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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  33، شماره مسلسل 3131بهار ، ششمسال 

 

گرایان در باب ماهیت  تبیین و ارزیابی نظریة یافت اتحادی ذات

 تجربة عرفانی با تمرکز بر دیدگاه استیس و فورمن

 
 
 

 40/40/30 تاريخ تأييد:  40/40/30تاريخ دريافت:  

 ∗پناه سیدیداهلل یزدان    

 ∗∗انیعلی شیرو

 ∗∗∗محسن قمی

 ∗∗∗∗زهرا شریف

ی مشترک میان تجارب عرفانی پایبندندد، بده    ذات گرایان، که به وجود هسته
گرایان،قایالن به تناظر تجربد  حسدی و    : احساسشوند سه گروه عمده تقسیم می

در این میان، استیس و فورمن طرفددار   عرفانی و طرفداران نظری  یافت اتحادی.
ترین مبحثی کده اسدتیس در ندمن بن بده ماهیدت       اند. مهم یاندیشه یافت اتحاد

مشدترک اسدت کده در بن بده ر دد       هسدت    تجرب  عرفانی پرداخته است. مسئله
پدردادد. رویردرد    تجدارب عرفدانی در سراسدر جهدان مدی     هدای مشدترک    ویژگی

تجربد    مشدترک  هدای  روانشناختی و پدیدارشدناختی اسدتیس در بحدی ویژگدی    
بدا دیددگاه    -خت عرفانی نیز در ندمن بن مردرش شدده   که ماهیت شنا ˚عرفانی

شناختی در این دمینه، ارتباطی اد سنخ ربط مبنا و بنا دارد. رابرت فدورمن   معرفت

                                                 
 ج حوزه علمیه قم.استاد سطوح خار  ∗

 یار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. دانش ∗∗
 
  

 

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم ∗∗

 .(جامة المصطفی العالمیةعضو هیئت علمی )گروه فلسفه و کالم  ∗∗
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گرایی است. در دیددگاه   نیز فیلسوفی است که ویژگی بارد بن نقد مرتب ساخت

فورمن، تجارب عرفانی اد سنخ علدو  اتتاداتی نیسدتند، بلرده اد جهدت سداختار       
نامد، که بر اساس  دارند، که فورمن بن را علم هویتی می یرفتی، ماهیتی اتصاتمع

شود. فدورمن بدرای تجدارب     می یان عاتم و معلو  اد میان برداشتهبن، دوگانگی م
و کده، بده ترتیدب، رخدداد بگداهی محد         -عرفانی، دو نوع ابتدایی و پیشرفته

رمن نقاط اشتراک بسیاری ل است. استیس و فوقای -نامد حاالت ثنوی عرفانی می
 اند. نظرات با یردیگر متااوت دارند و اتبته در برخی نقره

 

هست  مشترک، تجرب  بفاقی، تجربد  اناسدی، رخدداد بگداهی      واژگان کلیدی:

 مح ، حاالت ثنوی، علم هوهویتی.

 
 مقدمه

در باب ماهیت تجربه عرفانی در غرب دو گروه یا دو مرتب عمده پدید بمده 

گرایان بر ایدن باورندد کده میدان تجدارب       گرایی. ذات گرایی و ساخت است: ذات

عرفانی در سراسر جهان یک هست  اساسی مشترک وجود دارد کده همد  عارفدان    

شوند؛ همین امدر نشدان    راستین به شهود بن هست  اساسی یا مراتبی اد بن نایل می

دهدد و   ئه میواسره اد یک هستی واقعی ارا دهد که تجرب  عرفانی شناختی بی می

گرایان بر این باورندد کده    نوعی مواجهه مستقیم با حقیقتی خارجی است. ساخت

ها، به طور خاص و گسترده، بده سدبب    خود تجارب عرفانی و نه فقط تااسیر بن

ای که  ویژه سنت مذهبی و اجتماعی های ذهنی و فرری اجتماعی عارف وبه دمینه

هدای عارفدان تجدارب     دمینده  و پدس  شدوند  عارف در بن قرار دارد شرل داده می

 (Katz[c], 1980: 65)کنند.  متااوتی را ایجاد می

گرایدان، قدایالن بده     شوند: احساس گرایان نیز خود به سه دسته تقسیم می ذات
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گرا،  تناظر تجربه حسی و عرفانی و طرفداران نظری  یافت مستقیم. اوتین احساس

 ,Schleiermacherاخر است )م شالیر که در حرم مؤسس این مرتب نیز هست،

کندد.   (، که ماهیت تجرب  عرفانی را احساس وابستگی مرلق معرفی مدی 1963:12

(Schleilermacher, 1985: 40 ( جیمدز .)James, 1985:389    و اتدو نیدز کده در )

ترتیب، ایدن ماهیدت را احسداس ارتبداط بدا فدو         گیرند، به جای می ههمین گرو

و احساس  (James, 1975: 119)حقیقت متعاتی یا  (James, 1983: 185)طبیعت 

 ,Otto)و امدر قدسدی    (Otto [B], 1958: 12-23)وحددت بدا حقیقدت متعداتی     

گرایان، بتستون با عقیدة جلوه بنیداد بدودن    دانند. در گروه دو  ذات می (1985:22

 :see)و ویلیددا  ویددن رایددت   (Alston, 1982:25)ماهیددت تجربدد  عرفددانی  

Wainwright,1995: chapter/1)    با نظری  مشابه بودن معرفت عرفدانی و تجربده

  نیز اد استیس با نظری  قرار دارند. و گروه سو (Wainwright, 1981: 31)حسی 

 یابد. تشریل می iانگار و فورمن با اندیش  بگاهی مح  حدتشناخت و

گرایان در تبیین ماهیت تجرب  عرفدانی اختالفدی    گرایان، ساخت برخالف ذات

، کده قایدل بده    (Katz, 1980:59)دهندد و اسدتیون کتدز     ی اد خود برود نمیاساس

، و (Katz, 1978: 63; Katz, 1983:6)ای متدثثر اد نظدا  اتهیداتی اسدت      تجربده 

هدای عدارف در تردون ماهیدت تجربده       دمینه پراودفوت، که طرفدار دخاتت پیش

 باشند. های این گروه می ترین چهره عرفانی است، اد شاخص

iیافت اتحادی نظری  i   ،که تقریباً وجه جمع دو نظری  استیس و فورمن اسدت

که معرفت عرفانی در بستر اتحاد شناسنده و متعلّق شناسدایی   عبارت است اد این

                                                 
i
. Pure consciousness. 

ii
. Unitive perception. 
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یابد و محتوای ا لی بن نیز همین اتحاد یدا   یا وحدت عارف و معروف تحقق می

یی بن، شدناختی  باشد. به عبارت دیگر، معرفت عرفانی، در درج  نهدا  وحدت می

تمدایزی و   شدود و همدین بدی    است که تمایز میان ذهن و عین در بن برداشته مدی 

ترتیب، در این نظریه،  دهد. بدین رنگی ساختار ا لی این معرفت را تشریل می بی

وجهدی اسدت )معدروف فقدط یدا معرفدت فقدط( و         ساختار معرفت عرفانی تدک 

های دیگدر،   ت عرفانی و شناختفیلسوف عرفان، با تحلیل این تااوت عمدة معرف

تواند پاسخگوی بسیاری اد اشراالتی باشد که ناشی اد اشتراک ساختار عرفان  می

 های متعارف است. و معرفت

اند اد استیس و فورمن. بنابراین،  این نظریه دو شخصیت ا لی دارد که عبارت

اص این نظریه با تحقیق در برای بن دو میسدر خواهدد بدود و اختصد     رپژوهش د

باشد. به همین دتیل،  مونوع این نوشتار به استیس و فورمن نیز اد همین باب می

در این پژوهش، به تبیین و نقد دیدگاه یافت اتحدادی بدا تمرکدز بدر دیددگاه دو      

پدردادیم. در پایدان نیدز بده نقداط       شخصیت ا لی بن، یعنی استیس و فورمن، می

هرچندد ایدن نظریده در میدان     کندیم.   افترا  دیدگاه این دو شخصدیت اشداره مدی   

نیدز دارد، امدا    (Rows, 2007: 72)گرایان طرفداران دیگری چون ویلیدا  رو   ذات

 اند. های ا لی این نظریه که گاته شد، استیس و فورمن شخصیت چنان

 
 انگار )دیدگاه استیس( . شناخت وحدت1

ترین مبحثی که استیس در نمن بن به ماهیدت تجربده عرفدانی پرداختده      مهم

هدای مشدترک تجدارب     است که در بن به ر دد ویژگدی  « iمسئل  هست  مشترک»

                                                 
i
. The problem of the universal core. 
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گویدد: دالیدل    وی مدی  (Stace, 1961:131)پدردادد.   عرفانی در سراسر جهان  می

اند  متقنی موجود است که هر دو نوع تجارب عرفانیِ بفاقی و اناسی کلی و شامل

د وجدوه مشدترک   ها بدوده و هسدتند و ایدن دو ندوع ا     و در هم  اعصار و فرهنگ

اسدتیس اد ایدن    (Ibid:62). ندد ها و اعصار برخوردار در هم  این فرهنگ یمتعدد

پردادد. بنابراین، برای دستیابی به نظری  وی  راه به کشف ماهیت تجرب  عرفانی می

 های مشترک خواهیم بود.  در این خصوص ناگزیر اد طرش بحی ویژگی
 های مشترک تجربة عرفانی  . ویژگی1-1

های تجرب  عرفانی رویرردی اکتشافی  یس در پژوهش خود در باب ویژگیاست

دارد. به سخن دیگر، وی با مراجعه به مراتب عرفانی مختلف در سراسر جهان و 

شده به دست خدود عارفدان    های و ف های مختلف و با تحلیل ویژگی اد فرهنگ

ا واقعیدات سدر و   گوید هر چند ما ب یابد. اتبته، استیس می به این مقصود دست می

های تجارب  ای داشت: اشتراک و شباهت ویژگی توان فرنیه کار داریم، اد قبل می

وار و شدباهت   عرفانی در سراسر عاتم چیزی مرکب اد دو ندوع شدباهت خدانواده   

وی احوال و تجارب عرفدانی را بده دو گدروه بفداقی      (Ibid:46-47)مرلق است. 

iگرا اناسی )درون iگرا( )برون iهای مشترک هر  کند و در ابتدا، ویژگی می ( تقسیم

 کند.  گروه را بیان می

احوال و تجارب ناظر به جهان بیرون  گرا(؛ . احوال و تجارب آفاقی )برون1-1-1

« واحد». دریافت سادگارتر اد 2. دیدگاه واحدانگار 7اند اد:  اد ناس عارف عبارت

. 4حس عینیت یدا واقعیدت   . 3عنوان فاعلیت درونی یا دندگی درون هم  امور  به

. تنداق   6. احساس امر مقددس، روحدانی یدا اتدوهی     5 ... لح و  اا و  تبرک،

                                                 
i . extrovertive mystical experience. 
ii .introvertive mystical experience.  
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 (Ibid:131-132) ناپذیری )بنا بر گات  عارفان(. . بیان1وارگی 

احدوال و تجدارب نداظر بده درون      گرا(؛ . احوال و تجارب انفسی )درون2-1-1

. 2تهی، بگداهی محد (     احد،گرا )و . بگاهی وحدت7اند اد:  ناس عارف عبارت

 .... تبرک،  لح و  اا و4. حس عینیت یا واقعیت 3 ی، غیردمانمندیغیرمرانمند

ناپدذیری )بندا بدر گاتد       . بیان1. تناق  وارگی 6روحانی   . احساس امر مقدس،5

 (Ibid:131-132) عارفان(.

ت مشترک اس 1و  6، 5، 4، 3های  گوید: اد این دو فهرست، ویژگی استیس می

ها  های مشترک و کلی تجارب عرفانی را در هم  فرهنگ توان ویژگی یقین می و به

  (Ibid:132)و ادیان و ادوار مختلف همین چند مورد دانست. 

هدای تجربد     دمدانی در نمونده   اما وی در مورد ویژگی دو  عقیده دارد که بدی 

ژگدی اول  شدود. نیدز در مدورد وی    دمدانی دیدده نمدی    بفاقی وجود دارد و تنها بدی 

تر اد وحدت در تجربد  بفداقی    تر و غلیظ گوید: وحدت در تجرب  اناسی کامل می

ای هر چند مقهدور وجدود    است. به عبارت دیگر، در تجربه بفاقی، کثرت به گونه

شود. شداید بتدوان اد جاندب     دارد، اما در تجرب  اناسی، وحدت به کلی ناپدید می

مردانی در تجربد  بفداقی و یدا        بیاستیس چنین گات که سرِّ عد  تحقق خصیص

در بن همین حضور کثرت اسدت و، بداتعرس، در تجربد      دمانی رنگ بودن بی کم

دمانی نیز به طور مرلق دیدده   مرانی و بی اناسی، به دتیل نبود کثرت، خصیص  بی

 شود.  می

 ها در ویژگی اول و دو  هر گروه چنین است:  تحلیل کلی وی اد این تااوت

  شیمیی،   انفسی میی  تجربةآفاقی را نوع متمایزی از  تجربةکه ما  با وجود آن

آفیاقی نیو ی    تجربةانفسی است. به سخن دیگیی    تجربةای پایین از همان  درجه

یابی..   انفسی باز میی  تجربةغیی کامل است که کمال و تمامیت خود را در  تجربة
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 (Ibid:132) 

ای ویژگی وحدت را نیدز   هگون استیس به ،با توجه به تونیحات و تحلیل فو 

کند، چراکه با وجود اندکی تاداوت در   جزو خصایص مشترک دو گروه مررش می

  ندوع بفداقی،  »کندد:   تلقی نمی اهمیت ها را با این خصیصه اد هر گروه، این تااوت

  (Ibid:132)« دهد تمایلی به وحدت دارد که ... نوع اناسی بن را کامال تحقق می

کده عرفدا وحددت بفداقی را      اوت این دو وحدت در اینچنین استیس اد تا هم

و وحدت اناسی را ناس کلی یا ناس بسیط یدا بگداهی محد       حیات یا بگاهی،

 گوید: کند و می کنند گذر می تلقی می
ناکاملی از کمالی اسیت کیه در    نسخةرس. که  یفان آفاقی  چنین به نظی می

ای واالتیی از یییاا اسیت      نوع انفسی تحقق یافته است. آگاهی ییا نفیم مقولیه   

کنی.  در   باالی نیدبان ییاا.  ارف آفاقی ییاا کلی جهان را دریافت می درجة

 :Ibid)رسی..   یالی که  ارف انفسی به تحقق آگاهی کلی ییا نفیم کلیی میی    

133)   
 . ماهیت تجربة عرفانی 2-1

هدای مشدترک    بندی ویژگدی  نرت  مهمی که استیس در قسمت مربوط به جمع

گوید محوریت اساسی خصیص  وحدت نسدبت همد  تجدارب     فانی میتجربه عر

 های تجرب  عرفانی است:  عرفانی و دیگر ویژگی
که  ارف آن را  به معنیایی  غاییت و اسیا      - ام از وی.ا تجربةدر این 

بینیی،. ایین وییگیی     تجارب  یفانی را جمع می همة iگوهی ذاتی -دان. جهان می

iای میکزی هسته -که گفته ش.ه استطور  ن هما -گیا[ ]آگاهی وی.ا i  است که

   (Ibid: 133)زنن..  های فی ی یول آن دور می دیگی وییگی

                                                 
i . the inner essence.  
ii . nucleus round. 
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که  -ترتیب، روشن است که اد نظر استیس، ماهیت اساسی تجرب  عرفانی بدین

وحدت بگاهی یا بگداهی   -های دیگر تجرب  عرفانی نیز هست کانون هم  ویژگی

هایی چون ناس کلی، ناس بسدیط، بگداهی    نگر است که با نا  و شناخت وحدت

شود و منظور اد همد  بنهدا    مح ، بگاهی کلی و دیدگاه واحدانگار اد بن یاد می

 گوید:  یک حقیقت بیش نیست. وی در ابتدای فصلِ مربوط به وحدت وجود می
امیا در    ذهنی نیسیت     یفانی صیفاً تجربةای، که  ما به این نتیجه دست یافته

گوینی.     یفانی چیزی اسیت کیه خیود  یفیا میی      تجربةمطلب   ین صحت این 

   (Ibid:207)نفم کلی یا خ.ا.   ای مستقی، از وای.  تجیبه

انگار یا بگاهی اتحدادی    منظور اد تجرب  مستقیم اد واحد همان بگاهی وحدت

بیند. به عبارتی،  چیز را واحد می واسره است و هم همه است که هم مستقیم و بی

انگار یا تجرب  مستقیم اد واحد، اوال، بگاهی و شناختی است که اد  بگاهی وحدت

وجهدی اسدت و    در نتیجه، تک  واسره و اتحادی است و، نظر ساختار، مباشر و بی

 ثانیاً، محتوای بن چیزی جز وحدت نیست. 

استیس در قسمتی اد عرفان و فلساه، به تحلیدل وحددت مشدهود بفداقی )در     

پردادد، وحدتی که طبق روایت و تاسدیر اسدتیس اد    میمقایسه با وحدت اناسی( 

یعندی وحددتی در کثدرت،      وحدتی جاری در کل موجدودات جهدان،    اقوال عرفا،

 باشد:  می

  از طییق یوا  به بیون تفاوا ماهوی میان آنها این است که  یفان آفاقی  

ید رسین. ... کیه بیا آن  فی     ناظی است. هی دو در ادراک وی.ا غایی بیه او  میی  

یاب.. اما  ارف آفاقی کیه   وی.ا خود یا یتی این همانی خودش را درمی م.رکِ

کارگییی ییوا  جسیمانی خیود  کییتیی از اشییای میادی بییونیی را درک         با به

یاب. که وای. یا ویی.ا   کن. .... آنها را از جهت  یفانی  آنچنان دگیگون می می
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کنی. بیا خفیه     انفسی تالش میی بین.. در مقابل   ارف  را از درون آنها متجلی می

محو کیدن تمامی کییا ادراکیاا و تایاویی و    وسیلةکیدن  م.ی یوا  و به 

  (Ibid:61-62)ور گیدد.  افکار از آگاهی در ژرفای خود غوطه

در واقع، استیس با تحلیل فو  در دد است نشان دهدد کده تجربد  عرفدانی     

سی و ادراکات عادی در ح بفاقی تجرب  چندان ا یلی نیست، دیرا در بن مقوالت

ک وحدت در اینجا اساساً مربوط به همین مقوالت و ادراکات است. ارکارند و اد

به عبارت دیگر، تجرب  عرفانی بفاقی ترکیبی است اد یک تجرب  عرفدانی محد    

دهنددة   شود و یک شناخت عادی و متعارف کده نشدان   که وحدت در بن دیده می

با خاموش شدن حواس و عد  دخاتدت  دیگدر    کثرت است. اما در عرفان اناسی،

کثرت باد  تمایز و بی ادراکات و مقوالت عادی، راه برای درک وحدت عمیق و بی

 شود:  می
و وی.ا بیا   -[ در آن تاریکی و سکوا م. ی است که وای. ] ارف انفسی

چنیان کیه در    کن.  نه به  نیوان ویی.ا مویهود در کیییا  آن     را درک می -او

ش.(  بلکه به  نوان وای. کامال خالای کیه از هیی گونیه     درک میآفاقی  تجربة

 (Ibid:62)کییتی مبیّا است. 

استیس، به طور تاصیلی، به وحددت، ایدن گدوهر و ماهیدت تجربد  عرفدانی       

پردادد تا ببیند چه تقریر و تاسیری بیشترین میزان مرابقت را با تجرب  خاتص  می

یددن مددورد بن اسددت کدده تعددابیر  عرفددا اد وحدددت دارد. نتیجدد  بحددی وی در ا 

iانگارانده  اد این مقوته و نیز دریافت یگانه iانگارانه دوگانه i     محد  نادرسدت یدا

                                                 
i . Dualistic. 
ii . Monistic. 
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است، اما وحدت  iناسره است و دریافت و تعبیر درست بن همان وحدت وجود

انگداری در عدین    انگاری مح  بلرده بده معندای یگانده     وجود نه به معنای یگانه

انگاری، تقریدر   انگاری و نه یگانه ت وجود، نه دوگانهوحد»اثنینیت و تمایز است: 

   (Ibid:243)درست عرفان، است. 

کات عرفانی اتبته، این وحدت در عین کثرت در اینجا به عنوان ترکیبی اد مدرَ

شود، بلره همان چیدزی کده اسدتیس     کات حواس ظاهری درنظرگرفته نمیو مدرَ

واس[ و تجرب  اناسی گذاشته بود، تمایز ]در خاموشی ح قبال نا  بن را وحدت بی

در اینجا با تحلیل نهایی، به نحو وحدت در عین کثرت ]و نه وحددت در کثدرت   

بید و این تناق  گونده، مردابق تعبیدر     اردش دانسته بود[ در می  که قبال بن را کم

 شود:  اش در تجرب  عرفانی و اد طریق شهود درک می استیس، همه

تلی[ آنهیا ]اکهیارا و زوزو[ هی، بایی. همیان      افزودن بی تنیسیون و کوسی  »]

  (Ibid:255)« هوهویت ]وی.ا[ در تفاوا ]کییا[ را تجیبه کیده باشن..

این مرلب بدان معناست که هرچندد اسدتیس بدا بسدیاری اد تجدارب بفداقی،       

عنوان تجرب  ا یل عرفانی، موافق نیست و بنها را دخاتت حدواس و مددرکات    به

داند، اما در نهایت همان تجرب  محد  اناسدی را، در    یعادی در تجرب  عرفانی م

همان ساحت تجربه و شهود عرفانی، واجد خصیص  پارادوکسدیرال وحددت در   

شمرد. اما استیس، اد بنجا که اساساً به پارادوکسدیرال بدودن برای    عین کثرت می

شدمرد، نیدادی بده     عرفانی قایل است و بن را در ساحت عرفان امدری جدایز مدی   

بیند و تثکید دارد که منظور نهدایی اد وحددت    برای رفع این تعارض نمی تونیح

 اناسی مشهود عارف همین یگانگی در عین دوگانگی و تمایز است. 

                                                 
i . Pantheism. 
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  (مسئلة عینیت)شناختی  . استلزامات معرفت3-1

شناختی تجرب  عرفانی اد حیر   معرفتاعتبار هر چند مسئل  عینیت و اردش و 

ت تجرب  عرفانی( خارج است به دتیدل بنرده یردی اد    مونوع این پژوهش )ماهی

هدای تجربد     اد بیدان ویژگدی    یفیان و فلسیفه  های ا لی استیس در کتاب  دغدغه

ای بده ایدن موندوع اد منظدر وی      عرفانی و ماهیت بن مسئل  عینیت است، اشاره

خاتی اد توجیه نیست. در واقع، استیس دیدگاه مثبتی به عرفان و تجربد  عرفدانی   

بده نحدوی عرفدان را     کوشدد  سر بحی عینیت تجرب  عرفانی می. وی در سرادارد

تواند برسداخت  ذهدن یدا     فراذهنی معرفی کند که مبین این نرته است: عرفان نمی

امری توهمی باشد. اما استیس، در ادام  این راه، خود را با چاتشی اساسی روبدرو  

موجدب اعتبدار    هدا  بیندد: هدر چندد اشدتراک تجدارب حسدی در میدان انسدان         می

شود، اما این اعتبار و اردش، به گمان قوی، ناشدی   شناختی این تجارب می معرف

های حسی  کم، شناخت نیز هست. دست iاد خصیص  دیگری به نا  نظم یا انتظا 

نظمی میان بنها دیده نشود. اما تجارب عرفانی، با وجدود   تا موقعی معتبرند که بی

ر عاتم، فاقدد خصیصده اخیرندد، دیدرا خصیصد       اشتراکشان در میان عارفان سراس

ا لی تجارب عرفانی اناسی وحدت است؛ هیچ اجزائی موجود نیست تدا مجدال   

در تجدارب عرفدانی بفداقی     (Ibid:144)نظمی وجود داشته باشد.  طرش نظم یا بی

توان چیزی جز وحدت را به تجرب  عرفانی نسبت  نیز، با وجود کثرت و اجزا نمی

جددا جدداری اسددت  ه، همددان حرددم تجددارب اناسددی نیددز در ایددنداد و، در نتیجدد

(Ibid:145-146)بخدش کثدرت     در تجارب بفاقی، -طور که گذشت همان -، دیرا

تجربه اد نظر استیس مربوط به حدس ظداهری اسدت، نده مدتن تجربد  عرفدانی.        
(Ibid:146)   

                                                 
i . order. 
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ظدر  دارد که بر اساس معیار عینیت معرفت اد ن بنابراین، هرچند استیس بیان می

تواندد اد   نمدی  (Ibid:203)شخص خودش قایل به عینیت تجربد  عرفدانی اسدت    

حیی دالیل مقبول همگان، این عینیدت را اثبدات شدده تلقدی کندد. اسدتیس، در       

کندد کده    برد و به خوانندگان تو یه مدی  نهایت، این بحی را با تردید به پایان می

اردش تلقدی نرنندد.    را بدی حتی اگر عینیت تجرب  عرفانی را قبول ندارند، عرفان 
(Ibid:204-206)   

عندوان مبدین سداختار معرفدت      گاتیم که اد نظر استیس، ویژگی وحدت هم به

کند. با توجه به این سخن و بدا توجده    عنوان محتوای بن عمل می عرفانی و هم به

به تحلیل فو  اد وحدت، باید گات ساختار تجرب  معرفت عرفانی اد نظر استیس 

اد سویی میان خود   عین دووجهی خواهد بود، بدین معنا که عارف،وجهی در  تک

بیندد کده اد ایدن     و معروف خود )خدا، ناس کلی، واحد یا ...( وحدت کامل مدی 

اد سدویی دیگدر،     شدود و،  وجهی بر معرفت عرفدانی حداکم مدی    نظر، ساختار تک

د در بیند و میان خود و معروف خدو  نیز در متن همان وحدت می را عارف دویی

همان ساحت تمایز نیز قایل است کده اد ایدن حیدی، سداختار معرفدت عرفدانی       

 دووجهی خواهد بود. 

هدای مشدترکی در میدان     روشن شد که استیس، به وجود ویژگدی   ترتیب، بدین

ها و اعصار معتقد اسدت و   اناسی در سراسر عاتم و هم  فرهنگتجارب بفاقی و 

کانونی یا همان ماهیت تجرب  عرفدانی را  ها، خصیص  ا لی و  اد میان این ویژگی

داند. پس، اوالً  می «وحدت در عین کثرت»بگاهی یا شناخت مستقیم و اتحادی اد 

فراحسی و نامتعارف اسدت    ماهیت این تجربه شناخت است، نه احساس و، ثانیاً،

وجهدی در عدین    واسره و اتحدادی اسدت و سداختاری تدک     ثاتثاً، مستقیم و بی  و،

، محتوای بن وحدت وجود یا همان وحدت در عین کثرت بعاًارد و، ردووجهی دا
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است. اما وی، به دالیلی که گاته شدد، اد پدذیرش عینیدت ایدن تجربده و اردش      

 کند.  کند و در این مورد داوری نهایی نمی شناختی بن خودداری می معرفت
 

 . آگاهی محض )اتحادی و غیرالتفاتی( )دیدگاه فورمن(2

گرایی است. وی ماهیت تجرب  عرفدانی را بدا    مقابله با ساختشاخص  فورمن 

سدجه  »و  «سمادی»، عارفی بودایی، اد iکمک گرفتن اد ا رالحات رمنه مهرشی

دهدد.   و نیز تقسیم مشهور استیس اد عرفان بفاقی و اناسی توندیح مدی   «سمادی

ی حاتتی ابتدایی و سجه سدمادی حداتتی پیدیدده اسدت کده در بن حاتدت       دسما

گر همزمان با کاربرد کامل قدوای انسدانی حادظ     خاموش در درون تجربه سرحی

 شود.  می
 . رخداد آگاهی محض )سمادی( 2-1

هدای   بده گدزارش    ، ابتددا،  فورمن برای تونیح حقیقدت ایدن مرتبده اد تجربده    

iپدردادد، عرفدانی چدون مَیتدری،     گوناگون اد عرفا و مراتب مختلف عرفانی می i 

iمایستر اکهارت، i i و سنسی توری،یدجان داi v دانیلv    و مراتبی نظیدر نحلده ذن

پدردادد و پدس اد بن    بندی می های میان بنها و جمع بودایی و، در پایان، به شباهت

 (Forman, 1999:8)پردادد.  به ارائ  مدتی برای تبیین رخداد بگاهی مح  می

 ها به نرات ذیل اشاره بندی گزارش فورمن در جمع هاا   . نتیجة گزارش1-2-1

 کند: می

                                                 
i . Ramana maharshi. 
ii . Maitri. 
iii . Meister Eckhart. 
iv . John Daido Sensei Loori.  
v . Danielle.  
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ای است که هرچند بگاهی است اما هدیچ محتدوایی نددارد و     أ. سمادی تجربه

افتدد؛ شدخص در    بگاهی بدون متعلق است و در بن تجربده ادراکدی اتادا  نمدی    

برد، اما نسبت به اطدراف خدود هدیچ اتتاداتی نددارد ایدن        سرمی هشیاری کامل به

دهد و شدخص در بن   ه رخ میاراد افتد بی حاتت، هر چند بر اثر مراقبت اتاا  می

 واجد احساس هم نیست، حضوری سراسر بگاهی بدون متعلق.  تی، ح تحظه

کندد کده    ب. تحلیل وجودی سمادی امری دشوار است. فدورمن تصدریح مدی   

شخص نه خواب است و نه بیدار، اتبته، بیدار به معنای بمیختن با ادراک و تاردر  

کندد کده     احب تجربه نقدل مدی   و انجا  افعال. وی، در یک گزارش، اد شخص

گیدرد تدا همدان     گویی در عاتمی دیگر بوده است. اما فورمن در نهایت تصمیم می

نا  بیداری بر سمادی بگذارد، هر چند اقرار به غریب بودن این دست تعابیر برای 

 سمادی دارد.

دهد که عرفا بن را بدا   ج. احساسی پس اد حاتت سمادی به شخص دست می

ددگدی یدا احساسدی     احساس به وجد بمدن، حیدرت  :اند ی بیان کردهتعابیر مختلا

تر و شدیدتر  ها را عمیق ها و رایحه مهیب، احساسی که حتی سبب شده است مزه

همه، وی  تجربه کنند و حضوری عجیب اد وجود دیگران را احساس کنند. با این

س فرع بدر  کند که در حین تجربه هیچ احساسی وجود ندارد، دیرا احسا تثکید می

 دوگانگی است. 

کند که هر چند حاتت سمادی سبب انگیدزش احساسداتی    د. فورمن اشاره می

شود اما هدف اعالی عارف نیست، بلره سمادی برقی اسدت کده    بسیار خوب می

رود. فدورمن در   بورد و بعدد اد بدین مدی    برای چند تحظه یا چند ساعت دوا  می

داند. بدا ایدن    ک را طریقی پیدیده میدهد که سلو تو یااتش اد سمادی نشان می
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 کند.  های عرفانی ثنوی باد می بیان، وی راه را برای بررسی حاتت

که گاتده شدد،    چنان . ارائة الگوی جدید در تبیین ماهیت تجربة عرفانی 2-2-1

  یند ایدی اسدت. فدورمن در راسدتای نقدد فر     گر ویژگی مهم فورمن نقد سداخت 

ابد  تجربده را بده دنبدال     اسب مااهیم ارّ»ر اینره نشدة ساخت گرایان مبنی ب اثبات

، دبدان و  «های عدارف هسدتند   تجارب عرفانی داییدة پیش دمینه»و  «کشد خود می

هدا[ را در تجربده نده تنهدا دارای یدک نقدش        دمینده  مااهیم ]و به طور کلی پدیش 

 کند، بدین نقشی و سلبی معرفی می داند بلره تنها نقش بنها را بی دهنده نمی شرل

های ذهن را که همان محتواهدای پیشدین بن    معنا که تجرب  عرفانی خودکارسادی

دهد که بدادانه و بدون هیچ قیدی  است متوقف سادد و به عارف این اجاده را می

به تجربه بپردادد و، در نتیجه پیوند او را با مجموعد  ادراک پیشدینی ذهدن کمتدر     

بمودد و مرابق  مراتب عرفانی می سادد، دیرا تما  قواعدی که عارف ساتک در می

هدای ذهندی وی در تحقدق     دمینده  بایست به عنوان پدیش  گرایان می ادعای ساخت

هدا و   تجربه قلمداد شوند، او را به سوی کنار گذاشدتن تمدا  تعلقدات و اندیشده    

  (Ibid: 99)دهند.  قوا سو  می  تعریلی

های ذهن را  سادیها یا، به تعبیر خودش، خودکار دمینه فورمن حتی نقش پیش

دانددد، دیددرا دبددان عددادی و  نیددز در تو ددیف تجددارب عرفددانی نقددش سددلبی مددی

ناپدذیر   داند و بیان های عارف را برای تو یف بن ناکافی و نامناسب می دمینه پیش

کندد:   شمرد. وی در ادامه یادبوری می بودن تجرب  عرفانی را نیز به همین معنا می

یف چیزی به معنای بن نیست که دبان ندرورتاً   رف استااده اد دبان برای تو »

ها  دمینه نه تنها تثثیر دبان و پیش فورمن (Ibid:109)« در خود تجربه حضور دارد.

گرایدان،   کند بلره درست بر خالف سداخت  بر ترون و تو یف تجربه را نای می
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تجربه را عاملی برای ایجاد دبانی متناسب با سرح توقعات و انتظارات حا ل اد 

شدرنی   دهدی، سداخت   داند و، در نتیجه، قدرت دبان را، به جای ساخت تجربه می

  (Ibid:109)گذارد.  داند. وی نا  این اتگو را اتگوی اد یاد بردن می می

گیری  ها اد فرایند شرل دمینه ساختارشرنی فورمن و کنار گذاشتن دبان و پیش

کند  رسشی جدی مواجه میتجربه و اعتقاد به یک هشیاری بدون محتوا، او را با پ

 توان اثبات نمود که این بگاهی واقعاً تحقق دارد؟ با نای تما  قراین می  که چگونه

فورمن، در گا  اول، در  دد توسع  معنای بگاهی است. هر چند فورمن مانند 

داند، معنای راید    ار میناشدنی و با معنایی فرّ فیلسوفان اسالمی بگاهی را تعریف

داند و بگاهی را در نظدر بنهدا هشدیاری اد     را بمیخته با متعلق می بگاهی در غرب

کند اما با توجه به تثکید فورمن بر غیر اتتاداتی   اتتااتی معرفی می  یک چیز و کامالً

ای  هشیاری فی ناسده »بودن بگاهی مح ، با ترقی در تعریف متعارف، بگاهی را 

گیدرد.   درنظرمدی « نیدز هسدت[   تواند نسبت به اشیاء هشیار باشد ]و معموال که می

(Ibid:85)   و  «بگاهی تعلدق گرفتده بده اشدیاء    »با این تعمیم، هشیاری به دو قسم

رو، بگاهی در یک بخدش اد مصدادیق    تقسیم میشود. اد این «بگاهی بدون متعلق»

خود قابل تاریک اد محتوا خواهد بود. فورمن، با این ترقی، فضا را بدرای طدرش   

 نماید.  نیاد اد متعلق است باد می نوعی اد بگاهی که بی

در گا  بعدی، وی در  دد توسع  انواع علم است. به گدزارش وی، علدم در   

i«علم ماهومی»و  i«علم حسی»فضای رای  غرب به دو دست   i  شدود:   تقسیم مدی

شود و علدم ماهدومی اد    علم حسی اد طریق انرباعات حسی مستقیم دریافت می

                                                 
i . knowledge by acquaintance. 
ii . knowledge about.  

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 33، شماره مسلسل 3131بهار  ،ششمسال 

 

 

 

 

 

 

713 

مانند مقایسه نمودنش با اشیاء دیگر. خصو دیت   طریق اندیشه در باب یک چیز،

 -علم -وجهی عاتم مشترک این دو علم اتتااتی بودن و برخورداری اد ساختار سه

ای که در معنای بگاهی ایجاد نمود، این  معلو  است. اما فورمن با توجه به توسعه

ا ل در وی معروف به بسط ح  داند. بنابراین، بندی را جامع هم  افراد نمی تقسیم

علدم  »کندد کده بن را    بنددی علدم مدی    معنای بگاهی، قسمی جدیدد را وارد دسدته  

   (Ibid:178)امند. ن می« هوهویتی

در واقع، فورمن با این دو توسعه پاسخ پرسش اد چگونگی علم بده هشدیاری   

دهد که من به بگاهی بددون متعلدق    گونه می در حین رخداد بگاهی مح  را این

م دار ، دیرا با بن متحد  و خود  همان بگاهی هسدتم. اد  خود در حین رخداد عل

دندد و   رو، وی علم به بگاهی را با ارتباط مستقیم عارف با بن بگاهی گره مدی  این

مقصودش اد این ارتباط مستقیم همان اتحاد عاتم و معلو  و محو اثنینیدت اسدت   

ه نادس بدا   یعندی مواجهد    اندد،  شده یری که در اینجا ناس حرایتگر و امر حرایت

 (Ibid: 192)خودش که حا ل بن مواجهه علم به هشیاری است. 

دهد دسترسی او بده عبدارات    اتاا  بسیار قابل توجهی که برای فورمن رخ می

سدومین ]ندوع علدم    »کندد:   گونه نقل می عربی را این ابن عربی است. وی گات  ابن

انی به حقیقت دست شود ... کس اتحقیقه نامیده می همان[ علم حقیقی است که علم

یابند که خود را با حقیقتی که فراتر اد هر دو نوع علم است متصل سادند. بنها  می

وی ادامده  « اندد  اند، درویشانی که بده حقیقدت دسدت یافتده     همان  وفیان واقعی

عربی متضمن اتصال خویشتن با حقیقت است.  نوع سو  علم اد نظر ابن»دهد:  می

است که من اد بن جز چیزی « اتصال خویشتن»همان تعبیر کلیدی در این عبارت 

فهمم، بلره احساس متصل بودن یا  شبیه تجرب  نگاه کردن به چیزی اتتااتی را نمی
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م. بنگاه که من به چیزی متصدلم، اد بن رو  یاب ا بن یا اد طریق بن را در میاتصال ب

کندد،   یابمش که من بن هستم. پس، این ندوع اد علدم کده او تو دیف مدی      در می

  (Ibid:120)« ونوش، با علم هوهویتی که تو یاش کرد  مرابق است به

با توجه به تونیحات ارائده   های آگاهی در رخداد آگاهی محا:   . ویژگی3-2-1

 های بگاهی مح  اد این قرار خواهند بود: شده، ویژگی

أ. این علم بسیط و عاری اد کثرت و ترکیب اسدت، علمدی سدیال کده گدویی      

حافظه است و بگداهی گذشدته و حدال در بن بسدط یافتده اسدت،        متضمن نوعی

 شود بگاهی فرد یک هشیاری مستمر بسیط یرپارچه گردد. ای که سبب می گونه به

توان گات کده خدود    می»ب. بگاهی مح  متضمن نوعی علم ماهومی است: 

باشد که من در طول دمان با بن اسدتمرار   i«یاد بوری»بگاهی باید شامل نوعی اد 

 « بورد. ار  و یری هستم، اما این یادبوری تنها خود را به یاد مید

ج. هر چند رخداد بگاهی مح  دودگذر اسدت، تردرار بن سدبب تعمیدق و     

حضدور  »جا که به حاتتی ثنوی، یعنی  گردد، تا بن تثبیت این بگاهی در شخص می

بددل  « های رودمره و در عین اتتادات بده امدور دیگدر     این بگاهی در حین فعاتیت

 گردد.  می

د. بگاهی مح  بادتابی است، بادتابی بودن به معنای بگاهی ناس اد خودش 

بادتاب هشیاری فی ناسه ]ناس[ بدر  »به نحو غیراتتااتی است، که وی با ا رالش 

 کند.  اد بن تعبیر می« ای غیردبانی خود، به گونه
 . حاالت عرفانی ثنوی )سجه سمادی( 2-2

                                                 
iشناسان و اندیشمندان غربی، یادآوری که ناشی از حافظه استت   ت. از نظر بسیاری از معرف

  شود.  نوعی علم غیرمستقیم و مفهومی تلقی می
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نماید  ای بر تعریف سمادی انافه می ثنوی ترمله فورمن برای تعریف حاالت

و بن را به معنای برامش درونی مرلق حتی در هنگا  اشتغال به فعاتیدت تعریدف   

اندد،   بر اساس این تعریف، تجارب ثنوی تجاربی دو سدرحی  (Ibid:131)کند.  می

اما علم هوهویتی ناس بده خدودش     که هرچند در بنها ادراک اتتااتی وجود دارد،

دمان با یک سروت دروندی بده ادراک محسوسدات و     ماند و عارف هم ابرجا میپ

شود و، اتبته، این دو جداگانه و با سداختاری متاداوت    فعاتیت بیرونی مشغول می

 شوند.  تجربه می
 . ماهیت حاالت ثنوی  1-2-2

ترین تمایز حاالت ثنوی اد رخدداد بگداهی محد  دو     مهم أ. دو سطحی بودن 

هاست. برخالف بگاهی مح  که اغلدب در خدالل مراقبدت رخ    سرحی بودن بن

گونه است که هنگا  فعاتیت عدادی و رودمدره    دهد، سرشت تجارب ثنوی این می

شدگی اسدت کده خدود را در میدان      شوند، دیرا بن رخداد سروت و تهی واقع می

اسداس پیشدرفت در امدر    بر گداه، عدارف،   دهدد. بن  علو  اتتااتی رودمره بسط مدی 

ظداهر متنداق  اد    تواند این دو سرح بده  یابد که می ای دست می به مرتبه مراقبت،

  (Ibid:161)سروت و فعاتیت را همزمان با یردیگر تجربه نماید. 

به دتیل تثبیت بگاهی مح  در سجه سمادی، ماداد مداهوی    ب. اتحادی بودن 

کده گذشدت، در    شدود و، چندان   رخداد بگاهی در این حاالت ثنوی نیز دیدده مدی  

 اتگوی جدید فورمن، اتحاد و اتصال ماهیت این رخداد است. 

کند که قادر است  فورمن بگاهی را حضور خاتصی قلمداد می ج. سرشاری تهی 

به اشیاء و خودش علم بیابد و، عین حال، یرپارچگی خود را نگاه دارد و با یدک  

این، بدا وجدود   رداری )اتتااتی( به سوی اشیاء نیز اشاره داشته باشد. بندابر حاتت بُ

تااوت نوع ساختار دو سرح تجرب  موجود در حاالت ثنوی، ناس مدرک هدر دو  
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نامدد. در ایدن نگداه،     مدی  «سرشاری تهی»سرح است. فورمن این ویژگی ناس را 

باشدد و، در   ناس یک موجود سیال است که دارای دو مقا  قوا و باالتر اد قوا می

دارد که در این نوع تجربه، افرار  ن میهر دو مقا ، مدرک بگاهی است. فورمن بیا

در  -اند، نه تما  هویدت بن، و نادس   ای اد ناس و بگاهی و احساسات، تنها مرتبه

خود را بده عندوان یدک واحدد یرپارچده، کده تمدا  بن افردار و          -ای باالتر مرتبه

کند، با همان تهی بودن بسیط، به نحو غیراتتااتی و اد طریق  احساسات را اداره می

کندد. در واقدع، در حداالت     م هوهویتی، با نوعی هشیاری بادتدابی، ادراک مدی  عل

یابد که ا دل ذاتدش فقدط ادراک امدور خداص نیسدت، بلرده         ثنوی، انسان درمی

ای برای ناس تحقق دارد که بگداهی محد  اسدت. اتبتده، نادس در تمدا         مرتبه

درون وی، چده اوسدت، در عمدق     یابد که بن ادراکات دیگر نیز حضور دارد: درمی

  (Ibid:171)« این یا بن ادراک نیست، بلره فراتر اد بن است.
 های حاالت ثنوی  . ویژگی2-2-2

بنده در رخداد بگداهی محد  اتادا      بودگی بسای:   أ. محو فردیت و ظهور تهی

گذرای همه چیز و بقای نوعی سدروت دروندی و خاموشدی و    شدن افتد محو می

 هوی، بن تهی بودن استمرار یافته، بر حاالت ثنمتعلق بود. د تهی بودن و بگاهی بی

و علت این استمرار ندوعی جابجدایی عمیدق در    شود  ناپذیری شااف می نحو بیان

او بده   «مدن »شدود شدخص احسداس کندد      شخص است که سبب می «من بودن»

شدگی یا یک خأل درونی پایدار بدل شده است که او را به  سرحی ساکت یا تهی

کند. فورمن بگاهی اد  ترین الیه نایل می ر اندرون در عمیقحسی اد تثبیت شدن د

 دهد. ونع نا  می این تهی بودن را بگاهی بی

کند که  فورمن قاطعانه بیان می ب. ارتباط تهی بودگی با نفس و آگاهی نفس به آن 

و سروت همان ناس است و حس عارف چه هشیار است دقیقا همان سروت،  بن
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همدان   وجود بگاه، همان سروت است و سروت، کده اد خودش، به عنوان یک م

عنوان یدک سدروت ادراک کندد، اتبتده، بده نحدو        ناس بگاه است، باید خود را به

طدور کده نادس در رخدداد بگداهی       کند: همدان  هوهویتی و بادتابی. وی تثکید می

به نحو هوهویتی نسبت به خود بگاهی داشت، اکنون نیز این سدروت بده    مح 

شدگی مسدتمر   روشنی مرتبط با خود ناس است و ناس که هویت بن به یک تهی

 تبدیل شده، به همان نحو بادتابی، به خود بگاه است.

برخالف رخداد بگاهی مح ، تجارب ثنوی به اعتبدار جابجدایی    ج. پایداری 

شود  خود پایدارند و همین پایداری سبب می «من»لقی فرد اد  ورت گرفته در ت

عدد  خداموش و   بن بُ  باشدد، اتتاداتی  هدای   که فرد، هر میزان هم که درگیر فعاتیدت 

عد وجدود  معتقد است: حتی اگر کسی به این بساکت درون را اد یاد نبرد. فورمن 

ه بدیش اد  خود تارن نداشته باشد، این جنب  خاموش همیشه وجدود دارد و توجد  

 های بیرونی است که سبب غالت اد بن شده است.  انداده به محیط

 
 بندی و مقایسه  . جمع3

روشن شد که دیدگاه استیس و فورمن در باب ماهیت تجرب  عرفانی و برخی 

عرفدانی شدناختی متاداوت اد    گرا بن است که تجربد    نظران ذات دیگر اد  احب

واسدره یدا    بگداهی بدی  ن،  داحبان نظرید    باشد. بندابرای  ها می سنخ دیگر شناخت

اند که ذات تجرب  عرفانی بگاهی یدا شدناخت    اتحادی، به طور کلی، بر این عقیده

است، وتی بگاهی یا شدناختی اد ندوعی دیگدر. ایدن دگرسدانی عبدارت اسدت اد        

ک در بن، کده  ک و مددرَ وجهی بودن ساختار تجرب  عرفانی و عد  تمایز مدرِ تک

جربه و معرفت عرفدانی را بده همدراه دارد. ایدن دیددگاه، اد بن      غیراتتااتی بودن ت

واسدره و اتحدادی    جهت که شناخت عرفانی حین تجربه را معرفتی مباشدر و بدی  
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گرایی شالیرماخر و اتو است، اما چون در  بسیار مشابه با دیدگاه احساس  داند، می

شناخت روی شود و به  تحلیل ماهیت تجرب  عرفانی اد احساس و عاطاه دور می

کاهدد و بن را   بورد، این نزدیک شدن به شناخت و معرفت اد  عوبت بن مدی  می

 دهد.  شناسی قرار می معرفتدانش شناس و در دسترس  بهتر در معرض معرفت

استیس و فورمن، جزئی اد تجارب وحدت گرایانه بفداقی یدا تجدارب ثندوی     

شدود،   رودمدره مدی  عرفانی را که مربوط به شناخت کثدرات و بگداهی اد محدیط    

د کنند. به عبارت دیگر، تجرب  بفاقی نز شناخت عادی و متعارف حسی قلمداد می

ی )ثندوی( ندزد فدورمن، ترکیبدی اد تجربد  عرفدانی       سدماد  استیس و تجرب  سجه

رو، در این دو مدورد اد   اند. اد این وحدت و تجرب  عادی اشیاء و موجودات جهان

ظدر محتدوا و حتدی اد نظدر سداختار همدان       تجارب عرفانی، بخشی اد تجربه اد ن

توان گات: در واقع، تجرب   شناخت متعارف حسی است. بنابراین، با مسامحه، می

عرفانی بفاقی در نزد استیس همان تجرب  وحدت اناسی است کده هدیچ تمدایز و    

ای  شددود. در نتیجدده، تجربدد  کثددرت، در واقددع، تجربدده کثرتددی در بن دیددده نمددی

تواندد در   بین در تجرب  ثندوی فدورمن مدی    جزء کثرت ،چنین غیرعرفانی است. هم

تدوان   ترتیب، با این توجیده، مدی   بیرون اد حیر  تجرب  عرفانی شمرده شود. بدین

حرم نامشابه بودن محتوای تجرب  عرفانی و محتوای تجرب  حسی را بده ایدن دو   

بده وحددت    تمایز را تجربه نیز تعمیم داد. اتبته، استیس، در نهایت، بن وحدت بی

 کند که باد با تجرب  حسی نامشابه خواهد بود.  در عین کثرت تاسیر می

و  ذهدن  نگر و ملغدی کنندده تمدایز    این نظریه نوعی بگاهی یا شناخت وحدت

دهد که، به روشنی، با ادراکدات   عین را به تجارب عرفانی نهایی و بارد نسبت می

کثدرت پابرجاسدت و    های عادی متااوت است؛ در شدناخت متعدارف،   و شناخت
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استیس، در نهایت، وحدت وجدود را    تمایز ذهن و عین اساس ادراک است. اتبته،

کندد کده ندوعی اتحدادی بدودن در عدین        به نحو وحدت در عین کثرت تقریر می

 نماید.  دوگانه بودن را در ماهیت تجربه عرفانی ایجاب می

ه سادوکار حسدی  اد سویی، طرفداران نظری  یافت مستقیم با  راحت هر گون

کنند و اد حیدی تصدریح    گیری شناخت عرفانی نای می و عقلی را اد فرایند شرل

ایستند. مسدئله محدو شددن     گرایان می ای باالتر اد احساس در نقره بر این مرلب،

تدوان   تصریح دارد که نمی تمایز ذهن و عین در نزد این گروه کامالً بر این مرلب

ه وسدایط و فراینددها و کارکردهدای ذهدن را در     یک اد احرا  ذهنی اد جمل هیچ

و تجرب  عرفانی  اد  دانست. در واقدع، در ایدن مبندا، بدا متعلدق      شناخت مورد 

 شود.  شناخت خود یری انگاشته می

استیس و فورمن و دیگر طرفداران این نظریه تجرب  عرفانی مورد نظر خود را 

یدن گدروه در برخدی تجدارب     دانندد. اتبتده، ا   وجهی مدی  اتحادی و، در نتیجه، تک

وجهی بدودن مردرش    عرفانی نوعی تمایز و دووجهی شدن را در عین اتحاد و تک

کند که ایدن تمدایز و دووجهدی شددن در نظدر بندان، در نهایدت بده دخاتدت           می

شود، که نشان  های عادی یا همراهی بن در معرفت عرفانی نسبت داده می شناخت

وجهی است.  ن در همین فرض اخیر نیز تکدهد شناخت عرفانی در دیدگاه بنا می

همان وحدت مثخوذ در متن تجرب  عرفانی را بده وحددت     اما استیس، در نهایت،

وجهدی در عدین دووجهدی را     کند که نوعی ساختار تدک  در عین کثرت تاسیر می

 کند.  برای معرفت عرفانی ایجاب می

بده    یز ذهن و عین و،چنین، در این نظریه، اد بنجا که در تجرب  عرفانی تما هم

شود و، حتی بده قدول    تمایز فاعل شناسا و متعلق شناخت برچیده می  سخن بهتر،
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دهد، اسدتیس و فدورمن اد نسدبت     فورمن، در مواردی بگاهی بدون متعلق رخ می

هدای متعدارف بده تجدارب و      شدناختی شدناخت   دادن او اف و احردا  معرفدت  

 کنند:  های عرفانی خودداری می شناخت

تیس عقیده دارد حرم عینیت معرفت در جایی ممرن است که شناسدنده  اس -

اد متعلق شناسایی متمایز باشد. اما در معرفت عرفانی چنین نیست. اتبتده، اد نظدر   

استیس، موانع دیگری برای عینی دانستن معرفت عرفانی نیز موجدود اسدت. وی   

  عرفدانی نیدز   کند که به همین دالیدل، بده ذهندی بدودن تجربد      شدت تثکید می به

توان حرم کرد و تصریح دارد که تنها عامل خودداری اد عینی شدمردن ایدن    نمی

تجارب همان موانع یادشده است. اما وی بدا ایدن نظدر در واقدع اردش و اعتبدار      

پدذیرد، چراکده    نمدی  ،کندد  شناختی تجرب  عرفانی را، هرچند انرار هم نمی معرف

اردش بدودن بن   در عمدل، بدا بدی     ت،جهل به اردش و اعتبار معرفتی یدک شدناخ  

 تااوتی ندارد.

بیند کده بگداهی اتحدادی     فورمن نیز خود را با این چاتش اساسی روبرو می -

تواندد داشدته    بدون متعلق و حتی گاه بدون محتوا چه اردش و اعتبار معرفتی مدی 

اردش نیست، دیرا ممردن اسدت بدا     باشد. اتبته، وی عقیده دارد که این بگاهی بی

های علو  دیگدر مشدخص شدود کده ایدن       شناسانه و پیشرفت احی بتی معرفتمب

کند. با وجود این، فدورمن   بگاهی اد نظر معرفتی تا حدی دالتت بر امور عینی می

کند. به عبارت دیگر، وی تالش  ی خودداری میتخود اد استنتاج چنین نتای  معرف

ای قلمداد کندد کده اد    عرفتیمثابه مادة خا  م کند شناخت و تجرب  عرفانی را به می

نایافتده قابدل تشدخیص اسدت. امدا       یافتگی مبرا و در این ونعیت ساخت ساخت

شناختی در مورد حدود و ثغور اردش و اعتبار این تجدارب و   استنتاجات معرفت
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نهدایی در بداب     کندد و اد قضداوت   ها را در حیر  کاری خود تلقی نمدی  شناخت

 کند. اردش تجرب  عرفانی خودداری می

بنابراین، استیس و فورمن، هر دو، قایل به نظری  یافت مسدتقیم و اتحدادی در   

شدناختی   اند و نیز هر دو روشی پدیدارشناسدانه و روان  باب ماهیت تجرب  عرفانی

اندد و نیدز اد طرفدداران     در تشخیص ماهیت تجربد  عرفدانی را در پدیش گرفتده    

وجهی بدرای ایدن    ان ساختار سهروند. ایش شمار می گرایی به سرشناس نظری  ذات

کنند و تصریح دارند که تجرب  عرفانی اد راه اتصال و اتحاد  نوع تجربه را نای می

وحددت  »بید. اد سوی دیگدر، هدر دو ایدن تجربده را دارای دو ندوع       دست می به

دانندد. ایدن در حداتی اسدت کده اد منظدر        می «وحدت همراه با کثرت»و  «مح 

ن تجرب  اناسی است به دتیل محونت وحدت در استیس، وحدت مح  که هما

سمادی بده دتیدل تثبیدت      بن دارای اهمیت بیشتری است، اما اد دید فورمن، سجه

اتحادی که در بگاهی مح  یافت شده است اد اردش واالتری برخوردار اسدت.  

دو در تبیین وحدت مح  اختالف دارند، دیرا استیس   افزون بر این تااوت، این

تی که فدورمن، حتدی بدرای    اکند. در ح ح  نوعی کثرت اشراب میدر وحدت م

دار  گیرد تا تمایز بین عداتم و معلدو  خدشده    متعلق هم در نظرنمی  بگاهی مح ،

نگردد، استیس تصریح دارد که تجارب عرفدانی اتحدادی متعلدق دارندد، هرچندد      

متعلق، و  محتوا و بی متعلق مستقلی ندارند. پس، این تجارب اد دیدگاه فورمن بی

باشند. براسداس همدین    اد دیدگاه استیس دارای محتوا و اتبته متعلق غیرمنحاد می

تااوت، فورمن در باب ماهیت تجارب عرفانی بر این بداور اسدت: اساسداً چدون     

و عین نیز وجدود نددارد. امدا اسدتیس، بدا      ذهن محتوایی وجود ندارد، تمایز میان 

بده نادی تمدایز      دتیل اتحادی بدودن بن، وجود محتوادار بودن تجارب عرفانی، به 
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است. در تبیین حاالت ثنوی یا همان تجارب بفداقی نیدز هدر دو بده فعدال      معتقد 

اند، ادراکی حسی که در اناسدی و   قایلبودن ادراک حسی به ودان ادراک عرفانی 

کده اد دیددگاه هدر دو، بگداهی      نقش است. نتیجه بن بی  کامالًبودن بگاهی مح  

 غیرحسی و نیز غیراحساسی به معنای غیرعاطای است.  ی کامالًا مح  تجربه

 
 . ارزیابی نظریة یافت اتحادی 4

شناختی در خصوص نظری  یافت اتحادی این است که  پرسش اساسی معرفت

ق یا غیراتتااتی داشدت؟ یدا   توان شناختی بدون واسره و اتحادی بدون متعلَّ بیا می

تواندد باشدد و بیدا اردش دارد و یدا چده       اینره شناخت مزبور به چه معنایی مدی 

ی موانع و مشدرالت خداص خدود را    تاردشی دارد؟ اما پاسخ به این پرسش معرف

ق یددا شددناخت اتحددادی شددناخت غیراتتادداتی و دارد، دیددرا شددناخت بدددون متعلَّدد

غیربرداری است و در معرفت شناسی مرسو  و متداول، این قاعده تلقی به قبدول  

واره بدرداری و اتتاداتی اسدت. اتبتده، ممردن اسدت در       شده است که شناخت هم

کم در این جهدت اختالفدی    اندکی اختالف نظر باشد وتی دستبن حدود و ثغور 

نیست که اتتااتی بودن به معنای متعلق داشتن شناخت است و متعلدق داشدتن بده    

معنای تمایز فاعل شناسا اد متعلق شدناخت اسدت و، در نتیجده، شدناخت مدورد      

تواند تحت قاعدة عا  معرفت، یعنی اتتااتی بودن، قرار گیرد  ن گروه نمیادعای ای

شناسدی دانسدت.    تتوان بن را یک معرفت قابل بحی در معرفد  نمی  رو، اد این  و،

ها ممرن است مورد خدشده و نقدد جددی واقدع      اتتااتی بودن هم  شناخت  اتبته،

این   بیابد. اما به هرحال،تری  سان، دیدگاه یافت اتحادی مونع قوی و بدین شود، 

 شود. معضل چاتشی جدی در پیش روی این نظریه شمرده می

جا بن است که به فرض نادیده انگاشتن قاعدة عا  فو  و  مشرل دیگر در این
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هدای متدداول و غیرعرفدانی ممردن اسدت       اختصاص دادن بنها به همان شدناخت 

دیدرا    ختی تلقی گردد،شنا فاقد اردش معرفت متعلق شناخی ی و بیشناخت اتحاد

اردش شناخت به ارائ  بگاهی نسدبت بده جهدان خدارج اسدت. امدا در شدناخت        

کنند[، جهان خدارج معندایی    واسره ]به معنایی که این گروه اراده می اتحادی و بی

ترتیب، اردش معرفتی این نوع  ندارد و هرچه هست عین فاعل شناسا است. بدین

این دو مشرل اساسی  داحبان   واقع،  د. بهشو شناخت مورد چاتش جدی واقع می

ا لی این دو نظریه را نیز بر بن داشته است که نسبت بده اردش معرفتدی تجربد     

عرفانی تردید جدی روا دارند، هرچند در اقوال بنها هویداست که تمایل روشدنی  

 به پذیرش عینیت تجرب  عرفانی دارند. 

نظران  که گروهی اد  احبرسد دو معضل یادشده سبب شده است  به نظر می

واسدره و   گرایی بلره اد نظری  بگاهی بی همدون بتستون نه تنها اد نظریه احساس

اتحادی نیز دست شویند، و دیددگاهی را مردرش سدادند کده مواندع و مشدرالت       

شناختی کمتری را برانگیزد. این دسته اد دانشمندان هوشدمندانه اد همدان    معرفت

شناسدی اسدت: نظرید      شناس و معرفت قبول معرفت شوند که مورد دری وارد می

که نمون  مسلم و بارد بن تجربه و شناخت حسی اسدت. هدر مبندایی در     iادراک

شدناس   نظری  ادراک داشته باشیم، اعتبار تجربه و شدناخت حسدی بدرای معرفدت    

مسلم است. اتبته، این نظریه نیز با مشرالتی روبروست که اکنون مجال طرش بنها 

 نیست.
 انگار(  . ارزیابی دیدگاه استیس )شناخت وحدت1-4

باتنسدبه   -با توجه به اقباتی که به عرفدان اسدالمی نشدان داده اسدت     -استیس

                                                 
i . Theory of perception. 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 

 

 

 
 

 
 

  ...گرایان در باب ماهیت تجربة عرفانی ابی نظریة یافت اتحادی ذاتتبیین و ارزی  

 

 

 

 

 

 

 

714 

کده عارفدان مسدلمان قدرون      -های بهتری اد تجارب عرفانی توانسته است تحلیل

ویدژه، تحلیلدی کده وی اد     ارائه کند. بده  -اند متمادی در بن مورد به بحی پرداخته

وجود ارائه داده و بن را به نحو وحدت در عین کثرت بیان کدرده اسدت    وحدت

تر اد تونیحات دیگران به متن عرفدان و اد جملده عرفدان اسدالمی      بسیار نزدیک

است. اما این نرته به خودی خود مای  فضدیلت تدالش اسدتیس نیسدت و وقتدی      

عربی، افزون بدر   ویژه در مرتب ابن چنین خواهد بود که بدانیم عارفان اسالمی، به

اندد کده در    ای بوده برخورداری اد شهودهای عاتی عرفانی، خود متارران برجسته

تدر اد دیگدران    اند؛ این مرلب کار بنها را متقن نقش فیلسوف عرفان نیز ظاهر شده

 دهد.  نشان می

های نهایی و دقیق عارفان  با وجود این قرابت، استیس نتوانسته است اد تحلیل

وجیه وحدت و کثرت بهره ببرد و اغلب این بیانات عارفان مسدلمان  مسلمان در ت

دقتی یا تعصب به امور دینی کرده است. درحاتی که عارف مسلمان  را حمل بر بی

به همان وحدت در عین کثرت قایل است که در متن شهود عداتی عرفدانی،     دقیقاً

گیدری اد قدوت    هشود، با دسترسی به متن شهود و بهدر  یعنی شهود بقایی دیده می

بیدد و   هدای عرفدانی برمدی    وارگدی گدزاره   تعقل خود اد عهدة حل معمای تناق 

وحدت را به متن وجود و کثرت را به شئون و مظداهر بن وجدود واحدد نسدبت     

دهد. با این حال، استیس، به دتیل نعف تحلیل خدود و عدد  توجده دقیدق و      می

دهد  ها تن می ال بودن این گزارههای عرفان اسالمی، به پارادوکسیر کافی به تحلیل

پذیرد. این اشرال اساسی در سراسدر تدالش اسدتیس همدواره مدانعی       و بن را می

 مخای در جهت پذیرش اردش و اعتبار معرفت عرفانی بوده است. 

هدای مشدترک تجربد  عرفدانی تدالش       تالش استیس جهت نشان دادن ویژگی
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یز به بار بورده است. امدا وی اد  بسیار مغتنم و مهمی است و نتای  درخشانی را ن

عهدة تبیین کافی ایدن نتدای  برنیامدده اسدت و بسدیاری اد بنهدا را در وندعیتی        

 کند.  پارادوکسیرال رها می

کندد   عرفانی مردرش مدی   تترتیب، ماهیتی که استیس برای تجربه و معرف بدین

 باشد.  یوار است، که هم در ساختار و هم در محتوا خود متناق  م ماهیتی تناق 

اد دیگر نقدهای وارد بر استیس معیاری اسدت کده وی بدرای اعتبدار و اردش     

ادراک مررش کرده است: معیار نظم یا انتظا . اوتین چاتش اساسدی در برابدر ایدن    

شناختی سادگاری در معنا یا معیار  معیار بن است که گویا بر اساس نظری  معرفت

نقددهای اساسدی روبروسدت و      د  مررش شده است. ایدن نظریده، اکندون بدا    

تددوان بن را بدددون بحثددی کامددل در ایددن دمیندده در چنددین بحددی مهددم و    نمددی

سادی پذیرفت. امّا اگر معنای نظدم و انتظدا  غیدر اد نظرید  سدادگاری       سرنوشت

هدای   است، باید مبانی بن مشخص گردد و بشرار گردد که بر چده اساسدی، داده  

شوند تنها بر اسداس شدباهت    پنداشته می شناختی غیرمنظم یا غیرمنتظم غیرواقعی

 ها به رؤیاها و توهمات کذب؟! بن

هدای   انتظدا  یردی اد مدالک    -گونه که استیس بیان داشته است بن ˚حتی اگر 

کند؛ باید  عینیت تجربه و شناخت باشد، این مالک بیشتر در جهت منای عمل می

قدد نظدم و انتظدا     گونه گات که هر ادراک مشترکی معتبر است مگر بنرده فا  این

باشد و چون معرفت و تجرب  عرفانی مشترک است و فاقد انتظا  نیسدت، معتبدر   

است، دیرا ساتبه اعم اد ساتبه به انتااء مونوع و ساتبه به انتااء محمدول اسدت و   

نظمی، یعنی اجزاء، وجود ندارد را شامل  نظمی مواردی نیز که مونوع بی نبود بی

تدوان اعتبدار تجربد  عرفدانی را بدر       معیار انتظا  هم مدی  شود. بنابراین، حتی با می
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 ها پذیرفت. اشتراک بن در سراسر فرهنگ و اساس اتاا  برا
 . ارزیابی دیدگاه فورمن )آگاهی اتحادی و غیر التفاتی(2-4

پرسشی که در اثر تونیحات فورمن اد رخداد بگاهی مح  به ذهدن خردور   

بور است یا خیر؟ با توجه به  حتوا شناختم کند این است که بیا این رخداد بی می

گونه متعلقی نددارد، بیدا شدناخت بددون      تثکیدهای مستمر وی که این تجربه هیچ

بوری  متعلق وجود دارد؟ در پاسخ، فورمن این دست تجارب را اد حیی شناخت

« ای اد گداد  گیری سدیاره  شرل»داند، در حد خار  اتعادة  می« امور جاتب»در حد 

کند و  های فلساه معرفی می قیق ماهیت علم هوهویتی را اد توقاگاهوی تونیح د

 گوید: می
آم.ه در فعل بنییانی یکاارچیه    میان شناختی به من چیزی از فیاین.های معیفت

تیوان، بفهمی،    دان،... نمیی  داشتنِ خود در یک آگاهی وای. در طول زمان نمی نگه

ای  باش.  یعنی تجیبه« معیفتی»توان. غیی التفاتی و در  ین یال  چگونه چیزی می

ای بیه   کن. و چییزی را در شیکل گیزاره    باش. که انسان در آن شناختی کسب می

شود بوناس.. این جملة  طییقی که  موماً شناخت از طییق آن بیای ما یاصل می

توان. ارزش یقیقی داشیته   می« من ب.ون هیچ فکیی بی.ار بودم»زمان گذشته که 

« تجیبیه »ییا  « فعیل »اختی باش.  اما چنین یالتی به صیف باش. و  در نتیجه  شن

 (431آشکارا معیفتی نیست.  همان  

پذیرد اما اثر مستقیم شناختی بر بن  فورمن تحقق خارجی تجرب  عرفانی را می

دند کده   هایش بو، نقاشی و فرایند هضم را مثال می سادد؛ وی در مثال مترتب نمی

دند. مردابق تقسدیم امدور انسدانی بده رفتدار و       اموری شناختی نیستند، اما اردشمن

احساس و شناخت، خروج تجرب  عرفانی اد دایرة امور شناختی به وسیل  فدورمن  

ای اد  گونه شود، دیرا وی تصریح دارد که هیچ سبب اندراج بن در دایرة رفتارها می
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احساس در تجرب  عرفانی ظهور ندارد. با این تاصیل، تجدارب عرفدانی، هرچندد    

توانند منشثی بدرای شدناخت    مند نیستند و اتبته می ارهایی اردشمندند، شناخترفت

پدذیرد و   فورمن حجیت و انرشاف ذاتیِ تجربد  عرفدانی را نمدی     باشند. در واقع،

دهدد، وتدی بن را داده و مدادة خدامی      حصول یقین را مستقیماً به بن نسدبت نمدی  

بور باشدند. بده دیگدر     انند شدناخت تو ها اتبته می هایی که بن داند برای استدالل می

توانند به حصول یقدین   هایی که می بیان، فورمن تجرب  عرفانی را مانند سایر نشانه

 داند، نه متضمن شناخت: کمک کنند، امری مُع دّ می

ها   نوان میال  زن.گی  ارف در میان داده با در نظی داشتن این واقعیت که  به

تیوان،   هاسیت. امیا ... نمیی    بخش خاصیی از داده  یاب.  این ]تجیبه نیز[ جییان می

فیهنگیی را تنهیا بیی     ای از باورهیای مییان   توان. مجمو ه بفهم، چگونه کسی می

 (431ای مبتنی سازد.  همان   اسا  چنین تجیبه

هایی کده وی   این ابها  در باب انرشاف ذاتیِ تجرب  عرفانی، با توجه به تحلیل

نبایستی به میان بیاید، دیدرا وی بدا طدرش ایدن     دهد،  می دست اد علم هوهویتی به

محتدوا   چگونده یدک بگداهی بدی    »مونوع، در حقیقت، پاسخ این پرسدش را کده   

در دسددت دارد، امددا گددویی بدده ربددط منرقددیِ ایددن علددم بددا « بورسددت؟ شددناخت

 مندی بگاهی مح  تارن ندارد. شناخت

، علدم  افتدد  فورمن در تبیین ماهیت  اتااقی که در رخدداد بگداهی محد  مدی    

هوهویتی را مررش ساخت و بن را به اتصال و حضور مستمر تعریف کدرد؛ ایدن   

های  اد  بشری است. امدا   ترین معرفت همان حضور عات م نزد معلو  و اد یقینی

هایی که نقل نموده یا انجدا  داده اسدت، بن تحظد      ها و گزارش وی در تما  گاته

هایی که هیچ  عرفی نموده است، تحظهای اد دمان م عنوان قرع  گمشده رخداد را به

 دهد: دست نمی تعریای اد بن جز نیندیشیدن و اطمینان به بیداری به
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دهی، چییزی    کیار را انجیام میی     که چگونه این من مطلقاً دربارة مکانیس، این

دارم یا چگونه بیه   می که چگونه خود را در طول زمان یکاارچه نگه دان،  این نمی

که در رخی.اد    دان، چگونه به این کن، ... من نمی ل، پی.ا میخود   نفسةفیآگاهی 

دانی،   سبب  ل، هوهویتی می ام؛ من صیفاً به ام  ل، یافته آگاهی محض هویار بوده

ام و دیگیی هییچ ... چنیین مسیاخلی خیار  از قلمییو  لی،         که مستمیاً هویار بوده

شیکارش کنی.    توانی. آ  طور کلی و خار  از آنچه  ل، هوهیویتی میی   به فهومیم

 (491هستن..  همان  

مند بدودن تجربد  عرفدانی راه را بدرای      هرچند این تصریحات در غیرشناخت

نماید، اما تصریحات دیگری اد فورمن وجود دارد که شداید   توجیه بن مشرل می

پدذیرد، امدا در    مند بودن بگاهی مح  را تا حددودی مدی   بتوان گات: او شناخت

ت. فورمن در البالی تونیحاتش اد چگونگی علمِ به تبیین بن با مشرل مواجه اس

شمرد که در فهم این نرته بسیار کاربمدد   هایی را برای بگاهی برمی بگاهی، ویژگی

 گوید: است؛ او می

 نیوان چییزی     نوان یک وای.ِ  ل،   ل، دارم  به نفسه  به من به هویاریِ فی

هیای یاریی    را با انگییزه ده.  چیزی که خاطیاا و افکار   که به خودش اتحاد می

شناس، که همچیون ییک ویی.ا      نوان چیزی می زن. ... من آگاهی را به گیه می

 (491توان. از افکار  ادارکاا  یا هی آنچه بگویی. آگاه شود.  همان   می

بوری بگاهی محد    تواند نوعی اعتقاد نمنی به شناخت شاهد دیگری که می

است. فدورمن وجدود دو سداختار    « هیسرشاری ت»شمرده شود، اشاره به ویژگی 

دهدد و   متااوت در بگاهی ثنوی را با کمک خصو یت سرشاری تهی تونیح می

بودن ناس و تصریح وی بر مدرِک بودن ناس در  تثکید وی در بنجا بر دوساحتی

 هر دو ساحت است.
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دهد  هوهویتی قلمداد نمودنِ ماهیت  ادراکی است که در تجارب بفاقی رخ می

کندد. وی وحددت و کثدرت     حاالت عرفانی ثندوی معرفدی مدی   را ها  نو فورمن ب

بددین  دورت کده شدخص همزمدان بدا سدایر         ˚موجود در تجدارب بفداقی را   

کندد   طدور بادتدابی درک مدی    های عادی دندگی )کثرت( مستمّراً خود را به فعاتیت

دهد، چرا که فورمن ماهیت چندین   به وسیل  علم هوهویتی تونیح می -)وحدت(

را به  دتیل اتحدادی و اتصداتی بدودن و عدد  تمدایز میدان عداتم و معلدو          علمی 

ی علدم   کنندده  بور بودنش، توجیه داند و، اد سوی دیگر، به دتیل علم غیراتتااتی می

در چنان تجاربی، بگداهی اد  » شمارد: و تجارب بفاقی می حا ل در حاالت ثنوی

طور  افرار و دبان را به طریق علم هوهویتی اد خودش بگاه است و، در عین حال،

 (499 همان  « کند اتتااتی درک می

 گوید: فورمن در جای دیگر در تو یف حاالت ثنوی عارف چنین می
ای بالواسطه یا شهودی اتاالی میان اشیای جهان را ایسا   ] ارف[ به گونه

هیا جزخیی از او هسیتن.. گیویی      هیا و آن  کیه خیود او بخویی از آن    کن.  چنان می

ان. یا شای. از طیییق محیی     ی وجودی خود او  آگاهی او  نفوذپذیی گوتهها یهال

خویش به درون جییان یافته است. کوتاه سخن آنکه ] یارف[ طیوری بیا اشییای     

انی. ... امیا ایین بی.ان      روبیو ش.ه بود که گویا در خود او آمیختیه و یکیی شی.ه   

نه رخ.اد آگاهی  معناست که بی خالف  ل، یسی  نه این نوع از تجیبه ]ثنوی[ و

 (491محض .... در ساختار خود التفاتی نیستن..  همان  

پس، باید ایراد را ناظر به تونیح مبهم و ناقص فورمن دانسدت. او بده جدای    

دارد کده   بنره بگوید حضوری سراسدر بگداهی را تجربده کدرده اسدت، بیدان مدی       

ت. او ای که سراسر فقط حضدور اسدت و نده بیشدتر را تجربده نمدوده اسد        بگهی

در حاتی که هشیاری مردرش   هشیاری را مرادف با بیداری جسمی معنا کرده است،
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کده   هرچند شاید خودش نیز به ایدن  بوری است، در تجربه همان ادراک و شناخت

ی تو دیف نمایدد   رااتاداظی همددون خدواب و بیدد    بایست با  این تجربه را نمی

دیگر  وجودیعاتم ور در ها احتمال حض متارن بوده باشد، دیرا در برخی گزارش

نعف فورمن در تو دیف ماهیدت رخدداد بگداهی      سادد. باید ریش  را مررش می

مح  را در تحلیل چگونگی علم حضوری جستجو کدرد. بدا نقدل قدوتی کده اد      

عربی به دست او رسیده است، توقع ارائ  تحلیلی  حیح اد علمی که اسداس   ابن

دیدرا محتدوای اتحداد و اتصدال     بن اتصال و حضور است دور اد انصاف نیسدت،  

 شود. سبب ادراک می

کندد کده    ( اشاره مدی 735)همان:  آگاهی  یفان  ذهن وفورمن در جایی اد کتاب 

تواند در یک تحظه به خددای   این بگاهی مبنایی برای این باور است که انسان می

 داندد  دهد که وی، هرچندد نمدی   نامتمایز پیوسته و در او محو گردد. این نشان می

چگونه باید اد این تجربه به چنین شناختی پل بزند، داشتنِ چنین ماادی را بدرای  

خواهدد بده ایدرادی کده خدودش بدر        کندد. شداید او مدی    بینی می این بگاهی پیش

است، مبنی بر ا عمدال قواعدد علدو  شدناختی و اتتاداتی بدر        هگرایان گرفت ساخت

سی به او نگویدد چگونده اد   ای که عاری اد شناخت است، مبتال نگردد تا ک تجربه

بید. در حقیقت، نرت  مبهم  می دست بور به ای شناخت یک پدیدة غیرشناختی قضیه

در نظری  فورمن چگونگی و ول اد یک بگاهیِ بدون متعلَدق بده ماداد شدناختی     

است و منشث بن غالت او اد این نرته اسدت کده اگدر بداور کندیم کده در تجربد         

دهد، باید بپذیریم که نتیج  اتصالِ عات م بده معلدو     میاتحاد  واتصال رخ   عرفانی،

ادراک و شناختی در غایت علو به معلو  است، هرچند میان عاتم و معلو  اثنینیتی 

تجربد  عرفدانی،    بخدش بدودن   برقرار نباشد. فورمن با اذعان ننمدودن بده معرفدت   
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ای اتتاداتی  هد  وطن خود، که ریش  علو  را دانش ناخواسته، به مبنای فیلسوفان هم

 ای که مجدانه در  دد نقد بن است. دهد، اندیشه دانند تن می می

مند بودن تجارب عرفانی  کند که این غیرشناخت اتبته، وی در ادامه تصریح می

توانند مبنایی  اند که می ها اموری جاتب توجه ها نیست، بلره بن اردشی بن سبب بی

طور مثدال، تدداو  بگداهی بددون      به ها و نظریات جدید قرار بگیرند. برای فرنیه

باشدد.  « پیوسدتن بده خددای نامتمدایز و فندای در او     »تواند مبنایی برای  محتوا می

 کند: فورمن تصریح می

ان. به این معناست که از هیچ طییق ساده و  اینکه تجارب  یفانی غییشناختی

.. بییای  توانی. هیچ اد ای شناختی را بی چنان رخ.ادی مبتنی سیازی  مستقیمی نمی

میال  است.اللی که از یک رخ.اد آگاهی محض به نو ی اد ای مستقی، در مورد 

شود  با فیض ورعیت غییشناختی و سیاختار معیفتیی ایین     وجود خ.ا کوی.ه می

غییالتفیاتی   تجربةةی.ذاته موکوک خواهی. بیود. ییک     نوع خاص از  یفان  فی

عییت  یتیی ییک گیزاره       نوان دلیلیی بییای ییک واق    توان. به خود نمی خودی به

غییالتفاتی بیوتی  تجربةای ن.ارد. از این جهت   شود  زییا ماهیت گزاره بیده کار به 

اش تحلیلی انجام پذیید تا جالب توجه  ای از ورقة طالست؛ بای. درباره شبیه قطعه

 (431ای از باورها که مستلزم آن است.  همان   زمینه گیدد  با تمام پیش

خورد تبیین این سخن است کده   ر دیدگاه فورمن به چشم میابها  دومی که د

تواند هم یک رفتار و فعل وجودی باشد و هم حاوی شناخت  چگونه یک امر می

و احساس؛ چیزی که در فلسا  اسالمی اد بن به حیثیات متعدد مندرج در امدری  

علدق و  جا که مت شود. در واقع، فورمن، اد بن تعبیر می« حیثیات اندماجی»واحد یا 

شناسدانه اد بن   گیرد، به دنبدال تبیدین معرفدت    نمی اش درنظر محتوایی برای تجربه

 رود. پس، بادگشت ایراد دو  به همان ایراد اول است. نمی
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 عرفان، ذهن، آگااه  ای اد کتابش  سومین ابها  در نظا  اندیش  فورمن قرعه

بدودن وی باشدد،    گرا تنهایی مدنظر قرار گیرد، شاید موهم ساخت است که اگر به

 در حاتی که با توجه به نرات فو  و تصریحات وی نیاد به تحلیل خاص دارد:

  ها  الگوهای رفتیاری  ای از باورها  تعییف زمینه هی  ل، شناختی مستلزم پیش

یابی. و تنهیا در    و غییه است که در ظیف آن مجمو ه است که این  ل، معنا میی 

صیف معنیا داد. ممکین اسیت مییان      جربةتتوان به یک  ای می ظیف چنین زمینه

 (431یک موجود نباش..  همان   به یک سادۀتجیبه و د وی  ل، یک تناظی 

گرایدان   در یک برداشت ظاهری، شاید به نظر بیایدد کده وی همانندد سداخت    

داند اما با توجه بده قیدد علدم شدناختی، وی      ها می دمینه تجربه را برایندی اد پیش

دیرا اساساً او تجربه را شدناختی   سادد، ایرة این امر خارج میتجرب  عرفانی را اد د

نماید که رابر  میان تجربده و مددعای    داند و در انتهای این قرعه تصریح می نمی

توان اد تجربه برای اثبدات مددعیات شدناختی     علو  رابر  مستقیمی نیست و نمی

 استااده نمود.
 

 نتیجه گیری

دو شخصدیت اد مختصدات اندیشد      در پایان بدا وجدود ترقدی شدگرف ایدن     

بنیدادین هدر دو، هدم در حیرد        اندیشمندان غرب، بایسدتی بده ندعف تحلیلدی    

شناسی تجرب  عرفانی اشداره نمدود. ایدن در     شناسی و هم در حودة معرفت هستی

حاتی است که با وجود دسترسی بنان به تراث اسالمی، انتظاری بدیش اد ایدن در   

های درخشان این دو اساساً به دتیل  بتوان گات دقتهر دو بُعد وجود دارد. شاید 

شان ناشدی اد عدد  فهدم     های بنیادین رجوع به بثارعرفای مسلمان است و نعف

شناسیِ اسال  و غرب  شناسی و معرفت مبانی این بثار و تااوت عمیق مبانی هستی
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تدا    بگیرندد،  کار است و این امر سبب شده است که عناوین را بدون تبیین دقیق به

بنجا که در تبیین جایگاه وجودی تجرب  عرفانی، استیس قایل بده پارادوکسدیرال   

شدود کده    شدود و فدورمن بده چاتشدی جددی مبدتال مدی        بودن تجرب  عرفانی می

که هر دو برای تجرب  عرفدانی جایگداه    تصریحاتش گذشت. اد سوی دیگر، با این

بیند و،  عرفانی با واقع برنمیاند، اد عهدة تبیین  حیح ارتباط تجرب   ای قایل ویژه

شمرند. ایدن دو کاسدتی نشدانگر قدوت      رو، دالیل را در این دمینه کافی نمی اداین

نظریات اسالمی و تزو  رجوعِ اندیشمندان محقق و منصف غدرب بده سدوی بن    

است و، در مرحل  قبل اد بن، نارسایی مبانیِ تارر غربیان را در این بداب بشدرار   

دهد بنان برای اثبدات نظریدات  دقیدق خدود مبدانی کدافی        ن میسادد، دیرا نشا می

 شناختی در دست ندارند. شناختی و معرفت هستی
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