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  چكيده
عقل يكى از ابزارهای بسيار مهم شناخت است از آنجا كه فيلسوف ،عـالم علـوم تجربـى، عـالم علـوم 

انسانى وعلوم دينى وهمه شاخه های علوم وحتى مردم عادی با عقل سروكار دارند، لذا شناخت خـود عقـل 

شوند ، و حـدود و قلمـرو آن تـا كجاسـت ؟ و نيـز رفـع  كه به چه معناست، داده های آن از كجا تأمين مى

به همين دليل اين موضوع كـه . ابهامهايى كه در اين ارتباط وجود دارد، يكى از نيازهای اساسى و مهم است

در قرآن كريم مورد توجه بوده و در فلسفه صدرالمتألهين نيز جايگاه بلندی دارد مورد بررسى اين پـژوهش 

ن نوشتار در صدد است ازسويى ثابت كند كه در قـرآن عقـل بـه معنـای فهـم اسـت و اي. قرار گرفته است

شود و از سوی ديگر احاطه و محدوده شناخت و توانايى عقـل را  های آن از حس و فراحس دريافت مى داده

كند و همچنين با بررسى مفهوم عقل و نقش آن در شناخت حقايق و محدوده آن در  از ديدگاه قرآن معين مى

  .گردد كه در اين موضوع، ديدگاه وی به مفهوم قرآنى عقل نزديك است فلسفه صدرالمتألهين، مشخص مى

  .عقل ، فهم ، شناخت ، حس ، فرا حسقرآن كريم ، صدرالمتألهين ،  :كليد واژه ها
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 مقدمه

خدای سبحان نعمتهای بى شماری را برآدميان در طول تـاريخ حياتشـان ارزانـى 

در اين بـاب ). 1(نعمتهايش هديه بزرگى است به نام عقل  هٴ ازميان همداشته است ، اما 

و آنهـا را بـر ... و حقًا كه فرزنـدان آدم را كرامـت و شـرافت بخشـيديم « :مى فرمايد

مراد از فضيلتى كه در ) 70االسری ، (» .بسياری از آفريده های خود برتری بخشيديم 

آيـه  عالمـه طباطبـايى درتفسـير ايـن اين آيه به آن اشاره شده ، عقل است چنانكـه

امـا اينكـه . چيزی كه بنى آدم را از غير آنها ممتازكرد، همان عقـل اسـت : فرمايد مى

اند و يا روايتى هم بر طبقش رسيده كه مقصـود از آن خصيصـه ، مسـئله  مفسرين گفته

 است هيچيك صحيح نيست بلكـه روايـات.... نطق و گويايى و يا بر دو پا راه رفتن و

شـود و  اينها را بعنوان مثل ذكر كرده چون بعضى از اينها بعد از داشتن عقـل پيـدا مـى

آيات فراوانى كـه ) 215، 13ج : 1387طباطبايى ، (» .بعضى از مدلول آيه خارج است

گويند بيانگر جايگاه ويژه عقل در معـارف دينـى اسـت  در باره عقل و تعقل سخن مى

خردان  كفر شمرده و ضمن تمجيد از عاقالن بر ذم بى برابر بطوريكه قرآن عدم تعقل را

توان گفت اهميت و ارزشى كه اسـالم بـرای  بنابراين با قاطعيت مى. پای فشرده است 

  .ل شده در هيچ مكتبى وجود نداردعقل قائ

با اين اوصاف كسانى كه طرفدار دين هستند مستندشان عقل است و كسانى هم كه 

 ىد ميجديد همچنين بر عقالنيت تأك هٴ در دور.ن عقل استطرفدار دين نيستند مستندشا

حرفشان  هشود تا آنجا كه حتى بعضى اين عقالنيت را معارض دين داری ميدانند و هم

 1380يوآخيم واخ ، . (اين است كه عقالنيت با پذيرش يك رفتار دينى سازگار نيست

 :255(  

آيا داده های عقل .عقل چه تعريفى دارد : بنابراين اين سؤاالت قابل طرح است كه 
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فراحسى هم مى تواند باشد؟ مرز شناخت عقل تا كجاست؟ آيـا  ازحس است يا ، تنها

ن مسائل بنيادی كه منجـر ياختالف در ا.... توان ورود به عالم مابعدالطبيعه را دارد ؟ و

. شده است انگيزه پژوهش و نگارش اين نوشتار گرديد به اختالف معرفتى بين گروهها

لذا با عنايت به ضرورت تالش عقلى و فلسفى برای حل مسائل مربـوط بـه عقـل در 

صدد بر آمديم كه به تحليل و بررسى ماهيت عقل و قلمرو آن از ديدگاه قرآن كـريم و 

  .مالصدرا بپردازيم

  

 شناسى عقل مفهوم

ر بالعقال يبند كردن است و جمله عقل البع ىعنيال اصل عقل از عق :ديگو ىراغب م

 یاسـت كـه انسـان را آمـاده بـرا يىرويدر مورد انسان ن. بند بستيشتر را با پا ىعني

 یعقل به معنـا: ديگو ىن ميمع ىفرهنگ فارس) 342: 1408راغب ،. (رش علم كنديپذ

. هل آمده استدانش و مقابل ج علم، فهم، ،ىشعور ذات هوش، افت كردن ،يدن، دريفهم

  )684: 1360معين ، (

، ىچـون اسـتعداد و اسـتدالل برهـان يىمعناها و عقل) 2(خرد  یبرا آندره الالند

در  ىعـيبر درست قضاوت كـردن، شـناخت طب يىا، توانايم و قضايب كردن مفاهيترك

كه صحت آنها بـه  )3(ن يشيمجموعه اصول پ«مان، يموضوع ا همقابل شناخت الهام شد

، »نـديبه شكل ضابطه و فرمـول درآ ىتوانند به طورمنطق ىندارد و م ىبستگش يآزما

سبب با «بست و رابطه و «، »ميمستق یشناختن واقع و مطلق با نظر يىاستعداد و توانا«

  )663:1377الالند،. (را ذكر كرده است» ه و مجوزيدرست، توج هزيانگ

ات ،حكم يكل كهت كه ادراشود از آن ج ىدر فلسفه گاه به نفس ناطقه، عقل گفته م

شـود  ىگاه گفته م. كند ىد امور ميد و نبايبا و بايبه صدق كذب، خوب و بد، زشت و ز

تـوان بـه اسـتدالل  ىكه به وساطت آنهـا مـ ىاصول ىفيات تأليعقل عبارت است از ه
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). 122، 3ج  :1375ابـن سـينا ، ... (ا عقـل قـوه ادراك روابـط اسـت يو ... پرداخت 

كـه صـورت  ىاست روحان یا در انسان قوه«: د يفرما ىه ميالشواهد الربوبمالصدرا در 

و در ) 252:1360ن ،يصـدرالمتاله(» ...كند  ىرا از مواد و قشرها مجرد م ىت كليماه

 ىكنند همان قـوه نفسـ ىكه فالسفه در علم برهان ذكر م ىعقل :د يگو ىب ميح الغيمفات

كنـد  ىجـاد مـين ايقـيانسـان  یابـر یصـادق ضـرور ىاست كه بواسطه مقدمات كل

  )225،  1ج: 1363همو،(

ل يانسان تحصـ یبرا ىو عمل یكه در حكمت نظر ىن از جنبه معرفت و كماليدر د

 كدريـانمـا «:د يـفرما ىكند به عقل نگريسته شده است چنانكه رسول اكرم ص مـ ىم

) 158، 74ج: 1403،ىمحمـد بـاقر مجلسـ(» ن لمن العقل له ير كله بالعقل و الديالخ

و  ىسرشـت( ىعـيعقـل دو عقـل اسـت طب: ز فرمـوده اسـتيـن ×ىن عليرالمومنيام

سودمند نخواهـد  ىنباشد عقل اكتساب ىعيو اگر عقل طب)ىاكتساب(ىدنيو شن)یاستعداد

: 1413محمـد عبـده ،.(سـت يد سـودمند ني، نورخورشيىنايبود همچنان كه با نبودن ب

ش او بزرگوار تـر يد كه پيافريرا ن ىچ خلقيخدا ه«:امبر كه ين سخن پيا) 339حكمت

اول است و ی اشاره به عقل به معنا) 3ثيحد127: 1404،یآمد ىميتم(» از عقل باشد

 ىتيهـدا كـه او را بـه ىاورد بهتر از عقلـيبدست ن یريچكس خيه«كه  ین سخن ويا

  .دوم است ی،اشاره به عقل به معنا)4همان،(» .باز دارد ىا از هالكيرهنمون شود 

ز در هـر جـا كـه يـو ن) 43:عنكبوت ( »و� *لعالمُ ّال ها ]لُ قِ عْ فَ ا مَ  �َ «ه ياز عقل درآمراد 

ا يـو . دوم اسـت یخداوند كافران را به نداشتن عقل نكوهش كرده عقل به همين معنا

�لعق�ل م�ا عبدب�ه «: ديـفرما ىما العقل؟ م: شود ىسؤال م ×كه از امام صادق ىهنگام
شناسـاندن  ىعنـيدوم عقـل  یمراد معنا) 11: 1365،ىنيكل(»�لر�ن � �كتسب به ��نا�

 ىجه و محصـول واقعـين ناظر به نتيو همچن.ت و غرض درست آنياست به غا یزيچ

  .فهم است ىعنيعقل 
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فهمـون، يال ىعنـيعقلون يال«فهم است، یز به معنايم نيات قران كرياصوال عقل درآ

م كـه ينـيب ىات قرآن هم مـيپس با دقت در آ»من بعد ما فهموه ىعنيمن بعد ما عقلوه 

 یمثـل آربـر یهـم افـراد ىسـيانگل یفهم است، در ترجمه ها یشه عقل به معنايهم

) 4(را به فهم » عقلونيا يعقلوه و «م در ترجمه خود، يمترجم دانشمند و نامدار قرآن كر

. ز آمـده اسـتيـن ىاءالعلوم غزالـيـفهم در آغاز كتاب اح یمعنا كرده اند عقل به معنا

عقل از ديدگاه بسياری از مفسرين هم به همين معناست چنانكه  )10 :1406،  غزالى(

عقل به معنای نيروی ادراكى ناب است كه از گزند وهم «: گويد استاد جوادی آملى مى

و خيال و قياس و گمان مصون است و پيش از هر چيز گزاره اولى، يعنى اصل تناقض 

نمايـد، ماننـد  بـديهى را كـامال ادراك مـى های فهمد ودر ظل آن گزاره را به خوبى مى

آنگـاه سـاير مطالـب ... بطالن جمع دو ضد، جمع دو مثل، دور و سلب شىء از نفس 

نمايد و شـعاع چنـين عقـل نظـری كلـى نگـر و  نظری را با ارجاع به بديهى، مبين مى

  )31: 1390جوادی آملى ،. (»گيرد بين، حكمت عملى را دربر مى جهان

  

  امكان شناخت

نمايى علوم بشر مورد ترديـد وحتـى  در تاريخ فلسفه، بارها امكان شناخت و واقع

انكار قرار گرفته و برای ادراكات انسان اعم از ادراك حسى و عقلى هيچگونه اعتباری 

و ) 5) (شـك گرايـى(، و سپتى سيسـم ) سوفسطايى گری(قائل نبودند مانند سوفيسم 

ر قالبهای كهنه و نو، گروهى از انديشمندان را ، كه د)8( )ال ادريگری(آگئوستى سيسم 

با اين حال هر انسـان عـاقلى بـر ايـن بـاور اسـت كـه . به خود مشغول ساخته است

. كنـد تواند بداند از اين رو برای كسب معلومات تالش مى داند و يا مى چيزهايى را مى

كـار يـا حتـى لذا امكان وقوع علم وادراك، مطلبى نيست كه برای هيچ انسانى قابل ان

  :به گفته كاپلستون. قابل ترديد باشد
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ائيان يونانى تمام اداركات و عقايد بشری طدر حدود قرن پنجم پيش از ميالد سوفس«

بـرای هـيچ نـوع فكـری را حتى بديهيات اوليه را خيال محض دانستند و هيچ ارزشـى 

در برابر . ود نداردها معتقد بودند كه واقعيتى خارج از ظرف ذهن انسان وج آن. نپذيرفتند

كردند كه انسان  مكتب سوفيسم، فيلسوفانى مانند سقراط، افالطون، و ارسطو استدالل مى

از نظـر ايـن فيلسـوفان در . را آن گونه كه در واقـع هسـتند، دارد ءتوانائى شناخت اشيا

. گـردد صورتى كه تفكر به شكل درست هدايت شود آدمى به ادراك واقعيـت نايـل مـى

ليكن از زمان ارسطو به بعد گروه . مشهور شدند ينيانقاين نظريه به جزميان يا يهواداران 

ديگری از فيلسوفان پيدا شدند كه معتقد بودند كه ادراكات بشر درباره امور جهان بستگى 

ناميده شدند حتى به مفـاهيم و  اين گروه كه شكاكان. كامل به وضعيت ويژه ذهن او دارد

 104 - 99 ،1ج: 1380كاپلسـتون، ( »غيرقطعى تلقى كردند مسائل رياضى و هندسى را

 در. يافـت تـداوم مسـيح مـيالد از بعـد سـده چند تا شكاكيت مكتب). 482 -  474و 

 اسالمى فلسفه. يافت تقليل شكاكيت و جزمى مكتب دو به باال مكتب سه اخير های سده

 .ندك مى حمايت بشر عقل وسيله به جهان شناخت امكان مكتب از حاضر مساله برابر در

  اكنون مى خواهيم ببينيم نظر قرآن در اين باره چيست ؟

  

  امكان شناخت در قرآن

و علـم االدم «: قرآن كريم در مورد امكان و توان عقل در فهم حقايق مـى فرمايـد

نامها را به آدم آموخت سپس آن معـانى را  هو هم) 30-32هبقره آي(» ... االسماء كلها 

ای آدم ، نامهای آنان را به فرشتگان خبر ده : داشت خداوند فرمود  به فرشتگان عرضه

آيا به شما نگفتم كـه : آنها را به فرشتگان خبر داد خدا فرمود) يا حقايق(چون نامهای 

داريد و آنچـه  دانم وآنچه را شما آشكار مى من بى ترديد نهان آسمان ها و زمين را مى

  دانم؟ داشتيد مى را پنهان مى
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كه بزرگترين موهبت الهى به آدم و منشـأ فضـيلت و افتخـار و  - اينكه علم اسماءدر 

چيست، در ميان مفسران سخن بسيار اسـت، برخـى  –او برای اين مقام است  شايستگى

بعضـى  ؛)36، 1ج :  1377طبرسـى، : بنگريـد بـه ( .اند كه منظور ، علم لغات است گفته

است كه ارواحشان  ×معصومين  هبه ويژه ائم های الهى اند كه منظور، اسامى حجت گفته

صـدوق ، . (از قبل آفريده شده بود و در بعضى روايات چنين تفسيری وارد شـده اسـت

های مهم ايـن  مسلم است كه اين گونه روايات، اشاره به بعضى مصداق) 13، 1ج: 1363

اند كـه  گفته بسياری از مفسران. عنوان كلى است، نه اينكه علم اسماء به آن محدود باشد

منظور از اسم در اينجا مسمى است يعنى خداوند تمام علوم مربوط به زمين و آسـمان و 

طباطبايى حقـايق وموجـودات خـارجى را بـه آدم  هحقايق اسرار جهان وبه تعبير عالم

بـه ايـن ) 181، 1ج  : 1363طباطبـايى ، . (تعليم داد يا در طبيعت و استعداد او قرار داد 

اين اسرار را  هبا تمامى اسرار جهان آشنا شد و شايستگى و استعداد درك همترتيب، آدم 

انسـان اسـتعداد  :توان نتيجه گرفت كه اين واقعه مى هاز مطالع. برای فرزندان خود گذارد

ظرفيت علمـى  .يابدتواند آموزش ببيند و به شناخت حقايق دست  شناخت دارد و مى

  .تواند از فرشتگان هم فراتر رود مواردی مى انسان بسيار زياد است تا جايى كه در

  

  امكان شناخت از نظر مالصدرا

گوينـد مـا فقـط خـواص و  دانند مـى برخى از فيلسوفانى كه شناخت را ممكن مى

چنانكـه . توانيم بشناسيم اما بـه حقيقـت آنهـا دسترسـى نـداريم عوارض اشياء را مى

حقايق اشياء در توان آدمى نيسـت و  آگاهى بر«: نويسد سينا مى مالصدرا به نقل از ابن

آنها كه بر  هدانيم و به فصول مقوم ما از اشياء جز خواص و لوازم و اعراض چيزی نمى

و عقل و نفس و نـه ) تعالى(پس ما حقيقت اول . حقيقتشان داللت دارد آگاهى نداريم 

ز فلك و آتش و هوا و آب و زمين را نمى شناسيم حتى حقـايق و كنـه اعـراض را نيـ
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بحـث در تأييـد  هسينا در ادامـ مالصدرا پس از نقل اين سخن از ابن» .... شناسيم  نمى

تأويل كالم شيخ الرئيس همان چيزی است كه بـه آن اشـاره «: گويد سخن ابن سينا مى

نموديم و در مباحث وجود بر آن برهان اقامه كرديم مبنى بر اينكه افراد وجود برهـان 

مالصـدرا ، (» نوعى چاره جويى، برهان شبيه به لـم بيـاوريم پذير نيستند مگر اينكه با

  )391و  392، 1ج : 1379

بلكه گفتند . اما خردمندان و حكيمان اين را دليل بر انكار هر نوع معرفتى قرار ندادند 

اگرچه به حقايق اشياء دسترسى نداريم، به خـواص و عـوارض و لـوازم وجـودی آنهـا 

ين نيز معتقد است كه مـا حقـايق وجـودی را بـا مفـاهيم و صدرالمتأله. برد  توان پى مى

حقـايق «: گويـد شناسيم؛ او در عنوان اين بحـث مـى عناوينى كه بر آنها صادق است مى

توانند در تيررس علم بشری قرار گرفتـه و  اشياء يعنى اموری كه امتناع ذاتى ندارند ، مى

نيسـت كـه كنـه ذات اشـياء را  البته مراد مالصـدرا ايـن). 388 همان ،(» شناخته شوند

توان شناخت چون ذيل همين بحث در تفسير سخن برخى محققين كه گفتند بسيط را  مى

اگر مرادش اين باشد كه عقل وجـود «: نويسد توان شناخت مى جز به لوازم و آثارش نمى

. شناسد اين سخن وجهـى دارد اش با صورتى مطابق او نمى خارجى را با هويت شخصى

شناسد اين گفته بطالنش بديهى است،  مرادش اين باشد كه عقل مفاهيم را هم نمىاما اگر 

پس مفهوم معقول از هر چيزی يـا . كند را درك مى... زيرا عقل مفهوم هستى و شيئيت و 

مركب است يا بسيط، اگر مفهومى بسيط باشد يا بيان كننده كنه ذات شىء و بسيط اسـت 

يابد و در حالـت دوم آن وجـه را  ل كنه آن شىء را مىيا وجهى از آن، در حالت اول، عق

نتيجه اينكـه ). 228 : 1365مالصدرا ،  (.» يابد اگر چه به كنه ذی الوجه نرسيده باشد مى

تـوان دسـت پيـدا  اگرچه اجماال به حقايق اشياء به ويژه مجردات كه حقايق بسيطند نمى

طبيعى معرفت پيدا كنيم؛ اما  ق ماوراءتوانيم به حقاي كرد اما به هر حال به كمك مفاهيم مى

همين مقدار از معرفت كه در تيررس عقل قرار داده شده چگونه و برای چه كسانى قابـل 
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حصول است؟ بديهى است كه هم از نظر قرآن وهم از ديدگاه مالصدرا با پيمـودن روش 

را  توانيم آن حقايق قدسـى صحيح معرفت و كسب شرايط وجودی الزم و رفع موانع مى

  .تا حدی دريابيم و يا بواسطه مفاهيم نسبت به آنها معرفت پيدا كنيم

يابـد؟  فهمـد و درمـى شود كه عقـل چـه چيـزی را مـى ىن سؤال مطرح ميحال ا

تواند  ىر حس هم ميا از غيا فقط از حس است يشود؟ آ ىن ميفهم از كجا تأم یها داده

رد و با آن برخورد و در يقرار نگن قوه و استعداد يدر معرض ا یزيداست تا چيباشد؟ پ

ش يبـرا ىچ معرفتـياست و ه ىن قوه همچنان به حال خود باقير نداشته باشد ايآن تأث

شـود كـه  ىحاصـل مـ ىمعرفت وقت. از خود ندارد ىچ معرفتيرا هيشود ز ىحاصل نم

ن قوه و استعداد برخورد كنـد و بـه اصـطالح يبا ا ىو خواه فراحس ىخواه حس یزيچ

و –برقـرار شـود  ىوضع و محـاذات ىء خارجىن قوه و آن شيان ايخودمان مفالسفه 

 ىكيحاصل است و بود و نبودش  ىر و تأثر بياست كه وضع و محاذات بدون تأث ىهيبد

شود ماده  ىا فعل و انفعال حاصل مير و تأثر ين تأثيكه از ا ین صورت اثريدر ا –است

ا يفهم  ىعنيون نماست و آن قوه و استعداد ريه معرفت است و بالطبع و بالذات بيما و بن

  .كند ىآن كار م یاحل مختلف بر روعقل در مر

  

  منابع حصول شناخت

ان اقـوام يـخ، در زمانها و مكانهـا و در ميبر اساس تجارب افراد بشر در طول تار

ا عقل يذهن  یها داده یبرا خته، منابع ذيل رايگرفته تا متمدن و فره یگوناگون از بدو

  :توان برشمرد  ىفهم بشر مو 

  

  حواس ظاهر یها داده. 1

 يىو بسـاوا يىايـ، بويى، چشـايى، شنوايىنايخواه حواس را تنها همان پنج حس ب
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از . د مطرح استيجد ىو روانشناس یولوژيزيش از آنها؛ چنانكه در فيم و خواه بيبدان

گـران يتوان د ىم ىن حواس برخوردارند به آسانيا هت قاطع مردم از هميآنجا كه اكثر

 ىچندان اختالف ین آگاه سازين حواس آگاه ساخت و در اياز ا يكهر  یها را از داده

، یو سـبز ىداننـد كـه مـثال سـرخ ىبا همه ميرا تقريد زيآ ىد نميپد یان مردم عاديم

 یبـد، صـدا یخـوش و بـو ی، بوىو صافی ، زبرىنيو سنگ ى، سبكىو تلخ ىنيريش

ن يذهن و عقل انسانها در مجموع از هم یها ن دادهيشتريب. ستيآهسته و بانگ بلند چ

 یاست كه بـرا يىن روشهايتر رومندياز ن ىكيد چرا كه يآ ىمنبع حواس ظاهر بدست م

گرا  لسوفان تجربهين جهت برخى از فيم به هميار داريق و رد خطاها در اختيكشف حقا

گر را انكـار كـرده يو هر منبع د اند ن منبع را تنها منبع معرفت دانستهيبه غلط افتاده و ا

هر قدر هم كه  ىشواهد تجرب. ن انحصار و انكار وجود ندارديبر ا ىليچ دلياند با آنكه ه

گـر برهـان ينشأت گرفته از منابع د ىدارند و آثار قطع يىتهايرومند باشد باز محدودين

الزم هـايش ابـزاری  رغم كاسـتى بنابراين حس ، على .آنهاست یبر نقض ادعا ىقاطع

از اين رو قرآن كريم، مخاطب خود را به استفاده از حـواس و . برای درك انسان است

مطالعه طبيعت و رسيدن به حقيقت، دعوت نموده است و  بهره گيری درست از آن برای

تـوان  چون غرض قرآن نهايتًا رسيدن به حقايقى مربوط به مبدأ و معاد اسـت لـذا مـى

مورد تأكيد و تنفيذ قرآن بوده اگر چـه بـه خطـای ) بطور كلى(نمايى حسى  گفت واقع

  .حواس نيز اشاره نموده است

از ديدگاه فلسفى هر كس فاقـد يكـى از حـواس باشـد از معلومـات و ادراكـات 

من فقـد حسـا فقـدعلما : برخاسته از آن حس محروم است؛ چنانكه ارسطو مى گويد

ين حقيقت به صـورت زيـر در لسان قرآن ا) 126 و25 ، 9ج :1379،  مالصدرا: ك.ر(

-ُر��«: بيان شده است فَ-الَ َيَتَفك+
َ
ْقaْ*�َ bََِصُ_ >

َ
قـرآن در ). 50: انعـام ( »قُْل َهْل يَْسَتوeِ *أل

َ�ِم-ْنُهم م+-ن يَْس-َتِمُعوَ� ]gَِْ-َك «: كنـد آياتى از عدم استفاده صحيح از حواس نكوهش مى
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م+ َ�لَْو iَنُو*ْ  jنَت تُْسِمُع *لص
َ
فَأ
َ
<�نَت َيْهِدe *لُْعmَْ َ�لَْو iَنُو*ْ الَ  * الَ َفْعِقلُو

َ
فَأ
َ
َ�ِمنُهم م+ن يَنُظُر ]gََِْك >

�� ُoِ42-44: يونس ( »ُفْب(  

eِ َفْنِعُق بَِما الَ يَْسَمُع ]ِال+ stَ�ُ َ�نَِد*s ُصمq بُْكٌم ُق-mٌْ َفُه-ْم الَ « +u* ِيَن َكَفُر�*ْ َكَمَثِل +u* َ�َمَثُل 
  )171: بقره ( »ِقلُو�َفعْ 

البته در قرآن كريم بيش از همه بر اهميت و نقش دو حس شنوايى و بينايى تأكيـد 

شده و بر ديگر حواس به طور مستقل اشاره نشده است و روشن است كه نقش اين دو 

تر است؛ خداونـد ايـن دو  تر و پر اهميت حس در مقايسه با ديگر حواس بسى گسترده

ْمَشاٍ} ن+بَْتلِي-ِه «: داند ادراك در بشر مى هدحس را دو ابزار عم
َ
]ِن+ا َخلَْقَنا *ِإلنَساَ� ِمن غjْطَفٍة >

-ا «).... 2:انسـان ( »فََجَعلَْنا�ُ َسِميًعا بَِص_ً* ْفئِ-َد�َ قَلِ-يالً م+
َ
بَْص-اَ� َ�*أل

َ
-ْمَع َ�*أل �ََجَع-َل لَُك-ُم *لس+

�معرفت يقينى باشد  هتواند مقدم مىاز ديدگاه قرآن شناخت حسى  )9:سجده ( »تَْشُكُر�

َسُ�ِيِهْم «: گيرند ادراك عقلى نيز قرار مى هو حتى برخى از اقسام شناخت حسى پشتوان
 D�ن+ُه َ�َ ُ

َ
َ�لَْم يَْكِف بَِربDَك ك

َ
< jَق
ْ
ن+ُه *�

َ
َ لَُهْم ك نُفِسِهْم َحI+ يَتََب�+

َ
sٍ َش-ِهيد�يَاتَِنا ِ� *آلفَاِ� َ�ِ� > ْ�َ « 

آيات الهى در جهان خارج از وجـود انسـان و نيـز در  هبنابراين مشاهد) 53: فصلت (

  .بردن آدمى به حقانيت وجود خداوند مى گردد آيات انفسى موجب پى

به اعتقاد مالصدرا از آنجا كـه بـين : بررسى ادراك حسى از ديدگاه صدرالمتألهين

ذاتى و على و معلولى  پيوندمراتب علمى نفس، از صور حسى تا صور عقلى يك نحوه 

وجود دارد در قوس صعود، صور طبيعى منطبع در ماده نقش اعدادی در خلـق صـور 

حسى دارند و صور حسى در پيدايش صور خيالى و صور خيالى در تكامـل نفـس و 

ای  نفس در مقام حس و ادراك حسى، به مرتبه. رسيدن به مرتبه صورت عقلى مؤثرند

تحقيـق در . تجرد آن بعد از ادراك ذات خـود اسـت هولين مرحلرسد كه ا از ارتقاء مى

تـرين  شـود و مهـم مى كيفيت ادراك در حكمت متعاليه در واقع با ادراك حسى شروع

؛ همـانطور كـه )180،  8ج :  1379مالصـدرا ، . (ادراك حسى، ادراك بصـری اسـت
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ای  ى مقدمهديديم رأی صدرا در اهميت حواس بويژه ادراك بصری و اينكه ادراك حس

  .باشد با ديدگاه قرآن كريم همسو است  برای رسيدن به معرفت يقينى مى

  

  و اقسام آن ىفراحس یها داده. 2

  یمردم عاد یها افتهي )الف

صادق تـا  یاهايحواس ظاهر است و از رؤ هها كه فراتر از حوز ا دادهيها  افتهين يا

ف يـط..... هـا و  از نهفتـه ىو حاجت روا شدن و اسـتجابت دعـا و آگـاه گرفتن شفا

ان يـشتر است امـا در مينداران خالص بيان ديرد هر چند در ميگ ىرا دربرم یا گسترده

رقابل انكار ياست كه غ یشود و شمار آنها به حد ىم دهيد) كهر چند اند(ر آنها هم يغ

ص درست ين جهت هم تشخيار فراوان است و به هميدر آنها بس يىگو است؛ البته گزافه

. آنها انكارشوند هد باعث شود كه همين مطلب نباينادرست در آنها دشوار است اما ا از

كه فراتر از حواس ظاهر است را در قرآن كريم ضمن آياتى  های مردم عادی اين يافته

و دخل معه السجن فتيان قال احدهما انـى ارانـى «: توان دريافت آيد مى كه در ذيل مى

اين دو جوان ) 36:يوسف...(ارانى احمل فوق رأسى خبزا اعصر خمرا و قال االخر انى 

تـا  35همچنين آيه . از مردم عادی بودند كه حضرت يوسف رؤيای آنها را تأويل كرد

اذ قالت امرأت عمـران رب انـى «: گذارد سوره آل عمران بر اين موضوع صحه مى 36

بـر اسـاس » .... سن فتقبلها ربها بقبول ح.... نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى 

كند كه اگر باردار شود او را خـادم معبـد و  اين آيه، مادر مريم زنى نازا بود اما نذر مى

  .فرمايد  حرم كند وخداوند نذر او را قبول مى

  

  ا خدايعارفان و اول یها افتهي) ب

ار فراتـر از دسـترس يانـد كـه بسـ بدست آورده ىقيند حقايگو ىعارفان وارسته م
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وم آن را خبـر يـماننـد ه ىست كه كسـيها هم كم ن ن گفتهيباشد و ا مى یحواس ظاهر

اند  ر داشتهيچشمگ یكه شمار ىواحد و قابل انكار بداند بلكه همواره در هر زمان كسان

 ىدر آملـيـد حياز آنهـا مثـل سـ یارياند و بسـ خود را گذرا گفته یها افتهياز  ىاندك

افتـه يانـد كـه در  د كردهيتاك) 21: 1404(در اول فتوحات  ىو ابن عرب) 480: 1360(

  .ندارند یديخود ترد یها

كند مثـل  توان يافت كه اين حقيقت را معلوم مى در قران كريم موارد متعددی را مى

در اين هنگام ما روح خود را به سوی ..... «: مريم كه مى فرمايد سوره 33تا 17آيات 

: نمونـه هـای ديگـر» ....ظاهر شـد  عيب بر مريم او فرستاديم و او به شكل انسانى بى

 259، بقـره ،  26شـعرا  111مائده ) در مورد الهام به مادر حضرت موسى( 7قصص ، 

  .كنيم مى باشد كه جهت پرهيز از اطناب به همين مقدار اكتفاء مى ...و

هايى فراتـر از حـواس  ها ويافته شود اين است كه داده آنچه از اين آيات معلوم مى 

عرفـا و اوليـاء  .آيد كه به هيچ وجه قابل انكار نيسـت اولياء الهى پيش مىظاهر برای 

يابنـد  گيرند معرفتهـايى را درمـى خدا كه در معرض دريافت حقايق فراحسى قرار مى

بـه همـين . دانند  وحصول اين قبيل تجارب را بستگى به فيض و موهبت خداوندی مى

ا علم وهبى و بخشش و عنايت خاص جهت، اولياء خدا، اين قبيل معرفتها و حاالت ر

ها با پيمانه داده های حواس  دانند و لذا پيمانه معرفتى نسبت به اين نوع داده خداوند مى

  .يك پيمانه احتساب كردن بيجاست فرق دارد و همه را با

وی . ز قـدم گذاشـتهيلسوف است به عالم عرفان نيف يكن حال كه ينا در عيابن س

ن بزرگان اختصاص دارد يكه به ا یا كرامات و امور خارق العادهاز  یاريداند كه بس مى

كه اهل معرفت  ىكسان: ن جهت گفته استيست به هميرش همه مردم نيمورد قبول و پذ

افتـه انـد در يكه به مقام معرفت دست  ىن امور مبادرت كرده و كسانيستند به انكار اين

  )363:  1960، نايابن س. (كنند ىنم ىن امور كوتاهيبزرگ شمردن ا
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  ^امبرانيپ یها افتهي) ج

م ير قـرآن كـريـاسـت كـه آن هـم بـه تعب ىالهـ ىق وحـيـها همه از طر افتهين يا

به . فرشته ىعنيرسول  ها به واسطيحجاب و  یا از ورايواسطه است  ىا بي )51:یشور(

تـوان آن  هر حال اين تجربه فرا حسى نيز ادراك و دريافت و تجربه است و هرگز نمى

مشهود اسـت  یو یكند، آنچنان برا ىافت ميدر ىامبر با وحيچيزی كه پ. را انكار كرد

» فلـق صـبح«ات همچـون ياز روا ىر برخيست به تعبيدی در آن نين ترديكه كوچكتر

و هرگز از روی هوای «: فرمايد خداوند مى) 56، 11ج: 1403مجلسى ، . (روشن است

البته او . »وحى كه بر او نازل شده نيستگويد چيزی جز  گويد آنچه مى نفس سخن نمى

ام اگـر يـن پيا. كند ىافته است به مردم ابالغ ميكه در ىهم آن حقايق را به همان صورت

ات يـل و جزئيمانند تفاص(از آنها  ىاست كه برخ ىقيحقا یام اسالم باشد حاويمانند پ

 یبه طور كامل در دسـترس عقـل عـاد) آن ینقمتها و رنجها ىبعد از مرگ و چگونگ

است كه  ىو امر و نه ىاحكام و دستورات عمل ىعنيعت ياز آنها هم شر ىست و برخين

در . رديـگ ىانجام م» اجتهاد مصطلح« ىعنيمخصوص خود  هوين آنها با شيير و تبيتفس

 همانـيپرا با همان تـرازو و  ىوح یكانت، تمام محتوا هويتواند به ش ىنجا هم عقل نميا

ن يـد و هر چه از آنها بـا ايمايبسنجد و بپ ىو كل ىانتزاع یحواس ظاهر و با استداللها

ن كـار يـچرا كه ا. ه را رد كنديرد و بقيبود بپذ ىدنين ترازو سنجيو با ا ىمودنيمانه پيپ

ن يمراتب است و ا هيو طرد كردن بق كمرتبه از مراتب ادرا يكت مطلق دادن به يحاكم

  .ستيآشكار است و در شأن دانشمند ن يىمكابره و زورگو يكعمل، 

  

  قلمرو عقل در حكمت متعاليه و راه شناخت حقايق اشياء

صدرا با شمارش مراتب عقل نظری اعتقاد دارد نفس ناطقـه از عقـل هيـوالنى تـا 
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و بـدين ترتيـب توانـايى درك  كنـد مرحله عقل بالفعل، سير كماالت علمى را طى مى

مرتبه عقل بالفعل، جوهر عقلى نوری اسـت . ر عقلى و غيرعقلى را داردبسياری از امو

 : 1360، مالصدرا . (يابند آن گونه كه هستند، در آن منعكس شده، حضور مى ءكه اشيا

وی در بحث چگونگى ادراك و تعقل اعتقاد دارد نفس به صور معقول و ذوات ) 3ـ  4

صور معقول به شدت قوی هسـتند . كند عقلى مجرد، به نحو اضافه اشراقى علم پيدا مى

و نفس به علت تعلق به ماده و عدم تجردش امكان مشاهده و درك كامل آنها را ندارد؛ 

تـر  نتيجه تعقـل او قـوی تر شود، مشاهده و در بلكه هرچه تجرد نفس از ماديات قوی

نفـس در . گـردد تر، نفس قادر به آفرينش صور مـى خواهد بود؛ حتى در مراحل عالى

قام ادراك معقوالت كلى، با انتقال از محسوسات بـه متخـيالت و سـپس بـه معقـول م

بالفعل و عقل فعال، به اين ادراك رسيده، توانايى مشاهده صورت های مجرد از ماده را 

  )32ـ  33و  25 : 1360همو، . (يابد مى

هـای كشـف و شـهودی  های عرفانى و بر اساس يافته مالصدرا تحت تأثير ديدگاه

يكـى، . داند داند و عقل را از شناخت دو مرتبه عاجز مى تب وجود را سه مرتبه مىمرا

آن مرتبه از وجودات كه فى نفسه ضعيف و جوهرشان خسيس اسـت ماننـد هيـوال و 

همـو ، . (ديگری موجودی كه در غايت كمال و تماميت است ماننـد ذات حـق تعـالى

بدانكه اسـماء الهـى و : گويد مىوی در مورد شناخت مرتبه كمال وجود ). 48: 1362

صفات او در نهايت عظمـت و شـكوه و بزرگـى اسـت كـه تحصـيل شـناخت آن بـا 

  )7:  1363همو،. (آويزی به افكار فلسفى و نظرهای بحثى ممكن نبوده است دست

داند و تأكيد  ايشان معرفت حقيقى را از راه شهود قلبى و فراتر از استدالل عقلى مى

اند نه بـا عقـل و  بزرگ معرفت خود را با قلب سليم به دست آوردهكند كه عارفان  مى

استدالل برهانى؛ منظور از عقل، عقل نظری است كـه بـا تركيـب مقـدمات و حـدود 

اين عقل جزئى بشری است كه از طريق حدود و مفـاهيم . رسد مى استدالل به مطلوب
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انى خود راه و روش صدرا در اغلب آثار و تحقيقات عرف. قصد شناخت حقايق را دارد

عرفا را دنبال نموده و برای عقل در شناخت حق و اسماء و صفاتش حد و مرزی قائل 

بدانكه «: گويد او مى. است كه طالب حق بايد اين حدود را بشناسد و بلندپروازی نكند

های دانش تقليدی كه از گفتار به دست آمـده ، صـافى  نفس انسانى مادامى كه از پرده

افكار نظری كه از بكارگيری منطق با ابزار وهم و خيال برای عقـل فكـری نشود و از 

شـود و  آيد پاك نگردد در الهيات و بلكه در همه علـوم دارای بيـنش نمـى حاصل مى

گردد و بعيد است كه چيزی از علم لدنى و مـوهبتى كـه بـرای  گشايش الهى نمى هآماد

  )48، 1ج : 1363و،هم. (آيد بدست آورد نفوس درس نخواندگان حاصل مى

با توجه به مطالب مذكور مالصدرا عقل را برای تحصيل همه علوم و حقايق كـافى 

نمى داند و بجز عقل برای انسان قوای ادراكى ديگری قائل است از نظـر وی علـوم و 

 هحقايقى كه برای انسان حاصل مى شوند پاره ای از طريق عقل و استدالل است و جنب

  .ای ديگر را خداوند بر قلب و دل القاء مى كند اكتسابى دارد و پاره

توانـد از  حدود خاصى دارد كه نمـى, توان گفت عقل براساس نظريات مالصدرا مى

آن تجاوز كند لذا قادر به شناخت همه حقايق نيست اما از جهـت پـذيرش حقـايق از 

مبادی و وسائل ديگر نامحدود است به همين جهت خداونـد وسـايل ديگـری بـرای 

باشـند و آن  تكميل معارف بشری قرار داده كه از نظر ادراك حقايق برتر از عقـل مـى

  .شود معرفت شهودی است كه به قلب افاضه مى

عقل و فهـم : توان گفت در يك نتيجه گيری از مطالب مطرح شده از ديدگاه وی مى

د و از نظر دان از نظر ايشان جايگاهى بلند دارد تا آنجا كه آن را غايت خلقت انسان مى

كمـال عقـل نظـری در ادراك . نظری و عملى است هاو جوهر عقل آدمى دارای دو قو

معقوالت و احاطه به كليات است ولى كمال عقل عملى را بايد در پاكى و تنزه از شرور 

در هر جايى كه عقـل ظـاهر شـود . و بديها و تجرد از تمايالت جسمانى جستجو كرد
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عقل از هر چيز ديگری , برای اينكه حق شناخته شودحق نيز آشكار خواهد شد چون 

تـر و  موجودات عالم امكان ثابـت هتر و سزاوارتر است زيرا وجود عقل از هم شايسته

آيد و به بقاء و دوام حق نيز  تر است به طوری كه از شؤون هستى حق به شمار مى كامل

  )465، 1ج: 1365مالصدرا، . (باقى و دائم است

وقتى عقل را دقيـق معنـا كنـيم آنوقـت معلـوم : الصدرا بايد گفتدر نقد ديدگاه م

نهايت؛ بلكـه  توان از يك سو عقل را محدود شمرد و از سوی ديگر بى شود كه نمى مى

يكـى از همـين راه . كنـد معرفت را كسـب مـى هفهم ما از دو راه داده و ماد: بايد گفت

های خود  در هر دو مورد دادهو همين فهم ... متعارف و ديگری فراحسى مانند شهود و

. رود دهد و از مقدمه به نتيجـه مـى كند، تعريف مى كند، قياس ترتيب مى را بررسى مى

داند ولى  اگرچه ايشان معرفت حقيقى را از راه شهود قلبى و فراتر از استدالل عقلى مى

 یشهود یها افتهي ىفراحس یها از داده ىاين صحيح است كه بخش: در پاسخ بايد گفت

نند و يب ىو شهود م ككوشد از آنچه عرفا در عالم در ىنه، عقل ما مين زمياست اما در ا

اورد و بـه آن يرا كسب كند، برهان ب ىها و اطالعات كنند داده ىاز آنها را بازگو م ىبخش

ن يـاز ا یاريدهد و بسـ ىل مين مورد تشكيخاص در ا یا مانهيجه پيدر نت. معتقد شود

  .كند ىم یسنجد و داور ىمانه مين پيق را با ايحقا

  

  عقل و دين

قابـل اعتمـاد بـه مـا  ىن، شـناختيد. ن استيشناخت ما د یها از سر چشمه ىكي

افـت يدر ین است كه گاه براين چنيفهم در تعامل عقل و د ندين فراييتب. كند ىعرضه م

بـه  ست و عقلين ىكاف ىو فلسف ىها و مصالح عقل اعم از حس ق، دادهياز حقا یاريبس

 یتوانـد مـواد الزم بـرا ىن مـيـاز دارد كه دين راستا نيدر ا ىقيح و دقيمعتقدات صح

  .ق را به ما بدهدين نوع حقايدن به ايرس
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است و عموما با آنها منطبق  یعقل عاد یها رتر از دادهيفراگ ىانيوح یها افتهيالبته 

 یها افتهي، در ظاهر با ىام و وحيپ یمحتوا یاما ممكن است در موارد. و سازگار است

 ىبا وح ىمعتقدند برهان قطع ىن صورت برخيدا كند كه در ايتعارض پ ىو فلسف ىعلم

ا نقـل و يـافـت شـود ي ین مورديهرگز تعارض نخواهد داشت و اگر چن ىا نقل قطعي

و  ىقطع ىكينهند و اگر  ىا برهان را وا ميكند و  ىر ميل و تفسيرا تأو ىنيظواهر متون د

 ىطيدارد چون در هـر شـرا ىدست برم ىبه نفع قطعى رقطعيبود از غ ىرقطعيغ یگريد

  .دارد ىن اعتبار ذاتيقي

هـای حسـى و فراحسـى ثابـت شـد؛ اكنـون  تا اينجا معنای عقل و نيز انواع داده

  توان حقايق فراحسى را دريافت كرد؟ خواهيم ببينيم آيا با عقل عادی مى مى

ن كنند در اشتباهند چرا كـه ييرا با عقل تب ىهستق يخواهند همه حقا ىكه م ىكسان

 یورا ىقتـيخـود بـه حق ىانيافت وحيو خواه در ىخواه از راه كشف عرفان ىاگر كس

ن يافـت كـه كمتـريواسطه  ىنائل شد و آن چنان آن را با حضور و شهود ب ىامور حس

 یافـت حضـورين يدر وهله نخست خـود بـه چنـ ىن كسيافت، چنيدر آن ن یديترد

 یافت فـردين يست و هميرخنه در آن ن یارايچ كس را يرسد كه نه خود او و نه ه ىم

كه آن هـم  گران، يد یوه اثبات آن برايماند ش ىاست، م ىقتى كافين حقيوجود چن یبرا

ا از هر يو  یافته وي یا از محتوايابنده و ي ىصدق و سالمت روح ا از سابقه و الحقهي

 یصدق سخنش بـرا... نها و با نشان دادن معجزه ويهمه اام باشد از يدو و اگر حامل پ

  .شود ىگران ثابت ميد

ا فهم ، تنهـا ير و مهم كه بايد يادآورشد اين است كه عقل يجه خطيدر نهايت يك نت

و  ىب ابداعيل گرفته تا تركيكند از تحل ىت ميش فعاليافته هايداده ها و  یو تنها بر رو

ن از دايـره يبنابرا... و  یساز ىقاعده حكم االمثال و كل و تا استفاده از یو پندار یهنر

گـران يد ىاختصاص یها ات دادهيرون برود و درباره جزئيتواند ب ىش نميخو یها داده
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 ىعلـ دليرا عدم الوجدان ال يدانم ز ىنم: ديد بگويكند بلكه در باب آنها فقط با یداور

  :فرمايد در قرآن كريم به اين حقيقت اشاره كرده و مى. عدم الوجود

» bَ-بَِه-ا فَإِغ+َه-ا الَ َيْع �� يَْسَمُعوٌَ*Rَ� �ْ
َ
ْ�ِ� َفَتُكوَ� لَُهْم قُلُوٌ< َفْعِقلُوَ� بَِها >

َ
فَلَْم يَِسُ_�* ِ� *أل

َ
< 

-ُد�� jلُْقلُوُ< *ل+ِ� ِ� *لص* bَبَْصاُ� َ�لَِكن َيْع
َ
همانطور كه مشاهده مى شـود ) 46: ج ح( »*أل

شنود  كند وگوشى كه با آن مى داند كه با آن تعقل مى قرآن كريم انسان را دارای قلبى مى

اگر عدم الوجدان را مقدمه انكار قرار داد  های خاص خود را دارد بنابراين هر كدام داده

  .از قبيل تعمى القلوب است 

  

  یريگ جهينت

دن باشـد و يفهم یتواند به معنا ىعقل در لغت و اصطالح مبر اساس آنچه گفته شد 

اء را يدانستن و فهـم اشـ يىن عقل تواناياين معنا مورد تأييد مالصدرا نيز هست بنابرا

در قرآن كريم نيز عقل بارها به معنـای . آن وارد عمل شود یتواند به مقتضا ىدارد و م

 فهم بكار رفته

تواند آمـوزش ببينـد و بـه  د شناخت دارد و مىاز نظر صدرالمتألهين انسان استعدا

 .های قرآن كريم منطبق است اين ديدگاه مالصدرا با آموزه. شناخت حقايق دست يابد

در خودش و برخواسـته  ىنيشيچ شناخت پيهای قرآن كريم عقل ه بر اساس آموزه

نظـر . ديـآ ىرون مـيـاز ب یشـناخت و یه هايما از خودش ندارد بلكه همه مواد و بن

 .مالصدرا با اين آموزه نيز قابل تطبيق است

 یهـا افتـهيشامل  ىفراحس یها اند و داده ىو فراحس ىمنابع حصول شناخت، حس

ای است  اين نكته. شود ىامبران خدا ميپ یها افتهيعارفان و  یها افتهيو  یمردمان عاد

  .كنند كه آيات قرآن كريم و رأی مالصدرا آن را تأييد مى

برخـوردار  يىار بـااليق از توان بسيشناخت حقا یاگر چه عقل برااز منظر قرآن، 
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ش نداشته يها ل دادهيتكم یبرا ىش ناقص باشد و منبعيها كه داده یاست اما در موارد

. كنـد ىدا نمـين ارتباط دست پيكامل در ا ىباشد ناچار محدود خواهد شد و به شناخت

 .كريم قابل تطبيق است های قرآن آراء مالصدرا در اين باره نيز با آموزه

با توجه به مباحثى كه مالصدرا در خصوص حدود عقـل بيـان كـرد در نقـد ايـن 

تـوان از  شود كه نمـى وقتى عقل را دقيق معنا كنيم آنوقت معلوم مى: ديدگاه بايد گفت

فهم مـا از دو : نهايت، بلكه بايد گفت يك سو عقل را محدود شمرد و از سوی ديگر بى

يكى از همين راه متعارف و ديگری فراحسى ماننـد . گيرد معرفت را مى هراه داده و ماد

 ...شهود و 

مانـه يك پيـرا يـدهـد ز ىل نميمانه و ترازو تشكيك پيهمه علوم و معارف  یعقل برا

مانـه يتـرازو و پ ىهر معرفتـ ین برايبنابرا. را ندارد ىت سنجش هر علميت و قابليصالح

  .سنجد ىمانه خاص ميهد و آن معرفت را با همان پد ىل ميمخصوص همان معرفت را تشك

  

  ها پى نوشت
  )70: االسری (» و فضلنا هم على كثير ممن خلقنا تفضيًال ... و لقد كرمنا بنى آدم و«-1

2- Reason  

3- apriori  

  كه همان درك و فهم است Understandا ي-4

هر گونه اظهار نظری در باره جهـان سپتى سيسم در واقع نمايى علم كامال شك و ترديد دارد واز  -5

  septisismكند خودداری مى

  » «agnostic» اگنوستيك«. گر الادری ، گرا ندانم .اگنوستيك -6

  )17:مريم (» ... فتمثل لها بشرا سويا فارسلنا اليها روحنا «-7

   )4و3: نجم (» ان هو اال وحى يوحى  وما ينطق عن الهوی« -8
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