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Abstract 

This study examines the meaning and function of reason from the perspective 
of Mulla Sadra and Mehdi Haeri Yazdi, two great commentators of the book Kafi 
Principles. The analysis of the meaning of intellect according to the two 
philosophers is the important thing done in this research. Although the latter lived 
about three centuries after the former, they share similar views in many topics. 
There are also differences in the study of the concept of reason in the narrations of 
Kafi Principles among them. In this writing, an attempt has been made to study the 
meaning and purpose of reason in the hadiths of Osool Kafi by a descriptive-
analytical method.The two thinkers had differences in the meanings of some terms 
of the first hadith (such as ordering to speak, coming close, going back) and had 
their own interpretation of them. In the second hadith, Haeri confirms Mulla Sadra's 
opinion by defining and exemplifying. However, regarding human free will, he has 
challenged the views of Mulla Sadra and Allameh Majlisi on the three 
characteristics, and he has established a logical and philosophical relationship 
between intellect, modesty and religion, and in the third hadith, Haeri has rejected 
the opinion of Mulla Sadra, who defined religion to virtues and obedience and 
stated that the ture meaning of religion is not acting upon virtues, but it is rather the 
commitment to certain regulations. 
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  مالصدرا و حائري يزدي با تكيه بر اصول كافيتبيين معناي عقل از منظر 
   ٢سمانه شاهرودي/  ١اله آدينهروح

  چكيده
پژوهش معنا و كاركرد عقل را از ديدگاه مالصدرا و مهدي حائري يزدي، دو شارح بزرگ كتاب اين 

دهد. تحليل معناي عقل از منظر دو فيلسوف از اهميت اين پژوهش مورد بررسي قرار مي اصول كافي،
نقاط مشترك فراواني بين آراء آنها يافت  حكايت دارد. با وجود سه قرن اختالف زمان بين اين دو فيلسوف،

 شود. همچنين اختالف نظرهايي در بررسي مفهوم عقل در روايات اصول كافي در ميان آنها وجود دارد.مي

 كتاب اصول احاديث در عقل از مقصود و تحليلي مراد-در اين نوشتار سعي شده است تا  با روش توصيفي
 استنطاق مانند( اول حديث اصطالحات برخي معاني كافي مورد بررسي قرار گيرد. اين دو انديشمند در

 و تعريف با حائري دوم، حديث در. دادند ارائه تفسيري هركدام كه داشتند اختالفاتي...)  و ادبار و ،اقبال
 گانه،سه هايخصلت به نسبت انسان اختيار با رابطه در ولي كند؛مي تأييد را مالصدرا نظر مثال، آوردن
 برقرار دين و حيا عقل، بين فلسفي و منطقي رابطه و كشيده چالش به را مجلسي عالمه و مالصدرا نظرات
نموده و  رد -كرد معنا طاعت و معروف به را دين كه - مالصدرا نظر حائري سوم، حديث در و است كرده

  .است قوانين از سري يك به نيست، بلكه التزام معروف به عمل دين، حقيقي كه معنيبر اين عقيده است 
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  مقدمه -١
 كاركرد و عقل جايگاه عقل، معاني عقل، واژه تبيين عقل، با مواجه در انديشمندان هايدغدغه از يكي

 كه آنجا از و پرداخته  آن معنايي تبيين به عقل مفهوم به محوري مسأله نگاه با پژوهش اين در است. آن
است  آن مقابل نقطه از استفاده چيزي تبيين و تعريف انواع از يكي تعريف بحث در منطقي قواعد طبق بر

 عقل از مراد كه شودمي مطرح پرسش اين ،)١٠٨: ١٣٧٩مظفر، ( بأضدادها األشياء و به عبارت ديگر، تُعرف
عقلي كه  كهآن ديگر نكته. است جهل و عقل بين رويارويي و تقابل در اينجا در صحبت چيست؟ جهل و

 در هاييپژوهش چيست؟ گيرد،مي قرار آن مقابل در كه جهلي و است عقلي چگونه مقابل جهل است،
 اين در است. گرفته صورت بزرگ دانشمندان و عالمان منظر از كافي اصول احاديث در عقل معناي مورد

 روايات در عقل مفهوم درباره يزدي حائري مهدي و مالصدرا ديدگاه از عقل معاني كه شده سعي تحقيق
 ديدگاه و سپس تبيين عقل معناي بررسي گردد و ابتدا به تبيين كافي، اصول »الجهل و العقل كتاب«

 اى،كتابخانه منابع كمك با پژوهش، اين پرداخته شده است. در عقل معناي در يزدي حائري و مالصدرا
 دست به آنها از را عقل معناى بتواند تا كرده بررسى را »الجهل و العقل كتاب« روايات محتواى و الفاظ
 مورد را آنان ديدگاه و رفته يزدي حائري و ملّاصدرا الكافى اُصول شرح سراغ به روش، همين با و آورد

 اصول شروح بهترين از را يكيآن توانكه مي -كافي اصول شرح در يزدي داده است. حائري قرار بررسى
 عالمه همچنين و -مالصدرا نقد دارد و گاه به مجلسي عالمه و مالصدرا شرح دو به توجه -دانست كافي

  . است پرداخته -مجلسي
سعي داشته مفهوم عقل و معاني آن از ديرباز معركه آراء انديشمندان بزرگ اسالمي بوده و هر كدام 

اند تا از منظر علمي و تخصصي خود به تبيين معناي عقل بپردازد. در اين ميان، مقاالت متعددي درباره 
معنا و جايگاه عقل منتشر شده است. از جمله مقاله بررسي عقل از ديدگاه مالصدرا و ميرزا مهدي اصفهاني 

ي فقه الحديثي مالصدرا در شرح اصول هاچاپ شده است و مقاله روش ٩٨در مجله آيينه معرفت زمستان 
كنون پژوهش مستقلي درباره ديدگاه مالصدرا اما تا ؛چاپ شده است ٩٩مجله عقل و دين تابستان كافي در 

و حائري يزدي كه هردو از شارحان بزرگ اصول كافي هستند در تبيين معناي عقل در اين روايات، صورت 
  نگرفته است. 

 »عقال« از عقل. است چيزي منع و ايستادن باز كردن، بند نگاهداري، و امساك معناي به لغت در عقل
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 دليل اين به و بندندمي را سركش شتر زانوي آن وسيلة به كه است طنابي معناي است كه به شده گرفته
 به را انسان درون شيطاني هايخواسته و هواها و شهوات باطني، نيروي اين كه گويندمي عقل عقل، به
است (ابن  كردن فهميدن و دريافت معناي به لغت در آن مشتقات و عقل واژة همچنين. كشدمي بند

  ).٢٧٨،  ٣: ج ١٣٦٧اثير،
بيان شده است.  -عالمان فكريمختلف گرايشهاي بسته به  –ي براي عقل معاني اصطالحي متعدد

 جسماني يا جسم صفت يا جسم عقل اينكه در دارند؛ اما و مراتبي تباين عقل معاني« :گويدمالصدرا مي
) حائري يزدي نيز معناي اصالحي عقل را ١٥٦، ١: ج ١٣٨٣(مالصدرا، » .نيست، اتفاق نظر وجود دارد

: ١٣٩١يزدي، حائري(جوهر مجرد محض دانسته كه در روايات از آن تعبير به (اول ما خلق اهللا) شده است 
٦٨.(  

  
  اصول كافي عقل در رواياتمفهوم  -٢

 اين رواياتدر اند. در صدد ارائه تعريف براى عقل نبوده» كتاب العقل و الجهل«ات رواييك از هيچ
مى دهد دو نوع عقل مورد  بيش از هشتاد ويژگى براى عقل شمرده شده كه تحليل آنها نشانمجموعاً 

خِ اين عقل، موجودى روحانى و نورانى است كه اوّلين مخلوق از سن« :عقل روحانى )الف: نظر روايات است
قبل از خلقت انسان، مورد امتحان الهى قرار گرفته و از اين آزمون سربلند بيرون آمده و  خود است و ظاهراً
اين عقل :«عقل انسانى  )ب » ترين مخلوق الهى، مورد تمجيد خداوند قرار گرفته است.به عنوان محبوب

يش، همراه وى بوده است و بعد از ، جزئى از وجود انسان و مقوّم و اساس انسانيت اوست و از بدو پيدا
با توجّه به اين دو مفهوم از عقل در  )٥٤٤: ١٣٨٧(ايازي، » مرگ، ميزان سنجش اعمال صاحب خود است.

 روايت در اين مقال به سه اصول كافى،» كتاب العقل و الجهل«مجموع روايات سى و شش گانه از روايات 
  اول اصول كافي خواهيم پرداخت. 

  
  معناي عقل در حديث اول اصول كافي -١-٢

كتاب شريف اصول كافي مرحوم كليني از معتبرترين كتب حديثي شيعه و شامل سلسله سند احاديث 
است؛ اما جهت اختصار از آوردن متن كامل عربي روايت و نام راويان خودداري و به ذكر ترجمه روايت 

  است.جهت عمق بخشيدن به شرح معناي عقل در آن اكتفا شده 
پيش  ،آياو گفت پيشه چون خدا عقل را آفريد از او بازپرسي كرد ب« فرمايد:امام باقر عليه السالم مي
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تر باشد نيافريدم فرمود به عزت و جاللم سوگند مخلوقي كه از تو پيشم محبوب ؛بازگشت ،گفت بازگرد ؛آمد
» امر و نهي كيفر و پاداشم متوجه تو است را تنها به كسانيكه دوستشان دارم به طور كامل دادم. هماناو و ت

  ).١٠، ١: ج ١٣٦٦(كليني رازي، 
اين عقل، اوّلين آفريده از مخلوقات روحانى است كه از نور الهى آفريده شده و در سمت راست عرش  

ترين خلق خداوند و مورد لطف و عنايت الهى محبوببردار خداست و در نتيجه و فرمانجاى گرفته است 
). مالصدرا عقل را به جوهر مجرد محض معنا كرده است. ١٥٢، ١: ج ١٣٨٣فته است (مالصدرا، ار گرقر

شود: چون خدا جوهر مجرد محض يا همان عقل را آفريد، او را به سخن پس معناي روايت اين چنين مي
يي بيان گفتن درآورد. حائري يزدي در اينجا بر اين عقيده است كه مالصدرا براي ادعاي خويش شاهد روا

داند كه با معارف نكرده است. صدرالمتألهين در بحث اثبات تجرد نفس، احكام شريعت را منزه از اين مي
شود از متن روايات، همين نظر ). در اينجا كوشيده مي٣٠٣، ٨: ج ١٩٨١يقيني مخالف باشد (مالصدرا، 

است و » اول ما خلق اهللا«عقل  مالصدرا استخراج شود و با دليل و شاهد روايي اثبات شود كه مراد از
 »اوّل ما خلق اهللا العقل« از پيامبر گرامي نقل شده است:مقصود از اين عقل جوهر عقالني مجرد است. 

و نيز در برخي اخبار اهل سنت آمد همان) »(اوّل ماخلق اهللا نوري«) و ٩٧، ١، ج ١٣٦٣مجلسي، (
  ). ٣٠٩(همان، » اوّل ماخلق اهللا روحي« است كه 

تمام اين روايات تعبير از خلقت آمده است و معناي خلقت در اينجا صدور بدون واسطه از حق تعالي در 
كند و اين مخلوق بايد مستقل و قائم به ذات خويش باشد. اما اوصاف است. يعني خدا خلق و جعل مي

خوب و  شوند؛ يعني اول بايد خلق صورت گيرد و سپس مخلوق داراي تشخيصخلقت با واسطه جعل مي
واسطه خدا و رساند كه خدا نخست عقل را خلق كرد و عقل مخلوق بيبد بگردد. ظاهر اين روايات مي

موجود مستقل است؛ اما اوصاف آن عقل، مخلوق باواسطه خدا هستند. اين روايات داللت روشني دارد كه 
اض است. جواهر واسطه است. پس منظور از عقل جوهر است. زيرا جوهر مقدم بر اعرخلق عقل بي
شود كه منظور از اند. بنابراين از همين روايات استفاده ميواسطه و اعراض، مخلوقات باواسطهمخلوقات بي

عقل، جوهر مجرد است؛ زيرا خداوند امر كرد و عقل خلق شد. روح چون مجرد است پس متعلق امر 
گذاري اين جوهر به ). وجه نام٢٧: ١٣٩١گيرد(حائري يزدي، تعالي قرار ميشرط حقوقيدواسطه و بيبي

عقل، به اين خاطر است كه اين جوهر، مجرد از ماده و حضور محض و همان درك حضوري است و هرچه 
راجع به درك گفته شود، درباره اين جوهر مجرد صادق است. دركي كه استناد به جوهر عقل دارد درك 
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  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

  ).٢٨حضوري است (همان، 
  

  دوم اصول كافيمعناي عقل در حديث  -٢-٢
اى آدم من «كند كه جبرئيل بر آدم نازل شد و گفت: على عليه السالم روايت مى امام اصبغ بن نباته از

را در انتخاب يكى از سه چيز مخير سازم پس يكى را برگزين و دو تا را واگذار. آدم و ام كه تمأمور شده
جبرئيل به حياء و دين گفت  .ل را برگزيدمگفت چيست آن سه چيز؟ گفت: عقل و حياء و دين آدم گفت عق

آن دو گفتند اى جبرئيل ما مأموريم هر جا كه عقل باشد با او باشيم. گفت  .شما باز گرديد و او را واگذاريد
اين حديث راويان ضعيفي نظير سهل بن زياد ). در طريق ١١، ١: ج ١٣٦٦(كليني، » خود دانيد و باال رفت

برهان «رساند، چون با نمي زياني به صحت مضمون آن ،اين ضعف؛ اما دو مفضّل بن صالح وجود دار
شود. بسياري از احاديث رسيده درباره اصول معارف و مسائل توحيد و جز آن نيز چنين تقويت مي» عقلي
منظور، امر تكويني است نه امر تشريعي. يعني در آن دو امر جايز است:  ).١٥٦، ١: ج ١٣٨٣(مالصدرا،  است

  ).١٥٧كنند (همان، كنند و گروهي نيز سرپيچي مياز آن اطاعت مي گروهي
گويد اين غذا را بخور! اين اراده تشريعي است؛ اما خوردن دوا توسط به عنوان مثال وقتي طبيب مي

شود و در غير اين صورت عاصي مريض اراده تكويني است. اگر مريض امر طبيب را انجام داد مطيع مي
تعالي، در امور مرتبط با اراده تشريعي است؛ اما در اراده تكويني ظور از عصيان يا اطاعت حقاست. بنابراين من

مانند مردن يا خلقت، هركاري كه خدا بكند از اختيار ما خارج است و فرض عصيان و طاعت در آن راه 
شود و اين معناي ان ميندارد. بنابراين در تكاليف الهي اراده تكويني وجود ندارد، بلكه هرچه خدا بخواهد هم

  اراده تكويني است. 
 الجبالِ و االرْضِ  و السَّمواتِ  علي االَمانَةَ  عَرَضنا اِنّا«نظير اين آيه كه اشاره به امر تكويني دارد: 

) تكليف( امانت ما گمان،بي »:جَهوالً  ظلُوما كانَ  اِنَّهُ  االِنسانُ  حَمَلَها وَ  ِمنها اَشْفَقْنَ  وَ  يَحْمِلْنَها اَنْ  فَاَبَيْنَ 
 انسان و ترسيدند آن از و زدند باز سر آن برداشتن از هاآن اما داشتيم، عرضه هاكوه و زمين و هاآسمان بر را

امانت الهي نظير همين  .)٧٢است (احزاب/  نادان و پيشه بيداد بسيار او كه راستي كشيد. دوش به را آن
مسئله خلقت و اراده است. مالئكه، فاقد ماده هستند و عقل و مجرد محض هستند، لذا اطاعت محض 

 كه دهدمى فرمان شما به خداوند »أَهْلِها إِلى الْأَماناتِ  تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللّهَ  إِنَّ«هستند؛ اما امر در آيه 
كرده  ) امر تشريعي است و وابسته به ماست، زيرا خداوند به ما امر٥٨بدهيد (نساء/  صاحبانش به را هاامانت



  
  
  
  
  

 ١١٩   ▪ روح اهللا آدينه/ سمانه شاهرودي 

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

اي واسطه را انجام دهيم؛ بنابراين مراد از امر در حديث مورد بحث ما امر تكويني است كه اراده تا اين عمل
: ١٣٩١ئري يزدي، اي نيست (حاگيرد. خطاب در اينجا به معني توجه است و بين امر و آمر واسطهقرار نمي

٥٣.(  
خداوند سه خصلت عقل، حياء و دين را بر آدم عرضه كرد و فرمود يكي از اين سه خصلت را انتخاب 
كن. در اينجا مراد از اختيار، به نحو مانعة الخلو است. يعني نبايد هر سه را رفع كني؛ اما اگر هر سه را هم 

رح اين حديث به اين مسئله توجه نكرده است كه انتخاب كني مانعي ندارد. مرحوم عالمه مجلسي در ش
)؛ ولي چون آدم تصور كرد كه يكي را ٣٢، ١: ج ١٣٦٣ما در اينجا سه قسم منفصله داريم(نك: مجلسي، 

بايد به صورت منفصله حقيقيه انتخاب كند و او عقل را انتخاب كرد. همين كه عقل را انتخاب كرد، حيا و 
ه اين دليل است كه در واقع رابطه اين دو منفصله حقيقيه نبود، بلكه مانعة دين هم به دنبال عقل آمدند. ب

الخلو بود؛ هرچند آدم خيال كرد كه منفصله حقيقيه است. وقتي جبرئيل به حيا و دين امر كرد كه به دنبال 
رابطه كار خودتان برويد، آن دو گفتند ما مأموريم كه هرجا عقل است در آنجا باشيم. مالصدرا در اينجا 

منطقي بين حيا، دين و عقل نياورده است و آنچه آورده جنبه رواني دارد. از آنجا كه معلول بدون علت و 
رو، بايد شناسايي اينترجيح بال مرجح محال است، بايد مرجح و غايت براي حوادث وجود داشته باشد. از

  اند. ها به سه چيز منحصر شدهلتكنيم كه رابطه منطقي و فلسفي عقل، حياء و دين چيست و چرا اين خص
عدم «يابيم؛ اما اين دليلي بر نبودن نيست؛ زيرا شايان توجه است كه گاه اين هدف و مرجح را نمي

بينيم؛ نه اينكه نيست. مسئله ديگر اينكه بايد ثابت ؛ يعني هدف را ما نمي»الوجدان ال يدل علي عدم الوجود
و معني امر تكويني همين استلزام عقلي است. مالصدرا خواسته  كنيم چرا عقل مستلزم حياء و دين است

توانيم از عقل اند كه ما نميبين زبان وحي و عقل تفاهم برقرار كند و روشن كند كه چرا حياء و دين گفته
جدا شويم . استلزام در اين حديث زبان وحي است. بايد ببينيم كه به زبان عقل چرا عقل مستلزم حياء و 

). در عقل چه اولويتي نسبت به حيا و دين وجود داشت كه آدم آن را ٥٤: ١٣٩١(حائري يزدي، دين است
دانند. آيا انتخاب آدم نظير رأي متكلمين بوده يا براي اختيار كرد؟ متكلمين ترجيح بال مرجح را محال نمي

لت مرجّح را يعنى آن ما ع ،هادر اين مثال«اند: آن مرجحي داشته است؟ فالسفه به متكلمين پاسخ داده
شناسيم نه اينكه چنين مرجّحى نمى ،شود اراده به يك طرف بالخصوص متمايل شودچيزى كه موجب مى

تواند عللى را كه موجب تعلق اراده به يك اند كه انسان همواره مىوجود ندارد. اين اشخاص گمان كرده
كه هزاران عوامل نفسى در مرتبه شعور شود تميز بدهد و حال آنكه در علم النفس ثابت شده طرف مى

ها اطالع است. پس اين مثالكند كه شعور ظاهر ما به كلى از آنها بىمخفى ما، در ترجيح اراده دخالت مى



  

  

  

  

  تبيين معناي عقل از منظر مالصدرا و حائري يزدي با تكيه بر اصول كافي   ▪   ١٢٠

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

  ).٦٥٥، ٦ ج :١٣٨٩ مطهرى،(» گرفت» ترجيح بال مرجّح«توان دليل بر وقوع را نمى
كند كه ما به وسيله عقل، اعتقاد الل ميوجه ترجيح عقل بر حياء و دين چيست؟ حائري چنين استد

كنيم و عقل در اينجا به معني خصلت انساني است و به معني عقل متصل و مدرك به وجود خدا پيدا مي
كليات است كه غير از عقل در حديث اول است. به وسيله اين عقل است كه تمام حقيقت اشيا را درك 

و شرافت عقل مدرِك هم به شرافت مدرَك و معقولش  ترين ادراك انساني استكنيم. تعقل شريفمي
شوند. پس طبق اين تعريف وجه ترجيح است؛ زيرا خدا و صفات و تمام كائنات به واسطه عقل شناسايي مي

رود. آن بر حيا و دين روشن است. وقتي خدا با عقل شناخته شد، انسان به دنبال شناخت دين و حيا هم مي
به خدا، دين و حيا نيز ندارد. لذا رتبه دين و حيا بعد از عقل است؛ اما امكان ندارد اعتقاد برعكس، انسان بي
). ٦٢: ١٣٩١ولي دين و حيا نداشته باشيم (حائري يزدي، –به معني حقيقي كلمه  –كه خدا را بشناسيم 

چرا دين و حيا از لوازمات عقل هستند؟ آيا هرجا عقل باشد حيا و دين نيز هستند؟ در اينصورت حيا و دين 
شود در اينجا استلزام وجود دارد؛ زيرا عظمت خدا را به وسيله عقل آيند. گفته مياز لوازم عقل به شمار مي

كنيم، همين كنيم. از آنجايي كه نسبت ما به خدا نسبت فقر امكاني است و ما درك حقارت ميتعقل مي
گذارد و در ما حياء به شود؛ يعني اين درك حقارت بر روي قواي عملي ما تأثير ميامر سبب ايجاد حياء مي

تيم. خدا غني آيد. پس حياء هم به وسيله عقل حاصل شد. خدا غني مطلق و ما فقير مطلق هسوجود مي
بالذات و ما فقير بالذات هستيم. پس الزمه درك و تعقل حق تعالي اين است كه در ما حياء به وجود آيد و 

بعد از درك حق تعالي  –اي نكرد كه مالصدرا به آن اشاره –بعد از آن طبق قاعده عقل نظري و عملي 
)؛ يعني علما كه به وسيله ٢٨(فاطر/  »لعُلَماءإنَّما يَخشي اهللا مِن عِبادِه ا«شود. در ما خشيت حاصل مي

كنند اين علم آنان مشعر به عليت است. يعني علم آنان موجب خشيت آنان علم درك حق تعالي مي
شود و عملي كه شود. بعد از آنكه تعقل عاقل براي خشيت او كليت پيدا كرد در عالم منشأ عمل ميمي

س عقل هم مستلزم حياء و هم مستلزم دين است. وقتي عقل دهند. پموجب نافرماني باشد انجام نمي
 ).٦٣: ١٣٩١پذير نيستند (نك: حائري يزدي،حاصل شد آن دو جدايي

  
  بررسي معناي عقل در حديث سوم -٣-٢

چيزي است كه به وسيله آن، خدا «فرمود: ايشان » عقل چيست؟« شخصي از امام ششم(ع) پرسيد:
فرمود: امام » پس آنچه معاويه داشت چه بود؟«: پرسيدآن شخص ». پرستش شود و بهشت به دست آيد

  ).١١، ١: ج ١٣٦٦(كليني،» تآن نيرنگ است. آن شيطنت است. آن نمايش عقل را دارد، ولي عقل نيس«



  
  
  
  
  

 ١٢١   ▪ روح اهللا آدينه/ سمانه شاهرودي 

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

داند نه مشترك معنوي. مشترك معنوي يعني يك لفظ و يك معني حائري عقل را مشترك لفظي مي 
ترك لفظي يعني يك لفظ با معاني گوناگون. مالصدرا و حائري معاني با مصاديق گوناگون است، ولي مش

 گوناگون عقل را در ذيل اين حديث آورده است كه عبارتنداز:
  

 عقل به معني غريزه -١-٣-٢
يابد و آماده پذيرش دانشهاي نظري اي است كه انسان به وسيله آن از حيوانات امتياز ميقل غريزهع

. به لحاظ زيستي ندهستشود، و در آن، كودن و هوشمند يكسان فكري ميهاي و انديشيدن در صنعت
فرق  مشتركات انسان با حيوانات، حيات و تفكر است؛ اما وجه امتياز انسان از حيوانات در حاق ذات اوست.

 ؛نداين است كه انسان قوة ناطقه و عاقله دارد، ولي حيوانات ديگر اين قوّه را ندار انسان با بقية حيوانات،
توانند مانند انسان تفكر و انديشه كنند و از جزئيات، كلياتي را كشف كنند يا از كليات، جزئياتي را يعني نمي

ولي انسان با وجود قوة عاقله كه خداوند در نهاد او  ؛درك كنند يا درس بخوانند و بر علمشان افزوده شود
ين معناي عقل را در كتاب برهان مورد استفاده حكما ا .قرار داده، ميتواند به علوم بي شماري دست يابد

دهند و مقصودشان نيرويي است كه نفس به وسيله آن بدون قياس و فكر و به صورت فطري به قرار مي
. اين نيرو را ما حتي در خواب نيز داريم. احمق هم رسديابد و به علوم آغازين ميمقدمات بديهي دست مي

ند از آن استفاده كند. اين نيروي انديشه را كه واجب است در همه ما باشد غريزه توااين نيرو را دارد، اما نمي
گويند. در نتيجه آن معناي عقلي كه به معاويه نسبت داده شد اين معناي غريزه نيست. زيرا معاويه و مي

 ).١٦٠، ١: ج ١٣٨٣علي (ع) هر دو داراي اين عقل هستند چون هر دو انسانند (مالصدرا، 
  

  اثبات و نفي معيار معناي به عقل -٢-٣-٢
كند و گويند: عقل اين را اثبات و آن را نفي مياصطالح متكلمان است كه ميعقل در اين معني  

. ؛ مانند اين كه عدد دو، دو برابر عدد يك استاستمعاني ضروري نزد همگان يا بيشتر مردم شان مقصود
 عقل حكم مقتضاي شودمي گفته معموالً  و است محموده آراء و عامه مشهورات معناي به اينجا در عقل
كند. اگر كسي شمارد يعني عقل مستقالً نيكي و بدي اشيا را ادراك ميمي درست را آن عقل و است اين

فهمد و نيازي به گويند عقل مستقًال ميبپرسد به چه دليل عدل خوب است يا ظلم بد است، در اينجا مي
از  رد. حسن عدل و قبح ظلم همواره مورد قبول است. داليل فقهي را عبارتدليل خارجي نظير شرع ندا

اند و اين حكايت از عظمت دانند و عقل را در رديف قرآن و سنت آوردهقرآن، عقل ، سنت و اجماع مي



  

  

  

  

  تبيين معناي عقل از منظر مالصدرا و حائري يزدي با تكيه بر اصول كافي   ▪   ١٢٢

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

عقل در درك معرفت و شناسايي اشياء دارد. قضايايي كه مستقالت عقليه هستند مربوط به زمان و مكان 
بوده و در پيش تمام ملل مورد قبول است. اين قضايا از لحاظ منطقي قضاياي مشهوره هستند و خاصي ن

: ١٣٩١يزدي،  حائري(از نظر ما داراي داليل عقلي هستند. در اين روايت اين معناي عقل نيز مراد نيست 
٦٨(. 

 
  عقل به معناي فطنت ( معناي مورد نظر در روايت) -٣-٣-٢

گويند كه او عاقل است و بازگشت آن به خوب ه وجود آن در كسي، مردم ميچيزي است كه به واسط 
فهميدن و سرعت ادراك در استنباط چيزي است كه سزاوار گزينش يا اجتناب است؛ گرچه در زمينه 

 امور تعقل حديث، اين معناي ريشه«: گويدمي باره اين در مالصدرا  د.هاي دنيايي و هواي نفس باشغرض
 توانيممي ما كه هستند هاييدانش و آرا مبادي آنها كه است اخالق كتب در شده گرفته كار به قضاياي و

 اين نسبت). ١٦١، ١: ج ١٣٨٣مالصدرا، ( »گزينيم دوري آنها از يا داده انجام را آنها تا كنيم درك را آنها
 برهان كتاب در رفته كار به عقل با ضروري علوم نسبت مانند اخالق كتب در رفته كار به عقل با قضايا
داند البته صدرالمتألهين تفكر در داليل توحيد و نبوت و معاد را با كمك عقل نظري امكان پذير مي .است

  ).٤١٣: ١٣٧٥(مالصدرا، 
ارسطو اولين فيلسوفي است كه به تقسيم دوگانه عقل پرداخته است. وي عقل نظري را مربوط به 

هاي عقل داند. عقل عملي از آگاهيبوط به ادراك امور عملي ميادراك امور تكويني و عقل عملي را مر
-٢٥٣، ٢: ج ١٤٠٣كند تا بداند كه چگونه بايد عمل كند(ابن سينا، نظري به صورت ابزاري استفاده مي

 هايميان هستي از عملي قضاياي پردازد. نتايجمي هابايستي به ناظر قضاياي استنتاج به عملي ). عقل٢٥٢
 اختياري هاي هدف به آدمي بتواند تا شوندمي انتخاب و شناسايي هاانسان به مربوط جزيي امور و مشخص

 ان يجب فيما واجب« كندسينا استنباط ميگفته ابن به كه است چيزي آن عملي، عقل. شود نايل خود
 و است نظري عقل معقوالت همان اول، مرحله در عملي عقل ). بنابراين،٢٢٠: الف١٣٨٤حائري، ( »يفعل

 در گراييانديشه و تعقل نهاد از كه است عملي هماني، اين و حمل بر اساس قاعدة عقل، دوم مرحله در
. گرددمحسوس مي جهان در  ما اخالقي موجب سازمان دهي نظام و گرفته سرچشمه مقدر شده، معقوالت

 در اگر كه است آن گوييم،مي »عقل« مجازگويي نوع هيچ بدون را عمل گونه اينكه اين راستي نشانة
 و مشخص كه اين با عدالت، اجرايي عمل اين گرفت. انجام درستي به معقول عدالت اجراي خاصي وضع

 تجسم طبيعت، جهان در كه شودمي خوانده معقول عدل همان عيناً است، تجربي صددرصد و محسوس



  
  
  
  
  

 ١٢٣   ▪ روح اهللا آدينه/ سمانه شاهرودي 

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

 حائري،( است موجود محسوس، در معقول كه است فيلسوف گفته معناي همين، و است يافته تمثل و
٣٤-٣٥: ١٩٩٩.(  

 وسيله به عاليه مبادي از كه علمي و انفعالي جزئي يكي هستند؛ آدمي نفس جزء دو عقل، دو اين پس
 جزئي دومي، و) قيامت روز و خدا به ايمان( شوندمي منفعل هستند، خودشان آنها غايت كه معارفي و علوم
 و طاعات انجام يعني است؛ آنها مقتضاي به عمل آنها غايت كه علومي و آرا سبب به كه عملي و فعلي
 اين و كندمي اثر زيرين طبقات در ناپسند، اخالق از رهايي و حسنه اخالق به تخلّق و معاصي از پرهيز
 او غير از بريدن و خدا به تقرب شوند، حاصل هدف دو اين كه هنگامي پس است. شريعت و دين همان

. طبق نظر حائري، آن هنگام كه عقل نظري چه به صورت )٢٢٥، ١: ج ١٣٨٣مالصدرا، ( شد خواهد حاصل
هاي كلي و چه بر وجه قياسهاي جزئي به عمل منتهي گردد و موجب تحرك قواي بدن شود، عقل قياس

عملي است و اگر به هيچ وجه منتهي به عملي از سوي عامل مسؤول نشود و عقل در همان نظريه مجرد 
يك نوع «گويد: ). حائري دراين باره مي١١٩ب:  ١٣٨٤بماند، همان عقل نظري است (حائري، خود باقي 

بريم؛ مثال از مفاسد دوري كنيم يا به منافع و هاي جزئي علم به كار ميعقل عملي است كه ما در روش
به اين معنا  رسيم . اين عقل راهنماي ما در تمام عملكردهاي جزئي ماست. اين را فطنت گويند.مصالح مي

   )٦٧: ١٣٩١يزدي،  حائري(» كه انسان داراي قدرتي باشد كه تمام امور مربوط به خود را درك كند.
كنند، با اين تفاوت كه عقل نظري، آن حقايق كلي البته طبق نظر مظفر هر دو عقل كليات را درك مي

هاي مربوط به معقوالت و شناخت كند كه مربوط به كردار و رفتار انسان نيست؛ اما عقل عمليرا درك مي
ها، را درك مي كند؛ مانند نيكويي عدل و زشتي ظلم. اين قضيه ها و بايستگيافعال انسان، يعني شايستگي

عدل « ، مربوط به عقل نظري است؛ اما اين قضاياي كلي كه »كل بزرگ تر از جزء است«كلي كه 
رسد اين معناي ). به نظر مي٢٣٢: ١٣٨٤ت (مظفر، ، از ادراكات عقل عملي اس»ظلم بد است«يا » نيكوست

ما عبد «از عقل مطابق با معناي حديث باشد. زيرا اگر اين توان استنتاج ذهني در مسير صحيح باشد همان 
شود. پس خواه در مسير شود و اگر در مسير صحيح نباشد شيطنت ميمي» به الرّحمن و اكتسب به الجنان
دهد. در جايي كه مسير اشتباه، اين عقل است كه براي ما قياس تشكيل مي درست حركت كنيم و خواه در

كند؛ چون در واقع كند اينجاست كه معناي حديث به شيطنت تطبيق ميعقل در مسير گمراهي حركت مي
شبيه به عقل است، اما مولد و محرك آن انگيزه و احساسات و شهوات است. از نقطه نظر صورت هر دو 

   اند.يكي را عقل و ديگري را شيطان و هواهاي نفساني تشكيل دادهقياس هستند. 
 



  

  

  

  

  تبيين معناي عقل از منظر مالصدرا و حائري يزدي با تكيه بر اصول كافي   ▪   ١٢٤

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

  عقل به معناي جوهر مجرد -٤-٣-٢
اند كه تعلقي به چيزي جز مبدع و آفريننده خود، خداوند را موجودي گفتهاسفار اربعه عقل در كتاب 

(مالصدرا،  نيست »امكان و قصور«يا » عدم«قيّوم، ندارد و كماالتش بالفعل است و در آن هيچ جهت 
  ).١٦١، ١: ج ١٣٨٣

اين عقول همواره در ذكر و تسبيح حق تعالي هستند. ارتباطي به ماده ندارند و ازلي و ابدي هستند؛ 
گانه به نوعي اختصاص به انسان داشت؛ يعني اگرچه به نوعي مخلوق خدا هستند. تمام آن معاني پنج

باطي به انسان طبيعي ندارد، بلكه به مجردات  عقليه مربوط انساني كه داراي حيات است . اما اين معنا ارت
  .)٦٧: ١٣٩١يزدي،  حائري( است

  
 تطبيق و مقايسه ديدگاه مالصدرا و حائري يزدي -٣

در اين تحقيق به تحليل معنا و مفهوم عقل از ديدگاه دو شارح اصول كافي(مالصدرا و حائري يزدي) 
اختالف نظرهاي اما  ؛داراي نقاط اشتراك فراواني است ديث اولمحقّق در ح دو هاي ايننگرشپرداختيم. 

 هذا إن« اند: . حائري و مالصدرا عقل را به جوهر مجرد محض معنا كردهآنها را نيز نبايد از نظر دور داشت
 في الموجودات ثاني و أتمّها و أعظمها و األوّل الحقّ الي المجعوالت أقرب و المخلوقات أوّل العقل،

 و آنها ترينكامل و ترين بزرگ و خداوند به مخلوق ترين نزديك و آفريده نخستين عقل، اين»: الموجوديّة
)؛ اما حائري در اثبات نظر مالصدرا دليل و شاهد روايي ٢١٦، ١: ج ١٣٦٦است (مالصدرا،  موجود دومين

واسطه كند كه خلق عقل، بياست و از روايات استفاده مي» اول ما خلق اهللا«آورد كه مراد از عقل مي
است. پس منظور از عقل جوهر است و چون اين جوهر، مجرد از ماده و حضور محض است آن را عقل 

  گويند و اين همان درك حضوري است. مي
 تفسيري هركدام كه دارند اختالفاتي) استنطاق مانند( اول حديث اصطالحات برخي معاني در همچنين

 به شدنش نزديك و خداوند به ناطقه نفس آوردنروي معناي به را اقبال مالصدرا همچنين .دهندمي ارائه
        قائل حركت دو عقل در كامل انسان براي و داندمي يقين و معرفت تحصيل طريق از حق حضرت

 براي نزولي ادباري حركت دوم خويش؛ نفس به بخشيدن كمال براي صعودي اقبالي حركت يكي: شودمي
 سوي از و بيا ما سوي به داند؛ يعنيمي اعتباري را ادبار و اقبال حائري درحاليكه .ديگران تكامل به كمك

 حق به كه است وجود معني به اقبال فلسفي تعبير به. است الرّبي يلي و الخلقي يلي جنبه كه بازگرد ما
 مالصدرا    دوم حديث در .است مرتبط خلقت و كثرت به كه است ماهيت معني به ادبار و دارد ارتباط تعالي



  
  
  
  
  

 ١٢٥   ▪ روح اهللا آدينه/ سمانه شاهرودي 

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

 امر تكويني دقيق تفسير و تعريف با حائري و تشريعي نه است تكويني امر امر، از منظور اينجا در گويدمي
 با رابطه در حائري حديث در همين. كندمي تأييد را مالصدرا نظر آن، براي هاييمثال آوردن و تشريعي و

 رابطه و كشيده چالش به را مجلسي عالمه و مالصدرا نظرات گانه،سه هايخصلت به نسبت انسان اختيار
  .است كرده برقرار دين و حيا عقل، بين فلسفي و منطقي

 كارهاي ترك و طاعات انجام بر توانائي آن با كه است نيرويي« :گويدمي دين تعريف در مالصدرا
شناختي دين، به نقش آن كنار شأن جامعه . در اينجا صدرا در)١٥٧، ١ج  :١٣٨٣مالصدرا، ( »يابيمي زشت

در سعادت و تكميل قواي نظري و عملي انسان اشاره دارد. اين تبين نشان از ماهيت دين دارد تا جائي كه 
اي كه نبي يا اي است كه از سوي پروردگار و به واسطه انسان برگزيدهاز نظر صدرا دين قانون و برنامه

سامان بخشي به امورفردي و اجتماعي خلق در حين حيات و پس از آن و شود به منظور رسول ناميده مي
مالصدرا، ( فرستاده مي شود -در دو بعد نظري و عملي نفس -و سعادت شايسته شان رساندن آنان به كمال

  .)٢٠٥، ٥ ، ج١٣٨٣
 تابع هركس اينكه يعني اعم معناي به دين. كندمي تقسيم اخص و اعم معناي به را دين حائري

 باالترين پذيرش از است عبارت اخص معناي به دين و باشد خواهدمي هرچه شريعت آن و باشد شريعتي
 معنا طاعات و معروف به را دين كه مالصدرا حائري با نظر .شودمي تفسير خدا قدرت به گاهي كه اشياء
 آن عبارت حقيقي معني است و قوانين از سري يك به التزام آن از موافق نيست و معتقد است كه مراد كرد،

   .)٥٩: ١٣٩١يزدي، حائري( نيست معروف به عمل از
 است برتري شعور انساني خصائل اين جمله از. هاستانسان اداركي خصائل اينجا در خصائل از مراد

 نيروهايي فعاله قواي. منفعله قواي و فعاله قواي: دارد وجود قوا گونه دو موجودات اين در. ندارند حيوانات كه
 مجموعه زير دين. شوندمي او عمل و فعل منشأ نيروها اين و دارند وجود شعورذي موجود يك در هستند كه

 كندمي ايجاب عملي عقل. است منكرات از پرهيز و عبادت و فعل جهت در فعاليتش زيرا است؛ قوه اين
 دين پس. شودمي زندقه و كفر كنيم عمل بد اگر و است دين از عبارت اين و برداريم قدم درست راه در كه
 است و قواي پذيرش انفعال از مراد. گيردمي قرار فعاله قواي پوشش زير و بوده عملي قواي تقسيمات از

 هستند: قسم بر دو نيز انفعاليه قواي .شودمي انسان نفس در چيزي حلول منشأ هستند و انفعال منشأ انفعاليه
 حياء محسوسات ادراك. است محسوسات ادراك قبيل از يا باشدمي عقل كه است كليات ادراك قبيل از يا
 به ما بنابراين. گيرندمي قرار انفعاليه قواي پوشش زير عقل و حياء پس. آيدمي خارج از كه است خجل و

 عبارت آن و بود ديگري ضد يكي كه داشت طرف دو فعاله قواي كه شديم نايل خصلت سه اين انحصار



  

  

  

  

  تبيين معناي عقل از منظر مالصدرا و حائري يزدي با تكيه بر اصول كافي   ▪   ١٢٦

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

 خصلت سه مجموع در و شد حياء و عقل به تقسيم انفعاليه قواي اما و است كفر آن مقابل كه دين از بود
 كرد، معنا طاعات و معروف به را دين كه مالصدرا با نظر حائري بنابراين .)٦٠، همان(آمد  دست به انساني

 مراد بلكه نيست؛ معروف به عمل از عبارت دين حقيقي معني: گويدمي موافق نيست و ضمن توضيحاتي
 برشمرده عقل براي معني حائري چهار و مالصدرا سوم حديث در .است قوانين از سري يك به التزام آن از
  .اندكرده تفسير و نموده بيان را به فطانت روايت نظر عقل در مورد معناي معاني، اين توضيح ضمن و

  تحليل و ارزيابي  -٤
اصول كافي يكي از كتب اربعه شيعه است و استاد مهدي حائري يزدي با شرحي عقلي و نقلي به 

حائري يزدي هريك از ابواب اصول كافي را از منظر لغوي، بررسي روايات اصول كافي پرداخته است. استاد 
رجالي، روايي و به ويژه عقلي مورد تحقيق و بررسي و مداقّه عقلي خود قرار داده و در خالل شرح روايات 
به شرح اصول كافي مالصدرا و عالمه مجلسي اشاره كرده است و در صورت اختالف نظر ميان آن دو به 

پردازد. بنابراين ايشان هم در شرح روايات، مانند مالصدرا از گوهر عقل بهره برده ها ميداوري ميان آن
  است و مقايسه آراء ايشان با مالصدرا كاري نابجا نيست. 

...)  و ادبار و ،اقبال استنطاق مانند( اول حديث اصطالحات برخي معاني آن دو انديشمند بزرگ در
 مثال آوردن و تفسير و تعريف با حائري دوم حديث در. دادند ارائه تفسيري هركدام كه داشتند اختالفاتي

  حائري يزدي  مالصدراي شيرازي  تطبيق ومقايسه
  جوهر مجرد محض با شاهد روايي  جوهر مجرد محض با دليل عقلي  اول يثدر حدمعناي عقل 

  ياءاش يقتوتمام حق ياتعقل متصل و مدرك كل  مدرك معاني ضروري توسط همگان يا بيشتر مردم  معناي عقل در حديث دوم

   يوجود به حق تعالارتباط   يحركت صعود ،آوردن نفس ناطقه به خدايرو  معناي اقبال

  به كثرت و خلقت  يتماهارتباط   يحركت نزول يقين،معرفت و  يقدور شدن از طر  معناي ادبار

  سخن با مثال  ينمتأييد ه  )يعينه تشر( ينيامر تكو  معناي امر
  ياله ينبه قوان يداكردنتعهد و التزام پ  بر انجام طاعت و عمل به معروف ييتوانا  معناي دين

 سرعت استنباط كه موجبفطانت و فهم خوب و   معناي عقل در حديث سوم
  شوديم يتاز معص يطاعت و دور

به مصالح  يدناز مفاسد و رس يكه باعث دور يطنتدر مقابل ش
  شوديم



  
  
  
  
  

 ١٢٧   ▪ روح اهللا آدينه/ سمانه شاهرودي 

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

 مالصدرا نظرات گانه سه هايخصلت به نسبت انسان اختيار با رابطه در ولي كند؛مي تأييد را مالصدرا نظر
 و است كرده برقرار دين و حيا عقل، بين فلسفي و منطقي رابطه و كشيده چالش به را مجلسي عالمه و

 توضيحاتي و ضمن كرده رد كرد، معنا طاعات و معروف به را دين كه مالصدرا نظر حائري سوم، حديث در
  .است قوانين از سري يك به التزام آن از مراد بلكه نيست؛ معروف به دين، عمل حقيقي معني: گويدمي

و تحليل بررسي » العقل و الجهل«با توجه به محدوديت كمّي اين مقاله، تنها سه روايت نخست كتاب 
  محتوايي شده است و در اين سه روايت معاني عقل بدين شرح تبيين گرديد:

قَاَل لَمّا خَلَقَ اللُّه الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَُه ثُّم قَالَ لَهُ أَقْبِْل فَأَقْبَلَ ثُّم قَاَل لَُه أَدْبِْر فَأَدْبََر  «...در حديث اول:  أ.

 ا إِنّيثُّم قَاَل َو عِزّتِي َو جَلَالِي مَا خَلَقُْت خَلْقًا هَُو أَحَّب إِلَّي مِنَْك َو لَا أَكْمَلْتَُك إِلّا فِيمَْن أُحِّب أَمَ

جوهر «حائري يزدي و مالصدرا، عقل را به  .»إِيّاَك آمُُر وَ إِيّاكَ أَنْهَى َو إِيّاكَ أُعَاقِبُ َو إِيّاكَ أُثِيبُ
اند كه درك حضوري نسبت به خود دارد. حائري دليل خود را بدين صورت شرح معنا كرده» مجرد محض

تعالي است و اين مخلوق بايد مستقل و در اينجا صدور بدون واسطه از حق » خلقت«دهد كه معناي مي
قائم به ذات خويش باشد، پس منظور از عقل جوهر است نه عرض! حال سوال اين است كه اگر منظور از 
عقل در اين روايت جوهر مجرد عقالني با هر عنواني مثل مخلوق اول يا حقيقت محمديه يا ... باشد، 

شود! حال آنكه حداقل در فلسفه ادعا آن ه توجيه ميانتهاي روايت كه بحث عقوبت و ثواب است، چگون
معني ها بياست كه موجودات مجرد عقلي ثابت هستند و هيچ تغييري ندارند و لذا عقوبت و ثواب براي آن

  است. و از طرفي معني ندارد ساير مخلوقات خطا كنند و مخلوق اول عقوبت شود!
» ابداع«براي موجودات مادي و » خلق«كه واژه  از سوي ديگر حداقل در فلسفه ادعا چنين است   

شود. بنابراين اگر منظور از عقل در اينجا براي موجودات مجرد فارغ از زمان و مكان و ماده استفاده مي
تناسب بيشتري » خلق«به جاي » ابداع«موجود مجرد عقالني يا همان مخلوق اول بود، استفاده از واژه 

  داشت!
قَالَ هَبََط جَبْرَئِيلُ عَلَى آدَمَ ع فَقَاَل يَا آدَمُ إِنِّي أُمِرْتُ أَْن أُخَيِّرَكَ وَاحِدَةً ِمْن «در حديث دوم:  ب.

 وَ الدِّيُن فَقَاَل آدَمُ  ثَلَاثٍ فَاخْتَرْهَا َو دَِع اثْنَتَيِْن فَقَاَل لَهُ آدَمُ يَا جَبْرَئِيُل وَ مَا الثَّلَاثُ فَقَالَ الْعَقْلُ وَ الْحَيَاءُ 

نَّا أُمِرْنَا أَْن نَكُونَ إِنِّي قَِد اخْتَرُْت الْعَقَْل فَقَالَ جَبْرَئِيُل لِلْحَيَاِء َو الدِّيِن انْصَرِفَا َو دَعَاُه فَقَالَا يَا جَبْرَئِيُل إِ 

    »مَعَ الْعَقْلِ حَيْثُ كَانَ قَالَ فَشَأْنَكُمَا وَ عَرَجَ 



  

  

  

  

  تبيين معناي عقل از منظر مالصدرا و حائري يزدي با تكيه بر اصول كافي   ▪   ١٢٨

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

ل متصل و مدرك كليات و تمام حقيقت اشيا دانسته حائري يزدي عقل را به معني خصلت انساني و عق
). ١٤٦: ١٣٩٤ترين مرتبه ادراك انساني است و مستلزم حيا و دين است. حائري يزدي،است كه شريف

صدرا در اينجا به صراحت معني عقل را مشخص نكرده؛ ولي اين را پذيرفته كه بين عقل و حيا و دين 
  استلزام وجود دارد.

عقل «د كه در اينجا بنا بر صريح عبارات حائري يزدي و صدرا عقل به معناي رسبه نظر مي    
اند كه عقل به صورت تكويني مستلزم شده كه سبب تمايز انسان از حيوان است و ادعا كرده گرفته» غريزي

كه هايي حياء و دين است. اما آيا هر انساني كه عقل غريزي دارد، حياء و دين هم دارد؟! چه بسا انسان
رسد كه اين عقل صرف رو به نظر ميايناند! ازاند و متفكر، ولي از حياء و دين بويي نبردهحيوان ناطق

توان چنين ادعا كرد كه با توجه به مراتب چهارگانه تواند باشد، بلكه حداقل در فلسفه ميخصلت انساني نمي
اد، منظور از عقل در اين روايت عقل عقل: عقل هيوالني و عقل بالملكه و عقل بالفعل و عقل بالمستف

بالمستفاد است كه فردي است كه عقل نظري او بالفعل شده و در عقل عملي توانمند و قوي شده است و 
كند، به طوري كه در فهم مسائل نظري نيازي به ترتيب بنابراين ارتباط مستقيمي با مجردات تام پيدا مي

رسد كه چون مورد خطاب حضرت آدم بوده، بعيد به نظر ميو چينش مقدمات ندارد. در اين روايت هم 
 و اقرار سنخ از اسالم صدرا، نگاه صرف عقل هيوالني و عقل بالملكه و عقل بالفعل مدنظر بوده باشد! در

 فلسفه در گراييكثرت و پلوراليسم از هاييرگه گفت بتوان شايد. است معرفت قبيل از ايمان و زباني اعتراف
 يك و دين يك دهر، همه در موحّدين و حق اهل قاطبه ايشان، نظر از. خوردمي چشم به مالّصدرا دين

 حكيم كه دليلي. اندداشته خدا به بازگشت و معاد و مبدأ احوال و دين اصول و عقيده اركان همه در مسلك
 نظر به. نيست اختالفي الهي پيامبران ميان و هستند يكي در حقيقت اديان همه كه است اين دهدمي ارائه
 ؛)٣٨٣ ،٨ ج: ١٩٨١ مالصدرا،( است. نبرده حكمت از نصيبي كند،نمي پيروي پيامبران دين از كه كسي وي
 يادآور را ايشان بيان بودن دو رويه مطلب اين شرح در اسفار، بر خود تعليقه در سبزواري مالّهادي حاج
 ايشان بيان ظاهر. است باطني داراي ظاهري، مفهوم بر عالوه صدرالمتألّهين كالم«: نويسدمي و شده

: ج ١٩٨١مالصدرا، ( »عرفان مشرب مناسب آن باطن و است حكمت اهل برهانهاي تعدّدگرايي با مناسب
 شوند؛ زيرامي او عمل و فعل منشأ قوه كه آن است قوه فعاله مجموعه زير اما دين در نظر حائري ؛)٣٨٤، ٨

 و برداريم قدم درست راه در كه كندمي است و ايجاب منكرات از پرهيز و عبادت و فعل جهت در فعاليتش
  . شودمي زندقه و كفر كنيم عمل بد اگر و  التزام به عمل از عبارت دين

قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ قَالَ مَا عُبَِد بِهِ الرَّحْمَنُ َو اكْتُسَِب بِهِ الْجِنَاُن قَاَل قُلْتُ «در حديث سوم:  ج.



  
  
  
  
  

 ١٢٩   ▪ روح اهللا آدينه/ سمانه شاهرودي 

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

    »الْعَقْلِ فَالَّذِي كَانَ فِي مُعَاوِيَةَ فَقَالَ تِلْكَ النَّكْرَاءُ تِلْكَ الشَّيْطَنَةُ وَ هِيَ شَبِيهَةٌ بِالْعَقْلِ وَ لَيْسَتْ بِ

به خوب فهميدن و سرعت  اند كه هماني يزدي عقل را به معناي فطانت و زيركي گرفتهصدرا و حائر
  .ادراك در استنباط چيزي است كه سزاوار گزينش يا اجتناب است

رسد كه بنا بر صريح روايت، در اينجا صحبت از دو عقل است؛ يكي عقلي كه با آن پروردگار به نظر مي
گردد و ديگري عقلي كه همان شيطنت است. حائري و صدرا يشود و بهشت كسب ممتعال عبادت مي

اند كه منظور از عقل اول چيست كه منجر به اند؛ ولي مشخص نكردهعقل دوم را به معناي فطانت گرفته
رسد طبق آنچه گذشت اين عقل صرف عقل گردد؟! به نظر ميعبادت خداوند متعال و كسب بهشت مي

  ايد عقل بالمستفاد باشد.تواند باشد، بلكه بغريزي نمي
  

  گيرينتيجه -٥
در اين پژوهش به تحليل معنا و مفهوم عقل از ديدگاه دو شارح اصول كافي (مالصدرا و حائري يزدي) 

حمل آن بر احاديث، چنين  درباره مفهوم عقل و و حائريهاي مالصدرا ز مقايسه اجمالي ديدگاهپرداختيم. ا
اين دو محقّق داراي نقاط اشتراك فراواني است، اختالف نظرهاي  هايآيد كه گرچه نگرشبه نظر مي

كند، مي مطرح آن را برهان و استدالل با فيلسوفان روش طبق . مالصدراآنها را نيز نبايد از نظر دور داشت
 شاهد خويش ادعاي براي فقها روش طبق حائري ولي نباشد؛ يا باشد مؤيدي و شاهد او نظر براي خواه

 مالصدرا اول، حديث آورد. براي مثال درمي ديگر روايات مؤيداتي از خود براي نظر و كرده بيان روايي
 اثبات در ولي كند،مي بيان را مالصدرا نظر همين حائري. است كرده معنا محض مجرد جوهر به را عقل
 استفاده روايات از و است »اهللا خلق ما اول« عقل از مراد كه آوردمي روايي شاهد و دليل مالصدرا نظر
 استنطاق مانند( اول حديث اصطالحات برخي معاني در است. همچنين، واسطهبي عقل، خلق كه كندمي

حائري با تعريف و  دوم حديث در .دهندمي ارائه تفسيري هركدام كه دارند اختالفاتي...)  و ادبار و ،اقبال
 هايخصلت به نسبت انسان اختيار با رابطه در كند وليمي تأييد را مالصدرا تفسير و آوردن مثال نظر

 و حيا عقل، بين فلسفي و منطقي رابطه و كشيده چالش به را مجلسي عالمه و مالصدرا نظرات گانهسه
اند كه البته است. در حديث سوم حائري و مالصدرا هردو عقل را به معناي فطانت گرفته كرده برقرار دين
و مالصدرا در تعريف دين  حائري عالوه باشد. بهعقل بالمستفاد ميتواند عقل غريزي باشد بلكه نمي

كرد و نظر او به پلوراليسم نزديك شده است؛  معنا به اعتقاد قلبي را دين كه مالصدرا اختالفات نظر دارند



  

  

  

  

  تبيين معناي عقل از منظر مالصدرا و حائري يزدي با تكيه بر اصول كافي   ▪   ١٣٠

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

 عمل از عبارت دين حقيقي معني: گويدمي توضيحاتي و ضمن كرده رد در حالي كه حائري نظر ايشان را
  .است قوانين از سري يك به التزام عملي آن از مراد بلكه نيست فمعرو به

 

   



  
  
  
  
  

 ١٣١   ▪ روح اهللا آدينه/ سمانه شاهرودي 

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

  منابع
 قرآن كريم

، شرح نصيرالدين طوسي، تهران، االشارات و التنبيهاتق)، ١٤٠٣ابن سينا، حسين بن عبداهللا، ( - ١

 دفتر نشر الكتاب.

موسسه ، قم، ٣، ج النهاية في غريب الحديث و االثر)، ١٣٦٧ابن اثير، مبارك بن محمد، ( - ٢

  مطبوعاتي اسماعيليان.

آينه ، »اصفهاني مهدي ميرزا و مالصدرا ديدگاه از عقل بررسي«)، ١٣٩٨( آزاد پرور، مهدي، - ٣

 .١-١٨، صص ٤، شماره ١٩،دوره معرفت

  دارالحديث. ، قم، انتشاراتشناسي كافي، )١٣٨٧(محمدعلي،  ايازي، - ٤

 ، ترجمه:)توحيد كتاب و جهل و عقل كتاب(كافي اصول شرح، )١٣٩١( مهدي، يزدي، حائري - ٥

  حكمت. پويان، تهران، انتشارات علي

  هاي عقل نظري، تهران، موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران.)، كاوش١٣٩٤حائري يزدي، مهدي، ( - ٦

هاي عقل عملي، تهران، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه )، الف: كاوش١٣٨٤حائري يزدي، مهدي، ( - ٧

 ايران.

  .ايران فلسفه و حكمت پژوهشي مؤسسه تهران، فلسفي، جستارهاي: ب ،)١٣٨٤( مهدي، يزدي، حائري - ٨

 ، تهران، انتشارات شادي.حكمت و حكومتم)، ١٩٩٩حائري يزدي، مهدي، ( - ٩

  .آگاه انتشارات تهران، چاپ هفتم، ،منطق صوري، )١٣٧٣، (محمد خوانساري، - ١٠

جامعه مدرسين حوزه علميه  م ،ق ،٢، ج زانيمر اليسفت)، ١٣٧٤، (سيد محمد حسين ،طباطبايي - ١١

 . قم، دفتر انتشارات اسالمي



  

  

  

  

  تبيين معناي عقل از منظر مالصدرا و حائري يزدي با تكيه بر اصول كافي   ▪   ١٣٢

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

 الحديثي فقه هاي روش«)، ١٣٩٩( فائز، قاسم؛ خدامي پور، اعظم؛ رضوي، سيد محمد، - ١٢

 .١٤٣-١٦٢ ، صفحه٢٢ شماره، ١٢ ، دورهمجله عقل و دين، »كافي اصول شرح در مالصدرا

،ترجمه: سيد جواد مصطفوي، اصول كافي)، ١٣٦٦كليني رازي، ابوجعفر محمد بن يعقوب، ( - ١٣

  ، تهران، كتاب فروشي علميه اسالميه.١ج 

 ، تهران، دارالكتب االسالميه.١، ج مرآه العقول، كتاب العقل والجهل)، ١٣٦٣مجلسي، محمدباقر، ( - ١٤

، قم، ٥ و١ ج.  االربعه العقليه االسفار في متعاليه حكمت)، ١٣٨٣(ابراهيم،  محمدبن، مالصدرا - ١٥

  مولي انتشارات

، تصحيح: محمد خواجوي، ١، جشرح اصول كافي)، ١٣٦٦، (________________________ - ١٦

  فرهنگي. تحقيقات و مطالعات مؤسسه عالي، آموزش و فرهنگ وزارت تهران،

حامد  ، تصحيح و تعليق:مجموعه رسائل فلسفي)، ١٣٧٥، (______________________ - ١٧

  ناجي،تهران، انتشارات بنياد حكمت صدرا.

، ٨ج  االربعة. العقلية االسفار في المتعالية الحكمة ،)٩٨١١( ،_______________________ - ١٨

  بيروت، دار احياء التراث العربي.

  ، تهران، انتشارات صدرا.٦، ج آثاراستادشهيدمطهرىمجموعه)، ١٣٨٩مرتضي، ( مطهري، - ١٩

 ، تحقيق: عباس علي زارعي سبزواري، قم، بوستان كتاباصول الفقه)، ١٣٨٤مظفر ، محمدرضا، ( - ٢٠

  

  

   


