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 چکیده
 نفس دانسته شده و در مبحث ۀامور خارق عادت و ادراکات فراحسی از آثار غریب

 است که صدور افعال خارق پرسش اساسی این. گیرد شناسی مورد بررسی قرار می نفس
پذیرد؟  شناختی عالمه طباطبایی، چگونه صورت می اساس تحلیل نفسعادت بر

های تحقیق حاکی از آن است که صدور این افعال با توجه به مبادی صدور فعل  یافته
در امور خارق . اراده و علم: پذیرد که مبادی قریب و بعید آن عبارتند از صورت می

وت اراده و نیز علم و نقش دارد که برخاسته از ق»  مؤثرۀاراد«عادت و ادراکات فراحسی، 
این علم و اعتقاد قطعی مبتنی بر حصول شرایط خاصی . اعتقاد قطعی به تأثیر آن است

 مؤثر ۀاراد. است و اعم از آن است که مطابق با واقع باشد یا نباشد، لذا خطابردار است
در اموری مانند سحر و کهانت، تنها متکی به نفس صاحب اراده است و در معجزات و 

 .ات متکی به پروردگار به عنوان مبدأ و منشأ این عالم استکرام
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 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و یکم، سال فلسفه و کالم اسالمی   ١١٢

 مقدمه
 ۀچه مطالع آن.  امور فراحسی، در فرهنگ اسالمی از جایگاه خاصی برخوردار استۀمطالع

این اصطالح نخست . است» خارق عادت«این امور را مشروع ساخته است، عنوان 
در واژگان کالمی وارد شده » معجزه« اصطالح ۀاصطالحی کالمی بوده است که به واسط

االخص به  است و سپس با انسجام مباحث فلسفی و پرداختن به مسائل الهیات بالمعنی
ن مشابه و عناوی» منامات«، »نبوات«، »الهامات«عنوان یکی از مباحث فلسفی و تحت عناوین 

 ؛٢١٦، ص٢، ج٩٥، ص١، ج٧ ؛٤٧٩، ص٢ ؛١٠٣، ص١٣[ مورد مطالعه قرار گرفته است
النبوات و «ای مستقل در این باب با عنوان   عالمه طباطبایی نیز رساله.]٣٣٧، ص١٧

 .]٤٢٧ ـ ٣٧٩ ، صص١١[ اند یاد کرده» فن«اند و از آن با عنوان  نگاشته» المنامات
یکی : ها قائل شد توان سه دسته برای آن تند و میامور خارق عادت، یک گونه نیس

چه در  آن]. ٢٤٧، ص١، ج١٢[ها  معجزات، دوم کرامات و سوم سحر و کهانت و نظایر آن
، ٣، ج٦؛ ٩٦، ص٤[اند  تعریف معجزه آمده است و آن را از سنخ امر خارق عادت دانسته

 این امور ۀ هم.گر  مقسم بودن خارق عادت برای معجزه است به خوبی بیان] ٦٩ص
مستند به سببی غیر عادی هستند، اما متمایز از یکدیگر هستند؛ تمایز معجزه از کرامت 
و استجابت دعا در این است که معجزه همراه تحدی است اما کرامت و مانند آن همراه 
تحدی نیست؛ از طرفی دیگر میان معجزه و کرامات با سحر و کهانت هم تمایزی است و 

این است که این دو قسم مستند به سببی غیرطبیعی هستند که مغلوب آن تمایز در 
عالوه بر این عالمه طباطبایی سحر و کهانت . گونه نیستند نیست، ولی سحر و کهانت این

، ١١[ گردند ها نیست و از شرور محسوب می دانند که خیری در آن را از اموری می
  .]٨٢، ص١، ج١٠؛ ٢٤٨ـ٢٤٧، صص ١، ج١٢؛ ٤٢٦ص

یکی بررسی تجربی و دیگری : تواند به دو گونه صورت پذیرد سی این امور میبرر
در دوران اخیر بررسی تجربی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و شاید . بررسی فلسفی
ها برای بررسی تجربی، اثبات یا عدم اثبات واقعیت این امور به  ترین چالش یکی از مهم

اما بررسی فلسفی از دیرباز مورد توجه . روح باشد امور غیرمادی و وابسته به ۀمثاب
 ۀهای متفاوت ذیل شاخ فیلسوفان به ویژه فیلسوفان مسلمان بوده است که با عنوان

در این بررسی با توجه به مبانی فلسفی . شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است نفس
یرفته و شناسی به تحلیل این امور پرداخته شده که به روش عقلی صورت پذ نفس
های یافت  ها و تعمیم ویژگی گونه نیست که مواردی بیان گردد و با تحلیل موردی آن این

 .شده نیل به قواعدی در این زمینه تحقق یابد



  ١١٣  شناختی امور خارق عادت و ادراکات فراحسی از دیدگاه عالمه طباطبایی  تحلیل نفس

 مطالعات انفسی و درونی هـم در فلـسفه و هـم در عرفـان                ۀ این امور در حوز    ۀمطالع
» علـوم خفیـه   «و  » علوم غریبه «مورد توجه قرار گرفته است و به پیدایش اصطالحاتی مانند           

تـری یافتـه و در علـم          منتهی شده است و حتی در برخی موارد تفـصیل و تخـصص بـیش              
 علـوم   .]٥٦٨، ص ١، ج ٣[ منجـر شـده اسـت     » جفر«حروف به پیدایش علم مستقلی به نام        

بندی منسجم    ها در قالب یک تقسیم      توان به دقت به احصای آن       غریبه بسیار هستند و نمی    
چـه کـه متـداول و معـروف بـین متخصـصان ایـن فنـون اسـت                     ذا تنهـا بـه آن     پرداخت، ل 

سـیمیا،  : ای اسـت کـه عبارتنـد از         گانه   پنج ۀمشهور بین اهل این فن علوم خفی      . یمپرداز  می
شاید در بین این علوم علم اخیر که از چگونگی تبدیل عناصر            . لیمیا، هیمیا، ریمیا، و کیمیا    

 پیدایش علم شیمی نوین شده است، مـشهورتر باشـد و   کند و منجر به به یکدیگر بحث می  
 معرفی این علوم تنها به ذکر مـصادیقی از          ۀدر زمین . تر شهرت داشته باشد     علوم نخست کم  

علم سـحر دیـدگان،     . گذاریم  کنیم و تفصیل بحث را به مجال دیگری وامی          ها بسنده می    آن
امـا  . ر علم نخستین هـستند    علم تسخیرات، طلسمات، و شعبده به ترتیب مصادیقی از چها         

گردند و جـزو علـوم غریبـه          ها ملحق می    عالوه بر این علوم، فنون دیگری هستند که به آن         
، علم خافیه، علـم تنـویم   )گویا همان علم جفر است(گردند؛ علم اعداد و اوفاق     محسوب می 

صـص  ،  ١١[ باشـند   ، و علم احضار ارواح از ملحقات به علوم غریبـه مـی            )خواب مغناطیسی (
 .]٧٠٨ـ٧٠٦، صص ٥، ج٥: قس ؛٢٤٥ـ٢٤٤، صص١، ج١٠؛ ٤٢٧ـ٤٢٦

شناسی که  تعدد بسیار زیاد امور تحت عنوان امور غریبه یا خارق عادت یا فرروان
های مختص به این امور آورده شده است  المعارف ها و صدها نمونه از آن در دایره ده
که بیان شد این  چنان. دساز های مختلف آن را ضروری می ، تفکیک میان گونه]22[

توان  بررسی یک بررسی فلسفی است که از بررسی تجربی متمایز بوده و از این منظر می
بندی کلی به اموری  امور خارق عادت را حاوی چند دسته امور دانست که در یک تقسیم

د نگرد ها انسان نیست تقسیم می ها انسان هستند و به اموری که فاعل آن که فاعل آن
ها مطرح   بررسی این مقاله مواردی است که فاعلیت انسان در آنۀدامن]. ٤١٦، ص ٢٠[

بندی دیگر به امور جسمانی و امور غیرجسمانی  است؛ این امور خود در یک تقسیم
شوند؛ امور جسمانی معلل به علل عادی است ولی به دلیل صعوبت یا جهل  تقسیم می

ها توسط دیگران غیرعادی  آید و انجام آن  برنمیها از توان برخی  به برخی علل، انجام آن
ها   تحلیل این امور به صورت موردی از طریق علل آن. گردد و خارق عادت محسوب می

البته . چه مدنظر این مقاله است امور غیرجسمانی و نفسانی است پذیر است اما آن امکان
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 چند امر از این امور باشد؛ ۀباید متذکر گردید که ممکن است یک کار خارق عادت دربرگیرند
که برخی منشا انسانی و برخی منشا غیرانسانی داشته و یا برخی جسمانی و برخی نفسانی 

 .باشد اما به هر حال برای تحلیل درست نیاز است که این امور از یکدیگر تفکیک گردند
. ستا را سامان داده ١شناسی  این امور فراحسی، علم فراروانۀمطالعات جدید دربار

 امور ۀ علمی در زمینۀتوان در یک معنای خاص به تحقیقات با پای شناسی را می فراروان
 علمی و تحقیقاتی ۀمطالع« و در این معنا آن را [v. 7, p. 113 ,21] فراحسی اطالق کرد

 اما در معنای .[v. 2, p. 1181 ,22] اند  درآمده انسانیۀوقایع غیرعادی دانست که به تجرب
 .[v. 7, p. 113 ,21] گیرد گیرد دربرمی قرار می ٢چه را ذیل علوم غیبی  آنۀمتر ه وسیع

آید و  چه به ادراک حواس ظاهری درنمی این اصطالح، عنوان عامی است برای هر آن
گردد و به  گویی می بینی، علم اعداد و دیگر فنون غیب بینی، تاروت، کف شامل طالع

گویی، علم حروف، دورجنبانی و نظایر  پیشگرایی، سحر، جادوگری،  خصوص شامل روح
شناختی واجد دو جنبه دانسته  های فراروان پدیده. [v.2, p. 1135 ,22] گردد آن می

توان مواردی مانند   شناختی میۀ فیزیکی؛ در جنبۀ شناختی و جنبۀجنب: اند شده
ادراک  «ۀگویی را برشمرد که اغلب از واژ آگاهی و پیش خوانی، پیش بینی، اندیشه غیب

 نیز تأثیر فرد بر حرکت اشیاء ی فیزیکۀدر جنب. شود برای بیان آن استفاده می» فراحسی
ها یاد  از آن» جنبش فراروانی«گیرد که بیشتر با عنوان  در بیرون مورد توجه قرار می

 شناختی ۀدر این تحقیق به بررسی فلسفی جنب] ١٧٨ـ١٧٧، صص ١[شود  می
شود و مباحث مربوط به  عنی ادراکات فراحسی پرداخته میشناختی ی های فراروان پدیده
 .گردد ها به مجالی دیگر واگذار می  فیزیکی این پدیدهۀجنب

 
 پیشینه تحقیق

شناسی، به دو صورت مجزا   موضوع تحقیق یعنی امور خارق عادت و نیز امور فراروانۀپیشین
 کالمی آن و ۀه به پیشیندر صورت نخست به امور خارق عادت با توج. صورت پذیرفته است

ای طوالنی  بندی انجام شده است که سابقه مبحث معجزه پرداخته شده و بر اساس همان صورت
 فلسفی داشته و تحت عناوینی مانند معجزه، درآثار کالمی، و  های کالمی و حتی در کتاب
بندی در مورد  این صورت.  نبوات و منامات در آثار فلسفی، مورد بحث واقع شده است الهامات،

ها  تحقیقات مستقلی صورت پذیرفته که بیشتر بر واقعیت غیرمادی آنبا شناسی  امور فراروان

                                                                                                                                            
1. parapsychology 
2. occultism 



  ١١٥  شناختی امور خارق عادت و ادراکات فراحسی از دیدگاه عالمه طباطبایی  تحلیل نفس

تحقیقاتی . ها با بحث علیت نیز پرداخته شده است متمرکز است و در برخی موارد به تعارض آن
بندی بیان شده  رتاند نیز از بعد کالمی بوده و با همان صو  داده که به هر دو گونه امور توجه نشان

 الهی و ۀهای کالمی بر این محور متمرکز است که تفاوت میان معجزه و کرامت که وجه در کتاب
 ۀپیشیندربارۀ اما .  بشری و غیردینی دارند بیان گرددۀشناسی که وجه دینی دارند با امور فراروان

 اسالمی تحقیقی ۀسفشناختی این امور از دیدگاه فال  تحلیل نفسۀ تحقیق، و بحث دربارئلۀمس
مستقل صورت نپذیرفته است و این تحقیق با بررسی دیدگاه عالمه طباطبایی به تحلیل 

شناختی ایشان توجه نشان داده و از این باب تحلیلی نوآورانه از دیدگاه عالمه طباطبایی را  نفس
 شناختی ۀمضاف بر این که این تحقیق با تمرکز بر ادراکات فراحسی و جنب. مطرح کرده است

 . تواند بررسی منحصر به فردی در این زمینه باشد شناختی می های فراروان پدیده
شناسی مطرح شده است و تحلیل مذکور تحلیلی  در این مقاله مبحث نفس

شناختی است که مربوط به مبادی نفسانی فعل است که یکی از مباحث مهم  نفس
 عوالم وجودی و ترتب عالم خیال بر  اسالمی است و مبحث مربوط به علل قصوا وۀفلسف

باشد و مجال   تحقیق نمیۀلئ مسۀدر محدودها با یکدیگر  عالم طبیعت و نحوه ارتباط آن
 .طلبد دیگری را می

 
 شناسی علوم غریبه و نفس. ١

برانگیز  جایگاه علوم غریبه و خفیه در میان علوم کنونی به معنای تجربی آن مناقشه
ها ارتباطی  داند و برای آن ها را علومی باطنی می ن زمینه آندیدگاهی خاص در ای. است

توان برای این  روحانی به همان معنای تزکیه باطنی قائل است اما گذشته از این ارتباط می
] ١٧٧، ص١٩[های سامی، یونانی، مصری، بابلی و ایرانی یافت  ای در فرهنگ علوم تاریخچه

. ها به فرهنگ اسالمی انتقال یافته است این فرهنگکه با تبادل فرهنگی میان مسلمانان و 
رسد بتوان در فرهنگ و تمدن اسالمی با توجه به معنای علم و  به هر روی به نظر می

فارابی در .  جایگاه این علوم سخن گفتۀمعرفت در ساحتی فراتر از علم تجربی، دربار
پردازد، عنوانی که  ت می به بحث از سبب مناماآراء اهل مدینه الفاضلهقسمتی از کتاب 

بندی او  دهد، اما در طبقه های فلسفی فصلی مستقل به خود اختصاص می بعدها در کتاب
توان در   اما می.]١٤: ؛ قس١٠٣، ص١٣[ توان جایگاهی برای این علوم یافت از علوم، نمی

س نام  اصلی طبیعیات که از علم النفۀیکی در شاخ: سینا دو جایگاه برای آن یافت نظر ابن
 فرعی طبیعیات که از مانند علم تعبیر، طلسمات، نیرنجیات، و ۀبرد و دیگری در شاخ می
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بدین ترتیب . که همان علوم غریبه یا خفیه هستند] ١١١ـ١١٠ ، صص٢[برد  کیمیا نام می
النفس یا   اصلی و از آن جمله علمۀ فرعی و علوم شاخۀنسبت میان این علوم در شاخ

 نفس ۀجایی که موضوع علوم غریبه، آثار غریب از آن. ع به اصل استشناسی، نسبت فر نفس
  .گردند شناسی محسوب می است، از فروعات مبحث نفس و نفس

به بحث از این » )شناخت نفس(عرفان النفس «عالمه طباطبایی در مبحثی با عنوان 
، صص ٦، ج١٠[ دزپردا ها با دیگر علوم این حوزه می ها و ارتباط آن علوم و جایگاه آن

 ۀدست.  به نظر عالمه، مشتغالن امور و معارف نفسانی یک دسته نیستند.]١٩٤ـ١٧٨
در واقع هدف . نگرند  شغل و حرفه میۀنخست کسانی هستند که به این معارف به مثاب

 آن امرار معاش یا کسب منافعی ۀاین دسته از اشتغال به معرفت نفس و درک آثار غریب
 اسباب و مسببات مادی و عادی خارج است و ۀر که از حیطاین آثا. برای خود است

سازند که راهی  انگیز دارند، امکانی برای این دسته فراهم می عادت و شگفت نمودی خارق
این دسته به . متفاوت و البته جذاب و در نتیجه پرسود را برای کسب منافع بپیمایند

کهانت، طلسمات، تسخیر روحانیات ها به سحر،  توان از آن گردند که می فنونی مجهز می
 دوم به ۀدر مقابل دست. و کواکب، تسخیر جن و ارواح انسانی و نیز دعا وافسون نام برد

ای برای کسب منافعی برخورد   وسیلهۀنفس نگرشی باالصاله دارند و با آن به مثاب
 ها رسیدن به حقیقت نفس ها خود، غرض است، هدف برای آن کنند، نفس برای آن نمی

و نگریستن شئون آن است و در این را ه با قطع تعلقات مادی و دنیوی از برون به درون 
های  دانند و تمام نحله عالمه این عده را متصوفه با تمام مسالکش می. یابند اشتغال می

  .دهند عرفانی و تصوفی را در آن جای می
ر همان نفس گروه نخست کسانی هستند که د. گردند  دوم خود دو گروه میۀدست

گردند اما به تمام این   حقیقت نفس برخوردار میۀایشان از معارفی دربار. کنند توقف می
کنند، زیرا در غفلت از مبدأ حقیقی  رسند و معرفت ناقصی از آن کسب می حقیقت نمی

با توجه به این که . برند و از پرداختن به صانع و مبدع آن محروم هستند نفس به سر می
با غفلت از اسباب وجود نفس به تمام معرفت نفس دست یافت بهتر است که توان  نمی

ها   به دست آمده از این طریقتۀ اول ملحق گردند زیرا تنها ثمرۀاین دسته به همان دست
 آن است که ۀبردن به اندکی از معارف نفس و آثار آن به خصوص آثار غریبه و خفی پی

 . آید کار می ن بهدر راستای همان کهانت و علوم مانند آ
داند و هر چند  عالمه طباطبایی این امور غریبه مانند سحر و کهانت را جزو شرور می
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پذیرد اما مالک و میزان در این امور را میل به باطل و اتصال  واقعیت رخداد این امور را می
اتب  مسیر به برخی مر اینواقع این امکان برای انسان هست که در در. شمرد به آن برمی

ای دارند مطلع  باطن دست پیدا کند و بر برخی روابط میان عالم جسمانی که آثار غریبه
تواند اشیاء خارجی  ها باشد و هم می تواند درون انسان ای این آثار نیز هم می محدوده. گردد

. تواند اطالع بر وقایع گذشته و یا آینده و امور پنهانی و درونی باشد و بیرون باشد، حتی می
شود و از رهگذر این ارتباط ممکن است  این دسته تسخیر اجنه و ارواح را نیز شامل می

 اینها ۀتوانایی بر انجام کارهایی که عادتا در توان بشر نبوده است، انجام گیرد اما در هم
 ].٤٢٧ـ٤٢٦، صص ١١[گردند  گرایش به باطل وجود دارد و این امور از شرور محسوب می

نخست به سبب حقیقی نفس نظر داشته و آن را با این مبدأ  ۀگروه دوم از دست
 ناب ۀاند و در این راه به دریافت معارف حقیقی و تام این جوهر حقیقی، دنبال کرده

ها معرفت نفس طریقتی است برای رسیدن به معرفت رب  برای آن. اند هستی نایل شده
 و  از آن حیث که آیهیابد  انسان به نفس اشتغال می. که خودِ حقیقی انسان است

تنها همین گروه . ها است ترین آن های او و البته برترین و نزدیک ای از آیات و نشانه نشانه
این گروه خود دارای . پیمایند و به سوی حقیقت نظر دارند طریق درست حق را می

های متعددی از  توان از سلسله باشد و در میان مسلمانان می ها می ها و طریقت مسلک
  .]١٩٤ـ١٩٣، صص ٦، ج١٠[ یشان نام برد که در وسع این مجال و مقال نیستا

 
 عاملیت نفس و مبادی صدور فعل. ٢

در تحلیل این امور خارق عادت دو چیز را باید در نظر گرفت یکی عامل نفسانی که به 
ای است که این امر در آن   شخص بستگی دارد و دیگری شرایط زمان، مکان و مادهۀاراد

با در نظر گرفتن عامل نخست، ]. ٢٥٣، ص١، ج١٢[پیوندد   و ماده به وقوع میظرف
گردد، عاملیت نفس   علیت نفس نسبت به این امور لحاظ میۀکه رابط عالوه بر این

 . شود انسانی نسبت به این امور نیز لحاظ می
  از  فاعلۀگان بندی هشت  اسالمی موجودی مختار است و در تقسیمۀسفلانسان در ف

دهد و  شود که فعل خود را با علم و اراده انجام می های بالقصد محسوب می جمله فاعل
 واقع در]. ٩٠، ص٩؛ ١٧٣، ص٨[قبل از انجام فعل ارادیش به علم تفصیلی نیاز دارد 

که شود   افعال ارادی است با دو مقدمه اثبات میۀعاملیت نفس انسان هم که در حوز
ای فلسفی است در مقابل  عاملیت که مسئله. تیکی آگاهی و دیگری اختیار اس
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است که به نفی اختیار انسان در افعال او و دخالت عواملی ) determinism(جبرگروی 
این آموزه که بیشتر به تقابل میان عاملیت و ساختار . دیگر در افعال انسانی عقیده دارد
تار بر اختیار و  ساخۀای از نظریات مربوط به سیطر شناخته شده است فصل گسترده

این تحلیل با این راهبرد همراه  .شود بودن وی را شامل می عاملیت انسان و مغلوب
 اصل علیت خارج نیست ۀگردد که منشا افعال انسانی نفس است و هیچ فعلی از دایر می

در واقع در . پذیر است و تحقق این امور خارق عادت نیز به علتی مستند هستند و تبیین
پردازد   که به تحلیل افعال صادره از انسان می١ کنشۀ اسالمی، فلسفۀفلسفشناسی  نفس

گردد که این فرآیند در  گردد و هر فعلی از فرآیندی برخوردار می با اصل علیت تبیین می
بر این اساس صدور هر فعلی . معلولی است ـ بخشی که انفسی است حاصل تاثیر علی

جایی که منظور از این  و از آن. شود ته میمستند به عللی است که به آن مبادی گف
افعال، افعال اختیاری است باید گفت که صدور هر فعل اختیاری در انسان مستند به 

؛ ]١٢٢، ص٨[علم، شوق، اراده و قوه عامله : مبادی فعل عبارتند از.  متعددی است مبادی
به عنوان مبدأ » علم«گانه نخست که مبادی نفسانی فعل هستند،  که در میان مبادی سه

؛ ١٠٧، ص١، ج١٠[شود  دانسته میبه عنوان مبدأ قریب نسبت به فعل » اراده«بعید و 
البته باید توجه نمود که مبدأ علمی در اینجا اعم از فکری و ] ٩٣ـ٩٢ صص ،٩: قس

، »گزاف« در مواردی که تخیلی باشد و علم حاصل ظنی باشد با عنوان ؛تخیلی است
 ].١٨٧، ص ٨: ٩٣، ص٩[ها یاد شده است  از آن» ضروریقصد «و » عادت«

 
 علم مؤثر و فاعلیت نفس. ٣

 ۀدر میان مبادی بیان شده، مبدأ علمی دارای اهمیت است و نقش اساسی در این نظری
ای که فاعلیت انسان به همین علم او است و به همین لحاظ است  کنش را داراست، به گونه

به عبارتی . اند اراده و شوق از لوازم این علم قلمداد شدهکه از آن به علت فاعلی یاد شده و 
دیگر شوق و اراده که قبل از علم هستند درحقیقت متمم فاعلیت فاعل هستند که علم است 

این بیان با بعید دانستن مبدأ علمی ناسازگار نیست زیرا در بعید دانستن این ]. ١٢٢، ص٨[
ه شده است و ارزش رتبی و شأنی ندارد که مبدأ، قرب و بعد نسبت به فعل در نظر گرفت

از لحاظ رتبه و شأن، علم در مقام نخست .  علم را استخراج کنیمۀبراساس آن شأن و رتب
 . شوند  فاعلیت آن تلقی میۀقرار دارد و دو مبدأ نفسانی دیگر به عنوان تکمیل کنند

                                                                                                                                            
1. philosophy of action 



  ١١٩  شناختی امور خارق عادت و ادراکات فراحسی از دیدگاه عالمه طباطبایی  تحلیل نفس

د واکاوی معنای گیر جا که علم در واژگان فلسفی اسالمی به چند چیز تعلق می از آن
که  شود چنان علم در معنای عامش شامل تصور و تصدیق می. جا ضروری است آن در این

در ابتدای منطق علم به تصور و تصدیق تقسیم شده است و اعم از علم تصوری و 
تصدیقی دانسته شده است اما در اینجا منظور از علم، علم به معنای خاص است که بر 

 . شود تصدیق اطالق می
دهد که فاعل ابتدا به فعل توجه  عالمه این مبدأ علمی را به این صورت تفصیل می

ها   آنۀگیرد و دربار  بعد سود و زیان فعل را در نظر میۀکند سپس در مرتب پیدا می
، ١١[کند   بعد به سودمندی فعل اذعان و و تصدیق میۀاندیشد و پس از آن در مرتب می
شد و معنای خاص آن مدنظر بود  ر تصدیق اطالق میعلم در این معنا که ب]. ٣٧٠ص

دهد که از ناحیه علت  با توجه به این که صدور فعل هنگامی رخ می. معادل اعتقاد است
تواند مؤثر باشد که  ضرورت یافته باشد این علم و تصدیق باید مؤثر باشد و در صورتی می

سیدن به این جزم باید لذا در مواقعی که جزمی در کار نیست، برای ر. جزمی باشد
در این صورت است که . درجوانب کار و سود و زیان فعل اندیشیده شود تا به جزم برسد

جزم و اعتقاد علت اصلی اراده به . اذعان به سود و زیان فعل و تصدیق به آن را دربردارد
بدین ترتیب عالمه در تحلیل . فعل است و علم هم برای رسیدن به همین جزم است

کند که فکر و اندیشیدن حرکتی نفسانی است که به خودی خود  علمی بیان میمبدأ 
مقصود نیست و حتی توجه و تنبه به فعل که در مرتبه اول بود از مقدمات رسیدن به 

. فراهم نمودن این مقدمات به خاطر عدم آگاهی و جهل به آن است. همین جزم است
 بالذات در حصول فعل ارادی نیستند تنبه و اندیشیدن در مراحل نخستین فعل، مقصود

اما اگر وجود علم فرض گردد و سودمند بودن فعل بالذات باشد یعنی در خوبی آن برای 
این جزم و ]. ٣٧٠، ص١١[شود  مل صادر میأفاعل شکی نباشد، فعل بدون توقف و ت

 صدور فعل است و علم در واقع مقدمات چنین جزمی را أاذعان به فعل است که مبد
 .این علم هم باید علم مؤثر باشد تا بتواند جزم را ایجاد کند. کند هم میفرا

های مختلفی ایجاد شود لذا این مبدأ علمی،  تواند به صورت این جزم و اذعان می
 در تحلیل]. ١٨٧، ص٨؛ ٩٣، ص٩[ اعم از فکری و تخیلی است  که قبال گفته شد، چنان
که در انسان قوای متعددی هست و این   اینکند که با توجه به تر عالمه بیان می دقیق

ها را داشته باشد، مالئمت خواهند داشت، لذا این قوا باعث  قوا با افعالی که اقتضای آن
ها هستند و درواقع باعث و مقتضی علوم و اذعاناتی  شوند که مالئم آن اراده به افعالی می
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تر  هر چه این اقتضا قوی. گردد یها صادر م هستند که مالئم قوایند و اراده به مقتضای آن
جا به معنای این است که در  قوی بودن اذعان در این. تر است باشد، اذعان نیز قوی

در این راستا، . تصادم با اذعان دیگری نباشد و به عبارتی دیگر مقید به شرایطی نباشد
تر   و سریعاذعان ناشی از طبیعت و قوای طبیعی تقدم داشته زیرا غیر مقید به شرطی است

. تر است ثیر آن نیز شدیدأ مهم این است که هر چه اذعان شدیدتر باشد تۀنکت. گردد حاصل می
به عبارتی دیگر هر چه این اذعان و تصدیق اجلی باشد، توجه نفس به آن اتم است و نفس در 

یی که ها رو، در اذعان و تصدیق از این. کند صورت وجود تزاحم، به آن توجهی نکرده و رفع می
تری برای نفس داشته، و در نتیجه صدور فعل  تری دارند، و رسوخ و ثبوت بیش قدمت بیش

به این صورت که علم مورد نیاز برای مبدأیت فعل نزد نفس ثابت است و سود . باشد تر می آسان
 افعالی که با توجهدر . گیرد و زیان فعل مفروغ عنه است و به مجرد توجه و تنبه، اراده شکل می

 افعال دارای محرک طبیعی، ۀگیرد مانند این که صدایی شنیده شود، و نیز هم سریع شکل می
و تقلیدی و نیز همگرا با اجتماع، به خاطر وجود اذعان متحقق نزد نفس، به محض انطباق با 

بدین ترتیب مراتب اذعان متفاوت ]. ٣٧٦ـ٣٧٥، صص١١[یابد  این اذعان، اراده تام تحقق می
 .ر فعل نیز متفاوت خواهد بودبوده و صدو

تر به آن پرداخته خواهد شد این است که چنین مبدأ   دیگری که در ادامه بیشۀنکت
اعتقاد وجزم . علمی اعم از آن است که مطابق با واقع باشد و یا مطابق با واقع نباشد

حاصل شده در نفس در مطابقت با واقع دارای ارزش یکسان نیست و ممکن است 
لذا این مطابقت .  مطابقت با واقع داشته باشد و در مواردی نداشته باشددرمواردی

جا با علم به معنای اعتقاد روبرو  به عبارتی دیگر در این. دخالتی در مبدأ بودن آن ندارد
حال این اعتقاد همراه با حصول . هستیم که مطابقت با واقع در آن اخذ نشده است

ای باشد یا شرایط  ، شرایط متعارف و عادیشرایطی است که ممکن است این شرایط
 . بخشد خاصی که بر روند صدور فعل، مؤثر است و حیثیتی خاص و غیرعادی به آن می

 
 عادت   مؤثر در صدور افعال خارقۀاعتقاد و اراد. ٤

شناسی عالمه طباطبایی بر اساس همین مبادی تحلیل   و نفس صدور افعال در فلسفه
. گردند  کنش تحلیل میۀادت نیز مستثنی نبوده و با همین نظریع شود و افعال خارق می

شوند  پذیرند و از مبدأ نفس صادر می این افعال از آن حیث که توسط انسان صورت می
ها،  عادی انسانلیکن در حصول این مبادی برای افعال . تابع همین نظام کنشی هستند
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ها برای نوع  های عادی دخیل هستند و روند حصول آن تنها عوامل شناخته شده و ادراک
شده است ولی در افعال غیرعادی، ممکن است عواملی برای حصول  افراد بشر شناخته

که طبیعی  این مبادی در نفس انسان دخیل باشند که شناخته شده نباشند اعم از این
توان به شرایط ایجاد مبادی فعل یاد کرد که  از این عوامل می. ی طبیعیباشند و یا ماورا

البته این تأثیر به تأثیر بر مبدأ علمی خالصه . ها هستند هایی مؤثر بر آن به گونه
شود، درواقع این تأثیر در مبادی از علم تا اراده  شود و مبدأ ارادی را نیز شامل می نمی

کسانی که مبادرت به انجام افعالی . شود خاص میای  است و منتهی به بروز اراده
های خاصی توان و قدرت انجام چنین  ها و یا مراقبه کنند با انجام ریاضت عادت می خارق

ها در درون انسان در مبادی  ها و توان حاصله از آن اثر این ریاضت. یابند کارهایی را می
تأثیر این . کنند قش اصلی را ایفا مین» علم«و » اراده«و در این زمینه . کند فعل بروز می

چه  در اصل آن. ها، در قوت اراده و شدت ایمان به تأثیر اراده است ها و مجاهدت ریاضت
ای است که منشأ صدور  کند، اراده چنین خوارق عاداتی را از دیگر افعال عادی متمایز می

گردد از چنان قوتی  یها صادر م ای که افعال خارق عادت از آن  اراده.  است ها شده آن
»  مؤثرۀاراد«توان   مذکور را میۀاراد. دهد برخوردار است که تأثیر آن را افزایش می

 خود ریشه در علم و اعتقاد یا همان تصدیق قلبی دارد، ۀنوب جایی که به دانست و از آن
د این علم و اعتقا. گردد شدت تأثیر آن به شدت اعتقادی که به تأثیر اراده دارد برمی

ای که هرچه این علم و  زند به گونه قلبیِ سابق بر اراده است که تأثیر اراده را رقم می
  ].٢٤٢، ص١، ج١٠[تر باشد، اراده مؤثرتر خواهد بود  اعتقاد بیش

یکی : پذیر است تحقق علم و اعتقاد به عنوان مبدأ بعید فعل به دو صورت امکان
. که با تحقق شرایط خاصی همراه باشد که بدون قید و شرط خاص باشد و دیگر آن آن

بندی براساس شرایط خاص صورت پذیرفته است و معنای دقیق آن این است  این تقسیم
که گاه علم و اعتقاد به چیزی از طریق عادی حاصل شده است و مقید و مشروط به 
حصول شرایط خاصی نیست و گاه تحت این شرایط خاص تعریف شده است و حصول 

که فرد اعتقاد یافته باشد که  شرایط خاص مانند این. رایط خاص همراه استآن با این ش
اگر عبارت خاصی با خط مخصوصی، با مداد مخصوصی و در مکانی خاص نوشته شود، 

ای در مقابل طفل خاصی  کند و یا این که اگر آیینه نوعی محبت یا دشمنی ایجاد می
اگر افسون و ورد خاصی خوانده شود گردد و یا  قرار گیرد، روح فالن شخص احضار می

گونه شرایط زمانی، مکانی، و شخصی، درواقع شرط برای  این. گیرد این احضار صورت می
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ای  حصول همان علم و اعتقاد است که مبدأ بعید و نخستین فعل بود و متقدم بر اراده
ر گرفته این شرایط خاص برای اثرگذاری اراده درنظ. گردد بوده که به تبع آن حاصل می

که بیان شد علم و اعتقاد مراد در اینجا اعم از هرگونه علم و اعتقادی  چنان. شده است
پذیر  شود اما مؤثر بودن اراده با هرگونه اعتقادی امکان است و شامل اعتقاد ظنی نیز می

که قلبی  جا همین است که این علم و اعتقاد عالوه بر این  اساسی در این نکته. نیست
بر اثر این علم و اعتقاد قطعی و . د قطعی و تام و کامل باشد تا اثرگذار باشداست، بای

منظور از اعتقاد قطعی، تام و کامل، . آید  آن امر قطعی پدید میۀحتمی، درک و مشاهد
اعتقاد جازم است که در اصطالح فلسفی یقین به معنای عام آن است و با این اصطالح، 

شناختی داشته و فرد   نفسۀاین نوع یقین جنب. رددگ اعتقادات ظنی و شکی خارج می
در مقابل این یقین، یقین به معنای خاص قرار . داند ناپذیر می معتقد به آن آن را تشکیک
شناختی باور صادق موجه بوده و در آن مطابقت با واقع لحاظ  دارد که از لحاظ معرفت

از طریق برهان به دست در این یقین احتمال صدق نقیض وجود نداشته و . شده است
داند و آن را از یقین به معنای عام جدا  آید؛ عالمه این نوع را حقیقتا علم و یقین می می
احدهما : و تبیّن من ذلک اَن التصدیق علی قسمین«: گوید کند در توضیح آن می می

م بانّ کذا العلم بأنّ کذاکذا و أنه الیمکن ان ال یکون کذا، و یسمّونه الیقین؛ والثانی العل
وجه . ]٢١٨، ص ١١[» . منه باَنّ لنقیضه امکاناة القریبةکذا مع العلم بالفعل اَو بالقو

تفکیک این دو نوع علم و یقین در تصدیق مالزم آن است؛ به نظر عالمه هر تصدیقی با 
تصدیقی درباره نقیض آن همراه است؛ که این تصدیق مالزم دو حالت دارد یا این که 

تناع نقیض آن است یا تصدیق به امکان نقیض آن است؛ در حالت اول تصدیق به ام
همان یقین به معنای خاص است که مدنظر عالمه است و در حالت دوم یقین به معنای 

ای  اند و به گونه دانان تعریف کرده کند علمی که منطق عام است که عالمه تصریح می
. اعم از یقین است از این نوع استشود و  شامل بر جزم، تقلید، جهل مرکب و یقین می

جا این است که به   اساسی در اینۀنکت. دانان مقابل این نوع ظن قرار دارد در نظر منطق
هر روی در یقین اعتقاد مانع از نقیض لحاظ شده است، لکن ممکن است این اعتقاد 

برای تحت شرایط خاصی حاصل شده باشد که مطابقت با واقع نداشته باشد و این صرفا 
شناختی ندارد که باور صادق موجه   معرفتۀشناختی داشته و جنب فرد معتقد جنبه نفس

 .  باشد؛ لذا شامل بر جزم، اعتقاد غیر موجه؛ تقلید و جهل مرکب نیز بشود
شناختی فلسفی عالمه، در مبادی فعل، اعتقاد مبدأ بعید و اولیه  مطابق تحلیل نفس
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اده متأثر از آن است و اعتقاد مؤثر بر آن، و این تأثیر فعل است و پیش از اراده است و ار
را به عنوان » تلقین«توان  گردد؛ لکن برای رفع استبعاد می با مقدمات فلسفی اثبات می

کند   تلقین به اعتقادی دست پیدا میۀدر تلقین فرد به واسط. نمونه در اینجا ذکر کرد
دین معنا که تحت این شرایط خاص  قطعی نیز هست، ب،که عالوه بر این که قلبی است

این اعتقاد . شود که نقیض آن ممتنع است حاصل شده از تلقین این اعتقاد حاصل می
قطعی مبدا علمی صدور فعل است و بنا بر مبادی فعل بر اراده مؤثر است و اراده از آن 

بی و کند که قل  تلقین به اعتقادی دست پیدا میۀدر تلقین فرد به واسط. شود حاصل می
در تلقین با این اعتقاد کامل . قطعی است و با توجه به تام و کامل بودن آن اثرگذار است

جا حاضر هستند و  اکنون در این رسد که فالن کس یا فالن چیز هم فرد به این اعتقاد می
به عبارتی دیگر اعتقاد اثرگذار . یابد اساس آن چیز یا فرد را نزد خود حاضر می بر همین
درواقع این یک اثر نفسانی است که . یابد چه را که باور داشته است، می رد آنشده و ف

ابتدا با تلقین و سپس با اعتقاد بوده است، این اعتقاد منجر به تأثیر اراده شده و از آن 
لذا این اثرگذاری در این افعال خارق عادت به معنای این .  مؤثر یاد کردۀتوان به اراد می

 این افعال مطابقت با واقع داشته است و ممکن است مطابق با و اقع نیست که علم مبدأ
علمی که . باشد و ممکن است نباشد؛ این بستگی به مبنای حصول علم نزد فاعل دارد

فاعل از مبادی عالیه و باطن عالم غیب اخذ کرده باشد با واقع مطابق است اما علمی که 
علل به اسباب عرضی و اتفاقی است که از مبادی حسی و قوای درونی اخذ شده باشد م

با اثبات اثر اراده بر نفس، امکان اثرگذاری آن بر .ممکن است مطابق با واقع نباشد
در این حالت نیز تأثیرگذاری به دو صورت ممکن است؛ . گردد غیرنفس هم اثبات می

 .)جا همان (یکی بدون هیچ قید و شرط خاصی و دیگری با وجود برخی شرایط
 اول این که علم جازم و قطعی ۀنکت: توان سه نکته را بیان کرد  تحلیل میدر این

 مؤثری ضروری است و این علم و عقیده اعم از آن است که مطابق با ۀبرای چنین اراد
 مؤثر، ممکن است ۀواقع باشد یا نباشد، یعنی علم و اعتقاد قطعی مذکور در صدور اراد

البته خطا بودن اعتقاد قلبی . گونه نباشد ست اینصحیح و مطابق با واقع باشد و ممکن ا
و قطعی مذکور ممکن است زود کشف گردد و نمایان شود و ممکن است دیر صورت 

در واقع ممکن است کسی سالیان متمادی به چیزی عقیده داشته باشد که . پذیرد
ا به این برخاسته از جهل مرکب است زیر. مطابق با واقع نبوده و حقیقت نداشته باشد

در فرآیند فعل . بخشد  خود را تأثیر میۀجهل خود علم ندارد و بر همین اساس اراد
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تواند این اراده را داشته  انسانی، اعمال فاعلیت انسان، منوط به اراده است؛ و فردی می
گیری، متوقف نشده باشد، توقفی که منشأ آن شک است و جهل  باشد که در تصمیم
م جازم به هر صورتی که باشد چه مطابق با واقع باشد و چه عل. گردد بسیط را شامل می

لذا این اثرگذاری در این افعال خارق . گردد ، منشأ صدور اراده می)جهل مرکب(نباشد 
 جا؛ همان[ .کند عادت و در سحر به معنای خاص آن، داللت بر مطابقت آن با واقع نمی

 رحمانی و شیطانی در عرفان رو است که میان مکاشفات از همین] ٧٠٩، ص٥، ج٥: قس
 است ها از یکدیگر تأکید شده  و بر داشتن شاخصی برای تشخیص آن تمایز قائل شده

 ].١٤٣ـ١٣٧، صص١٥[
توان گفت در تسخیر کواکب هرچند عقیده به وجود ارواح وابسته به  بر این اساس می

ای  ل غریبه باطل منشأ صدور افعاۀستارگان و اجرام فلکی باطل است اما همین عقید
گری،  تواند این تحلیل صدق کند، در دعانویسی و افسون در موارد دیگر هم می. گردد می

کنند و  هایی آنان را برای انجام افعال استخراج می ممکن است مالئکه و شیاطینی که نام
ها این  گردد که با مدد آن ای وانمود می خوانند و به گونه ها را می ای خاص آن به شیوه

 منوال  در احضار روح نیز مطلب به همین. پذیرد، از این سنخ باشد ال صورت میافع
دلیل عالمه برای امکان صدق این تحلیل برای احضار روح، این است که در احضار . است

گردد و حاضران در جلسه آن روح را مشاهده  روح، به طور واقعی روحی حاضر نمی
ن روح نیست، بلکه تنها این است که تسخیر مدعا هم در احضار روح، آورد. کنند نمی
کند و از آن طریق اطالعاتی را   خیال با آن روح پیدا میۀ روح ارتباطی در قوۀکنند
ای مؤثر  تواند برخاسته از همان اعتقاد فرد باشد که اراده این ارتباط می. دهد می
حساس و این ا ].٢٤٣ـ٢٤٢، صص١، ج١٠[ کند آفریند و فرد چیزی را احساس می می

 ۀانسان به حواس باطنی یا درونی، صور غریبه و خفی. ادراک به حواس درونی فرد است
ها  کند و البته با همین حواس درونی است که در رؤیا برخی صورت مذکور را مشاهده می

تواند عالوه بر رؤیا در بیداری هم باشد به شرط   این صور میۀمشاهد. شوند می دیده 
های قوی در  تواند برای روح این حالت که می. االت بیرونی فراغت یابدکه نفس از اشتغ آن

ها  ها و مجاهدت نام دارد، که مستلزم یک سری ریاضت» منامیه«بیداری رخ دهد، حالت 
 ].٧١١ـ٧١٠، صص٥، ج٥[ است

ای مانند احضار روح را  با این تحلیل بسیاری از اشکاالت مربوط به افعال غریبه
احضار روح . برانگیز است حل کرد، افعالی که صحت و سقم آن مناقشهتوان به خوبی  می
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این . با مدعای حداکثری مبنی بر احضار کردن واقعی روح، با واقعیت روح سازگار نیست
نیز عدم تعدد آن  مندی آن و مندی و مکان بودن وتجرد روح، عدم زمان امر با غیرمادی

عای حداقلی مبنی بر وجود یک ارتباطی در اما با تحلیل فوق و نیز با مد. مشکل دارد
تواند این اشکاالت را رفع کند، چون در این حالت روحی حاضر   خیال با روح، میۀقو

توان به جای احضار روح از ارتباط با روح سخن گفت،  گردد و در این حالت می نمی
داده چنین عدم مطابقت برخی اطالعات  هم. دهد ارتباطی که در قوای درونی رخ می

عالمه طباطبایی در این زمینه . شود شده با واقعیت نیز با این تحلیل دانسته می
شود چنان نیست که واقعا در خارج ماده تحقق یافته  روح وقتی احضار می«: فرماید می

کننده، حاضر شده و آن را از راه  باشد، بلکه روح شخص مورد نظر در مشاعر احضار
که واقعا در خارج  شنود نه این کند و سخنانی از او می تلقین پیش روی خود احساس می

، ١، ج١٨: ؛ قس٢٤٣، ص١، ج١٠[ »مانند سایر موجودات مادی و طبیعی حاضر شود
گردد وجود  رو باشد که در جلسات احضار روحی که برگزار می شاید از همین ].٣٦٦ص

. [v.2, p. 1373 ,22] ارتباط به ارواح است ضروری است ۀیک شخص مدیوم که واسط
. شود  خیال او حاصل میۀای است که در قو وجود این شخص برای برقراری ارتباط ذهنی

روی این امر قرار  بدین ترتیب اعتبار احضار روح به عنوان یک مسئله و معضل پیش
ها با واقعیت مناقشاتی  گیرد و در اثبات مدعیات مطرح شده و مطابقت کامل آن می

ی از این جلسات با استفاده از وسایل ثبت و ضبط سعی در در برخ.  شده است مطرح
اند اما تنها اطالعات  ثبت رویداد و حتی نشان دادن برخی عالئم برای حضور روح کرده

و  [ibid, v.2, pp. 1375-6] چیزی نیست ۀدهند ای به دست آمده که نشان سطحی
گردد که  ن تحلیل آشکار میبا توجه به ای. جا اثبات کند تواند حضور چیزی را در آن نمی

تحقق امری خارق عادت در سطح ادراک فراحسی به معنای مطابقت آن با واقع نیست و 
البته امکان این واقعیت هست و . ممکن است آن امر از واقعیتی عینی برخوردار نباشد

ممکن است با شرایط خاصی که ارتباط با مبادی عالیه است این کار صورت پذیرفته، 
ه در کرامات است، و از و اقعیت برخوردار باشد؛ در واقع در این موارد شرایط چنان ک

 . نفسانی نبوده و از ماهیتی ربانی برخوردار هستندخاص پدیدآمده صرفاً
ها با توجه به  گردد اما در امکان وقوعی آن ها نفی نمی در این تحلیل امکان عقلی آن

ان مثال در امری مانند احضار روح به امکان  و به عنوشود تردید وارد می  شواهددلیل و
در مواردی که مدعیات بیشتر است . کند حداقلی آن و آن هم در قوای درونی بسنده می

ادعای مشتغالن این . گردد توضیح دیگری الزم است های ماورایی مرتبط می و به حوزه
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واح مردگان یا ارواح زنده، ها یا فرشتگان یا جنیان یا ار  ارتباط با موکِّل آسمانۀامور دربار
و منتسب کردن فعل غیرعادی خود به این موارد، قابل اثبات حتی برای خود ایشان هم 

 متفاوت از مقام ثبوت است؛ یعنی ممکن است در مقام ،این عدم امکان اثبات. نیست
ثبوت چنین ارتباطی برقرار شده باشد و از لحاظ عقلی ممتنع نیست، زیرا ارتباط 

که روح انسان نیز مجرد است محذوریت عقلی  با این امور مجرد از جهت اینروحانی 
 قوای درونی، است، این ۀاین ارتباط فراتر از ارتباط در خیال متصل، از جمل. ندارد

پذیر است اما قابل اثبات  چنین ارتباطی امکان. ارتباط، ارتباط در خیال منفصل است
ه این امور در خیال متصل شخص باشد و در واقع این امکان وجود دارد ک. نیست

جا  این. واقعیتی بیرونی نداشته باشد، و این امکان نیز هست که در خیال منفصل باشد
سخن از اثبات خود عالم خیال منفصل نیست بلکه اثبات ارتباط مورد ادعای فرد با 

راحسی، عوالم باال و از جمله عالم مثال و خیال منفصل است که صرف داشتن ادراکی ف
این مبحثی است که به دالیل شهودی بیشتری . تواند مستند وجود این ارتباط باشد نمی

نیاز دارد که در عرفان مورد بحث قرار گرفته و تنها با مکاشفات رحمانی قابل اثبات 
جایی که انسان دارای دو جهت الهی و طبیعی است، صور حاصله در خیال  از آن. است

 دارند برخی با نظر به عالم حس و منشا حسی و با تصرف متصل به دو صورت حصول
اند و برخی با نظر به باطن غیب و با اتصال به عالم باال حاصل  متخیله حاصل شده

اند دارای  اموری که از عالم طبیعت ارتقا یافته و متمثل در خیال متصل گشته. گردند می
اما .  مطابق با واقع نیستاًورتها، ضر اسباب عرضی و اتفاقی هستند و علم حاصل از آن

اند و در اتصال نفس به عالم باال  اموری که از باطن غیب به عالم خیال متصل تنزل یافته
ورود به ]. ٤٧٠، ص ١٦[بر او منکشف شده است حقیقی بوده و مطابقت با واقع دارند 

دار  تحقیق است، لذا به همین مقۀشناختی و مسئل این مباحث، خروج از تحلیل نفس
چه مهم است این است که تعلیل این موارد بنا بر مبادی نفسانی فعل  آن. شود بسنده می

شناختی است و همه در خیال متصل  و مراتب درونی فعل صورت پذیرد که تحلیلی نفس
 یا فرشته رؤیت ادعاي که کسي«: توان گفت  بر اساس این تحلیل می.پذیرد صورت می

 و باشد گرفته تماس واقع خود با که دارد احتمال هم دارد ار معیّني انسانِ روحِ یا جن
 به و باشد کرده برقرار ارتباط خویش مطلق خیال و متصل مثال با که است محتمل هم

 ».است مسدود منفصل مثال و واقع خصوص اثباتِ راه پس. مدّعاست از اعم الزم اصطالحْ
 هم اثبات   و نه ثبوت است و آنکه گفته شد این در مقام اثبات چنان]. ٧٠٩، ص٥، ج٥[

در غیر . عینی آن، که حجیت عینی داشته و برای دیگران نیز قابل پذیرش باشد
 . صورت حجیتی شخصی دراد که فراتر از بحث عینیت آن است این
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به این : شده، دو حالت دارد  مؤثر بیانۀ دوم در این تحلیل این است که ارادۀنکت
تواند صرفا شرایط خاص نفسانی  ه برای حصول آن میصورت که شرایط خاص بیان شد

 وجود و به خصوص مبدأ اعالی وجود یعنی ۀانسانی باشد که ارتباطی با مبادی عالی
 و مبدأ اعالی وجود یعنی پروردگار  تواند با توجه به این مبادی عالیه پروردگار ندارد و می

یروی نفسانی و شخصیت خود  متکی به ندر حالت نخست تأثیر این اراده صرفاً. باشد
 اموری که به نحوی کهانت و سحر ۀاند، و کلی  مرتاضان به این گونهۀاوست که عمد

 مؤثر، متکی به ۀدر حالت دوم این تأثیر اراده و اراد. گنجند باشند در این حالت می می
وت  مؤثر در حالت نخست، هرچند از قۀاراد. پروردگار عالم به عنوان مبدأ این عالم است

ای در درون و برون است اما  عادت و شدت برخوردار است و دارای آثار غریب و خارق
که در حالت دوم، با توجه به اتکای این اراده به خداوند و پروردگار  محدود است، حال آن

در این حالت که هم . ای ربانی بوده و آن محدودیت و مقید بودن را ندارد جهان، اراده
 هستند و هم مؤمنانی که دارای یقین به خدا ه دارای مقام عبودیت ربّانبیاء و اولیاء ک
 به مدد زتوان صاحبان آن نامید، هیچ چیزی جز برای پروردگار و ج هستند را می

ای هیچ استقاللی ندارد و منتسب به  نفس صاحب چنین اراده. شود پروردگار اراده نمی
 مؤثر ربانی اگر همراه با ۀهمین اراد. استای الهی، ربانی و طاهر  خداوند است لذا اراده

ی حاصل از آن معجزه نام دارد  عادت تحدی باشد و هدف آن اثبات نبوت باشد، امر خارق
توان استجابت دعا را  ها می از شمار این کرامت. شود و اگر غیر آن باشد کرامت نامیده می

 ].٢٤٣، ص١، ج١٠[ نام برد
 ۀقوت اراد. عادت است آوردی افعال خارق قابل و هم سوم در این مجال مربوط به تۀنکت

بر این اساس ممکن . بیان شده در این تحلیل خود ذو مراتب است و دارای شدت و ضعف است
ها را تحت  های دیگر تفوق و برتری داشته باشند و اثر آن ها بر اراده است برخی از این اراده
 بارز این تقابل را ۀنمون. تر را خنثی کنند  پایینۀرتب اثر م  و در نتیجه الشعاع اثر خود قرار داده

توان در  مشاهده کرد، و می) ع( حضرت موسی ۀتوان در تقابل میان سحر ساحران و معجز می
 ].همان[دیگر افعال خارق عادت از جمله خواب مغناطیسی و احضار روح نیز یافت 

 
 نتیجه

اری انسان به اسباب و عللی منتسب شناسی فلسفی عالمه طباطبایی، افعال اختی در نفس
 کنش اسالمی متعدد ۀمبادی فعل در فلسف. شود است که به آن مبادی فعل گفته می
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ها  نظر گرفتن نسبت آن شود که با در است؛ از میان علل نفسانی به دو مبدأ پرداخته می
 مبدأ ، مبدأ قریب و علم،اراده: به صدور فعل یکی مبدأ قریب و دیگری مبدأ بعید است

.  کند این تحلیل مبتنی بر مبدأ علمی است که فاعلیت و عاملیت انسان را بیان می. بعید
 به تبیین افعال خارق عادت ،ای که در این امور رخ داده با بررسی نوع علم و اراده

 مؤثر ۀاراد. است»  مؤثرۀاراد«مفهوم اساسی در این بررسی مفهوم . شود پرداخته می
 متأثر از مبدأ علمی است که تحت شرایط خاص حاصل شده است و ای است که اراداه

ای مؤثر است که ریشه در جزم و اعتقادی  این اراده، اراده. دارای قوت و شدت است
این علم و اعتقاد قطعی در نفس اثرگذار است و همان گونه که . قطعی به تأثیر آن دارد

 .گردد احسی میکند و منجر به ادراکی فر کند مشاهده می اراده می
در بررسی این ادراکات فراحسی، و به تعبیری غیرعادی، مطابقت با واقع نیز مطرح 

براساس تحلیل بر مبنای مبدأ علمی، معنای علم اعم از هرگونه اعتقاد و . شود می
ها مطابق با واقع نیستند و خطابردار  تصدیق، مراد شده است و بدین ترتیب همه علم

جهل مرکب تنها جنبه ذهنی و به . کند مورد جهل مرکب صدق میاین امر در . هستند
 اثری نفسانی در خیال متصل فرد دارد و در عالم تر نفسانی داشته و صرفاً تعبیری عام

جاست که مطابقت با واقع بودن آن  خیال منفصل و جهان بیرونی مابازائی ندارد، در این
 .گردد  نفی میگیرد و واقعیت دار بودن آن محل تردید قرار می

تواند ربانی و   نفسانی و متکی به نفس باشد و هم میتواند صرفاً  مؤثر مذکور هم میۀاراد
 الهی و ربانی اخذ کرده ۀمتکی به مبدأ اعالی وجود، پروردگار باشد و نفوذ و تأثیر خود را از اراد

با .  تحقق یافته باشد طولی وجود در اتحاد با عالم عقل و عالم مثالۀباشد که با توجه به سلسل
 مؤثر ذومراتب است و باتوجه به قوت و شدت خود، تأثیرگذاری ضعیف و ۀاین تحلیل اراد

ها برخی بر دیگری برتری داشته و اثر دیگری را  رو در تقابل آن شدید خواهد داشت، از این
 .بود) ع( حضرت موسی ۀ بارز آن بطالن سحر ساحران در مقابل معجزۀکنند که نمون خنثی می

 
 منابع

 .قرآن] ١[
، روح و دانش جدیـد    ،  )١٣٧٩(آیزنک، هانس یورگن؛  براود، اچ، دی، واتسن، لیال و دیگران            ] ٢[

 .محمد رضا غفاری، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی: ترجمه و گردآوری
 . لعرب، قاهره، داراتسع رسائل فی الحکمه و الطبیعیات، ) ق١٣٢٦(سینا، حسین بن عبدهللا  ابن] ٣[
 .، بیروت، مکتبه لبنان ناشرونکشاف اصطالحات الفنون و العلوم، )١٩٩٦(تهانوی، محمد علی ] ٤[



  ١٢٩  شناختی امور خارق عادت و ادراکات فراحسی از دیدگاه عالمه طباطبایی  تحلیل نفس

 .ناصرخسرو: ، چاپ چهارم، تهرانکتاب التعریفات، )١٣٧٠(جرجانی، سید شریف علی بن محمد ] ٥[
 . اسراءاحمد قدسی، چاپ پنجم، قم،: ، تحقیق٥جلد : تسنیم، )١٣٨٩(جوادی آملی، عبدهللا ] ٦[
 .، چاپ سوم، قم، مرکز العالمی للدراساتااللهیات، )ق١٤١٢(سبحانی، جعفر ] ٧[
 ، تـصحیح مجموعه مصنفات شیخ اشراق، )١٣٧٥(شیخ اشراق، شهاب الدین یحی بن حبش   ] ٨[

 حبیبـی، چـاپ دوم، تهـران، موسـسه         ینجفقلـ  و نـصر  حـسین  سید کربن، یهانر :مقدمه و
 .فرهنگی تحقیقات و مطالعات

 .، قم، جامعه مدرسیننهایه الحکمه، )١٣٦٢(طباطبایی، سید محمد حسین ] ٩[
 . نشر اسالمی ، چاپ دهم، قم، مؤسسهبدایه الحکمه، )ق١٤١٤(ـــــــ ــــ] ١٠[
 .، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قمالمیزان فی تفسیرالقرآن، )ق١٤١٧(ــــــــــ ] ١١[
صـباح الربیعـی، قـم،      : ، تحقیـق   العالمه الطباطبایی  مجموعه رسائل ،  )ق١٤٢٨(ــــــــــ  ] ١٢[

 .مکتبه فدک الحیاء التراث
 .، قم، بوستان کتاب)دوجلد (مجموعه رسائل عالمه طباطبایی، )١٣٨٧(ــــــــــ ] ١٣[
علـی بـوحلم،    : تعلیـق  و شـرح  و ، مقدمـه  االعمال الفلسفیه ،  )١٩٩٥(فارابی، ابونصر محمد  ] ١٤[

 .بیروت، مکتبه الهالل
 .علی بوملحم، بیروت، مکتبه الهالل: ، مقدمه و شرحاحصاء العلوم، )١٩٩٦(ــــــــــ  ]١٥[
، »معیـار سـنجش و تمییـز شـهود رحمـانی از شـهود شـیطانی               «،  )١٣٩١(معلمی، حسن   ] ١٦[

 .١٤٤ـ١٢٥. ، تابستان و پاییز، ص٥ـ٤، شماره  معنویمطالعات
سـید  : ، تـصحیح  أ و المعاد      المبد،  )١٣٥٤() شیرازی(مالصدرا، صدرالدین محمد بن ابراهیم      ] ١٧[

 .الدین آشتیانی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران جالل
 .، چاپ دوم، مشهد، مرکز نشر دانشگاهیالشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، )١٣٦٠(ــــــــــ ] ١٨[
جم، قـم،    چـاپ پـن     ،ترجمـه تفـسیر المیـزان     ،  )١٣٧٤(موسوی همدانی، سید محمد باقر      ] ١٩[

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
مختـار  : ، ترجمـه بـه عربـی      العلوم فی االسالم دراسـه مـصوره      ،  )١٣٨٢(نصر، سید حسین    ] ٢٠[

حـسن فقیـه عبـداللهی، تهـران،        : جفعر صـادق الخلیلـی، تـصحیح اعـالم        : الجوهری، مراجعه 
 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

، ٢،  فلسفه دین ،  »سینا  شناسی از منظر ابن      فراروان ۀفلسف«،  )١٣٩٤(یعقوبیان، محمدحسن   ] ٢١[
 .٤٤٠ـ٤١٣. ، ص١٢

[22] Dilley, Frank B. (2006), "Parapsychology", in: Encyclopedia of Philosophy, 2nd 
edition, ed.: Donald M. Borchert, USA, Thomson Gale. 

[23] Melton, J. Gordon (2001), Encyclopedia of Occultism and Parapsychology, 5th 
ed., USA, Gale Group. 

 





 


