ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ :ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﻘﻞ در ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﮑﻤﺎ و ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن و دوره ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎ

اﻫﺪاف ﺟﺮﺋﯽ

ﺗﻮﺿﯿﺢ درﺑﺎره ﻋﻘﻞ و ﮐﺎرﮐﺮد آن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده و ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻘﻞ
ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻼﺳﻔﻪ در ﻣﺤﺪوده و ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻘﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻼﺳﻔﻪ اﻣﺮوز اروﭘﺎ درﺑﺎره ﻋﻘﻞ و ﻣﺤﺪوده آن
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ

7

t.me/mahmoudi_izeh

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي
دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

ﻧﮑﺘﻪ

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1400 - 1401 :

 -1ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﯾﻦ وﻋﺮﻓﺎن وﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ؟
 -2ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻋﻘﻞ ﭼﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن

عقل در فلسفه ـ قسمت ا ّول

دﯾﻦ در ﮐﻨﺎر اﯾﻤﺎن
ﻋﺮﻓﺎن در ﮐﻨﺎر ﻋﺸﻖ و ﺷﻬﻮد
ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﮐﻨﺎر ﻋﻘﻞ

) 1همان طور که مفهوم «دین» ما را به یاد «ایمان» می اندازد و مفهوم «عرفان»« ،شهود و
1
عشق» را تداعی می کند ،مفهوم «فلسفه» نیز با «عقل» و «عقالنیت» گره خورده است(.معمو ًال
3
ﻧﮑﺘﻪ از فیلسوفان به عنوان مهم ترین مدافعان عقل یاد می کنند).آنان وجه تمایز انسان از حیوان را عقل
می دانند و معتقدند که منظور ارسطو از ناطق ،وقتی که انسان را «حیوان ناطق» می نامد ،همان
3
«عاقل» است(.تاریخ فلسفه با تاریخ عقل نیز پیوندی ناگسستنی دارد و تحوالت معنا و محدودۀ
عقل ،بر تحوالت فلسفه تأثیر گذاشته است.
  

در این درس و درس بعد می خواهیم ببینیم:
 1مقصود فیلسوفان از عقل چیست؟


 2محدوده و قلمرو آن چه اندازه است و این قلمرو چه تحوالتی را در تاریخ فلسفه طی کرده است؟
 3امروزه عقل چه جایگاهی در فلسفه دارد؟
 -3ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﻧﺴﺎن از ﺣﯿﻮان را ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺳﻄﻮ از ﻧﺎﻃﻖ ﭼﯿﺴﺖ؟
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 -1ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،ﻋﻘﻞ را ﺑﺮاي دو ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ ،اﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟

ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻔﮑﺮ و اﺳﺘﺪﻻل
ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺎده

 -2ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻔﮑﺮ و اﺳﺘﺪﻻل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﺳﺖ؟

 -3اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟ ذﮐﺮ دو ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ

مقصود فیلسوفان از عقل
فیلسوفان ،عقل را برای دو مقصود و منظور به کار برده اند:
 .1عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل

1

) 2عقل در این کاربرد که همان کاربرد رایج بین مردم نیز هست ،یکی از ابزارهای شناخت انسان می باشد .انسان
1 3
2
به کمک این ابزار استدالل می کند و به دانش ها و حقایق دست می یابد (2.به عبارت دیگر)،انسان با عقل خود
2
استدالل می کند و می تواند دریابد که چه چیزهایی هست و چه چیزهایی نیست و نیز می تواند بفهمد که کدام کار
3
خوب است و باید انجام دهد و کدام کار بد است و نباید انجام دهد .انسان با عقل خود می تواند پی ببرد که کدام
4
سخن درست و کدام نادرست و کدام رفتار پسندیده و کدام ناپسند است .او با همین ابزار می تواند بداند کدام دین
و مکتب سعادت بخش و کدام دین و مکتب گمراه کننده می باشد3 .
 -4از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻋﻘﻞ در
(
ﮐﻮدك ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟

) 4از نظر فیلسوفان ،این ابزار که یک توانمندی فوق العاده است ،در ابتدای کودکی به صورت یک استعداد وجود
4
فعلیت برسد و کودک توانایی استدالل و تفکر را به دست آورد(.لذا
دارد که باید با تربیت و تمرین به شکوفایی5و ّ
اگر «تربیت عقالنی» به خوبی صورت نگیرد)،عقل به توانایی های الزم نمی رسد و نمی تواند به خوبی حق را از
5
باطل و درست را از نادرست تشخیص دهد(.توانایی افراد درتعقل و استدالل متفاوت است؛ برخی از انسان ها ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ
قدرت استدالل قوی تری دارند و برخی ،قدرت استدالل آنها ضعیف تر است .اما همه می توانند با تربیت و تمرین
 -5اﮔﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد؟
به درجات خوبی از عقالنیت دست یابند.

  

بنابراین ،اگر انسان بخواهد سخن درست و حق را از سخن نادرست و باطل تشخیص دهد ،کار خوب و زیبا
را از کار بد و زشت جدا کند ،راه درست را از راه نادرست تمیز دهد ،در رشته های علمی مانند ریاضیات ،فیزیک و
فلسفه پیش برود ،دین و آیین حق را از دین و آیین باطل جداسازد ،دین و آیین خود را به خوبی بشناسد و در زندگی
به درستی تصمیم گیری کند ،در مرتبۀ ا ّول باید عقل خود را تقویت کند و از آن بهره ببرد .حتی این عقل اوست که
3
می گوید بهتر است با چه کسانی مشورت کند ،چه کتابی را مطالعه نماید و برای خواندن چه کتابی وقت بگذارد.
6
البته)از آنجا که فلسفه با استدالل های عقلی محض سروکار دارد ،استفادۀ عقل در این دانش از سایر دانش ها
6
 -6ﭼﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و
است(و معمو ًال فلسفه را با عقل و استدالل عقلی همراه می دانند.
بیشتر
اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؟


 .1آنچه در توصیف عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل ،در اینجا آمده ،خالصه و فشرده ای از توصیف فیلسوف معاصر عالمه طباطبایی است که در جاهای مختلف
المیزان ،از جمله در مقدمۀ آن و نیز جلد اول ،ص  ،212جلد دوم ،صص  117و  ،2جلد پنجم ،ص ( 273چاپ اسالمیه) بیان شده است.
 .2این تعریف که می توان آن را جامع ترین تعریف ها به شمار آورد ،عموم استدالل ها ،اعم از تجربی ،ریاضی ،فلسفی ،کالمی ،فقهی ،اخالقی و حقوقی را که در حوزۀ
عقل نظری و عقل عملی قرار دارند ،فرامی گیرد و شامل می شود (فارابی ،مقالهًْ فیٍْ معانی العقل ،عالمه طباطبایی ،المیزان ،ج  ،ص .) ٥٩
 .3البته همان طور که گفته شد ،عقل انسان یک استعداد قابل رشد است .به میزانی که عقل انسان رشد یابد و قدرت استدالل انسان قوی تر شود ،بهتر می تواند درست
را از نادرست تشخیص دهد .به همین جهت ،انسان در بسیاری موارد به اشتباه می افتد .عالوه بر این ،انسان ها در بسیاری موارد تابع عقل خود نیستند .یعنی گرچه
اگر به عقل خود مراجعه کنند ،می دانند فالن راه اشتباه است ،ا ّما تحت تأثیر عوامل دیگر مانند همراهی با دیگران ،لذت های مو ّقت ،احساس خود بزرگ بینی یا
خود کوچک بینی و حقارت آن راه را می روند و به عوارض بد آن گرفتار می شوند.
59
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ﻧﮑﺘﻪ

 -1ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺎده در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮاي ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
 -2ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﭼﻪ ﻋﻮاﻟﻢ دﯾﮕﺮي وﺟﻮد دارد؟
 -3ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﻟﻬﯽ درﻣﻮرد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﯾﺎ ﻋﻘﻮل ﭼﻪ ﻧﻈﺮي دارﻧﺪ؟
 -4از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﻟﻬﯽ ﻋﻠﻢ ﻋﻘﻮل)ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ اﯾﺪ؟

 .2عقل به عنوان یک موجود متعالی و برتر از ماده
1

کاربرد دیگر عقل در فلسفه)برای موجوداتی است که از ماده و جسم مجردند و در قید زمان و مکان نیستند .این
1
موجودات در افعال خود به ابزار مادی هم نیاز ندارند .در مواردی ،از خدا نیز بهعنوان «عقل کل» یاد شده است .ﻧﮑﺘﻪ
(
2
)بسیاری از فالسفه معتقدند که عالوه بر عالم طبیعت ،عوالم دیگری هم وجود دارد که با حواس ظاهری نمیتوان
3
2
آنها را درک کرد .یکی از این عوالم« ،عالم عقل» میباشد)(.فیلسوفان الهی میگویند بسیاری از فرشتگان که در
کتابهای آسمانی ،ازجمله قرآن کریم ،از آنها یاد شده ،همین موجودات عقالنی ،یعنی موجودات مجرد از ماده و
4
3
جسماند که در عالم عقل بهسر میبرند)(.آنان معتقدند که علم این قبیل موجودات ،از طریق استدالل و کنار هم
گذاشتن مفاهیم نیست بلکه این موجودات (فرشتگان) حقایق اشیا را «شهود» میکنند و به مفاهیم و استدالل
مفهومی نیازی ندارند -5 4 .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﻟﻬﯽ ،روح اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻘﻮل ﺑﺴﯿﺎري از ﺣﻘﺎﯾﻖ را
(
ﺷﻬﻮد ﮐﻨﺪ؟
ﻧﮑﺘﻪ

این فیلسوفان همچنین معتقدند که روح هر انسانی نیز استعداد رسیدن به چنین مرتبه ای از وجود را دارد و روح
او می تواند در مرتبۀ عالم عقل قرار بگیرد و حقایق را از طریق شهود به دست آورد).او5می تواند با تهذیب نفس به
ال از ماده و جسم مجرد شود و در عین استفاده از قوۀ استدالل ،همچون فرشتگان ،بسیاری
مرتبه ای برسد که کام ً
5
از حقایق را نیز شهود نماید(.

عقل در یونان باستان

 -6از ﻧﻈﺮ ﻫﺮاﮐﻠﯿﺘﻮس ،ﻟﻮﮔﻮس ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
 -7از ﻧﻈﺮ ﻫﺮاﮐﻠﯿﺘﻮس ﮐﻠﻤﻪ و ﺳﺨﻦ ﻇﻬﻮر و ﭘﺮﺗﻮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؟

فیلسوفان یونان باستان به هر دو کاربرد عقل توجه داشته و دربارۀ آنها سخن گفتهاند .بهطور مثال ،هراکلیتوس
ﻧﮑﺘﻪ
1
هم به معنای یک وجود و
که از فیلسوفان پیش از سقراط است ،از حقیقتی به نام «لوگوس» 1سخن میگوید که
)
2
1
سخن و کلمه؛(یعنی وی به هر دو کاربرد عقل توجه داشته است).از نظر او
حقیقت متعالی است و هم به معنای نطق و
«کلمه» و «سخن» ظهور و پرتو عقل متعالی و برتر میباشد .همانطور که سخن و کلمه بیانگر افکار و اندیشههای
انسان است و آنچه را که انسان در ذهن دارد ،با کالم ظاهر میکند و به دیگران میرساند2،و 3جهان و اشیا نیز ظهور
آن وجود و آن حقیقت متعالی و برتر هستند2 .
(

)

 Logic Logos . 1به معنای دانش منطق نیز از همین کلمه گرفته شده است).
 .2فیلسوف و حکیم چینی به نام «الئوتسه» که هم زمان با هراکلیتوس می زیسته به حقیقتی به نام «تائو» معتقد بوده و همان طور که هراکلیتوس همه چیز را ظهور
لوگوس می دانسته است ،او نیزعقیده داشته که همه چیز ظهور «تائو» است.
 .3مابعدالطبیعه ،ژان وال ،ص  ،٩مقالۀ «عقل در تاریخ فلسفه» ،غالمرضا اعوانی.
١٨
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ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮي
ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ

 -1از ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ ﻗﻮه ﻋﻘﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺎري ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻘﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

برای مطالعه

دیدگاه هراکلیتوس دربارۀ «لوگوس» و «عقل» به آموزه های پیامبران الهی شباهت بسیاری دارد .در ابتدای
انجیل یوحنا 1آمده است که «در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود ...همه چیز به واسطه او آفریده
شد و به غیر از او چیزی از موجودات ،وجود نیافت».

4

قرآن کریم به تفصیل و با روشنی بیشتر خداوند را حکیمی توصیف می کند که مخلوقات ،کلمات او هستند.
یعنی در قرآن کریم هر حقیقتی حکم کلمۀ خداوند را دارد 2.در میان این کلمات ،برخی مانند حضرت مسیح،
ویژگی خاصی دارند که قرآن کریم به طور ویژه آنها را «کلمه» نامیده است 3.خداوند حکیم «کلمات بیانی» هم
دارد و با بندگان خاص خود سخن می گوید .عالوه بر این دو مورد ،امور دیگری هم در قرآن کریم کلمه نامیده
طیبه)  ،کفر (کلمۀ خبیثه)،7
شده اند ،مانند کلمۀ توحید که کلمۀ مشترک بین موحدین است  ،ایمان (کلمۀ ّ
کلمۀ عذاب ،8کلمۀ فصل و سنت ها و قوانین حاکم بر جهان و انسان .1
5

6

9

0

 -2ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮي از دﯾﺪﮔﺎه ارﺳﻄﻮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟

ارسطو ،به عقل به عنوان ق ّوۀ استدالل انسان ،توجه ویژه ای کرد و توضیح
داد که ق ّوۀ عقل براساس کاری که انجام می دهد ،به عقل نظری و عقل عملی
تقسیم می شود 11و براساس آن ،دانش بشری نیز به دو قسم تقسیم می گردد:
) 2عقل ،از آن جهت که دربارۀ اشیا و موجودات و چگونگی آنها بحث می کند ،مانند
بحث دربارۀ خدا ،کهکشان و درجه حرارت آب ،عقل نظری نامیده می شود و
2
دانشی که از این جهت به دست می آید« ،علم نظری» نام دارد.
) 3اما عقل ،از آن جهت که دربارۀ رفتارهای اختیاری انسان و بایدها و نبایدهای او،
مانند باید راست بگوید ،باید قانون را رعایت کند و نباید دروغ بگوید و نباید ظالم

(

عقل

علم

عقل نظری
عقل عملی

علم نظری
علم عملی

 -3ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ارﺳﻄﻮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟

4

و نویسندۀ یکی از چهار انجیل است.
 .1یوح ّنا یکی از یاران حضرت عیسی
 .2ترجمه«:و اگر آنچه درخت در زمین هست ،قلم شود و دریا (مرکب شود) و هفت دریا به آن مدد رساند ،کلمات الهی به پایان نرسد» (لقمان.)27 ،
 .3ترجمه« :همانا مسیح عیسی بن مریم رسول خدا و کلمۀ اوست» (نساء.)171 ،
 .ترجمه «:وچون موسی به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت( »...اعراف.)7 ،
 . 5ترجمه «:بگو ای اهل کتاب بیایید تا برسر کلمه ای که بین ما و شما یکسان است بایستیم( »...آل عمران.) ،
 .  6ترجمه«:آیا ندانسته ای که پروردگارت چگونه مثلی می زند که کلمۀ پاک همانند درختی پاک است( »...ابراهیم.)2 ،
 .7ترجمه «:و َم َثل کلمۀ پلید همانند درختی پلید است( »...ابراهیم.)2 ،
 . 8ترجمه«:ولی کلمۀ عذاب بر کافران تحقق یافته است» (زمر.)71 ،
 . 9ترجمه«:و اگر کلمه فیصله بخش نبود ،در میان آنان داوری می شد( »...شوری.)21 ،
 .1ترجمه« :و کلمۀ پروردگارت به درستی و عدل سرانجام پذیرفته است( »...انعام.)11 ،
 .11اخالق نیکوماخوس ،ارسطو ،صص  ٠و  ٠٩؛ تاریخ فلسفه کاپلستون ،ج ،1ص .37
64
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 -1ارﺳﻄﻮ اﻧﺴﺎن را ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪ؟
 -2ﻣﻘﺼﻮد ارﺳﻄﻮ از ﻧﻄﻖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟

بیشتر بدانیم
رنسانس به معنی نوزایی و تجدید حیات
است و از نظر تاریخی به دگرگونی های
فکری و فرهنگی ای گفته می شود که
به منظور احیای فرهنگ یونان و روم
باستان در قرن چهاردهم در ایتالیا
آغاز شد و در قرن هفدهم همۀ اروپا را
فراگرفت و تمدن نوین غرب را بنیان
نهاد( .به درس شانزدهم کتاب تاریخ 2
مراجعه کنید).

باشد ،بحث می کند ،عقل عملی نامیده می شود و دانشی که از این جهت به دست
می آید« ،علم عملی» نام دارد.
او انواع استدالل ها را در بخش منطق آثار خود تدوین کرد؛ استدالل تجربی ﻧﮑﺘﻪ
1
را از استدالل عقلی محض جدا نمود و کاربرد هرکدام را روشن ساخت).ارسطو
انسان را «حیوان ناطق» نامید و توضیح داد که «نطق» ویژگی ذاتی انسان است
2
1
و همین ویژگی او را از سایر حیوان ها متمایز می کند(.البته)،مقصود وی از نطق،
2
ذاتی انسان می دانست .بدین
همان ق ّوۀ تعقل و تفکر انسان بود(.ارسطو عقل را ِ
ترتیب ،او تصویر روشن تری از عقل عرضه کرد.

(

 -3ﺗﺤﻮﻻت وﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻘﻞ دردوره ي ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ؟
 -4در اﺑﺘﺪاي رﻧﺴﺎﻧﺲ ،ﻋﻘﻞ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ داﺷﺖ؟

عقل نزد فیلسوفان دورۀ جدید اروپا

عقل در دورۀ جدید اروپا ،یعنی از رنسانس تاکنون ،تح ّوالت و تط ّوراتی را از
3
3
سرگذرانده که)بهطور عمده مربوط به حدود تواناییهای آن است(.

کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت
 -5دردوره ي اول ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ دراروﭘﺎ
ﯾﻌﻨﯽ از ﻗﺮن ﺳﻮم ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻣﯿﻼدي ﻧﻈﺮ
ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ درﺑﺎره ﻋﻘﻞ ﭼﻪ ﺑﻮد؟

 -6ﭼﺮا در دوره دوم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﺣﮑﻤﺎي ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ روي
آوردﻧﺪ؟

 -7ﭼﺮا در دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ ﻋﻘﻞ
ﺟﺎي دﯾﻦ را ﮔﺮﻓﺖ؟

ال در تقابل با حاکمیت
) 4در ابتدای رنسانس که تحوالت اجتماعی و فکری معمو ً
کلیسا رقم می خورد ،عقل جایگاه ممتازی پیدا کرد و یگانه معیار و مرجع درستی
4
و نادرستی افکار و عقاید تلقی شد؛(در حالی که قبل از آن ،به خصوص در
5
دورۀ ا ّول حاکمیت مسیحیت در اروپا (حدود قرن سوم تا نهم))بزرگان کلیسا
دخالت و چون و چرا کردن عقل را عامل تضعیف ایمان می دانستند .حتی برخی
از بزرگان کلیسا عقل را امری شیطانی می پنداشتند و در برابر استدالل های
آن کسی است که در برابر
عقلی می ایستادند و می گفتند که ایمان قوی از ِ
51
چون و چراهای عقل بایستد و در ایمان خود استوار بماند(.
6

در دورۀ دوم حاکمیت کلیسا ،یعنی در قرن های دهم تا سیزدهم)،فیلسوفان
و حکمای مسیحی تحت تأثیر مطالعۀ کتاب های ابن سینا و ابن رشد و سایر
فیلسوفان مسلمان که به زبان های اروپایی ترجمه شده بود ،به عقل و تبیین
7
6
عقالنی مسائل دینی روی آوردند(،اما)از آنجا که توجه به عقل و عقالنیت با مبانی


.1علت اصلی مقابلۀ رهبران ا ّولیه کلیسا با عقل این بود که آنها به اموری اعتقاد داشتند که از نظر استدالل عقلی ناممکن
تجسد او در مسیح ،سه تا بودن خدا در عین یکی بودن او ،کشته شدن مسیح و زنده
بود؛ مانند آمدن خدا روی زمین و ّ
شدن دوبارۀ او و رفتنش به آسمان و تولّد انسانها با گناه ا ّولیه .ترتولیانوس ،که از مدافعان سرسخت مسیحیت بود و
در حدود  ٠میالدی از دنیا رفته است ،فلسفه را کفر میدانست و میگفت« :ایمان میآورم؛ از آن جهت که امری
محال است ».وی گفته است« :پسر خدا مرد و زنده شد و ما باید به او ایمان آوریم؛ زیرا محال است کسی بمیرد و زنده
شود ».مراجعه شود به :آیین کاتولیک ،جورج برانتل ،مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ،صص  ٩تا . ٠٤
٢٢
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ﻧﮑﺘﻪ

 -1ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﺑﯿﮑﻦ ﮐﺪام روش را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،و از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ؟
 -2دﮐﺎرت درزﻣﯿﻨﻪ ي ﻋﻘﻞ وﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ان ﭼﻪ ﻧﻈﺮي داﺷﺖ ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ

ا ّولیۀ کلیسای کاتولیک سازگاری نداشت ،این توجه و روی آوری ،به تدریج به گسترش عقل گرایی و عقب نشینی
اندیشه های دینی انجامید ،تا اینکه در این دوره عقل جای دین را گرفت 1و دین مسیحیت را به گوشه ای از زندگی
اروپاییان برد و در حاشیه قرار داد7 .
(

البته در همان ابتدای دورۀ رنسانس ،اختالفی میان فالسفه دربارۀ محدودۀ کارآمدی عقل آغاز شد و به تدریج
رشد کرد .این اختالف تا آنجا پیش رفت که فیلسوفان اروپا به دو دستۀ «عقل گرا» و «تجربه گرا» تقسیم شدند.
1
همان طور که در درس «تاریخچۀ معرفت» در کتاب سال قبل آمد «)،فرانسیس بیکن» که روش تجربی را
بهترین روش برای پیشرفت زندگی بشر می دانست ،از فیلسوفان خواست که از بت هایی که فالسفۀ قدیم برای
1
ما ساخته اند ،دست بردارند و بیش از گذشته بر تجربه تکیه کنند(.دیویدهیوم ،فیلسوف قرن هجدهم انگلستان،
تجربه را تنها راه رسیدن انسان به دانش و معرفت دانست و کام ً
ال از عقل گرایان جدا شد.

ﻧﮑﺘﻪ

2
بود)،به همۀ توانایی های عقل ،مانند بدیهیات عقلی،
از طرف دیگر ،دکارت که با ریاضیات به خوبی آشنا
مجرد و
استدالل های عقلی محض و نیز تجربه توجه داشت .او معتقد بود که عقل می تواند وجود خدا و نفس ّ
غیرمادی انسان و اختیار او را اثبات کند .البته او دیگر به عالم عقل به عنوان یک عالم برتر و متعالی در جهان،
عقیده ای نداشت و عقل را صرف ًا همان دستگاه تفکر و استدالل به حساب می آورد که می تواند ابزار شناخت انسان
قرار بگیرد -3 2 (2.ﻧﻈﺮ اوﮔﻮﺳﺖ ﮐﻨﺖ را درﺑﺎره ﻋﻘﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻧﮕﺎه ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و ﻫﺴﺘﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟

) 3اوگوست کنت ،فیلسوف تجربهگرای قرن نوزدهم ،بهطور کلی عقل فلسفی و کار عقل در تأسیس فلسفه را کام ً
ال
ذهنی خواند و گفت که نگاه فیلسوفان به جهان و هستی ،ناظر بر واقعیت نبوده بلکه ساختۀ ذهن آنان و حاصل
3
تأمالت ذهنی آنان بوده است -4 (.از ﻧﻈﺮ اوﮔﻮﺳﺖ ﮐﻨﺖ ﻋﻘﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ؟
3
) 4از نظر او ،عقل صرف ًا آنگاه که با روش تجربی و حسی وارد عمل می شود ،به واقعیت دست می یابد و به «علم»
می رسد .بنابراین ،از نظر کنت عقل فقط از طریق علم تجربی می تواند به شناخت واقعیت نائل شود4 .
(
این دیدگاه بهتدریج در میان فیلسوفان اروپایی گسترش یافت و توانایی عقل محدود به امور تجربی و حسی گردید.
اثبات اموری مانند ماوراءالطبیعه و حقیقت روحی و معنوی انسان و جهان ناممکن شمرده شد .بدینترتیب ،امروزه عقل
در اروپا ،به عقل تجربی تقلیل پیدا کرده و ر ّد و اثبات منطقی و عقلی به حوزۀ ریاضیات محدود شده است.


 .1تقابل تاریخی عقل و دین در اروپا چنان گسترده بود که حتی در نام گذاری ادوار تاریخی نیز خود را نشان داد؛ مث ً
ال جلد چهارم تاریخ تمدن ویل دورانت که
مربوط به دورۀ حاکمیت کلیساست« ،عصر ایمان» نام گرفته است و جلدهای پنجم تا هفتم ،به ترتیب« ،رنسانس»« ،اصالح دین» و «آغاز عصر خرد»
نامیده شده اند.
به نظر می رسد که اصل تقابل «دین» و «عقل» از ابتدای قرون وسطی محور اصلی تح ّوالت فکری ،فلسفی و اجتماعی در اروپا بوده است؛ با این توضیح که در
قرون وسطی و حاکمیت کلیسای کاتولیک ،دین حاکمیت داشته و عقل تابع دین بوده است و از دورۀ رنسانس ،عقل حاکمیت یافته و دین به صورت تابعی از عقل
درآمده است.
 .2کانت ،فیلسوف قرن هجدهم آلمان ،نظر خاصی در این زمینه دارد که در دوره های تخصصی دانشگاهی باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
علم از نظر اوگوست کنت منحصر به همین علم تجربی است و فلسفه ،علم به حساب نمی آید3. Science .
)

(
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ﻧﮑﺘﻪ

به کار ببندیم

با توجه به نکاتی که در این درس ارائه شده است ،محدودۀ عملیات عقل را نزد فیلسوفان زیر بیان کنید.
1ـ ارسطو

اﻧﺴﺎن ﺣﯿﻮان ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ .او داراي ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮي و
ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮي ﻫﻢ ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻫﻢ ﻣﺎوراء ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ راﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﻋﻘﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه دﯾﻦ را ﻧﺪارد .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ دﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ از ﻓﻬﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ
2ـ بزرگان اولیۀ کلیسا دﯾﻦ ،اﯾﻤﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ

 4ـ دکارت

ﻋﻘﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ

 5ـ اوگوست کنت

ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻘﻠﯽ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻘﻞ ،ﺻﺮﻓًﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ روش
ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺣﺴﯽ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﺪ .واﻗﻌﯿﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﻮر ﻣﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ

  

3ـ بیکن

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻘﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ و ﻗﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ
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اﻧﻮاع ﺳﻮاﻻت درس ﻫﻔﺘﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ دوازدﻫﻢ

ﻋﻘﻞ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ـ ﻗﺴﻤﺖ اول
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺪام ﯾﮏ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟
 -1ﻣﻔﻬﻮم »دﯾﻦ« ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد»اﯾﻤﺎن« ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﻣﻔﻬﻮم»ﻋﺮﻓﺎن«» ،ﺷﻬﻮد و ﻋﺸﻖ« را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ
 -2از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎي ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺤﺾ ﺳﺮوﮐﺎر دارد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻘﻞ در اﯾﻦ داﻧﺶ از ﺳﺎﯾﺮ
داﻧﺶ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﻠﻂ

 -3در ﻣﻮاردي ،از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان»ﻋﻘﻞ ﮐﻞ« ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻏﻠﻂ

 -4ارﺳﻄﻮ ،ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮه اﺳﺘﺪﻻل اﻧﺴﺎن ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه اي ﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ

 -5ﻫﺮاﮐﻠﯿﺘﻮس اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺠﺮﺑﯽ را از اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺤﺾ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد و ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮﮐﺪام را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﻠﻂ
 -6ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ دﺧﺎﻟﺖ و ﭼﻮن وﭼﺮا ﮐﺮدن ﻋﻘﻞ را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻀﻌﯿﻒ اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻏﻠﻂ
 -7دﯾﻮﯾﺪ ﻫﯿﻮم ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﯿﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ داﻧﺴﺖ و ﮐﺎﻣﻼ از ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﺎن ﺟﺪا ﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ
 -8اﻣﺮوزه ﻋﻘﻞ در اروﭘﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و رد و اﺛﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ

ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ
 -1ﻣﻔﻬﻮم »ﻓﻠﺴﻔﻪ« ﺑﺎ  ................................ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ ﻋﻘﻞ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ
 -2اﮔﺮ  .....................................ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻻزم ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ

 -3ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻮﺟﻮدات  .................................ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ

ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده و ﺟﺴﻢ اﻧﺪ

 -4ﻫﺮاﮐﻠﯿﺘﻮس ﮐﻪ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﭘﯿﺶ از ﺳﻘﺮاط اﺳﺖ ،از ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  .............ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻟﻮﮔﻮس
 -5ارﺳﻄﻮ ﻗﻮه ﻋﻘﻞ را ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺎري ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻪ  .............................ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮي و ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ
 -6ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻋﻘﻞ را  ..................ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎي ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ
اﻣﺮي ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ

 -7در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي دوره رﻧﺴﺎﻧﺲ ،اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﻼﺳﻔﻪ درﺑﺎره  ....................................آﻏﺎز ﺷﺪ
ﻣﺤﺪوده ﮐﺎرآﻣﺪي ﻋﻘﻞ
 -8ﻃﺒﻖ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺎن اﺛﺒﺎت اﻣﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ و  .......................................ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺷﻤﺮده ﺷﺪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮي اﻧﺴﺎن و ﺟﻬﺎن
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