
  
  
  
  
  

  عقل در علوم الھی و علوم بشری 
  (بررسی نظریه میرزا مھدی اصفھانی درباره عقل انسانی)

  ، محمدمهدي كمالي، سيدعلي دلبري■محمداسحاق عارفي

  چكيده
عقل و تعقل از نگاه آيات و روايات اهميت بسياري دارد و بدون ترديد در كنار منابع نقلي، نقش 

كند. لـيكن در اينكـه حقيقـت عقـل چيسـت و       بديلي در كشف حقايق و معارف ديني ايفا مي بي
هاي گوناگوني وجـود دارد. بـر اسـاس     سلوك عقلي در كشف معارف ديني چگونه است، ديدگاه

ميرزا مهدي اصفهاني، عقلِ مورد اهتمام آيات و روايات، با عقلِ مـورد اسـتفاده در علـوم     نظريه
بشري و فلسفي متفاوت است و آنچه در تحصيل معارف الهي راهگشاست، عقل الهي است. امـا  

آيد و محصول آن علوم حصولي است، جز اينكه  شمار مي نفس انساني به قوايعقل بشري كه از 
مان از معارف ديني شود، اثر ديگري ندارد. مقصود از عقل الهي در اين نظريه، سبب حجاب و حر

نوري است كه خارج از حقيقت انسان است و از خصوصياتش اين است كه ظاهر بالذات بوده، با 
  نفس كه ظاهر بالذات نيست، متحد نيست.

ارزيابي ادلـه و اصـل    ايم و سپس با در اين نوشتار نخست به تبيين و تحليل نظريه فوق پرداخته
هـاي عديـده و    ايم ادله يادشده مثبت مدعا نبوده، اصل ديدگاه بـا اشـكال   اين ديدگاه نشان داده

  روست. دفاع روبه  غيرقابل
  

  .، ميرزا مهدي اصفهاني: عقل انساني، عقل الهي، عقل بشري، ظاهر بالذاتواژگان كليدي
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  مقدمه
وگوي دانشـمندان اسـالمي    فكر اسالمي مورد بحث و گفتيكي از مسائلي كه در تاريخ ت

بوده، اين است كه انسان با چه روشي بايد به سراغ دين و مدعيات ديني بـرود و چگونـه   
  هاي ديني را ارزيابي كند. صحت و سقم گزاره

وجـو كـرد. از    جسـت  9توان از بدو رحلت نبي مكرم اسـالم  پيشينه اين بحث را مي
فراواني از سوي متفكران اسالمي براي دسـتيابي بـه روش صـحيح    هاي  همان آغاز تالش

گرايـي   كشف معارف ديني صورت پذيرفت كه حاصل آن پديد آمدن دو جريان كلي عقل
گرفت. عمـده تفـاوت    هاي مختلف را دربرمي گرايي بود كه هريك طيفي از ديدگاه و نص

و چگـونگي اسـتفاده    هاي يادشده اختالف بر سر حجيت و عدم حجيت عقل ميان ديدگاه
  از آن در معارف ديني است. 

بدون ترديد اصل حجيت انكارشدني نيست؛ چون عقل در منابع ديني اعم از آيـات و  
كه در روايات از آن با عنـوان اسـاس    اي گونه روايات از جايگاه وااليي برخوردار است؛ به

تعبير شده  5نيازي ترين بيو بر 4راهنماي مؤمن 3بهترين هديه الهي، 2رسول باطني، 1انسان،
است. همچنين در قرآن كريم مشتقات آن بيش از چهل بار بـه كـار گرفتـه شـده و قـرآن      
همواره مردم را به تفكر، تعقل و تدبر فراخوانده و منشأ سعادت انسان را پيروي از عقل و 

                                                           
      ).82ص ،1م، ج1403مجلسي،( »اصل االنسان لّبه. « 1
َتْیِن . « 2 اِس ُحجَّ ِه َعَلی النَّ ـةُ   ِإنَّ ِللَّ ِئمَّ

َ
ْنِبَیـاُء َو اْأل

َ
ُسُل َو اْأل اِهَرُة َفالرُّ ا الظَّ مَّ

َ
ًة َباِطَنًة َفأ ًة َظاِهَرًة َو ُحجَّ ـا اْلَباِطَنـُة  :ُحجَّ مَّ

َ
َو أ

  ).16ص ،1، جم1407كليني، ( » َفاْلُعُقول
  ).51ص ،1366آمدي، ( »خیر المواهب العقل. « 3
 ).25ص ،1م، ج1407كليني، ( »العقل دلیل المومن. « 4

  ).79ص ،1، ج1380، (حكيمي و ديگران »العقل ياغنی الغن. « 5
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  1دليل شقاوت و گمراهي او را روگرداني از عقل دانسته است.
فـردي   كه در كشف معارف ديني نقـش منحصـربه   كه بدانيم عقلي در اينجا در پي آنيم

دارد و از نگاه متون ديني از اهميت فراوان برخوردار است، چگونـه نيرويـي اسـت؟ آيـا     
نيرويي ادراكي است كه در وجود انسان جـا دارد يـا امـري اسـت خـارجي و موجـودي       

بـرداري   است، كيفيت بهـره  آيد؟ اگر عقل انساني خارج از وجود انسان شمار مي مستقل به
مند شود؟ آيا متون دينـي از   تواند از آن بهره از آن چگونه است و انسان با چه شرايطي مي

دانـد و از   استقالل وجودي عقلِ يادشده حكايت دارد يا آن را داخل در وجود انسـان مـي  
  شمارد؟ هاي ادراكي او برمي جمله نيروي

د دارد كه پرداختن به همه آنها از حوصـله ايـن   هاي بسياري وجو در اين زمينه ديدگاه
نحو خاص موضوع اين نوشتار است، بررسـي و نقـد نظريـه     نوشتار خارج است. آنچه به

است كه در قرن اخير از سوي » عقل الهي و بشري و نقش هريك در كشف معارف ديني«
ن ايشـان  وسيله برخـي از شـاگردا   ش) پديد آمده و به1325-1265ميرزا مهدي اصفهاني (

تبيين و ترويج گشته است. در اين مقاله ابتدا اين ديدگاه را بر اساس سخنان وي و برخي 
  پردازيم. كنيم و سپس به نقد و بررسي آن مي ترين شاگردانش تبيين مي از مهم

  بيان ديدگاه مرحوم اصفهاني درباره عقل 
وم بشري متفاوت اسـت.  از ديدگاه ميرزا مهدي اصفهاني عقل در علوم الهي با عقل در عل

گيرند و آن يكي از  مقصود از عقل در علوم بشري، عقلي است كه فالسفه آن را به كار مي
رسـد   واسطه اسـتخراج نظريـات از ضـروريات بـه فعليـت مـي       هاي نفس است كه به قوه

)؛ حال آنكه عقلِ مورد توجه آيات و روايات كه اساس انسـان و  94، ص1386(اصفهاني، 
است كه ظاهر بالذات و مظهر للغير اسـت   مجرد و بسيطيشمرده شده، نور  رسول باطني

العقل الذي یشار الیه بلفظـه «صورت مستقل از آن وجود دارد:  و خارج از وجود انسان و به
الظاهر بذاته لکل عاقل حین ظهور حسن االفعـال و قبحهـا  يالعلوم االلهیه هو النور الخارج في

د بلفظ العقـل و العلـم کلمـا ورد فالمرا). «63-62(همان، ص» و غیرهاله و یعرف بها الجزئیات 
  ).107(همان، ص» يالقرآن و الروایات..... هو النور الخارج في

انـد كـه    اين ديدگاه در ميان شاگردان ايشان نيز راه يافته و بعضي از آنها تصريح كـرده 
                                                           

ِعیرِ (. 1 ْصَحاِب السَّ
َ
ا ِفی أ ْو َنْعِقُل َما ُکنَّ

َ
ا َنْسَمُع أ  ).10)، 67(ملك( )َوَقاُلوا َلْو ُکنَّ
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ن العقـل لـیس ا«ن است: عقل از نيروهاي نفس انساني نيست و امري مستقل از وجود انسا
  ).38، ص1392(مرواريد، » من مراتب النفس و مرتبه الفعلیه بعد القوه، بل هو نور مستقل

از ديدگاه ميرزا مهدي و شاگردان وي، حقيقت عقل در علـوم الهـي از حقيقـت علـم     
 7ي از امـام صـادق  )؛ زيرا عقل از علم پديد آمده است و در روايتـ 36است (همان، ص

و النور و المشـیه بـاالمر فجعلـه  ةاشیاء: من العلم و القدر ةخلق الله العقل من اربع« خوانيم: مي
  ).98، ص1م، ج1403مجلسي، » (الملکوت ي العلم دائما فيقائما ف

كه علم از حقيقت انسان خارج است و وجودي غير از وجـود انسـان دارد،    گونه همان
االنسـان  ةللعاقـل و مغـایر حقیقتـه لحقیقـفالعقل کـالعلم ظـاهر بذاتـه «عقل نيز چنين است: 

  ).  39، ص1392(مرواريد،  »العاقل
تنها علم و عقل از حقيقت واحد برخوردارند، بلكـه ايـن دو،    بر اساس اين ديدگاه، نه

شـوند و   نور واحدند و تفاوت آنها اعتباري است؛ بدين معنا كه به اعتبار متعلق متعدد مـي 
گردد؛ با اين توضيح كه اگر متعلق ايـن نـور    آنها اطالق مي دو اسم عالم و عاقل بر دارندة

» عقـل «اموري مربوط به رفتار انسـان، ماننـد حسـن و قـبح افعـال و اشـيا باشـد، بـه آن         
گويند؛ زيرا در اين فرض، نور يادشده عقال و مانع از كارهاي زشت است و اگر متعلق  مي

ط ندارد، ماننـد اسـتحاله تنـاقض و امتنـاع     نور يادشده اموري باشد كه با رفتار انسان ارتبا
شود؛ زيرا در اين فرض تنها ظهـور و كشـفي پديـد     اطالق مي» علم«اجتماع ضدين بر آن 

، 1392؛ مرواريـد،  41، ص1391آمده است و عقال و مانع معنـا نـدارد (ملكـي ميـانجي،     
  ).44ص

از  ت اسـت و بشري يا فلسفي كه مخرج نظريات از بديهيا عقل ،بر اساس اين ديدگاه
تنهـا كشـف معـارف دينـي را      آيـد، نـه   شمار مي مراتب نفس انساني و يكي از قواي آن به

بـراي  تـرين حجـاب    برعهده ندارد، بلكه معقوالت و معلومات آن شديدترين مانع و غليظ
  نويسد:  باره چنين مي مرحوم اصفهاني دراينشود.  ميشمرده معارف ديني 

ًال و علمـًا، فکّلمـا زادت معقـوالتهم و تصـوراتهم و لما کانت المعقوالت عنـدهم عقـ
 تصدیقاتهم یکون حجابهم اغلظ و حرمانهم اکثر...من کشف الحقایق بـالنور و کّلمـا

لتصـورات و التصـدیقات ... ان ازادت یقینهم بتلـك المبـاني، یکـون حجـابهم أشـد
ت للنور و النظریات ظلمات و ال تکون الظلمات معّرفاا الضروریة التي تستخرج منه

  ).١٢٧-١٢٦، ص١٣٨٦(اصفهانی،  ما هي علیها یالحقایق عل
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از ديدگاه صاحب اين نظريه، تمامي تصورات و تصديقات، اعم از بديهيات و نظريات 
آيد، جز اينكه مانع و حجاب معارف الهي شـود، اثـر    دست مي كه از كاركرد عقل بشري به
  ).114ديگري ندارد (همان، ص

است كـه انسـان تصـور،    آن ، شرط الزم براي كشف معارف ديني نظريهبر اساس اين 
تعقّل، تفكّر، استدالل عقلي و برهان منطقي را كنار بگذارد و از تمام علـوم بشـري دوري   

و دليل افتادن عرفا و فالسفه در ورطه اشتباه و غفلت از معارف اصـيل دينـي همـين     كند
). 41تـا، ص  اند (همو، بي صديقات كردهاست كه آنها خود را گرفتار برهان و تصورات و ت

اي عجيب همه طالبان معارف الهـي را بـه عـدم هرگونـه      رو، ميرزا مهدي در توصيه ازاين
  نويسد:   كند و مي تعقل و تفكر مي

و اعظــم الحجــب للمعرفــة حجــاب التعّقــل و التــوهم و التخیــل... فأصــعب 
ل و ذلك ال یمکـن إّال العصاب خلع االنداد عن الله و خرق حجب الوهم و التعّق 

بالالفکریة و الالوهمیة و الالتعّقلیة بأن یتخلي النفس و کنه ذاته ساذجة نظیر 
الخوف الشدید حیث أنه فـي هـذه الحالـة یغفـل عـن  حال تستول االضطرار و
  ).٢٤-٢٣(همان، ص نفسه فضال عن معقوالته

ي دارد. از جملـه  هاي خاص از ديدگاه ايشان، هريك از عقل الهي و عقل بشري ويژگي
  توان امور زير را برشمرد: هاي عقل الهي مي ويژگي
؛ 107. عقل در علوم الهي موجـودي مسـتقل و خـارج از انسـان اسـت (همـان، ص      1

 ).38، ص1392مرواريد، 

العلـم و النـور  يالعقـل هـ ةان حقیقـ«. عقل در علوم الهي از سنخ نور و علـم اسـت:   2
 ).  44همان، ص» (يالحقیق

، 1392؛ مرواريـد،  128، ص1386ر علوم الهي حجيت ذاتي دارد (اصفهاني، . عقل د3
صورت عموم و ذاتي بودن حجيت براي  ). ذاتي بودن يك شيء براي شيء ديگر به13ص

ويژه از احكام و آثار زير برخوردار است: الف) قابل انفكاك از شيء نيسـت. ب)   عقل، به
اختصـاص نـدارد. د) بـه طايفـه خـاص       بردار نيست. ج) به زمان يـا مكـان خـاص    تعليل

بـردار نيسـت و بـه زمـان،      پذير و تعليل اختصاص ندارد. بنابراين، حجيت از عقل انفكاك
 ).44مكان و افراد خاصي اختصاص ندارد (همان، ص
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؛ ملكـي ميـانجي،   16. عقل در علوم الهي معصوم از خطا و اشتباه است (همـان، ص 4
 ).21، ص1391

باشـد   كه مدرك كليات است، مدرك جزئيات نيز مـي  گونه همان. عقل در علوم الهي 5
 ).41، ص1392؛ مرواريد، 63و  62، ص1386(اصفهاني، 

هاي عقل الهي بود. بر اساس اين ديدگاه، عقل بشـري يـا همـان     اينها برخي از ويژگي
  هاي زير است:  عقل فلسفي نيز داراي ويژگي

ت و بـا وجـود نفـس موجـود اسـت      . عقل در علوم بشري از قواي نفس انساني اس1
  ).63، ص1386(اصفهاني، 

. معقوالت عقل در علوم بشري از سنخ علم حصولي اسـت و بـه دو نـوع تصـور و     2
 ).94شود (همان، ص تصديق تقسيم مي

 ).20-19، ص1392. معلومات عقل در علوم بشري همواره كلي است (مرواريد، 3

تصديق اعم از ضـروري و نظـري از    . معلومات عقل در علوم بشري، يعني تصور و4
سنخ ظلمت است و مانع و حجاب براي كشف حقايق و معارف دينـي اسـت (اصـفهاني،    

 ).  127، ص1386

  مستند و ادله اين نظريه
طرفداران اين نظريه از طريق وجدان انساني بر ديدگاه خود استدالل كـرده، سـپس بـراي    

عنوان مؤيد و دليل  ندو آيات و روايت را بها هايي برشمرده اثبات وجداني بودن آن استدالل
  ).28، ص1392اند (مرواريد،  ارشادي آورده

پيش از بيان وجه وجـداني بـودن و بيـان چگـونگي بـداهت ايـن نظريـه از ديـدگاه         
  شويم: طرفداران آن، نكاتي را يادآور مي

: ممكن است اصل يك مسـئله بـديهي و وجـداني باشـد، لـيكن بـداهت و       نكته اول
ني بودن آن به دليل و تبيين نياز داشته باشد. در اين نظريه نيز اصل ايـن مسـئله كـه    وجدا

عقل در علوم الهي موجود مجرد و مستقل از انسان است، امري وجداني به شـمار آمـده،   
  ولي وجداني بودن آن با دليل اثبات شده است.

علـوم الهـي از   گونه كه گذشت، بر اساس اين نظريه عقـل و علـم در    : هماننكته دوم
يك سنخ و حقيقت بوده، از حكم واحد برخوردارند و بنابراين، هر حكمي كه براي يكـي  

گردد. پس اگر با دليل اثبات شود كـه مجـرد    از آنها اثبات شود، براي ديگري نيز ثابت مي
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گـردد كـه    بودن علم و مستقل بودن آن از انسان امري وجداني و بديهي است، اثبـات مـي  
  چنين حكمي برخوردار است. عقل نيز از

تواند دليل  : دليلي كه براي بداهت و وجداني بودن اين ديدگاه ذكر شده، مينكته سوم
  و برهان براي اصل ديدگاه باشد.

كنيم. اين دليـل   ها، دليل وجداني بودن اين ديدگاه را بيان مي پس از يادآوري اين نكته
  بر مقدمات ذيل استوار است:

بينـد:   كند، دو گونه حقيقت در خود مـي  ساني كه به خود مراجعه مي: هر انمقدمه اول
الف) حقايقي كه ظاهر بالذات نيست. ب) حقيقتي كـه ظـاهر بالـذات بـوده، همـه امـور       

  ).25يابد (همان، ص وسيله آن براي انسان ظهور مي غيرظاهر به
بالـذات   يابد كه نفس او از اموري است كـه ظـاهر   : هر انساني در خود ميمقدمه دوم

  ).26گردد كه ظاهر بالذات است (همان، ص وسيله امري مكشوف مي نيست و به
هوشي، غفلت و نسـيان   ها مانند بي دليل اين مقدمه آن است كه انسان در برخي حالت

روشني بيانگر آن است كـه نفـس انسـاني ظـاهر      از نفس خود آگاهي ندارد. اين مطلب به
يابـد؛ زيـرا امكـان نـدارد      ظاهر بالذات است، ظهور ميوسيله امري كه  بالذات نيست و به

ظاهر بالذات از خود آگاهي نداشته باشد و از خود مخفي و غايب باشد (همانجا). قال اهللا 
َهاِتُکْم ال َتْعَلُموَن َشیًئا(تعالي:  مَّ

ُ
ْخَرَجُکْم ِمْن ُبُطوِن أ

َ
ُه أ   ).78)، 16(نحل( )َواللَّ

يد كه علم و عقل ظاهر بالذات و مظهر للغير اسـت و  تر به اثبات رس : پيشمقدمه سوم
  يابد.  وسيله آنها ظهور مي تمام امور غيرظاهر به

نتيجه قطعي و روشن اين سه مقدمه آن است كـه عقـل و علـم، خـارج از حقيقـت و      
  نفس انساني است و مستقل از انسان تحقق دارد.

  وان بدين شكل بيان كرد:ت صورت شكل دوم مي اين دليل را در قالب قياس منطقي به
  صغرا: عقل و علم در علوم الهي ظاهر بالذات است.

  كبرا: حقيقت نفس انساني و وجود آن ظاهر بالذات نيست.
 نتيجه: عقل و علم در علوم الهي غير از حقيقت نفس و وجود آن است.

  شويم:  در پايان اين بخش دو مطلب را يادآور مي
مستقيم براي اثبات اين مطلب ذكر شده است كـه   صورت : دليل يادشده بهمطلب اول

مغايرت علم بـا انسـان و اسـتقالل آن از انسـان امـري وجـداني و بـديهي اسـت، لـيكن          
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تر بيان كرديم، علم و عقل از حقيقت واحـد برخوردارنـد و حكمشـان     كه پيش گونه همان
واسطه دليـل   ن بهكه استقالل و خروج علم از حقيقت انسا گونه واحد است. بنابراين، همان

  شود، استقالل و خروج عقل از انسان نيز ثابت خواهد شد. يادشده ثابت مي
كـه بـداهت ايـن ديـدگاه      گونـه  : در صورت تمام بودن دليل يادشده، همانمطلب دوم

  شدني است. وسيله آن اثبات وسيله آن اثبات گرديد، اصل ديدگاه نيز به به

  بررسي و نقد ديدگاه مورد بحث
كنيم: محور اول: بررسي دليل؛ محـور   يابي اين نظريه آن را در سه محور بررسي ميدر ارز

  دوم: بررسي مؤيدات؛ محور سوم: بررسي اصل مدعا.
  محور اول: بررسي دليل

پردازيم: الف) بررسي اصل دليل بر مدعا؛ ب) بررسي  درباره دليل به بررسي دو مطلب مي
  .گفته و نحوه اثبات آن تبيين دليل پيش

  الف) بررسي اصل دليل
دليل اثبات اين نظريه، وجدان انساني و بداهت است؛ يعني اگر انسـان بـه خـود مراجعـه     

  يابد كه عقل انساني موجودي مستقل از انسان و خارج از وجود اوست. كند، مي
پـذير. دليـل    پذير است، نه ابطـال  اين دليل جاي تأمل دارد؛ زيرا دليل وجداني نه اثبات

تواند خالف آن را ادعـا كنـد و بگويـد مـا      پذيري اين است كه طرف مقابل مي اتعدم اثب
يابيم كه عقل درون نفس انساني نهفته اسـت و مسـتقل از وجـود او وجـود      بالوجدان مي
گونه ادعا كند كه ما مستقل بودن عقل را از نفس انسـان در   تواند اين كم مي ندارد يا دست

  يابيم. خود نمي
پذيري اين است كه اگر كسي ادعا كند ما وجود عقل را غير از وجـود   لدليل عدم ابطا
تواند وجدان يادشده را ابطال كنـد و بگويـد شـما چنـين      يابيم، كسي نمي نفس انساني مي

  يابيد. چيزي را در خود نمي

  ب) بررسي تبيين و نحوه اثبات دليل
داللي اقامه كردنـد كـه بـر    طرفداران اين نظريه براي اثبات وجداني بودن ديدگاه خود است

يابد كه دو قسـم حقيقـت وجـود دارد: ظـاهر      . انسان در خود مي1سه مقدمه استوار بود: 
يابد كـه نفـس او ظـاهر بالـذات نيسـت؛       . انسان در خود مي2بالذات و غيرظاهر بالذات؛ 
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 . عقل از سنخ نـور و ظـاهر  3گونه از خود آگاهي ندارد.  ها هيچ چراكه در برخي از حالت
  بالذات است؛ نتيجه آنكه، عقل غير از نفس انساني است.

مقدمه اول و سوم اين دليل جاي بحث ندارد و انكارشـدني نيسـت، ولـي مقدمـه دوم     
  كم سه اشكال را در پي دارد: قابل تأمل است و دست

ها از  اين مطلب كه نفس انساني ظاهر بالذات نيست و در برخي از حالت اشكال اول:
دارد، تنها يك ادعاست؛ زيرا بسـياري از دانشـمندان اسـالمي خـالف آن را     خود آگاهي ن
توان يافت كه نفس انساني از خود آگـاهي   اند و بر اين باورند كه حالتي را نمي اثبات كرده

نداشته باشد. ممكن است انسان از تمام اعضا و جوارح خود اطـالع نداشـته باشـد، ولـي     
  ست. گاه از خود غافل و ناآگاه ني هيچ

  نويسد:  باره مي سينا دراين ابن
 -هل إذا کنت صـحیحا بـل و علـی بعـض أحوالـك غیرهـا ـ ارجع إلی نفسك و تأّمل

و ال تثبت نفسك مـا  -هل تغفل عن وجود ذاتك ـ ء فطنة صحیحة بحیث تفطن للشي
ال  -حتی أن النائم في نومه و السـکران فـي سـکره -عندي أن هذا یکون للمستبصر

و لـو توهمـت أن ذاتـك قـد  ـ و إن لم یثبت تمثله لذاته في ذکره ـ ن ذاتهیعرف ذاته ع
و فرض أنها علـی جملـة مـن الوضـع و  ـ صحیحة العقل و الهیئة ـ خلقت أول خلقها

بل هي منفرجة و معلقة لحظـة مـا  ـ ال تبصر أجزاءها و ال تتالمس أعضاؤها ـ الهیئة
، ١٣٧٥سینا،  (ابن عن ثبوت إنیتها ء إال وجدتها قد غفلت عن کل شي ـ في هواء طلق

  ).٢٩٢، ص٢ج

صورت ذيل در نظر گرفته و  هاي گوناگون نفس را به سينا در عبارت يادشده حالت ابن
  هاي يادشده از نفس خود غافل نيست: يك از حالت كند كه انسان در هيچ تأكيد مي

يابـد   درمي . كسي كه از درك صحيح و سالم برخوردار باشد و به خود مراجعه كند،1
 كه مدرك ذات خود است.

. كسي كه خوابيده و حـواس ظـاهري او همچـون شـنوايي و بينـايي كـاري انجـام        2
 كند. دهد، ذات خود را ادراك مي نمي

برد و به همين دليل حواس ظاهري و باطني او از  . كسي كه در حال مستي به سر مي3
 كند.  را درك ميحال از خود غافل نيست و آن  كار افتاده است، درعين
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دهد كه انسـان پـس از    در اينجا ممكن است اين پرسش مطرح شود كه: بسيار رخ مي
رو،  آورد و ازايـن  خواب يا رفع مستي علم به خود در حال خواب يا مستي را به ياد نمـي 

  هاي يادشده علم به ذات خود داشته است؟ توان گفت شخص در حالت چگونه مي
» فراموشي علم به ذات«با » عدم علم به ذات«اشي از خلط ميان سينا اين اشكال را ن ابن

  گويد آنچه براي فرد يادشده تحقق يافته، فراموشي است، نه عدم علم. داند و مي مي
. كسي را فرض كنيد كه بدن او در آغاز پيدايش در هواي طلق (هوايي كـه سـرد يـا    4

نباشـد، اعضـاي بـدن خـود را      چيـز در تمـاس   گرم يا موذي نباشد) معلّق بوده و با هـيچ 
گـاه بـا اينكـه از     گونه تماسي با يكـديگر نداشـته باشـد، آن    مشاهده نكند و اعضايش هيچ

حال از نفـس خـود غافـل نيسـت و      چيز غافل بوده و هيچ ادراكي ندارد، ولي درعين همه
 كند. ذات خود را درك مي

ي بيش نيست و دليلي بر سينا و ديگر دانشمندان اسالمي ادعاي اگر گفته شود سخن ابن
توان گفت سخن مستدل در مقدمه دوم نيز ادعايي بيش نيسـت   اثبات آن وجود ندارد، مي

 و دليلي بر اثبات آن ذكر نشده است. 

توانـد   اگر نفس ظاهر بالذات نباشد و براي خود حاضر نباشد، چگونه مي اشكال دوم:
آگاهي نفس انساني از امر ديگـر  دو گونه حقيقت را در خود بيابد؟ بدون شك دريافت و 

بر آگاهي و دريافت خود در مرتبه قبل متوقف است. ممكن است گفته شود درست است 
كه آگاهي نفس از امر ديگر بر دريافت خود متوقف است، ولي اين امـر دليـل بـر ظهـور     

وسيله علم و عقلـي اسـت كـه خـارج از      ذاتي نفس نيست؛ زيرا ظهور نفس براي خود به
  ).  26، ص1392مرواريد، اوست (

توان گفـت در اينجـا    پاسخ آن است كه اين مطلب ادعايي صرف است و بنابراين، مي
دو احتمال و بلكه دو ادعا وجود دارد: يكي اينكه، نفس ظاهر بالذات نيست و آگـاهي او  

وسيله ظهور  وسيله امر خارج از ذات اوست. ديگر اينكه، آگاهي نفس از خود به از خود به
تي او و اتحاد با عقل است. اگر احتمال دوم رجحان نداشته باشد، قدر مسـلّم آن اسـت   ذا

كدام بر ديگري رجحان ندارد؛ پـس عـدم ظهـور     اند و هيچ كه اين دو احتمال در يك رتبه
  شود.  ذاتي نفس با دليل يادشده اثبات نمي

ز حقيقـت  توان گفت دليـل يادشـده خـروج عقـل را ا     هاي فوق مي با توجه به اشكال
معنـاي جـدا بـودن آن از وجـود انسـان       كند؛ چه خروج را به وجه اثبات نمي هيچ انسان به
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عنوان امري عرضي، موجود به وجود انسان  بدانيم يا آن را خارج از حقيقت انسان، ولي به
  بدانيم.

  محور دوم: بررسي مؤيدات
و روايات در تأييـد ايـن   طرفداران اين نظريه پس از ذكر استدالل فوق، مؤيداتي از آيات 

َهـاِتُکْم ال َتْعَلُمـوَن َشـیًئا (اند. اين آيه مباركه است:  دليل برشمرده مَّ
ُ
ْخَرَجُکْم ِمـْن ُبُطـوِن أ

َ
ُه أ َواللَّ

ُکْم َتْشُکُروَن  ْمَع َواألْبَصاَر َواألْفِئَدَة َلَعلَّ تـرين   ز مهـم ). اين آيـه ا 78)، 16(نحل()َوَجَعَل َلُکُم السَّ
  كه تا حدودي با اين ديدگاه مناسب است. آياتي است 

بر اساس اين آيه مباركه، انسان در آغاز پيدايش به همه اشيا جاهـل اسـت و حتـي از    
عنوان نكره در سياق نفي قـرار گرفتـه و    به» شيء«خود نيز آگاهي ندارد؛ زيرا در آيه واژه 

گيرد؛ پس  را دربرمي نكره در سياق نفي مفيد عموم است و همه اشيا، از جمله خود انسان
انسان در آغاز آفرينش به خود جاهل بوده و از خود آگـاهي نداشـته اسـت. ايـن مطلـب      
حاكي از آن است كه نفس، ظاهر بالذات نيست و با عقلي كه عـين نـور و ظهـور اسـت،     

  اتحاد ندارد. بنابراين، بايد گفت حقيقت عقل خارج از حقيقت و وجود انسان است.
آيه قابل مناقشه است و داللت آيه بر خروج عقل از حقيقـت انسـان و   اين استفاده از 

صـورت   بـه » شـيء «مظلم بودن نفس انساني جاي ترديد دارد؛ زيرا درست است كـه واژه  
حال مراد از علم در آيه يادشـده،   نكره در سياق نفي آمده و مفيد عموم است، ولي درعين

خواهد بگويد انسان در آغاز پيدايش غير از  علم به غير است، نه علم به خود؛ يعني آيه مي
  داند. ذات خويش چيز ديگري را نمي
  توان اقامه كرد: بر اين سخن چند دليل مي

آيد، از آغاز تولد از خـود و   دانيم هر طفلي كه سالم به دنيا مي : بالوجدان ميدليل اول
ي يا گرسـنگي  هاي خود آگاهي دارد و اگر دردي بر او عارض شود يا حالت تشنگ حالت

  كند.  در او پديد آيد، آن را احساس مي
یعلـم «اند، درباره علم به خويشـتن   كه برخي مفسران يادآور شده گونه هماندليل دوم: 

گويند. شـاهد بـر ايـن مـدعا آيـه مباركـه        نمي »الیعلم شیئا«و درباره جهل به خود  »شیئا
ْرَذِل اْلُعُمِر ِلَکیال یْعَلَم ِمْن َبْعِد ِعْلٍم َشیًئاَوِمْنُکْم َمْن یَردُّ إِ («فرمايد:  است كه مي ديگري

َ
(حج  )َلی أ

؛ از شما كسي است كه به خوارترين زندگي (به وسيله كهولت سـن) برگردانـده   )5)، 22(
  ).70)، 16((نحل» شود تا پس از دانش چيزي نداند مي
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رسـند كـه    مـي  اين آيه حاكي از آن است كه برخي افراد به دليل كهولت سن به جايي
دانند. روشن است كه مراد از عدم آگاهي در اينجا، عدم آگاهي از غيـر اسـت؛    چيزي نمي

اش آگـاهي   هاي درونـي  زيرا ناگفته پيداست كه انسان هرچه پير شود، از خويش و حالت
 ).312، ص12م، ج1417دارد و از آن جاهل نيست (طباطبايي، 

پس از تولد و خـروج از شـكم مـادر، بلكـه      تنها : امروزه ثابت شده طفل نهدليل سوم
تنها به خود، بلكه به امور پيرامـون   پيش از آن و در زماني كه در شكم مادر وجود دارد، نه

شنود و به صداها و  كند و او در شكم مادر مي خود نيز علم دارد. برخي حواس او كار مي
همچـون مكيـدن انگشـت،     دهـد؛  دهد و افعالي عالمانه انجام مي ها واكنش نشان مي لمس

تنهـا   ها و دهان، لگد زدن، غلتيدن و رؤيا ديدن. بنابراين، نه خميازه، باز و بسته كردن چشم
پس از تولد، بلكه پيش از آن نيز طفل افزون بر علم به خود، داراي علم به امور خـارج از  

ب و شود: وجه جمع بـين ايـن مطلـ    ترتيب مطرح مي خود است. در اينجا پرسششي بدين
  آيه شريفه چيست؟

  توان يادآور شد: وجه جمع را به چند بيان مي
دانستيد، بلكه مقصود اين است كه چيـز   . مقصود از آيه اين نيست كه شما هيچ نمي1

هـاي شـما هنگـام     دانستيد. به ديگر سخن، مقصود اين است كه ندانسـته  قابل توجهي نمي
هايتـان در مقابـل آنهـا كالعـدم و      كـه دانسـته   قدر زياد است هايتان آن تولد در برابر دانسته

 الشيء است. 

هايي كه در دليل چهارم خواهد آمد، ممكن است بگوييم  . بر اساس برخي از ديدگاه2
مراد از علم در آيه، نه علم حضوري انسان به خود است و نه همه انـواع علـم حصـولي،    

 يان دنيوي.بلكه نوع خاصي از علم حصولي است؛ مانند علم به سود و ز

. اگر دو وجه جمع فوق پذيرفته نشود و ادعا شود آيه در نفي هرگونه علم از طفـل  3
هنگام تولد ظهور دارد و اين ظهور با مطالب فوق منافات دارد، پاسخ اين اسـت كـه اگـر    
دليل قطعي برخالف ظهور آيات و روايات اقامه شود، بايد از ظهور آنها دست برداشت و 

یـِدیِهْم (كرد؛ مانند آيه شريفه آنها را تأويل 
َ
ِه َفـْوَق أ ْحَمُن َعَلـی (و  )10)، 48(فـتح (  )یُداللَّ الـرَّ

  ).5)، 20(طه ( )اْلَعْرِش اْسَتَوی
بسياري از مفسران پس از آنكه علـم يادشـده را غيـر از علـم بـه خـود       دليل چهارم: 

ز تفاوتشـان، همـه در ايـن    اند كه فارغ ا هايي مطرح كرده اند، درباره اين آيه ديدگاه دانسته
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كنـد.   شود، نفي مي اند كه آيه نوع خاصي از علم را كه شامل علم به خود نمي نكته شريك
  توان به اقوال زير اشاره كرد: از جمله مي

اند مراد از علمي كه در بدو پيدايش انسان فاقـد آن اسـت، علـم بـه      الف) برخي گفته
  ).151، ص11، ج1364طبي، قضاي الهي درباره سعادت و شقاوت است (قر

ب) برخي ديگر بر اين باورند كه مراد از علم يادشده، علم بـه سـود و زيـان دنيـوي     
  ).581، ص6، ج1372است (طبرسي، 

اي معتقدند مراد از علم يادشده، علم به ميثاق در عالم ذر و روز الست اسـت   ج) عده
  ).151، ص11، ج1364(قرطبي، 

اد از اين علم، علـم حصـولي، اعـم از نظـري و بـديهي      د) برخي بر اين باورند كه مر
است؛ يعني انسان در آغاز پيدايش هـيچ نـوع آگـاهي حصـولي نـدارد، بلكـه پـس از آن        

آيد و سپس از طريق  تدريج از طريق چشم، گوش و ديگر حواس، علوم بديهي پديد مي به
  ).261و  250، ص20م، ج1420رازي، فخر شود ( علوم بديهي علوم نظري كسب مي

توان بـه ايـن نتيجـه     اكنون درصدد ارزيابي اين سخنان نيستيم، ولي از مجموع آنها مي
رسيد كه مراد از علم در آيه يادشده، علم به غير است و علم به خويشتن نيست؛ پس آيـه  

  يادشده مؤيد دليل اين ديدگاه و ارشاد به آن نيست.
يات نيز مؤيداتي بـر صـحت نظريـه    گفته، از روا صاحبان اين نظريه افزون بر آيه پيش

؛ 225-223، ص1386اند كه مؤيد بودن آنها نيز محل تأمل است (اصفهاني،  خود برشمرده
). مجموع رواياتي را كه دربـاره عقـل انسـاني وارد شـده و     40و  23، ص1392مرواريد، 

تـوان بـه    اند، مي عنوان دليل يا مؤيد ذكر شده بعضي از آنها از طرف صاحبان اين نظريه به
  سه دسته تقسيم كرد:

عنوان مؤيد ذكر شده است.  : رواياتي است كه مورد استشهاد قرار گرفته و بهدسته اول
رسـاند. برخـي از ايـن     اين دسته، نه ظهور بر مدعا دارد و نه خالف مدعا را به اثبات مـي 

  روايات به شرح ذيل است:
). ايـن روايـت بيـانگر ايـن     153، ص1م، ج1403(مجلسي،  »اّن ضوء الروح العقل. «١

كـه بـا اسـتقالل عقـل از      گونه مطلب است كه روشنايي روح، عقل است. اين مطلب همان
عنوان يكـي از قـواي آن و متحـد بـا      نفس سازگار است، با وجود آن در درون نفس و به

ويژه وقتي به  توان گفت با احتمال دوم سازگارتر است؛ به نفس نيز سازگار است، بلكه مي
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عینه فان کان البصـر  يیا هشام ان ضوء الجسد ف«فرمايد:  ر روايت بنگريم كه حضرت ميصد
(همانجا). توضيح آنكه، رابطـه عـين بـا    ...» مضیئا استضاء الجسد کله و ان ضوء الروح العقل

فرمايد اگر عين انسـان داراي   جسد انسان، رابطه كل و جزء است، نه تباين و حضرت مي
نسان از نور برخوردار است. همين مسئله درباره نفـس و عقـل نيـز    نور باشد، كل جسد ا

صادق است و عقل يكي از مراتب نفس است و اگر انسان از نعمت عقل كـه نـور اسـت    
 برخوردار باشد، كل روح او از اين موهبت برخوردار است.

ـ  96، ص1همـان، ج » (استرشدوا العقل ُترَشدوا و التعصوه فتنـدموا. «٢ ت ). در ايـن رواي
كـه   سفارش شده كه عقل را راهنما و مرشـد خـود قـرار دهيـد و از آن سـرپيچي نكنيـد      

شويد. اين روايت نه بر خروج عقل از حقيقت انسـان و نـه بـر وجـود آن در      پشيمان مي
 حقيقت انسان داللت دارد، بلكه با هر دو امر سازش دارد.

النور و المشیه باألمر، فجعله قائما  ة واشیاء: من العلم و القدر ةخلق الله العقل من اربع. «٣
). اين روايت حاكي از آن است كـه خداونـد   98، ص1(همان، ج »الملکوت بالعلم دائما في

عقل را از چهار چيز خلق كرده است: علم، قدرت، نور و مشيت، ولي اينكه عقل يادشـده  
  .شود داخل در حقيقت انسان است يا خارج از آن، از اين روايت دريافت نمي

تنها بر مدعا و مقصـود   رواياتي است كه مورد استشهاد قرار گرفته، ولي نه :دسته دوم
  كنيم: داللت ندارد، بلكه بيانگر خالف آن است كه به برخي از آنها اشاره مي

باطنه، فاما الظاهره فالرسل و االنبیـاء و  ةظاهره و حج ةان لله علی الناس حجتین: حج. «4
گونـه اسـتناد    ). به اين روايت ايـن 16، ص1م، ج1407(كليني، » فالعقولاالئمه و اما الباطنه 

ــت:   ــده اس ــد «ش ــإو یرش ــا ف ــه، کم ــه علی ــول و الحج ــالق الرس ــایره اط ــی المغ ــالم  يل ک
  ).40، ص1392(مرواريد، » ...7جعفر بن موسی

انـد.   در اين روايت پيامبران حجت ظاهري و عقل حجت دروني و باطني دانسته شـده 
تنها بر مغايرت نفس و عقل و خروج عقل از حقيقت و وجود انسان داللـت   اين روايت نه
  عكس بر اتحاد و وجود عقل در باطن آدمي ظهور دارد. ندارد، بلكه به

دعامة االنسان العقل و من العقل الفطنه و الفهم و الحفظ و العلم، فاذا کـان تاییـد عقلـه . «5
). از واژه 90، ص1م، ج1403(مجلسـي،  » یمـامن النور کان عالمـا، حافظـا، ذکیـا، فطنـا، فه

شود كه عقل ستون هستي انسان و مايه قوام اوست و اصل وجود او را  استفاده مي» دعامه«
  دهد، نه اينكه از انسان و خارج از وجود او بيگانه باشد.  تشكيل مي
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طبق  ).198، ص1م، ج1412(ديلمي،  »القلب ُیفّرق بین الحق و الباطل يالعقل نور ف. «۶
وسـيله آن حـق از    اين روايت، عقل نوري است كه در قلب و نفس انسـان جـا دارد و بـه   

عنوان نـور در درون   شود. ظاهر روايت بيانگر اين است كه عقل به باطل تشخيص داده مي
 انسان و با وجود او موجود است.

ن رواياتي است كه مـورد اسـتناد ايـن ديـدگاه قـرار نگرفتـه و مضـمون آ        دسته سوم:
توان گفت با صراحت بيشتري حاكي از ايـن اسـت    برخالف ديدگاه فوق است و حتي مي

كه عقل در درون انسان جا دارد و با وجود او موجود است. برخي آنها روايـات بـه قـرار    
  ذيل است:

روم، بعضـي   گويد: نزد مردمـي مـي   مي 7عمار در حديثي به امام صادق بن اسحاق. 7
روم و تمام  فهمد و نزد شخص ديگري مي او تمام مقصود مرا ميگويم،  سخنم را به او مي
دهد، و نزد  فهمد و طبق گفته من جواب مي گويم، او تمام حرف مرا مي سخنم را به او مي
گويد دوبـاره بگـو.    فهمد و مي گويم؛ او سخن مرا نمي روم و سخنم را مي شخص سوم مي

گفتم: نه. فرمود: آنكه تمام سخن تـو را   داني چرا چنين است؟ اي اسحاق! مي امام فرمود: 
َفـَذاَك َمـْن (اش با عقلش خمير شده است  فهمد، كسي است كه نطفه از بعض گفتارت مي

دهد، كسي است كه عقلش  كه پس از اتمام سخنت جوابت را مي و آن )ُعِجَنْت ُنْطَفُتُه ِبَعْقِلهِ 
ِذي ُرکِّ (در شكم مادر به او آميخته است  ـهِ َفَذاَك الَّ مِّ

ُ
و آنكـه چـون    )َب َعْقُلُه ِفیـِه ِفـي َبْطـِن أ

سخنش گويي گويد دوباره بگو، كسي است كه پس از بزرگ شدن، عقلش بـه او آميختـه   
َب َعْقُلُه ِفیِه َبْعَد َما َکِبَر (شده  ِذي ُرکِّ م، 1407گويد دوباره بگو (كليني،  ، اوست كه مي)َفَذاَك الَّ

  .)26، ص1ج
مام حاكي از آن است كه عقل انسان با وجود او آميخته و بـا  اين حديث با صراحت ت

  حقيقت او عجين شده است و در درون و باطن او جا دارد، نه مستقل و خارج از او.
ي البهائم شهوه بـال عقـل و رّکـب فـ لمالئکه عقال بال شهوه، و رّکب فيا يان الله رّکب ف. «8
ر من المالئکه و من غلب شهوته عقلـه فهـو شـر آدم کلتیهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خی بني

). طبق اين حديث خداوند فرشتگان را بـا  209، ص15م، ج1409(حر عاملي، » من البهائم
عقلي بدون شهوت و چهارپايان را با شهوت بدون عقـل و انسـان را بـا شـهوت و عقـل      

ت و هـر  آفريده است؛ هر انساني كه عقلش بر شهوتش غالب شود، بهتر از فرشـتگان اسـ  
روشني بـر   كس شهوتش بر عقلش غالب شود، بهتر از چهارپايان است. اين حديث نيز به
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اين داللت دارد كه پيدايش انسان با عقل آغاز شده و عقل در اصل هستي انسـان و درون  
  وجود او نهفته است، نه خارج از حقيقت و بيرون از وجود او.

). بـر  425، ص5، ج1375(طريحـي،  » جالعقل شرع من داخل و الشرع عقل من خـار. «9
اساس اين حديث عقل، شرع دروني و باطني انسان دانسته شده و شرع و شـريعت عقـل   

شمار آمده است. پس اين حديث با صراحت تمام بيانگر اين مطلب اسـت كـه    خارجي به
 عقل انساني در داخل و درون انسان جاي دارد و با وجود او موجود و متحد است.

): فهل یکتفی العباد بالعقل دون غیره؟ قال ان العاقـل لداللـه 7عبدالله يله (الب قیل. «10
جعله قوامه و زینته و هدایته..... علم انه الیوصل الیه اال بالعلم و طلبه و انه ال ینتفـع  يعقله الذ

» ال قـوام لـه اال بـه يبعقله ان لم یصب ذلک بعلمه فوجب علی العاقل طلب العلـم و االدب الـذ
تنهايي  پرسيدند: آيا عقل به 7). در اين حديث از امام صادق29، ص1م، ج1407(كليني، 

وسيله عقلي كه قوام حقيقت، زيـور   براي انسان عابد كافي است؟ فرمود: انسان خردمند به
تنهايي درك كنـد، بلكـه    تواند همه امور را به داند كه نمي زندگي و مايه هدايت اوست، مي

  ي نياز دارد.به تعلم و فراگير
اين حديث نيز افزون بر داللت بر تفاوت حقيقي و ماهوي و نه اعتباري عقل و علـم،  

روشني از اين حكايت دارد كه عقل در اصل هستي و حقيقت او جا دارد، نـه خـارج و    به
مستقل از او؛ چراكه قوام انسان عاقل به عقل اوست و مقوم شيء خارج از حقيقت شـيء  

د آقاي حكيمي نيز كه از شاگردان با واسطه اين مكتب است، به ايـن  نيست. محقق ارجمن
پرسـيدند:   7از امام صـادق «نويسد:  مطلب تصريح كرده و درباره معناي حديث فوق مي

تنهايي براي مردمان بسنده است؟ فرمود: خود عقلي كه در وجود انسـان اسـت    آيا عقل به
فهمد، و نيازمند اسـت چيزهـا را فراگيـرد و    چيز را درك كند و ب تواند همه يابد كه نمي مي

  ).  55، ص1391(حكيمي، » بياموزد
جا ذكر شد، برخي احاديث درباره عقل انساني بود كه از مجموع آنها اين  آنچه تا بدين

مطلب نمايان گرديد كه استقالل عقل انسـاني و تحقـق آن خـارج از حقيقـت يـا هسـتي       
يد گفت عقل يادشده نيرويـي اسـت كـه خداونـد     انسان، سخني قابل دفاع نيست، بلكه با

متعال در هر انساني به وديعت گذاشته شده و با هستي او عجين گرديـده اسـت و انسـان    
شناختي، معارف و حقـايق دينـي و امـور ديگـر را      شناسي، ارزش وسيله او اصول هستي به

  كند. دريافت مي
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  محور سوم: بررسي اصل مدعا
بود كه عقل انساني در علوم الهي خارج از حقيقت انسـان و  مدعاي اصلي اين ديدگاه آن 

عارض بر آن يا مستقل از انسان و به وجودي مجزا از وجود او موجود است. از مباحـث  
گذشته ضعف اين ادعا نمايان شد، ليكن در اين نظريه مطالب ديگري ادعا شده است كـه  

بـر اسـاس ايـن ديـدگاه، تمـامي       اند؛ از جمله اين مطلب كـه  آنها نيز محل تأمل و مناقشه
تصورات و تصديقات، اعم از بديهي و نظري مظلم بالذات بوده و مـانع و حجـاب بـراي    

رو، صاحب اين نظريه همگان را چنـين توصـيه    كشف معارف و حقايق ديني است. ازاين
كند كه براي رسيدن به حقايق و معارف ديني بايد از هرگونه تصور و تصديق بديهي و  مي
  1شناسي قرار داد. را سرلوحه دين» ال فکریه«و » ال تعقلیه«ي خود را رها كرد و نظر

  كنيم: هاي فراواني دارد كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي اين سخن اشكال
اين سخن با روح حاكم بر آيات و رواياتي كه دربـاره تعقـل و تفكـر     اشكال نخست:

يابد كه  اي به قرآن كريم داشته باشد، درمي مراجعه آمده است، منافات دارد. كسي كه اندك
كـه مشـتقات    اي گونـه  اين كتاب آسماني ارزش فراواني براي تعقل و تفكر قائل است؛ بـه 

تعقل بيش از چهل بار و مشتقات تفكر بيش از ده بـار در قـرآن بـه كـار رفتـه اسـت. در       
اسـاس   2كه برتـرين عبـادت،   جاروايات اسالمي نيز تفكر و تعقل جايگاه وااليي دارد؛، تاآن

دانسته شده است. ناگفته پيداست كه تفكر و تعقل، هـدف   4و مايه حيات او 3عقل انساني
اصلي و مطلوب بالذات نيست، بلكه هدف اصلي محصول تفكر و نتيجـة تعقـل اسـت و    
محصول تفكر و تعقل نيز جز علم حصولي كه منحصر به دو قسم تصور و تصديق است، 

نيست. بنابراين، حجاب بودن تصور و تصديق براي معارف ديني، با آيـات و  چيز ديگري 
 رواياتي كه درباره ارزش تفكر و تعقل وارد شده، سازش ندارد.

اين ادعا با متون ديني كه درباره اهميت و عظمـت تعلـيم و تربيـت وارد     اشكال دوم:
                                                           

و اعظم الحجب للمعرفة حجاب التعّقل و التوهم و التخیل... فأصعب العصاب خلع االنداد عن الله و خرق حجب . «1
 »الوهم و التعّقل و ذلك ال یمکن إّال بالالفکریة و الالوهمیـة و الالتعّقلیـة بـأن یتخلـي الـنفس و کنـه ذاتـه سـاذجة

 )24-23ص تا، اصفهاني، بي(

 همانجا). ( »ال عباده کالتفکیر«)؛ 56ص ،1366آمدي، ( »لفکرافضل العباده ا. «2

  )52ص همان،( »اصل العقل الفکر و ثمرته السالمه. «3
 )599ص ،2ج ،28ص ،1م، ج1407كليني، ( »ان التفکر حیاه قلب البصیر. «4
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فضيلتي خاص برخوردار  شده است، منافات دارد. از نظر اسالم تعليم و تعلم از قداست و
(علـق   در نخستين آيات وحي به قرائت و فراگيـري دعـوت شـده اسـت     اوالًاست؛ زيرا 

 ثالثـاً آيـد.   شمار مي ترين اهداف بعثت انبيا به تعليم و تربيت از مهم ثانياً. )5و  3، 1)، 96(
ز روايات فراواني درباره فضيلت تعليم و تعلم وجود دارد كه ذكر حتي بخـش كـوچكي ا  

 كنيم.   حديث بسنده مي دوآنها از حوصله اين مقاله خارج است و تنها به ذكر 

ه«آمده است:  7درباره امام سجاد ة رسـول  7َانَّ َکان إذا جاءه طالب علم قال مرحبًا بوصیَّ
ه صثمَّ یقول ان طالب العلم اذا خرج من منزله لم  یصنع ِرجله علی رطب و یابس مـن األرض اال اللَّ

 ).  168، ص1م، ج1403(مجلسي، » لی االرضین السابعةإ سّبحت له

طبق اين حديث كسي كه براي فراگيري علم از خانه خارج شود، تمام موجـودات تـا   
ان جمیـع دّواب «گوينـد. در حـديث ديگـري آمـده اسـت:       زمين هفتم براي او تسبيح مي

). بر اساس اين 173، ص1(همان، ج »البحر يطالب العلم حتی الحیتان ف يعل ياالرض لُتصلّ 
  فرستند. حديث تمام جنبدگان روي زمين و حتي ماهيان دريا بر طالب علم درود مي

حال پرسش اين است كه: اگر تعليم و تعلم امري بسـيار پسـنديده و مـورد سـفارش     
است، محصول آن چيست؟ بدون شـك محصـول تعلـيم و تعلـم در غيـر انبيـا و امامـان        

  ل علم حصولي يا همان تصورات و تصديقات نيست. معصوم چيزي جز حصول و انتقا
  شود: بندي به سه قسم تقسيم مي توضيح آنكه تعليم و تعلم در يك تقسيم

الف) تعليمي كه معلم آن خداي سبحان و متعلمان آن انبيا هستند. در اين قسم ظـاهراً  
و متعلم آن مفاهيم و علم حصولي در كار نيست، بلكه معلم نفس حقايق و واقعيت را القا 

  كند. را دريافت مي
ب) تعليمي كه معلم در آن امام معصوم و متعلم نيز امام معصوم ديگر است. اين نـوع  
تعليم و تعلم ممكن است مانند قسم اول دريافت نفـس حقـايق و واقعيـات بـه صـورت      

  حضوري باشد.
نگـوييم  ج) تعليمي كه معلم و متعلم هر دو انسان عادي هستند. اين نـوع تعلـيم اگـر    

آيـد؛ زيـرا در فراينـد     كم بيشتر موارد آن از طريق علم حصـولي پديـد مـي    همه آن، دست
اي القا كند كـه در ذهـن    گونه گونه تعليم و تعلم، وظيفه معلم آن است كه معارف را به اين

متعلم نقش بندد و تصوير شود و اين امر جز علم حصولي كه منحصر به تصور و تصديق 
  نيست.است، چيز ديگري 
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متون ديني كه از عظمـت تعلـيم و تعلـم حكايـت دارد، اگـر بـه همـين قسـم اخيـر          
اختصاص و انصراف نداشته باشد، قدر مسلّم آن است كه اين قسـم از مصـاديق برجسـته    

توان گفت متون ديني كه از عظمت و اهميت  آيد. با توجه به اين مطلب مي شمار مي آن به
  گر بطالن مدعاي يادشده خواهد بود. تعليم و تعلم حكايت دارد، بيان

مدعاي اين نظريه در تقابل كامل با همه تحقيقـات دانشـمندان اسـالمي     اشكال سوم:
انـد و بـر اسـاس     باره تـدوين كـرده   درباره معارف ديني و كتب و مقاالتي است كه دراين

رسـائلي   ادعاي فوق همه اين تحقيقات را بايد به دور انداخت؛ زيرا تمام كتب، مقاالت و
كننده تصورات و تصديقات است.  كه از سوي آنها پديد آمده، نتيجه علم حصولي و منتقل

بنابراين، تمام آنچه فقها، متكلمان و ديگر دانشمندان و محققـان دربـاره معـارف دينـي و     
تنهـا   انـد، نـه   وگـو نشسـته   ديگر معارف بشري تدوين كرده يا درباره آن به بحث و گفـت 

فهم معارف دينـي نخواهـد كـرد، بلكـه سـبب حجـاب خواهـد شـد؛          كمترين كمكي در
وجـه پـذيرفتني نيسـت و طرفـداران ايـن ديـدگاه نيـز آن را         هيچ كه اين مطلب به درحالي

  پذيرند. نمي
اگر تصور و تصديق بـه جميـع اقسـام آن مظلـم و سـبب حجـاب و        اشكال چهارم:

عـالوه ادلـه و    مامي مدعيات بـه حرمان از دريافت معارف ديني  باشد، خود اين نظريه و ت
بــراهين و شــواهد آن، كــه همــه از قبيــل تصــور و تصــديق هســتند، باطــل و ظلمــاني و 

  موجبحرمان از كسب معارف حقه خواهند بود. 
ممكن است گفته شود تكون يك نظريه و دستيابي به حقيقت، در تصور و تصـديق و  

بـا كشـف و شـهود و از طريـق     توان  تفكر در معلومات حصولي منحصر نيست، بلكه مي
مكاشفه و علم حضوري مستقيماً به حاق حقايق و معارف ديني دست يافـت. پاسـخ ايـن    
است كه اگرچه اصل دست يافتن به حقايق و معارف از اين طريق ممكـن اسـت، انتقـال    
اين معارف جز از طريق ريختن آنها در قالب علم حصولي و تصورات و تصديقات از راه 

پذير نيست؛ كاري كه از طرف صاحب اين نظريه و پيروانش با تأليف كتـب   نديگري امكا
رو، يـا بايـد راه تعلـيم     ها بارها و بارها انجام پذيرفته اسـت. ازايـن   ها و سخنراني و رساله

وتعلم را بسته دانست و تمامي كتب و مقاالت مروجان ايـن ديـدگاه را سـبب حجـاب و     
اينكه اگر راه بسته نبود و كار آنها موجـب حجـاب و   حرمان ديگران از حقايق برشمرد يا 

  ظلمت نيست، به بطالن اين نظريه اذعان كرد.



 
 

 
 

م اله
علو

در 
قل 

ع
 ي

شر
وم ب

و عل
 ي

ررس
(ب

 ي
يم هينظر

 رزا
 يمهد

فهان
اص

 ي
نسان

ل ا
ه عق

ربار
د

 )ي
 

29

  گيري نتيجه
  از آنچه در خالل اين مقاله آمد، نتايج زير حاصل شد:

 كند. بديلي در كشف معارف ديني ايفا مي . عقل انساني نقش بي1

نسان و غيـر از عقـل بشـري    اي كه عقل الهي را موجودي خارج از حقيقت ا . نظريه2
 داند، نظريه قابل دفاعي نيست و عقل وجودي خارج از وجود انسان ندارد. مي

. نفس انساني در بدو تولد و حتي پيش از آن، اگر نگوييم به جهـان خـارج از خـود    3
 كم به وجود خود آگاه است. علمي دارد، دست اندك

، همانند عقل ظاهر بالذات بوده، . ازآنجاكه نفس در هيچ حالتي از خود غايب نيست4
 رو، دليل نظريه يادشده مثبت مدعا نيست و اتحاد نفس و عقل مشكلي ندارد. ازاين

وجه ظلمت و سـبب حجـاب از    هيچ . علوم حصولي اعم از تصورات و تصديقات به5
كسب معارف ديني نيست و تأكيد آيات و روايات درباره اهميت تعقل و تفكـر و مسـئله   

  تعلم، بهترين دليل بر اين مطلب است.تعليم و 
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 األئمـة أخبـار لـدرر األنـوار الجامعـة بحـار ق).1403محمـدتقى (  محمـدباقربن  مجلسى، .15
 .العربي التراث إحیاء دار :بيروت .چاپ دوم ).1(جاألطهار

بنيـاد   :مشـهد  .. چاپ چهارمنبیهات حول المبدء و المعادالت). 1392مرواريد، حسنعلي ( .16
 .ميپژوهشهاي اسال

. ترجمه محمد بياباني اسكويي؛ سيد توحید االمامیه). 1391ملكي ميانجي، محمدباقر ( .17
 نبأ. :تهران .چاپ دوم .بهلول سجادي

  






