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Abstract 

Alongside acquired-conceptual knowledge, intuitive knowledge, as one of the 

instances of knowledge holds a very important position among Islamic philosophers 

as well. Allamah Tabatabai also mentions presential knowledge with importance 

while discussing acquired knowledge, and ultimately, considers presential 

knowledge to precede acquired knowledge. In this paper, using an analytic method, 

we have tried to explain his theoretical foundations regarding presential-intuitive 

knowledge and rationally defending its cognitive validity. An important finding of 

this paper is that presential-intuitive knowledge, apart from being the base of 

acquired knowledge, also provides a convincing rational defense regarding cognitive 

validity. The basis of this validity is that accessing reality is the main goal of 

knowledge and if we can verify that reality itself is available to us in presential-

intuitive knowledge, we would have no further concerns epistemological concerns. 

According to Allamah Tabatabai, just as sensory intuition creates a certainty of 

being in accordance with reality in ourselves, presential-intuitive knowledge also 

contains similar dominance over reality. At the end of this paper, some instances of 

views that claim to disaffirm the validity of presential-intuitive knowledge have 

been addressed, analyzed, and explained so that the epistemic validity of presential-

intuitive findings is objectively proven. 
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Introduction 
Islamic philosophers, being aware of the findings of past philosophers, have made valuable 

innovations regarding knowledge. In the works of Avicenna, Suhravardi, and Mulla Sadra there 

are priceless and authentic points regarding presential-intuitive knowledge and they have opened 

up new areas in intuitive knowledge and have paid attention to its rational explanation. One of 

the important epistemological elements in the ideas of Allamah Tabatabai is this very type of 

knowledge. 
In this paper, we have strived to explain the theoretical foundations of Allamah Tabatabai 

regarding presential-intuitive knowledge, rationally defend its cognitive validity, and refute the 

claims that disaffirm its validity using an analytical method. The important finding and result of 

this study is that, apart from being the base of acquired knowledge, a claim to knowledge cannot 

be made without presential-intuitive knowledge because the real agent of knowledge is the 

human immaterial soul that provides a convincing rational defense regarding epistemic validity. 

Intuitive knowledge according to Allamah Tabatabai 

Terminologically, intuition (shuhūd) is direct knowledge that is achieved in the soul as soon as it 

is directly received, considered, and reflected upon. Such specific knowledge that manifests with 

purification and self-refinement is not of the category of concepts. Rather, it is attained through 

existential connection and unity with reality and is not directly attributed to truth or falsehood 

and other mental concepts. To reach such a level, the soul requires complete and sincere 

attention to God and to stay away from worldly diversions. It is in this case that it can gain 

dominion over reality when encountering it through the illuminative power it has achieved and 

control over it. 

It is with intuitive knowledge that the witness arrives at a level of insight and perfection 

where he observes the realities in the Imaginal realm and in the form of images and at a higher 

level, is able to witness intelligible realities and ascends. It is in this case that knowledge 

becomes intelligible. 

Explaining the foundations of intuitive knowledge 

According to Allamah, the relation between the material world and the realms above the 

material is the relation between imperfections to perfection and diluted reality to reality. 

According to him, exoteric realities that are observed cannot be without intuitive knowledge of 

the esoteric because the exoteric existence is a manifestation of the esoteric existence and is its 

link. Thus, by witnessing the exoteric, intuitive knowledge of the esoteric is attained. Allamah 

considers the human intuition of his own essence as one of the most important instances of 

presential-intuitive knowledge and presents intuitive knowledge of the reality of the soul as one 

of the meanings of the narration, one who knows his self knows his Lord and shows its 

dependency on God considering this narration. It is in such a state that he considers his own 

actions to be complete dependence on the real agent and the intuition of such a reality takes the 

witness to a higher level of perfection and in the next step, takes him to a higher level of intuitive 

knowledge where he sees his own attributes as absorbed into the attributes of God to the extent 

that he becomes the interpretation of the famous narration of Imam al-Sadiq (peace be upon 

him) about whom God has stated: I am the ears, eyes, tongue, speech and hands and feet of my 

beloved. Arriving at such a potential is achieved through the grace of God and presential-

intuitive knowledge. 
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The precedence of presential-intuitive knowledge over acquired-

conceptual knowledge 

Allamah Tabatabai holds that presential knowledge precedes acquired knowledge such that 

acquired knowledge is based upon knowledge-by-presence. Pure rational concepts, which are 

abstract concepts such as cause and effect, substance and accident, are not obtained through 

quiddites; rather, the soul discovers their referents through presential-intuitive knowledge and 

then attains a concept from them. In other words, when the soul arrives at a reality and truth and 

existentially connects to it, at another level, the faculty of imagination transforms that presential 

intuitive knowledge into acquired knowledge and forms and archives an image of it in the 

memory. Thus, the basis and foundation of all our acquired knowledge is presential-intuitive 

knowledge and its criterion is the existential unity and connection of the soul with the reality of 

the perceived thing. 

Refuting some views that claim to disaffirm the validity of intuitive 

knowledge 
According to Allamah Tabatabai, presential-intuitive knowledge always corresponds to reality; 

however, some do not accept such a view and present views refuting this and we will address 

some of those views here. In some instances, perceiving biological perceptions such as the 

feeling of hunger and thirst can be fallible, or you have knowledge of pain, itchiness, and 

burning of an amputated limb, and sometimes, as a side-effect of taking medication, one has 

unreal perceptions, and even though every person’s knowledge is presential in relation to his 

own soul; however, there are differing opinions on whether they are material or immaterial and 

all these instances show the infallibility of presential-intuitive knowledge. In response to the 

aforementioned disaffirmed instances, it can generally be said that the sources of perceiving 

unreal biological perceptions, are interpretations and explanations that are attained through 

acquired knowledge and this is unrelated to the fallibility of knowledge-by-presence. Preciseness 

regarding knowledge-by-presence and its contents reveals the negation of supposed errors. 

 

 

References 
 

Ibrahimi Dinani, G. H. (1394 SH). Daftar-i ʿaql va ayat-i ʿishq (vols. 3 & 4) [the book if the 

intellect and the sign of love]. Tehran: Tarhi No Publications. 

Sadruddin Shirazi, M. (Mulla Sadra). (1383 SH). Al-Hikmat al-mutaʿaliya fi al-asfar al-ʿaqliyya 

al-arbaʿa [The transcendent philosophy of the four journeys of the intellect] (vols. 3 & 8). 

Edition, research and foreword by A. A. Rashad. Under the supervision of M. 

Khamenei. Tehran: Sadra Islamic Philosophy Foundation. 

Suhravardi, S. D. Y. (1355 SH). Majmuʿa-yi musannefat-i Shaykh Ishraq (vol. 3) [a collection of 

Shaykh Ishraq’s works]. Edition, annotations and foreward by H. Nasr. Foreward and 

analysis by H. Corbin. Tehran: Anjuman-i Hikmat va Falsafe-yi Iran.  

Tabatabai, M. H. (1387 SH). Risalat al-wilayah (tariq-i irfan) [the treatise on wilayah (the path 

of mysticism)]. (S. Hasanzadeh, Trans. & commentary). Foreword & commendation by 

H. Hasanzadeh Amoli. Qom: Ayat Ishraq Publications. 

Tabatabai, M. H. (1388 SH). Tafsir al-Mizan (vols. 1,). (M. B. Musavi Hamedani, Trans.). Qom: 

Daftar-i Intisharat-i Islami affiliated to Jamiat al-Moderrisin-i Hawza-yi Ilmiyya-yi 

Qom. 



Tabatabai, M. H. (1390 SH). Tafsir al-Mizan (vols. 6,7). (M. B. Musavi Hamedani, Trans.). 

Qom: Daftar-i Intisharat-i Islami affiliated to Jamiat al-Moderrisin-i Hawza-yi 
Ilmiyya-yi Qom. 

Tabatabai, M. H. (1394 SH). Usul-i falsafe va ravish-i realism [The principles of philosophy and 

the method of realism] (vols. 1, 2 & 5). Foreword and footnotes by M. Motahhari. 

Tehran: Sadra Publications. 

 

 

78    Journal of Philosophical Theological Research, Vol. 24, No. , 202 , Issue 94 24



   11  ...قضیمعرفت شهودی از منظر عالمه طباطبایی و رد ادعاهای ن

 

 

 

 

 طباییمعرفت شهودی از منظر عالمه طبا

 و رد ادعاهای نقضی نسبت به اعتبار آن

 2خدیجه اکبری اقدم، 1شاهرخی سید احمدرضا

 1۱/1۱/0410 تاریخ پذیرش:   |   ۶0/1۱/0410 تاریخ اصالح:   |   02/1۱/0410تاریخ دریافت: 

 دهیچک

بسیار مهمی شهودی نیز در میان فالسفه اسالمی از جایگاه  -مفهومی، معرفت حضوری -در کنار معرفت حصولی
برخوردار است. عالمه طباطبایی، هنگام بحث از معرفت حصولی، از معرفت حضوری نیز با اهمیگت فگراوان یگاد 

شگود، بگا روش  داند. در ایگن نوشگته تگالش می کرده و معرفت حصولی را در نهایت مسبوق به معرفت حضوری می
قالنی از اعتبار معرفتی آن تبیگین گگردد. یافتگۀ شهودی و دفاع ع -تحلیلی، مبانی نظری وی درباره معرفت حضوری

گاه معرفگت حصگولی اسگت، دفگاع  شهودی، عالوه بگر آن کگه تکیگه -مهم این نوشته آن است که معرفت حضوری
یابی به حقیقت هدف  آورد. مبنای این اعتبار آن است که دست عقالنی متقن نسبت به اعتبار معرفت را نیز فراهم می

شهودی احراز کنیم که خود حقیقت در اختیگار ماسگت، دغدغگه  -اگر در معرفت حضوریاصلی معرفت است، و 
شناختی نخواهیم داشت. از نظر عالمه طباطبایی، همان طور که شهود حسی یقیِن مطگابق  دیگری به لحاظ معرفت

در پایگان  ای بر حقیقت اسگت. شهودی نیز حاوی چنین سیطره -کند، معرفت حضوری با واقع در نفس ما ایجاد می
شهودی مطرح شده و مورد تحلیگل  -این نوشته مصادیقی از نظریات مدعی نقض نسبت به اعتبار معرفت حضوری

 شهودی تثبیت گردد. -های حضوری شناختی دریافت و تبیین قرار گرفته تا به طور عینی اعتبار معرفت

 واقع، خطاپذیری معرفت.معرفت شهودی، اعتبار معرفت، معرفت حصولی، مطابقت با  :ها دواژهیکل
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 مقدمه

یابی بگه معرفگت بگه نحگو تگذکر و  آید که از منظر افالطگون دسگت با سیری در تاریخ فلسفه به دست می
شهودی و از طریق ارتباط با ُمُثل است. ارسطو این نظریۀ استاد خود را مورد انتقگاد قگرار داده و، در کنگار 

قالب قیگاس برهگانی بگا ابتنگاء بگر مقگدمات بگدیهی را  های عقلی در معرفت از طریق حواس، استدالل
گرایان مسئلۀ معرفت  گرایان و تجربه کند. در قرون جدید، بعد از رنسانس، عقل معرفت متقن معرفی می

ای  گرایان، قگوام اصگلی و پایگه انگد. از نظگر تجربگه را با تفصیل و جزئیات بیشتری مورد مداقگه قگرار داده
هگایی ذهنگی ماننگد  ارگیری حگواس و توسگعه و تعمیگق آن از طریگق فعالیتک معرفت حصولی نتیجۀ بگه

هگای  گرایگان، قگوام معرفت تجرید، تعمیم، تداعی معانی و... است. این در حالی است که از نظگر عقل
های اصلی عقلی مانند امتناع اجتمگاع و ارتفگاع نقیضگین اسگت، کگه در قالگب  حسی و تجربی معرفت

گاهی از یافته شوند. می معرفت بدیهی نمایان می های فالسگفۀ پیشگین در  توان گفت فالسفۀ اسالمی با آ
اند مانند تقسیم معرفت به حصگولی و حضگوری و همچنگین  زمینۀ معرفت، ابتکارات ارزشمندی داشته

شگهودی از -تحلیل عقالنی معرفت شهودی. آنچه مسئلۀ اصلی این نوشته است تبیین معرفت حضوری
های  شگهودی نکتگه-یی و تحلیل اعتبار معرفتی آن است. در زمینۀ معرفت حضوریمنظر عالمه طباطبا

وجگود دارد. شگیخ اشگراق، بگا  اشگاراتهای پایانی کتا   سینا، به ویژه در نمط های ابن نفیسی در نوشته
ها، عرصۀ جدیدی در معرفت شهودی گشوده و بگه تبیگین عقالنگی آن اهتمگام داشگته  نگاهی به این نکته

های معتبگری از معرفگت شگهودی همگراه بگا تبیگین  توان نمونه می حکمة االشراقمطالعۀ کتا   است. با
های فالسگفه پیشگین و دقگت در آثگار عرفگا،  عقالنی به دست آورد. صگدرالمتیلهین، بگا تکیگه بگر یافتگه

شگهودی -عربی، گستره و عمق جدیدی همراه با تبیین عقالنی نسبت به معرفت حضوری مخصوصًا ابن
ارمغان آورده است. با تکیه بر این پیشگینه، عالمگه طباطبگایی، بگا تبیگین دقیگق نحگوه ابتنگای معرفگت به 

شهودی، مبانی عقالنی این معرفت را همراه بگا ذکگر مصگادیق در اختیگار -حصولی بر معرفت حضوری
آرای شود در ایگن نوشگته  شناختی قرار داده است. کوشش می های معرفت دانشمندان و عالقمندان بحث

عالمه هیئت تقریریه جدیدی بیابد. مزیت مهم این مقاله تبیین و تحلیگل فلسگفی معرفگت شگهودی بگه 
ترین نوع معرفت است. معرفت شهودی، از نظر عالمه، هم مسگتقاًل بگه عنگوان  عنوان معتبرترین و مقدم

کننگدۀ معرفگت  گاه و حمایگت معرفت معتبر و عین واقع قابل دفاع عقالنی است و هگم بگه عنگوان تکیگه
شهودی در این نوشته بیان شده و -شده درباره معرفت حضوری حصولی. همچنین برخی ایرادات مطرح

 های الزم ارائه گردیده است. پاسخ

 رابطه موضوع، روش و فاعل معرفت

محور است، به این معنا که انسان نه جاهگل مطلگق و نگه عگالم مطلگق اسگت. لگذا  معرفت موضوعی انسان
رفت برای فاصله گرفتن از جهل است. امگا در پاسگخ بگه ایگن کگه بگین موضگوع، روش و فاعگل نیازمند مع
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ای وجود دارد، باید گفت با عنایت به این کگه معرفگت حاصگل جسگتجوی فاعگل شناسگا  معرفت چه رابطه
موضگوع معرفگت در نگوع ارتبگاط « نحوۀ وجود»شود. منتها  )نفس مدرِکه( است، پس فعل او محسو  می

کند. مثاًل اگگر موضگوع  کننده است، و همان روِش معرفت را نیز مشخص می ا فاعل معرفت تعیینمعرفت ب
معرفت امری مادی باشد، ناچار ارتباط فاعل در مرتبۀ مادی و جسگمانی خواهگد بگود، و حتگی در معرفگت 

شگنیدنی  جسمانی سطوح ارتباط بسته به موضوع معرفت است. مثاًل اگر دیدنی باشد، از دریچه چشم؛ اگر
باشد، از مجرای گوش؛ و اگر در مکان و زمان خاصی باشد، در همان زمان و مکگان خگاص ارتبگاط برقگرار 

(. لیکن مرتبۀ وجودی فاعل نیز عامل مهم دیگری در ارتبگاط ۶00، ص. ۶، ج. 0۱24شود )طباطبایی،  می
االرتبگاط بگا عگالم  م، به جهگت شگدت وجگودی، دائ)ع(یادشده است. مثاًل عالمه معتقد است که معصوم

کند؛ همۀ علمش از وحی است و جز پیروی از وحگی وظیفگۀ  قدس است و پیوسته در این ارتباط تنفس می
 (.0۱۱-0۱0، ص. ۱، ج. 0۱91دیگری ندارد )طباطبایی، 

باید افزود معرفت در قلمرو نفس در اصل نگوعی حضگور شگهودی اسگت و از ایگن پایگگاه به هرحال، 
یابگد. البتگه هگر کگس در حگد و انگدازه  مفاهیم و جهان تصگورات و تصگدیقات راه می فاعل شناسا به عالم

(. بر خالف ادعگای برخگی فالسگفۀ ۱1، ص.0۱21وجودی خودش سهمی از نور حقیقت دارد )بهشتی، 
، 0۱9۶غر  در رابطه مورد بحث، انحصاری بین فرد، نژاد و جغرافیای خاصی نیست )ابراهیمگی دینگانی، 

(، بلکه دروازه عالم ملکوت به روی همه باز اسگت، مگگر بگه 9، ص. ۶، ج. 0۱00دی، ؛ سهرور409ص. 
جهت مانعی از نفس و حجابی از غلظت طبع آن. پس به مقگدار کوشگش و حرکگت بگاطن روغگن قلگب و 

ای از آتش ملکگوت یگا  یابد که در آن شعله کند و کبریت نفس این آمادگی را می زنۀ طبع لطافت پیدا می آتش
 (.4۶1، ص. ۱، ج. 0۱2۱از انوار جبروت فروزان گردد )مالصدرا، نوری 

 های معرفت حقیقی حقیقی بودن معرفت و ویژگی

های انسان صادق و حقیقی اسگت، همچنگان  توان گفت مطلق علم و معرفت با توجه به اشتباهات رایج نمی
لگی از جملگه در هگا موهگوم و هگیچ اسگت، بلکگه گگاهی ممکگن اسگت بگه عل توان گفگت همگۀ آن که نمی
های حصولی خطا رخ دهد، مانند آنچه در معلومگات و کشگفیات افگراد عگادی و دانشگمندان دیگده  معرفت

های حصگولی بگه حضگوری، کگه در ادامگه مگورد اشگاره  شود. در این صورت، با توجه به ارجاع معرفت می
متعلگق ادراک در اختیگار خواهد بود، حقیقی بودن معرفت آنجایی خواهد بود که هم صورت ادراکی و هم 

هگایی  نفس مِدرکه باشد، مثل کسی که هم احساس و هم ادراک ترس دارد. مسلمًا معرفگت حقیقگی ویژگی
( عگدم قابلیگت 4( کلیگت؛ )۱( اطالق؛ )۶( دوام و ثبات؛ )0دارد که تمییزدهندۀ آن از اغیار است، مانند: )

که با افزایش معلومگات بگه تگدریج یگ  حقیقگت تحول و تکامل با توسعۀ معلومات، یعنی این گونه نیست 
 (.042، ۱۱، ص. 0، ج. 0۱90تر شود )طباطبایی،  صادق صادق
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 معرفت شهودی از منظر عالمه طباطبایی

شگهودی اسگت. -های عالمگه طباطبگایی معرفگت حضگوری شناسی در اندیشه یکی از عناصر مهم معرفت
ی حکگیم سگهروردی مطگرح شگده اسگت، بگه اگرچه ریشه این بحث در فلسفه اسالمی در حکمت اشگراق

شگود و قیگاس برهگانی بگه  یابی به حقیقگت در فلسگفه او شگناخته می های اصلی دست طوری که یکی از راه
شهودی مورد اسگتفاده او قگرار گرفتگه اسگت )سگهروردی، -دهنده و مکمل معرفت حضوری عنوان توضیح

ریب به ذهن، مشاهدۀ محسوسات و تحصگیل (. به طور مثال، شیخ اشراق، برای تق01، ص. ۶، ج. 0۱00
ها را برای سگاختن بنگای برخگی از علگوم، ماننگد هیئگت، بگر مشگاهدۀ امگور  یقین نسبت به بعض احوال آن

آورد و معتقد است که در این امور نیز چیزهایی را مشاهده کرده سپس بر اسگاس  روحانی و معنوی مثال می
سازد که هر کس چنین روشی نداشگته باشگد بگویی از  ًا خاطرنشان میپردازیم. و نهایت ها به تولید علم می آن

 (.0۱، ص. ۶، ج. 0۱00حکمت نبرده است )سهروردی، 
گگاه بگس رفیعگی یافتگه و پیرامگون آن های عالمه طباطبگایی جای لیکن معرفت شهودی در آراء و اندیشه

و روشگنی و عمگومی بگودن  مباحث فراوانی تبیین شده است. مطالعه حسی و علمی خلقت از نظر سگادگی
هاست. استفاده از این راه نه نیازمند است به قلبی صاف و احساساتی عالی، و نه بگه عقگل مجگرد  بهترین راه

رساند و بگس. و البتگه بگرای  و استداللی و پخته و آشنا به اصول برهانی. اما این راه فقط ما را به منزل اول می
فهمانگد کگه طبیعگت  نی معرفت حسی و عقلی همین قدر به مگا میشناخت خدا این اندازه کافی نیست، یع

، 0۱90مسخر نیروی ماورای طبیعی است، اما این که آیا آن نیرو خداست و... پاسخی نگدارد )طباطبگایی، 
 (90- 9۶، صص.0ج 

شگهودی نیگازداریم و تگوان آن  -بنابراین ما به معرفتی فرا حسی وفرا استداللی همان معرفت حضوری 
، 0، ج. 0۱90ود ما تعبیه شده و مرحوم عالمه در بیان مراتب ادراکات بگه آن اشگاره دارد )طباطبگایی،در وج
شهودی به دو تقریر قابگل ارائگه -های عالمه طباطبایی درباره معرفت حضوری (. یافته01۱، 010، 99ص. 

مراهی با قیگاس یابی به حقیقت، که در این روش ه است: نخست، به عنوان فیلسوف با روش فلسفی دست
های فلسفی وی امری قطعی است. همچنین، بر اساس تقریگر دومگی کگه در آن معرفگت  برهانی در اندیشه

شهودی نتیجه مکاشفه عارفانه است و آن مرحوم، به عنوان عارِف واصل، مطابق آنچه یافته و بگر -حضوری
فرمایگد:  گویگد و می ن میشگهودی سگخ-های باطنی، درباره معرفت حضوری اساس تجزیه و تحلیل یافته

، 0، ج. 0۱22)طباطبگایی، « علم به هیچ وجه مادی نیست برای این که هیچ ی  از خواص ماده را نگدارد»
« محسوسات با واقعیت خود در حواس موجودند و این نیز علگم حضگوری اسگت»(، و حتی 20-21ص. 

زد عگالم حاضگر اسگت ( و آن علمگی اسگت کگه معلگوم بگا وجگودش نگ00ص.  ،0، ج. 0۱90)طباطبایی 
(. سپس وی با توجه به مجرد بودن علم به نفس و این که واقعیت علگم ۶00، ص. 0، ج. 0۱24)طباطبایی، 

و معلوم در مورد نفس یکی است این نوع ادراک را علم حضوری نامیده و مطلگق علگم را بگه دو قسگم علگم 

۱
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)طباطبگایی، « راک مطلقًا مادی نیسگتعلم و اد»فرماید:  حضوری و علم حصولی قابل تقسیم دانسته و می
رسد از نگاه عالمه، معرفگت شگهودی اعگم از علگم حضگوری  (. به نظر می0۶9 -0۶0، ص. 0، ج. 0۱90

است. اگرچه در هر دو اتحاد و وحدت بین عالم و معلوم وجود دارد، لیکن قوام معرفت شهودی بگه اشگراق 
ه مشهود است(، در حالی که در علم حضگوری قگوام و تابش از ناحیه عالم نسبت به معلوم )شاهد نسبت ب

واسطه بودن است. به عالوه، در معرفت شهودی، پیمودن مراتبی از تقویت نفگس مجگرد شگرط  اتحاد به بی
الزم است، در حالی که در علم حضوری به جز التفات و توجه امر دیگری الزم نیست. بنابراین با تیمگل در 

اسطه که در معرفت شهودی و علم حضوری مشترک است و تبیگین و تحلیگل اتحاد عالم و معلوم و فقدان و
گردد. با صگرف نظگر از  فلسفی این دو، اعم بودن معرفت شهودی در مقایسه با علم حضوری مشخص می

 اند. این دو مترادف محسو  شده -مگر آن که تصریح به استثناء شود-این تمایز در این نوشته در همه جا 
 دی و برخی مصادیق آنظهور معرفت شهو

دهد که نفس در مواجهه بگا حقیقگت یقینگی، بگا  شهودی هنگامی رخ می-از نظر عالمه، معرفت حضوری
ای بگر آن اشگراف  قوت اشراق و تابش نور معرفت، آن حقیقت را در اختیار بگیرد و بدون هیچ گونگه واسگطه

 فرماید: یابد. لذا می
اجگب و پگرده کلیگات نیسگت، احیانگًا هنگامی که نفس به ملکاتی دست یافگت کگه ح

تواند به انوار عالم تجرد و وجود آنها ِاشراف و احاطه نمایگد. ایگن اشگراف نفگس تکگرار  می
شگود و  یابد و به نشئۀ اسگماء نائگل می شود تا این که نفس به تمام تمکن خود دست می می

آنجگا نگا   این نشئه، عالم محض و خالص و بحت و نا  است. پس نفس همه چیز را در
یابد تا ایگن کگه نفگس بگه اسگماء و  کند. این مشاهدات نا  ادامه می و خالص مشاهده می

گگردد. )طباطبگایی،  شود و سگپس در ذات واالی الهگی محگو و فگانی می صفات ملحق می
 (9-2، ص. 0، ج. 0۱24؛ ۱۶-۱0، ص. 0۱2۱

س بگا آن عگالم و طهگارت روشن است که اشرافیت نفس به عالم شهود ناشی از سازگاری ملکگات نفگ
 نفس است که تحصیل آن عواملی دارد. از آن جمله است مانند:

. سیر و سلوک انفسی و آفاقی، که البته از نظر وی انفسی بهتر است، از این جهت کگه معرفگت نفگس 0
عادتًا خالی از اصالح نفس نیست، و به خالف معرفت آفگاقی، معرفگت حقیقگی از طریگق معرفگت نفگس 

 شود؛ حاصل می
آور است و پگرداختن بگه معرفگت نفگس و  . توجه انسان به خداوند و دوری از هر مانعی که مشغولیت۶

خود را آن طور که هست مشاهده نمودن و نیاز ذاتی خود را به خداونگد دریگافتن، کگه هگر کگس بگه چنگین 
ود ناپگذیر خواهگد بگ مقامی برسد مشگاهدۀ نفگس خگود از مشگاهدۀ نفگس مقگومش کگه خداسگت جدایی

 (؛011، ص. 0۱2۱)طباطبایی، 
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 . دوری از تعلقات دنیایی.۱

های معرفگت  توان گفت که معرفت شهودی از سنخ معرفت حضوری است و ویژگی با توضیح فوق می
 فرماید: حضوری در معرفت شهودی نیز وجود دارد. چنان که عالمه می

اتگش بگه نحگو علم هر ی  از ما به ذات خود به واسطه حضگور ماهیگت ذات او نگزد ذ
یابد، هر گونگه  حضور مفهومی و علم حصولی نیست؛ زیرا مفهومی که در ذهن حضور می

که فرد شود، با نظر به ذاتش، ابایی از صدق به افراد متعدد ندارد و فقط با وجود خگارجی 
کنگد  شود در حالی که آن چه از خود مشاهده می تشخص یافته و از حالت کلیت خارج می

کند ذاتًا امری شخصی است و قابلیت اشتراک بین افراد متعگدد را  تعبیر می« نم»و از آن به 
 (004، ص. ۶، ج. 0۱24ندارد. )طباطبایی، 

 کند که بدین قرارند: شهودی اقسامی را ذکر می-عالمه برای علم حضوری
 . علم نفس به خود و قوای خود،0
 . علم علت به معلولش،۶
 . علم معلول به علت ایجادی خود،۱
 اش. رتبه . علم یکی از دو معلول علت واحد، به معلول هم4

تواند داشته باشگد. بهتگرین دلیگل بگر چنگین  شهودی مصادیق فراوانی می-باید گفت معرفت حضوری
سگوره انعگام کگه  ۱0سوره یوس  و آیه  94شود، مانند آیه  ها است که به مواردی اشاره می متعلقاتی وقوع آن

 اند از: عبارت
 ت شهودی به نفس. معرف0
 . معرفت شهودی به قوای نفس۶
 . معرفت شهودی به خدای متعال۱

 . معرفت شهودی به امدادهای غیبی در زندگی افراد4

گاهی ای هستند که با تَیمل در آنها می این موارد به گونه های بیشتری دربگاره معرفگت شگهودی بگه  توان آ
 دست آورد.

 نسبت معرفت شهودی با منابع معرفت

، 0۱24توجه به این که از نظر عالمه عوالم عقول، مثال و مادی، عوالم اصلی هستی هستند )طباطبگایی،  با
 ،0۱90(، معرفت و ادراکات نیز ایگن سگه سگطح را دارا اسگت )طباطبگایی، ۱10، ۶99، ۶91، ص. ۶ج. 

باشگد، بگه تواند همراه بگا معرفگت شگهودی  (. از نظر او، معرفت عقلی و حصولی می01۱-90، ص. 0ج. 
ای که هم برای توضیح و تشریح آن و هم برای مستدل و برهانی ساختن آن مورد استفاده قرار گیگرد. بگر  گونه

این اساس، معرفت به عالم مثال با توجه به عالم مثال متصگل و منفصگل بگه دو صگورت معرفگت مثگالی و 

۱
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گیرد. همین طگور از  باشد تعلق میای که متعلق آن منفصل از صور موجوده در نفس  معرفت خیالی به گونه
نظر او، معرفت فطری نیز از مصادیق معرفت شهودی است که بر اساس تعالیم اسالمی معرفت فطگری در 

 ها نهادینه شده است. آفرینش انسان
ای که نفس شگری   توان گفت وحی نیز بر اساس معرفت شهودی قابل تفسیر و تبیین است، به گونه می

تواند گیرنده مسگتقیم تگابش  رسد که می ای از رفعت می الله و با طهارتی که دارد به درجهبه اذن  )ص(پیامبر
انوار معرفت از ناحیه خداوند متعال باشد، که مراتبی از چنین معرفتی برای غیرانبیاء نیز ممکن اسگت قابگل 

در حضگرت (، مانند آنچه بگه عنگوان وحگی غیرنبگوت، مگا42-4۱، ص. 0۱2۱دستیابی باشد )طباطبایی، 
 از آن برخوردار شدند. )ع(و مادر حضرت عیسی )ع(موسی

 مختصات معرفت شهودی

تگرین  ها متمایز باشد. از نظر عالمگه، مهم شد از دیگر معرفت معرفت شهودی مختصاتی دارد که باعث می
 اند از: آنها عبارت

 . معرفت شهودی اختصاصی و غیرقابل انتقال است.0
شگود از سگنخ مفهگوم نیسگت و بگا اتصگال و اتحگاد  ت شهودی دانسگته می. با تیمل در حقیقت معرف۶

آید، که منظور از اتصال و اتحاد وجودی که منشیء معرفت حضوری اسگت  وجودی با حقیقت به دست می
این است که پیوستگی عین وجود و واقعیت یکی از این دو نسبت به دیگگری اسگت، نگه ایگن کگه هگر یگ  

 (.01، ص.۶، ج. 0۱94ها شود )طباطبایی،  آنو پیوستگی خاصیت وجودی مستقل داشته باشند 
جال ظهور پیگدا . ابزار دستیابی به چنین معرفتی نفس یا به اعتباری قلب است که با طهارت و تزکیه م۱

 کند، بصیرت باطنی نیاز دارد و از راه چشم و گوش معمولی و ظاهری میسر نیست. می
کذ ، مطابقت و عدم مطابقت و سایر احکگام مفگاهیم ذهنگی . معرفت شهودی مستقیمًا به صدق، 4

 شود. متص  نمی
 . هدف معرفت شهودی فنای در حقیقت و اتحاد با اوست، نه صرفًا دانستن و فهمیدن حقیقت.0
ترین مختصه معرفت شهودی خطاناپذیری است و عین حقیقت را در اختیار صگاحب آن قگرار  . مهم۱

 (.002-00۱، ص. ۶، ج. 0۱24دهد )طباطبایی،  می
دهگد، زیگرا  های خود نمی با این توضیح که صاحب معرفت هیچ گاه احتمال خالف و خطا در دریافت

یابی بگه  آنچه حقیقت است آن را یافته است، تنها ممکن است از منظر دیگران مقدمات یا مگؤخرات دسگت
معرفتی نزد صگاحب آن ایجگاد توان نسبت به نتیجه چنین  این معرفت نادرست باشد، که در این صورت می

 تردید کرد.
 تدریجی و ذومراتب بودن معرفت شهودی

ممکن است گفته شود که اگر نفس انسانی مجرد است و هر مجردی از آن جهت کگه مجگرد اسگت امگری 
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معلوم خواهد بود، و هر آنچه برای مجرد امکان معلوم شدن داشته باشد باید بالفعل به آن علم داشته باشگد، 
تواند متعلق معرفگت شگهودی واقگع بشگود علگم داشگته  آید هر نفس مجردی به تمامی آنچه می زم میلذا ال

تگوان گفگت نفگس ناطقگه انسگانی و  پگذیرد. در پاسگخ می باشد، در حالی که وجگدان چنگین امگری را نمی
ل ( و در مراحگ9۱، ص. 0، ج. 0۱22معلومات آن ذومراتب و دارای حیثیات گونگاگون اسگت )طباطبگایی، 

اولیۀ خود عقل بالفعل نیست، و به عبارتی دیگر چنین نفسی اگرچه از ماده و صور طبیعی مبرا اسگت، ولگی 
از صور خیالی عاری نیست. با این حسا ، ادلۀ اثبات تجرد نفس، تجرد نفگس را از عگالم طبیعگی اثبگات 

تگدریجی نفگس کند، در حالی که برای نفوس ساحت خیال و ساحت عقگل نیگز جگزء مراتگب تکامگل  می
است، یعنی وقتی برای نفس صور خیالی شهودی مورد ادراک واقع شد، همچنان کگه نسگبت بگه مگدَرکات 

یابگد و در ایگن حالگت تجگرد نفگس و  حسی فعلیت یافته است، نسبت به مدَرکات خیگالی نیگز فعلیگت می
مثگالی فعلیگت  یابگد و در سگطح صگور خیگالی و مدرکات شهودی آن به طور کلی از عالم حس ارتقگاء می

گگردد. در ایگن صگورت، عقگل و  یابد، و اگر از این مرتبه نیز عبور کرد، دارای صگور عقلگی شگهودی می می
، 0۱24ترین مرتبه دسگت خواهگد یافگت )طباطبگایی،  معقول بالفعل خواهد شد و در مراتب تجرد به عالی

 ، پاورقی(.090-09۱، ص. ۶ج. 
 ارزیابی معرفت شهودی

ی به نحو غیرمستقیم خطاناپذیر است، به شرط آن که مقگدمات و مگؤخراتش درسگت گفتیم معرفت شهود
تگوان  باشد وگرنه خصلت خطاناپذیری قابل خدشه است و نیاز بگه بررسگی دارد کگه بگا معیارهگای ذیگل می

 ارزش و اعتبار معرفت شهودی را ارزیابی نمود:
ن تخطی نکنگد، قگرآن و روایگات معتبگر های دینی باشد و از آ . اگر معرفت شهودی در محدوده آموزه0

فاقگد هگر علگیهم السگالم های اعتبارسنجی خواهد بود، با این توضیح که قرآن و روایات معصومین  یکی از راه
 گونه خطا است، پس شاخص و معیار متقنی در سنجش ارزش معرفت شهودی خواهد بود.

جلد، ی  دوره تفسگیر  ۶1ایشان، در  یزانالم. با توجه به تسلط عالمه به آیات قرآن که تفسیر شری  ۶
 تفسگیر المیگزانهگا هگزار روایگت در  کامل قرآن است، و با عنایت به شناخت کامل وی از روایات، که از ده

اند، نظگر ایشگان در خصگوص ارزیگابی  را مطالعه کرده بحار االنواراستفاده نموده است و چندین بار تمامی 
نماید. معنای ایگن سگخن نگه آن اسگت کگه جگای تیمگل و بررسگی در  یمعرفت شهودی کاماًل قابل قبول م

های ایشان وجود ندارد، بلکه مراد آن است که گفته ایشان در نوع خود معیار و شگاخص اسگت و از  ارزیابی
 جایگاه ی  فرد متخصص و دارای اشرافیت کامل بیان شده است.

و به صورت بگدیهی بعضگی از امگور ممتنگع . تکیه بر ممتنعات عقلی، به این صورت که از نظر عقل ۱
هستند، مانند اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضین، اجتماع ضدین، دور و تسلسل )با شگرایط آن(، و حگال اگگر 

توانگد اعتبگار داشگته  معرفت شهودی مشتمل بر الاقل یکی از ممتنعات عقلگی باشگد، چنگین معرفتگی نمی

۱
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راه گریز و تفسیری برای چنین ممتنعاتی پیدا کند، در غیر ایگن  کند تا باشد، با این توضیح که عقل تالش می
 صورت اعتباِر قابل احراز نخواهد داشت.

شناسان کگه بگه اصگول بگدیهی و پیشگینی  در فلسفه و منطق اسالمی، و همچنین نزد بسیاری از معرفت
هگر دو، هسگتند و  باور دارند، عقیده بر این است که این گونه اصول بدیهی دارای ضرورت صدق و جهگت،

هگایی را بگدون ارتکگا   توان چنگین اصگول و معرفت از این رو در تمام ظروف و عوالم صادق اند. زیرا نمی
تناقض نفی کرد، چه این که در نهایت نفی آنها مستلزم اثبات آنها است. بگر ایگن اسگاس، اصگل بنیگادین و 

وف و عوالم صادق است، یعنی ضرورت صگدق اساسی امتناع اجتماع نقیضین نیز قانونی عام و در تمام ظر
این اصل به نحو پیشینی در تمام ظروف برای عقل روشن است. یکی از ایگن ظگروف هگم ظگرف عرفگان و 

گویی را در ساحت عرفان، به بهانه جریان نیافتن قگوانین  توان تناقض شهودات عرفانی است. از این رو، نمی
 (.40، ص. 0، ج. 0۱9۱پناه،  منطق در آن، مجاز شمرد )یزدان

 های شهودی در قالب قیاس برهانی عرضه معرفت

های برهگانی  های شهودی را برای عرضه به اهل علم و فالسفه در قالب مفاهیم حصولی و قیاس عالمه یافته
پذیری و مشگارکت متعاطیگان فلسگفه بگا قیگاس  گنجاند. ُحسن این کار در آن است که عالوه بر همگانی می

شگود. گرچگه ممکگن  یابد و صحت و اعتبار آن بیشتر تثبیگت می شهودی اتقان بیشتری می برهانی، معرفت
است از نظر عارف چنین تالشی ضروری نباشد، اما از نظر فیلسوف استفاده از مفگاهیم حصگولی و قیگاس 
برهانی امری ضروری است. این یعنی از نظرعارف به جای آوردن استدالل باید مقدمات سگیر و سگلوک را 

ی نمود تا متناسب با شرایط هر سال  شهودهایی حاصل شگود و اگگر امکگان عرضگه بگه دیگگران را هگم ط
کند. ولی از نظر فیلسوف، معرفگت بایگد بگه  ای وارد نمی نداشت ایرادی ندارد، زیرا در اصل معرفت خدشه

و نقد را فراهم کنگد.  ای باشد که قابل عرضه به دیگران باشد و امکان مشارکت دیگران نسبت به ارزیابی گونه
رسگالة و  رسگائل توحیگدیهای عرفانی خویش، ماننگد  و در رساله تفسیر المیزانبه همین خاطر، عالمه در 

کنگد و در آثگارش مشگاهده  هگای برهگانی اسگتفاده می ، پیوسته از مفاهیم حصولی و توضیح و قیاسالوالیة
 ای از کش  و شهود بهره ببرد. شود که برای اثبات مسئله نمی

 تبیین مبانی معرفت شهودی

ط از نظرعالمه، نسبت عالم ماده با ماورای ماده نسبت علیت و معلولیت و نقص و کمال است، کگه از ارتبگا
نمایگد.  شود. او عالم ماده را ظاهر و ماوراء ماده را باطن و حقیقت معرفگی می آنها تعبیر به ظاهر و باطن می

توانند خالی از معرفت شهودی به باطن باشند، چراکگه وجگود  شوند نمی به نظر او، ظواهری که مشاهده می
ان، هنگام شهود ظاهر معرفگت شگهودی ظاهر از اطوار وجود باطن و رابط آن است. از این رو طبق نظر ایش

شود، و وقتی ظاهر را حد و تعین باطن بدانیم با مجاهدت و کوشگش بسگیار و دوری  به باطن نیز محقق می
شود، بگه نحگوی کگه اگگر کسگی چشگم  از حدود و تعینات ظاهری معرفت شهودی به باطن نیز حاصل می
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ن نبرد؛ چراکه ظاهر همان باطن اسگت کگه در قالگب باطنش باز شود، امکان ندارد از شهود ظاهر پی به باط
تگوان  (. در توضگیح ایگن سگخن می4۱-4۱، ص. 0۱2۱تعینات گوناگون تجلی کرده اسگت )طباطبگایی، 

گفت که عالم ماده معلول عالم مثال است، یا به عبارت دیگر ظاهر معلول باطن است، و حمگل بگین عگالم 
ست. در واقع آنچه بگه ظگاهر مشگهود ماسگت از طریگق معرفگت ماده و عالم مثال در حکم حقیقه و رقیقه ا

یابی بگه معرفگت شگهودی و مشگاهده  شهودی نیز باطن آن بالفعل مشهود ماست. به فرمایش عالمه، دست
شود. برای تییید این تبیگین و تحلیگل، عالمگه بگه آیگاتی از قگرآن  مرتبه مثالی نفس نیز توسط شهود انجام می

سگوره بقگره و  000سوره سجده و  ۶۱سوره شریفه فصلت و آیه  04و  0۱، مانند آیه کند مجید نیز استناد می
گیگرد کگه معرفگت شگهودی بگرای بشگر کگاماًل  سوره مجادله، و با تدبر در این آیات چنگین نتیجگه می ۱آیه 

شگود. بگرای تیییگد  یافتنی است، و با توجه به شهود حقایق مراتب باال، یقین بگرای انسگان حاصگل می دست
کنیم کگه از حضگرت  کند که ما فقط به ذکر یگ  روایگت بسگنده مگی همین مطلب به روایات نیز استناد می

بینم مگر این کگه قبگل از آن خگدا را  من چیزی را نمی»اند:  نقل شده است که فرموده )ع(امیرالمؤمنین علی
شهودی اسگت، زیگرا -در این روایت همان معرفت حضوری« رؤیت و دیدن»، که مراد از «کنم مشاهده می

درباره معرفت بگه خگدای  )ع(یابی به واقعیت است. در این روایت امیر مؤمنان نتیجه معرفت ظاهری دست
کنند، در حالی که رؤیِت حسگی منتفگی و غیگرممکن اسگت، لگذا مگراد  استفاده می« رؤیت»متعال از واژه 

 شهود ظاهری است.تر از  اش بسی قوی شهودی خواهد بود، که نتیجه-همان معرفت حضوری
، معرفت به خدای متعال را معرفت شهودی دانسته آن را با ادله عقلگی رساله الوالیةهمچنین عالمه، در 

دهگد همگان  ای که ارائه می کند، نتیجه ای که به صورت مسبوط ذکر می نماید. با صرف نظر از ادله اثبات می
 شهودی از منظر ایشان است.-اعتبار معرفت حضوری

شگهودی را شگهود انسگان -ترین مصادیق معرفت حضوری بارها در آثار متعدد خود یکی از مهمعالمه 
ترین درجگۀ معرفگت آن اسگت کگه آدمگی خگودش را  فرماید: نهایی کند و می نسبت به ذات خود معرفی می
فرماید: هر کس خودش را بشناسگد مجگرد خواهگد شگد، یعنگی از عالیگق و  بشناسد. وی با نقل روایتی می

گیری از مردم تنهایی اختیار کرده یا با خالص کگردن عمگل خگود بگرای  های دنیا رها شده یا با کناره بستگیوا
(. به نظر او، انسان در عین فنای خگود 2۶، ص. 0۱2۱خدا از هر چیز مبرا و مجرد خواهد شد )طباطبایی، 

ان بر اثر همین شگهود شاهد خود نیز هست و حقیقت او همان شهود نفس خود است، و کمال حقیقی انس
هگر کگس خگود را »توان گفت یکی از معانی این حدیث شری  کگه  شود. از همین جا می نفس حاصل می

همان است که معرفت شهودی به حقیقت نفس در واقع عین ربط بگودن آن بگه « شناسد بشناسد، خدا را می
برای والیت و برای شهود جمگال و جگالل دهد و به نظر عالمه این بهترین راه  پروردگار را مشهود ما قرار می

یابگد و  تعالی است. با سیر در این معرفت شهودی، انسان ذات خود را عین ربط و فقر بگه پروردگگار می حق
بیند و شگهود ایگن حقیقگت نیگز او را بگه  در چنین حالتی افعال خود را نیز عین ربط به فعل فاعل حقیقی می
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در گام بعدی با فانی مشاهده کردن اوصاف خود در صگفات پروردگگار  رساند و مراتب باالتری از کمال می
 یابد. به معرفت شهودی دست می

ای بگرای  بنابراین از نظر عالمه معرفت شگهودی مراتگب فراوانگی دارد و پیمگودن مراتگب پیشگین زمینگه
از امگام  یابی به مراتب باالتر خواهد بود. او در تیییگد مراتگب معرفگت شگهودی، بگه سگخنی معگروف دست
ای به سوی مگن اسگبا  تقگر  خگود را فگراهم  هیچ بنده»نماید که  به مضمون ذیل استشهاد می )ع(صادق

ام و به طگور یقگین بنگدۀ مگن بگه  تر باشد نزد من از آنچه من بر وی حتم و واجب کرده سازد که محبو  نمی
را دوسگت دارم؛ پگس چگون  جوید با به جا آوردن کارهای مستحب، تا جایی که مگن او سوی من تقر  می

بینگد و زبگان او  شنود و چشم او هستم کگه بگا آن می من او را دوست داشتم، من گوش او هستم که با آن می
گیرد و پگای او هسگتم کگه بگا آن راه  بخشد و می گوید و دست او هستم که با آن می هستم که با آن سخن می

بگدین « کنم. ه از من در خواسگت نمایگد بگه او عطگا مگیکنم و وقتی ک رود و وقتی مرا بخواند اجابت می می
شگهودی -ترتیب وی معتقد است که چنین عنایت و توانایی مقامی اسگت کگه در سگایۀ معرفگت حضگوری

 (.044، ص. 0۱2۱شود )طباطبایی،  حاصل می
 شهودی-مفهومی به معرفت حضوری -مسبوق بودن معرفت حصولی

سیم حاصر از علم و معرفت است کگه شگق سگومی نگدارد. به نظر عالمه، علم حصولی و حضوری ی  تق
فرمایگد: تقسگیم علگم بگه  گردد، چنان کگه می گرچه در نهایت علم حصولی نیز به علم حضوری منتهی می

حصولی و حضوری بر اساس دوگانۀ عقلی است. از این رو یا حضور معلوم برای عالم به سبب ماهیگت آن 
لم حضوری و قسم اول حصولی است. آنچگه مهگم اسگت آن اسگت است یا از طریق وجود آن. قسم دوم ع

یگابیم کگه معرفگت حصگولی نیگز بگه علگم  که این برداشت برداشتی بدوی و ابتدایی بوده و با نظر عمیق می
شهودی است متناسب بگا -حضوری ابتناء دارد، به این معنا که تمامی علوم حصولی نوعی ادراک حضوری

شگود.  ارتی دیگر، معرفت شهودی ما را به عالم عقل و عالم مثگال رهنمگون میعالم عقل و عالم مثال. به عب
 ، ۶، ج. 0۱24کنگد )طباطبگایی،  شگهودی پیگدا می-به این ترتیب علم حصولی اتکا به معرفگت حضگوری

 (.01۱-99، ص. 0، ج. 0۱90؛ 004ص. 
 برخی ثمرات و آثار معرفت شهودی

نمود که در اینجا با توجه به محگدودیت مقالگه بگه بعضگی از  توان ذکر برای معرفت شهودی آثار فراوانی می
 شود. آنها اشاره می

 تبیین دقیق مفاهیم خاص فلسفی )معقوالت ثانیه فلسفی( (1

شگوند.  به نظر عالمه، مفاهیم عقلی محض مفاهیمی انتزاعی هستند و از طریق معرفت شهودی حاصل می
شگود، بلکگه مصگادیق آنهگا بگا معرفگت  هیات گرفته نمیمفاهیمی مانند علت، معلول، جوهر و عرد از ما

آورد. آنچگه اهمیگت دارد  شود، و نفس از آنها مفهومی را به دست مگی شهودی در نفس یافت می-حضوری
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آیگد  شگهودی بگه دسگت می-این است که مطابقگت ایگن مفهگوم بگا مصگداقش نیگز بگا معرفگت حضگوری
یابی بگه اعتبگار  وان به مسیری مطمئن برای دسگتت (. از همین جا می۶۱۱-۶۱1، ص. 0۱۱۱)طباطبایی، 

معرفت شهودی از دیدگاه عالمه رسید. از ی  طرف، معرفت شهودی به صورت واضح و آشکار نزد نفگس 
وجود دارد، و از طرف دیگر حقیقت و واقعیتی که معرفت شهودی بدان تعلق گرفته نزد نفس حاضر اسگت. 

یابد و متعلگق آن و تطبیگق ایگن دو بگا یکگدیگر بگه  نحو شهودی مینفس به دلیل اشراف به آنچه نزد خود به 
برد. این است دلیگل آن کگه  مطابقت یا عدم مطابقت و در نتیجه به صدق یا عدم صدق معرفت خود پی می

 معرفت حصولی نیز برای اعتبار و ارزش یافتن باید به معرفت حضوری اتکا داشته باشد.

 هودیتولید معرفت حصولی از معرفت ش (2

در دیدگاه عالمه، همین که نفس به عین واقعیتی نائل آمد و با آن اتصال وجودی پیدا کرد، آن واقعیگت را بگا 
شهودی را به علم حصولی تبگدیل -یابد. در گام بعدی، قوه خیال علم حضوری شهودی می-علم حضوری

سا ، مبنا و میخذ تمگام معلومگات کند. با این ح سازد و در حافظه بایگانی می کند و صورتی از آن را می می
شهودی است و مالک آن اتحاد و اتصال وجگودی نفگس بگا واقعیگت شگیء -حصولی ما معرفت حضوری

 (.4۱-4۱، ص. ۶، ج. 0۱94شده است )طباطبایی،  ادراک

 دریافت حقیقت وجودی نفس (3

ال معلگول بگه علگت شده به نفس مانند اتص در توضیح این مطلب عالمه معتقد است اتصال واقعیت ادراک
است، که حقیقت آن عین ربط و تعلق است. با این حسا  مالک علم حضگوری ایگن اسگت کگه واقعیگت 

دهد که ابعاد و امتدادات مکانی و زمگانی در کگار  معلوم از واقعیت عالم پنهان نباشد، و این هنگامی رخ می
اقعیت معلوم را بیابد، نگه ایگن کگه قگوه نباشد. نکته دیگر این است که نفس با تمام واقعیت بالفعل خودش و

 (.40، ص. ۶، ج. 0۱94شهودی باشد )طباطبایی، -خاصی در نفس ایجادکننده معرفت حضوری

 برخی نظریات مدعی نقض اعتبار معرفت شهودی و رد آنها

گاه، در مواجهه با وجود خود و حقایق پیرامونی و نیز با درک خطاهگای شگناختی، پیوسگته همه انسان  های آ
دغدغه واقعیت و اعتبار معرفت را دارند، اگرچه ممکن است تعری  واحدی از واقعیگت و اعتبگار معرفگت 

توانگد  ( مطالعات و تحقیقات گسگترده می0۱۱-0۱۱، صص. 0، ج 0۱90وجود نداشته باشد. )طباطبایی،
بحگث علگم و هایی در راستای دغدغه یاد شده باشد. اما آنچگه در سگیرۀ علمگی و عملگی بزرگگان در  تالش

شود این است کگه نسگبت بگه واقعیگت واعتبگار معرفگت، رویکگرد  معرفت در مکاتب مختل  مشاهده می
های آنهگا،  ای میان اندیشمندان و فالسفه شرق و غر  عگالم حگاکم اسگت و لگذا مسگائل و دغدغگه دوگانه

 ملی راذکر کرد.رویکرد ع -۶رویکرد نظری  -0توان  یکسان نیست که از جملۀآن رویکرد دو گانه، می
ها، بویژه دربین فالسفه اشراقی مسلمان، بیشگترمورد بحگث اسگت. زیگرا بگرخالف  وجه نظری معرفت

۱
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های انسان را محدود به ادراکات حسی و آنهگارا بگه جهگت  نظریات برخی فالسفه غربی که معمواًل معرفت
هگا غیگر  تقدنگد کگه ایگن معرفتخطا پذیری فاقد اعتبار نظری و فاقد جنبه کاشفیت از حقگایق دانسگته و مع

باشگند و  های کگاربردی عملگی صگرف می یقینی بوده و فقط وسیلۀ ارتباط عملی با جهان خارج ودارای بهره
مراتب باالتر معرفت را هم به جهت غیر قابل ارزیابی آزمایشگاهی بگودن دور از دسگترس و در نتیجگه غیگر 

هگای  سفه مسلمان از جمله عالمه طباطبگایی، بگر اسگاس آموزهپندارند، اما در مقابل آنها فال قابل اعتناء می
های حصگولی و  های انسان ضمن محدود نبودن به حواس، اعم از معرفت فلسفه اسالمی معتقدند معرفت

های حضگوری منتهگی گشگته وهگر دو معرفگت حضگوری و  حضوری بوده و تمام مراتب ادراک به معرفت
ع نما ودارای جنبۀ کاشفیت ازحقیقت هستند، ضمن اینکگه بارهگا حصولی به میزان مرتبه وجودی خود، واق

، 0، ج 0۱90هگا هگم نیسگتند. )طباطبگایی، هگای عملگی معرفت اند که منکگر بهره درآثار خود تیکید نموده
(. بدین ترتیب از نظر عالمه برخالف نظر دیگران راه برای رسیدن به یقگین و نجگات از احتمگال و 0۱۱ص.

شگهودی نسگبت بگه دیگگر  -که قباًل نیز اشاره شد به اعتقاد ایشان معرفت حضگوریش  وجود دارد چنان 
تر است. زیرا مراد از آن، عارف شدن به نفس یا به قگوا و اطگوار خگویش اسگت و ایگن  ها، برترو نافع معرفت

علم از قبیل مشاهده وعیان است و حاجت به ترتیب مقگدمات نگدارد و بگا ایگن علگم، انسگان بگه حقیقگت 
بیند که نفس اش وابسته و مربوط به عظمت کبریگای دیگگری اسگت و تنهگا و  ی برمی خورد. چون میعجیب

اش معرفگت حقیقگی و حقیقگت معرفگت اسگت.  تنها با سیر انفسی و امشاهدۀ حضوری  است که نتیجگه
 (۶0۶-۶00، صص.۱، ج 0۱91)طباطبایی،

شه مطابق واقع خویش وغیرقابگل شهودی، مصون از خطا وهمی -بنابراین، از نظر عالمه علم حضوری
 واقعیگت خگارجی اسگت. )طباطبگایی، پگذیرد آنچگه زوال مگی زوال است و دارای جنبۀ کاشفیت اسگت. و

 (044، ص.0، ج 0۱90
-و علوم حصولی نیزهمانطور که در مطالب فوق اشاره شد، در نهایگت بگا ارجگاع بگه علگوم حضگوری

ضامن صحت و تحقگق معرفگت حصگولی در قلمگرو  شهودی اعتبار دارد. به این نحو که معرفت حضوری
تگوان ادعگای معرفگت داشگت. بنگابراین معرفگت  حضوری نفس است از اینرو بدون معرفت حضوری نمی

حضوری زیربنای معرفت حقیقی انسان است. منتها ممکن اسگت در تبگدیل آن بگه علگم حصگولی ویگا در 
مقگام مقایسگه وتطبیگق بگه خگارج و یگا شگهودی در -مرتبۀ ادراک و حکم محتوای دریافت شدۀ حضگوری 

( و ایگن خطگا ربطگی بگه ۶0۶ص. 0شهودی خطا رخ دهد )طباطبگایی، ج، -درمقدمات معرفت حضوری
گاهی وذهن حصگولی  -دریافت و تیمین معرفت حضوری شهودی ندارد. اما باید گفت برخی یا از روی ناآ

یده و در مقام نقض آن نظریاتی را مطگرح مفهومی و یا کج فهمی و یا غرد ورزی چنین دیدگاهی را برنتاب-
شهودی الزم است به برخی از آن مگوارد -اند که در اینجا جهت تثبیت بیشتر اعتبار معرفت حضوری  نموده

 به شرح ذیل پرداخته شود.
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 . احساس و ادراک کاذب1

واقعگی نیگز  گاهی دراثر مصرف دارو عالوه بر احساسات غیر واقعی مانندترس، درد و لذت، ادراکات غیگر
 ترسگد و کنگد در نتیجگه می پندارد که کسی یا چیگزی بگه او حملگه می شود مانند اینکه شخص می ایجاد می

گیرد درحالیکگه ایگن ادراک در واقگع وجگود نداشگته و صگرفًا در توهمگات او  گریزد یا واکنش دفاعی می می
بیند درحگالی کگه در  ها می ای آنشنود وخودرا ملزم به اجر حاضر شده است یا فرضًا صداهای دستوری می

 شود؟ حقیقت چنین چیزی نیست. اگر علم حضوری خطاناپذیر است، این ادراکات چگونه محقق می
دربارۀ احساسات بایدگفت: معرفت ما به خوِد احساسات نفسگانی ازهرطریقگی بگا هرمنشگییی،  پاسخ:

کگه نقشگی در حصگولی یگا  حضوری وهمیشه صادق است و خطا از جهت تفسیر، تحلیل و تعلیگل اسگت
هگا  حضوری بودن آنها ندارد. اما دربارۀ ادراکات غیرواقعی ناشگی از مصگرف دارو بایگد افگزود ایگن معرفت

های شهودی نفس بوده و در عالم خارج موجگود نبگوده معلگوِل هگر چگه باشگند، معلگوم  همان صور و یافته
راکه گفتیم معلوم حصولی هگم بگه حضگوری اند. چه خود نما باشند و چه دیگر نما. چ حضوری برای نفس

اند. امگا  شود. درحالت عادی این ادراکات نفس حاکی ازواقعیات خارجی و حکایتی درست ارجاع داده می
شوند مانند این که ممکن است بدون نیاز بگه داروهگای تگوهم  های غیر عادی این صور ایجاد می وقتی از راه

راکاتی درخیال متصل پیدا و صورت سازی شگوند، در ایگن حالگت، زا، با تحری  خود نفس و یا مغز در اد
پندارد در خگارج مگا بگه ازای خگارجی دارنگد مگثاًل نفگس  کند و برحسب عادت می نفس آنهارا مشاهده می

کنگد.  پندارد که در خارج نیز موجود است وحملگه می کند می حیوان وحشتناکی را که در درون مشاهده می
اند وفقگط  باید گفت این ادراکات همان شهودهای باطل و غیگر حقیقگی نفسگانی درحالی که چنین نیست.

گیرد که شخص آنهارا به خگارج نسگبت داده  درظرف خودشان معتبرند. درمورداینها، خطا وقتی صورت می
دهد. بسیاری از بیماران روحی و روانی مبتال به این ادراکات هستند. بدین ترتیگب بگرای  معیار عمل قرار می

هگای  های حضوری باید دقگت کگرد. چراکگه دریافت وفقیت دربحث تولید معرفت و علم، برپایه دریافتم
های حضگوری خگود بخگود ارتبگاطی بگا  حضوری برای تولید علم الزم است اما کافی نیست. زیرا دریافت

هگای  تشگود، دریاف دنیای مفاهیم ندارد واشتراک پذیر نیست. لکن از زمانی که مفهگوم سگازی شگروع می
یابد. بنابراین به قول بزرگگانی مثگل سگهروردی  حضوری به معرفت حصولی تبدیل شده و قابلِیت انتقال می

قبل از سیروسلوک باید دوره عقل ورزی الزم طی شود و سپس به سیر وسلوک قلبی با ریاضت اقگدام شگود 
عقگل اسگتداللی ناشگی چرا که مفهوم سازی از شهودات، مهارتی است که از احاطگه بگر مباحگث نظگری و

گردد. وگرنه شهودات بدون تبدیل شگدن بگه  شود و موجب بهره برداری درست از شهودات حضوری می می
باشند. همچنین شگهودات بگدون معنگا  مفهومی، قابل استفاده عموم نبوده و در دسترس نمی -علم حصولی

زاده،  ندانی نداشته باشد. )حسگینبرداری چ بخشی ممکن است حتی برای خود شهود کننده نیز قابلیت بهره
 (۶99-۶22، صص. 0۱94

۱
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 . علم حضوری نسبت به خدا و نفی تردید از او2

های مکاتب مختل  فلسفه اسالمی، علم انسان به خداوند مانند علگم بگه وجگود خویشگتن  براساس آموزه
نگه اسگت کگه حضوری است. لذا براین اساس وجود خداوند برای هرانسانی انکار ناپذیراسگت. پگس چگو

 (۶99، ص. 0۱94زاده،  )حسین ای نسبت به وجود خداوند مردد یا منکرند؟ عده
در جوا  این اشکال نیز باید گفت: بین معرفةالنفس و معرفة الله رابطه قوی وجگود دارد.ههمانگا  پاسخ:

ه ایگن طریگق باشد. برای اینک ترین نتیجه می ترین راه و کامل معرفت پروردگار از طریق معرفت نفس نزدی 
( یعنی کسی کگه نفگس ۱۱، ص. 0۱2۱تر است و تیکید بیشتر را از آن خود ساخته است.ه)طباطبایی، قوی

تواند خدا را بشناسد و کسی که از نفس خود غافل باشد به طریق اولی از خگدا غافگل  خودش را بشناسد می
ج جسگمانی مجگالی بگه نفگس های نفسانی شده، تنوع حوائ خواهد بود و غرق در امور جسمانی و خواهش

جهت توجه به خدا نخواهد داد. به تدریج تمایالت جسمانی نفس قگوت گرفتگه اسگتعدادهای الهگی نفگس 
توانگد هگر لحظگه بگا خداونگد ارتبگاط  شوند. بنابراین دارندۀ چنگین نفسگی نمی ضعی  مانده و فراموش می

معنگا کگه هتقویگت جانگب هگوس و تیییگد  رسد. به ایگن حضوری برقرار کند و در نهایت به تردید وانکار می
ای درنفگس  وقتگی چنگین ملکگه و شگود غضب و شهوت باعث پدید آمدن ملکه استکبار و حگق کشگی مگی

گگذارد او توجگه  شود. دیگراین ملکگه نمی پیداشد قهرًا آدمی مجذو  گشته و به عمل باطل خود مغرور می
ولی اگر نفس با ریاضت، تعبد و تفکر، حضگور (. ۶۱ص.  ۱، ج 0۱91والتفاتی به حق نماید.ه)طباطبایی،

شود وقتی انسان مشغول مطالعه و سیر درآیگات  خداوند رادر صقع خودش حفظ کند مایۀ برکات زیادی می
بیند کگه  نفس خود شود و ببیند چگونه به پروردگار خویش در همه اطوار و شئون زندگی محتاج است و می

اختالط و اجتماع دارد جدا و بیگانه است، مگر از پروردگگار خگود، او از هر چیزی که برحسب ظاهر با آن 
چون او محیط است به باطن و ظاهر نفس و به هر چیگزی کگه بگا نفگس اسگت، روی ایگن حسگا  انسگان 

کند و درمی یابد که نفسش اگرچه در ظاهر با مگردم اسگت لگیکن در واقگع دائمگًا بگا پروردگگار  مشاهده می
است که از هر چیزی منصرف و منقطع شده و به سوی خگدای خگود متوجگه خویش در خلوت است، اینج

باشد. در این حال دیگر چیگزی بگین او و  برد و تنها به یاد خدایش ذاکر می شود. و هر چیزی را از یاد می می
شگود کگه  (. بدین ترتیب استفاده می۶0۱ص.  ،۱، ج 0۱91شود. )طباطبایی، خدایش حجا  و مانع نمی

انسان و فعلیت یافتن استعدادهای او منوط به اراده اوست ودر مسئله علم نیگز تگا انسگان اراده  عملکرد قوای
کند. یعنگی  شهودی به خداوند نیز از این قاعده پیروی می-تواند به چیزی برسد. و علم حضوری  نکند نمی

نیگاز بگه ایجگاد فرصگت یعنگی برای بهره مندی از این استعداد الهی باید اراده باشد. و برای داشتن ایگن اراده 
 (414، ص.۱، ج 0۱91ها و توجه است. )طباطبایی، کاستن از سایر مشغولیت

 علم حضوری به نفس و امکان اختالف نظر در حقیقت آن .3

اگر علم ما به ذات خودمان حضوری است چرا دربارۀ حقیقت نفگس اخگتالف وجگود دارد وعگده ای آن را 
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شمارند؟ آیا این اخگتالف نظرهگا نشگانگرخطاپذیری علگم حضگوری  یمادی وعده ای مجرد و غیرمادی م
 نیست؟

 دراینجا باید بین دومسئله تفکی  قائل شویم و آن عبارتند از: پاسخ:
. برمبنای قاعدۀ هالنفس فی وحدتها کل القواه مدرِک تمام ادراکات منسگو  بگه قگوای انسگانی، نفگس 0

( وقتگی ۶۱0، ص.2، ج 0۱2۱نباتی طبیعی.ه)مالصدرا، است ونیز محرک تمام تحریکات ازقوای حیوانی 
نفس مدرکه مشغول دریافت معلومات حضوری است با تمام وجگود ذو مراتبگی خگود، حضگور دارد و ایگن 

ای از نفس در امر ادراک فعال باشد و مراتب دیگرصد در صد تعلیق شده و غیگر فعگال  گونه نیست که مرتبه
اند و این همراهی بگرای بسگیاری  فسیرها و تعبیرهای علوم حصولی همراهباشند. بنابراین علوم حضوری با ت

 شود. از افراد به دلیل ضع  تشخیص سبب اشتباه می

هگای حضگوری  . علوم حضوری افراد مختل  دارای مراتب تشکیکی است و حتی بین تعدد دریافت۶
هگای  مراتگب عگالی دریافت تواند مصگداق داشگته باشگد. بنگابراین ی  فرد خصلت ذومراتب بودن نیز، می

حضوری، به کسانی که مراحل باالیی ازتکامل معنگوی را طگی نمگوده و تجگرد نفگس را بگا توجگه و تحمگل 
های معنوی شخصًا ادراک کرده یا حتی به قدرت خلع بدن و برخی کارهگای خگارق العگاده دسگت  زحمت

ۀ حقیقت نفس طبیعی بگوده و مایگۀ تعجگب باشد. با این توضیح اواًل اختالف نظر دربار اند، متعلق می یافته
نیست. ثانیًا دلیلی ندارد که اختالف نظر ناشی از علم حضوری است. ثالثًا منشیء اختالف بگودن تفسگیرها 

های حصولی است از این روخاستگاه اختالف نظردربارۀ نفس، ضگع  مرتبگۀ وجگودی وادراکگات  و تبیین
یری علگم حضگوری نداشگته چنگین ادعگایی بگی حصولی همراه علم حضوری اسگت وربطگی بگه خطاپگذ

توانگد دررفگع بسگیاری  معناست. درنتیجه دقت و توجه مضاع  به خود علگم حضگوری و محتگوای آن می
 (۱12-۱1۱، صص. 0۱94زاده،  ازخطاهای پنداری کم  کننده باشد. )حسین

 علم حضوری به نفس و امکان خطا در تشخیص حاالت آن

ود عرفا دارای خطگا بگوده و بگه مکاشگفات رحمگانی و درسگت، شگیطانی، مکاشفه وشهودات به اعتراف خ
نفسانی و باطل تقسگیم بنگدی شگده و معیارهگایی جهگت ارزیگابی دارنگد لگذا مکاشگفات و شگهودات کگه 

-ایگن موضگوع خطاپگذیری علگم حضگوری و باشگند اند دارای اختالف و خطا مگی های حضوری دریافت
 کند. شهودی رااثبات می

های باطنی وحضوری واقعی وخطاناپذیراند. حتی مکاشگفات شگیطانی و نفسگانی  ریافتتمام د پاسخ:
اند وبا همین نسبت، امری کگاذ  وخطگا نیسگتند. منتهگا در ایگن امگور، خطگا  انسان مطابق با واقع خویش

دهد که القائات شیطانی و نفسانی رابه واقعیات رحمانی و ربانی نسبت دهگیم وتلقگی ربگانی  زمانی رخ می
ز آنها داشته باشیم و یا القائات رحمگانی را بگا ضگع  تشگخیص، نفسگانی یگا شگیطانی تعبیروتفسگیرکنیم. ا

هگای کسگانی کگه نفسشگان بگه  بنابراین علم حضوری نفس دوساحتی همگانی است و منحصر در دریافت

۱
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ی ( یعنی هرکس بگا قابلیگت هگا090-094، ص.0، ج 0۱24مرتبه تجرد بالفعل رسیده نیست.)طباطبایی 
مختل  ممکن است چنین تجربه باطنی داشته باشد منتها صحت آن، جهگت برقگراری نسگبت بگا حقگایق 

های معتبر است اعم از شهودهای معصگوم، کتگا  و روایگات مضگافًا  هستی نیازمندارزیابی مطابق حجت
هایی عارد شده سگبب القائگاتی در نفگس شگوند. ماننگد آنچگه در احساسگات  اینکه ممکن است بیماری

تگوان  ممکن است روی دهد. بنابراین با تفکی  میانهعلوم حضوری و تفسیرها و تعبیرهای همراه آنهگاه، می
ادعای خطا در این مورد را نیز منتفی دانست ونتیجه گرفت که علوم حضوری هرچه باشدخطا ناپذیراسگت. 

 (۱0۶-۱12، صص. 0۱94ه،زاد ها محل معرکۀ آرا وخطا پذیراست. )حسین ها با تفسیرها و تحلیل اما نسبت

 گیری نتیجه

 توان این نتایج را بدست آورد: از مجموع مطالب گذشته می
مفهگومی  -شهودی دارای تبیین عقالنی بوده و در قیگاس بگا معرفگت حصگولی  -معرفت حضوری -0

 شود. اتقان بیشتری داشته و زیر بنای آن محسو  می
صادق بوده ویقین )یعنی علم صددرصدی بگدون های معرفت بر معرفت شهودی نیز  تمامی مؤلفه -۶

 باشد. ها می تردید(، عین واقع بودن و ثبات از جملۀ این مؤلفه
شهودی به دلیل احاطه بر حقیقت خطا ناپذیر بوده بگه همگین دلیگل راه یگابی  -های حضوری یافته -۱

ز طریق تفسگیرهای آن شهودی یا از طریق مقدمات و یا ا-های حضوری  خطا درمعرفت های ناشی از یافته
 اند. است اما خودیافته های درونی هرچه باشند صادق و مطابق با واقع خویش

تواند نقصانی بر اعتبارمعرفتی آن ایجگاد کنگد زیگرا  شهودی نمی-شخصی بودن معرفت حضوری  -4
عالوه بر آن که طریق دستیابی به چنگین معرفتگی بگرای همگگان ممکگن و میسگر اسگت بگا تحلیگل عالمگه 

شهودی و مواجهۀ نفس بگا آن بهتگرین  -طباطبایی تسلط پادشاه گونه نفس به حقیقت، درمعرفت حضوری 
 باشد. تبیین براعتبارآن می

شگهودی را بگه طگور مبسگوط  -هایی مانند بدایه و نهایه، معرفت حضگوری  اگرچه عالمه در کتا  -0
لمیزان و اصگول فلسگفه و روش رئالیسگم، مورد بحث قرارنداده، ولی دررساله های عرفانی و تفسیر شری  ا

 تبیین جامعی بدست داده است.
شهودی ایراداتی ذکر شده اسگت امگا بگرای ایگن ایگرادات، -دربارۀ اعتبارعقالنی معرفت حضوری  -۱

های قابل دفاع عقالنگی وعلمگی وجگود دارد. بگه عنگوان  ها برمعرفت های حصولی، پاسخ ازمنظر، تکیۀ آن
های عرفا احیانًا متعارد بوده وغیرواقعی بودن برخی از آنها نسگبت بگه حقگایق  اشفهشود مک مثال گفته می

توان گفت همان طورکه درردیگ  سگوم اشگاره شگد گگاهی معرفگت  هستی ثابت شده است که در پاسخ می
آید، گرچه چنین معرفتی برای فاعل آن قابگل تردیگد  شهودی ازطریق مقدمات ناقص بدست می -حضوری

توان معرفت حاصل از این مقدمات را نادرسگت بگه  است. ولی با خدشه در مقدمات آن می نیست و صادق
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 سا  آورد.ح
توان گفت خطا به واسطۀ مقدمات ناقص مانند خطگایی اسگت کگه  درادامه توضیح ردی  شش می -۱

در جهل مرکب وجود دارد در چنین موردی صاحب جهل مرکب یقین دارد که معرفگت او مطگابق بگا واقگع 
پگذیرد. در  دهگد و هرچگه اسگتدالل آورده شگود نمی ست و به هیچ وجه احتمال خطا در معرفت خود نمیا

چنین موردی بهترین راه آن است که مقدمات رسیدن به یقین غیرمطابق بگا واقگع خگارجی بگه او نشگان داده 
شگهودی را  -توان در بسیاری موارد کگه پنگدار مخگدوش بگودن معرفگت حضگوری شود. به همین منوال می

 -های رسیدن به مصادیق معرفت حضگوری کند بهترین راه نفی آن پندار، تبیین عقالنی نقصان راه ایجاد می
شگود، از  باشد. ضمنًا خطاهایی که در مقدمات یا مؤخرات مرتبط بامعرفت شهودی مطگرح می شهودی می

خطاسگت ودر فگرد تگازه و نظر عالمه نسبی است و با مالحظۀ شرایط حاضرۀ زمانی و مکانی صگوا  یگا 
تغییر شرایط حکم نیز ممکن است متفاوت باشد. لذا خطا به معنگای کثیرالمغگایره اسگت و نکتگۀ مقگابلش 

 باشد. کثیرالمطابقه می
شهودی، مربوط به تفسگیرها اسگت -یکی دیگرازراه های مخدوش نمایی، اعتبار معرفت حضوری  -2

ی ازیافته هگای شگهودی وریشگه یگابی ونسگبت دادن آنهگا بگه که اشاره شد. یعنی مربوط به مرحلۀ معنا ساز
توانگد مقگارن بگا معرفگت  باشد. با این توضگیح کگه همگواره معرفگت شگهودی می حقایق با تفسیروتعبیر می

لذا گاهی به دلیل کم دقتی وتشخیص ضگعی  خطگابردار گگردد. از  و حصولی اعم از تفسیر و تحلیل باشد
شگهودی  -شهودی چنین تفسیرهایی، معرفت حضگوری-های حضوری فتهتوان با تفکی  دقیق یا اینرو می

های ارزشگمند اسگتفاده نمگود. البتگه  را مبرا از خطا دانسگت ودرتولیگد علگم ودانگِش قابگل اتکگا، ازآن یافتگه
دربخشی ازاین استفاده، نقش واهمیت اعتماد را نیزنباید ازنظر دور داشت کمااینکه دربسیاری ازیافته هگای 

لی نیزچنین رهیافتی داریم مانند مواجهۀ مریض با نحوۀ طبابت طبیگب کگه براسگاس اعتمگاد معرفت حصو
 پذیرد. انجام می

  

۱
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