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مقدمه

بی تردید در حکمت متعالیه با مفاهیمی مواجه هستیم که از حقهایق فراطبیعهی حکایهت
میکنند .با فر

درستی این اعتقاد ،سخن در اینجاست که چگونهه مهیتهوان تصهوری

روشن و فهمی درست و مطابق با واقع از آن حقایق به دست آورد؛ و چگونه مهیتهوان
آنچه را در عالم ذهن نقش بسته به زبان آورد یا به خامة قلم نگاشهت .در ایهن مختصهر
هدف این است که با بررسی روشهای شناخت و موانهع آن از نگهاه حکمهت متعالیهه،
گامی در این راه برداریم .بدین منظور الزم است چند مسئله بررسی شود:
0ه مراد از مفاهیم فراطبیعی چیست؟
2ه روشهای معرفت به مفاهیم فراطبیعی در حکمت متعالیه کدام است؟
9ه چه اموری مانع شناخت حقیقت این مفاهیم هستند؟ و چگونه باید از این موانع گذر
کرد تا به شناخت حقیقت این مفاهیم دست یازید؟
 .1مراد از مفاهيم ماوراي طبيعي چيست؟

در حکمت متعالیه با مفاهیمی مانند خدا و صفات او (علم ،قدرت ،حیهات ،اراده ،سهمع و
بصر) ،عقول (مالئکه) ،عرش و کرسی ،لو و قلم ،قضها و قهدر ،کتهاب ،صهراط ،میهزان،
قیامت ،بهشت ،جهنم و  ...مواجه هستیم .در نگاه حکمهت متعالیهه ،همهة ایهن مفهاهیم از
واقعیتهای غیر مادی و فراتر از طبیعهت (عهالم مهاده) حکایهت مهیکننهد کهه بها مبهانی
هستیشناسی حکمت متعالیه به اثبات رسیدهاند .این مفاهیم ،در فلسفههایی مطر هسهتند
که هستی را محدود به عالم ماده و جهان تجربی نمیکنند و حکمت متعالیهه نیهز یکهی از
آنهاست .از این رو ،در حکمت متعالیه با مراتب چهارگانة هستی روبهرو میشویم:
 )0مرتبة مادی و عالم طبیعت که پایینترین مرتبة هستی است و جز سوفسطایی و
ایده آلیست مح

 ،کسی در وجود آن تردیدی ندارد .البته برخی مانند ماتریالیستها ،از

این عالم فراتر نرفته و ماورای آن را انکار کردهاند.
 )2مرتبة عالم مثال که مرتبهای باالتر از عالم ماده است و تفاوت آن با عهالم مهاده در
این است که جرم و ثقل ،زمان و مکان ندارد؛ بلکه محیط بر عالم طبیعت است و عهالم مهاده
محاط در آن است .مشابهت عالم مثال با عالم طبیعت در این اسهت کهه اشهیای آن عهالم،
همانند اشیای این عالم دارای ابعاد هستند و از نظر هستیشناسی حکمت متعالیهه ،هندسهة

بررسي روشهاي شناخت حقايق فراطبيعي و موانع آن از نگاه حکمت متعاليه

194

اشیای این عالم بر وزان هندسة اشهیای عهالم مثهال یها خیهال منفصهل اسهت (طباطبهایی،
بیتاهب ،ص .)212وجه شباهت دیگر امور این عالم که به شناخت اشیای آن عالم بهه مها
کمک میکند ،شناخت ماهیت اشیاء در عالم خیال متصل اسهت؛ چنهانکهه مفهاهیم در عهالم
خیال دارای ابعاد هستند اما جرم ندارند ،اشیای عالم خیال منفصل نیهز بععهد دارنهد امها جهرم
ندارند .اثبات این عالَم ،مجال دیگری میطلبهد و در کتهب معتبهر حکمهت متعالیهه مضهبوط
است.
 )9عالم عقل عالمی است فوق عالم ماده و عالم مثال و وسهیعتهر از آنهها؛ فهارغ از
حدود این عوالم و بسیطتر از عالم مثال است و واسطة فی

اسهت بهرای موجهودات دو

عالم دیگر؛ چنانکه عالمة طباطبایی مینویسد :عقل مفارق ،وجودش وسیعتر و حهدودش
کمتر و ذاتش نیز بسیطتر از عالم مثال است (طباطبایی ،بیتاه ب ،ص .)212این عالم نیهز
با براهین خاص خود در فلسفة الهی به اثبات رسیده است (رک .ابنسینا ،0912 ،ص،498
صدرالدین شیرازی ،0921 ،صص .)082-043
 )4مرتبة بعد از عالم امکان (عالم طبیعت ،مثال و عقل) مرتبة هستی ربوبی است کهه
مرتبة وجود ال یتناهی حهقّ تعهالی و اسهماء و صهفات اوسهت؛ حقیقتهی کهه اصهل همهة
حقیقتهاست و واحد و بسیط من جمیع جهات است و هیچ گونه کثرتهی ه چهه کثهرت
خارجی و چه کثرت عقلی ه در او راه ندارد .در عین حال که همة کماالت مراتب وجهود
را داراست و همه صفات کمالیه مانند حیهات ،علهم ،قهدرت ،اراده ،مشهیت و رحمهت را
داراست اما در عین حال ،این کماالت به نحو بساطت و وحدت در آنجها موجودنهد و بها
ذات بیهمتا و بیانتهای حقّ عینیّت دارند (صدرالدین شهیرازی ،0380 ،ج ،2صهص-021
 .)044خدای تعالی ،از همان جهت که عالم است قادر است و مرید ،و بقیة صفات کمهال
را نیز به نحو عینیت با ذات و سایر صفات داراست .از اینجاست که فهم حقیقهت علهم و
حقیقت قدرت و حیات در خدای تعهالی دشهوار مهینمایهد و موجهب گردیهده تها آرای
متعارضی از سوی حکیمان و متکلمان ارائه گردد؛ چنانکه بعضی به نفی صفات ،و بعضی
به زیادت صفات بر ذات ،و برخی دیگر به اشتراک لفظهی بهین اسهماء و صهفات حهق و
اسماء و صفات در عالم امکان ،و بعضی به عینیت مفهومی و مصداقی برخی صفات تفهوّه
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کردهاند (صدرالدین شیرازی ،0380 ،ج ،2صص  .)044-021پس باید بها دقهت در مبهانی
معرفتی خویش ،راه درست فهم این حقایق را تحصیل کنیم.
بر این اساس بایهد گفهت کهه مهراد از مفهاهیم فراطبیعهی ،مفهاهیمی اسهت کهه از
موجودات حقیقی فوق عالم ماده خبر میدهند؛ یعنی مفهاهیمی کهه از موجهودات عهالم
مثال ،عقل و مرتبة ربوبی حکایت میکنند.
 .2روشهاي معرفتي حکمت متعاليه در شناخت حقايق فراطبيعي

به طور کلی ،در حکمت متعالیه روشهای تجربی ه حسّهی ،عقلهی ه برههانی و شههود
عرفانی و وحیانی معتبر شناخته شدهاند؛ اما پیداست که روش حسی و تجربهی ،تنهها در
عالم طبیعت معرفتبخش است و باب شناخت ماورای طبیعت بر آن بسته اسهت؛ چهرا
که ابزارهای معرفتی عالم ماده ،چشم ،گوش و سهایر حهواس پهن گانهه بهرای شهناخت
طبیعت خلق شدهاند و آنچه بشر از ابزارهای علوم تجربی از میکروسکوپ تا تلسهکوپ
و  ...میسازد ،همه برای کمک به همین ابزارهای حسی ساخته شدهاند؛ لذا ایهنهها ههم
در شناخت آن حقایق بیفایدهاند .از ایهن رو ،فلسهفهههای ماتریالیسهتی و پوزیتویسهتی

نمیتوانند دربارة بیمعنایی یا معناداری 0و انکار یا اثبات این مفاهیم سخنی بگویند؛ چرا
که این حقایق ،اموری نیستند که به چنگ ابزارههای حسهی در آینهد .بنهابراین بایهد راه
دیگری را پیمود تا شاید روزنهای به آن عوالم محیط بر ایهن عهالم بگشهاییم .در نتیجهه
باید به روش های دیگر یعنی معرفت عقالنی ،شههود عرفهانی و وحیهانی روی آورد .از
نظر حکمت متعالیه ،روش عقلی و فلسفی که با منطق برهان یقینی طیّ طریق میکنهد و
شهود عرفانی که با سلوک عرفانی به صید حقیقت مینشیند ،هر کدام تا حدّی میتوانند
ما را در دریافت حقایق مورد نظر یاری نمایند؛ 2اما برای دریافت عمیهق حقهایقی ماننهد
اسههماء و صههفات الهههی و مفههاهیم و حقههایقی ماننههد عههرش و کرسههی ،لههو و قلههم و
ویژگی های معاد جسمانی ،بهشت ،جهنم ،صراط و میزان و  ،...ویژگهی نفهس در عهالم
برزخ ،عقل برهانی و حتی شهود عرفانی هم ناتوان است؛ پس بایهد منبهع معتبرتهری را
جستوجو کرد و آن منبع وحی است 9که برای انبیا بی واسطه ،و برای پیروان آنهها بها
واسطه حاصل است؛ چنانکه در «قرآن کریم» بهه پیهامبر(ص) فرمهوده اسهت« :أن زل اهلل
علیک الکتاب و الحکمة و علّمَکَ ما لم تکن تعلم :ای پیامبر ،خدا بر تو کتاب و حکمهت
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فرستاد و حقایقی را به تو آموخت که تو (با عقل بشری و شهود عرفانی) نمهیتوانسهتی
به آنها برسی» (نساء .)009:و در همین راستا به مؤمنان مهیفرمایهد« :و یعلّمک م م ا ل م
تکونوا تعلمون :پیامبر چیزهایی به شما میآموزد که نمیتوانستید (بها ابزارههای معرفتهی
خودتان) به آنها معرفت پیدا کنید» (بقره.)080:
معرفتهای وحیانی ،از جهت مطابق با واقع بودن ،معرفت روشنی از حقایق را بهرای
ی الههی کهه دریافهت کننهدة وحهی اسهت بها
دریافت کنندة وحی ارائه می دهد؛ چهون نبه ّ
سرچشمة حقیقت متصل میگردد؛ اما آنگاه که میخواهد این معرفهت وحیهانی بهه مهردم
منتقل شود و برای آنان بیان گردد ،باید تنزّل پیدا کند تا به زبان بشری و مردمی کهه پیهامبر
در میان آن قوم مبعوث شده است درآید؛ چنانکه خدای سبحان دربارة قهرآن مهیفرمایهد:
«انه لتنزیل ربّ العالمین  ...بلسان عربیٍ مبین :همانها ایهن رقهرآنر فهرو فرسهتادة پروردگهار
جهانیان است  ...رکهر به زبان عربی روشن رنازل شده استر» (الشعرا .)038:اینجاست کهه
قرآن به عربی و تورات به لسان عبری نازل میشود .با همهه ایهن احهوال ،خهردی نهاب و
صدری پاک میخواهد تا این حقایق را فهم کند.
 .9موانع معرفت به حقايق ماوراي طبيعي و راههاي عبور از آن

برای معرفت به مفاهیم فراطبیعی ،مشکالتی فراروی فاعل شناسا وجود دارد که بایهد از
آنها عبور کند .مهمترین مشکالت عبارتاند از:
0ه زبان بشری :معرفتهایی که برای انبیای الهی از طریق وحی حاصل مهیشهود ،در
نهایت باید در قالب الفاظ بشری ریخته شده و به مردم عرضه گردد .در اینجها بها مشهکل
محدودیت زبان بشری مواجه هستیم .این مشکل ،در معرفت شهودی و عقالنی نیز حهاکم
است؛ هنگامی که عارف یا حکیم میخواهد آنچه را شهود کرده یا تعقل کرده بیان کند ،به
ناچار باید آن را در قالب الفاظ بریزد .الفاظ غالباً بهرای معهانی محسهوس و مهادی وضهع
شدهاند؛ حال اگر الفاظ را ظرف حقایق فراطبیعی قرار دههیم ،الزم اسهت کهه توسّهع پیهدا
کنند و آن حقایق هم تنزّل یابند و مضیق شوند تا ظرف و مظروف تناسب پیدا کننهد .پهس
گرچه زبان بشری نقش اساسی و زیربنایی در انتقال معرفهت دارد ،لکهن تنگناههای زبهان
مانع انتقال معرفت از دریافت کنندة معرفت ه خواه وحیانی باشد یا شهودی و عقلهی ه بهه
جویندگان معرفت است؛ چرا که زبان ،در آغاز برای رفع حوائ دنیوی و مادی وضع شهد
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و سپس هنگامی که حکیمان ،عارفان و انبیا دریافهتههای عمیقهی از حقهایق وجهود پیهدا
کردند و خواستند آن را برای مردم بیان کنند ،به ناچار میبایست با همین زبهان بشهری بها
آنان سخن میگفتند و یا بر الواحی مینوشتند .استاد مطههری گفتهه اسهت :محهدود بهودن
مفاهیم و الفاظ و کلمات از یک طرف و انس اذهان به مفهاهیم حسهی و مهادی از طهرف
دیگر ،کار تفکّهر و تعمهق در مسهائل مهاوراء الطبیعهی را دشهوار مهیسهازد؛ زیهرا معهانی
ماوراءالطبیعی را در محدودة مفاهیم وارد کردن و در قالب الفاظ جا دادن  ...شهبیه ریخهتن
دریا در کوزه است (طباطبایی ،بیتاهالف ،ج ،8مقدمه ،ص.)99
استاد حسنزاده آملی نیز دربارة قصور الفاظ در ادای معانی ماورای طبیعی مینویسد:
«وضع الفاظ برای همة معانی و حداقل برای اکثر آنها از دیدگاه طبیعت است و
رنگ ماده گرفته است  ...و از انتقال یافتن به معانیای که در طول معهانی مهادی
قرار گرفتهاند ،در زحمت میافتیم( ».حسنزاده آملی ،0929 ،ج ،2ص)281
یا در جای دیگری گفته است که عالم علم و غیب را دانستی که معانیاند و غیر متّصف
به اوصاف و احکام ماده؛ پس چگونه محدود میتواند مبهیّن و معهرّف نامحهدود باشهد.
ایشان در ادامه ،به لو و قلم مثال میزند و مینویسد:
«این لو و قلم مادی است که به آنها انس پیهدا کهردهایهم ،امها در بهاب معهانی،
رارباب معرفتر میفرمایند که هر چه واسطة نگارش است قلم؛ و هر چه پذیرنهدة
نقش و نگار و خط و کتابت است ،لو است؛ و هر یک از لو و قلهم را مراتبهی
است که بعضیها مادیاند و بعضیها مجرد از ماده .و احکام آن یعنی لهو و قلهم
بر موجودات ماورای طبیعت نیز به معانی لطیف و دقیق اطالق میشود که اگهر آن
را تنزّل دهیم تا در عالم ماده خود را نشان دهد ،این لو و قلم مهادی مهیشهود و
اگر این لو و قلم عادی را تجرید کنیم و ترفع دهیم یعنی باال ببریم ،همان لو و
قلم نوری عاری از ماده میگردد( ».حسنزاده آملی ،0929 ،ج ،2ص)282
نتیجه اینکه برای درک مفاهیم ماورای طبیعی ،یها بایهد مسهتقیماً در کارگهاه عقهل
بنشینم و با مقدمات برهانی و فارغ از قالب الفاظ در حقیقت فرو رویهم ،یها آینهة دل را
صاف و مطهر نماییم تا انوار حقیقهت بهر آن بتابهد و از گفهتن و نوشهتن آن حقهایق دم
فروبندیم ،یا اینکه به محدودیت های الفاظ در مقام تعلیم و تعلم حقهایق توجهه داشهته
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باشیم تا به جهت ضیق لفظ ،تصویری واژگونه در لو ذهن ما نقش نبندد و یا در جهان
دیگران ننشانیم.
2ه انس به محسوسات :ما آدمیان به دلیل انس به محسوسات و غوطههوری در عهالم
ماده دوست داریم مفهاهیم قدسهی مهاورای طبیعهی را در حه ّد محسوسهات و وابسهته بهه
محسوسات تنزّل دهیم و انتظار داریم حقایق عالم غیب را با همان ابزارههای عهالم مهادی
رصد نماییم؛ و حال آنکه آنها را ابزار دیگری بایسته است .عالمه طباطبایی در بهاب ایهن
مانع مینویسد :انس و عادت چنین است که وقتی الفاظی را میشهنویم ،معهانی مهادی یها
وابستة مادی آنها به ذهن متبادر میشود؛ چون بدنها و قوای متعلق به آن ،تها زمهانی کهه
در این جهان زندگی میکنیم ،در قالب مادی ریخته شدهاند .از این رو ،وقتی الفاظی ماننهد
حیات علم ،قدرت ،سمع و بصر ،کالم و  ...را میشنویم ،وجودهای مهادی آن مفهاهیم بهه
ذهن ما مبتادر میشود .همچنین وقتی الفاظ آسمان ،زمهین ،لهو  ،قلهم ،عهرش ،کرسهی و
ملک و  ...را میشنویم ،مصادیق طبیعی آن به ذهن ما متبادر مهیشهود (طباطبهایی،0401 ،
ج ،0ص.)02
پس برای آنکه از زندان عالم محسوسات رها شویم ،باید بها تعقهل در امهور معنهوی و
ترک شهوات دنیا ،قدری نفسمان را از مرتبة نباتی و حیوانی بهه مرتبهة عقالنهی رسهانده و از
آن نیز عبور کرده به عقل قدسی و فنای ربوبی برسیم؛ چنانکه مالصدرا ،آخرین مرتبة کمهال
عقل عملی نفس را فنا از ذات خویش و(استغراق در ذات و صفات الهی) میدانهد کهه ایهن،
مرتبة نهایی سیر و سلوک به جانب خداست (صدرالدین شیرازی ،0921 ،ص.)211
9ه محصور بودن ما در زمان و مکان :ما موجهودی زمهانی و محهاط در دایهرة مکهان
هستیم و تا خود را از این زندان آزاد نکنیم ،نمیتوانیم وجودات محهیط بهر ایهن دایهره و

حقایق فرازمانی و بیزمان 4را درک کنیم .اینکه عرفا همواره بدن را قفس جهان دانسهته و
آرزوی آزادی آن را داشتهاند ،مقصود آنها تفریح و تفرّج به عوالم دیگر نبوده است؛ بلکهه
مقصودشان وصل به حقایق و فهم حقایق نازمانی و المکانی بوده است .حافظ میگوید:
«خرم آن روز که با دیدة گریان بروم کککک تها زنم آب در میهکده یکبار دگر
معرفت نیست در این قوم خدا را سببی ک تا برم گوهر خود را به خریدار دگر»
(حافظ ،0914 ،ص)088
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و این آرزوی عارف برای شکافتن مرزهای زمهان و مکهان اسهت .امها چهون اشهیای
محسوس را همواره در قید زمان و مکان درک میکنیم؛ و به عبارت دیگر ،عادت ما چنین
است که لباس زمان و مکان را بر اندام هر مفهومی که میشنویم بپوشانیم ،از این رو وقتی
مفاهیم فرازمانی و المکانی را ههم مهیشهنویم ،دوسهت داریهم آنهها را در همهین لبهاس
پوشانده و مقیّد به زمان و در حوزة مکان درک کنیم؛ چنانکه عالمه طباطبایی میفرماید:
«وقتی می شنویم خدا عالم را آفرید و چنین کرد ،چیزی را دانست یا اراده کرد یا
خواست یا می خواهد و  ...فعل خدا را مقید به زمان میکنیم بر اساس آنچه نهزد
ما شناخته شده است و به آن انس داریم .همچنین وقتی مهیشهنویم کهه خهدای
تعالی می فرماید« :التّخذنَه من لونّا :از نهزد خهود مهیگهرفتیم» (انبیها« )01 :و مها
عنداهلل خیر :آنچه نزد خداست بهتر اسهت» (قصهص )21 :و «الی ه ترجع ون :بهه
سوی او باز میگردید» (بقره ،)28 :این گفتههای خدای تعالی یعنی «نزد» ،و «بهه
سوی او» را مقید به مکان میکنیم( ».طباطبایی ،0401 ،ج ،0ص)02
عالمه طباطبایی راه برونرفت از این محذورات را در این میدانهد کهه بایهد متوجهه
باشیم مالک درستی یک نام بر یک مصداق ،غایت و غر

حاصل از آن شهیء اسهت نهه

جمود ورزیدن بر یک شکل واحد (طباطبایی ،0401 ،ج ،0ص .)09ایشهان بهرای توضهیح
مطلب ،مثال چراغ را بیان کرده است که مفهوم چراغ ،در پانصد سال قبهل بهر چهراغههای
فتیلهای روغنسوز یا نفتسوز صدق میکرد و االن هم که بنا بر تحوالت علمی ،چراغههای
الکتریکی جدید اختراع شده ،همین نام بر آنها صادق است؛ در حالی که نه فتیلهای است
و نه روغن یا نفتی که در آن چراغها بود؛ امها غایهت و ههدف تسهمیة چهراغ کهه اعتبهار
نوربخشی آن است ،ثابت مانده است (طباطبایی ،0401 ،ج ،0ص.)09
بر این مبنا ،اگر بخواهیم دربارة مفاهیم ماورای طبیعی سخن بگهوییم ه مهثالً وقتهی
در باب علم الهی سخن میگوییم ه باید همین نکته را در نظر داشهته باشهیم کهه غایهت
علم ،آگاهی های روشنی است که ما از هستی و جهان اطراف خود حاصل میکنیم .ایهن
معنا در موجودات ماورای طبیعی هم صادق است؛ خدا عالم اسهت ههم همهین معنها را
دارد و اگر چه علم ما با علم خدا بسیار متفاوت است به گونهای کهه علهم مها زایهد بهر
ذات ماست ولی علم خدا عین ذات اوست ،یا علم ما امکانی است و علم خدا وجهوبی
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است ،و یا علم ما کیف نفسانی است و علم خدا عین وجود است؛ اما مفهوم علم در مها
و خدا یکسان است و غایت عالم بودن در هر دو جا ،به نحو یکسان صادق است.
بنابراین اگر بخواهیم مفاهیمی را که در عرف بشری بکار میبهریم ،در مهورد خهدا و
سایر موجودات ماورای طبیعی بکار بریم ،باید متوجه باشیم که همان گونه کهه وجهودات
فوق مادی ،از لحاظ وجودی ،وجودی برتر دارند و وجود به نحو تشکیکی بر همهة آنهها
صادق است ،اوصاف وجودی نیز همین گونهاند؛ یعنی علم ،قدرت ،اراده ،حیات ،بینایی و
شنوایی و همه صفاتی که کماالت وجودیاند و هم از نظر عقلهی و ههم بهه بیهان صهادق
وحیانی در مورد خدا و سایر موجودات قدسی وارد شدهاند ،بر آنها به نحهو تشهکیکی و
توسّع در مفهوم صادق است .مثالً در باب مفهوم بینایی ،نکتة اساسی در دیدن ایهن اسهت
که میتواند به ما آگاهیهای رو در رو و مورد اعتماد بدهد .اگر میگهوییم خهدا بیناسهت،
واژة دیدن را در همان معنای خودش به کار میبریم؛ اما با دیدی بهس وسهیعتهر از آنچهه
معموالً در استعمال عرفی این کلمه در مدّ نظر است و با حفظ غایتی که از دیهدن در نظهر
داریم .پس در معنای الفاظ ،غایت و هدف باید مورد توجه قرار گیرد نه شهکل و صهورت
لفظ .اگر دیدن در عالم طبیعت با چشم و دستگاههای کمکی چشم است ،همة اینها یهک
مرتبه از وجود بینایی و آن هم در عالم ماده است؛ در حالی که این لفهظ ،وقتهی بهه عهالم
باالتر صعود کند ،رقیقتر و لطیفتر میشود و دیگر چشم مادی مورد نیهاز نیسهت؛ چهون
عالم ماده نیست .بنابراین اگر خدای تعالی میفرماید که خدا اعمال شهما را مهیبینهد و یها
رسول خدا اعمال شما را میبیند (توبه 34 :و  ،)018دیگر نباید بهه دنبهال چشهمی انسهان
گونه در ذات خدای تعالی باشیم؛ آن گونه که مشبهه و برخی اههل حهدی و ظاهرگراهها
تصوّر کردهاند (شهرستانی ،0420 ،ص021؛ ابن خزیمه ،0408 ،صص .)013-012
4ه محدودیت عقل بشری :بسیاری از حقایق ماورای طبیعی ،بهویژه حقایق مربهوط بهه
اسماء و صفات الهی ،بیکرانه و نامتناهی هستند؛ اما عقل بشر محهدود اسهت .ایهن حقیقتهی
است که غواصان معرفت الهی هم به آن اشاره کردهاند؛ چنانکه امیرمؤمنان(ع) فرموده اسهت:
«لم یُطلِع العقولَ علی تحویو صفته :عقل را بر کرانههای صفاتش مشرف نساخته است» (عبهده،
 ،0409ص .)089و امام زین العابدین(ع) در مناجهات العهارفین مهیفرمایهد« :اله ی عج زت
العقول عن ادراك کنه جمالک  ...و لم تجعل للخلق طریقاا الی معرفتک الّا بالعجز ع ن معرفت ک:
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پروردگارا ،عقلها از ادراک کنه جمالت عاجزند  ...و آفریدگان را راهی به مقهام معرفهت تهو
نیست جز اعتراف به ناتوانی از شناختت» (قمی ،0981 ،ص.)204
8ه آلودگیهای نفسانی :چون حقایق فراطبیعی از عالم قدس و پاکی هستند ،پهس تنهها
جانهای پاک میتوانند ظرف وجودی آن حقایق باشند .قرآن کهریم شهرط دریافهت حقهایق
وحیانی را طهارت درونی و بیرونی میداند و در باب دریافت حقیقت قرآن میفرماید« :ال
یمسّه االّ المطهرون :تنها جانهای پاک میتوانند حقایق این کتاب را دریابنهد» (واقعهه.)13 :
همان گونه که تنها دستهای پاک حقّ دارند آن را لمس نمایند.
عالوه بر آن ،هر جا قرآن از تعلیم کتاب و حکمت سخن میگوید ،پهیشزمینهة آن را
تزکیه ،یعنی پاک نمودن درون ذکر میکند؛ چنانکه چنهد بهار تکهرار مهیکنهد« :ی زکّیهم و
یعلّمهم الکتاب و الحکمة» (رک .جمعه2 :؛ بقره023 :و080؛ آلعمران .)024 :یعنی تها پهاکی
درونی نباشد ،علم به کتاب و حکمت الهی حاصل نمیشود و به همهین سهبب اسهت کهه
خداوند تزکیه را مقدم بر تعلیم ذکر کرده است.
عارفان هم شرط اساسی معرفت را پاکی قلب از آلودگیهای گنهاه و حهبّ دنیها و
آنچه مربوط به دنیاست ،دانستهاند .مولوی میسراید:
«دفتر صوفی سواد و حرف نیست کککککک جز دل اسپید همچون برف نیست
زاد دانهشهمهنهد آثهار قههلهم ککککککککک زاد صهوفهی چیهست آثار قهدم»
(مولوی ،0911 ،ص)083
قلب سفید همان قلب پیراسته از آلودگیهای دنیا و عالم ماده است .خواجه عبداهلل انصهاری،
از آشنایی تا دوستداری را هزار مقام و از آگاهی تا گستاخی را هزار منهزل و ایهن جملهه را
بر صد میدان نهاده و میدان دهم را تهذیب دانسته است (انصاری ،0982 ،صص 01و)21
دکتر حسین نصر نیز دربارة لوازم شناخت امر قدسی معتقد اسهت کهه عیهوبی ماننهد
غرور ،تنگنظری و دروغگویی ،آلوده کنندگان رو اند و انحرافاتی هستند که مهانع تحقّهق
معرفت واقعی میگردند .منظر شهودی ،این شرور و گناهان را نه تنها از نظر اخالقی بلکهه
از لحاظ هستی شناختی مورد مداقّه قرار میدهد .آدمی بایستی متواضع باشهد؛ تواضهع نهه
احساسی عاطفی بلکه عقالنی است .همین نکته دربارة نهوع دوسهتی ،صهداقت و فضهایل
عمدة دیگر صدق میکند .برای تحقّق معرفت ،آدمی بایسهتی ایهن فضهایل را در خهودش
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پرورش دهد و رو را به آنها زینت بخشد؛ به طهوری کهه شایسهتگی دیهدار بها فرشهته
معرفت را پیدا کند (نصر ،0989 ،ص.)281
حکیمان الهی هم شرط فهم حقایق حکمت الهی را تهذیب باطن میدانند؛ چنانکه
حکیم اشراقی سهروردی مینویسد:
«کمترین درجات و شرایط خوانندة این کتاب این است که بارقة خهدایی بهر دل
او تابش کرده و فرود آمده باشد و ورود آن ملکة وی شده باشهد و آنهان کهه از
بارقههای الهی بهرهمند نشده باشند ،نمیتوانند از این کتاب سودی برگیرند».
(سهروردی ،0921 ،ص)22
حکیم الهی ،صدرالمتألهین ،مؤسس حکمت متعالیه نیز بعد از آنکه مهدّت مدیهدی
از مردم عالم نشناس زمانهاش کناره گرفت ،مینویسد:
«توجّهم را به سوی مسبِّب االسباب جلب نمودم و از اعماق وجودم به سهوی او
که آسان کنندة هر مشکلی است تضرّع کردم .پس وقتی مدت زیادی بر این حال
اختفا و گوشه گیری باقی ماندم ،نفسم به سبب این مجاههدتههای طهوالنی ،بهه
شعلة نوری مشتعل گردید و قلبم به دلیهل کثهرت ریاضهتهها ملتههب شهد؛ در
نتیجه ،محل افاضة انوار ملکوتی و فرود آمهدن اسهرار جبروتهی گردیهد و انهوار
احدیت بر آن تابید و  ...اسراری بر من آشکار شد که تاکنون بهر آن آگهاه نشهده
بودم و رموزی بر من هویدا گشت که با حکمت برهانی بدان نرسیده بودم».
(صدرالدین شیرازی ،0380 ،ج ،0ص)8
استاد جالل الدین آشتیانی ،حکیم حکمت متعالیه عصر ما نیز مینویسد:
«حق تعالی راهنمای اهل مکاشفه است که باطن آنها را به ملکهوت عهالم متصهل
میسازد و حقایق را به چشم حقّ بین فرد شهود مینمایاند .سالک در مقهام تحقّهق
به علم الیقین ،اگر نفس خود را از رذائل تطهیر و پاک نماید  ...و ملکات رذیلهه را
که منشأ صدور معاصی است از خود دور سازد  ...و قلب خهود را از محبّهت غیهر
خدا خالی کند و حقّ را در قلب خود جای دهد  ...از مقهام علهم الیقهین بهه مقهام
شهود رمیرسدر و حقّ را با چشم دل میبیند( ».آشتیانی ،0911 ،صص )84-89
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بنابراین فاعل شناسا باید دو گام اساسی بردارد :یکی اینکه خود را از جههت درونهی
آماده نماید و این آمادگی درونی حاصل نمیشود مگر با تزکیه نفهس از رذایهل اخالقهی و
آراستن آن به فضایل معنوی و ایجاد شوق و محبّت در درون خویش بهرای دریافهت ایهن
حقایق؛ به ویژه عشق به معرفت خدای سبحان و اسماء و صفات او ،که افاضه کنندة علهم
و مسبب االسباب هر فضیلتی است .دیگر ایهنکهه ظرفیهت عقلهی و وجهودی خهویش را
ی منهازل معرفهت بها
افزایش دهد و آن ،با اکتساب فضایل علمهی و معهارف عقلهی و طه ّ
گامهای استوار تحصیل میگردد .چنانکه مالصدرا معتقد است با اکتساب فضهایل انسهانی
و معارف عقلی ،انسان تا افق ملکوتیان و مالئکة مقربین تعالی مییابهد و ایهن اعهال مرتبهة
انسان بما هو انسان است .وی در ادامه مینویسد:
«وقتی این کمال برای انسان حاصل شد و به نهایت افق انسانی رسید ،نهور افهق
اعالی الهی بر او تابیدن آغاز میکند؛ آنگاه یا حکیمی الهی میشود کهه الهامهات
ربّانی به او میرسد یا نبی الهی میشود که وحی الهی را دریافت میکند».
(صدرالدین شیرازی ،0380 ،ج ،0ص)948
پس آنگاه که انسان بر اثر طهارت نفس و مجاهدت علمی به مقام معرفهت رسهید،
حقایق عالم قدس بر عقل و جان او هویدا میگردد و حقایق را میبینهد و آگهاهیههای
روشن از آن بدست میآورد و به حقایق عالم میگردد.
نتيجه

حاصل سخن اینکه شناخت مفاهیم ماورای طبیعی ،بر اصول و ارکانی مبتنی اسهت کهه
فاعل شناسایی باید با قدمهای استوار این راه را بپیماید وآن اینکه:
 0ه هستی شناسی خود را تعالی بخشیده و از افهق مهاده و حصهار طبیعهت خهارج
گردد و عالم مثال و عقل را درنوردد و به فوق آنها یعنی عالم ربوبی برسد.
2ه راه های معرفت را بشناسد و بداند که در فهم حقایق فراطبیعی ،روش حسّهی و
تجربی پاسخگو نیست؛ بلکه باید با عقل برهانی یا شهود عرفانی یا وحی رحمهانی (بهه
نحو مانعه الخلو) به فهم آن حقایق دست یازد.
9ه موانع معرفت را شناسایی نموده و این موانع را از سر راه بردارد.

بررسي روشهاي شناخت حقايق فراطبيعي و موانع آن از نگاه حکمت متعاليه
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4ه ویژگیهای فاعل شناسایی را بشناسد تا بداند که همه کس ،توفیهق دریافهت آن
حقایق را ندارد؛ بلکه اوحدی از مردم بعد از طی کردن مراتب عقل نظری و عقل عملی
و سلوک معنوی و شاگردی در مدرسة انبیای الهی میتوانند توفیق تحصیل آن حقایق را
کسب نمایند.
يادداشتها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0پوزیتویستها معتقدند که گزارههای ماورای طبیعی ،چون با ابزار تجربی تحقیق پذیر (یعنی
اثبات پذیر یا ابطال پذیر) نیستند ،پس بیمعنا هستند (رک .فعالی ،0913 ،ص.)912
 .2در توضیح این مطلب ،رک .صدرالدین شیرازی ،0380 ،ج ،0صص .00-0
 .9مالصدرا در مقدمة «اسفار» گفته است« :القینا زمام امورنا الیه و الی رسوله النذیر المنذر فک لّ
ما بلغنا منه آمنّا به و صوّقناه» (صدرالدین شیرازی ،0380 ،ج ،0ص.)00
 .4موجودات عالم عقل ،فرازمهان هسهتند و عهالم ربهوبی بهیزمهان اسهت؛ چنهانکهه میردامهاد
موجودات را به زمانی ،دهری و سرمدی تقسیم کرده است.
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