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چكيده

شناخت خدا از اهم مسائل معرفتي انسان و يكي از پرسشهاي بنيادين حوزه معرفتشناختي است،

**

***

١٦١

بدين معنا كه شناخت خدا امكانپذير است يا امكانناپذير؟ به بيان ديگر »خدا« متعلق قواي ادراكي
بود؟ شهود قلبي يا عقل شهودي يا قوه ديگري از قواي ادراكي؟ اگر پاسخ منفي است ،مقصود كدام

ساحت وجودي حق تعالي است كه صيد معرفتي انسان نخواهد شد؟ نوشتار حاضر اگرچه عرفاني و

مبتني بر شهود عرفاني نيست ،بر مبناي حكمت متعاليه با قرائت دكتر نصر و شوان بر آن است نشان

دهد آيا ميتوان با عقل شهودي به شناخت ذات حق تبارك و تعالي دست يافت؟ مقصود از عقل
شهودي اين است كه بدون وساطت مفاهيم ذهني به شهود حقايق كلي و فراگير نايل ميشود كه به يك

اعتبار در قبال عقل مفهومي و به اعتبار ديگر در قبال شهودهاي حسي ،دون عقلي و يا شهودهاي
عرفاني ،فراعقلي است .شهودهاي حسي حاصل مواجهه مستقيم و بيواسطه با اشياي جزئي و مادي

است؛ حال آنكه شهودهاي عقلي حاصل مواجهه مستقيم با حقايق فراگير و كلي است و شهودهاي
فراعقلي كه در بيان عارفان مسلمان آمده ،شهود »وجه رب« و »اسما و صفات الهي« است .روش نوشتار

عقلي -برهاني و رهاورد اين است كه نصر و شوان باور به عقل شهودي يا بصيرت عقلي دارند كه
بالاتر از عقل استدلالي بوده و نسبت به آن هم جنبه مبدأ و هم جنبه مقصدبودن دارد؛ زيرا تا بصيرت

عقلي نباشد ،مواد خام و كافي براي استدلال عقلي نيست تا به معلومات جديدي دست يابد و معلومات
جديد عقل استدلالي بايد به مشهودات به كار آيد؛ چه اينكه عقل شهودي نوعي درك بيواسطه است و
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»انسان« قرار ميگيرد يا نه؟ اگر آري با كدام قوه ادراكي و كدام ساحت وجودي حق قابل ادراك خواهد

دكتر نصر و شوان بر اين عقيدهاند ذات حق تنها با عقل شهودي حاصلشدني است ،البته مقام ذات
ظهور نايافته و امر نامتناهي براي خداست كه از حد و طور ادراك بالاتر است كه به الهيات سلبي يا

تنزيهي نسبت ميدهند و نزديكترين وسيله معرفت به ذات خدا شهود عقلي است.
واژگان كليدي :عقل شهودي ،عقل استدلالي ،ذات حق ،سنّتگرايان ،نصر.

١٦٢
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مقدمه
يكي از ضرورتهاي زمانه ما شناختن و شناساندن نگاه و نگره معرفتشناختي
سنّتگرايان و از جمله نصر و شوان است كه يكي از درون فلسفه و تصوف اسلامي و
كلاسيك و ديگري از ادبيات فلسفي و صوفيانه از جنس مدرن وارد عرصه تفكر
سنّتگرايانه شده و قايل به نظريه »وحدت متعالي اديان«اند .جريان سنّتگرا با اعتقاد به
بازگشت مجموع حقايق ازلي و ابدي ساري در اديان مختلف ،به جدال با دنياي تجدد
رفته و مباني تجدد و پسامدرن را به چالش كشيده است و با قايلشدن به مبدأ واحد

١٦٣

براي عالم ،تمايز ظاهر و باطن و كثرت ظاهري و وحدت باطني ،بر وحدت تعالي اديان
شناختپذيري و شناختناپذيري ذات حق است كه نقش عقل شهودي در درك و
معرفت بدان از موقعيت خاصي برخوردار ميباشد .چنانكه شوان معتقد است» :عقل

مانند كسي كه قدمزنان در محيطي طبيعي ميگردد و با كشفيات پي در پي خود آن
محيط را ميشناسد ،كسب خبر ميكند؛ در حالي كه عقل عقل ،از بالاي كوه به نظاره
همان محيط مينشيند« ) .(Ibid, p.65گذشته از اين كشف يا استبصار كه حضوري و
فوق ذهني است ،درحقيقت از مقوله بهيادآوردن است ،نه يادگرفتن و بهيادآوردن جز
اين نيست كه امر بالقوهاي كه از ازل مخمر در طينت عقل عقل بوده ،به بركت سببي كه
از بيرون معد و ممد كشف ميشود و يا بر اثر الهامي كه از درون وارد ميشود ،به
فعليت درآيد ) .(Cutsinger, 1997, pp.28-29در معرفت كشفي يا قلبي حقيقي،
ت متعلق به مصادر وجود كه به قلب ادراك ميشوند ،طي روند كشف يا
خود واقعيا ِ
ل
استبصار بسط و اتساع مييابند ) .(Schuon, 1981, p.17ايشان ميافزايد» :در عق ِ
عقل مُدرِك عين مُدرَك و مُدرَك عين مُدرِك است ،يقين مطلق از اينجا ميجوشد«

) .(Schuon, 1995, p.15شوان عقل عقل را قوهاي عام و عالمگير ميداند كه نه در
خود ميانديشد ،بلكه در جوهر فوق شخصي خرد آدمي مندرج است كه آن را لطف

دائم و فطري مينامد ) .(Cutsinger, 1997, p.30نتيجه كلام ايشان در اين باب آن
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تأكيد دارند« )نصر .(١٣٨٦ ،يكي از گفتمانهاي انديشهاي و معرفتشناختي سنّتگرايان،

ل عقل در نشئه انفسي ،همان وحي و انكشاف است .به عبارت ديگر در
است كه عق ِ
ل عقل شعاع است نه دايره و از خداي تعالي ساطع ميشود ،نه اينكه
نشئه آفاقي ،عق ِ

عكسي از او باشد ) .(Ibidو »حقيقت« عبارت از ادراك خداي تعالي است .شوان
معنويت را سير به سوي حقيقت و حقيقت را رفتن از اوهام به سوي واقعيت اعلي يا

ل عقل ميداند .وي »حقيقت« را همان بُعد نظري يا طريق
حقيقةالحقايق به مدد عق ِ
١٦٤

تعاليم و آموزههاي معنوي سنّت ميداند .البته ابعاد ديگر مانند »فضليت ،زيبايي و
نيايش« را به شيوههاي گوناگون مربوط به عمل يا روش سلوك ميداند .ايشان در
اثرش ،معنويت حقيقي را در گرو معرفت ميداند .در اين ميان تنها معرفت اهل باطن را
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ت
مصيب ميداند» :طريق اهل باطن ميتواند با احالهدادن به حقيقت جامع ،حقيق ِ
گمشده را بازگرداند و همچنين ميتواند نيازهاي عاجل برخاسته از ديدگاهها و
موضعگيريهاي فلسفي و علمي دنياي متجدد را برآورده كند« ) Schuon, 1981,

 .(pp.7-8از نگرش صوفي گرايانه شوان دو مفهوم »حقيقت« و »حضور« تجلي
نجاتبخش »امر مطلق« است .در پي اين نگرش ،حقيقت ملازم با حضور است و

حضور هم ملازم با حقيقت ميباشد ) .(Idem, 1976, p.6ايشان براي تأييد ادعاي
خويش به مسيحيت تمسك ميجويد» :مسيح در اصل تجلي حضور الهي است .در عين
حال به همين جهت حقيقت است؛ چنانكه خود فرموده است :من طريق و حقيقت و
حيات هستم« )يوحنا .(١٤:٦ :در مورد كتاب آسماني دين اسلام ميگويد» :قرآن نيز هم
حقيقت است و هم حضور؛ حقيقت است چون ميآموزد كه فقط يك امر مطلق وجود
دارد و حضور است زيرا تجلي الهي بر انسان يا امري مقدس است كه منشأ ذكر يعني

لب عبادات است« ) .(Schuon, 1976, p.7شوان معتقد است هرچند اين دو مفهوم

مكملاند ،ميتوانند موجب پيدايش مواضع متعارض شوند؛ چنانكه نهتنها در تضاد ميان
مسيحيت و اسلام ،بلكه در بطن اسلام نيز در اختلاف بين تسنن و تشيع هم آشكار
است .در ادامه مينويسد» :تشيع« به سبك خود سخت طرفدار عنصر حضور است؛
حال آنكه »تسنن« هماهنگ با خود اسلام مظهر عنصر حقيقت است .ايشان با اتكا بر

اين دو مفهوم ،سعي در حقيقت نشان دادن تمام تجليات الهي بر كيش و آيينهاي
گوناگون است؛ به طوري كه دو مفهوم »نيروي خود« و »نيروي ديگري« در كيش آميتا
متعلق به آيين بودا را مشابه مفاهيم حقيقت و حضور ميداند؛ در عين حال واقع را جز
از طريق حقيقي خودش ميسر نميداند» :درك حقيقت تنها بر اساس آن مباني و در
درون آن چارچوبي كه اراده خدا به آن تعلق گرفته ،ميسر است« ) Schuon, 1995,
.(pp.35-36

 .١عقل شهودي و معرفت تحقق يافته

١٦٥

يكي از مميزات عقل استدلالي از عقل شهودي يا تحققيافته اين است كه اولي بدون
ميگويد» :والاترين شأن انسان شناخت خداست كه نشانش را بر هر چيزي كه به حق

انساني است ميزند« )شوان ،١٣٨١ ،ص (١٧٩و در انسان دو عقل يادشده قابل اصطياد
است و بايسته است نسبت آنها با معنويت و با يكديگر شناسايي و سنجش قرار گيرد؛
زيرا بر خلاف معرفت استدلالي كه مبتني بر دادههاي ذهني و مفاهيم عقلي صرف است و
بدون فضايل اخلاقي و معنوي نيز قابل حصول است ،دستيابي به معرفت تحققيافته بدون
فضايل معنوي امكانپذير نيست؛ از اين رو ميان معرفت تحققيافته و تربيت نفس و بدن
رابطه متقابل وجود دارد .نفس انسان براي دريافت حقايق متعالي نياز به آمادگي دارد و تا
زمينه را براي حضور حقايق فراهم نكند ،امكان دريافت آنها به وجود نميآيد؛ بنابراين
انسان همواره بايد در طلب فضايل اخلاقي بكوشد تا شايستگي لازم را براي دريافت و
پذيرش حقايق كه مطلقاند ،اما به صورتهاي مختلف ظهور مييابند ،كسب نمايد و
نفس آماده تقديمنمودن هستي خود در پيشگاه امر قدسي شود؛ زيرا »امر قدسي از انسان
همه هستياش را مطالبه ميكند« )نصر ،١٣٨١ ،ص (٥٩٦و شوان معتقد است انسانها چه

ذات مطلق را درك كنند چه نكنند ،تنها چيزي كه متناسب با ذات عقل ماست و به
صورت كامل معقول ما واقع ميشود ،ذات يگانه و مطلق است و عقل نيز علت كامل و
ويژه او و غايت وجود او را تنها در خود ميبيند )شوان ،١٣٦٣ ،ص .(١٠٩از نگاه او انسان
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معنويت و تزكيه و دومي با معنويت و فضايل قابل دستيابياند .علاوه اينكه به تعبير شوان

همان خرد و خرد ،شناخت مطلق است و فصل مميز انسان از حيوان ،دانستن معناي

مطلق است نه چيز ديگر )همو ،١٣٨٤ ،ص (١٥٤و در انديشه نصر عقل شهودي از طرفي

الهي و به اندازهاي كه انسان از آن بهره دارد ،بشري بوده و مركز آگاهي انسان است و
عقل استدلالي بازتاب آن در مرتبه بشري ميباشد؛ به عبارت ديگر عقل استدلالي همان
عقل شهودي است كه در مرتبه بشري انعكاس يافته است )نصر ،١٣٨١ ،ص .(٢٩٧به نظر
١٦٦

ميرسد به قرينه اين جمله كه »حقيقت آدمي كه ذاتي طبيعت بشر است" ،فقط" با عقل
شهودي ،با چشم دل ]عينالقلب[ بنا به فهم سنّتي از آن يعني همان عقل شهودي كه هم
در مركز وجود بشر است و هم تمامي مراتب ديگر وجود او را در بر ميگيرد ،قابل
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شناخت است« )همو ،١٣٨٣ ،ص(٣٧؛ همان گونه كه تنها راه درك آموزههاي كتب مقدس
كه وحي ظاهري را در بر دارد ،عقل شهودي است كه با بهكاربستن آن انسان به فهم
ساحت باطني كتب وحياني نايل ميشود )همو ،١٣٨١ ،ص.(٣٠١
بيان مسئله

در معرفتشناسي مسئله معرفت به خدا و چرايي و چگونگياش مسئلهاي بنيادين
ميباشد و هيچ انساني نيست مگر آنكه در ذهن و عين با آن روبهروست .يا هر مكتبي
لاجرم بايد نسبت و موضعش را با خدا و شناخت او تعيين و تبيين نمايد ،زيرا چه الهي و
چه الحادي باشد ،در مورد بودن يا نبودن خدا و در خصوص معرفت و عدم معرفت بدان
بايد موضع مشخصي داشته باشد و در جريانهاي فكري الهي و از جمله جريان
سنّتگرايان كه باور به خدا دارند ،اين پرسش مطرح است كه آيا ميتوان خدا را
شناخت؟ اگر ميتوان تا چه اندازه و كدام ساحت وجودي خدا قابل درك و معرفت
است و در هر حال ابزار معرفت چيست؟ عقل است يا قلب و اگر معرفت عقلي به خدا
ممكن است كدام عقل؟ عقل استدلالي يا شهودي؟ از اين روست كه مسئله نوشتار حاضر

بر شناخت خدا با ابزار عقل شهودي آن هم بر مدار انديشه نصر و شوان متمركز شده

است كه داراي اهميت و ضرورت معرفتي كلامي ،فلسفه ديني و حتي عرفاني -صوفيانه
ميباشد.

بنابراين تبيين ديدگاه نصر و شوان در خصوص عقل شهودي و شناخت ذات خدا

بسيار ضروري و مهم است .عقل شهودي عقلي است كه بدون وساطت مفاهيم ذهني به
شهود حقايق كلي و فراگير نايل ميشود .عقل شهودي به يك اعتبار در قبال عقل
مفهومي و به اعتبار ديگر در قبال شهودهاي حسي ،دون عقلي يا شهودهاي عرفاني،
فراعقلي است .شهودهاي حسي حاصل مواجهه مستقيم و بيواسطه با اشياي جزئي و
مادي است؛ حال آنكه شهودهاي عقلي حاصل مواجهه مستقيم با حقايق فراگير و كلي
است و شهودهاي فراعقلي كه در بيان عارفان مسلمان آمده ،شهود اسما و صفات الهي

١٦٧

است .عقل شهودي ريشه وجودي عقل مفهومي است .صدرالمتألهين عقل مفهومي را
عمل ريشه وجودي عقل مفهومي را قطع كرده است .او به همين دليل به جاي آنكه
عقل مفهومي را حاكي از جهان واقع بداند ،حجاب و مانع حقيقت ميدانست .پس
مسئله محوري نوشتار حاضر نيز سنجش و ارزيابي توانايي عقل شهودي در درك ذات

مطلق حق سبحانه از ديدگاه نصر و شوان است.

 .٢عقل شهودي و استدلالي

براي فهم حقيقت و كارآمدي عقل شهودي لازم است به تبيين مفهومي و تفاوت آن با
عقل جزئي و استدلالي اهتمام ورزيم .مقصود از عقل شهودي اين است كه بدون
وساطت مفاهيم ذهني به شهود حقايق كلي و فراگير نايل ميشود .عقل شهودي به يك
اعتبار در قبال عقل مفهومي و به اعتبار ديگر در قبال شهودهاي حسي دون عقلي و
شهودهاي عرفاني فراعقلي است .شهودهاي حسي حاصل مواجهه مستقيم و بيواسطه
با اشياي جزئي و مادي است؛ حال آنكه شهودهاي عقلي حاصل مواجهه مستقيم با
حقايق فراگير و كلي بوده و شهودهاي فراعقلي كه در بيان عارفان مسلمان آمده ،شهود
»وجه رب« و »اسما و صفات الهي« است .اما تفاوت عقل شهودي و عقل استدلالي اين
است كه وقتي يك عارف اهل سلوك از باطن سخن ميگويد ،به ادراكات عقلي اشاره
ميكند و آن را مدار و مناط ادراك حقايق به شمار ميآورد .بايد توجه داشت تعقل

عقل شهودي و شناخت ذات حق از ديدگاه نصر و شووان

مرتبه نازل عقل شهودي ميداند؛ اما كانت عقل شهودي را بهصراحت انكار و با اين

همواره از طريق استدلال ظاهر ميشود؛ ولي از سوي ديگر شخص ميتواند استدلال را
فقط به عنوان مﺆيد چيزي كه به كشف مستقيم آن نايل شده است ،به كار گيرد .در
اينجاست كه ميتوانيم ادعا كنيم عقل استدلالي و عقل شهودي يا بصيرت ،دو مرتبه
طولي از يك حقيقت را نشان ميدهند .عقل استدلالي به مراتب يكي از مواهب بزرگ
الهي شناخته ميشود؛ زيرا آثار و ثمراتي كه بر آن مترتب ميشود ،بيش از آن اندازهاي
١٦٨

است كه اكنون ما بتوانيم درباره آنها سخن بگوييم .با اين همه بايد بپذيريم كه اين عقل
داراي دو جنبه است و به همان اندازه كه ممكن است از آن حسن استفاده شود ،امكان
سوء استفاده نيز همواره وجود دارد.
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ﻧﻘد

عقل استدلالي همواره از يك سلسله مواد خام بهره ميگيرد و بر پايه آنها فعاليت

خود را ادامه ميدهد .روشن است عقل در خلأ فعال نيست و در مورد هيچ سخن
نميگويد .به اين ترتيب بايد به اين مسئله توجه داشت كه مواد خام و اوليهاي كه عقل
استدلالي بر اساس آنها كار ميكند ،چگونه فراهم ميشود و ميزان اعتبار آنها تا چه
اندازه است؟ اين مواد خام و اوليه ميتواند از اطلاعات ناقص و امور غير معتبر فراهم
شود .در اين صورت استدلالي كه بر اساس آنها صورت ميپذيرد ،از اهميت و اعتبار
بيشتري نسبت به آنها برخورد نخواهد بود.

نصر ادعا ميكند بر خلاف سايرين و از جمله هيك تبيين او از واقعيت يا حقيقت

مطلق تبييني مابعدالطبيعي است؛ به اين معنا كه نه بر عقل استدلالي بلكه بر عقل

شهودي استوار است .به اعتقاد نصر نميتوان حق مطلق را از طريق تفكر استدلالي درك
كرد ،بلكه فهم واقعي حقيقت ،فقط از طريق شهود امكانپذير است؛ بنابراين از نظر وي

ديدگاه هيك در تبيين واقعيت مطلق نوعي كوشش فلسفي عاري از شهود عرفاني است

كه نمونهاي از تحريف »مايا« است )همان ،ص.(٣٠٤

بر خلاف هيك كه شناخت حقيقت يا واقعيت في نفسه را امري غير ممكن

ميداند ،به باور نصر عقل انساني ميتواند حقيقت في نفسه را چنانكه هست ،بدون

اينكه رنگ انساني به آن بدهد ،دريابد» :براي آدمي به سبب همين سرشت عقل انساني،
امكانپذير است كه به خداوند معرفت يابد و به جايي برسد كه او را حق بداند؛ چون
به گونهاي ساخته شده است كه ذات مطلق را -في حد ذاته -دريابد« )همو،١٣٨٢ ،

ص.(٣٢

اما از ديد نصر نيل به اين معرفت و يقين مابعدالطبيعي به كمك دو منبع اصيل

يعني وحي و تعقل امكانپذير است .به اعتقاد وي اين دو منبع اصيل پيوندي ناگسستني
با يكديگر دارند؛ چراكه »نيل به تعقل تنها به يمن وحي ميسر است ،در حالي كه ثمره

١٦٩

حكمتي كه تعقل به بار ميآورد ،در قلب وحي نهفته است و نيز در كانون وجود انسان
رسيدن عقل انسان به معرفت باطني به مدد عنايت الهي كه از منبع وحي سرچشمه
ميگيرد و رسيدن به قلب و باطن وحي به وسيله پرتوهاي اين بصيرت عقلي مقدس،
بشر را قادر ميسازد كه به معرفت مابعدالطبيعي رسايي از خداوند به عنوان حقيقة
الحقايق دست يابد.

بنابراين ميتوان گفت از ديدگاه نصر نه تنها شناخت و معرفت حقيقت مطلق از

طريق عقل انساني غير ممكن نيست ،بلكه اين شناخت در طبيعت بشر نهاده شده است.

 .٣تلقّي سنّتگرايان از عقل استدلالي وشهودي
ش هود و عقل شهودي به مرتبه روح تعلق دارد و منطق و عقل استدلالي به مرتبه ذهن
متعلق است .تلقّي سنّتگرايان از عقل استدلالي و ابزاري در تقابل جدّي با تجدّدگرايان
است .به باور سنّتگرايان انسان بايد از عقل جزئي و استدلالگر خود استفاده كند ،فقط
بدين منظور كه از آن درگذرد و به شهود عقلي حق يعني علم بيواسطه به حق برسد.
عقل استدلالگر عليرغم همه كارآمديهايي كه دارد ،نزديكترين وسيله وصول به حق
نيست و نميتواند باشد .نزديكترين وسيله شهود عقلي است .در تحليل نهايي فايده و
هدف عقل استدلالگر ايجاد اوضاع و احوال دروني و بيرونياي است كه موجب تبدّل
و تحوّل خود عقل استدلالگر به شهود عقلي شوند .عقل استدلالگر همان چراغي است

عقل شهودي و شناخت ذات حق از ديدگاه نصر و شووان

منزل و مأوي دارد« )همان ،ص.(٣٣

كه به تعبير بودا راه خود را براي فراتررفتن از خود روشن ميكند .پس استدلال و علم

حصولي وسيلهاي است كه ما را به شهود عقلي ميرساند و اين شهود عقلي
نزديكترين وسيله وصول به هدف است .از اين حيث عقل استدلالگر ارزش فراوان
دارد؛ اما اگر آن را نزديكترين وسيله وصول به هدف تلقّي كنيم -يعني شأن شهود
عقلي را به او نسبت دهيم -يا اگر وجود هدف را انكار كنيم و عقل استدلالگر را فقط
١٧٠

وسيله پيشرفت قلمداد كنيم ،اين عقل و زيركي ،دشمن ما ميشود و كوري معنوي ،شر
اخلاقي و فاجعه اجتماعي به بار ميآورد.
بنابراين از اين منظر تفكّر و تعقّل فعاليّتي است كه از عقل جزئي سرچشمه ميگيرد كه
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تنها قادر به استدلال منطقي است و بر شهود عقلي توانا نيست )بوركهارت،١٣٧٦ ،

ص .(٤٥سيد حسين نصر از كساني است كه منشأ تراژدي فلسفه غربي مُدرن را در

خلط ميان عقل شهودي و عقل استدلالي ميداند )ر.ك :تاليافرو (١٣٨١ ،كه »نه فقط سبب
شد كه معرفت قدسي غير قابل دسترس و حتّي براي برخي بيمعنا شود ،بلكه الهيات
عقلي را نيز به ويراني كشاند« )نصر ،١٣٨٣ ،ص.(١٢٤

به بيان نصر هيچ وقت اين عقل استدلالي نميتواند ذوات اشيا يا نومنهاي فينفسه را

بشناسد ،بلكه تنها شناختي حاشيهاي از اعراض ،آثار يا رفتار ظاهري را كسب ميكند
)ر.ك :شوان(١٣٨٨ ،؛ اما عقل شهودي را امر مطلقي ميداند كه در نفس انسان ظهور دارد
و قوهاي است كه به شناخت امر مطلق نايل ميشود )ر.ك :همو .(١٣٨٤ ،او شأن عقل
شهودي را استدلالي نميداند؛ زيرا استدلال ،غير مستقيم و با واسطه گزاره جديد
حقيقت را در مييابد )همان ،ص .(٥٨همچنين سرمنشأ عقل شهودي روح است ،نه
ذهن .ماحصلِ اين عقل شهودي به كمك تعاليم وحياني يك معرفت قدسي است كه به
منظور تحصيل آن ،صلاحيتهاي روحي و اخلاقي معنوي نيز نياز خواهد بود.
اما اين عقل شهودي مورد تأكيد ديدگاه سنّتي چه تفاوتي با شهودي دارد كه در
فلسفه جديد غرب از منابع شناخت به حساب ميآيد؟

نزد نصر تعقل به معناي درك حقيقت و رسوخ به كنه آن است .دستيابي به اين

مرتبه در سلسلهمراتب آگاهي انسان تنها از راه شهود مقدم بر تجربه امكانپذير است؛
شهودي كه از راه عقل كلي يعني نيروي عقل الهي امكانپذير است .عقل در اين معنا از
واژة’ ’Intellectاست كه در مراتبي فراتر از عقل جزئي و نيروي استدلال بشري قرار
دارد .عقل استدلالي كه همان’ ’Raisonاست ،درواقع پرتو و بازتابي از ’‘Intellect

و نمونة ناتمام آن است )نصر١٣٨٥ ،الف ،ص /٤٠ر.ك :همو .(١٣٨١ ،دغدغة نصر جدايي

تعقل و معرفت از هستي و وجود است كه انسان را از رسيدن به شناختي راستين باز
ميدارد .عقل كلي با گشودن بالهاي خود فراتر از نيروي استدلال ،به يگانگي با مبدأ

١٧١

هستي دست مييابد و معرفتي وحدتآفرين و قدسي ميآفريند )همو ،١٣٨٢ ،ص.(٢٤
در كانون وجود انسان نهفته است .برايند آن »علم مقدس« است؛ تنها علم عقلاني و

يقيني برآمده از دل »سنّت« كه گسترة وسيعي از كشف و شهود بشر را در قلمرو

دستاوردهاي علم قرار ميدهد )همان١٣٨٥ ،ب ،ص .(٢٩٩-٢٩٨سنّت در انديشة نصر
درك حقيقتي است الهي كه حقيقت باطني در دل اديان و صور قدسي مختلف را در بر
ميگيرد و پيوندي پابرجا با حكمت جاودان ) (Philosophia Perennisدارد )همو،

١٣٨٥الف ،ص(١٦١؛ بنابراين آنچه در عقلانيت جديد به عنوان » «Rationalityيا

» «Rationalismخوانده ميشود ،به سبب بنيادهاي انسانمدارانه خود ،نزد نصر

جايگاهي ندارد.

 .۴عقل شهودي و شناخت ذات مطلق

با عنايت به مقدمات اكنون بايد دانست كه نقش عقل شهودي در ارتباط با شناخت ذات
حق چيست و در اين زمينه دكتر سيدحسين نصر و فريتهوف شوان چه ديدگاهي را

مطرح كردهاند؟ نصر در اين زمينه مينويسد» :شناخت و مﺂل ًا شناخت ذات مطلق و ذات

لايتناهي از طريق قوه عاقلهاي كه تمام و كمال و عيني است و از ذات قدسي كه هم
مبدأ است و هم مقصد ،جداييناپذير است؛ چيزي است كه در طبيعت و تقدير بشر

قرار دارد« )نصر ،١٣٨٥ ،ص .(٣٩از منظر نصر سلسلهمراتب هستي داراي پنج مرتبه به

عقل شهودي و شناخت ذات حق از ديدگاه نصر و شووان

چنين معرفتي كه نصر وظيفة خود را بازيابي دوبارة آن ميداند ،در قلب »وحي« و نيز

صورت زير است:
عالم الهي:
 -١وراي هستي
 - ٢هستي
عالم تجلي:
١٧٢

 -٣عالم فوق صوري
 -٤عالم صوري لطيف
 -٥عالم صوري كثيف
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به اين ترتيب ميتوان مجموعه اين ديدگاهها را به اين صورت جمعبندي كرد:
اگر دو عالم يعني عالم الهي و عالم تجلي وجود داشته باشد ،طبق اين آموزه در
عالم الهي يا در خود اصل بين دو مرتبه هستي و وراي هستي تمايز وجود دارد.
سنّتگرايان مرتبه هستي را خداي متشخص و مرتبه وراي هستي را الوهيت غير
متشخص ناميده ،عالم تجلي را متشكل از دو مرتبه عالم فوق صوري و عالم صوري
ميدانند كه خود عالم صوري شامل دو عالم صوري لطيف و صوري كثيف يا جسماني
است.

نصر قايل است عقل انساني ميتواند حقيقت في نفسه را چنانكه هست ،بدون

اينكه رنگ انساني به آن بدهد ،دريابد» :براي آدمي به سبب همين سرشت عقل انساني،
امكانپذير است كه به خداوند معرفت يابد و به جايي برسد كه او را حق بداند؛ چون
به گونهاي ساخته شده است كه ذات مطلق را -في حد ذاته -دريابد« )همو،١٣٨٢ ،

ص(٣٢؛ اما از ديد نصر نيل به اين معرفت و يقين مابعدالطبيعي به كمك دو منبع اصيل

يعني وحي و تعقل امكانپذير است .به باور وي اين دو منبع اصيل ،پيوندي ناگسستني
با يكديگر دارند؛ چراكه »نيل به تعقل تنها به يمن وحي ميسر است ،در حالي كه ثمره
حكمتي كه تعقل به بار ميآورد ،در قلب وحي نهفته است و نيز در كانون وجود انسان
منزل و مأوي دارد« )همان ،ص.(٣٣

رسيدن عقل انسان به معرفت باطني به مدد عنايت الهي كه از منبع وحي سرچشمه
ميگيرد و رسيدن به قلب و باطن وحي به وسيله پرتوهاي اين بصيرت عقلي مقدس،
بشر را قادر ميسازد به معرفت مابعدالطبيعي رسايي از خداوند به عنوان حقيقةالحقايق
دست يابد.

بنابراين ميتوان گفت از ديدگاه نصر نه تنها شناخت و معرفت حقيقت مطلق از

طريق عقل انساني غير ممكن نيست ،بلكه اين شناخت در طبيعت بشر نهاده شده است:
انسان ميتواند به كمك عقل شهودي و بدون محدوديتهاي فردي خود ،همچون

١٧٣

زمان و مكان و ساير محدوديتهاي ذاتي انساني ،معرفتي مابعدالطبيعي از خدا داشته
اين جهت كه او خدا را چنين يافته و برداشت وي از حق چنين است ،بلكه اين صفات
درواقع در خدا وجود دارد .به همين دليل ميتواند خدا را چنين توصيف كند كه:
خداوند به مثابه حقيقة الحقايق ،نه تنها شخص متعال ،بلكه منشأ و منبع هر

موجودي هم هست؛ بنابراين در عين حال هم وراي وجود و هم وجود مطلق
است .خداوند به مثابه شخص و الوهيت يا ذات نامتناهي است كه وجود،

اولين تعين اوست .خداوند به مثابه حق ،عين مطلق ،نامتناهي و خير يا كمال
است .او في حدّ ذاته مطلق است كه هيچ نشاني از نسبيت در ذاتش نيست.

ذات الهي بهجز مطلق و يگانه چيزي نميتواند بود .گفتن اينكه خداوند
يكتاست ،به معناي اظهار مطلقيت او و تجسّم او -في حد ذاته -به معناي

واقعي كلمه است )همان ،ص.(٣٥-٣٤

علت اينكه در دوران جديد عدهاي شناخت حقيقت را امري ناممكن و غير قابل
دسترس ميدانند ،دنيازدگي علم و عالماني است كه معرفت را از سرشت قدسياش
تهي ساختند و علمي ناسوتي و اينجهاني خلق كردند )همو ،١٣٨٥ ،ص.(٤٣

 .٥عقلِ عقل يا عقل شهودي يا شهود عقلاني
شوان در تعريف عقلِ عقل ميگويد :نيرويي است كه با آن اشيا را آنچنانكه هست ،در
بافت كليشان ،هم از جهت نسبيت آنها و هم از جهت شفافيت و فرانمايي
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باشد و او را چنانكه هست ،دريابد؛ بنابراين وقتي صفتي را به او نسبت ميدهد ،نه از

مابعدالطبيعيشان ميبينيم ) .(Schuon, 1984, p.116عقل قدسي صورتهاي عالم
مادي از آن جهت كه منفعلاند ،در عالم كون و فساد موجود ميشوند و چون عقل
انساني ،اتصال كامل با عقل فعال برقرار كند ،بهگونهاي كه هر چيزي را از خودش
ادراك كند و اشيا و پديدهها و امور را دريابد ،به عقل قدسي موسوم ميشود )نصر،

 ،١٣٨٥ص (٥١١و عقل شهودي )يا عقل كل( يعني »دريافت مستقيم حقيقت بدون
١٧٤

واسطه هر گزارهاي« .منشأ صورتها در عالم طبيعت است .خودش الهي است و فقط
به اندازهايكه انسان از آن بهره دارد ،بشري است .اين عقل ،هم يك جوهر است و هم
يك تابع ،هم نور است و هم بصيرت.
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ﻧﻘد

برخي محققان اشكالاتي بر انديشه نصر و شوان گرفتهاند كه يكي از اشكالات عمده بر

سنّتگرايان ،كليگويي و مبهم و دربسته سخنگفتن آنهاست .از جمله ابهاماتي كه
ميتوان به آن اشاره نمود ،عبارتاند از:

ل عقل به صحنه علم الهي
الف( سنّتگرايان از جمله شوان در امكان اين امر كه عق ِ

ل عقل و
راه مييابد و معارف ازلي را مييابد ،ترديدي ندارند؛ حال آنكه دليل اعتبار عق ِ
حجيت آن نياز به برهان و دليل دارد .شوان معتقد است اگر همه كس نه به طور بالقوه،

بلكه به صورت قوهاي كاملاً شكفته و باليده از عقل عقل بهرهمند شوند ،حاجتي به
وحي نبود؛ چون كشف و استبصار تمامعيار امري طبيعي بود ) Schuon, 1995,
.(p.48

ل
ب( دريافت وحي و حقيقت باطني اديان و منتسبنمودن حكمت جاودان به عق ِ
عقل ،صرف ًا يك ادعاي فلسفي است كه نياز به اثبات دارد .گويا آنها با اين انتساب،
نوعي مصونيت از انتقاد را براي آن فراهم نمودهاند )قائمينيا ،١٣٨٥ ،ص.(١٧٢
ج( تفكيك عقل جزئي استدلالي )توسط اين عقل ،پارهاي از امور بدون توسل به ادراك
حسي و در چارچوب منطق و استدلال عمل ميكند و به استنتاج جديد علم تجربي از
ل عقل و چگونگي نيل
ل عقل و نيز ماهيت عق ِ
گزارههاي مفروض يا معلوم ميپردازد( ،از عق ِ

اين عقل به معرفت مشترك ميان سنّتها با ابهام روبهروست.

 .٦تمايز ميان عقلِ عقل و عقل جزئي

به نظر سنّتگرايان انسان بايد از عقل جزئي و استدلالگر خود استفاده كند؛ فقط بدين منظور
كه از آن عبور كرده ،به شهود عقلي حق يعني علم بيواسطه به حق برسد .ايشان عقل جزئي
و استدلالگر انسان را با همه كارايياش وصول به حق نميدانند .شوان معتقد است »به صرف

تكيه بر منابع و مصادر خود )استنتاج عقلي( ،به معاني كليه و مجرده دست نتواند يافت« ١٧٥
) .(Ibid, p.8غايت ،فايده و هدف آن را همانند چراغي فرض ميكنند كه را ِه خود را براي
فراتررفتن روشن ميكند؛ از اين رو استدلال كه ابزار عقل جزئي ميباشد ،وسيلهاي است كه
جزئي را فراتر از حد خودش قرار داده است .شوان در نكوهش عقل جزئينگر مدرن غربي
ميگويد» :عقلگرايي قورباغهاي كه در بن چاهي ميزيد ،اين است كه منكر وجود كوهها

شود .شايد اين هم نوعي منطق باشد ،ولي منطقي كه هيچ دخلي به واقعيت ندارد«
) .(Schuon, 1984A, p.42بر اساس اين ديدگاه» ،اين عقل اصول و كيفياتي را كه متعالي
از شايستگي اوست ،منكر ميشود و يا مورد غفلت قرار ميدهد ...درنتيجه تصويري هم كه
اين عقل از جهان به دست ميدهد ،...غير انساني و بيارتباط با خداوند است ...تصوير جهان
بدين صورت دروغي هراسانگيز بيش نيست« )شرارد.(١٣٥٦ ،
اما تأكيد متولي جريان حكمت خالده بر اين است كه انسان خالي از جهل و تمايلات
نفساني نيست؛ از اين رو علاوه بر تقويت نيروي عقل جزئي ،تربيت اراده و تمايلات را
ضروري ميداند .از نظر آنان شهود يا بصيرت عقلي نسبت به عقل جزئي و استدلالي ،هم
جنبه مبدأ و هم جنبه مقصد دارد؛ به عبارت ديگر هم مبتداست و هم منتها .ايشان انسان را
دربردارنده دو عقل ميداند و تمييز بين آنها را براي احتراز از خلط بين آنها ضروري
ميشمارد:
الف( عقل عقل قوهاي است كه موجودات را در بافت كليشان هم از جهت نسبيت
و هم از جهت شفافيت و فرانمايي مابعدالطبيعيشان كشف يا استبصار ميكنيم
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ما را به شهود عقلي برساند .اعتراض ايشان به انسان مدرن اين است كه چرا جايگاه عقل

)(Schuon, 1984B, p.116؛ ب( عقل از آن جهت كه خود نوعي خرد است ،شبيه
عقل عقل است؛ ولي به جهت خصوصيت مقيد ،غير حضوري و استدلالي خود با آن
مغاير است ) .(Idem, 1995, p.10وي در توضيح بيشتر بين آنها ميافزايد» :عقل
مانند كسي كه قدمزنان در محيطي طبيعي ميگردد و با كشفيات پي در پي خود آن
محيط را ميشناسد و كسب خبر ميكند؛ در حالي كه عقل عقل از بالاي كوه به نظاره
١٧٦

همان محيط مينشيند« ) .(Ibid, p.65گذشته از اين كشف يا استبصار كه حضوري و
فوق ذهني است ،درحقيقت از مقوله بهيادآوردن است ،نه يادگرفتن و اين بهيادآوردن
جز اين نيست كه امر بالقوهاي كه از ازل مخمر در طينت عقل عقل بوده ،به بركت
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سببي كه از بيرون معد و ممد كشف ميشود و يا بر اثر الهامي كه از درون وارد
ميشود ،به فعليت درآيد ) .(Cutsinger, 1997, p.28-29در معرفت كشفي يا قلبي
ت متعلق به مصادر وجود كه به قلب ادراك ميشوند ،طي روند
حقيقي ،خود واقعيا ِ
كشف يا استبصار بسط و اتساع مييابند ) .(Schuon, 1981, p.17شوان ميافزايد» :در
ل عقل مُدرِك عين مُدرَك و مُدرَك عين مُدرِك است؛ يقين مطلق از اينجا ميجوشد«
عق ِ

) .(Schuon, 1995, p.15شوان عقل عقل را قوهاي عام و عالمگير ميداند كه نه در
خود ميانديشد ،بلكه در جوهر فوق شخصي خرد آدمي مندرج است كه آن را لطف

دائم و فطري مينامد ) .(Cutsinger, 1997, p.30نتيجه كلام ايشان در اين باب آن
ل عقل در نشئه انفسي همان وحي و انكشاف است .در نشئه آفاقي به
است كه عق ِ
ل عقل شعاع است ،نه دايره و از خداي تعالي ساطع ميشود نه اينكه
عبارت ديگر ،عق ِ
عكسي از او باشد ).(Ibid

نتيجهگيري

عقل شهودي كه بدون وساطت مفاهيم ذهني به شهود حقايق كلي و فراگير نايل
ميشود ،نصر و شوان در ديدگاه معرفتشناختي خويش نسبت به درك يا عدم درك

ذات مطلق الهي از رهگذر حكمت خالده و عرفان اسلامي و تصوف بدين نظر دست
يافتهاند كه عقل شهودي از ظرفيتي برخوردار است كه قادر به درك ذات مطلق الهي در

حد وسع وجودياش است .البته در اين بين آنها ميان عقل شهودي و استدلالي ،عقل
كلي و عقل جزئي تفاوتهايي قايلاند و در تفكر سنّتگرايانه خويش پس از بيان و
تبيين چنين تفاوتهايي به اين نظر دست يافتهاند؛ زيرا تلقّي سنّتگرايان از عقل
استدلالي و ابزاري در تقابل جدّي با تجدّدگرايان است .به باور سنّتگرايان انسان بايد
از عقل جزئي و استدلالگر خود استفاده كرده ،از آن درگذرد يا عبور طولي نمايد تا به
شهود عقلي حق يعني علم بيواسطه به حق برسد؛ چه اينكه عقل استدلالگر عليرغم
همه كارآمديهايي كه دارد ،نزديكترين وسيله وصول به حق نيست و نميتواند باشد.

١٧٧

نزديكترين وسيله شهود عقلي است .از نظر آنان دستيابي به اين مرتبه در سلسلهمراتب
كلي يعني نيروي عقل الهي امكانپذير ميباشد.
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آگاهي انسان ،تنها از راه شهود مقدم بر تجربه امكانپذير است؛ شهودي كه از راه عقل
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