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موضوع:

ّ
مقدمات؛ عقل

بسم اهلل الرمحن الرحمی
پرسش

محمد تقوی
نویسنده:
ّ

تاريخ۱۳۹۴/۳/۹ :

آیا عقل هر فرد این قدر بالغ هست که بتواند معیار تشخیص باشد؟
پاسخ

تاريخ۱۳۹۴/۳/۱۰ :

ّ
عقل هر فرد ،هرگاه این قدر بالغ باشد که بتواند معیار تشخیص باشد ،مکلف محسوب میشود و
ّ
هرگاه به این قدر از بلوغ نرسیده باشد ،مکلف محسوب نمیشود ،مانند عقل کودکان و دیوانگان؛
چراکه تکلیف ،مبتنی بر قدرت تشخیص است و تکلیف کسی که از این قدرت برخوردار نیست ،بر
َ َّ
َ َ َّ َ
وأ َّن الل َه ل ْي َس ِبظل ٍم
خالف عدالت است ،در حالی که خداوند ظالم نیست؛ چنانکه فرموده است:
َْ
يد1؛ «و هرآینه خداوند ظلم کنندهی به بندگان نیست» .از اینجا دانسته میشود عقل کسانی
ِللع ِب ِّ
که مکلف محسوب میشوند ،این قدر بالغ هست که بتواند معیار تشخیص باشد ،اگرچه سطوح
و مراتب مختلفی داشته باشد؛ چراکه به تعبیر دقیق حضرت منصور هاشمی خراسانی در کتاب
شریف «بازگشت به اسالم»« ،2عقل به معنای نیروی اندیشه و دانایی ،اگرچه در برخی انسانها
بیشتر از برخی دیگر است ،در همهی انسانها به قدر کافی وجود دارد و همین برای وحدت آن
ّ
به عنوان معیار شناخت کافی است؛ زیرا خداوند عادل ،به هر انسان مکلفی بهرهی کافی از عقل
بخشیده و فزونی آن در برخی ،فضلی است که به آنان بخشیده است ،بیآنکه ظلمی به برخی دیگر
َ َّ ُ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َّ
الل ُه َواس ٌع َعل ٌ
يم3؛ <خداوند برای هر کس
باشد؛ چنانکه فرموده است :والله يض ِاعف ِلمن يشاء ۗ و
ِ ِ
که خواهد میافزاید و خداوند وسعت دهندهای داناست>! همچنانکه عقل برخی انسانها ،در
فرآیندی طبیعی و متقابل ،عقل برخی دیگر را کامل میکند؛ چراکه آنها با یکدیگر در تعاملاند
و از طریق هماندیشی ،عقلی جمعی را پدید میآورند که نقصان عقل فردی را جبران میکند؛
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ْ
ً
َ ُ
و َر َف ْع َنا َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْع َ َ َ
چنانکه خداوند فرموده استَ :
ات ِل َي َّت ِخذ َب ْعض ُه ْم َب ْعضا ُسخ ِر ًّيا ۗ1؛
ض درج ٍ
ٍ
<و برخی را بر برخی دیگر در رتبه برتری دادیم تا برخیشان برخی دیگر را به خدمت بگیرند>!».
باری به هر جهت ،روشن است که عقل آدمی ،تنها ابزار او برای تشخیص است؛ زیرا اگر او نتواند
با عقل خود تشخیص دهد ،با کجایش تشخیص تواند داد؟! آری ،عقل او هنگامی قادر به تشخیص
خواهد بود که به موانع شناخت مبتال نباشد؛ چراکه موانع شناخت ،او را از تشخیص باز خواهند
ّ
علت عدم تشخیص در بسیاری از مردم است؛ با ّ
توجه به اینکه آنها به موانعی مانند
داشت و این
ّ
جهل ،تقلید ،اهواء نفسانی ،دنیاگرایی ،تعصبّ ،
تکبر و خرافهگرایی مبتال هستند و از این رو،
ّ
نمیتوانند آن گونه که باید از عقل خود استفاده کنند .از اینجا دانسته میشود که علت تشخیص
ندادن مردم را باید در «موانع شناخت» ُجست ،نه در «معیار شناخت»؛ زیرا معیار شناخت ،نوری از
عالم ملکوت است که در آن هیچ ظلمتی نیست ،ولی این موانع شناختاند که مانند حجابهایی
مانع از رسیدن آن به برخی از چیزها میشوند و آنها را در تاریکی فرو میبرند.

ّ .1
الزخرف۳۲ /
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لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق

صفحه فیسبوک پایگاه

صفحه کانال تلگرام پایگاه صفحه اینستاگرام پایگاه

صفحه توئیتر پایگاه

