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 عقال يعصمت عقل و خطا
  ahmadsaeidi67@yahoo.comو پژوهشي امام خميني آموزشياستاديار مؤسسه ي / دياحمد سع

 06/11/1395پذيرش:  – 10/06/1395 دريافت:

 چکيده
عقل تا  اي امور عاجز است؛ اما محدودةترديد عقل حد مشخصي دارد و )مستقل از ديگر قوا( از درک پارهبي

قاله، مکند؟ در اين تواند حدود آن را مشخص کند؟ آيا عقل در قلمرو خود نيز خطا ميکجاست و چه کسي مي

است دهد، ذاتي اي که خود تشخيص ميعقل در محدودهو عصمت حجيت  ايم کهبه دنبال اثبات اين ادعا بوده

الشي هر تد؛ و توان به غير عقل سپر؛ يعني اوالً تعيين حدود عقل را نميو قابل کم و زياد شدن از بيرون نيست

بـه مرکـ   خود را از جهل بسيط يا باشد تااي عقل بر يتواند تنبيهتنها ميبيرون عقل، براي تحديد عقل از 

کنـد و نمي ؛ ثانياً عقل در قلمرو خود خطـاپيدا کند« علم به علم»يا « علم»خود،  هاييتحدودمآورد و به در

قل ععصمتِ  کارر توان عقل و انتشکيک دگردند؛ ثالثاً خطاهاي به ظاهر عقلي، به ديگر ابعاد انسان عاقل بازمي

الف در نوعي شکاکيت فراگير و خگرفتار شدن ، سرانجامي جز اي که براي آن آفريده شده استدر محدوده

 .نداردفطرت 

 عقل، عقال، استدالل عقلي، حجيت، ذاتي. ها:کليدواژه
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 مقدمه

افراط  بحث و نزاع دربارة ارزش عقل و ادراکات عقلي همواره مطرح بوده و هست. به طور طبيعي

ــوع  ــه ن ــي ک ــدازة بيو تفريط ــه ان ــر ب ــردي و بيبش ــاي  دارد )ر.ک: خ ــود در کاره ــري خ خب

عقـل  بي  وجود داشته و دارد. برخـي بـرايو(، در اين مسئله نيز کم479ص  ق،1414البالغه،نهج

رخي ماند و متقابالً بگيرند که براي شهود و وحي جايگاه و منزلتي باقي نميچنان شأني در نظر مي

رکات کنند که گويي عقـل و مـدشهود يا شريعت، چنان عقل را تنقيص مي ديگر با تکيه بر اهميت
يـده هاي شيطاني، موانعي بر سر راه اسـتکمال انسـان هسـتند و نادعقلي همچون شيطان و وسوسه

 رود.شمار ميگرفتن آنها يک فضيلت به

 (.58 همان، ص) «ةُالْجَادَّ يقُ الْوُسْطَى هِيمَضَلَّةٌ وَ الطَّرِ وَالشِّمَالُ نُيمِيالْ»

زدگي تـوان آن را عقـلبه باور بسياري از عارفان و فيلسوفان و عالمان، هم گراي  اول )که مي

اد( بـر گريزي نام نهـستيزي يا عقلتوان آن را عقلمحوري ناميد( و هم گراي  دوم )که مييا عقل

و تحريکـي انسـان خطا هستند و سخن صحيح آن است که عقل نيـز ماننـد ديگـر قـواي ادراکـي 
ر خارج کارگيري آن داي دارد و استفاده از آن در محدودة خود صحيح است و تعطيل يا بهمحدوده

 اش غلط است. از محدوده

باري را در  زيانبا توجه به اهميت اين مسئله و با عنايت به اينکه اشتباه در اين زمينه نتايج جداً

آورد، بـر آن هاي حيات انسان بـه بـار آورده و مـيعرصه تبع، در ديگرهاي معرفتي بشر و بهحوزه

زدگي را در ستيزي و عقلشديم که حد و حدود صحيح عقل را بررسي کنيم و حد وسط ميان عقل

گرايـان و حد وسع خود روشن سازيم. براي اين منظـور بـه چنـد اخـتالف اساسـي در ميـان عقل
تـرين مسـا ل اي نسبتاً نو به آنها پاسـ  بگـوييم. مهـمايم از زاويهايم و کوشيدهستيزان پرداختهعقل

 اند از اينکه:مزبور عبارت

 ن کند؟ييت دارد که محدودة عقل را تعيصالح يچه کس. 1

 محدودة عقل تا کجاست؟. 2

 د؟خارج نشو تواند از قلمروي خودکند؟ اساساً آيا عقل مي. آيا عقل در محدودة اختصاصي خود نيز خطا مي3

 ه کرد؟يد توجيفات عقال را چطور بااختال. 4
م؛ سـپ  حـدود فهـم يامـوردنظر خـود را مطـرح کـرده يعقل و معنا يدر نوشتار حاضر ابتدا معان

م و يام و در ادامه به دفاع از ارزش مـدرکات عقـل پرداختـهيانموده يرمستقل عقل را بررسيمستقل و غ
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ر ابعـاد خـود ديگـر اثـر دخالـت دادن بـم که انسان عاقـل يادانسته ييرا خطاها يظاهر عقله ب يخطاها

 هستند. يريشود و به طور کامل قابل اجتناب و جلوگيمرتک  م

 . معناشناسي عقل1

 شمندان مسلمانيعقل در اصطالح اند. 1-1

 ق،1400نا، يسـر.ک: ابن، داشـته و دارد )از جملـه يمتفاوت يا کاربردهاي ي، معانيعقل در فرهنگ اسالم
 ،االعسـم ؛161-158ص ق،1410، ةياالد ؛224-213ق، ص1414، ةيمجمع البحوث االسالم؛ 89-87ص

ــام  ؛243-240ص، 1989 ، 1363ن، ي؛ صــدرالمتأله84ق، ص1414، بايصــل ؛499-457، ص1998، جه

لفـ  کاربردهـاي ا يـ ين معـانيتـراز مهم ي(. برخـ514-513ص ،1981ن، ي؛ صدرالمتأله137-135ص

 ند از:اشمندان مسلمان عبارتيان انديدر م« عقل»

 ؛(88-87صق، 1400نا، يس)ر.ک: ابن ک و بدين امور نيز بييتم ةقو( :)جمهور. 1

، ي؛ غزالـ366، ص1ج ق،1418، يرازفخـر )ر.ک: اتيـمـدرک کل ةنـه قـو يکلـ اتادراکـ( :)حکما. 2
 ؛(114ص ق،1416

سـت از ان اصطالح، عبارت يدر ا. عقل کنديکه انسان با تجارب خود کس  م ياحکام کل( :)جمهور. 3

رنـد )ر.ک: يگياستنباط مصالح و اغـرا  قـرار م يبرا يکه در ذهن انسان هستند و مقدمات يايمعان

 ؛(135، ص1363ن، ي؛ صدرالمتأله88ق، ص1400نا، يسابن

 مـو،ه؛ 88ق، ص1400نا، يسـاش )ر.ک: ابنياريـاخت يدة انسـان در رفتارهـاي)جمهور:( حالت پسند. 4

 ؛(240م، ص1989
 (؛88ق، ص1400سينا، فطري يا بديهي )ر.ک: ابن (تصورات و تصديقات. )حکما در کتاب برهان:( ادراکات )5

ک: )ر. يهيو بـد يفطـر يکلـ يهـاا قـوة مـدرک گزارهيـبرهـان  ي:( قوة مدرک مبادصدرالمتألهين). 6

 ؛(136، ص1363ن، يصدرالمتأله

 سـتند،ه يرا از آن جهت که کل يکل امور يستيچکه  ياقوه يعني يعقل نظر:( نف )حکما در کتاب . 7

 ؛(88ق، ص1400نا، يس)ر.ک: ابن کنديدرک م

تـا  ه اسـتيشـوق ةک قـويـتحر أکه مبد ياقوه اي يعقل عمل:( يو کت  اخالق نف )حکما در کتاب . 8
 ق،1400نا، يسـار کنـد )ر.ک: ابنيـرا انتخـاب و اخت يامور جز ـ يا پنداريات معلوم يغا يانسان برا

 ؛(258ص ،1354ن، ي؛ صدرالمتأله136-135، ص1363ن، يز ر.ک: صدرالمتألهي؛ ن88ص
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)ر.ک:  اتادراکـ يصرف برا ياقوه اي( 136، ص1363ن، ي)ر.ک: صدرالمتأله يوالنيعقل هنا:( يس)ابن. 9

 ؛(89-88ق، ص1400نا، يسابن

ات يـک نظردر ياستعداد نف  بـرا اي( 136، ص1363ن، ي)ر.ک: صدرالمتأله عقل بالملکهنا:( يس)ابن. 10

 ؛(89-88ق، ص1400نا، يسابن  به فعل نف  )ر.ک: يا قوة قري اتيهيپ  از درک بد

گـرفتن  ؛ قـراراتيـکسـ  نظر ةا قوي( 136، ص1363ن، ي)ر.ک: صدرالمتأله عقل بالفعلنا:( يس)ابن. 11
ضـار بفهمـد و احرا  يمعقـوالت نظـرتواند بهر گاه بخواهد که  يکمال يتيت و موقعينف  در وضع

 ؛(89-88ق، ص1400نا، يسابنکند )ر.ک: 

 ن(؛د )ر.ک: همااي از نف  که بالفعل صور موجودات در آن موجود باشنيا مرتبه عقل مستفادسينا:( . )ابن12

: ز ر.کيـ؛ ن89ص، مجرد از مـاده )همـان ا جواهر ذاتاًي مجردات تامر يز ساينا:( عقل فعال و نيس)ابن. 13

 ق،1412 ،اخـوان الصـفاترند )فيتر و شـرطي( که از نف  بسـ137و 136، ص1363ن، يصدرالمتأله

 (.184و  181، ص)همانآيند شمار ميبهن مخلوقات خداوند نخستي( و 198ص ،3ج

 ن نوشتاريموردنظر از عقل در ا يمعنا. 2-1

تـام؛ و  نه عقل فعال و ديگر مجردات مراد ما در اين بحث، عقل به عنوان يکي از قواي نف  است
النف  صـدرايي، ايـن نه يک مرتبة خاص از مرات  و درجات قوة عاقله. اين قوه )يا بر اساس علم

 مرتبه از نف (:
، ةياالسالالم؛ مجمـع البحـو  18ص ق،1402، يرازوان اسـت )ر.ک: يـان انسـان و حيـز ميوجه تما. 1

 (؛213ق، ص1414

 است )همان(؛ف يوجود آن مالک تکل. 2
ات يـدرک کل يعنـي(؛ 165تا، صي، بياست )ر.ک: کند يم کليا و تصورات و مفاهيق اشيمدرک حقا. 3

 ياهرز با واسطة حـواس ظـيرا ن يم جز يعقل است وگرنه عقل، مفاه يهاژهياز اختصاصات و کارو
 کند؛يدرک م يو باطن

، ق و حکـم کـردنيگـر، تصـديعبـارت دبه . است يو کل يجز  يهاقات و گزارهيمدرک آرا و تصد. 4

ز ـ کـه مربـوط بـه حکـم و يل، خطا و صواب نين دليبه هم قاًيعقل است و دق يهاژهياز کارو يکي

(. 199، ص6، ج1377، ير.ک: مطهـر، د به حواس نسبت داده شوند )از جملـهيـ نبا ق هستنديتصد

، يعربـد )ر.ک: ابنيايبه چنگ ذهن ب از قوا يکيق يبارتر از آن است که از طرنات گريدر واقع، واقع

ل داده يـبه عقل تحو يا باطني ياز حواس ظاهر يکيت از ياز واقع ي(؛ لذا هر شأن671، ص2ج تا،يب



  11 عقال يعصمت عقل و خطا

شود و عقل که موجود متشخص را با کمک چند قوه و با حضور در متن واقع درک کرده اسـت، يم

متعـدد را  يهاجنبـه يتِ واحـدِ دارايـکامـل از واقع يريپراکندة حـواس، تصـو يها  دادهيبا ترک

 ؛کنديم يبازساز

اقـع، وند درک يرادر ف يعنير قوا را بر عهده دارد؛ يسا يها  دادهيسه و ترکيز مقايل و نيه و تحليتجز. 5

الوه بـر گذارنـد و قـوة عاقلـه عـيار عقـل ميخود را در اخت يهاافتهي، يرونيو ب يهمة حواسِ درون
تـر و روابـط يم کليابد، اقدام به کشـف مفـاهييمختلف در مرحلة ح  م يکه به انحا يم کليمفاه

ن ير همـبـدهـد. فالسـفه ي  ميق، دان  خود را افزاين طريکند و از ايگر ميکديادشده با يم يمفاه

 ؛داننديف و استدالل )معرف و حجت( را از شئون عقل مياساس، تعر

 (؛33ص ق،1405، يمدرک مجردات است )ر.ک: فاراب. 6

؛ 134، ص2008، يسـت )ر.ک: فـارابين يازمنـد آلـت جسـمانيو مجـردات( ن يدرک امور کلـ ي)برا. 7

 (؛213ق، ص1414، ةياالسالممجمع البحو  
 ؛(214صق، 1414، ةياالسالمکند )ر.ک: مجمع البحو  يم يرا بررسي ديگر خطا و صواب قوا. 8

 شود.يم ميبالملکه، بالفعل، و مستفاد تقس، يوالنياست و به عقل ه يمرات  و درجات يدارا. 9

 رمستقل عقل(يتوان عقل )حدود فهم مستقل و غ. 2

ون عقـل صـرف و بـد يهرچند در عمل، گاه -الجمله مورد اتفاق است. فالسفه يت عقل فيمحدود. 1

 -انـددهم  درازتـر کرين آن را از گلـيچـوب يکنترل نکرده و پا يخوبعت را بهيپشتوانة شهود و شر

هود د شـيبا درک آنها يافت و برايتوان درياز امور را تنها با عقل نم ياند که بعضح کردهيخود تصر

ن، يصـدرالمتأله ؛401، ص3ج ،1375، ير.ک: طوسـ، عت را بـا عقـل همـراه کـرد )از جملـهيو شر
يرة لبصالاهذه المعاني وإن كانت برهانيالة لنالن إدكاك الا ال يمنالن إال ب الوك : »(108 ، ص9 ج ،1981

 ؛(76، ص8، ج1981ن، ي)صدرالمتأله« والنشف ولذلك مما خفيت على أكثر المتفنرين

ندارنـد و  يدشـمن ياز مخلوقات اله يکيروشن است که مخالفان منصف عقل، با قوة عاقله به عنوان . 2

 گـر، منتقـدانِيآنها متوجه نحوة تعامل انسان با عاقله و ادراکات آن است. بـه عبـارت د يهمة نقدها

شـناخت هسـتند نـه  يهااز حوزه ي، مخالف استفاده از قوة عاقله در برخ«مدارانو عقل يمدارعقل»

 ي  جـاريبـوکمنيز انسان  يکيو تحر يادراک يقوابارة ديگر در مسئلهن ي. ايمخالف آن به طور کل
د بـر يدر انسان و با تأک يو غضب يشهو ياخالق، ضمن ارج نهادن به وجود قوا ياست. عموم علما
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 يطـيو تفر يافراط يريکارگرا از به ين قوا و استفاده از آنها در موضع مناس ، آدميضرورت وجود ا

بـارة مـذاکره کـرد، چـه دراش بـارهتـوان دريبحث دارد و م ين آنچه جايکنند. بنابراين قوا منع ميا

حـدودة اسـتفاده اسـت و م يريکارگانسان، نحوة به يکيو تحر يادراک يقوابارة ديگر عاقله و چه در

 ؛نه اصل وجود قوه و نه اصل استفادة بجا و مناس  از آن

 ف(ياه توصـل )همريدو کار عمدة عقل، تحل ادعا شده است؛ اما مسلماً يمتنوع يعقل کارکردها يبرا. 3
ن ر و بـاطبه حواس ظاه يو استدالل )و انتقال از معلوم به مجهول( است و عقل در هر دو کار، متک

رد، يـگيمار يـکه از سمع و بصر و فـؤاد در اخت يعقل در هر دو مورد، از مواد و مصالح ينعياست؛ 

 «حـ ال إلـ  يتنتهـ معارفـه و اإلنسـان علـوم ان»: آورديبشر به ارمغان مـ يبرا يديجد يهادان 

 ؛(308، ص5ج ق،1417،  ي)طباطبا

ا وجـود تنها حقايقي را که بـ. عقل تحليلي ـ توصيفي )عقل در کارکرد تحليلي و توصيفي خود( 4

الي تواند تحليل و توصيف کند و عقل استداللي ـ انتقـمتشخص و جز ي آنها تماس داشته مي
راي ديهيات بـهاي پايه يا همان ب)عقل در شأن و کارکرد استداللي و انتقالي خود( بايد از گزاره

 افزايي کمک بگيرد؛دان 

نـابع و مار گـرفتن يـاز در اختپـ  گرچـه ؛ صالح نـاتوان اسـتار داشتن منابع و ميعقل بدون در اخت. 5

دالل ل و اسـتيکه از جملة آنها تحل -خود  ياختصاص ي(، در کارهايمصالح از ح  و شهود )و وح

( مفهـوم يجـابي)مادرزاد( از درکِ )اکور کند. عقلِ انسانِ يت ميمستقل از ح  و شهود فعال -است 

داشـته ار نيختاه را در يپا يهاکه گزاره يز عقليآن ناتوان است. ن فيل و توصيرنگ، و به تبع، از تحل
ا ک معنـيـز بـه يـخـود ن ياصـل يهاژهيدر کارو ياز استدالل کردن عاجز است. پ  عقل حت، باشد

 ؛قواستديگر ازمند ين

ترين شکلِ استداللِ برهـاني، اسـتفاده از قيـاس شـکل اول اسـت؛ امـا در شـکل اول ترين و رايج. بديهي6

ايـم؛ يعنـي بـراي امـري کلـي و معلـوم دانستيم از اجمال بـه تفصـيل درآوردهقياس، صرفا آنچه را مي

و علـم اجمـالي و ايم )محمول کبرا، يا همان اکبر(، تعيين مصداق )موضوع صغرا، يا همان اصغر( کـرده

ايم؛ اما علم به کبرا و صغراي استدالل از کجا به دسـت آمـده اسـت؟ بسيط و سربستة خود را باز کرده
هاي ديگري باشند. اگر ايـن رشـته را طبعاً مقدمات استدالل اگر بديهي نباشند، بايد خود نتيجة استدالل

مقدماتي بديهي و غيرمسـتدل دارد. پـ  شويم که پي بگيريم، ناگزير به استدالل نخست ذهن منتهي مي

اند؟ پاسـ  شوند؛ اما بديهيات چگونه معلـوم ذهـن شـدههمة علوم تصديقي انسان به بديهيات ختم مي
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صحيح اين مطل  که مورد تأکيد و تصريح برخي از انديشمندان مسلمان نيز قرار گرفته، آن اسـت کـه 

تدريج از راه چشم و گوش )حواس ظاهري( و دل )حـ  ها را نداشته، بلکه بهانسان از ابتدا اين گزاره

التأمل في حال اإلنسان والتدبر في اآليالا  النريمالة يفيالدان : »(78: نحلر.ک: )باطني( آنها را يافته است 

يبتالد  مالن  ال أع ي العلم بخواص األشياء وما يستتبعه مالن المعالاكا العيليالةال أن علم اإلنسان ال ظري 

  (.311-310؛ نيز ر.ک: همان، ص309ص ،5ج ،ق1417)طباطبا ي، « الحس
حاصـل  اا عـالم معنـيـت در عـالم محسـوس يـة انسان با برخورد با واقعيگر، علوم اوليبه عبارت د

، يو بـاطن ين محسوسات ظاهريريز يهاهيشوند و عقل حاضر در مرتبة حواس و دل، با درک اليم

اسـت نـه در سـودمند ها ل داشتهيدر تفص عمدتاً، «مستقل»برد. حاصل آنکه عقلِ يبه معقوالت م يپ

عقـل بـه »و « ک ابـزاريـعقل بـه عنـوان »ن مياد يگر، بايمجهول عالم. به عبارت د يکس  قواعد کل

 ؛فرق گذاشت« ک منبعيعنوان 

 را از چـه همسـئلمتمرکز شـود و  يزيد بداند بر چه چيز بايها ن  داشتهيه و ترکيتجز يبرا يعقل حت. 7
آن  يايـزوا ايـ مسـئلهاصالت وجود، اگر عقـل بـه اصـل  مسئلهمثال، در راي ب د.کن يررسب ياهيزاو

د کـه و گفتـه شـوااما اگر به عقل تنبه داده شود و به ؛ ابديرا در قتيحق توانديتوجه نداشته باشد، نم

ا اصـالت وجـود ر يسـادگاز بحث متمرکـز شـود، به ياهيتوجه کند و بر چه زاو يبه چه حد وسط

 ؛کنديم قيتصد

مثـال، راي دارد و بـاي ويژه ه، محدوديادراک يقواديگر درست است که عقل مانند سامعه و باصره و . 8

قـل از ات رنگ و صـدا را توقـع داشـت؛ امـا عيجز « ميمستقل و مستق»توان از قوة عاقله درک ينم
 متفاوت است: يادراک يقواديگر شود، با يل بدانها اشاره ميکه در ذ يجهات

 يراکـاد ير قـواديگـازمنـد اعـداد يز نيـژة آن است نيکه کارو يدرک امور کل يبرا يعقل حتالف( 

 و ياو )که توسط حـواس ظـاهر يانسان مسبوق به ادراکات شخص ياست؛ چراکه همة ادراکات کل

سـتقل م ک معنـا کـامالًيـز به ين يدر درک امور کل يعقل حت يعني؛ ندستهرند( يگيصورت م يباطن

وا کـه ر قـديگ( محتاج است؛ برخالف يا ظاهري يحواس )باطن« اِعداد و امداد»کم به دستست و ين

 (؛523، ص2ج تا،ي، بيعربگر قوا هستند )ر.ک: ابنيک معنا مستقل از عقل و ديبه 

واسـطه و يکننـد و از درک بيمربوط به خود را درک م ير قوا که تنها امور شخصديگبرخالف ب( 

مِ يرمسـتقيات، قادر بـه درک غيعاجزند، عقل عالوه بر درک کل يادراک ير قواگديباواسطة مدرکات 

رنـگ کم يحضور ،يرا عقل در هر ادراکيز هست؛ زين يادراک ير قواديگ يو شخص يمدرکاتِ جز 
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کـه دسـت بـا  يبـرد. زمـانيت ميا پررنگ دارد و ح  و سهم خود را از مواجهه و برخورد با واقعي

ا يـال )خزانـة حـ ( مـنعک  يـاز آن در ح  و خ يشخص يريکند و تصويء گرم برخورد ميش

، ي( و حسـي)شخصـ يجز ـ يز حاضـر اسـت و عـالوه بـر گرمـايشود، عقل نيا ساخته ميمنتقل 

ز درک يـت را نيـف، عـر ، ماهيف محسوس، کيف ملموس، کيحرارت، کهمچون  يکل يميمفاه

شده اسـت کـه از جملـة را ه خود ا يبر درک عقل از امور متشخص در جا ياريکند. شواهد بسيم
موضـوعِ  يق به ثبوت محمول بـراي، حکم و تصديا به عبارتيه ـ يه و جز ية شخصيل قضيآنها تشک

 ؛است که مستلزم درک موضوع و محمول است -يا جز ي يشخص

 اسـتمداد از م عقل محدود بهيدرک مستقافت که هرچند يتوان دريم يخوبر بهيبا توجه به دو نکتة اخ. 9

اننـد بتو يو بـاطن يظـاهر يندارد و هر چقدر که قوا يتيم آن محدوديرمستقير قواست، درک غديگ

کـه  يزانيتواند به ميعقل م يکند. حت يتواند آنها را همراهيز به طور نامحدود مي  بروند، عقل نيپ

 يبان وحـشوند، با صـاحيگنجند و به او ارا ه ميدار ميو شهود و مشهود در قال  گفتار و شن يوح
  ند.ک يو همراه يو شهود، همدل

اشـد و ق بيکه منـور بـه ذوق حقـا يعقل يحاصل آنکه تنها عقلِ وابسته به فکر، محدود است و برا

خـذ اعت و شهود ي، مقدمات و مصالح فهم را از شرير کمالياز س يکردن مراحل يکه ضمن ط يعقل

 )نسـبت بـه ادراکـات يتيعت و شهود منفعل و قابل اسـت، محـدوديه معارف شرکند و نسبت بيم

ة يالودالذ نحالن دالد لعل الا مناشالفا  م: »(41، ص1ج تـا،ي، بيعربر قوا( وجود ندارد )ر.ک: ابنديگ

 ؛(263، ص6ج ،1981ن، ي)صدرالمتأله «ةين البرهانيمطابية لليوان
ارد و نـد يتيافـت، محـدوديت فهم و درک و دريقابلاگر عقل )از آن جهت که عقل است( به لحاظ . 10

ک منظـر يـ توان گفت که عقل ازيکند، ميار او بگذارند، درک ميدر اخت يادراک ير قواديگچه را هر

بـور، مز ي، قـواييالـنف  صـدرا( قرار دارد، بلکه مطابق علمي)و وهم ياليو خ يحس يدر طول قوا

 ند.آيميشمار بهون قوة عاقله ئا شيمرتبة نازل 

ا فـؤاد، يا دل يمتفاوت است. قل   ال کامالًيان عقل و ح  و خيان عقل و قل  با نسبت مينسبت م. 11

دا کنـد و عقـل را يـپ يو برتـر يتواند نسبت به عقل سروريم -اگر بالفعل شود -است که يگوهر
همـراه  و عقـل منـور کـامالً ي ، قلـ  نـورانيـن ترتيـآن شود. به ا يد و سب  ارتقايتابع خود نما

کنـد و هـم عقـلِ منـور، قلـ  را )ر.ک: يعقـل را درک م کـامالً يهـم قلـ ِ نـوران يعنيشوند؛ يم

اليلال  إاا   الوك بالال وك اإلل الي  »؛ (249ـ248ص ،1360ترکه، ابن ؛8، ص1ج ،1981ن، يصدرالمتأله
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الحيالاقق بالتبعيالة إدكاكالاً مجالرداً مالن يت وك العيل أيضاً ب وكه ويتبع اليل   ألنه دوة من دواه  فيالدك  

 (.347، ص1375، يصري)ق «التصرا في ا

 عصمت عقل. 3

 يبـرا و مسـتقالً ماًياز امـور، مسـتق يادارد و درک پـاره يالجمله حد و حدود يگذشت که عقل، ف. 1

اللّـه ولکـن تـاب که االثنان اال وله اصل فـ  يختلف في: ما من امر قال ابوعبد اللّه»: ستيعقول ممکن ن

 .(335، ص2ج ،1383ن، ي)صدرالمتأله «التبلغه عقول الرجال
توان بـه ين حدود عقل را نميين است که تعيما ا يد حدود عقل را روشن کند؟ ادعايبا ياما چه کس

مـا اا... روشـن کـرد؛ يـا عـرف يعقل ، توان با شرعير عقل سپرد. حد و حدود شهوت و غض  را ميغ

د. مشـخص کـر رونيتوان محدودة عقل را از بينم ن کرد. منطقاًييتوان با عقل تعيم محدودة عقل را تنها

 ياو کبـر ار صـغريـا نفهم. اگـر مقـدمات فهـم ـ نظيبه عقل گفت: بفهم  يتوان به صورت دستورينم

توانـد ي، نمکند و اگر نباشـنديحاضر باشند، عقل درک م -استدالل و توجه و سالمت عقل از شبهه و... 

ت سـيممکـن ن ين  الهـيبردن در آفر ده است و دستين صورت آفريعقل را به ا يتعالک کند. حقدر
 ياريـ، اختيرا اگـر مقـدمات حصـول امـريـست؛ زين يهمواره جبر ي(. البته فهم عقالن30: )ر.ک: روم

ن يـلـذا بـه ا. آيدشمار ميبه يارياخت يار انسان نباشد، امريتحت اخت ماًيباشند، هرچند خود آن امر مستق

 توان به عقل دستور داد: مقدمات فهم را فراهم کن و بفهم.يمعنا م

 يبـرا ينبهـه و تيتواند تنبيا... تنها ميا کشف يعت يروان شريپ يد عقل از سويتحد يبرا يهر تالش

 علم بـه»ا ي« علم»آورد و به حد و حدود خود، ا مرک  دريط يکه خود را از جهل بسآيد شمار ميبهعقل 

ا يـاجمال فهمد، تخطئـه کـرد. عقـل هـر آنچـه بـهيکه م ياتوان عقل را در محدودهيدا کند. نميپ« علم
و اسـت  يدهـد، ذاتـيص ميکه خود تشخ يات عقل در محدودهيفهمد، درست است. حجيل ميتفصبه

د، در خـو يهين بدان معناست که عقل عـالوه بـر مـدرکات بـديست. ايرون نياد شدن از بيقابل کم و ز

ود از   و معصوم است. عقل در سـهم خـيات کس  کرده، مصيهيمنطق از بد يهيکه با قواعد بد يعلوم

 ؛ادراکات انسان، معصوم است

گسـترده  يتي، منجر بـه شـکاکيلِ عقليه و علمِ قليمخدوش کردن عصمت عقل در مستقالت عقل. 2

د يـترد يشناخت، در عقـل و ادراکـات عقلـ ر منابعديگ  ارج و ارزش يد افزايبه ام يگردد. اگر کسيم
ک در توان عقل، عالوه بر نابود ساختن ارزش مـدرکات عقـل، اعتبـار يد بداند که تشکيکند، بايجاد ميا
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روان يـپ يبرا يک در توان عقل، حاصليرو، تشکنيبرد. ازاين مي  از بيبوز کمير مدرکات انسان را نديگ

انکـار  ي( و بـرا266ص ،1354 ؛ همو،325، ص3، ج1383ن، يصدرالمتألهعت و شهود ندارد )ر.ک: يشر

 يشود. بـراير و خالف فطرت تصور نميت فراگيشکاک يجز نوع ي( عقل، سرانجامةالجمل يعصمتِ )ف

را که ـ مطابق ظاهرشان ـ خطـا را بـه صـورت مـبهم در  يروشن شدن منظور خود، دو نمونه از عبارات

 م.ينکياند، نقل و نقد منستهات انسان روا دايهمة نظر

  يـالغ حيمفـاتن و عالمانة خود بـر ترجمـة ياز دانشمندان معاصر در ضمن مقدمة وز يکي. نمونة اول
 سد:ينوين ميصدرالمتأله

عـدم ( شود: الـفيص ميگونه تلخنيق فلسفه با شرع[ بديروش مشاء در تطب يعنين روش ]يما بر ا ينقدها
د نبـوده و يـچ وجـه قابـل ترديات عقـل بـه هـي. ضروريبه ضرور ينظر يايمراعات اصل خطا در رد قضا

ز ا ه واقعاًک يات هم در صورتيبر آنها استوار است و نظر يو علم يساختار اعتقاد ةستند و همير نيپذمعارضه
ا يگردد يات برميبه ضرور قتاًيحق يه نظريا فالن قضينکه آياما ا؛ رنديدناپذيات استنتاج شده باشند، ترديضرور

در هـم در قهر  يوجود دارد. ذهن بشر يريگجهين رد و نتيرا احتمال خطا در ايز؛ د استينه، البته قابل ترد
ن اسـت يسـت و منظـور مـا از اصـل خطـا در رد همـيدر مقـدمات ن يمنطق آزموده باشد، مصون از خطـا

 ، ص پنجاه و دو از مقدمه(.1384ن، ي)صدرالمتأله

 يرضـروريغ ما که به عقل يو اکتساب يمدارک استدالل» گر نقل شده است:يد ييشان در جاين از ايهمچن
 (.210، ص1391، ي)اردستان «شود، جواز خطا دارديما مربوط م

م، يداندر اسـتدالل بـ يذهن را در معر  خطا يم و به طور کليريبگ ين سخنان را جدياگر ظهور ا
 د:يآيچند مشکل به وجود م

شـان ي. البتـه اآيـدشمار نميبه)و مصون از خطا(  ينيقيز يخود ن يعنيول است؛ ن ادعا خودشميا اوالً
 وات يهياگـر سـخنان فـوق از بـد مسـلماً يولـ، )همـان(« اسـت يضرور يهانها دان يا»معتقد است: 

 ؛شدنديمناز آن غافل  بوعليمانند  يان و نوابغيشان، مشا يبودند، مطابق گزارش اميات عقل يضرور
ات، يهيدا بـيـات يم کـه ضـرورييد بگـويهستند، با يهيل سخنان بدين قبيم اياگر فر  کن يحت ثانياً

نـا شـان بيا کـه يگر، با اعتقـاد بـه قـانون عـاميکنند. به عبارت ديت نميما را کفا ياجات علميتمام احت
 يمت وحـصـعتوان اثبات ضرورت مبدأ و معاد، يگر نمينهاده، د« اصل خطا در رد»گذاشته و نام آن را 

و بـه  عتِ حـق را مصـون از خطـايشـر يهيربـدير ارکـان غيتوان ادلة سـايدانست و نم ينيقيرا  يو نب

ان، بـودن )همـ« قابـل اعتمـاد»تـوان سـخن از ياسـاس حـداکثر منيدانست. برا« هي  فيال ر»اصطالح 

 رايـآورد؛ زشـمار به ينـيقي يات را علمياضيتوان ريگر نميد ين اعتقادات به زبان آورد. حتي( ا211ص

 ؛ستندين يهيو بد يات، ضرورياضيعلم ر يهاهمة گزاره مسلماً
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مـورد  چنـدان هـم -سـتندين يبشـر کـاف يعلمـ يازهـايرفع ن ينکه برايگذشته از ا -ات يهيبدثالثاً 

 يهـاگـر دان يها و دن دان يبر اساس ا»نکه يم به ايخوش دارستند تا با قبول آنها دلياختالف و نزاع ن

بـدون  و شـناخت ييدگاه وجود دارد... امکـان دانـاين ديکه در عقل عام بر اساس ا يو قواعد يورضر

بـات عـالم ز اثيـو شناخت و ن ييامکان دانا (. اساسا210ً)همان، ص« سل  اعتماد از شناخت وجود دارد

م فـراهه، پاسـ  بـه کـدام شـبهه و کـدام شـکاک را يـواقع و شناخت عالم واقع به صورت موجبة جز 
ات و يهيمنکـر همـة بـد يها به طـور کلـستيد الير شکاکان و اديگو  کانتو  هيومآورد؟ مگر امثال يم

« علـم بـه واقـواقع و ع»ة يالجمله و موجبة جز  ياند که به اثبات فهمة مرات  واقع و شناخت واقع بوده

و  يلـيتحل يهـازارهات و منطـق و گياضـي، منکـر رکانـتو  هيـومم؟ مگـر يم و خرسند باشيدل بسپار

 دهيت رسـيکن درجه از شکايبه ا ين و... بودند؟ بر فر  هم که کسيشيپ يهاو گزاره يادراک يهاگزاره

 وجود دارد: يترساده يهازان از علم، راهين ميت او و رساندن او به ايرفع شکاک يباشد، برا

  ديه.نر يمن  ا أن المتيابلة من دياسا  المتحيف ذه األشياء ومايشب  ا مما ال يحتاج أن نطول فيه  وبحل الشبه 

 ...احدوع والالولع وأما المتع ت في بغي أن ينلف شروع ال اك  إا ال اك والالناك واحد  وأن يؤلم ضربا  إا الول

 .(41ص تا،يب ن،يز ر.ک: صدرالمتألهي؛ ن53ص ق،1404 ،سيناابن)

گونـه سـخن نيا کننـد؟ و اصـالًيرا حل م يشناساز معرفت يل سخنان چه مشکلين قبيا يراستبه رابعاً
شـمار ک در تـوان عقـل بهين ادعاهـا تشـکيا ايآ يعنيجاد آن؟ يا ايشود يحل مشکل محسوب م، گفتن
نـد؟ مگـر آيشـمار ميبهعقل و پاس  به شبهات  يا اثبات توانمنديد پاس  داده شوند يروند و خود بايم

 شده است؟ ين منتهير از ايغ ييبه جا -تفاوت يبا کم -ديگران و  کانتو  هيومسخن 
ت استوار اس همة ساختار اعتقادي و علمي بر آنها ])ضروريات عقل([»نويسد: ايشان از سويي مي خامساً

وي ديگـر سـ؛ و از «و نظريات هم در صورتي که واقعاً از ضروريات اسـتنتاج شـده باشـند، ترديدناپذيرنـد
 «.ستاابل ترديد گردد يا نه، البته قا اينکه آيا فالن قضية نظري حقيقتاً به ضروريات برميام»فرمايد: مي

 واعتقـادي  در اين عبارت، يا منظور اين است که اصالً گزارة نظري يقيني نـداريم و همـة سـاختارهاي
 رديم؛کش علمي ما ترديدپذيرند، که در اين صورت سخن مزبور همان شکاکيتي است که پي  از اين نقد

 ينـيقيات، يات از ضـروريـن حال اسـتنتاج نظريدر ع يول، ميدار ينيقي ين است که نظريا منظور اي
ن مرحلة ثبوت و اثبات صورت گرفتـه اسـت. اگـر ميا يرسد خلطين صورت، به نظر ميست، که در اين

ما نسبت بـه وجـود  يول، وجود دارد يو واقع ينف  االمر ين دو گزارة الف و ب ارتباطيم بيفر  کن
م، بـا وجـود ينان نداشته نباشيبه آن اطم يم وليا توجه داشته باشيم ينداشته باش يتوجه کاف ين ارتباطيچن

م. بيابيـن يقـين به گزارة الف، بـه گـزارة ب يقيگر معنا ندارد از يا شک در آن، دي يغفلت از ارتباط واقع
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ان آنهـا، يـم ياالمـرو نف  يکه عالوه بر ارتباط واقعـ ن به ب پل زديقيتوان به ين به الف ميقياز  يوقت
 :يعن؛ يهم وجود داشته باشد يارتباط ذهن
 باشد؛ ينيقيالف  اوالً

د   خواهـد بـون به ب، جهل مرکيقياالمر با ب ارتباط داشته باشد )وگرنه الف در واقع و نف  ثانياً

 اخص(؛ ين به معنايقيو  ين منطقيقينه 

 اشته باشد.دح( ين )و توجه صحيقيان الف و ب، يم يا مستنتجْ به ارتباط واقعيانسان مستدل ثالثاً 

 يجکـه در هـر اسـتنتا يشود و کسين انسان نميقيمشکوک، موج   يول يحاصل آنکه ارتباط واقع
خطـا تـوان يچگونه مـ يراستد داشته باشد. بهينبا ايير نظريدناپذيچ گزارة ترديدهد، هياحتمال خطا م

 ريدناپـذيدرا تر ين حال آن گزارة نظـريرا محتمل دانست و در ع يهياز بد يک گزارة نظريدر استنتاج 

اشـتباه از هم کـه گـزارة ب را بيدهيا ...( احتمـال مـيـک هزارم درصد يا يک درصد )ي دانست. اگر مثالً

درسـت  م کـه گـزارة بيدهيزان احتمـال مـين صورت، به همان ميم، در ايگزارة الف استنتاج کرده باش

 م داشت.يد خواهيب ترد يا ...( در درستيک درصد )ي يعنينباشد؛ 

وي، قـه احتمـال بـالبته گفتني است که اشکال مزبور، تنها بر فهم ما از ظاهر عبارات مزبور وارد است و 
 انـ  و فضـلظهور ابتدايي سخن باال، مراد و مقصود نويسندة بزرگوار آن نيست؛ هم با مالحظة درجات د

 بارت:و کمال مؤلف دانشمند آن و هم به قرينة برخي ديگر از عبارات متن مزبور، از جمله اين ع
اع ، به راه دفد آمده و ذهن را از راه اکتشافيپد يقبل يهاها و باورها و خواسته... در اثر چارچوب يجدل خف

ز ا يکـينجاست کـه يگرفتار آن است. اان غالب  يکشاند. ذهن بشر در جريم يا چند مفرو  ذهنيک ياز 

 يفقدرت بر ن اتقوة شود و ملکيم يقيحق يسب  تقوا يقيرا سلوک حقيز؛ شوديسلوک ظاهر م يج جنبينتا

، 1384، نيز از اسباب طرد آن است )صدرالمتألهيک فرد نيدر  يو اکتشاف يقيدارد. وجود روح تحق يجدل خف

 ر(.ييتغ يص هشتاد و دو از مقدمه با کم

وجـود »ن اشکال که ي، در ضمن پاس  به ا«عقل يت و عصمت ذاتيحج». مؤلف محترم مقالة نمونة دوم

ظـر ننوشـته کـه بـه  ي( مطلبـ66، ص1389)اکبرنـژاد، « ت عقل اسـتيل بر عدم حجيج، دليخطا در نتا
م عصـود عقـل ميـنکـه بگويا يشان به جـايت اشکال و بلکه توسعة آن است نه پاس  آن. ايرسد، تثبيم

 يداز آن کـه در دسـترس انسـان عـا يامرتبـه يکند و بـرايکند، عقل را دو قسمت مياست و خطا نم

د گر از عقـل کـه در دسـترس عمـوم افـرايد ياکند و خطاها را متوجه مرتبهيست، عصمت درست مين

سـت در ت امارات و ظنون خاصهيدر حد حج يتين مرتبه از عقل، حداکثر حجيا يد و براينماياست، م

 سد:ينويم يکند. ويم
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 ةکه وارد حوز اييوح يعنيمحصَّل  ي( ... و وحيقي)حق ياالمرنف  يرا به وح يتوان وحيگونه که مهمان
عقل خالص  يعني ياالمرم کرد: عقل نف يز به دو گونه تقسيتوان عقل را نيم کرد، ميشود، تقسيما م يادراک
وست و اان او و خالق يم يرا بدان مجهز ساخته و واسطه و حجت باطن يمتعال روح انسان يکه خدا يو قدس

 ند.ينماين خود را ميقيعقل که در قال  استدالل و  يخروج يعنيعقل محصَّل 
 ودر ذات خود معصوم از هـر نـوع شـا به  يم آن است که وحين تقسيو عقل در ا يان وحيوجه مشابهت م

و  يـيالشود و توسط ما بر اساس قواعد عقيان مير قال  الفاظ بمحصل؛ آنچه د ياست ... اما وح يناخالص
 ست. ...يشود، معصوم نيمعنا م يو زبان يعرف

فهم  يورياست و ذات آن که ن يياز هر نوع خطا يگرچه معصوم و عار ياالمرن عقل خالص و نف ي... بنابرا
حاصل  اديکم و ز يهاو واسطه ينظر يهاو کشف است با خطا در تضاد است، اما آنچه پ  از انجام استدالل

ا يـ يهسـت ر اشراف نداشتن به تمام ابعـاديرا انسان تحت تأثيز ؛ستين ياالمرهمان عقل نف  شود، لزوماًيم
هـا و  ير گرايکند و گاه تحت تأثين  مقدمات اشتباه ميا گاه در چ؛ يروديموضوع موردنظر، گاه به خطا م

مطابقـت  ياالمـرکارش با عقل نف  يدهد و خروجيتعادل را از دست م ها،ها و محبتها، کدورتتعص 
 (.69نخواهد داشت )همان، ص

سرچشـمه  يابد، مفاهيمي عدمي هستند که از نبـود عقـل و ضـعف آنآنچه از خطا و اشتباه در انديشة ما راه مي
ه عقل زند. به عبارتي آنجا کسر نميگيرند و چون در انبيا و اولياي الهي به حد کمال موجودند، خطايي از آنان مي

 (.73-72شود و رابطه عک  ميان آن و عقل است )همان، صکند، خطا کم ميرشد مي

وجـود  يداشـکاالت متعـد -است يرفنينامفهوم و غ يار مبهم و از جهات مختلفيکه بس -ن گفتار يدر ا

 شود:ياز آنها اشاره م يدارد که به برخ
ز از يـاز مـوارد ن ياست کـه در پـارهين نيمانع از ا، ميمطمئن ندار يدسترس يبه وح ينکه گاهيا اوالً

 يه وحـح و معصوم از خطـا بـيا از راه نصوص متواتر، علم صحي ينم با معصوميق مواجهة مستقيطر
 -شـانيطالح است و ـ مطـابق اصـيدر سخن باال درست ن« مشبَّهٌ به»گر، يم. به عبارت ديداشته باش ياله

ا بـه مـر علـم يـم؛ نظيز دارين -محصَّلِ معصوم يممکن است و وح کامالً ياالمرنف  يوحبه  يدسترس
 ي؛به امامت از جان  خداوند متعال ين عليرالمؤمنيانتصاب ام

را يـالفـارق اسـت؛ زدر سخن مؤلف محترم، نـاروا و مع يان عقل و وحياس ميه و قيتشب اساساًثانياً 
ارد فهـم و کشـف اسـت و در درون ماسـت. معنـا نـد يرويعقل ن، شوديکه در متن باال مشاهده مچنان
نچـه بـر ا آيـ يم؛ بـرخالف وحـينداشته باشـ يبه آن دسترس در درون ما گذاشته شود و ما مطلقاً يزيچ
مـا قـرار  از آن در دسترس ييهارون از ماست و ممکن است تنها بخ يب يشود که امريامبران نازل ميپ
 ؛م(يدا کنياز آن اطالع پ يما گردد )فقط نسبت به بخش ياکو وارد حوزة ادرد ريگ

نکـه در درون انسـان اسـت، در يرغم ا، بـهياالمـرچطور ممکن است که عقـل خـالص و نف ثالثاً 
ن يـباشـد؛ ا« ان او و خـالق اويـم يواسـطه و حجـت بـاطن»ن حال ينباشد و در ع يدسترس انسان عاد
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 يحجـت ظـاهر، نازل نشـده ا اساساًيده يکه به ما نرسرا  ياز وح ييهان است که قسمتيدرست مثل ا

 ؛ميان خود و خالق خود بدانيم

ون از گذاشـتن و آن را مصـ ياالمـررا عقل نف  يکيعقل و نام  يان عقل و خروجيک ميتفک رابعاً

معناسـت و هـم يدن و خطاها را بر ذمـة آن گذاشـتن، هـم بيرا عقل محصل نام يگريخطا دانستن و د

 يادهيـمعصوم بـودن آن چـه فا خته باخطاست؟يآن آم يک قوه معصوم است و خروجيده. چطور يفايب
 وست؟ح بودن مدرکات اير از صحيمعصوم است؟ مگر معصوم بودن عقل غ يزيدر چه چ دارد و اساساً

ه د توجـه داشـت کـيـبا يان انسان )روح انسان( و قوة عاقلـه درسـت اسـت، ولـيک ميتفکخامساً 

قـل، خطـا دفـاع از ع يتوان برايژة قوة عاقله است و نمين  مقدمات استدالل کارويدن و چاستدالل کر

تواننـد يک اسـتدالل مـي)مقدمات  نهادگر نف  انسان يگردن مرات  د رن  مقدمات استدالل را بيدر چ

 يبـرااسـتدالل  ، صـورتيريـا به تعبين  استدالل يباشند و خطا در آنها از عقل نباشد، اما چ يرعقليغ

 ؛عاقله است(
تن انسـان و اشـراف نداشـيم ريپـذبعاقلـه را  ينکه خطـايکند نه ايعاقله خطا نموييم گبد يبا سادساً

. يمکشـب  يدفاع از عاقلـة خطاکـار پـ يرا برا يا موضوع مورد بحث عقليو  ينسبت به تمام ابعاد هست

کنـد، فقـط ين ميمختلف تأم موضوعات مورد بحث خود، از طرقبارة عقل هرچند اطالعات خود را در

ه نـ. قـاطع نـدارد ير مـوارد حکمـديگکند و در يق قاطع ميتصد، ح برسديکه به تصور صح يدر مورد

ه عقـل همـوار يا صواب باشـد. احکـام قطعـين حکم ممکن است خطا ياما ا، کندينکه حکم قاطع ميا

 يتيمه شـکاکد بداند که بالمالزيبا، دين بگوير از ايو هر ک  غ، ح و صادق و مصون از خطا هستنديصح
 رفته است.يانسان را پذ يکم در محدودة علوم نظرگسترده دست

ر را بـ يو وهمـ يو غضـب يشهو يو قوا ينفسان يانسان هواها يم، گاهيين است که بگويدرست ا

داف و ن اهـيعقـل، عالمانـه و عامدانـه، در جهـت تـأم يهايکند و از توانمنديقوة عاقله خود مسلط م

 اطـالع فهمـد کـه مـثالًيکه عقل، خود ميحالد. درجوييمبهره خود  يو وهم يو غضب يغرا  شهوا

 يلو احتمـا يکند، انسانِ مغـالطْ احکـام ظنـيندارد و صادقانه اظهار عجز م يقطع يريگجهينت يبرا يکاف

کنـد يم يمغـالط يهااستدالل يبندا عقل را مجبور به صورتيدهد؛ يجلوه م يگران قطعيعقل را نزد د
 کند.يعرضه م يو مغالطه را با صبغه و رنگ برهان

نکـه يمزبور، انسانِ مغالطْ خطاکار است نه قوة عاقلة او. درسـت مثـل ا يگر، در خطاهايبه عبارت د

دم. روشـن يـاه ديسـ يد گلـيگران بگويدروغ به دبه يول، نديدرنگ را ببيسف يبا چشم خود گل يشخص
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ن شخص نوشت. حاصل آنکه قـوة عاقلـه در يا يينايقوة ب يتوان به پايرا نمن سخن يا ياست که خطا

؛ سـتين ين ندارد و فالن سخن برهانيقيد که يگويندارد، صادقانه به انسان م يکه اطالعات کاف يموارد

ن يـدر ا کنـد. اتفاقـاًيگـر منتقـل ميداي گونهر هوا و هوس است، سخن عقل را به يکه اس يشخص يول

 .آيدشمار ميبهبر شخص مغالط  يخود عقل، حجت خداوند متعالموارد 
 ياهدارد که انسان قـو يادهيثمر است. چه فاياند، بشان در دفاع از عصمت عقل نوشتهيآنچه ا سابعاً

 ه در معـر باشد که همـوار يرد، امريگين قوه در دسترس او قرار ميآنچه از ا يمعصوم داشته باشد ول
 دفـاع از عصـمت عقـل بـوده اسـت کـه در ةن نحويثمر بودن ايلف محترم متوجه بؤا ميخطاست؟ گو

ت يذرمعـ يت به معناي)حج يت متون نقلير حجينظ يتينه، حجين زمير خود در ايضمن تالش قابل تقد
 ينـيقيح و صـادق و يچ وجه مستلزم صـحيکه به ه يتيعقل در نظر گرفته است؛ حج يت( برايو منجز
 ز سازگار است.يبا جهل مرک  و گمان و پندار ن يمواردست و در يبودن ن

اشتن آن ت کنار گذيو در نها ياعتماديل بر بيتواند دليک مصدر، نميج حاصل از يصرف وجود اشتباه در نتا

ه و يـکنون فق اا تياست؟ آ يعقل يهاث، کمتر از اشتباه در گزارهيا اشتباه ما در برداشت از قرآن و حديشود. آ

گـذارد؟ ببه خاطر اشتباهات متعدد در برداشت از آن کنار  ا سنت را صرفاًيحاضر شده است کتاب  يدانشور

 (.67)همان، ص

 عصـمت عقـل را در تمـام ادراکـات ين اسـت کـه اگـر کسـين مقالـه همـيـتمام سخن مـا در ا اتفاقاً
رسـد کـه همـة يجـا م نيعت دارد، بـه همـيکه به عقـل و شـر يارد، با تمام عالقهياش نپذياختصاص

سـت، يجـز التـزام بـه آنهـا ن ياکه حجت هسـتند و چـاره يخود را ظنون يو نقل يعقل ياعتقادات نظر
و هـر  اثبـات کـرد ينـيقيتوان به صـورت يمبدأ و معاد را نم ياساس حتني. روشن است که برابينگارد
   احتمال خطا را خواهد داشت.يبوآنها آورده شود، کم ايکه بر ياستدالل

 سالمت عقل. 4

ن آو  دنـريقـرار گ يختشـنامعرفت ياشکال يف بودن عقل ممکن است مبنايو ضع يم و قويم و سقيسل
 آن يدگيـو ورز م بـودن عقـليمـالک سـل يچه کسـتوان از سالمت عقل مطمئن شد؟ يمکه چطور نيا

ا بـا يـآ د کـرد؟، اعتمـا«پنـدارديم يو قـوکه خود را سالم  يعقل»و قوتِ توان به سالمت يما ي؟ آاست
ود، ن حـد و حـدود خـيـيتوان عقل را در تعياز عقول، م ياق به وجود انحراف و ضعف در پارهيتصد
 با خود عقل باشـدتواند ، نميص صحت و مر  و قوت عقليمستقل دانست؟ اگر تشخ يا حتيل يدخ

اشـته دن خطـا امکـاز يخود ن يين حدود تواناييات و تعيهيدر بد يف، حتيض و ضعيم و مريو عقل سق
 د؟که معصوم از خطاست( ارجاع دا ير عقل )به کسيبه غ يد عقل را به طور کليا نباي، آباشد
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 م:ييد بگويها بال پرس ين قبيدر پاس  به ا

بـا  ييهان دو صفت خود عاقله باشـند و چـه صـفت انسـانيـ چه اعاقله داشتن قوت و ضعف . 1

ت يکمنجـر بـه شـکا -رنديگيشتر از قوة عاقله بهره ميا بيخود کمتر  ير قوا، در رفتارهااثرپذيري از ديگ

قل بـه عضعف  .دارد يکمتر يا مدرکات عقليندارد  يدرک عقل ا مطلقاًيف، يچراکه عقل ضع ؛دنشوينم

 نـدارد ول بالفعـ يدر واقع، ادراک عقل ،دارد يوالنيکه عقل ه يست. کودکيداشتن درک نادرست ن يمعنا
 ؛دارد يترمحدود يدر واقع ادراکات عقل ،که عقل پخته ندارد ينوجوان

کـه  ياقلو چه صفت انسان عم يبدان ة عاقلهرا وصف خود قوچه آنها  -زير  عاقله نسالمت و م. 2

بـه  ياانهشناسشناخت يجدمشکل  -کنديتصرف م و ادراکات آن نادرست در عاقلها يبه شکل درست 

هسـتند و لـذا ه عاقلفاقد قوة از ابتدا دارند و  ينقص مادرزادکه  ياز کسانر يغ -چراکه آورند؛يوجود نم

 ميلخلقـت، عقـل سـ يکم در ابتداعقل دارد، دستکه  يهر کس -اندرونيب ياز بحث عقل و ادراک عقل

 ار شـخص حاصـلياختبـا سـوء غالبـاً است که يعرض يعقل امر يمر ، برا العقل است.ميدارد و سل
 مـانعو نـه ، شوديشخص مغالط محسوب م يبرا يف و مستمسکينه رافع تکل يعقللذا مر   .شوديم

، يبو مـر  اکتسـا ر اثر انحرافباز عقول  ياپارهبپذيريم که اگر  ين حتيعقاب او. بنابرا اناًيو احمذمت 

 ارآنهـا  يخطاهـا ار،يـاالخت ينـافي ار الينکه االمتناع باالختيگران دارند، از باب ايخالف درک د بر يدرک

 رد.شمم يخواهبرو قابل اجتناب  يارياخت يامور

ض و منحـرف يقلـ ، خـودش مـر يد حتـيشـا ايـذا قـه  برخالفاست که  ياعقل قوه اما اساساً

کـه  يناز کسا يارينکه بسيبهتر از ا ي. چه شاهداست يمجازشود و انتساب سالمت و مر  به آن ينم
در  ميصـاحبان عقـول سـلبا  يمساو يدرک ،يمشکالت اخالقرغم همة م ندارند، بهياصطالح، عقل سلبه

بسـا شـان چهيا ز درکيـن يدر مسا ل اعتقـاد بلکه؛ دارندآنها د برتر از يو شاو منطق و ...  ياضيمسا ل ر

  يتکـذ نـد وکندا يپن يقيامت و ... يبه خدا و قتوانند يز ميگران نباشد. لذا فراعنه و فاسدان نيکمتر از د

انـه و ص دهـد و عالميتوانـد حـق را تشـخيز مين معاويه(؛ و 14: ص باشد )ر.ک: نمليتشخآنها همراه 

 هَالوَا َ دُونَ بِعَيْلِالكَ نَظَالرْ َ ةُ لَالِِنْيالا مُعَاوِيال يوَلَعَمْرِ»: دورزنف  با آن مخالفت  يعامدانه و از سر هوا

 (.367ص ق،1414 ،غهالبالنهج) «أَبْرَأَ ال َّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَان يلَتَجِدَنِّ
معـارف و فهـم  ي  نفـ  در تلقـيگاه تقـوا و تهـذيت و جايد بر ارزش و اهميدر واقع، ضمن تأک

توانـد ادراک کنـد، مصـون از مـر  ينف  که بالقوه م ياز قوا يکيح و ...، قوة عاقله را به عنوان يصح

مقصر و در معر  خطـا و گنـاه ، کنديح نمين قوه استفادة صحيم و انسان صاح  قوه را که از ايدانيم
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ح و سـالم انسـان از آن تفـاوت قا ـل شـد يبا استفادة صـح، ن وجود قوه و سالمت آنمياد يم. بايدانيم

 (.312-311، ص5ج ق،1417،  ين باشد. ر.ک: طباطبايز همين عالمه طباطبا ي يبسا رأ)چه

 .(179: )اعراف «ونَ هُمُ الْغافِلُ أُولئِکَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّبِها ... أُولئِکَ کَالْأَنْعا فْقَهُونَيلَهُمْ قُلُوبٌ ال »

ه بـف يو ضـع يتفاوت عقل قو يعنيکند؛ يا درست درک ميکند يا درک نميعقل  حاصل آنکه اوالً

سـد، اسـالم و فام است. عقل نيا اگر وجود دارد، سليا وجود ندارد يعقل  اًيگردد؛ ثانيتعداد مدرکات برم
 ست.ينعقل  قتاًيحق

و ضـعفه، أ يوالغض  فأبطل حکم الباق ةربما تسلط بعض القوى عل  اإلنسان بغلبته عل  سا ر القوى کالشهو

ه علـ  يـف يلـعمل هـذا العامـل العقيط، فلم ياإلفراط والتفر أوديةفخرج اإلنسان بها عن صراط االعتدال إل  

حـق وإن قضا ه عن ال يد فيحي، فإنه رفةكاابة م حرفة محبمدارک أو شهادات  يقضي يالذ يسالمته، کالقاض

ا بمـطلالة مـواطن المعلومـات البـا يف يقضي  بقا ، کذلک اإلنسان ير قاصد للباطل، فهو قا  وليقض  غ

ند ذلـک لخروج اإلنسان ع حييية  بعقل ي، لکنه لمحة، وأنه وإن سم  عمله ذلک عقال بنحو من المسايقضي

 (.250، ص2، جق1417 ، ي)طباطبا وسنن الصوابمة الفطرة عن سال

 اختالفات عقال. 5

، 4، جق1417،  يداشـته باشـد )از جملـه ر.ک: طباطبـا يلل مختلفتواند عميعاقل  يهااختالفات انسان

آن در درک  يهاتيعقـل و محـدود يتوان به پايم ياختالفات را تنها در صورتاين اما ؛ (131-128ص

 ق نوشت که:يحقا

 ذشـته اصـالًنباشد که فالسفة گ« اصالت وجود»مانند بحث ) ن باشديجه طرف، مورد تويلة اختالفئمس. 1

، تصور کـرده راچنان باشد که طرفين آن نکه ينه ا( نداشتند يبه آن توجه نکرده بودند و از آن تصور
 ؛نداشق نکرده بيتصد يول

 ياضـير راز مسـا ل دشـوا يمانند بعضـ يعنيروشن باشد؛  کامالً يمطل  مورد نزاع، به لحاظ تصور. 2

ر يـنظ يسـفاز مباحـث فل يتوانند آن را تصور کنند؛ و مانند برخيآموزان نماز دان  ينباشد که برخ

 ؛و روشن نشده است يحالج يخوبنباشد که هنوز جوان  بحث به« تيت ماهياعتبار»

رک عـاجز از دن نـزاع ياز طـرف يکـي يعنـيباشـند؛  يعقالنـ يدگيـک سطح از ورزين نزاع در يطرف. 3

ک هـم يـاز( سـخنان )حـق( نزد ياها بـه درک درسـت )پـارهنااز انس ينباشد؛ برخ مسئله يتصور
از اختالفـات متکلمـان  يرخـب (.78: )نسـاء «ثاًيحَـد فْقَهُـونَيکادُونَ يفَما لِهؤاُلءِ الْقَوْمِ ال »: شوندينم

 ؛ل کرديتوان تحلين راستا ميرا در ا صدرالمتألهينو  شي  الر ي با امثال  يو معتزل ياشعر
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مـوارد  شود، گذشـته ازيک استدالل خاص مربوط ميبه اختالف در  مسئلهک ياگر اختالف عقال در . 4

اشـد ب يعقلـ يکـيرا اگر از دو مقدمة استدالل، تنها يباشند؛ ز يد هر دو مقدمة استدالل عقليفوق، با

-279، ص5ج ق،1417،  ي)ر.ک: طباطبـا يوسـي)مانند استنتاج تعداد عقـول از تعـداد افـالک بطلم

من متکفـل و ضـا ن موارد، عقل تنهايدر ا است نه به واقع. طبعاً يظاهر عقله ب، جة استداللي(، نت280

 ؛سهم خود از استدالل است
لـي ه لحـاظ عمبـمسئلة مورد نـزاع و اخـتالف،  هاي فاسد و هوا و هوس در بين نباشد يعني: اوالً. انگيزه5

منطـق  وعـد رياضـي و مانند مسا ل اعتقادي اختالفي نزد پيروان شرايع نباشد؛ بلکه مانند قوا خنثا بوده،

د کـرده باشـننطرفين نزاع، تنزه کافي داشته باشند و عقل خود را اسـير هـواي نفـ   صوري باشد؛ ثانياً

 .(210، ص1ق، ج1417؛ طباطبا ي، 64، ص1366؛ تميمي آمدي، 506ص ق،1414البالغه، )ر.ک: نهج

تَمِع  رُ مُيـکُـمْ ... غَشَادِ ... وَکُلُّلِ الرَّيإِنَّمَا أَدْعُوکُمْ إِلَ  سَبِ»...لهم  ... حت  قال نيأحاطوا بالحس - سـْ

 ؛(8، ص45ق، ج1403، ي)مجلس «وَ طُبِعَ عَلَ  قُلُوبِکُمْ مِنَ الْحَرَامِ فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ يقَوْلِ
 ق،1417،  ي)طباطبـا ر مصاحبة  يوى اهلل سبحانهيعلى ال اس التفنر من غ م ع[ي ي]ا حظرياليرآن  -

 (.314، ص5ج

انالاكة »انـد: از بزرگـان گفته يکـه برخـاي گونهعقال هستند؛ به  يو هوس از عوامل مهم خطاها اهو

 يعنـي(؛ 200، ص17ج ؛40، ص15ق، ج1400گـران، يو د ييخو ي)هاشم« يالعيل منسوا بطوع ال و

اسـت کـه  همچنين از پيامبر مقل شـده برد. يفرو م يت از هوا و هوس، عقل را در محاق و خاموشيتبع

 (.380، ص4ق، ج1413)صدوق، « صِمُيوَ يعْمِيءِ يلِلشَّ حُبُّکَ»
ا ل سـة اتفـاق نظـر علمـا در مسـيدر مقا يخوبتوان بهيدرک واقع را م يالت در چگونگينق  تما

ن در ينيو اخـتالف نظـر متـد -شـونديم يهـا بررسـها و ح  و بغضيداور يـ که فارغ از پ ياضير

: هيـ)جاث« نَهُمْيـبَ اًيـعِلْمُ بَغْاءَهُمُ الْفَمَا اخْتَلَفُوا إاِلَّ مِنْ بَعْدِ ما ج»: ان مختلف مالحظه کردياد يمسا ل اعتقاد

 .(14ي: شور؛ 19: عمران؛ آل213: ز ر.ک: بقرهي؛ ن17

ن ادعـا کـرد کـه يشـين و هم بـه نحـو پيو پس ييتوان هم به صورت استقراي، من اموريبا مالحظة ا

گردد. لـذا اگـر ينماسـت، بـاز ياز آن جهت که عقلـ يوقت به عقل و استدالل عقلچياختالفات عقال ه
 يز بـه انـدازة کـافيـن يد، و به لحاظ نفسانيخود سخن بگو يمطابق منطق و به اندازة درک تصور يکس

صـادق  يتواند احکـاميح عقل را مخدوش نکرده باشد، ميار خود، درک صحيمهذب باشد و با سوءاخت

ط مزبـور، احکـام يت شـرايـالبته با رعا .و مصون از خطا باشند ياضير قواعد ريصادر کند که نظ ينيقيو 
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و  يويـادت دنسـع ياز بـرايـو مـورد ن يشتر به اعتقادات ضروريد بود و بفراوان نخواهنشده چندان ادي

 يسد کـرد، امـا خطاهـا ماًيتوان مستقيعقل را م يمنطق ينکه خطاهايشوند. خالصه اميمربوط  ياخرو

قابـل  -ميرمسـتقيبـه صـورت غ يعني -ر ابعاد انسان در قوة عاقله، تنها با رفع مقدماتديگر ياز تأث يناش

 اجتناب هستند.
وة ال ن مشناة ال بممن العلوم التي اختص بدكك ا العلماء الميتبسون نوك الحنمة  ...أحوال المعاد الجسماني  ...

لال فس الميتصرون على ال ظر البحثي والفنر الم طيي من غير  صفية و جريد وكياضة و ط ير عالن وسالاوس ا

 (.133، صتاين، بي)صدرالمتأله وشواق  الطبيعة والحس

الشت اك اياضا  و ر  ما لم يييموا على الر ... ك على العيول اإلنسانيةأسرا أن أكثر أحوال المعاد كأحوال المبدا

لالى أواقالل عمدككا  ال ظاك بددة أنظاكهم وأفناكهم أسالراك ... و وطل  الجمعية ووفوك الجاه و يرب السلطان

 ياويالةول الدنف نذا أكثر ما هو عالنية وعيان ع د طوك آخرين من العيول األخروية  أسالراك علالى العيال العيول.

 (.380، ص1354ن، ي)صدرالمتأله والعلماء البحثية

 فالسفه يظاهر عقله ب يهاخطا در استدالل. 6

 ن دانست:يفالسفه را چن يهاخطا در استدالل يابياز علل راه ياتوان پارهيم

 ر:ينظ ،در آنها يدقتيا بي يعمل نکردن به قواعد منطق. 1

 ؛يياستفاده از حصر استقراالف( 
 اند؛گر فالسفه ثابت شدهيتوسط دبه ظاهر که  ينيربياعتماد به مقدمات غب( 

 اند؛شدهديگر گرفته که از علوم  يه بر مقدماتيتکج( 

 است؛ عقل دشوار يق آنها برايمضمر و ... که ضبط دق يهااسيمرک  و ق يهااسياستفاده از قد( 

 اس؛يق يهيربدياستفاده از اَشکالِ غ( ه

 ار؛يهستند و حدود وسط بسفراوان که مقدمات  يحافظه در موارده بر يتک. 2

 ؛يل عقلينکردن به علم قلبسنده و  يبلندپرواز. 3
 نظر گرفتن؛ منابع شناخت درديگر ، عقل را مستقل از يا به عبارتير منابع شناخت ديگبه  يتوجهيب. 4

 مادون عقل قرار دادن. يکيو تحر يادراک ير قوايعقل را تحت تدب. 5

 عقال يخطا. 7

ک عقلـي اسـت، کند و ادراک عقلي از آن جهت کـه ادراعقل از آن جهت که عقل است، خطا نمي

خطابردار نيست؛ اما انسان عاقل از آن جهت که انسان است و غير از عقل قواي ديگري هم دارد و 
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کند، يا از آن جهت کـه اي آنها تنظيم ميهها و گراي بعضاً رفتارهاي خود را با اثرپذيري از بين 

ملکات فاسدي در نف  خود نشانده و مزاج معتـدل خـود را منحـرف کـرده اسـت، فـراوان خطـا 

؛ نيز ر.ک: تميمي 506صق، 1414البالغه، )نهج« أَمِير  هَوَىً )عِنْدَ( کَمْ مِنْ عَقْل  أَسِير  تَحْتَ»کند: مي

 (.64، ص1366آمدي، 

در  يولـ، کنـديم يمعرف ينيقيرا  يرا که در منطق، تنها حصر عقل يلسوفياهات فست اشتبيانصاف ن
، عقـل. نوشـت عقـل يکند، به پـايبر استقرا استفاده م يمبتن« مِيسبر و تقس»و  ييفلسفه، از حصر استقرا

 عقل خود عمل نکرده است. يبه مقتضا يلسوف است؛ چراکه وين فيا يخود مدع

 ياريـختخطا در رفتـار ابلکه ست، يانسان ن ي، خطا در ادراک عقليعقلظاهر ه ب يحاصل آنکه خطا

 يتخطـ ي، نـوعيظاهر عقله ب يل، خطاهاين تحليبا ا يعن؛ ياستپذير انسان عاقل و صد درصد اجتناب

 يـيو مـذمت عقال يرو، استحقاق عقـاب شـرعنيا، گناه هستند و ازير شرعيا به تعبي، يو تخلف عمد

مـت واسـعة ژه بـا مالحظـة رحيوو بـه يــ بـه لحـاظ حقـوق« لمم»ر ياز گناهان ـ نظ يادارند. البته پاره
نشـده  آنها در نظر گرفتـه يبرا يخاص يو عقاب اخرو يويند و مجازات دنايپوش، قابل چشميتعالحق

م يرمسـتقيغ ايم يکند، مستقيارا ه م يکه استدالل مغالط ي، کسيبه دقت عقل ي(؛ ول32: است )ر.ک: نجم

 يعمـد يي  اسـتدالل خـود، خطـايـم و قريا در مقدمات مسـتقيصر است نه قاصر. شخص مغالط، مق

قل را تحـت عا يح نکرده و يم استفادة صحيا از عقل سليد آن؛ يبع يا در مقدمات و مباديمرتک  شده و 

 ر نف  ناسالم قرار داده است.يتدب

خـود  لْ، عقيظاهر عقله ب يدر هر خطاکند، بلکه يهرگز خطا نم، نف  ياز قوا يکيعقل به عنوان 
 يعقـل در خطاهـا مـدع. (35، ص1ق، ج1429، ينـيه انسان عاقل اسـت )ر.ک: کليعل يتعالحجت حق

 کند نه عقل او. انسان عاقل:يعقل است که خطا م ياست نه متهم. انسانِ دارا

 کند؛يارا ه م يعقل ينامد و با ظاهريم« معقول»گاه مدرکات واهمه را . 1

را در  کنـد و حاصـل آنيم يمة مقدمات عقلي( را ضميوسيئت بطلمير هي)نظ ير عقليمقدمة غ يگاه. 2

 کند؛يعرضه م يان ادراکات متقن عقليو در م يکت  فلسف

 رد؛ير محدودة آن به کار گيشد عقل مستقل را در غکومي گاه. 3

 يکـه هنـوز بـرا -، و عـدمواليزمان، هر نف ، حرکت، مکان، يـ نظ يکند و در مباحثيعجله م يگاه. 4

 ،دامـادري؛ م462، ص1375ار، يـ؛ بهمن211، ص2ج ق،1404نا، يسـسـتند )ر.ک: ابنيعقل او واضـح ن

ـــا، ي؛ همـــو، ب255و  175، 151، 37، 28، ص3ج ،1981ن، ي؛ صـــدرالمتأله382و  10، ص1367 ت
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 کـامالًآن را کـه  يوعرا بـه موضـ يکند و محمـوليق ميتصد مسئلهق از ي(، بدون تصور دق136ص

بـه طـور خود، تا موضوع و محمـول را  يعيکه عقل در حالت طب يدهد؛ در حاليشناسد ربط مينم

 ؛کندينم -به صورت قاطع -ق و اذعانيکامل درک نکند، اقدام به صدور حکم و تصد

نکـه يا يکنـد و بـه جـايزده عمل م، شتابيرحسيو غ يف مشاهدات حسيل و توصيدر تحل يگاه. 5

 يميقـد يهـابد آنها را در چارچووشکيرد، ميدِ تفکرْ در نظر بگيد را به عنوان موادِ جديموارد جد
سـابق منسـجم  يهـاد را بـا دان يـسـرعتْ فهـم جدکند بهيمتالش  يعن؛ يفهمدبو مأنوس خود 

و  يحسـ اعم از -شه در شهودات مبهمين خطا هميند. اککِ مشهود را روشن يتار يايا زوا، يهساخت

 دهد.يرخ م -يرحسيغ

رد بـا د گفـت کـه ذهـن در برخـويـنـه باين زمياست. در ا يشتريل بيح و تفصيازمند توضير نيمورد اخ

د؛ لـذا بـه نکل يرا با اطالعات سابق تکم يافتير دريکند تصاويمتالش رمکرر خود، يمشهودات مبهم و غ

 فهمـدبم را او گشوده شده، عال يتازه که به رواي هچيد خود دقت کند و از درينکه در شهود جديا يجا
. ردبينگـافتـه اي  از آن ياز آنچه پ يکند آن را مصداقيابد، تالش ميرا ب ياز جهان هست يدية جديو زاو

، دة انسـانيـچيات مبهم و پيبه تجارب، در کشف ينيشين نگاه پيو عجله در فهم عالم و ا يزدگن شتابيا

 يه جـااز سـمع و بصـر )و...( و بـ يدرک انفعال ينکه نف  به جايشود و آن اي  ميعج يسب  اشتباه

ات عجوالنـه، در مسـموعات و مبصـر يو قضـاوت يداور يتوجه به مسموعات و مبصرات )و...(، با پـ

 د.ينماي  ميا با آنها ترکيده، کرن محسوسات خود يگزيات خود را جايکند و ذهنيخود تصرف م

، دهـدوي ميررمکـرر ي( مـبهم و غيرونيو ب ين اشتباه تنها در مشاهداتِ )درونيا م کهيد کنيد تأکيبا
شـوند و يم ک مشاهدهيکه از نزد ياما در شهودات واضح و مشهوداتهست؛ ز يکه البته قابل دفع و رفع ن

 يرتکـازرايو غ يليدهد؛ لذا وضوح شهود و توجه تفصيرند، رخ نميگيمکرر مورد شهود قرار مبه طور 

د. پـ  سـازيمـن مين نـوع خطـا اير مشاهدات، شخص را از ايدر تفس ي)توجه خودآگاه( و صبر و تأن

حق بـه شـمندان مسـلمان،يت ندارد. انديچ وجه عموميبه ه يو ادراک قلب يدر ادراک حس يين خطايچن

شـمار هبات يهين بـديتريهياز بد -شونديده ميات ناميکه وجدان -را يبرگرفته از حضور يادراک حصول

مـن »و  «مـن هسـتم»ر يـنظ ييهـاتوان در صحت گزارهيوجه نمچيهل است که بهين دلي. به هماندآورده
 د روا داشت.يترد« شميانديم

افـرادي از ايـن دسـت و  يک فلسـفيـروان هرمنوتيان، پيگراچ وجه با ساختيسخن ما به ه نيبنابرا

نـاقص خـود،  يو از استقرا دنآورمين مکات ، مشاهدات مبهم انسان را شاهد يروان ايست. پيسان نکي
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ح و يدرک صـح، ات سـابق دانسـتهيـر ذهنيرند و هر نوع ادراک انسان را تحت تأثيگمي يج کلينتا بعضاً

ن ينـد. همچنـنکميا متعسـر )دشـوار( قلمـداد يـرممکن( يشده را متعذر )غادينشدة ادراکات يکاردست

از « ريـتعب»ا در يـ« فهـم»در  يت عمـوميه نسـبيتوج يبرا يين موارد را مبنايدر ا يانسان ياهاشان خطيا

که سخن ما از هـر جهـت يحال؛ درآورندشمار ميبهن تجارب يدر خود ا يا حتي يو عرفان ينيتجارب د

غبـارآلود از دوردسـت  يماننـد مشـاهده در هـوا -از مشاهدات مبهم يه است: ما تنها بعضيموجبة جز 
ز بـه آنهـا نـدارد، يـن يليرمکرر را که انسان توجه تفصيو غ -(289، ص1، ج1981ن، ي)ر.ک: صدرالمتأله

م و يشـماريل خطاهـا ميـن قبيـات را مـؤثر در ايـاز ذهن يام و تنهـا پـارهيدانيم يين خطايمصداق چن

ن خطاهـا يـتوانـد از ايم انسان ميم و معتقديدانيت فهم از واقع را روا نميت واقع و نسبيوجه نسبچيهبه

 ند گزارش کند.يبيکه م يااط را از کف ندهد و به اندازهياست جان  احت يند؛ تنها کافک يريجلوگ

اي از خـواص بي  در مدرکات حسي و غيرحسـي مـبهمِ عـوام و پـارهوانگاري اخير کمسهل

کنند با علم جز ـي دهد که تصور ميرخ ميهست؛ اما در ميان دانشمندان، بي  از همه، در کساني 
ه کمـک بـاند و از اين به بعد، عقـل تنهـا بايـد و ناقص خود، همة قوانين کلي عالم را کشف کرده

زي بـه شده بپـردازد و نيـاقياس شکل اول، مستقالً به کشف جز يات و مصاديق قوانين کلي معلوم

پندارنـد و لة قياس شکل اول، مسـتقل ميمواد جديد ندارد. پ  عقل را در کشف جز يات به وسي

مشـاهدة  وبينند. لذا به جـاي اينکـه بـه دنبـال شـهود آن را نيازمند مواد جديد و قانون جديد نمي

ي در کوشند پاس  هر پرسشي را از ميان کبريات موجود به دسـت آورنـد؛ گـويواقعيات بروند، مي

ري و د را نيازمنـد کشـف آن بـا حـواس ظـاهاي باقي نمانده که خوعالم هيچ قانون کلي ناشناخته
آيند، ها و مرتکزات ميهاي برهاني، تنها به کار تفصيل مجملکه گفتيم، قياسباطني بدانند؛ اما چنان

 نه کشف کبريات کلي و قوانين عام و نهايي عالم.

گفتني است که گاهي فالسفه، براي رشد فلسفه و روشن شدن زواياي موضوع، آراي بـدوي و 

انتظار کنند و چشمتدايي خود را در بحثي که جوان  آن کامالً براي ايشان روشن نيست، ارا ه مياب

نشينند که خداوند سبحان، علم به آن مسئله را روزي بشر کند. ايـن قبيـل مسـا ل، نظيـر روزي مي

ات شـوند. حيـفرضياتي هستند که در علوم تجربي مطرح و توسط دانشمندان ديگر تأييد يـا رد مي
علم و فلسفه و رشد و شکوفايي آنها از اين رهگذر است و هيچ دانشـمندي ارا ـة ايـن نظـرات و 

تـوان فيلسـوفان و دانشـمندان داند. از ايـن منظـر، مينقادي آنها را مضرّ به حال فلسفه و علم نمي

خود در  علوم تجربي را پيرامون ميزگردي به گسترة زمان در نظر گرفت که هر کسي به اندازة توان
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دهد و به انتظار نقد و بررسي نظر خود توسط ديگـران کند و نظر ميشده شرکت ميمباحث مطرح

 فرمايد:مي نشيند. اميرمؤمنان عليمي
وَابِ  الشِّرْكَةُ(؛ 441، ص1366، يآمد يميعُقُولِهَا )تم يمَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَکَهَا فِ فِي الرَّأْي  ُالؤَدِّي إِلَالى الصالَّ

نِ اسْتَيْبَلَ وُلُوهَ الْآكَاءِ عَرَاَ مَوَادِالعَ مَ(؛ 442)همان، ص يتَوَلَّدُ مِ ْهُ الصَّوَابُ بِبَعْضٍ الرَّأْي )همان(؛ اضْرِبُوا بَعْضَ

 ن(.)هما الْخَطَاءِ )همان(؛ مَنْ شَاوَكَ اَوِي الْعُيُولِ اسْتَضَاءَ بِأَنْوَاكِ الْعُيُولِ

 ن است که:ياما نکتة مهم ا

برهـان  يمقتضـا، هفتايرا که در کت  فلسفه راه  يد هر مطلبينبا يمنکران فلسفه و مخالفان علوم عقل اوالً

 شمار آورند؛هببر نامطمئن بودن عقل  يليگونه مسا ل را دلنيلسوفان در ايو اختالفات فبدانند  يعقل
سـتدل و م يز نظرين و يهيکنار علوم بدا در يقاطع و در شمار  يرا با لحن ين مطالبيد چنيفالسفه نبا اًيثان

 اورند؛يب -ر خدا هستينظ -متقن

ر.ک: قـرار دهـد ) يل ظـواهر شـرعيـتأو يبـرا ييرا مبنـا يو احتمـال يد مطالـ  ظنـيک  نباچيه ثالثاً

؛ متأسـفانه ترجمـه 454، ص5ج ،1374، يهمـدان ي؛ موسـو280-279، ص5ج ق،1417،  يطباطبا

 ست(.يمطابق متن نن قسمت، چندان يزان در ايالم

 يريگجهنتي

 جه گرفت:يتوان نتيم مياز آنچه گفت
 ؛تواند وارد شودينم ماًيو مستق شناخت عقل مستقالً يهااز حوزه يدر بعض. 1

 ؛دهد، معصوم و حجت است و امکان ندارد خطا کنديص ميکه خود تشخ ياعقل در محدوده. 2

 تخلـف ينـوع يعنـيمرتک  خطا شود، مقصر اسـت نـه قاصـر؛  يظاهر عقله ب يدر ادراک ياگر کس. 3

 ؛د استدالل انجام داده استيا بعي  يدر مقدمات قرـ  يريو قابل جلوگـ  يعمد

و حان سـب  و مذمت را دارد؛ هرچند ممکن است خداونـد ي، استحقاق توبيخطا در هر استدالل عقل. 4

 ييهـان تخلفيدلِ خطاکـار، از چنـرنـگ بـودن سـهم مسـتاز جملـه کم يلـيعالم، بـه دال يعقال
 ؛نندک يپوشچشم

ديگـر عقـل از علـوم بشـر، اعتبـار  يعقـل در سـهم اختصاصـ يت ذاتيرش عصمت و حجيعدم پذ. 5

 شود.يگسترده م يتيبرد و منجر به شکاکين مي  از بيبوز کميمدرکات انسان را ن
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