمیدهد،وهرجاداوریوجودنداشتهباشد،امکاناتصافبهصدقوکذب

صادقخواهدبود.
ً
واهدداشت،درنتیجههرچهرخدهدیامتصفبهصدقوکذبمنیشودیاحتما وجودنن

درعلمحضوریومکاشفاتومشاهدات،داوریصورتمیپذیردوچنانکهبیانکردمیهرجاداوریرخدهد،

کذبنیزوجودخواهدداشت،بنابرایندرمشاهدهوعلم میانعاملومعلوم»واسطه«خواهدبودوصدقو

حضوریخطارخمیدهد.

کهباعلمحضوریچیزیرایافتهاست،اغلبپسازقطعارتباطحضوریبامعلوم،وچهبسادرزمان کیس

ارتباطبامعلوم،خوددربارۀآنداوریمیکندوآنراکاشفازواقعمیداندوگوییحکممیکندکه»منچیزی

اینعلممتعلیقدارد
ً
هست«.بنابرایناوالًعلمدارمیوچیزیهست،ثانیا یافمت«،پس»درواقعنیزچنین راچنین

قاینعلمهست.دراینجاشاهدداوریوقضاوتهستمی،لذاامکانخطاوجوددارد.
ّ
بهاینکهچیزیمتعل
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ست کیسکهباعلمحضوریبهچیزیعلمدارد،دومطلبرامیفهمد،نن بهبیاندیگرُمشاِهدوُمکاِشفو

یق
ّ
اینکهدارایادراکحضورییاعلممیباشدودیگرآنکهبهچیزیعلمداردیعینادراکحضوریاومتعل

کردهامیادرکمیکمن، ید؛آنچهمندرک کهمیگو بارۀآنقضاوتوداوریمیکند،بهاینصورت کهدر دارد

کامل،امکانخطا فالنیشءاست.پرواضحاستدرجاییکهقضاوتوجودداشتهباشد،جزدرموردویّل

کهدرعلمحضورِیمدِرکیامشاهدۀ کذبوجوددارد.بنابرایناینامکانوجوددارد واتصافبهصدقو

کهیاادراکشدرواقعادراکنباشدویاادراکباشد،اماحمتوایآن، شاهد،خطارخدادهباشدبهاینمعنا

چیزیکهاومیفهمد)یامییابد(ویاباآنپیونددارد،نباشد.

چیِزمعّییناست. پسعالوهبراینکهدرعلمحضوری،برایعاِلم،حضوریرخمیدهد،اینحضور،حضوِر

ِق
ّ
کهفرددرداوریخود،درباباینکهآنامر،متعل امِرمعّیینمطرحشد،اینامکانوجوددارد وقیتحضوِر

گرفتهاست،دچاراشتباهشود.بهتعبیردیگرچون علِمحضوریاوهستیااینکهعلِماوبهچیزدیگرتعلق

کموموضوع داوریوقضاوتجنبۀذهینداردودرقالبقضیهوگزارهرخمیدهد،پسمعلوممیشودمیانحا

حکم،واسطهایمفهومیوجودداردوهرجاواسطۀمفهومیوجودداشت،بهدلیلاحتمالعدممطابقه،امکان

بیانمتایزوداوریمنودن،وجهشباهتعلمحضوریباعلمحصویلاست، خطاوجودخواهدداشت.مهین

کهروزنۀورودخطادرآنرافراهممیکند.

6-2: علم انسان به نفس خویش
زابیانمیکنمی. ستمیباشد،امابهدلیلامهیتش،آنرابهعنواندلییلحمج ایندلیلدرواقعبرگرفتهازدلیلنن

علمحضوریاست)سهرودی،72:1،1372؛حائرییزدی،124:1395(،علمانسان ستین گاهیمنونۀنن خودآ

ربهمیشود)سهرودی، بهذاتخود،چیزیجزذاتخودشنیست،کهبهگونهایحقییقبهصورتحضوریحتج

کهاینعلم،علمی ید»منبهنفسخودعلمدارم«؛بدهییاست کهشخیصمیگو 112:2،1372(.هنگامی

تفصییلبهنفس،معلومات،افعال،حاالتوقواینفسنیست،بلکهعلمیامجایلاستبهاینکه»منهسمت«.

کهعاملراپوچدانستهوعلمبهنفسرانیفمیکنند،بهدرکنیسیتونه کسایننظیرشکاکانیاهنیلیستها

هسیتخودمعتقدهستند؛درصوریتکهسخنفوقپذیرفتهنشودوادعاگرددمتامانسانهامیدانندکههستند،

ید»مناینهسمتوآن یراحکمزماینحکماستکهشخصبگو اینمطلبموضوعهیچحمکیقرارمنیگیرد،ز

گرازشخصپرسیدهشودهنگامیکهمیگویی»منهسمت«،اینسخنبهمهاناندازهاعتبار نیسمت«؛بهبیاندیگرا
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پاسخمنیفخواهدداد؛یعیناوقضاوتمیکنداینشخیصکههست،
ً
داردکهمیگویی»مننیسمت«یاخیر؟قطعا

این»من«،ازهرموجوددیگری
ً
»مِنمتشخصومتفرد«هستونهشخیصدیگروثالثا

ً
اوالً»من«هست،ثانیا

جدااست.پسدرعلمانسانبهنفسوهسیتخود،کهعلمیحضوریاست،همشاهدخطایمستقمیوهم

طابودنعلمحضوریاست. شاهدقضاوتهستمی،کهمثرۀآناثباتامکاناتصافبهصدقوکذبوحمتملاحلن

کند،ورودبهبرهانو ازاینروشخصبرایاثباتعلمبهخود،بایدبهعلمدیگریمتوسلشودوبرهاناقامه

لنیزورودبهعلمحصویلاستکهامکانوقوعخطادرآنتردیدناپذیراست. استدال

6-3: رسیدن به مرحلۀ خیال
علمحضوری،مشاهداتومکاشفاتدرگامدومبهمرحلۀخیالمیرسند،یعینوقیتشهودکیسکهچیزیرا

آْنقطعمیشود،یابهطورکیل اطفاستودر کالبرقاحلن کرد،قطعمیشود،چونکشف، مشاهدهومکاشفه

یااصاًل گو ید بارۀآنبگو گرشهودشبایقمناند،منیتواندچیزیدر میرودویابایقمیماند.ا شهودشازبین

گرشخصبهخاطرآوردچه کارنبودهاستوراهیبرایاثباتمکاشفهبودنآننیست،اماا مکاشفهایدر

حوادیثرابهعلمحضوریوشهودیادراککردهاست،اینامر،تهنادرخیالممکناست.یعینشخصتهنا،

استوبازچوناحتمال ،غیرازیشئ فهم،ادراکوصورخیایلازمکاَشفداردوازآنجاکهصورتخیایلیشئ

یراصورخیایلباانفصالازمتعلقشان عدممطابقتمیانآنهاوجوددارد،پساحتمالخطانیزهست،ز

گربامتعلقخوداتصالداشتند،خطاییرخمنیداد. کنند،درحایلکها میخواهندازآنهاحکایت

دراینمرحله،نفوذخطادرکشفوشهود:

ه را سالک غیر واصل در عامل مثال متصل خود   »گاهی از خلط مثال متصل با مثال منفصل نایش می شود، یعین آنچ

که صنع بدیع خدای سبحان  که در مثال منفصل  مشاهده می کند، آن را جزء عامل مثال منفصل می پندارد و از آن جا 

که حِق غیرمشوب را دیده است«  است، هیچ گونه فطور و تفاوت و شکاف و خالف، رخنه ندارد، چنین باور می کند 

)جوادیآمیل،476:1370(

ردرادرمرتبۀخیالبرصوردیگرمنطبقکند.)قیصری، درحایلکهقوۀخیالمیتواندمشوبباشدوحقایقحمج

]یبتا[:605(.

کهچیزیراباعلم پساوالًمشاهدهبهمرتبۀخیالمیرسدودراینمرتبهنیزخطاوجوددارد،ازاینروکیس

حضورییافتهاستوآنرابهصورخیایلتبدیلمیکند،دراینمرحلهامکانخطاداردکهاینمسئلهغیرقابل
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الفباعاملمثالمنفصلاستواینبهمعنایعدم-تطابقو گاهیقوۀخیال،مشوبوحمن 
ً
انکاراست.ثانیا

خطایدرمشاهدهاست.

6-4: رسیدن به مرحلۀ بیان و تفاهم
افرادمکاشفاتومشاهداتخودرابرایدیگراننقلمیکنندودراینمرحلهنیزبهشرحذیلامکانوقوعخطا

وجودخواهدداشت:

علمحضوریتوصیفناپذیر،شخیصوغیرقابلانتقالبهدیگراناستومنیتوانیافتههایحضوریراشرح

یری،431:1375؛استیس،310:1384(.تهنادرصوریتمیتوان،مکاشفات،مشاهدات کرد)هجو ووصف

یراقامهکنمی: کردکهخودواجدآنهاشومی.برایناساسمیتوانمیبرهاینبهشرحز اربعرفاینرادرک وحتج

کاتباطینحمسوبمیشوند یکیهستندوازنوعادرا امورماوراییومتافیز
ً
قمکاشفات،نوعا

َ
مقدمۀیک:متعل

)مهداین،1341،فصل63-61(.

)فوالدی، طبیعیوضعشدهاند وحوادث طبیعت رخدادهایجهان برای بشری بانهای ز متام دوم: مقدمۀ

یکی،اضطراریوبراساسنیازمندیانسانبهگفتوگوو 72:1378(ووضعآنوکاربردشدرموردامورمتافیز

مکاملهورفعنیازهایاولیهوثانویخوداست.

یرمادیندارد،منیتواندلفظیجامعوخللناپذیر گاهیبیشترازموقعیتوتصو بانآ مقدمۀسوم:وقیتواضعز

وضعکند.وضعالفاظبرایمطلقمعاینوقدرجامعمعاین،امریحمالاست.کیسمیتواندواضعصادقباشد

باشد. وهماعیلعلّیین کههمحمیطبراسفلالسافلین

کهدر واهندرخدادیاموجودیرا یکآشناییدارند،بن کهبامتافیز گرافرادی بانبشری،ا بااینتوصیفازز

ین یکآشنانیستند،منتقلکنند،میکوشندنزدیکتر اطباینکهبامتافیز یکمشاهدهکردهاند،بهحمن عرصۀمتافیز

کندوبااستفادهاز یکیرامنتقل یدادمتافیز یکیاینرو بارمتافیز کهبتوانداندکیاز کنند معناییراانتخاب

یکی یِندیگرندارد،معنایموردنظرخودراانتقالدهند.امانبایدانتظارداشتهرجاواژهایفیز لفظیکهجایگز

یکیارائهشدهاست،حمتواومتعلقآنواژه،مهانباشدکهدرجهانطبیعتمشاهده امرمتافیز برایحکایتاز

میکنمی.نتیجهآنکهعارفهرچهرامشاهدهومکاشفهمیکندوبهعلمحضوریدرمییابد،غیرقابلانتقال

ید: ینالفاظراانتخابمیکندومیگو اطب(هبتر یری)وبرایبرقراریارتباطباحمن گز میداند،اماازسرنا

آنچهمیگومیبهقدرفهمتوستُمردماندرحسرتفهمدرست
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بنابراینکیسکهحقراباعلمحضوریومشاهدهدرعاملمثالمنفصلیابرترازآن،مشاهدهمناید،وقیتازحالت

شهودکهدولتمستعجلاست،بهنشأهعلمحصویلتنزلکردیعینخواستیافتههایخودرادرقالباندیشهو

زبانبشریبرایدیگرانشرحدهد،زمینۀورودخطافراهممیشود.)مهداین،62:1341؛جوادیآمیل،476:1370(.

اربعرفاینرابیانناپذیردانستهو بیانمشاهداتحضوریزمینۀخطاپذیریرافراهممیکند،ازاینروعرفاحتج

ربۀعرفاین)نسیف،295:1363(، اینبیانناپذیریرادستکمحمصولچهارعاملمیدانند؛عظمتموضوعحتج

یافتپیام)استیس، یری،432:1375؛مولوی،792:2،1386(،عجزمستمعازدر عجزمتکلمازبیان)هجو

295:1384(ودشواریحصولمعنادرقالبکالم)فوالدی،72:1387(.

براساسآنچهگفتهشد،بیانمشاهدۀحضوری،یعینتبدیلعلمحضوریبهحصویل،همبرایخودعارف

لوازمبیاناست، چیزیاز وهمبرایدیگران.عارفعلمحضوریرابهحصویلتبدیلمیکندچونچنین

اطبمقتیضآناست.البتهبایدتوجهداشتعلمشهودی دیگرانآنرابهحصویلتبدیلمیکنند،چونحتن

یراایشانهمدرتلیقمعارف آِنانبیاءواولیاءمعصوماهلیاست،ازاینقاعدهمستثیناست،ز کهاز معصوم

مصونهستندوهمدرحفظوهمدرابالغوامالءآنازهرگونهاشتباهحمفوظمیباشند.
6-5: تقسیم مکاشفات به رحمانی و شیطانی3

بهصفات اتصاف وشدت قرب زمینهساز و رمحتحق موجب که است مکاشفۀصادیق رمحاین مکاشفۀ

کهزمینۀ کاذبوتومهیاست گردد.امامکاشفۀشیطاین،مکاشفۀ کماالتخداوندمتعال به خداوندوتعّین

کند.وجودمشاهداتشیطاین،دلییلبرورود تنّزلوعدماتصافوضعفدراتصافبهصفاتحقرافراهم

یل تأو خطادرآناست.تعارضووجودمکاشفاترمحاینوشیطایننیزدراصِلمکاشفهیادرمتعلقآنیادر

می،بلکهعرفادراینمقامازتعابیرواردات، وتعبیرآنویادراموردیگراست.البتهکشفوشهودشیطاینندار

القائاتوخواطراستفادهمیکنند.خواطررابرحسبعاملالقاءکنندهبهرّباین،ملکی،نفیسوشیطاینتقسمی

دلیلاستکهعرفامعیارهاییراازمجلهمطابقتبااحکامقطعیعقل میکنند.)آمیل،455:1368(.بهمهین

القائاتنفساینوشیطاینبیانمیکنند.البتهدرنظرما بایناز )قیصری،]یبتا[:471(برایتشخیصاهلاماتر

کهمیزاناهلی اربعرفاین،نظرمعصومومطابقتباتعالمیوحیایناست ارزشحتج معیارقاطعویقییندرتعیین

وحمکرباینمیباشد.

الیقیین آنچهبیانشددرخصوصکشفصوریبود،امادرکشفمعنویکهبرترازآناست،بایددوکشفعین
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 الیقیینهرچندمعلومنزدعاملحاضراستاماچوندوگانگیبین وحقالیقیینراازهمتفکیکمنود.درکشفعین

شاهدومشهودحمفوظاستوانانیتازمیاننرفتهاست،امکانخطاوجوددارد،لکندرکشفحقالیقیینکه

یژهخودقائلشد.)جوادیآمیل،]یبتا[:259( مقاماحتاداست،میتوانبهخطاناپذیریدراصلکشفدرعاملو

7- مظهریت نفس برای فاعلیت تام حق تعالی
یتنفسنسبتبهفاعلیتتامحقسببمیشودنفستواناییابداعوانشاءهمدرعاملخارجوهمدر مظهر

عاملنفسداشتهباشد.نفسانسانازسنخملکوتاست)صدرالدینشیرازی،474:1363(ومثایلبرایذات

ردومادیاست،نفسانساننیزبهجهتآنکهمثال باریتعایلاست،مهانگونهکهخداوند،خالقموجوداتحمج

ردوصفاتکمایلومملکیتشبیهبه ذات،صفاتوافعالحقتعایلاست)مهو،254:6،1366(،دارایذایتحمج

ادمیکندیابه واهدارادهوایج کهبن یشهرآنچهرا کهدرمملکتوعواملمتعددخو مملکتخدایمتعالاست

یژگیخود تعبیرعرفاین،خلقبهمهتمیکند.)مهان،36،34:7؛صدرالدینشیرازی،265:1،1981(.اینو

کندوآنرا یراچهبسابههردلیل،نفسچیزهاییراابداعوانشاء زمینۀخطادرمکاشفاترافراهممیسازد،ز

ابداعیرادرخودشیادرعامل بهواقعنسبتدهدکهدرواقعوجودنداشتهباشد.نفسممکناستاینامور

که گرچهمعلومومکاَشفدرخارجوجوددارد،ویلچیزینیست خارجبهوجودآوردهباشد؛درصورتدوما

گرفتهاست. علمبهآنتعلق

یدرادرمکاشفهوعلمحضوریبااموریتوصیفمیکندوحالآنکهفرددارایآن بهعنوانمثالشخیصز

یددیگریمیباشدکهآنشخصباقدرتنفس یدواقعِیمنقطعازمکاِشفنیست،بلکهز یژگیها،ز صفاتوو

یژگینفس، و یشۀبسیاریازمکاشفاتکاذبرابایددرمهین ادکردهاست.شایانذکراستکهر خود،اوراایج

جستوجوکرد.

8- نیازمندی مکاشفات و مشاهدات به تأویل
یانیازمندتعبیراست)ابنسینا،225:1400؛سهروردی، یلاستهمچنانکهرؤ کشفوشهودووحی،نیازمندتأو

یلدارند)فرغاین،1379: 80:3،1372(.بهگفتۀعرفااوالًمکاشفاتعرفاینجزدرمواردیخاص،نیازبهتأو

و الفاظ بازگشتگاه و وعوامل رخدادها و الفاظ به دروین،مسلط پاکی بر بایدعالوه مؤِولهم 
ً
ثانیا .)670

بانبشریبیانمیشود،باشد. معاینایکهدرقالبز
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دراعیلدرجاتوجودو
ً
کهاوالًبهعاملخیالمنفصلومتصلمنحصرنیست،ثانیا یلنیازدارد چیزیبهتأو

گزارهایبابازگرداندنآنبهاعیلدرجه وتفسیِرسخنیا یل؛تبیین رداست.تأو یکحمضوعاملفوقحتج متافیز

گرمکاشفهایدرعاملطبیعتوخیالرخداد،تعبیرکایفاست،ویل وجایگاهوجودیاشاست.برایناساسا

گرقرارباشدمکاشفهکهازاقسامعلمحضوری یلنیازدارد.بنابراینا تربهوقوعپیوست،بهتأو گردرعاملیباال ا

یلهاو ستآنکهمتامتأو گرددبهدودلیلامکانخطاواشتباهبهوجودخواهدآمد؛نن یلوتفسیر است،تأو

بهدلیل
ً
کاتمفهومیازعرفان،درحوزۀعلمحصویلقرارمیگیرندکهخطادرآناجتنابناپذیراست.ثانیا ادرا

یلاوامکانبروزخطاوجودخواهدداشت. تأو عدماحاطۀمؤِولبهعواملمافوقطبیعت،الجرمدر

یشۀاین الفومعارضازسویدوعارفهستمی،ر درمواردیمتعددیازمسائلعرفاین،شاهددومشاهدۀحمن

یلاینمشاهداتباشد،بهعنوانمنونهمیتوانتعارض تأو تعارضجدایازمشوببودنخیال،میتوانددر

دیدگاهسیدحیدرآمیلوابنعریبدربابمسئلۀ»خامتوالیت«)ابنعریب،]یبتا[،223:1؛مهو،]یبتا[:15؛

یلایشاندانست. تأو آمیل،146:1387-147(رانایشاز

کامالنیعین باتوجهبهادلۀمذکور،روشنمیشودمکاشفاتعرفاینوعلمحضوریخطاپذیراستوتهنا

علهیمالسالمکهصاحبانوالیتکلّیههستندوحقایقبرایآنانعیاناستومراتبهسیتو انبیاءومعصومین

تطابقآنهانزدایشانآشکارومکشوفاست،شهودیمصونازخطاونقصدارند.امانکتهایمهمکهنباید

کهمیانصدقوحجیتیااعتبارفرقاست،ممکناستکشیفصادقنباشد،اما ازآنغفلتمنودایناست

که یتداشتهباشد،البتهصّحتایناعتبارمنوطبهشرطیاست یتومعّذر معتبرباشدوبرایشاهد،منّجز

عبارتاستاز»روشمندی4ورعایتسلوکعقالیی«.

بنابراینمعرفتهایمعتبروحقییقراازنگاهعرفانوفلسفه،بایدمعرفتهاییدانستکهازراههایمعتبر،موثق

کشفوعلمحضوریای، گر کهدراینصورتا وصادقبهمهراهرعایتشرطروشمندیبهدستمیآید

اعتقادجازممطابقباواقعونفساالمریبود،همصدقوحقانیتوهماعتباروحجیتش،حاصلاست،اما

کمطابقتباواقعبود،درصورترعایتشرطروشمندیبر گرکشفوعلم،اعتقادجازمبود،ویلفاقدمال ا

واهدشد.5 دوشنن گرچهخطاوکاذبباشد،اماحجّیتواعتبارآنحمن اساسمباینعلمی،ا
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نتیجه گیری
کهدرعرفاننظریبهعنوانتهناابزارحقییقشناختهسیتمطرحاست،از مکاشفاتومشاهداتعرفاین

که یندلییل اقسامعلمحضوریمیباشد)کهبرایاثباتاینمطلبهشتدلیلوامارهبیانشد(.مهمتر

کشفوشهودوعلمحضوریاقامهمیگرددعبارتاستازعدموجود ازسویحمکاوعرفابرخطاناپذیری

گردید کهایندلیلنیزباارائۀهفتدلیلنقض،ابطال واسطهوحجابمیانعاملومعلومیاشاهدومشهود،

به اتصاف امکان تلف، ازجهاتحمن انسانغیرمعصوم کهدستکمعلمحضوریدرخصوص وروشنشد

اثباتروزنههایورودخطادرعلومحضوری صدقوکذبودرنتیجهخطاپذیریدارد.اماآنچهنبایدبعداز

نادیدهگرفت،ایناستکهمیانصدقوحقانیتبااعتباروحجیتتفاوتاست.امکانوجودخطادرعلوم

هر در معتبر براساسروشهای گرشخص ا بلکه آنهامنیگردد، وحجیت اعتبار اسقاط حضوری،موجب

علمی،بهآنعلومبپردازد،نتیجۀحاصلبرایاوودیگرانحجّیتخواهدداشت.بنابراینفیلسوفوعارف

ملزمبهپایبندیبهشهودحضوریخود-کهازطرقموثقوروشمندبهآندستیافتهاست-میباشد.
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پی نوشت ها
ازصورتذهینبه»معلومبالذت«وازیشءخارجیبه»معلومبالعرض«تعبیرمیشود.

ً
1.اصطالحا

2.برایتفصیلبیشترمواردمذکوربهاینمنابعمراجعهمنایید:)مالصدرا،108:1363؛مهو،115:1354؛مهو،

1422ق:382؛فخرالدینرازی،1990م،456:1؛طباطبایی،46:2،1350-47،پاوریقاستادمطهری؛فنایی

اشکوری،91-31:1387(.

کنیدبه؛)فناری،15:1362؛آمیل،455:1368-456؛قیصری،]یبتا[:100- 3.برایتفصیلبیشترمراجعه

.)112

4.روشمندییعینرعایتاصولواستانداردهایموردپذیرشعقالواندیشمندانیکعلم.

دقیقترمعنایاعتبارمیتوانخطایدراجهتادفقهیرابیانداشت،اینکهممکناستفقیهبه 5.برایتبیین

امآنفعل،مأجورو هتدوهممقلدیندرانج کهدرنفساالمرخطاهستلکنهمحمج استنباطیدستیابد

مأمونهستند.
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