
 

 

  فرايند شناختماهيت عقل و توانايى آن در 

  ١زهرا خيراللهى 

 
 

  چكيده

در اين نوشتار، ماهيت عقل، حـدود و توانـايى آن در شـناخت بررسـى شـده 

های برخى فالسـفه و عرفـای  به اين منظور مطالعاتى در مورد ديدگاه. است

بررسـى نظريـات متعـدد، بـا  در حـين. انجام شد نيز نگرشى دينىف و معرو

در مورد ذات و حقيقت عقل، محدوده شـناخت اختالفات، تضاد و تشتت آراء 

عقل  ضمن تعريف. برای عقل مواجه شديم عقل و نيز ارائه يك تعريف جامع

شود كه فهم، از علوم تجربى، فلسفه، عرفان، ديـن و  به معنای فهم ثابت مى

گيرد و به تحليل هر كـدام از  ساير معارف، ابزار، مواد و مصالح خودش را مى

تواند در باب  و چون هركدام از آنها حوزه ويژه خود را دارد، نمىپردازد  آنها مى

از اين رو اختالف هر يـك كند، انكار  كرده، يا آن راحوزه ديگری اظهار نظر 

  .با ديگری طبيعى است و انكار نابجاست

عقـل، فهـم، داده، نفـس ناطقـه، ادراك، يافتـه، حـس،  :ها واژه كليد

  .فراحس، فرايند

                                                            
   .مى دانشگاه پيام نورمربى گروه فلسفه اسال. ١
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  مقدمه .1

اسـت و آدميـان آن را همـواره بـا نـوعى  »عقل«ها نزد مردم  ترين واژه ترين و مهم ز رايجيكى ا

آنها غالبًا در رد و اثبات امـور جزئـى و كلـى، فـردی و اجتمـاعى، . اند احترام و تعظيم به كار برده

كسانى كه طرفدار دين هستند مستندشان عقـل اسـت و . كنند مادی و معنوی به عقل استناد مى

بـر عقالنيـت  ،همچنين ،جديد ۀدر دور. ى هم كه طرفدار دين نيستند مستندشان عقل استكسان

حرفشـان  ۀدانند و همـ داری مىى بعضى اين عقالنيت را معارض دينشود تا آنجا كه حت تأكيد مى

  .اين است كه عقالنيت با پذيرش برخى رفتارهای دينى سازگار نيست

ايى با حقايق جهان هستى و حل مسائل بنيادی انسان با توجه به اهميت عقل، آشن ،بنابراين

برای انسان به عنوان يك موجود  .كند در قلمرو تفكر و انديشه، آشنايى با مسئله عقل را طلب مى

گيرد يك سلسله مسائل بنيادی مطرح است كه غفلـت  های او از آگاهى نشئت مى آگاه كه فعاليت

كنـد و بـه همـين  او را با مشكالت جدی مواجـه مىهای صحيح آنها  از تالش برای يافتن پاسخ

 شناسى يكى از مسائل مهم و بينيم در ميان مباحث مربوط به شناخت يا شناخت دليل است كه مى

گرفتـه  های متعدد، به خصوص دوره متأخر، مورد توجه خـاص فالسـفه قـرار كليدی كه در دوره

  .استاست مسئله عقل، ماهيت، حدود و توانايى آن در شناخت 

ای كه اذهان متفكران را به خود مشغول كرده اين است كه عقـل چـه  مسئله ،به بيان ديگر

تواند باشـد؟ مـرز شـناخت  از حس است يا از فراحس هم مى های عقل، تنها آيا داده. فى داردتعري

بنيادی اختالف در اين مسائل .  ...عقل تا كجاست؟ آيا توان ورود به عالم مابعدالطبيعه را دارد؟ و 

لـذا . ها شده است انگيزه پژوهش و نگارش اين نوشتار شد كه منجر به اختالف معرفتى بين گروه

با عنايت به ضرورت تالش عقلى و فلسفى برای حل مسائل مربوط به عقل در صدد برآمديم بـه 

و  تحليل و بررسى ماهيت عقل و قلمرو آن در علوم تجربى، فلسفه، عرفان و متون دينى بپردازيم

 ،ايم كه ما آن را به معنای فهم گرفتـه ،ها در زمينه تعريف عقل نهايتًا با به ثمر رساندن اين تالش

معلوم خواهد شـد كـه بسـياری از  ،ها و كاركرد آن و روشن كردن موارد اختالف و همچنين داده

ا بـه بـدين منظـور ابتـد. ها ميان عقل و ساير علوم و معارف، بيهـوده اسـت اختالفات و كشاكش

  .پردازيم اختصار به تعريف لغوی و اصطالحى عقل مى
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  تعريف لغوی خرد. 2

معناهايى چون استعداد و استدالل برهانى، تركيـب  ١برای خرد )663، ص1377(آندره الالند 

كردن مفاهيم و قضايا، توانايى بر درست قضاوت كردن، شناخت طبيعى در مقابل شـناخت الهـام 

توانند  كه صحت آنها به آزمايش بستگى ندارد و مى ٢ه اصول پيشينمجموع«موضوع ايمان،  ۀشد

استعداد و توانايى شناختن واقـع و مطلـق بـا «، »به طور منطقى به شكل ضابطه و فرمول درآيند

  .را ذكر كرده است» درست، توجيه و مجوز ۀا انگيزيسبب «و » و رابطه نسبت«، »نظری مستقيم

. 1: ت كورنو، اين معانى را عمدتًا در چهار محور اصلى يعنىوی در نهايت با توجه به تحقيقا

اسـتعداد برتـری كـه . 3، )نظريه كندياك(توانايى شكل دادن مفاهيم عمومى . 2توانايى استدالل، 

استعداد درك حقايق مطلق و ضروری . 4، )نظريه كانت(دهد  فاهمه را انجام مى ۀتأليف مفاهيم قو

  )666همان، ص(. كند خالصه مى) نيتس نظريه اليب(كليف مانند تصور خداوند و مفهوم ت

عقـل نقـيض «: گويـد در تعريف عقـل مى) 1414( العين خليل بن احمد فراهيدی در كتاب

انديشى، شـتر را عقـال زدم يعنـى دسـتش را بـا  معقول يعنى آنچه در باطن بدان مى. جهل است

  .»ريسمان بستم

از عقال يعنى بنـد كـردن اسـت و جملـه عقـل  اصل عقل«: گويد مى مفرداتراغب در كتاب 

است كـه انسـان را آمـاده بـرای  در مورد انسان نيرويى. ايبند بستالبعير بالعقال يعنى شتر را با پ

  .»پذيرش علم كند

از ايـن  اً گويد عقل در لغت به معنى منع و نهى است و ظـاهر در تعريف لغوی عقل مى المنجد

بيه افسار شتر است، زيرا عقل صاحب خـود را از عـدول از راه جهت به اين نام خوانده شده كه ش

  .طور كه عقال شتر را از انحراف دارد، همان درست باز مى

عقل به معنای فهميدن، دريافت كردن، هـوش، «: گويد معين ذيل عقل مى فرهنگ فارسى

  .»شعور ذاتى، فهم، علم، دانش و مقابل جهل آمده است

و فهــم  (perceive) را نخســت بــه ادراك intellect) 1983( فرهنــگ انگليســى وبســتر

(understand)  و سپس به قوه شناخت، متمايز از قوه احساس و اراده، معنى كرده اسـت، آنگـاه

آمده مانند عقل منفعل، عقل فعال و  ٣ارسطو و مكتب توميسمانديشه معانى ديگری را هم كه در 

                                                            
1. reason.  
2. apriori. 
3. neo-thomism. 

به نظر گروهى از متكلمان مسيحى، نمونه كامل آنچه احتماًال نتيجه فعل جـاودان خـرد در نـزد انسـان اسـت 
تـوان عقـل را بـه  انحصارًا در فلسفه توماس آكوئيناس تحقق يافته و امروز نيز بر اساس همان نظام است كه مى
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و ظاهرًا ايـن معـانى . آورده است... انتزاع و تقشير و قوه نفوذ در نمودها و رسيدن به جوهر از راه 

  .هايند كه در آثار فارابى هم آمده و از آنجا به ديگران منتقل شده است همان

reason گيـرد كـه  را هم كه در اصل به معنای شمارش است به معنای تعبير يا بيـانى مى

نتاج يا تفكر و همچنين مـرادف فهـم معنای قوه فهم و استباوری را تبيين يا توجيه كند و نيز به 

(understanding) كند معرفى مى... ، شهود و.  

  عقل در اصطالح فلسفه. 3

شود از آن جهـت كـه ادراك كليـات، حكـم بـه  در فلسفه گاه به نفس ناطقه، عقل گفته مى

ت شـود عقـل عبـار گاه گفته مى. كند صدق، كذب، خوب و بد، زشت و زيبا و بايد و نبايد امور مى

و يـا عقـل قـوه ... توان به استدالل پرداخت  است از هيئت تأليفى اصولى كه به وساطت آنها مى

شود كه ذاتًا و فعـًال مجردنـد و محـرك افـالك  گاه به موجوداتى اطالق مى... ادراك روابط است 

 . گويند آنها را عقول عشره مى اند و فيلسوفان مشاء آسمانى

لفظ عقل لفظ مشتركى است كـه بـر «: گويد تعريف عقل مىدر ) 89-87، ص1400(سينا  ابن

ايـن معـانى . نامنـد شود و در منطق اصطالحًا آن را مشـترك لفظـى مى معانى مختلف اطالق مى

عقـل در ايـن صـورت، . رود فطرت اولى انسان بـه كـار مـى نامى كه برای سالمت: اند از بارتع

دوم نامى اسـت كـه بـر تجربيـات . نهد ق مىنيرويى است كه ميان امور زشت و زيبا به خوبى فر

اكم در ذهن اسـت كـه شود كه در اين صورت، عقل عبارت از معانى متر اكتسابى انسان نهاده مى

عقـل معنـای ديگـری نيـز دارد و آن حالـت . گيـرد به مصالح و اغراض قـرار مى دستيابى ۀمقدم

  .گيرد ای است كه طبق آن رفتار انسان صورت مى پسنديده

ترين ويژگى انسان تصور معانى كلى عقلـى اسـت كـه بـه  ويژه«: گويد ی ديگری مىدر جا

نامـد؛  سينا اين ويژگى انسان را نيروی نظری مى ابن. اند ترين نحو تجريد از ماده مجرد شده كامل

ای كه بر فراز اوست تا از آن  و اين نيرويى است كه انسان دارای آن است به سبب پيوند با جنبه«

رويى به سوی : ود و بهره گيرد و از آن چيزهايى را بپذيرد، پس نفس ما دارای دو روستمنفعل ش

آيد و از جهت فرازين  ، اما از جهت فرودين آن اخالق پديد مى...تن و رويى به سوی مبادی عالى 

  )184، ص1359، همو(. »...آيند  ها پديد مى ها و دانش آن شناخت

ای اسـت روحـانى كـه صـورت  معتقد است در انسـان قـوه هالشواهد الربوبيمالصدرا نيز در 

                                                                                                                                         
  )227، ص1375مجتهدی، . (نحو درست در جهت دريافت نهايى كالمى و اعتقادی به كار برد
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ان فـى االنسـان قـوه «: متن مالصدرا چنين است. كند ماهيت كلى را از مواد و قشرها مجرد مى

. كل ادراك و نيل بضرب من التجريـد... روحانيه تجرد صوره الماهيه الكليه عن المواد و قشورها 

يجردها عنها و عـن بعـض  –حضور الماده و الخيال  اال ان الحس يجرد الصوره من الماده بشرط

غواشيها و الوهم يجردها عن الكل مع اضافه ما الى الماده و العقل ينالها مطلقه فيفعل العاقله فـى 

  )252، ص1360شيرازي، (. »فكل قوه تعقل امرا كليا فهى مجرده ... المحسوس عمال يجعله معقوال
كنند همان قوه نفسى  كه فالسفه در علم برهان ذكر مى عقلى «: گويد مى مفاتيح الغيبدر  و

، 1363همـو،  (. »كنـد است كه به واسطه مقدمات كلى صادق ضروری برای انسان يقين ايجاد مى
  )225، ص1ج

شـناختى گذشـته،  ، عقل را به چنـد معنـا گرفتـه كـه از معنـای هستىاسفارو در جلد سوم 

  .داند مىترين معنای آن را همان معنای فهميدن  مهم

دهـد  قـرار مى (understanding)را در برابر فاهمـه  (pure reason)كانت عقل محض 

دانـد؛  كه وظيفه آن را تحصيل و تنظيم مفاهيمى از قبيـل مفهـوم نفـس و اختيـار و خداونـد مى

اند و در تجربه هم كاربرد ندارنـد،  مفاهيمى محض كه از تجربه و از طريق فاهمه به دست نيامده 

زند و معرفتى  های خود را به آن مى گيرد و صورت الف فاهمه كه ماده معرفت را از تجربه مىخ بر

بنـدی  پيداست كه تعريف فاهمه و عقل در ايـن درجه. آورد كه در تجربه كاربرد دارد به دست مى

كـه  (های محضش  آل اش و به عقل محض يا ايده كانت از ذهن به فاهمه با مقدمات دوازده گانه

. های فلسفى ديگر متفاوت اسـت با تعريف آنها در مكتب) اند ره از حوزه حس و تجربه بيرونيكس

  )151، ص1388احمدي، (
عقل در اصطالح معمولى غالبًا در مقابل غريزه حيوانى و آنچه انسان را از «: گويد فولكيه مى

كه از عقل به عنـوان شود و بدين معنى است  گرداند استعمال مى حيوانات ديگر بالذات متمايز مى

و نظاير ايـن قوه ادراك معانى كلى و قوه دريافت روابط و مناسبات ميان اشياء و امور و قوه تفكر 

  )79، ص1373فولكيه، (. »تعبيرات ياد شده است

  عقل در اصطالح عرفان. 4

ز عرفا با اينكه به ارزش و اعتبار عقل، استدالل و برهان عقلى اقرار دارند، معرفت حاصـل ا

دهند و اصالت را برای معرفت  مكاشفات و مشاهدات را بر نتايج حاصل از براهين عقلى ترجيح مى

اند بر اينكـه عقـل بـه حقـايق اشـيا و  اما برخى از آنان تصريح كرده .اند شهودی و حضوری قائل

انى ران و دفـاع از مبـمبادی عالى اصًال راه ندارد و تمسك به برهان عقلى تنها برای ارشـاد ديگـ

است وگرنه برای كشف حقايق » لسان قوم و جادلهم بالتى هى احسن«باب رعايت  اعتقادی و از
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، 1365قيصـري،  (. همان معرفت شهود عرفانى الزم است و از عقل و برهان كاری سـاخته نيسـت
  )7ص

محتاج حس است و حس هم اقتضای  عقل در ادراك امور مستقل نيست و عربى، از نظر ابن

ترتيب ادراك انسان از حقايق و بواطن  است كه فراتر از ماديات و كائنات نرود؛ بدين طبيعتش اين

  )261 و 302، ص1973عربي،  ابن(. عالم كوتاه است
 كات ضروری است كه خطايى در آن رخقسمى ادرا: كند ايشان ادراكات عقل را دو دسته مى

گانه و  گانه، يعنى حواس پنج شش ضروری كه در آن به ادوات و آالت دهد و قسمى ديگر غير نمى

، 1414 همـو،  (. رود در اين قسم ادراك است كه عقل بـه اشـتباه و خطـا مـى. مفكره نياز است ۀقو
  )214-213 ص

بين كـه در مقابـل عشـق اسـت و در  عقل مصـلحت. 1: از نظر مولوی عقل سه قسم است

مكر و فريب كه ويژگـى افـراد  شيطنت و تزوير و ۀشود، همان قو  عرف از آن به زيركى تعبير مى

 .طلب است منفعت

 بخت و محرم است داند او كو نيك
  

  زيركى ز ابليس و عشق از آدم است  

  )1413، دفتر چهارم، بيت 1379مولوي، ( 
كنـد و بـرای درك  خويش را بر ظن و گمان استوار مى های استدالل ۀعقل جزوی كه پاي. 2

آميـزد و پايـه  و همين ظن و وهم است كـه بـا عقـل مىحقايق امور و اشياء كافى و رسا نيست 

 .كند عقلى را واهى و سست مى های استدالل

 عقل جزوی آفتش وهم است و ظن
  

  زانكه در ظلمات شد او را وطن  

  )1558همان، دفتر دوم، بيت ( 
يكـى عقـل مجـرد علـوی : عقل كلى يا عقل كل در اصطالح مولوی به دو معنى اسـت. 3

كنـد، بـدان معنـا كـه  رديـف مى و ماديات كه آن را با نفس كلى و نفس كـل هـممفارق از ماده 

مجرده است و معتقدند سلسله ترتيب و نظام عالم  ۀمصطلح فالسفه در عالم عقول و نفوس طولي

  )469، ص1369همايي، (. هستى وابسته به همان عقول طوليه است

اشياست و حقايق امور را بـه  ۀمعنای ديگر عقل كل، عقل كامل رسا است كه محيط به هم

كند و اين نوع عقل به اعتقاد مولوی مخصوص صنفى خاص از بندگان مقرب  شايستگى درك مى

. شـود و برگزيدگان حق تعالى است و شامل انبيا و اولياء و مشايخ راسـتين و عبـاد مخلصـين مى

 )همان(
 العقلى بجو اندر جهان ملكا   گر تو را عقلى است جزوی در نهان
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 جزء تو از كل او كلى شود
  

 عقل كل بر نفس چون غلى شود
  

  )2054-2053، دفتر اول، بيت 1379مولوي، ( 
بينيم كه مولوی در برخى موارد از عقـل و عاقـل انتقـاد كـرده و بـراهين عقلـى را  پس مى

 انديش بوده است نـه البته اين انتقاد مربوط به عقل جزئى و خرد سوداگر و سود. شمارد ضعيف مى

عقل را محكم و معتبر شناخته و آن همان چيزی  ۀدر عين حال او اساس و پاي. عقل به طور كلى

آوردهای  از ديدگاه مولـوی، يقينـى بـودن دسـت. توان آن را عقل كلى به شمار آورد است كه مى

عقلى مشروط به اين است كه اوًال عقل درست عمل كند؛ ثانيًا حقايق در حد توان ادراكـى عقـل 

بـه  پيونـد زد تـا ادراك آن كمـال يافتـهبنابراين، بايد عقل را با دل و قلب و تزكيه بـاطنى . باشد

  .حقايق دست يابد

  عقل در اصطالح دين. 5

از نظر دين به عقل از جنبه معرفت و كمالى كه در حكمـت نظـری و عملـى بـرای انسـان 

انمـا يـدرك الخيـر كلـه «: فرمايد مى) ص(كه رسول اكرم  كند توجه شده است، چنان تحصيل مى

آيـد و كسـى كـه  خيرات با عقل به دسـت مى ۀبه تحقيق هم؛ »بالعقل و ال دين لمن ال عقل له

  )158، ص74، ج1403مجلسي، ( .عقل ندارد دين ندارد
) سرشتى و استعدادی(عقل دو عقل است؛ طبيعى «: نيز فرموده است) ع(المؤمنين على  امير

كـه بـا  طبيعى نباشد عقل اكتسابى سودمند نخواهد بود، همچنان و اگر عقل) اكتسابى(و شنيدنى 

  )339، حكمت 1413عبده، (. خورشيد سودمند نيست نبودن بينايى، نور
» تر از عقـل باشـد خدا هيچ خلقى را نيافريد كـه پـيش او بزرگـوار«: و اين سخن پيامبر كه

و ايـن سـخن وی كـه  اول اسـتاشـاره بـه عقـل بـه معنـای  )3ح، 127، ص1404تميمي آمدي، (

كس خيری به دست نياورد بهتر از عقلى كه او را به هدايتى رهنمون شود يا از هالكى بـاز  هيچ«

  )4همان، ص( .اشاره به عقل به معنای دوم است» دارد

و نيز در هر جـا كـه خداونـد  )43: عنكبوت( »و ما يعقلها اال العالمون«و مراد از عقل در آيه 

و يا هنگامى كه از امام . عقل نكوهش كرده همين عقل به معنای دوم است كافران را به نداشتن

العقـل مـا عبـد بـه الـرحمن و اكتسـب بـه «: فرمايـد مى» ما العقل؟«: شود سؤال مى) ع(صادق 

مهر را بپرسـتند و بـا  عقل چيزی است كه با آن خدای گسـترده) ١١، ص١٣٦5كلينى، (؛ »الجنان

عنای دوم عقل يعنى شناساندن چيزی است به غايـت و غـرض آن بهشت به دست آورند، مراد م

  .و همچنين ناظر به نتيجه و محصول واقعى عقل يعنى فهم است. درست آن
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؛ عقل در اصل لغـت »ان العقل هو تعقل االشياء و فهمها فى اصل اللغه« :گويد مجلسى مى

  )105-99، ص1، ج1365مجلسي، (. است از تعقل اشياء و فهم آنها  تعبار

اليعقلون يعنى اليفهمون، من بعـد «اصوًال عقل در آيات قران كريم نيز به معنای فهم است، 

بينيم كـه هميشـه عقـل بـه  پس با دقت در آيات قرآن هم مى» ما عقلوه يعنى من بعد ما فهموه

های انگليسى هم افرادی مثل آربری مترجم دانشمند و نامـدار قـرآن  در ترجمه. معنای فهم است

كه همان درك  understandرا به معنای فهم يا » يعقلون«و يا » عقلوه«ر ترجمه خود، كريم د

. غزالـى نيـز آمـده اسـتاحياءالعلوم عقل به معنای فهم در آغاز كتاب . اند معنا كرده و فهم است

  )150، ص1388احمدي، (

  صفات عقل. 6

توانـد ايـن  كسـى نمى عقل در فهم اموری كه با او ارتباط دارند مستقل آفريـده شـده و. 1

 استقالل را از عقل سلب كند، استقالل در فهم، ذاتى عقل است و سـلب ايـن اسـتقالل از قبيـل

امـور ممتنـع قـرار گرفتـه  ۀسلب ذات و ذاتيات از شىء در زمر از آنجا كه. سلب ذاتى خواهد بود

  .است، سلب استقالل فهم از عقل نيز يك امر ممتنع خواهد بود

توضيح اينكه مـا  :يافتن از خاص به عام و از متعين و مقيد به مجرد و مرسل توانايى راه. 2

كنيم كه همواره با امور جزئى و مقيد سر و كار داريم، امور جزئى و مقيد نيـز  در جهانى زندگى مى

دور كرده است با  يكديگرآنها را از  متفرق و پراكنده بوده و حجاب جزئيت و قيود زمانى و مكانى 

حجاب جزئيـت را از ميـان ، با نوعى تعميم و تجريد. يمنتوا مى توانايى عقل يقه ما از طرهم ينا

تـوانيم در  هايى است كه ما مى اين يكى از راه. يابيمبرداشته و به امر كلى و قدر جامع امور دست 

  .آن از نقش عقل در پيدايش علوم آگاه شويم

كنـد ولـى در پايـان كـار بـه  عمل مى درست است كه عقل آدمى در آغاز به طور منفعل. 3

تـوان گفـت شـناخت  مى ،به عبارت ديگر. كند آيد و عقول مفارق را ادراك مى  صورت فعال در مى

گردد ولى از طريـق عقـل بـه  هستى از مرحله ادراك حسى آغاز مى انسان نسبت به امور جهان و

  .شود يقين و اطمينان تبديل مى

كنيم اين  نقل مى) 40، ص1414عربي،  ابن(عربى  ز زبان ابنيكى ديگر از اوصاف عقل كه ا. 4

يكى حيثيت تفكر و انديشيدن و ديگری حيثيت قبول : گويد عقل دو حيثيت دارد است كه وی مى

كند حـد معـين دارد و از  انديشد و تفكر مى گويد عقل از آن جهت كه مى عربى مى ابن. و پذيرش

از آن جهت كه قابـل و پذيرنـده اسـت گسـتردگى  عقل تواند تجاوز كند، ولى همين ىآن حد نم

  .زيادی دارد
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  عقل به معنای فهم. 7

توان دريافت كه عقل به معانى زير به كـار  به اجمال و اختصار گفته شد مى از آنچه تا اينجا

  :رود مى

  ).ديدگاه راغب، غزالى، مجلسى و الالند(قوه يا استعداد آماده برای قبول . 1

توان آن را غايت و هـدف  آيد و مى ای كه از اين قوه يا استعداد به دست مى هعلم يا نتيج. 2

  ).ديدگاه راغب، غزالى، مجلسى و الالند(عقل ناميد 

  ).آربری وبستر و مجلسى،  ديدگاه (فهم و ادراك . 3

ديدگاه فالسفه، (نياز است، هم در ذات و هم در فعل  جوهری مجرد از ماده كه از ماده بى. 4

  .)ين و مالصدراافلوط

مشاء، صدرا و برخـى از  ديدگاه (عقل هيوالنى، عقل بالملكه، عقل بالفعل و عقل مستفاد . 5

  ).پيروان وی

ديـدگاه (كنـد  ای روحانى و مجرد كه صـورت ماهيـت كليـه را تجريـد و تقشـير مى قوه. 6

  ).مالصدرا

ننـد روابـط علـت و قوه ادراك و تنظيم معلومات بر حسب روابـط و مناسـباتى معـين، ما. 7

  ).فوليكه و الالند ديدگاه (معلول و مقدمتين و نتيجه 

عقل محض، در برابر فاهمه، كه مفاهيم خدا، نفس و اختيار را كه به هيچ وجه با تجربـه . 8

  ).اصطالح ويژه كانت(كند  ارتباط ندارد تنظيم مى

تـوان يافـت، برخـى  گانه عقل، كه قطعًا معانى ديگری هم بـرای آن مى از اين معانى هشت

شناسى و رواياتى كـه در آنهـا آمـده  شناسى است نه شناخت مانند معنای چهارم مربوط به هستى

گويد صادر اول عقل است، عقل در آنها بـه معنـای  و آنچه كه مى» اول ما خلق اّهللاٰ العقل«است 

آن، نفـس موجود عينى و مجرد است و فعًال از بحث ما بيرون اسـت، هرچنـد در صـورت اثبـات 

آنجـا . اتصال يافته و از آن حقايق آگاه شـود –به عنوان مخزن حقايق فراحسى  –تواند با آن  مى

تعريف، مجازی و از موضوع بحث بيـرون ) معنای دوم(هم كه عقل به غايت و هدف تعريف شده 

  .ای از فهم ناميد معنای هشتم ويژه كانت است، هرچند شايد بتوان آن را هم مرتبه. است

تـوان  را هـم مى 7و 6، 5، 1ر معنای سوم عقل صريحًا به معنای فهم گرفته شده و معانى د

بـر ايـن اسـاس . به همين معنا باز گرداند و در همه آنها عقل را به معنای فهـم و ادراك گرفـت

استعداد دريافتن است و عمل ايـن قـوه فهميـدن و ادراك توان پذيرفت كه عقل همان قوه و  مى

ايم همـين عقـل بـه  آنچه در اين مقاله از عقـل قصـد كـرده) 152-150، ص1388ي، احمد( .كردن
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  :معنای قوه فهميدن است كه

  .كند گيرد و بر روی آنها كار مى ها را خواه حسى و خواه فراحسى فرا مى همه داده اوًال 

يگر قـوه كند و قدرت انتزاع معانى كلى را دارد و مقدم بر هر امر د ثانيًا معقوالت را درك مى

كند؛ يعنى استنباط و استخراج فروع و نتايج از اصول و مقدمات يا  استداللى است كه استدالل مى

احكامى  استنباط يا اثبات برعكس رد و ارجاع فروع و نتايج به اصول و مقدمات و به عبارت ديگر

  .نامد سينا اين ويژگى انسان را نيروی نظری مى ابن. از احكام ديگر

كند، مثل روابط و مناسـبات  ومات را بر حسب روابط و مناسباتى مشخص تنظيم مىثالثًا معل

  .ميان علت و معلول، اصل و فرع، نوع و جنس و نظاير آنها

توان گفت عقل توانايى تشكيل مفاهيم و فهم آنها را دارد و بـر  با توجه به آنچه ذكر شد مى

ها به دست  ت و انسان و روابط ميان انسانروی مواد خام كه از همه علوم و معارف از جهان طبيع

گيـرد،  كنـد، از مقـدمات نتيجـه مى از جزئيات كليـات را انتـزاع مى. كند آيد فعاليت ذهنى مى مى

كند، قوانين و اصـول احـراز شـده را بـه مـوارد خـود تطبيـق  كند، هدف انتخاب مى استدالل مى

  .دهد مى

های فهم از كجا تـأمين  چه چيزی؟ داده دريافتن و فهميدن: شود حال اين سؤال مطرح مى

  تواند باشد؟ حس هم مى شود؟ آيا فقط از حس است يا از غير مى

  ها منابع حصول داده. 8

هـا و در ميـان  هـا و مكان های افراد بشر در طول تاريخ، در زمان بر اساس تجارب و آزمون

هـای ذهـن يـا  منبع برای داده توان چهار اقوام گوناگون از بدوی گرفته تا متمدن و فرهيخته، مى

  :عقل و فهم بشر برشمرد

های حواس ظاهر، خواه حواس را تنها همان پنج حـس بينـايى، شـنوايى، چشـايى،  داده. 1

جديـد مطـرح  شناسـى روانكه در فيزيولوژی و  بويايى و بساوايى بدانيم و خواه بيش از آنها چنان

توان ديگران را از  واس برخوردارند به آسانى مىاين ح ۀاز آنجاكه اكثريت قاطع مردم از هم. است

سازی چندان اختالفـى ميـان مـردم عـادی  های هر يك از اين حواس آگاه كرد و در اين آگاه داده

نى و تلخـى، سـبكى و دانند كه مـثًال سـرخى و سـبزی، شـيري زيرا تقريبًا همه مى. آيد پديد نمى

آهسته و بانگ بلنـد چيسـت و در زنـدگى  و صافى، بوی خوش و بوی بد، صدای سنگينى، زبری

هـای ذهـن و عقـل  بيشـترين داده. خورنـد عادی فردی و اجتماعى هم به چندان مشكلى بر نمى

ترين  آيـد، چراكـه يكـى از نيرومنـد ها در مجموع از همين منبع حواس ظاهر به دسـت مى انسان

ه همين جهـت بسـياری از ب. هايى است كه برای كشف حقايق و رد خطاها در اختيار داريم روش
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اند و هـر منبـع ديگـری را انكـار  فيلسوفان به غلط افتاده و اين منبع را تنها منبع معرفت دانسـته

شواهد تجربـى هـر قـدر هـم كـه . اند، با آنكه هيچ دليلى بر اين انحصار و انكار وجود ندارد كرده

از منابع ديگر برهان قـاطعى بـر هايى دارند و آثار قطعى نشئت گرفته  نيرومند باشد باز محدوديت

  .نقض ادعای آنهاست

  :توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد حسى كه مىهای فرا داده. 2

  های مردم عادی يافته) الف
حواس ظاهر است و از رؤياهای صادق تا گرفتن شفا  ۀها كه فراتر از حوز ها يا داده اين يافته

گيـرد،  ای را در بـر مى طيف گسـترده... ها و  ز نهفتهو حاجت روا شدن و استجابت دعا و آگاهى ا

ديده ) هرچند اندك(هرچند در ميان دينداران خالص و پارسا بيشتر است، اما در ميان غير آنها هم 

پـردازی در آنهـا  گويى و دروغ شود و شمار آنها به حدی است كه انكارناپذير است، البته گزافـه مى

ت هم تشخيص درست از نادرست در آنها بسيار سـخت اسـت، بسيار فراوان است و به همين جه

جا دارد بلكه الزم اسـت پژوهشـگرانى . آنها را انكار كنند ۀاما اين مطلب نبايد باعث شود كه هم

كه بايد آنها (مردم از عوام و خواص بروند و اين قبيل واقعيات را  ۀهوشمند و تيزبين به ميان عام

قت ثبت و ضبط كنند و با توجه به وضع گوينده بدون پيشـداوری و به د) های غيب ناميد را روزنه

با استفاده از ابزار خاص و مناسب مورد، به تجزيه و تحليل آنها بپردازند و از به كار بردن شـيوه و 

شناسى كامًال تجربى رايج بپرهيزند، زيـرا بـرای پيمـودن هـر كـااليى پيمانـه و  های جامعه روش

  .توان پيمود و سنجيد و هر كااليى را با هر پيمانه و ترازويى نمى ترازوی مخصوص الزم است

  های عارفان و اولياء خدا ها و يافته داده) ب
و  انـد گويى پاك و پيراسـته بوده افهعارفان وارسته و سالكان طريقت كه از هرگونه ادعا و گز

ها هم يكى و  اين گفته هری واند بسيار فراتر از دسترس حواس ظا گويند حقايقى يافته هستند مى

ها نيست كه كسى مانند هيوم آن را خبر واحد و انكارپذير بداند، بلكه همـواره  و صدها و هزار دوتا

همـو،  (انـد   گفتـه های خود را گذرا  اند اندكى از يافته در هر زمان كسانى كه شماری چشمگير داشته
اند كـه  تأكيد كرده فتوحاتعربى در اول  و بسياری از آنها مثل سيد حيدر آملى و ابن )4-2تا، ص بي

  .های خود ترديدی ندارند در يافته

در عين حال كه يك فيلسوف است به عالم عرفـان نيـز قـدم گذاشـته و بخشـى از  سينا ابن

. و تصوف اختصاص داده اسـت اوست به عرفانرا كه آخرين اثر فلسفى  تنبيهاتو  اشاراتكتاب 

مات و درجات عرفا را بررسـى كـرده و در مـورد امـور پنهـان و او در اين بخش از كتاب خود مقا
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داند كه بسياری از كرامـات  سينا مى ابن. آشكار كه به اين بزرگان اختصاص دارد سخن گفته است

بـه . ای كه به اين بزرگان اختصاص دارد مورد قبول و پذيرش همه مردم نيست العاده و امور خارق

ل معرفت نيستند به انكار اين امور مبادرت كـرده و كسـانى همين جهت گفته است كسانى كه اه

سـينا،   ابن(. كنند كوتاهى نمى د در بزرگ شمردن اين امور قصور وان كه به مقام معرفت دست يافته
  )363، ص1960

گويد؛ عرفـانى  گراست از عرفان سخن مى سينا با وجود اينكه فيلسوفى عقل بينيم كه ابن مى

. گـردد شود و برآشـفته مى های وجودی خود آگاه مى قلى كه از محدوديتعقل است، ع ۀكه زاييد

زيـرا شـناخت حقيقـى از راه . كوشد از چنگ مقال رها شده و وارد شناخت حقيقـى شـود وی مى

پس بايـد از رسـيدگان . يافتنى است دهد، بلكه از راه مشاهده دست گو و آموختن دست نمى و گفت

سينا شـگفتى  گونه تعبيرات نزد ابن يافتن اين )842، 841همان، ص( .به عين شد نه از شنوندگان اثر

  .رسد مى» دانم نمى«ای  فلسفى خود به گونه -د، زيرا وی در متن بينش عقالنى ندار

. آگاهى يافتن از حقايق چيزها در توانايى انسان نيسـت«: گويد سينا در اعترافى صادقانه مى ابن

های مقوم هر يك از آنهـا را  شناسيم، ما فصل اعراض آنها را نمىها و  ما از اشيا جز خواص و الزم

شناسـيم كـه آنهـا چيزهـايى هسـتند دارای  شناسيم، بلكه مى كه بر حقيقت آنها داللت دارند نمى

ايم كـه ايـن خاصـيت را  شناسيم بلكه چيزی را شناخته خواص و اعراض، ما حقيقت جوهر را نمى

نيسـت، مـا حقـايق اعـراض را ) جـوهر(اما اين حقيقت آن  دارد كه موجود است نه در موضوعى،

. »...درازا، پهنا، ژرفـا، و : شناسيم كه دارای اين خواص است شناسيم حقيقت جسم را هم نمى نمى

سينا، با همـان ابـزاری كـه  بنابراين، بر اساس ديدگاه ابن) 28، ص1359، اسالمي المعارف بزرگةدائر(

  .توانيم كنه و ذات اشياء و اعراض را درك كنيم شناسيم نمى ها و اعراض را مى خواص و الزم

توانيم كنه اشياء و اعراض را درك كنيم چطور انتظار داريم كـه بـا يـك پيمانـه  وقتى ما نمى

شـود و در  ماورايى، درون اين پيمانـه جـا نمى ۀمثًال يافت. ضعيف و ثابت همه چيز را پيمانه بزنيم

  .شوند ها و مانند آنها به همين دليل ايجاد مى ج فهمىنتيجه بسياری از انكارها و ك

  های پيامبران خدا يافته) ج
يـا  )51 :شـوري (ها همه از طريق وحى االهى است كه آن هم به تعبير قرآن كريم  اين يافته

رسول يعنى فرشـته و بـه تعبيـر ميردامـاد، سـه  ۀواسطه است يا از ورای حجاب و يا به واسط بى

  :شود فس شريف پيغمبر واجب و الزم شمرده مىخصلت اساسى در ن

خصلت اول اين است كه نفس شريف پيغمبر به علت شدت صفا و اتصال به مبادی عقليـه 

به نوعى حدس، روشن و مشتعل است و حقايقى كـه در عقـل فعـال تحقـق دارد در آن منطبـع 
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نـه مرشـد و معلـم در توان گفت حقايق عقلى و برهانى بدون هرگو به عبارت ديگر، مى. گردد مى

يابد و هر آنچه ممكن است برای نوع انسان به حسب كميت حاصل گردد  ذهن پيغمبر تحقق مى

حصول حقايق در ذهـن پيغمبـر از نـوع . شود به طور دفعى و به حسب كيفيت برای او حاصل مى

 ارتسام تقليدی نيست، بلكه حصول حقايق در نفس شريف نبوی نوعى انطباع برهـانى اسـت كـه

اين نوع ادراك همان چيزی است كه آن را عقل قدسـى يـا . شود حد وسط برهان را نيز شامل مى

  .نامند قدسيه مى ۀقو

خصلت دوم اين است كه باطن و ّسر پيغمبر بر اثر شدت اتصال بـه عـالم ملكـوت آنچنـان 

در رشـتگان االهـى را شـنود و ف شود كه كالم خداونـد را بـه گـوش خـود مى آماده و مستعد مى

شنود كـالم انسـانى و سـخن  آنچه پيغمبر در اين حالت مى. كند سبى مشاهده مىهای منا صورت

آيد، بلكه نوعى وحـى و تنزيـل  بشر يا صوت و صدای مربوط به عالم جماد و حيوان به شمار نمى

  .شود كالم االهى است كه به حسب حقيقت، معجزه در قول شناخته مى

پيغمبر اين است كه نفس شريف و ربانى او بر  ۀگان  ای سهه و باألخره خصلت سوم از خصلت

ای كه داراست آنچنان نيرومند و فعال است كه در عالم طبيعت و جهـان عناصـر  اثر قوت قدسيه

خصـلت . آيـد كند و تصرف او در اين عوالم همانند تصرف نفس در بدن بـه شـمار مى تصرف مى

  )33تا، ص ميرداماد، بي. (فعليه ناميد ۀرا معجزتوان آن  تصرف در عالم همان چيزی است كه مى

ی وی كنـد، آنچنـان بـرا توان گفت آنچه پيامبر با وحى دريافت مى مىدر مورد خصلت دوم 

بـه تعبيـر برخـى از . ين جای ترديد و تزلـزل در آن نيسـتتر مشهود و حضوری است كه كوچك

به همان صورتى كـه دريافتـه  روشن و تابناك است و او هم آن را» فلق صبح«روايات، همچون 

اين پيام اگر ماننـد پيـام اسـالم باشـد . كند است و با همان الفاظ با امانت تمام به مردم ابالغ مى

هـا و  مانند تفاصيل و جزئيات بعد از مرگ و چگونگى نقمت(حاوی حقايقى است كه برخى از آنها 

از آنها هم شريعت يعنى احكام به طور كامل در دسترس عقل عادی نيست و برخى ) های آن رنج

مخصـوص خـود يعنـى  ۀو دستورهای عملى و امر و نهى است كه تفسير و تبيـين آنهـا بـا شـيو

كانت،  ۀتواند و در واقع حق ندارد به شيو در اينجا هم عقل نمى. گيرد انجام مى» اجتهاد مصطلح«

های انتزاعـى و كلـى  لحـواس ظـاهر و بـا اسـتدال ۀتمام محتوای وحى را با همان ترازو و پيمان

بسنجد و بپيمايد و هرچه از آنها با اين پيمانه پيمودنى و با اين ترازو سنجيدنى بود بپذيرد و بقيـه 

 ۀچراكه اين كار حاكميت مطلق دادن به يك مرتبه از مراتب ادراك و طـرد كـردن بقيـ. را رد كند

احمـدي،  (. شأن دانشمند نيسـتمراتب است و اين عمل، يك مكابره و زورگويى آشكار است و در 
  )4-2تا، ص بي

  :داند ، علوم را دارای سه مرتبه مىفتوحات ۀعربى نيز در مقدم ابن
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  )شود شامل رياضيات هم مى  ظاهراً . (آيد علم كه از راه نظر و استدالل به دست مى. الف

تعريـف  های حواس ظاهر كه تا كسى خود، آنها را نيابد بـا علم احوال يعنى همان يافته. ب

  .توان او را از حقيقت آنها باخبر كرد نمى

علم اسرار كه علمى است فراتر از حد عقل عادی و به اصطالح طوری است ورای طـور . ج

يا . (داند علوم را مى ۀپس عالم به علم اسرار، هم. عقل و اين مخصوص نبى و ولى و عارف است

  .اما صاحب آن دو علم چنين نيست) تواند بداند مى

يابيم كـه حـوزه داوری و دريافـت فيلسـوف  توجه به آنچه ذكر شد به اين نكته دست مى با

داند محدود است و با حـوزه دريافـت عـارف و پيغمبـر و  حتى آنجا كه انتزاعات عقل را مجرد مى

اند نيـز در همـان  اوليای االهى متفاوت است و آن عقلى كه دكارت و الك وكانت و ديگران گفته

  .اندو بر اساس مكتب فكری خودشان مطرح كردهحوزه محدود 

تواننـد فراحسـى  توانند حسى باشند و مى های عقلى مى تا اينجا ديديم كه منابع حصول داده

ای نه عرفانى و نه دينى و نه  بر اين اساس، اگر عقل را به معنای فهم بگيريم با هيچ يافته. باشند

يند عمل فهم و نحوه دريافت و فعاليت آن كـه سـبب اكنون به فرا. با ساير معارف تعارضى ندارد

  .پردازيم شود مى ها مى پيدايش انواع معرفت

  فرايند عمل فهم. 9

گيـرد و بـر روی آنهـا فعاليـت خـود را ادامـه  فهم همواره از يك سلسله مواد خام بهـره مى

براين، فهـم بنا. گويد واضح است كه عقل در خأل فعال نيست و در مورد هيچ، سخن نمى. دهد مى

گيرد و بر اساس آن تحليل و  در هر جايى كه مواد و مصالحى داشته باشد آن مواد و مصالح را مى

  .كند داوری مى

  حس و عقل. 1.9
فعاليت فهم بر آن متمركز شـده و بـر   تجربه باشد، طبعاً حال اگر اين مواد از طريق حس و 

صدور قـوانين   و داوری و استنتاج و نهايتاً  تواند به بررسى و تحليل اساس آن مواد و اطالعات مى

  :كيفيت آن به اين شرح است. علمى بپردازد

جهان به دست آوريـم عقـل از طريـق  ۀدر عالم حس و تجربه اگر بخواهيم حقايقى دربار«

انـواع اطالعـات را بـه دسـت ... تجربه و با استفاده از حواس از قبيل چشم و گوش و بساوايى و 

ايـن اطالعـات . هـا در علـم اطالعات مشتمل است بر نتايج مشاهدات و آزمايش آورد كه اين مى

ابتـدا «در اين فراينـد مـواد تفكـر مـا  .توانيم به آن اعتماد كنيم آورد كه مى شناختى به وجود مى
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توانيم آنهـا را از تجربـه حاصـل كنـيم، مثـل گرمـا و سـرما و  كه مى ای هستند های ساده مفهوم

گاه  .آورد ر؛ عقل يا فهم آنها را تحليل كرده و در قالب موضوع و محمول در مىت تر و بزرگ كوچك

تر و  های پيچيـده آميزد و سپس بر طبق آنها مفهوم سنجد و در هم مى های ديگر مى آن را با داده

اين تركيب گاه با واقعيت عينى و خـارجى ارتبـاط اسـتوار و مسـتحكم دارد؛ . سازد تركيبى نو مى

های فيزيــك و شــيمى و  هــای علمــى در زمينــه هــا و تئوری های ســاختمان و طرح ماننــد نقشــه

؛ گاه فراخور ذوق و پسند آدميان است، ماننـد آثـار هنـری و گـاهى هـم ...شناسى و طب و  جانور

ارتباط با واقعيت عينى و يا بـا ذوق و پسـند آدميـان اسـت، ماننـد صـورت  ای گزافى و بى ساخته

ای كه در اصطالح صور خيالى  های افسانه يونانى و هندی و ساير ساختهسيمرغ و غول و خدايان 

  )همان. (»شوند نتيجه اين فعاليت عقالنى پيدايش علوم و معرفت علمى و هنری است ناميده مى

آيد برای شـناخت جهـان و  هايى كه از طريق حس به دست مى معلوم است كه هميشه داده

يـابيم  شوند؛ پس در مى اعتمادی به ادراكات مى ا موجب بىحقايق، دقيق و كامل نيستند و چه بس

  .هايى وجود دارد كه برای حواس محدوديت

  فلسفه و عقل. 2.9
جهـان سـراغ  ۀبرای به دست آوردن اعتقـادات درسـت و معتبـر و شـناخت صـحيح دربـار

تكميـل هـای اطالعـاتى خـود را  رويم تا بتوانيم داده های معرفتى قابل اعتماد ديگر مى سرچشمه

های فراحسى مربوط  اگر اين اطالعات و داده. اند های فراحسى اند؟ آنها داده ها كدام آن داده. كنيم

بـرای فهـم . گيـرد به حقايق و واقعيات جهان و هستى باشند، عمل فهم بر روی آنها صورت مى

ايـن . گيرد مىمعتقداتى دارد كه برای استنتاج از آنها بهره  ۀهای جديد عقل يك سری اندوخت داده

اند؛ مثل اصـل محـال بـودن اجتمـاع نقيضـين و اصـل  ای، معتبر، قطعى و مسلم معتقدات، زمينه

  . ...االمثال و  همانى، واقعيت داشتن جهان، عليت، اصل يا قاعده حكم اين

كند؟ عقل نخست بـه  اكنون ببينيم برای شناخت مابعدالطبيعى، فرايند فهم چگونه عمل مى

ی اساسـى اطمينـان نيابـد در  نگرد و تا موقعى كـه از ماهيـت الگوهـا ها مى دادهالگوهای موجود 

برای شناخت مابعدالطبيعه بعـد از  ،بنابراين. آيد های عميق و انتزاعى بر نمى جوی توصيف و جست

هايش از مفـاهيم مجـرد  فرض بيند جز اينكه در پيش ای نمى اطمينان به ماهيت الگوها عقل چاره

های صحيحى در ارتباط با اين جهان دست يابد و بتواند حدود اين  تا به كشف مفهوماستفاده كند 

انديشـيم، آنچـه  جهان را به ما نشان دهد، به طوری كه در راه كشف روابط كلى ميـان آنچـه مى

  .رسد كند و لذا به اطمينان مى وجود دارد و آنچه ارزشمند است كوشش مى

و شايد هـم يـك  ،پس از ديدن دو يا چند مورد مشابه – فهم يا عقل –مثًال قوه و استعداد 
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» يجـوز واحـد حكم االمثال فى ما يجوز و فـى مـا ال«ای به نام قاعده  با استفاده از قاعده ،مورد

. پـردازد سازی مى به كلى »نايافته يك حكم دارند و چه تحققيافته  افراِد همانند، چه تحقق«يعنى 

  .شود برخى مبانى فلسفى و نهايتًا صدور احكام فلسفى مى عمل فهم در اين فرايند منجر به

رسد مسئله بسيار خطيـر و مهـم  ای در خور توجه است و آن اينكه به نظر مى در اينجا نكته

 به گمـان مـا بـا ايـن گـزارش و. شمارند مولود همين قاعده است سازی كه ويژه عقلش مى كلى

غربـى و های  و و سـريان يافتـه در عمـوم فلسـفهبرگرفته از ارسطاين نظريۀ برخاسته و  ،توضيح

گيـرد و  ها را مى قوه حس و خيال و عقل است و حس فقط صورت كه ذهن دارای سه –اسالمى 

اساسـى  –سـازد  كند و از آنها كلـى مى دارد و عقل آنها را تقشير و تجريد مى خيال نگاهشان مى

و به گفته بعضى همان نفس  –كه همان فهم زيرا ما فقط يك قوه يا استعداد داريم . استوار ندارد

انجـام  –با تقرير و بيـانى كـه گذشـت  –دشده را  است و تنها همان است كه همه كارهای يا –

  )153، ص1388احمدي، (. دهد مى

و به  –آيد اين است كه اين فهم  نتيجه بسيار مهمى كه از اين گزارش و تقرير به دست مى

گونه شناخت پيشينى در خودش و برخاسته  و از بن و بنياد هيچ در اصل –اصطالح متداول، عقل 

آيد، امـا آغـاز زمـان ايـن  های شناخت وی از بيرون مى مايه از خودش ندارد، بلكه همه مواد و بن

آمدن و حصول از بيرون كى است؟ روشن نيست شايد برخى از آنها در همان زمان تكون جنينـى 

و متكلمان مسلمان هم معتقدند كه نفس پـيش از تعلـق بـه  باشد و افالطون و برخى از حكيمان

ثل به اموری آگاه شده و پس از تعلق به بدن آنها بدن و در اثر ارتباط با حقايقى سرمدی به نام مُ 

آورد و به همين جهت  را از ياد برده و با ديدن اشياء اين عالم، آنچه را كه قبًال ديده بود به ياد مى

ت، اما اثبات اين نظريه بسيار دشوار است، چراكه آنچه افالطون برای اثبـات يادگيری يادآوری اس

اين مدعا آورده برخى افسانه است و برخى هم اسـتدالل نـامعتبر و ارسـطو هـم در مابعدالطبيعـه 

و گزارشى كه ما داديـم حتـى  اما بر پايه تقرير. طال كرده استنظريه مثل را با براهين فراوانى اب

هرچند  –ای بايد به گونه –يايند  هايى كه اوليای خدا در همين عالم مى احسى و غيبهای فر يافته

متفاوت از تأثير و تأثر حسى، با نفس ارتباط تأثير و تأثر پيدا كند و حاصل آن ماده و مايه معرفت 

گردد و تا اين ماده و مايه برای ذهن حاصل نشود حتى اصل بطالن تناقض و اصل هو هويـت را 

زيرا نخست بايد تصوری در ذهن پديد آمده باشد تا ذهن بـه آن التفـات . توان به كار برد ىهم نم

اصـل بطـالن . (»ايـن محـال اسـت ايـن نباشـد«يا ) هو هويت(» اين، اين است«كند و بگويد 

» كنـد عقل فقط محال را انكـار مى«: حسين طباطبايى هم كه بنابراين، اين سخن محمد) تناقض

بعد از حصول صورت ذهنى است نه اينكه عقل از خودش بـدون صـورت  )160ص، 2طباطبايي، ج(
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  .بتواند حكمى داشته باشد

ها و  شده اين است كه عقل يا فهم، تنها و تنها بر روی داده باری آن نتيجه خطير و مهم ياد

ه از از تحليل گرفته تا تركيب ابداعى و هنری و پنـداری و تـا اسـتفاد ؛كند هايش فعاليت مى يافته

تواند بيـرون بـرود و  های خويش نمى بنابراين از چنبره داده.  ...سازی و  االمثال و كلى قاعده حكم

های اختصاصى ديگـران داوری كنـد، بلكـه در بـاب آنهـا فقـط بايـد بگويـد  درباره جزئيات داده

دانشـمند . نبـودن نيسـتبر نيافتن دليل  ؛ »على عدم الوجود عدم الوجدان ال يدل«م، زيرا دان نمى

اگر . كه حوزه علمش محدود به تركيب عناصر با نسبت مخصوصى است شيمى را در نظر بگيريم

 –نه با علم هيئت كه ممكن است از آن هم برخوردار باشد  –او بخواهد تنها و تنها با همين علم 

علـم در باب هيئت و حركات اجرام آسمانى داوری كند پيداست كـه آن ابـزار و آن تـرازو يعنـى 

  .تركيب عناصر، توان سنجش حركات اجرام آسمانى را ندارد

شناسى يا فلسـفه و  تواند در باب گياه نمى –شناسى به عنوان جامعه –شناس همچنين جامعه

. وای اين علـوم را نـداردزيرا پيمانه او صالحيت پيمودن محت. عرفان و مانند اينها اظهار نظر كند

های به دست آمـده از  فقط با داده –اند  كه فيلسوف و متكلماز آن حيث  –متكلم هم  فيلسوف و

–های عرفانى و فراتـر از آنهـا  حق ندارند در باب مكاشفات و يافته –كنند  عقل عادی عمل مى

البته متعاطى امور عامه فلسفه و كالم از . سخن بگويند و يا آنها را انكار كنند –های وحيانى  يافته

مثًال با به كار بستن قانون عليت از حـوزه محسوسـات بـه ورای آنهـا رود و  حوزه حس فراتر مى

العلل، ةكند، اما تفصيل و جزئيات صفات عل العلل و برخى از صفات او را هم ثابت مىةرود و عل مى

عالم فراحسى، غيب، گذشته و آينده از دسترس او بيرون اسـت و بايـد آنهـا را از طريـق وحـى و 

  .ّهللاٰ به دست آوردا مكاشفات راستين اولياء

ها ميان علوم متداول با يكديگر و به ويژه ميان آنهـا بـا عالمـان  در واقع سر تا سر كشاكش

علوم االهى و عارفان در همين جاست كه برخى از آنها تعريف و حد و مرز حوزه دانش خويش را 

شناسند و مراعـات اما اگر تعريف و حد و مرز را درست و دقيق ب. كنند شناسند يا مراعات نمى نمى

خيزد و اين همه طعن و طنز عالم و فيلسوف بر علمای  كنند نزاع و كشاكش يكسره از ميان برمى

كشاكش از اينجاست كه گـروه . شود علوم االهى و بر عارفان، و برعكس، خود به خود منتفى مى

زو و پيمانه را با ترا –حتى حقايق فراحسى و به اصطالح مجرد  –خواهند همه حقايق  نخست مى

. كننـد شود آنها را يكسره انكار مى بينند كه نمى علوم تجربى بسنجند و به پيمانه بزنند و چون مى

يعنى از حد و مرز و از حـوزه شـناخت  ،گويند اينها طوری است ورای طور عقل گروه دوم هم مى

هم  يتگنشتاينفالسفۀ تيزبينى همچون و. عقل عادی فراتر است و شما در اين باب سخن نگوييد
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. سخنشان اين است كه حد و مرز عقل عادی تا همين جاست و حق انكار آن سوی مرز را نـدارد

  )155همان، ص(

  عرفان و عقل. 3.9
ها خواهيم ديد كـه نـه تنهـا  اگر عقل را به معنای فهم گرفتيم با توجه به ترسيم حوزه داده

ان نسبت به حقايق فراحسى صـواب نبـوده، انكار بسياری از عالمان علوم تجربى و برخى فيلسوف

بـار واژه عقـل را در  665موالنا در مثنوی . اند ای نداشته بلكه عارفان هم با عقل برخورد شايسته

عقل عام، عقـل خـرد و ماننـد ه آن را از آن حيث كه عقل جزئى، گا ١معانى گوناگون به كار برده،

باب همه حقايق و اسرار دين و عرفان اظهـار  خواهند فقط با چنين عقلى در اينهاست و برخى مى

گاه آن را از آن جهت كه فراتر از عقـل عـام و عقـل جـزوی . كند نظر كنند، سخت نكوهش مى

ستايد و گـاه آن را از آن  ترين بيان مى است، بلكه عقل عقل يا عقل كل و مانند اينهاست با عالى

. انگيـزد م را به بهره بردن از آن بر مىكند و مرد جهت كه وسيله وصول به سعادت است مدح مى

پيداست كه عقل عقل و عقل كل و عقل پيامبران و عارفان با عقل جزوی و عقل عام و عقل در 

هيچ سنخيتى ندارند و تنها  –كه مولوی از آن ابراز ناخرسندی كرده  – فخر رازیفلسفه متداول 

  )152همان، ص( .اند در لفظ مشترك

را  –االهـى ) و علوم (ها  يعنى نسبت –متكلم وقتى چيزی «: گويد مى فتوحاتعربى در  ابن

سـنجد  از حوزه عقل بيرون است، بـا تـرازوی عقـل خـويش مى بوده وكه چون ورای طور عقل 

شـود و  انـدازد و بـه آن كـافر مى ترازوی وی قابليت سـنجش آن را نـدارد، او هـم آن را دور مى

  )46، ص2، ج1414عربي،  ابن( .در آيد حقى وجود نداردپندارد كه جز آنچه در ترازوی وی  مى

: گويـد در االهيـات شـفا مى ؛عبارات ژرف و دقيقـى دارد اشاراتو  شفاسينا در دو كتاب  ابن

منقول از ناحيه شرع راهى نيست مگـر از طريـق  الزم است بدانيم كه برای اثبات معاد جسمانىِ  «

  )423، ص1380سينا،  ابن(. »شريعت و تصديق خبر نبوت

نكار مبادا كه هوشمندی و دوری جستنت از عامه اين باشد كه از سر ا «: گويد مى اشاراتدر 

روی تو در تكذيب آنچـه  سری و ناتوانى است و تند كه اين، سبكبه هر چيزی اعتراض كنى، چرا

كمتر رويت در تصديق آنچه دليل روشنى بر آن نداری  از تند هنوز، وضوح آن برايت روشن نشده، 

نيست، بلكه الزم است تا وقتى محال بودن چيزی برايت مبرهن نشده به ريسمان توقـف چنـگ 

                                                            
  .»دريا به دريا«بر اساس معجم .  ١
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بنابراين، راه صواب آن است كه . ای تو را به انكار برانگيزد زنى، هرچند ناآشنا شمردن آنچه شنيده

در طبيعـت  امثال اين را به بقعه امكان واسپاری مگر آنكه برهان تو را از آن باز دارد و بـدان كـه

های شگفتى است و از به هم پيوستن قوای فرازين فعال و قوای فرودين منفعـل عجـايبى  پديده

  )418، ص1960، همو(. »آيد پديد مى

شـايد دربـاره عارفـان اخبـاری «: گويـد در چند فصل پيش از اين هم، مشابه همـين را مى

گوينـد عـارفى،  كه مى چنان بشنوی در باب دگرگون ساختن عادت و بيدرنگ آن را تكذيب كنى،

برای مردم دعای باران كرد و باران باريد يا شفا خواست و شفا يافتند يا نفرين كرد و زمين مـردم 

) در اين قبيـل مـوارد (از اموری كه محال قطعى نيست، اما ... را فرو برد يا دچار زلزله شدند و يا 

احمـدي،  (. »سرار طبيعت علل و اسـبابى اسـتدرنگ َمَورز و مشتاب، زيرا برای اين قبيل امور در ا
  )153، ص1388

كـه  چنان. البته اين طييعت به معنای اعم از مادی و مجرد است نه طبيعت مصـطلح مـادی

كند و  گراست، حوزه و حد و مرز عقل را مراعات مى سينا با وجود اينكه فيلسوفى عقل بينيم ابن مى

كار كنى، زيرا نيافتن چيزی در اين محدوده، دليل نبـودن دهد كه مبادا فراتر از آن را ان هشدار مى

  . آن نيست

با توجه به آنچه گفتيم معلوم شد كه بخشى  .اكنون به فرايند فهم در زمينه عرفان بپردازيم

در ايـن زمينـه، . ها كامًال قابل اعتمادنـد های شهودی است و اين يافته حسى يافته های فرا از داده

كننـد و  بينند و بخشى از آنها را بازگو مى نچه عرفا در عالم درك و شهود مىكوشد از آ عقل ما مى

بيننـد،  همچنين بر اساس رفتار اشخاص عارف، اعمال و كراماتى كه چه بسا عرفـای وارسـته مى

ها و اطالعاتى را كسب كند، بر روی آن كار كند، قضاوت كند، برهان بياورد و بـه آن معتقـد  داده

دهد و بسياری از ايـن حقـايق را بـا ايـن  ای خاص در اين مورد تشكيل مى يمانهدر نتيجه پ. شود

  .كند سنجد و داوری مى پيمانه مى

بينيم كه برخى از عرفا از جمله سيد حيدر آملى،  های شهودی و عقل مى در تأييد تعامل داده

كردنـد، ضـمن  برهان هـم مـى ۀهای شهودی خود اقام عارف نامدار جهان تشيع غالبًا بر دريافت

نگـرد و  شود و در حال جذبه و اتحاد به هـر جـا مى اينكه وقتى عارف در دريای معنويت غرق مى

 ۀترين اثـر و جلـو گويد، بلكه بـديع كند، نه تنها برخالف عقل سخن نمى وجه حق را مشاهده مى

ترده عقـل شود اين نوع حقايق از دايره وسيع و گس اينجاست كه معلوم مى. كند مىعقل را آشكار 

  .بيرون نيست و عرفان و تصوف به هيچ وجه نقيض عقل و فهم نيست
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  دين و عقل. 4.9
. كند دين، شناختى قابل اعتماد به ما عرضه مى. های شناخت ما دين است چشمه يكى از سر

قبل از تبيين فرايند فهم در زمينه دين الزم است به نحوه تضادی كه به نظر برخـى از متفكـران 

  .ای داشته باشيم و دين هست اشارهبين عقل 

حتى در مـورد اند، جمود بر ظواهر دينى را،  دادهغالب كسانى كه دين را در مقابل عقل قرار 

همت خويش ساخته و هرگونه تعمق و تدبر و يا انديشه در معانى دينى را  ۀوجه ،اصول اعتقادات

 ۀنگامى كه فكر فلسفى از صحنكنند ه اين اشخاص گمان مى. دانند به شدت محكوم و مردود مى

از جملـه . گـردد تر مى تر شده و فضای معنويت گشاده شود جا برای ديانت گسترده حيات خارج مى

ايمان جـازم تنهـا در صـورتى تحقـق «: گويد تيميه دانشمند اهل سنت است كه مى اين افراد ابن

، 1971تيميـه،   ابـن . (»پـذيردپذيرد كه انسان سخن پيامبر را حتى اگر مخالف عقل صريح باشد ب مى
و يا فيلسوفى مثل كانت كه او نيز در دام اين نوع تفكر گرفتار آمده و بـا صـراحت تمـام  )178ص

 )6، ص1370كانـت،  (. »ام عقل را كنار زنم تا برای ايمان جـا بـاز كـنم من الزم ديده«: گفته است
زيـرا . گوينـد تفـاوت زيـاد دارد ىكانت در اين سخن با آنچه متشرعان در اين بـاب م ۀالبته انگيز

انديشد كه عقل وقتى به حـوزه متافيزيـك قـدم  های فلسفى خود چنين مى كانت بر اساس تحليل

  .شود بگذارد دچار تناقض مى

كه به قول فالسفه ناشـى (ناپذير بشر  های بزرگ و اجتناب چه خطادر پاسخ بايد بگوييم اگر

كند، ولى اين نياز، انسـان را  وحى و الهام دينى ثابت مى بدون شك نياز او را به) وهم است ۀاز قو

  .كند كه از تفكر نظری مأيوس شود وادار نمى

فهم در تعامل عقل و دين چنين است كه گاه برای دريافت بسياری از حقايق،  تبيين فرايند

ى عقل، اعم از حسى و فلسفى، كافى نيست و عقل به معتقدات صـحيح و دقيقـ ،ها و مصالح داده

. تواند مواد الزم برای رسيدن به اين نوع حقايق را به مـا بدهـد در اين راستا نياز دارد كه دين مى

های عقل عادی است و عمومًا بـا آنهـا منطبـق و سـازگار  های وحيانى فراگيرتر از داده البته يافته

و فلسـفى های علمـى  اما ممكن است در مواردی محتوای پيام و وحى، در ظاهر بـا يافتـه. است

تعارض پيدا كند كه در اين صورت برخى معتقدند برهان قطعى بـا وحـى يـا نقـل قطعـى هرگـز 

تعارض نخواهد داشت و اگر چنين موردی يافت شود يا نقـل و ظـواهر متـون دينـى را تأويـل و 

به قطعى  قطعى بود از غير ديگری غيرنهند و اگر يكى قطعى و  كنند و يا برهان را وا مى تفسير مى

  .دارند چون در هر شرايطى يقين دارای اعتبار ذاتى است نفع قطعى دست برمى

های آن و اينكه هرچند در مواردی مانند  با توجه به تعريف عقل به فهم، و ترسيم حوزه داده
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توانـد حقـايق فراحسـى و  رود اما چون اين عقل عـادی نمى قانون عليت، از حوزه حس فراتر مى

خواهند همه حقايق هستى را بـا  بد با قطع و يقين بايد گفت كسانى كه مىواسطه دريا غيبى را بى

اند؛ چراكه اگر كسى خواه از راه كشف عرفانى و دريافت وحيانى  چنين عقلى تبيين كنند در اشتباه

واسـطه  خود به حقيقتى ورای امور حسى و عادی نائل شد و آنچنان آن را بـا حضـور و شـهود بى

زيرا ترديد در علم حصولى است نه در علـم حضـوری،  –دی در آن نيافت يافت كه كمترين تردي

چنـين  –آن هم چنان حضوری كه يكسره از زنگار و آاليش حس و مـاده، پـاك و پـالوده اسـت

رسد كه نه خود او و نـه هـيچ كـس را  ای مى كسى در وهله نخست خود به چنين يافت حضوری

برای وجود چنين حقيقت يا حقـايقى كـافى اسـت؛ يارای رخنه در آن نيست و همين يافت فردی 

كه آن هم يا از سـابقه و الحقـه صـدق و سـالمت روحـى  ماند شيوه اثبات آن برای ديگران،  مى

يابنده و يا از محتوای يافته وی و يا از هر دو و اگر حامل پيام باشد از همه اينها و با نشـان دادن 

  )158احمدي، همان، ص(. شود ىصدق سخنش برای ديگران ثابت م... معجزه و 

های وحى االهى و احاديث پيشوايان دين، بحـر مـواجى از علـوم و  چشمه شكى نيست كه سر

عقـل از ايـن  ها و اطالعـاتى كـه گذارند و داده های گوناگون در اختيار بشر مى معارف را در رشته

ر ساله را يك شبه طى شود كه ره صد ساله و بلكه هزا آورد چه بسا باعث مى رهگذر به دست مى

های طبيعى اشاره كرد، از جمله حالت گاز و دخان بـودن جهـان  توان به پديده كند برای مثال مى

ها و مشروبات يا در مورد تاريخ گذشـتگان مثـل لحظـه غـرق  در ابتدا يا حرام بودن برخى از غذا

موميـائيش در  شدن فرعون و بيرون افتادن جسد وی برای عبرت آيندگان كه هم اكنـون جسـد

در ) ع(المـؤمنين  بينـى حـوادث آينـده مثـل اخبـار غيبـى امير موزه مصر است و يا در مورد پيش

  .و جز آن البالغه نهج

مسائلى كه چه بسـا بشـر پـس از . به راستى چه خدمت بزرگى از دين به بشريت شده است

العينى  ةت گويى در طرفياف های هنگفت بدان دست مى ساليان دراز با صرف انرژی بسيار و هزينه

توسط پيامبران به بشر ابالغ شده و خدای سبحان از روی لطف و حكمـت آن را در اختيـار بشـر 

واسطه است و ما به واسطه آنها بسياری از حقايق  اّهللاٰ به ماورا بى البته آگاهى اولياء. قرار داده است

  .يابيم دينى را در مى

پيش از آنكـه مـرا از من بپرسيد «: فرمايد ايش مىه در يكى از خطبه) ع(مثًال حضرت على 

تـا ) هـم اكنـون(نيابيد زيرا سوگند به كسى كه جانم در دست اوست از هيچ چيزی كه ميان شما 

روز قيامت است و نه از هيچ گروهى كه صـد تـن را هـدايت و صـد تـن را گمـراه كنـد از مـن 

كه فرياد كنـد و مـردم را فـرا خوانـد و از پرسيد جز اينكه شما را از آن آگاه كنم؛ از آن كس  نمى

راند و از محل خواباندن شترانشان و از جای باراندازشان و  فرمانده آنها و از آن كس كه آنها را مى
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  )93البالغه، خ نهج(. »بميرد) طبيعى(از آن كسى كه از آنان كشته شود و آن كه از ايشان با مرگ 

رسيده است كه ذكـر همـه ) ص(و رسول اكرم ) ع(البته اخبار غيبى زيادی از حضرت على 

  .شايسته است به آن پرداخته شود گنجد و در جای ديگر به تناسب نمىآنها در اين مقال 

طـور كـه در قـران  همان(بينيم كه عقل به معنای فهم است  مى ،با توجه به آنچه گفته شد

ها و مواد دينـى  تركيب و تلفيق داده و اين عقل با) به همين معنا به كار رفته استكريم نيز كرارًا 

  .حقايق جهان را كشف كند تواند بسياری از شر قرار داده مىكه دين در اختيار ب ذهن خود

كنم، وی در ايـن ارتبـاط معتقـد اسـت  سينا استناد مـى جهت تأييد مطلب به اين سخن ابن

كلمـات  سوت الفاظ واين حقايق معقول در ك. احكام شرع و دستورات دينى معقول هستند ۀهم«

ترديدی نيسـت كـه . فهم و مراتب ادراك اشخاص ارائه گشته است پوشيده شده است و در حدود

فهـم و  ۀتواند به انـداز مراتب فهم اشخاص متفاوت بوده و در برخورد با حقايق دينى هر كس مى

  )90، ص1370سينا،  ابن(. »مند گردد ميزان ادراك خود از آنها بهره

ها و اطالعـاتى كـه از متـون  توان دريافت كه ذهن هر كس به ميزان داده مىاز اين سخن 

پس معرفتى كه از ايـن ناحيـه بـه دسـت . تواند معرفت دينى پيدا كند آورد مى دينى به دست مى

يابنـد و برخـى مراتـب  مراتب است؛ برخى مراتب باالتری از حقـايق متعـالى را در مى آيد ذی مى

  .يابند كمتری در مى

گرايان به نقش حياتى و ارزش معنوی ديـن عطـف  رود عقل وصف نكات مزبور انتظار مىبا 

های عقل و انديشه از ياد نبرند و از اين سـرمايه  راهكارهای بزرگ دين را در عرصه و توجه كرده

گرانسنگ االهى چه در تعقل و خالقيت و چه در تعهد و التزام به وظائف عقالنى غفلت نورزند و 

 قل غافل نشوند و پيوسته معيارهـایگرايان نيز از نقش ع جال دين و به طور كلى دينهمچنين ر

عقالنى را در هر حركت دينى و به طور كلى در هر يك از وظائف االهى مد نظر قرار دهنـد، بـه 

مهری شده كه آن  ای كه احساس نشود در قلمرو دين و ديانت، عقل دستخوش نسيان و بى گونه

گرايان را در فاصله دورتری از هم قرار  گرايان و دين است و چه بسا صف عقل نيز خسارت بزرگى

  .دهد

  حدود عقل. 10

پس از فارغ شدن از فرايند عمل فهـم و ثابـت شـدن عـدم تضـاد و تنـاقض بـين عقـل و 

ديگری كه در تعيين حـدود شـناخت عقـل مـورد توجـه قـرار  ۀهای گوناگون بشری، نكت معرفت

هايى  حدود و مرز عقل در شناخت تا كجاست و آيا معرفت عقلى محدوديتگيرد اين است كه  مى

  دارد يا هيچ حدی برای معرفت عقلى نيست؟
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در پاسخ بايد بگوييم عقل از آنچنان توانى برخوردار است كـه در مـورد بسـياری از حقـايق 

 طور همـان. پـردازد ها و اطالعات مى آوری داده كند و به جمع جهان برای فهم موضوع تالش مى

آورد گام به گام با گزينش  ها و قواعد و اصولى كه به دست مى فرض كه ذكر شد با توجه به پيش

بندی صحيح و منطقـى آنهـا بـه  مقدمات صادق و صحيح و همچنين با ترتيب و تأليف و صورت

  :های زير توجه كنيد به استدالل. رسد ای يقينى و كامًال روشن مى نتيجه

  استدالل اول
  .اند های سفيد كمياب سبا. 1

  .اند چيزهای كمياب گران. 2

  .اند های سفيد گران اسب: پس

  استدالل دوم
شود كه سرطان از  در هنگام عمل جراحى بيماران مبتال به سرطان معده گاهى معلوم مى. 1

  .محل اصلى به جاهای ديگر سرايت كرده است

  .ميزان مرگ و مير چنين بيمارانى بسيار باالست. 2

  .توان قبل از پخش شدن سرطان انجام داد عمل جراحى را مى .3

  .شود تلفات ناشى از اين سرطان خاص كاهش يابد موقع موجب مى تشخيص به: پس

ها در ذهن اسـتدالل  اند و در نتيجه با تجزيه و تحليل داده ها سالم بينيم كه اين استدالل مى

اما . تواند انسان را به يقين نزديك كند ل مىدهيم و بدين صورت اين استدال و استنتاج تشكيل مى

آورد ولى برای رسيدن به معرفت، ناكافى و نـاقص اسـت و  هايى را به دست مى گاهى ذهن، داده

يعنى فقط با استفاده از نيروهای انديشـيدن، اسـتدالل و تخيـل رد ناب و عقل محض مسلمًا با خ

ايم  ای مهم خود دست يابيم و چون نتوانستهه هايى برای پرسش صرف، بعيد است بتوانيم به پاسخ

های خود را كامل كنيم در اين صورت از رسيدن به يقين و فهم موضوع يا حقيقـت موضـوع  داده

  .ای يقينى و نهايى نخواهيم رسيد مانيم و به نتيجه باز مى

ه های آسمانى پيدا كند، عمل فهم در ايـن رابطـه بـ مثًال اگر فردی بخواهد دركى از فرشته

در اين خصوص ممكـن اسـت عقـل . شود و اطالعاتى داشته باشد محقق مى ها ای كه داده اندازه

آورد،  هايى از منبع وحى به دست آورد و در نتيجه به همان اندازه شناخت اجمالى به دست مى داده

مصالح  تواند از حقيقت و ماهيت فرشته نيز آگاه شود؟ خير، عقل به دليل نداشتن داده و اما آيا مى

پس توانايى عقل بـرای فهـم . در مورد ماهيت آنها از فهم و ادراك حقيقت فرشته باز خواهد ماند
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توان گفت در بسياری از موارد كـه عقـل بـه  البته مى. اين موضوع با محدوديت مواجه خواهد شد

 های شود با رشد علـم و تكنولـوژی و گسـترش شـاخه دليل نداشتن داده با محدوديت مواجه مى

آيد و چه بسا ذهـن  ها و مواد و مصالح جديدی فراهم مى های فلسفى، داده متعدد علوم و پيشرفت

هـا و اطالعـات  آنها استفاده كرده به تكميل داده برای درك حقايقى كه با محدوديت مواجه بود از

مـدن پس برخى از حقايق به مرور زمـان و فـراهم آ. رسد ای يقينى مى پردازد و به نتيجه خود مى

  .شود ها و اطالعات جديد روشن مى داده

آيـد كـه اخـتالف ميـان  اين حقيقت بـه دسـت مى ،با توجه به آنچه در اين نوشتار ذكر شد

شناسند يا  عالمان علوم متداول با يكديگر در اين است كه تعريف و محدوده دانش خويش را نمى

ه را كه فراتر از مالك و معيار خـويش نهند و آنچ كنند و چه بسا پای از آن فراتر مى مراعات نمى

كـه عقـل كنند، در صورتى كه اوًال اگر ماهيت عقل بازكاوی شود و معلوم شود  بينند انكار مى مى

های آن درست ترسيم شود، ثالثـًا هـر معرفتـى بـا  محدوده و حوزه داده به معنای فهم است، ثانياً 

با حس و تجربه و علم و نه با فلسـفه و  نه دش پيمانه شود خواهيم ديد كه عقلپيمانه خاص خو

بنـابراين، بـه ايـن نتيجـه . ای نـدارد نه با عرفان و درك و شهود و نه با دين هيچ تضاد و تنـافى

رسيم كه بسياری از اختالفات در اين رابطه مولود نشناختن تعريف و حـدود توانـايى عقـل يـا  مى

  .مراعات نكردن آنهاست

  گيری نتيجه. 11

بـه  ،و تعقـل ،فهـم تواند بـه معنـای مى ،لغت و اصطالح عقل در ،ه گفته شدبر اساس آنچ

تواند به مقتضای آن  عقل توانايى دانستن و فهم اشياء را دارد و مى ،بنابراين. معنای فهميدن باشد

ای در خودش و برخاسته از خودش نـدارد، بلكـه همـه  عقل هيچ شناخت پيشينى. وارد عمل شود

  .آيد شناخت وی از بيرون مى های مايه مواد و بن

و ) ها با وظيفه گـرفتن صـورت(برخالف نظريه رايج در فلسفه كه ذهن دارای سه قوه حس 

است، ما فقط يك قوه يـا اسـتعداد ) سازی ها و كلى تجريد صورت(و عقل ) ها حفظ صورت(خيال 

  . گيرد داريم كه همان فهم است و فقط همان است كه اين وظايف را به عهده مى

دهـد و  استدالل تشـكيل مى. كند شود فعاليت مى هايى كه وارد ذهن مى عقل بر اساس داده

های فراحسى شامل  اند و داده ها حسى و فراحسى منابع حصول داده. نشيند به استنتاج و داوری مى

ل عمـ. شود های پيامبران و اولياء خدا مى های عارفان و يافته های برخى مردم عادی و يافته يافته

هـای  شـود و ايـن فراينـد بـر داده های علمـى مى های حسى منجر به شـناخت فهم بر روی داده

  .شود های فلسفى، عرفانى، و دينى مى فراحسى منجر به شناخت
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اگرچه عقل برای شناخت حقايق از توان بسيار بااليى برخوردار اسـت، امـا در مـواردی كـه 

هايش نداشته باشد ناچار محدود خواهد شد و به  دههايش ناقص باشد و منبعى برای تكميل دا داده

عقل برای همه علـوم و معـارف يـك پيمانـه و . كند شناختى كامل در اين ارتباط دست پيدا نمى

بنـابراين، . دهد، زيرا يك پيمانه صالحيت و قابليت سنجش هر علمى را نـدارد ترازو تشكيل نمى

دهـد و آن معرفـت را بـا  رفت را تشـكيل مىبرای هر معرفتى ترازو و پيمانه مخصوص همان مع

  .سنجد همان پيمانه خاص مى
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