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Abstract
The Traditionalists’ theory of knowledge is philosophically grounded in Plato's epistemology
and ontology. Based on this, and in harmony with the intelligible and the tangible realms,
human intelligence acquires knowledge at two levels or two degrees. The intellect is at the
highest cognitive level and is capable of perceiving universal truths. At a lower level, there is
reason that is itself a partial aspect of the intellect. According to these two forms of
intelligence, there are two types of knowledge: one, the metaphysical knowledge, and the
other, the reasoning. The intellect comprehends metaphysical truths intuitively, immediately
and at once, but the perception of reason is partial, gradual and intermediate, and through the
process of reasoning. Recognition arising from the intellect, is true and complete, but the
recognition resulting from reason is limited and incomplete. Reason deals with concepts, but
in the intellect, the subject and object of knowledge are united. The sensory knowledge and
the rational cognition, can cause to awaken the intellect and recall universal ideas, if the
subject has certain qualifications.
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چکیده
نظریۀ شناخت سنتگرایان ،بهلحاظِ فلسفی ،ریشه در شناختشناسی و هستیشناسیی افالطیون دارد .بیر ایی مبنیا و
هماهنگ با عوالم معقول و محسوس ،عقل انسان در دو سطح یا مرتبه ،کار شناخت را انجام می دهید .عقیل کلیی در
باالتری مرتبۀ شناختی قرار دارد و قادر به ادراک حقایق کلی است .در مرتبۀ پایی تر ،عقیل جیووی اسیت کیه خیود
یکی از وجوه جوئی عقل کلی به شمار میرود .متناظر با ایی دو نیو عقیل ،دو گونیه شیناخت وجیود دارد :یکیی
شناخت مابعدالطبیعی و دیگری شناخت استداللی .عقل کلی ،حقایق مابعدالطبیعی را بهنحوِ شهودی و بیواسطه و بیه
یکباره درک میکند؛ اما ادراک عقل جووی ،تدریجی و باواسطه و بهکمکِ فرایند استدالل صورت میگیرد .شیناخت
حاصل از عقل کلی ،حقیقی و کامل است و شناخت حاصل از عقل جووی ،محدود و ناقص است .عقیل جیووی بیا
مفاهیم سروکار دارد؛ اما در عقل کلی ،فاعلِ شناسایی و موضو شناسایی با یکدیگر اتحاد دارند .شناختهای حسیی
و ادرکات عقل جووی ،بهشرطِ آمادگی فاعل شناسایی ،میتوانند علت مُعدّۀ بیداری عقل کلی و بیهییادآوردن حقیایق
کلی باشند.
واژگان کلیدی :سنتگرایان ،نظریۀ شناخت ،عقل کلی ،عقل جووی ،گنون ،شوان.
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عالوه بر دو موردِ گفتهشده ،بسیاری از پیژوهشهیای

 -1مقدمه
شییناختشناسییی 1یییا نظریییۀ شییناخت 2جییو

معطوف به سنتگرایی و سنتگراییان ،بیهوییژه آثیار

جدایی ناپذیر هر نظریه ای است .سینت گراییان نییو از

سیدحسی نصر ،کموبیش حیاوی مطیالبی میرتب بیا

ای قاعده مستثنی نیستند .مقالۀ حاضر ،نحیوۀ نگیر

موضو ای مقاله است؛ اما بررسیهای نگارنده نشیان

ای جریان فکری به قوای شناختی انسان را تحلییل و

میدهد تاکنون تحقییق مسیتقلی صیورت نگرفتیه کیه

ارزیابی میکند .اصول و مبانی ای نگر

در آثار رنیه

دربرگیرندۀ همۀ ابعاد موضو باشد.

گنون 3و فریتیوف شوان 4بیان شده است و همفکیران

هدف از ای مقالیه در وهلیۀ نخسیت ،توصیی

و شاگردان ایشان ای مبانی را بسی داده انید .تمرکیو

تحلیل نظرییۀ شیناخت سینتگراییان ،برمبنیای آرای

ای مقاله بر آرا و نظرات گنون و شوان ،بهویژه شوان،

گنون و شوان بوده است و هرچند در برخی مواضی،،

بهعنوانِ نمایندگان اصلی جریان سینت گراییی اسیت؛

به طورِ گذرا نقدهایی مطرح شده است ،نقد و ارزیابی

اگرچه درصورتِ ضرورت ،برای تبیی بهتر آرای ایی

ای نظریه نیاز به مجال بیشیتری دارد کیه از حوصیلۀ

دو متفکر ،به آثار سایر سنت گرایان نییو رجیو شیده

ای مقاله بیرون است .عالوه بر ای  ،نقد کامل معرفت

است.

شناسی سنت گرایان در گروِ فهم دقیق هسیتیشناسیی

دربابِ پیشینۀ پژوهش ،به دو مورد میتیوان اشیاره

ایشان بهویژه آموزۀ مرات

و

واقعیت اسیت کیه آن نییو

میتواند موضو بررسی جداگانهای باشد.

کرد که کموبیش بیا موضیو ایی مقالیه میرتب انید.

نخست ،پایان نامۀ «رنیه گنیون و نقید علیم جدیید از
دیییدگاه سیینتی» (آذرکییار )1321 ،کییه هییدف از آن،

 -2دو گونه شناخت

بررسی تفاوتهیای مییان علیم سینتی و علیم جدیید

بیان فلسفی نظریۀ شناخت سنتگرایان را می تیوان

براساسِ نظریات رنه گنون بوده است .نویسندۀ رساله،

بهنحوِ بارزی در نظریۀ شناخت افالطون مشاهده کرد.

در فصییل دوم سیییر تحییول مفهییوم عقییل در فرهنییگ

خطوط اصلی نظریۀ شناخت افالطون در رسیالههیای

فلسفی غرب را بررسی می کند و معنیای سینتی آن را

منون ،فایدون و جمهوری ترسیم شده اسیت .چکییدۀ

نیو تشریح میکند .میورد دوم ،مقالیۀ «نقید شیوان بیر

نظریۀ شناخت افالطون ای است که به طیورِ کلیی دو

فلسفههای جدید» (ملکیان )1312 ،است کیه نقیدهای

عالم وجود دارد :یکی عالم محسوس و دیگری عیالم

عام و کلی شیوان بیر فلسیفه هیای جدیید را بررسیی

معقول .هریِک از ای دو عالم نیو خیود بیه دو بخیش

اصیلی

تقسیم میشوند :اشیا و تصاویر آنها (افالطیون:1311 ،

وجیودی انسیان و

)1101؛ اشیا در عالم معقول ،مُثُل اعلی یا صور علوی

می کند .نویسندۀ مقاله ،پیش از ورود به بحی
خود ،نظر شوان را دربیارۀ مراتی

قوای شناختی مطرح میکنید و دربیارۀ عقیل کلیی و

و مبادی اولیه اند و تصیاویر عبیارت انید از معقیوالت

عقل جووی و عملکرد متناظر با هرکدام ،یعنی شیهود

فروتر یا وجودهای ریاضی یا بهطورِ کلی نظرییههیای

عقلی و استدالل منطقیی ،توضییحاتی ارائیه مییکنید.

صوری .شناخت انسان اگر به تصاویر و سایه ها تعلیق

1

epistemology
theory of knowledge
3
Rene Guenon
4
Frithjof Schuon
2

گیرد ،در حالت پندار و خیال است و اگر موضیو آن
خود اشیای محسوس باشد ،در حالت عقییده ییا ظی

نظریۀ شناخت سنتگرایان19/

است که البته هیچکدام معرفت واقعیی نیسیتند؛ بلکیه

بیان یا تفسیر و توضیح بر نظریۀ افالطون به شمار می

گمان و ظ اند؛ اما اگیر شیناخت انسیان بیه نظرییات

روند .ازنظرِ سنتگرایان ،در یک تقسییمبنیدی بسییار

صوری ازجمله ریاضیات تعلق گیرد ،در حالت تعقیل

کلی ،دو نو شناخت برای انسیان تصیورپذیر اسیت:

و استدالل عقلیی اسیت و سیرانجام ،اگیر بیه مُثُیل و

یکییی شییناخت مابعییدالطبیعی و حقیقییی ،و دیگییری

مبادی تعلق گیرد ،در حالت علم ییا شیناخت حقیقیی

شناخت تحلیلی و استداللی .1شناخت نو اول ،کامیل

است .دو حالت اخیر ،اگرچه غیر از هم اند ،دو مرحله

و همهجانبه است؛ اما شناخت نو دوم ناقص و تیک

از معرفت به شمار می آیند .به ایی ترتیی  ،براسیاسِ

ساحتی و در معرض خطا و تقلیل واقعیت است.

نظریۀ شناخت افالطون ،ذه انسیان چهیار مرتبیه ییا
حالت معرفت شناختی دارد.

بر ای مبنا ،رنه گنون معتقید اسیت «هیر شیناخت
حقیقی اساساً عبارت است از یکیشیدن بیا موضیو

2

نکتۀ دیگر اینکه علم به مُثُل و صور کلیی ،بیهطیورِ

آن» و دیگر اینکیه شیناخت ،زمیانی معتبیر و الیتغییر

فطری در نهاد انسان به حال نهفته موجود است؛ یعنی

است که خود از تغییرناپذیری برخوردار شود (گنیون،

نفس انسان پیش از همراهشدن با بدن و قدمنهادن بیه

)11 :1311؛ یعنی موضو آن در مرتبۀ اصولِ الیتغییر

ای جهان ،در عالم مجردات و معقوالت بوده و مُثُیل،

باشد .ای معرفت حقیقی ،امیری الیتغییر اسیت و در

یعنی حقایق را درک کرده است؛ امیا هنگیامی کیه بیه

تمامی سنتهای پیشی و ادیان الهی حضور دارد.

عالم کون و فساد آمده ،آن حقایق را فرامیو

کیرده؛

فریتیوف شوان ،آن امیر الیتغییری را کیه موضیو

اما بهکلی هیم آن حقیایق از وجیود او محیو و نیابود

شناخت حقیقی قرار میگیرد ،به جوهر تعبیر میکنید:

نشده است؛ از ای رو انسان هنگیامی کیه سیایههیا و

«خرد قوۀ تمییو جواهر است؛ در ضم اعیراض و ییا

اشباح حقایق را می بیند ،بیه انیدک تیوجهی اصیل آن

مستقل از اعراض» (شوان1314 ،ال )2 :؛ «یعنی اینکه

حقایق را به یاد می آورد .روشیی کیه افالطیون بیرای

جوهر خرد انسیانی ،ییا عملکیرد بیهژرفتیری نحیو

بیدارکردن آن شناخت های اساسیی معرفیی میی کنید،

واقعی آن ،درک جوهر الهی اسیت» (شیوان1314 ،ج:

دیالکتیک است که ازطریقِ پرسش و پاسخهای هیدف

)21؛ بهعبارتِ دیگر ،خرد انسانی بیرای درک جیوهر

مند و هدایتشده ،نفس را بیهسیوی حقیایق اساسیی

الهی آفریده شیده اسیت و اساسییتیری عملکیرد آن

سوق میدهد .به ای ترتی  ،نظریۀ اساسیی افالطیون

تشخیص جوهر از عرض است و ای تمیییو تیا آنجیا

دربارۀ معرفت ای است که آموخت همان بهیادآوردن

ادامه مییابد که به درک جوهر فینفسه برسید؛ یعنیی

است و اگر مایۀ اصلی شناخت در کنیهِ ضیمیر انسیان

کارکرد خیرد ،تمیییو مابعیدالطبیعی مییان حیق تیام و

موجود نمیبود ،بههیچوجه قادر به حصول علم نبیود

بازتاب های امکیانی آن اسیت .در اینجیا نکتیۀ بسییار

(افالطییون 323-310 :1311 ،و  .)422-411از آنچییه

اساسی دیگری هم هست و آن اینکه خیرد انسیان در

گفته شد ،در عی حال ،رابطۀ نودییک مییان شیناخت

هنگام درک عَرَض ،آن را در ارتباط با جیوهر متنیاظر

شناسی و هستیشناسی افالطونی نمایان میشود.

آن میبیند و درک مییکنید و هییچگونیه ماهییت ییا

با ای مقدمه میتیوان بیه سیرا نظرییات معرفیت
شناسی سنتگرایان رفت که همیۀ آنهیا نیوعی نحیوۀ

حقیقت مستقلی برای عَرَض قائل نمیشود.
1

rational
2
object

 /16متافیویک ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار و تابستان 1331

در قیییاس بییا شییناخت مابعییدالطبیعی و حقیقییی،
شناخت تحلیلی و استداللی قیرار دارد کیه بیهعقییدۀ

واقعییت ،گفتیه مییشیود سیطوح

در آموزۀ مرات

گوناگون واقعیت از اصل اعلی تا پیایی تیری مراتی

گنون ،به ضرورت غیرمستقیم و ناکامیل اسیت و آن را

مییابید .از آنجیا

وجود ،طبق نظام مشخصی گستر

می توان شناخت انعکاسی 1نامید (گنیون.)11 :1311 ،

که بی مرات

اصطالح شناخت انعکاسی به ای دلییل اسیت کیه در

برقرار اسیت ،ایی سلسیلهمراتی

ای نحوه از حصول معرفت ،پرتو حقیقیت را پیس از

شناختی هم میشود (شیوان1314 ،الی  .)23 :فاعیل

برخورد با سطح عقلی جووی ،فاعل شناسایی 2ادراک

شناسایی ،در مرتبۀ ورای هستی یکی بیش نیسیت کیه

می کند؛ دقیقاً مانند پرتو نوری که از چیرا بیه سیطح

آن هم با موضو شناسیایی متحید اسیت؛ امیا همیی

جسمی بتابد و انعکاس آن به چشم ناظر برسد.

فاعل شناسایی ،همچون موضیو شناسیایی ،در همیۀ

واقعیت و مرات

شناخت ،تناظر کامیل
دربرگیرنیدۀ جنبیۀ

سطوح واقعیت حضور دارد .در ای معنا همیشه تنهیا
یک فاعل شناسایی وجود دارد که خود را در سیطوح

 -3مراتب فاعل شناسایی و موضوع شناسایی
ییکی از آموزههیای اساسیی سینت گراییان ،نییظام

و مرات

مختلفی ظاهر می سیازد .اکنیون مییخیواهیم

سلسله مراتبی واقعیت است .بهطورِ کلی ،دیدگاه غال

ببینیم که مرات

در اندیشۀ سنت گرایان ای اسیت کیه سلسیلهمراتی

است؛ بهعبیارتِ دیگیر ،هیر فاعیل شناسیایی در هیر

واقعیت پنج مرتبه دارد .اگر دو عالم ،یعنی عالم الهیی

سطحی از واقعیت ،مرتبهای از فاعل شناسیایی مطلیق

و عالم تجلی را در نظر بگیریم ،طبیق ایی آمیوزه در

در آن سطح اسیت و هیر موضیو شناسیایی در هیر

عالم الهیی ییا در خیود اصیل اعلیی ،بیی دو مییرتبۀ

سطحی ،مرتبیهای از موضیو شناسیایی مطلیق در آن

هیستی و ورای هستی تیمایو وجود دارد .مرتبۀ ورای

سطح است.

هسییتی را الوهیییت غیرمتشییخص و مرتبییۀ هسییتی را
خدای متشخص مینامند .عالم تجلی را نیو متشکل از
دو مرتبۀ فوق صوری و صوری می دانند که خودِ عیالم
صوری شامل دو عییالم صییوری لطییی
کثی

و صیوری

یا جسمانی است .1در ای دیدگاه ،انسان شناسی

و جهان شناسی به هم پیوسته اند و میان میرات
هستی ،بهعنوانِ عالم کبیر و میرات

عییالم

در انسان بهمنولۀ کون صغیر ،مرات

هستیشناسیی

را میتوان در سه عنوان درجیهبنیدی کیرد .ایی سیه
مرتبۀ عالم ظهور بهترتی

3

4

در روح  ،نفس  ،و جسیم

0

انسان نمایان می شود .از دیدگاه معرفت شناسیی ،روح
2

1

متناظر با عقل کلی  ،نفس متناظر بیا عقیل جیووی و
جسم متناظر با حس 1است.

وجییودی انسیان

بیهعینوانِ عیالم صغیر ،مطابقیت کامیل وجییود دارد.
درنتیجه شناخت سلسله مرات

ای فاعل شناسایی در انسیان چگونیه

 -4مراتب عقل انسانی

عالم به شناخت انسیان

سنتگرایان متناظر با دو نو شیناختِ گفتیهشیده،

و شییناخت انسییان بییه شییناخت عییالم هسییتی کمییک

یعنی شناخت مابعدالطبیعی و شناخت استداللی ،عقل

مییکند.

3

reflexive
subject

1
2

spirit
4
soul
5
body
6
intellect or universal intellect
7
reason
8
sence

نظریۀ شناخت سنتگرایان10/

را نیو در دو سطح یا مرتبه تقسیمبندی میکنند :عقیل

سنتگرایان معتقدند ازنظرِ تاریخی ،گنون نخسیتی

کلی و عقل جووی .شوان معتقد است کیه در انسیان،

کسی است که در غرب جدید ،عیالوهبیر بازگردانیدن

همۀ قوای دیگر ،ادامۀ عقل کلی هستند و عقیل کلیی،

معنای حقیقی «مابعدالطبیعه» به آن ،مفهوم عقیل کلیی

در برخورد با سطح نفس که مرتبهای فیردی و جوئیی

را نیو دیگر بار زنده کرد .شوان در ای باره می گویید:

است ،در چهار سطح یا مرتبه نمود پییدا مییکنید کیه

«در اینجا شایستگی عظیم آرای گنون آشکار میگردد:

عبارت اند از عقل جووی ،حافظیه ،خییال و احسیاس

بییهیییادآوردن آنچییه تفکییر مییدرن در شیییوۀ کالسیییک

(کاتسینگر .)21 :1311 ،دربارۀ عقل جووی ،در بخش

اندیشه به فراموشی سپرده و یا در پی آن است که بیه

بعدی توضیحات بیشتری داده خواهد شد .اکنون باید

فراموشی بسپارد ،یعنی تمایو ذاتی بی شهود عقالنی

2

دید منظور سنتگراییان از تعقیل شیهودی ییا شیهود

و عمل ذهنی 3و یا بهعبارتِ دیگر بی عقل کلیی کیه

عقالنی چیست.

امری کلی 4است و عقلی جووی 0کیه فیردی و حتیی
بهطرزی ویژه بشری است و ای  ،راه را بر همۀ نظریه
پردازیهای فاقید خصیلت متعیالی مییبنیدد» (بینیای

 1-4عقل کلی و تعقل شهودی
عقل کلی بهالتیی

 intellectusو بیهیونیانی 

مطلق.)101 :1310 ،

( )nousنامیده میی شیود .بیهگفتیۀ الدمیدو ایی عقیل

باالتری مرتبۀ عقل انسیانی متعلیق بیه عقیل کلیی

شیهودها و واقعییتهیایی را از مرتبیۀ فیوقپدییداری

است که درواق ،نمایانگیر فاعیل شناسیایی مطلیق در

دریافییت و ادراک میییکنیید .قییوهای غیرشخصییی،

مرتبۀ انسانی اسیت .همیانگونیه کیه در مرتبیۀ ورای

نامشروط و پذیراست و عینیت 1تعقل شهودی نییو از

هستی ،فاعل شناسیایی مطلیق بیا موضیو شناسیایی

همی جا ناشی می شود .منظور از عینیت ای است کیه

مطلق متحد و یگانه اسیت ،در مرتبیۀ عقیل کلیی نییو

عقل کلی ،اشیا را چنانکه هسیتند میی بینید؛ یعنیی در

شییناخت از راه اتحییاد فاعییل شناسییایی و موضییو

بافت کلیشان و بنابرای هم ازنظر نسبیت آنها و هیم

شناسایی حاصل میشود و محتوای آگاهی آن در کنیهِ

ازنظر شفافیت ،مابعدالطبیعی و در عی حال عینینگیر

ضمیر

حضور دارد و بیی او و موضیو شناسیایی

و واق،بی است؛ یعنی بدون تأثیرپذیرفت از مطیام ،و

فاصلهای نیست (شوان.)232 :1331 ،

منییاف ،شخصییی یییا جان ی داری از وجییه خاصییی از

بنابرای عقل کلی محض ،بهعقیدۀ شیوان ،فراتیر از
مکمیل فاعیل شناسیایی ی موضیو شناسیایی

واقعیت ،صرفاً حقیقت اشیا در نظر اوسیت (الدمیدو،

دو قط

 .)210 :1313در فرهنگ غربیی ،بیهمیرورِ زمیان واژۀ

است و در وجود فیوقشخصیانی خیود مقییم اسیت؛

 intellectغنییای معنییایی خییود را از دسییت داده و

به طوری که در ای دو قط

وارد نمیی شیود (شیوان،

مترادف با  reasonیا  mindتلقی شده است؛ بنیابرای

)313 :1331؛ بهعبارتِ دیگر ،عقل کلی بر فیراز همیۀ

در هنگام استفاده از ای اصطالح ،باید همواره معنیای

تمایوات میان فاعیل شناسیایی و موضیو شناسیایی،

دقیق آن را مدنظر داشت.

درون و بیرون ،و ذه و بدن قرار دارد.
2

intellectual intuition
mental operation
4
universal
5
reason
3

objectivity

1
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ای است که عقل کلی

واژهای برای ترجمۀ ای مفهوم وضی ،نشیده اسیت و

یکی از نتایج مهم ای بح

قوه ای عام و عیالمگییر و خیارج از تصیرفات فیردی

ناگویر آن را به «شهود عقالنی» و یا «تعقیل شیهودی»

است .بنابرای یک قوه اسیت؛ امیا در تصیرف انسیان

ترجمه میکنند.

نیست؛ بلکه انسیان در تصیرف اوسیت؛ زییرا قیوهای

تعقییل شییهودی را در یییک کییالم میییتییوان «درک

است که فراتر از فردیت و جوئیت اسیت .عقیل کلیی

مستقیم و بیواسطۀ حقیقت ،چنانکه هست» توصیی

امری انتواعی نیست؛ بلکه نیروییی حقیقیی اسیت کیه

کیرد .شیهود عقلییی ،درک حضیوری حقیقیت اسییت.

آثار و نتایج مشهود و لمس شدنی دارد؛ بهعبارتِ دیگر

مستلوم ادراک وجود است .حیس وجیود بیا سرشیت

در شهود عقلی ،عقلِ انسان محتوای تجربۀ آگیاهی را

عقل کلی سرشته شده است (نصر1332 ،ال .)132 :

به آن تحمیل نمیکند؛ بلکه کامالً زیر سیطرۀ آن قیرار

ازنظرِ شوان «شهود عقلیی نیوعی روشی شیدن ییا

دارد .بهتعبیرِ سیدحسی نصیر ،حقیقتیی کیه در ذهی

اشراق است؛ نیه فراگیرفت ؛ زییرا عقیل کلیی در کُنیهِ

انسان فرود می آید ،مانند عقابی است که بر قلۀ کوهی

ذاتش با اصل وجیود اشییا یکیی اسیت» (کاتسیینگر،

فرود می آید یا چاه عمیقی که یکباره فوران مییکنید:

)22 :1311؛ از ای رو برای رسیدن بیه شیهود عقلیی

«حقیقییت حکمییی کییه انسییان از راه تجربییۀ معنییوی

باییید آن را در جییوهر فییوقشخصییی خییرد آدمییی

دریافت مییکنید نتیجیۀ قیوۀ ذهنیی نیسیت؛ بلکیه از

جست وجو کرد؛ یعنیی انسیان بایید از فردییت خیود

حقیقییت خییود آن تجربییه ناشییی میییشییود» (نصییر،

فراتر رود تا فضایی برای عملکیردن عقیل کلیی بیاز

1332ال .)132 :

شود؛ بهعبارتِ دیگر ،صِرف دانش نظری برای تحقیق

نتیجۀ دیگر اینکه یقی های متعلق به عقل کلی «نیه

شهود عقالنی کافی نیست؛ به همی دلییل اسیت کیه

در ”خییود“ کییه میییاندیشیید؛ بلکییه در ”جییوهر فییوق

شوان ،عرفان را مترادف با تحقق معنوی مییدانید کیه

شخصی خرد آدمی“ مندرج است» (کاتسیینگر:1311 ،

همییان معرفییت محصّییل و وجییودی اسییت (شییوان،

)21؛ بنابرای معرفتی را که ازطریقِ عقل کلیی نصیی

1314ال .)132 :

آدمی می شود ،نمیتیوان متعلیق بیه شیخص خاصیی

پیش از ادامۀ بحی  ،الزم اسیت توضییحی دربیارۀ

دانست یا از زمرۀ ابداعات و ابتکارات فردی به شیمار

اصطالح شهود 1و معنای دقییق آن داده شیود .گنیون

آورد .ای نکته مشخص مییکنید کیه چیرا در عمیوم

معتقد است اشراق و شهود واقعیی غییر از آن چییوی

تمدنهای سنتی ،بهخالفِ تمدن مدرن ،پدیدهای بهنامِ

است که فالسفۀ معاصر از آن سخ می گویند .ازنظیرِ

«نبو » و برجستهکردن افراد از راه انتساب اندیشهها یا

او شهود ای فالسفه جنبۀ محسوس دارد؛ درصیورتی

کارهای سترگ به ایشان اصالً مطرح نبوده است.

که اشراق واقعی ،مافوق امور استداللی اسیت (بینیای

عملکرد عقل کلی را در زبان یونانی با فعل 

مطلق .)23 :1310 ،برای درک بهتر سیخ گنیون میی

( )noeinو در التی با لفظ  intellectumبیان می کنند

توان گفت در متون حکمی فلسفی ،عموماً معانی زییر

که هر دو بهمعنیِ درککردن با عقیل کلیی اسیت؛ بیه

از واژۀ شهود فهمیده میشود:

عبارتِ دیگر ،فعالیت عقل کلیی ییا روح ،شیناخت و
داوری حقیقی است .2در زبان فارسی اصطالحی تیک
intuition

1
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-1

قضاوت شخص راج ،به مسیلله ای پییش از

«محال است که واقعیت کش

را بتوان به همیۀ افهیام

آنکه به طورِ جدی به آن اندیشیده شود .در ای معنیی،

ثابییت کییرد» (شییوان1314 ،الی  .)10 :ازنظیرِ شییوان،

شهود مبدأ عویمت تأمل فلسفی اسیت کیه بعید از آن

مخاط

ای پیام انسانهایی هستند که عقلشان واجید

ممک است رد یا تأیید شود (مارتینیک.)231 :1333 ،

سه ویژگی تمییو ،نظاره 1و عمل باشید .خصیلت اول

ای نو شهود را میتیوان شیهود معمیولی نامیید کیه

به ای معنی است که شیخص بتوانید از سیویی مییان

نییییوعی درک فییییوری ،بییییدون درنظرداشییییت

مطلق و نسبی و از سوی دیگر میان خود نسبیهیا بیه

ریومؤلفییههاسییت .بییرای نمونییه ،در ابتییدای پیییدایش

نحوِ شهودی تمییو قائل شود .خصلت دوم به توانیایی

حسیاب دیفرانسیییل و انتگیرال ،الیی نییتس بییهنحیوِ

شناخت هستی محیض و ذات محیض اشیاره دارد و

شهودی مفهوم بی نهایت کوچکها را ابدا کرد؛ بدون

سرانجام ،ویژگی سوم بهمعنییِ داشیت آمیادگی بیرای

اینکه درک منطقی کاملی از آنها داشته باشد.

گذر از قوه به فعل ،گذر از انتواعی به ملموس و گذر

-2

در فلسییفۀ کانییت شییهود بییهمعنیییِ تجربییۀ

حسی ای است که هنوز به قال

مفهوم درنیامده است؛

یعنی مقوالت فاهمه بر آن اطالق نشده است.
-3

معنای سوم شهود ،رو

از عقل به اراده است (شوان.)111 :1333 ،
اکنون پرسش ای است که چرا عموم انسیانهیا بیا
وجود برخیورداری از ایی قیوه ،بیه آن و محتیوایش

یا قوۀ غیرحسیی و

آگاهی ندارند .بهراستی ای چه قوهای است که بیشیتر

غیراستداللی شناخت حقیقت است .بیه ایی معنیا بیه

آدمیان از وجود آن بیخبرند یا حتی اگر به آنهیا خبیر

ویییژه در فلسییفۀ افالطییون ،فلسییفۀ نوافالطییونی و تییا

از وجود چنی قوهای داده شود ،بهسادگی آن را انکار

حدودی در فلسفههای ایدئالیستی توجیه شیده اسیت

میکنند.
سنتگرایان ،بهتب ِ،پییروان ادییان و اهیل حکمیت

(مارتینیک.)231 :1333 ،
گذشته از معنای کانتی شهود ،میتیوان معنیای اول

جاویدان ،عامل اصلی ایی غفلیت را «هبیوط» انسیان

را بهنوعی میادون عقیل اسیتداللی و معنیای سیوم را

می دانند که باع

شده «دستش از هستۀ فوقشخصانی

مافوق آن تلقی کرد .شهود هنرمندان هیم از آنجیا کیه

هستی خویش کوتاه شود» (شوان1314 ،ال )14 :؛ به

در عالم خیال واق ،میی شیود ،غییر از شیهود عقالنیی

گونهای که تنها نور ضعی

عقل جووی که انعکاسیی

است که مافوق آن است؛ زیرا شهود عقالنی ذاتاً فیوق

از عقل کلی است و غیرمستقیم و حصیولی اسیت در

صوری است و به همی دلیل به آن «رؤیت بیا چشیم

او باقی بماند و عقل کلی صیرفاً بیه صیورتِ بیالقوه و

دل» نیو می گویند .پیداست که منظور سینتگراییان از

ناتمام در او باشد .در برابیرِ انسیان هبیوطزده ،انسیان

شهود ،همان شهود نو سوم است.

ماقبل هبوط قرار دارد که او را انسان ازلی 2ییا انسیان

شوان ،انسان متوس را حتیی اگیر بتوانید ازحیی ِ

عهد نخستی هم میخوانند که کامالً از نعمیت عقیل

پییام

یکیی

ذهنی مؤلفههایی از ای پیام را دریابید ،مخاطی

مابعدالطبیعۀ محض نمیداند؛ بهعبارتِ دیگیر ،امکیان
برخوداری از عقل شهودی و عملکرد آن ،یعنی تعقیل
شهودی ،در دسیترس همیۀ انسیانهیا نیسیت؛ یعنیی

شهودی برخوردار است و نود او وحی و کش

است و به همی دلیل هم برای او صورتهیای دینیی
مختل

وجود نداشته است (همیان .)14-10 :میارتی
1

contemplation
2
primordial man
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لینگو وجه تمایو انسان ازلی از انسیان هبیوطکیرده را

شوان از ای نظر انسانها را به دو دسیته تقسییم میی

گشودگی چشم دل یا بیهتعبییرِ بسییاری از سینتیهیا،

کند :دستۀ نخست کسانی هستند که بهگفتۀ او «تعقیل
اسیت» کیه در ایی

بیداردلی میداند و با تعمیم معنیا ،قدیسیان را نییو در

شهودی از عی ذات آنهیا غایی

زمرۀ کسانی میشمارد که از هبوط رهایی یافتیه انید و

صورت نمیتوان چنی قوهای را در ایشان خلیق کیرد

به بیداردلی نایل شدهاند (لینگو.)11-12 :1331 ،

و سخ گفیت از «فعلییت بخشییدن بیه آن» بییمعنیی

باید توجه کرد که هبوط وضیعیتی هسیتیشیناختی

خواهد بود؛ زیرا قوهای وجود ندارد کیه بخواهید بیه

است؛ بنابرای غفلت ناشی از آن که بهدنبالِ دورشیدن

فعلیت برسد؛ دستۀ دوم کسانی هستند که غیبت تعقل

از اصل پدیید آمیده ،صیرفاً ییک ناآگیاهی در اِعیداد

شهودی در آنها «صرفاً عارضی باشد»؛ در ای صورت

جهالتهیای متعیارف نیسیت؛ بلکیه درواقی ،غفلتیی

میتوان آن را به فعلییت درآورد (شیوان1314 ،الی :

وجودی است؛ یعنی نحوۀ وجود و حضیور انسیان در

.)133-134

عالم مادی محسیوس ،خیواهنیاخواه ایی وضیعیت را

اکنون باید دید در انسانهای دستۀ دوم چگونه میی

برای او به بار آورده است و او بایید بیرای رهیایی از

توان عقل کلی را به فعلیت رساند .پیشتر گفتیه شید

ای وضعیت چارهای بیندیشد.
در میان سه ویژگی تمییو ،نظاره و عمل که از قیولِ

که ازنظرِ شوان برای درک شهودی ،تیال

و آمیادگی

مدرِک هم الزم است؛ چه در بُعد نظری و چه در بُعد

شوان نقل شد ،حدّت ذهی و تییوی خیرد ،بیشیتری

عملی و اخالقی .منظیور از اخیالق در اینجیا صِیرف

تأثیری که احتماالً می تواند داشته باشد در قیوۀ تمیییو

رواب اجتماعی یا حس و قبحهای اخیالق متعیارفی

است؛ اما نظاره و عمیل مقیوالت دیگیری انید کیه در

نیست؛ بلکه عمیقاً با مفهومی بهنیامِ «فضییلت» پیونید

وضعیت وجودی انسان تأثیر میگذارند و البته همیی

دارد .فضایل اخالقی ازنظرِ سنتگرایان ،ویژگییهیای

تأثیر میتواند به تغییر در قوۀ تمییو هیم منجیر بشیود.

هستیشناسانهای هستند که در درجۀ اول رابطیۀ مییان

لووم نظاره و عمل ،عالوه بر شیناخت ،بیه ایی دلییل

انسان را با مطلق و سپس با خود و با انسانهای دیگر

است که انسان هبوطزده ،همانطور که گفتیه شید ،در

تعیی میکنند .بیرای نمونیه یکیی از فضیایل اساسیی

وضعیت وجودی خاصی گرفتار شده که رهایی از آن

انسان ،تواض ،است که مستلوم آن است که انسان اول

با شناخت نظری صرف ممک نیست .سنتگرایان بیر

اینکه به ای امر آگاهی یابد که «در برابرِ مطلیق ،هییچ

اییی باورنیید کییه در شییرای کنییونی کییه برحسیی ِ

است» و دوم اینکه رفتار و کردار خود را برمبنای ایی

اصطالحات دینیی آن را آخرزمیان مییخواننید ،تنهیا

آگاهی تنظیم کند.

وحی است که می تواند ای قوۀ نهفته را در انسیان بیه
فعلیت برساند.

در پاسخ به سؤالی که در ابتدای بند پیشیی مطیرح
شد ،میی تیوان گفیت کیه اثبیات و اسیتدالل تنهیا راه

در عییی حییال باییید توجییه کییرد کییه دی ی بییرای

شناخت نیست .گاه صرف تماشای یک تابلوی نقاشی

رستگاری عموم انسانها نازل شده اسیت؛ امیا ازنظیرِ

یا شینیدن ییک قطعیۀ موسییقی ،همیۀ آن حقیقیت را

سنت گرایان ،فعلیتبخشیدن به عقل کلی و دستیابی

یکجا آشکار میکند .در ای حالت سایهای یا پرتیوی

به تعقل شهودی ،در دسترس عموم انسانهیا نیسیت.

از شهود عقالنی نمود پیدا میکند؛ زیرا آن نقاشیی ییا

نظریۀ شناخت سنتگرایان13/

موسیقی هرچه باشد هنوز در عیالم صیورت اسیت و

هست ،زمینۀ بهره مندی اکثرییت انسیان هیا را از آثیار

نمیتواند با امر فیوقصیوری کیه متعلَیق ادارک عقیل

وجودی امر فوقصوری فراهم میآورند.

شهودی است یکی باشد؛ اما بیه هیر حیال گوییاتر و

آنچه در ای بخش آمد ،صرفاً تعریی

و توصیی

رساتر از تفکر تحلیلیی و تشیریحی اسیت و بیهنحیوِ

عقییل کلییی و عملکییرد آن و درواقیی ،طییرح مییدعای

ترکیبی یا تألیفی مجالی حقیقت فوقصوری میشود؛

سنت گرایان بود؛ اما از برهان یا استدالل ایشیان بیرای

بنابرای یکیی از راههیای فعلییتبخشییدن بیه تعقیل

اثبات وجود عقل کلی سخنی به میان نیامد .طرح ایی

شهودی ،تمرکو معنوی بر سیمبل هیا و صیورتهیایی

موضو منوط به بررسی عقل جووی و همچنی معنیا

است که میتوانند بی انسیان نظیارهگیر و امیر فیوق

و کارکرد دقیق برهان و استدالل ،ازنظرِ سینتگراییان

صوری واسطه شوند و همچون نردبانی او را بیه بیاال

است که در بخشهای بعدی به آن پرداخته میشود.

رهنمون شوند؛ بهعبارتِ دیگر آن نقاشی یا آن آهنیگ
بیدارکنندۀ روح است تا آن حقایق اولیه را دوبیاره بیه
یاد بیاورد .اکنون که سخ از سمبُل به میان آمد ،بایید

 2-4عقل جزوی و تعقل استداللی
تجلی عقل کلی در مرتبۀ فردی ،م ظاهری 1است

متذکر شید کیه سمبولیسیم ،همچیون آمیوزۀ مراتی

که فاعل شناسایی مطلق ،اصل آن محسوب مییشیود؛

واقعیت ،یکی دیگر از آموزههای اساسی سنتگراییان

به عبارتِ دیگر می ِ ظیاهری از آن جهیت کیه تجلیی

است که البته شرح و تفصیل آن مجال جداگانه ای می

فاعل شناسایی مطلق است ،فاعل شناسیایی محسیوب

طلبد .تنها به ای نکته بسنده میشیود کیه سمبولیسیمِ

می شود؛ اما در عی حالْ نسبی ،محدود و جوئی است

موردنظر سنتگرایان با آنچه عموماً از ایی اصیطالح

که ای محدودیت بهواسطۀ حضیور در مرتبیۀ فیردی

فهمیده میشود ،تفاوتهای اساسی دارد.

پدید آمده است.

با ای همه از دید سنتگرایان ،شهود عقالنی پدیده

برای روش شدن تمیایو بیی عقیل کلیی و عقلیی

ای عام و همگانی نیست؛ امیا ایی چنیی نیسیت کیه

جووی از تمثیل خی افالطیون در رسیالۀ جمهیوری

عموم انسان ها از ثمرات و فوایید آن محیروم باشیند؛

بهییره میییگیییریم .افالطییون در بحی

از معقییوالت و

زیرا اول اینکه تأثیرات وجیودی چنیی پدییده ای ،آن

محسوسات مینویسد« :اکنون خطی را تصور ک کیه

چنان سنگی و شدید است که خواهناخواه دامنۀ نفیوذ

به دو بخش نابرابر تقسیم شده اسیت :یکیی از آن دو

آن از شخص تجربهکننده فراتیر مییرود و دوم اینکیه

بخش ،عالم دیدنیهاست و دیگری عالم شناختنی هیا.

همانطور که اشاره شد ،عموم انسانها مییتواننید بیا

هریِک از ای دو بخش را نیو به همیان نسیبت بیه دو

تأمل بر سمبُل های اصیل اگر نه به طورِ کامل ،دستِ کم

جو تقسیم ک » (افالطون.)1101 :1311 ،

تا اندازهای به قلمرو تعقل شهودی نودیک شیوند و از

در قال

اصطالحات امیروزی «منظیور از قسیمت

آثار وجودی آن بهره ببرند .ضم اینکه در ای مییان،

تصاویر در عالم شناختنی ها ،نظریات صیوری 2اسیت

ادیان اصیل هم بهنوعی نقش جبرانکننیده دارنید؛ بیه

که مبتنی بر اصیول موضیوعه و اصیطالحات تعریی

ای معنی که با متجلیکردن امر فوق صیوری بیه ییک
صورت خاص ،کیه در عیی حیال تیام و کامیل هیم

1

ego
2
formal theories
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نشده 1است و عقلی جووی آن را ادراک میی کنید؛ در

مقایسهای اجمالی میان عقل جیووی و عقیل کلیی،

حالی که منظور وی از اشیا خودِ اییدههاسیت کیه بیا

کمک میکند که هر دو بهتر شناخته شیوند .در وهلیۀ

عقل کلی میتوان آنها را «دیید» .او واژۀ دیالکتییک را

اول عقل کلی نیازمند دادههای بیرون از خیود نیسیت؛

بدی منظور به کار میبرد تا به روشی کیه بیه شیهود

زیرا آموخت همان بهیادآوردن است .عوامیل بییداری

عقالنی هادی است ،اشاره کرده باشد» (بینیای مطلیق،

عقل کلی ،آموز

بیرونی یا الهام درونی است .شهود

.)102 :1310

عقلی همان شکوفاشدن سرشت و ضیمیر عقیل کلیی

در تمثیل خ  ،عقل جووی متناظر با تصیاویر اشییا

است ( .)Schuon, 1981: 14در نقطیۀ مقابیل ،عقلیی

در عالم شیناختنیهاسیت .افالطیون در کتیاب هفیتم

جووی بهحکمِ طبیعتش باید به حقیقتی خارج از خود

دیالکتییک میی

دل ببندد و بدون بهرهگیری از اطالعات بیرونی کاری

هیای

از پیش نخواهید بیرد .عقیل جیووی را مییتیوان بیه

رسالۀ جمهوری و در بحی

از رو

گوید برای بازکردن چشم روح ،باید از آمیوز

مقدماتی ییاری جسیت؛ امیا بیرای متمیایوکردن ایی

دسییتگاهی تشییبیه کییرد کییه بییرای کییارکردن و تولییید

آموز های مقدماتی از پندار و دانش (آموختنیهیایی

محصول ،نیاز به مواد اولییه دارد .عقیل جیووی میواد

که روش تر از پندار و تاریکتر از دانش هستند) آنهیا

خام خود را باید از منبعی بیرون از خود تهیه کند.

را «شناسایی از راه استدالل »2مینامد تا ماهیت آنها را

تفاوت دیگر ای است که عقل جووی گیامبیهگیام

نشان دهد .شاید بتوان ای نو شناسیایی را بیه «علیم

جلو می رود؛ اما عقل کلی یکراست بیه قلی

هیدف

استداللی» تعبیر کرد (همان.)101 :

مییزنید« .عقلیی جیووی قیدمزدن در ییک محیی و

بنابرای استدالل در فرایند شناخت بیهمثابیۀ علیت

آشنایی تدریجی با آن محی اسیت؛ ولیی عقیل کلیی

اِعدادی شهود عمل میکند .طبیق نظیر شیوان ،وقتیی

نظارهکردن از باالی کیوه اسیت» ( Schuon, 1995A:

عملیات ذهنی ،مشروط به وجود بصیرت ،بیهگونیهای

)65؛ بهعبارتِ دیگر عقل جووی بهتیدریج و جیو بیه

ییک دفعیه از راه

جو ادراک می کند و امور را کنار هم مییگیذارد؛ امیا

باشد که به سمبُل تبدیل شود ،کش

می رسد؛ همانگونه که مالش دو چوب به یکدیگر ییا

عقل کلی یک دفعه و کلی دریافت میکنید؛ بیه همیی

تمرکو اشیعۀ آفتیاب توسی عدسیی سیرانجام باعی

دلیل از دیرباز ای دو قوه را بهترتی

برافروخت آتش میشود« .یعنی عملیات ذهنیی زمینیه

دیدن تشبیه کردهاند.

را آماده میسازد و کش

ناگهان ای زمینه را فرا میی

به لمسکیردن و

برای فهیم بهتیر ایی تفیاوت ،مییتیوان مراتی

و

گیرد .عقل بشری بهواسطۀ نیوعی رابطیه بیی فکیر و

درجات خود عقل جووی را مدنظر قیرار داد .واضیح

واقعیت ،به ذات خود (عقل کلی) شبیه مییشیود؛ امیا

است که میوان حدّت و تیوی عقیل جیووی در افیراد

عقلی مسلکی 3نقطۀ اوج شناسایی را در خود ای سیر

مختل

میجوید» (شوان 1314 ،ال .)112-111 :

است بهصِرفِ اشارهای ازطرفِ اسیتاد ،کیل مطلی

با یکدیگر متفاوت است .یک دانشجو ممکی
را

دریابد و دانشجوی دیگری ممک است تیازه پیس از
توضیحات مفصّل استاد به همان درک دانشیجوی اول
1

undefined terms
understanding
3
rationalism
2

برسد .در هر دو مورد پای هو

در مییان اسیت کیه
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یکی از وجوه عقل جووی است .در اینجیا حقیقتیاً بیا
دو مرتبه یا درجه از هو
فرض کنید که هو

مواجهیم .اکنون حیالتی را

فرد بیشتر و بیشتر شود تا جایی

که در یک نقطه حدّی بدون واسیطه و بیدون صیرف

است و هرگونه شناخت مرتبۀ بیاالتری را انکیار میی
کند ،انحراف بلکه انحطاط بورگیی بیوده کیه در ایی
تمدن بروز کرده و همۀ تمدنهای سنتی بهجامانیده از
دوران گذشته را نیو به کام خود کشیده است.

زمان ،کل حقیقت موردنظر را آنی و یکجا درک کند.
مثال مشهور ای وضعیت ،تبدیل کِیفیی آب در نقطیۀ
جو

 3-4اثبات وجود عقل کلی

است که به بخار تبدیل میشود .نمونیۀ اعیالی

پیشتر ویژگیها و نحوۀ عمل عقیل کلیی بررسیی

چنی پیرداز هیای خیارقالعیاده ای را میی تیوان در

شد .اکنون با توجیه بیه توضییحات مربیوط بیه عقیل

ایشان دیید

جووی ،باید دید سنت گرایان چه دلیل یا دالیلی بیرای

شهودهای دانشمندان یا حدسهای صائ

که ممکی اسیت میدتهیا بعید ،شیواهد تجربیی ییا

اثبات وجود ای نو از عقل ارائه میکنند .اهمیت ای

استداللهای عقلی ،درستی آن حدسها و شیهودها را

بح

اثبات کند .انیشتی میی گویید« :ادراک شیهودی ،ییک

متفکران ،اصوالً منکر چنی قیوهای در انسیان بیوده و

روشنایی ناگهانی اسیت .تقریبیاً حیالتی مثیل از خیود

هستند و قیوای عقالنیی انسیان را حیداکثر بیه عقیل

بیخود شدن .سپس تحلیلهیا و آزمیایشهیا شیهود را

جووی و استداللی محدود میکنند و در میواردی هیم

تأیید یا رد میکنند؛ اما در ابتدا جهش بورگی از تخیل

که صریحاً منکر وجود تعقل شهودی نیستند« ،عمیالً»

وجود دارد» (اسمیت .)33 :1334 ،در چنیی میواردی

وجود آن را نادیده میانگارند و آن را بیرون از داییرۀ

شاید بتوان گفت بارقههایی از تعقل شهودی و شیهود
عقالنی دیده میشود.

از آن جهت اسیت کیه بسییاری از فیلسیوفان و

مباح

علمی و فلسفی قرار میدهند.

دربابِ دالیل سنتگرایان برای اثبات وجیود عقیل

به طورِ خالصه میتوان گفت عقل جووی در قیاس

کلی باید گفت رنه گنون که زندهکنندۀ مفهیوم شیهود

با عقل کلی امری مقید ،باواسطه و استداللی است .بیا

عقالنی در دوران جدید بود ،در آثیار گونیاگون خیود

ای همه نباید از نظر دور داشت که عقل جووی به هر

ابعاد مختل

ای مفهوم را بازگو کرد؛ اما کسی که بیا

حال نوعی خرد است و از ای رو توانیایی آن را دارد

استدالل هیا و مباحی

که به مراتبی از شناخت ،ولو جوئی و محدود ،دسیت

انسجام تازهای به آن بخشید ،شخص شیوان بیود؛ بیه

پیدا کند؛ از ای رو سنتگرایان فعالیت عقیل جیووی

همی دلیل در ای بخش بیشتر با استناد به برهانها و

را در محدودۀ صالحیت آن به رسمیت میشناسیند و

بح هایی که شوان در کتیابهیا و مقیاالت مختلی

شأن معرفتشناسانۀ آن را در حوزۀ کارکرد صحیحش

عنوان کرده است ،به موضو پرداخته میشود.

موشیکافانۀ خیود ،اسیتحکام و

محترم میشمارند؛ اما در عی حال ،با قاطعییت تمیام

شوان در پاسیخ بیه ایی پرسیش کیه وجیود ایی

از انحصارطلبی عقل جووی و تقلییلدادن کیل قیوای

شناسایی و کارآمدی آن را چگونه می توان اثبات کرد،

عقالنی به عقل جووی انتقاد میکننید .بیهنظیرِ ایشیان

دو نکته را مطرح میکند :نخست اینکه دلیل بیانهیای

اصیالت عقیل جیووی ییا راسیونالیسیم کیه از

کشفی ،یعنی شهودهای عقالنیی را بایید در خیود آن

دکارت به بعد بر همۀ شلون تفکر غربی سایه افکنیده

شهودها جست وجو کرد (شوان1314 ،ال  .)31 :دلیل

مکت
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او ای است که دانست عقل کلی ،همان گونه که پییش

هم بیمبناست؛ البته بهشیرطِ اینکیه شیخص میدرِک،

تر هم اشاره شد ،نوعی «بیودن» و ییا برخیورداری از

توانایی و آمادگی الزم برای چنیی ادراکیی را داشیته

بودن است و صرفاً نوعی «دییدن» نیسیت .ایی بییان

باشد« .آنچه دلیل است بر حقیقتِ غی  ،تذکری است

دیگییری اسییت از اتحییاد فاعییل شناسییایی و موضییو

که بیان آن حقیقت ،در روانی کیه بیه رسیالت اصیلی

شناسایی در عقل کلی؛ یعنی نحوۀ وجود عقیل کلیی،

خود وفادار بوده است به فعلیت درمیی آورد» (همیان:

آگاهی محض است؛ نه اینکه شناسیندهای هسیت بیه

 .)10بیهبیییانِ دیگییر ،حقیایق مابعییدالطبیعی ،در عمییق

مثابۀ جوهر که فعل شناسایی بر او عیارض مییشیود.

ضمیر و فطرت انسان بیهنحیوِ بیالقوه موجیود اسیت.

کوتاه سخ اینکه جوهر عقل کلی ،شناخت و آگیاهی

کاری که تذکر و یادآوری انجام میدهد بالفعیلکیردن

”بیودن“ و”اندیشییدن“

آن حقایق است و همی بالفعلشدن اسیت کیه نشیان

و علم است« .در بی دو قط

تقابل اساسی وجود ندارد؛ زیرا بودن ما نسبت بیه میا
همواره نوعی آگاهی است و اندیشیدن ما نوعی بودن»
(شوان1314 ،ال .)1 :

دهندۀ وجود آنهاست.
بنابرای بداهت شهود عقل کلی از آنجا سرچشیمه
میگیرد که ای شهود ،همچون روشینایی آفتیاب ،بیه

نکتۀ دومی که شوان مطرح میکند ،همان است کیه

نحوی کامالً انکارناپذیر ،سراسر ادراک و هستی فاعیل

پیییشتییر در بخییش عقییل کلییی مطییرح شیید؛ یعنییی

شناسایی را تحت تیأثیر قیرار مییدهید؛ یعنیی صیرفاً

فعلیت بخشیدن به عقل کلیی و دسیتییابی بیه تعقیل

مفهومی ذهنی یا نظری نیست که فق عقل جیووی را

شهودی ،در دسترس عموم انسانها نیست؛ از ایی رو

قرار دهد؛ بنابرای «حقیقتی که بیه وارسیتگی

«محال است که واقعیت کش

را بتوان به همیۀ افهیام

مخاط

انجامد ،هر بار که متجلی شود ،در آن تجلیی بیداهتی

ثابت کرد که ای نیو بهمعنییِ بطیالن واقعییت کشی

هست که نسبت بدان می توان اثرپذیر بود ییا اثرپیذیر

نخواهد بیود» (شیوان1314 ،الی  .)10 :نتیجیه اینکیه

نبود؛ اما روح 1ما آن حقیقت را همیانقیدر درخواهید

خود شهود عقالنی بهواسطۀ تأثیر وجودی آن بر فاعل

یافت که در آن ماییهای مضیمر از جیوهر خیویش را

شناسایی ،گواهی بر وجود خویش است (آفتیاب آمید

یییا

دلیییل آفتییاب) و دیگییر اینکییه اگییر در جان ی
شناسایی شرای الزم برای پذیر

دریابیید» (همییان)10 :؛ از ای ی رو میییوان پییذیر

فاعییل

دریافت حقیقت مابعدالطبیعی ناشی از شهود عقالنیی،

ای نو از آگیاهی

بستگی به ای دارد که فاعل شناسیایی ،آن حقیقیت را

وجیود نداشییته باشیید ،اثبیات وجییود آن بییرای فاعییل
شناسایی ذکرشده غیرممک خواهد بیود (گیر دلیلیت
باید از وی رو متاب).

در درون خود دارد یا نه.
ممک است اعتراض شود کیه بیا ایی رو  ،هیر
گوارهای را میتوان اثباتشده تلقی کرد و از زییر بیار

به عبارتِ دیگر در اینجا موضیو «بیداهت» مطیرح

استدالل شانه خالی کرد؛ بهعبیارتِ دیگیر اگیر کسیی

می شود؛ یعنی شهود عقلی ،گونه ای احساسکیردن ییا

ادعییا کنیید کییه موجییودی بییهنییامِ  xوجییود دارد کییه

فوقحسی است .همانقدر

نامحسوس است و دلیل وجود آن هم خود وجیود آن

که مطالبیۀ دلییل بیرای ادراک محسوسیات در جهیان

است ،چرا باید ادعای او را پذیرفت؟ بدیهی است کیه

ادراک بیواسطه در مرات

حسی بیمعناست ،اثبات دریافت های بدیهی عقل کلی
spirit
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چنییی دلیلییی در پیشییگاه ضییعی تییری عقییول هییم

پاسخ به پرسش صدر ای بخش ،مبنی بر اینکه آییا

پذیرفتنی نیست؛ پیس قاعیدتاً مقصیود سینت گراییان

وجود عقل کلی را میتوان اثبات کیرد ییا خییر ،هیم

چنی نو استداللی نیست .اصیل سیخ شیوان ایی

آری است و هم نه .آری اسیت ،اگیر بیرای اسیتدالل

است که هرکس در خمیرۀ ذات و فطرتش ماییهای از

عقلی صرفاً شأن تمهیدی و اشیارتی قائیل شیویم؛ نیه

حقیقتی مابعدالطبیعی نهفته باشد ،در مواجهه بیا دلییل

است ،اگر تصور کنیم کیه بیا تکییۀ صِیرف بیر عقیل

یا اشارتی که یادآور آن حقیقت باشد ،احساس میکند

استداللی و اصول منطق میتوان به اثبیات عقیل کلیی

با امری آشنا مواجه شده است و بنیابرای بیدون نییاز

رسید.

به هییچ امیر اضیافی دیگیری درسیتی آن حقیقیت را
خواهد پذیرفت.
شوان در ادامۀ ای بح

ای بح

را از زاویۀ دیگری هم میتوان بیه پییش

برد .گفته شد که ازنظرِ سنتگرایان ،عقل جووی یکی
اشکال را بهگونۀ دیگیری

از وجوه جووی عقل کلی است .آشکار است که عقل

مطرح میکند و به آن پاسیخ مییدهید :اگیر اعتیراض

جووی نمیتواند بر علت خود احاطه و اشراف بیابید.

شود کیه فطیریبیودن معیانی مابعیدالطبیعی واقعییت

بهگفتۀ شوان «بی فکر و حقیقت صِرف که خود آنچه

محتوای آن معانی را ثابت نمیکند ،پاسیخ ایی اسیت

”هست“ است و لهذا محی بیر فاعیل تفکیر خواهید

که «ای رأی ،عی درهمریخت معنیی خیرد اسیت و

بود ،هیچ مناسیبت و اتصیالی نیسیت» (همیان)111 :؛

اگر ای رأی درست میبود ،آنگاه خرد میا بیر اثبیات

بنابرای دلیل بهخودیِ خیود نمییتوانید نیادانی را بیه

هیچچیو توانایی نمیداشت ...چه فطیریبیودن در بی

دانایی بدل کند« .کار دلیل مصدری ”فرانمودن“ اسیت

هر تعمل عقلی و ذهنی واق ،است و انسان البته قیادر

و نه ”ثابتکردن“ و چیوی نیست مگر نشانۀ طرییق و

نیست که ”از صفر آغاز کند“؛ زیرا که ای صفر وجود

یا مددکار تذکر؛ زیرا دلیل مطلق بهجیو مطلیق نتوانید

ندارد» (همان.)13 :

بود ...دلیل در ای مرتبیه ،کلیید ییا رمیوی ییا وسییلۀ
کش

مقصود شوان ای است که هرگونه فعالیت عقلی و

حجابی است و نه اشراق بالفعل» (همان.)22 :

ذهنی انسان مشروط به وجود یک زیربناسیت کیه آن

اما همانگونیه کیه گفتیه شید ،ایی تیذکر تنهیا در

زیربنا نمیتواند برآمده از خود آن فعالیت عقلی باشد.

اشراق و رف ،حجاب خواهد شد کیه

برای مثال ،قواعد فکر انسان که در قالی

منطیق بییان

صورتی موج

چیوی از حقیقت مضیمر در آن ،در مخاطی

موجیود

میشود ،خود پیشامنطقی است؛ یعنی نتیجیۀ عملییات

باشد .بنابرای «هر حقیقتی را میتوان ثابت کرد؛ ولیی

منطقی نیست؛ از همی روست که کارل پوپر میگوید

هر برهانی ازطیرفِ هرکسیی پذیرفتیه نخواهید شید»

عقلی مسلکی را نمیتوان منطقاً اثبات کرد؛ بهعبیارتِ

(همان)114 :؛ بهعبارتِ دیگر ،اعتبار استدالل براساسِ

پیارهای

شناخت حقایق اصیل است و کسی که عقلیش بیه آن

اصول موضوعه 1است که خود آنها را نمیتوان اثبیات

پیشفرضها نرسیده است ،اسیتدالل بیرای او معنیایی

کرد.

ندارد.

دیگر ،پیششرط هر اثبیات منطقیی ،پیذیر

ازسییوی دیگییر هرچییه بییداهت یییک حقیقییت
مابعدالطبیعی نود شخص بیشتر باشید ،یعنیی بیهنحیوِ
axioms
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بیواسطهتری بتوانید آن را نظیاره کنید ییا بیهعبیارتی

برمبنای رابطۀ ناگسستنی میان واقعیت و معرفیت و

هرچه حجابی که شخص را از آن حقیقیت جیدا میی

با درنظرداشت آموزۀ« 1مرات

سازد نازکتر باشد ،نیاز آن شخص به اسیتدالل کمتیر

آموزههای اساسی در مابعدالطبیعۀ سنتگرایان اسیت،

خواهد بود .در ای حالت اندک اشارتی کافی است تا

میتوان نتیجه گرفیت کیه بیهمیوازاتِ سلسیلهمراتی

موج

واقعییت» کیه یکیی از

شود که آن حجاب یکسیره برداشیته شیود و

واقعیت ،بهعنوانِ کون کبیر ،ازنظرِ معرفتی نیو سلسیله

دیییدار رویییارو بییا حقیقییت دسییت دهیید .در جهییت

مراتبی از قوای شناختی در انسان ،بهمنولۀ کون صیغیر

مخال  ،هرچه نیاز به استدالل و اثبات منطقیی بیرای

وجود دارد (شوان)142 :1333 ،؛ بیر ایی اسیاس ،در

یک حقیقت مابعیدالطبیعی بیشیتر باشید نشیانۀ دوری

مابعدالطبیعۀ سنتی از سویی قلمیرو شیناخت ،تمیامی

تقاضاست؛ از ای روست که شوان می گویید:

واقعیت را در بر مییگییرد و از سیوی دیگیر،

صاح

اسباب نه به نسیبت دانیایی،

«احساس تقاضای کش

مرات

شناخت حقیقی باید تمامی ابعاد وجودی انسان ،اعیم

بلکه بیه نسیبت نیادانی زییادت میی پیذیرد .در پییش

از عقییل و اراده و احسییاس را در بییر گیییرد .چنییی

خردمند ،هر شاخ گلی خود دلییل وجیود غیرمتنیاهی

شناخت همهجانبهای است که به تحقق معنوی انسیان

است» (همان.)114 :

میانجامد.
در توضیح ای شناخت همهجانبه ،باید گفت مهیم
تییری نییو شییناخت ،ازنظیرِ سیینتگرایییان ،شییناخت

 -5بحث و تحلیل
شناختشناسی بهویژه در فلسیفۀ جدیید غیرب ،از

مابعدالطبیعی است کیه مراتبیی دارد .در تقسییم بنیدی

فلسفی به شمار میرود .سنتگرایان

ذکرشده را میتیوان ایی گونیه برشیمرد:

مهمتری مباح

کلی ،مرات

براساسِ تلقی خاص خود از سنت و مابعدالطبیعیه ،از

شناخت مطلق ،تمییو میان مطلق و نسبی ،تمیییو مییان

زاویۀ متفاوتی به ای موضو نگریسیتهانید و بیا نقید

امور نسبی و همچنی تمرکو نظارهگرانه تا رسیدن بیه

مبانی و اصول شناختشناسی جدید ،تبیی متفاوتی از

تحقییق معنییوی .نکتییۀ مهییم ایی اسییت کییه شییناخت

آن ارائه دادهاند .مهمتری تفاوت نگاه سنتگراییان بیا

نمییشیود و

مابعدالطبیعی تنها در سطح نظری متوق

شناختشناسی ای است کیه

بییه عمییل و نظییاره هییم بسییتگی دارد؛ زیییرا مسییتلوم

ازنظرِ ایشان ،شناخت و هستی ییا معرفیت و وجیود،

درگیرشدن همیۀ مؤلفیههیای وجیودی انسیان اسیت

پیوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند و نمیتوان ای دو را

(شوان)111-111 :1333 ،؛ بر ایی اسیاس ،شیناخت

از یکدیگر جدا کرد (شوان1314 ،ال )23 :؛ در حالی

ازنظرِ سنتگرایان ،دو مؤلفۀ مهم دارد :یکیی آمیوزه و

وجودشناسیی و معرفیت

بیا نظیاره

دیدگاه جدید در مبح

که در فلسفۀ جدید ،مباح

دیگری رو ؛ که آموزه بیا تمیییو ،و رو

شناسی غالباً جدا از هم مطرح میی شیود و در پیارهای

ارتباط دارد .برخالفِ فهم رایج از معرفت کیه عمومیاً

مییوارد ،معرفییتشناسییی بییر وجودشناسییی برتییری و

حوزۀ نظر و عمیل را از هیم جیدا مییکنید ،معرفیت

اولویت پیدا میکند.

مابعدالطبیعی نهتنها به آگاهی و قوۀ تمیییو انسیان ،بیه
سلوک عملی نیو بستگی دارد (الدمیدو)311 :1313 ،؛
doctrin
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بنابرای شرط شناخت ،برخورداری از فضییلت اسیت

شناختی اشیاست که مستقل از ادراک انسان ،انکشیاف

(همان)212 :؛ بهعبارتِ دیگر ،معرفیت بایید بیر کیل

مرتبۀ عالیتری از واقعیت را در مرتبۀ پایی تر ممکی

وجود آدمی پرتو افکند و ارتباط عمیق معرفت با ابعاد

میکند (الدمدو.)243 :1313 ،

سهگانۀ وجود آدمی ،یعنیی عقیل و اراده و احسیاس،

تفاوت نگر

سنتگرایان به مسیللۀ شیناخت ،در

متضم پیوندی است که درنهایت ،به تحقق وجیودی

قیاس با نظامهای فکری و فلسیفی جدیید ،منجیر بیه

و رسییتگاری میییانجامیید؛ از اییی روسییت کییه در

تفاوتهای چشمگیری در تبیی سایر مسائل میشیود

مابعدالطبیعۀ سنتی ،تحصیل فضیایل بیهمنظیورِ حفیظ

که از ای میان میتوان بیه علیم جدیید 3اشیاره کیرد.

نفس از موان ،معرفت و تحقق معنوی ،ضیرورت تیام

ازمنظرِ سنتگرایان ،علم جدید «فاعل شناسایی» را بیه

دارد (شییوان1314 ،ال ی  )10 :و بنییابرای هییر کسییی

حس و عقل جووی و «موضو شناسایی» را به عیالَم

شایستگی دریافت تعالیم باطنی را ندارد؛ با ای حیال،

محسوس ،محدود کرده است (آذرکار)00 :1321 ،؛ به

ای محدودیت بهمعنای محرومیت دیگیران از دسیت

عبارتِ دیگر ،علم جدید با انکار مرات

واقعیت و بیه

یابی به شیناخت حقیقیی نیسیت؛ زییرا مابعدالطبیعیه،

موازاتِ آن ،با محدودکردن قوای شناختی انسیان ،هیر

متناس

با ظرفیت و استعداد افراد ،سطوح مختلفیی را

دو را بهنحوِ توجیهناپذیری محدود کیرده اسیت .ایی

برای تعلیم و تحقق معنوی فراهم میکند کیه در کلیی

محدودشدنِ توأمان دو حوزۀ هستیشناسی و معرفیت

تری تقسیم میتوان به راه ظاهر 1و راه بیاط  2اشیاره

شناسی را میتوان بهعنوانِ یکیی از پیامیدهای اصیلی

کرد .راه ظاهر که عموماً در قال

فلسفههای دکارت و کانت تلقی کرد (نصیر1332 ،ب:

شریعت در هر دیی

اصیلی نمود پیدا میکند ،متکفل رستگارکردن بیشتری

 )103 -104و (کانت )111 :1321 ،که اولی در قالی

تعداد از پیروان آن دی است .راه بیاط کیه از آن بیه

اصالت عقل جووی یا راسیونالیسم و دومی بیهشیکلِ

«عرفان» نیو تعبیر میشود ،چیوی جو شناخت حقیقیی

تجربهگرایی و پوزیتیویسیم ،در تفکیر میدرن متبلیور

یا شناخت مابعدالطبیعی همیهجانبیه نیسیت کیه البتیه

شده است.

مخاطبان خاص خود را دارد (الدمدو.)210 :1313 ،
نکتۀ دیگری که دربابِ شناخت مابعدالطبیعی بایید
بر آن تأکید کرد ،ای است که در نگر

 -6نتیجهگیری

سنتگرایانه،

مهمتری مؤلفۀ نظریۀ شناخت سنتگرایان ،تقسییم

«سمبولیسم» زبان مابعدالطبیعیه اسیت (گنیون:1324 ،

عقل به دو سطح یا مرتبه است که عبارتانید از عقیل

 .)01برای گفت وگو از حقایق ماورای طبیعت بهناچار

کلی و عقل جووی .عملکرد عقل کلی ،تعقل شهودی

باید از تصاویر آنها در ای عالم استفاده کرد و بهزبیانِ

اسییت و عملکییرد عقییل جییووی ،تفکییر تحلیلییی و

تصاویر صحبت کرد .حکیمانی کیه عقیل شیهودی در

استداللی است .عقل کلی نیازمنید دادههیای بییرون از

آنها به فعلیت رسیده و چشم دلشان بیاز شیده اسیت،

خود نیست؛ زیرا آموخت همیان بیهییادآوردن اسیت.

حقایق را میبینند و بهصورتِ سیمبولیک بیازگو میی

عوامل بیداری عقل کلیی ،آمیوز

بیرونیی ییا الهیام

کنند؛ بهعبارتِ دیگر ،سمبُلْ جنبهای از واقعیت وجود

درونی است .عقل جووی در قیاس با عقل کلی ،امری

exoterism
esoterism
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modern science
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مقیّد و استداللی است و نیاز به دادههای بیرونی دارد؛

الدمدو ،هیری کنیت ( ،)1313سینتگراییی :دیی در

با ای همه نوعی خرد است و از ای رو توانیایی آن را

پرتو فلسفه جاویدان ،ترجمۀ رضا کورنگ بهشتی،

دارد که به مراتبی از شناخت ،ولیو جوئیی و محیدود

تهران :مؤسسۀ انتشارات حکمت.

دست پیدا کند؛ از ای رو سنتگرایان ،شیأن معرفیت
شناسانۀ آن را در حوزۀ کارکرد صحیحش محترم میی
شییمارند؛ امییا در عییی حییال ،بییا قاطعیییت تمییام از
انحصیارطلبی عقییل جیووی و تقلیییلدادن کیل قییوای
عقالنی به عقل جووی انتقاد میکنند.
یکی از چالشهای عمده در نظریۀ شیناخت سینت
گرایییان ،اثبییات وجییود عقییل کلییی و حقانیییت تعقییل

بینای مطلق ،محمیود ( ،)1310نظیم و راز ،بیهاهتمیامِ
سیدحس آذرکار ،تهران :هرمس.
شییوان ،فریتیییوف (1314الی ) ،عقییل و عقییل عقییل،
ترجمۀ بابک عالیخانی ،تهران :هرمس.
 ،)1331( ---------منطیییق و تعیییالی ،ترجمیییۀحسییی خنییدقآبییادی ،چییاپ دوم ،تهییران :نگییاه
معاصر.

شهودی است .ایشان معتقدند که اثبیات ایی امیر ،بیه

 ،)1333( ----------چکیدۀ مابعدالطبیعیۀ جیام،،

رو های متعارف منطقی و تحلیلی امکانپذیر نیست

ترجمۀ رضیا کورنیگ بهشیتی و فاطمیه صیانعی،

و وجود آن را تنها میتیوان بیهعنیوانِ اصیل موضیو

تهران :مؤسسۀ انتشارات حکمت.

تلقی کرد .از سوی دیگر ،تیأثیر وجیودی ایی مرتبیۀ

1314( ----------ب)« :حضرات پنجگانۀ الهیی»،

شناختی در کسانی که صالحیت و آمادگی دریافت آن

بهکوششِ مصطفی دهقان ،در جام نو و میی کهی

را دارند خود گواه بر وجود آن است.

(مقییاالتی از اصییحاب حکمییت خالییده) ،ترجمییۀ

سنتگرایان ،همچنی معتقدند که از زمان دکارت

محمود بینای مطلق ،تهیران :مؤسسیۀ تحقیقیات و

به ای سو ،قوای شناختی انسیان بیه عقیل جیووی و

توسعۀ علوم انسانی (از ص  433تا ص .)412

حس تقلیل داده شیده و جایگیاه عقیل کلیی و تعقیل

1314( -----------ج)« :آتما و مایا» ،بیهکوشیشِ

شهودی ،رفتهرفته به فراموشی سپرده شده و ییا انکیار

مصطفی دهقان ،در جام نو و می که (مقاالتی از

شده است .پیامد ایی غفلیت و انکیار ،محیرومشیدن

اصحاب حکمت خالده) ،ترجمیۀ محمیود بینیای

انسان از دسترسی به شناخت مابعدالطبیعی بوده است.

مطلق ،تهران :مؤسسۀ تحقیقیات و توسیعۀ علیوم
انسانی (از ص  21تا ص .)30

منابع

ملکیان ،مصطفی (« :)1312نقد شوان بیر فلسیفههیای

آذرکار ،سیدحس (« ،)1321رنیه گنیون و نقید علیم

جدییید» ،شییهرام یوسییفیفییر ،در خییرد جاویییدان،

جدیید از دییدگاه سیینتی» ،پاییاننامیۀ کارشناسییی

(مجموعهمقاالت همیایش نقید تجیدد از دییدگاه

ارشد ،تهران ،دانشگاه صنعتی شری .

سنت گراییان معاصیر) ،تهیران :دانشیگاه تهیران و

اسمیت ،دنیل ( ،)1334چگونه مثل انیشتی بیندیشیم،
ترجمۀ نسری شاهسون ،تهران :آبکامه.
افالطون ( ،)1311دورۀ کامل آثیار افالطیون ،ترجمیۀ
محمدحس لطفی ،چاپ سوم ،تهران :خوارزمی.

مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علیوم انسیانی (از ص
 33تا ص .)02

کاتسینگر ،جمیو اس ،)1311( .تفرج در با حکمیت؛
توصیییه بییه جوینییدگان حقیقییی معنییا ،ترجمییۀ

نظریۀ شناخت سنتگرایان22/

سیدمحمدحسی صیالحی ،قیم :دانشیگاه ادییان و
مذاه .

فاطمه صانعی ،تهران :مؤسسۀ انتشارات حکمت.

کاسیییرر ،ارنسییت ( ،)1311فییرد و کیهییان در اندیشییۀ
رنسانس ،ترجمۀ یداهلل موق  ،تهران :ماهی.
کانت ،ایمانوئل ( ،)1321تمهیدات ،ترجمیۀ غالمعلیی
حداد عادل ،تهران :مرکو نشر دانشگاهی.
گنون ،رنه ( ،)1310سیطرۀ کمیت و عالئم آخرزمیان،
ترجمییۀ علیمحمیید کییاردان ،تهییران :مرکییو نشییر
 ،)1324( ------معانی رمو صلی  ،ترجمۀ بابیکعالیخانی ،تهران :سرو .

ترجمۀ فاطمه لیالیی و مینا لیالیی ،تهران :هرمس.

نصر ،سیدحسی (1332ال ) ،انسیان سینتی و میدرن
در اندیشۀ دکتر سیدحسی نصیر ،ترجمیۀ مهیدی
نجفی افرا ،تهران :جامی.

1332( ------------ب) ،انسییییان و طبیعییییت،

حس عویوی ،تهران :مؤسسۀ انتشارات حکمت.

پانوشتها

کاملی از ای نظریه را میتوان در مقالۀ «حضرات پنجگانه

الهی» نوشتۀ فریتیوف شوان مالحظه کرد (شوان1314 ،ب).
 .2واژۀ ( intellectualانتلکتوئل) هم که امروزه بیشتر بر گرایش
خاص به نظریهپردازی یا سایر اقسام تفکر بحثی و استداللی و
همچنی افراد اهل فکر و روشنفکر اطالق میشود ،در اصل بر حیات
ذهنی آگاه در همۀ شکلهای آن داللت میکند (کاسیرر،14 :1311 ،
پاورقی مترجم انگلیسی) .اصوالً اهل حکمت جاویدان ،میانۀ خوبی با
روشنفکری ندارند؛ زیرا تأکید آن بر فکر است که تنها یکی از
کارکردهای عقلی جووی است؛ بنابرای

میتوان انتظار داشت که

گرایشهایی همچون روشنفکری دینی یا نواندیشی دینی ،از آنجا که
پایگاه خود را فکر و اندیشه بهمعنای مدرن آن قرار میدهند و دی را
دیدگاه ارزیابی میکنند ،در میان سنتگرایان

جایگاهی نداشته باشند.

گواهی ،چاپ پینجم تهیران :دفتیر نشیر فرهنیگ
اسالمی.

 ،)1311( -------بحییران دنیییای متجییدد ،ترجمییۀ

تنها در پرتو ای

مارتینیییک ،ای.پییی ،)1333( .مثییل فیلسییوف نوشییت ،

بحران معنوی انسان متجیدد ،ترجمیۀ عبیدالرحیم

دانشگاهی.

 .1گوار
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