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مقدمه

معرفت عرفانی ،معرفتی شهودی استذ عرفا ،معرفت عرفانی را بسیار واالتر از معرفاتهاای
دیگر میدانند و مدعی هستند که در این تجربه ،چیزی را تجربه میکنند که دیگرا قاادر باه
تجربۀ آ نیستندذ برای تجربۀ عرفانی ،عرفا ویژگیهایی از وم ه معرفاتبخشای و احساا
تبرّك و تیمّن قائلاندذ عالوه بر آ  ،سعادت بشر را در وصول به این مرتبه میدانندذ
با تووه به گستردگی این نو تجربه در تمامی اعصار و سرزمینها ،باید ادعای آ هاا
در مورد متع ق تجربه و نیز میزا معرفتبخشی آ بررسای شاودذ ایانکاه متع قاق شاهود
عرفانی را چه چیزی فرض کنی  ،یلی از مه ترین مسایل عرفا پژوهی امروز در شار و
غرب استذ برای اینکه بدانی متع ق شهود عرفانی چیست ،باید ماهیت تجاارب عرفاانی
مشخص شودذ در غرب ،دو دیدگاه در باب تجارب عرفانی مطرح استذ در یاک دیادگاه
فرض میکنند که ویژگیهای تجربی و یا توصیفی عرفانی ،در سانتهاای مخت اف دینای
یلسا استذ این دیدگاه ،به ذاتگرایی مشهور است و طرفدارا تاصی داردذ ذاتگرایا
میگویند که عرفا ،حداقل در تجارب عرفانی تاصّ ،ذات واحدی را تجربه میکنندل الان
زمینههای اوتماعی و مذهبی عارف در تفسیر آ ها اثر گذار استذ بر این اسا  ،ع یرغ
تنو گزارشات تجارب عرفانی در سنتهای مخت ف ،هستۀ مشترکی ووود دارد که تماام
آ ها را میتوا از یک نو دانستذ
کتس ،در سال  ،0091در مقااۀ «زبا  ،معرفتشناسای و عرفاا » ،ایان دیادگاه را باه
چااش کشید و گفت تجربۀ عرفانی به طاور تااص و گساترده حاصال سانّت ماذهبی و
اوتماعیای است که عارف در آ قرار داردذ در این مقااه ،کاتس دیادگاه ذاتگرایای را ا
که میگوید تجربههای عرفانی گوناگو  ،ذات واحدی را نشاا مایدهناد ا نقاد کارده و
نظریۀ زمینهمندی (زمینهگرایی) تود را وایگزین این دیدگاه کرده اساتذ مطاابق دیادگاه
زمینهگرایی کتس ،تجربۀ عرفانی در هر سنّت عرفانی ،به طور وسایعی باا زمیناۀ ماذهبی،
اوتماعی و آموزشهای تاصّ آ ها شلل داده میشودذ بنابراین زمینههای مذهبی تااص،
تجارب متفاوتی را ایجاد میکنندذ
از طرفی ،عالمۀ طباطبایی در حصری عق ی ،ع را به حضوری و حصوای تقسای
میکندل پس تجربۀ عرفانی یا از نو ع حضوری است یا از نو ع حصوای ،که هار
یک ویژگیهای تاص تود را دارندذ ایان پاژوهش ،ماهیات تجرباۀ عرفاانی را در دو
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دیدگاه با ه مقایسه میکندذ در بخش نخست ،باه بررسای ماهیات تجرباۀ عرفاانی بار
اسا نظریۀ ع حضوری و حصوای پرداتته میشود و در بخش دوم ،ماهیت تجرباۀ
عرفانی ،بر اسا نظریۀ زمینۀگرایی به روایت استیو کتس تشریح میشود و در نهایت
نیز به مقایسه میا آ ها اقدام میشودذ
 .1ماهیّت تجربة عرفانی بر اساس نظریة علم حضوری و حصولی
 .1-1علم حضوری و علم حصولی

عالمۀ طباطبایی ،در یک حصر عق ی ع را به حصوای و حضاوری تقسای کارده اساتذ
ع حصوای ،حضور ماهیّت مع وم پایش عااا اسات (طباطباایی ،0961 ،ج ،0ص)10ل و
ع حضوری یعنی ع می که مع وم آ با واقعیت تاروی تود ا نه با صورت و علس ا
پیش عاا حاضر اساتل یعنای عااا باا واقعیات تاود ،واقعیات مع اوم را یافتاه اسات
(طباطبایی ،بیتا ا ب ،ص)099ذ بر این تعریف از ع حصاوای ایان ایاراد وارد اسات کاه
بعضی از ع وم حصوای انسا را در بر نمیگیردذ ع ما به تداوند ،از ناو حصاوای نیاز
هستل در حاای که تداوند ماهیّت ندارد (مصباح یازدی ،0969 ،ج ،0ص)001ذ بناابراین
بعضی ع حصوای و حضوری را چنین تعریف کردهاند که ع حصوای ،یعنی ع می که
واقعیت مع وم پیش عاا حاضر نیستل فقط مفهوم و تصویری از مع وم پیش عاا حاضار
استل در حاایکه در ع حضوری ،ع و مع وم یلی است ،یعنی ووود ع عین ووود
مع وم است و انلشاف مع وم پیش عاا  ،به واسطۀ حضور تود مع وم نزد عااا اساتذ از
این وهت است که آ را ع حضوری مینامند (مطهری ،0990 ،ج ،6ص)029ذ هما طور کاه
تعاریف نشا میدهد ،در ع حضوری ،ع بدو واسطه به ذات مع وم تع ق میگیارد و
مصباح یازدی،
ووود واقعی و عینی مع وم برای عاا و شخص درك کننده ،منلشف میگردد (

 ،0919ج ،0صص)051-059ذ

 .2-1ویژگیهای علم حضوری

حضوری ارائه شد ،میتوا ویژگیهای زیر را بارای ع ا

با تووه به تعریفی که از ع
حضوری برشمرد:
0ا ع حضوری از سنخ و ونس مفاهی نیست ،پاس ویژگای مفااهی را ناداردذ در
ع حضوری ،چو تود مع وم ،بدو واسطه برای عااا حاضار اسات ،پاس ماهیات و
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مفهوم در آ نقشی نداردذ چو ماهیت راه ندارد ،پس هیچ یک از احلام و آثار ماهیات را
نباید وارد کردذ بر این اسا  ،اعتبارات ماهیت را نمیتوا برای ع حضوری ثابات کارد
و مقوالت ماهوی در این ع وای ندارندذ بنابراین ع حضوری تحت مقواه نمیگنجاد
(مصباح یزدی ،0919 ،ج ،0در )10ذ یعنی ع حضوری نه ک ّی است و نه وزئیل زیارا
تنها مفاهی به وزئی و ک ّی تقسی میشوندذ
0ا ع حضوری ارتباطی با مسئ ۀ ووود ذهنی نداردل زیرا در ووود ذهنی ،ذهن و
مفاهی مطرح میشوندذ در ع حضوری ،قضیه و موضو و محمول راه ندارد (فعااای،
 ،0919ص)96ذ
9ا قواعد منطق ،در ع حضوری وایی ندارندذ در تصور و تصدیق ،صاورت ذهنای
نقش اساسی را ایفا میکند و در ع حضوری صورت دتاات ناداردل پاس تقسای ع ا
حضوری به تصوّر و تصدیق معنا نداردذ چو منطق با تصورات و تصادیقات سار و کاار
دارد ،بنابراین قوانین منطق در ع حضوری واری نیستل به عبارت دیگر ،ع حضوری
فرامنطقی استذ
 1ا در ع حضوری ،تطا قابل طرح نیستذ در ع حضاوری ،مع اوم نازد عااا
حاضر است ،بنابراین بر تالف ع حصوای که در هنگام تطبیق مع وم بااذات و مع وم
بااعرض تطا ایجاد میشود ،در اینجا تطبیق معنا نداردل پس تطا معنا نداردذ
5ا ع حضوری توصیفناپذیر استذ ع حضوری شخصی است و قابل انتقال باه
دیگرا نیستذ بنابراین هرگز نمیتوا از یافتههای حضوری شرح ماورا گفتذ اابته میتاوا
از ع حضوری ،صور ذهنی و مفاهی عق ی برگرفت و آ را به ع حصوای تبدیل کردل
وای سخن در نفسِ ع حضوری است کاه وصافپاذیر و انتقاالباردار نیسات (فعااای،
 ،0919ص)12ذ
 .9-1اتحاد علم ،عالم و معلوم

یلی از قواعد حلمت متعاایه ،اتحاد عقل و عاقل و معقول است که مالصادرا و دیگارا ،
با اداۀ مخت ف به اثبات آ پرداتتهاند (ناک :صادراادین شایرازی ،0951 ،صاص19-91ل
همو ،0960 ،صص)011-010ذ عالمۀ طباطبایی نیز قائل باه اتحااد تماامی مراتا ع ا و
مع وم است و در دو کتاب ف سفی «بدایة الحکمه» و «نهایة الحکمة» ،با عنوا اتحااد ع ا و
عاا و مع وم از آ یاد کرده استذ
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عالمۀ طباطبایی میگوید :معنای حاصل بود ع برای ما ،چیزی وز حصول مع اوم
برای ما نیستل زیرا ع هما مع وم بااذات استذ چو مقصاود ماا از ع ا چیازی واز
حصول مع وم برای ما نیست و حصول و حضاور یاک شایه ،هماا وواودش اسات و
ووود یک شیه نیز تود آ شیه استذ از طرفی حصول مع وم برای عااا  ،معناایی واز
اتحاد عاا با آ نداردل تواه مع وم حضوری باشد و یا حصاوای (طباطباایی ،بایتاا ا ب،
صص)011-019ذ
دربارة ع حضوری ،عالمۀ طباطبایی به صراحت اتحاد عاا و مع وم را طرح کارده
است (طباطبایی ،بیتا ا ااف ،بخش یازده  ،فصل اوّل)ذ مالصدرا نیز اتحاد ع ا  ،عااا و
مع وم را به مط ق ع و ادراك ،أع ّ از حضاوری و حصاوای ،و أعا ّ از تعقال ،تخیال و
احسا توسعه داده و در همۀ موارد ،به اتحاد قائال شاده اسات (مصاباح یازدی،0919 ،
ج ،0ص)090ذ مالصدرا ،ووود صورتهای معقواه را بارای نفاس ،از ناو وواود راباط
دانسته و گفته است:
«هستی صورتهای معقول باافعل ،عین ووود آ ها برای عاقل استذ»
(صدراادین شیرازی ،0010 ،ج ،9ص)909
در واقع ،ووود عاقل عین ووود معقول اسات و عاقال ،واز وواود نفاس نیساتل پاس
معقول در مرتبۀ ووود نفس و عین ووود نفس استذ به ایان معنای کاه وواود صاورت
معقواه هما ووود ووهر عاقل یعنی نفس است و ووود دیگری وز همین وواود بارای
صورت معقواه نیست (حسنزاده ،0995 ،ص)016ذ در نظر مالصدرا ،حصول ع ا بارای
نفس مانند پیدایش صورتهای وسمانی برای مااده اساتل یعنای ذات نفاس باه واساطۀ
صورتهای ع می استلمال مییابد و فع یتش در پرتو فع یّت صورتهای ع می استذ
بعد از آ که نحوة ارتباط عاا و مع وم مشخص شد ،این پرساش مطارح اسات کاه
عاا با کدام مع وم متّحد میشود؟ در ع وم حصوای ،آیا با مع وم بااذات متّحد میشود یاا
با مع وم بااعرض؟ عالمه رفیعی قزوینی ،در فصل نخست رسااۀ «اتحااد عاقال و معقاول»
میگوید :مراد از اتحاد عاقل به معقول بااعرض نیست که اشایای تاارج از عااا نفاس و
بیرو از صقع قوه عاق ه استل زیرا هیچ عاق ی نمیگوید که ووهر عاقل ،با انسا و ف ک
و م ک و حیوا که تارج از نفس ووود دارناد ،یلای هساتند ،و ایان در نهایات هاور
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استل ب له مراد ،اتحاد عاقل به چیزی است که در صقع ووود نفس وواود دارد و اعتباار
ووود و هستی او ،در تارج از عاا نفاس نیسات و آ  ،معقاول باااذات اسات (رفیعای
قزوینی ،0960 ،صص)9-6ذ
در واقع ،رابطۀ بین عاا و مع وم از رابطه بین ع ّت و مع ول قویتر اساتذ در ع ات
و مع ول ،دو مووود است که یلی مستقل (حاداقل در ماورد تداوناد) و دیگاری راباط
استذ ووود مع ول عین ربط به ع ت اسات و وواودی وادا و مساتقل از او ناداردل در
حاای که در ع  ،دو مووود نیستل ب له یک مووود اسات کاه از ایان موواود ،مفااهی
مخت ف انتزا میشودذ شاید بتوا ع انسا را از نظر عینیّت بین ع و عاا و مع وم ،باا
ع تداوند به مووودات در مرتبۀ ذات حقّ مقایسه کردل یعنی یک ووود است که هما
ذات اقد تداوند است ،اما در مرتبه ذات ،ه به تود ع دارد و ه به اشیاهذ
 .4-1اقسام علم حضوری

در اصل ووود ع حضوری ،تقریباً بین فالسفۀ مس ما اتفاا نظار اسات و غاابااً آ را
میپذیرندل الن در باب اینکه متع قق ع حضوری چیست ،بین فالسافه اتاتالف اساتذ
صدراامتأاهین معتقد است که ع حضوری بر دو نو است :یلی ع عاا به ذات تود،
مانند ع مجردات به ذات تود و ع نفو انسانی به تاودل و دیگاری ع ا ع ّات باه
مع والت تود که نفس حضور مع والت نزد ع ت استل زیرا ع ّت در مرتبۀ ع یت ،واود
ومیااع کماااالت و مراتا و ووااودات مع ااوالت اساات (صاادراادین شاایرازی ،0010 ،ج،0
صص 020و )099ذ به غیر از آ دو ،ع مع ول به ع ت مفیضه ،ع دو مع اول ها رتباۀ
مجرّد نسبت به یلدیگر و ع فانی نسبت به مفنیفیه نیز از انوا معرفت حضاوری شامرده
شده است (مصباح یزدی ،0919 ،ج ،0صص000-002ل ابراهیمی دینانی ،0960 ،ص)69ذ
از نظر عالمه طباطبایی ،اقسام ع حضوری عبارتاند از:
 0ا ع نفس به ذات تود و باه شائو تاودذ ع ا حضاوری نفاس باه ذات تاویش را
حلمای دیگر نیز قبول داشته و برای اثبات آ کوشیدهاندذ اتحاد عاا و مع وم در ایانواا
روشن استل چو مع وم عین عاا اسات و کررتای نیسات کاه اتحاادی صاورت گیارد
(طباطبایی ،بیتا ا ب ،مرح ۀ ،00فصل)0ذ
0ا ع ع ّت به مع ول تود و ع مع ول به ع ّت تود (طباطبایی ،بیتاا ا اااف ،ص)066ذ
استدالل عالمه برای اثبات این نو ع به صورت زیر است:
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0ذ ع حضوری هما حضور مجرّد نزد مجرّد استذ
 0ذ نسبت ووود ع ّت به مووود مع ول ،نسبت ووود مستقل به ووود رابط اساتذ
بنابراین مع ول ،ووود منحاز و مستقل از ع ّت نداردذ
9ذ ووود رابط ،با تمام هویّت تود قائ و متلی به وواود مساتق ی اسات کاه آ را
قوام میدهد و در واقع ،ووودش در هما ووود مستقل است و هیچ ووودی برای تاود
و در تود نداردل بنابراین هر مووود رابطی نزد ووود مستق ی که قائ به آ است حاضار
است و نیز هر ووود مستق ی نزد ووود رابطای کاه باه آ قاوام مایدهاد حاضار اسات
(طباطبایی ،بیتا ا ااف ،مرح ۀ ،00فصل)00ذ پس هر ع تی به مع ول تود ع ا حضاوری
دارد و نیز هر مع وای به ع ت تود ع حضوری داردذ
9ا ع مع ول یک ع ت به معاایل دیگر آ ع تذ عالمه طباطبایی ،ع مع ول یک ع ات
را به معاایل دیگر آ ع ت ،از نو حضوری میداندل زیرا او بر این باور است که هر ع ا
حصوای به ع حضوری منتهی میشود و میدانی که مع ول یک ع ت باه معاایال دیگار
آ ع ت ع حصوای داردل پس ع حصوای مع ول یک ع ت به معاایل دیگر نیز به ع
حضوری منتهی میشود (طباطبایی ،بیتا ا ب ،مرح ۀ ،00فصل)00ذ
 .7-1بررسی علم حضوری علت و معلول به یکدیگر

در مورد ع حضوری ع ّت و مع ول به یلدیگر ،باید مسئ ۀ اتّحاد حلّ شودذ عالماه در
مورد ع ع ت به مع ول گفته است که مووود مع ول دو اعتبار دارد:
ااف) اعتبار ووود مع ول به صورت فینفسه و با نظر به تودشل یعنی بدو در نظر
گرفتن ارتباط مع ول با ع تِ آ ذ در این اعتبار ،یک شیه مملن و دارای ماهیّات اسات و
ووود فینفسهای دارد که از ماهیّت آ مع ول ،عدم را نفی میکندذ
ب) اعتبار دیگر آ است که ووود مع ول را در مقایسه با ووود ع تش احاا کنای ذ
در این حاات ،ووود مع ول نسبت به ع تش یک ووود رابط است و هیچ نفسایّتی ناداردذ
در این احا  ،مع ول چیزی نیست وز اتلا و وابساتگی باه وواود ع ّاتل ناه مایتواناد
موضو قرار گیرد تا چیزی بر آ حمل شود و نه صالحیت دارد محمول واقع شود تا بار
چیزی حمل شود (طباطبایی ،بیتا ا ب ،مرح ۀ ،00فصل)0ذ
آنگاه که ع ّت به مع ول تود ع حضوری دارد ،نسبت میا عاا و مع اوم ،نسابت
مووود مستقل نفسی به مووود رابط است و مووود رابط ،مووودیت برای یاک شایه را
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نمیپذیردل زیرا یک شیه تنها در صورتی میتواند ووود انفسه یا اغیره داشته باشد کاه از
ووود فینفسه برتوردار باشدل در حاای که مووود رابط ،مووود فیغیره استذ از طرفی،
مع وم بود یک شیه مشروط به آ است که ووود آ شیه نزد عاا تحقّق داشته باشادذ
ووود مع ول ،ووودی رابط و متّلی به ووود ع ت استل بدین معنا که ووودش ،بیارو
از ووود ع ّت و پوشیده از آ نیستذ بر این اسا  ،مووود بود مع ول برای ع ت ،عین
مع وم بود مع ول برای ع ت استل زیرا مع ول مرتبهای از ووود ع ت و شأنی از شاؤو
آ است ،بنابراین باید برای ع ت حضور داشته باشدذ به عبارت دیگر ،ع ّات در آ مرتباه
که مقوم ووود مع ول است ،برای تودش در مرتبۀ ووود مستقل و نفسای حضاور داردل
اذا مع ومِ ع ت هما ع ت است ،الن در مرتبهای که مقوّم ووود مع اول اساتذ در ایان
ع  ،ع ت بر مع ول حمل می شودل آ ه از نو حمل حقیقه و رقیقه (طباطبایی ،بیتاا ا
ب ،مرح ۀ ،00فصل)0ذ
در واقع ،در این ع  ،ع ت به تودش ع دارد و چو وواود ع ات در بار دارنادة
ووود مع ول است ،پس ع به ع ت ،ع به مع ول نیز هستذ اابتاه ایانکاه مایگاویی
ووود ع ت در بر دارندة ووود مع ول است ،نه به این صورت که ووود مع ول وزئای از
ووود ع ت باشد و ع ّت مرک باشدل ب له مقصود آ است کاه مع اول شاأنی از شائو
ع ت استذ عالمه معتقد است که نظیر این کالم ،در ع به رابط ها وریاا داردل یعنای
هر مع وم رابطی با ع به مستق ی که آ رابط به آ قوام دارد ،مع وم استذ
او ،در مورد ع حضوری مع ول به ع ّت میگوید :چو در ع باید وواود مع اوم
برای عاا باشد و از طرفی املا ندارد چیزی برای ووود رابط ا که یک ووود فی غیاره
است ا مووود گرددل از این رو ،ووود ع ت برای مع ول تنها بدین صورت میتواند باشد
که ع ت ،برای مرتبهای از تود که مقوّم مع ول اسات ،حضاور داشاته باشاد و وواودش
برای آ استذ بنابراین ع ت در حاای که در بر دارندة مع ول است ،تودش برای تاودش
مووود است و تودش به تودش ع داردذ این ع ع ت به تاودش ،از آ وهات کاه
مع ول بیرو از ع ت نیست و ووود ع ت بر مع ول احاطاه دارد ،باه مع اول نسابت داده
میشودذ بنابراین ع مع ول به ع ت ،در واقع عبارت است از ع ع ت در حااای کاه در
مرتبه مع ول احا شده ،به تود ع ت در حاای که مرتبۀ استقالای و کامل آ اعتباار شاده
است (طباطبایی ،بیتا ا ب ،مرح ۀ ،00فصل)0ذ ع می که مع ول به ع ت دارد یا ع ت به مع اول
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دارد ،حاصل ع هر یک به نفس تود استذ ع ّت در مرتبۀ مع ول وواود دارد و مع اول
نیز در مرتبۀ ع ّت ووود داردذ ع ت ذات تاود را تعقال مایکناد و مع اول تاارج از آ
نیست ،پس مع ول برای ع ت حضور داردذ اابته نه به معنی اینکه مع اول وزئای از ع ات
است یا ع ت مرکّ استذ حمل بین آ ها ،حمل مع ول است که به ع ّتش قاوام دارد و از
نو حمل حقیقه و رقیقه است (طباطبایی ،بیتا ا ب ،ص)010ذ
 .6-1ماهیّت تجربة عرفانی

عالمه طباطبایی تصریح کرده است که چو مووود مجرّد یک مووود تامّ است ،میتواناد
نزد مووود مجرد دیگری باشدل و نیز تودش میتواند محضر مووود مجرّد دیگار باشادل
زیرا آنچه مانع از حضور است ،مادیّت استذ از طرفی میدانی که هر چاه بارای موواود
مجرّد املا داشته باشد ،برای او باافعل حاصل استذ ع به مجردات دیگار ،بارای یاک
مووود مجرّد مملن است ،پس این ع باید به صورت باافعل باشدذ
هویّت انسا در حال حرکت ووهری استذ با آ که نفس حدوث وسامانی داردل
اما روحانیة اابقا استذ ماده ،با حرکت ووهری اشتداد یافته و به موواودی مجارّد تبادیل
میشودذ تجرّد نفس نیز مراای و عق ی استذ نفس در ابتدا ،مووود مجارّد تاامّ نیساتل تاا
وقتی نفس به بد تع ّق دارد ،در مقام ذات مجرد استل اما در مقام فعل ،یعنی ادراکاات و
فعاایتها ،نیاز به بد داردذ از این وهت نفس دارای قوه است و فع یت تام نیافتاه و بایاد
به فع یت برسد ،بنابراین ع وم و ادراکات نیز به تدریج و به تناس استعدادهایی که کس
میکند ،برای وی حاصل میشوند (طباطبایی ،بیتا ا ب ،مرح ۀ ،00فصل )00ذ
با ریاضت میتوا از اشتغال نفس به بد کاست ،و این اشاتغال را باه حادّی کا
کرد که نفس از آالت بدنی بینیاز شودذ در این صورت ،نفس میتواناد مجاردات را باا
ع حضوری بیابدل زیرا هر مجرّدی در حدّ تود به مجردات دیگر ع داردذ
عاا سه مرتبه دارد :عاا عقل ،عاا مرال و عاا مادهذ این عواا سهگانۀ ووود ،بار
حس شدّت و ضعف ،مترتّ بر یلدیگرند و ترتی آ هاا طاوای و ع ات و مع اوای
استل بدین معنی که ووود عق ی ،مع ول ذات واو متعال است و بین او و حاق تعااای
واسطهای نیست و تود ،نسبت به آنچه از وهت ووودی مادو آ قرار دارد ،یعنی عااا
مرال ،ع ت واسطه است و مرتبۀ ووود مراای ،مع ولِ عقال اسات و ع ات وواود ماادّه و
مووودات مادّیذ پس ووود عق ی و نظام عاا عقولّ ،ی است از نظام عاا رباوبی ،کاه
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در آ دو گونه کمال و ومال ومع استذ نظام عق ی ،زیباترین و کاملترین نظاام مملان
است و نظام مراایّ ،ی است از نظام عق ی و نظام ماادی نیاز ّای اسات از عااا مراال
(طباطباایی ،بیتا ا ااف ،مرح ۀ )00ذ پس هر یک از مووودات عاا نسبت به انسا  ،یاا ع ات
است و یا هر دو مع ول ع ت واحدی هستندذ
در ع حضوری به مجردات دیگر ،انسا با آ ها اتّحاد ووودی پیدا میکندل اما ایان
اتحاد سب نمیشود که دو مووود یلی شوندل زیرا مجردات ،یاا در طاول همدیگرناد و
س س ۀ ع ل فاع ی انسا را تشلیل میدهند ،و یا انسا و آ مجرد دیگار ،هار دو مع اول
ع ت واحدی هستندذ
در حلمت متعاایه ،ووود به مستقل و رابط تقسی میشود و غیر حقّ تعاای ،سراسار
عاا مملنات ا اع ّ از وواهر و اعراض و مجرد و مادی ا وواود راباط اسات کاه عاین
ااربط میباشدذ بنا بر مبانی حلمت متعاایه ،مسئ ه ع یّت بر محور ووود شلل مایگیارد و
رابطه ع یّت و مع وایت ،دائر مدار ووود رابط و مستقل قرار میگیردل ع ّت مفیض ،ووود
مستقل است که هر چه غیر اوست ،قائ به اوست و از تود هیچ استقالای ندارندذ
حقیقت ووود رابط ،قیام به غیر استل آ غیر اع است از این که یک طارف باشاد
یا دو طرف و اگر در وایی رابط قائ به دو طرف نبود ،سب تروج رابط از راباط باود
نمیشودذ اما در عین حال ،بعضی برای فر گاذارد میاا دو قسا راباط ،واایی را کاه
ووود رابط به دو طرف قائ باشد ،اضافۀ مقوای نام نهادندل و واایی را کاه قیاام باه یاک
طرف داشته باشد ،اضافه اشراقی تواندهاندذ در باب عاا مملنات که قائ باه حاقّ تعااای
است ،گفتهاند که اضافه مملنات به حقّ تعاای ،اضافۀ اشاراقی اسات کاه یاک طارف آ
ووود مستقل (حقّ تعاای) قرار گرفته و طرف دیگار آ وواود راباط اسات کاه رباط و
وابستگی عین ذاتش استذ
به یک اعتبار میتوا مع ول را با قطاع نظار از ع اتش در نظار گرفات کاه در ایان
صورت ،دارای ووود نفسی و ماهیت مملنه است که میتواند ها موضاو قضاایا واقاع
شود و ه محمولذ در اعتبار دیگر ،میتوا ووود مع ول را در مقایساه باا ع اتش احاا
کرد که در این صورت ،ووود مع ول ووود رابط است ،ذاتاً نیازمند به ع ت است و هایچ
نفسیّتی نداردل حقیقت او ،عین وابستگی به ع تش استذ در این اعتبار ،مع ول نه میتواناد
محمول واقع شود و نه موضو  .در واقع ،ع ت مقوّم مع اول اسات و هنگاامی کاه ع ات
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مستقل ،ذاتش را تعقّل کند ،مع ول رابط را نیز تعقل میکندذ رابطۀ مستقل باا راباط ،هماناا
حمل حقیقت و رقیقت استذ
ع حضوری مع ول نسبت به ع ت ،به معنای احاطۀ ووود رابط باه وواود مساتقل
نیستل ب له به این معناست که ع ت ا که مقوم مع ول است ا باه ذات تاود ع ا دارد و
مع ول نیز ا که رابط است ا تارج از حیطۀ ووود مستقل نیساتذ هماین ع ا ع ات باه
تود ،به مع ولِ رابط نسبت داده میشودذ
ع مع ول به مع ول نیز به معنای ع رابط به رابط نیساتل چاو کاه تاود راباط
استقالای ندارد تا چیزی برای او تحقّق داشته باشدل ب له در حقیقت ،ع راباط باه راباط
دیگر ،تنها از طریق مقوّمش که مستقل باشد قابل تحقّق استذ هر دو راباط ،مع اولِ ع ات
ثااره هستند و در نزد ع ت ثااره حاضرند و از طریق هما ع ت اسات کاه یاک راباط باه
رابط دیگر ع حضوری پیدا میکند (نک :مصباح یزدی ،0969 ،ج ،0مرح ۀ)00ذ
بنابراین هنگامی که تع ّق نفس انسا به بد ک میشود ،میتواند به مووودات دیگر
عااَ ع پیدا کندذ همۀ این ع ها ،از طریق ع به ع ت برای وی حاصل میشودل یعنای
عارف در تجربۀ عرفانی ،ذات اشیاه را بدو هیچ واسطهای مییابدذ
در عاا  ،تمام مووودات عین ربط به تداوند هستندل پس الزمۀ ع باه هار یاک از
مووودات ،ع به پروردگار استذ اصالً قبل از اینکه به مووود دیگاری ع ا حضاوری
پیدا کنی  ،به تداوند ع پیدا کردهای و ع ما به دیگر مووودات ،از طریاق ع ا ماا باه
تداوند استذ
اگر متع ّق تجربۀ عرفانی ،ووودات تاروی باشند ،تجربه از نو حضاوری اساتل
اما بسیاری از تجارب عرفانی انسا  ،از نو ع حضاوری نیساتندل ب لاه از ناو ع ا
حصوایاندذ در اصطالح عرفا ،از کشف و مشااهده و امراااه بارای اشااره باه تجاارب
عرفانی استفاده میکنندذ ملاشفه در زباا تصاوف و عرفاا  ،اصاطالح تاصای اساتذ
قیصری میگوید:
«اِعلم انّ الکشفَ لغةً رفعُ الحجاب ،یقال کشفت المفةا و وَهَهفا اف رف ف ا نقابَهفا و
اصطالحاً هو االطالع علی ماوراء الحجاب مف الم فانی الغیةیفة واالمفور الحقیقیفة
وَوداً أو شهوداًذ» (قیصری رومی ،0995 ،فصل)9
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کشف صوری ،آ نو از ملاشفه است کاه در عااا مراال اساتذ ساااک ،نخساتین
حجابی را که در سیر عرفانی تود کنار میزند ،حجاب مادّه است و نخستین حقیقتای کاه
با کنار نهاد این حجاب برای او ملشوف میشود ،حقایق مراای و برزتی اساتذ ساااک
در این مقام ،به وسی ۀ حوا پنجگانه باطنی تود ،باا عااا مراال و تیاال مط اق مارتبط
میشود ،و چو این حوا بر پنج قس اند ،کشف صوری نیز دارای پنج قس است:
0ا دید  :مرل آ که سااک ،صورتهای ارواح تجسّد یافته و اناوار روحاانی را در
عاا برزخ مشاهده کندذ
0ا شنید  :نمونۀ این نو کشف صوری آ است که پیامبر ،وحایای را کاه بار او
نازل میشد ،به صورت کالمی منظوم میشنیدذ گاهی نیز صادایی مانناد زنات شاتر یاا
نغمههای زنبور عسل را میشنید و مقصود از آ را درمییافتذ
9ا بویید  :کشف صوری ،گاهی از طریق بویید حاصل میشودذ
1ا امس کرد  :این نو کشف ،به سب اتصّال میا دو نور یا میا دو وسد مراای
تحقّق مییابدذ
5ا چشید  :مرل آ که سااک ،انوا گوناگو طعامها را در عاا برزخ مشاهده کناد
و آ گاه که از آ ها تورد و چشید ،بر معانی غیبی آگاهی یابدذ
هما طور که مالحظه میشود ،کشف صوری با واسطۀ صورت استل زیرا هار یاک
از انوا کشف صوری ،با یلی از حوا برزتی است (اابته اگر این را بپذیری )ذ در ایانواا
صحبت از دید  ،امس کرد و امرال آ استذ اصل دیاد  ،باا ع ا حضاوری ملشاوف
انسا میشودل ایلن دید و غیره با ع حصوای استذ
کشف معنوی مجرّد و بدو صورت ،عبارت از هور معاانی غیبای و حقاایق عینای
استذ در این نو کشف ،اصل ووهر ذات معنا ملشوف میشود ،نه صاورت ااهر از آ
در عاا مرال مط ق یا مقیّد (آشتیانی ،0912 ،ص)551ذ اینکاه مایگویناد کشاف معناوی
بدو صورت است ،به چه معناست؟ آیا صورت ذهنای نیاز نادارد؟ اگار صاورت ذهنای
نداشته باشد ،باید به نوعی ووود آ برای انسا حاصل شده باشدذ برای ایانکاه باه ایان
پرسشها پاسخ دهی  ،مرات کشاف معناوی را بررسای مایکنای ذ کشاف معناوی دارای
مراتبی به شرح ذیل است:
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0ا هور معانی در قوّه مفلّره بدو به کار برد مقدّمات و ترتی داد قیاا ذ در
این مرتبه از کشف که آ را حد نامیدهاند ،ذهن به طور مستقی از مطاا باه مباادی
آ منتقل میشودذ به دیگر سخن ،در این مرتبه ،حقایق مجهول ،بدو آ که حرکتهای
فلری متعارف صورت پذیرد ،برای سااک مع وم میشوندذ
0ا هور معانی در قوّه عاق ه است ،که قوة مفلّره را باه کاار مایگیاردذ قاوّه عاق اه،
قوّهای روحانی و غیر حالّ در وس است کاه ناور قدسای نامیاده مایشاود و حاد از
پرتوهای انوار آ استذ
9ا هور معانی در مرتبۀ ق است ،که تود بر دو قس است :اگر امر اهر شاده
برای سااک از قبیل معانی غیبی باشد ،آ را ااهام توانندل و اگر از قبیل ارواح مجارد یاا
اعیا ثابت باشد ،به آ مشاهدة ق بی گفته میشودذ
1ا هور معانی در مرتبۀ روح است که به آ شهود روحی گفته میشاودذ روح در
این مقام ،متناس با استعداد ذاتی و اص ی تود ،معانی غیبی و حقایق را بادو واساطه
از حقّ تعاای گرفته ،به دیگر قوای غیبی مانند ق ا و عقال ،و قاوای وسامانی منتقال
میکندذ از این رو ،روح همچو تورشیدی است که به آسما های مرات روح (قاوای
مجرّد) و اراضی مرات وسد (قوای وسمانی) پرتو میافلندل اابتّه شخص در صاورتی
میتواند معانی غیبی را بدو واسطه از تدای ع ی به میزا استعداد تود بگیارد کاه از
کُمّ ین و اقطاب باشدذ ساالانی که بدین مرتبه نرسیدهاند ،در شهود روحای تاابع قطا
هستند و به اندازة استعداد تود ،از قط یا روح وبروتی و م لوتی کاه ساااک تحات
تربیت و حل اوست ،حقایق غیبی را شهود میکنندذ
5ا هور معانی در مرتبۀ سرّذ
6ا هور معانی در مرتبۀ تفیّذ کشف حقایق در این مرتبه ،از حدّ وصاف و بیاا
باالتر است و نمیتوا بدا اشاره کردذ اگر این معنا برای سااک به صورت م له درآیاد
و امری مستمر باشد ،ع او به ع حقّ متصّل میگردد و باالترین مقام کشف و شاهود
برای او حاصل میشود (قیصری ،0995 ،فصل)9ذ
گاهی معنا را در برابر افظ به کار مای برنادذ در ایان صاورت ،قطعااً ع ا از ناو
حضوری نیستذ گاهی معنا را در برابر اهر به کار می برندذ در این صورت ،معنا ،باطن
مووودات اهری است و این حاات را میتوا به ع

حضاوری تعبیار کاردذ در ایان
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حاات ،انسا مووودات تاروی را که مرات
ع

باالتر مووودات مادی یا مراای هستند ،باا

حضوری مشاهد میکندذ

 .2ماهیّت تجربة عرفانی بر اساس نظریة ساختگرایی استیون کتس

ساتتگرایی ،به دیدگاههای نظری ناهمگونی اطال میشود که در حوزههاای گونااگو

دانش نظیر بیواوژی 0،فیزیواوژی اعصاب 0،ف سفه ،وامعهشناسی ،سایبرنتیک ،روا شناسای

شناتتی 9و ع بالغت 1ریشه داردذ در تمام این ع وم ،ساتتگرایی این ایاده اسات کاه

دانش نمیتواند مبتنی بر تطاابق 5یاا نماایش اشایای واقعای باشادل ب لاه تنهاا مبتنای بار

ساتتارشناتتی 6یا عمل شناتتی 9مشاهدهگر استذ هر شی مملان از تجرباه و داناش در
فرایندی اوتماعی و شناتتی درج شده است ()Wentzel, 2003, p.197ذ
کتس ،تأثیر گذارترین فرد در فراگیر شد نظریۀ ساتتگرایای در عرفاا اساتذ او،

در ارزیابی نظریۀ هستۀ مشترك یا ذاتگرایی ا که کتس آ ها را باه واای ها اساتفاده
میکند ا برای تعدادی از نظامهای ف سفی و دیدگاههای روششناسی ،اعتراضی را مطارح

میکند و میگوید :عرفا پژوها مخت ف ،نظیار وی یاام ویماز 1،هااکس اای 0،اساتیس و
دیگرا  ،تحت یک عنوا دستهبندی شدهاند که تطاهای یلسانی در قضااوت داشاتهانادذ
تمام آ ها این تصوّر اشتباه را داشتهاند کاه در تماامی تجاارب عرفاانی ،هساتۀ مشاترکی
ووود داردذ کتس ،دو مورد از تطاهای قضاوت آ ها را برمیشمارد:
 )0فرض اینکه تجربۀ تاص (بیواسطه) ووود داردذ
 ) 0این نظریه در ترسی تمایز بین تجربه و تفسیر ،مشلالت را تق یال مایدهاد و از آ
میپرهیزد ()Kimmel, 2008, p.14ذ
در تح یل کتس ،این دو تطا ،ابزاری برای نشا داد نارسایی ذاتگرایا در درك
اتتالف تجارب عرفانی هستندذ در واقع ،مدافعا هسته مشترك ،تشاابهات پدیاداری را
در تجارب عرفانی دیدهاند و کتس ،اتتالفهای پدیداری را دیده استذ
در فه کتس از ذاتگرایی ،این هستۀ مشترك غااباً با تجربۀ تااص معاادل گرفتاه
میشودذ تود او پیشنهاد میکند که هیچ تجربۀ تااصی ووود ندارد و نظریۀ زمینهمندی
تود را بر این اصل بنا مینهدذ
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 .1-2مدعای ساختگرایان

ساتتگرایا معتقدند که هر گونه تجرباۀ ادراکای بایواساطه (تاااص) ،بارای انساا
نامملن استل نه تجارب عرفانی و نه انوا عادیتر تجربه ،هیچ دالاتای بار بایواساطه
بودنشا ندارند و دای ی بر اعتقاد به این امر به دست نمیدهندذ این بدا معنا اسات کاه
تمام تجارب ،از طریق بسیار پیچیدة معرفتی پاردازش شاده ،ساازما یافتاه و بارای ماا
حاصل میشوند ()Katz, 1978, p.27ذ
اما چه چیزی تجارب ما را شلل میدهند؟ به اعتقاد ساتتگرایا  ،نخستین چیزی
که در شلل گیری تجربه نقش دارد ،باورهای انسا اساتذ رابطاۀ باین بااور و تجرباه،
رابطهای دو طرفه استذ باورها تجربه را شلل میدهند ،هما طور که تجرباه باورهاا را
شلل میدهد ()Katz, 2008ذ
حافظه ،ادراك ،زبا  ،مفاهی پیشین و انتظارات قب ی ،عناصر دیگری هستند کاه در
شلل گیری تجربه نقش دارندذ تجربۀ عرفانی باید به وسی ۀ سنخ ووودی ما واساطهمناد
گرددذ سنخ ووودی ما اقتضای آ دارد که تجربۀ عرفانی ،عالوه بر احظهای و نامساتمر
بود  ،عناصاری چاو حافظاه ،ادراك ،انتظاار ،زباا و انباشاتی از تجاارب مفااهی و
انتظارات قب ی را به میا آورد که تجربه ،با تلیه بر همۀ این عناصار سااتته شاده و در
پی هر تجربۀ ودید ،از نو به تود شلل میگیرد ()Katz, 1978, p.61ذ
اما ساتتگرایا مشخص نمیکنند که هر یک از پارامترهای پیشگفته ،چه نقشای
در شللدهی تجربۀ انسا دارند؟ در مورد نقش آگاهی در تجربه ،کتس میگوید:
«صورت هایی از آگاهی کاه عاارف باا تاود باه تجرباه مایآورد ،ضاابطههاای
ساتتاریافته و محدود کنندهای بر آنچه تجربه میتواند باشد ،یعنی آنچاه تجرباه
تواهد شد ،اعمال میکنند و پیشاپیش آنچه را که در یک زمینه مفروض متعینی،
تجربهناکردنی است ،از صحنه تارج میکنند»ذ ()Katz, 1978, p.27
تجارب عرفانی نیز از این قاعده مسترنی نیستذ
«نقش فعال نفس در تجارب عرفانی ،همانند نقش انفعال یک دوربین علاسی یاا
ضبط صوت نیستذ به نظر میرسد حتای در تجرباۀ عرفاانی ،فعاایات معرفات
شناتتیای از سنخ آنچه ما با نام ت فیق و بازشناسی (تمییز) میشناسی و حاداقل
در موارد تاصی ،فعاایتهایی از سنخ سایر افعال نفسانی مرل پیوند زد تجارب
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حال به تجارب گذشته و آینده و نیز به مدّعیا ااهیااتی سانتی و مابعادااطبیعی،
ووود دارد»ذ ()Katz, 1978, p.62
«چنین نیست که عارف هندو تجربهای از  Xدارد که آ را پس از تجربه بر زباا
و نمادهای هندویی که با آ ها آشناست ،توصیف میکنادل ب لاه او یاک تجرباۀ
هندویی داردل یعنی تجربهاش یک تجربۀ بایواساطه از  Xنیساتل ب لاه تاود،
دستک تا اندازهای ،تجربۀ هندویی از پیش شلل یافته و ماورد انتظاار از ذهان
است»ذ ()Katz, 1983, p.132
بنابراین میتوا گفت که ساتتگرایا دو ادعا دارند:
 )0تجربۀ تااص نداری ل ب له تمام تجارب انسانی واسطهمند هستندذ
 )0تجربه ودید را پیشزمینههای شخصی تجربه کننده میسازدذ
 .2-2گونههای ساختگرایی

در یک تقسی بندی میتوا ساتتگرایی را به ساتتگرایای ضاعیف و شادید تقسای
کردذ ساتتگرایی ضعیف میگوید :تجربۀ عرفانی بدو مفهاوم وواود نادارد و هماا
مفاهی مووود ،تجربه را میسازندذ ساتتگرایی شدید دیدگاهی است که بیا میکناد:
زمینۀ فرهنگی تاصّ عارف بر طبیعت تجربۀ عرفانی تأثیر مایگاذارد ،آ را مایساازد،
تعین میبخشد و شلل میدهدذ ساتتگرایی شدید مست زم نفی ذاتگرایی استل الان
ساتتگرایی ضعیف با ذاتگرایی در تضاد نیستذ
مه ترین استدالل ساتتگرایی شدید ع یه ذاتگرایا عبارت است از:
0ذ شبلۀ مفهومی یک عارف شدیداً تعین میبخشد ،و ذات تجربۀ عرفانی را شالل
میدهدذ
0ذ عارفا سنتهای مخت ف عرفانی ،شبلههای مفهومی مخت فی دارندذ
نتیجه :عارفا سنتهای گوناگو  ،تجربۀ مشترکی ندارند ()Katz, 1978, ch1ذ
 .9-2دالیل ساختگرایان

گفتی که ساتتگرایا دو ادّعا دارند مبنی بر اینکه تجربۀ تااصی در کار نیساتل و تجرباۀ
ودید را زمینههای شخص تجربه کننده میسازندذ ساتتگرایا  ،اداۀ ف سفی و تجربای نیاز
بر مدّعای تود اقامه کردهاندذ استدالل ف سفی آ ها مبتنی بر اصل معرفتی زیر است:
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«هر گونه تجربۀ ادراکای بای واساطه بارای انساا ناامملن اساتذ بار ایان اساا
فرایندهای پیچیده معرفتای ،تماام تجاارب انساا را پاردازش کارده و ساپس ایان
تجارب ،تحت ادراك و آگاهی وی قرار میگیرند»ذ ()Katz, 1978, p.26
ااف) کانت و واسطهمندی تجارب
کانت ،با تح یل عمل مشاهده به این نتیجه رسید که مشاهده ،چیزی بیش از صرف دریافات
تأثیرات حسای اسات (هارتنااك ،0996 ،ص)00ذ وی زماا و ملاا را عناصار واساطه در
تجربه میداندذ این دو نیز مقدم بر تجارب انسا هساتند و از تجرباه تااروی مساتفاد
نمیشوند (هارتناك ،0996 ،صص09و)99ذ ملا شرط الزم تمام شهودهای بیرونی و زماا
شرط الزم تماام شاهودهای درونای و بیرونای اسات (هارتنااك ،0996 ،ص)15ذ یعنای در
تجارب درونی ،واسطۀ ملا حذف میشود و تنها واسطۀ زما باقی میماندذ
کانت معتقد است که ملا و زما  ،شهودهایی نیستند که به نحو ماؤتّر از تجرباه و
به عنوا تصوصیات نفساالمری شیئی تاروی ،در حسّ ما ممرّل شاوندل ب لاه واماهای
است از پیش آماده در تود ذهن که آ را بر تن هار تاازهواردی مایپوشااندذ از ایانواا،
کانت ناچار میشود که برای ذهن در شناسایی سهمی قائل شودل و این به معنی آ اسات
که آنچه شناتته میشود ،هما نیست که قبل از شناتته شد بوده استذ شناسایی ،نقشی
نیست که از شیئی تارج بر اوح صاف ذهن نگاشته شودل ب له این اوح ،تود فعّال اسات
و در شناتت تأثیر میکندذ آنچه به عنوا شیئی در ذهن متمرّل میشود و عینیّت ماییاباد،
هما ووود نفساالمری آ نیستل ب له پدیدار آ است (کانت ،0969 ،ص)09ذ
اابته کانت ووود یک واقعیت ناشناتته و ناشناتتی نفساالمری را در وادی عرصه
شناسایی تصدیق میکند و آ را نومن مینامد (کانت ،0969 ،ص)01ل زیرا اگر واقعیتای
ووود نداشته باشد ،بر ما پدیدار نمیشودذ
ع ت اینکه ذهن هرگز نمیتواند به عرصۀ ذوات معقول یا عاا ناومن قادم نهاد،
این است که انسا برای شناسایی ،دو ابزار حاس و فاهماه را بیشاتر ناداردذ محساو
بود مساوی مقیّد بود به زما است و امور نفساالمری در قید زما نیساتند و محاال
است که به حسّ درآیندذ فاهمه نیز نمیتواند به عاا نومن راه یابدل زیرا در فاهمه ،واز
شهودات فراه آمده توسط حسّ نمیگنجد (کانت ،0969 ،ص)00ذ
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ساتت گرایا  ،استدالل کانت را فراتر از ادراك حسّی دانسته و آ را به حوزههاای
دیگر نیز اطال کردهاندل یعنی معتقد شدهاند که ذهن در همۀ سطوح آگاهی ،به دادههاایی
که دریافت میکند ،نظ و معنا میبخشادل و سااتتار معرفاتشناسای ،در کالّ س سا ه
مرات آشلار آگاهی در کار است (هیک ،0910 ،ص)69ذ
ب) تجارب عرفانی ،ااتفاتی هستندذ
کتس میگوید:
«اگر کسی به دقت به زبا عرفا و نیز به تدین ،اعمال و ادبیاات عرفاانی بنگارد،
در مییابد که غااباً تجارب عرفانی ااتفاتی هستندل به هماا معناا کاه هوسارل و
برنتانو مطرح ساتتند»ذ ()Katz, 1978, p.63
اما حیث ااتفاتی تجارب عرفانی ،چگونه در شللدهای باه تجاارب عرفاانی ماؤثر
است؟ اصل و اسا حیث ااتفاتی این است که آگاهی ،همواره آگاهی از چیزی اساتذ
آگاهی فقط وقتی آگاهی است که متووه چیزی باشد (معنای ااتفات)ذ مع وم یاا متع ّاق
شناسایی نیز وز در ارتباط با آگاهی قابل تعریف نیستل مع اوم ،هماواره مع اوم بارای
مدرِکی است (دارتینت ،0999 ،ص)00ذ در واقاع ،ذات آگااهی ناوعی سامتگیاری و
نشانه روی و ااتفات استل فلر همواره فلر درباارة چیازی اساتذ حتای اگار چشا را
ببندی و وز به درو تویش ننگری ،با شاهود درتاواهی یافات کاه ذات آگااهی تاو،
فراروَی (استعال) به سوی چیزی غیر از تودش است ،این هما ااتفات یا حیث ااتفاتی
است (ومادی ،0915 ،ص)00ذ
اگر شیئی (مع وم) همواره شیئی برای یک آگاهی یا ذهن است ،دیگر شیئی مدرَك
یا شیئی مورد اندیشه ،به یاد آمده و ذذذ تواهد بود ،نه شیئی فی نفساهذ بناابراین تح یال
حیث ااتفاتی ما را وادار میکند تا رابطۀ میا ادراك و متع ّق ادراك را به صورتی تصاوّر
کنی که ممل ن است برای فه عامه عجی به نظر بیایدذ در واقع ،ادراك و متع ّق آ در
طبیعت دو ووود ودا از ه نیستند که بعادها بایاد باین آ دو رابطاهای برقارار شاود
(دارتینت ،0999 ،صص00و)09ذ
اگر تجربۀ انسا ااتفاتی است ،پس از قبل باید با موضو تجربه آشنا شده باشاد و
به نحوی آ را بداندذ عارف نیز باید با آنچه تجربه میکند ،آشنایی داشته باشد تا بتواناد
به آ متووه باشدذ آنچه می شناسای  ،در ذهان تقاوّم یافتاه اسات و پدیدارشناسای نیاز
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مطااعۀ کیفیت همین تقوّم وها در ذهن است (دارتینات ،0999 ،ص)01ذ ذهان انساا
نیز متع ّق تود را واقعاً ت ق میکند و آنچه درك می شود ،هما چیزی است که ت اق
شده استذ در واقع ،ادراك و متع ّق آ  ،دو ووود ودا از ه نیستند که بعادها باین آ
دو رابطه ای برقرار شودذ برای مرال ،اگر در باغی به درتات سایبی پرشالوفه معطاوف
شوی  ،از نظر عرف عام دو درتت ووود دارد :یلی در باغ و دیگری در آگاهیذ اما اگر
به حیریت ااتفاتی تمسّک ووئی  ،نه از درتت سی فینفسه آغاز تواهی کارد و ناه از
درتت سی تصویر شدهل ب له از تود اشیا ،یعنی از درتت سی به عناوا مادرَك و
از فعل ادراك شرو میکنی ذ این را نیز تود مدرِك ت ق میکند؟
هوسرل ،نه به درتت مادی ب له به درتت آ گونه که در آگاهی اهر مایشاود،
تووه داردل زیرا درتت تاروی را میتوا انلار کردذ عالوه بر آ  ،اگر چنین درتتی به
میا آید ،بحث تطابق بود و نمود و ثنویت آغاز میگرددذ از همه مه تر این کاه آگااهی
ما وز به پدیدارها تع ق نمیگیردذ آنچه مشهود است تنها درتت است ،بدا گوناه کاه
در آگاهی پدیدار میشود (ومادی ،0915 ،ص)00ذ
پس تجربۀ عارف ه تجربۀ اعیا نیستل ب له تجربۀ چیزی است کاه تاود ت اق
می کندذ عارف ،با این ت ق گسترش مییابد ،نه آ که ذهن عارف مانند رفی باشاد کاه
تصویری در آ ایجاد شودذ حال آیا آنچه عارف ت ق کارده اسات ،باا آنچاه در اعیاا
است ،مطابقت دارد؟
در واقع ،ساتت گرایا می گویند که تمام تجارب ،ااتفاتی هستند و تجارب عرفانی
نیز تجربه هستندل پس این تجارب نیز ااتفاتی هستندذ چو ااتفاتی هساتند ،باا واساطه یاا
ساتتیافته هستندل زیرا در تجارب ااتفاتی ،فعاایتهای مفهومی و زبانی به میا مایآینادذ
پس عارف هیچگاه با شیه فی نفسه دینی مواوهه نمیشاودل ب لاه هماواره باا پدیادار
روبهرو میشودذ کتس میگوید :حیریت ااتفاتی ،به معنای توصیف یک داده آ گونه کاه
قصد میشود استل یعنی آگاه بود از این واقعیت که یک فعل ،متضمن رسید به معنای
تاص یا رسید به محتوایی معنادار استذ
ج) زمینههای زبانی
در مورد ادعای دوم ا که تجربۀ ودید را پیشزمینههای شخص تجربه کننده مایساازند
ا کتس میگوید:
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«تود تجربه همانند صورتی که در آ گزارش میشود ،توسط آ مفاهیمی شلل
میگیرد که عارف با تاود باه تجرباهاش مایآورد و آ مفااهی  ،بادین وسای ه
تجربهاش را شلل میدهند»ذ ()Katz, 1978, p.27
این مدعا با مدعای قب ی تفاوت میکندذ در حاات نخست ،انسا وها را با عینک
می بیندل عینلی که برداشتنی نیستذ الن مدعای دوم آ است کاه مواوهاۀ ماا باا یاک
شیه ،به مفاهی پیشین ما بستگی داردل زیرا:
0ا باید تووه کرد که معرفت از نو گزاره اساتذ معرفات بادو گازاره ،معرفات
نیستل زیرا مفردات ،تنها تصوراتی ذهنای ایجااد مایکنناد و تاا زماانی کاه درباارة آ
تصورات داوری نلنی و محموای را بر موضوعی حمل نلنی  ،مطابقتی نداری تا صد
و کذب معنا پیدا کندذ
0ا از طرفی ،هر داوری مست زم استعمال مفاهی استذ
9ا هر مفهومی ،گرهی در شبلۀ مفاهی متباین اسات و معناای آ توساط وایگااه
تاصش درو آ شبله ثابت شده است (چرچ ند ،0916 ،ص)090ذ
پس مفاهی  ،واسطه در تجارب ما هستندذ
 .9مقایسة دو دیدگاه

هما طور که گفته شد ،تنها ع مجرّد اصیل است و ع حصوای ،اعتباری عق ی بیش
نیستذ ع نیز حضور مووود مجرّد نزد مووود مجارّد اساتذ آنچاه بارای موواودات
مجرد مملن باشد ،باید به صورت باافعل واود آ باشدذ از مواردی کاه بارای موواود
مجرد مملن است ،ع به دیگر مجردات استل پس مجردات ،به مجردات دیگار ع ا
باافعل دارند ،آ ه از نو حضوریذ
نفس انسا در مقام ذات مجرد از ماده است ،الن در مقام فعل به بد تع ّق تادبیری
داردذ انسا با ریاضت میتواند از تع ّق نفس به بد ک کندذ در این حاات ،نفس مجرّد از
ماده ،مووودات مجرد دیگر را با ع حضوری مییابد و با آ ها متحد مایشاودل زیارا در
ع حضوری ،ووود مع وم برای عاا حاضر است و با آ متحد میباشدذ
یلی از مووودات عاا تداوند است که کمال مط ق است و هیچ ونبۀ نقصای در
آ نیست ،پس مجرد محض استذ بقیۀ مووودات ،مع ول ایان موواود مط اق هساتندذ
مع ول نیز عین ربط به ع ت است و هیچ نو اساتقالای ناداردذ پاس ع ا باه مع اول،

مقایسة ماهیّت تجربة عرفانی بر اساس نظریة علم حضوری و حصولی عالمه طباطبایی و ساختگرایی استیون کتس 21

مست زم ع به ع ت است ،بنابراین در تجربۀ حضوری هار یاک از موواودات ،تجرباۀ
تداوند نیز هستذ عالوه بر آ  ،چو ع حضوری نیز همراه با اتحااد اسات ،پاس در
تجربۀ حضوری تداوند ،انسا با تداوند متّحد میشودذ این تجربه ،عاایتارین تجرباۀ
انسا از تداوند استذ د ر این تجاارب ،هایچ مفهاومی دتااات ناداردذ عاالوه بار آ ،
ساتتار ووودی انسا نیز در تجربۀ ذات دتاات نداردذ ساتتار ووودی انسا تنهاا در
شدت و ضعف این ع و تجربه اثر داردل زیرا ع هر موواودی باه ع ات تاود ،بار
اسا سعۀ ووودی آ مووود استذ
این دیدگاه که انسا  ،ذات مووود مجرد را با ع حضوری مییابد و تجربۀ اتحاد باا
آ برایش حاصل میشود ،با هر دو روایت ساتتگرایی ناسازگار استذ در سااتتگرایای،
تمام تجارب انسا را پیشزمینههای وی مقیّد میکنند و شلل میدهندل در حاای کاه در
ع حضوری ،ووود مع وم برای عاا حاضر استذ
اما آیا تمام تجارب انسا از این نو است؟ اگر دقت کنی ایان ناو تجرباه فقاط
تجربۀ ووودی است و این ،بخش کوچلی از تجارب عرفانی انسا استذ در کشفهاای
صوری و بعضی مرات کشف معنوی ،مفهوم دتاات داردل و در ایان تجاارب ،مملان
است (نه ازوماً) پیشینۀ عارف و ساتتار ووودی وی دتاات داشته باشدذ در این ماورد،
در اقوال عرفا اقواای مؤید این قول استذ حقّ معتقَد نمونهای از داشتن تجربه بر اساا
ساتتار ذهنی استذ
ابن عربی دربارة رؤیت حاقّ تعبیاری دارد کاه نشاا مایدهاد انساا بار اساا
اعتقادات تود ،حقّ را میبیندذ میگوید:
«عبد ،حقّ را در صورت معتقَد تود می بیند ،و مرئی او عین اعتقاد اوست ،پاس
ق و عین وز صورت معتقَد تود را در حقّ شاهد نیستذ پاس حقّای کاه در
معتقَد است ،آنی است ،ق صورت تود را در تویش گنجانید»ذ
(ابنعربی ،0992 ،فصّ)0
مستمسک ابن عربی و شارحا آثار وی برای این نظر ،احادیث زیر است:
«انّ الحقّ یتجلی یوم القیامة للخلق فی صور منکةه ،فیقول انا ربکم ،فیقولفون ن فو
باهلل منك .فیتجلی فی صور عقائدهم ،فیسجدون لهذ»
(قیصری ،0995 ،ص)91

مقایسة ماهیّت تجربة عرفانی بر اساس نظریة علم حضوری و حصولی عالمه طباطبایی و ساختگرایی استیون کتس 22

«ث اتع ا ّ ااحق تعاای ثبت فی ااصحیح یتحوّل فی ااصور عند ااتج یذ»
(ابنعربی ،0992 ،ص)000
برداشتی ابنعربی از این احادیث که شارحا آثارش نیز آ را پذیرفتهاند ،آ است
که به هر صورتی حقّ را تصوّر کنی  ،حقّ تود را به هما صورت به ما نشا مایدهادذ
اما آیا این تأییدی بر ساتتگرایی است؟
ساتتگرایا میگویند که تجربه انسا را زمینۀ قب ای وی مایساازدذ مطاابق ایان
نظریه ،انسا نمیتواند تارج از زمینۀ قب ی تود تجرباهای داشاته باشادل در حااای کاه
حدیث می گوید :تداوند در قیامت ،به صورتی غیر از آنچه مردم اعتقاد داشتهاند ،تج ّی
میکند ،الن مردم او را نمایشناساندذ یعنای ماردم مایتوانناد غیار از اعتقاادات تاود
تجربهای داشته باشندذ ساتتگرایا میگویند :انسا تجربۀ تود را شلل میدهدل حال
آ که حقّ معتقد میگوید :انسا صورت ودید را نمیشناسدذ
حمد مووودات نیز که در قرآ آمده است ،نشا میدهد که تجربۀ بعضی از انساا هاا
از تداوند ،به ساتتار ووودی آ ها بستگی داردذ در توضیح میگویی که حمد در مقابال
ذمّ و به معنای ثنا و ستایش ،در برابر عمل ومی ی است که ثنا شونده با اتتیار تود انجاام
داده است (طباطبایی ،0996 ،ج ،0ص)92ذ حمد توصیف است و تدای سابحا تاود را
از توصیف واصفا منزّه دانسته است (نک :صافات)062 /ذ در قرآ  ،هیچ وا حماد بادو
تسبح و تنزیه تداوند نیامده استل وز برای عدهای از انبیای مخ َاص (طباطباایی،0996 ،
ج ،0ص)90ذ حتی حمد مالئله نیز همراه تسبیح است (نک :شوری)5 /ذ
ع ت آ که حمد هر حامدی با تسبیح ذکر شده ،آ است که هیچ مووودی ،به افعاال
ومیل تداوند احاطه نداردل بنابراین مخ و تداوند به هر وضاعی کاه او را بساتاید ،باه
هما مقدار به او و صفاتش احاطه یافته است و او را محدود به آ حدود دانساته اساتل
حال آ که تداوند به هیچ حدّی محدود نیستذ اما مسئ ه در مورد مخ َصین فر میکنادل
آ ها حمد تود را حمد تدا و وصف او را وصف او قرار دادهاندل زیارا تداوناد آناا را
برای تود تااص کرده است (طباطبایی ،0996 ،ج ،0ص)99ذ
انسا  ،آ چنا تداوند را حمد می کند که درك کرده استذ حمد مخ َصین ،حمد
تداستل اما غیر از مخ َصین ،بر اسا دانش تود تادای را حماد مایکنناد و چاو
دانششا متفاوت است ،حمدشا ه با یلدیگر فر داردذ
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نتیجهگیری

چنا که گفته شد ،بر اسا نظریۀ عالمه طباطبایی در ع حضوری و حصوای ،تجارب
عرفانی بر دو نو هستندذ در برتی از موارد ،انسا ووود تاروی یک مووود مجرّد را
تجربه می کندذ در این نو از تجارب ،انسا به مع وم تود ع حضاوری دارد و باا آ
متّحد استذ این نو ع  ،ع به ذات است و چو عارف ،ووود موواود تااروی را
می بیند ،پس ساتتار ووودی عارف هیچ دتااتی در آ نداردذ عالوه بر آ  ،هیچ تطایی
نیز در آ راه نداردل زیرا ووود مع وم برای عارف حاضر استذ
اما بعضی دیگر از تجارب انسا از نو ع حصوای استذ کشفهاای صاوری و
نیز مراتبی از کشف معنوی ،در این دسته هستندذ در ایان ناو تجاارب ،انساا وواود
تاروی موضو مورد تجربه را نمییابدل ب له با وساطت مفهوم آگاهی مییابدذ در ایان
تجارب مملن است و نه ازوماً ،تجربۀ عارف مطاابق اعتقاادات و پایشزمیناههاای وی
باشدذ حقّ معتقَد و حمد مووودات نیز بر این مط دالات داردذ
بر این اسا  ،به نظر میرسد که دیدگاه عالمۀ طباطبایی در بااب تجرباۀ عرفاانی،
ذاتگرایی است ،نه ساتتگراییذ ذاتگرایا نمیگویند که تمام تجارب انساا  ،بادو
واسطه استل ب له بعضی از تجارب انسا را بدو واسطه میدانندذ
یادداشتها
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1. biology
2. neurophysiology
3. cognitive sychology
4. rhetoric
5. correspondence
6. cognitive construction
7. cognitive operation
8. William James
9. Aldous Huxley
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