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 چكيده

در رابطه با حجت هـای×در اين نوشتار نخست روايت ارزشمندی از امام كاظم

و محور بحث قرار گرفته است دهـد كـه مـى سپس توضيح. خداوند بر مردم بيان شده

ركن بـرون(و سفرای الهى) ركن درون ذاتى( روح پر فتوح اسالم شامل معارف عقلى

و تجربـه،. است) ذاتى و بررسى ديدگاه قائلين بـه اصـالت حـس در ادامه، ضمن نقد

را استدالل خواهد شد كه اند؛ اما در نهايت اعتبار دانستهبى اينان گرچه در ظاهر عقل

ی بعثت همچنين فلسفه. اند خود را به طور كامل از قيد ادراكات عقلى برهانند نتوانسته

و بـرـ كه جبران نارسايى عقل انسان ها اسـتـ اوصيای آنان جانشينى سفيران الهى

و نقش آن در  و شيعى به كمال رساندن نوع انسانى بيـان شـده اساس عقل فهيم عدلى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قم.١  Moadab-r114@yahoo.com.استاد دانشگاه

و كالم اسالمى.٢  mostafa.samani92@gmail.comكارشناس ارشد فلسفه
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ی عقول، توانـايى درك حقانيـت حجـت در پايان نتيجه خواهيم گرفت كه همه. است

و حجت ظاهر نه و باطن باز است و بدين لحاظ راه تعامل حجت ظاهر ظاهر را دارند

و تكميل آن ها نيز . باشدمى تنها مؤيد عقل است بلكه راهگشای تقويت

 روايت، حجت، حجت ظاهر، حجت باطن: واژگان كليدی

*** 

 مقدمه

از تربيـت يافتگـان ـ)1كه مخاطب آن هشام بن حكـم×در روايتى از امام كاظم

و عقلى اهل بيت ج1352مامقانى،( است^مكتب كالمى ص3ق، چنـينــ) 294،

و حجت باطن: خدای را بر مردم دو حجت است«: آمده حجـت ظـاهر،: حجت ظاهر

و  و امامانرسوالن و حجت باطن، عقل است^پيامبران :ق1388كلينـى،(2.»است،

و كتب مربوطه معلوم از مالحظه)16ص،1ج شود كه حجت به دليلىمىی فرهنگ ها

آنمى شود كه نزديك ترين راهى كه به مقصد منتهىمى گفته و نيز هر شود، نشان دهد

و درستى يكى از دو طرف نقيض را ايجاب كند .شـود مـى، حجت ناميـدهچه صحت

ا: اند برخى گفته) 107ص،1ج:ش1332 راغب،( سـت حجت، وجه پيروزی بر خصم

را) 348ص،1ج:ق1414فراهيدی،(.در مقام خصومت برخى به صـراحت، حجـت

و وسيله )53ص،3ج:ق1408 ابن منظـور،(.اندی دفع خصم دانسته عبارت از برهان

و برهان اكتفا كرده برخى نيز در بيان معنای حجت، تنها  ابـن األثيـر،(.انـد به ذكر دليل

)341ص،1ج:ش1384

و يقـين اطـالق كـرده از نظـر شـيخ. انـد در كتاب های اصولى، حجت را بر قطـع

اطالق حجت بر آن، مانند اطالق حجت بر امارات معتبر شرعى نيست؛ زيـرا: انصاری

ی استدالل بر ثبوت اكبر برای اصغر است؛ حجت، عبارت است از حد وسطى كه وسيله
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يا: گوييممى هر گاه. شود برای اثبات حدوث عالممى چنان كه تغيّر، واسطه ظن خاص

ی اثبـات احكـام بيّنه يا فتوای مجتهد، حجت است، مقصود اين است كه اين ها واسطه

)16ص،1ج:ق1380مدنى،(.هستند

و بر آن چه شـود، از بـاب تسـميهمى موجب قطع در حقيقت اطالق حجت بر قطع

اعم از حجـت( اهل منطق به مجموع مقدمات حجت گويند. سبب به اسم مسبب است

ولـى) قطعى مانند قياس يا حجت ظنى مانند استقراء يا حجت وهمـى، ماننـد تمثيـل

)20-19ص همان،(.گويندمى علمای اصول، تنها به حد وسط قياس حجت

ا و بـه سـفرای در حديث شريفى كه به آن شاره شد، به عقل به عنوان حجت باطن

و آسمانى به عنوان حجت ظاهر به اين لحاظ، اطالق حجـت شـده اسـت كـه در  الهى

و روشمند، انسان را بر قله ازمىی يقين صورت استفاده صحيح و احيانـًا او را نشانند

و به درجه و يا حق الي علم اليقين فراتر برده قين كه برترين درجاتی واالی عين اليقين

.رسانندمى است،

از آن جا كه حجت،. در قرآن كريم، واژه حجت در آيات متعددی به كار رفته است

و وسيلهـ و يقين، و خلع سالح اسـتداللى طـرف به عنوان ابزار قطع ی غلبه بر خصم

آن«گاهى گفتـه شـده اسـت كـهـمقابل مطرح است و رسـا فقـط از حجـت بالغـه

و فرسـتادهی فلسفهو گاهى درباره) 149آيه،6: انعام(3».خداست ی بعثـت پيـامبران

4».تا بعد از اين، حجتى برای مردم بر خدا بـاقى نمانـد«: فرمايدمى شدن سفرای الهى

در آيه ديگـر خطـاب بـه. يعنى بر همگان اتمام حجت كرده است) 165آيه،4: نساء(

و فرموده است قبله از مسجد األقصى به كعبه برای اين بود كـه تغيير«: مسلمانان كرده

زيرا يهوديان در كتاب هـای خـود) 150، آيه2: بقره(5».مردم را بر شما حجتى نباشد

بنـا بـه|ی پيامبر آخرالزمان كعبه است؛ ولـى پيـامبر اعظـم خوانده بودند كه قبله

و سران مصالحى چند سالى قبله جام، زمانى كـهی مسلمانان را مسجد األقصى قرار داد
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و كسـانى و از يهوديان و پاكى مكه از لوث بتان نزديك شد، قبله را تغيير داد فتح مكه

و در حقيقـت، خلـع سـالح شـدندمى كه با آن ها هم صدا .شدند، سلب حجـت كـرد

تا طباطبايى،( )332ص،1ج: بى

 روح اسالم

و با توجه به نياز و مبانى اسالم و با نگاهى به مجموعه معارف های اساسى انسـان

و آن چـه بعـد از ايـن بـا آن مواجـه  با تجاربى كه طى قرون متمادی به دست آورده

و: توانيم بگوييممى شود، مى روح پر فتوح اسالم، چيزی جز معارفى كه از عقل سـالم

برخى از انديشمندان از معارف عقلـى. آيد، نيستمى از تعليمات سفرای الهى به دست

و اوليائى به ركن برون ذاتى تعبير كردهبه ركن درون  و از معارف انبيائى .اند ذاتى

 ركن درون ذاتى

و عبارت است از انديشه«ركن درون ذاتى جوششى از درون ذات پاك خود انسان

و وجدان كه دو عامل اساسى از فطرت انسان اين مدعا مستند ... باشندمىو تعقل سالم

اي: به سه دليل است و علل احكامدليل اول اگر به طـور روشـنـن كه عقايد اسالمى

و در همه همان اصول كليهـ بيان شوند و اعصار ی جوامع ای هستند كه در امتداد قرون

دليـل دوم ... به شكل های مختلف به عنوان زير بنای عقيدتى مورد قبول بـوده اسـت

و توصيه های بسيار اكيد منابع اصلى اسالم درب و شكوفا ارهدستورات شديد ی تقويت

و پيروی از اين هاست و وجدان و قلب دليل سوم همانا قرار دادن عقل ... ساختن عقل

و يكى از منابع اثبات احكام اسـالمى اسـت  جعفـری،(».به عنوان اثبات كننده عقايد

)19-21:ش1394

و به بيان لوئى اول در مغرب زمين، دعوا بر سر اين بود كه آيا راه دل را بايد پيمود
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حس«: چنين گفت كه را».كنم، پس هستممى به دل و تعقـل يا بسان دكارت، انديشـه

و چنين گفت )32: 1347،كيهپل فول(».مى انديشم، پس هستم«: محور قرار داد

عرفـا«: هـر دو معتبـر اسـتـ به ويژه در مكتب ناب تشـيعـ در دين مبين اسالم

و معتقدند كه كانون احساسات عالى الهى و موانـع رشـد قلبـى را بايـد تقويـت كـرد

و به اصطالح قلب را بايد تصفيه كـرد توسعه و ...ی ان را بايد از ميان برد امـا فالسـفه

و استدالل و فكر و مطلـوبمى متكلمين از راه عقل و گمشـده خواهند شاهد مقصود

و نزديك شود؛ فيلسوفمى عارف. خود را كشف كنند سرخمى خواهد پرواز كند واهد

و فيلسوف و بينديشد -36: 1350مطهـری،(».خواهد بداندمى به جيب تفكر فرو برد

برای اولين بار ابن سينا پيشنهاد كرد كه بايد حكمتى پديد آورد كه جامع حكمـت) 35

و حكمت ذوقى باشد  ابـن سـينا،(.او حكمت جامع را حكمـت متعاليـه ناميـد. بحثى

ح) 1،468ج: 1388 و و قـرآن حكمت اشراق و عرفـان كمت صدرايى ميان برهـان

و پـای اسـتدالليان را چـوبين جمع كرده اند؛ بنابراين، نه عارف بايد عقل گريز باشـد

و تزكيه و نه فيلسوف از تهذيب ی دل خودداریی نفسو زدودن زنگار از آينه بشمارد

.كند

و هيچ متشرعى از راه عقل بى نياز ني سـت؛ حتـى حقيقت اين است كه هيچ عارف

و ظاهرًا به عقل تاخته اند، خود را بـى نيـاز از عقـل آن هايى كه اصالت را به نقل داده

و موردی صرف نظر كنيم، خواهيم«. اند ندانسته مسلمًا اگر از بعضى از مناقشات لفظى

و عقل را يكـىمى ديد كه همچنان كه مكتب شيعه، اصول عقايد را مستند به عقل داند

و عقـل(ی اصلى گانهاز منابع چهار دارد، مكتـب مـى محسـوب) كتاب، سنت، اجماع

و انعطـاف معقـول، عقـل را از منـ ابع قـرار سنت نيز با در نظر گرفتن مقداری تأويـل

)21: 1394جعفری،(».اند داده

و قبح عقلى بد: گويدمى همان كه با انكار حسن و و بايـد نمـى آدمى خوب فهمـد
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و بد را شرع به او بف و بى نياز از خوب هماند باز هم فهم خود را در گرو عقل قرار داده

و خـرد سـتيزی قـرار داده،. عقل نيست هر كه حكمت خود را بر پايه عقـل گريـزی

َفِفّروا من الَعقِل إلـى«: بايد به آن ها گفت. ای ندارد كه باز هم پناه به عقل بياورد چاره

،51: ذاريـات(}َفِف8ّر�  qE  هللا{: شودىم، همان طور كه به خدا گريزها گفته»الَعقل

. يعنى از خدا به سوی خدا فرار كنيد)50آيه

ابن رشد معتقد بود كه ما به االفتراق افراد از يكديگر، عبارت است از حسو جهت

و متعلق ادراك عقلى، امور كل و ضروری اسـتمشترك آن ها عبارت از عقل پـل(.ى

)114: 1347فولكيه، 

و اعتبـار را بـه حـسدكارت و جـان الك فيلسـوف حسـى بـود  فيلسوف عقلى

بخشيد يا به دليل عقل؟ بيهوده نيسـتمى آيا به دليل حس، حس را اعتبار. بخشيد مى

و گفته است و الك پرداخته انسان در بدو خلقت: كه اليب نيتس به جمع نظريه دكارت

و مفاهيم آن است، نه عقل بالملكه  و تنها در خروج از عقل دارای عقل بالقوه و بالفعل؛

)116ص همان،(.كندمى قوه به فعل است كه تجربه ضرورت پيدا

 همـان،( الك بى آن كه خود بداند، از اصحاب مـذهب اصـالت عقـل بـوده اسـت

او برای اثبات خدا متكـى بـه. داندمى او عقل را ما به االمتياز طبيعى انسان) 129ص

ر و بداهت وجود خدا .ی بـداهت بـراهين رياضـى شـمرده اسـتا به اندازهعقل شده

) 130ص همان،(

كرد كه چرا به نحومى كندياك كه بر اصالت حس تكيه داشت، بر الك خرده گيری

و وجود خدا را به  ضمنى تصورات يا قوای فطری را قبول كرده است؟ چرا تجرد نفس

و گفته است ون نظـم دهنـده ممكـن نظم جهان بـد: اتكای داليل متعارف، اثبات كرده

او نيز على رغم خرده گيری هايش بر الك، قائـل اسـت بـه) 133ص همان،( نيست؟

و روحانيـت آن را بـا داليـلـ يعنـى نفـسـ وجود جوهری ممتاز از بـدن و تجـرد
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و ناممكن) 132ص همان،(.متعارف، ثابت كرده است او معتقد بود كه تصور ضرورت

است ولى با توجه به اين كه اين گونه تصورات از قلمرو بودن، برای هر استداللى الزم 

كهمى حس خارجند، اعتراف  همـان،( شـوند؟ مـى داند اين ها چگونه ساخته نمى كند

) 133ص

و تجربه شـناخته شـده اسـت، هيوم نيز كه به عنوان پرچمدار مكتب اصالت حس

 همان،(.وجدانى باشدمعتقد بود كه مفهوم ضرورت بايد متفرع از يك ادراك درونى يا 

) 138ص

جان استوارت ميل كه راهش همان راه هيوم است، نتوانسته خود را به طور كامـل

برای پـيش بينـى آن چـه در ايـن: از قيد ادراكات عقلى برهاند؛ از اين رو گفته است

جوييم؛ لكن با تمام اين احوال، باز هـممى جهان رخ خواهد داد، به احكام عقل استناد

و احتياط به استناد عقلى نپردازيمجای  و. آن دارد كه جز با حزم اگر چه اصل عقالنى

توانيم در قـوه خيـال خـود، عـالمىمى غير حسى عليت بر اين عالم حاكم است ولى

و نا به سامان پس قانون عليت، قـانون ايـن. ترسيم كنيم بى نظم، آشفته، در هم ريخته

و نه عالم يا عوالم ديگر و اوهـام) 140-141 همـان،(.عالم است  ولـى بـا خيـاالت

و غير مهجور تأسيس كرد؟ شود فلسفه مى و آيا حكم به اين كـه در عـالم! ای مطلوب

و آشفته تأسيس كرد، حكم عقل اسـت يـا حكـم حـسومى خيال توان عالم بى نظم

!تجربه؟

و داليل خود را بر اساس مفاهيمى كه آن ها را موهـوم با هيوم كه به تناقض افتاده

در) 142ص همان،(!شمرده، قرار داده است، چه بايد كرد؟ به جان استوارت ميـل كـه

و خواسته از عقل فرار كند ولى باز هم به دامن عقل افتاده  وادی حيرت سرگردان شده

ی مسـتقيم برای شناختن اموری كه نسبت به آن ها تجربه: گفتمىاو! چه بايد گفت؟

حق) 140ص همان،(!عقلى روی آوريم نداريم، بايد به اصول بـا: گفـت مـى او كه به
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و و احتياط برخورد كنيم، در همين حكـم تسـليم عقـل استنباطات عقلى بايد با حزم

و احتياط شده يا نشده است؟ و آيا در خود اين حكم رعايت حزم !تعقل شده؛

و ركن درون ذاتى پذيرفت و حجيت علمای اسالم كه عقل را به عنوان حجت باطن ه

كه اند، درباره قطع را ذاتى شمرده و صد البته و قطاع دغدغه دارند تـوان بـه نمىی قطع

یی اعتبار ساقط است؛ بلكه بايد دربـاره قطاع گفت كه قطع او قطع نيست يا از درجه

منشأ قطع او تشكيك كرد؛ چرا كه ممكن است او با پريدن كالغ به حكمى يقين كـرده

يم او را در منشأ يقينش به تأمل واداريم ممكن است يقين او مبـدل بـه اگر بتوان. باشد

-123ص:ق1380 مـدنى،(.شك يا مبدل به يقينى بر خالف يقين گذشـته اش شـود

115 (

درست است كه اين ركن درون ذاتى دين از اعتبار واال برخوردار است؛ ولى كيست

و ناروشمند، نه تنها گره گشا  و كه نداند كه عقل خام نيست بلكه خود گره سـاز اسـت

و و عقـلمى گره های كوری كه عقل ناپخته پديد آورده آورد كم تر از عقـل گريـزی

و مضر تر بود؛ چرا كـه او بـه. ستيزی نيست عقل گرايى ابوحنيفه از عقل ستيزی بدتر

از–آن هم نه قياس منطقى، بلكه قياس فقهى، يعنى تمثيل–قياس  و روی آورده بـود

. كرد كه به كلى از مبانى اصيل شرع به دور بودمىن رهگذر، فتاوای عجيبى صادرهمي

یی ديهو حجت باطنى است؟ ابان بن تغلب در مسأله درون ذاتىآيا چنين عقلى ركن

و مرد و نه بيشتر–زن گرفتار حيرت برخاسته از قياس شدهـ كه فقط تا ثلث برابرند

كه به معنای كاربرد غلط عقـلـ او را از اين قياس فقهى×بود؛ از اين رو امام صادق

و به او اعالم داشت كه نماز زن حائض قضـا نـدارد ولـى روزه–است  بر حذر داشت

. هر دو قضا دارد يا هـيچ يـك قضـا نـدارد: گويدمى اش قضا دارد؛ حال آن كه قياس

زو«: سپس فرمود 6».پيمايـد مـىالهرگاه سنت دينى به قياس آميخته گردد، ديـن راه

)57ص،1ج:ق1388و كلينى، 405ص،101ج:تابى مجلسى،(
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و اين ركن ديـن كـهـ حقيقت اين است كه بايد بر مظلوميت عقل اين حجت باطن

و فطرت سليم انسان است سرچشمه برخـى. انـدوهگين شـدـی آن در اندرون ذات

و خواسته يا ناخواسته به احكـام آن تـ و برخـى شـعار شعار ضد عقل دادند ن دادنـد

.ی كاربری آن، جفا كردند عقالنيت سر دادند ولى در نحوه

و فلسفه و از قبـول گـوهر ثابـت و مبـادی عقـل ايمـان نـدارد ی جديد به معانى

و نياز های روحى بشر را مورد غفلت قرارمى جاودانگى سر باز يوسـف( دهد،مى زند

.به عقل، مستلزم ايمان به عقل است غافل از اين كه ترك ايمان)9:م1962كرم، 

 ركن برون ذاتى

و اوليائى است و به تعبير ما، ركن انبيائى سفيران الهى. اين ركن همان حجت ظاهر

و توجيه مردم به هدف اعالی حيات به وسـيله«از طرف خدا  و برای ارشاد ی عقايـد

و آن گروه. اند احكام دينى مبعوث شده علمـای ربـانى كـه همچنين اوصيای پيامبران

و عمل آنان به حقايق دينى به درجه ای از عظمت رسـيده اسـت كـه شايسـته معرفت

و ارشاد مردم جالب اين است كه بر ضرورت)21: 1394 جعفری،(».باشندمى هدايت

و هم شرعمى اين ركن برون ذاتى، هم عقل گواهى .دهد

و به عقل فهيم عدلى و خواجه طوسى كه حكيمى قدوسى است و شيعى بـاور دارد

بدـ نه به عقل اشعری و و بر نافهمى نمى كه خوب معتقدـ اش اصرار ورزيده شده فهمد

و بـه  است كه بعثت انبيا به حكم همان عقل فهيم خوب است؛ زيرا پشتيبان عقل است

و زيان كمك و سود و بد و نوع انسان را بـه كمـالمى فهم آدمى در ادراك خوب  كند

و سياست را تعلـيممىو استعدادات را شكوفارساند مى و اخالق و صنايع پنهان  سازد

و عقاب آگاه مى و انسان را از ثواب و اين همه برای افراد مكلّـف لطـفمى دهد سازد

و الزم است؛ چـرا كـه  و لطف بر خداوند واجب است؛ بنابراين بعثت انبيا واجب است
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) 271-273ص: تـا بـى عالمه حلـى،(.تكاليف شرعى الطافى است در تكاليف عقلى

و«: فرمايدمى خدای متعال و با آن ها كتاب ما پيامبرانمان را با داليل روشن فرستاديم

و باطل( ميزان در) حق و آهن را نازل كرديم كـه نازل كرديم تا مردم قيام به عدل كنند

و منافعى اسـت بـرای مـردم، تـا خـدا بدانـد كـه چـه كسـى  و آن، نيرويى شديد او

و شكسـت ناپـذير. كند، بى آن كه او را ببيندمى فرستادگانش را ياری خـدا نيرومنـد

)25، آيه57: حديد(7».است

بـرای كشـف بهتـرين«: آری به قول ژان ژاك روسو در كتاب قـرارداد اجتمـاعى

قوانينى كه به درد ملل بخورد يك عقل كل الزم است كه تمام شهوات انسانى را ببينـد 

ای نداشته باشد اما آن را كامال بشناسـد،د هيچ حس نكند، با طبيعت هيچ رابطهاما خو

و باالخره بـه افتخـاراتى  سعادت او وابسته به ما نباشد ولى به سعادت ما كمك نمايد

و در قرن ديگر  اكتفا نمايد كه به مرور زمان علنى گردد؛ يعنى در يك قرن خدمت كند

كلمر( بنابراين فقط. نتيجه بگيرد و شـايدمى)تبطين با آن عقل توانند چنان كـه بايـد

)22-23: 1394 جعفری،(».برای مردم قانون بياورند

و ملموس است كه تنها راه گريـز و نظری مردم، خطاهايى مشهود در عقول جزئى

بديهى است كه ابعاد گوناگون حيـات بـه سـادگى بـرای. از آن ها تكيه بر وحى است

حجت باطن يا عقل نه تنها حامى سفرای الهى است بلكه خود.ستانسان قابل درك ني

و شناخت هايى رسيده است كه مقام انسان را باال و جايگـاهىمى نيز به ادراكات برد

.شودمى به مراتب برتر از جايگاه حيوانات برای او قائل

و حيوانات نيست و نباتى نباتات يك. زندگى فقط زندگى حسى زندگى انسان درخور

و اثبات و قواعد اين زندگى عقالنى را عقل، تصديق حيات. كندمى عقالنى است كه اصول

و صد البته كه تخلـف ناپـذير اسـت؛ ولـى  و غريزه استوار است و حيوانى بر طبيعت نباتى

و برنامـه و دعـوت بـه نظـامى عقالنـى ای حيات انسان از مرز طبيعتو غريزه فراتر رفته



ـ مصطفي ساماني قطب  �75 آبادي سيد رضا مؤدب

� �ين� سا� هفتم� � تابستا� عقل ��۱۳۹۴شما�! �� ��هم� بها

و جامع و نه غريزه را سركوب سازدىم روحانى . كند كه نه طبيعت را منكوب نمايد

و انسان تبلورگاه قانون است: گويدمى عقل و. جهان و انسـان دارای معنـا جهـان

و متعالى اند و نظامى عالى او. هدف و نظـام را هـدف را خـدای متعـال معـين كـرده

ها. بخشيده است ن نمى انسان با آن همه استعداد و و عبث باشدتواند آيـا«. بايد بيهوده

و عبث رهـامى انسان گمان انسـان)36آيـه،75: قيامـت(8»شـود مـى كند كه بيهوده

و شهوت و خشم و خواب .موجودی است فوق خور

راـ عقل و به معنای ريسمانى است كـه بـدان زانـوی شـتر كه از عقال گرفته شده

و9دليل مؤمن است:×امام صادقهمان است كه به قول) 1371:2322 معين،(.بندند

شود چه كسـى از جانـبمىی آن معلوم همان است كه به وسيله:×به قول امام رضا

و چه كسى دروغمى خدا راست گويد تا مورد تكذيب قـرارمى گويد، تا تصديق شود؛

)25ص،1ج:ق1388 كلينى،( 10.گيرد

و آگاهى برای سگ گزنده هم مفيد است: اند گفته و معرفت تا چه رسـد بـه عاقـل

 زمخشـری،(.گويند بيمار اسـتمى كند، نمى به كسى كه عقل دارد ولى تعقل! خردمند

اگر انسان دارای عقل نبود، تكليف هم نداشت؛ بلكه حيوان دو پـايى بـود) 309:تا بى

و بـهـ تكليف. كردمى كه با فعاليت غرايز، خود را اداره اگر چه از كلفت گرفتـه شـده

و به مشقت افكندن است معنای و تعـالى وسـيلهـ به زحمت انداختن است ی تكامـل

و و طيـب و نردبان رسيدن به حيات پاك و در حقيقت منشأ حيات معقول انسان است

و عمل صالح، به انسـان وعـده كـرده  بى آاليشى است كه خدای متعال در پرتو ايمان

)97آيه،16: نحل( 11.است

اين حجـت. داد، حتى بر دين هم حجت نداشت نمى مى عقلاگر خدای متعال به آد

و تاييد و اگر اين حجت بـاطن نبـود، از حجـتمى باطن، حجت ظاهر را تصديق كند

و نصـب! ظاهر چه كاری ساخته بود؟ اين حجت باطن است كه به ضرورت بعثت انبيا
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لط: گويدمى خواجه طوسى. كندمى امامان از جانب خداوند حكم فى اسـت نصب امام

و مفسده و نه تنها ضرر برای كه جايگزين هم ندارد بر آن مترتب نيست بلكه فوايد آن

و. عقال معلوم است و تصـرفات حكـومتى او لطفـى ديگـر آری، وجـود امـام، لطـف

:تـا بـى حلى،(»!از ماست كه بر ماست« 12.محروميت از آن تصرفات، از جانب ماست

485-484 (

. يا خدای متعال از خلقت انسان غرضو هدفى دارد يا نداردنكته مهم اين است كه

به نظر خواجه، نصب امام بعد از بعثت انبيا برای تحصيل غرض. فرض دوم غلط است

و. است و اعتماد به داليل روشن، ركن برون ذاتى را تصـديق ركن درون ذاتى، با اتكا

ظ. كندمى تاييد و مؤيد حجت اهر است، حجت ظـاهر اگر حجت باطن، تصديق كننده

و چنين نيست كه اين نسبت بـه آن يـا آن  و پشتيبان حجت باطن است نيز احيا كننده

. نسبت به اين، بى تفاوت باشد

و خردمندان، اميرمؤمنان در آغازين خطبـه :ی نهـج البالغـه فرمـود امام دينداران

از« و انبيا را يكى پس از ديگری مبعوث كرد تا مـردم بخواهنـد خدای متعال رسوالن

و با حجت  و نعمت های فراموش شده را به ياد آورند كه حق ميثاق فطرت را بگزارند

و آيـات مقـدر  و دفينه های عقول را برانگيزانند و تبليغ، چراغ معرفتشان را بيفروزند

و معيشت هـا و زمين پهناور الهى را به آن ها نشان دهند؛ آياتى كه در سقف آسمان ها

و مير و حوادث پياپى روزگار نهفته استو مرگ بهـ اگر عقلى با حجت ظاهر 13».ها

و كالم نهـ نام فلسفه و درگير شود، حجت باطن نيست؛ بلكه عقل جزئى زمينى است

اگر حجت ظاهر، عقلـى را نكـوهش كنـد، منظـورش نكـوهش! عقل قدسى آسمانى

و هرگونه عقـ ل نـا روشـمندی حجت باطن نيست، بلكه منظورش عقل تمثيلى حنفى

و ايده و ماترياليسم گرفتار سازداست كه انسان را به سفسطه .آليسم

هر فردی بـدون آن كـه«: پر واضح است كه حجت بودن عقل بدين معنا نيست كه
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و و بدون آن كه قدرت اسـتفاده و حساب شده را در دست داشته باشد موازين صحيح

و بدون آن كه مقدمات الزم را طى كـرده باشـد حـق استنباط از آن ها را داشته باشد

و كالمى( مسائل.... دارد در و تعمـق كنـد) عميق فلسفى ی افـراد فرضـًا همـه. غـور

و بـر طبـق اصـول صـحيح، ايـن مطالـب را بخواهند موازين علمى را تحصيل كننـد

و استعداد الزم را ندارند ) 133: 1350مطهری،(».بياموزند، آن قريحه

به كه همه قدر مسلم اين است و ی عقول توانايى درك حقانيت حجت ظاهر را دارند

و حجت باطن باز است حجت ظاهر نه تنها مؤيد عقل. اين لحاظ راه تعامل حجت ظاهر

و تكميل آن است كه اين خود مقاله .طلبدمىی ديگری است بلكه راهگشای تقويت

 گيري نتيجه

و شد، با نگاهى به مجموعه با توجه به توضيحاتى كه در اين نوشتار داده ی معارف

و با تجاربى كه طى قرون متمادی به و با توجه به نياز های اساسى انسان مبانى اسالم

و آن چه بعد از اين با آن مواجه روح پر فتوح: توانيم بگوييممى شود،مى دست آورده

و از تعليمات سفرای الهى به  آيـد،مى دستاسالم، چيزی جز معارفى كه از عقل سالم

و. نيست و از معارف انبيـائى برخى از انديشمندان از معارف عقلى به ركن درون ذاتى

به. اند اوليائى به ركن برون ذاتى تعبير كرده در مغرب زمين بر سر اين مسأله كه آيا بايد

و عقل را محـور قـرار داد،  مانند لوئى اول راه دل را پيمود يا به مانند دكارت، انديشه

و،اختالف نظر وجود داشته است؛ اما در مقابل دين اسالم هر دو طريق را معتبر دانسته

و بيانمى هر يك را مكمل ديگری نهمى داند  دارد كه

و تزكيه و نه فيلسوف از تهذيب .ی نفس خودداری كند عارف بايد عقل گريز باشد

ك( همچنين اثبات كرده ايم آن دسته از فيلسوفانى و جـان جـان الك، نـدياك، هيـوم

و يافتـه هـای علـوممىكه) استوارت ميل و دانـش بشـری خواهند با اتكای به حس
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و شـناخت طبيعى بدون تكيه بر ادراكات عقلى، نگرشى مادی به جهان عرضـه كننـد

و قابل اعتماد و تجربه را تنها راه معرفت ممكن درمى متكى بر حس و هستى را دانند

ت و و منحصرجهان قابل مشاهده نمايند، از نظر معرفت شناسـى، جـزمى جربه محدود

اند؛ هر چند اينان نيز، سرانجام نتوانسـتند كوششى بى حاصل چيز ديگری انجام نداده

ی مقابـل، انديشـمندان اما در نقطه. خود را به طور كامل از قيد ادراكات عقلى برهانند

و ركن درون ذات كه. اندى پذيرفتهاسالمى عقل را به عنوان حجت باطن پر واضح است

و حسـاب  حجت بودن عقل بدين معنا نيست كه هر فردی بدون آن كه موازين صحيح

و استنباط از آن ها را داشته  و بدون آن كه قدرت استفاده شده را در دست داشته باشد

و بدون آن كه مقدمات الزم را طى كرده باشد حق دارد در مسائل عميق فلسـفى  باشد

و تعمق كندو كال . مى غور

و:و نيز بيان كرديم و به تعبير ما، ركـن انبيـائى ركن برون ذاتى همان حجت ظاهر

و اثاره اوليائى است كه فلسفه جالب اين است كـه.ی عقل استی بعثت آنان شوراندن

و هم شرعمى بر ضرورت اين ركن، هم عقل گواهى به عبارت ديگر انبيـاء الهـى. دهد

و از آنان سر سـپردگى اند نيامده و وحى را جانشين عقل نمايند تا عقل را به كنار نهند

و پـرده  و عقالنيت بخواهند بلكه يكى از مهم تـرين اهدافشـان شـكوفايى بدون دليل

.برداری از چهره عقل است

كهمى سرانجام حجت باطن يا عقل نه تنها حامى سفرای الهى است: توان بيان نمود

و شناخت هايى رسيده است كه مقام انسان را باالبلكه خود نيز  ومى به ادراكات بـرد

قدر مسلم آن است. شودمى جايگاهى به مراتب برتر از جايگاه حيوانات برای او قائل

و به اين لحاظ راه تعامـل كه همه ی عقول توانايى درك حقانيت حجت ظاهر را دارند

و باطن باز است نه. حجت ظاهر تنها مؤيد عقل اسـت بلكـه راهگشـای حجت ظاهر

و تكميل آن است .تقويت
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ها نوشت پي
و نقد مذاهب موشـكافى.1 و در مسائل امامت و در كار تحقيق روشى نيكو داشت در مـى هشام مورد وثوق بود و كـرد

و ذم او رواياتى رسيده، ولـى بـه روايـات ذم پاسـخ داده و ماهر بود، در مدح صـدرالمتألهين،(.انـد علم كالم حاذق

ص1ج:ش1366 ،251(

َو اْالنإ.2 ُسُل فَالر فَأّما الّظاِهَرُة ًة باِطنًَة، ُحج َو ًة ظاِهَرًة ُحج تَيِن، ُحج َعلَى النّاِس ِ
َو اِالنِهللاّ فَالُْعقُولُئبِياُء ا الْباِطنَةُ َأم َو ةُ م.

فَلِلَِّه{.3 ُة  ْ]َالَِغُةقُْل َُجّ ْu  {.

4.}
ٌةيvَِالَّ ُحَجّ Yَب  َeَ Qِبَعَد  لُرُّسِلُكوَ� لِلَنّا{.

5.}
َعلَيvََِالّ Qٌِةيُكوَ� لِلَنّا ُحَجّ .}ُكْم

.ان السنة اذا قيست محق الدين.6

7.}�َ َLلِْم �َ Uََمَعُهُم  لِْكَتا نَزRَْا
َ
@َ� XَِناYبِاْ]َي �ُسلََناُ �َسلَْناْ

َ
@ َ�َمَن8افُِعلََقْد َش8ِديٌد Qٌ

ْ
ب8َأ فِيِه َِديَد ْu  َاRْنَز

َ
@َ� بِالِْقْسِط Qُا,R  SََُقوTِ

َعِزيز yzِقَو َ Eِ�,  ب, بِالَْغْيِب �ُسلَُهُ�َ يَنُ}ُ!ُ َمن ُ Tِ�ََْعلََم  ب, Qِلِلن,ا {.

8.}
َ
@ْ|�

َ
@ نَساُ� ِ

ْ
ُسًدcيَسُب  إل ~ََ�ْ{.

.المؤمنالعقل دليل.9

و الكاذب على العقل يعرف به الصادق. 10 .اهللا فيكذبه على اهللا فيصدقه

نْ�{. 11
ُ
@ �ْ

َ
@ َ�َكٍر ِمْن َعِمَل صاuِاً فَلَُنْحَمْن ُمْؤِمٌن ُهَو َحييَ� َطين,ُه .}َبًةيا(ً

و انحصار اللطف فيه معلوم للعقالء. 12 و المفاسد المعلومه االنتفاء االمام لطف، فيجب نصبه على اّهللاٰ تعالى تحصيل للغرض

و عدمه مناو وجوده لطف  .و تصرفه آخر

تَبْليِغ. 13 َوَعلَى ِميثَاقَُهْم، َعلَى الَْوْحِى َأَخَذ َأنْبيَاَء َولََدِه ِمْن ُسبَْحانَُه َِواْصَطفى َعْهـَد اّهللاٰ َخلِْقـِه َأكْثَـُر لَ بَد ا لَم َأَمانَتَُهْم، َسالَِة الر

َواقتََطَعتْ  َمْعرفَتِِه، َعْن يَاِطيُن َواْجتَالَتُْهُم الش َمَعُه، َحقُه، واتَخُذوا اْألَنَْداَد فََجِهلُوا ُرُسـلَُه،ِإلَيِْهْم، ِفـيهْم فَبََعـَث ِعبَاَدتِـِه، َعْن ُهْم

َعلَـيَْوَواتَ ـوا َويَْحتَج نِْعَمتِِه، َمنِْسى َويَُذكُروُهْم ِفْطَرتِِه، ِميثَاَق لِيَْستَْأُدوُهْم َأنْبِياَءُه، ِإلَيِْهْم َدفَـائَِنَر لَُهـْم َويُثِيـُروا بْلِيِغ، بَـالت ِهْم

َويُُروُهْم آيَاِت الَْمْقِدَرِة َمْرفُوٍع،: الُْعقُوِل، فَْوقَُهْم َسْقٍف تُْفنِـيهْم،ِمْن َوآَجـال تُْحيِـيِهْم، َوَمَعـايَِش َمْوُضـوٍع، تَْحـتَُهْم َوِمَهـاٍد

َعلَيِْهْم تَتَابَُع َوَأْحَداٍث تُْهِرُمُهْم، .َوَأْوَصاب
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