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حقیقت درازنای سیر انسان بسویدر  عقل و دل  
 

 *محمد عمر جویا

 1395آبان  عقرب/

 

 دل گر چه درین بادیه بسیار شتافت

 یک موی ندانست و بسی موی شکافت

 گرچه ز دلم هزار خورشید بتافت

 ای راه نیافتآخر به کمال ذره

 (سینا بنا ر / والخی)ابوسعید اب

 

گویا در نهاد و طینت انسان حس تجسس و کاوش  .است حقیقت بودهدانستنِ همواره در جستجوی  ستیهانسان از بدو 

. که آیا خدایی و آفریدگاری وجود دارد یا خیر نخستین و مهمترین پرسشی را که مطرح کرد این بودنهفته باشد. این انسان متجسس 

 ایم، بدونما مسلمانان که به کتاب الهی ایمان آوردهامروز میان آمد. ن و فلسفه در نخستین آوان تمدن انسانی به ادیااز همین رو، 

ون ایم، چندیده سر که به چشم آنچه ۀهم وست. جهان هستیآفریدگار که اهلل متعال آفریدگار ما و  نمودیمباور  اندک شک و شبهه

در آغاز سوره بقره، پیش از به همین سبب است که ایم. دل قبول کرده از ته را یامت، وغیرهفرشتگان، لوح و قلم، بهشت و دوزخ، ق

 . ورزدار خود میآوردن به غیب از جانب بندگان پرهیزگ تعال به سخن دیگری بپردازد، اشاره به ایمانآنکه خداوند م

اس حو یعنی که از –نام نهاد آنچه را که خداوند غیب آرزو دارد تر بداند، و بعضاً میخواهد که بیش انسان متجسساما این 

را به دل )یا دقیقتر بگوئیم، به ذهن( خود  های گوناگونیپرسش، در این راستا. دریابد –کِ مستقیم انسان پوشیده است و علم و در

به این بود، و  خرد و عقل ای را که دریافتبرای این کار، بهترین وسیله. پردازدمی تفکر و تجسس، و در مورد آنها به راه میدهد

ای ه شیوهبو  ،گویندمی«  خردگرایی» روش این  برد. بهبه کنه حقیقت هستی پی ب دتوانکه با عقل و خرد و تفکر میباورمند شد 

 .گفته میشود« یا خردورزی  عقالنیت» اندازد و از آن استفاده میکند و تفکر خود را بکار می که انسان عقل

 جا، و منطقی و غیرمنطقی انسان پاسخ نداده است. بلکهبیهای درست و نادرست، بجا و به همه پرسش قرآن مجیدولی 

مایۀ تفکر و تأمل باشد برای انسان. اما در این کار، تا  مود و متباقی را واگذاشتنرا خداوند متعال بیان  اساسیموضوعات  تنها

مسئوالنه و محتاطانه برخورد  صادقانه،خود تا چه اندازه و تجسس تفکر در انسان  که آزمایشی بود از جانب پروردگار، تا بیازماید

ا ت را واضح و روشن نساخت دیگر بعضی کرد، وبیان در قرآن مجید واضح و روشن بگونۀ  رایک عده مسائل پروردگار بزرگ میکند. 

 1.ردندعلوم گم آیات متشابه و غیرروشن را به زعم خود تأویل میکنند وجود دارد و انگیزیانحراف و فتنههای شان در دلکه کسانی 

                                                           

ز اشان سپاسگزارم. همچنان  بسا سودمند ، بخاطر نظریاتافغانستان فرهیخته درمتفکر  وبشیر احمد انصاری، دانشمند  جناباز  * 

 متشکرم.از بابت مطالب که فراهم نمودند ام، میراحمد شکیب، دوست گرامی
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مطابق به عقل و خرد و اندیشه را  مسائل، ماندمیعاجز  موضوعاتاز درک بعضی  این انسانچون که  افتدگاهی هم اتفاق می

 ودخ مطابق به ذوقموضوعات را به تحلیل و تجزیه بپردازد، « عینی » بصورت بخشد. و یا زمانیکه نتوانسته است می خود سامان

 ست،ا«  ی نوینهامعتزلی»  های چنین کسان در عصر حاضر. یکی از مثالویا امری را بر امر دیگری ترجیح میدهد کندتفسیر می

شان از درک معانی و فلسفۀ احکام قرآن مجید قاصر آمد، یا فرامین قرآن را در مطابقت با خواهشات خود نیافتند، از  چون فهمکه 

دادند تا آزادانه و بدون قید و شرط، تا با این کار، به خود اجازه ید صرف نظر کردند. و قدسیتِ متنِ قرآن مجاعجاز  قبول کردن

کریم بدالع)که دکتر  زمانیکه با مفاهیم کلی قرآن در مطابقت باشند، به تحلیل و تفسیر موضوعات بپردازند. بر منبای این نظریه

 )نظر به باشند و بس، و چونمی پابندکنندهآور و الزامقرآن مجید  و عمومی مفاهیم بزرگتنها ، سروش در رأس آن بوده است(

متنِ آن قدسیت نداشته و منبع استخراج قوانین و احکام پس  2« ،محمد )صلی اهلل علیه وسلم( است تألیف قرآن تجربه و»  ایشان(

 خردگرا و عقلگرا است.چنین برخورد در قسمتِ تأویل و تفسیر قرآن مجید یک روش . تواندقرار گرفته نمی

ایست که و یگانه وسیلهبهترین  ؟ آیا عقلبرساندهستی عالمِ  حقیقتِ بهانسان را  میتواندآیا عقالنیت و خردگرایی  اما

ن آیا خردگرایا ؟های ذاتی و درونی نداردکاستیدر دست دارد؟ آیا عقالنیت  هستیِ خودش شناختِو  پروردگارش انسان برای شناختِ

 تر اینکه، آیا ساحۀ بینش عقل محدود است یا خیر؟؟ و پرسش مهمدنگردهای غلط نمیگیریدچار نتیجه خوددر روش  هیچگاهی

 سه در، خاصتاً ادراکشناسی روان علوم ذهنی وهای اخیر در که میخواهم با استناد بر پیشرفت هاییستشساین پر

وف فیلس ،ایمانویل کانتبا آنکه در این رساله روی آن بحث کنم.  )اپیستمولوژی(ۀ دانش فلسف دالیلدهۀ اخیر، و با استفاده از 

های پیشرفتو عقالنیت حرف اخیر را گفته است،  ، در مورد عقلبود برخاسته فلسفی خردگراییکه خود از مکتب  م18مشهور قرن 

ستدالل و نظریه فلسفی کانت های این علوم معاصر، اپژوهشها و سازد. زیرا یافتهجالبتر میشناسی ذهنی این بحث را اخیر در روان

 کنند.صد سال پس از او تائید می دورا 

تواند در درکِ نسبی حقیقت ما را کمک کند اما خود اگرچه عقل میاین است که ای که در این رساله به آن میرسم هنتیج

ها نه تنها این کاستیتواند حقیقت را چنانکه است درک کند. نمیبَرَد که رنج می ها و نواقص ذاتی و درونیکاستیاز یک سلسله 

قل دستی عسرچشمه میگیرند، بلکه به کوتاه –که عقل یکی از قوای مهم ذهن را تشکیل میدهد  –از خطاهای سیستماتیک ذهن 

رسانیدنِ ا بتواند می عرفان اسالمی، این است که کنمرا که در این رساله طرح می استدالل بدیلیبه بخشی از دانش نیز برمیگردد. 

 . رساندکمک  درکِ حقیقتِ هستی ، انسان را درو بیداری خودآگاهی مراحل بلندانسان به 

دین برای شناسایی بندگان با آفریدگارشان فرستاده شد، تا ایشان را به قبول حق و آوردن ایمان دعوت کند، و تا باشد که 

ا فر و بیداریمراحل بلند خودآگاهی بندگان به فالح و رستگاری دست یابند. بخاطر همین هدف است که قرآن انسان را به 

 3سازد.اش با خداوند و جهان هستی با خبر میخودآگاهی انسان را از جوانب مختلف رابطه خواند، که به گفتۀ اقبال الهوری اینمی

تواند حقیقتِ هستی را درک کند، از خود آگاه گردد و پروردگار خود پس تنها با دستیابی به خودآگاهی و بیداری است که انسان می

 ما را در –بوده است و دانشمندان عرفا  هسال های چندین صدو تجربه هاکه نتیجه پژوهش – های عرفان اسالمیآموزهرا بشناسد. 

 تواند. دستیابی به مراحل بلند خودآگاهی و بیداری کمک کرده می
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 شناسیاز نقطه نظر فلسفه و روانعقالنیت  .1

 بیشتر از دو هزار سالاز را  های یونان، فارس، مصر، هند و چیننه تنها فیلسوف و نقش عقل در آن دانستنِ حقیقت موضوع

 پس از آغاز دین مبین اسالم، هنوز یک قرننیز به آن پرداخته اند.  اسالمبلکه متفکرین  ،مشغول نگهداشته استبه این طرف  پیش

قل و عند در پرتو مجید و احادیث نبوی ذکر گردیده بود که در قرآنرا ها تالش ورزیدند تا موضوعات فکری نگذشته بود که بعضی

 محور تفکر و هانی بودند که عقالنیت و خردورزیگرواز جملۀ اولین آغاز قرن دوم هجری در  هامعتزلهتفسیر و تأویل کنند.  منطق

ات مشابه هایی بر موضوعمتأثر گردیده بودند بحث ارسطوعد متفکرین مسلمانی که از فسلفۀ ب روش ایشان را تشکیل میداد. اندکی

ند نظریۀ که بیشتر این کسان بدان باورم آید.از جملۀ اولین فالسفه اسالم در اخیر قرن دوم هجری بشمار می ابویوسف کندیداشتند. 

در آید. بدست می قیاستفکر و  است، و حقیقت نه بوسیلۀ ادراک بلکه از طریق  همه علومعقل منبع اصلی بودند، این بود که 

 گویند.می خردگراییمفکوره  ، به ایناپیستمولوژی یا فلسفۀ دانش

 گرایی در فلسفۀ اسالمی و غربیظهور شک

تی د حنتواننمیفالسفه کرد که دامنۀ فلسفه محدود است و  در قرن پنجم هجری استدالل امام غزالیدیری نگذشت که 

ا رفلسلفۀ مابعدالطبیعه یا میتافزیک  ، غزالی«( فالسفه سقوط» کتاب تهافت الفالسفه )در  4د.نموجودیت خداوند متعال را ثابت ساز

. هدهای نادرست میکشاند و فریب میدگیریرا به نتیجه حواس انسان بعضاً انسانحتی که  نقد میکند. اندکی بعدتر، متوجه میشود

ن است، اما که ساک نگریم، فکر میکنیماندازد، مثالً چون به سایه میترین حواس است انسان را به اشتباه میبینایی که از جملۀ قوی

بینیم بسیار کوچک به نظر ما میرسند، اما محاسبات ها را میساعتی بعد متوجه میشویم که متحرک است. ویا زمانیکه ستاره

ه ب ر مورد هر علمی که استوار بر حواس و تجربه بوددغزالی  ن برابر زمین بزرگتر اند. بدین ترتیب،شناسی دریافته اند که چندیستاره

قرار داد. و از خود پرسید که چه ثبوتی وجود دارد که علم  شک و شبههمورد هم  رادی که عقل انسان شک نگریست، تا ح دیدۀ

ر د عقالنی ما در این دنیا همانند خوابی نباشد، که چون از خواب بیدار گردیم، آن زمان پی ببریم که همه مشاهدات، باورها و فهم ما

 نویسد: چنین می خود (« رهایی از گمراهی» در کتاب المنقذ من الضالل )خیال و وهمی بیش نبودند.  ،جریان خواب

 هایی را که مشاهده میکنیمبینیم و همه حالتمی آنچه کهبه همه باشیم، گفتم: زمانیکه خواب می یشتنبا خو» 

یکه . اما زماندهیمرا بخود راه نمی ی شکدکان باشیم، وداشته در ثبات و استقرار آنها کامالً باور میکنیم. باور می

ر مورد حقیقتِ از خود د توانیمبریم. پس میپی میآن همه وهم و خیال  تناقض و بیهودگیِبه شویم، بیدار می

م توانیآیا خود را در حالتی تصور کرده نمی بپرسیم. ایمباورهای خویش که از طریق حواس و عقل کسب نموده

انند داری ما مبی ری ما با حالت خواب بودن ما باشد، وما مانند نسبت بیدا )فعلی( اش با حالت بیداریتنسبکه 

 هیقالنی جز خیاالتی ت( علم عداشتنِپن درستکه توهمِ ) در آن صورت، ممکن دریابیم آن حالت باشد؟ خوابِ

  .بیش نیست

....... 

جز )حالت بعد از( مرگ نباشد. آیا رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم نگفت: النَّاسُ نِیَامٌ فَإِذا مَاتُوا  ،شاید آن حالت

چون خوابی باشد در تناسب میرند بیدار میگردند(؟ زندگی در این دنیا ممکن مردم خواب اند، چون میانتَبَهُوا )

م نمایان گردند. و در همین مورد است یاهده میکنبا آخرت. و چون بمیریم، اشیاء خالف آنچه که در اینجا مش
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 ترا( غفلت) پردۀ تو از اکنون)[ 22]ق:  َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَاَءَك فَ َبَصُرَك اْليَ ْوَم َحِديد  گفت:  خداوند متعال که

 ور(از نویسندۀ این سط ۀ فارسیترجم« المنقذ من الضالل، » غزالی، )( « .است تیزبین تو چشم امروز و برداشتیم،

شابه م گراییشکاکیت و شکهم به  – از مکتب خردگرایی فیلسوف مشهور فرانسوی – دیکارتپنج قرن بعد از غزالی، 

 شکخود درماند. او هر آنچه را که در ماحول خود دید قابل شک و تردید یافت، اما یگانه چیزی را که شک نتوانست این بود که او 

داشته باشد. پس دیکارت یگانه حقیقتی را که قبول نمود این بود که میورزید. پس موجودی که شک و تفکر ورزد، الزماً وجود می

توجه بسیاری را جلب « ورزم، پس هستم چون فکر می» اش که . و این جملهاستاش ثابت هستیپس چون موجود متفکر است، 

 نمود.

 «عقل محض  » نقد کانت از

از مکتب خردگرایی برخاسته بود، کتابی نوشت بنام  مانند دیکارتم، که 18ایمانویل کانت، فیلسوف مشهور آلمانی در قرن  

رایی، گخردگرایی و تجربه، یعنی اپیستمولوژی )فسلفۀ دانش( ی ازمهمکه توانست میان نظریات دو مکتب «  نقدِ عقلِ محض» 

آید، و بر ست میدانش تنها از طریق تجربه حسی و ادراکی بد گرایان بر این باور بودند که علم وتجربهنقطۀ مشترکی را ایجاد کند. 

)و گرا داوید هیوم، فیلسوف بریتانیوی، از مشهورترین فیلسوفان تجربه. شتندها عطف دادر تشکیل نظریه شواهد تجربینقش تجربه و 

 تا آن زمان بشمار میرفت.گرا( همچنان شک

 یعنی مفاهیم و« باشند، تهی میمیان ،بدون ادراک ،مفاهیم» میگفتند گرایان همنوا شد که یکطرف با تجربهکانت از  

از طرف دیگر، کانت گفتۀ خردگرایان و  ، و نیاز به ادراک و تجربه دارند،توانند علم و دانش را ببار آورندها به تنهایی خود نمینظریه

ظیم تنرا در قالب مفاهیم ها و ادراک تجربهنیاز دارد تا تائید نمود. الزماً ذهن انسان نیز « ادراک بدون مفاهیم کورکورانه اند » را که 

، انش بدیهی یا حضورید( 1)ترتیب، کانت علم را به دو دسته تقسیم بندی نمود: بدین دهد تا علم و دانش به میان آید. شکلو 

، که وابسته به تجربه یا شواهد تجربی میباشد. حصولیپسینی یا دانش ( 2که برای کسب آن به تجربه نمودن نیاز نداشته باشیم؛ و )

دانش بدیهی یا حضوری است، زیرا بخاطر اثبات هستی خود، دیکارت « ورزم، پس هستم چون فکر می» طور مثال، گفتۀ دیکارت که 

 علوم ریاضیات از جملۀ این نوع دانشرا تشکیل میدهد.  م، اساس مکتب خردگراییاین نوع علنیازی برای ارائه شواهد تجربی نداشت. 

 آید.، زیرا دانش تنها از طریق تجربه نمودن بدست میاست حصولیدانش  همه دانش ماگرایان باورمند اند که برخالف، تجربهاست. 

 طور مثال، علوم فزیک و بیولوژی و کیمیا، همه دانش حصولی استند.

درستی آن با تحلیل  ، آن است کهلیتحلی قضیۀ( 1کانت همچنان دو نوع تفکیک دیگر را برای علم پیشنهاد نمود: ) 

 مجرد خود به معنی عروسی، این قضیه راست است، زیرا « ناشده استعروسی فرد مجرد» گردد. مثالً اگر گفته شود آن ثابت محتوای 

. بدینترتیب، کانت همه علم و دانش را به نتواند ثابت گرددکه درستی آن با تحلیل محتوای آن قضیۀ تألیفی ( 2. )باشدناشده می

ولی تحلیلی دانش حصبدیهی تألیفی، حصولی تحلیلی و حصولی تألیفی. نظر به کانت، دانش چهار گروه تقسیم نمود: بدیهی تحلیلی، 

متناقض است و غیرممکن. دانش بدیهی تحلیلی، آن دانش است که خردگرایان بر آن اصرار دارند، و دانش حصولی تألیفی، دانشی 

 گرایان بر آن اصرار دارند. است که تجربه

 درست بودن آن با تحلیل محتوای قضایا اثبات گردیدهاز یک طرف بود، که  دانش بدیهی تألیفیاما تمرکز بیشتر کانت بر  

را از  یتافزیکم. کانت فلسفۀ مابعدالطبیعه یا باشدمینیز ی درستی آن غیروابسته به تجربه و شواهد تجرب و از طرف دیگرتواند، نمی
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ات ذ از نقطه نظر کانت، استفاده از عقل برای اثباتِاست.  رای عقل انسانماوپندارد و میگوید که این نوع علم این نوع دانش می

است، زیرا موجودیت یا عدم موجودیت خداوند از دایرۀ تجربۀ انسان بیرون است. پس استدالل برای موجودیت  تالش بیهوده خداوند

 نویسد:ذات پروردگار باید بر چیزی دیگری، بغیر از عقل، استوار باشد. کانت می

 –عقل مطرح گردیده، خداوند، آزادی مطلق، و زندگی ابدی میباشند. دانشی که که از جانب  دشواریقضایای » 

 علم ماوارءالطبیعه )میتافزیک( خ دادن به این قضایا تعیین نمود،پاس ی خود رامقصد نهای –هایش گیبا همه آماده

را برای  ظرفیت عقلیعنی بدون اینکه اول  جزمی )دگماتیک( بوده،قدم نخست  ازآن  روشاست، درحالیکه 

 5(« نقد عقل محض» )کانت، . « ود را به این کار بزرگ گماشتاین کار بررسی کند، خ

باشد برای کوتاهی عقل و تواند می برآن پرداخته است، و دلیل دیگرینقدِ عقلِ محض بحث دیگری که کانت در کتاب  

حقیقتِ هستی چنانکه » و « حقیقتِ هستی چنانکه است » تفاوت میان در مورد بحث دانستنِ حقیقت هستی،  عقالنیت در

شناسد. به این مفهوم که چون انسان به ماحول . ذهن ما جهانِ بیرونی را از طریق حواس و ادراک میمیباشد « شناخته شده است

انسان میرسد. بعداً قوۀ ادارک انسان این تصاویر )یا معلومات حسی( را به  مغزنگرد، تصاویر آن از طریق حس بینایی به خود می

 برداشت ذهنیما از ماحول خود میدانیم  هایی که قابل درک توسط ذهن انسان است تبدیل میکند. پس آنچه کهمفکورهمفاهیم و 

یاد میکند، و آنچه که در حقیقت وجود « نومنن پدیده یا فی» که در ذهن ما تشکیل میشود بنام  را از ماحول ماست. کانت آنچه ما

تی حقیقت هس» میباشد، و نومنن « حقیقت هستی چنانکه شناخته شده است » یاد میکند. پس، فینومنن « نومنن » دارد بنام 

 ماند. میباقی  دانش مادایرۀ بیرون از باشد. کانت استدالل میکند که نومنن برای همیشه می« چنانکه است 

 تواندسازد. پس اگر عقلِ ما نمیبرای درک حقیقت مطرح می عقلناتوانی جدی را در مورد  هایهای کانت، پرسشبحثاین 

رست و روش دتواند حقیقت را چنانکه است درک کند، آیا کوشش انسان برای دانستن حقیقت از طریق برخورد عقالنی با مسائل می

 ها و همه ابعادتواند همه جنبه. ولی عقل انسان نمیمارا کمک میکندحقیقت  دین ونسبیِ درک عقل در باشد؟ بدون شک،  مناسب

این را، هر زمانیکه به تفکر در مورد قدرت خداوند یا تفسیر و  است، و باید عقل انسان محدوددایرۀ حقیقت را درک کند. پس 

 پردازیم، آگاهانه به یاد داشته باشیم.تأویل مسائل دینی می

 شناسی ادراکعلوم ذهنی و روان انسان از نقطه نظرخطای ذهنی 

ر قضایای بسیانشان میدهند که عقل انسان در  – نده اکه از نیمۀ دوم قرن بیستم معمول شد – شناسیهای روانآزمایش

میگردد و قوانین بسیار سادۀ احصائیه، نظریۀ  خطادچار استقرائی )از جزء به کل( استدالل استنتاجی )قیاس( و استدالل  سادۀ

ورزم، تا این رساله در اینجا اجتناب می های انجام یافتهها و آزمایش)از آوردن مثال 6نقض میکند.گیری را احتماالت و نظریۀ تصمیم

عاصر، م با آنکه در علوم ذهنیکه در اخیر این رساله داده شده است، مراجعه کنند.(  توانند به مأخذهاییبه درازا نکشد. خوانندگان می

ازی دهی عقالنیت برا در شکل ایتزاعی نمیگردد، منطق نقش عمدهعقالنیت تنها محدود به توانایی ذهن انسان برای حل قضایای ان

ت در برد یا خیر، بحث درازیسعقالنی بودن انسان را زیر سوال میاینکه آیا به اشتباه درافتادنِ عقل در مسائل اساسی منطق، میکند. 

و من در اینجا کوشش ندارم که حکمی در این مورد بکنم یا این بحثی را که تا هنوز اجماعی بر آن بدست  ،شناسی و فلسفهروان

ندی ذاتی و درونی برخوردار قل از توانمعقل است و اینکه تا چه اندازه ع خودِ در این رساله گیری کنم. ولی هدف مننیامده نتیجه

 حقیقت را چنانکه است درک کند. بتواند که است
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ر اساس بپنداشتند. انسان عقالنی کسی بود که می اعدهبا قعقل را یک عملیۀ ذهنی انتزاعی و  ،شناساندر گذشته، روان

د. طور مثال، در درست را انجام میداگیری قضاوت و تصمیمبُرد تا های خود، یک سلسله قواعد را بکار میباورها، توقعات و ارجحیت

 قاعده گیری درست را بر اساس یکچنان پنداشته میشد که با تحلیل قضایا، نتیجهقسمتِ استدالل استنتاجی یا قیاس، عقل انسان 

تواند یگردد. با وجودیکه انسان میشناسی تجربی نشان داده است که انسان همیشه به این کار موفق نم. اما روانو قانون انجام بدهد

ارد تا به د های درست نیاز به تمرین و تالش دارد، درحالیکه انسان طبیعتاً تمایلگیریرسیدن به نتیجهاما را بیاموزد،  یقوانین منطق

ا اینکه ورزد تاتکا میهای تجربی خود بیشتر بر آموزه . زیرا ذهن ما در مقابل شرایط عینی حساس است، واشکال دگرگونی فکر کند

 قواعد حل کند و تصمیم بگیرد. را با استفاده از  هاجوانب قضیه

( 1است: ) دو نوع عملیۀ ذهنیبدینسو، نشان میدهد که انسان دارای  1980شناسی شناختی از دهۀ های روانپژوهش

است که  عملیۀ صریح( نوع دوم، 2باشد. )غیرآگاهانه، سریع و بدونِ کوششِ فکری میخودکار، است که  ضمنیعملیۀ نوع اول، 

 2+  2عبارت اند از: جواب دادن  ، بگونۀ مثال،های ذهنی نوع اولفعالیتباشد. آگاهانه، آهسته و متکی به کوششِ فکری میقصدی، 

شی دورتر از شی  تشخیص دادن اینکه یکآواز بلند؛  به مجرد شنیدنتوجه کردن و رو دَور دادن = ؟ ؛ راندن موتر در جادۀ خالی؛ 

همۀ اینها کارهائیست ؛ وغیره. «دو پانزده یک...... » خشم در صحبت یک شخص؛ تکمیل نمودن عبارت دادن تشخیص دیگر است؛ 

 که بدون اینکه انسان غور و تفکر ورزد و تالش بخرج دهد، ذهن انسان بشکل خودکار و بسیار سریع اینها را انجام میدهد. برعکس،

میگردد که نیاز به تفکر آگاهانه دارند و انسان باید برای انجام دادن آنها کوشش بخرج دهد، هایی ع دوم شامل فعالیتعملیۀ ذهنی نو

؛ باشد چند بار در یک صفحه خطور کرده« الف » که عادت داریم؛ حساب کردن اینکه حرف  ی: قدم زدن سریعتر از سرعتمانند

؛ تمرکز کردن به آواز شخص خاصی در یک اطاق پر سر و صدا؛ مقایسه دو مردم پالیدن یک شخص سرسفید در یک جمع بزرگ

 صحت و درستی یک قضیۀ منطقی؛ وغیره.جنس برای خریداری؛ بررسی 

ت گیری کمک درسمطالعات نشان میدهند که درحالیکه عملیۀ ضمنی ذهن )نوع اول( ما را در بسیاری موارد تصمیمبیشتر 

این به این معنی  7محصول همین نوع عملیۀ ذهنی میباشند.نیز  ذهنی هایهای استداللی و فریبطهمغال خطاها،ند، بیشتر میک

یکی از  –دانیال کانمان  رخ میدهد. نوع اولخطاها از جانب اما بیشتر . خالی از خطا و مغالطه است نوع دومنیست که عملیۀ 

نی بر تمیگوید که حتی در مواردی که عملیۀ ذهنی آگاهانه، قصدی و مب –کسوت این رشته و برندۀ جایزۀ نوبل پژوهشگران پیش

های تدر قضاو کهکوشش فکری استوار بوده باشد )یعنی عملیۀ نوع دوم(، عملیۀ نوع اول شهودی را به عملیۀ نوع دوم عرضه میکند، 

که حتی در نتیجه تفکر و غور آگاهانه بمیان های منطقی پس بعضی خطاها و مغالطه 8.میداشته باشدسهم  ایبگونهعملیۀ نوع دوم 

 .آمده باشند، باز هم شاید به نحوی از عملیۀ نوع اول متأثر گردیده باشند

اهانه )که عملیۀ غیرآگ در صورتیکه عملیۀ ذهنی نوع اولمطرح میشود، این است که  اپیستمولوژیک کهی پرسشدر اینجا، 

در دست دارد تا معیار و سنگ محکی باشد برای یا انسان ابزار و وسیلۀ دیگری آتواند گردد، دچار خطا و اشتباه می و خودکار است(

 با آنکه در بعضی موارد عملیۀ نوع دوم بحیثعملیۀ ذهنی نوع اول دریافت میکند؟  هائیکه ازبررسی صحت و درستی تصامیم و قضاوت

 ایای که برنیست. پس وسیله خالی از خطانیز  ا عملیۀ نوع دومامبرای بررسی تصامیم و قضاوتهای نوع اول عمل میکند،  قاضی

دارد، ای سراغ ن. اگر انسان چنین وسیلهدهن ای باشد بغیر از عملیۀ نوع دوموسیلهبایست بررسی شهود عملیۀ نوع اول نیاز داریم، 

 . پذیرفتپس باید که قابل خطا بودن عقل انسان را 
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»  یک قوای با استفاده ازاینست که چگونه امکان دارد که انسان  –که بیشتر پرسش میتافزیک است  – پرسش دوم

حقیقت )یعنی حقیقت چنانکه « عینیِ » درکِ به  –یعنی عملیۀ ذهنی نوع اول  –که بر او هیچ اداره و تسلطی ندارد « غیرآگاهانه 

 درکرا به  هاگانجد عملیۀ ذهنی دو انساناین ، ممکن است باشدنمیدر دست و ارادۀ انسان نوع اول عملیۀ ذهنی است( برسد؟ چون 

ر طول دکه انسان  های شخصیعملیۀ ذهنی نوع اول از تجربهآید که از مطالعات علوم شناختی برمی زیرا. متفاوتی از حقیقت برساند

ک طفل که بار نخست دست به چاینک بزند و دستش بسوزد، و همین مثالً ی 9اندوزد، متأثر میگردد.رشد جسمانی و روانی خود می

آموزد. در آینده، هرباری که چاینک به او نزدیک گردد، غیرآگاهانه بار از او سر زند، عملیۀ ذهنی نوع اول از این تجربه می یکی دوخطا 

شکل میگیرد. این وضاحت کوتاه را بخاطری دادم از خود عکس العمل نشان خواهد داد. پس عملیۀ ذهنی نوع اول از تجربه هر انسان 

کن مم ، که در اینصورتزندگی نموده باشندفرض کنیم دو شخص در دو محیط متفاوت تا پرسشی را که مطرح کردم واضح گردد. 

ای هبرداشت ،هردو از حقیقت هایبرداشتدر این صورت، متفاوت از یکدیگر رشد نمایند.  نۀ ایشانهااست عملیۀ ذهنی غیرآگا

درکِ حقیقت از جانب عقل،  سوق دهد. حقیقتتواند انسان را به درک عینیِ . پس عقل به ذات خود نمید بودنخواه متفاوت

 از تجربه و ماحولش است. خود عقل برداشتِ

 شود، کهشناسی همچنان نشان میدهند که برداشت و ادراک انسان بعضاً متفاوت از اصلِ واقعیت تمام میمطالعات روان

که عبارت از فریب بینایی «  10خطای دید» نامند. می«  / فریب ذهنی شناختی یسوگیر تعصب ادراکی /» های این را به نام

باشد، تنها یک نوعی از این پدیده است. برعالوۀ آن، فریب ذهنی در میمبهم و مغلق انسان از پی مشاهدۀ بعضی تصاویر و اشکال 

نوع از فریب ذهنی یا  25های علمی تا هنوز حدود افتد. پژوهشیری و حافظۀ انسان نیز اتفاق میگتفکر، استدالل، قضاوت، تصمیم

 11تعصب ادراکی انسان را تشخیص داده اند.

 ه و متواتربگونۀ منظم، پیوستآنچه که قابل تأمل است اینست که این تفاوت و انحراف از واقعیت نه بشکل تصادفی، بلکه 

تر اینکه اجتناب از تعصب ادراکی، اگر باشد. مهمو بدون قصدی می غیرآگاهانهد، و این تعصب ادراکی کامالً ها رخ میدهبرای انسان

توان تعصب ادراکی را های درست و برخورد محتاطانه میناممکن نباشد، کاری دشوار هم است. در بعضی از موارد، با استفاده از روش

ای نداده است. نکتۀ اخیر اینکه، تعصب ادراکی شناسان نتیجههای رواندیگر از موارد، کوششکم نمود یا از بین برد. اما در بسیاری 

میگردند( « خطای حذف » از نواقص معمولی ذهن انسان در پردازش معلومات فرق دارد. طور مثال، فراموش نمودن ها )که منجر به 

 . گردنددر جملۀ تعصب ادراکی یا فریب ذهنی شامل نمی ویا سوء تفهیم

 های سالم ذهن ما، موضوعیستباشد ویا نتایج ناقص عملیههای معلول سیستم ذهنی ما میاینکه آیا تعصب ادراکی نشانه

بعضی تعصب ادراکی را خطاهای درونی ذهن انسان تلقی میکنند، درحالیکه تعدادی دیگر  12شناسان بر آن اختالف دارند.که روان

اندکی برای انسان دارد. به هرحال، تعصب ادراکی چه خطای درونی ذهن ن میدانند که تنها ضربۀ ی سالم ذههاآنرا محصول عملیه

 کشاند. عقل انسان که اگر بشکل منظممی قضاوت اشتباه و تفکر نادرستهای سالم ذهنی، انسان را به ما باشد چه محصول عملیه

 .میگردد دچار انحراف و مغالطهدر درک واقعیت گفت که  میتوانو پیوسته از تعصب ادراکی یا فریب ذهنی رنج ببرد، پس 

این د. بَرَرنج می نواقص ذاتی و درونیو  هاکاستیتوان گفت که عقل از یک سلسله بندی کنیم، میاگر این بخش را جمع

سرچشمه میگیرند، بلکه به  –را تشکیل میدهد که عقل یکی از قوای مهم ذهن  –از خطاهای سیستماتیک ذهن  ها نه تنهاکاستی

نیز برمیگردد. پس عقالنیت که عقل و خرد را در مرکز روش خود  –یعنی دانش بدیهی تألیفی  –عقل به بخشی از دانش  دستیکوتاه

را به  انسان تواند به تنهایی خودنمیباشد. عقل برای انسان حقیقت  تواند روش مطلوب برای درکِ کامل و عینیِقرار میدهد نمی
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رهبری گردد تا بتواند ما را در رسیدن  –وحی خودآگاهی رمثالً  –توسط یک قوای دیگری درکِ کاملِ حقیقت برساند. بلکه بایست 

 و استقامتِجهت  . اگر انسانباشد یکه حامل انسان در میان بحر عظیم توان به کشتی مثال زدبه حقیقت کمک کند. عقل را می

غیر  رساند. دراش او را به منزل مقصود میهای متفاوت باد بداند، پس کشتیراندن را در میان وزش ، و شیوۀ کشتیسفر خود را بداند

 کشتی سوراخاز این کشتی نکند، ممکن  هم و اگر استفادۀ درستآن، انسان در این بحر عظیم سرگشته و سرگردان خواهد ماند. 

و بکار انداختن ( نحوۀ استفاده 2)را به عقل نشان دهد،  ( مسیر بینش1)گر انسان به عین ترتیب، ا پس. گردد و انسان غرق شود

( توقع غیرواقعبینانه از عقل 3)عقل را بداند )یعنی روش و میتودولوژی درست، علمی، منظم، منسجم و سازگار داشته باشد(، و 

تی ، توقع نداشته باشد که این کشکه در باال ذکر کردیممثالً در مثالی ) و بپذیرد درک کند، یعنی محدودیت عقل را نداشته باشد

 او را پرواز دهد و به منزل مقصود برساند(، عقل در سیر انسان برای درک حقیقت یار و یاورش خواهد بود، نه راهزن اش.

 عقل و تفکر در دین اسالم .2

 که عقل و تفکر در دین اسالم جایگاهیعنیست آیا این بدین م بَرَد،ها و نواقص درونی و ذاتی رنج میعقل از کاستی پس اگر

دارد، اما محدودیت  و تفکر در دین اسالم جایگاه مهمی، و عقالنیت را در دین مردود پنداشت؟ پاسخ واضح است که نخیر! عقل ندارد

جستجو کنیم. عقل نباید چهارچوب بزرگی باشد  دینمتعادلی را برای عقل در  نقشاش نیز روشن است. ما باید و ناتوانی نسبی

 . نشان دهدبرای ما چوب بزرگ فکری و حقوقی استفادۀ مطلوبی را از عقل رکه دین را رنگ و شکل دهد، بلکه دین بحیث چها

 ه یادآوریچه گونبه  و تفکر از عقل مجید قرآننخست سودمند است تا ببینیم که برای بررسی جایگاه عقل در دین اسالم، 

های بها و کتاشاید که رسالهاز نقطه نظر قرآن از ظرفیت این رساله بیرون است، و می و تفکر نماید. بررسی عمیق مفاهیم عقلمی

در مورد هریک از این مفاهیم در قرآن نوشت، چنانکه امام غزالی در مورد روش استدالل و برخورد عقلی در قرآن مجید، ه اگانجد

اله، در این رس ( را که در پیوند به دو آیت قرآن مجید است نوشت. پس من« ترازوی درست» )بعنی « القسطاس المستقیم » کتاب 

 های بسیار کوتاهی داشته باشم.دارند یادآوری کنم و تبصره و عقل اشاره تی که به تفکرمیخواهم که چند آیا تنها بشکل اجمالی

قهی استخراجِ احکام ف بزرگترین شخصیتی که اساساتِ بحیث – امام ابوحنیفه فکری ر روشجایگاه عقل را ددر قدم بعدی، 

های علمی خود استفاده بزرگ اسالم چگونه از عقل در روشکنیم. تا روشن شود که علمای مطالعه می – را بنا نهاداز قرآن و حدیث 

 نمودند و در عین زمان چه محدودیتی را برای عقل قائل بودند.

 نظر قرآن مجیدعقل و تفکر از 

 باشند. عقل عبارت از توانایی ذهنیدو پدیدۀ متفاوت می ادراکشناسی باید گفت که عقل و تفکر از نگاه علوم ذهنی و روان

لومات اصالح باورها بر بنیاد معاست که بر اساس آن انسان آگاهانه به درک مسائل، بکارگیری برهان و منطق، بررسی و تائید حقایق، و 

ی در ذهن معاناهیم و عملیۀ ذهنی است که باعث خلق مف تفکرو  و اندیشه ارتباط نزدیکی دارد. پردازد. عقل با تفکر، شناخت، میتازه

ن را یا فکر کردن یا اندیشید تفکر، خداوند متعال قرآن مجیدعملیۀ بکارگیری عقل را تفکر نامیده اند. در  هاانسان میگردد. برخی

 چنین بکار برده است:

َِْنا َعَذا ََ ِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض رَب ََّنا َما خَ الَِّذيَن يَْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلٰى ُجُنوِِبِْم َويَ تَ َفكَُّروَن ِف َخلْ  اَََك َف ََ ْب ُُ  ًً ِِ َذا بَا ََٰٰ ََ ْْ َل
 [ 191]آل عمران:  النَّارِ 
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در )اسرار( آفرینش آسمانها و زمین فکر آنهاییکه ایستاده، نشسته، و بر پهلوهای خویش )دراز کشیده( خداوند را یاد میکنند، و » 

 " «پروردگار ما، این )ها( را عبث نیافریده یی، پاکی تو، پس ما را از آتش دوزخ نگهدار!")و با خود میگویند(:  میکنند

يًعا مِّْنهُ  َُخََّر َلُكم مَّا ِِف السََّماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض َجَِ ِلَك ََليَاٍت لَِّْْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ  ۚ   َو  [13اجلاثيه: ] ِإنَّ ِِف ذَٰ
یقیناً درین برای آنانیکه تفکر میورزند، و آنچه را در آسمانها و در زمین است، همگی را از نزد خود برای شما فرمانبردار گردانید. » 

 « هایی است.نشانه

َ لِلنَّاِس َما َُ زَِّل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ ...   [ 44ل: ]النَ َوأََزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَ ِّيِّ
 . «تا باشد که ایشان فکر کنندو به تو )نیز( کتاب را نازل کردیم، تا آنچه را بمردم نازل شده به ایشان بیان کنی، و » ... 

نَ ُهَما ِإَّلَّ بِاْلَْقِّ َوَأَجٍل مَُّسمًّى ۚ   أَوَلَْ يَ تَ َفكَُّروا ِف أََُفِسِهم َْاِء َرِبِِّْم  ۚ   مَّا َخَلَق اللَُّه السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَ ي ْ َوِإنَّ َكِثريًا مَِّن النَّاِس بِِل
 [ 8]الروم:  َلَكاِفُرونَ 

افریده مگر به حق و در دورۀ معینی. و بیگمان خداوند آسمانها و زمین و آنچه را در میان آنهاست نی آیا به خود نمی اندیشند؟» 

 «بسیاری از مردم از دیدار پروردگار خویش )در آخرت( منکر اند. 

 های قدرتیادآواری نشانهدر این چند آیت، و در آیات دیگری که همه را در اینجا ذکر نکردیم، خداوند متعال بعد از 

گیریم اینست که تفکر در مورد نظام هستی و در مورد اعجاز قرآن، از قرآن مجید میخواند. مفهومی که خود، انسان را به تفکر فرا می

. به این دتوانتفکر بدون تعقل بوده نمیهای قدرت خداوند متعال پی ببرد. الزماً بخشد که به نشانهبه انسان این توانایی را می

جامد، عقل انهای یک قدرت برتر )یعنی خداوند الیزال( میانهها بحیث نشمعنی که، زمانیکه تفکر انسان به شناسایی بعضی پدیده

بعداً در مورد درستیِ این ادعا حکم میکند. در اینجا چیزی که واضح است، این است که مؤمن و کافر هردو در مورد نظام هستی تفکر 

ل مؤمن آنرا تائید میکند. پس در ذهن انسان بیند، ولی عقهای قدرت خداوند نمیها را بحیث نشانهمیکنند، اما عقل کافر این پدیده

منظور  آید کهاز روی این آیات، چنان بر میترتیب، بدینسپارد. گیری را به باورها و حقائق در حافظه انسان میمؤمن، عقل این نتیجه

 .هردو باشد« تفکر و تعقل » تفکر،  قرآن از

ذکر گردیده است، و هیچگاهی بحیث اسم  بحیث فعلدر قرآن کریم، باید وضاحت داد که عقل تنها  عقلدر مورد کاربرد 

در قرآن مجید نیامده است. و عقل بشکل فعل، به معنی فهمیدن و درک کردن است. چنانکه دیده میشود، منظور قرآن مجید هم از 

یگردد به عملیۀ فهمیدن و درک کردن، که علوم معاصر هم این دو تعقل به معنی بکارگیری، تطبیق و استفاده از عقل است، که برم

مرتبه  49کنم. چون عقل بیان می که در مورد تعقل آمده استرا عملیه را در تعریف تعقل شامل ساخته اند. در زیر، یکتعداد آیاتی 

تی را که کنم. در عوض، تنها چند آی ع بندیدر قرآن مجید ذکر گردیده است، ممکن نیست که همه این آیات را در این رساله جم

 گیرند بیان میکنم:به فکر بنده مفاهیم مختلف کاربرد واژه عقل در قرآن را دربرمی

ُِْلونَ  ۚ   َوَمن َ َُّعمِّْرُه َُ َنكِّْسُه ِِف اْْلَْلقِ  ًَ يَ ْع  [68]يس:  أََف
 « میگردانیم. آیا نمی فهمند؟و هرکرا عمر دراز میدهیم، او را در خلقت او به ناتوانی )اولی اش( باز » 

ُف اللَّْيِل َوالن ََّهارِ  ًَ َُ َولَُه اْخِت ُِْلونَ  ۚ   َوََُٰو الَِّذي ُُيِْيي َوُُيِي ًَ تَ ْع  [80]املؤمنون:  أََف
 «و اوست که زنده میکند و میمیراند، و آمد و شدِ شب و روز از آن اوست. آیا نمی فهمید؟ » 

ُِْلونَ ِإنَّ َشرَّ الدََّوا َِّ ِعنَد ال  [22]اْلَفال:  لَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ََّل يَ ْع
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 « .یابند نمى در)حقیقت را(  کهآنان گنگانند، کرانند و خدا نزدیک جنبندگان بدترین هرآیینه» 

ُِْلَها ِإَّلَّ اْلَعاِلُمونَ  ۚ   َوتِْلَك اْْلَْمثَاُل ََْضرِبُ َها لِلنَّاسِ   [43]العنکبوت:  َوَما يَ ْع
 « این ها مثالهایی اند که آنرا برای مردم میزنیم، و آنرا جز دانشمندان نمیدانند.» 

ُلوَن اْلِكَتا ََ  ُِْلونَ  ۚ   أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبِّ َوتَنَسْوَن أََُفَسُكْم َوأََُتْم تَ ت ْ ًَ تَ ْع  [44]البْرة:  أََف
 «یدارید در حالیکه کتاب را میخوانید؟! آیا درک نمیکنید؟ آیا مردم را به نیکوکاری امر میکنید و خود را فراموش م» 

ُِْلونَ  ۚ   َوَما َكاَن لِنَ ْفٍس أَن تُ ْؤِمَن ِإَّلَّ بِِإْذِن اللَّهِ  س:  َوََيَْعُل الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن ََّل يَ ْع  [100]يَو
 «میگرداند که نمی فهمند. هیچکس نمیتواند جز به اراده خدا ایمان آرد. و خداوند شک را بر کسانی مقرر » 

بینیم که تعقل را بعد از اینکه خداوند متعال به یک حقیقت های یس و مؤمنون، میدر دو آیت اول در باال، یعنی آیات سوره 

در  اش یعنی ناتوانی کهبرد. طور مثال، اینکه انسان چون به پیری میرسد، پس به حالت اولیاثبات شده اشاره کرده است، بکار می

 این است. الزماً تائید و قبول حقیقتطفلی داشت، بر میگردد، یک حقیقت قبول شده است. پس عقل در این دو آیت، به معنی 

ر چنین د متناوب گفتم، تفکر و تعقل، هریک، به هردو مفهومآمد در مورد تفکر  ی کهتواند. و چنانکه در بحثبدون تفکر بوده نمی

ت. اندوخته شده اس استفاده از علم و دانشید که تعقل به معنی آس در آیت سوره عنکبوت چنان برمیآیات ذکر گردیده اند. سپ

ر آیت نامیم. ددر تحلیل و تائید مسائل استفاده نکند، واضح است که آنرا تعقل نمی اشاز دانش و علم آموخته شده انسان اگر عقل

باشد. این به نوعی از خودآگاهی ارتباط میگیرد، که در بحث بعدی بر آن بیشتر تمرکز میبینش عقلی ور بیشتر سوره انفال، منظ

آن تعداد از اهل کتاب که کتاب را میخوانند و دیگران را «  روش غیرمنطقی» کنم. سپس در آیت سوره بقره، خداوند متعال به می

، دیده میشود که این آیتکنند اشاره دارد. در اند و خود شان مطابق به کتاب عمل نمیبه نیکوکاری امر میکنند، اما از خود غافل 

شان ارتباط داده است. یعنی کسانی که ایمان « تعصب ادراکی )یا سوگیری شناختی(» عقلی بعضی مردم را با نوعی از خداوند بی

ادرست گیری ندارد و به نتیجهایشان را از تائید حقیقت باز می باشند کهنه دچار یکنوع تعصب ادراکی میهاد، ناآگاهانه یا آگانندار

 .میگویند« 13سوگیری باوری» دهد. در علوم شناختی، به این نوع تعصب ادراکی، سوق شان می

از ادلۀ عقلی و استدالل منطقی استفاده گردیده  پرداخته شده از اثبات ذات تبارک وتعالی به ، هر باری کهقرآن مجیددر 

نماید، انسان را به تفکر باز های نظام آفرینش و خلقت و تکامل انسان اشاره میخداوند حین خطاب به منکران به پدیده 14است.

ه در ریکطو –گذشته  پیامبراندر حکایت را پیش میکند تا عقل انسان بدان قناعت کند. همچنان  استدالل منطقیمیخواند و 

 مانیکهزمتوجه میشویم که هر پیامبر با جانب مخالف خود به یک بحث منطقی چنگ میزند. طور مثال،  – قرآن مجید ذکر گردیده اند

یراند میم و میگرداند زنده که است ذاتی من پروردگار» علیه السالم با نمرود روبرو میشود، نخست به او میگوید:  مابراهیحضرت 

 و کنم می زنده که منم» برد و میگوید: حکمتی که او اشاره دارد پی نمیاما متوجه میشود که نمرود به (.« 258)سوره البقره: 

زنده کردن و میراندن که من گفتم فرق دارد، چون میداند که فهم تصور تو از با او مجادله نمیکند که  حضرت ابراهیم . «میمیرانم

 را آفتاب خداوند که حقا» آورد و میگوید:  روی می به استدالل منطقیابراهیم )ع( س نمرود به حکمتی که او اشاره دارد نمیرسد. پ

 که ابراهیم )ع( به نمرود پیش نمود چنین است:را  حجت و برهانیدر حقیقت،  . «برآر مغرب از آنرا تو پس آورد، می مشرق از

 آورد، خدا است. )فرضیه اول(هرآنکه آفتاب را برمی

 آفتاب را برآورد. )فرضیه دوم( میتواند خدای مناما 
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 15 و نه تو، ای نمرود! –پس خدای من خدا است 

استدالل را، در پهلوی حکمت مبهوت و درمانده شد. خداوند متعال با این استدالل استنتاجی که حضرت ابراهیم پیش کرد، نمرود 

 ، چنانکه میفرماید: است که پیامبران خود را به آنها تشویق کرده ای یاد نمودهاز جملۀ سه شیوه و پند دادن،

ِبيِل َربَِّك بِاْلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلََْسَنةِ  َُ ِبيِلهِ ِإنَّ رَبََّك ََُٰو أَْعَلمُ  ۚ   َوَجاِدْْلُم بِالَِِّت ََِٰي َأْحَسنُ  ۚ   ادُْع ِإََلٰ  َُ ََلَّ َعن  َن  َوََُٰو أَْعَلُم  ۚ    ِِ
 [16]النَل:  ِدينَ بِاْلُمْهتَ 

ایکه بهترین )و مطبوع ترین طرق( است )مردم را( بسوی راه پروردگارت به حکمت و پند نیکو دعوت کن. و به ایشان به طریقه» 

 همناظره )و استدالل( کن. بیگمان پروردگار تو کسی را که از راه او منحرف شد از همه بهتر میشناسد، و )نیز( او راه یافتگان را از هم

 « بهتر میشناسد.

 امام ابوحنیفه جایگاه عقالنیت در روش فقهی

 ج احکام فقهیبرای استخرا استدالل منطقیهای روشاز  که ( از جملۀ اولین کسانی بودرحمه اهللامام اعظم ابوحنیفه )

مذهبی که بعداً بر اساس شیوۀ استدالل آوری نمود. استفاده نمود، و احکام فقهی را در یک قانون منظم جمعاز قرآن مجید و حدیث 

امام ابوحنیفه همان مکتب فقهی را که عبداهلل ابن مسعود )رضی اهلل او رشد نمود بزرگترین مذهب فقهی در جهان اسالم گردید. 

دکی م ابوحنیفه آثار انبا آنکه از اماا نهادند، پیش بُرد و وسعت داد. تعالی عنه( و علی ابن ابی طالب )کرم اهلل وجهه( در شهر کوفه بن

    .رسیده است مابه  –امام ابو یوسف و امام شیبانی  –دو شاگرد مشهوراش  از طریقبجا مانده است، بیشتر فتواها و اصول فقه او 

اهل حدیث یا . اهل حدیث و اهل رأی: گردیده بودند، علمای اسالم عمدتاً به دو گروه تفکیک زمان امام ابوحنیفه در

تند. درحالیکه اهل رأی، در قسمت استفاده پذیرفد که بدون درنظرداشت اسناد و راویان، حدیث را بگونۀ مطلق میکسانی بودنآثاری 

ای و برای استخراج احکام فقهی در مورد موضوعات تازه ،گرفتنداز دقت بیشتر کار میبرای استخراج احکام فقهی احادیث ضعیف  از

رای ب تحقیرآمیزنام اهل رأی را بعضاً اما گرفتند. از قیاس کار میو احادیث نبوی نیامده بود،  آن مجیددر قراسناد واضح برای آن که 

 . دانندعلم حدیث را نمی یاو اهل کوفه بکار میبردند که گویا قیاس را بر حدیث ترجیح میدهند

 وریمول سفیان ثعلمای بزرگ آن زمان، بشامام ابوحنیفه نیز بنام اهل رأی از جانب مخالفین خود یاد میگردید. اما همه 

یج در مکه، لیث ابن سعد در مصر، زمانیکه از روش امام ابوحنیفه آگاه رَدر کوفه، األوزاعی در شام، مالک ابن انس در مدینه، ابن جُ

در  دباشمیمذهب شافعیجر الهیتمی که ابن ح. گی یاد کردند و او را ستودندبه بزراز او گردیدند و فتواهای او را مطالعه کردند، 

اتفاق جالبی را میان عبداهلل ابن المبارک، یکی از شاگردان « الخیرات الحسان فی مناقب اإلمام األعظم أبی حنیفه النعمان » کتاب 

شسته چند مدتی نبوحنیفه امام ا نزدامام ابوحنیفه، و األوزاعی، فقیه شام، نقل میکند: األوزاعی که نمیدانست عبداهلل ابن المبارک 

یاد کرد و ابن المبارک را از نزدیکی با او منع نمود. سپس ابن المبارک از « مبتدع که در کوفه ظهور نموده » ، از او بنام بود

 االوزاعی .«اینها را از شیخی در عراق شنیده ام» های خود بعضی مسائل مغلق فقهی را به األوزاعی شرح داد و گفت که یادداشت

این از  »بداهلل ابن المبارک به او میگوید: ع« بزرگی است. به نزد او برو و بیاموز! این شیخ مرد » وش میدهد، میگوید: زمانیکه به او گ

االوزاعی ابوحنیفه را در مکه دیدار کرد، و در این فرصت ابوحنیفه مسائلی  ،چندی بعد« ه است که تو مرا از او بازداشتی.همان ابوحنیف

به  »ه ابن المبارک به او یادآوری کرده بود به جزئیات بیشتر شرح داد. بعد از ختم مالقات با او، االوزاعی به ابن المبارک گفت: را ک

در مورد او در اشتباه بزرگی بودم. با این من علم بزرگ این مرد و ذکاوت بلند او حسرت میخورم، و از خداوند آمرزش میخواهم زیرا 

 « نزدیک باش، چون او نه چنان است که به من از او گفته بودند.  توانیمرد تا می
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 تن از استادان 74احادیثی از است و اسناد حدیث را با علم رجال خوب میدانست.  راوی احادیثامام ابوحنیفه خود 

تاب اآلثار ک» هریک امام ابویوسف در  شاگردان ابوحنیفه. روایت گردیده اند گانۀ حدیثشش صحاح سته یا کتب صحیحابوحنیفه در 

ر د که« تذکره الحفاظ » آوری کرده اند. ذهبی در ده بودند جمعنیصدها حدیث را که از ابوحنیفه ش« مسند » و امام شیبانی در « 

ث روایت حدیاما ، با آنکه ابوحنیفه در علم حدیث، حافظ بود» آورده است در مورد ابوحنیفه میگوید: گرد زندگینامۀ محدثین را  آن

ها که گویا امام ابوحنیفه علم حدیث را پس اتهام بعضی «ورزید. تمرکز می بیشتر بر استخراج احکام کم است زیرا اونسبتاً از او 

امام ابوحنیفه در صورتیکه در مورد صحت و درستی دانست و از اینرو به رأی و قیاس رو آورده بود کامالً نادرست است. بلکه نمی

 گرائید، و به هیچ وجه قیاسبود میداشت، به آنچه که در نظر او نزدیکتر به اصول اسالم و تعلیمات قرآن و سنت میحدیث شک می

 داد.حتی بر احادیث مرسل و مرفوع، ترجیح نمیتر و مشهور، و متوا را بر احادیث

شیوۀ استفادۀ او از استدالل در لعه کرد. اول مطا کاری او توان در دو بخشنقش عقالنیت در روش امام ابوحنیفه را می

 . او یا استدالل استنتاجی بکار بردن قیاسدر برای استخراج احکام فقهی از قرآن مجید و احادیث نبوی؛ و دوم  منطقی

 ،قیاس ،اجماعگفتار اصحاب، منبع استوار بود: قرآن مجید، سنتِ پیامبر، هفت اصول فقهی را که امام اعظم بنا نهاد بر 

 نآ هم متن و هم مفهوم قرآن دربرگیرندۀدر رابطه با کالم خداوند متعال، امام ابوحنیفه به این عقیده بود که استحسان و عرف. 

ود تا اجازه داده ب –توانستند تالوت کنند به عربی نمیکه  –زبانان عراق و خراسان فارسی برایاست. با آنکه امام ابوحنیفه در اوایل 

 کسی اًالزمبه دلیل تالوت نادرست آنها از عربی بود که معنی و مفهوم آیات تغییر میخورد.  این فتوای اونماز را به فارسی ادا کنند، 

 در و افراد غیرعرب که مسلمان میشوند ،ابوحنیفه امام قول بهو . نماید ادا باید را نماز جمله آن از و اسالم احکام شود،می مسلمانکه 

ولی در سایر مسائل فقهی، امام . دنبخواندر نماز  را قرآن ترجمه مجید قرآن آیات موختنآ زمان تا باید ،نداند قرآن از زیچی آغاز

 16اداحادیث آحکه  نپذیرفته بودامام ابوحنیفه پنداشت که حاوی احکام کلی شریعت بود. ابوحنیفه متن قرآن را متن مٌطلق می

. و دیگر فقها این را اجازه داده انداحکام قرآن مجید را تغییر دهند یا احکام عام قرآن را احکام خاص سازند، درحالیکه امام شافعی 

و مذاهب شافعی، «  17هر زنی که بدون اجازۀ ولی نکاح کند، نکاح او باطل است» حدیثی آمده است که طور مثال، در سنن ترمذی 

َن أَْزوَ  »برای نکاح زن شرط میدانند. اما ابوحنیفه با استناد بر آیت  را ولی مالکی و حنبلی اجازۀ َْ ًَ تَ ْعُضُلوَُٰنَّ أَن يَنِك اَجُهنَّ ِإَذا َف
نَ ُهم بِاْلَمْعُروفِ  ََْوا بَ ي ْ  میان در شدند راضى یکدیگر با چون خویش، شوهران با کنند نکاح که آن از را ایشان مکنید منع پس :تَ رَا

کار مطلوب  امانکاح شرط است ) زن دراین نظر بود که نه موافقت و نه موجودیت ولی (، به 232)بقره: «  پسندیده روش به خویش

 میباشد(.و پسندیده 

، حتی اگر حکم آن برخالف بر قیاس ترجیح میداد را مطلقاً 19و مشهور 18در قسمت احادیث، امام ابوحنیفه احادیث متواتر

)یا  احادیث آحادبر قیاس ارجحیت میداد. و را  20احادیث مرسل« عبادات » در موضوعات همچنان، بود. مینیز منطق و عقل انسان 

بگونۀ مثال، از ابوهریره روایت است که . معتبرتر میدانستبر قیاس  –بودند درصورتیکه راویان آن خود فقیه می –را  واحد(خبر 

امام « 21حین روزه غافالنه چیزی را خورد یا نوشید، روزۀ خود را کامل سازد.اگر کسی » پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم فرمود: 

 اشد،، بنابر هر دلیلی که بدرحالیکه عقل انسان حکم میکند که با خوردن یا نوشیدن هم مطابق به این حدیث حکم نمود.ابوحنیفه 

 «22گرفتم.بود، از قیاس کار مینمیاگر حدیثی در این موضوع » . ابوحنیفه در این مورد گفته بود: شکندروزه می

نرا و راویان آ اسناد حدیثخورد، قبل از اینکه به قیاس بپردازد ابوحنیفه زمانیکه با روایات متناقض احادیث آحاد برمی

د. حکایت جالبی که میان ابوحنیفه و االوزاعی در چنین یک موضوع راویان کدام یک در فقه معروف اندید که نمود، و میمطالعه می

من حیرانم که مردم عراق حین رکوع » رخ داده است از این قرار است: االوزاعی زمانیکه ابوحنیفه را در مکه مالقات میکند میگوید: 

سالم بن عبداهلل و او از پدرش عبداهلل ابن عمر  نمودن و برخاستن از رکوع، رفع یدین نمیکنند. درحالیکه از الزهری شنیدم که او از
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ماد شنیدم که از او ابراهیم من از ح» ابوحنیفه به او گفت: « نمود. شنیده بود که پیامبر اکرم دستان خود را حین رکوع بلند می

« کرد. ت دستان خود را باال نمیعی و او از علقمه و او از عبداهلل ابن مسعود شنیده بود که پیامبر اکرم حین رفتن به این حاالالنخ

سپس ابوحنیفه استدالل خود را بیان داشت که افراد راوی این حدیث بر راویان حدیث که او شنیده است معتبرتر اند زیرا همۀ راویان 

  23تر داشتند.باالحدیث ابوحنیفه در فقه دست 

نی )یع گردیدنمی عباداتاد، که موضوع مربوط به حدیث در اولویت قرار میدتنها درصورتی قیاس را نسبت به امام اعظم 

طور مثال، بر اساس  24بودند.نمی هم فقیهراویان آن  کهبود ویا حدیث مورد نظر حدیث آحاد می مالت ارتباط میگرفت(ابه مع

 در مال پسرتواند ، بعضی فقها حکم نموده اند که پدر می«25شما و دارایی شما از آنِ پدران شماست» حدیثی که گفته شده است 

که  دنموقابل احترام است بسنده نمود و حکم  هرکس ملکیت شخصیِاما امام ابوحنیفه نظر به اصلی که  کند. تصرفبدون اجازه 

 هیچکس بشمول پدر حق تصرف در ملکیت شخصی را ندارد. 

سنت رسول اهلل زمانیکه حکم مورد نظر را در قرآن و  اصحابقیاس قبل از ابوحنیفه روش معمول نزد اهل رأی بود. حتی 

 زمانیکه پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم معاذ ابن جبل را قاضی و حاکمپرداختند. مثالً می اجتهادیافتند به نمی صلی اهلل علیه وسلم

نرا اگر آ» پیامبر اکرم گفت: « خداوند.  مطابق به کتاب» جواب داد: « کنی؟ مطابق به چی حکم می» یمن مقرر نمود، از او پرسید: 

د و نه اگر آنرا نه در کتاب خداون» پیامبر باز پرسید: « پس بر اساس سنت پیامبر او حکم میکنم. » گفت: « در کتاب خداوند نیابی؟ 

 که تایش خدای راستس» با شنیدن این، پیامبر اکرم فرمود: . « به رأی خود اجتهاد میکنم» معاذ جواب داد: « در سنت بیابی؟ 

ابن همچنان، عبداهلل ابن مسعود زمانیکه به کوفه از جانب عمر  «26هدایت نمود پیامبرِ پیامبر خود را به آنچه که او خوشنود میشود.

 ه خطابفرستاده شد، ترجیح میداد نظر به رأی خود فتوا دهد تا اینکه حدیثی را از پیامبر اکرم نقل کند که در روایت آن  الخطاب

 27.دافت

را معرفی کرد تا احکامی که بر اساس قیاس استنباط میگردند  روش مشخص و شرایط خاصیابوحنیفه برای قیاس 

یعنی در  –ایست که در نص یا مقیس علیه، موضوع یا قضیه( اصل 1توجیه فقهی پیدا کنند. او قیاس را بر چهار جزو تعریف نمود: )

( حکم االصل گویند. موضوع یا قضیه جدیدی که برای آن حکمی 2حکم صریح برای آن وجود داشته باشد که آنرا ) –قرآن و حدیث 

مقیس علیه است. ابوحنیفه پنج شرط را  ( علت یا دلیل فقهی4ِ( فرع یا مقیس نامیده میشود. و جزو چهارم )3را جستجو داریم )

 28شرایط بجا نگردد، قیاس جنبه فقهی گرفته نمی تواند.برای قیاس معرفی کرد، که در صورتیکه این پنج 

باشد.  عقل قابل درکتوسط باشد، و  معلوممقیس علیه  دلیل فقهیاین است که علت یا  برای قیاس شرط اول

درصورتیکه دلیل فقهی مقیس علیه را ندانیم، ممکن نیست تا حکم آنرا برای قضیه جدیدی استفاده کنیم، زیرا قیاس در اینصورت 

چه؟  ، پسمخلوط باشد باشد. اما اگر آب با مواد دیگری. طور مثال، وضو معموالً با آب پاک درست میداشته باشدنمیتوجیه منطقی 

یا با آدادند، پیامبر صلی اهلل علیه وسلم بمن گفت: ها به قرآن گوش فرا میجن در شبی که» عود روایت است که: از عبداهلل ابن مس

پیامبر با آن نبیذ وضو گرفت و نماز « 29.یذ خرمای پاکیزه است با آب پاکنبپیش بیاور، . گفت: نه، نبیذ دارم؟ گفتم: خود آب داری

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم وضو گرفتن را با آن جایز خواند، و ابوحنیفه  «آب پاک،» بحیث  نبیذمیدن پس با نا فجر را ادا نمود.

نیز همین حکم را پیروی نمود. اما علت یا دلیل فقهی جواز داشتن نبیذ برای وضو گرفتن برای عقل ما واضح و قابل درک نیست. 

 30.ه استنداد مطابقتاع دیگر نبیذ ویا دیگر مایعات برای انوپس امام ابوحنیفه جواز وضو گرفتن با نبیذ خرما را 

نیامده باشد. اگر قبالً در قرآن و سنت  موضوعی را که برای آن حکمی را جستجو داریمبرای قیاس اینست که  شرط دوم

ه حکم این است ک سومشرط موضوع در قرآن و سنت بیان گردیده باشد، تغییر یا ایزاد حکم آن با استفاده از قیاس درست نیست. 

ر توان برای هبرای مقیس علیه خاص نباشد. اگر حکم آن تنها مخصوص همان موضوع بوده باشد پس علت یا دلیل فقهی آنرا نمی
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ا برای ر –یعنی خزیمه  –عام نمود و عملی کرد. طور مثال، پیامبر صلی اهلل علیه وسلم باری شهادت یک تن از اصحاب  دیگری قضیه

شهادت دادن خزیمه بشکل الزم میداند.  نبرای شهادت دادرا اثبات شرعی یک موضوع قبول نمود، درحالیکه قرآن مجید دو شاهد 

ا توان شهادت انفرادی را برای دیگر قضایقبول گردید، و نمی –بنابر معرفتی که از خزیمه داشت  –انفرادی تنها از جانب پیامبر اکرم 

که در قرآن و سنت بیان گردیده  ۀ راآید نباید حکم اولیاین است که حکمی که بر اساس قیاس بدست می چهارم شرطحکم کرد. 

توان فرضیت نیت را برای وضو نیز حکم کرد. و نمیولی باشد، است تغییر دهد. مثالً اینکه برای تیمم نمودن نیت کردن فرض می

مخصوص اصل یا مقیس علیه باشد. طور مثال، اقتصار نماز تنها حین سفر نمودن  این است که علت یا دلیل فقهی نباید شرط پنجم

  توان اقتصار نماز را در شرایط دیگری جایز دانست.جواز دارد. و نمی

را نیز مشخص  های قیاسمحدودیتپس امام ابوحنیفه با آنکه اهل رأی بود، و روش خاصی را برای قیاس معرفی نمود، 

ساخت و شرایطی را برای قیاس تعیین نمود. او هیچگاه قیاس را باالتر از احکام صریح قرآن مجید قرار نداد، و نه هم قیاس را بر 

احادیث آحاد را در موضوعات عبادات  داد. حتی احادیث متواتر، مشهور و مرسلی که توسط راویان معتبر روایت گردیده بودند ترجیح

او  .یم کامالً با عقل درک کنیمتوانداد، زیرا به این پی برده بود که دالیل و جزئیات احکام عبادات را نمیمیعقلی ارجحیت بر قیاس 

 جایگاه و محدودۀ قیاس را در اصول فقه چنین شرح میدهد:

یا  برای هیچ کسی اجازه نیست که در موجودیت )حکم در( کتاب خداوند یا در موجودیت سنت رسول اهلل،» 

اجماع اصحاب کرام، نظر خود را پیش کند. اگر اصحاب در میان خود )بر موضوع زیر نظر( اختالف داشتند، از 

میان آرای آنها آنچه که نزدیکتر به کتاب خداوند سبحانه و تعالی و سنت پیامبر باشد انتخاب میکنیم، و اجتهاد 

با رأی برای کسی )اجازه است( که در مورد اختالف آراء اجتهاد ورزیدن  –ورزیم. اما آنچه که فراتر از آنست می

 «(خیرات الحسان » الهیتمی، حجر « )و قیاس علم کامل داشته باشد. 

از قیاس کار میگرفت، دیدار و صحبت  محتاطانهنشان میدهد چگونه امام ابوحنیفه در روش خود شاید بهترین حکایتی که 

بوجعفر در اوایل شهرتش اابوحنیفه که زمانی  شد. آورده انداو با ابوجعفر محمد الباقر، پسر امام زین العابدین، رضی اهلل تعالی عنهم، با

ان آیا تو هم» از او پرسید:  های نادرست را از زبان مخالفین ابوحنیفه شنیده بودباقر را در مدینه مالقات کرد، ابوجعفر که گزارش

ه شما برم! من ببه خداوند پناه می» ابوحنیفه پاسخ داد: « ؟ دهیمیشخصی هستی که دین پدرکالنم و احادیث او را با قیاس تغییر 

ت، استر کنم: کی ضعیفصلی اهلل علیه وسلم داشتند. من سه سوال از شما می شماهمان احترامی را دارم که اصحاب به پدرکالن 

مرد دو » ابوجعفر گفت: « ؟ ند استسهم زن در وراثت چ» ابوجعفر باقر جواب داد که: زن. ابوحنیفه سپس پرسید: « مرد یا زن؟ 

د پس بنابر قیاس مراین فرمودۀ پدرکالن شماست. اگر من دین او را تحریف میکردم، » ابوحنیفه گفت: « سهم دارد و زن یک سهم. 

است:  رتبیشفضیلت کدام یک » پس از او پرسید: س« دو سهم را میگرفت، چون زن از مرد ضعیفتر است. باید یک سهم و زن باید 

این فرمودۀ پدرکالن شماست. اگر دین او را تحریف میکردم، قیاس من » ابوجعفر باقر گفت که: نماز. ابوحنیفه گفت: « نماز یا روزه؟ 

: بعداً پرسید« یکه زن از حیض ماهوار پاک میگردد باید نمازها را ادا کند و نه روزه را. است، زمان بود که چون نماز از روزه برتراین می

الن شما اگر دین پدرک» ابوحنیفه گفت: « پیشاب نجستر است. » ابوجعفر باقر گفت: « تر است: پیشاب یا منی؟ کدام یکی نجس» 

برم به خداوند از اینکه دین پدرکالن شما را نی حکم میکردم. پناه میرا با قیاس تغییر میدادم، غسل را برای پیشاب و وضو را برای م

  31سپس ابوجعفر باقر برخاست و پیشانی او را بوسید.« با قیاس تحریف کنم. 

. در این زمان برای ما باشد روش معتدلتواند بهترین روشی که امام اعظم یکهزار سه صد سال قبل پیشنهاد نموده بود می

نه اینکه بدون کدام محدودیتی به تفکر آزاد بپردازیم و همه مسائل را زیر سایه عقل به تحلیل گیریم، و نه هم اینکه چنان کوتاه نظر 

 در دیگران و رازی امام غزالی، امام ماتریدی، امام اشعری، امام شافعی، امام ابوحنیفه، امامو تنگ بین باشیم که گویی بزرگانی چون 

 تامروز معمول اینست که بخاطر صدور فتوا در مورد موضوعا. مذهب دیگری بودند و یک تعداد از علمای عصر ما در مذهب دیگری



15 
 

نی نص یع –مستقیماً از منابع اولیه ، بجای اینکه و آن فتواها را منبع قرار میدهند فتواهای گذشته مراجعه صورت میگیرد، به جدید

. درحالیکه امام ابوحنیفه این روش را اجازه نداده ای با استدالل جدید استخراج گرددحکم تازه –قرآن، سنت پیامبر و اجماع اصحاب 

ی اورا بحیث مرجع هادانستند اجازه نمیداد تا فتواو منابع او را نمی ، ثبوتتا وقتی که استداللبود؛ او شاگردان خود را 

پیروی نمیکردند، بلکه از خود مستقالنه اجتهاد آید که آنها هیچگاهی از امام ابوحنیفه کورکورانه آثار شاگردان او برمی از 32.نقل کنند

 میعل پژوهش بیشتر به شیوۀ حنفی مذهبروش و اصول که امام ابوحنیفه معرفی نموده بود.  اصولی ورزیدند، اما در چهارچوکاتمی

گردد. در  می عرضه جمعی صورت به فتوا حنفی فقه در اما ،است اصل مذهب امام یرأ فقهی، مذاهبسایر  در. شبیه است معاصر

 المذهب فی یالرأ»  را آن که گردیده است، تدوین عظما امام شاگردان از یکی یرأ مبنای بر حنفی مذهب اصلی یرأ بعضی موارد،

رأی بحیث رأی اصلی مذهب قرار میگیرد که مورد اجماع بیشتر های علمی، همان پس همانند شیوۀ معاصر پژوهش .ندنام می« 

 علمای مذهب قرار گیرد.

 

 عرفان اسالمی، وسیلۀ رسیدن به مراحل بلند خودآگاهی .3

اند به تونمیباز هم است،  انسان را از دیگر مخلوقات متمایز ساختهکه گفته آمد، واضح شد که با آنکه عقل  آنچه نجاتا ای

حقیقت کمک کند، و از همینرو خداوند  درکِ نسبیِتواند انسان را در تنها می عقلهستی برساند.  حقیقتِخود انسان را به  تنهاییِ

برد، از درکِ کاملِ رنج می های ذاتی و درونیکاستیچون عقل از خواند. اما متعال در قرآن مجید انسان را به تفکر و تعقل بازمی

رک همین مسئله بود که دانشمندان اسالم چون ابوحنیفه، شافعی، غزالی و دیگران با آنکه از استدالل با د ماند.حقیقت عاجز می

 را نیز شناسایی نمودند.  های عقلمحدودیتمنطقی در اصول فقه کار گرفتند، 

خردگرایی یک اقدامی بود » گرایی و استفاده از آن برای درک حقیقتِ هستی می نویسد: در رابطه به عقل اقبال الهوری

آمیخت، و تالش ورزید تا ایمان را در قالب مفاهیم یا باهم تا حقیقت تنها بوسیلۀ عقل درک گردد، و برای این کار دین و فلسفه را 

ه بخدا را از بین بُرد، و ربوبیت را  خردگرایی شخصیتِ کتیکِدیال» گوید: در جای دیگری می«  33عبارات فکری محض تعریف کند.

 «34یک ]مفهوم[ جهانی غیر قابلِ تعریف کوچک ساخت.

ن مپس عقل بایست توسط یک قوای دیگری رهبری گردد تا بتواند ما را در رسیدن به حقیقت کمک کند. اینجا استدالل 

، و راکادشناسی بوده نمیتواند. علوم ذهنی، روان«  خودآگاهی» جز که بتواند عقل را راهنمایی کند این قوای فراگیرتر  اینست که

یت، خودی، و توانایی تجربه کردن تعریف میکنند، و آنرا بحیث بلندترین تعموالً به معنی بیداری، بینش، ذافلسفه خودآگاهی را م

دارند که آن حالتِ بلندِ خودآگاهی که انسان از آن برخوردار  توافقهمچنان  همۀ این علوم شناسند.درجۀ بیداری و آگاهی ذهن می

های علم در مورد خودآگاهی تردید تا چندی قبل، بجز علوم ذهنی و فلسفه، دیگر شاخه است، نزد هیچ جنبندۀ دیگری موجود نیست.

 شناخته شده است. همۀ این علومتوسط  یک واقعیتداشتند. ولی در یک دهۀ گذشته، خودآگاهی بحیث 

د تواناست که می عرفان اسالمیاقبال الهوری، این تصوف و  از نظران به مراحل بلند خودآگاهی رسید؟ توگونه میاما چ

 های مسلمانان، چونبیشتر از دیگر گروه –عرفا و متصوفین از همان اوایل اسالم  «35روح را به مراحل بلند زندگانی بیدار سازد.» 

های ایشان که طی قرنها پژوهش، مطالعه و ها و آموزهتجربهسرگرم این پرسش بوده اند.  –و متکلمین  ن،فقها، محدثین، مفسری

های سودمندی را برای رسیدن به خودآگاهی در اختیار ما قرار اند، هدایات و رهنماییکاوش )تجربی و فکری( سرِ هم بنا گردیده

 درکِ حقیقتِ هستی باشد. ه برایتواند بهترین وسیل، میاز بطن تعلیمات اسالمی سرچشمه گرفتمیدهند. عرفان اسالمی که 
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ای میان ، و چه رابطهبینیم که خودآگاهی به چه مفاهیمی در قرآن مجید ذکر گردیده استدر این بخش، نخست می

های ها و آموزهبینیم، و بعداً یک سلسله روشرا میتعریف خودآگاهی از نقطه نظر عرفان اسالمی . سپس خودآگاهی و روح موجود است

 عرفان اسالمی را که برای رسیدن به خودآگاهی الزم اند به شرح میگیرم.

 خودآگاهی از نقطه نظر قرآن 

  :هایی دارداشاره بینش )یا به حالتهای عکسِ آن( مفاهیم مختلف خودآگاهی، بیداری وبه  قرآن مجید

ُِْلوَن ِِبَا أَْو آَذان  َيْسَمُعوَن ِِبَا أَفَ َلْم َيِسريُوا ِِف  ُُْلو َُ الَِِّت ِِف  فَِإَ ََّها ََّل تَ ْعَمى ۚ   اْْلَْرِض فَ َتُكوَن َْلُْم قُ ُلو َ  يَ ْع اْْلَْبَصاُر َولَِٰكن تَ ْعَمى اْل
 [46]اْلج:  الصُُّدورِ 

قت را( درک میکردند؟ یا گوشهایی که با آن می شنیدند؟ که با آن )حقی بودهایی میایشان را دلآیا آنها در زمین سیاحت نکردند تا » 

 «پس بیگمان چشمهای ایشان نابینا نمیشود، مگر دلهایی که در سینه هاست نابینا میشود. 

َا َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعونَ   [36... ]اْلَعام:  ِإَّنَّ

 «تنها کسانی )دعوت ترا( اجابت میکنند که گوش شنوا دارند... » 

َُْهوَن ِِبَا َوَْلُْم أَْعُِّي  َّلَّ يُ ْبِصُروَن ِِبَا َوَْلُْم آَذان  َّلَّ َيْسَمُعوَن ِِبَا...  ََلُّ أُولَٰئِ  ۚ   َْلُْم قُ ُلو َ  َّلَّ يَ ْف  أُولَِٰئَك َُُٰم اْلَغاِفُلونَ  ۚ   َك َكاْْلََْ َعاِم بَْل َُْٰم َأ
 [179]اْلعراف: 

ند، و چشمانی دارند که به آن نمی بینند، و گوشهایی که با آن نمیشنوند، ایشان همچون ایشان دلهایی دارند که با آن نمی فهم» ... 

 « چارپایان اند، بلکه از آنها هم گمراه تر اند، و هم ایشانند غفلت زده.

 [108]النَل:  َغاِفُلونَ َوأُولَِٰئَك َُُٰم الْ  ۚ   أُولَِٰئَك الَِّذيَن ََِبَع اللَُّه َعَلٰى قُ ُلوِِبِْم َوََسِْعِهْم َوأَْبَصارَِِٰمْ 
 «ایشان اند که خدا بر دلها، گوشها و چشمان شان مهر نهاده، و هم ایشان اند غفلت زدگان. » 

آید که دل روشن، چشم بینا و گوش شنوا از جمله عواملی استند که انسان را به بیداری رسانیده و توانایی از این آیات برمی

جسمانی و ظاهری سوره حج روشن میشود که منظور در اینجا از قلب و چشم و گوش  46درک حقیقت را برایش میدهند. از آیت 

اگر از  « شود، مگر دلهایی که در سینه هاست نابینا میشود.نابینا نمی بیگمان چشمهای ایشان» ... سازد که ، چون واضح مینیست

«  شناخت» ، همان عملیۀ دل وتوان گفت که منظور از چشم و گوش به این آیت نگاه کنیم، می ذهنیشناسی نقطه نظر علم روان

 خودآگاهی یا بیداریگیری، تکلم، وغیره، به انسان است که برعالوۀ قوای ذهنی چون عقل، تفکر، ادراک، حافظه، قضاوت، تصمیم

 نیز ارتباط میگیرد. روحی

که شامل دل روشن، چشم بینا و گوش شنوا میشود  –دیگر آیات قرآن مجید روشن میشود که این بیداری یا خودآگاهی از 

 انسان است. چنانکه خداوند سبحانه و تعالی میفرماید: نتیجۀ موجودیت روح در بدن –

َُوَّ  ََ َفَخ ِفيِه ِمن رُّوِحهِ ُُثَّ  ًً مَّا َتْشُكُرونَ  ۚ   َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدةَ  ۚ   اُه َو  [9السجدة: ] قَِلي
سپس او را )به شکل مناسبی( برابر گردانید، و در او از روح خود دمید، و برای شما گوش و چشم و دل داد، ولی اندک است این » 

 «میکنید.  شکری که
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اِجِدينَ  َُ َُْعوا َلُه  َُ ِفيِه ِمن رُّوِحي فَ  َُوَّيْ ُتُه َوََ َفْخ  [29جر: ]اْل فَِإَذا 
 «کنان بیفتید. از روح خود دمیدم، پس به او سجدهپس چون پیکر او را راست کردم و در آن » 

اِجِدينَ  َُ َُْعوا َلُه  َُ ِفيِه ِمن رُّوِحي فَ  َُوَّيْ ُتُه َوََ َفْخ  [72]ص:  فَِإَذا 
 « هنگامیکه او را برابر کردم، و در او از روح خود دمیدم، به او به سجده افتید.» 

بعد از دمیدن  –که اشاره به اجزای مختلف بیداری دارند  –در آیت سوره سجده واضح میشود که گوش و چشم و دل  

مانی میبود، بایست قبل از ذکر کردنِ دمیدنِ روح در بدن انسان پدید آمدند. اگر منظور از گوش و چشم و دلِ ظاهری و جس روح

روح  هآید که بعد از اینکشدند. از آیات سوره الحجر و ص نیز برمیگردیدند یا همراه با الفاظ برابر کردنِ پیکر انسان، ذکر میذکر می

، به سجده و شناخت گار خود یافتدر بدن انسان دمیده شد، انسان به بیداری و خودآگاهی رسید، و چون خداوند را خالق و پرورد

 د.افتادر

پس چون قرآن مجید از تفکر و عقل و قوای ادراکی انسان، چه مستقیم و چه غیرمستقیم )مثالً با کنایه از چشم و گوش(،  

 سببباشد. به همین می بیداری محصولِ روح در بدن انساناش بیداری و خودآگاهی انسان است. و این یادآوری میکند، منظور

 برد: را برای قرآن بکار می« روح » در سوره الشعرا از قرآن مجید بحیث نور هدایت یاد میکند، کلمۀ زمانیکه خداوند متعال  است که

َنا ِإلَْيَك ُروًحا مِّْن أَْمرََِا ِلَك أَْوَحي ْ ُيَاُن َولَِٰكن َجَعْلَناُه  ۚ   وََكذَٰ ََ َتْدرِي َما اْلِكَتا َُ َوََّل اْْلِ ََّك  ۚ   ِدي بِِه َمن ََّشاُء ِمْن ِعَباِدََاَُورًا َ َّهْ َما ُكن َوِإ
ِْيمٍ   [52]الشعرا:  لَتَ ْهِدي ِإََلٰ ِصرَاٍط مُّْسَت

دانستی )پیش از آمدن قرآن( که چه بود قرآن، و نه )پیش و همچنین وحی کردیم به تو روح )یعنی قرآن( را به فرمان خویش، نمی» 

چگونه باید خواند به ایمان، ولیکن گردانیدیم قرآن را )و گویند ایمان را( نوری که به وی راه نماییم آنرا که از فرمودن به ایمان( که 

 سفی(ن)ترجمه از تفسیر  . «)به بیان خویش( نمایی به راه راستخواهیم از بندگان خویش، و تو راه می

. اما سوال در اینجاست که چه حکمتی بوده باشدمی« قرآن »  ،منظور از روح در این آیت به این باور اند که بیشتر مفسران  

 نیزه و مجزا اگانرا جد« کتاب » برد، درحالیکه در همین آیت کلمۀ بکار میمجید است که خداوند متعال کلمۀ روح را برای قرآن 

رابطه  ری و روح، ودر مورد عقل، بیداله این رساعلم ناقص و عقل کوتاه نویسندۀ این سطور، بعد از توضیحاتی که در  یادآوری میکند؟!

 صفت مشترک میان قرآن و روحدر این آیت ذکر گردیده است همان « روح » ، چنین میگوید که دلیل که میان آنها داده شد

 باشد. در انسان می ایجاد بیداری و خودآگاهی آناست و 

 عرفان اسالمیدر  خودآگاهی

های بلند خودآگاهی دست یابد، و این خودآگاهی به مقام تجربۀ روحیانسان میتواند از طریق از نقطه نظر عرفان اسالمی، 

 ،سازد. تصوف این خودآگاهی را حالتی میداند که انسان از مغشوشات ذهنی پاک گردیدهانسان را به حقیقتِ هستی واقف و آگاه می

یابد. این دست می –برند این اصطالح را بکار می در فلسفۀ معاصرچنانکه  – تعقل عینیبه یک  وگرایشات فکری او از بین رفته، 

خود را از هرنوع مغشوشات و گرایشات پاک سازد، تا روح او  36)یا ذهن( دهد، که انسان باطنتجربۀ روحی زمانی به انسان دست می

 خود برگردد.  ماهیتِ اصلیبه 
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ْوَم َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَاَءَك فَ َبَصُرَك اْلي َ » : کندمیمجید به آن اشاره داند که قرآن عرفان این حالتِ روحی را همان حالتی می
درحالیکه این آیت به حالتِ بعد از زنده شدن دوم  (22)ق: «  .است تیزبین تو چشم امروز و برداشتیم، ترا( غفلت) ۀپرد تو از اکنون :َحِديد  

. با آنکه انسان در این دنیا است یحالت روحبه همان  دست یافتنانسان در روز قیامت اشاره دارد، هدف عرفان یا تصوف نیز 

واند تتواند، اما مییداشته باشد صد در صد بدست آورده نمهیچگاهی در این دنیا همان کیفیت روحی را که در زندگانی دوم خود می

تر گردد، نظر به تصوف، زمانیکه انسان بسوی همان کیفیت روحی نزدیک. ببخشد«  تقرب» به آن حالت روحی خود را نزدیک سازد و 

 گویند. می«  مکاشفه» که این تجربه را  –کشف میگردد  هستی او حقیقتِ بهرخ میدهد، و به او علم شهودی 

چیست، می  ، و چگونگی حصول علم شهودی و مکاشفهها و نحوۀ دست یافتن به خودآگاهیانگیزهاکنون، اینکه عوامل، 

 های متفاوت عرفا و متصوفین داشته باشم. برداشتبر  کوتاهیمقدمۀ پردازم. اما قبل از پرداختن به اینها، الزم است تا 

های روحی و روانی را به مشکل میتوان و پدیده دست میدهد تجربۀ روحیچون علم و شناخت در عرفان و تصوف در اثر 

ها دل و روح و جان را یکی . طور مثال بعضیاز روان انسان دارد رتکمی متفاوت تعریف، هر عارف و متصوف بیان و شرح نمود

ن میکنند که یک نوع آپندارند. ویا بعضی ها عقل را به دو دوسته تقسیم ها دل را پدیدۀ متفاوت از روح و جان میمیدانند، و بعضی

پندارد. به هر حال، درکِ نویسندۀ این سطور این است که چون دل است، درحالیکه بعضی دیگر عقل و دل را دو دستگاه متفاوت می

چون تجربۀ  – 37همانگونه که اقبال الهوری میگوید –ایست، و از طرف دیگر مغلق و پیچیده پدیدۀ بسیاراز یکطرف روان انسان 

ها و های متفاوت و پیچیدۀ احساسات، خوابو به دیگران عیناً انتقال داده شود )مثالً حالت باشدعیناً قابل بیان تواند روحی نمی

ای هتوان عیناً آنها را شرح داد و به شخصی دیگری انتقال داد(، هر عارف و متصوف کوشش ورزیده است تا آن حالتتفکر، که نمی

تبدیل سازد تا قابل بیان و قابل درک توسط دیگران باشد. این عیناً همان روش  تریالگوهای ساده د بهمغلقی را که مشاهده میکن

برند. اقتصاددانان روابط مغلق اقتصادی و اجتماعی را که در جامعه مشاهده یا میتودی است که اقتصاددانان در رشتۀ خود بکار می

سازیِ روابط اجتماعی و الگوسازی آن به اندازند. با آنکه این سادهتر میتر و سادهها یا الگوهای اقتصادی خالصهمیکنند در قالب مودل

 و تجزیه تحلیلها و محدودیتهایی دارد، اما بهترین راهیست که اقتصاددانان بتوانند روابط اقتصادی را به زبان ریاضی از خود کاستی

 گیرند و آنرا به غیراقتصاددانها شرح دهند.

عی میکنم تا تعریف . در اینجا سیکی استکه همه عرفا و متصوفین از ساختار و اجزای روان انسان دارند  درک کلیولی  

به وفق نظر همه عرفا و متصوفین نزدیکتر و برابر باشد. این تعریف بر مبنای مطالعات بنده که کنم و روح بیان  از دل و تشخیصی را

عطار ، خواجه عبداهلل انصاری، ابوالحسن هجویری غزنوی، محمد غزالی، احمد غزالی، ابوالحسن خرقانی، ابوسعید ابوالخیراز آثار 

و سعدالدین انصاری، و همچنان تعلیمات یکی از احمد سرهندی، نیشاپوری، موالنا جالل الدین بلخی، نورالدین عبدالرحمن جامی، 

 باشد.می –رحمهم اهلل اجمعین  – اکابر عرفان در زمان معاصر در کابل

 شهودیمنبع علم دل، 

حصولی، که در اثر ( دانش 1نمود: )در بخش اول این رساله، شرح داده شد که ایمانویل کانت علم را به دو دسته تقسیم می

( دانش بدیهی، که در اثر تعقل بدست 2نامند. و دوم، )آید، و این را دانش تجربی یا دانش ادراکی نیز میتجربۀ انسان بدست می

( 3ه آن )بشناسی است، که کنند. اما نوع دیگری از علم نیز مورد بحث در فلسفه و روانبه این دانش مفهومی نیز اطالق میآید، و می
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نحوۀ کسب یا حصول  از، علمی است که بدون برهان، تجربه و تعقل بدست آمده و انسان گویند. دانش شهودیمی دانش شهودی

 . اطالعی نداشته باشداین دانش 

دانش شهودی از  اصطالحیباشد. اما با آنکه تعریف می -یعنی دانش شهودی  –عطف تصوف و عرفان نیز همین نوع علم 

 کسب یا ظهور چگونگیماهیتِ دانش شهودی و  امااز آن دارند،  شناسیهمان تعریفی است که فلسفه و روان نیز نقطه نظر عرفان

به نحوی از انحا به ذهن و شناسی و فلسفه، دانش شهودی را تر است. روانمتفاوت کمیاز نقطه نظر تصوف دانش شهودی در انسان 

 گیرد. ارتباط می( 38و جان )یا قلب«  دل» از نقطه نظر تصوف به «  شهود» ما دهند. اعقل انسان ارتباط می

قابلیت شناختِ  –برخالف عقل  –خود عارف و عالم است. دل موجودیست که  به ذاتِ انسان از نگاه عرفان اسالمی، دل

ُِْلونَ فَ َتُكوَن َْلُْم قُ ُلو َ  ... » چنانکه خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است: . و درکِ حقیقت را دارد خداوند متعال تا ...:  ِِبَا يَ ْع

. نسبت دل جوهر روحی است دل این به سببی است که(. 46)الحج: «  که با آن )حقیقت را( درک میکردند بودهایی میایشان را دل

َُ ِفيِه ِمن رُّوِحي... » و بنابر فرمودۀ خداوند متعال که . همانند نسبت ذهن با جسم انسان باشدممکن با روح  و در او از ..: . َوََ َفْخ

باشند. می شهودیمظهر و منبع علم (، دل و روح قابلیت شناخت خداوند متعال را دارند و 72و ص:  29)الحجر: « خود دمیدم  روحِ

لم ترتیب، عپس بدین ، چه از طریق تجربۀ روحی خود شخص یا چه از طریق الهام.بتابد یعنی شهودی که از عالم آفاق بر دل انسان

 مانند:دل و معرفت دل دارند،  آیات دیگری نیز اشاره به است. خطا ناپذیر و اشتباه ناپذیر و معرفتِ دل

ِم فَ ُهَو َعَلٰى َُوٍر مِّن رَّبِّهِ أََفَمن َشرََح اللَُّه  ًَ ُْ َيةِ  فَ َوْيل   ۚ   َصْدَرُه ِلْْلِ ُِ َْا لٍ  ِِف  أُولَِٰئكَ  ۚ   للَّهِ ا ِذْكرِ  مِّن قُ ُلوبُ ُهم لِّْل ًَ  [22الزمر: ] مُِّبِّيٍ  ََ
 مانند سخت دالن)پس او بر روشنى باشد از جانب پروردگار خود،  ،آیا کسی که گشاده کرده است خدا سینۀ او را براى دین اسالم» 

 )ترجمه از شاه ولی اهلل دهلوی(«  .ظاهر گمراهى در ایشانند خدا، یاد از ایشان دل است سخت که را آنان واى پس ؟(است

ُد بِآيَاتَِنا ِإَّلَّ الظَّاِلُمونَ  ۚ   َبْل ََُٰو آيَات  بَ ي َِّنات  ِف ُصُدوِر الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلمَ  ََ  [49 ]العنکبوت: َوَما ََيْ
 «بلکه این آیات روشنی است در سینه های کسانی که به ایشان علم داده شده است. و جز ستمگاران آیات ما را تکذیب نمیکنند. » 

دل یا جان را مٌخبر،  بلخی نموالنا جالل الدی چنانکه. آگاهی و بیداری خوانده اند و عامل به همین رو، عرفا دل را منبع

 :خواند و روح را عامل آگاهی میداندیعنی خبر آورنده و پیغام آورنده، می

 ترستجان با ترآگاه او که هر//   خبرستمُ جان ماهیت و رسِ چون

 بود اللهی بیش این را که هر//   بود آگاهی تاثیر را روح

 افتد:گاه نور معرفت خداوند است، هیچگاهی در خطا نمیتجلیدل چون از نگاه او، و 

 اوست منظرگاه که گیرش دل حیو

 اوست آگاه دل چو ؟باشد خطا چون

 یا بگفتۀ عطار نیشاپوری: 

 دادست راه او خود نور در ترا

 دادست آگاه دل اینجایت در

 :نامدمی« حبل اهلل » ، و دل را میان بنده و پروردگارش ایستداند، زیرا دل وسیلهاقبال الهوری نیز دل را مبدأ و منشاء آگاهی می
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 اوست آگاه دل و خاک همه ما

 اوست اهلل حبل که کن اعتصامش

 : بدست آوردحقیقت را بینشِ تواند بدون چنگ زدن به دل، انسان نمیبه نظر او، و 

 است هافتاد غافل دل ۀآئین از و کورست جهان

 است هافتاد دل بر نگاهش شد بینا که چشمی ولی

 رسیدن به خودآگاهی مطلق ری دل و پرواز روح: سه مرحلۀتزکیۀ نفس، بیدا

پس اگر دل انسان منبع و عامل علم شهودی است و مکاشفه برای دل رخ میدهد، چرا بسیاری مان شاهد این تجربه 

که به تدریج از زمان کودکی  –ما  دنیوی گرایشات و تعلقاتنیستیم، زیرا هر انسان دل و جان دارد؟ پاسخ این است که دل در اثر 

 توانایی خود را از دست میدهد. چنانکۀ قرآن مجید به این موضوع صریحاً اشاره دارد:این  –در باطن ما ایجاد میگردند و نمو میکنند 

 ًَّ  [14]املطففِّي:  رَاَن َعَلٰى قُ ُلوِِبِم مَّا َكاَُوا َيْكِسُبونَ  ۚ   بَلْ  ۚ   َك
 « ده است.ربلکه اعمالی که کسب کرده اند در دلهای شان زنگ پدید آو، تنه چنان اس» 

ا در تواند حقیقت ردیگر نمی و غباری را ایجاد میکند، و زنگ شهر عمل ناشایست و بدی که انجام میدهد، بر آئینۀ دلانسان یعنی 

 هایی دارند:اشاره«  مودنِ آئینۀ دلصیقل ن» به آئینۀ دل تماشا کند. از همین آیت قرآن مجید است که متصوفین و عرفا 

 است جان خانه آن دیدن شما قصد گر

 )موالنا( بزدایید صیقل به آیینه رخ اول

 ندا به آیینه ز و نداجان ۀکاین//  دهند موضع رو پیش را صوفیان

 )موالنا( بکر نقش دل ۀآین پذیرد تا//  فکر و ذکر در زده صیقلها سینه

 برخوان نقش و را دل کن صیقلی و باش نر

 )موالنا( آمد منقش سو شش این جهاتبی و نقش بی

 دارد صیقلی چو مهرت جواهر از دل

 )حافظ( مصقول آینه هر حوادث زنگ ز بود

اند  . این مراحل عبارتبتواند نقشِ حقیقت را در آئینۀ دل تماشا کند ورا طی کند تا  یک سلسله مراحلانسان باید پس  

 .روح پیدا نمودنِ( پرواز 3دل، و ) ( بیدار شدن2و پاک نمودن نفس، ) ( تزکیه1از: )

د. نشناسی انسان دارقبل از اینکه به شرح این مراحل بپردازیم، الزم است تا شرح داده شود که عرفا چه برداشتی از روان 

رساند. نیز بحیث عامل چهارمی که نفس و دل را یاری می عقلکنند، و تقسیم می نفس، دل و روحمتصوفین روان انسان را به اجزای 

نفس و دل، دو دستگاهی اند که انسان را به بدی و نیکی امر میکنند. در واقع، علم خیر و شر در جوهر نفس و دل موجود است، و 

َواََٰاَفأَ الهام خیر و شر به انسان از طریق نفس و دل انسان رخ میدهد، چنانکه خدای تعالی میفرماید:  ْْ  فجور او به و » ْْلََمَها ُفُجوَرََٰا َوتَ 

انسان رخ میدهد. نفس ارتباط  انسان و الهام تقوا و خیر به دلِ (. یعنی الهام فجور و شر به نفس8ِ)الشمس: «  کرد الهام را تقوایش و
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و مرضیاتی است که به جسم انسان ی خواهشات . نفس داراطش با روح انسان استمسقتیم با جسم انسان دارد، در حالیکه دل ارتبا

ها چون خشم، کینه، کدورت، شکم )یعنی لذت خورد و نوش(، وغیره. همچنان، همه بدیمیگیرد، مثالً شهوت جنسی، شهوت  ارتباط

 معدنِ »د. از این رو، متصوفین نفس را نحیایی، وغیره از نفس انسان سرچشمه میگیرفسق، فساد، بدبینی، حسادت، خودنمایی، بی

ث و نفس بحیکشاند. آید انسان را بطرف آتش دوزخ مینامند، زیرا همۀ این اعمال ناشایست که از نفس انسان برمیانسان می« نار 

َما وَ ، قدرت اعمال نفوذ بر انسان را دارد و انسان را به اعمال بد امر میکند، چنانکه یوسف علیه الصاله والسالم گفت: قوۀ ناریِ وجود
« میکند...  امر بدی به قیناًی( را انسان سرکش) نفس که نمیکنم، تبرئه هرگز را خویشتن و » ِإنَّ الن َّْفَس َْلَمَّاَرة  بِالسُّوءِ  ۚ   ََ ْفِسيأُبَ رُِّئ 

 (. 53)یوسف: 

مرحلۀ اول در سیر انسان بسوی پرواز روحی یا خودآگاهی است.  نفس و حاکم گشتن بر نفس پاک نمودنِز همین رو، پس ا 

 نفس یاد میکند: قرآن مجید نیز به کرات از تزکیه و پاکی 

َُوَّاََٰا  َواََٰا  ﴾7﴿َوََ ْفٍس َوَما  ْْ َُّاََٰا  ﴾9﴿أَفْ َلَح َمن زَكَّاََٰا  َقدْ  ﴾8﴿فََأْْلََمَها ُفُجوَرََٰا َوتَ   ]الشمس[ ﴾10﴿َوَقْد َخا ََ َمن َد

 و! اختس پاکیزه آنرا کسیکه شد رستگار واقعاً. کرد الهام را تقوایش و فجور او به و. ساخت برابر آنرا ذاتیکه و( انسان) نفس به و »

 « !ساخت آلوده آنرا کسیکه شد زیانکار

ًً  ۚ   َأََلْ تَ َر ِإََل الَِّذيَن يُ زَكُّوَن أََُفَسُهم  [49]النساء:  بَِل اللَُّه يُ زَكِّي َمن َيَشاُء َوََّل يُْظَلُموَن فَِتي

رین میگرداند و به ایشان کمتآیا بسوی کسانی ندیدی که نفس خویش را تزکیه میکنند؟ بلکه خداوند هر کسی را بخواهد پاک » 

 «ستمی نمیشود. 

َا يَ تَ زَكَّٰى لِنَ ْفِسهِ   [18]فاِر:  َوَمن تَ زَكَّٰى فَِإَّنَّ

 «.. را پاکیزه ساخته است. خود( خویش کسیکه خود را پاک ساخت )به نفعِ ... »

)یعنی امر کننده « اماره » اش از ، و نفسدید و نفس خود را تزکیه و پاک نموپس زمانیکه انسان بر نفس خود حاکم گرد 

اْرِجِعي ِإََلٰ  ﴾27﴿يَا أَي َّتُ َها الن َّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة )بر مصداق آیۀ « مطمئنه » سوره یوسف ذکر گردید( به  53به گناه، چنانکه در آیت 
يًَّة  َِ َيًة مَّْر َِ بازگرد به سوى پروردگار ! اى نفس آرام گیرنده»  ﴾30﴿َواْدُخِلي َجنَِِّت  ﴾29﴿فَاْدُخِلي ِف ِعَباِدي  ﴾28﴿َربِِّك رَا

، رگشتبسوره الفجر( «  و درا به بهشت من. ان خاص من.به زمرۀ بندگ پس درآ ی و از تو نیز خوشنود گشته.یش، تو خوشنود شدهخوی

همین تزکیۀ نفس است. زمانیکه آئینۀ دل « آئینه دل صیقل یابد  » یابد. و منظور از گفتۀ عرفا کهدل قوت و قدرت خود را باز می

 تابد. صیقل یافت، دل زنده میگردد و نقشِ حقیقت و تجلیِ حقیقت بر آئینۀ دل می

همانگونه که مالئک و فرشتگان از نور آفریده  که جوهر روحیستچنانکه قبالً گفته شد، دل ارتباطش با روح است. دل 

سخاوت، باشد. رحم، مهر، محبت، صداقت، . پس همه خواصِ دل خواصِ ملکوتی میستآفریده شده ا دل نیز از نورشده اند، 

ای به وجود است. دل هیچ عالقه قوۀ نوریداری، برادری، گذشت، پاکدامنی، وغیره همه از دل سرچشمه میگیرند. دل در واقع امانت

اش با عالم آفاق و ملکوت است. پس زمانیکه نفس تزکیه و محکوم گردید، دل در وجود بیدار و حاکم این دنیا ندارد، و همه عالقه
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تابد. بدون اینکه انسان چگونگی انسان علم شهودی رخ میدهد، چون تجلی آفاق بر دل انسان می ایست که بهمیگردد. این مرحله

 به ذهن انسان میرسد. علم شهودی از طریق دلیقیت را بداند، قکسب یا الهام ح

ا خود را به حد اقل رساند، ت تعلقات و گرایشات دنیویهدف عمده از تزکیۀ نفس و بیداری دل این است که انسان 

 تجلی آفاق بر دل او صورتاش با عالم آفاق و ملکوت برقرار گردد. تا وقتیکه انسان در شهوات و لذات انفسی مشغول باشد، ارتباط

ای دارد، که یعنی انسان تا زمانیکه از این جهانِ شهوات و لذات انفسی نبُرَد، نمیگیرد. موالنا جالل الدین بلخی نیز به این نکته اشاره

 تواند. چنانکه میگوید:دل و جهان ملکوت رسیده نمی به جهانِ

 حس چو بیدار بود خواب نبیند هرگز //  از جهان تا نرود دل به جهانی نرسد

 این زمان جهد بکن تا ز زمان بازرهی //  پیش از آن دم که زمانی به زمانی نرسد

انسان چه نقشی دارد؟ بعضی  عقلکشانند، ند و میای اند که انسان را به خیر و شر امر میکنپس اگر نفس و دل، دو قوه 

عرفا گفته اند که عقل همانند زبان مقلد است. یعنی اگر نفس بر وجود حاکم باشد، عقل وسیلۀ تعقل و تفکر نفس قرار میگیرد، و اگر 

های شوم، ه باشد، عقل بیشتر راهدل بر وجود حاکم باشد، عقل وسیلۀ تعقل و تفکر دل قرار میگیرد. اگر عقل زیر تأثیر نفس قرار داشت

استفاده میکند. برخالف، اگر عقل زیر تأثیر دل قرار داشته باشد،  موزد در این راهآپوید، و از علمی که میفساد، قتل و بدی را می

 از علم اندوختۀ خود و گماشته میشود های نیکوکاریپیدا نمودن راه و های وحدانیت خداوند متعالعقل در راستای تفکر بر نشانی

 منظور موالنا جالل الدین بلخی است زمانیکه گفت:. همین استفاده میکندخدمت به دیگران  برای

 شانهای اهلِ تن احمالشان //  علمهای اهلِ دل حمالعلم

 علم چون بر دل زند یاری شود // علم چون بر تن زند ماری شود

»  در ،طور مثال. بُردندبکار میتن را برای نفس کلمۀ هجری  8های کهن فارسی، تا سدهنفسِ انسان است. در متون « تن » معنیِ 

کار ه برای نفس بکلمۀ تن را هموارترجمۀ قرآن مجید را به نثر مسجع نوشته است،  که اثر قرن پنجم هجری است و« تفسیر نسفی 

 روزیر پادشاه را در همثال میزند. « وزیر » تواند زیر نفوذ نفس و دل قرار بگیرد. امام غزالی عقل را به عنوانِ . خالصه، عقل میبردمی

ه داشتپس پادشاهی وجود را یا دل بدست می رساند و تدبیر و شیوۀ انجام کار را به پادشاه نشان میدهد.عزم اش کمک و یاری می

 بحیث وزیر نقش اجرا میکند. باشد یا نفس، و عقل هم برای هرکدامش

 پرواز و سیر روحیبه انسان ، بیدار و حاکم شد در وجود بعد از اینکه نفس تزکیه و محکوم گردید و دلمرحلۀ سوم، در  

های بلند روحی است، که در این حالت به انسان مکاشفه رخ پرواز یا سیر روحی به معنیِ توانایی انسان برای تجربه. دست میدهد

تر از بدست آوردن علم یا مکاشفه همان معلوم گشتن و هویدا شدنِ حقیقت برای انسان است. این شاید تجربۀ قوی کشفمیدهد. 

ر ذهن خود، اطالعی انسان از نحوه و چگونگی حصول و تابیدن علم شهودی بر دل و سپس بشهودی باشد. زیرا در علم شهودی، 

د که از حقانیت علم شهودی که در ذهن او رسیده است تائید و تصدیق یقینی در دل او وجود دار نمیداشته باشد، تنها اطمینان و

 بر او هویدا میگردد. چنانکه خداوند متعال میفرماید: الهامبسان  دارد، کهمیکند. ولی در کشف و مکاشفه، انسان تجربۀ بلندتر 

ُُوًَّل فَ ُيوِحَي بِِإْذَِِه مَ َوَما   َل َر َُّه َعِليٌّ َحِكيم   ۚ   َشاءُ ا يَ َكاَن لَِبَشٍر َأن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإَّلَّ َوْحًيا أَْو ِمن َورَاِء ِحَجا ٍَ أَْو يُ ْرُِ  [51: وری]الش ِإ
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 حکم هب کند نازل پس را، فرشته بفرستد یا ،پرده پس از یا ،اشارت به مگر خدا، او با گوید سخن که را آدمى هیچ نیست ممکن و» 

 )ترجمه از شاه ولی اهلل دهلوی(  « .است حکمت با مرتبۀ بلند خدا هرآیینه. است خواسته خدا آنچه خدا

( از 1در آیت باال، خداوند متعال میفرماید که سه راهی وجود دارد که خداوند به بشری از علم خود چیزی را هویدا سازد: )

 دیدن از عبارت اشارت،» فرماید: ای. شاه ولی اهلل دهلوی در شرح این آیت می( وحی توسط فرشته3( از پسِ پرده، و )2)طریق الهام، 

 آن ثالث قسم .نبیند را کسی و شنود آواز که است آن از عبارت پرده پسِ از و .الهام طریق به خاطر در علم القای از و است خواب

آمده « عام » نکتۀ دوم این است که این آیت به مفهوم «  39.اعلم واهلل گوید، سخن و شود متمثل آدمی صورت به فرشته که است

ی . ابوحفص نجم الدین نسفنی آن خاص گرددمع به پیامبران مختص نگردیده است تا اشاره دارد، و تنها« بشر » است، یعنی به همه 

 نیز این آیت را این چنین ترجمه و تفسیر نموده است:

 و نبوَد مر آدمی را که خطاب کند خدای تعالی با وی: مگر با اشارتی )و آن الهامی بُوَد که درَوَما َكاَن لَِبَشٍر أَن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإَّلَّ َوْحًيا » 

ْو أَ ق در حجاب بوَد، یا حق گوید و رسول شنود، و رسول از دیدار حأَْو ِمن َورَاِء ِحَجا ٍَ دلش افکند، یا خوابی بوَد که وی را نماید(، 
ُُوًَّل فَ ُيوِحَي بِِإْذَِِه َما َيَشاءُ  َل َر َُّه عالی خواهد، فرمان خدای تعالی آنچه خدای ت به یا به وی فرشته فرستد تا وحی رساند به وی يُ ْرُِ ِإ

 نسفی( )تفسیر« چه خدای تعالی یگانه است در عظمت و جالل، و مصیب است در افعال و اقوال.  َعِليٌّ َحِكيم  

پس در این حالت که به روحِ انسان مکاشفه رخ میدهد و الهام صورت میگیرد، انسان در حقانیت آنچه که در ذهن او از علم 

اهلل علیه  است. چنانچه زمانیکه پیامبر صلی خطاناپذیر و اشتباه ناپذیرالقا میگردد یقین کامل میداشته باشد. و این الهام و مکاشفه 

ها در مورد مشاهدات و به چشم سر مشاهده نموده بود و به دیگران حکایت کرد، بعضیکه به دل و بعد از معراج آنچه را  وسلم

ٰٰ َما َكَذ ََ اْلُفَؤاُد َما رَ پیامبر را تصدیق کرد و گفت: دلِ های پیامبر به شک افتادند، ولی خداوند متعال مشاهده و تجربۀ تجربه  َأ
 « و( آنچه را دید هرگز دروغ نگفت.دل )ا»  [11]النجم: 

پس از نقطه نظر عرفان و تصوف، زمانیکه انسان نفس خود را تزکیه نماید، و دلش بیدار گردد و پرواز روحی برایش دست 

میرسد.  نشدل و ذههای مختلف روحی برایش رخ میدهد و علم شهودی بر میرسد که تجربه بلندترین مرحلۀ خودآگاهیدهد، به 

به  .و روح سلطانی روح روان، روح مقیمروح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی،  ، چوننمایندعرفا روح را به چندین مراتب تقسیم می

روی  نیز، و سیانس اشاره دارند. در فلسفه مراحل مختلف خودآگاهیاین انواع روح از نقطه نظر تصوف و عرفان به  نویسنده،نظر 

از روح نباتی و . ولی آنچه که منظور عرفان وجود داردهایی بحث –همچون خودآگاهی نباتات و حیوانات  –سانی خودآگاهی غیران

در حالت  و یا سکتۀ مغزی میکند باشد. طور مثال، انسانی که ذهنش فلج میگرددبیداری انسان میپائین ح وسط روح حیوانی است

. تنها زنده بودنش محصول تپش قلب و موجودیت روح در بدنش است. پس دست میدهدخودآگاهی قبلی خود را از ، بردبسر میکوما 

)در . ددار را ترین سطح خودآگاهیپائینو ، که چیزی را حس نمیکند خودآگاهی چنین شخصی شاید همانند خودآگاهی نباتات باشد

از طرف دیگر، برند.( مغزی میکنند بکار می را برای کسانی که سکتۀ« 40نباتی حالت» هم اصطالح  امروزی علم پزشکی یا طبابت

د خودآگاهی اینها شایهائیکه تنها در عیش و نوش این جهان مصروف اند، و از این زندگی جز لذت شهوانی دیگر مطلبی ندارند، انسان

ه پردازد، بجهان میخودآگاهی حیوانات نداشته باشد. ولی زمانیکه انسان به تفکر در مورد خلقت خود و خلقت این هیچ فرقی با 

گاهی خودآ بلندترو روح سلطانی به مراحل  ، روح مقیمروان همین ترتیب، اصطالح عرفا از روحیابد. به دست می خودآگاهی بیشتری

  انسان اشاره دارند.
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اب ، اجتندر پاراگراف قبلی از آن یاد نمودم، که نزد عرفا و متصوفیندر اینجا از شرح بیشتر مراحل مختلف خودآگاهی در 

 روحی است اینست که عرفا چون از هر حالت و مراحل رود. اما آنچه که قابل ذکرورزم. زیرا بحث از گنجایش این رساله بیرون میمی

نی ماند. یعمحدود نمی حدس و گمان و نظریهتنها به گفتار شان خود شان است، و  و عینی عملی هایتجربهیاد کرده اند، نتیجۀ 

خود را شرح  هایبیان نموده اند و برداشت و تجربهنیز لف روحی را که عرفا از آن نام برده اند، کیفیت و خواص آنرا همه مراحل مخت

 داده اند. 

 

 گیرینتیجه

هایی هایی که در ذهن او خطور میکند، پاسخ، تا به پرسشدرَبَنستن حقیقت دست به دامن عقل میانسان متجسس در پی دا

آیا این انسان خردگرا به کنه حقیقت هستی پی خواهد  دایرۀ عقل و خردگرایی به تفسیر میگیرد.در را دریابد. در این راستا، دین را 

در شرح  استفاده از عقالنیتپاسخ برمیگردد به توانایی ذاتی عقل و روش  برد؟ در این رساله سعی شد تا به این پرسش پرداخته شود.

  .مسائل دینی

از یک سلسله را کمک کند اما خود  تواند در درکِ نسبی حقیقت مامیعقل در این رساله استدالل گردید که اگرچه 

ها نه تنها از خطاهای . این کاستیتواند حقیقت را چنانکه است درک کندکه نمی بَرَدها و نواقص ذاتی و درونی رنج میکاستی

ی از دستی عقل به بخشسرچشمه میگیرند، بلکه به کوتاه –که عقل یکی از قوای مهم ذهن را تشکیل میدهد  –سیستماتیک ذهن 

تواند روش مطلوب برای درکِ کاملِ حقیقت دانش نیز برمیگردد. پس عقالنیت که عقل و خرد را در مرکز روش خود قرار میدهد نمی

نسان را به درکِ کاملِ حقیقت برساند. بلکه بایست توسط یک قوای دیگری رهبری ا تواند به تنهایی خودنمیبرای انسان باشد. عقل 

( مسیر بینش را به عقل نشان دهد، 1) بایدقوای سومی، انسان  بر مبنای اینگردد تا بتواند ما را در رسیدن به حقیقت کمک کند. 

( نحوۀ استفاده و بکار انداختن عقل را بداند )یعنی روش و میتودولوژی درست، علمی، منظم، منسجم و سازگار داشته باشد(، و 2)

 محدودیت عقل را بداند و درک کند. ( توقع غیرواقعبینانه از عقل نداشته باشد، یعنی3)

. تنها با دستیابی به خودآگاهی و بیداری است که خواندحل بلند خودآگاهی و بیداری فرا میمراانسان را به  مجید قرآن

که نتیجۀ پژوهش و  – عرفان اسالمیتواند حقیقتِ هستی را درک کند، از خود آگاه گردد و پروردگار خود را بشناسد. انسان می

ما را در دستیابی به مراحل بلند خودآگاهی و بیداری کمک کند. میتواند  –مطالعه چندین صد سالۀ عرفا و دانشمندان اسالم است 

های سودمندی را اند، هدایات و رهنماییهای عرفان اسالمی که طی قرنها پژوهش تجربی و فکری سرِ هم بنا گردیدهها و آموزهتجربه

های عصر ها و پرسشاز هرگاهی برای چالشهای عرفان و تصوف بیشتر آموزهبرای رسیدن به خودآگاهی در اختیار ما قرار میدهند. 

 توانند باشند.حاضر ما پاسخگو می

عالمِ  تدرکِ حقیق د انسان را درمیتوان، متمم و مکمل گردد معرفت اله این است که عقالنیت زمانیکه باپیام اساسی این رس

 دود برای دستیابی به بخشی از علم )مثالً به علمو با توانایی مح خود با عقل کوتاهبدون معرفت و روحانیت، انسان د. هستی کمک کن

دعوای دانستنِ حقیقت را کند. نادیده گرفتن معرفت و روحانیت، که بُعد مهم عنصر آفرینش  تواندنمیمابعدالطبیعه یا میتافزیک(، 

ه گفتۀ نخواهد داشت. آنانیکه ب به انسان نتیجۀ دیگری یش را تشکیل میدهند، جز سرگردانیبخشی از ارتباط انسان با خداانسان را و 

غیر قابلِ تعریف کوچک سازند تا بتوانند با عقل و خردگرایی دعوای خداشناسی  اقبال الهوری میخواهند شخصیت خدا را به یک مفهوم

 به هدر رفته و –به گفتۀ ایمانویل کانت  –، و تالش اینها ای به نسل جوان امروز، جز گمراهی و بدبختی، ندارندکنند، ارمغان تازه
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خود را بیرون وا رهانند این « گرایی فکری سنت» پیام نویسندۀ این سطور به جوانانی که میخواهند از دایرۀ  ای خواهد بود.بیهوده

ا و تاریکیِ ماندگی جامعه معقبگرا باعث اینست که تفکر سنت فرضفکری تنها به معنی آزادیِ فکری نیست. اگر پیشاست که روشن

اد توان یک مقوله یا نظریه را بر بنیاز بنیاد غیرعقالنی است؛ نمی باید گفت که چنین روشی این نسلِ امروزی گردیده است، فکر

 اینکه چه نوع افراد به این مقوله یا نظریه باور دارند رد کرد، بلکه هر نظریه یا مقوله را باید بشکل عینی مورد نقد قرار داد. 

های عقل را نیز نکه از عقل و استدالل منطقی در استخراج احکام دینی کار گرفتند، محدودیتعلمای بزرگ اسالم با آ

 های اصول فقه معرفی کرد،شناسایی نمودند. یکی از این کسان امام اعظم ابوحنیفه بود که با آنکه قیاس را بحیث یکی از پایه

بهترین د توانابوحنیفه یکهزار و سه صد سال قبل پیشنهاد نموده بود میروشی را که محدودیت و شرایط قیاس را نیز مشخص ساخت. 

 باشد. ما روش معتدل در این زمان برای 

 

 

 

با ترجمه انگلیسی آن، تا کسانی که خواستار مراجعه به منابع اولیه در زبان انگلیسی باشند بتوانند به  فهرست اصطالحات علمی

 آسانی موضوعات را دریابند:

 rationality: ورزیخرد عقالنیت،

 rationalismخردگرایی: 

 cognitive psychology: شناسی شناختیروانشناسی ادراک، شناسی ذهنی، روانروان

 consciousness: ، بیداریخودآگاهی

 reason, intellectعقل: 

 deductive reasoning: ، قیاساستدالل استنتاجی

 inductive reasoningاستدالل استقرائی: 

 cognitive biasتعصب ادراکی، سوگیری شناختی: 

 belief biasسوگیری باوری: 

 cognitive illusionفریب ذهنی: 

 skepticism: ، شک گراییشکاکیت

 Epistemologyاپیستمولوژی، فلسفۀ دانش: 

 a priori knowledgeدانش بدیهی یا حضوری: 

  a posteriori knowledgeدانش پسینی یا حصولی:

  analytic propositionتحلیلی:قضیۀ 

  synthetic proposition قضیۀ تألیفی:

 phenomenonپدیده، فینومنن: 

 noumenonنومنن: 
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 Objective rationalityتعقل عینی: 

 empirical knowledge, perceptual knowledgeدانش تجربی، دانش ادراکی: 

 conceptual knowledgeدانش مفهومی: 

 intuitive knowledgeدانش شهودی: 

 

 

 

 هاو یادداشت هاپاورقی مؤاخذ،

 سوره آل عمران آمده است: 7چنانچه در آیت  1 

فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ  ۚ   هُوَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

و وَمَا یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُ ۚ   وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِِّنْ عِندِ رَبِِّنَا ۚ   وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۚ   ابْتِغَاءَ الْفِتْنَۀِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ

 الْأَلْبَابِ

 ساسا اینها است،( روشن و واضح یعنی« ) محکم»  آیات ازین( قسمتی) که است گردانیده نازل را کتاب تو بر که است ذاتی او» 
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 رویپی( است آمده زمینه در که محکمی آیات نظرداشت در بدون) است متشابه که را آن از قسمتی تأویل بقصد و انگیزی فتنه

 ایمان( کتاب) این به ما: » میگویند هستند قدم ثابت علم در آنانیکه. نمیداند آنرا تأویل دیگر کسی خدا جز حالیکه در. میکنند

 (.نمیتواند کرده درک را پیام این مفهوم یعنی) نمیگیرد پند کسی هیچ دانشمندان جز و. ماست پروردگار جانب از آن همۀ آوردیم،
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