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103  خطا در تجارب عرفانيةمقايس
وئحضوري عالمه طباطباو حصولي علمةبر اساس نظري ي

 گرايي استيون كتس برساخت
*نوريحاتم مهدوديس

 چكيده
اي پژوهي عصر حاضر است. وقتي تجربه ترين موضوعات عرفان هاي عرفاني از مهم بحث صدق تجربه

و كذب گزاره اي كه در باب هاي حاصل از تجارب عرفاني به نظريه صادق نباشد، كاذب خواهد بود. صدق

و نيز در باب صدق انتخاب شده استنحوة يئاين نوشتار ديدگاه عالمه طباطبا بستگي دارد.،وقوع تجربه

و به شيوة توصيفيو استيون كتس در مورد خطا در تجارب عرفاني را مقايسه مي يلي انجام شده تحل-كند

كه از نوع علم حضوري هايي اند. در تجربهي در باب صدق نظرية مطابقت را پذيرفتهئاست. عالمه طباطبا

و در تجربه است، خطا روي نمي در خود تجربه خطا روي،هايي كه از نوع علم حصولي است دهد

به نمي مي سببدهد، بلكه خطا دهد؛ يعني خطا در تفسير تجارب استناد درك يك قوه به قوة ديگر روي

و ساختار وجودي انسان ها، زمينه دهد؛ اما استيون كتس تجارب عرفاني را حاصل پيش روي مي انتظارات

و وقوع تجربة خالص را نمي مي هاي مختلف متفاوت پذيرد. چون شبكة مفهومي عارف در فرهنگ داند

است، پس افراد مختلف تجارب گوناگون دارند. از لوازم اين نظريه آن است كه خطا زماني در تجارب

با دهد كه يك عارف، تجربه عرفاني روي مي و البته از نظرا شد كه فراتر از شبكة مفهومياي داشته ش باشد

 دهد. اش روي نمي دهد. پس خطا در تجربه اي روي نمي كتس چنين تجربه

ح واژگان كليدي: ي، استيون كتس،ئصولي، برساختگرايي، عالمه طباطباادراك، خطا، علم حضوري، علم
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 مقدمه
و كذب، صفت گزاره مي؛هاست صدق و كذب شود؛ اما گاهي تجربه هم متصف به صدق

در اش صورت زيرا انسان قادر است از تجربه و آن را در قالب گزاره بيان كند. گيري كند

و كذب گزارة حاصل از آن تجربه را به خود تجربه نسبت مي بر اين حالت صدق دهند.

و كذب مي به اين اساس تجربة عرفاني متصف به صدق از شود. گاهي و كذب جاي صدق

و سقيم استفاده مي  شود. صحيح

و عرفان هاي مهم پيش يكي پرسش پژوهان آن است كه آيا تجارب عرفاني روي عارفان

و بدون خطايند، راهي براي اثباتا آنان هميشه صادق و بدون خطا؟ اگر هميشه صادق ند

عرفاني صادق را از توان تجارب اين ادعا هست؟ اگر ممكن است خطا باشند، چگونه مي

 تجارب عرفاني كاذب تشخيص داد؟

هاي مختلفي ارائه شده است. معرفت باور صادق موجه است. براي مؤلفة صدق نظريه

شناسي در باب تبيين چگونگي وقوع خطا در تجارب عرفاني به موضعي كه در معرفت

و نيز چگونگي وقوع تجربه ميصدق اسالم، مطلق، بستگي دارد. در عالمگيريم در پيش

دانند يا از نوع حصولي؛ در نتيجه تجربة عرفاني نيز ادراك را يا از نوع علم حضوري مي

 نوعي از ادراك است يا از نوع علم حضوري است يا علم حصولي.

و بدون پيش را زمينه است كه ادراك علم حضوري تجربة خالص كننده وجود معلوم

و با اين وفان مسلمان نظرية مطابقت را برگزيدهيابد. در مورد صدق نيز غالب فيلس مي اند

شناسي تجارب عرفاني، اند؛ اما در غرب ديدگاه غالب در معرفت نظريه خطا را توضيح داده

 استيون) است كه تأثيرگزارترين نمايندة اين ديدگاه Constructivism( گرايي برساخت

و تجربة انسان را ) است. در اين ديدگاه امكان تجربة Steven Katz( كتس خالص نيست

مي زمينه پيش  توان نظرية مطابقت را برگزيد. سازد؛ در نتيجه در مورد صدق نيز نمي هاي وي

با توجه به اهميتي كه معارف حاصل از تجارب عرفاني دارند، ضروري است معارف

در ازاين؛كاذب از صادق مشخص شود و مقايسة نحوة وقوع خطا رو اين نوشتار به بررسي

علميهپردازد. بخش نخست بر اساس نظر تجارب عرفاني بر اساس دو ديدگاه مذكور مي
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و در چارچوب عرفان اسالمي به بررسي خطا در تجارب عرفاني و حصولي حضوري

و بخش دوم به بررسي خطا در تجارب عرفاني بر اساس مي گرايي نظريه برساختپردازد

 پردازد. مي

از روشن است كه تعريف عرفان در نظر عرفان و عارفان مسلمان متفاوت است. پژوهان

توان گفت از نظر عارفان مسلمان،مي،از عرفان ارائه شده استكه هاي مختلفي تعريف

و و مظاهرش و صفات عرفان عبارت است از علم به حضرت حق سبحان از حيث اسما

كه علم و چگونگي بازگشت آن حقايق به حقيقت واحدي و حقايق عالم به احوال معاد

و مجاهده براي رهاساختن نفس و معرفت طريق سلوك همان ذات احدي حق تعالي است

و كليت و اتصاف به نعت اطالق و پيوستن به مبدأ خويش و بند جزئيت  از تنگناهاي قيد

يا پژوهانو از نظر عرفان)1357(قيصري، غربي عرفان وصف يك رشته تجارب

هاي ذهني قابل توصيف رخدادهاي آگاهانه است كه بر حسب تجربة حسي يا صورت

).Forman 1999, pp.4-6( نيستند

و حضوري1  . بررسي خطا در تجارب عرفاني بر اساس نظريه علم حصولي
م (طباطباعلم حصولي، حضور ج1368ي،ئاهيت معلوم پيش عالم است ص2، و علم81، (

و عكس-حضوري يعني علمي كه معلوم آن با واقعيت خارجي خود پيش-نه با صورت

(طباطباعالم حاضر است؛ يعني عالم با واقعيت خود، وا ي،ئقعيت معلوم را يافته است

ص»ب«]،تابي[ همانند ديگر فيلسوفان صدرايي، چه در علميئطباطبا). عالمه 237،

و معلوم قائل و چه در علم حصولي به اتحاد علم، عالم ( حضوري -147صهمان، است

 ند از:ا اقسام علم حضوري عبارتيئطباطبا. از نظر عالمه)148

و شئون خود ؛علم نفس به ذات

ع و علم معلول به علت خودلعلم ؛ت به معلول خود

ع .)11، فصل11مرحلة(همان، لت به معاليل ديگر آن علتعلم معلول يك

در اغلب آثار فلسفي خود، سعي دريئطباطبانفس انسان مجرد از ماده است كه عالمه

اثبات اين موضوع دارد. نفس در ابتدا موجود مجرد تام نيست؛ تا وقتي نفس به بدن تعلق
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و فعاليت يعني،اما در مقام فعل؛دارد، در مقام ذات مجرد است ها نياز به بدن ادراكات

و فعليت تام نيافته بايد به فعليت برسد، بنابراينو دارد. از اين جهت نفس داراي قوه است

و ادراكات نيز به مي علوم و به تناسب استعدادهايي كه كسب كند، براي وي حاصل تدريج

مي(همان) شوند مي و اين اشتغال را به توان از اشتغال نفس به بدن كاست . با رياضت

بيو ابزارهاي حدي كم كرد كه نفس از آالت مي بدني تواند نياز شود. در اين صورت نفس

مجردات را با علم حضوري بيابد؛ زيرا هر موجود مجردي در حد خود به مجردات ديگر

 علم دارد.

و حصولي تقسييئطباطبابر مبناي نظر عالمه و ادراك را به حضوري م كه مطلق علم

كنند، تجارب عرفاني نيز كه نوعي از ادراكات آدمي هستند، از نظر ايشان يا از نوع علم مي

حضوري هستند يا از نوع علم حصولي. اگر متعلق تجربة عرفاني، وجودات خارجي باشد،

ممكن است تجربه از نوع حضوري باشد؛ اما بسياري از تجارب عرفاني انسان، از نوع علم

. براي اينكه)1391و ديگران، مهدوي نور( اند لكه از نوع علم حصوليب،حضوري نيستند

و كدام يك از نوع علم مشخص شود كدام يك از تجارب عرفاني از نوع علم حصولي

.نمايدميبررسي انواع تجارب در عرفان اسالمي ضروري،حضوري است

و معاينه،هدر عرفان اسالمي براي تجربة عرفاني از عبارات مختلف نظير مكاشف مشاهده

و مشاهده رايج استفاده مي معلالدر سراج طوسي ترين آنهاست. كنند كه دو عبارت مكاشفه

و مشاهده را يقين مي و آن را سه وجه ديدن با چشم در قيامت، ديدن حقايق با قلب داند

ب)1914،465،سراج طوسي( كند ديدن مظاهر آيات معرفي مي ورخ. ي ديگر بين مكاشفه

م و ميحمشاهده و سپس اضره فرق و معتقدند نخست محاضره، دوم مكاشفه گذارند

تنها از كشف براي اشاره به تجارب عرفاني قيصريشود. مكاشفه براي انسان حاصل مي

و فصل هفتم مقدمه استفاده مي و انواعها«را الحكم شرح فصوصكند في مراتب الكشف

است. مراتب وجودي از حق اول تا عالم ماده گذاشته است. كشف رفع حجاب» اجماالً

و مخلوق حجاب مي ند. سالك كه از عالم طبع شروع به سير اليا بين حق كند، اين اللّه

مي حجب برايش كنار مي و ابتدا حقايق عالم مثال را مشاهده از رود و بعد از عبور كند
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و عقول مجرده مي مش مراتب برزخي، به عالم معنا و در اين هد با چشم قلب شهود رسد

مي مي و صفات و سپس وارد عالم اسما و صفات حق نيز حجاب كند ندا شود. اسما

مي)545-544ص،1380،آشتياني( و صفات را . بعد از گذر از عالم اسما تواند جمال حق

و قلب مشاهده كند به).45ص،1372،سجادي( با چشم دل بعضي از عرفا از اين حالت

و گفته كردهمشاهده تعبير و حق برداشته اند ان چون در اين حالت تمام حجب بين سالك

(كاشاني،،شده است ). هدف سالك از طي 277ص،1379مشاهده از مكاشفه باالتر است

. در اين پژوهش)45ص،1372،سجادي( مقامات رسيدن به مقام مشاهدة حق است

و براي آن مراتبي در نظر گرفته شده قيصريهمانند تمام تجارب عرفاني از نوع مكاشفه

الظاهر مشاهده از نوع علم اي از مراتب مكاشفه است. علي است؛ يعني مشاهده هم مرتبه

 كند. حضوري بايد باشد؛ زيرا انسان با چشم قلب مشاهده مي

و معنوي تقسيم مي آن نوع مكاشفه كنند. كشف صوري، كشف را به دو نوع صوري

ب باطني خود با عالم مثال انهگ حواس پنجااست كه در عالم مثال است. سالك در اين مقام،

و چون اين حواس بر پنج قسمو خيال مطلق مرتبط مي ند، كشف صوري نيز دارايا شود

:شود پنج قسم مي

و انوار روحاني را در عالم برزخ ديدن: مثل آنكه سالك صورت هاي ارواح تجسديافته

 مشاهده كند.

شد، شنيدن: نمونه اين نوع كشف صوري آن است كه پيامبر وحيي را كه بر او نازل مي

هاي زنبور عسل شنيد. گاهي نيز صدايي مانند زنگ شتر يا نغمه به صورت كالمي منظوم مي

مي شنيد را مي .يافتو مقصود از آن را در

 شود. بوييدن: كشف صوري، گاهي از طريق بوييدن حاصل مي

كردن: اين نوع كشف به سبب اتصال ميان دو نور يا ميان دو جسد مثالي تحقّق لمس

 يابد. مي

آن چشيدن: مثل آنكه سالك انواع گوناگون طعام و گاه ها را در عالم برزخ مشاهده كند

خ ميكه از آنها و چشيد، بر معاني غيبي آگاهي  يابد. ورد
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مي همان از طوركه مالحظه شود، كشف صوري با واسطه صورت است؛ زيرا هر يك

البته اگر اين را بپذيريم. در اينجا-انواع كشف صوري با يكي از حواس برزخي است

و امثال آن است. اصل ديدن با علم حضوري مكشوف انس صحبت از ديدن، لمس ان كردن

و غيره با علم حصولي است. مي  شود، ليكن ديدن

و حقايق عيني است. و بدون صورت، عبارت از ظهور معاني غيبي كشف معنوي مجرّد

شود، نه صورت ظاهر از آن در عالم در اين نوع كشف، اصل جوهر ذات معنا مكشوف مي

مي)558ص،1380،آشتياني( مثال مطلق يا مقيد م . اينكه عنوي بدون صورت گويند كشف

نوعي است، يعني چه؟ آيا صورت ذهني نيز ندارد؟ اگر صورت ذهني نداشته باشد، بايد به

ها مراتب كشف معنوي وجود آن براي انسان حاصل شده باشد. براي پاسخ به اين پرسش

:شود. كشف معنوي داراي مراتبي به شرح ذيل است بررسي مي

در الف) به قوهظهور معاني و ترتيب مفكّره بدون در اين.دادن قياس كاربردن مقدمات

به را حدس ناميده مرتبه از كشف كه آن طورمستقيم از مطالب به مبادي آن منتقل اند، ذهن

بي مي هاي آنكه حركت شود. به ديگر سخن، در اين مرتبه، حقايق مجهول، براي سالك

در اينجا صورتدر.شود فكري متعارف صورت پذيرد، معلوم مي و هاي ذهني دخالت دارد

مي نتيجه تجربه از نوع علم حصولي است. يكي از بحث كه هاي مهم كه پيش آيد آن است

مي صحت اين فكر چگونه تأييد مي نه شود؟ حدس در مقام گردآوري اطالعات به كار آيد

براي نفي خطا از هاي ديگر بهره گرفت. اگر در مقام داوري. در مقام داوري بايد از شيوه

 فكر اين حدس به مبادي عالي نسبت داده شود، بايد براي آن دليل آورد.

برند. در اين صورت، قطعاً علم از نوع حضوري گاهي معنا را در برابر لفظ به كار مي

برند. در اين صورت، معنا، باطن موجودات نيست. گاهي معنا را در برابر ظاهر به كار مي

ا و ميظاهري هستند توان به علم حضوري تعبير كرد. در اين حالت انسان ين حالت را

موجودات خارجي را كه مراتب باالتر موجودات مادي يا مثالي هستند، با علم حضوري

 كند. مشاهد مي
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درب) ميعاقله كه قوه مفكّر قوهظهور معاني قوه را به كار اي قوهه عاقله، گيرد.

و غيرحالّ در جسم است ميروحاني و حدس از پرتوهاي انوار كه نور قدسي ناميده شود

عاقله براي درك كليات است؛ پس اينهدر آثارش قويئطباطباآن است. به تعبير عالمه

و ممكن است در آن خطا روي دهد.  نوع از تجربه نيز از نوع علم حضوري است

شده براي سالك ظهور معاني در مرتبه قلب كه خود بر دو قسم است: اگر امر ظاهرج)

و اگر از قبيل ارواح مجرد يا اعيان ثابت باشد، از قبيل معاني غيبي باشد، آن را الهام خوانند

پس از نوع،الهام چون از نوع ظهور معاني غيبي است.شود به آن مشاهده قلبي گفته مي

و در نتيجه ممكنهعلم حصولي است؛ اما مشاهد قلبي بايد از نوع علم حضوري باشد

 است در الهام خطا روي دهد؛ زيرا ممكن است از منابع شيطاني باشد.

ميد) شود. روح در اين مقام، ظهور معاني در مرتبه روح كه به آن شهود روحي گفته

ا و حقايق را بدون واسطه و اصلي خود، معاني غيبي ز حق تعالي متناسب با استعداد ذاتي

و قواي جسماني منتقل مي و عقل رو روح كند؛ ازاين گرفته، به ديگر قواي غيبي مانند قلب

و اراضي مراتب همچون خورشيدي است كه به آسمان (قواي مجرد) هاي مراتب روح

(ق ميجسد ميافكند؛ البت واي جسماني) پرتو راه شخص در صورتي تواند معاني غيبي

و اقطاب باشد. بدون واسطه از خداي عليم به ميزان استعداد خود بگيرد كه از كُملين

و به اندازه استعداد سالكاني كه بدين مرتبه نرسيده اند، در شهود روحي تابع قطب هستند

و حكم اوست، حقايق و ملكوتي كه سالك تحت تربيت خود از قطب يا روح جبروتي

.كنند غيبي را شهود مي

كشف حقايق در مرتبه خفي،و ظهور معاني در مرتبه خفي.به سرّظهور معاني در مرتهـ)

و نمي و بيان باالتر است به از حد وصف توان بدان اشاره كرد. اين معنا اگر براي سالك

و باالترين مقام كشف و امري مستمر باشد، علم او به علم حق متصل صورت ملكه در آيد

.)فصل هفتم،1375،قيصري( شودو شهود براي او حاصل مي

حق تبهدر ظهور معاني در مر روح به بعد چون دريافت معاني بدون واسطه از حضرت

 دهد؛ البته ممكن است در تفسير آن خطا روي دهد. است خطايي روي نمي
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 . وقوع خطا در تجارب عرفاني1-1
و عرفان،دهد تقريباً در اينكه در مكاشفات عرفا خطا روي مي پژوهان اختالفي ميان عارفان

 قيصرينيست. بسياري از عرفاي اسالمي بر وقوع خطا در تجارب عرفاني اذعان دارند.

در مي و اشتباه نيست، بلكه و مكاشفات عرفاني همواره مصون از خطا گويد: معارف

و شهود حقيقت به نظر مي و جزو خياتهرسد، در واقع ساخ بسياري موارد آنچه مكاشفه ل

گيرد، بلكه حقيقت را واژگونه القائات شيطاني است كه نه تنها پرده از حقيقت برنمي

و ضاللت مي شود مي و موجب گمراهي  تمهيدالقواعددر كتاب تركه ابن.(همان) نماياند

مي يادآور مي را شود كه سالك مشاهد نيز گاهي در ورطه خياالت فاسده قرار و پندار گيرد

ميحقيقت به از شمار و و معياري است كه او را از اين خطا اين آورد رو نيازمند ميزان

و از و اين مصون دارد رو براي تشخيص حق از باطل در علوم عرفاني نيز نياز به ابزار

كه علم منطق براي فلسفه چنين چنان؛مالكي است كه با آن بتوان خطا را از صواب تميز داد

و نقشي را ايفا مي هاي گوناگون اي براي تميز حق از باطل در دريافت اگر چنين وسيله كند

و تام عرفاني نباشد، هيچ يك از آنها قابل اعتماد نبوده، در نتيجه راه عرفان، راهي كامل

آخر مكاشفهبهبه وقوع خطا در مرت خميني. امام)1129ص،1378،تركه(ابن نخواهد بود

ميندا نيز قائل كه مشاهده نام دارد و شيطاني ،1410،(خميني دانندو آن را بر دو نوع الهي

.)221ص

تر گفته شد، تجارب عرفاني يا از نوع علم حضوري است يا از نوع طوركه پيش همان

و چون در علم حضوري خود معلوم براي عالم حاضر است رخ،علم حصولي خطا در آن

اي كه از نوع علم حضوري در تجارب عرفانييئطباطبادهد؛ در نتيجه از نظر عالمه نمي

تبديل به علم حصولي ممكنلهدهد. هرچند ممكن است در مرح خطايي روي نمي،است

در،شود است خطا روي دهد؛ در نتيجه هر آنچه در مورد خطا در تجارب عرفاني گفته مي

ي به مورد تجاربي است كه از نوع علم حصولي است يا در مرحله تبديل علم حضور

 حصولي.
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و فاسد تقسيم در يك حصر عقلي عرفاي اسالمي مكاشفات خود را به دو دسته صحيح

مي مي  شوند: كنند. بر اساس مبدأ القا هر يك به دو دسته زير تقسيم

و معارف باشد، القاي تقسيم.1 و ملكي: آنچه مربوط به علوم مكاشفات صحيح به الهي

و آنچه سالك را و رباني است و انجام مستحبات دعوت كند، القاي الهي به طاعت خداوند

 ملكي است.

و شيطاني: القاتقسيم.2 شيطاني موجب تمايليمكاشفات فاسد به القائات نفساني

مي انسان به معاصي مي شود كه باعث شود. القاي نفساني موجب رغب انسان به اموري

و حظوظ نفساني است .)592ص،1380،(آشتياني التذاذ

و چه فاسد نيز دو نوع هستند:  مكاشفات عرفاني چه صحيح

 دهد. گاهي خبري در مورد موجودات خارجي مي

 دهد. گاهي روشي براي رسيدن به مقصدي را نشان مي

 وارداما خطا در اين دو نوع؛دهند هر دو نوع مكاشفه، خبري در مورد واقع به ما مي

بودن واقع يكي مطابق:متفاوت است. در واقع در مكاشفات عرفاني دو نوع خطا مطرح است

يك نشانو ديگري راه را درست دادن. اولي در مورد قضايايي است كه اطالعاتي راجع به

مي موضوع خارجي مي و دومي مربوط به قضايايي كه انسان را به هدفي خاص ؛رساند دهد

ميخورش« جملهمثال رايب چههگزار،»چرخد يد به دور زمين اي كاذب است. اين قضيه

و چه انسان نباشد اگر بخواهي پزشك شوي، بايد«كاذب است. ليكن قضيه،انسان باشد

آن»درس بخواني بياني در مورد موجودات خارجي ندارد؛ ولي براي رسيدن انسان به

يسة هدف با سعادت انسان در هدف ممكن است صحيح يا فاسد باشد. عالوه بر آن با مقا

مي يك جهان و كاذب متصف شود. اينكه خود هدف صحيح است بيني، هدف نيز به صادق

و سقم تجارب عرفاني است. پس در مورد خطا در يا غلط نيز از موارد مطرح در صحت

 شود: تجارب عرفاني در چند موضوع زير بحث مي

 هاي در مورد جهان؛ الف) خطا در گزاره

و سقم اهداف؛ب) خط ا در مورد صحت
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و فعل. ج) خطا در مورد رابطه هدف

مي در اين نوشتار فقط خطاي گزاره  شود. هاي در مورد جهان بررسي

 . چگونگي وقوع تجارب عرفاني2-1
و حصولي با توجه به اينكه علم در معرفت شناسي اسالمي، در حصري عقلي به حضوري

ص1ج،1383،(مصباح يزدي شود تقسيم مي و مشاهده نيز يا از نوع علم)171، مكاشفه

و مشاهداتي كه از نوع علم حضوري است، وجود حضوري است يا حصولي. در مكاشفات

ور.،در مورد نحوة وقوع اين نوع تجارب(معلوم براي عالم حاضر است ك: مهدوي نور

ا.)1391ديگران، ست، دو نظريه در نحوة رخداد تجارب عرفاني كه از نوع علم حصولي

:هست

داند. مطابق الف) يك نظريه تجارب عرفاني را حاصل اتصال انسان به عوالم ديگر مي

در عالم عقلي يعني در مبادي،يات پيش از آنكه به وقوع بپيوندندئاين نظريه، صور جز

مي عالي نقش بسته و اين نقوش بر وجه كلي است. نفس انساني تواند هرچه در مبادي اند

مي،منقوش استييعال نفس،يابد در خود مرتسم سازد؛ زيرا هنگامي كه حس باطن تجرد

و هرگاه نفس توانست حس باطن را تحت تصرف خود از حس ظاهر روي مي گرداند

و حفظ كند مي،ضبط شود. حس مشترك لوحي است كه وقتي نقشي حواس ظاهر ضعيف

اس،شود در آن مرتسم مي شده. هرگاهت نه در حكم امر توهمهمين نقش در حكم مشاهده

و موانع حسي اندك باشد به براي نفس ممكن است فرصت،شواغل هايي پيش آيد كه

و در حس مشترك و در نفسش نقشي از غيب مرتسم شود سوي عالم قدس صعود كند

. نمط دهم)،1375،سينا(ابن نقش بندد

و عقليب) نظرية ديگر تجارب عرفاني را حاصل ادراك حسي انس ان در عوالم مثالي

و فيلسوفان عارف مي مسلك براي عالم غير از مرتبه حس، مراتب ديگري داند. عرفا

و اجسام، عالم مثال قرار دارد. عالم مثال مجردا قائل ند. در عرفان اسالمي بعد از عالم ماده

مث؛از ماده است و شكل هستند. بعد از عالم ال، عالم عقول ليكن موجودات آن داراي اندازه

و اندازه است. رابطه بين اين عوالم علّي است. عالم عقول، و شكل است كه مجرد از ماده
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و عالم مثال، علت عالم ماده است. اين سير، قوس نزول است. انسان علت عالم مثال

���6/محصول عالم ماده است. نفس انساني$v���1/و ��=+�$Q�&<�� است. در قوس

و سپس به عالم عقول مي ؛رسد صعود، نيز همين مراحل هست. انسان نخست به عالم مثال

با اين تفاوت كه در قوس صعود، هر كسي عالم مثال مخصوص به خود دارد. با توجه به

را اينكه اين عالم درون انسان است، به آن عالم مثال متصل مي گويند. عالم مثال قوس نزول

م .بخش عالم مثال)،1380،(آشتياني زيرا جدا از انسان است؛ثال منفصل گويندعالم

و عرفان و پژوهان براي انسان معادل حواس پنج بعضي از عرفا گانه، حس برزخي

و چشايي1؛كنند عقلي اثبات مي يعني انسان در مرتبة برزخي چشم، گوش، المسه، بويايي

و در مرتبة عقلي نيز در مرتبة و چشايي دارددارد ؛برزخي چشم، گوش، المسه، بويايي

مي ازاين و گاهي با قوه رو گاهي شهود از طريق ذائقه حاصل شود؛ گاهي با قوه باصره است

ص سامعه است. اين نوع تجلي، تجلي اسمايي نام دارد .)550(همان،

و متعلق تجربه اعيان خارجي است پس در تجربه ،اي كه از نوع علم حصولي است

و عقلي خود با واقعيت انسان با يكي از حواس ظاهر يا حواس باطن يا حواس برزخي

مي خارجي ارتباط برقرار مي و تصويري از آن در نفس ايجاد شود. به اين دليل براي كند

را بررسي نحوة وقوع خطا در تجارب عرفاني بايد راه هاي ورود خطا در حواس ظاهر

به كه راه بررسي كرد. ممكن است پرسش شود هاي ورود خطا در حواس اختصاص

و ربطي به حواس ديگر ندارد. در پاسخ مي گوييم: اگر به ادله حواس ظاهري يا مادي دارد

و عقلي دقت شود، آن حواس، متناظر حواس مادي در عوالم ديگرند. اثبات حواس برزخي

ن راه خطا در آن هاي ورود خطا در حواس ظاهر شايد بتوا در اين صورت با تحليل راه

 حواس را فهم كرد.

و حصولي از نظر عالمه3-1 يئطباطبا. بررسي خطا در علوم حضوري
و با توجه به اينكه تجارب عرفاني يا از نوع علم حضوري يا از نوع علم حصولي است

و حصولي را در آثارشان بهيئطباطباعالمه ؛اند تفصيل بررسي كرده خطا در علم حضوري

 بنابراين ضروري است كه به بررسي نظر ايشان پرداخته شود.
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و معلوم يكي هستند، خطا مطرحيئطباطبااز نظر عالمه در علم حضوري كه عالم

و معلوم بالعرض دوگانگي است. غالب فيلسوفان؛شود نمي اما در علم حصولي بين علم

اي را برگزيدند. وقتي گزارهبراي صدق، نظرية مطابقتيئطباطبااز جمله عالمه،مسلمان

 صادق است كه با واقع مطابق باشد.

كشف از خارج ذاتي علم است؛ يعني واقعيت علم واقعيتييئطباطبااز نظر عالمه

و بيرون نشان و حاكي از خارج است دهنده ص1ج،1368،يئطباطبا( نما هر)130، و

د كه خطا چگونه در ادراكاتشوميمطرح اين پرسش اكنونحاكي به يك محكي نياز دارد.

ميو دهد؟ روي مي و قياسي«گويد:ي و حقيقت مفاهيمي نسبي و پندار و صواب خطا

و پوچ است وگرنه حقيقتي هستند. پندارهاي ما هنگامي كه با خارج سنجيده مي شوند پندار

ج»است از حقايق ص1(همان، مي)101، كه؛ به عبارت ديگر خطا زماني پيش آيد

اي انجام شود. بدون مقايسه، خطا اصالً مفهومي ندارد. مقايسه هم زماني مطرحسهمقاي

و است كه علم از نوع حصولي باشد، در علم حضوري خود معلوم نزد عالم حاضر است

در؛اي انجام شود دوگانگي نيست كه مقايسه  پس اصالً خطا مطرح نيست. در واقع هرگز

خود واقع نزد عالم حاضر است نه صورت آن تا بحث زيرا؛علم حضوري خطا معنا ندارد

و عدم مطابقت مطرح باشد ج مطابقت ص1(همان، . در علم حصولي به اتحاد ماهوي)55،

و عين قائل يعني،بين وجود ذهني معروف بين«گويد:مي عالمه ند.ا به مطابقت بين ذهن

و داراي آثار، گاهي ميحكما اين است كه ماهيات موجود در خارج آيند بدون به ذهن

به عبارت ديگر).32ص،»ب«]،تابي[،يئطباطبا(»آنكه آثار خارجي خود را داشته باشند

مي« در ذات اشيا در دو موطن و عين. يك ذات است كه توانند وجود پيدا كنند: موطن ذهن

ص1ج،1369،(مطهري»دو موطن وجود پيدا كرده است ،264-266(.

كند. با تحليل خاصي خطاي حواس را نفي مييئطباطبااين ديدگاه، عالمه پايه بر

و روش رئاليسمعالمه بيشتر مقاله چهارم را به بحث خطا در ادراك اصول فلسفه

و جزيي اختصاص داده و تصديق، سپس به كلي اند. نخست علم حصولي را به تصور

جز تقسيم كرده شيئاند. مفهوم كلي نيز مسبوق به علم وااست كه و حسي مل صور خيالي
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و مفاهيم تصوري منتهي به حواس رو حواس ازاين است؛متوهمه است. تمام معلومات

يگانه منبع تأمين ادراكات بشري خواهد بود. ايشان عمل ادراك حسي را در چند مرتبه زير

 داند: مي

 الف) عمل طبيعي عضو حسي؛

ب) ادراك حسي مفرد؛

و مقاي و تطبيق با خارجج) مرتبه حكم .)4مقاله،1368،يئ(طباطبا سه

و خطا سه شرط اساسي الزم دارد:ميعالمه  گويد: مورد صواب

و قياس؛1  . نسبت

و مقيس2  عليه؛ . وحدت ميان مقيس

.(همان) . حكم كه عبارت باشد از معناي اين اوست3

و چيزي را به تنهايي در نظر نظر به شرط نخستين، اگر يك صورت ادراكي را به بگيريم

و خطايي محقق نخواهد شد. نظر به شرط دوم اگر قضيه را نسبت آن نسبت ندهيم، صواب

و مجانست به آن ندارد مقايسه كنيم، چنان به چيزي كه هيچ كه مثالً قضيه گونه وحدت

و بسنجيم» تر از سه است چهار بزرگ« و،را با شيشه بريدن الماس نسبت داده پاي صواب

ولي حكم،به ميدان نخواهد آمد. نظر به شرط سوم اگر دو چيز قابل تطابق را بگيريم خطا

و خطايي پيدا نخواهد شد. از اين بيان روشن مي  شود كه: به مطابقت نكنيم، باز صواب

.. در مرتبه عمل طبيعي اعضاي حاسه خطايي نيست1

.يافتن ادراك حسي خطايي نيست . در مرتبه انجام2

 به حكم در متن ادراك حس پيش از تطبيق به خارج خطايي نيست.. در مرت3

كه رو ناچار خطا در مرتبه پايين اين از و حكم تر از مراتب گذشته است. مرتبه ادراك

و تطبيق به خارج شود و معتقد است عالمه خطاي در حواس را نمي(همان) مقايسه پذيرد

مييعن؛عقل در مقام تطبيق حكم ممكن است خطا كند  افتد.ي خطا در ذهن اتفاق

 . نحوة وقوع خطا در تجارب عرفاني4-1
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و حصولي تقسيميئطباطبابا توجه به اينكه از نظر عالمه ادراكات انسان به حضوري

پس از نظر ايشان تجربة عرفاني يا از نوع علم حضوري است يا از نوع علم،شود مي

دهد؛ زيرا وجود اي كه از نوع علم حضوري است، خطايي رخ نمي حصولي. در تجربه

مي؛معلوم براي عالم حاضر است ممكن است،شود اما در تفسيري كه از علم حضوري

تااش خطا روي دهد كه عارف بايد دقت كند، تجربه را از تفسيرهاي مقارن آن جدا كند

ص1ج،1383،(مصباح يزدي دچار لغزش نشود اي كه از نوع علم اما در تجربه؛)157،

به،حصولي است، اگر نظرية نخست در باب نحوة رخداد تجارب عرفاني را بپذيريم خطا

 يابد: صورت زير در تجربه راه مي

بستن صوري كه در عالم را حاصل نقشتجربة عرفاني سينا ابن،طوركه گذشت همان

و غيب است، بر حس مشترك انسان مي و نقش روحاني كه در حالت خواب داند. اثر

و ذاكره را حركت نمي بيداري براي نفس حاصل مي و خيال دهد شود، گاهي ضعيف است

ميو اثري از آنها باقي نمي و خيال را به حركت ل در ليكن خيا؛آورد ماند. گاهي قوي است

مي انتقال امعان مي و بدان مبادرت و ذاكره آن را ضبط كند و از تصريح خالي است نمايد

و حكايت نمي مي كند. فقط انتقاالت تخيل و گاهي بسيار قوي است... هاي آن را ضبط كند

نمط دهم،،1375،سينا(ابن شود در نتيجه صورت به صورت روشن در خيال مرتسم مي

.)21فصل

به اين حالت علت وقوع خطا آن است كه صورتدر درستي بر حس مشترك نقش ها

مي نمي و اثري از آن باقي مي ماند كه قوة خيال از آن حكايت بندد ،كند. در خود تجربه گري

شد دهد. همان يعني در دريافت صور توسط قوه مشترك خطايي روي نمي ،طوركه ذكر

و حتماً بايد آن صورت محكي داشته باشد. در يافتن اين خاصيت علم كاشفيت است

 محكي است كه خطا ممكن است روي دهد.

و اگر نظرية دوم را بپذيريم كه تجربة عرفاني را حاصل ادراك حسي در مراتب مثالي

ني خوديع،در اين حالت از نظر عالمه در خود ادراك،داندمي-معادل حواس ظاهر-عقلي
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در؛دهد تجربه خطايي روي نمي و و يافتن محكي است بلكه خطا در مرحلة تطبيق حكم

:اين مرحله نيز ممكن است خطا به علت زير روي دهد

و معرفت: الف) خلط مثال متصل با مثال منفصل و شهود يكي از علل نفوذ خطا در كشف

ي آنچه را كه يك سالك عرفانى، در اثر خلط مثال متصل با مثال منفصل است؛ يعن

جز،بيند غيرواصل در عالم مثال متصل خود مي ميوآن را و چون عالم مثال منفصل پندارد

و خأل رخنه ندارد در مثال منفصل، هيچ و شكاف و تفاوت مي،گونه فتور كه چنين باور كند

مي؛حق غيرمشوب را ديده است وشو نظير رؤياهاي غيرصادق كه هواجس نفساني متمثل د

جز بيننده مي كه اوصاف درحالي؛ي از اجزاي نبوت خبري نصيب وي شده استئپندارد كه

كند، عالم مخصوص وي برايش متمثل شده است. آنچه عارف با علم حضوري درك مي

در مثال متصل است نه منفصل. عالم مثال منفصل را با علم حصولي مي توان تجربه كرد.

و معلوم بالعرض ممكن استاين صورت وقوع خطا به علت تم  ايز بين معلوم بالذات

مي)470ص،»الف«،1372،(جوادي آملي پندارند كه انسان گاهي موجودات عالم . بعضي

و گاهي موجودات عالم مثال منفصل را. در حالت مثال متصل را با علم حضوري مي يابد

 دهد. دوم ديگر خطايي در كشف روي نمي

د و شهودي ر صورتي كه شاهد عين عالم منفصل را بيابد، هرگز خطا در علم حضوري

و عدم؛در او راه ندارد و معلوم وجود ندارد تا مطابقت و اختالف بين علم چون تعدد

مي؛مطابقت در آن راه يابد را ولي گاهي خطا در آن نفوذ و آن در حالي است كه آنچه كند

با عارف در مثال متصل خود مشاهده مي مثال منفصل باشد، راه تشخيص كند، مخالف

و خطا در علم شهودي به بحث دوم كه ناظر به مقام اثبات است بيان مي  شود صواب

.(همان)

و باورهاي پيشين با چشم حوال گاهي عارف در اثر يافته: زمينهب) داشتن پيش هاي قبلي

و از زاويه بينش سراغ عالم مثال منفصل مي و آن را با نگرش خاص خود احولي رود

يا چنان؛بيند، لذا ممكن است اشتباه كند مي كه ممكن است گاهي حق را در مثال منفصل

ليكن وقتي از حالت شهود كه دولت مستعجل است، تنزل؛برتر از عالم مثال مشاهده نمايد
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و خواست يافته هاي خود را شرح دهد، چون مسبوق به يك سلسله افكار خاص كرد

مياست، در تبيين آن دچا ص شودر اشتباه .)476(همان،

مي همان آن طوركه گذشت، انسان عالم مثال منفصل را در عالم مثال متصل خود و بيند

حس يعني از راه ديدن با حواس برزخي يا تحليل-را از راه علم حصولي هاي فكري يا در

وي؛بيندمي-باطن خود مي پس تصويري از عالم مثال در ذهن مم ايجاد كن است شود.

آيد، مشوش بيايد، حواس برزخي انسان داراي نقص باشد يا آنكه آنچه به حس باطن مي

در اين حالت خطا در هر مرحله از تجربه ممكن بيند. نمي،طوركه هستآن،پس واقع را

مي.است روي دهد مي،كند وقتي انسان حكمي كند نه آنكه خطايي روي خطا را كشف

و عقلي انسان مانند حواس نداده است. اگر بپذيريم در،انسان است ظاهريحواس برزخي

و عقل ممكن است خطا روي مرحلة قبل از حس، حس (خيال)، ذاكره كردن، تصويرگيري

و خطا در اين مراحل روي ندهد.،دهد  مگر آنكه نظام عالم مثال با عالم ماده متفاوت باشد

 آيد: در اينجا دو پرسش پيش مي

ع و آنچه وجود داردبين آنچه بدان و تفاوت چه شباهت،لم داريم  هايي وجود دارد؟ ها

 آيا آنچه بدان علم داريم، مطابق عيني دارد يا خير؟

مي،براي پاسخ به هر دو پرسش شود كه پاسخ مسئله ميزان در تجارب عرفاني مطرح

عق انديشمندان به آن متفاوت است. گروهي عقل را ميزان قرار مي و گروهي ل را دهند

مي ناتوان از درك دريافت عقل،اند دانند. حتي عارفاني كه عقل را معيار قرار داده هاي خود

جز كلي را معيار كشف قرار داده ي را كه بررسي اين موضوع نوشتار ديگريئاند نه عقل

 طلبد. مي

 گرايي . خطا در تجارب عرفاني بر اساس نظريه برساخت2
ميهاي گرايي به ديدگاه برساخت هاي شود كه ريشه در حوزه نظري ناهمگوني اطالق

،)Neurophysiology(، فيزيولوژي اعصاب)Biology( گوناگون دانش نظير بيولوژي

و)Cognitive Psychology( شناسي شناختي شناسي، سايبرنتيك، روان فلسفه، جامعه

دا علم بالغت دارد. در تمام اين علوم، ساخت تواند مبتني نش نميگرايي اين ايده است كه
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يا نمايش اشياي واقعي باشد، بلكه تنها مبتني بر ساختار)Correspondence( بر تطابق

)Cognitive Operation( يا عمل شناختي)Cognitive Construction( شناختي

شي مشاهده و شناختي درجءگر است. هر و دانش در فرايندي اجتماعي ممكن از تجربه

.)Wentzel (ed.), 2003, p.197( شده است

و اين تأثيرگذارترين فرد در فراگيرشدن نظريه برساخت كتس گرايي در عرفان است

منتقد فورمنها در حوزه عرفان شد. تأثيرگذارترين نظريهونظريه با كارهاي وي جز

مي سرسخت نظريه برساخت  گويد: گرايي

كه گذشته محققان به اين نظر رسيدهندر ربع اخير قر اند كه چيزي

ه عارف شامل باورها،نزمي دهنده تجارب عرفاني است، پيش شكل

و غيره است. در اصطالح انتظارات، اميدها، آرزوها، نيازها، پرسش ها

علمي معموالً به اين امور با عنوان چارچوب مفهومي عارف يا

مي مجموعه پيش رهيافت به تجربه ديني با تمام شود. اين زمينه اشاره

جز تفاوت و اختالفات آنئهاي نسبتاً كوچك ي موجود در

مي برساخت گرايي عبارت از اين ديدگاه شود. برساخت گرايي خوانده

و مفهوميِ عارف به طرق مهمي تجربه او است كه شاكله زباني هاي

،1384،فورمن( سازد را تعين بخشيده، شكل داده يا متكون مي

.)23ص

گرايي در پاسخ به مكتبي به نام حكمت خالده ظاهر شد. طرفداران حكمت برساخت

مدعي بودند تمام استيسو شايد فريتيوف شوان، آندرهيل، اتو، هاكسليخالده چون

ب تجارب عرفاني مشابه و عالوه اين تجارب نمايانگر اتصالي مستقيم با مبدأ مطلقه اند

 هستند.

 چند تفسير است: گرايي داراي برساخت

گرايي مطلق: در اين تفسير تجربه، صددرصد توسط مجموعه ذهني الف) برساخت

ميو فراهم آمده، تعين يافته  گيرد. صورت
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گرايي نسبي: در اين تفسير بخشي از تجربه توسط مجموعه ذهني فراهمب) برساخت

و بخشي ديگر توسط چيز ديگر نظير ورودي حسي يا هر چيز ديگ مي ر.آيد

و مشكالت زاينده شخص سالكئگرايي كاتاليزوري: در اين ديدگاه، مساج) برساخت ل

و انجام اعمالي خاص رهنمون مي و باورها است كه او را به باورها شود كه خود اين اعمال

ميو اعمال به عنوان كاتاليزورهايي براي رخ  Gombrich) كنند دادن تجربه عرفاني عمل

2000, p. 73) .

گرايي كه آنها را به جاي هم استفاده در ارزيابي نظريه هسته مشترك يا ذات كتس

و ديدگاه كند، براي تعدادي از نظام مي شناسي اعتراضي را مطرح هاي روش هاي فلسفي

مي مي و هاكس،)William James( جيمز ويليام پژوهان مختلف، نظير گويد: عرفان كند

مي استيس،)Aldous Huxely( لي داندو ديگران را دچار خطاهاي يكساني در قضاوت

اند كه هسته مشتركي در تمام تجارب عرفانيو آن اينكه تمام آنها اين تصور اشتباه را داشته

 شمارد: دو مورد از خطاهاي قضاوت آنها را برمي كتسوجود دارد.

(بي.1  واسطه) وجود دارد. فرض اينكه تجربه خاص

مي2 و تفسير مشكالت را تقليل آن . اين نظريه در ترسيم تمايز بين تجربه و از دهد

.)Kimmel 2008, p.14( پرهيزند مي

گرايان در درك دادن نارسايي ذات اين دو خطا ابزاري براي نشان كتسدر تحليل

مدافعان هسته مشترك تشابهات پديداري را در تجارب ند. در واقعا اختالف تجارب عرفاني

و عرفاني ديده  هاي پديداري را ديده است. اختالف كتساند

گرايي، اين هسته مشترك اغلب با تجربه خالص معادل گرفته از ذات كتسدر فهم

مي مي و خود پيشنهاد و نظريه زمينه شود مندي خود كند كه هيچ تجربه خالصي وجود ندارد

مير  گرايي مطلق قائل است. به برساخت كتسبنابراين؛نهدا بر اين اصل بنا

 گرايان . مدعاي برساخت2-1
 گرايان معتقدند: برساخت

(خالص) براي انسان ناممكن است، هرگونه تجربه ادراكي بي واسطه

و نه انواع عادي بر نه تجارب عرفاني تر تجربه، هيچ داللتي
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و دليلي بر اعتقاد به اين امر به دست بودنشان ندارند واسطه بي

دهد، اين بدان معنا است كه تمام تجارب از طريق بسيار پيچيدة نمي

و براي ما حاصل مي .S( شوند معرفتي پردازش شده، سازمان يافته
Katz, Language, epistemology, and mysticism, 

1978a, p.27.(

به اما چه چيز تجارب ما را شكل مي در اعتقاد ساختدهند؟ گرايان نخستين چيزي كه

و تجربه رابطه«گيري تجربه نقش دارد، باورهاي انسان است. شكل اي رابطه بين باور

مي همان؛دهند دوطرفه است. باورها تجربه را شكل مي »دهد طوركه تجربه باورها را شكل

(Katz, 2008) .و انتظارات قبل ي عناصر ديگري حافظه، ادراك، زبان، مفاهيم پيشين

گرايان . اما ساخت)Idem. 1978a, p.61( گيري تجربه نقش دارند هستند كه در شكل

هر مشخص نمي دهي تجربه انسان گفته چه نقشي در شكل يك از پارامترهاي پيش كنند كه

با صورت گويد:مي كتسدارند؟ در مورد نقش آگاهي در تجربه هايي از آگاهي كه عارف

و محدودكننده آورد، ضابطهميخود به تجربه مي هاي ساختاريافته تواند اي بر آنچه تجربه

مي؛باشد و پيشاپيش آنچه را كه در يك زمينه يعني آنچه تجربه خواهد شد اعمال كنند

مي مفروض متعيني، تجربه .)Ibid, p.27( كنند ناكردني است از صحنه خارج

 نيست.اتجارب عرفاني نيز از اين قاعده مستثن

 گرايان دو ادعا دارند: توان گفت ساخت بنابراين مي

 مندند؛ بلكه تمام تجارب انسان واسطه،. تجربه خالص نداريم1

مي هاي شخصي تجربه زمينه . تجربه جديد را پيش2  سازد. كننده

و نفسير غير قابل تفكيك كتساز نظر و نمي تجربه در اند توان بين آنها تمايز قائل شد.

و بعد از تجربه اتفاق،ها يعني قبل شناسي وي تفسير تجربه در همه زمانتمعرف حين

به)Ibid( افتد مي و اين ديالكتيك و تفسير يك ارتباط ديالكتيك دوقطبي است . بين تجربه

را،بلكه مشخصه ذهن عارف است،عنوان يك ارتباط ذهني نيست يعني باورها تجربه

ميطوركه تجرب دهند؛ همان شكل مي . از نظر)Idem, 1978, p.30( دهده باورها را شكل
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مي همان،كتس تجربه مي طوركه گزارش شكل داده،آورد شود با مفاهيمي كه به تجربه

.)Ibid, p.26( شود مي

 گرايي . نحوة وقوع خطا در تجارب عرفاني بر اساس نظرية برساخت2-2
مي گويد تجارب ما توسط زمينهمي كتس و اجتماعي ما شكل گيرند. هاي زباني، فرهنگي

مي اكنون و عرفاني روي دهد؟ مطابق پرسش اين است كه خطا چگونه در تجارب عادي

مي كتسديدگاه و توان آنها را با هم مقايسه تجربه دو انسان در صورتي يكسان خواهد بود

د كرد كه زمينه و هاي پيشين آن و نيز انتظاراتشان يكسان باشد. پس خطا در يك فرهنگ و

محيط اجتماعي معنا دارد. خطا عبارت است از فرارفتن از آنچه يك زمينه اقتضاي آن را

 دارد.

و اسالمي در زمان ميXكسي كه در زمينه ايراني كند، بايد به مجموعه سلوك

شهAشهودهاي و اگر غير از اعضاي اين مجموعه  ود كرد، دچار خطا شده است.برسد

[شخص واجد] تجربه عرفاني غايتي را از ابتدا اگر نه در همه موارد تقريباً در اغلب آنها

بنابراين طريق صوفي، تائوي تائويي،؛شناسد در عبور از مسير عرفاني در پي آن است، مي

و راه عرفاني مسيحي همه التفاتي هستند نهايي از وجود يا يعني نوعي حالت؛درمه بودايي

ناوجود هدفي از قبيل ارتباط يا اتحاد، حسي از نوع رهايي تعالي، رستگاري يا خوشي را

را . مسائل زاينده وجود در قلب هر سنت، پاسخ نظر دارند... مد و متفاوتي هاي متناسب

و القا مي و معرفتي، التزامات هستي شناختي كنند كه شامل ساختارهاي متفاوت ذهني

مي اساختارهاي مابعدالطبيعه هستند كه به نحوهفر  دهد هاي مختلف، تجربه را ترتيب

)Katz 1978a, pp.103-104(.

مي هاي ذهني را در شكل ويژگي كتس درمي داند. دهي تجربه مؤثر توان ذهن را، هم

و هم در راه و هدف را تعيينحل مسائل هاي غلبه بر آنها شريك دانست. ذهن مبدأ، راه

مي مي و تجربه را مطابق آنها شكل و كند دهد. تجربه بودايي نيروانه، تجربه يهودي دوِقوت

تا تجربه مسيحي وحدت عرفاني، تجربه صوفي از فنا، تجربه تائويي از تائو، همه دست كم

ند.ا يعني مسائل آغازين آن نظام الهياتي اعتقادي؛اي حاصل تأثيرات مفهومي خاص اندازه



ةسيمقا
رفان

بع
جار

رت
اد

خط
ي

123

و هر يك از و هر كداممان با مسائل از پاسخما يك آگاهي يكپارچه داريم هاي آن مسائل

و عينيت دادن انديشه مختلف ارتباط طريق اشكال دادن به آنها ارتباط برقرار ها، تركيب

جز؛كنيم مي مان به عنوان موجودي با شعور، از آن نوع كه هستيم، الزم آگاهيواشكالي كه

و... حاالت متفاوتي از تجربه كه تحت نامرسد هستند. به نظر مي دقوت، فنا هاي نيروانَه،

و نه زمينه فعاليت پيچيده معرفتي هستند كه به وسيله خاصيت رخ مي دهند. حاصل

مان كه در يك جهت خاص عرفاني به كار گرفته شده، به جريان گر خودآگاهي تلفيق

و مي و فقط افتد. اين عمليات تركيبي ذهن در حقيقت قيد شرط اساسي است كه تحت آن

مي تحت آن، تجربه عرفاني همانند هر تجربه دهد. اين شرايط ساختاريِ آگاهي، اي رخ

مي زمينه مي سازد كه تجربه عرفاني اصوالً در آن زمينه امكان اي را  ,Ibid( شود پذير

p.104(.

تج در اين صورت اگر ويژگي ارب افراد نيز هاي ذهني افراد با هم فرق داشته باشد،

و اين موضوع به نسبي مي متفاوت خواهد بود در اين صورت اگر.شود گرايي معرفتي منجر

كند؛ زيرا خطا زماني معنا ديگر خطا معنا پيدا نمي،نظريه مطابقت را در معرفت بپذيريم

آن،د كه مبنايي باشد كه ادراك با آن سنجيده شود. اگر مبنايي هم وجود داشته باشدياب مي

و در آثار مختلف،گرا بنامند از اينكه او را نسبي كتسالبته*مبنا فردي خواهد بود؛ ابا دارد

و در مكاتباتي كه نگارنده با وي داشت، او خود را زمينه مي خود  داند. گرا

به نشتاينگويتاز نظر و توافق بر سر قواعدي خاص افراد با درگيري در هر بازي زباني

م ميياستعمال لفظ و هر لفظ معناي خود را از همان نحوه استعمال كسب كند. پردازد

 
و كذب گزاره* يا در صدق است» Correspondent Theory«ها چند نظريه داريم: يكي نظرية مطابقت

مثال اگر واقعاً عالم خارج گرم رايب؛گويد گزاره اگر با عالم واقع تطابق داشته باشد، صادق است كه مي

و با عالم خارج تطابق دارد. نظرية ديگر باشد، مي گوييم هوا گرم است. در اين صورت صادق است

مي گروي است؛ به اين معنا كه اگر گزاره انسجام و هايي كه يك فرد استفاده كند، با همديگر هماهنگ باشند

آن انسجام داشته باشند، نشان و معيار صدق، كاربرد» اصالت عمل«هست. نظرية ديگر دهندة صدق است

 عملي يك گزاره است.
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و نحوه استعمال متفاوتي از الفاظ روشن است كه مي توان در بازي ديگري درگير شد

و در نتيجه معنايي جديد بنابراين براي الفاظ هيچ معناي ذاتي وجود ندارد. معناي؛داشت

ميالفاظ را بازيي خاص كه در جريان است بر تعيين و لذا معاني متعددند. پس اشتباه  كند

 اساس اين نظريه عبارت است از:

 كارگيري قواعد يك بازي در بازي ديگر؛ به

و زمينه آن معين  كردن. معناي يك لفظ را بدون ظرف

بر اين اساس چون قواعد حاكم بر زبان محصول توافق اعضاي جامعه زباني است، در

مي معناي پيروي درست از قواعد خواهد بود. انساناين صورت صدق به گيرند ها تصميم

و چه چيز كاذب است. بر و اين اساس استاد زمينه كه چه چيزي صادق است هاي سالك

مي انتظارات وي را شكل مي بر دهد. عارف كه تجربه خود را براي استاد بيان  كند، استاد

و اساس درك خود آن را اصالح مي و انتظارات سالك عوض شود زمينهمي سببكند ها

 شود.

و ساختار وجودي، رو نمي طبق اين ديدگاه انسان با واقعيت عريان روبه و زبان شود

و به متن تجربه مي و... واسطه در ادراك هستند در زمينه آيند. پيش انتظارات و زبان ها

عو كتستجربه از نظر و پسيني نيستند؛ بلكه هر دوي اين امل تجربه را شكل پيشيني

دهند. خود تجربه، همانند صورتي كه در آن گزارش مي شود، توسط مفاهيمي شكل مي

مي گيرد كه عارف با خود به تجربه مي و آن مفاهيم بدين وسيله تجربه اش اش را شكل آورد

 هاي بودايي به عنوان تعابير گفتن از آموزه . بنابراين به جاي سخن)Ibid, p.26( مي دهند

بردايو تفاسيري از تجارب عرفاني بودايي، بهتر است تجارب عرفاني بودايي را يك نسخه

و طرح در ريزي آگاهانه شده از آموزه بودايي بدانيم. اگر چنين باشد، تجارب عرفاني

و القاشده توسط آموزه سنت ها هاي ديگر به همين ترتيب، اگرچه كمتر آگاهانه، معلول

ه و آموزه در بههستند توسط،كننده تجربه ديني است تا اينكه خود طورمشابه، تعيينر سنتي

با،؛ پس زبان منشأ خطا نيست)Ibid, p.193( آن متعين شود بلكه نحوه مواجهه انسان

از رو نمي كند؛ ازاين واقعيت را مشخص مي توان درك دو شخص را در دو زبان مختلف
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و كذب با هم مقايسه كرد. موا با زبان خاص خود با مواجهه فرد»الف«جهه فرد نظر صدق

 با زبان خاص خود متفاوت است.»ب«

 گيرينتيجه
و حصولي تقسيم مييئطباطباعالمه و در علوم حضوري وقوع علوم را به حضوري كند

داند. در علوم حصولي نيز در مرحله دريافت، به وقوع خطا معتقد نيست خطا را محال مي

در،داند. با اين تحليلو خطا را در مرحله تطبيق ادراك يك قوه به قوه ديگر مي عارف

مر هاي خود خطا نمي دريافت و شيطان دخالت ندارند. در كند. در اين حله، نفس

مي،هايي كه از علوم حضوري است كشف كند، وقتي عارف آن را به علم حضوري تبديل

و ها خواست زمينه ممكن است خطا روي دهد. در اين مرحله ساختار وجودي، پيش ها

خطا زماني روي،هايي كه از نوع علم حصولي است اميال عارف دخالت دارد. در كشف

و دهد كه عارف آوردهيم اش را بر امور ديگر تطبيق دهد. در اين مرحله است كه نفس

شد همان-اما؛كنند شيطان دخالت مي كه-طوركه بيان و كشفي در تمامي مراحل دريافت

 از نوع علم حصولي است، ممكن است خطا روي دهد.

ميدر مرحلة دريافت نيز نفس انيئطباطباخالف عالمهبر كتساما داند. سان را فعال

و بسياري عوامل ديگر در شكل زمينه ساختار وجودي انسان، پيش گيري تجربة عرفاني ها

و فرهنگي روي مي و اجتماعي و بافت مذهبي ؛دهد دخالت دارند. در واقع تجربه در زمينه

عال مرحلة دريافت را فارغ از اين امور مييئطباطباكه عالمه درحالي مه، عارف داند. از نظر

و شهودهايي نا ميياگر مسير خاصي را طي كند، به كشف شود كه متعلق آن براي همهل

هاي مختلف متفاوت متعلق تجربة عرفاني در فرهنگ كتسكه از نظر درحالي؛يكي است

و شهود مييئطباطبااست. از نظر عالمه نا، عارف يا به كشف ليرسد يا نه. اگر به كشفي

از؛اما در مرحلة تطبيق ممكن است خطا روي دهد،ه خطايي نيستآيد، در آن مرحل اما

گرايي آن است كه خطا فرارفتن از حدود يك زمينه است. در اين ديدگاه لوازم برساخت

با اي كه در آن، تجربه كند كه از زمينه عارف زماني خطا مي و اش روي داده است فراتر رود
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ر چنين تجربه كتستوجه به اينكه راا ممكن نمياي داند، در نتيجه خطا در تجارب عرفاني

 نبايد ممكن بدانند.

با چون متعلق تجربه براي عرفا يكسان است، مييئطباطبااز نظر عالمه توان

داده در تجارب عرفاني را آشكار معيارقراردادن كسي كه كشفش تام است، خطاي روي

 كتساما در نظر؛حضرت ختمي مرتبت استنمود. كشف تام هم باالصاله متعلق به مقام

اگر خطا هم روي؛دهد كه بتوان ميزاني براي آن در نظر گرفت اصالً خطايي روي نمي

و فرهنگي عارف است. دهد، ميزان صحت آن، آموزه  هاي مذهبي

بهگرديطوركه بررسي همان-يئطباطباديدگاه عالمه درستي تبيين د، وقوع خطا را

و ديدگاه نمي مي به نسبي كتس كند از؛شود گرايي منجر عالوه بر آن در تبيين بسياري

 تجارب عرفاني ناتوان است.

هانوشتپي
و عقلي: دليل اينكه اين دليل قائال.1 ن به وجود حواسي معادل حواس ظاهري در مراتب مثالي

ش،حواس در مراتب باالتر انساني نيز هستند پس هرچه؛استون علتئآن است كه معلول شأني از

در؛بايد در علت نيز باشد،از حيثيات كماليه در معلول است زيرا اگر چيزي از حيثيات كماليه

 از سه حال خارج نيست:،معلول باشد

 يا آن حيثيت من ذاته است. الف)

و علتش است.ب)  يا آن حيثيت از چيز ديگري غير از مبدأ

 يا آن حيثيت از علتش است.ج)

حالت.چون وجود معلول، محال است حيثيتي از كمال بدون علتش دارا باشد؛اولي محال است

به؛دوم نيز محال است و حيثيتش آن نيست كه زيرا معلول، به تمام ذات به علتش وابسته است

گويد كه حواس علت وابسته نباشد. پس تمام كماالت معلول در علتش وجود دارد. اين برهان مي

برزخ براي موجودات برزخي وجود دارد. براي اثبات اين مطلب كه انسان نيز ظاهري ما نيز در عالم

 يم:يگومي،در مرتبه باالتر از چنين حواسي برخوردار است

و لبس نيست.انسان محصول حركت جوهري است طور يعني اين؛در حركت جوهري نيز خلع

و صورتي ديگر بگيرد انقالب است. در حركت اين؛نيست كه موجود صورتي را از دست بدهد

مي جوهري موجود متكامل مي و از نقص به كمال پس هرچه از كمال در مرتبه شهادت؛رود شود

ولي در كامل،بايد در مرتبه غيب نيز باشد. معقول نيست كه در ناقص حيثيتي از كمال باشد،است
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ج1385اردبيلي،( نباشد ص3، آن:گويدمي مالصدرا.)317-324، و اعضاي قوايي كه قائم به بدن

و آن انسان و قواي آن است كه انسان برزخي است و مثلي براي نفس تدبيركننده است، سايه

و اعضاي خود سايه انسان عقلي است و مثل مثلةپس اين بدن طبيعي ساي؛برزخي با قوا سايه

و اين مطلب،آنچه در عقل است ج1981شيرازي،( وجداني است،خواهد بود ص9، به)70، .

درا ست كه در طول بدن ماديههاي مختلفي در عوالم ديگر عبارت ديگر براي انسان بدن ند نه

و اين بدن و نقص ندارند عرض آن ص1378زاده آملي، حسن( هاي طولي تفاوتي جز كمال ،43(.

هر؛اين برهان در مورد عالم عقلي نيز جاري است برسد، در آن مرتبه كس به مرتبه عقالنيت يعني

و عقل نيز؛طوراكمل همه قواي عالم شهادت را دارد به اما انسان در سه عالم شهادت، برزخ

و ضعفذومراتب است. همان وا طوركه قواي انسان در عالم شهادت داراي شدت ند، در عالم برزخ

و اگر موجودي بنابراين ادراك انسان نيز در آن عوالم ذومراتب خواهد؛عقل نيز چنين است بود

و ضعف ن به اين نظر حيات برزخي انسان است. مؤيد قائال هاي خاص خواهد بود. ببينند با شدت

و ادراكاتش از طريق حواس انسان در برزخ داراي بدني برزخي است كه سايه اين بدن مادي است

.باشدمياش برزخي

و مأخذ  منابع
قم؛بر فصوص الحكمشرح مقدمة قيصري؛الدين سيدجالل،آشتياني.1 .1380،قم: بوستان كتاب

و شرح محمدحسين نائيجي؛شرح فصوص الحكم؛محمدبن الدين عليصائن،تركه ابن.2 ؛ترجمه

.1378،قم: بيدار

و تنبيهات؛ابوعلي،سينا ابن.3 .1375،هقم: نشر البالغ؛االشارات
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