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  صولیو علم ح ، علم حضوريوحیانی تجارب 
  
  29/2/95سایت زیتون، روز چهارشنبه، مورخ:  :بعمن
  

وسفی اشکوري به قلم  جناب ی، » زیتون« منتشر شده در سایت ، »اسالم هفتاد سال نخست تاریخجستارهایی در« سلسه مقاالت  تمامتا کنون 
، متضمن نکات بدیع 2»نقد پذیري پیامبر« و  1»ذیري قرآننقد پ« . در این میان، خصوصا  مقاالت مند شده ام در مطالعه گرفته و بهرهعزیز را 

نچه در ذیل آفضاي نواندیشی دینی سپاسگزارم.  و تامل برانگیز و عافیت سوزي است؛ به سهم خویش از ایشان بابت طرح این مباحث در
دلۀ نیکوي اقامه گر ااست. از دی» پیامبراننفی علم غیب براي « یعنی یکی از استدالل هاي آن،  و» نقد پذیري پیامبر« مقالۀ به می آید، ناظر 

ا تمسک به ، ب»علم غیب« از مفهوم بدست داده شده  تلقیدر بحث از نفی علم غیب براي پیامبران،  به نظرم ،  شده در مقاله که بگذریم
 ت، کهاساز این مفاهیم ن مسلمان فیلسوفا فهوم، تلقی. اگر مراد از این دو مخالی از خلل نیست »صولیعلم ح« و » علم حضوري« مفاهیم 
راه  هااز آن خطاهایی چند در نحوة روایت اشکوري چرا که معناي دیگري از آنها به ذهن متبادر نمی شود، آنگاه باید همین باشد؛ قاعدتا

» علم حضوري« و » حضوريعلم « و ربط و نسبت آن با » علم غیب«هت ایضاح بیشتر مدعایم، خوبست ابتدا صورتبنديِ ایشان از جیافته است. 
  را مرور کنیم:  

رسد علم غیب عبارت است از: آگاهی شخصی و بی واسطه و حضوري از حقایق به نظر می... دقیقاً چیست؟ » علم غیب«اما منظور از «
آگاهی را به دو نوع توان گفت علم غیب همان علم حضوري است. از قدیم علم و در قلمرو جهان غیب و یا غیب جهان. بدین ترتیب می

اند، علم عین معلوم باشد. یعنی واقعیت عینا مورد شهود است و اند. درباره علم حضوري گفتهتقسیم کرده» علم حصولی«و » علم حضوري«
شود یصل مواسطه است و از طریق عقل حااین علم بدون واسطه و خطا ناپذیر است و لذا ارزش و اعتبار مطلق دارد. اما علم حصولی علم با 

و مبتنی بر تجربه و استدالل است و لذا خطاپذیر است. در هر دو علم اموري نظري و بدیهی و ضروري وجود دارد و مانند امتناع نقیضین و 
علم پیامبران به عنوان یک انسان علم علم حضوري مطلق از آن خداوند است... علم غیب به معناي...تر استیا اصل جزء از کل کوچک

ي نسبی هاي شهودي و عارفانه از علم حضورتوانند به دلیل تجربهمی تواند علم لدنی ذاتی باشد. هر چند پیامبران نیزاست و لذا نمی حصولی
  . 3»بهره مند باشند و موردي

ست. ا ي جهان غیبسب آگاهی بی واسطه از حقایق قلمروک ن علم حضوري است؛ علمی که متضمنِبنا بر راي اشکوري، علم غیب هما
ل، طلق دارد. در مقابو خطاناپذیر است و ارزش و اعتبار م» بدون واسطه«در علم حضوري، به روایت ایشان، علم عین عالم است؛ علمی که 

ایت ایشان یابم، روچنانکه در می .و خطا پذیر د و مبتنی بر تجربه و استدالل عقل حاصل می شواست و از طریق » با واسطه«علم حصولی، 
  و اطالق آن بر پدیدار وحی ناموجه است و احتیاج به صورتبندي مجدد دارد. » علم حصولی« و » علم حضوري«ود و ثغور از حد
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هاي نیست، و انسان» قلمروي جهان غیب حقایق« مطهري و طباطبایی، متعلّق علم حضوري، مالصدرا و نظیر  یبه نزد حکماي مسلمان  
امند، می ن» علم عین ذات« . در علم حضوري، واقعیت علم همان واقعیت عالم است، ازاینرو، آنرا برخوردارندشعور نیز از این علم ذي  متعقلِ

  :انگاشته می شود»  علم زائد بر ذات« عالم است و ن علم مغایر واقعیت علم حصولی که در آبر خالف 
 متحدند، در علم حصولی ضرورتا علم و معلوم دو واقعیتبر خالف علم حضوري که در آن علم و معلوم یک واقعیت اند و به اصطالح « 

لوم، رورتا یکی از آنها، یعنی واقعیت علم، بر دیگري، یعنی بر واقعیت معغیر مرتبط، بلکه دو واقعیتی که ضمغایرند اما نه دو واقعیت مغایرِ
 منطبق بر معلوم همانند فرض عدد چهار غیر زوجمنطبق است، بلکه انطباق، مقوم این نوع علم است، به طوري که فرض علم حصولیِ غیر 

   1».است
کند، به نحوي که تصور آن بی واسطه موجب تصدیقش شود، به نزد فیلسوفان مسلمان، بدان امر  »تصور«، اگر کسی امري را در واقع 

علم «دارم، می تواند مصداقی از و تفطن یافته است. فی المثل، این که من به بودن خویش در جهان پیرامون استشعار » علم حضوري«
و هنوز در قالب مفاهیم و عبارات ریخته نشده است. است  ارتکازات ذهنیبه ناظر  با آن متحد و عین ذات است و که ؛ علمیباشد» حضوري

و   قالب عباراتمصداقی از علم حضوري است. به مجرد اینکه، این امر در  ،به نحو بی واسطه ،»یشاستشعار به بودن خو «از این حیث، 
بین انی و ی می شود و صبغۀ بین االذهدر منظر و مرئاي دیگران قرار گیرد، بدل به علم حصولواقعیت مستقلی یابد و گزاره ها ریخته شود و 

 مساوق  ب وجود وکّاطت و عدم تراد به علم حضوريِ، بسهشاست، با در اصول فلسفه و روش رئالیسماالشخاصی پیدا میکند. مرحوم طباطبایی 
مطهري نیز م مرحو مارکسیست ها بکار می بندد. آنرا به مثابۀ  دلیلی در مقام نقد مدعیاترا استنتاج می کند و  بودن آن با وجوب  و مالزم

موافق  مطهري و چه با استدالل طباطبایی. و آنها را برکشیده استادلۀ طباطبایی همدلی کرده  ، با اصول فلسفه و روش رئالیسمدر حواشیِ  
ح ملک مشاع از علم حضوري و به اصطال نمی توانیم  تلقی ایشان 2،، چه نپذیریمبپذیریماز مارکسیسم را چه روایت ایشان باشیم، چه نباشیم،

ب دارد و نه اختصاصی به عالم غیاشکوري،  بر خالف تلقیمنکر شویم. فراورده هاي علم حضوري، به روایت فیلسوفان مسلمان،  بودن آنرا
» وري نسبیعلم حض« عالوه بر این، تعبیر  از آن بهره مند اند. همگانمتاعی است که است، بلکه  و ملک طلق ایشان در انحصار پیامبران نه

  که اشکوري آنرا به کار برده، چندان معناي روشن و محصلی ندارد. 
مانان مسل». حضوريعلم « است و نه » علم حصولی«  زمرةدر تماما آنچه موسوم به فراورده هاي وحیانی و متن مقدس است، افزون بر این، 

اشند. به ندارند و نمی توانند داشته ب دسترسی  شخصی ایشانمعنوي و باطنی احوال و تجارب  ه آنچه در ضمیر پیامبر محقق شده،ب و مؤمنان
و از آن به  چشم همۀ مسلمانان است پیشاکنون و رسیده   آنچه به مامکشوف است. تجارب وحیانی بر ما نا پیداییِ  » فرایند«تعبیر دیگر، 

   3.تجارب وحیانی است» فراوردة«، متن مقدس ( قرآن) و مصحف شریف یاد می شود 

                                                             
  .51نهم، صفحه  دوم، فصل، جلد 1390، تهران، انتشارات سمت، سال درآمدي به نظام حکمت صدراییعبدالرسول عبودیت،  . 1
. مارکس » م استعالییایده آلیس« و »  ایده آلیسم تجربی« خطاست و  متضمن خلط میان » ایده آلیسم فلسفی«از  اصول فلسفه  و روش رئالیسمچنانکه در می یابم، روایت  طباطبایی و مطهري در .   2

ی بر این صورتبندي این دو فیسلوف مسلمان معاصر، مبتنبارکلی نداشت.  داشت و نسبتی با ایده آلیسم  تجربی  به روایت هگلی  -متاثر از کانت و هگل بود و ایده آلیسم مدنظر او، صبغۀ کانتی
و  فایل هاي صوتی  "بازخوانی االهیات مطهري و سروش " ه مصاحبۀکنید براي بسط بیشتر این مطلب، نگاه پرداختند. ب  به نقد مدعیات مارکسیست ها اصول فلسفه و روش رئالیسمدر  ناموجه 

  زیر: يهادر لینک "مطهري شناسی "دورة 
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/354.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm  

ل به تلقیِ عبدالکریم قائچه با مخاطبان در میان می گذارد و  آوریم که سخنان خداوند را در نظره مثابۀ بلندگو و طوطی اي در بحث کنونی، چه قائل به تلقی سنتی از وحی باشیم و  پیامبر را ب  3.
ل شده سخن گفته و در آن مدخلیت بسیاري براي پیامبر در تجربۀ وحیانی قائ»  قرائت نبوي از جهان« و » رؤیاي رسوالنه« ، »تجربه نبوي« سروش و مجتهد شبستري که در آثار االهیاتی  خویش  از 

  ، فارغ از اینکه مکانیسم و فرایند  تحقق آن چه بوده است.  »ولیصعلم ح« از جنس  و فراوردة وحیانی است ،ما قرار گرفته اند، فرقی نمی کند. علی اي حال، آنچه به ما رسیده و پیش چشم
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الزمۀ این  1ست.موجه و رهگشا » زبان خصوصی«در نقد  کاوشهاي فلسفیاستدالل ویتگنشتاین در  چنانکه درجاي دیگري آورده ام،
سخن این است که براي ارجاع به احساسات و عواطف و احوال شخصی، نمی توان زبانی خصوصی و شخصی  ابداع کرد و براي تعیین 

ویش از زبان خاسالم نیز براي بیان تجارب وحیانیِ از آن بهره برد. بر همین سیاق، پیامبر گرامی   اد و تخاطب با دیگرِ کاربران زبانمر
جارب ت فراورده هايبه مدد امکانات زبان عربی و خشت و مصالح موجود در آن زبان، با مخاطبان سخن گفته، و  استفاده نکردخصوصی 

تنها براي  و پرده برمی گرفت احوال شخصی  از  از مفاهیم و واژگانی که . به تعبیر دیگر، پیامبرهادوحیانیِ خویش را با مخاطبان در میان ن
اژگان و و ؛ در مقابل،شد برقرار نمیوحی   که در اینصورت مفاهمه و دیالوگ با مخاطبان ؛، بهره نبرد( زبان خصوصی)دبو دارایشان معنا
این سخن، تعبیر دیگري  2.بود و افادة معنا می کرد آشنا که براي دیگران  را وام می کرد و به مدد آنها عبارت پردازي می کرد مفاهیمی 

سخن فوق مدلول   3.تازه آورده و عرضه کرده است» تصدیقات« تازه بیاورد، » تصورات«پیامبر اسالم، بیش از اینکه ا که است از این مدع
علم  «از سنخ  تماما ،و ظهور یافته و جمع آوري شده بروز مصحف شریف هاي وحیانیِ پیامبر که در متن مقدس واین است که فراورده

  ».علم حضوري« است، نه » حصولی
		 

آنچه تا کنون آمد، اقامۀ ادله اي بود در نقد روایت جناب اشکوري در تبیین قلمروي جهان غیب و امر وحیانی، با عنایت به مشرب 
علم  «از این امر که در گذریم، شخصا تفکیک میان . »علم حصولی« و » علم حضوري«یان فیلسوفان مسلمان و لحاظ کردنِ تفکیک م

اموجه ن ،استموسوم » علم حضوري«به  که را خواندن آنچه» علم«را رهگشا ندانسته و  ۀ اسالمیفدر سنت فلس »علم حصولی« و » حضوري
ات است و نه و عین ذو بی واسطه بر فرد مکشوف می شود به نحنچه شخص است، آذهنی ر، آنچه ناظر به ارتکازات می دانم. به تعبیر دیگ

، اما ر آوردو در نظ مفروض گرفتتصور کرد و را می توان ه عبارات ریخته نشده  و بیان نگشت م وهنوز در قالب مفاهیآنچه زائد بر ذات، 
 «ناموجه  است؛ چرا که علم، خصلت بین االذهانی و خطاپذیري دارد. به مجرد اینکه آنچه موسوم به  مسامحه اي و  نامیدن آن امري »علم«

می  »ولیعلم حص«بدل به می شود و صورت زبانی به خود می گیرد و بیان می شود، ریخته مفاهیم و عبارات قالب در  است،»  علم حضوري
  و حجیت معرفت شناختی آن گفتگو کرد.  شخاصی است و می توان دربارة صدق و کذببین االتعریف  بنا برد؛ علمی که گرد
، دربارة . فیلسوفان اسالمیو ازمقولۀ کیف و موطن آن نفس می باشد مجرد است امري ، به نزد فیلسوفان مسلمان، »علم«عنایت دارم که  

»  دانش«  و» علم« جدید از  نچه در دورانبا آ »علم «این تلقی از ن در نفس بحث کرده اند. چگونگیِ تعین آمنظر هستی شناختی و از علم 
زاره دانش گ« از جنس » دانش«و »  علم« ،معرفت شناسیِ جدید در فلسفه و. و فاصلۀ بسیاري دارد است» مشترك لفظی«  مراد می شود، 

،  از این 7»عقل/ شهود« و  6»درون نگري« فراورده هاي منابعی چون  . در این میان، دست باال را دارد 5مباحث معرفت شناختیاند و  4»اي
سراغ  آنها 8ان از حجیت معرفت شناختیومی تو  خطاپذیرندو  و صدق و کذب برداررار می گیرند حیث که در منظر و مرئاي همگان ق

                                                             
 .97-122چاپ سوم، صفحات ، 1393، ، تهران، صراط، فلسفۀ ویتگنشتاین سکوت و معنا: جستارهایی در، »فرگه، ویتگنشتاین و استدالل زبان خصوصی« نگاه کنید به :   . 1
  نگاه کنید به : کرده ام.تبیین سخن گفتنِ با مخاطبان وحی استفاده نکرده را  یامبر از زبان خصوصی براياین مدعا که پ، "از تجربه نبوي تا رؤیاي رسوالنه "در مقالۀ .   2

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/233.pdf 
  .1378 ، تهران، صراط بسط تجربۀ نبوي ، »ذاتی و عرضی در ادیان« : عبدالکریم سروش، براي بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنید به  . 3

4. propositional knowledge 
5. epistemological 
6. introspection 

7. reason/ intuition 

8. epistemic justification 
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خصلت جمعی ندارد و به عرصۀ عمومی عرضه آنچه هنوز صبغۀ خصوصی دارد و ، مقابلدر  ؛قرار می گیرند گرفت، در زمرة علم و معرفت
  .روا نیست نامیدن  آن » علم«شناختی ندارد و نشده، ارزش معرفت

  
ترین ساحات ذهن و ضمیر انسان رخ می دهد، از دو حال خارج نیست.   تجربیاتی که در ژرفوصی است، آنچه در زمرة تجربیات خص 

 گر در مرتبۀ اانی می ماند و مدفون می شود و یا  ذیل مفاهیم قرار می گیرد و جامۀ عبارات به خود می پوشد. یا در ضمیر فرد و مرتبۀ پیشا زب
ز سوي ا و باید انرا فرو نهاد. اتخاد موضع معرفتی اي کرد گونهد، نمی توان دربارة آن هیچپیشا زبانی بماند و سر بر نیاورو  1پیشا مفهومی

با خود و یا  فکر می کنددر خلوت  احوال خود  دربارةوقتی که شخص حتی  د،جامۀ مفاهیم و عبارات به خود بپوشآن تجربیات دیگر، اگر 
از ابزار و ادواتی ( واژگان و شخص از ملک طلق او بیرون آمده، چرا که  آن تجربیات بر روي کاغذ می نویسد،آنها را و یا   حرف می زند

 -در آن بازي و که ملک طلق او نیست و دیگر کاربران زبان نیز معانی آنها را می دانندبهره گرفته  مفاهیم)  براي صورتبندي احوال خود 
احوال و تجربیات خصوصی شخص ( بخوانید علم حضوري)، احوالی که  ه. الزمۀ این سخن این است کزبانی، مشارکت و مساهمت دارند

مفاهیم و وقتی زبانمند می شوند و جامۀ اما   حصار اویند و خصوصی؛انبانی اند، در دارد، مادامی که غیر ز 2شخص بدانها دسترسی ویژه
ها نمی گوید، چه وقتی در جمع درباره آخود سخن د و شخص از آنها پرده بر می گیرد ( چه وقتی در خلوت با نت به خود می پوشاعبار

  .  ولی  می شوندحصو  بدل به علم  از انحصار او در آمده سخن می گوید)، 
  
علم «ان تفکیک میچنانکه در باال آمد،   ،»زبان خصوصی«و نفی  به روایت ویتگنشتاین متاخر 3»استدالل علیه زبان خصوصی« پذیرشبا 

علم  «است  بر » حضوريعلم « آنچه موسوم به بی وجه می شود و   و معرفت شناختی منظر داللت شناختی از» علم حصولی« و » حضوري
مجال دیگري می طلبد، در  این مطلب بیشتر شرح  4.غ گرفت و دفاع کردمنطبق می شود و نمی توان به نحو مستقلی از آن سرا» حصولی

       5.جستاري مستقل بدان خواهم پرداخت
 

                                                             
1. pre-conceptual 

2. privilege access 
3. private- language argument 

یشان، ا ، اسندالل مشهور دکارت ، موسوم به کوگیتو ( من می اندیشم پس هستم) را نقد کرده اند. به نزد»استدالل علیه زبان خصوصی«  موزةنشتاین پژوهی، برخی با وام کردن آدر ادبیات ویتگ  4.
 ، از واژگان و مفاهیمی استفاده می کند که براي دیگر کاربران زبان نیز  واجد معنا بوده،»من می اندیشم« ید نداشته و نمی توانسته از آن استفاده کند؛ پس وقتی می گو زبان خصوصی  دکارت

سابق، وجود خود را  ۀب، در رت»من می اندیشم«  ند. به تعبیر دیگر، دکارت با گفتناستفاده ک چندي باشد تا بیندیشد و از مفاهیم و واژگان» من اندیشنده اي« باید  مدلول این سخن این است که
ت را در دریافت هاي شخصی دکاراو، نوعی مصادره به مطلوب است و دکارت استدالل مستقلی جهت بودن و هستن خویش اقامه نکرده است. اگرتجربیات و » پس هستمِ« و مفروض گرفته، 

فلسفیِ  دیگر ارزش و بدل به علم حصولی می شوند آن تجربیات  کند، عباراتی چند صورتبندي میو  مفاهیم به حساب آوریم، به مجرد اینکه دکارت آنها را در قالب » علم حضوري«  زمرة
   مستقلی ندارند.  

ز همت گماردم. بحث ا مرحوم طباطبایی یا حواشی مرحوم مطهري ، نوشتۀاصول فلسفه و روش رئالیسم، به بازخوانی انتقادي کتاب مهم   92در سال  ،»فلسفه اسالمی« جلسات شش گانۀ  در  .5
یِ آن جلسات فایل هاي صوتبه تفصیل بدان خواهم پرداخت. در نوشتاري مستقل،  در آنجا طرح کردم؛را ابتدائا » زبان خصوصیاستدالل  «و » علم حصولی« و » علم حضوري«نسبت سنجیِ میان 

  در لینک زیر در دسترس است:
  http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm 
  


