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خطاپذیری علم حضوری و مکاشفات عرفانی

سیدمرتضی حسینی شاهرودی
چکیــده
ً
فیلسوفان مسلمان معموال به این پرسش که آیا علم حضوری -که از آن به عنوان سنگ بنای معرفت بشری
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یاد میشود -قابلاتصاف به صدق و کذب هست و میتوان روزنههایی برای ورود خطا به آن یافت یا نه؟ پاسخ
منیف میدهند .در این مقاله دیدگاه مشهور حمکا که علم حضوری را به دلیل فقدان واسطه و فاصله ،خطاناپذیر
میدانند ،با روش حتلییل ،مورد برریس قرار میگیرد .در گام خنست با اثبات حضوری بودن مشاهدات و مکاشفات
عرفاین و در گام بعد با اثبات وجود خطا در مشاهدات عرفاین و در برخی موارد وجود خطا در خود علم حضوری،
خطاپذیر بودن این علم ،دستکم در مورد انسان اثبات میشود .اما باید توجه داشت اثبات این مسئله ،موجب
اسقاط حجیت و اعتبار علوم حضوری منیشود ،بلکه معیارحجیت در این ساحت از معرفت بشری عبارت است
از رعایت شرط روشمندی و سلوک عقالیی که مورد پذیرش دانشمندان این علم میباشد.
واژ گان کلیدی :علم حضوری ،علم حصویل ،مشاهده ،مکاشفه ،خطاپذیری.
* تار یخ در یافت1396/10/17 :

تار یخ پذیرش1397/07/02 :

  -1دانشجوی دکتری حمکت متعالیه دانشکدۀ اهلیات دانشگاه فردویس مشهد        fum.elahiat@gmail.com
 -2عضو هیئت علمی دانشگاه فردویس مشهد        shahrudi@um.ac.ir
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طرح مسئله
معرفت شهودی یا شناخت عرفاین از سنخ معارف حضوری است که از راه تفکر نظری به دست منیآید (قیصری،
َ
[یبتا] ،)245 :در این نوع معرفت میان فاعل شناسا و متعلق شناسایی ،واسطه و فاصلهای نیست و عامل و
معلوم یا شاهد و مشهود در آن ،نوعی وحدت یا احتاد و اتصال دارند ،از این رو ،این نوع معرفت را مستقمی
و یبواسطه و حضوری میدانند( .مهان107 :؛ فناییاشکوری )31 :1387 ،اما آیا چنانکه مشهور است ،نبود
واسطه و فاصله میان عامل و معلوم میتواند ،دلییل مناسب برای اثبات خطاناپذیری علم شهودی و حضوری
باشد یا نه؟ ما معتقد هستمی در علم حضوری و مشاهدات و معاینات عرفاین ،هم در مقام ثبوت ،امکان خطا
وجود دارد و هم در مقام اثبات ،این نوع معرفت از ضابطۀ کیل معیارشنایس و مال کیایب یبنیاز نیست ،بر این
ً
اساس در حضور و شهود ،تردید و خطا منتیف نیست ،ز یرا اوال مکشوفات و مشهودات عرفاین به علم حصویل
ً
راه مییابد که خاستگاه خطا و اشتباه است ،ثانیا عوامیل چون القائات شیطاین ،مشوب بودن قوۀ خیال،
تأو یالت غیر دقیق ،خالقیت نفس ،قضاوت و داوری در ادراکات ،زمینۀ رخنۀ خطا در مشاهدات و مکاشفات
به تربه شاهد این هستمی که پیوسته تار یخ فکر و استدال ل و مکاشفات
حضوری را فراهم میکند .بنابراین ما ج

عرفاین پیشینیان دچار دگرگوین میشود.

فرضیۀ مدنظر ما این است که مشاهدات و معاینات عرفاین از اقسام علم حضوری است و چون به دالیل متعدد،
راه ورود خطا در مکاشفات باز است ،به ن
مهی دلیل دستکم در برخی مراتب علم حضوری ،به و یژه علم حضوری
براساس تربه به ّکرات ،شاهد این خطاها بودهامی .البته نکتۀ قابل
انسان ،امکان خطا وجود دارد ،همچنانکه
ج

تأمل این است که باید میان خطاپذیری و حجیت و اعتبار تفاوت قائل شد و نباید آنها را باهم خلط کرد.
ً
برای اثبات فرضیه ابتدا باید به این پرسشها پاسخ گفت که اوال  آیا میتوان مشاهدات و مکاشفات عرفاین را از
ً
اقسام علم حضوری دانست؟ ثانیا اگر روشن شد که مکاشفه و مشاهده ،علومی حضوری هستند ،آیا روزنههای
ورود خطا در آنها و به تبع آن در علم حضوری باز است یا نه؟
آموزۀ علم حضوری که گاهی از آن با تعابیری چون «علم شهودی»« ،مشاهده حضوری» و «شهود اشرایق» یاد
میشود ،از دیرباز مورد توجه حمکای مسلمان بوده است( .سهروردی74 :1372 ،؛ صدرالدین شیرازی،1981 ،
 53 :1و  )412این علم ،و یژگیهای متعدد وجودشناخیت و معرفتشناخیت دارد .در میان انبوه و یژگیها ،تهنا
برخی که ّ
اهم آنها ،خطاناپذیری است ،اموری معرفتشناخیت هستند.
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از نظر عرفا مهمتر ین راه وصول به معرفت ،مشاهدات و مکاشفات است که از برهان اعتبار بیشتری داشته
و خطاناپذیر است( .ابنعریب[ ،یبتا] .)315 :2،نزد فالسفه نیز علم حضوری خطاناپذیر است و متصف به
صدق و کذب منیشود .مهمتر ین نکتهای که در فلسفه و عرفان به عنوان توجیه خطاناپذیری علم حضوری و
مکاشفات بیان شده است ،این است که میان عامل و معلوم واسطهای وجود ندارد ،بلکه معلوم نزد عامل حضور
و حصول دارد (قیصری[ ،یبتا]107 :؛ سبزواری429 :1 ،1390 ،؛ مصباح153 :1 ،1390 ،؛ مهو.)175 :1379 ،

 -2تعریف و تقسیم علم

انیت آن ن
علم ،حقیقیت وجودی است که ّ
عی ماهیت آن است (صدرالدین شیرازی ،)278 :3 ،1981 ،از اینرو
تعر یف آن ممکن نیست ،ز یرا حد ،مرکب از جنس و فصل است (فارایب )38 :1 ،1408 ،و چیزی که بسیط باشد،
جنس و فصل خنواهد داشت (ابنسینا ،)119 :1371 ،بنابراین علم مهانند وجود تعر یفپذیر نیست.
ً
ً
بنابراین اوال در فلسفۀ اسالمی وجود علم ،امری ضروری و وجداین است ،ثانیا مفهوم آن نیز واضحتر ین و
بدهییتر ین مفاهمی است (طباطبایی153 :1388 ،؛ مصباح )152 :1 ،1390،و مفهوم واضحتری وجود ندارد تا
ن
ّ
درعیحال میتوان معرفت و آ گاهی را در
معرف علم واقع شود ،بلکه مهه چیز به واسطۀ علم شناخته میشود.
معرفتشنایس و فلسفۀ اسالمی ،به حنو مطلق ،بهمعنای انکشاف و حضور چیزی نزد چیز دیگر یا حضور معلوم
نزد عامل دانست به گونهای که موجب متییز شود( .الهیجی258 ،1372 ،؛ صدرالدین شیرازی58 :1419 ،؛ زنوزی
تبریزی1361 ،الف58 :؛ طباطبایی )158 :1388 ،این انکشاف به دو صورت حصویل و حضوری حتقق مییابد.
نزد حمکای مسلمان ،تقسمی علم به حضوری و حصویل بر اساس حصر عقیل و دائر ن
بی نیف و اثبات است
(طباطبایی154 :1388 ،؛ مصباح یزدی .)172-171 :1 ،1390،توضیح اینکه در شناخت اشیاء ،گاه معلوم بدون
مدرک آشکار میشود،
هیچ واسطهای نزد عامل حاضر است و هو یت و
ِ
عیین یشء ،بهطور مستقمی برای ِ
حقیقت ِ

این مهان «علم حضوری» است .اما گاه نه خود یشء بلکه صورت یا مفهومی ذهین از آن نزد عامل حاضر است و
عالم میرود یعین مدرک بهواسطۀ ن
مهی صورت ذهین ،به شناخت یشء خارجی
معلوم با ماهیت خود به بارگاه ِ
ِ
نائل میگردد ،1این حنوۀ از علم را «علم حصویل» مینامند .بهتعبیر شهید مطهری ،علم حضوری آن است که عامل
با ذات و واقعیت خود و بدون قوۀ مخ صوص و آلت خایص با معلوم مواجهۀ مستقمی مییابد ،اما علم حصویل ،آن
است که مربوط به یک ّقوه و دستگاه خایص از دستگاههای مخ تلف نفساین است (طباطبایی.)29-28 :2 ،1350 ،
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این تقسمی که مثرۀ نگاهی هسیتشناخیت به پدیدۀ علم است ،از گذشته و از زمان طرح آن توسط شیخالرئیس
ً
(ابنسینا129-117 :1360 ،؛ هبمنیار )575-574 :1375 ،تاکنون به قوت خود بایق است و همچنان تقر یبا
اکثر حمکا به آن باور دارند (زنوزی تبر یزی1361 ،الف58 :؛ زنوزی36-31 :1380 ،؛ سبزواری185 :2 ،1390 ،؛
آشتیاین277 :1377 ،؛ جوادی آمیل.)79-78 :1370 ،

 -3مصادیق علم حضوری
علوم حضوری با تعر ییف که گذشت ،دارای مصادیق متعدد میباشد که مشهورتر ین آنها عبارتند از:
أ .علم یشء به ذات خود [احتاد] (ابنسینا)148 :1404 ،؛
ب .علم یشء به معلول خود [صدور] (سهروردی)487 :1 ،1372 ،؛
ج .علم فاین به مفین فیه [علم معلول به علت] (صدرالدین شیرازی)115 :1 ،1981 ،؛
د .علم نفس به صورتهای ذهین ،افعال ،احوال ،قوا و مراتب وجودی خود.
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-4حضوری بودن مشاهدات و مکاشفات عرفانی
 مخ
منبع معرفیت و اصیل شناخت هسیت ،در عرفان نظری «کشف و شهود» است که از زوایا و منظرهای تلیف
میتوان به ارز یایب آن پرداخت .در خصوص ماهیت مکاشفه و مشاهده عرفاین و اوصاف و و یژگیهای آن،
نظرات مخ تلف و گستردهای از سوی عرفا بیان شده است که ر یشۀ آن را نیز باید در مشکک و ذومرتبه بودن
مکاشفه جست ،اما ما در اینجا ،تهنا آنچه را مورد اتفاق عرفا است ،بیان میکنمی.
بهطور امجایل باید گفت «کشف» در لغت به معین رفع حجاب است و در اصطالح ،اطالع شهودی و وجودی
بر معاین غییب و امور حقییق از وراء حجاب است( .قیصری[ ،یبتا] ،107 :آشتیاین344 :1344 ،؛ جنمالدین
الیقی یا حق ن
عی ن
رازی310 :1365 ،؛ امام مخیین )171 :1377 ،این نوع اطالع نسبت به چیزی ،ن
الیقی است.
کشف بر دو قسم است :صوری(شهودی) و معنوی (وجودی).کشف صوری ،کشیف است که از طر یق حواس
پنجگانه در عامل مثال رخ میدهد .انواع مکاشفه صوری یا به حوادث دنیوی و یا به امور اخروی و حقایق
نتیجۀ تیل اسم علمی
صور حقایق که
 مرد از
روحاین تعلق میگیرد ( آشتیاین .)344 :1344 ،اما کشف
ج
معنوی ج
ِ
ِ
و حکمی میباشد (صدرالدین شیرازی ،)151 :1363 ،عبارت است از ظهور معاین غییب و حقایق عیین (مهان:
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 .)358کشف وجودی دارای مراتب مخ تلیف چون ،حدس ،نورقدیس ،قلب ،روحّ ،
سر ،خیف و اخیف است
(قیصری[ ،یبتا].)111-107 :
ًّ
ن
چنی معریف میکند« :سقوط احلجاب بتا
اما اصطالح دیگر« ،مشاهده» عرفاین است که خواجه عبداهلل آن را
و هی فوق املکاشفة» (انصاری224 :1295 ،؛ آشتیاین ،مهان ،)355 :یعین اگر متام ُحجب میان عبد و ذات حق
زائل شود ،حالت مشاهده پدید میآید .از اینرو مشاهده باالترین درجۀ کشف میباشد .ابنعریب نیز بر این نکته
تأ کید بسیار دارد و برای ن
تبیی ماهیت مشاهده ،سه تعریف بیان میکند که بر اساس آنها ،رفع حجاب در سه مرتبه
صورت میگیرد؛ خنست ،مشاهدۀ خلق در حق که مهان رؤ یت اشیاء به عنوان دالیل توحید است .دوم ،مشاهدۀ

حق در خلق .سوم ،مشاهدۀ حق بدون خلق ،که حقیقیت یقیین است (ابنعریب[ ،یبتا].)134 :2 ،
پس از مقدمۀ مذکور ،گام بعد ن
تبیی این مسئله است که مکاشفات عرفاین از کدام سنخ آ گاهی میباشد؟ بهطور
امجایل میتوان گفت ،مشاهدات و مکاشفات عرفاین ،حتت مقولۀ علم حضوری قرار میگیرد (قیصری[ ،یبتا]:
اولی امر ذایت برای ن
 ،)245ز یرا اگر  ادراکات عرفاین در زمرۀ علم حصویل درآیند ،چنانکه بیان شد ،ن
چنی علمی،
وجود یک «صورت» ذهین است که با مابازاء عیین و یشء بیروین مطابقت پیدا کند .با این وجود ،حتلییل ساده
از این مطابقت اثبات میکند که عالوه بر علم ،کثریت نایش از رابطۀ میان علم و صورت معلوم و ذات مستقل
وحداین عرفان از هر نوع و در هر درجهای
یشء بیروین به وجود میآید .این و یژگی ذایت علم حصویل با آ گاهی
ِ
ً
از آن کامال در تضاد است (حائری یزدی.)176 :1395 ،
شواهد متعدد ِ ّ
مفصل و مؤ ید این ادعا است که ادراکات عرفاین که علم حضوری در اختیار انسان قرار میدهد

و شهود عرفاین از سنخ علم مفهومی و گزارهای نیست .این شواهد و و یژگیهای مشترک عبارتند از:
 .1و یژگی خنست مکاشفه که مورد اتفاق متام عرفا است ،رفع حجاب است ،از سویی مهمتر ین و یژگی علم
علم کشیف یبحجاب و علم حضوری بدو نواسطه
حضوری ،فقدان واسطه میان عامل و معلوم است .بنابراین اگر ِ

است ،میتوان به این نتیجه رسید که مکاشفه از نوع علم حضوری است.

 .2و یژگیهای بارز دیگری که دستکم برای اصل کشف عرفاین ازسوی عرفا مطرح میشود ،معصومیت و
ن
نداشت واسطه در علم حضوری ،بر خطاناپذیری آن
مصونیت از خطا است ،ازسوی دیگر حمکا از وجود
استدال ل میکنند .بنابراین نتیجۀ عصمت کشیف و عصمت حضوری ،حضوری بودن کشف شهودی است.
ذات عامل
 .3علم شهودی ،علمی است که انسان در مواجهۀ مستقمی با معلوم قرار میگیرد .در علم حضوری نیز ِ
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ن
داشت
با واقعیت خود ،واقعیت معلوم را مییابد و برای حصول ادراک به ّقوهای خاص مبتین نیست ،بلکه قوۀ
از خصایص علم حصویل است (مطهری272 :6 ،1378 ،ـ.)273
 .4راه کشف بر راه عقل و علم حصویل تفوق دارد ،علمی که بتوان آن را فوق عقل دانست جز علم حضوری
خنواهد بود.
 .5توصیفناپذیری و شخیص و غیرقابل انتقال به غیر بودن ،وجه اشتراک دیگر علم حضوری و مکاشفه عرفاین
است؛ «من مل یذق مل یدر».
َ
 .6متعلق شناخت علم حضوری ،حقایق اشیاء است ،علم کشیف نیز شناخت حقایق امور در عایلتر ین درجۀ
آن است و شناخت حقیقت جز از طر یق درک حضوری میسور نیست.
 .7تشکیکپذیری از و یژگیهای دیگر مکاشفات عرفاین به اذعان متام عرفا است .در علم حضوری نیز مانند
مدرک
وجود ،شاهد مراتب و درجات متفاویت هستمی که منشأ آن برحسب استقراء یا به اختالف مراتب هسیت ِ

مدرک است (زنوزی تبر یزی1361 ،ب.)98-97 :
و یا به تفاوت مراتب توجه ِ

 .8مالصدرا نیز تصر یح میکند که شهود و مکاشفه از سنخ آ گاهی و علم حضوری است؛ به نظر وی تعلمی
رباین ،علوم کشیف یا ادراکات بدو نواسطهای هستند که از راه ذوق و وجدان برای سالک حاصل میگردند

(صدرالدین شیرازی.)145-144 :1363 ،
پس طبق ادلۀ مذکور اثبات میشود که کشف عرفاین نیز علم حضوری به مشار میرود .حیت کشف صوری
نیز ،باوجود اینکه مهراه صورت است ،اما وراء طور حس و علم حصویل قرار میگیرد و چون این کشف برای
قلب ،بعد از در یدن غطاء و حجاب و در عامل مثال رخ میدهد و علمی باطین به انسان می خ
بشد ،در ردۀ علم
حضوری قرار میگیرد (فعایل.)275-273 :1380 ،

 -5دلیل خطاناپذیری علم حضوری و مکاشفات عرفانی
چنانکه گذشت آنچه در حوزه معرفتشنایس عرفاین و فلسیف بهعنوان مهمترین دلیل ،توجیه و یا توضیح در
صحت متام و کمال مشاهدات و علوم حضوری بیان میگردد ،عدمواسطه یا برطرف شدن حجاب و ِغطاء
خصوص
ِ
ن
بی عامل و معلوم و شاهد و مشهود است .نزد فالسفه و عرفاّ ،
سر عدم ورود خطا در معارف حضوری و به عبارت دیگر

عدم اتصاف آنها به صدق و کذب ،ن
مهی «نبود واسطه» و مواجهۀ مستقمی و حضوری با حقایق اشیاء است.
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 :1-5نقد و بررسی

به نظر میرسد بنابر آراء حمکا ،متام خطاها و رخدادهای کذب در علوم مخ تلف بهخاطر نامتامی واسطه است ،به
ً
این معنا که اگر واسطه ّ
تام باشد ،در علوم نیز خطا وجود خنواهد داشت ،اما اگر اصال واسطهای نباشد ،امکان
ً
اتصاف به صدق و کذب و در نتیجه خطا رأسا منتیف میشود.
ً
با این حال مکاشفات عرفاین به دالییل خطاپذیر است و طبعا متصف به صدق و کذب هم میشود؛ یعین
ممکن است برخی از مشاهدات عرفاین صادق و برخی نیز کاذب باشد .براین مبنا علم حضوری نیز ممکن است
صادق یا کاذب باشد .مهمتر ین نکته این است که آنچه به عنوان دلیل خطاناپذیری بیان شده است ،نقض
میگردد ،یعین در علم حضوری و مکاشفات میان عامل و معلوم ،بنا به دالییل که در ادامه ن
تبیی میشود ،واسطه
وجود دارد.

 -6راههای ورود خطا به مکاشفات عرفانی و علم حضوری
باتوجه به عینیت مشاهدات و مکاشفات عرفاین با علم حضوری ،خطاهایی که در مکاشفات وجود دارد به
ً
علم حضوری سرایت میکند ،هرچند برخی از ایرادات مستقیما به علم حضوری مصطلح و مشهور وارد است:

 :1-6رسیدن به مرتبۀ حکم و قضاوت
در هر علمی که انسان دربارۀ اتصاف موضوع به حممول داوری کند ،احتمال صحت و عدمصحت داوری وجود
دارد ،بنابراین صدق و کذب نیز رخ میدهد ،و هر جا داوری وجود نداشته باشد ،امکان اتصاف به صدق و کذب
ً
وجود خنواهد داشت ،در نتیجه هرچه رخ دهد یا متصف به صدق و کذب منیشود یا حتما صادق خواهد بود.
در علم حضوری و مکاشفات و مشاهدات ،داوری صورت میپذیرد و چنانکه بیان کردمی هرجا داوری رخ دهد،
میان عامل و معلوم «واسطه» خواهد بود و صدق و کذب نیز وجود خواهد داشت ،بنابراین در مشاهده و علم
حضوری خطا رخ میدهد.
کیس که با علم حضوری چیزی را یافته است ،اغلب پس از قطع ارتباط حضوری با معلوم ،و چه بسا در زمان
ارتباط با معلوم ،خود دربارۀ آن داوری میکند و آن را کاشف از واقع میداند و گویی حکم میکند که «من چیزی
ً
ً
چنی یافمت» ،پس «در واقع نیز ن
را ن
چنی هست» .بنابراین اوال علم دارمی و چیزی هست ،ثانیا این علم متعلیق دارد
ّ
به اینکه چیزی متعلق این علم هست .در اینجا شاهد داوری و قضاوت هستمی ،لذا امکان خطا وجود دارد.
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کاشف و کیسکه با علم حضوری به چیزی علم دارد ،دو مطلب را میفهمد ،خنست
شاهد و ُم ِ
به بیان دیگر ُم ِ
ّ
اینکه دارای ادراک حضوری یا علم میباشد و دیگر آنکه به چیزی علم دارد یعین ادراک حضوری او متعلیق
دارد که دربارۀ آن قضاوت و داوری میکند ،به اینصورت که میگو ید؛ آنچه من درک کردهام یا درک میکمن،
فالن یشء است .پر واضح است در جاییکه قضاوت وجود داشته باشد ،جز در مورد ّ
ویل کامل ،امکان خطا
مدرک یا مشاهدۀ
و اتصاف به صدق و کذب وجود دارد .بنابراین این امکان وجود دارد که در علم
حضوری ِ
ِ
شاهد ،خطا رخ داده باشد به این معناکه یا ادراکش در واقع ادراک نباشد و یا ادراک باشد ،اما حمتوای آن،
چیزی که او میفهمد (یا مییابد) و یا با آن پیوند دارد ،نباشد.

پس عالوه بر اینکه در علم حضوری ،برای عا ِلم ،حضوری رخ میدهد ،این حضور ،حضور چیز ّ
معیین است.
ِ ِ
ّ
وقیت حضور امر ّ
معیین مطرح شد ،این امکان وجود دارد که فرد در داوری خود ،درباب اینکه آن امر ،متعل ِق
ِ ِ
علم او به چیز دیگر تعلق گرفته است ،دچار اشتباه شود .به تعبیر دیگر چون
علم حضوری او هست یا اینکه ِ
ِ
داوری و قضاوت جنبۀ ذهین دارد و در قالب قضیه و گزاره رخ میدهد ،پس معلوم میشود میان حاکم و موضوع
حکم ،واسطهای مفهومی وجود دارد و هرجا واسطۀ مفهومی وجود داشت ،به دلیل احتمال عدم مطابقه ،امکان
خطا وجود خواهد داشت .ن
مهی بیان متایز و داوری منودن ،وجه شباهت علم حضوری با علم حصویل است،
که روزنۀ ورود خطا در آن را فراهم میکند.

 :2-6علم انسان به نفس خویش
دلییل مزا بیان میکنمی.
این دلیل درواقع  برگرفته از دلیل خنست میباشد ،اما به دلیل امهیتش ،آن را به عنوان
ج
خودآ گاهی منونۀ خن ن
ستی علم حضوری است (سهرودی72 :1 ،1372 ،؛ حائری یزدی ،)124 :1395 ،علم انسان
حضوری تربه میشود (سهرودی،
به ذات خود ،چیزی جز  ذات خودش نیست ،که بهگونهای حقییق به صورت
ج

 .)112 :2 ،1372هنگامی که شخیص میگو ید «من به نفس خود علم دارم»؛ بدهیی است که این علم ،علمی
تفصییل به نفس ،معلومات ،افعال ،حاالت و قوای نفس نیست ،بلکه علمی امجایل است به اینکه «من هسمت».
کساین نظیر شکاکان یا هنیلیسته ا که عامل را پوچ دانسته و علم به نفس را نیف میکنند ،به درک نیسیت و نه
هسیت خود معتقد هستند؛ در صوریت که سخن فوق پذیرفته نشود و ادعا گردد متام انسانها میدانند که هستند،
این مطلب موضوع هیچ حمکی قرار منیگیرد ،ز یرا حکم زماین حکم است که شخص بگو ید «من این هسمت و آن
نیسمت»؛ به بیان دیگر اگر از شخص پرسیده شود هنگامی که میگویی «من هسمت» ،این سخن به مهان اندازه اعتبار
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ً
دارد که میگویی«من نیسمت» یا خیر؟ قطعا پاسخ منیف خواهد داد؛ یعین او قضاوت میکند این شخیص که هست،
ً
ً
ً
«من متشخص و متفرد» هست و نه شخیص دیگر و ثالثا این «من» ،از هر موجود دیگری
اوال «من» هست ،ثانیا ِ
جدا است .پس در علم انسان به نفس و هسیت خود ،که علمی حضوری است ،هم شاهد خطای مستقمی و هم
شاهد قضاوت هستمی ،که مثرۀ آن اثبات امکان اتصاف به صدق و کذب و حمتملالخ طا بودن علم حضوری است.
از اینرو شخص برای اثبات علم به خود ،باید به علم دیگری متوسل شود و برهان اقامه کند ،ورود به برهان و
استدال ل نیز  ورود به علم حصویل است که امکان وقوع خطا در آن تردیدناپذیر است.

 :3-6رسیدن به مرحلۀ خیال
علم حضوری ،مشاهدات و مکاشفات در گام دوم به مرحلۀ خیال میرسند ،یعین وقیت شهود کیس که چیزی را
مشاهده و مکاشفه کرد ،قطع میشود ،چون کشف ،کالبرق الخ اطف است و در ْآن قطع میشود ،یا بهطور کیل
ً
شهودش از ن
بی میرود و یا بایق میماند .اگر شهودش بایق مناند ،منیتواند چیزی دربارۀ آن بگو ید گو یا اصال
مکاشفهای در کار نبوده است و راهی برای اثبات مکاشفه بودن آن نیست ،اما اگر شخص به خاطر آورد چه
حوادیث را به علم حضوری و شهودی ادراک کرده است ،این امر ،تهنا در خیال ممکن است .یعین شخص تهنا،
َ
ئ
ئ
از ش است و باز چون احتمال
خیایل ش ،غیر
فهم ،ادراک و صور خیایل از مکاشف دارد و از آنجا که صورت
عدم مطابقت میان آنها وجود دارد ،پس احتمال خطا نیز هست ،ز یرا صور خیایل با انفصال از متعلقشان
میخواهند از آنها حکایت کنند ،در حایلکه اگر با متعلق خود اتصالداشتند ،خطایی رخ منیداد.
در این مرحله ،نفوذ خطا در کشف و شهود:
آنه را سالک غیر واصل در عامل مثال متصل خود
«گاهی از خلط مثال متصل با مثال منفصل نایش میشود ،یعین چ

مشاهده میکند ،آن را جزء عامل مثال منفصل میپندارد و از آنجا که در مثال منفصل که صنع بدیع خدای سبحان
ن
حق غیرمشوب را دیده است»
است ،هیچگونه فطور و تفاوت و شکاف و خالف ،رخنه ندارد ،چنی باور میکند که ِ
(جوادی آمیل)476 :1370 ،
حقایق مرد را در مرتبۀ خیال بر صور دیگر منطبق کند( .قیصری،
در حایلکه قوۀ خیال میتواند مشوب باشد و
ج

[یبتا].)605 :
ً
پس اوال مشاهده به مرتبۀ خیال میرسد و در این مرتبه نیز خطا وجود دارد ،از اینرو کیس که چیزی را با علم
حضوری یافته است و آن را به صور خیایل تبدیل میکند ،در این مرحله امکان خطا دارد که این مسئله غیرقابل
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ً
انکار است .ثانیا گاهی قوۀ خیال ،مشوب و  مخ الف با عامل مثال منفصل است و این به معنای عدم-تطابق و
خطای در مشاهده است.

 :4-6رسیدن به مرحلۀ بیان و تفاهم
افراد مکاشفات و مشاهدات خود را برای دیگران نقل میکنند و در این مرحله نیز به شرح ذیل امکان وقوع خطا
وجود خواهد داشت:
علم حضوری توصیفناپذیر ،شخیص و غیرقابل انتقال به دیگران است و منیتوان یافتههای حضوری را شرح
و وصف کرد (هجو یری431 :1375 ،؛ استیس .)310 :1384 ،تهنا در صوریت میتوان ،مکاشفات ،مشاهدات
و تارب عرفاین را درک کرد که خود واجد آنها شومی .براین اساس میتوانمی برهاین به شرح ز یر اقامه کنمی:
ج
ً
َ
مقدمۀ یک :متعلق مکاشفات ،نوعا امور ماورایی و متافیز یکی هستند و از نوع ادراکات باطین حمسوب میشوند
( مهداین ،1341 ،فصل.)63-61
مقدمۀ دوم :متام زبانهای بشری برای رخدادهای جهان طبیعت و حوادث طبیعی وضع شدهاند (فوالدی،
 )72 :1378و وضع آن و کاربردش در مورد امور متافیز یکی ،اضطراری و براساس نیازمندی انسان به گفتوگو و
مکامله و رفع نیازهای اولیه و ثانوی خود است.
مقدمۀ سوم :وقیت واضع زبان آ گاهی بیشتر از موقعیت و تصو یر مادی ندارد ،منیتواند لفظی جامع و خللناپذیر
وضع کند .وضع الفاظ برای مطلق معاین و قدرجامع معاین ،امری حمال است .کیس میتواند واضع صادق باشد
علی ن
السافلی و هم اعیل ّ
ن
ی باشد.
که هم حمیط بر اسفل
با این توصیف از زبان بشری ،اگر افرادی که با متافیز یک آشنایی دارند ،خبواهند رخداد یا موجودی را که در
عرصۀ متافیز یک مشاهده کردهاند ،به مخ اطباین که با متافیز یک آشنا نیستند ،منتقل کنند ،میکوشند نزدیکتر ین
معنایی را انتخاب کنند که بتواند اندکی از بار متافیز یکی این رو یداد متافیز یکی را منتقل کند و با استفاده از
ین دیگر ندارد ،معنای مورد نظر خود را انتقال دهند .اما نباید انتظار داشت هرجا واژهای فیز یکی
لفظی که جایگز ِ
برای حکایت از امر متافیز یکی ارائه شده است ،حمتوا و متعلق آن واژه ،مهان باشد که در جهان طبیعت مشاهده

میکنمی .نتیجه آنکه عارف هرچه را مشاهده و مکاشفه میکند و به علم حضوری درمییابد ،غیرقابل انتقال
میداند ،اما از سر ناگز یری (و برای برقراری ارتباط با مخ اطب) هبتر ین الفاظ را انتخاب میکند و میگو ید:
ُ
توست         مردم اندر حسرت فهم درست
آنچه میگومی به قدر فهم
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بنابراین کیس که حق را با علم حضوری و مشاهده در عامل مثال منفصل یا برتر از آن ،مشاهده مناید ،وقیت از حالت
شهود که دولت مستعجل است ،به نشأه علم حصویل تنزل کرد یعین خواست یافتههای خود را در قالب اندیشه و
زبان بشری برای دیگران شرح دهد ،زمینۀ ورود خطا فراهم میشود( .مهداین62 :1341 ،؛ جوادی آمیل.)476 :1370 ،
عرفا تارب عرفاین را بیانناپذیر دانسته و
بیان مشاهدات حضوری زمینۀ خطاپذیری را فراهم میکند ،از اینرو
ج

موضوع تربۀ عرفاین (نسیف،)295 :1363 ،
این بیانناپذیری را دستکم حمصول چهار عامل میدانند؛ عظمت
ج
عجز متکلم از بیان (هجو یری432 :1375 ،؛ مولوی ،)792 :2 ،1386 ،عجز مستمع از در یافت پیام (استیس،

 )295 :1384و دشواری حصول معنا در قالب کالم (فوالدی.)72 :1387 ،
بر اساس آنچه گفته شد ،بیان مشاهدۀ حضوری ،یعین تبدیل علم حضوری به حصویل ،هم برای خود عارف
ن
چنی چیزی از لوازم بیان است،
و هم برای دیگران .عارف علم حضوری را به حصویل تبدیل میکند چون
دیگران آن را به حصویل تبدیل میکنند ،چون تخ اطب مقتیض آن است .البته باید توجه داشت علم شهودی

معصوم که از ِآن انبیاء و اولیاء معصوم اهلی است ،از این قاعده مستثین است ،ز یرا ایشان هم در تلیق معارف
ن هستند و هم در حفظ و هم در ابالغ و امالء آن از هرگونه اشتباه حمفوظ میباشند.
مصو 

 :5-6تقسیم مکاشفات به رحمانی و شیطانی

3

مکاشفۀ رمحاین مکاشفۀ صادیق است که موجب رمحت حق و زمینهساز قرب و شدت اتصاف به صفات
خداوند و ّ ن
تعی به کماالت خداوندمتعال گردد .اما مکاشفۀ شیطاین ،مکاشفۀ کاذب و تومهی است که زمینۀ

ّ
تنزل و عدم اتصاف و ضعف در اتصاف به صفات حق را فراهم کند .وجود مشاهدات شیطاین ،دلییل بر ورود
اصل مکاشفه  یا در متعلق آن یا در تأو یل
خطا در آن است .تعارض و وجود مکاشفات رمحاین و شیطاین نیز در ِ

و تعبیر آن و یا در امور دیگر است .البته کشف و شهود شیطاین ندار می ،بلکه عرفا در این مقام از تعابیر واردات،
القائات و خواطر استفاده میکنند .خواطر را بر حسب عامل القاءکننده به ّرباین ،ملکی ،نفیس و شیطاین تقسمی
میکنند( .آمیل .) 455 :1368 ،به ن
مهی دلیل است که عرفا معیارهایی را از مجله مطابقت با احکام قطعی عقل
(قیصری[ ،یبتا] )471 :برای تشخیص اهلامات رباین از القائات نفساین و شیطاین بیان میکنند .البته در نظر ما
ن
ارزش تارب عرفاین ،نظر معصوم و مطابقت با تعالمی وحیاین است که میزان اهلی
تعیی
معیار قاطع و یقیین در
ج

و حمک رباین میباشد.

آنچه بیان شد در خصوص کشف صوری بود ،اما در کشف معنوی که برتر از آن است ،باید دو کشف ن
عیالیقیین
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عیالیقیین هرچند معلوم نزد عامل حاضر است اما چون دوگانگی ن
و حقالیقیین را از هم تفکیک منود .در کشف ن
بی
شاهد و مشهود حمفوظ است و انانیت از میان نرفته است ،امکان خطا وجود دارد ،لکن در کشف حقالیقیین که
مقام احتاد است ،میتوان به خطاناپذیری در اصل کشف در عامل و یژه خود قائل شد( .جوادی آمیل[ ،یبتا])259 :

 -7مظهریت نفس برای فاعلیت تام حقتعالی
مظهریت نفس نسبت به فاعلیت تام حق سبب میشود نفس توانایی ابداع و انشاء هم در عامل خارج و هم در
عامل نفس داشته باشد .نفس انسان از سنخ ملکوت است (صدرالدین شیرازی )474 :1363 ،و مثایل برای ذات
موجودات مرد و مادی است ،نفس انسان نیز به جهت آنکه مثال
باری تعایل است ،مهانگونه که خداوند ،خالق
ج
ذایت مرد و صفات کمایل و مملکیت شبیه به
ذات ،صفات و افعال حقتعایل است (مهو ،)254 :6 ،1366 ،دارای
ج
ایاد میکند یا به
مملکت خدای متعال است که در مملکت و عوامل متعدد خو یش هر آنچه را که خبواهد اراده و ج
تعبیر عرفاین ،خلق به مهت میکند( .مهان36 ،34 :7 ،؛ صدرالدین شیرازی .)265 :1 ،1981 ،این و یژگی خود
زمینۀ خطا در مکاشفات را فراهم میسازد ،ز یرا چه بسا به هردلیل ،نفس چیزهایی را ابداع و انشاء کند و آنرا
به واقع نسبت دهد که در واقع وجود نداشته باشد .نفس ممکن است این امور ابداعی را در خودش یا در عامل
َ
خارج بهوجود آورده باشد؛ در صورت دوم اگرچه معلوم و مکاشف در خارج وجود دارد ،ویلچیزی نیست که
علم به آن تعلق گرفته است.
به عنوان مثال شخیص ز ید را در مکاشفه و علم حضوری با اموری توصیف میکند و حال آنکه فرد دارای آن
مکاشف نیست ،بلکه ز ید دیگری میباشد که آن شخص با قدرت نفس
صفات و و یژگیها ،ز ید
واقعی منقطع از ِ
ِ
ایاد کرده است .شایان ذکر است که ر یشۀ بسیاری از مکاشفات کاذب را باید در ن
مهی و یژگی نفس،
خود ،اورا ج

جست و جو کرد.

 -8نیازمندی مکاشفات و مشاهدات به تأویل
کشف و شهود و وحی ،نیازمند تأو یل است همچنانکه رؤ یا نیازمند تعبیر است (ابنسینا225 :1400 ،؛ سهروردی،
ً
 .)80 :3 ،1372بهگفتۀ عرفا اوال مکاشفات عرفاین جز در مواردی خاص ،نیاز به تأو یل دارند (فرغاین:1379 ،
ً
مؤول هم باید عالوه بر پاکی دروین ،مسلط به الفاظ و رخدادها و عوامل و بازگشتگاه الفاظ و
 .)670ثانیا ِ

معاینای که در قالب زبان بشری بیان میشود ،باشد.
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ً
ً
چیزی به تأو یل نیاز دارد که اوال به عامل خیال منفصل و متصل منحصر نیست ،ثانیا در اعیل درجات وجود و
فوق ترد است .تأو یل؛ ن
تفسیر سخن یا گزارهای با بازگرداندن آن به اعیل درجه
تبیی و
متافیز یک حمض و عامل
ج
ِ
و جایگاه وجودیاش است .براین اساس اگر مکاشفهای در عامل طبیعت و خیال رخ داد ،تعبیر کایف است ،ویل
اگر در عاملی باال تر به وقوع پیوست ،به تأو یل نیاز دارد .بنابراین اگر قرار باشد مکاشفه که از اقسام علم حضوری
است ،تأو یل و تفسیر گردد به دو دلیل امکان خطا و اشتباه به وجود خواهد آمد؛ خنست آنکه متام تأو یلها و
ً
ادراکات مفهومی از عرفان ،در حوزۀ علم حصویل قرار میگیرند که خطا در آن اجتنابناپذیر است .ثانیا به دلیل
مؤول به عوامل مافوق طبیعت ،الجرم در تأو یل او امکان بروز خطا وجود خواهد داشت.
عدم احاطۀ ِ
 مخ
در مواردی متعددی از مسائل عرفاین ،شاهد دو مشاهدۀ الف و معارض از سوی دو عارف هستمی ،ر یشۀ این
تعارض جدای از مشوب بودن خیال ،میتواند در تأو یل این مشاهدات باشد ،به عنوان منونه میتوان تعارض
دیدگاه سیدحیدر آمیل و ابنعریب در باب مسئلۀ «خامت والیت» (ابنعریب[ ،یبتا]223 :1،؛ مهو[ ،یبتا]15 :؛
آمیل )147-146 :1387 ،را نایش از تأو یل ایشان دانست.
با توجه به ادلۀ مذکور ،روشن میشود مکاشفات عرفاین و علم حضوری خطاپذیر است و تهنا کامالن یعین
معصومی علهیمالسالم که صاحبان والیت ّ
ن
کلیه هستند و حقایق برای آنان عیان است و مراتب هسیت و
انبیاء و
تطابق آنها نزد ایشان آشکار و مکشوف است ،شهودی مصون از خطا و نقص دارند .اما نکتهای مهم که نباید
از آن غفلت منود این است که میان صدق و حجیت یا اعتبار فرق است ،ممکن است کشیف صادق نباشد ،اما
ّ
معذر یت داشته باشد ،البته ّ
معتبر باشد و برای شاهدّ ،
صحت این اعتبار منوط به شرطی است که
منجز یت و
عبارت است از «روشمندی 4و رعایت سلوک عقالیی».
بنابراین معرفتهای معتبر و حقییق را از نگاه عرفان و فلسفه ،باید معرفتهایی دانست که از راههای معتبر ،موثق
و صادق به مهراه رعایت شرط روشمندی به دست میآید که در اینصورت اگر کشف و علم حضوریای،
اعتقاد جازم مطابق با واقع و نفساالمری بود ،هم صدق و حقانیت و هم اعتبار و حجیتش ،حاصل است ،اما
اگر کشف و علم ،اعتقاد جازم بود ،ویل فاقد مال ک مطابقت با واقع بود ،در صورت رعایت شرط روشمندی بر
5
ّ
حجیت و اعتبار آن مخ دوش خنواهد شد.
اساس مباین علمی ،اگرچه خطا و کاذب باشد ،اما
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نتیجهگیری
مکاشفات و مشاهدات عرفاین که در عرفان نظری به عنوان تهنا ابزار حقییق شناخت هسیت مطرح است ،از
اقسام علم حضوری میباشد (که برای اثبات این مطلب هشت دلیل و اماره بیان شد) .مهمتر ین دلییل که
از سوی حمکا و عرفا بر خطاناپذیری کشف و شهود و علم حضوری اقامه میگردد عبارت است از عدم وجود
واسطه و حجاب میان عامل و معلوم یا شاهد و مشهود ،که این دلیل نیز با ارائۀ هفت دلیل نقض ،ابطال گردید
و روشن شد که دستکم علم حضوری در خصوص انسان غیرمعصوم از جهات مخ تلف ،امکان اتصاف به
صدق و کذب و در نتیجه خطاپذیری دارد .اما آنچه نباید بعد از اثبات روزنههای ورود خطا در علوم حضوری
نادیده گرفت ،این است که میان صدق و حقانیت با اعتبار و حجیت تفاوت است .امکان وجود خطا در علوم
حضوری ،موجب اسقاط اعتبار و حجیت آنها منیگردد ،بلکه اگر شخص بر اساس روشهای معتبر در هر
ّ
حجیت خواهد داشت .بنابراین فیلسوف و عارف
علمی ،به آن علوم بپردازد ،نتیجۀ حاصل برای او و دیگران
ملزم به پایبندی به شهود حضوری خود -که از طرق موثق و روشمند به آن دست یافت ه است -میباشد.
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پینوشتها
ً
 .1اصطالحا از صورت ذهین به «معلوم بالذت» و از یشء خارجی به «معلوم بالعرض» تعبیر میشود.
 .2برای تفصیل بیشتر موارد مذکور به این منابع مراجعه منایید( :مالصدرا108 :1363 ،؛ مهو115 :1354 ،؛ مهو،
1422ق382 :؛  فخرالدین رازی1990 ،م456 :1 ،؛ طباطبایی ،47-46 :2 ،1350 ،پاوریق استاد مطهری؛ فنایی
اشکوری.)91-31 :1387 ،
 .3برای تفصیل بیشتر مراجعه کنید به؛ (فناری15 :1362 ،؛ آمیل456-455 :1368 ،؛ قیصری[ ،یبتا]-100:
.)112
 .4روشمندی یعین رعایت اصول و استانداردهای مورد پذیرش عقال و اندیشمندان یک علم.
 .5برای ن
تبیی دقیقتر معنای اعتبار میتوان خطای در اجهتاد فقهی را بیان داشت ،اینکه ممکن است فقیه به
انام آن فعل ،مأجور و
استنباطی دست یابد که در نفس االمر خطا هست لکن
هم مهتد و هم مقلدین در ج
ج
مأمون هستند.
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