
ااددررااکاتت عالم اانسانی 
مفاووضاتت عبداالبهاءءددرر پرتو 

ناصر نبیلی

موضوعع وو عنواانن ااین مقاله (ااددررااکاتت عالم اانسانی) ددرر کتابب مستطابب مفاووضاتت
ااست که  با ااستفاضه اازز بیاناتت مباررکۀ حضرتت مولیاالوررٰى مندررجج ددرر ااین ااثر عظیم
مطالبی ددرر حدّّ کلّّیاتت به نظر خواانندۀۀ گراامی خوااهد ررسید.  بدیهی ااست که بحث
ددرر باررۀۀ جزئیاتت هر یک اازز مواارردد مذکورر اازز ظرفیت صفحاتت محدوودد ااین مقاله

خاررجج میباشد.
مطالعه ددرر باررۀۀ ااددررااکاتت عالم اانسانی اازز ددیربازز مورردد توجّه حکما وو ااندیشمنداانن
بوددهه ااست وو ااین مطالعاتت تحت عناووینی چونن فلسفۀ شناخت یا معرفتشناسی
سابقهاایی بس ددیرینه ددااررند.  ااوولین نظریههایی مشخّّص وو مدووّنن ددرر باررۀۀ ااددررااکاتت
عالم اانسانی رراا که سرااغغ دداارریم میتواانن به فالسفۀ یونانن باستانن نسبت دداادد که االبته
آآنانن نیز ددرر ااین باررهه میرااثثدداارر تمدّّننهایی قبل اازز خویش بوددههااند.  ددرر هر حالل به
جرأأتت میتواانن گفت آآنچه ما اامرووزز به عنواانن فلسفۀ شناخت دداارریم تا حدوودد ززیاددیی
متأثّر اازز آآثارر آآررااءء ااین گرووهه اازز فالسفه میباشد.  برررسی سیر تارریخ معرفتشناسی اازز
آآنن ززمانن تاکنونن اازز موضوعع وو محدووددۀۀ ااین مقاله خاررجج ااست وو ددرر ااینجا تنها
ااشاررههاایی به سیر تحوّالتت فلسفی اازز ااوواائل قرنن هفدهم تا آآغازز قرنن بیستم میالددیی،
یعنی ززمانی که بیاناتت گهربارر حضرتت مولیاالورریی ددرر جواابب سؤااللهایی لورراا باررنی
اازز فمّ ااطهر صاددرر میشد، خوااهد شد تا شاید با ددررکک موقف وو موقعیت تارریخی
ززمانن اایراادد ااین بیاناتت بیشتر به ااهمّیّت آآنها پی بریم وو بتواانیم ااررتباطط ااین
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رراا با آآررااءء فالسفۀ قروونن ااخیر ددرر باررۀۀ معرفت وو شناسایی که به شدّّتت جامعۀ غربب رراا
ددرر ساللهایی آآغاززین قرنن بیستم تحت تأثیر قراارر ددااددهه بودد تا حدووددیی ددرریابیم.

اازز ااوواائل قرنن هفدهم با ظهورر ددکاررتت وو بنایی فلسفۀ ااوو که بر پایۀ شناخت وو معرفت
نهاددهه شدهه بودد وو بر مبنایی ااین جملۀ معرووفف که "من فکر میکنم، پس هستم"
تحوّلی شگرفف ددرر حوززۀۀ فلسفه به ووجودد آآمد.  ااوو به ددوو جوهر متفاووتت ددرر عالم
اامکانن قائل بودد، یکی ماددهه که صفت ذذااتی آآنن بُعد یا اامتداادد ااست، وو ددیگریی ررووحح
که صفت نفیسۀ آآنن تفکّّر وو تعقّّل ااست.  چالش به ووجودد آآمدهه ددرر ااین نظریۀ
ددکاررتت که بعدااًً منشأ ظهورر مکاتب فلسفی گوناگونن شد رراابطۀ بین ااین ددوو جوهر
بودد که وویی نتواانست ددرر ااین باررهه نظریۀ قانعکنندههاایی اارراائه نماید وو به ااین سؤاالل
پاسخ گوید که چگونه ممکن ااست ااین ددوو جوهر که کامالً با یکدیگر متفاووتند با
گاهی اازز جهانن ماددیی هم ااررتباطط برقراارر نمایند وو همچنین به ددنبالل آآنن شناخت وو آآ

تحقّّق یابد.
نظریۀ ددکاررتت موجب آآنن گرددید که بعد اازز ااوو آآررااءء متفاووتت وو متضاددّیی ددرر باررۀۀ ااین
ددوو جوهر، یعنی ررووحح وو ماددهه یا جسم وو رراابطۀ بین آآنها اارراائه گرددند وو فلسفههایی
جدیدیی که به شکلی ررجعت نظریههایی گذشته، علیاالخصوصص آآررااءء فالسفۀ یونانن

باستانن بوددند، ظهورر نمایند.
ددرر ااین مسیر عقلگراایی، اایدههآآلیستی چونن جوررجج باررکلی منکر ووجودد هر گونه
ااصالتی براایی ماددهه گشت وو جهانن ماددیی رراا ززااییدۀۀ جوهر ااندیشه وو نهایتاًً علم االهی
دداانست وو برعکس طرفداارراانن ااصالت حسّ، همچونن مهمّترین آآنها ددیوید هیومم،
گاهی رراا ناشی اازز جهانن ماددیی وو تجربۀ حسّی اانسانن اازز آآنن دداانستند وو ذذهن وو آآ
فیلسوفانی مانند برگسونن وو ااسپینوززاا که به شناختی ماوورراایی عقل وو حسّ قائل بوددند
ااین ددوو جوهر رراا جنبههایی ددووگانهاایی اازز یک ووجودد متعالی وو مطلق تصورر نموددند وو
باالخرهه فیلسوفف بزررگگ وو عقلگراا وو ررئالیستی چونن کانت تحت تأثیر نظریههایی
ماقبل خودد ددرر باررۀۀ شناسایی وو معرفت به نقد فاهمۀ اانسانن پرددااخت وو ااددررااکک رراا
مورردد مطالعه قراارر دداادد وو ساختارریی براایی ذذهن قائل شد که هم مبتنی بر شرووطط قبلی
حسّی یعنی ززمانن وو مکانن بودد وو هم قائل به شرووطط قبلی فهم، یعنی ااصولل عقلی، وو
هم بنا شدهه بر ااساسس شرووطط عالی شناسایی، یعنی ااحساسس، وو قبولل سه جوهر
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متفاووتت یعنی ووجودد خداا وو نفس وو جهانن ماددیی بودد وو عاقبتااالمر ااوو به ووااسطۀ
نقد فاهمۀ اانسانن به ااین نتیجه ررسید که هرچند جوااهر ااشیاءء، چه ماددیی، چه
غیرماددیی، ووجودد ددااررند، ااما اانسانن تنها قاددرر به شناخت پدیدااررها وو صفاتت کائناتت
ااست که االبته نشانن اازز حقایق وو جوااهر آآنها ددااررند وو بدین ترتیب کانت نظریۀ
نسبیت ددرر شناسایی رراا اارراائه نمودد که ددرر ااین باررهه بیترددید باید ااوو رراا بزررگترین نقّّادد

ذذهن وو فیلسوفف قروونن ااخیر ددرر حیطۀ فلسفۀ شناخت دداانست.
بیاناتت حضرتت عبداالبهاءء ددرر ساللهایی نخستین قرنن بیستم ددرر باررۀۀ ااددررااکاتت عالم
اانسانی هرچند ددرر ددنبالۀ آآررااءء پیشینیانن نبودد ااما ددرر بستر فرهنگی جامعهاایی اارراائه
میگرددید که به شدّّتت اازز نظریاتت وو آآررااءء فالسفۀ غربب ددرر سه قرنن ااخیر متأثّر بودد،
علیاالخصوصص نظریۀ ااصالت حسّ وو تبعاتت وویرااننگر آآنن که به قولل وویل ددوورراانت
ددنیایی جدید ددووباررهه ااوو رراا به تاجج وو تخت خودد برگردداانیدهه بودد وو ااین سلطنت ددووباررۀۀ
حسّ آآنچنانن قلب پُرمِهر وو عطوفت حضرتت مولیاالوررٰى رراا به ددرردد آآووررددهه بودد که ددرر

...»خطابهاایی ددرر کلوپپ طبیعیونن ساننفراانسیسکو ددرر ااین باررهه چنین میفرمایند: 
عجب ااست که اانسانن بیست سالل ززحمت میکشد وو ددرر مدااررسس تحصیل میکند تا
به ااین مقامم میررسد که منکر غیرمحسوساتت میگردددد، وولی حیواانن بدوونن ززحمت،

فیلسوفف طبیعی ااست گاوو بدوونن تحصیل، منکر جمیع معقوالتت ااست.  بلی، گاوو
ززیراا هیچ چیز غیر اازز محسوساتت نمیددااند وو ااعظم فیلسوفف ااست.  لهذاا خوبب
ااست چنین فالسفۀ طبیعی برووند نزدد حضرتت گاوو وو فلسفۀ محسوساتت اازز گاوو یادد

(١۱٧۷١۱، صص١۱، ججاامر وو خلق) االتحصیل شوند ...»بگیرند وو اازز مدررسه فاررغغ
ددرر ااررتباطط با آآررااءء وو نظریاتت فالسفۀ قروونن ااخیر ددرر باررۀۀ ااددررااکک ددرر یک بیانن کلّّی
میتواانن گفت که آآنن حضرتت بعضی اازز ااین نظریاتت رراا به کلّّی ررددّ فرموددهه وو برخی رراا
تعدیل نموددهه وو تعدااددیی رراا به طراازز قبولل مزیّن نموددهه وو ددرر برخی اازز مواارردد اازز ااین
نظریاتت به عنواانن محملی جهت بیانن نیاتت ااصلی خودد ااستفاددهه نموددههااند که ددرر

بخشهایی آآیندۀۀ ااین مقاله بسته به مورردد به آآنها ااشاررهه خوااهد ررفت.
تبییناتت حضرتت عبداالبهاءء ددرر باررۀۀ ااددررااکاتت عالم اانسانی مندررجج ددرر کتابب مستطابب
مفاووضاتت بخشهایی ووسیعی اازز ااین کتابب رراا ددرر بر میگیردد.  ااین بیاناتت ددرر برخی
اازز مواارردد تحت عناووینی مشخّّص که ددرر ااررتباطط مستقیم با معرفتشناسی میباشند
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اافاضه میگرددند، مانند قواایی جسمانیه وو قواایی معنویه، ددررجۀ ااددررااکاتت عالم اانسانی
وو مظاهر ظهورر، حدّّ ااددررااکک اانسانن نسبت به حقّ، موااززین ااددررااکک وو ... وو ددرر بعضی
مواارردد ددیگر تحت عناووینی که علیاالظاهر وو به طورر مستقیم ااررتباطط با مباحث
شناختشناسی ندااررند.  وولی آآنچه که میتواانن گفت ااین ااست که بخشهایی مهمّ وو
ووسیعی اازز مطالب ااین ااثر عظیم ددرر ززمینۀ ااددررااکک وو معرفت میباشد وو ااین عجب
نیست، چراا که ددرر طولل تارریخ فلسفۀ غربب معرفتشناسی مقدّّمم بر هر مبحث ددیگر

فلسفی بوددهه ااست وو اازز جهاتت گوناگونن تقدّّمم ددااشته ااست.
تبییناتت حضرتت عبداالبهاءء ددرر باررۀۀ ااددررااکاتت عالم اانسانی ددرر ساللهایی نخستین قرنن
بیستم بداانن نحو که ذذکر شد اازز طرفی پاالیش وو ااختصارر وو جمعبندیی نظریاتت
پیشینیانن ااست که با طرحی نو وو بدیع به عنواانن هدیهاایی ااررززشمند به آآیندگانن ااهدااءء
میگرددند وو اازز سویی ددیگر بعضی اازز ااین نظریاتت چالشهایی فراا ررااهه ااندیشمنداانن
قروونن آآتیه قراارر میددهند که محرّکک وو عامل قدررتمند جریانن ااندیشه ددرر صدهههایی

آآیندهه خوااهد بودد.
بعد اازز ااین مقدّّمه، که ذذکر آآنن الززمم به نظر میآآمد، با وورروودد به عنواانن ااصلی ااین
مقاله، یعنی ااددررااکاتت عالم اانسانی، به نظر میررسد نخست باید به معنی وو مفهومم

 پرددااخت.  ااددررااکک ددرر لغت به معنایی فهمیدنن وو ررسیدنن آآمدهه ااست کهااددررااکککلمۀ 
ددرر ااینجا ررسیدنن میتوااند به معنی ووصولل به حقیقت شیءء باشد.  حضرتت
عبداالبهاءء ددرر مبحث قواایی جسمانیه وو قواایی معنویه ااددررااکک رراا مرحلهاایی اازز شناخت
تعبیر میفرمایند که بعد اازز تخیّل وو تفکّّر ررخخ مینماید وو همچنین آآنن حضرتت ددرر
گاهی وو ااقسامم آآنن چنین میفرمایند قوله ااالحلٰى: بیانی ددرر توصیف علم به معنی آآ
«علم بر ددوو قسم ااست، علم ووجوددیی وو علم صورریی، یعنی علم تحققی وو علم
تصوّرریی.  علم خلق عموماًً به جمیع ااشیاءء عباررتت اازز تصوّرر وو شهودد ااست، یعنی یا
به قوۀۀ عقلیه تصوّرر شیئ نماید یا آآنکه اازز مشاهدۀۀ شیئ صوررتی ددرر مرآآتت قلب
حصولل یابد.  دداایرۀۀ ااین علم بسیارر محدوودد ااست، چه که مشرووطط به ااکتسابب وو
تحصیل ااست، وو ااما قسم ثانی که عباررتت اازز علم ووجوددیی وو تحقّّقی ااست، آآنن علم

، چاپپ لیدنن، صصمفاووضاتت) مانند دداانایی وو ووقوفف اانسانن به نفس خودد ااست.»
وو ددرر اادداامۀ همین بیانن میفرمایند ااین علم به ااکتسابب وو تحصیل نیست،  (١۱١۱٨۸
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اامریست ووجوددیی، موهبت محض ااست.  ددرر بیانی ددیگر وو ددرر همین رراابطه آآنن
«... علم بر ددوو قسم ااست، یکی تصوّرریی وو ددیگریی تحققیحضرتت میفرمایند: 

ااست، به عباررتت ااُُخرٰى حصولی وو حضورریی.  مثالً ما میدداانیم آآبی هست.  ااما ااین
( صرفف تصوّرر ااست.  ااما ووقتی که نوشیدیم تحقّّقی گردددد.  لهذاا گفتهااند (علم تاممّ
تحقق به شیئ ااست نه تصوّرر شیئ.  مثالً اانسانن ااگر بدااند که مائدهه وو نعمش
موجودد ااست اازز ااین تصوّرر تلذّّذذ نیابد ااما چونن اازز مائدهه تناوولل کند تلذّّذذ وو تغذیی

(۶٧۷، صص١۱، ججاامر وو خلق) نماید، پس تحقّّق تاممّ علمی حاصل شودد.»
ددرر بیاناتت مباررکهاایی که ذذکر شد ددوو ااصطالحح تصوّرر وو تحقّّق به ددفعاتت تکراارر
گرددیدههااند.  همچنانن که اازز ااین بیاناتت مستفاددّ میگردددد،  تصوّرر شیئ عباررتت اازز
حصولل صوررتی اازز شیئ ااست ددرر آآئینۀ ذذهن.  ددرر بیانی ددیگر وو ددرر تعریف علم بدین

«... مثالً علم که عباررتت اازز صوررتت حاصلهمعنا حضرتت عبداالبهاءء میفرمایند: 
عنداالعقل ااست آآنن اامریست معقولل وو ددخولل وو خرووجج ددرر عقل اامر موهومم، بلکه

(٧۷٩۹، صصمفاووضاتت) تعلّّق حصولی دداارردد، مانند صورر منطبعه ددرر آآئینه.»
بنا بر ااین بیاناتت مباررکه ددرر علم حصولی ااین صوررتت شیئ ااست که ددرر ذذهن ظاهر
میشودد وو ددرر علم حضورریی خودد حقیقیت شیئ ااست که ددرر ذذهن اانسانن به نحویی
ووااضحتر وو متمایزتر حضورر به هم میررساند.  ااما ااین جلوهه، همچنانن که خوااهیم

ددید، به صفاتت ااست.
ددرر باررۀۀ ااینکه ذذهن اانسانن تا چه حدّّ میتوااند به حقایق ااشیاءء وو صمیم ذذااتت کائناتت

 ااشاررههااررززشش شناختنزددیک شودد وو پی بردد سخن بسیارر ااست وو ددرر آآنجا که ددرر باررۀۀ 
خوااهد شد ددرر باررۀۀ آآنن مختصریی بیانن میگردددد.  حضرتت مولیاالوررٰى ددرر بیانی
تحت عنواانن ددررجۀ ااددررااکاتت عالم اانسانی وو مظاهر ظهورر ددرر ووااقع ااین ااددررااکاتت رراا
ااررززششیابی وو ددررجهبندیی فرموددههااند وو ااددنٰى ررتبۀ ااین ااددررااکاتت رراا ااحساساتت حیواانیه
وو یا حسّیاتت طبیعیه که به قواایی حوااسس ظاهر ااست نامم برددههااند که ددرر آآنن اانسانن وو
حیواانن مشترکند، بلکه بعضی اازز حیوااناتت قوییترند.  ددرر ااینجا الززمم به ذذکر ااست که

 ااستدالللفرقق مابین اانسانن وو حیوااننآآنن حضرتت ددرر بیانی ددیگر تحت عنواانن 
میفرمایند که ااگر توااناییهایی اانسانن ددرر ززمینۀ ااددررااکک تنها منبعث اازز حوااسس ظاهرهه
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بودد البد بعضی اازز حیوااناتت میبایست پیشرفتهتر وو متمدّّننتر اازز اانسانن میبوددند،
.(١۱۵٣۳، صصمفاووضاتتچونن قواایی حسّی قوییتریی ددااررند (

ددرر همانن مبحث، یعنی ددررجۀ ااددررااکاتت عالم اانسانی، حضرتت عبداالبهاءء به ددوو قوۀۀ
متحسّسه وو متجسّسه ددرر ددستگاهه فاهمۀ اانسانن ااشاررهه میفرمایند که قوۀۀ متحسّسه
همانگونه که ذذکر شد مربوطط به حوااسس ظاهرهه وو ااددررااکاتت حسّی ددرر عرصۀ جهانن
ماددیی ااست.  ااما قوۀۀ متجسّسه همچنانن که هیکل مباررکک فرموددههااند حاکی اازز
جنبهاایی اازز ااددررااکک اانسانن ااست که به مددد تجسّس وو ااکتشافف وو ااستفاددهه اازز معلوماتت
وو مباددیی موجودد به سلسله ااطّالعاتت جدیدیی ددست مییابد که قبالً مجهولل
بوددههااند.  حضرتت عبداالبهاءء ددرر بیاناتت متعدّّدد به ااین نوعع اازز ااددررااکک اانسانن تصریح

«مثالً حیواانن ممکنمیفرمایند.  اازز جمله ددرر بیانی ددرر ااین مورردد چنین میفرمایند: 
نیست ااددررااکک ااین بکند که ااررضض کروویی ااست ززیراا اانسانن اازز اامورر معلومه ااستداللل بر
اامورر مجهوله کند وو کشف حقایق مجهوله نماید.  اازز جمله آآفاقق مائله رراا چونن اانسانن

وو ددرر بیانی ددیگر  (١۱٣۳٣۳، صصمفاووضاتت) «... بیند ااستنتاجج  کروویت ااررضض نماید
«... ااین ررووحح قوۀۀددرر باررۀۀ منشأ ااصلی دداانایی، یعنی ررووحح اانسانی، میفرمایند: 

کاشفه ااست که محیط بر جمیع ااشیاءء ااست وو جمیع ااین آآثارر بداایع وو صنایع وو
ااکتشافاتت وو مشرووعاتت عظیمه وو ووقوعاتت مهمّۀ تارریخیه که میبینی کلّ رراا ااوو کشف
کرددهه وو اازز حیز غیب وو کمونن به قوۀۀ معنویه به عرصۀ ظهورر آآووررددهه.  مثالً ددرر ززمین
ااست کشفیاتی ددرر آآسمانن میکند، اازز حقایق معلومه، یعنی چیزهایی که معلومم ااست

ااین بیاناتت  (١۱٠۰٢۲، صصمفاووضاتت) «... وو مشهودد، چیزهایی مجهولل رراا کشف کند
مباررکه ااشاررهه به عقل منطقی اانسانن دداارردد که مورردد توجّه ااهل منطق بوددهه وو هست وو
بسیارریی اازز قوااعد آآنن رراا ااررسطو ووضع نموددهه وو ااین قوااعد ااعم اازز قیاسس وو ااستقرااءء وو
تمثیل ددرر بیاناتت مباررکۀ حضرتت عبداالبهاءء به عنواانن محمل وو بستریی مورردد قبولل ددرر

نزدد ااهل معرفت وو جهت بیانن نیاتت ااصلی آآنن حضرتت به کارر ررفتهااند.
اازز آآنچه گفته شد میتواانن به ااین نتیجه ررسید که ددرر علم یا ااددررااکک حصولی فاهمۀ
اانسانن به مددد تحسّس وو تجسّس وو یا به قولل حکما تصوّرر وو تصدیق صوررتی اازز
شیئ رراا، چه ماددیی وو چه غیرماددیی، ددرر آآئینۀ ذذهن تصویر مینماید، ااما ددرر علم
حضورریی بدوونن تالشش ذذهنی جنبۀ ووااضحتر وو عینیتریی اازز حقیقت شیئ ددرر ذذهن
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اانسانن حضورر مییابد.  به عنواانن مثالل، هماننگونه که ددرر بیانن مباررکک ذذکر شد،
گاهی اانسانن به حاالتت ددرروونی مانند غم وو شاددیی وو هیجانن بدوونن هیچگونه تالشش آآ
ذذهنی وو یا کنکاشی وو یا کسب آآموززشش به طورر خودد به خودد اانجامم میگیردد.  ددرر ااین
گاهی حقیقت ررووشنتر وو صریحتر جلوهه مینماید وو یقین بیشتریی حاصل نوعع اازز آآ
میگردددد وو فاعل شناسایی، یعنی ذذهنی که میشناسد، وو مورردد شناسایی، یعنی
چیزیی که ددرر معرضض شناخت قراارر میگیردد، با یکدیگر رراابطهاایی ددرروونی برقراارر
مینمایند.  به فرموددۀۀ مباررکک مانند تناوولل مائدهه ااست وو نوشیدنن آآبب که ددیگر
جزئی اازز ووجودد اانسانن میگردددد وو ددرر ااین حالت تحقّّق تاممّ علمی حاصل میشودد.
ددرر مبحث "ددررجۀ ااددررااکک عالم اانسانی وو مظاهر ظهورر" حضرتت عبداالبهاءء اازز نوعی
اازز ااددررااکک وو عقل نامم میبرند که ما آآنن رراا سرچشمۀ وو منشأ همۀ ددااناییها میدداانیم وو
آآنن عقل کلّّی االهی ااست.  ددرر باررۀۀ ااین عقل کلّّی االهی هیکل مباررکک چنین

«ماووررااءء طبیعت ااست، فیض قوۀۀ قدیمه ااست،توصیفاتی رراا بیانن میفرمایند: 
محیط بر حقایق کونیه وو مقتبس اازز اانواارر وو ااسراارر االهیه ااست، قوۀۀ عالمه ااست، نه
قوۀۀ متجسّسۀ متحسّسه، محیط بر ااشیاءء ااست وو عالم ااشیاءء وو مدررکک ااشیاءء وو مطّلع

  بعد میفرمایند:بر ااسراارر وو حقایق وو معانی االهیه وو کاشف حقایق خفیۀ ملکوتیه.»
«وو ااین قوۀۀ عقلیۀ االهیه مخصوصص به مظاهر مقدسه وو مطالع نبوتت ااست وو پرتویی
اازز ااین اانواارر بر مراایایی قلوبب اابراارر ززند که نصیب وو بهرهه اازز ااین قوهه به ووااسطۀ مظاهر

آآنچه اازز ااین بیانن مباررکک مستفاددّ  (١۱۵۴، صصمفاووضاتت)مقدسه برند ...» 
میگردددد، آآنن ااست که نوعی اازز ااددررااکک ووجودد دداارردد که منشأ آآنن اانواارر وو ااسراارر االهیه وو
ماووررااءء نفس ناطقه ااست وو حیطۀ آآنن حقایق خفیۀ ملکوتیه وو ماووررااءء عالم طبیعت
ااست، ااما اابراارر، یعنی نفوسی که عالووهه بر نفس ناطقه دداارراایی ررووحح اایمانی هستند،

میتواانند اازز آآنن بهرهه وو نصیب گیرند وو به حقایق ماووررااءء عالم طبیعت پی برند.
بعد اازز مطالبی که ددرر باررۀۀ تعریف ااددررااکک وو اانوااعع آآنن بیانن گرددید که ددرر ووااقع ددرر بر
ددااررندۀۀ نکاتی ددرر باررۀۀ فاعل شناسایی یا عامل ااددررااکک بوددند، الززمم ااست قدرریی،
وولو به ااختصارر، به مورردد شناسایی، یعنی عرصهاایی که ااددررااکک بداانن تعلق میگیردد،
پرددااخت، چراا که بدوونن توجّه به نقش مورردد شناسایی یا عرصۀ شناخت ددرر فعل
شناخت ااین بحث ناقص میماند.  با یک برررسی سریع ددرر تارریخ فلسفه ددرر
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مییابیم که شکّّاکانن سوفسطائیه معتقد بوددند ااصالً حقیقتی ووجودد نداارردد وو ااگر هم
ووجودد ددااشته باشد قابل شناخت نیست، اافالطونن وو پیروواانن ااوو معتقد بوددند که عالم
ووااقعی تنها عالم مثل یعنی حقایق کلّّی وو ثابت ااززلی ااست وو تنها ااین عالم ااست که
شایستۀ شناسایی ااست وو ااددررااکک به آآنن تعلّّق میگیردد.  ااررسطو جداایی کلّّیاتت اازز
جزئیاتت رراا ددرر ظرفف ذذهن قبولل ددااشت، نه ددرر خاررجج، وو حسّ رراا مقدّّمۀ علم
میدداانست.  بنابر ااین به نوعی به ووجودد عالم محسوساتت معتقد بودد.  هماننگونه که
ددرر ااووّلل ااین مقاله ذذکر شد، ددرر قروونن ااخیر، یعنی اازز آآغازز قرنن هفدهم میالددیی،
فالسفه وو حکما نظریاتت مختلفی ددرر باررۀۀ ووجودد یا عدمم ووجودد جوهر ماددهه وو ررووحح
ااظهارر ددااشتهااند که به طورر خالصه باید گفت ناشی اازز نقص جهاننبینی وو

هستیشناسی آآنانن میباشد.
حضرتت عبداالبهاءء ددرر بیاناتی تحت عنواانن "طائفۀ سوفسطائیه برآآنند که موجوددااتت
عباررتت اازز ااووهامم ااست" به شبهاتت طرفداارراانن ااین نظریه پاسخ گفته، وو ددرر ااین باررهه

«ااین ررأأیی باطل ااست ززیراا ووجودد موجوددااتت نسبت به حقّمیفرمایند قوله ااالحلٰى: 
وو ددرر  ااووهامم ااست، ااما ددرر ررتبۀ اامکانن موجوددااتت رراا ووجودد محقّّق ااست وو ثابت»

«مثالً ووجودد جماددیی نسبت به ووجودد اانسانی عدمماادداامۀ همین بیانن میفرمایند: 
ااست ززیراا اانسانن ووقتی که به ظاهر معدوومم گردددد جسدشش جمادد شودد وولی جمادد ددرر

ااین بیاناتت مباررکه ااشاررهه به  (١۱٩۹۴، صصمفاووضاتتعالم جماددیی ووجودد دداارردد ...» (
نسبیبوددنن ووجودد موجوددااتت دداارردد وو به قولل حکما مشکّّکبوددنن مفهومم ووجودد رراا

 رراا بر همۀ ااشیاءء وو ددرر ددررجاتت مختلفهووجوددمیررساند وو ااینکه میتواانیم کلمۀ 
ووجوددیی ااطالقق نماییم.  اازز منظر حضرتت عبداالبهاءء عالمت موجوددیت هر شیئ آآثارر

.  اازز نظر آآنن«بر شیئ معدوومم ااثریی مترتب نیست»ااووست، چه که میفرمایند 
حضرتت عالم ووجودد بداایتی نداارردد، ووجودد همیشه بوددهه وو عدمم صرفف ااستعداادد ووجودد
نداارردد.  اایشانن ووجودد جوهر ماددیی وو ماددۀۀ ووااحدهه رراا به عنواانن سرمنشأ ااشیاءء ماددیی وو
یا جسمانی تأیید فرموددهه وو ددرر بیانی آآنن رراا مانند مشیّت ااوولیه ددرر میانن کائناتت
جسمانی تعیین وو تلقّّی فرموددههااند.  ددرر ااررتباطط با تقسیماتت ااقسامم ووجودد حضرتت
عبداالبهاءء کائناتت رراا به ددوو قسم منقسم فرموددهه وو ددرر ااین باررهه ددرر بیانی چنین

«... بداانن که کائناتت بر ددوو قسم ااست، جسمانی وومیفرمایند قوله ااالحلٰى: 
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 همچنین ددرر بیانی ددیگر (١۱٨۸٣۳، صصمفاووضاتت) ررووحانی، محسوسس وو معقولل»
«معلوماتت اانساننمعلوماتت اانسانن رراا نیز به ددوو قسم تقسیم فرموددهه میفرمایند: 

 وو ددرر اادداامۀ ااین بیاننمنقسم به ددوو قسم ااست، قسمی معلوماتت محسوسه ااست»
«ااما قسم ددیگر اازز معلوماتت اانسانی معقوالتت ااست، یعنی حقایق میفرمایند

معقوله که صوررتت خاررجیه نداارردد وو مکانن نداارردد وو غیرمحسوسه ااست ...»
(۶١۱، صصمفاووضاتت)

بر مبنایی بیاناتت مباررکهاایی که ززیاررتت شد جهاننبینی وو هستیشناسی ددیانت بهائی
بر پذیرشش عالم ووجودد، چه ماددیی چه غیر ماددیی، وو ددرر مرااتب مختلف وو به صوررتت
تاممّ وو تمامم آآنن میباشد وو هستی ددرر هر ددررجهاایی که باشد به ووااسطۀ آآثاررشش شناخته
میشودد.  ددرر ااین جهاننبینی، کائناتت ووجوددیی مستقلّ اازز ذذهن اانسانن ددااررند وو جهانن
ززااییدۀۀ اافکارر ما نیست، چه که هم کائناتت منقسم به ددوو قسم گشتهااند وو هم
معلوماتت وو عرصۀ شناسایی آآنن، چنانن که محسوسسپرستانن تنگنظر میپندااررند، نه
تنها عالم محسوساتت بلکه عرصهاایی عظیم ااست که یک سویی آآنن عالم ماددهه وو
حقیقت جماددیی وو سویی ددیگرشش ااسراارر خفیۀ ملکوتیه وو ررووححاالقدسس ااست، همانن

که عرفانن وو شناخت ااوو هدفف غایی وو نهایی اازز خلقت ما میباشد.
ددرر کنارر چنین چشمااندااززیی ددرر باررۀۀ عالم ووجودد ددیدگاهه وو نکتۀ مهمّ ددیگریی ووجودد
دداارردد وو آآنن هم ااررتباطط بین ااقسامم ووجودد، علیاالخصوصص رراابطۀ بین ررووحح با ماددهه وو
جسم وو یا ذذهن با عین وو عالم خاررجج وو یا کائناتت جسمانی با کائناتت ررووحانی
ااست، مسألهاایی که ددرر قروونن ااخیر، یعنی اازز ااوواائل قرنن هفدهم، بیش اازز پیش به
صوررتت چالشی ددرر نزدد حکما وو فالسفه مطرحح بوددهه ااست.  حضرتت مولیاالوررٰى ددرر

«... ااما مقصدیکی اازز بیاناتت مباررکه ددرر ااین باررهه چنین میفرمایند قوله تعالی: 
من ااین ااست که ااین جهانن غیرمتناهی مانند هیکل اانسانی ااست، جمیع ااعضاءء به

«ددرر ااین مسألهوو ددرر اادداامه میفرمایند:   یکدیگر مرتبط وو ددرر نهایت ااتقانن متسلسل»
شبههاایی نیست، ززیراا عالم ووجودد مانند شخص حی ااست، پس اازز ااین ااررتباطط که ددرر
میانن ااجزاایی کائناتت ااست تأثیر وو تأثّر اازز لوااززمم آآنن، چه جسمانی وو چه معنویی ...»

«... مالحظه کنیدوو ددرر اادداامۀ بیانن آآنن حضرتت طی مثالی چنین میفرمایند: 
(که ااشاررهه به صوتت تموّجاتت هواا که عرضی اازز ااعرااضض ااست وو هیچ شمرددهه شودد
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) ررووحح اانسانن رراا به جذبب وو ووله آآرردد وو به نهایت ددررجه تأثیر بخشد، گریانن کند،دداارردد
خنداانن کند، شاید به ددررجهاایی که به مخاطرهه ااندااززدد.  پس مالحظه کنید چه

)  ددرر کنارر ااین١۱٧۷٣۳، صصمفاووضاتت) مناسبتی بین ررووحح اانسانن وو تموّجج هواا ااست.»
بیاناتت مباررکه ددرر باررۀۀ ااررتباطاتت بین ااجزااءء عالم ووجودد وو با جوهریی متفاووتت ماددیی
وو ررووحانی توجّه به عباررتت "رروواابط ضروورریۀ منبعث اازز حقایق کائناتت" که حضرتت
عبداالبهاءء ددرر تعریف وو توصیف محبّت وو شریعت وو طبیعت به کارر برددههااند ددیدیی
عمیقتر وو گسترددههتر رراا ددرر باررۀۀ ااین ااررتباطاتت وو کیفیت آآنها رراا به ددست میددهد.
ااین عباررتت اازز یک سو ااصل رروواابط بین کائناتت رراا بیانن مینماید وو اازز طرفی ااین
رروواابط رراا ضروورریی میشمارردد وو اازز جهتی آآنها رراا منبعث اازز حقایق وو جوااهر وو ذذووااتت
موجوددااتت میددااند.  بنابر ااین ااصل کلّّی میتواانن گفت رروواابط ضروورریهاایی مابین
ددستگاهه فاهمه، یعنی ذذهن اانسانن، وو سایر کائناتت ووجودد دداارردد که ااین رروواابط اازز یک
طرفف منبعث اازز حقیقت نفس ناطقه وو قوۀۀ مدررکۀ اانسانن، یعنی عامل شناسایی، وو
اازز سویی ددیگر برگرفته وو ناشی اازز حقیقت وو جوهر شیئ مورردد شناخت یا ااصطالحاًً

مورردد شناسایی ااست.
ااما ددرر کنارر وو همرااهه ااین رروواابط ضروورریه مابین فاهمۀ اانسانن یا نفس ناطقۀ آآنن با
سایر کائناتت شراایطی ووجودد ددااررند که ددرر اامر ااددررااکک وو شناسایی مؤثّرند که باید به
آآنانن هم توجّه ددااشت.  یکی اازز ااین شراایط ااحاطه ااست.  حضرتت عبداالبهاءء
میفرمایند ااددررااکک فرعع ااحاطه ااست.  یعنی مُدْْررِِککْ باید بر مُدْْررَککْ ااحاطه ددااشته آآنن
رراا ددرر بر بگیردد.  شرطط ددیگر مماثلت وو مشابهت مابین عامل شناسائی وو مورردد
ااست.  ددرر ااررتباطط با ااین مطلب حضرتت مولیاالوررٰى ددرر بیانی ددرر خصوصص شناخت

«... ااما حقیقت اانسانیه حقیقت جامعهوو عرفانن حقّ میفرمایند قوله ااالحلٰى: 
ااست، حقیقت کلّّیه ااست، جلوههگاهه تجلّّی جمیع کماالتت االهیه ااست، یعنی هر ااسم
وو صفتی که اازز براایی حقّ ثابت میکنیم یک آآیتی اازز آآنن ددرر ووجودد اانسانن موجودد
ااست.  ااگر ددرر اانسانن موجودد نبودد اانسانن تصوّرر آآنن کمالل رراا نمیتواانست کردد، وو

ااین بیانن مباررکک اازز طرفی  (١۱٣۳٩۹، صصمفاووضاتت) ااددررااکک نمیتواانست نمودد ...»
مؤیّد ووجودد مفاهیم فطریی وو معلوماتت قبلی ددرر ذذهن اانسانن ااست، که ااصحابب
مذهب ااصالت حسّ آآنن رراا به شدتت ررددّ میکنند، وو اازز طرفی مبیّن مماثلت وو
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مشابهت مفاهیم فطریی ذذهن اانسانن با تجلّّیاتت صفاتت حقّ ااست، صفاتی که ددرر
همۀ ااشیاءء ددرر ددررجاتت مختلف تجلّّی نموددههااند وو بنابر ااین وو اازز ااین طریق ذذهن
اانسانن نه تنها با مبدأأ وو موجد ووجودد، بلکه با همۀ ااجزاایی هستی دداارراایی مشابهت وو
مماثلت وو خویشی ااست وو ددیگر فاهمۀ اانسانن با جهانن هستی بیگانه وو غریبه نیست
وو ااین مطلبی ااست که بعضی اازز فالسفۀ عقلگراا بداانن ااذذعانن ددااررند، ااینکه نظامم
موجودد ددرر عالم هستی با نظامم ددنیایی ذذهن اانسانن مشابهت وو مجانست دداارردد وو
ااعتقادد ددااررند ااگر ذذهن اانسانن تصوّرریی قبلی اازز حقیقت ااشیاءء ددرر خودد ندااشته باشد
قاددرر به ددااوورریی ددرر باررۀۀ حقّّانیّت ااددررااکاتت خودد نخوااهد بودد، چونن ددیگر میزاانی

براایی تشخیص ددررست اازز غلط ددرر ذذهن ااوو ووجودد نخوااهد ددااشت.
همچنین حضرتت عبداالبهاءء ددرر بیانی ددیگر ددرر باررۀۀ رراابطه حقیقت اانسانی با سایر

«... مثالً ااشرفف موجوددااتت ااررضیهحقایق عالم ووجودد چنین میفرمایند قوله ااحلٰى: 
اانسانن ااست.  اانسانن متحقّّق به عالم حیواانن وو نباتت وو جمادد ااست، یعنی ااین مرااتب
ددرر ااوو مندررجج ااست، به نحویی که ددااررندۀۀ ااین مقاماتت وو مرااتب ااست وو چونن ددااررندۀۀ

«... ااین مقاماتت ااست ووااقف به ااسراارر آآنن ااست وو مطّلع به سرّ ووجودد آآنن
ددرر ااین بیانن مباررکک هم به ااحاطۀ حقیقت اانسانی، یعنی  .(١۱١۱٢۲، صصمفاووضاتت)

نفس ناطقه، به عنواانن یک ووجودد متعالی بر عواالم ماددوونن خودد تصریح گرددیدهه وو هم
به مشابهت وو مماثلت آآنن با عواالم مذکورر ااشاررهه شدهه وو هم ااینکه ااین رراابطه ااررتباطی
ددرروونی تلقی گشته، ززیراا اانسانن به فرموددۀۀ مباررکک ددرر بر ددااررندۀۀ عواالم جمادد وو گیاهه وو
حیواانن ااست، وو ااین مرااتب ددرر ااوو مندررجج میباشد.  وو ااین رراابطۀ ددرروونی عمیقترین

نوعع شناخت رراا میتوااند تحقّّق بخشد.
ااشاررههاایی به نظریاتت مختلف فالسفه پیراامونن نحوۀۀ ااررتباطط بین ااجزااءء عالم ووجودد ددرر
کنارر آآنچه که حضرتت عبداالبهاءء ددرر ااین باررهه بیانن فرموددههااند ددرر خاتمۀ ااین بحث

میتوااند ددید ما رراا نسبت به مفاهیم بیاناتت مباررکه عمیقتر جلب نماید.
ااین نظریاتت ددرر قالب یک مثالل ساددهه ددرر یکی اازز کتب فلسفی بیانن شدههااند که بدین
شرحح میباشد: ااگر ددوو ساعت موجودد باشند که ووقت صحیح رراا نشانن میددهند به
گونهاایی که ووقتی عقربههایی یکی ددرر سر ساعت باشد وو ددیگریی ززنگ میززند
ممکن ااست علّّت ااین اامر آآنن باشد که ساعتها ساخت وو کارر (مکانیسم) مرتبط وو
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متصلّّی ددااررند (نظریۀ ددکاررتت)، یا آآنکه مدااخلهاایی اازز خاررجج ساعتی رراا ووقتی
عقربکها ددرر ددیگریی به نقطۀ معیّنی ررسیدند به ززنگززددنن وواا میدداارردد (نظریۀ
مالبراانش)، یا آآنکه ساعتها ددرر آآغازز چنانن کامل ساخته شدههااند که هرچند
هیچگونه ااررتباطی با هم ندااررند هر یک جدااگانه ووقت صحیح رراا نشانن میددهد
(نظریه الیبنیتس).  بطورر خالصه، ددکاررتت معتقد به یک ساخت وو کارر مرتبط وو
متصلّ ددرر عالم ووجودد بودد وو مالبراانش وو الیبنیتس با ترکک قولل به ووجودد رراابطه
میانن نفس وو بدنن سعی نموددند بر مشکالتت موجودد ددرر رراابطه با ما بعد االطبیعیۀ
ددکاررتی غالب آآیند.  الززمم به ذذکر ااست که الیبنیتس معتقد بودد که هر موجوددیی
خوااهه به عنواانن نفسانی موصوفف باشد وو یا جسمانی مستقل ااست وو اازز مونادد، یعنی
ووحدتت فردد وو یا جوهر فردد، ساخته شدهه.  هر مونادد دداارراایی خوااصص وو ذذااتت وو ماهیت
معیّن وو ثابت ااست.  آآنچه براایی یک مونادد ااتّّفاقق میاافتد ناشی اازز خصوصیاتت

ذذااتی خودد آآنن ااست، وو نه اازز تأثیر هیچ موجودد ددیگر.
با توجّه به همۀ ااین نظریاتت وو نظریۀ ااسپینوززاا که تنها به یک جوهر معتقد بودد وو
میپندااشت که فکر وو اامتداادد خصوصیاتت یک جوهر ووااحد ااست وو آآنن رراا خداا
نامید، با توجّه به بیاناتت مباررکه ضمن ررددّ نظریۀ ووحدتت ووجوددیی ااسپینوززاا وو
همفکراانش، باید گفت که هرچند ماددهه وو ررووحح ددوو جوهر متفاووتت هستند، ااما صاددرر
اازز نخستین صاددرر اازز حقّ، یعنی مشیّت ااوولیه، میباشند، وو هرچند که خدااووند ددرر هر
ددمم وو آآنن مطابق نظریۀ مالبراانش تأثیرااتت ددوو عالم ماددهه وو ررووحح رراا به عنواانن یک
عامل خاررجی بر یکدیگر منتقل نمیکند، وولی ددرر ااوولل ال ااوولل به ووااسطۀ طبیعت
کلّّیه ددرر ذذااتت وو جوهر ااشیاءء خاصیتی رراا نهاددهه که ذذووااتت وو جوااهر هرچند متعیّن وو
متشخّّص وو مستقلّااند، ااما بر ااساسس هماننچه که ددرر ددرروونشانن نهاددهه شدهه با یکدیگر
رروواابطی ضروورریی برقراارر مینمایند وو ددیگر مانند موناددهایی متفردّد الیبنیتس با
یکدیگر بیگانه وو بدوونن رراابطه نیستند وو اازز جمله ااین رروواابط رراابطۀ ررووحح اانسانی به
عنواانن منشأ ااصلی ااددررااکک با خودد وو غیر خودد ااست آآنجا که میخوااهد خودد رراا
بشناسد وو یا آآنکه به حقایق جهانن ماددیی پی بردد وو یا به عرفانن خدااووند نائل آآید وو

اانسانن باید که به ااین سه جوهر بیندیشد، ززیراا که با آآنها رراابطهاایی ضروورریی دداارردد.
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ااینک بر ااساسس آآنچه که ذذکر شد ددرر باررۀۀ چگونگی رروواابط مابین ررووحح اانسانی به
عنواانن منشأ ااصلی شناسایی وو سایر موجوددااتت، یعنی آآنچه رراا که ااددررااکک میدداانیم،
وو نحوۀۀ تحقّّق آآنن، مطالبی به نظر خواانندۀۀ گراامی میررسد.  ددرر معرفتشناسی
معموالً ااددررااکک اازز سه جنبۀ منشأ ساختارر وو ااررززشش یعنی میزاانن ددررجۀ ووصولل به
حقایق ااشیاءء مورردد مطالعه قراارر میگیردد، سه جنبهاایی که فیاالحقیقه جداایی ناپذیرند
وو جداا نموددنن آآنها تنها یک اانتزااعع ذذهنی ااست وو بحث ددرر باررۀۀ هریک الجرمم ما رراا

به بحث ددرر باررۀۀ ددوو مورردد ددیگر میکشاند.
هماننگونه که قبالً ااشاررهه شد هر یک اازز صاحبانن ااندیشه وو حکما ددرر باررۀۀ منشأ وو

 وو گرووهیعقل وو برخی حسّمنبع شناسایی نظریاتت مختلفی اارراائه ددااددههااند.  بعضی 
 رراا منشأ وو مبدأأ ااصلی شناخت دداانسته وو براایی آآنن ااصالتاالهامم وو یا ااددررااکک مستقیم

قائل گرددیدههااند.
حضرتت عبداالبهاءء ددرر بیاناتت مباررکۀ خویش ضمن ااشاررهه به ااین منابع وو مبانی
شناسایی که مورردد توجّه فالسفه بوددههااند ددرر مبحثی تحت عنواانن "موااززین ااددررااکک"
ااصلیبوددنن وو تاممّ بوددنن هر یک اازز ااین موااززین رراا ررددّ فرموددهه وو ااصالت آآنانن رراا
مخصوصاًً به عنواانن تنها منشأ شناسایی، آآنگونه که مورردد قبولل هر یک اازز نظریههایی
ااصالت ااست، ررددّ میفرمایند وو به خطاپذیر بوددنن هر یک اازز آآنها تصریح
میفرمایند، مگر ررووححاالقدسس که آآنن رراا به عنواانن میزاانن تاممّ تسمیه فرموددهه وو ددرر ااین

«... پس بداانن آآنچه ددرر ددست ناسس ااست وو معتقد ناسسباررهه چنین میفرمایند: 
محتملاالخطا ااست ززیراا ددرر ااثباتت وو نفی شیئ ااگر ددلیل حسّی آآرردد ووااضح شد که آآنن
میزاانن تاممّ نیست وو ااگر ددلیل عقلی گوید آآنن نیز میزاانن تاممّ نیست یا ااگر ددلیل نقلی
گوید آآنن نیز تاممّ نیست.  پس ووااضح شد که ددرر ددست خلق میزاانی نیست که ااعتمادد
نمایی، بلکه فیض ررووححاالقدسس ااست که به اانسانن میررسد وو ددرر آآنن مقامم یقین

 (٢۲٠۰٨۸، صصمفاووضاتت) حاصل میشودد.»
به طورر خالصه میتواانن گفت که حسّ به ددلیل آآنکه ااووالً ددرر ااحساسس ااشتباهه میکند،
یعنی به عنواانن مثالل نقطۀ جوااله رراا دداایرهه میبیند وو سراابب رراا آآبب مشاهدهه میکند،
ثانیاًً ددرر همانن حیطۀ حوااسس پنجگانه محدوودد ااست، یعنی به عنواانن مثالل ااصوااتت رراا
با فرکانسهایی محدوودد میتوااند بشنودد وو طیفهایی ااموااجج رراا تنها ددرر محدووددۀۀ
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طیف نورر میتوااند ببیند وو ثالثاًً حقیقت پدیدهههایی طبیعی رراا نمیتوااند به تنهایی
ااددررااکک نماید وو به کمک عقل باید به ااین حقایق پی بردد، همچنانن که حقیقت
ااصلی صوتت وو نورر وو گرما توسّط عقل وو علم فیزیک کشف شدهه ااست، وو رراابعاًً وو
مهمّتر اازز همه آآنکه اانسانن به فرموددۀۀ حضرتت عبداالبهاءء به کمک قواایی معنویه،
یعنی حسّ مشترکک، قوۀۀ متخیّله، قوۀۀ متفکّّرهه، قوۀۀ مدررکه، وو قوۀۀ حافظه ااست که
میتوااند ااحساساتت رراا ددررکک کند وو حوااسس ظاهرۀۀ پنجگانه به تنهائی ددرر اامر
شناسایی قاددرر وو تواانا نیستند، وو هر اامر محسوسس تا معقولل نگردددد قابل ددررکک
نیست، لذاا نمیتوااند میزاانن تاممّ محسوبب گردددد.  ااما ددرر عین حالل حسّ با همۀ
ناتواانیها به قولل ااررسطو میتوااند مقدّّمۀ علم قراارر گیردد وو عالووهه بر آآنن به تعبیر
حضرتت عبداالبهاءء قمیصی باشد که ددرر آآنن معقوالتت بیانن گرددند.  ددرر مورردد عقل هم
چنین ااست.  علومم عقلی هرچند که نسبت به علومم تجربی وو حسّی پایداارریی وو ثباتت
بیشتریی ددااشته وو کمتر ددرر معرضض تغییر قراارر گرفتهااند، ااما ما با مالحظۀ تارریخ علومی
عقلی چونن رریاضیاتت وو فیزیک شاهد تغییرااتت وو تجدید نظرهایی مهمّی ددرر آآنها
بوددههاایم که تاممّبوددنن میزاانن عقل رراا آآنگونه که طرفداارراانن ااصالت عقل معتقدند مورردد
سؤاالل قراارر میددهد وو ااحتمالل خطایی آآنن رراا ااثباتت مینماید.  ضمن آآنکه عقل، که
بیشتر ااینجا منظورر عقل منطقی یا نطقی ااست، دداارراایی محدووددههاایی مشخّّص ددرر
حیطۀ شناسایی ااست وو به قولل پاسکالل: عقل تنها ددرر ملک خویش حکم میررااند،
بنابر ااین هم ااحتمالل خطاکارر بوددنن عقل وو هم محدوودد بوددنن حیطۀ آآنن ددرر عرصۀ

شناسایی باعث میگردددد که ما نتواانیم آآنن رراا میزاانن تاممّ بداانیم.
حضرتت عبداالبهاءء ددرر مبحث ااثباتت االوهیت براایی ااثباتت ووجودد خداا ددالیل عقلی

«ااینها ااددلۀ نظریست برااییااقامه میفرمایند، ااما ددرر اانتهایی بحث میفرمایند : 
نفوسس ضعیفه.  ااما ااگر ددیدۀۀ بصیرتت بازز شودد صدهزاارر ددالیل باهرهه مشاهدهه
میکند.  مثلش چونن اانسانن ااحساسس ووجودد ررووحح ددااشته باشد مستغنی اازز ددلیل ووجودد
ررووحح ااست، ااما اازز براایی نفوسی که اازز فیض ررووحح محروومند باید ددالئل خاررجه ااقامه

)  آآنن حضرتت ددرر بیانی ددیگر ددرر ااین باررهه میفرمایند:۵، صصمفاووضاتت) نمودد .»
(۵، صصمفاووضاتت) «االیومم  ااهل عالم رراا ااددله عقلیه الززمم ااست»
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همۀ ااین بیاناتت ددلیل بر ااین ااست که علٰىررغم آآنکه عقل میزاانن تاممّ نیست وو
خطاپذیر وو محدوودد ااست، ااما ددرر مرااتب شناخت جایگاهی مؤثّر وو ااررززندهه دداارردد،
علیاالخصوصص هنگامی که حضرتت عبداالبهاءء جایی پایی عقل وو موقف آآنن رراا ددرر
ززمینۀ ااررززششهایی ااخالقی وو حُسن وو قُُبح ااعمالل به ما نشانن میددهند وو بر مبنایی آآنن
اانسانن رراا مکلّّف میشماررند.  آآنن حضرتت ددرر بیانی ددرر ااین باررهه چنین میفرمایند:
«... ااما االهیونن برآآنند که حسن وو قبح ااشیاءء معقولل ااست وو مشرووعع بنا علیه.
ممنوعیت قتل وو سرقت وو خیانت وو کذبب وو نفاقق وو ظلم معقولل ااست.  هر عقلی
ااین رراا ددررکک میکند که قتل، سرقت، خیانت، کذبب، نفاقق، ظلم، کلّ قبیح وو مذمومم

با توجّه به آآنچه که ذذکر شد عقل اانسانن، اازز  (١۱٨۸۵، صصمفاووضاتت) «... ااست
جهت نطقی وو منطقی آآنن، یکی اازز منابع ااصلی شناسایی میباشد وو هرچند که به
فرموددۀۀ مباررکک میزاانن تاممّ نیست وو ددرر معرضض خطا ااست ااما میتواانن با ررعایت
قواانین ددُررُستااندیشیدنن وو با ااستعانت اازز االهاماتت ررووحانی اازز خطایی آآنن تا حدّّ

ززیاددیی کاست.
یکی ددیگر اازز منابع شناسایی وو یا طرقق ااددررااکک االهامم ااست.  حضرتت عبداالبهاءء ددرر

«... ااین ااکتشافاتت ووااقعه که مطابقباررۀۀ ااین نوعع اازز ااددررااکک نیز چنین میفرمایند: 
حقیقت ااست مانند رروویاست که آآنن ااددررااکک ررووحانی ااست وو االهامم ررحمانی وو االفت
ااررووااحح اانسانی.  چنانکه میگوید چنین ددیدمم وو چنین گفتم وو چنین شنیدمم.  پس
معلومم شد که ررووحح رراا ااددررااکاتت عظیمه بدوونن ووسائط حوااسس خمسه مانند چشم وو
گوشش ااست وو ااددررااکاتت ررووحانیه وو مکاشفاتت ووجداانیه  ااتّّحاددیی مقدّّسس اازز ووهم وو

، صصمفاووضاتت) قیاسس وو االفتی منزهّه اازز ززمانن وو مکانن ددرر میانن ررووحانیانن ااست ...»
)  حضرتت عبداالبهاءء ددرر بیانی ددرر باررۀۀ ااکتشافاتت ررووحانیه وو ااقسامم آآنن١۱٧۷٧۷

یک نوعع ااووهامم ااست که  «... ااکتشافاتت ررووحانیه بر ددوو قسم ااست.میفرمایند: 
مصطلح ااقواامم سائرهه ااست، وو نوعع ددیگر که مانند رروویا ااست وو آآنن حقیقت دداارردد

بنابر ااین ددرر مورردد االهامم نیز خطا وو ووهم اامکاننپذیر  (١۱٧۷۶، صصمفاووضاتت) «...
ااست وو نمیتواانیم آآنن رراا میزاانن تاممّ بداانیم.

مبحث ددوومی که ددرر شناختشناسی مطرحح ااست ااررززشش شناخت یا، میزاانن تواانایی
ررسیدنن اانسانن به حقیقت ااشیاءء وو کُُنه ذذااتت کائناتت ااست.  حضرتت عبداالبهاءء طی
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گاهی اانسانن رراا بر حقایق کائناتت مشخّّص میفرمایند.  اازز بیاناتی حدوودد وو ثغورر آآ
«... وو ااین ررووحح که به ااصطالححجمله ددرر بیانی ددرر ااین باررهه چنین میفرمایند: 

حکما نفس ناطقه ااست محیط بر کائناتت سائرهه ااست وو به قدرر ااستطاعت بشریه
کشف حقایق ااشیاءء رراا نماید وو بر خوااصص وو تأثیر ممکناتت وو کیفیت وو خصائص
موجوددااتت ااطّالعع یابد، وولی تا به ررووحح اایمانی مؤیّد نگردددد مطّلع به ااسراارر االهیه وو

ددرر ااین بیاناتت مباررکک اازز طرفی  (١۱۴٨۸، صصمفاووضاتت) «... حقایق الهوتیه نشودد
ااشاررهه به ااحاطۀ اانسانن بر کائناتت سائرهه ااست وو اازز طرفی به مقداارر ااستطاعت بشر
براایی کشف حقایق ااشیاءء ااشاررهه گرددیدهه وو اازز سویی ددیگر تواانایی اانسانن بر ااطّالعع اازز
حقایق الهوتیه مشرووطط بر ددااشتن ررووحح اایمانی شدهه ااست.  ددرر باررۀۀ میزاانن ااحاطۀ بشر
بر حقایق موجوددااتت وو ااستطاعت اانسانن ددرر ااین باررهه حضرتت عبداالبهاءء ددرر بیانی

«... بداانن که عرفانن بر ددوو قسم ااست: معرفت ذذااتت شیئ ،چنین میفرمایند: 
معرفت صفاتت شیئ.  ذذااتت شیئ به صفاتت معرووفف میشودد وو ااال ذذااتت مجهولل
ااست وو غیرمعلومم وو چونن معرووفیت ااشیاءء وو حالل آآنکه خلقند وو محدووددند به صفاتت
ااست نه به ذذااتت پس چگونه معرووفیت حقیقت االوهیت که نامحدوودد ااست به ذذااتت

«... ممکن، ززیراا کُُنه ذذااتت هیچ شیئ معرووفف نیست بلکه به صفاتت معرووفف
  (١۱۵۵، صصمفاووضاتت)

ددرر ااین بیانن مباررکک وو سایر بیاناتت مباررکه که ززیاررتت شد ااصل جوهر وو یا ذذااتت که
مورردد ااعتقادد حکمایی االهی وو عقلگراایانی نظیر کانت بوددهه ااست تأیید گرددیدهه، ااما
شناخت ذذااتت یا جوهر وو مخصوصاًً کُُنه ذذااتت، آآنن هم بالووااسطه، ررددّ گرددیدهه وو
تصریح شدهه که شناخت جوهر وو ذذااتت ااشیاءء تنها به ووااسطۀ شناخت صفاتت
اامکاننپذیر ااست.  ااما ددرر مورردد ااینکه مقصودد اازز کُُنه ذذااتت ددرر بیانن مباررکک چیست،
کُُنه ذذااتت ددرر لغت به معنایی ااصل وو گوهر وو حقیقت وو پایانن وو نهایت چیزیی آآمدهه
ااست، شاید بتواانن گفت چیزیی ددرر ااعماقق ذذااتت وو منطقۀ ااسرااررآآمیزیی که ددرر آآنن جایی
پایی خالق ووجودد دداارردد.  ددرر ااینجا جایی آآنن دداارردد که به جهت مقایسه وو فهم بهتر
مطلب بیانن مباررکک حضرتت عبداالبهاءء ددرر باررۀۀ کیفیت علمی که مظاهر مقدّّسه دداارراا

«... حقایق مقدّّسه مظاهر االهیه چونن محیط برهستند ذذکر گردددد که میفرمایند: 
کائناتت من حیث االذااتت وو االصفاتت وو فائق وو ووااجد حقایق موجوددهه وو متحقّّق به
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جمیع ااشیاءء لهذاا علم آآنانن علم االهی ااست، نه ااکتسابی، یعنی فیض قدسی ااست وو
   (١۱١۱٢۲، صصمفاووضاتت) اانکشافف ررحمانی ...»

مالحظه میفرمایید مظاهر مقدّّسه بر طبق بیانن مباررکک هم من حیث االذااتت وو هم
من حیث االصفاتت بر کائناتت ااحاطه ددااررند، وولی طبق بیانی که قبالً ذذکر شد
اانساننها ددرر ررتبۀ عبوددیت تنها من حیث االصفاتت محیط بر حقایق ااشیاءء هستند.
ااما ااعتقادد به مظاهر االهیه که من حیث االذااتت محیط بر حقایق کائناتت هستند وو
گاهی آآنانن به مددد ررووحح اایمانی ما رراا قاددرر ااستفاضه اازز سرچشمۀ الیزاالل علم وو آآ
میساززدد که ددرر ززمینۀ شناخت به آآنچه که ددرر حیطۀ ااستطاعت بشریی ما نیست تا
حدووددیی پی بریم.  وو میتواانن گفت که ااحتیاجج به نفثاتت ررووححاالقدسس که ددرر یکی اازز
ااصولل ددووااززددههگانۀ اامر بهائی ذذکر گرددیدهه تا حدوودد ززیاددیی ددرر ووهلۀ نخست ددرر حیطۀ

معرفت وو شناسائی ااست تا مرددمم عصر حاضر رراا اازز ااندیشۀ خطا حفظ نماید.
ددرر باررۀۀ ساختارر وو ساززمانن شناسائی اازز ددیربازز تا کنونن نظریههایی متفاووتی اابراازز
گرددیدهه.  به طورر خالصه، طرفداارراانن ااصالت تجربه ذذهن اانسانن رراا مانند لوحح
ساددههاایی تصورر میکنند که دداارراایی هیچگونه محتویاتت وو نقش قبلی نیست وو ااین تنها
قلم تجربه ااست که بر رروویی آآنن نقش خودد رراا حکّ میکند که بر مبنایی ااین نظریه
ووجودد فطریاتت نفی میگردددد وو ااصولل عقلی نظیر ااصل علیت وو جوهر وو موجبیت وو
سایر ااصولل عقلی همگی نتیجه وو حاصل تجربۀ حسّی ااست.  ددرر طرفف مقابل وو ددرر
میانن عقلگراایانن، سقرااطط حکیم االهی ددرر باررۀۀ ااستقاللل ذذهن اازز جهانن خاررجج ددرر فعل
شناسایی تا آآنجا پیش ررفته ااست که گفته ااست علم عباررتت اازز یاددآآوورریی ااست.  اازز
گاهیهائی ااست که نظر وویی معرفت وو شناسائی عباررتت اازز ددووباررهه به خاطر آآووررددنن آآ
ددرر بدوو ووجودد اانسانن به صوررتت فطریی ددرر ووجودد ااوو نهاددهه شدهه ااست وو ددرر میانن ااین
ددوو نظریه طیف ووسیعی اازز فالسفه قراارر ددااررند که ددرر ددررجاتت مختلف به ااستقاللل یا
وواابستگی ذذهن به ددنیایی خاررجج اازز ذذهن معتقدند که بحث ددرر باررۀۀ آآنها اازز حوصلۀ

ااین مقالل خاررجج ااست.
بر طبق بیاناتت مباررکهاایی که ززیاررتت شد به فرموددۀۀ حضرتت عبداالبهاءء ررووحح اانسانن
عامل ااصلی ااددررااکک وو شناخت بشر میباشد.  ددرر ااین باررهه آآنن حضرتت چنین

«... ررووحح به منزلۀ سرااجج ااست وو عقل به منزلۀ اانواارر که ااززمیفرمایند، قوله االعزیز: 

206



ااددررااکاتت عالم اانسانی ددرر پرتو مفاووضاتت عبداالبهاءء١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

سرااجج ساطع ااست.  ررووحح به منزلۀ شجر ااست وو عقل به منزلۀ ثمر.  عقل کمالل ررووحح
ااست وو صفت متالززمۀ آآنن ااست، مثل شعاعع آآفتابب که لزوومم ذذااتی شمس ااست ...»

بر مبنایی ااین بیانن مباررکک عقل به معنی ااددررااکک صفت  (١۱۴٨۸، صصمفاووضاتت)
متالززمۀ ررووحح اانسانی ااست وو هرگز اازز آآنن جداا نمیشودد.  بر مبنایی بیاناتت مباررکه که
قبالً ززیاررتت شد ررووحح اانسانی ددَرربَر ددااررندۀۀ جمیع عواالم ماددوونن خودد ااست وو ددرر نتیجه
ذذهن اانسانن ددیگر یک لوحح ساددهه نیست، بلکه نقش جمیع کائناتت بر صفحۀ ضمیر
حکّ گرددیدهه ااست.  عالووهه بر آآنن اانسانن تجلّّیگاهه صفاتت حقّ نیز میباشد وو
ااددررااکاتت ااوو هم حاصل توجّه ررووحح به ددرروونن خودد وو هم نتیجۀ نگاهه ااوو به عالم خاررجج
ااست وو حاصل ااین توجّه وو نگاهه تصرّفاتت وو یا ااددررااکاتت ررووحح ااست.  ااما همچنانن
که میدداانیم تصرّفاتت ررووحح به فرموددۀۀ حضرتت عبداالبهاءء بر ددوو نوعع ااست، وو آآنن

که تصرفّف وو ااددررااکک «بدااننحضرتت ددرر ااین باررهه چنین میفرمایند، قوله ااالحلٰى: 
 بر ددوو نوعع ااست، یعنی ددوو نوعع ااعمالل دداارردد، ددوو نوعع ااددررااکک دداارردد.  یک نوعع ررووحح

به ووااسطۀ آآالتت وو ااددووااتت ااست، مثل ااینکه با ااین چشم میبیند، با ااین گوشش می
شنودد، با ااین ززمانن تکلّّم مینماید.  ااین ااعمالل ررووحح ااست وو ااددررااکک حقیقت اانسانن
وولی به ووااسطۀ آآالتت ... وو نوعع ددیگر اازز ااعمالل وو تصرّفاتت ررووحح بدوونن آآالتت وو

ددرر ااین باررهه وو ددرر اادداامۀ بیانن، حضرتت  (١۱۵٩۹، صصمفاووضاتت) ااددووااتت ااست ...»
عبداالبهاءء خواابب به معنایی رروویایی صاددقه رراا مثالل میززنند که ررووحح ددرر هنگامی که
تمامم حوااسس پنجگانه تعطیل میباشند ددرر وورراایی ززمانن وو مکانن ااددررااکاتت وو تصرّفاتت

دداارردد وو ااین ااددررااکاتت بدوونن آآالتت بسیارر شدیدتر وو قوییتر وو ررووشنتر ااست.
ددرر باررۀۀ مکانیسم تصرّفاتت ررووحح به ووااسطۀ آآالتت وو ااددووااتت حضرتت عبداالبهاءء ددرر
مبحث قواایی جسمانیه وو قواایی معنویه تبیین میفرمایند که چگونه حوااسس پنجگانه

مشترکک منتقل میکند وو حسّ مشترکک آآنن رراا به قوۀۀ مخیّله تأثیرااتت خودد رراا به حسّ
میسپارردد وو قوهه مخیّله آآنن رراا تخیّل وو تصوّرر میکند وو به قوۀۀ متفکّّرهه میسپارردد وو قوهه
متفکّّرهه ددرر آآنن تفکّّر مینماید وو به حقیقتش پی برددهه، سپس به قوۀۀ مدررکه تسلیم
میکند وو قوۀۀ مدررکه چونن ااددررااکک نمودد صوررتت آآنن شیئ محسوسس رراا به حافظه
تسلیم مینماید وو قوۀۀ حافظه حفظ مینماید.  به فرموددۀۀ حضرتت عبداالبهاءء حوااسس
پنجگانۀ قواایی جسمانیه وو حسّ مشترکک وو قواایی مخیّله وو متفکّّرهه وو مدررکه وو حافظه
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قواایی معنویه میباشند وو ااین ددرر ووااقع یکی اازز نظریاتت پیشینیانن ااست که به طراازز
قبولل حضرتت عبداالبهاءء مزیّن گشته ااست.  حکما ددرر باررۀۀ ااین قواایی معنویه،
علیاالخصوصص حسّ مشترکک، که ددرر ووااقع ووااسط بین عالم محسوسس وو معقولل
ااست، بسیارر سخن گفتهااند که بحث ددرر باررۀۀ آآنها اازز حوصلۀ ااین سخن خاررجج ااست.
ددرر هر حالل بنا به تبییناتت حضرتت عبداالبهاءء ررووحح به عنواانن منشأ وو مدیر وو جهت
جامعۀ فاهمۀ اانسانن به ووااسطۀ قواایی تحت مدیریت خودد ددرر عالم محسوساتت وو ددرر
عالم معقوالتت به تصرّفاتت وو ااددررااکاتت پرددااخته وو ددرر بعض مواارردد بدوونن ااستفاددهه اازز
هر یک اازز ااین قواا به ااددررااکک مستقیم وو شهوددیی خودد میپرددااززدد.  به طورر خالصه
میتواانن گفت که ذذهن اانسانن هم دداارراایی محتویاتت قبلی وو مقدّّمم بر هر تجربۀ بیروونی
ااست وو هم دداارراایی ساززمانن وو ساختارریی ااست که با عالم خاررجج ااززخودد آآشنایی وو

هماهنگی دداارردد.
آآنچه که ددرر باررۀۀ ااددررااکاتت عالم اانسانی با ااستفاضه اازز بیاناتت مباررکه ددرر ااین مقاله
ذذکر گرددیدند، میتواانن گفت تنها ااشاررااتی بوددند به ررئوسس مطالب ددرر ااین باررهه.
شناسائی، به خاطر جنبۀ پنهانن آآنن ناشناختهترین گوهرهاست وو ااستغرااقق ددرر ااعماقق
نََفََسگیر معانی بیاناتت مباررکه ددرر جستجویی چنین گوهریی كارریی بس سخت وو
طاقتفرسا ااست.  بیشک سؤااالتت وو پرسشها ددرر باررۀۀ آآنچه که ذذکر شد بیشمارر
ااست.  بر عهدۀۀ دداانشمنداانن وو ااندیشمنداانن تواانمند عالم بهائی، علیاالخصوصص
متخصّصین علومم اانسانی ااست که ددرر باررۀۀ شناختشناسی با توجّه به آآثارر مباررکه به
مطالعه بپرددااززند وو ددنیایی کنونی رراا که ددرر ووااقع ددرر بحراانن معرفتشناسی به سر

میبردد اازز سرچشمۀ الیزاالل ااین آآثارر بهرههوورر ساززند.
شناختشناسی یا معرفتشناسی اازز ااهمّ مسائل وو غامضترین موااررددیی ااست که ددرر
حوززهههایی مختلف فکریی، اازز جمله فلسفه وو کالمم، مورردد توجّه فرااوواانن بوددهه ااست وو
مبحثی ااست که حکما تحقیق وو تعمّق ددرر باررۀۀ آآنن رراا، هم به خاطر فضیلت ذذااتی
ااندیشه وو خردد وو هم به جهت آآنکه فاهمۀ اانسانی به عنواانن ترااززووئی ددرر سنجش
حقیقت به کارر میرروودد، وو بنابر ااین سنجش خودد ااین ترااززوو مقدّّمم بر هر مطالعهاایی
میباشد، وو همچنین به خاطر آآنکه مطالعاتت معرفتشناسی نقش عمدههاایی ددرر

نحوۀۀ مطالعۀ علومم گوناگونن وو برررسی آآنها دداارردد، مقدّّمم بر هر مطالعهاایی میدداانند.
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ددرر ااین عصر نورراانی که پرتو شناسائی وو معرفت جلوههاایی جدید وو بدیع وو آآسمانی
«... چقدرر ترقّّی ددرر عالم عقولل وو اافکارریافته وو به فرموددۀۀ حضرتت عبداالبهاءء 

ددرر ددوورراانی که اازز نظر آآئین بهائی ،(١۱١۱۵، صصمفاووضاتت) حاصل گرددیدهه ...»
بساطط تقلید برچیدهه شدهه وو اانسانن باید خودد مسئولل ااندیشه وو تفکّّر وو ددااوورریی وو ددرر
نتیجه عمل خویش باشد، وو ددرر عصریی که عالم اانسانی به مرحلۀ بلوغغ خودد، که
جنبۀ برجستۀ آآنن بلوغغ فکریی وو ذذهنی ااست، نزددیک میشودد، شناختشناسی

ااهمّیّتی صدچنداانن پیداا مینماید.
ددرر ااین ددوورراانن گذاارر وو ددرر ررووززگارریی که مذهب ااصالت حسّ بر ااندیشۀ بشریی
حکومت میررااند وو مذهب ااصالت عقل تنها عقل آآددمی رراا براایی ااوو کافی دداانسته وو
بشر رراا بینیازز اازز هر ااستفاضهاایی اازز عالم باال میددااند، وو ددرر هنگامهاایی که ررووحح
گاهی اانسانن ددرر عرصۀ اانسانی به عنواانن یک لطیفۀ رربّانی وو منشأ ااصلی آآ
معرفتشناسی وو سایر علومم اانسانی مهجورر وو منزوویی ماندهه ااست وو ددیگر یاددیی اازز ااوو
نمیشودد، جایی آآنن دداارردد که حکمایی االهی، وو ااین بارر علمایی فیاالبهاءء، به پا خیزند
وو با ااستفاددهه اازز سرچشمۀ الیزاالل آآثارر االهی ررووحح رراا به عنواانن سرمنشأ دداانایی به

ززندگی بشر بازز گردداانند.
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