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چکیده 
سیّد حسین نصر ،بزرگترین فیلسوف سنّتگرای زندۀ جهان معاصر ،اصل
بنیادینی را مبنای حکملت جلاادان قلرار داد هلع ابلارس اسلت از تملایز
مابعدالطّبیعی اق شهودی ا اق استداللی صرف .نصر ،معرفلت قدسلی را
ثمرۀ اق شهودی الهلی ا سلایر اللو ا مکاتل فلسلیی را نتیۀلع اقل
استداللی بشری میداند ا با تبیین ماهیّت ذاتی معرفت قدسی ،بلع تملایز ن
از فلسیع میپردازد .از منظر ای ،اق اسلتداللی ،پلاااو ا انعکلاق اقل
شهودی بر مرتبع ذهن بشری است ا استدالل منطقلی ،صلرفاب بیلان صلوری
سوباهتیو از تۀربع اباهتیو حقیقت مابعدالطّبیعی اسلت هلع مقلدّ بلر اقل
استداللی صرف ا خودِ سوژ ای است هع ام استدالل را انۀلا ملیدهلد.
نتیۀع استدالل نصر این است هع معرفت قدسی ،معرفتی «اشراقی» ا ااطایی
است ،هع برخالف فلسیع ،هع از طریق هس بع دست می یلد ،از مبلدک هل
بر قلوب ،جایگا قوّۀ ااقلع ،افاضع میشود .بع بیان ارفانی ،این معرفلت ،از
سنخ «احوال» است نع «مقاماس»؛ ا بع همین دلی  ،جزا «مواه » بلع شلمار
میراد ،نع «مکاس » .در این مقالع بلا رجلوب بلع اصل ثلار نصلر ا سلایر
سنّتگرایان ،هلع بلع رات تیلیللی -توصلییی انۀلا شلد اسلت ،مبلانی
مابعدالطّبیعی معرفلت قدسلی را ،هلع هملان مابعدالطّبیعلع سلنّتی «شلر » ا
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متافیزیک حقیقی در غرب است ،تبیین هرد ا رابطع این سنخ از معرفلت را
با فلسیع ا الهیّاس بررسی هرد ایم.
کلیدواژهها:امر قدسی ،اق شهودی ،مابعدالطّبیعع ،معرفلت قدسلی ،اقل
استداللی ،سنّتگرایان ،نصر .

مقدّمه
برای اراد بع مسألع معرفت قدسلی ،درو «املر قدسلی» در رای نصلر ،حلا ز اهمیّلت
بسیاری است؛ زیرا امر قدسی همچون مشعلی بر تارو تمامی مباحث سنّتگرایانع نصلر
میدرخشد .نصر اصطالح «امر قدسی» 8را بع گونعای بع هار میبرد هع هم نیس حقیقت
خدا ا هم فریدگان خدا را ،بع دلی نکع تۀلّی هملان حقیقلت ااحلد هسلتند ،در بلر
میگیرد( .)Nasr, 2010, 203حقیقت قدسی ،تۀلیّلاس گونلاگونی دارد ا ادیلان مفتلل
مانند اسال  ،مسیییّت ،یهودیّت ا بودیسم ،تۀلیّاس هملین حقیقلت بلرین هسلتند .بلع
ااتقاد نصر« ،امر قدسی» ابارس است از ن علّةالعلل ،ذاس نامتناهی ،مطلق ،خیلر بلرین،
ا ن اص غایی ا حقیقةالحقایقی هع در تما سنّتها ا ادیلان الهلی بلدان اشلار اسلت
()Aslan, Adnan, 1998, 286؛ حقیقتی هع در اسلال بلا اصل «شلهادس بلع احلدانیّت
خدااند» (ال الع اال اهلل) ،نزد ااپانیشلادها بلا انلوان «ملن نلع ایلن ا نلع ن هسلتم» ،در
تا و یسم با «اص حقیقت بینا » ،ا در هتاب مقدّق با انوان «من نم هع هسلتم» ،بیلان
شد است؛ البتع بع شرطی هع این اصطالح در ااالترین معنای «مابعدالطّبیعی» خود درو
شود .در راستای بیث از امر قدسی ،نصر اصطالح معرفلت قدسلی یلا اللم قدسلی را
فرااان در ثار خود بع هار برد است 4،ا مقصود از ن ،معرفتِ منبعث از همان حقیقت
قدسی است هع انسان در پی فهم ا هش ن ا نهایتلاب تللبّس ا تیقّلق اجلودی بلدان
است .در سنّت اقالنی اسالمی از این معرفت با نا «الم حضوری» یلا «معرفلتِ مبتنلی
بر ایمان» ،در مقاب ِ «الم حصولی» یا «معرفتِ مبتنی بر اق استداللی» یاد شلد اسلت.
اساساب بع دلی اینیّت هستی ا معرفلت ،ایلن سلنخ از معرفلت ،هلع از طریلق «حکملت
جاادان» ا در بستر سنّت خاصّی تبلور مییابد ،از امر قدسی(هستی مطلق) جداییناپذیر
است.
.8تعریفمعرفتقدسی 
در هندسع معرفتی نصر ،الم قدسلی ییلزی جلز هملان «معرفلت»ی هلع در قلل هلر
احیای جای دارد ،نیست ا مرهز ن ،دایر ای اسلت هلع سلنّت را در برگرفتلع ا ن را
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تعیین ا تیدید میهند .پرسش نفست این است هلع نیلوۀ دسلتیابی بلع ایلن معرفلت
یگونع ممکن میشود؟ پاسخ سنّت این است هع دا منبع توکمانِ این معرفت« ،احلی» ا
«شهود اقالنی» است هلع خلود ،مسلتلز راشلنی قلل ا ذهلن دملی ا نیلز حضلور
بیااسطع همان معرفت احیانی در اا است هع یشید ا تۀربع میشلود ( Nasr, 1989,
 .)119این معرفت ،هویّت بیااسطع ا مستقیم در انسلان دارد هلع در مرهلز قلوّۀ ااقللع
انسان ،هع ییزی جز «قل » اا نیست ،جای دارد؛ این هملان معرفتلی اسلت هلع سلنّت
اسالمی ن را بع انوان «الم حضوری» میشناسد .در حقیقت ،المْ در نهایت خود ،الم
بع «حقیقت مطلق» است ا اق هع بزرگترین معۀزۀ الهی است ،میتواند خود ا هملع
موجوداس را بشناسد ( .)Chittick, William, 2007, 131نصر این الگوی مدّ نظر خود را
برای ارتباط متقاب شناخت ا امر قدسی« ،معرفت قدسی» میناملد .برخلی از حکیملان
مسلمان ،این معرفت را «حکملتِ مبتنلی بلر ایملان» (دیلنپرسلت )411 :8911 ،در مقابل
«فلسیع مبتنی بر یونان» نامید اند 9.اساساب ،الم ا حقیقت اجود ،بع یک اجلود متیقّلق-
اند؛ بنابرین ،هویّت حقیقت ییزی جز گاهی نیست ا پر ااضل اسلت هلع نملیتلوان
گاهی را تنها بع یک شفص ا یا بع یک شیوۀ خاص میداد ا منیصلر دانسلت .البتلع
هر شفصی قابلیّت تعقّ یا شهود اقالنی را ندارد ،همانطوری هلع هلر فلردی قابلیّلت
داشتن دین خاصی را ندارد .امّا فقدان امکان ینین تعقّلی برای برخی ،نیس ایلن امکلان
را نیی نمیهند؛ همانطور هع ایمان نداشتن برخی انسانهلا ،حقیقلت دیلن را از ااتبلار
نمیاندازد .بع هر حال ،هسانی هع امکان شهود اقالنلی را دارنلد ،ابلزار دسلتیلابی بلع
معرفت قدسی را نیز در اختیار دارند( .)Nasr, 1984, 158ینین معرفتی ،احی بیرانی را،
هع سازندۀ دین است ،در قل انسان ا مرهز اجلود دملی پدیلد ملی ارد .ایلن احلی
درانی ،امکان دسترسی بع معرفت قدسی را ،هع همان مابعدالطّبیعع بلع معنلای سلنّتی ن
است ،فراهم میهند هع متضمّن «المِ بع حقیقت» ا ابلزار تمییلز میلان «حلقّ» ا «اهلم»
است (.)Nasr, 1989, 120
.8-8معرفتقدسیوتمایزآنازعلمقدسیوعلمدینی 
در رابطع با معرفت قدسی توضی دا مسألع ضراری است )8 .ااّلین مسلألع ایلنهلع بلا
بررسی ثار نصر معلو میشود هلع ای بلرای  ،Scientia Sacraدا اصلطالح بلع هلار
میبرد :یکی اصطالحی است هع ایشان در بافت فضلای غلرب ،معلادل انگلیسلی ن را
 Sacred Knowledgeقرار داد اند ا منظلور از ن ،مابعدالطّبیعلع بلع معنلای سلنّتی ن
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است ا در قاموق اصطالحاس ما در سنّت اسالمی ،بیشتر معادل «ارفلان» ا «حکملت»
است تا فلسیع؛ ا دیگری اصطالح  ،Sacred Scienceهع مراد از ن ،تقریباب متلرادف بلا
الو سنّتی در بسلتر تملدّنهلای بشلری اسلت؛ یعنلی هلاربرد ا بلع هلارگیری اصلول
مابعدالطّبیعی در حوزۀ االَم هبیر یا طبیعت(الم قدسلی) ا الالَم صل یر یلا انسلان(الم
دینی) .اصطالح اخیر هرگز بع معنای الم تۀربی نیست ،زیرا الم قدسی ،تلابعی از املر
قدسی بع شمار می ید ا امر قدسی با االَم راح هلّی در ارتباط اسلت ،نلع بلا نیلس .بلا
توجّع بع ثار هالن نصر ،میتوان از دا اصلطالح فلو بلع ترتیل  ،بلا انلوان «معرفلت
قدسی» ا «الم قدسی» تعبیر هرد؛ املری هلع اهالر با ملورد غیللت بسلیاری از شلارحان
خارجی 2ا مترجمین داخلی 1ثار ای ااقع شد است ا حتّی این اصطالحاس را بعضلاب
بع معنای «الم دینی» گرفتعاند؛ مسألعای هع از بُن خطاست .الم دینی ،کالمّ از معرفلت
قدسی ا الم قدسی است؛ درست همانطور هع هنر دینلی کالمّ از هنلر قدسلی اسلت.
معرفت قدسی ا یا الم قدسی ،هیچ هدا دقیقاب بع معنای «الم دینی» نیسلت؛ هلر ینلد
میان نها ترابط ا تناسباس خاصّی اجود دارد ،بع گونعای هلع اللو دینلی ا قدسلی را
میتوان بع ماابع اندا ها ا جوارح معرفت قدسی دانست هع این معرفت در نها جاری ا
ساری است؛ بع همین دلی  ،از منظر نصر ،معرفت قدسلی بلع لیلا موضلوب ،مسلا ،
مبادی ،رات ا غایت ،برتر از الم قدسلی ا اللم دینلی اسلت .بنلابرین ،هلر معرفلت
قدسی ،الم دینی است امّا هر الم دینی ،لزاماب قدسی نیست .از همین یشمانداز اسلت
هع نصر ،الو دینی ا الو قدسی را «خاد معرفت قدسی» معرّفی میهند ،زیرا معرفت
قدسی ،جوهرۀ اصی ا مرهزی این الو بع شمار می یلد )4 .مسلألع مهلمّ دیگلر ،اللم
دینی ا الم قدسی است .الم دینی از منظر نصر مشتم بر متافیزیکی اسلت هلع تبیلین
دینی از ااقعیّت ارا ع میهند ،یعنی المی هع حلاای معرفلت مابعلدالطّبیعی نسلبت بلع
انسان ا جهان است ا ضمن شناخت مبدک الهی ا تمامی مرات تۀلّلی ن ،یهلاریوبی
برای خود الم ا دین فراهم می ارد تا در اصول مشترهی سهیم باشند .بدان در دسلت
داشتن اصلول متلافیزیکی ،سلفن گیلتن از اللم دینلی ،هلاری بیهلود ا ابلث اسلت
( .)Golshani, 1998, 164الم قدسی نیز همان الم سنّتی است هع بر ت ییرناپذیری ،داا
ا معرفت بع نظا اصی اجود(انسان ا جهلان) اشلار دارد هلع هلر ینلد مابعدالطّبیعلع
میض نیست امّا با ن مرتبط است ا هریند بع قلمرا خاصّلی از ااقعیّلت مت یّلر ملی-
پردازد الی از ثباتی هع مشفّصع نظا اصی اجود است ،جدا نیست .بنابرین ،هلر اللم
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قدسی ،الم دینی است امّا هر الم دینی ،لزاماب الم قدسی نیست .الم قدسی نیز متمایز
از معرفت قدسی است ،زیرا معرفت بع نظلا الاهر ا مفللو اسلت(.)Nasr, 1993, 49
نصر بع صراحت میگوید همع الو قدسی دینیانلد ،هلر ینلد برخلی از اللو دینلی،
قدسی نبود ا نیستند .در رابطع میان الم دینی ا الم قدسلی ،دا تیلیل از ثلار نصلر
میتوان هرد )8 :تیسیر ام گرایانع :بر اساق تیسیری هع در باال از الم قدسی در منظلر
نصر گیتیم ،میتوان گیت اللم قدسلی ،هلاربرد ا «اسلتفدا » اصلول مابعلدالطّبیعی در
قلمرا االَم هبیر است ا بعهارگیری همین اصول در ساحت االَم انسلانی« ،اللم دینلی»
است .در این تیسیر ،میتوان نمایندۀ قسم ااّل را دهتر نصلر ا دهتلر مهلدی گلشلنی ا
نمایندۀ قسم داّ را برخی از المای دانشمند در نظر گرفت )4 6.تیسیر نظری :نصلر در
برخی از ثار خود میگوید :الم قدسی اصالتاب با پیشفرضهای متلافیزیکی سلر ا هلار
دارد ا در اخذ نتایج ا دستااردها ،بع مبادی مابعدالطّبیعی الو طبیعی نظلر دارد ،یعنلی
مبادی متافیزیکی را در اخذ نتایج الو طبیعی استفدا میهند ،ای اساساب هیچ المی را
خالی از بنیانهای مابعدالطّبیعی نمیداند؛ در حالی هع الم دینی امدتاب بع غایاس ،نتلایج
ا پیامدهای اخالقی ،معنوی ا ایۀابی الو معطلوف اسلت ا هلار ینلدانی بلا الل ا
مبادی متافیزیکی ندارد .در این تیسیر نیز ،نمایندۀ قسم ااّل دهتر گلشنی ا نمایندۀ قسلم
داّ برخی از صاح نظران معاصر هستند .در این دا تیسیر ،دیلدگا هلای 7گونلاگون ا
بعضاب یالش برانگیزی قرار دارند ،امّا شاید بتوان گیلت هلع رای گلشلنی در ایلن میلان
جال توجّع ا بع منظر نصر نزدیک است؛ زیرا بر اساق هر دا تیلی فو  ،بع نظر می-
رسد هع دیدگا گلشنی در این زمینع در زمرۀ «الم قدسی» قرار میگیرد ،هر یند هلع از
ابارس الم دینی در تبیین این الم سود جستع باشد ،ا این «الم قدسی» در منظر نصلر
برتر از «الم دینی» است.
.2-8معرفتقدسیمحقّقومعرفتقدسیذهنی 
بع باار نصر ،معرفت قدسی نتیۀع ن اق جز ی انسانی نیست هع بع تیکّلر ا اسلتدالل
دربارۀ یک الها یا تۀربع باطنی معنوی-هع خود یک امر اقللی 1نیسلت -ملیپلردازد.
درست بع همین جهت است هع ای حتّی بین معرفت قدسی میقَّلق ا معرفلت قدسلی
ذهنی قا بع تمایز میشود .دمی برای رسیدن بع معرفت قدسی حقیقی ،الز اسلت تلا
ه ّ اجود اا متیقّق بع این معرفت شود ،بع گونعای هع این معرفت ،تما اجزای تشکی
دهندۀ االَم ص یر بشری را در برگیرد(دینپرست)447 :8919 ،؛ زیلرا شلهود اقالنلی ،هلر
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یند موهبتی ارجمند از االَم باالست ،الی النهایع ،معرفتِ تیقّقیافتع نیست .حتّی خلود
الم شریعت با ام بع تعالیم شریعت متیااس است؛ همینان هع المِ بلع طریقلت نیلز
متمایز از تلبّس بع موز ها ا حقایق ارفانی در جان دمی است .اساساب تلأمّلی هلع نصلر
بع اسال دارد در مۀمواع طولی شریعت ا طریقت ا حقیقت جای میگیرد؛ بدین معنلا
هع بر اساق نگرت تمایلی ا نمادین نصر بع هلیّت اسال « ،شریعت ،مدار دایر ای است
هع شعاب ن طریقت ،ا مرهز ن حقیقت است ا ه ّ دایلر نیلز رایهلمرفتلع اسلال را
تشکی میدهد»(دینپرست .)446 :8919 ،این گمان هلع اشلت ال بلع فقلع ،فلسلیع ا حتّلی
ارفان ،ملکع اصمت پدید می ارد ،از بن خطاست .حتّی هر یند اراد ا نیس تهلذی
یافتع از قب  ،در هس معرفت قدسی مشارهت دارند ،امّا معرفت حقیقی ا راستع شلدنِ
بع فضای ا همال ،ا در پی نها تیصی اصمت ،تنها از طریق «تیصی شهود اقالنی»
میسّر نیست؛ بلکع این معرفت ،مستلز «تیقّق شهود اقالنی» ا تلبّس بع فضای معنلوی
است هع بع موج ن فضای  ،دمی در ن حقیقت ،هلع خلود فرابشلری اسلت ،سلهیم
میشود .این معرفت ،ااجد تۀربعای است هع از منبع این تۀربع یعنی اقل هل  ،منبلع
همع حکمتها ا مُعطی همع الو بنیادی ،صادر میشود ا پیلامی هلع از طریلق تۀربلع
راحانی دریافت میشود ،خودت ماهیّت شهودی -اقالنی 81،ا نع اقللی 88دارد .اقل
انسان هع این پیا را دریافت میهند ،ماهیّت اق ِ جز ی خود را بر ن تیمی نملیهنلد
بلکع اق ه همرا با افاضع میتوای این تۀربع شهودی ،ماهیّت اقالنلی ن را نیلز بلع
انسان ااطا میهند( .)Nasr, 1989, 120بنابرین ،نطلور هلع از تعریل معرفلت قدسلی
برمی ید ،این معرفت ،صرف دانش ذهنی نیست ،بلکع نلوای «تبلدّل نیسلانی» هلم الز
است تا در نهایت «خود نسبی» را بع «خود مطلق» متّص سازد .
.6-8معرفتقدسیوعلومسنّتی 
در شر  ،از غاز همیشع بین معرفت-الو معرفت جز ی بع الالَم -ا معنویّلت پیونلدی
مستیکم برقرار بود ا حکیم ،تۀسّم همال معنلوی بلود اسلت .بلا نگلاهی گلذرا بلع
سنّتهای زندۀ شر  ،میتوان بع رابطع معرفت ا معنویّت در این سنّتهلا پلی بلرد .در
جهانبینی همع تمدّنهای سنّتی ،معرفت جز ی بع االَم ،همیشع با امر هلّی مرتبط بود ا
جهان هاراس ،هموار در پرتو ااحد مطلقی بود است هلع اصل ا مبلدک تملا هالراس
است(قاسلمی .)818 :8938 ،الو سنّتی این تمدّنها ،هع نصلر شلدیداب بلر ماهیّلت قدسلی
«بیشتر» نها تأهیلد دارد 84،همگلی بلر میلور معرفلت قدسلی ملیگردنلد؛ یعنلی اگلر
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مابعدالطّبیعع را همان معرفت قدسی در نظر بگیریم ،الو سنّتی ،اابستع ا برگرفتع از ن
هستند؛ زیرا معرفت قدسی گوهر الو سنّتی است .الو سنّتی در فضایی پدید مد انلد
هع از طریق سلسلع مرات اجود ،با مراح فراتر ااقعیّت ملرتبط بلود انلد .ایلن اللو ،
االَم مادّی را بع نیسانی ،نیسانی را بع خیالی ،خیالی را بع اقالنی ،ا اقالنی را بع الالَم
فرشتگان مقرّب مرتبط میسازند .هدف این الو هرگز سودجویانع ،بع معنلای املرازی
هلمع ،ا یا بع خاطر «الم برای الم» نبود است ا یون در دیدگا سنّتی ،انسلان هلیّتلی
متشکّ از جسم ،نیس ا راح تلقّی میشود ،لذا تمامی الومی هع در داملن تملدّنهلای
سنّتی رشد یافتعاند ،نیازی خاص از این هلیّت را بر ارد ملیسلازند (.)Nasr, 1993, 50
در همع تمدّنهای سنّتی جهان بع ایا در جهانبینی تمدّن اسالمی ،حتّلی در خصلوص
امور ااهراب اادی نیز بین معرفت ا االَم معنا پیوندی اثیق برقرار بود است .از دیلدگا
نصر ،االِم ا معلو هر دا از مبدک الهی ا قدسی سریشمع میگیرند ا لذا ،الم هلم هلع
میصول رابطع االِم ا معلو اسلت ،املری قدسلی89اسلت(نصلر .)84-88 ،8911 ،در ایلن
تمدّنها امر قدسی 82در نیس فع ِ «دانستن» مستتر بود است ا اقل نیلز هلع گلوهری
الهی است ،صرفاب قوّ ای استداللی نبود است.
.1-8معرفتقدسیوعلومجدید 
معرفت نزد نصر متیااس از معرفتشناسی جدید است ،زیرا در گیتملان نصلر ،معرفلتْ
مایع قدسی دارد ا ارتباط ناگسستنی با امر قدسی پیدا میهند .اللو سلنّتی بلا دیلن یلا
ادیانی هع در بستر تمدّنهایشان تولّد یافتع ا رشد هرد بودند ،احدس نظر داشتند؛ امّلا
الو جدید نعتنها نگا دینی ا فلسیی بع نظا طبیعت را در غلرب بلع افلول هشلانیدند،
بلکع تمدّنهای سنّتی ا الو سنّتیِ متعلّق بع نها را نیز بع هلّلی از میلان بردنلد .از نظلر
نصر ،الو سنّتی بر پیشفرضهای متافیزیکی بنا شد اند ا امیقلاب بلا پلیشفلرضهلای
فلسیی الو جدید تیلااس دارنلد؛ اساسلاب اللم نملیتوانلد فلارا از پلیشفلرضهلای
متافیزیکی باشد ا بدان میراضاس فلسیی ،هار المی نمیتوان هرد(گلشلنی-869 :8977 ،
 . )862الم جدید ،یعنی دانشی هع از قرن هیدهم بدین سو در غرب الاهر شلد ،الملی
است هع قط اینیات از ترهی راانی -جسمی جهان طبیعلیِ میلیط بلر «انسلان» ،ا
قط ذهنیات از «اق استداللی» بشری ،هع از منبع نلور اقل هل ّ هلامالب جلدا شلد
است ،فراتر نمیراد .لذا این الم صرفاب بر تیکّر انسانباارانع 81ا استداللگرایانع 86مبتنی
است ا تنها با «مادّ » ا «همیّت» سر ا هار دارد( Golshani, 1998, 159; Guenon, 1974,
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 .)17بللازخورد ایللن رایکللرد ،اهللور پدیللدۀ «الللمپرسللتی» اسللت هللع خطرنللاوتللرین
اید ولوژیای است هع بشر تاهنون بع خود دید است؛ زیرا هیچ تیکّر ا اندیشع دیگلری
را غیر از خود برنمیتابد ا با بریس غیر المی بودن ،ن را از میدان بیثهای جلدّی
بیران میهند از همین راست هع اللم جدیلد ،میهلو اللم قدسلی را املری متنلاقض
میداند؛ زیرا از یکسو معتقد است ،الم87بع معنای مصطل ن ،هیچ ربطی با امر قدسی
ندارد ا از سوی دیگر ،نچع هم در این جهان ،مقدّق خواند میشود ،هلار ینلدانی بلا
الم ندارد(دینپرست .)442 :8919 ،امّا باید دانست هع اگر انسان با مابعدالطّبیعع قطع رابطع
هند ،نع تنها موز های این الم قدسی81را انکار خواهد هرد ،بلکلع دالیل اقل گرایانلع
نارسا ا متّ کی بر مبانی ناقص ا هاذب در هش ا تیسیر هستی ارا ع خواهد داد؛ املری
هع امراز در اهار میاف ِ دانشمندان فیزیک مدرن ،دربارۀ مسلألع خللق از الد  ،مسلألع
هواروها 83،فرضیع بیگبنگ ،مکانیک هوانتومی 41،اصل الد قطعیّلت هلایزنبرگ 48،ا
غیر  ،شاهد ن هستیم(گلشنی)61-64 :8932 ،؛ امّا الم ،صرفاب مطالعع ا هشل «برخلی» از
تۀلیّاس ااقعیّت مطلق است( ،)Nasr, 1967, 28نع همع تۀلّیاس ن؛ یع رسد بع شناخت
مرات باالتر از االَم فیزیک یا خلود ذاس مطللق .از هملین را ،فلسلیع جدیلد ا اللو
مدرن بع دلی انیکاو از االَم معنا ،جوهری نامقدّق دارند ا صرفاب بع صورس اَرَضی بع
صیت مقدّق االَم هستی اقلوف دارنلد ا للذا ،از تقلدّق هلافی بلرای ایۀلاد «بیلنش
مابعدالطّبیعی» ا «الم قدسی» 44برخوردار نیستند.؛ امّلا فلسلیع ا اللو سلنّتی بلع دلیل
ارتباط با امر قدسی ،از تقدّق جوهری بهر مندند ا در برخی اَرَضیّاس ،شاید نامقلدّق
باشند (.)Nasr, 1993, 50
.2متافیزیکوفلسفه 
نصر در تما ثار خویش ،هراراب بیان داشتع هع متافیزیک (مابعدالطّبیعه) حقیقی ییزی جز
معرفت قدسی نبلود ا نیسلت ا ایلن سلنخ از معرفلت احلدانی در تملا سلنّتهلا ا
تمدّنهای اصی در طول تاریخ اجود داشتع اسلت؛ هرینلد هلع ممکلن اسلت بیانلاس
ص ا متملایز خودشلان را داشلتع باشلند .بلع هملین دلیل ،
مابعدالطّبیعی ا الهیّلاتی خلا ّ
«مابعدالطّبیعع» را باید بع صورس میرد ا نع جمع ( ن گونع هع در ملورد فلسلیع بلع هلار
میراد) بع هار برد 49.در این راستا ،ای ا سایر سنّتگرایان ،ابتدا بع تبیین ایاگلیهلا ا
ماهیّت ذاتی متافیزیک پرداختع ا سپس تمایز ن را از فلسیع ا الهیّاس بازگو میهنند .بع
باار ایشان ،متافیزیک در ااالترین معنای خود ،همان «معرفت قدسلی» اسلت هلع هلیچ
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نسبتی با فلسیعهای مصطل امرازی ندارد ا میتوان ن را در قال اصلطالحاس سلنّت
اسالمی بع انوان «ارفان» حقیقی یا «حکمت الهی» در نظلر گرفلت .بنلابرین از دیلدگا
ایشان ،اصلطالحاتی یلون ارفلان 42،مابعدالطّبیعلع ،اللم غلایی ،اللم االلی ،حکملت
جاایدان ،هع ل ّ ا لباب ن متافیزیک بع معنای سنّتی ن است ،همگلی حلاهی از یلک
معنای ااحد هستند .اهنون بع تعری نصر از ماهیّت حقیقی متافیزیک ملیپلردازیم .ای
می گوید :متافیزیک المی است بع دقّت ریاضیّاس ا با همان اضوح ا اتقان ،الی تنها از
را شهود اقلی قاب حصول است ا نع ابلداب از طریلق اسلتداللپلردازی .از ایلن را بلا
فلسیع ا مکات فلسیی ،نگونع هع از این ااژ معموالب فهمید میشود ،تیااس دارد .بلع
بیان دقیقتر ،نوای «شهود» ااقعیّت است هع تیقّق یافتنات معادل اسلت بلا تقلدّق ا
استکمال معنوی ،ا بنابر این اصول بع ن تنها در یهاریوب یک سنّت احیلانی میسّلر
است( .)Nasr, 1967, 81-82; Nasr, 1972, 38هریند شهود مابعدالطّبیعی ممکن است هر
جللایی رد دهللد -زیللرا راح هللر جللا بفواهللد مللیازد -الللی تیقّللق مللقثّر حقیقللت
مابعدالطّبیعی ،تنها در میدادۀ یک سنّت احیانی ،قاب حصول است .این «اللم االالیِ
بع حقّ» ،هع از ن بع فلسیع اُالی یا متافیزیک تعبیر میشود ،تنها المی است هع میتواند
مطلق را از نسبی« ،نمود» را از «بود» ،ا «نومن» را از «فنومن» تمییز دهد .بع االا  ،ایلن
الم بع ماابع بُعد باطنی ا درانی هر دین راست یین شمرد میشلود ا بلا را ا رات-
های معنوی ن دین ارتباط مییابد .متافیزیلک ،هشل حقیقلت اجلود از طریلق اقل
شهودی ،در یهاریوب سنّتی زند ا احیانی است؛ بلرخالف فلسلیع مصلطل هلع بلع
مکات گوناگونی تقسیم شد ا اصول بع این غایت را از یشمانداز خود از دست داد
است ا صرفاب بع مۀادالس فلسیی بلرای «تیسلیر ااقعیّلت» از طریلق «فنلومنهلا» ا نلع
«هش حقیقت» از طریق «نومنها» تبدی شد است.
فلسیعهای امرازی «اشق بع حکمت»« 41،جستۀوی حکمت» ،ا نهایتاب «معرفلت بلع
حقیقت» را از دست داد اند ا بع جای ن تبدی بع «تنیّر از حکمت»« 46،بیتلوجّهی بلع
حکمت» ،ا مآالب «جه بع حقیقت» شد اند.
.8-2اوصافوماهیّتذاتیمتافیزیک 
از نۀا هع نصر« ،معرفت قدسی» را دقیقاب همان مابعدالطّبیعع سنّتی میدانلد ا بلر تملایز
این سنخِ از معرفت با نچع فلسیع نامید شد است ،اصرار ملیارزد ،بایسلتع اسلت تلا
ابتداء بع ااصاف هلّی ماهیّت مابعدالطّبیعع از دیدگا ایشان ا سایر سنّتگرایان ،پرداختلع
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ا پس از ن ،تمایز این نوب از معرفت را با فلسیع بلازگو نملاییم تلا در نهایلت ،ضلمن
تشری هدف مابعدالطّبیعع ،بتوان تلّقی صلیییی از اللم ا معرفلت قدسلی در هندسلع
معرفتی ایشان بع دست داد .
.8-8-2مابعدالطّبیعه:ساحتفوقصوریوپدیداری 
ااالب ،بع دلی نکع قلمرا تملامی دانلشهلا ،سلاحت پدیلداری ا قلملرا مابعدالطّبیعلع
«فراسوی ساحت پدیداری» است ،ااتبار یک اص متافیزیکی را با هیچ برهان تۀربلی ا
با رجوب بع ااقعیّاس مادّی ،نع میتوان اثباس هرد ا نع ابطلال .اللم ییلزی جلز هشل
پدیدارها ا اثباس نهلا نیسلت ،اللی هلدف مابعدالطّبیعلع اثبلاس ییلزی نیسلت ،بلکلع
«فهمپذیر ساختن تعالیم» ا نشان دادن سازگاری نها است ( .)Guenon, 1984, 53تالت
اقلل اسللتداللی صللرف انسللان بللرای هشلل حقیقللت ،تالشللی اقللیم اسللت؛ زیللرا
اُبا (حقیقت)ای هع اق استداللی در پی هش ن است ،در ااقع ،همان سلوژۀ مطلقلی
است هع ام ادراو خود اقل اسلتداللی را ممکلن سلاختع اسلت(.)Nasr, 1989, 134
قلمرا اق استداللی میض ییزی بیش از سلاحت الاهری اللو نیسلت ا شلناخت
المی ییزی بیش از شناخت پدیدارها نیست؛ امّا برای ادراو حقیقلت مطللق ،نیلاز بلع
اق شهودی است هع متعلّق بع ساحت مابعدالطّبیعع میباشد .

.2-8-2مابعدالطّبیعه:ادراکمستقیمحقیقةالحقایق 
ثانیاب ،مابعدالطّبیعع مربوط است بع درهی مستقیم از «ااقعیّت مطلق» یلا بلع بیلان دیگلر،
مربوط است بع تشفیص ا تصدیق «مطلق» ا ربط ا نسبت ن بلع ملا .از ایلنرا بلرای
هسانی هع مستعدّ تمییز مابعدالطّبیعیاند ،ضرارس مییابد .این شرط هلع ملا «مطللق» را
تصدیق میهنیم ،خود شرط مطلقی است هع بع انسان از ن حیث هع انسان است مربوط
میشود نع بع انسان هع در ینین ا ینان شرایطی قرار دارد .اینکع ما «حقیقلت» را یلون
«حق» است میپذیریم ا نع بع هیچ دلی دیگری ،بع سب جنبع اساسی از شأن انسانی ا
بع ایا بع دلی ن جنبع ای از قوّۀ ااقلع است هلع بلع طلوری از اطلوار انسلان ،هلع بلع
دشواری بلع دسلت ملی یلد ،اشلار دارد( .)Schuon, 1968, 33مابعدالطّبیعلع ،ااالتلرین
معرفت احدانیِ بیااسطع نسبت بع خدااند است؛ نع معرفلت انسلان -بلع انلوان یلک
سوژ (فاا شناسا) -بع خدااند  ،بلکع معرفتی است از طریق جنبلع ذاقلی قلوّۀ ااقللع
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بشری ،هع در مرتبع ارفان ،این قوّ هم االِم میشود ا هم معلو  .بع همین دلیل اسلت
هع حکیم اشرا یافتع را «العارف باهلل» گویند؛ یعنی اارفی هع از طریق خدا یا بع ااسطع
خدا المِ بع خدا دارد؛ نع فقط اارفی هع بع خدا الم دارد()Nasr, 1989, 14؛ ا پر ااض
است هع المِ بع خدا از طریق خدا با المِ بع خدا از طریق انسان متیااس است .
.6-8-2مابعدالطّبیعه:معرفتِبهامرقدسیتوأمباالتزاموجودیبهاینمعرفت 
از نۀا هع مابعدالطّبیعع با «امر قدسی» ا امر الهی دمساز ا هماهنگ است از هسلانی هلع
بدان میپردازند ،ییزی مطالبع میهند .قدسیّت مابعدالطّبیعع بلدین معناسلت هلع ممکلن
نیست مابعدالطّبیعع بع یهاریوب بازیهای ذهنی ا هلّی میلداد شلود 47.در حقیقلت،
سفن راندن از مابعدالطّبیعع بدان توجّع ا اهتما بع لواز املی ا اخالقی مورد نیازت،
هع معیار ن برای دملی همانلا رفتلار ااسلت در برابلر خداانلد ا همسلایعات ،هلاری
نامعقول ا خطرناو اسلت( .)Schuon, 1967, 173مابعدالطّبیعلع ،هلمیلون سلایر اللو
بشری ،فقط شرح ا بیان نظری دربارۀ شناخت ااقعیّت نیست؛ بلکع همینین هلدف ن،
هدایت انسان برای راشن ساختن راح ا راان خود بع نور الم ا حکملت ا معرفلت،
جهت فراهم ساختن امکاناس اصول بع «امر قدسی» است .موز هلای ایلن اللم ،هلیلد
انیتاح درااز های حقیقت ،ا اسا طی برای رهیافت ذهلن بلع حقلایق اصلی اجلودی
است ،هع در ارای تمامی نها «امر قدسلی» 41جلای گرفتلع اسلت .بلع ابلارتی ،تیقّلق
اجودی بع ینین معرفتی هع خودت «امری قدسی» 43است ،ه ّ اجود الارف ا سلالک
را فانی میهند؛ ا موضوب این معرفت هع خودْ بع انوان «امر قدسی» 91شناختع میشلود،
همع هستی دمی را مطالبع مینُماید .بع همین دلی  ،نی ِ بع این «معرفت» جز از را فلانی
شدن در ن ،بع هیچ طریق دیگری ممکن نیست ( .)Nasr, 1989, 136
.1-8-2مابعدالطّبیعه:شناختیقینیمطابقِباواقع 
مابعدالطّبیعع ضمن شناخت «مطلق» ،توانایی انسان برای شناخت «یقینی» از ایلن مطللق
را نیز مسلم میگیرد؛ یعنی توانایی برای شناخت «مطلقیّلت» ا «اینیّلت» 98،هلع ردیّلعای
اجودی ا از پیش تدارو دید شد برای تما مرا ا مسلکهای شک است .بدین معنلا
هع اگر انسان میتواند «شک» هند بع این دلی است هع «یقلین» اجلود دارد؛ بلع هملین
نیو ،خود میهو «اهم» ثابت میهند هع انسان بلع «ااقعیّلت» دسترسلی دارد .اگلر املر
ااقعی موافق با شک بود ،قوۀ ااقلع بشری از الّت اجلودی خلویش الاری ملیشلد ا
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انسان از یک حیوان همتر ا پستتر میبود ،یرا هع قوّۀ ااقلع حیواناس دربلارۀ ااقعیّتلی
هع متناس با ن ساختع شد است هیچ شکّی را تۀربع نملیهنلد ( Schuon, 1975(A),
)13؛ زیرا الّت اجودی قوّۀ ااقلع در این است هع ااقعیّت را نع بع صورس شک ،بلکلع
بع صورس «اینی» ،تما ا همال ،ا بر طبق اص معلراف خودبسلندگی 94،بلع صلورس
هافی بشناسد .اساساب الّت اجودی اق  ،انطبا هام با ااقعیّت است ا اینکع قوّۀ ااقلع
انسان ،گاهی ا معرفت الهی را ،هع گاهی خود اا پاااهی از ن گاهی الهی اسلت ،بلع
انوان ییزی در مرتبع باالتری از ااقعیّت ،حتّی نسبت بع اظیمترین شیء مادّی در االَم
هستی ،میشناسد خود دلی برتری جوهر شناخت ا معرفت است بر ییزی هع شلناختع
میشود ( .)Nasr, 1989, 8
.5-8-2مابعدالطّبیعه:اصولیثابتوتغییرناپذیر 
مابعدالطّبیعع ت ییرناپذیر ا ت ییرندادنی ،ا میک ا معیار خطاناپذیری است هع نلع تنهلا
ادیان بلکع بیش از نها «فلسلیع»هلا ا «اللو » را بایلد بلا ن «تصلیی ا تیسلیر» هلرد
( .)Coomaraswamy, Rama, 1988, 37نصر قویاب بر این باار است هلع مابعدالطّبیعلع را
میتوان نادید گرفت یا فراموت هرد الی نمیتوان ن را ابطال نمود؛ دقیقاب بلع دلیل ن
هع ت ییرناپذیر ا ت یّرناپذیر است ا اصوالب بع ت ییر بما هو ت ییر ارتباط ندارد؛ امّلا اللو
دیگر بع جهت ت ییر ا ت یّر مداا خود ،دا ماب در سیالن ا ت ییرند ا لذا معرفتِ حاصل
از نها نیز مت یّر ا در نتیۀع غیر قدسی است ( .)Nasr, 1968, 6اصول مابعدالطّبیعی برای
همیشع صاد ا معتبرند ،نع برای این دار یا این ذهنیّت خاص؛ ا بع دلی ثباس خلود،
ممکن نیست بع هیچ اجع من الوجو « ،تیوّل یا تکام » یابد .این اصول را ملیتلوان در
تۀربع تا ّ ا احدانی اه ذا ا ارفان مستقیماب اثبلاس ا تأییلد هلرد(Nasr, 1972, 90-
.)91
.2-2تمایزمابعدالطّبیعهوفلسفهوالهیّات 
اهنون پس از شلناخت ااصلاف ا ایاگلیهلای مابعدالطّبیعلع ،بهتلر ملیتلوان ماهیّلت
«متافیزیک» را از را مقایسع ن با «فلسیع» ا «الهیّاس» شناخت .از دیلدگا نصلر ،زملانی
فلسیع ا مابعدالطّبیعع در سنّت بشری بع یک معنا بع هار میرفتند ا تمایز خاصّلی میلان
نها نبود ،امّا پس از داران رنسانس در غرب ،بلین ن دا جلدایی افتلاد ا هلار بلدانۀا
هشید هع مابعدالطّبیعع را ابتدا مترادف با فلسلیع ا سلپس بفشلی از فلسلیع پنداشلتند ا
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نهایتاب گزار های فلسیی را فاقد هر گونع معنای میصّلی دانستند .البتع ریشع این جلدایی
را باید در یونان باستان جست .با تولّد ارسلطو ،فلسلیع نگونلع هلع در غلرب فهمیلد
میشود ،غاز شد ا نگونع هع در شر ادراو میشود ،پایان یافت .این فرایند از زملان
ارسطو بع بعد ،را را تا رنسانس ادامع یافت ا در میانع قرن نوزدهم بود هلع از طریلق
استداللگرایی میضِ مکات گوناگون فلسیی ،خرین ملیخ بلر تلابوس فلسلیع حقیقلی
هوبید شد 99،ا خی اظیمی از متیکّران در صرف ایمانِ بدان معرفت پنلا گرفتنلد .از
منظر نصر ا تمامی سنّتگرایان ،اهمّ تمایز میان فلسیع ا متافیزیک ا الهیّاس را میتلوان
در امور زیر جستاجو هرد.
.8-2-2روشتعلیمیدرمقابلروشجدلی 

91

هوماراسوامی در بیث از «اَداَیتا ادانتا»92ی شانکارا ،برخی از تیااسهای اساسی بین
مابعدالطّبیعع ا فلسیع پس از داران تۀدّد را نشلان داد اسلت .ای ااهلار ملیدارد هلع
«ادانتا» ،فلسیع بع معنای رایج هلمع نیست ،بلکع صرفاب بع ن معنایی است هع در فلسلیع
جاایدان 96بع هار رفتع است .فلسیعهای متۀلدّد نظلا هلای بسلتعای هسلتند هلع رات
جدلی 97ا یا منطق صوری ارسطویی را بع هار میبرند ،ا ینلین مسللّم ملیگیرنلد هلع
تقاب ها طارد یکدیگرند ،یعنی در فلسیع متۀدّد امور یا ینیناند یا ینین نیستند؛ امّلا در
فلسیع جاایدان این بع نظرگا ما بستگی دارد .مابعدالطّبیعع نع یک نظا صوری همیلون
فلسیع ،بلکع یک «تعلیم» منسۀم است ا صرفاب بع تۀربع مشلراط ا همّلی نملیپلردازد،
91
بلکع بع امکانهای هلّلی اهتملا ملیارزد ( ;Coomaraswamy, Ananda, 1977(A), 6
 .)Nasr, 1984, 160نصر نیز معتقد است فلسیع ،هع تا پلیش از داران تۀلدّد ،بلع هملان
معنای سنّتی تعلیم معرفت قدسی ا راتهای تیقّق ن بع هار ملیرفلت( Nasr, 1989,
 ،)9پس از رنسانس مۀدّداب بع دامان افراط ا تیریطهای استداللگرایلی یونلان متلأخّر ا
طبیعتگرایی یونان متقدّ بازگشت ا از هیییّت ذاقی جنبع دیگر میراث اقالنلی یونلان
باستان غاف شد .بع تدریج ،ایلن فلسلیع بلع صلورسبنلدیهلای میهلومی ا ذهنلی در
یهاریوب اق استداللی ،میداد گشت ا از سنخ بافتعهلای سلاختع ا پرداختلع ذهلن
شد ا حتّی در برخی مکات  ،فلسیع را ییزی جز پاالیش ا تیلیل زبلان ا یلا ییلزی
بیش از منطق نمیدانستند .امّا معنای فلسیع حقیقی ،هلع هملان حکملت اسلت ،هشل
«خود» یا «من» الهی انسان است هع در همع حکمتها ا ادیان شلرقی نیلز هملین بلود
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است؛ امّا امراز  ،فلسیع بع حۀاب «من» تبدی شد ا حکمت معنای خود را از دسلت
داد (نصر )891 :8914 ،ا ارتباط الم ا فلسیع با «حقیقت» گسستع شد است.
.2-2-2عقلشهودیدرمقابلعقلاستداللی 
بع جرکس میتوان گیت هع تبیین ا نقد اق استداللی ،شا بیت فهم معرفت قدسی نزد
نصر ا سایر سنّتگرایان است.از منظر ایشان ،جایگا اق استداللی ،منطلق صلوری ا
جدل در مابعدالطّبیعع رایهمرفتع فرایتر است .بورههارس اق استداللی را بع ادسی
میدّبی تشبیع میهند هع نور قوۀ ااقلع انسانی(اق شهودی) را در مسیری خلاص ا در
حلوز ای میلداد را ملیبلرد ،نلع بیشلتر( .)Burckhardt, 1974, 36fn1بیشلتر فلسلیع
اراپایی ،هع بع دلی تقلی قوّۀ ااقلع بشری بع صرف اق اسلتداللی ا فراموشلی جنبلع
ذاقی ا شهودی قوّۀ ااقلع ،از بند مهارهای دینیات رهیلد  ،بلع نلوای اسلتداللگرایلی
تمامیّتخوا سر سپرد اسلت؛ ییلزی هلع تولودار رازاو ن را «یگانلع بیلنش» داران
جدید نامید است ( .)Roszak, 1972, 142گنون نیز اصرار دارد هع :بلرای مابعدالطّبیعلع،
استیاد از برهان اقلی هرگز بلیش از نلوای نیلوۀ بیلان بیرانلی ا الاهری از حقلایق
مابعدالطّبیعی نیست ا بع هیچاجع در خود شناخت مابعدالطّبیعی اثر نمیگذارد ،یرا هلع
این شناخت را هموار باید از صورسبندی ن ،ذاتاب متمایز نگع داشت( Guenon, 1984,
 .)29فیالواقع ،فلسیع متۀدّد اراپایی ،جدلی است؛ یعنی رات تیلیلی ا استداللی دارد
هع مبتنی بر اق استداللی است .از نۀا هع تمایز اساسلی بلین اقل شلهودی ا اقل
استداللی در اندیشع متأخّر اراپایی تیر ا تار شد است ،بع هملین سلان ،تملایز مبنلایی
میان مابعدالطبیعع ،بع انوان «الم قدسی» 93یا «معرفلت قدسلی» 21ا فلسلیع ،بلع انلوان
صورس هامالب بشری فعالیّت ذهنی ،مفدات شد یا م یلول مانلد اسلت( Nasr, 1972,
« .)54اق استداللی» ا ابزاری ،نمیتواند ذاس اشیا یا نومنهلای فلینیسلع را بشناسلد؛
بلکع تنها شناختی حاشیعای از ااراض ،ثار یلا رفتلار الاهری نهلا را هسل ملیهنلد.
معرفت ینین اقلی صرفاب معطوف بع اواهر ا پدیدار اشیا است ا نع ذااس املور(نصلر،
 .)97 :8919تأهید میض بر اق اسلتداللی در دارۀ رنسلانس ،موجلد خییلی شلد هلع
پیامدهایی اخیمی را برای االم مسییی بع بار ارد .بع ابارس دیگلر ،حصلول «یقلین»،
هع زمانی از طریق اق شهودی ا احی ممکن ا میسّر ملیبلود ،در قلرن  81بلع اقل
استداللی میداد گشت ا نهایتاب در قرن  ،83تیصی یقین حتّی از طریق اق اسلتداللی
نیز مورد شک ااقع شد ا سپس خود این یقین نیز مورد انکار قرار گرفت .
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شو ن برخی از نقاط قوّس ا ضع شیوۀ استداللی را بع زیبایی نشلان داد اسلت.
ای معتقد است اق استداللی بع لیا طبیعت خود ،صوری ا بع لیلا طلرز هلارت
صورسگرا است؛ با منعقد ساختنها ،داشقّی هردنها ،ا حذف ا طردها ام ملیهنلد،
ا بع ابارس بهتر با حقایق جز ی سراهار دارد .این اق بع مانند «اق شلهودیِ نلاب»،
نور سیّال ا بیصورس نیست؛ ا درست است هلع ااتبلارت را بلع طلور هلّلی ،از اقل
شهودی میگیرد ،الی تنها از را اخذ نتلایج ،بلع ذااس اشلار ملیهنلد ا نلع از طریلق
مشاهدۀ مستقیم ااقعیّت .بع ابارس دیگر ،هر یند اق استداللی برای صورسبندیهای
لیظی الز است ،الی متضمّن معرفت بیااسلطع نیسلت( Schuon, 1976, 24, Schuon,
 .)1961, 18ffحال اگر در مرتبع اق شلهودی اارد شلویم ،برهلان منطقلی صلرفاب بیلان
صوری ا تبلور تمهیدی اق شهودی خواهد بود هع انیاء ن در شمار نمی ید .پذیرت
صد حقایق مابعدالطّبیعی ،هرگلز بلع ایلن دلیل نیسلت هلع صلرفاب بلع لیلا منطقلی
راشناند ،بلکع براکس ،بع سب ن است هلع بلع لیلا اجودشلناختی راشلنانلد ا
راشنیِ منطقیشان تنها نشانعای از این راشنی اجودشناختی است هلع بلر ذهلن حلک
شد است( .)Schuon, 1967, 10بع ابارس دیگر ،هسانی هع مابعدالطّبیعع را میفهمند ن
را بع این دلی هع بع شیو ای منطقی بیان میشود حقیقی قلمداد نمیهنند؛ بلکع براکس،
بع دلی نکع حقیقلی اسلت ملیتلوان ن را بلع شلیو ای منطقلی بیلان هلرد؛ بلی نکلع
حقیقتات -بع سب نارساییها ا نقصهای ممکنِ اق استداللی بشر -اصلالب خدشلع
پذیرد ا یا از ااتبار افتد( .)Schuon, 1981(B), 28بنابرین ،مابعدالطّبیعع دالللت دارد بلر
معرفت فو اق استداللی ،ا لذا نسبت بع ااقعیّاس فو االم تکلوین ،هلامالب تعقّللی-
شهودی است ( .)Schuon, 1976, 115
.6-2-2اصلسنخیّتقوۀشناختبامتعلَّقشناخت 
فلسیع متۀدّد با تیوی اق شهودی بع اق استداللی ا تقلی هملع منلابع معرفتلی بلع
اق جز ی ،از اص بنیادینی تفطّی نمود هع تمامی سنّتهای مابعدالطّبیعی ا نیز ادیلان
الهلی در جسللتاجللوی خللود از حکمللت ،بللع ن اصل افللادار بللود ا ن را میتللر
میشمردند؛ ا ن ،اص مطابقلت یلا خودبسلندگی 28اسلت هلع نصلر از قلول توملاق
هویناق ن را ینین توضی میدهد:قصور در حقّ قوّۀ ااقلع این است هع بفواهیم بلع
شیو ای هامالب یکسان ،در قلمراهای نوالاب متیلااسِ شلناخت نظلری -کالمّ از طبیعلی،
ریاضی ،ا مابعدالطّبیعی -گا برداریم ( .)Nasr, 1967, 35این دقیقاب همان ییزی بود هلع
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فیلسوفان متۀلدّد بلدان گلرایش یافتنلد ،یعنلی بلع هلارگیری اقل اسلتداللی در تملا
حوز های معرفتی ،انسانشناسی ،هیهلانشناسلی ا خداشناسلی .افللوطین در ایلن بلار
میگوید :شناخت ،مستلز لت متناس با متعلَّق شناخت اسلت ( Schumacher, 1977,
.)49تشتّت رای فلسیعهای متۀدّد ،بع مقدار زیادی ،از نوای بیااتنایی نسبت بلع ایلن
اص ناشی میشود .نچع این اضع را اخیمتر میسازد این ااقعیّت است هع بسیاری از
فیلسوفان امرازی ،فرییتع نوای «المگرایلی» تماملتخلوا شلد انلد ا بلدینسلان بلع
دیدگاهی شدیداب فقیر دربارۀ «ااقعیّت» ا را های ممکن برای «فهم» ن گرفتار ملد انلد.
ایشان گمان میبرند هع با تور اق جزیی میتوان هر گوهری را در دریای حقیقلت بلع
دا انداخت .
.1-2-2معرفتمابعدالطّبیعیواستداللمنطقی 
نچع بسیاری از فیلسوفان متۀدّد ،بع ااهر از فهم ن ناتواناند این نکتع است هع تیکّلر
قادر است بع طور فزایند ای اری ا پیچید شود ،بی نکع اندهی بلع حقیقلت نزدیلک
گردد .یک اندیشع ممکن است بع هزاران شاخع منشع شود ،با هر قیلد ا شلرط قابل
تصوّری میصور گردد ا بر اری ترین ا دقیقترین منطق تکیع زند ،الی با هملع اینهلا
هامالب بیرانی ا همّی باقی بماند ،زیرا نهایتاب «مهارس سیالگر هرگز نمیتواند گِل را بلع
طال تبدی هند» ( .)Schuon, 1976, 149امّا حکمت خاللد  24،هلع لل ّ لبلاب ن هملان
متافیزیک بع معنای سنّتی ن اسلت ،توجّلع خلود را بلع «اقل شلهودی» ،یعنلی شلهود
حقیقت ،معطوف میدارد ا شهود اقالنی را «امر بسیط ا مطلقی» میشمارد هع در نیس
انسان اهور دارد ا قوّ ای است هع بع شناخت «امر قدسی» نا ملیشلود( Nasr, 1989,
 ،)7لذا شأن اق شهودی ،استداللی نیست؛ زیلرا اسلتدالل بلع صلورس غیلر مسلتقیم ا
باااسطع ،تنها «گزار ای» از حقیقت(ا نلع ذاس ن) را در ملییابلد(ملکیلان )244 :8918 ،ا
«اق استداللی» ا ابزاری تۀدّدگرایان ،نمیتواند ذاس ا حقیقت اشیا را بشناسلد؛ بلکلع
تنها شناختی حاشیعای از ااراض ،ثار یا رفتار ااهری را هس میهند ا صرفاب صلورس
ا هیوت استدالل ا ااتبارْ داشتن ا نداشتن ن برایش اهمیّت دارد ،نع صیّت ا سقم ن؛
زیرا توجّع یندانی بع مادّ ا میتوا ا صیّت ا سقم ن نملیهنلد ا یلکسلر نلاار بلع
صورس استدالل است .این در حالی است هع معرفت مابعدالطّبیعی از طریق قلوّۀ ااقللع
شهودی رد میدهد تا از طریق استداللپردازیهلای اقللی .تنسلیقهلای ایلن معرفلت
مابعدالطّبیعی بیشتر بر رمز ا تمای متّکیاند تا بر اثباس منطقی؛ هریند ایلن تصلوّر هلع
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مابعدالطّبیعع حقّ ن دارد هع خالف منطق باشد ،جلداب خطلا ا اشلتبا اسلت ( Schuon,

 .)1981(A), 28ffاز سوی دیگر ،ااهراب بلع ذهلن منطقیلان صلرف خطلور نملیهنلد هلع
استدالل ،صرفاب توصی منطقی ا تمهیدی از معرفتِ مبتنی بلر تعقّل شلهودی اسلت ا
هارهرد ن ،تنها ااهری هردن این شناخت فو منطقلیِ اقل شلهودی اسلت( Schuon,
.)1975(A), 37استدالل تیلیلی ،هر قدر هم اسیلعای سودمند باشد ،هرگلز ،بلع خلودی
خود ،فهم مابعدالطّبیعی بع بار نمی ارد .مابعدالطّبیععدانان همع دارانها ییلزی خلالف
این سفن نگیتعاند .ماالب شانکارا میگوید:حقیقت نابِ تمن از را مراقبع ،نظار (شلهود
اقالنی) ،ا راتهای معنوی دیگری ،از ن گونع هع یک االم برهمَن میتوانلد تۀلویز
هند ،قاب اصول است؛ الی از را استدالل اری  ،هرگز ( Prabhavananda, Swami,
 .)1970, 73با این حال ،معرفت شهودی هرگز مفال با استدالل منطقلی نیسلت ،بلکلع
استدالل منطقی ،هع خود بیان صوری سوباهتیو از تۀربع اباهتیو حقیقلت مابعلدالطّبیعی
است ،پرتوی از اق شهودی بر مرتبع ذهن است؛ اقلی هع مقدّ بلر اسلتدالل صلوری،
خود اُبا (متعلّق شناسا) ،ا سوژ (فاا شناسا) بود ا از بداهت ،تمامیّت ا فهلمپلذیری
هام برخوردار است .
.5-2-2معرفتمابعدالطّبیعیومعرفتفلسفی 
فلسیع حقیقی ،برخالف فلسیع متۀدّد ،با اقیدۀ شفصی ،تیسیرهای فلردی ،ادراوهلای
ذهنی ا هلیّاس میهومی هیچ نسبتی ندارد ،بلکع هامالب بلرخالف ن اسلت .مابعدالطّبیعلع
متوجّع ن ااقعیّاتی است هع خارج از میلیط ذهلن قلرار دارنلد ،ثبلاس داشلتع ا ت ییلر
نمیپذیرند ا بع همین دلی  ،این سنخ از معرفلت ،دارای ماهیّلت قدسلی اسلت ( Nasr,
 .)1968, 10ایللن دیللدگا مابعللدالطّبیعی نسللبت بللع «حقیقللت» ،هللم در نقطللع مقابلل
«نسبیگرایان فلسیی» 29قرار میگیرد ا هم در مقاب هسانی هع نگاهی «شفصگرایانلع»
ا «اگزیستانسیالیستی» 22بع «حقیقت» دارند .از سوی دیگلر ،یلک نظلا فکلری ناسلوتی
هرگز ییزی نیست بیش از تصویری از فردی هع ن را می فریند؛ یعنی ،در نهلاییتلرین
تیلی  ،با اقیدۀ شفصی ،تیسیرهای فردی ،ا هلیّاس میهومی سلر ا هلار دارد .در ایلن
بستر میتوانیم فلسیع متۀدّد را یونان «مداّن ساختن پیدرپلی یلک ضلع اهتسلابی»
توصی هنیم( .)Schuon, 1975(A), 35, Schuon, 1995, 5نچع گلزارۀ مابعلدالطّبیعی را
ذاتاب از گزارۀ فلسیی متمایز ملی سلازد ،ایلن اسلت هلع گلزارۀ مابعلدالطّبیعی ،تمایللی ا
توصییی است در حالی هع گزارۀ فلسیی ،هرگز بیش از نچع بیان میهند ،نیست .هملین
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هع فلسیع ،اق استداللی را برای رفع شک بع هار ملیگیلرد ،دقیقلاب ثابلت ملیهنلد هلع
غازگاهش شکّی است هع برای فا ق مدن بر ن در حلال تلالت اسلت؛ در حلالی هلع
غازگا صورسبندی مابعدالطّبیعی ،امر اجودیای اسلت هلع از حیلث اقل شلهودی،
بدیهی یا یقینی است ا از طریق ابزار نمادین یا دیالکتیکی بع هسانی هع قادر بع دریافلت
ن هستند ،ابالا میشود تا معرفت نهیتعای را در نها بیدار سازد هع بع طلور ناخود گلا
حام نند ،ا حتّی میتوان گیت «ازالب در اجود نهاسلت»( Nasr, 1967, 134; Schuon,
.)1975(B), Xxix-xxx

.3-2-2معرفتمابعدالطّبیعیومعرفتایمانی 
در پایان بهتر است تا بعرابطع ا تمایز معرفت مابعدالطّبیعی ا الهیّاتی نیز اشار ای هوتلا
داشتع باشیم .فهمپذیری یک تعلیم مابعدالطّبیعی ممکلن اسلت نیازمنلد انلداز ای ایملان
باشد؛ ایمان در معنای مسییی سنّتی ،یعنی «قبول یلک گلزارۀ باارپلذیر» ،یلا ایملان بلع
معنای سنّت یهودی ا اسالمی ،یعنی «قبول یلک گلزارۀ احیلانی»( .)Nasr, 1989, 10در
این زمینع ،هوماراسوامی میگوید :انسان باید باار داشتع باشد تا بیهمد ا باید بیهملد تلا
باار داشتع باشد .معرفت ا ایمان ،فعالیّتهای توکمان ذهنانلد ،نلع اینکلع یکلی پلس از
دیگری بیاید .بع دیگر سفن ،هم شناخت ییزی هلع اراد از قبلول ن سلرباز ملیزنلد،
ممکلن نیسلت ا هللم ایملان بلع ییللزی هلع متع ّلللق شلناخت قلرار نمللیگیلرد ،میللال
است( .)Coomaraswamy, Ananda, 1977(B), 8هوماراسوامی معتقد اسلت متافیزیلک،
بینش ا بصیرس دمی را فراهم میهند ا دین را فعلیّتبفشی مقثّر ایلن بصلیرس را در
تۀربع مستقیم بع دست میدهد .فلذا هریک از ایمان ا معرفت ،الزمع دیگری است ا بلا
تیقّق هر هدا  ،دیگری نیز متیقّلق ملیشلود ( Coomaraswamy, Ananda, 1977(C),
 .)275; Coomaraswamy, Ananda, 1977(B), 6این نیو از شناخت ،یکسر متیلااس
از اندیشع فلسیی مدرن است هع بر این باار است انسان میتوانلد بلع اسلیلع مقلدّماس،
تیلی ها ،تألی ها ،ترتی ها ،پالودنها ا پیراستنها بع نوای اتّصال با «ااقعیّلت مطللق»
نا ید ا پس از ن ،بدا ایملان ارد؛ اندیشلعای هلع بلع موجل هملین بلیخبلری-
بیخبری از اینکع خود ایمان ،یکی از لواز تیقّق معرفت است -غیر قدسی ا سلکوالر
است .از سوی دیگر ،جدایی الو طبیعی از فلسیع ا خلود فلسلیع از احلی ،انسلان را
قادر ساختع است تا فرااان دربارۀ گسترۀ مادّی بیاموزد؛ امّا در همین حال ،این املر اا را
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از معرفتِ بع «ااقعیّت مطلق» -ا برتر از ن از نی ِ بع ن ،-هع مییط بلر ااسلت ا یلع
بفواهد ن را بع حساب ارد یع نفواهد ،میرا ساختع است (.)Nasr, 1993, 41
البتع باید توجّع داشت هع معرفت مابعدالطّبیعی از اجهع نظر مشفصّاب الهیّلاتی فراتلر
میراد ا خود همین شناخت الهیّاتی نیز بع طرز قیاقناپذیری بع معرفت فلسیی برتری
دارد ،زیرا معرفت الهیّاتی بع مانند معرفت مابعدالطّبیعی-بلرخالف شلناخت فلسلیی -از
خدااند سریشمع میگیرد 21،نع از انسلان؛ بلا ایلن تیلااس هلع معرفلت مابعلدالطّبیعی،
مستقیماب از اق شهود ناشی می شود اللی شلناخت الهیّلاتی ،بلع طلور غیلر مسلتقیم ،از
«احی» نشأس میگیرد .در خصوص شهود اقالنی ،انسان نع از ن حیث هع سوژ (ذهن
شناسا) است ،بلکع از ن جهت هع در صقع ذاتش از «اص الهی» جدا نیست ،از معرفت
برخوردار میشود .امّا اجهع نظر الهیّاتی ،یون در اذهان مقمنان مبتنی بر «احی» اسلت،
ا نع بر شناختی هع برای هریک از نان قاب حصول است ،لذا معرفت حاص از ن نیلز
بع صورس غیر مستقیم بود  ،بالضّرار نماد یا صلورس را بلا «حقیقلت» اریلان ا فلو
صوری خلط میهند؛ حال نکع مابعدالطبیعع قادر است هملان تمایل ا صلورس را ،در
این گاهی بع نسبیّت نها ،صرفاب بع انوان یک ابزار بیانی بع هار گیرد .بع ابارس دیگلر،
الهیّاس ،حقایق مابعدالطّبیعی ا هلّی را بع زبان ااتقاد جزمی ترجمع میهند .
.6هدفمابعدالطّبیعه 
پس از بیان ااصاف ا ایاگیهای معرفت قدسی از دیدگا نصلر ا دالیل تملایز ن بلا
فلسیع مصطل  ،اهنون بع هدف متافیزیک در هندسع معرفتی نصر میپردازیم .از دیلدگا
نصر ،حکیم مابعدالطّبیعع درصدد هش یا ابداب ا یا اثباس یک نظا فکری تاز نیسلت،
بلکع در طل ن است هع تا حدّ امکان ،درو مسلتقیم از «ااقعیّلت مطللق» را در قالل
منابع میداد زبان بشری متبلور سازد ،ا در این هار نلع تنهلا از منطلق بلکلع از نملاد ا
تمای هم بهر میگیرد .در صورتی هع مابعدالطّبیعع الم غلایی دربلارۀ حلق باشلد-هلع
هست -همان معرفت قدسی است .در این صورس ،هدف معرفت قدسی هملان هلدفی
است هع مابعدالطّبیعع سنّتی در پی ن است .هلدف مابعدالطّبیعلع« ،هشل حقیقلت» یلا
«المِ بع حق» است .بع ابارتی ،انسان میتوانلد از طریلق معرفلت قدسلی بلع «مشلاهدۀ
توحید» نا شود .نتیۀع نکع االِم مابعدالطّبیعع ،تنها خواهان صورسبندی هردن موز -
ها ا حقایق ت ییرناپذیر نیست ،بلکع در پی زیستنِ بلا نهلا ا هماهنلگ سلاختن اجلودِ
خویش با حقایقی است هع ن موز ها ا تعالیم ابلالا ملیهننلد( ،)Nasr, 1989, 155تلا
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نهایتاب با تیقّق اجودی این حقایق در خود ،بع «ادراو توحید» نا شود .از سوی دیگر،
مابعدالطّبیعع ،ضمن نکع حکیم را بع ماابع جهانی اقالنی ،مشابع جهان اینلی ،هنلد از
صور حقیقیِ مابعدالطّبیعی در ساحت قوّۀ ااقللع ملیگردانلد ،راسلتع شلدن ااقعلی بلع
فضای اخالقی در دا بُعد نظری ا املی نیز هست؛ بع گونعای هع حکیم متألّلع ،نظلراب ا
امالب ،تۀسّم «اخال الهی» بع شمار میراد .بع بیان دقیقتر ،جستاجوی مابعدالطّبیعلع
ییزی از سنخ نوای تیکّر «الم برای الم» یا «هنر برای هنر» نیست ،فلذا یا هل ّ اجلود
شفص را درگیر میهند یا دیگر هیچ نیست .شواان در هملین زمینلع ملیگویلد :اینکلع
تمییز مابعدالطّبیعی مقتضی «اخال » است بدین معنا است هع فضیلت ،جز ی از حکمت
است؛ حکمتِ بدان فضیلت در ااقع حقّعبازی ا ریاهاری است .معرفت تا ّ نسلبت بلع
«ااقعیّت الهی» مستلز هماهنگی اخالقی با این «ااقعیّت» است؛ درست هملانطلور هلع
یشم بالضّرار با نور هماهنلگ ملی شلود .بلع ابلارس دیگلر ،از نۀلا هلع اُبا (متعلَّلق
شناخت) «خیر اَالی» است ،سوژ (فاا شناسا) هم بایلد از را مماثللت ،متنلاار بلا ن
باشد (.)Schuon, 1991, 86بنابرین،هدف معرفت قدسی(مابعدالطّبیعع سنّتی) فقط شرح
ا بیان نظری شناخت ااقعیّت نیست؛ بلکلع هلدف ن ،ضلمن ینلین شلناختی ،تیقّلق
اجودی بع حقایق قدسی ،هدایت ا پرارت انسان ،راشنساختن راان اا بع نور الم ا
معرفت ،راستگی بع فضای میمود  ،ا ماالب فراهم هردن امکان اصلول بلع ذاس قدسلی
است .متیقّق شدن بع حقایق قدسی ،معرفتی است هع یون خودت قدسلی اسلت ،هل ّ
اجود اارف را فانی میهند .بع همین دلی است هع نی ِ بع این معرفت بع معنلای دقیلق
هلمع ،جز از را فانی شدن بع اسیلع ن ،بع هیچ طریق دیگری ممکن نیست .
نتیجه 
میوریترین مسألع در منظومع فکری نصر ،در تمامی موضوااس گوناگونی هع بلدانهلا
پرداختع ،معرفت قدسی است .امّا ای پیش از اراد بع این بیث ،بین دا مسألع قا بلع
تمایز میشود :مابعدالطّبیعع (حکمت) ا فلسیع ،اق شلهودی ا اقل جز لی .نصلر در
تمامی ثار خود ،هموار ضمن تبیین ا تیلی ااصلاف حقیقلی مابعدالطبّیعلع ،بلع بیلان
تمایزهای مابعدالطّبیعع ا فلسیع مصطل میپردازد ا بر این باار است هلع مابعدالطّبیعلع
سنّتی ییزی جز «معرفت قدسی» نیست؛ معرفتی هع جایگا ن بلرخالف فلسلیع ،قلل
دمی ا نع سر ااست .در گذشتع بین مابعدالطّبیعلع ا فلسلیع تیلااتی اجلود نداشلت ا
دانشی بود مشتم بر«هش حقیقت» ا «الم غاییِ بع حق» ،هع ضمن فضیلت اخال  ،با
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تیقّق اجودی حقایق معنوی در حکیم همرا بود .نصر این سنخِ از معرفت را معادلِ بلا
ارفان حقیقی در سنّت اسالمی ا متافیزیلک اصلی در سلنّت غربلیِ پلیش از رنسلانس
می داند .تیصی این معرفت از طریق اق شهودی ،هع مُیاض از مبدک هلّی است ،بر قوّۀ
ااقلع انسان اتّیا میافتد ا ه ّ اجلود حکلیم را در خلود فلانی ملینُمایلد .منبلع ایلن
معرفت ،احی ا اق شهودی است ا زبان ن نیز االا بر تنسیقهلای مابعلدالطّبیعی ا
تعالیم حکمی ،ابارس است از هنر ،فنون ،صنایع ،نقاشی ،موسیقی ،ا سایر ابلزار انتقلال
معرفتی ،هع بع انوان نماد حقایق مابعدالطّبیعی بع هار گرفتع ملیشلوند ا در ایلن را از
رات «تعلیمی» ا تربیتی افراد برای تیصی ایلن معرفلت بهلر بلرد ملیشلود .ینلین
معرفتی صرفاب شرح ا بیان نظری شناخت حقیقت نیست؛ بلکلع غایلت ن« ،تیقّلقِ» بلع
حقایق قدسی از طریق موز های حکمی ا اخالقی است .بنلابرین ،مابعدالطّبیعلع ،نقطلع
احدس حکمت نظری ا حکمت املی است بعگونعای هع هیچ هدا بدان ن ،قادر بلع
فالح ا نۀاس انسان نیستند .ینلین معرفتلی در بسلتر سلنّت احیلانی خاصّلی حاصل
میشود ا لذا هرگز در تقاب با الهیّاس نیست ا در این مسیر ،از تما ابزارهلای معرفتلی
از جملع فلسیع ا استدالل نیز بهر میجوید؛ بلع هملین دلیل  ،هرگلز مفلال اللو ا
فلسیع جدید نیست بلکع درصدد قرار دادن این الو ا فلسیعها در جایگاهی است هلع
حکمت جاایدان ا مابعدالطّبیعع مشفّص نمود ا ن ابارس است از هشل ا مطالعلع
طبیعت با توجّع بع «هیییّت قدسی» ن ا بازهشیی «امر قدسلی» در ایلن فلسلیعهلا ،هلع
قرنهاست هیییّت قدسی معرفتِ بع امر قدسی را از دست داد اند .این قداستزدایلی از
معرفت ،هع با جدایی فلسیع از مابعدالطّبیعع ،از زمان ارسطو غاز شد بود ،در رنسلانس
بع ااج خود رسید؛ بلع گونلعای هلع املراز ییلزی از ن اصلول ا ملوز هلای اصلی
مابعدالطّبیعی در فلسیع ،دیگر یافت نمیشود ا فلسیع بیشتر ،بع نوای هراباتیک ذهنلی
تبدی شد ا بع انوان «خاد » الو تۀربی در ملد اسلتد دلیل ایلن املر ن بلود هلع
فلسیع صرفاب بع جنبع استداللی قوّۀ ااقلع تقلی یافت ا جنبع ذاقی اق در میا افتلاد.
در ینین فضایی بود هع حکمت جای خود را بع دلی پردازیهای اق جزیی ،هع خلود
پاااو اق شهودی بر مرتبع نیس انسانی است ،داد ا تیصی یقین ،هع در ابتدا منلوط
ا مشراط بع اق شهودی بود ،بع تدریج ،بع اق استداللیِ ااری از شهود تقلی یافلت
ا در قرن هیۀدهم ،خود همین یقین اق استداللی نیز مورد شک ا تردید ااقع شلد ا
پس از ن در قرن نوزدهم ،اساساب اص قطعیّت ا یقین بع طلور هلّلی ملورد انکلار قلرار
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گرفت .امراز بازیابی امر قدسی ا تیصی معرفت قدسیِ مبتنی بر ن ،مستلز پیملودن
ه ّ این فرایند معرفتی بع طریق معکوق است هع ابارس از قداسلتبفشلی مۀلدّد بلع
اق شهودی ا تیصی یقینِ مبتنی بر حکمت ذاقی در شناخت االَم ا انسان است.
نوشتها 


پی
 .8در مقالع حاضر ،بع هاربردهای دا اصطالح «امر قدسی» ا «الم قدسی» دقّت الز مبذال شود.
 .4از جملع این هتابها میتوان بع ثار ذی اشار هرد:

The Need For A Sacred Science, A Young Muslim's Guide To The Modern
World, Islamic Science, In The Search Of The Sacred, An Introduction To
Islamic Cosmological Doctrines, Science And Civilization In Islam, Religion
…And The Order Of Nature, Islam And The Plight Of Modern Man

 .9منظللور «حکمللت یمللانی» در مقاب ل «حکمللت یونللانی» اسللت ا ارفللا ا حکمللایی یللون موالنللا،
میرفندرسکی ،شیخ بهایی ،ا مالصدرا در سنّت اسالمی نیز از نها نا برد اند.
 .2برای ماال ،بع فصول  ،89 ،88 ،7ا  87هتاب فلسیع سیّد حسین نصلر از انتشلاراس فیلسلوفان زنلد
مراجعع فرمایید.
 .1متأسّیانع باید گیت هع بیشتر ترجمعهای ثار ایشان ،دارای این نقیصعاند ا در انتقال میاهیم ا معلانی
ااژگان ا اصطالحاس التین بع فارسی ،دقیق نیستند .در این زمینع میتوان بع فرهنگ اصطالحاس ارفان
اسالمی ،هع بع تأیید ا نظارس خود ایشان است ،رجوب هرد.
 .6در این بار بع هتاب ذی مراجعع فرمایید :یت اهلل جوادی مللی ،منزللت اقل در هندسلع معرفلت
دینی ،انتشاراس کسراء ،8916 ،بفش داّ  ،فص ااّل ا سوّ .
 .7در این زمینع ،یهار دیدگا مطرح شد هع ابارساند از :دیلدگا هلای غلربگرایانلع ،غلربسلتیزانع،
غربگریزانع ،ا غربگزینانع  .برای مطالعع این اقسا بع مۀلّد ااّل هتاب زیر رجوب هنیلد :ابدالیسلین
خسرا پنا  ،در جستۀوی الو انسانی اسالمی ،قم ،دفتر نشر معارف.8934 ،
8. Rational
 .3الز بع ذهر است هع در منظومع فکری نصر ا سایر سنّتگرایلان ،هملوار ملراد از  ،Reasonاقل
استداللی جز ی ا منظور از  ،Intellectاق شهودی هلّی است .نویسند این مقالع ،ضلمن گیتگلو بلا
دهتر نصر ،هموار اصطالح ااّلی را در صورس صیت ااقع شدن« ،اقلی»( )Rationalا ابارس داّمی
را در حالت اصیی ،بع صورس «اقالنی»( )Intellectualبع هار برد است .در حالت اسمی نیلز بایلد
نهللللا را بللللع ترتیلللل بللللع صللللورس «اقالنیّللللت»( Rationalityیللللا  )Rationalismا
«تعقّ »( Intellectualityیا  )Intellectionترجمع هرد.
10. Intellectual
11.Rational
 .84از دیدگا نصر ،تمامی الو قدسی ،سنّتیاند؛ هر یند ،پار ای از الو سنّتی قدسی نبود انلد .خلود
سنّت امری مقدّق است ،زیرا هیچ سنّتی ساختع دست بشر نیست .رجوب هنید بع اثر ذی :
The Need for a Sacred Science, Chapter 7, ‘Traditional Sciences’, p.49.
13. the sacred
14. The Sacred
15. anthropomorphic
16. ratiocination

تیلی مابعد الطبیعی الم ا معرفت قدسی ا تمایزشان از فلسیع...

828

 .87ااژۀ «الم» در زبان فارسی ا فرهنگ اسالمی ،گسترۀ معنایی پهنااری را شام میشود هع از خرد ا
دانش ا بینش ا بصیرس ،تا فنّ ا صنعت ا هنر را در بر میگیرد؛ برخالف  Scienceهع هریند مشتقّ
از هلمع التینی  Scientiaاست ا هنوز معنای هلّیتر دانلش ا معرفلت را در خلود دارد ،امّلا در زبلان
انگلیسی معاصر ،برای امو مرد  ،رابطع خود را با معنویّت ا قداست از دست داد است.
18. Sacred Knowledge
 :Qurak .83هویکترین ذرّۀ فرضی االَم طبیعی هع جزا بنیادین برخی از ذرّاس بنیادی شناختع شلد
است .قبالب تصوّر میشد هع پراتونها ا نوترانها ،هویکترین ذرّاس زیر-اتمی هستند هع قاب تقسیم
نیستند ،امّا اهنون فیزیکدانان معتقدند هع این دا نیز از ذرّاس هویکتلری بلع نلا هلواروهلا تشلکی
شد اند.
 .41نظریّعای هع جایگزین مکانیک نیوتونی شد تا از رفتار ذرّاس اتمی ا زیر-اتمی توصی دقیقلی بلع
دست دهد امّا در این نظریّع ،برخی سواالس صرفاب جواب احتمالی ،ا نع قطعی ،دارند.
 .48اص فیزیکی هع در  8347توسط ارنر هایزنبرگ بیان شد ،مبنی بر این هع انداز گیری دقیق مکان ا
سرات ذرّ در سط اتم ،ناممکن است .از نتایج این اص  ،انکار اص الیّت ،ااتقاد بع صُدفع ا احتمال،
خلق از اد  ،ا اد یقین در معرفتشناسی است.
22. sacred science
 .49در زبان التین برای اشار بع این نوب معرفت ،از اصطالح  Metaphysicsاستیاد میشود .امّلا در
این ساختار ل وی ،هع بع صورس جمع مد است ،این اصطالح بیشتر بع معنلای «مااراءالطّبیعلع»(الالَم
غی ) خواهد بود ،نع «مابعدالطّبیعع»د ا شکارا تیااس بسیاری بین این دا دانش اجلود دارد؛ ااّللی بلع
معنای دانشی است هع اراض ا حلول مافو الطّبیعع (االَم غی ) را در طبیعت بررسی میهند ا داّمی
دانشی است هع متعالیتر ،منزّ تر ،ا فراتر از دانلش طبیعلت ا مااراءالطّبیعلع اسلت ا هلر دا را شلام
میشود.
 .42جنبع املی ا سلوهی ارفان بع شمار می ارد .در این زمینلع بنگریلد بلعSufi Essays, Allen :
and Unwin, London, 1972, Part 1, Chapter 2.
25. Philosophy
26. Misosophy
 .47اینهع نصر ا سایر سنّتگرایان ،این نوب معرفت را «حکملت» جلاادان نامیلد انلد ا نلع «فلسلیع»
جاادان ،دقیقاب بع این دلی است هع ایشان این نلوب معرفلت را از سلنخ سلاختعهلا ا بافتلعهلای ذهلن
نمیدانند بلکع ن را مستقیماب بع شهود اقالنی حقایق مابعدالطّبیعی مربوط میدانند.
28. The Sacred
29. the sacred
30. The Sacred
« .98شناخت مطلق» در مقاب ِ شناخت نسبی قرار دارد ا منظور از «شناخت اینیّت» نیز ،شناخت یقینی
است ،زیرا شناخت یقینی ،شناختِ مطابق با «این ا ااقع» است؛ در مقاب ِ شناخت غیر یقینلی ،هلع بلع
بررسی پدیدارها مش ول است ا قلمرای دانشهای بشری است.
32. principle of adequation
 .99بع احتمال قوی ،فرانتس فون بادر( ،)8128-8761خرین اارف ا حکیم الهلی لملانی بلع معنلای
دقیق هلمع ،در جهان غرب ،پیش از قداستزدایی هام از معرفت در قرن نوزدهم باشد.
 : Advaita Vedanta.92این اصطالح هع در ل ت بع معنای ااحد ،احد ،ا غیر ثلانی اسلت یکلی از
مکات اصی فلسیع هندا است هع بع دنبال تیقّق معنوی احلدس در نیلس ملقمن هنلدا اسلت .ایلن
مکت فلسیی معتقد است خود حقیقی انسان یعنلی تملان(نیس ناطقلع) ،الین متعلالیتلرین حقیقلت
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متافیزیکی یعنی برهمان(حقیقعالیقایق)-نع برهما(ایزد فرینش) ا نع برهمَن(االِم الهیّاس دیلن هنلدا)-
است ،لذا باید از طریق معرفتِ بع تمان ا برهمان در جستاجوی رهلایی حقیقلی ا معنلوی بلود؛ ا
برهمن ااقعی(متألّع حقیقی) ینین فردی است.
 :Adi Shankara .91حکیم ا فیلسوف هندی در ااای قرن  1میالدی هلع ملوزۀ «اَداَیتلا اِدانتلا» را
استیکا بفشید ا جریاناس اصی تیکّر را در هندا یسم متّید ساخت .ثار ای بع طور هلّی یک موز
را تعلیم میدهند :احدس تمن(نیس انسان) ا نیرگوانَع برهمن(برهمن بدان اسماء ا صیاس).
36. Philosophia Perennis
(رات مبتنی بر ارافتهای بیانی صرف با استیاد از تیلی ا استدالل)37. dialectics
38. Universal Possibilities
39. Scientia sacra
40. Sacred Knowledge
 :adaequatio rei et intellectus .28این اص معراف مدرسی همان است هع قدّیس هوینلاق
در حقّ ن ینین میگوید :معرفت بع همان میزان تیصی میشود هلع موضلوب معللو  ،در دران الالِم
قرار داشتع باشد .نگا هنید بعSumma Theologica, Quest, xvi. Art. 1, 3. :
42. Sophia Perennis
 .29معتقدند حقایق اصی فلسیی ،اساساب اجود اینی خارجی ندارند ا لذا نیازی بع اق شهودی بلرای
درو ا فهم نها نیست.
 .22هع معتقدند حقایق مابعدالطّبیعی ،منوط ا مشراط بع تیسیر ما از ن حقایق هستند ا برای این هار،
اق جز ی بشری بسند است.
 .21از دید نصر هر یند منظر مابعدالطّبیعی بر معرفت الهیّاتی برتری دارد ،امّا بع هر حال ،در هلر دای
این شناخت« ،امر قدسی» هم موضوب معرفت است ا هم میمول معرفت؛ از یکسو ،در هر دا ،موضوب
معرفت ،شناخت ذاس قدسی است ،ا از سوی دیگر ،این معرفت از ناحیع خلود ذاس متعلال بلع انسلان
إفاضع میشود ا هوشش ا سعی ذهنی ا فلسیی انسان نقشی در ن ندارد  ،بلکع این معرفت در غاز از
جان ذاس قدسی ا االم اقول بر قل انسان إفاضع میشود ا استدالل اقلی صرفاب جنبلع هاشلییّتِ از
این إفاضع الم الهی در مرتبع ذهن است.
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__________ ،معرفت جاادان ،بع اهتما سیّد حسن حسینی 9 ،جلد ،تهران ،سرات.8919 ،
__________ ،فا حکمت در سپهر سنّت ،گیتاگوی حامد زارب با دهتر سیّد حسین نصر ،تهران،
انتشاراس ققنوق.8939 ،
_________ ،معرفت ا معنویّت ،انشاءاهلل رحمتی ،دفتر پااهش ا نصر سهراردی ،چ یهار .8911 ،
گلشنی ،مهدی ،تیلیلی از دیدگا های فلسیی فیزیکدانان معاصر ،پااهشگا اللو انسلانی ا مطالعلاس
فرهنگی.8932 ،
_________ ،از الم سکوالر تا الم دینی ،پااهشگا الو انسانی ا مطالعاس فرهنگی.8977 ،
ملکیان ،مصطیی ،راهی بع رهایی ،تهران ،نشر نگا معاصر.8918 ،
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مقاالت-)ب
 (مصاحبع بلا دهتلر سلیّد حسلین، راهبرد،" "سنۀش سفن نصر در معرفت قدسی، منویهر،دینپرست
.8919 ،)نصر
، اطّالااس حکمت ا معرفت،" معنوی در اندیشعهای دهتر سیّد حسین نصر- "سنۀش هنر قدسی،همو
.8911 ،49191 شمارۀ
 پااهشگا اللو، حکمت معاصر،" "تیلی ا تبیین معرفت قدسی نزد سیّد حسین نصر، زهرا،قاسمی
.8938 ، انسانی ا مطالعاس فرهنگی
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