ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ :ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﺑﺰار دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﻫﺴﺖ

اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ :

ﺑﯿﺎن اﺑﺰارﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذﮐﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي اﺑﺰارﻫﺎ و ﻣﺤﺪوده آﻧﻬﺎ

اﺳﺘﻔﺎد ٔه ﺑﺠﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از ﻫﻤﻪ اﺑﺰارﻫﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد

ﻃﺮاح :ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي
دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1399 - 1400 :

7
ابزارهای شناخت
عبارت های زیر را با دقت بخوانید.


 1سرنوشت هرکس در گرو عملی است که خود انجام داده است.

ﮔﺰار ٔه اول ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪرت اﺧﺘﯿﺎر در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﮔﺰاره اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ


 2تاریخ بشر با حوادث تلخ و ناگوار فراوانی آمیخته است.

ﮔﺰار ٔه دوم ،ﯾﮏ ﮔﺰاره در ﺣﻮز ٔه ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ و ﺣﻮادﺛﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ


 3یکی از فرشتگان الهی جبرئیل است که آوردن وحی بر پیامبران را برعهده دارد.
ﮔﺰار ٔه ٔ ﺳﻮم ،ﯾﮏ ﮔﺰاره درﺑﺎره ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺐ و ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ اﺳﺖ


  

 4زمین عالوه بر حرکتی که به دور خود و به دور خورشید دارد ،حرکتی هم همراه با منظومۀ
شمسی در کهکشان دارد .ﮔﺰار ٔه ﭼﻬﺎرم ،ﯾﮏ ﮔﺰار ٔه ٔ ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
 5انسانی که واقع ًا خدا را مقصود خود قرار بدهد ،اعمالش در جهت رسیدن به او خواهد بود.


ﮔﺰار ٔه ٔ ﭘﻨﺠﻢ ،ﯾﮏ ﮔﺰاره اﻋﺘﻘﺎدي و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ


 6جهان برای برخی انسان ها حکم قفس را دارد.

ﮔﺰار ٔه ٔ ﺷﺸﻢ ،ﯾﮏ ﮔﺰاره ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد
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بیشتر بدانیم

آیا با جمله های صفحۀ قبل موافقید؟
بینایی ،شنوایی ،چشایی ،بویایی و المسۀ
ما در محدودۀ خاصی عمل میکنند.
صرف نظر از اینکه با این گزاره ها موافق هستید یا مخالف ،فکر می کنید
چشم انسان نمیتواند رنگهایی را که
گویندگان این جمله ها با چه ابزاری به آنها پی برده و آنها را پذیرفته اند؟
در دو طیف مادون قرمز و ماورایبنفش
قرار دارند ،ببیند .البته دانشمندان با
هر یک از این گزاره ها مربوط به چه حوزه هایی از دانش بشر می شود؟
دستگاههای بسیار دقیقی که ساختهاند،
توانستهاند به این دو طیف رنگ نیز
دسترسی پیدا کنند .گوش انسان نیز
 -1ﯾﮑﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎي ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
همۀ فرکانسها را دریافت نمیکند،
درحالیکه گوش برخی حیوانات
1
در وجود انسان ابزارهایی برای شناخت وجود دارد .فیلسوفان تالش می کنند فرکانسهای بسیار ریز و برخی دیگر
این ابزارها را شناسایی کنند و قلمرو کاربرد آنها را معین 1
نمایند .این ابزارها فرکانسهای بسیار بزرگ را نیز میفهمد
و صدای آنها را درک میکند .بنابراین
عبارت اند از-2 :ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﻮاس ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ؟ ما نمیتوانیم بگوییم رنگها و صداهای
طبیعت محدود به رنگها و صداهایی
 .1حس -3آﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺴﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ
است که ما آنها را میبینیم یا میشنویم.

)

(

2
یکی از ابزارهای شناخت ما حس است).ما به کمک حواس پنج گانه با عالم
طبیعت آشنا میشویم و بسیاری از موجودات و ویژگی های آنها را می شناسیم2 .
(
 ) 3گرچه گاهی در شناخت حسی خطا رخ می دهد ،ا ّما این شناخت به قدری برای
ما معتبر است که بر پایۀ آن زندگی میکنیم و از اشیای طبیعی بهره می بریم
و نیازهایمان را برطرف می 3
 4از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت
سازیم)(.یکی
حسی ،توانایی حس در شناخت تفاوت ها و تمایزهاست4 (.
 5شناخت تمایزها و تفاوت های اشیا این امکان را به انسان می دهد که به کمک

)

گرمای کویر سبب میشود مسافران دچار
تو ّهم شوند و از فاصلۀ دور آبادیهایی را
ببینند که در واقع وجود ندارد.

عقل خود از اشیای متفاوت استفاده های مختلف بکند؛ مث ً
ال اگر در مقابل ما یک
لیوان آب و یک ظرف غذا باشد ،برای رفع تشنگی لیوان آب را برمی داریم و برای
رفع گرسنگی به سراغ ظرف غذا می رویم .این عمل به ما می فهماند که ما در
تشخیص لیوان آب و ظرف غذا اشتباه نکرده ایم5 (.

 -4ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺴﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -5ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي اﺷﯿﺎ ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؟ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ

ﺣﺲ
اﺑﺰارﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﻋﻘﻞ
ﻗﻠﺐ

در این عکس به نظر می رسد کسی برج
میالد را در دست گرفته است .ما میدانیم
اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان اﺳﺖ
چنین کاری غیرممکن است و تنها نزدیکی
دست به دوربین و دوری برج میالد از آن،
اﺑﺰار ﯾﺎ ﻗﻮ ٔه ﺗﻔﮑﺮ در آدﻣﯽ اﺳﺖ
ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان موجب چنین تصوری شده است.
وﺣﯽ اﻟﻬﯽ ،ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﻮد
51
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 -1ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال اول ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ٔ ،زﯾﺮا ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺧﻄﺎي در ﺣﻮاس رخ داده ،اﻣﺎ ﺑﺎز
ﻫﻢ از ﺣﻮاس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﺷﺘﺒﺎه در دﯾﺪن ،دﯾﮕﺮ از ﭼﺸﻢ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮑﻨﺪ .او ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﻄﺎي ﺧﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮاس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

بررسی



گاهی ما در هنگام استفاده از حواس دچار خطا می شویم؛ مث ً
ال ممکن است
داخل آب ،شکسته ببینیم یا یک ساختمان بزرگ را ،از فاصله دور،
چوب را ِ
کوچک بپنداریم.
 1آیا چنین پیشامدهایی سبب سلب اعتماد ما از حواس میشود؟ چرا؟ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ
 2برای اینکه به خطای خود در این موارد پی ببریم ،باید از چه ابزاری
استفاده کنیم؟ آیا باز هم باید از حواس کمک بگیریم؟ ﺣﻮاس  -ﺑﻠﻪ
 3آیا اینکه انسان میتواند متوجه خطای خود شود ،میتواند دلیلی بر توانایی
حواس برای شناخت اشیا باشد؟




ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﺳﻮم در ﺿﻤﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال اول داده ﺷﺪ
 -1اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻗﻮه ﻋﻘﻞ ﭼﻪ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درك ﮐﻨﺪ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

 .2عقل

 -2ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟

  

) 1انسان دارای ق ّوه ای است که با آن تفکر و تعقل می کند .او با کمک این ق ّوه
می تواند حقایقی را درک کند که توانایی درک آن از راه احساس ممکن نیست.
این حقایق ،هم می تواند امور محسوس و طبیعی را شامل شود و هم امور
غیرمحسوس و غیرطبیعی را در بر میگیرد1 (.
) 2عقل با کمک حواس و تحلیل عقالنی یافته های حسی می تواند به بسیاری از
یک دانشمند داروساز ،با توجه به دانش
و تجربهای که در طول سالیان کسب اسرار و رموز طبیعت پی ببرد و قوانین طبیعی را بشناسد .این نوع شناخت را که
کرده است ،فکر میکند شربت تهیه شده عقل با همکاری حس به دست می آورد « ،شناخت تجربی» می گوییم2(.
از شوید میتواند چربی و قند خون را
کاهش دهد .وی ابتدا شربتی از این گیاه شناخت تجربی بر چند قاعدۀ عقلی مهم نیز استوار است و دانشمند در هنگام
تهیه میکند و براساس ضوابط علمی و بررسی داده های حسی ،آن قاعده ها را درنظر دارد و از آنها بهره می برد؛ برخی از
قانونی ،آن را بر روی یک مورد آزمایش
4
میکند؛ اگر این آزمایش موفقیتآمیز این قواعد عبارت اند از1):ـ پدیده ها خود به خود پدید نمی آیند ،بلکه هر پدیده ای
  

بود او تعداد آزمایش را در شرایط
گوناگون گسترش می دهد .یعنی دست
به «استقراء» میزند تا عق ً
ال قانع شود
که این شربت در کاهش قندخون مؤثر
است .اگر این استقراء بر اساس شرایط و
ضوابط ویژهای انجام شود ،آنگاه از این
شربت برای کاهش چربی و قند خون
استفاده خواهد شد.
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نیازمند علت است 2ـ هر پدیده علتی ویژه دارد ،و از هر چیزی ،هر چیزی پدید

نمیآید3 .ـ طبیعت ،همواره یکسان عمل میکند .به طور مثال ،آب ،همواره خواص
خود را دارد و این گونه نیست که یک روز فالن خاصیت را داشته باشد و روز
دیگر نداشته باشد4 (.
ارسطو از اولین دانشمندانی است که مبانی علوم تجربی را پایه گذاری کرد.
تبحر در فلسفه ،یک دانشمند علوم طبیعی
وی که شاگرد افالطون بود ،عالوه بر ّ
نیز شمرده می شد.

 -3ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺎي ﻋﻘﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ را در ﻧﻈﺮ دارد؟ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ داده ﻫﺎي ﺣﺴﯽ
 -4ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺎﻋﺪٔە ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
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 -1اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺪام اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ارﺳﻄﻮ ﺗﺎﻣﻼت ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﺮد؟
 -2ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﯿﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
 -3ﻧﯿﺮوي ﻋﻘﻞ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺪام ﺣﺎﻻت را دارد؟ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ

دانشمند دیگری که در توضیح و تبیین قواعد عقلی علوم طبیعی نقش بسزایی
دارد ،ابن سیناست .ابن سینا کتاب های متعددی هم در فلسفه و هم علوم طبیعی
نوشت که همواره مورد توجه فیلسوفان و دانشمندان علوم طبیعی بوده 1
است).وی
در گسترش اندیشه های ارسطو دربارۀ قانون علیت و ابعاد مختلف آن تأمالت
2 1
است).ابن سینا
عمیقی کرد و توضیحاتی بیان نمود که همچنان قابل استفاده (
توضیح داد که قانون علیت از تجربه و آزمایش به دست نمی آید ،بلکه برعکس،
خودش پایه و اساس هر تجربه ای است 1.این قانون ،یکی از قواعد ا ّولیۀ تعقل
است که انسان در شناخت هر پدیده ای از آن استفاده می کند2(.

 )3نیروی عقل ،عالوه بر استفاده از حواس بیرونی ،مانند چشم و گوش ،می تواند
محبت ،دشمنی ،عصبانیت و خوشحالی
حاالت درونی نفس مانند شادی ،دردّ ،
را شناسایی کند و دربارۀ آنها نظر دهد .مث ً
ال انسان می تواند به کمک عقل خود،
علل پیدایش شادی و افسردگی را کشف کند و دربارۀ آنها توضیح دهد3 (.
بیان نمونه *

آیا میتوانید نمونههای دیگری از ویژگیها و حاالت نفس را مثال بزنید که
انسان ابتدا آن را در خود یافته و سپس در موجودات دیگر مشاهده کرده است؟
 -1ﻣﺤﺒﺖ و دﺷﻤﻨﯽ  -2اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدن  -3ﺷﺎدي و ﻏﻢ
.....................................................................................
 -4اﺧﻼق و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮس و ﺷﺠﺎﻋﺖ
.....................................................................................
 -5اﺣﺴﺎس ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ در ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر
.....................................................................................
 -4ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻘﻠﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟

٢

٣

٤

٤

٢

٢

٤

٢

٢

  

 .1الهیات شفا ،ابن سینا ،مقالۀ ا ّول ،فصل ا ّول ،ص 8

٤

 -5داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎي داﻧﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ؟ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ؟

هر کسی میداند که اعداد از جمع واحدها
ساخته میشوند؛ مث ً
ال عدد  ،یعنی دو
واحد ،عدد یعنی سه واحد و عدد ،
یعنی چهار واحد .هرکس معنای عدد
و عدد را بداند ،با اندکی تفکر درمییابد
که عدد  ،برابر با بهعالوۀ است که ما
آن را بهصورت =  +نشان میدهیم.
به عبارت دیگر ،محاسبات ریاضی
از طریق تجربه و مشاهده اشیا انجام
نمی گیرد بلکه به کمک یک محاسبۀ
فکری و ذهنی صورت می پذیرد.
٢

4
عالوه بر موارد فوق)،عقل قادر است بدون استفاده از یافتههای تجربی و صرف ًا
با تفکر و چینش استدالل ،به حقایقی برسد و دانشهایی را پایهگذاری کند .به
این قبیل دانشها «شناخت عقلی» میگوییم .بسیاری از دانستنیهای ریاضی
از این قبیل هستند4 .
(
5
فلسفه نیز همین گونه است).دانستنی های این دانش از طریق حواس و تجربه
به دست نمی آیند؛ بلکه فقط از طریق تعقل محض می توان به آنها رسید .مثالً

بیشتر بدانیم
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 -1ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻘﻞ ،ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؟

بیشتر بدانیم
نمونه ای از استدالل عقلی محض:

این جهان را آفریدگاری عالم ،حکیم و
توانا آفریده است .در علم و قدرت وحکمت
الهی هیچگونه کمی و کاستی راه ندارد.
پس جهانی که با استفاده از این علم و
حکمت و قدرت ساخته شده ،نیکوترین
و بهترین جهان ممکن است و هیچگونه
کاستی و عیب و نقصی ندارد.

ذات و صفات خداوند را نمی توان با حس و تجربه درک کرد و شناخت آنها
مستلزم بهره گیری از قواعد شناخت عقلی است5 (.
 1این قدرت و توانایی عقل ،به انسان امکان می دهد تا یافته هایی سودمند دربارۀ

)

ّ
کل هستی ،که امکان درک تجربی آن هیچ گاه وجود ندارد ،به دست بیاورد و این
یافته های عقالنی را اساس سایر دانش ها قرار دهد و پایه های زندگی خود را بر
1
آنها استوار سازد(.این یافته های عقالنی ،همان است که در درس ا ّول دربارۀ آنها
سخن گفتیم و تأکید کردیم که انسان برای فهم آنها به دانش فلسفه نیاز دارد.
بررسی

آیا در علومی که از راه استدالل عقلی محض به دست می آیند ،امکان خطا
و اشتباه وجود دارد؟ با توجه به آنچه در منطق ،دربارۀ استدالل آموخته اید،
در این باره توضیح دهید.

 -1اﺷﺘﺒﺎه ﻓﻘﻂ در ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت راه ﻧﺪارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻘﯿﻀﯿﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ

.....................................................................................
 -2در اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻪ از ﺣﺲ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ اﻣﮑﺎن ﺧﻄﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﻤﯽ و دﻗﺖ در آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ آن را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
.....................................................................................
 -3در اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺤﺾ ،ﭼﻪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﭼﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﻄﺎ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﻣﯽ ٔ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ٔ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻮرت
.....................................................................................
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ دو ﺷﮑﻞ ﺧﻄﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻓﻊ ﺷﺪن اﺳﺖ
بیشتر بدانیم

 -1ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدي را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟
 .3قلب  -2ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدي ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

  

  

 «) 1قلب» یا « دل» یکی دیگر از ابزارهای معرفت انسان است که می تواند
بی واسطه به حقایقی برسد و معرفت کسب کند .معرفتی که از این طریق
به دست می آید« ،معرفت شهودی» نامیده می 1شود2 .
این معرفت از طریق تقویت
()
ایمان و تعالی بخشیدن به نفس و تهذیب آن و کمال طلبی همراه با عبادات
شود3 .
معرفت شهودی یک معرفت
خالصانه ،بهتدریج و گام به گام حاصل می )(2
بی واسطه است؛ یعنی بدون استفاده از تجربه و آزمایش و بدون استدالل عقلی
3
شیخ شهاب الدین سهروردی از برجسته ترین در قلب تجلّی می کند(.البته همان طور که گفتیم4)،برای دریافت چنین معرفتی
چهرههای حکمت اسالمی و فرهنگ سیروسلوک و تهذیب نفس ضروری است4(.
ایران زمین است .وی فلسفۀ جدیدی را
پایهگذاری نمود و میان حکمت و فلسفه ) 5این گونه شناخت را بدان جهت شهودی می گویند که قلب انسان حقیقت را
6
و اشراق و شهود پیوند برقرار کرد.
وی چنان درمی یابد که گویا با چشم می5بیند) .عارف و سالک الی اهلل ممکن است
میکوشید از طرفی شهودهای عرفانی
خود را با زبان فلسفی و استداللی بیان کند بتواند در همین دنیا ،آخرت را مشاهده کند .عالوه بر عالم طبیعت ،سایر عوالم
و از طرف دیگر آنچه را که با استدالل
سلوکو را مشاهده نماید و وجود فرشتگان را هم واقع ًا بیابد .این قبیل مشاهدات ،از نوع
نیروی عقل بهدست آورده با سیر و
شهود قلبی است و از راه چشم به دست نمی آید6 (.
قلبی و مشاهده همراه کند.
   

  

(

  

  

 -3اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدي ﯾﮏ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﯽ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
 -4 54ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدي ،ﭼﻪ اﻣﻮري ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 -5ﭼﺮا ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدي را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ؟  -6ﻋﺎرف و ﺳﺎﻟﮏ اﻟﯽ اﷲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدي ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ؟
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حافظ از شهود قلبی خود چنین حکایت می کند:

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
باده از جام تجلّی صفاتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

آن شب قدر که این تازه براتم دادند

بعد از این روی من و آینۀ وصف جمال

که در آنجا خبر از جلوۀ ذاتم دادند

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب

مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند

هاتف آن روز به من مژدۀ این دولت داد

که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند

این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد

اجر صبریست کزان شاخ نباتم دادند

همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود

که ز بند غم ا ّیام نجاتم دادند

بیخود از شعشعۀ پرتو ذاتم کردند

 -1ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻌﺎرف وﺣﯿﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
  

وحی الهی ،برترین شهود

) 1یکی از شهودهای قلبی وحی الهی است 1.این شهود ویژۀ
پیامبران است و خداوند از طریق وحی و به واسطۀ پیامبران،
معارفی را در اختیار بشر قرار می دهد که به آن « معارف
وحیانی» می 1
گویند(.دریافت کنندۀ وحی پیامبران الهی هستند.
آنان آنچه را که از راه وحی دریافت کرده اند ،به انسان های دیگر
می رسانند2 .
در شهود وحیانی ،خداوند حقایق و معانی و حتی
)
گاهی کلمات و عبارات خود را برقلب پیامبر نازل می کند و پیامبر
آن معانی و کلمات و عبارات را دریافت میکند و هیچ گونه دخل
و تصرفی از طرف پیامبر در آن صورت نمی گیرد2(.
 3قرآن کریم نمونه ای از کالم الهی است که خداوند از طریق وحی بر قلب آخرین پیامبر خود

)

نازل کرده است .ما با تأمل و تدبر در قرآن و به میزان توانایی و ه ّمت خود می توانیم از بسیاری
حقایق آگاه شویم3 .
(

 -2ﺷﻬﻮد وﺣﯿﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟
 -3ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺣﻘﺎﯾﻖ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ؟
 .1برای شناخت بیشتر این شهود قلبی به کتاب وحی یا شعور مرموز از عالمۀ طباطبایی مراجعه کنید.
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مقایسه
  

با اینکه « معرفت وحیانی» و « شهود و اشراق عارفانه» قرابت و نزدیکی هایی با هم دارند ،ا ّما
تفاوت هایی اساسی نیز میان آنها وجود دارد .یکی از تفاوت های این دو شیوۀ شناخت را در
جدول زیر می بینید .آیا می توانید موارد دیگری نیز به این فهرست اضافه کنید؟
شهود عارفانه

معرفت وحیانی
١
٢



٢



...................................................................
 .در اﻧﺘﻘﺎل وﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم

١

 .معرفت وحیانی از جانب خدا نازل شده است.

 .شهود عارفانه مشاهدۀ قلبی خود عارف است.
 .اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺎرف در
...................................................................
ﺑﯿﺎن ﺷﻬﻮد ﺧﻮد دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد
. ................................................................
اﻣﺎ در ﺷﻬﻮد ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ
...................................................................
 .ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم وﺟﻮد ﻧﺪارد
................................................................ﺰﮐ.ﯿﻪ ﻧﻔﺲ
ﺷﻬﻮد ،ﺑﺮاي ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗ

٣



٣



اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رخ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ
. ................................................................
 .ﻫﺪف وﺣﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ
...................................................................
وﺣﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
. ................................................................
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻟﺰم ﻧﺒﻮت را دارد
ﺑﭙﺮدازد رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ ٔ

به کار ببندیم*

وقتی ماه را در آسمان مشاهده می کنیم ،آن را به اندازۀ یک توپ فوتبال می بینیم،
در حالی که می دانیم قطرماه حدود  3500کیلومتر است .آیا به نظر شما ،این اتفاق می تواند
نمونه ای از خطای حواس به شمار بیاید؟



1

  

   

اصوالً فاصله چه تأثیری در کوچک و بزرگی اشیا دارد؟


 2حیوانات نیز مانند انسان ادراک حسی دارند ح ّتی در برخی از حواس از انسان ها نیز قوی تر
هستند ،اما شناخت حسی و تجربی آنها از جهان پیرامونی با شناخت انسان قابل مقایسه
نیست.
حسی انسان و حیوان چیست؟
به نظر شما دلیل این میزان تفاوت میان شناخت ّ



 3برخی از فیلسوفان اعتقاد دارند شناخت و معرفت فقط در حوزۀ تجربه امکان پذیر است .به
نظر شما آیا می توان نظر این فیلسوفان را از طریق تجربه اثبات کرد؟ نظر خود را با دلیل
بیان کنید.
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 4آیا می توان با تجربه ،آنچه را که در عالم وجود دارد ،شناخت؟ با هم کالسی های خود
مباحثه کنید.


 5با توجه به تنوع ابزارهای شناخت ،دربارۀ افراد زیر نظر دهید و بگویید که با چه اشکاالتی
روبه رو می شوند؟


 1کسی که معتقد است تنها ابزار شناخت حس است و فقط معرفت تجربی اعتبار دارد.


 2کسی که معتقد است تنها ابزار شناخت عقل است و فقط معرفت عقلی محض اعتبار
دارد.


 3کسی که معتقد است تنها ابزار شناخت قلب است و فقط شهود قلبی اعتبار دارد.


 4کسی که معتقد است تنها شهود وحیانی قابل اعتبار است.

اصفهان ،میدان امام
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