
 �55 حسن يعقوبي/ حبيب اهللا دانش شهركي

� �ين� سا� نهم� شما�� شانز�هم � تابستا�(عقل �)۹۶بها�

و دين، مؤسسه پژوهى علوی، دين دو فصلنامهٴ عقل

و تابستان( سال نهم، شماره شانزدهم )96 بهار

و محمدرضا حكيمى ديدگاه ميرزا مهدی اصفهانىعقل از
شهركى حبيب اّهللاٰ دانش

1
حسن يعقوبى/

2

:چكيده
مقايسه ديدگاه دو حاصل. ترين مسئله است سئوال از چيستى عقل در نزد تفكيكان اصلى

اصفهانى با توجه به نوع انسان شناختى كه شخصيت تاثيرگذار در مكتب تفكيك اين است كه 

مىدارد عقل را ام و متغاير با معقول و نفس و قائل است كه قطـع. داند ری مجرد، مغاير با علم

و همچنين اعتقاد به اينكه.و يقين در صورتى كه علم حصولى را ايجاد كند، معتبر است عقـل

به معرفتعلم هر دو  حكيمى قائـل بـه عـدم اما. دهد، شبيه ديدگاه اشاعره استمى نفس را

و عرفانى با معارف الهى استميان علوم تساوی وو فلسفى در صورت تعارض ميـان عقـل

و حجيت عقل را به نقل نمى و قائـل.داند ظواهر نصوص، تأويل را مطرح عقل را ابزار ادراك

و.به عقل فطری عقل خود بنياد دينى مى شود البته نظرات آنان در روش بكار گيـری عقـل

.استشود، متفاوت حكمى كه بر عقل بار مى

 اصفهانى، حكيمى، مكتب تفكيك، عقل، نفس، علم:ها كليد واژه
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قم.١ و كالم اسالمى دانشگاه  daneshshahraki@qom.ac.ir.استاديار گروه فلسفه

قم رشته كالم اسالمى دانشجوی دكتری.٢  yaghobi.h.110@gmail.com.دانشگاه
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 مقدمه

و عقل دو نظريه وجود دارد در و مسـلمان حكيمـان نظر قاطبـه يكى: باب انسان

از زمان تأسيس مكتب تفكيـك از مباحـثو مسئله عقل.كتفكي مكتب ديگر نظريه

و بنيادی دو ايـن بـين فـراقو نقطه نزاع محل اگر بخواهيم.اين مكتب بوده است مهم

به انسان در باب نظريه  عقـلكتفكيـ از نظـر مكتـب: بايد گفـت تحرير كنيم دقت را

و منكر تجرد نفس هسـتند مراتب دارای  درك بـه عقـل ارزش.و با نفس متغاير بوده

و حيـانى تعقـلو عقـل كـار اينو. است»�-ن"ا,به �كتسب	 �لر%نبه ماعبد �لعقل«

و اهميـتدر عقـلو. اسـت»نـور العقل« نوری، دفائنى، فطری، عقل همانكه است،

 اسـتیموجـودو نفـس. اسـت وحىبه نيازمند بودن، باطنى پيامبرو داشتن حجيت

فىجسمان و احساسكادرا صفاتیدارا حد ذاتهى، لذا  درنظريـه امـا. نيست، شعور

وك، ادرا نطـق قـوه ترتيـبو بـدين مجرد است انسان، ديگر حكيمان، نفس ، شـعور

همين تصوير برای عقل موجب دو نوع. شمارند برمىآنىذات را از خصايص احساس

و اساس متغـاير هسـتند. شده استكدر ديدگاه اهل تفكي معرفت پـسو چون بنيان

و نتايج نيز ناگزير متغاير خواهند شد .محتوا

و محمدرضـا حكيمـى ما با طرح نظرات، ميرزا مهدی به عنوان نماينـده متقـدمين

و رابطه آن با عقـل، كـه  و به تبع آن مسأله نفس نماينده متأخرين درباره چيستى عقل

و مقايسه نظرات اين دو  و بررسى سئوال اصلى ما در اين تحقيق است در صدد تحليل

.دانشمند هستيم

 تبيين نظرات

 مسـتقالت« كـهراىحقايقوىتاريكدر استینور عقل ميرزا، مكتب مرحوم در
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م عاقلیبرا شود،ىم ناميده»عقليه یدر واقع تا آنجا كه عقل روشنگر. سازدىآشكار

نمىدارد، حّجيتش قطع و عاقل هرگز . چشم بپوشـدىتواند از هيچ مستقل عقلىاست

، وچـه|النبيـين خـاتمترين آنهـا، حضـرت چه كامل-همه عقالیاين حّجيت برا

و غير قابل انكار است-ترين آنها، ابوجهل لعين نازل مى. مسلّم عقـل،«: گويد اصفهانى

و كشف  و بد افعال اختياری نوری است ظاهر بالذات كه حيثيت ذاتى آن، كشف خوب

)7: 1363 اصفهانى،(».واقع است

و جست ميرزا مهدی در ابواب جوی معرفـت از آن را المهدی، راه عقل را راهى تيره

(داند عين ضالل مبيّن مى )121: همان.

میو 	 �ما م"ا حك"م ب"ه«: كند اينكهىتصريح �gما حكم به �لعقل حكم به �لU
Bلعقو� Zفال تنا �gم»�ل نمى؛آنچه كه شرع به آن حكم . رسـدىكند، عقل انسان به آن

مىدر جايیو)68ص: همان(  مكتـب نظـر مـوردیفطـركند كه عقـلىديگر تاكيد

)65ص: همان.( است حجتكتفكي

ab«: از درس اصول مرحوم ميرزا چنين آمده اسـتىدر تقريرات مرحوم حلب ;, عق"َل
9 ه ُحج2 َجْهل �للع7 F 9قٍل سو�< �َ, خاتَم ��بيE 7	 Eبا 	 ـه«تعبيـر».َمْعقوالتِِهَغْفِسِه ُحج

9«بدين معناست كه حّجيت عقل به خودش اسـتو تعبيـر» نفسهىعل »معقوالت"ه حج"ه
مىيعن �«: شود به خود عقل استىحّجيت آنچه به عقل روشن َمْعقوالتِ"ِه الَ�ْتاُ� ُحّجي@ه
l; eِسو� >ٍ�َ.«)1(

 اصـفهانى حقيقـت علـم. داردىخالصه هر دو تعبير آن است كـه عقـل، حّجيـت ذاتـ

مى وعقل را  �ّ, حقيق"ة �لعق"ل«. داند كه اين نور متعـالى مغـاير بـا نفـس اسـت نور متعالى
Mب"ه ت"د wvّک�Mب"ه ت"د wv� حقيق"ة �لعل"م 	 .»��علوم"ا\ ه"و ��"وM ��تع"اlک��عق"وال\

)11ص: همان(

و علم، سنخ»ظلمت«نفس، سنخ و عقل و با اين عنايت كه نورمى» نور«، ظ"اهر«باشد،
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	 در.است»للغRمظهر بنفسه و علم ناميد كه و متخيالت را عقل البته نبايد مفهومات ذهنى

(فلسفه چنين اشتباهى رخ داده است )7 همان،ص.

و جسمانى دانستن آن به اين معناست كه اوصافى مثل علم، ادراك، نفى تجرد نفس

و اراده نيز از او سلب گردد ت همه اينو دانشمندان اين مكتب به صراح. شعور، اختيار

و دارای هـيچ يـك از و معتقدند كه نفس فى حد ذاته ظلمانى اسـت لوازم را پذيرفته

)60: 1383حكيمى،و 217: همان(.كماالت فوق الذكر نيست

مى حكيمى نيز در جايگاه  بـه،»عقـل« شـناخت بـا،»تفكيك مكتب«:گويد عقل

 وحـى«و»دينى بنياد خود عقل«( ربانى هدايت مشعلدوباو»درونى حجت« عنوان

 سـویبه ناپذير قرآنى، خدشه حكمتوو حيانى، عقالنيت اوجدر،)»الهى نهاد تنزيل

(گيـردمى اوج... حقايق شناخت مراحلو معارف مقامات باالترين :1386حكيمـى،.

)118و117

مصطلح اسـتیكه در علوم بشرىدارد، اما عقلىحجيت ذات به نظرحكيمى عقل،

و براىاين عقل حجيتش قطع. هرگز حجيت ندارد و غير قابل همه عقالءیاست مسلم

م (باشدىانكار بر)28: 1388حكيمى،. و» عقل خود بنياد دينى«حكيمى قائل اسـت

 عقـل اسـت نـه»دينـى بنيـاد خـود عقـل« اعتماد، قابل عقل«: گويد در اين باب مى

گنـگ رود حاشـيهدر پـيش سال دوهزار مرتاضاناي فلوطينى، افالطونى، ارسطويى،

و عقـل سـطوح تـرين عـالى دارای وحيـانى، نظـامدر شده تربيت عقِل گفت توان مى

)89: 1383حكيمى،(».است متصور های عقالنيت ترين باال

پذيرد ولى معتقد به تفـاوت هـای هر چند حكيمى ارزش عقل را در سه مكتب مى

و حتى از نظر تعريف در عرفـان اصـالت را بـا كشـف بنياد دينى در اين نظام ها بوده

و برای عقل در مقدمات آن دخالتى قائل نيست وی همچنين در فلسفه بر ايـن. دانسته

 زيـر بـا عملـى،و نظـری عقـلو عرضى،و طولى مستقل عقولبه عقل باور است كه
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 نـه اسـت، وحيـانى عقالنيـت متعـالى، عقالنيّـت. است شده تقسيم آن، های مجموعه

 نفـى معنـای بـه معصـومىو قرآنـىو وحيـانى هرگز عقالنيّتو. ديگر های عقالنيت

و×علىو سخنان كريم، قرآناز برگرفته مقدس، مفاهيمى بلكه نيست، عقل حجيت

 ) 120: 1386حكيمى،(.است^معصومان ديگر

و امـام بـه عنـوان دو ميـزان نـام بـرده  حكيمى با طـرح عقـل فطـری، از عقـل

و اگر حجيـت عقـل: نوشته اندو حجيت عقل فطری برای بشر از بديهيات اوليه است

و از اين جهت اسـت كـه در قـرآن نفى شود هيچ امری از امور عالم ثابت نخواهد شد

و امری ارجاع به عقل داده شده اسـت، چنـان كـه بـه بيـان  هـای مجيد در هر مطلبى

�z�Fهم«�»فاعت��F يا F ��Fالبصا�«�»و�Fفال يعقل«�»Fفال تعقلو�«: فرمايد مختلف مى
.»�FلوFFال|ا9

و بيانات در قرآن بسيار است، پس ميزانيت عقل در يك دسته از اين قبيل اشارات

و شبهه نيست و معارف جای شك مـالك مكلـف شـدن انسـان از سـوی.از مطالب

و به  و رسيدن به پاداش يا كيفر، عقل است اسـت،) عقل(الهى اين نور) حكم(خداوند

و به هر چه مترتب بر ايمان به خداست بر انسان واجب مى از كه ايمان به خداوند شود،

و اعتقاد به پيامبران ) هر يك در زمان خود(و اقرار به حقانيت ايشان×جمله تصديق

)130-127و 118-1388:117حكيمى،(»...و

از ايـن ويـژه گيهـا مراجعـه در نظر حكيمى عقل فطری ويژه گيهايى دارد؛ يكـى

(مستقيم به وحى است (دوم؛ نظام ناپذيری عقل فطری است)72: همان. )92: همـان.

و. سوم؛ نتيجه حاصله از تعقل فطری معرفت ذات بـه ذات اسـت ايـن نـوع شـناخت

و يا با هر وسيله ای كـه الزم بدانـد  معرفت يعنى اينكه خداوند خود بايد بدون وسيله

و انفسى، خود را بـه ديگـران معرفـى نمايـدهمچون پيامبرا و وحى يا آيات آفاقى .ن

اظهار شده كه تعقـل سـه شـعبه جداگانـه دارد؛. است» تعقل وحيانى«چهارم؛) همان(
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و تعقل علمى و با پذيرش اينكه اين سه در طول يكـديگر. تعقل وحيانى، تعقل فلسفى

از.استههستند، تعقل وحيانى باالترين مرحله تعقل محسوب شد چرا كه تعقل فلسفى

مى) عقل جزئى(عقل محدود  و تعقل وحيانى از عقل نامحدود مايه ). عقلى كلـى(گيرد

)92: همان(

خصـلتكو نهايت سخن در توصيف عقل فطری اين است كه همه اوصاف در يـ

و چنـين  و مكتبهـای فلسـفى اسـت و آن برخورد انكارآميز با فلسـفه هـا جمع است

و فهم ناب متون دينى سـوق خواهـد  برخوردی انسان را به حوزه عميق تفكر وحيانى

(داد و در ايـن بـاب نفسو حكيمى نيز ميان عقل)92و77: همان. مغايرت قائل است

 كند، معلـوم نمى خود را دركو خواب، نفس بيهوشى در حال انسانكه اين«:گويد مى

كه مى )89: 1386حكيمى،(» نيستو عقل علم عين آدمى نفس شود

كه معتقدند؛ عقل تفكيك مكتب اصحاب: گويد حكيمى مى و سنت در كتابو نفس

 است، مغـايرت شده در فلسفهو عقل از علمكهو تعاريفى عقل مطرح است، با مراتب

 بـه حضوری در علمو معقوالت، حتى محسوسات ادراك جرياندر انسان نفس. دارد

كهمىو عاقل عالم خودش، زمانى  مجردند ارتباط از حقايقكهو عقل با نور علم شود

)282: همان(.يابد مى

 عـالم بعـدا نـدارد؛ ولـى علـمو عقلى امور حسى بعضىبه اوال انسان: آنها قائلند

پس مى  ديگـریو غير از نفس، حقيقت شده كشف شود غير از واقعيتمى معلوم شود؛

 شود؛ در حـالىمى غافل از خودش گاهى وجود دارد ثانيا؛ انسانو عقل نور علم بنام

پسو كشف، غفلت علم در حقيقت كه كه است ثالثا؛ اين غير از نفس عقل معنا ندارد؛

 نفـس شود كـهمى كند، معلوم نمى خود را دركو خواب، نفس بيهوشى در حال انسان

(نيستو عقل علم عين آدمى عقـل البته استدالل اهل تفكيك در مغايرت)14: همان.

.نيز قابل خدشه است با نفسو علم
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و عقل؛ اين ديدگاه بنابراين در و نورانى، مغاير بـااز حقايق  مستقل خارجى، مجرد

و و توصيف است، مگر بـه آثـار آن و غير قابل تعريف و نفس بوده حقـايق معقوالت

(از حجيت ذاتى برخوردار هستند مكشوف از عقل )1363:4 حكيمى،.

 تحليل وبررسى

 تبيينیو برا. است قائلو عقل، نفس بدن: ساحتسهبه اصفهانى در وجود انسان

وجـود حقيقـتـ يـا روحـ نفس. شودمى متوسلو نفس عقلیدو نيروبه، شناخت

و متعلق از حقيقت خارجو عقل انسان یو شـناختها احكـام. اسـت قدس عالمبه او

، امـا نيست بخش او اطمينان از احكامىحكمو هيچ خطاست در معرض يكسره نفس

.هرگز خطا وجود نداردو در شناختهايش است معصوم عقل

بـرىعقلـىدليل، قائل بودندكه حديث اهل اصفهانى قاطبهیاز ميرزامهد قبل البته

.و روحنـد نفـس بـر جسـمانيت نيـز دالو ظـواهر روايـات نشـده اقامه تجرد نفس

 را غيـر از واجـبیموجـود هـيچ حال اما در عين)104،ص61ج: 1403مجلسى،(

 مرحـوم كـهیا گانـه شـشىبنابر معـان- لذا از نظر آنها عقل. اند مجرد ندانستهىتعال

و اسـت نفـس يا همـان-شماردىبرمآنیبرا العقول در تحفىمجلس و يـا از قـوا

مختصرىبا جستجوي)27-25،ص1،ج1403مجلسى،. اوستیو استعدادها ملكات

ِ«: نمود كـه را فهرست تأكيدات قبيل از اين صدها نمونه توانىم F,�َ َ̂\ّF9F� هللاْن5ِعFد
»ال يعقل5و� F_ي5نF oل5رجس� �ع5ل«و)22/انفـال(»و�ل5ُِقعْ الَف ي5نFّ_ُمْكF5|ُمّ Fلُص 

»Z العق"ل �"ن	 الQي"ن بالعق"ل �U R"V"هک�نم"ا ي"دM«: مثلىو روايات) 100/يونس(
 از حقيقـتىيا بخش انسان حقيقت همان عقل بيانو با اين)1،96ج: 1403مجلسى،(

ىاختصاصـیادعـا وجود انسـان از حقيقتآنو جدا كردن عقل لذا برگرفتن. اوست

. استكتفكي مكتب
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م عقل انكار حجيت همانند اخباريون اصفهانى نه نهىرا و ىگرايـ عقـل بـه پذيرد

ىمعنـ بـه اساسًا يقـينكه باور است او بر اين. نهدىم گردنىكالمـىو فلسفىاصول

(است تحققو غيرقابل محالیامرىمنطق در پاسـخو اما)69-16: 1363اصفهانى،.

اوو بـر حجيـت اسـتىبـاطن رسـول شريعت در لسانكهىعقل: اصفهانى بايد گفت

آن. اسـت انسـان از حقيقـتو خـارج معصوم عقل همين است تأكيد شده  عقـل امـا

مكهىمصطلح به است نفس كند در واقعىخطا آنو  پـس. انـد دانسـته را عقـل خطا

یو خطـا نفـسیبـا خطـاىمنافات نكتهو اين استىخود باقیجابه عقل حجيت

.نداردیبشر دانش

به از انسان اوصاف اين مطلق بنابراين ديدگاه اصفهانى صحيح نيست چونكه سلب

بـر انسان بودن بر متصفىهمگكه معتبر استو روايت دهها آيه گرفتن ناديدهیمعنا

و بـا صـرف نفسهىفىسخن چنين بر اينكه عالوه. دارند الذكر صراحت فوق اوصاف

به از انسانكو ادرا علمىنف چون. است باطل بالضرورهىدين از متون نظر یمعنا خود

مى. خواهد بودآن اثبات  اوصاف اين: گويد درحاليكه يكى از بزرگان درجای ديگری

نه از اوصاف همه و ازو خـارجىقدسـ استیموجودو عقل. نفس از اوصاف عقلند

و از مواهب انسانو ذات حقيقت به، و شـعوركادراو در پنـاه. اسـت انسان خداوند

م اوصاف نيز از اين انسانكه است عقل  انسـان حـال امـا در عـين. شـودىبرخوردار

تجرد جانببه از ماده هرگز حقيقتشو استىخود باقو ماديت بر جسمانيت هميشه

و بينىنم و عقل رود  عبورناپـذير كشـيدهیديوار مدام اوست از حقيقت خارجكه او

( است شده )132: 1419مرواريد،.

و ممكن هنگامى عقل نامبه حقيقتى اثبات لزوم باشد جسمانى نفسكه است مفيد

...و اراده، شـعور، ادراك ناپـذيری تبيـين همـانكه( نفس از جسمانيتو خأل حاصل

 جسـمانى امـری عنوانبه اما بر خالف رأی ايشان نفس. پرگردد عقل وسيلهبه) است
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دارد، بايد مجـرد تحقق نفس نامبه حقيقتى لذا اگر در وجود انسان. قابل اثبات نيست

و نيز بيان كه باشد .باشد وجود انسان از حقيقت تواند خارج نمى عقل شد

مىاصفه آن ذاتـىو خصـلت مـدرك اسـت، حقيقتـى، عقـل شـكبى«: گويد انى

 معنـىو غيـر آگـاه غافلو عقل ادراك بدون عقلكه نحویبه. استو ادراك آگاهى

.ندارد

آن نفس عين اگر عقل بنابراين و يا جزء و نفـس ذات ديگر اگر عقل بيانبه باشد،

مى(باشد،آن يا ذاتى  صـورت در ايـن) است وجود انسان نيز حقيقت نفسكه دانيمو

 مـثال انسـان بينـيم مـى آنكـه حـال. از خـود باشـد غافل گاه هيچ بايست نمى انسان

 خـواب در حال انسانكه، در حالى است خود غافلو از ذات از هستى خواب هنگام

مىپس. است باقىو نفسش انسانيتش كه آشكار  جـزءو نـه نفـس عيننه عقل شود

و مدركو عقل استو تاريكى ظلمت نفسكه استآن استدالل اين حاصل. است آن

كهمى آگاه نفسو تنها وقتى. شاعر است از نفـسو غفلـت. باشـد واجـد عقـل شود

 بـود پـس نفـس عـين اگر عقـل نيست واجد عقل در مواردیكه استآن خود مبين

متصـورو فراموشـى غفلـت عقل زيرا برای. دهد دست فراموشى انسانبه بايست نمى

به عقلى بر ادله عالوه فوق مدعای اثبات برای. نيست  شـده زير تمسك نقلى ادله باال

.است

	 مثل«: فرمود| پيامبر اكرم  	سط� �ل��� كمثل) �لر	��w( �لقلب� �لعقل �ال
 ميـرزا مهـدیاز) يا نفـس( روحبه تفسير قلب برای) الروحای(تعبير افزودن» �Dيت

به. است كهمى تمسك دست از اين آياتىو نيز َْنَمَ�«: كنند  م5اَ�َُف و�FًنFُ�َ5ُهللاَلَع�5ْْمل
»؛ خدا به هر كس نورى نداده باشد او را هيچ نـورى نخواهـد بـود)40/نور(»و�ن5ّنِم

)56: 1363اصفهانى،(

آن دانشمندان اعتقاد اين و عقـل نفـسو غيريت دوگانگى فوق از ادلهكه است بر



و محمدرضا حكيمي عقل از ديدگاه ميرزا مهدي اصفهاني� 64

� �ين� سا� نهم� شما�� شانز�هم� � تابستا�(عقل )۱۳۹۶بها�

آن گمان نقلى ادله اما در باب. شودمى استفاده  از مـوارد فـوقيك هيچكه است ما بر

در تـوان را مـىو روايـت دهها آيه بر آنكه عالوه. نيستندو عقل نفس در غيريت نص

كه مقابل و يا داللت داللتو عقل نفس بر عينيت آنها نهاد آن دارند؛ كه بر  عقـل دارند

و فعاليتهـایو ادراكو تعقـل است نفس از قوای )و روح قلـب( نفـس از كاركردهـا

مى اختصار چند نمونه حفظ هستند جهت F Bفلم«. كنيم را ذكر F�Eيس Tال�F ��م فتكو
؛ آيا آنان در زمين سير نكردند، تا دلهايى داشته باشند كه حقيقـت را بـا»يعقلو� قلو9

و آن را از روى ظلـم«و)46/حج(» آن درك كنند و اسـتيقنتها انفسـهم؛ و جحدوا بها

)14/نمل(» سركشى انكار كردند، در حالى كه در دل به آن يقين داشتند

آن] عقلها[آنها دلها؛اليفقه5و� قلو9 �م«و و) كننـد، انديشـه نمـى(يى دارند كه با

)179/اعراف(») فهمند نمى(

تُدMُِ�ُه«:× على امامو اما روايات از َ	ُمش"اهَد/� �لُعيو,ال �Mت"ه لك"ن �َالبص"ا�Mَ
iتوان كرد، بلكه دلها با حقايق ايمان؛ او را با مشاهد¨ چشمى نمى�اليما, �قايق �لقلو

)1،131ج: 1403مجلسى،(».توانند آن را ببينند مى

و اموری نفسبه، يقين فوقو آيات در رواياتكه آشكار است ،، تفقـه تعقـل مثل،

از روايـت تفكيك مكتب بنابر مدعای اگر. اند شده داده نسبت قلببهو ادراك رؤيت

كه استفاده چنين و در عين است نفس معنایبه قلب شود  اسـت جسـمى نفـس حال،

 در آخـرين بر اينكه عالوه. بى معنا خواهد بود قلببه اوصاف اسناد اينپس. ظلمانى

 تفكيكيـان مـدعای بر خـالفو اين است تفسير شده عقلبه قلب با صراحت روايت

 مختلـف معانىبهو آيات روايات در لسانو قلبو نفس عقلكه استآنحق. است

و برای كار رفته به به تخصيص اند به ساير معانىو نفى خاص معنايى آنها يا مخصص،

و آشـكار اسـت يا تعدد معانى تعارضكه مواردی در چنينشكبى. محتاجيم قراينى

 برخـى نفعبهو آيات از روايات هر دسته رسيد، تأويل قاطعى بندی جمعبه توان نمى
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بهپس. است خارجىای ادله ديگر محتاج بنـد همين در ابتدایكهای عقلى دليل بايد

كه تا روشن شد برگرديم نقل آن شود  دارد تـا اينكـه اسـتحكام نفسـه فـى دليـل آيا

نظيـر حـاالتى عـروض بود كـه اين دليلآن گردد؟ ماحصل روايات تأويل مخصص

. استو نفس عقل از خود، مؤيد غيريت انسانو غفلتو نسيان فراموشى

كه بايد خاطرنشان از ادراك نفىبر، داللتو نسيان فراموشى حاالت كرد و شعور

 دانـد كـه، مـى اسـت شدهو نيسان دچار فراموشى شخصى چون، وقتى. ندارند انسان

مى حقايقى پس آنها را نمى اما اكنون دانسته را ، لـذا اسـت خود عـالم فراموشىبه داند

 انسانكه نيست بر اين نيز هرگز دال خوابو حالت. او را فاقد شعور دانست توان نمى

به ادراكى گونه هيچ به از خود غايب كلى ندارد يا ديگـر بيـانبه. است خود جاهلو

و حضور نفسبه نفس علم و توجـه خود حضـورآن بـه در نزد خود يك چيز است،

در حضور ندارد، كما اينكهآنبه توجه خواب غالبا در حالت انسان. است چيز ديگری

و هرگز همه خواب در حالتو ديگر اينكه است از خود غافل نيز گاه بيداری مشـاعر

مى پذيری تحريك تنها آستانه افتد، بلكه از كار نمى انسان مدركه قوای . شـود آنها كمتر

 تحريكـات در مقابـلبخـوا در حالت انسان حواس تمامىكه است دليل همينو به

و طعمهای صدای شديد، مثل و تند، سرما يا گرمای شديد، بوها ... شديد، نـور شـديد

.پاسخگو هستند

 فاقد ادراك كلىبهو خواب، غفلت فراموشى در حاالت انسانكه نيست لذا چنين

آن گفته باشد تا اينكه مذكور دليلپس. است حضور عقل عدم معلول ادراك عدم شود

ىبيان عالمـه حسـن زاده آملـ شاهد براين سخن. نيستو نفس عقل دوگانگى مثبت

م و اشـيايى را مشـاهده«:گويدىاست كه و اشـكال كسانى كه در عالم خواب اشباح

مى مى و يـا در درون آنهاسـت؟ كنند، آيا چنين  پندارند كه آن اشياء در بيرون آنهاست

و به طور حتم بايد در درون آنها شما كه اآلن بيداريد، مى فرماييد در بيرون آنها نيست
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مى باشد؛ ولى آنان كه در خواب در اند، پندارند كه در بيرون آنهاست، غافل از ايـن كـه

و اين، اختصاص به مبصرات ندارد بلكـه ديگـر محسوسـات، از قبيـل. خود آنهاست

و مــذوق و مشــمومات ــز در حكــم مســموعات ــا ني و ملموســات، در عــالم رؤي ات

مىو نيز. اند مشاهدات بيند در خود چگونه آن همه اشياء گوناگون كه آدمى در خواب

در اوست نه در بيرون او؟ و و تجـّرد برزخـى دارد، قوه خيال شأنى از شـئون نفـس،

و و صورتهايى كه او ساخته و كار او صورتگرى است، و بيدارى در كار، انشـا خواب

و همه از ماوراى طبيعت را كرده است نيز تجرد برزخى دارند و با توجه نفس آنهـا اند،

و نمودى ندارنـد و همين كه نفس توجه خود را از آنها برداشت، بود و نمود است، . بود

).1391:315حسن زاده آملى،(

و همچنين براى ما پيش آمده است كه در عالم خواب، مى خـواب دانيم در خوابيم

و حال اين پيش آمده است كه در عالم خواب پنداشتيم كه بيدار شدهو نيز. بينيم مى ايم

و بعد كه بيدار شده در كه در خواب بوديم و ايم فهميديم كه آن بيدارى هم خواب بـود

مى.خواب بوديم دانيم همه اينها در خود اوست، ولى آن بيچاره از اين گونه امور كه ما

)همان(.كند كه در بيرون اوستمىگمان 

و اين ادراكات حسيّه، اگر چه همه درحقيقت ادراكات نفس است، ولـى سـخن در

توانند بدانند كه محسوس در خارج موجود است يـا اين است كه حواس به تنهايى نمى

(نه )316: همان.

كهآن ميرزا مهدییمدعا آخرين ، عقـل وسـطتبه جسمانيتش رغم على نفس بود

نه عقلنه گفتو شايد بتوان. گرددمىو عاقل مدرك  مؤيد ايـن نقلى دليل هيچنصو

، بر خـالف ذكر كرديم پيش در بندهایكهو آياتى از روايات برخى، بلكه مدعا نيست

.دارند داللت آن

. اسـتو واجد شدن مالكيت رابطه از نوع دانشمندان از نظر اينو عقل نفس رابطه
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و مالكيـت ادعـا مفهـوم در اين. گرددمىآنو مالك، واجد عقل نفسكه معنى اين به

به) واجد شدن( وجدان و يگانگى معنى يا آن است اتحاد دو ايـن اگـر بـين.و يا غير

و يگانگى به يكىتصفا توانمى اگرچه صورت دهد، در اينرخ اتحاد  نحو حقيقى را

و عقـل بر دوئيت، مبنى تفكيك مكتب، مدعای فرض داد، اما اين نيز نسبت ديگری به

رد فـرض ايـن لـذا خودشـان. كنـد مـى را نفى انسان حقيقت بودنو ظلمانى نفس را

.اند كرده

و وحدت بر اينكه عالوه اگر، يعنى دومو اما فرض. است باطلو مجرد، ماده اتحاد

 عـارض بـر نفـس عقل باشد، يعنى آنها عروض رابطه دو اتحاد نباشد خواه اين رابطه

بر عقل اسناد صفات صورت، باشد در اينو ملكيت وجدان آنها از نوع گردد، يا رابطه

و از باب نفس به» الميزاب جری« تنها با مجاز و  گفت توانمى دقيق معنى خواهد بود،

نه است تنها عقلو شاعر است مدرك آنچه در آثـار خـود مكـرر از سـويى. نفـسو

كهمى تصريح و است مثل جمادات جسم نفس كنند از. نيسـت مـدركو هرگز شـاعر

مى سوی دیآنهـا اتحـا بـين آنكه شد، بدون واجد عقل از آنكهپس گويند نفس ديگر

و از ايـن مـىو عالم، عاقل ظلمانى جسم دهد، همانرخ حقيقى  غفلـت نكتـه گـردد

كه كرده و آنچه نمىو عالم هرگز عاقل جسم اند  همان استو عاقل در اينجا عالم شود،

.خواهد بود عقل

آنو نفـس عقلو دوگانگى نفس جسمانيت الزمه اينكه كالم خالصه  كـه اسـت،

و حـال.و شعور باشـد ادراك فاقد هرگونه كلىبه است وجود انسان حقيقتكه نفس

و متعلق به نفس هستندىآنكه تمام و محسوسات از نفس عالوه اينكه نظريه. مدركات

و نفس مى تواند پيامدهايى داشته باشد  اصـفهانى بطـالن بنابر مبـانى. دوگانگى عقل

و در نتيجه بيهوده، ثواب تكليف  حـل بـرای. معاد يكى از پيامدهاسـت بودنو عقاب

 فرض.اوو يا نفس است انسان يا عقل شريعت، مخاطب است مطرح دو فرض مسئله
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و بـا فـرض. اسـت انسـان از حقيقت، خارج آنها عقل زيرا با تصريح است باطل اول

خ بودنو مكلف مخاطب و دروغـين مجـازی خطـابى» يا Fيها Fالنس5ا�« طابعقل او،

و در نتيجه انسان  بنـابر رأی( عقل بر اينكه عالوه. نيستو مكلف مخاطب خواهد بود

و معصوم از جانبو فائض الهى است حقيقتى) آنها و خداوند ، شرور است از هر خطا

و بيهوده لذا تكليف آن اول ماند فرضمى باقىپس. است او لغو و مكلف نفس اينكهو

و قابل دينى با متون اگرچه فرضو اين. باشد مخاطب ، اما نفسـى تأييد است سازگار

 اسـت جسـمانى جماداتو همچون استو ظلمت سراسر تاريكى آنها بنابر مبانى كه

.باشد يا ثواب عقابو مدرك واقع تواند مخاطب نمى

و وجـود انسـان از عرصه عقل كردن با خارجو تفكر است؛ تعقل نفى پيامد بعدی

 مطـرح پرسـش، ايـن است جسمانى، امری است انسان حقيقتكه نفس اينكهبه قول

كه مى  تفكيك مكتب، بزرگان است شدهو تفكر فراخوانده تعقلبه چگونه، انسان شود

كه دريافته درستى به  برای» تعقل«كه استآن مكتب اينو پيامدهای از لوازم يكى اند

و»افـال تعقلـون«و»تعقلون لعلكم«: قرآنى لذا هر جا با خطابات است معنىبى انسان

مىآن امثال به روبرو به ناچار تعقل شوند، و عقل از حكم فرمانبرداری معنای را  عدم،

به تعقل . اند نموده، تأويل عقل حكمبهو يا خيانت عقل حكم در مقابل عصيان معنى را

) 1،222ج: 1417، ميانجى ملكى(

�«: آيه در ترجمه الفرقان بيان صاحب� � Kف5س� ماFّال ت5ؤمنF�� �ع5لFهللا ب5ا�
 ايمــان خــدا اذن بــه جــز كــه نرســدرا كــس هــيچو»ال يعقل55و� F_ي55نF oل55رجس

)100/يـونس(».دهـد مـى قـراررا پليدى انديشند نمىكه كسانىبر] خدا[و بياورد

:نويسد مى

و ناپاكى خدا نياورد مگر به اذنبه ايمان روحى هيچ يعنى«  است كسانى برای خدا،

آن» نكنند عقل اطاعت كه دارد، اساسـا، اظهار مـى خود از آيه ترجمه در توجيه گاهو
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ديگـرو از سـويى نيسـت، فوقو مخاطب خطاب است انسان از حقيقت خارج عقل

كه او خطاببه توانو نمى استو ادراك تعقل عين عقل ؟ پـس كنى نمى چرا تعقل كرد

(». نكـردیو اطاعـت پيـروی چـرا از عقـل روحای كـه استآن خطاب اين معنى

)123: 1373قزوينى،

آن در همين الهدی ابوابو نيز صاحب  از عقول پيروی كار انسانكه است راستا بر

آنو هدف است به انسانكه است انبياء نيز به وجود عقل را و آن پيروی تذكر دهند  از

به اند تا تعقل انبياء نيامده فرا خوانند، لذا از نظر ايشان و او را دعوت انسان را  بياموزند

به از عقل اند تا اطاعت آمده كنند، بلكه تعقل به  اما پوشـيده. كنند خاطر نشان انسان را

 عقـل قوه يا استعمال عقل كار بردنبه معنىبهو روايات آيات در زبان تعقلكه نيست

. باال است گفته بر خالفو اين است

به تعقل مفهوم بزرگان اين اگرچه به كرده تأويل» از عقل اطاعت« معنای را  اند، اما

 كنـد حتـى مـى معرفـى تفكيك مكتبكه انسانى برایكه است نشده توجه مطلب اين

وو ظلمانى جسمانى است حقيقتى زيرا انسان. است نيز بى معنى عقل از حكم پيروی

پس غير مدرك و سپس را درك عقل تواند حكممى چگونه، آن كند كند يـا پيروی از

 شـد بنـابر آراء انسـان گفتـهكهای فاسده بر توالى بورزد؟ عالوه عصيانآنبه نسبت

را نيز معانىو ضاللت، كفر، هدايت ايمان: چون مفاهيمى تفكيك مكتب شناختى خود

و نمىمى از دست به توان دهند در همـه نفـس كـهو ايـن.نمـود تبيـين درستى آنها را

كند را ايفا نمى نقش هيچو عقلى حسىو در فرايند ادراك است محض مراتب، ظلمت

هٴ عقيـد ايـن، همـان كنـد،مى مجرد، اشيا را ادراك نور از عقلهٴ افاض در حالو صرفاً 

كه اشعری متكلمان و رابطـ قائـل نفس برای نقشى در توليد علم، هيچ هست هٴ نيسـتند

بهو علم نفس بين سببيت مى طور كلى را و پيـدايش انكار  را بـه در نفـس علـم كنند

!دهندمى نسبت الهى عادت .
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خصوصا نظر حكيمى كه قائـل بـه عقـلكدر رابطه با مفهوم عقل در مكتب تفكي

روايات اسـت،ىفطری شدند بايد گفت؛ مفهوم عقل در نظر ايشان مأخوذ از مفاد برخ

و اعتبار اين روايات بايست با صرف نظر از اينكه قرار گيـرد، بايـدىمورد بررسىسند

و حت و ظاهر بسيارىگفت مفهوم  از روايات، تعريف خاص تفكيكيان از عقلیمنطوق

بـهیكه داللت بر موجـود×كند مثال از روايت امام صادقىرا به هيچ وجه اثبات نم

و نور است،  خلق �هللا �لعق"ل م"ن �Mبع"ه«نام عقل دارد كه حقيقتش از سنخ علم، قدرت
	 ��شيه Mو��	 eMلقد� 	 .»�شيا< من �لعلم

سـت كـهاىادراكـ توان دريافت كه منظور از عقلىنم)1،98ج: 1403 مجلسى،(

و اين ادرایبرا و بـا حقيقـتكانسان الزم است بايد از بيرون بر انسان ضميمه شـود

و  قدرت مقابلدرو مجردوىنورانـیفطر عقلـاينكه آن حقيقت انسان مغاير است

و.شـودىنمـ اسـتفاده روايت ايناز دارد قرار است،یمادوىظلمانكه انسانكادرا

ویعلوم بشرىعقالنیها چون در استدالل خطا فراوان است؛ پس آن عقـل ظلمـت

 ديگـرىسـوياز. خطاسـتاز مصونو نورـكتفكي نظر موردـو اين عقلىتاريك

رفعىباشد، اين برداشت نوعكتفكي اهل برداشت همان رواياتدر شده وارد اگرعقل

مىیكه عقل فطرىكسانیمسووليت برا اساسا كفار كه عقـلو باشد آنها بيدار نشده،

پـس.بيدار نشده، حجت برايشان تمـام نشـده اسـتىآنها به وسيله حجج الهیفطر

و عقل بشری اشتباه است مىوقت.تقسيم كردن عقل به فطری گيردىاين تقسيم صورت

م و نقلىاساسا صورت مساله تغيير پيدا و در اين صورت ديگر بحث تعارض عقل كند

.شود مطرح نمى

ع كه در اين مكتب تعريف شده است،ىهايى، با ويژگكقل در مكتب تفكيحجيت

وىمصطلح علوم دينیمنافات با حجيت عقل در معنا و اصول فقـه به ويژه در تفسير

و تخيل خـالى كه از مغالطه،ىچرا كه عقل برهان. نداردىعقل برهانىبه طور كل وهم
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و بــه واســطه دليــل عقلــ اســت ــه نقلــادىبــه واقــع حجــت اســت  مثــل قــرآنىل

م^و معصومين|و سنت پيامبر و. يابندىنيز حجيت اين عقل ذاتا حجـت اسـت

آ  است كه اصل شريعت، توحيد،ىزيرا همين عقل برهان.ن محال است سلب حجيت از

آ و اعتقادات مین را برا نبوت و اصل اثبات همـه آنهـا مرهـون عقـلىما اثبات كند

.است

و مفهوم حجتكنظر مكتب تفكي اسـت، در علـمىهاي نيز دچار نقص درباره معنا

است كه مـتعلقش را اثبـاتیهر چيزیاصول به تفصيل بحث شده كه حجت به معنا

و به درجه قطع نرسد  )2،27ج:1370مظفر،(كند

 نظر طبقكه باشد قرار اگر. است شده تعبير نيز طريقو دليل ظن، اماره،بهآنازو

 كشـف گـرودریچيزهرىذات حجيتو باشد واقعاز كاشف حجت،،كتفكي بزرگان

ازیبسـيار تشخيصدرو كرد اثبات توانىنمراىدين امورازیبسيار باشد،آنىذات

اگـركالبته در تعريف ارايه شده از حجت در مكتب تفكيـ.احكام ناتوان خواهيم بود

و فقه باشد، كه قطعا  و غلـط اسـت، منظور حجيت در علم اصول اين معنا اشكال دارد

یمسـائل اعتقـادىاما اگر منظور حجيت در اصول دين اسـت، ايـن مسـاله در برخـ

و بررسىم اسـتىقرار گيرد چرا كه بديهىتواند درست باشد كه البته بايد مورد بحث

و اصول دين با يكديگر متفاوت استكمال و يقين در فروع .رسيدن به قطع

و ظواهر ضـروركپيروان تفكيدرباره اينكه یفطـر،یمعتقدند حجيت محكمات

م كـهیآن چيـز.یشود، نه چيز ديگـرىاست، نيز بايد گفت حجيت اينها از عقل اخذ

پ و در و نبوت و در ادامهىتوحيد  قـرآن ظواهرو محكمات حجيت آن حقانيت قرآن

 عقـل ايـن دهد،صتشخيرا آنها ضرورت تواندىم عقلو است عقل كند،ىم اثبات را

 اينكه اما پردازدىم استداللبهو دارد كاربرد عرصه ايندركه استىبرهان عقل همان

مكتـبیبپـردازد بايـد از سـویاستدالل در چنين امـوربه تواندىمیفطر عقل آيا
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وحىدر نقطه آغاز روياروي اگر. تبيين شودكتفكي ، انسان از عقـلىهر انسان با پيام

ازیها به رغم برخوردار از انسانیبرخوردار است پس چگونه است كه بسياریفطر

م و لغزش و حجت بالذات دچار عصيان  شوند؟ىآن عقل معصوم

نيست،كمورد نظر مكتب تفكيیمعنا عقل»تعقلو� Fفال« مانندىبنابراين در خطاب

است، مورد خطاب قـرارىعقل برهانیها كه به تعبير انسانىادراكیبلكه همان نيرو

ىخود از عقـل برهـانیدر آثار تفسيركمكتب تفكيیظمن اينكه علما. گرفته است

(اند بسيار استفاده كرده )3،655ج: 1375،ىميانجىملك.

 گيری نتيجه

مـكمكتب تفكي عقل در تعريف درى، اگر از روايات معتبر اخذ شده اسـت، توانـد

ا كنار ساير تعاريف نمقرار گيرد، و ابطـال سـايریبراىتواند محملىما هرگز كوبيدن

و حكيمـى بايـدیهمچنين عقل فطر.تعاريف ارايه شده قرار گيرد مورد نظر اصفهانى

و ويژگ و روشنىباز تعريف شده و احكام آن مورد تجديد نظر  ميان. تر تبيين گردد ها

و برهان با سلو در. است تفاوتىبرهانىعقلكاهل عقل مـوارد عقـلیبسيار اينكه

و روايات دارد كه اين برداشت با اصول دينىبرداشتىبرهان وىاز آيات هيچ تعارض

و بلكه توافق دارد،  م تناقض بـهكتعديل نگاه مكتب تفكيیبرایا تواند زمينهىخود

درىاز عقل برهانىهاي بهره خودكباشد، ضمن اينكه بزرگان مكتب تفكيىعقل برهان

.ات قرآن برده اندتفسير آي

مشكل ديگر اين است كه به تبيين مفاهيم كليدی خود نپرداختند، واژه هايى ماننـد

 نظـری بديهيات فطری، معرفتاز مقصود اگر اند، نشده تبيينو فطرت، با دقت تعريف

را ديگـری معنـای اگرو دارند نظر اتفاقآنبر اسالمى حكمای همهكه است عملىو

حال اين فطريات چگونه معارفى هسـتندهربه. شود داده توضيح بايد اند، كرده اراده
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دچـارو نيز ديدگاه آنان درباره معرفت شناسى عقلى كه همه عقال از آن برخوردارند؟

مشكل است، چون اگر اهل تفكيك خود برخوردار از چنين عقل نوری هستند، نبايـد 

در. گر دچار شوندمتناقض با همدي هيچ گاه در ابواب مختلف به سخنان در حالى كـه

هـايى كـه بـرای نكته ديگر اينكه ويژگى. های آنان اين مشكل فراوان وجود دارد گفته

عقل در اين ديدگاه شمرده شده، به خوبى نمايانگر برداشتى نـامعمول از متـون دينـى 

كند، انحراف اين كه عقل با وجود مستقل ضميمه وجود نفس شود تا آن را عالم. است

اوصاف مزبور در متون دينـى. شناسى متون دينى است مفهوم مشترك عقل در واژه از

و در لسان فلسفى عقل ناميده مى . شوند برای موجوداتى است كه در لسان شرع مالئك

و عالم طبيعى به شمار مى آيند، اما اهل تفكيـك اين موجودات واسطه فيض بين الهى

و تصور كرده اند، اين اوصاف موجودی است كه در خارج از وجود انسان مستقر است

عقل موجب دو نـوع همين تصوير برای.شود تنها برای عالم شدن به انسان ضميمه مى

و اساس متغـاير هسـتند. شده استكدر ديدگاه اهل تفكي معرفت پـسو چون بنيان

و نتايج نيز ناگزير متغاير هستند و نتيجه ديدگاه تباين كلى بـين علـوم بشـر. محتوا ی

و نتايجدر تباين علوم الهى باعث؛ بر اساس چنين مشيى.مى شودمنبع، روش، مسائل

و  است كه جست وجوی منابع ديگر جدا از منبع وحيانى با وجود دسترسى به راه سهل

و يا اساسًا مضّر است و بيهوده است .كارآمدتر، يا لغو

باشدو برخالف اصـفهانىمى» عقل خودبنياد«نكته قابل توجه اينكه حكيمى قائل

و علوم فلسفى تباينى قائل نيست بلكه قائل بر عدم تساوی اسـت  ميان علوم وحيانى

و اين اظهارات را بايد در كنار مدعيات اصفهانى قرار داد كه قائل بود بين علوم بشری

و نتايج وجـود نه در ابزار، بين علوم الهى هيچ وجه جامعى نه در روش، نه در مسائل

.ردندا

و فـروع دارای اخـتالف در نتيجه هر دو با وجـود اشـتراكات فـراوان در اصـول
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به اين سبب يكسان دانستن نظرات همه شخصيتهای اين مكتب. باشند نظرهايى نيز مى

و قضاوت در مورد اين جريان را سختر مى كند .اشتباه
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