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 چکيده

ای و تصديقي است که، يا از عل  به غير و به نحو گزاره معرفت نزد شيخ مفيد، عل  و
از  عل  ضروری است و يا ،اهده حاصل مي شود  که در ايا صورتطريق حس و مش

.  آيد  که در ايا صورت عل  کسبي استطريق استدالل عقلي و اخبار متواتر به دست مي
معرفت او، يك  توان مشاهده کرد،آن رو که به نظر وی، خداوند را به هيچ معنايي نمي از

 :معرفت صرفا  کسبي از طريق استدالل عقلي و اخبار متواتر بوده و عبارت است از
اقع و همراه با اطمينان که مستند به استدالل عقلي و اخبار متواتر و اعتقادات مطابق با و

 پاسخگوی شبهات مخالفان است.
، معرفت به معنای که ذکر شد،منتفي نيست  ام ا معنای کاملي از طباطبائياز نظر عالمه 

معرفت محسوب نمي شود. معرفت حقيقي و کامل نسبت به غير، يك معرفت شهودی از 
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و حاالت خويش است. تفک ر عقالني  تأم ل در آيات و روايات   ت به ذاتسنخ معرفت نسب
ايي را فراه  مي سازد  تا خداوند معرفتي نفس، زمينه پرورش عقل عملي و تزکيۀ

 شهودی و حضوری به انسان عنايت کند.
بر خالف شيخ مفيد، در تفسير آياتي از قرآن کري  که به  طباطبائيبر ايا اساس، عالمه 

و لقای پروردگار اشاره دارد، از نوعي مشاهدۀ پروردگار سخا گفته است که،  رؤيت
معرفتي حضوری و ضروری محسوب مي شود و روايات معصوميا )ع( را ه  مؤي د ايا 

 ديدگاه مي داند.

: معرفت شناسي، عل ، عل  حصولي، عل  حضوری، معرفت خداوند، گان کليدیواژ
 .، شيخ مفيدطباطبائيعل امه 

 

 مقدمه

 ماهيـت و چگـونگي    الم اسـالمي از سـر کنجکـاوی در بـارۀ    مباح  معرفت شناسـي در فلسـفه و کـ   
معرفت انسان نيست، بلکه از آن روست که مقدمه ای برای يکي از واجبات و تکاليف الهي انسـان يعنـي   

ناسـي  معرفت خداوند به دست دهد. از ايا جهت، مي توان ايا نوع معرفـت شناسـي را مبتنـي بـر خداش    
 ناميد.

رفتـه، امـا بـه    های خوبي برای معرفي معرفت شناسي در حوزه فلسفه اسالمي صورت گاگر چه تالش
کالم اسالمي به ويژه کالم اماميه کمتر توجه شده است. يکي از ايـا متکلمـان    معرفت شناسي در حوزۀ

از يا عـدم جـواز رؤيـت    که آراء معرفت شناسي او اهميت خاصي دارد و بر خداشناسي او به ويژه بح  جو
 خداوند تأثير انکارناپذيری گذاشته، شيخ مفيد است.

نگارنده، برای نشان دادن اهميت پرداختا به آراء فيلسوفان و متکلمان اسالمي، ديدگاه شيخ مفيد را با 
ها باع  شـده  مقايسه کرده است تا معلوم شود که چگونه تفاوت آراء معرفت شناسي آن طباطبائيعالمه 
ت ديدگاه متفاوتي در باره جواز يا عدم جواز رؤيت خداوند داشته باشند و از ايا رو تفسيرشان از آيـات  اس

، نمونـه  طباطبـائي مربوط به رؤيت ه  مراير با يکديگر باشد. مقايسۀ معرفت شناسي شيخ مفيد با عالمه 
و نشان دهنـدۀ آن  ته تلف در خداشناسي گشای از اختالف در معرفت شناسي است که منجر به نتايج مخ

است که محققان بايد بيش از پيش، برای مباح  معرفت شناسي فيلسوفان و متکلمان اسـالمي اهميـت   
 قائل شوند و به آن بپردازند. 
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 . علم و معرفت از ديدگاه شيخ مفيد5

عل  عبارت است از اعتقاد به چيزی، آن طور که درواقـع هسـت    » شيخ مفيد در تعريف عل  مي گويد:
( و منظور او از اطمينـان  11 :ق، ه 1417)شيخ مفيد، «اعتقادی که همراه با سکون و اطمينان نفس باشد.

نفس، ايا است که نفس، ايا توانايي را داشته باشد تا شبهاتي را که ضد آن اعتقـاد اسـت، بـا اسـتدالل     
از اعتقاد به چيزی، نـه   (. نقطۀ مقابل عل  يعني جهل، به نظر وی عبارت است17 :عقلي، رد کند. )همان 

 آن طور که در واقع هست.
ايا تعريف از عل ، انسان را ناخودآگاه، به ياد تعريف معرفت شناسان معاصر غربي، مي اندازد کـه مـي   

زيرا در تعريف شيخ مفيـد، هـر سـه     .(Moser,2010:771) گويند: عل  عبارت است از باور صادق موج ه
 ي مشهود است.عنصر باور، صدق و توجيه، به خوب

ائيان، وت مهمي ميان آن ها مي يابي . مشاگر ايا تعريف را، با تعريف حکماء مش اء، مقايسه کني   تفا

: .ق1484 و 58: 1735 و 745: 1754 )ابا سينا، کنندعل  را به حصول صورت ش  در نفس تعريف مي 

  مطرح کرده اند  حکايت از آن ها دربارۀ عل(. ايا تعريف و مباح  مختلفي که آن145 :.ق 1418 و 53
، اهم ي ت بيشتری داشته است. ام ا تعريف ها عل  به عنوان تصو ر از عل  به عنوان تصديقدارد که نزد آن

شيخ مفيد از عل  نشان دهندۀ آن است که، ايشان در ايا بح  به تصديقات و گزاره ها اهم يت بيشتری 

 مثال  ايا گفتۀ او که: .اعتقاد و باور نسبت به يك گزاره است مي دهد  زيرا اعتقاد نزد ايشان، به معنای
 .ق1417)شيخ مفيد، «و جيب أن يعتقد التصديق لكمم األنبياء ع و أهنم حجج اهلل عىل من بعثهم إليه»

 و نبيا إمام لمم ليس و إمام نبي فهو تعاىل اهلل رسول لمم أن يعتقد و:» (، همچنيا ايا جمله که78 :ب

( و موارد متعد د ديگر، 71ن: )هما « أولياؤه و تعاىل اهلل حجج ص اهلل رسول بعد األئمة أن و رسوال ال
 گواه خوبي بر ايا مد عاست که متعل ق اعتقاد، تصديق و گزاره است تصور نيست.

بر ايا اساس، عل  از نظر شيخ مفيد، باورهای ما نسبت به گزاره ها است. لذا او بـه بحـ  تصـورات و    
يا تصورات مطابق با اشيای خارجي اند يا خير، نمي پردازد  يعني دغدغۀ شيخ مفيـد همچـون   اينکه آيا ا

معرفت از طريق تصورات و مفـاهي  نيسـت. بـه     و دغدغۀ معرفت شناسي معاصر، معرفت گزاره ای است
ربـارۀ  نظر شيخ مفيد، اعتقادات و گزاره هايي که عل  ما را تشکيل مي دهند، يا دربارۀ امور حاضـر و يـا د  

 امور غايب هستند. منظور وی از امور حاضر، اموری ست کـه مشـهود حـواس مـا هسـتند. علـ ، بـاور و        
ای که دربارۀ ايا امور باشد، عل  ضروری است. بنابرايا، اساس عل  های ضروری ما را، احساس ها گزاره

ا و مشـاهدات، واژۀ علـ    هو مشاهدات ما نسبت به امور بيروني تشکيل مي دهند  ام ا برخود ايا احساس
 1اطالق نمي شود.

دهد، مشـاهده  .، آنچه اساس عل  و اعتقاد ما را تشکيل مي . امور غايب مثل خداوند، پيامبرو. ام ا دربارۀ
نيست  بلکه نظر و استدالل است. لذا ايا نوع عل ، اکتسابي ناميده مـي شـود و از طريـق حـواس هـ ،      

آن، يکي عقل و ديگری وحي و اخبار متواتر است و راه پي بردن  حاصل نمي شود  بلکه طريق رسيدن به
 :گويدميباره به صح ت اخبار استدالل است. وی درايا
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، پيامبرانش، درستي ديني که مـورد  که عل  پيدا کردن به خداوند عز وجل  گوي ميما »
 رضايت اوست و هر چه حقيقت آن به حواس درک نشود و معرفت آن ابتدايي نيسـت و 
به نوعي از قياس حاصل مي شود  نمي تواند ضروری باشد و عل  به همه ايا موارد جز 
از طريق اکتساب به دست نمي آيد. به هميا گونه، عل  پيـدا کـردن بـه آنچـه بايـد از      

ر نيسـت و نيـز   ه آن حاصل شود، از طريـق قيـاس ميسـ   طريق حواس، معرفت نسبت ب
يي اسـت، بـه ميـانجيگری قيـاس شـناخت و      توان آنچه را که عل  آن فطری و بدانمي

 (. 88:  .ق1417)شيخ مفيد، «نسبت به آن معرفت پيدا کرد.

که شرح آن در پـاورقي بيـان   (با توجه به تعريف شيخ مفيد از عل  و مقايسۀ آن با تعريف حکماء مشاء 
ای از ايا علوم  اما از آن رو که وی دسته 1، عل  حصولي تصديقي است.قطعا  مراد شيخ مفيد از عل  )شد

حصولي را که در بارۀ امور مشهود به حواس است، عل  ضروری مي داند، ايا سؤاالت مطرح است که آيا 
شيخ مفيد که اهميت زيادی برای حس و مشاهده قائل است، اعتقادی به عل  حضوری دارد؟ و آيـا علـ    

 حصولي مورد نظر او قابل بازگشت به عل  حضوری و مشاهده است؟
ها مستلزم توجه به تعريف دقيق علـ  حضـوری و رابطـۀ آن بـا احسـاس و      دقيق به ايا پرسشپاسخ 

مشاهده است. بدون ترديد، احساس و مشاهده همواره يکي از ابزارها ومقدمات عل  محسوب شده اسـت   
اما عل  حضوری و بي واسطه وقتي اهميت يافت که ايا احساس و مشاهده نه به عنوان ابـزار و مقدمـه،   
بلکه خود نوعي عل  و ادراک به شمار آمد. ايا اتفاق، نخست در مورد ادراک مستقي  انسـان نسـبت بـه    

ادراک غير تعمي  يافت. ابا سينا از ادراک حضوری و بي واسطۀ انسـان   ذات خويش روی داد و سپس به
ـ    148: ق1484،سخا گفت )ابا سينانسبت به ذات خويش  داد بلکـه  ( اما آن را بـه ادراک غيـر تعمـي  ن

 و58: 1735مـو،  وه 745: 1754)ابـا سـينا،   ادراک شيء را به حصول صورت آن در نفـس تعريـف کـرد   
 (. 53.:ق1484همو،

سهروردی از انديشمنداني است که اهميت بيشتری برای عل  حضوری انسان نسـبت بـه ذات خـويش    
بي واسطه تبييا کند. وی  قائل شد. ايا اهميت به قدری بود که کوشيد ادراک غير را به نحو حضوری و

 ضما نقد تعريف مشائيا از ادراک غير، مي گويد: 

کـه  شـود درحـالي   پذيرند که گاهي صورت در عضو بينايي حاصل مـي  ها ]مشائيا[ ميآن
هنگامي که غرق در انديشۀ خويش يا در آن چيـزی اسـت   کند ) انسان آن را احساس نمي

ات نفـس بـه آن صـورت الزم اسـت و     پـس التفـ   (کنـد  که حس ديگری به او منتقل مي
بنابرايا ادراک جز به التفات نفس هنگامي که چيزی را شهودی ببيند نيسـت و مشـاهده   
معطوف به صورت کلي نيست بلکه معطوف به صورت جزئي است پس بايد نفس، ادراکي 

 (.485: 1 ج ،1788 اشراقي و حضوری داشته باشد که به صورت نباشد )سهروردی،
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وردی، مالصدرا اگرچه ادراک غير را به نحو حضوری تبييا مي کند، ديدگاه سـهروردی در  پس از سهر
: ق 1418 )صـدرالديا شـيرازی،   7ايا باره را که ماهيت ادراک  غير را اضافه دانسـته اسـت رد مـي کنـد    

715-713.) 
تي که شيخ با توجه به ايا تاريخچۀ مختصر از عل  حضوری، به ايا پرسش باز مي گردي  که آيا اهمي

مفيد برای مشاهده و احساس قائل است به معنای اعتقاد او به عل  حضـوری و بازگشـت علـ  حصـولي     
 تصديقي به عل  حضوری و شهودی است؟

به نظر نگارنده، پاسخ منفي است  زيرا بر اساس آنچه بيان شد توجه به عل  حضوری و گسترش آن در 
ي تصوری بوده است  به ايا معني که نخست معلوم شد عل  فلسفۀ اسالمي بر پايۀ عنايت ويژه به حصول

انسان به ذات خويش از سنخ حصول صورت نيست و سپس ايا عل  غير حصولي به عل  انسان نسبت به 
اشياء ديگر نيز تعمي  يافت. از آن رو که کانون توجه شيخ مفيـد نـه علـ  حصـولي تصـوری بلکـه علـ         

ان شد، ايشان عل  را به نحو تصديقي تعريف مـي کنـد، نمـي    حصولي تصديقي است و همان طور که بي
توان ادعا کرد که شيخ مفيد معتقد به عل  حضوری و شهودی بوده است. البته ايـا مطلـب بـدان معنـي     
نيست که وی به مشاهده و احساس در فرايند تحصيل عل  و ادراک اهميت نـداده اسـت بلکـه مـراد آن     

ان ماهيت عل  وادراک وارد نمي کند و آن را ابزاری مه  بـرای علـ    است که مشاهده و احساس را در بي
تصديقي ضروری مي داند. مثال  مشاهدۀ آتش و احساس گرمای آن ابزاری است برای ايا عل  ضـروری  

 ، اما خود ايا مشاهده و احساس، عل  محسوب نمي شود.«آتش گرم است»تصديقي که 
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داختا شيخ مفيد به مباح  معرفت شناسي، از سر کنجکاوی و فلسفه بافي نبوده است  بلکه با يك پر

انگيزه و اعتقاد ديني صورت گرفته و جنبه ای کالمي دارد. شيخ مفيد، بر اساس احادي  محک  و متواتر، 

ان تعريف عل ، اقسام داند. لذا مباح  معرفت شناسي او، مثل بياو ليا فريضۀ الهي را، معرفت خداوند مي

عل  و غيره نيز به عنوان مقدمه ای برای پرداختا به معرفت خداوند و انجام ايا فريضۀ الهي است. وی 

جوب املعرفة باهلل تعالی و و  ن»در ايا باره مي گويد:  ا حفظ عنه ] أی عن اإلمام الصادق ع [ يف و 

ل هم يف أربع: أو  ه قولبدين ا أن تعرف  رب ک، و الث اين أن تعرف  ما صنع بک، ه: وجدت علم  الن اس ل  ُل 

ابع أن تعرف  ما خیرجک عن دينک  :ق ، الف1417)شيخ مفيد، «و الث الث أن تعرف  ما أراد  منک و الر 

شناختا اينکه برای تو چه کرده  -1شناختا پروردگارت -1(  يعني معرفت خداوند در چهار چيز است:187

 دانستا آنچه تو را از دينت خارج مي سازد. -4تو چه مي خواهد  دانستا اينکه از -7است 

و روايات معصوميا )ع( فراوان مورد تأکيد قرار گرفته است،  قرآنايمان به خدا و رسول )ص(، که در 

و ليس  جيوز  أن يعرف  اهلل تعالی م ن هو لافر  :»از معرفت قابل انفکاک نيست. وی در ايا باره مي گويد

(  يعني کافر خداوند را نمي شناسد و مؤما 113 .:ق1417)شيخ مفيد، «ه من هو به مؤمن...و ال جيهل

 نسبت به پروردگارش جاهل نيست.
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پـردازي  کـه مـراد از معرفـت و     های معرفت شناختي شيخ مفيد، به ايا پرسش مـي با توج ه به ديدگاه
معرفت حصولي است يا حضوری؟ شناخت خداوند چيست؟ و ايا معرفت چگونه حاصل مي شود؟ آيا ايا 

 از سنخ تصو ر است يا از سنخ تصديق؟ ضروری است يا اکتسابي؟

با توج ه به مطالبي که گفته آمد، منظور از معرفت خداوند، معرفت حصـولي و اکتسـابي اسـت معرفـت     

حضوری نيست. ايا معرفت، حت ي معرفت حصولي حاصل از مشـاهده هـ  نيسـت  يعنـي مثـل معرفـت       

صل از ديدن اشياء محسوس نيست، زيرا به نظر وی خداوند از ما غايب اسـت و مـا قـادر بـه     حصولي حا

را که ظاهر آن حاکي از مشاهده و رؤيت خداوند  قرآن کري مشاهدۀ او نيستي . از هميا رو، وی آياتي از 

ن  كان  »را در آيۀ شريفه : «لقاء اهلل»است را تأويل مي کند. مثال  ايشان  جم  ِ ن  َ جإ   اهلل   وا ل  ي ر  قاء  اهلل   فإ

ت (. يعنـي انسـان جـزای    34 .:ق1417)شـيخ مفيـد،   تأويل مي کنـد «جزائه علی األعامل لقاء»، به « َل 

اعمالش را مي بيند، نه اينکه خداوند را مالقات کند.بنابر ايا، ايشان مشاهده و رؤيـت را جـز بـه معنـای     

 (. 53)همان:  داندنمي  حسي نمي داند و آن را دربارۀ خداوند صحيح
از آنجائيکه منبع ايا شناخت حصولي از خداوند، حس و مشاهده نيست  بلکه عقل و اخبار اسـت ايـا   
شناخت ضروری نيست  بلکه اکتسابي و از سنخ تصديق و گزاره است، نه تصو ر. بنابرايا، معرفت خداوند، 

ار موث ق به ويژه وحي، به گزاره هايي دربارۀ به ايا است که، انسان از طريق استدالل عقلي و بررسي اخب
خداوند که مطابق با واقع است، اعتقادی اطمينان بخش پيدا کند  به گونه ای که بتوانـد شـبهاتي را کـه    
ضد  ايا اعتقاد است، با استدالل برطرف سازد. شهود، هيچ نقشي در معرفت خداوند ندارد و شناخت ما از 

 داللي، اکتسابي و گزاره ای است.خداوند يك شناخت حصولي، است
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 ، در واقع اصـالح و تکميـل تعريـف    طباطبائيتعريف عل ، در حکمت متعاليۀ مالصدرا و انديشۀ عل امه 
 آن در حکمت مش اء است. در حکمت مش اء، عل  را به حصول صورت شـ  در نفـس، تعريـف کـرده انـد.      

عريف، منظور از عل ، عل  به غير است و عل  به ذات نيست. حکمای مش اء، عل  به ذات و ادراک در ايا ت
 هـا علـ  بـه ذات    ذات را حضوری مي دانستند  اگرچه از اصطالح عل  حضوری اسـتفاده نکـرده انـد. آن   

 ن را حصول صورت ش  در نفس نمي دانستند و آن را دليل بر تجـر د نفـس مـي شـمردند. نظريـۀ انسـا      
ها، عل  به غير مبتني بـر ادراک ذات و تجـر د   معلق در فضا، از هميا انديشه حکايت مي کند. به نظر آن

 نفس است.
نکتۀ ديگر در تعريف حکمای مش اء از عل  ايا است که، ايا تعريف بر خالف تعريف شيخ مفيـد، علـ    

 تصو ری و نه عل  تصديقي را کانون توج ه خود قرار مي دهد.
، عل  به ذات، که يك عل  حضوری و بي واسطه اسـت  اهم يـت   طباطبائيشۀ مل اصدرا و عل امه در اندي

فراواني يافته و تالش شده است عل  به گونه ای تعريف شود که، ذات را هـ  در بـر گيـرد. لـذا تعريـف      
ي ذات حکمای مش اء از عل ، اصالح و تکميل شده است. در حکمت متعاليه، عل  ديگر يك کيفي ت نفسـان 



 3333هاهاهای معرفت شناسی آنهای معرفت شناسی آنمعرفت خداوند در انديشه شيخ مفيد و عالمه طباطبائی با توجه به ديدگاهمعرفت خداوند در انديشه شيخ مفيد و عالمه طباطبائی با توجه به ديدگاه
(A glance to the epistemology based on the knowledge of the God in. . .) 

 

بـرای علـ  بـه ذات و     اإلضافه نيست  بلکه حضور مجر د نزد مجر د است. ما،حضور مجر د برای مجر د را،
عل  به غير داري  زيرا در عل  به غير ه ، معلوم بالذ ات، صورت عاری از ماد ه شـ  خـارجي اسـت و ايـا     

ا بعد از ارتحالش به عـال  آخـرت   صورت، مجر د از ماد ه است. به نظر مالصدرا هرچه انسان در ايا عال  ي
مي بيند، در ذات خود و عال  خود مي بيند و چيزی را خارج از ذات و عال  خود نمي بيند و عال  او ه  در 

(. به عقيدهء صدرا حتي در ادراک حسي ه  ايا گونـه  145-144: 1758)صدرالديا شيرازی،4 ذات اوست
 5دانـد مـي فه و رابطه نفس با مـدر ک مـادی بيرونـي    است در حالي که سهروردی ادراک حسي را به اضا

ر درونـي و غيـر انطبـاعي اگـر از محسـوس      (. اما ايا مبصـ 713-715: 7ق،ج1418)صدرالديا شيرازی،
خارجي گرفته نشده پس از کجا آمده است؟ به نظر وی ايا صورت دروني را خود مدر ک انشـاء نمـوده و   

 (.415-415: 5همو،ج )5 حاضر مي سازد
طور که از نظر شيخ مفيد، و مشاهده ی حسي، سبب عل  ضروری و غيـر اکتسـابي نسـبت بـه     همان 

، انسان مي تواند بـه امـور غايـب از خـود، بـه ويـژه       طباطبائياشياء حاضر است، به نظر مل اصدرا و عل امه 
 خداوند متعال، نيز يك نوع عل  ومعرفت ضروری داشته باشد  که اسـاس آن، مشـاهدۀ غيرحسـي اسـت.    

 ها ايا نوع عل  و معرفت ضروری را حضوری مي نامند.آن
 کني :توج ه مي طباطبائيجهت پي بردن به معنای درست ايا مشاهده، به عبارتي از عل امه 

شود و آن معلومات به درميان معلومات ما، معلوماتي است که، اطالق رؤيت بر آنها مي»
بين  که نسبت بين  که من  و ميميما خودم را » گويي :عل  حضوری ماست، مثال  مي

بين  که فالن چيز را دوست به فالن امر ارادت ونسبت به آن ديگری کراهت دارم و مي
بين  که نسبت به فالن امر اميدوار و آرزومنـدم.  دارم، ميدارم و فالن چيز را دشما مي

، بدون ايا کـه  ياب  و آن راها، ايا است که، ما ذات خود را چنيا ميمعنای ايا ديدن
اند و نه چيزی بيا ما و او حائل باشد، چنيا يافت ... و ايا امور، نه به حواس محسوس

به فکر  بلکه درک آنها، از ايا باب است که، بـرای ذات انسـان حاضـرند، و درک آنهـا     
 (.783: 1734 ،طباطبائي) «احتياجي به استعمال فکر و يا حواس ندارد.

ارت های ديگر عل امه استنباط مـي شـود، آن اسـت کـه، ايـا مشـاهده، يـك        آنچه از ايا عبارت و عب
مشاهدۀ دروني است، و مشاهدۀ چيزی بيرون از نفس نيست. نفس، همچون آينه ای است که، هر چقـدر  
از آلودگي گناه پاک تر باشد  سعۀ وجودی اش بيشتر و مشاهده اش قوی تر خواهد بود و به ايا ترتيـب،  

يگران، غايب محسوب مي شود و برای عل  به آن، نياز به استدالل عقلي است  بـرای  حقايقي که برای د
 او، مشهود، ضروری و بي نياز از استدالل است.

ايا تفسير از شهود و عل  حضوری، با نظري ه ی ات حاد عال  و معلوم، کامال  سازگار است و بـا قـول بـه    
روست که، ايا تفسير با تفسـير شـيخ اشـراق از علـ       اضافه بودن عل ، جمع نمي شود. ايا تأکيد، از آن

ا ه ، به عل  حضوری و شـهودی اهم يـت زيـادی مـي دهـد  امـ       حضوری، اشتباه نشود  زيرا شيخ اشراق
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شهودی که او از آن سخا مي گويد، مشاهدۀ چيزی بيرون از نفس است  همان طور که شهود حسي ه  
، حکمـت اشـراق  در « مشاهده»يگر مي توان گفت مفهوممشاهدۀ شيئي بيرون از نفس است  به عبارت د

 به معني حقيقي ولي در حکمت متعاليه به معنای مجازی آن به کار مي رود.
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 دربـارۀ علـ  ومعرفـت دارد، در واقـع مقدمـه ای بـرای ورود بـه         طباطبـائي تمام مبـاحثي کـه عل امـه    
است و ايمان به خداوند ه ، از معرفت او، قابل انفکاک نيست. ام ا ايشان، بر خـالف   بح  معرفت خداوند

شيخ مفيد، معرفت حقيقي نسبت به خداوند را از سنخ معرفت نسبت به امور غايب نمي دانـد  بلکـه ايـا    
رب هـا  و جوه  يومئذ  ناضـرۀ إلـي   »تفسير آيۀ  معرفت را معرفتي حضوری و ضروری مي شمارد. لذا ايشان در

(، بر ايا باور است که مراد از نظر کردن به خدای متعال، نظر قلبي به وسيلۀ حقيقـت  17)قيامت، «ناظرۀ
به طور مسـل   اگـر   » سوره ی اعراف ه  مي فرمايد: 147ايشان در تفسير آيۀ  (.138: )همان ايمان است

دن، غير از ايا ديدن بصـری  موسي )ع(، در آيه ی مورد بح ، تقاضای ديدن خدا را کرده  غرضش از دي
 .«بلکه مراد از رؤيت، عل  ضروری است که قطعي تريا و روشا تريا مراحل عل  اسـت  و معمولي بوده.

 (.785: )همان
تفسير عل امه از لقای پروردگار ه  بر خالف تفسير شيخ مفيد، لقای جزای اعمال نيست. ايشان در ايـا  

و مشهود است و حضورش به چيزی يا به جهتـي معـي ا و بـه    خدا نزد هر چيزی حاضر »باره مي فرمايد:
مکاني مخصوص اختصاص نداشته  بلکه نزد هر چيزی شاهد و حاضر و بر هر چيزی محـيط اسـت  بـه    
طوری که اگربه فرض محال، کسي بتواند او را ببيند، مي تواند او را در وجدان خود و در نفس خـود و در  

 (.788 :)همان «يدن خدا و لقای او.باطا آن ببيند، ايا است معنای د
، بلکه در روايات معصومان )ع( نيز از معرفت خداونـد بـه   قرآن کري ، نه تنها در طباطبائياز نظرعل امه 

معنايي که ذکر شد  سخا به ميان آمده است. ايشان، در تفسير حديثي گران مايه از امـام جعفـر صـادق    
 گويد:)ع(، در حاشيۀ کتاب تحف العقول مي

)خداوند(، ايا است که نخست، او را بشناسي ، سپس،  پس راه حق در معرفت» اليور

صفات او را بشناسي ، آنگاه، با صفات او، مخلوقات خدا را بشناسي ، نه بالعکس، و اگر او 

را، به غير او بشناسي   آنچه شناخته اي ، نزد ما جدای از او و بي ارتباط با اوست. پس 

جود بي نياز از او خواهد بود. لذا الزم است خداوند سبحان را قبل از هر در ايا مقدار از و

چيزی بشناسي  تا شناخت ما حقيقي باشد  و ايا است معني فرمايش آن حضرت )ع( 

  يعني خداوند را با معرفت ادراکي بشناسي نه معرفت "تعرفه و تعلم علمه...ألخ":که

نکرده باشي و نفس خودت را با خداوند توصيفي که حق توحيد او و تمايز او را ادا 

بشناسي  زيرا تو اثری از آثار او هستي که نه در ذها و نه در خارج بي نياز از او نيستي  
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و نفست را به واسطه ی خودت و از طريق خودت نشناسي  چه در ايا صورت، نفست را 

ي غير از ا  را ه باشي، خداي، متوجبي نياز از او اثبات کرده ای.پس بدون ايا که خود

 (.713:  1757)ابا شعبه حراني، «اثبات کرده ای.

مـراد از  » ايشان در جای ديگر، پس از نقل حديثي از امام صادق )ع( دربارۀ معرفت خداوند، مي گويـد: 
ايا بيان، اثبات يك نظري ه ی دقيق تری است در معرفت حق سبحانه، و آن ايا است کـه : بـه حسـب    

بالذ ات معلوم است، نه به آن نحو که به حسب ظاهر نظر، به دست مي آيـد، و آن،   حقيقت، حق سبحانه،
ايا است که، ما او ل از راه حس و غير آن به اشياء عل  پيدا مي کني  و سپس به واسطه ی آن اشياء بـه  
ده حق سبحانه عل  پيدا مي کني ، و بيان ايا مطلب، بر پايه ی وحداني ت مطلقه ی ذات حق، گذاشته شـ 

 (. 144-147 :1783طباطبائي،) «است.

ايا نوع معرفت  ضروری، شهودی و غير اکتسابي نسبت به خداوند، نه تنهـا بـه معنـای نفـي و انکـار      

معرفت نظری، استداللي و حصولي نيست، بلکه تنها با رشد و تقويت آن است که انسان مي تواند به ايا 

، برای معرفت حصـولي، سـه طريـق قائـل     طباطبائيه معرفت شهودی برسد. توضيح مطلب آن که، عل ام

 هـا عبارتنـد از: يکـي، ادراک حسـي،     استناد مـي کنـد آن   قرآن کري است و برای هر طريق، به آياتي از 

)که با آن خواص اشياء را درک مي کني (. دوم، طريق عقل، )که با آن، انسـان، کل يـاتي دربـاره ی امـور     

 ند. به نظر ايشان، غالب آيـات راجـع بـه مبـدأ و معـاد، تعبيراتـي چـون        ماد ی يا ماورای ماده درک مي ک

رون»، «لقوم  يعقلون» و...ناظر به ايـا روش اسـت(. روش    «يفقهون»، «لعل هم يتذك رون»، «لقوم  يتفک 

و ايا که چه اعمالي صالح  3سوم، )روش الهام الهي و طريق فطری است  که مربوط به اعمال آدمي است

 (. 583-588: 1734،طباطبائيفاسد و فساد انگيز است؟( ) و چه اعمالي
برای ايا که وقتي عقل انسان و »  نکتۀ قابل توج ه، ايا است که، روش دو م و سو م، مکم ل يکديگرند.

يا به عبارت ديگر، نيروی تفک ر و نظر او آسيب ديد و در نتيجه حق را حق نديد، و باطل را باطل نيافـت،  
از ناحيه ی خدای متعال مله  شود به ايا که، ايا کار نيك را بکند و يـا فـالن کـار    چگونه ممکا است 

)همان( همچنيا اگر کسي از تقوای ديني فاصله گرفت، قـو ۀ درک نظـريش بـه خـوبي      «زشت را نکند.
 ( 583 :عمل نخواهد کرد )همان

زمينـۀ معرفتـي   پس از کسب ايا علوم نظری و حصولي و کامل شدن عقل نظری و عملي است کـه،  
ضروری و شهودی، برای انسان فراه  مي شود که از سنخ معرفت نسبت به امور غايب نيسـت  بلکـه از   
نوع مشاهده کردن است و ترديد در آن راه ندارد. معارف ديني ای که از طريق اسـتدالل عقلـي و اخبـار    

يابد. بنابرايا، انسان بايد اهل متواتر کسب شده بود، در ايا مرتبه از معرفت، جنبۀ شهودی و ضروری مي 
و روايات معصوميا )ع( تأمل نمايد و بـه تزکي ه     قرآنتفک ر و استدالل باشد و در نصوص ديني، به ويژه، 

ی نفس و تصفيۀ باطا بپردازد تا خداوند متعال، به او درکي شهودی و معرفتي حضوری عنايت کند. پس 
ترت، مقدمه ای ضروری، بـرای دريافـت معرفـت شـهودی     عل  حصولي و استداللي و توج ه به کتاب و ع
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صحيح است  چه بسا اگر ايا مقدمات به درستي طي نشود، انسان در شـهودهای خـود و يـا در تأويـل و     
توجـه   قـرآن کـري   ها، دچار خطا شود و باطل را، حق يا حق را، باطل ببيند. لذا اگر کسي، به گزارش آن

 اکرم )ص( بهره نگيرد  ممکا است در شهود خود دچار انحراف شود. داشته باشد، ولي از عترت پيامبر 

 . مقايسۀ دو ديدگاه و نتيجه گيری 1

شيخ مفيد، وقتي سخا از عل  و معرفت به ميان مي آورد  مرادش عل  به غير و يك معرفت گزاره ای 
از اسـتدالل اسـت.   است که اگر منشأ آن ادراکات و مشاهدات حسي ما باشد، آن عل ، ضروری و بي نياز 

مثل عل  ما به ايا کاغذی که مي بين  سفيد است. ام ا اگر دربارۀ امور غايب از ما باشد، يعني منشـأ آن  
ادراکات و مشاهدات حسي ما نباشد، عل  و معرفت نسبت به آن، يك عل  اکتسابي و غير ضروری اسـت   

اتر است که البتـه، راه پـي بـردن بـه     که طريق اکتساب آن ه ، يکي استدالل عقلي و ديگری اخبار متو
صح ت اخبار ه  عقل است. بر ايا اساس، معرفت ما نسبت به خداوند، از سنخ معرفـت نسـبت بـه امـور     
غايب است و از طريق استدالل عقلي و اخبار متواتر، حاصل مي شود و حصولش ه  به ايا است کـه بـا   

بـه گونـه ای کـه    ی همراه با اطمينان نفس دست يابد، تفک ر عقالني و تأم ل در آيات و روايات، به اعتقاد
 پاسخ گويد. ضد آن اعتقاد را بتواند تمام شبهات

بر خالف شيخ مفيد معرفت نسبت به خداوند را از سنخ معرفت به امور غايب نمي داند  طباطبائيعالمه 
بـر خـالف ظـاهرش     را که ظاهرش مؤيد رؤيت خداوند است مانند شيخ مفيـد  قرآنو از ايا رو آياتي از 
 تفسير نمي کند.

 به نظر ايشان معرفت حقيقي و نهايي خداوند معرفت شهودی و حضوری است. البتـه ايـا بـه معنـای     
 های عقلـي و تأمـل در آيـات و روايـات، بايـد تـأثير       نفي استدالل و نظر نيست زيرا پرداختا به استدالل
 ود و تنها در ايا صورت است کـه چشـ  قلـب بـاز     در اعمال و رفتار انسان بگذارد و باع  تزکيۀ نفس ش

 مي شود و معرفت حضوری حاصل مي شود. ايا معرفـت از سـنخ معرفـت حضـوری انسـان نسـبت بـه        
ذات خويش و سازگار با نظريۀ اتحاد عال  و معلوم است نه ايا که از سنخ مشاهده امری بيرون از نفـس  

 باشد.
دريچه ای غير از اسـتدالل   کامل تر و جامع تر است  زيرا اوال  طباطبائيبه نظر نگارنده، ديدگاه عالمه 

نظری و عل  حصولي را برای معرفت خداوند گشوده است و ثانيا  براساس ايا ديدگاه، ديگـر الزم نيسـت   
 ها سخا از مشاهده و لقای خداوند است برخالف ظاهرشان تأويل نمود.آياتي را که در آن

 هانوشتپی

(، که 81-55: 1755)راسل، مي نامد[knowledge by acquaintance] « آشنايي همعرفت از را» .1
و ديگری معرفـت   knowledge that] [ در برابر دو نوع معرفت ديگر قرار دارد : يکي معرفت گزاره ای

به گفته آقـای فعـالي:    (.33-35: 1733فعالي، ) که از سنخ مهارت است[knowledge how]  چگونگي
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تا اواخر قرن نوزده  در مباح  مختلف معرفت شناسي حضور چشمگيری داشـته  [concepts] مفاهي  »
است ، ولي در قرن حاضر که معرفت شناسي به عنوان علمي سازمان و تدويا يافت مبح  مفـاهي  بـه   

از ايا عل  خارج شد و عل  معرفت شناسي حوزه و قلمرو خود را تنهـا  –که مجال ذکر آن نيست -داليلي
(. ايشان در کتابي ديگر نيز يکي از تفـاوت هـای معرفـت    81: )همان «گزاره ها و قضايا گسترددر جهان 

و معرفت شناسي معاصر غربي را در ايـا مـي دانـد کـه تصـورات در معرفـت        شناسي در فلسفه اسالمي
 (.14: 1788)همو، شناسي غربي ارزشي ندارد و اعتبار آن مورد ترديد قرار گرفته است

شاهده يك امر بيروني در حکمت مشاء ه  علـ  و ادراک محسـوب نمـي شـود بلکـه      شاهده يك امر بيروني در حکمت مشاء ه  علـ  و ادراک محسـوب نمـي شـود بلکـه      احساس و ماحساس و م. . 11
مقدمه عل  و ادراک برای مدرِک های ناقن مثل نفوس انساني است. به قول ابا سينا : ايـا گفتـه کـه    مقدمه عل  و ادراک برای مدرِک های ناقن مثل نفوس انساني است. به قول ابا سينا : ايـا گفتـه کـه    
   ««شــيء خــارجي را احســاس کــردم بــه ايــا معنــي اســت کــه صــورت آن در حــس مــا تمثــل يافــتشــيء خــارجي را احســاس کــردم بــه ايــا معنــي اســت کــه صــورت آن در حــس مــا تمثــل يافــت

نـه  نـه    ساس آنچه ما با قوه بينايي خود ادراک مـي کنـي  صـورت انطبـاعي و    ساس آنچه ما با قوه بينايي خود ادراک مـي کنـي  صـورت انطبـاعي و    بر ايا ابر ايا ا  ((8585: : 17351735)ابا سينا،)ابا سينا،
 (.(.5858: : 17351735وهمو،وهمو،151151وو153،158153،158: : 17541754صورت خارجي جس  است )همو،صورت خارجي جس  است )همو،

اما در حکمت اشراق که عل  به شيء به حصـول صـورت آن در نفـس نيسـت ، ايـا احسـاس هـا و        اما در حکمت اشراق که عل  به شيء به حصـول صـورت آن در نفـس نيسـت ، ايـا احسـاس هـا و        
يت عل  اضـافه اشـراقيه اسـت نـه     يت عل  اضـافه اشـراقيه اسـت نـه     مشاهدات امور بيروني ، خود عل  و ادراک محسوب مي شوند زيرا ماهمشاهدات امور بيروني ، خود عل  و ادراک محسوب مي شوند زيرا ماه

 (.(.488488وو485485  ::17881788)سهروردی،)سهروردی،  صورتي که پس از ايا اضافه در نفس منطبع مي شودصورتي که پس از ايا اضافه در نفس منطبع مي شود
 منابع و اسناد ايا ادعا در عبارت ها ی قبلي ذکر شده است.. . 77
 (.15-18: 1731عرفاني،  ك) ن به عقيده نگارنده مالصدرا از عهده رد قول سهروردی برنيامده است. . 44

 عاملةه يف و  ذاته يف يراه فإنام اآلخرة إىل ارحتاله بعد أو العامل هذا يف اإلنسان يراه رشقية للامم حكمة .5

 .ذاته يف أيضا عامله و عامله و ذاته عن خارجا شيئا يرى ال و

 من بعينه املحسوس صورة جيرد احلس أن من احلكامء من العاميون زعمه لام ليس اإلحساس و .55

 انتقةال اسةتحالة مةن علةم ملةا ألثر جتريدا جيردها اخليال و املكتنفة عوارضها مع يصادفها و -مادته

 صةاحب زعمةه لةام الصةور املاديةة تلةك إىل للنفس إضافه بمجرد ال مادة و من هبوياهتا املنطبعات

  التلوحيات.

جمةردة عةن  حقيقة األبصار عندنا هي إنشاء النفس صورة مثالية حارضة عندها يف عامل التمثةمم ..33

ء للفعةمم إىل ذلةك الفعةمم ال نسةبة القابةمم  املنشة   املادة الطبيعية و نسبة النفس إليهةا نسةبة الفاعةمم
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ـ  . با تحقيقالنفس من کتاب الشفا (.1735) .ابا سينا ا  حسـا حسـا زادۀ آملـي. قـ : مکتـب       تآي
 نشر.االعالم االسالمي، مرکز ال

 تهران : انتشارات مرتضوی.چاپ دوم،  . هالنجا .(1754( ــــــ ،
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