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 بررسي جايگاه رويكرد عقلي در برخي از مكاتب

1عبدالصمد ميانشهري

 چكيده

جايگـاه رويكـرد عقلـى در برخـى از مكاتـب را اين نوشتار در پى اين است كـه

.پرداخته استنيز معرفى چيستى عقل به بررسى كند؛ هر چند كه به حكم ضرورت، 

و هم به طـور اجمـال در قسمت مكاتب فلسفى هم به فلسفه اسالمى پرداخته شده

،در مبحث گرايش كالمى، نظـرات كالمـى اشـاعره.به فلسفه غرب مروری شده است

را، ماتريديه و شيعه اثتاعشری وـ معتزله بدون توجه به مكتب اشعری گونه اخبـاری

در. ايمهبررسى كردـ تفكيكى كه در خور نقد است آن چه مسلم شده، ايـن اسـت كـه

در. چيستى عقل اختالفى نيست بهاختالف و نحوهٴ در ميزان كار گيری اين نعمت الهـى

.باشد تحليل مسائل مى

.ديثح،رويكرد عقلى، فلسفه، كالم عقل،: واژگان كليدی

*** 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و دين.١  A.mianshahri@yahoo.com پژوهشگر در حوزه عقل
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 مقدمه

و وهمى، كار عقـل اسـت و خيالى وزهحـ. شناخت عقلى در مقابل شناخت حسى

و خيـالى  و معقوالت ثانيه است، بر خالف حوزه شناخت حسى شناخت عقلى، كليات

و معانى جزئيه است به همين جهت است كه ايـن قـوای سـه گانـه،.و وهمى كه صور

و ثانيهـ راهى به شناخت معقوالت بـه عنـوان مثـال،. ندارندـ اعم از معقوالت اولى

ا و وهمى خارج اصل عليت كه از معقوالت ثانيه است، و خيالى ز قلمرو معرفت حسى

و موافات دو پديده را ادراك و از ادراك تقدممى است؛ چرا كه حس، تنها برابری كند،

و معلولى ناتوان است )8:ق1404ابن سينا،(١.و تأخر على

و شيئيت كه از معقوالت ثانيه اند، تنها در قلمـرو به همين ترتيب مفاهيمى از قبيل امكان

و ساير قوای ادراكى از ورود در اين عرصه ها محرومندمى رفت عقلى قرارمع . گيرند،

و هـر گـاه و اتصاف، هر دو در ذهن باشد، معقول ثانى را منطقـى، هر گاه عروض

راـ اعم از بودن اتصاف در عقل يـا در خـارجـ عروض در عقل باشد معقـول ثـانى

به معنای دوم، اعم از معقول ثانى به معنای بديهى است كه معقول ثانى. نامندمى فلسفى

و خيال را به آن هـا راهـى نيسـت. اول است و وهم شـيرازی،(٢.در عين حال، حس

)191و190:ق1405

درمى درست است كه عقل در حوزه معقوالت، واكاوی كند؛ ولى خـود عقـل نيـز

ه واكـاوی خور اين است كه در معرض واكاوی قرار گيرد؛ اعم از اين كـه خـودش بـ

 دهنـد، يـا زيـر ذرهمى خويشتن پردازد، يا آن هايى كه عقل را زير ذره بين وحى قرار

.بين عرفان

بهترين راهنما برای شناخت جايگاه عقل، دين اسالم است چرا كه ايـن ديـن تنهـا

و خاتم اديان مى و قـرآن بـر سـاير كتـب)19، آيـه3: آل عمـران(٣.باشد دين مقبول
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ا برخوردار اسـت كـهای يعنى از چنان سلطه)48، آيه5: مائده(٤.ستآسمانى، مهيمن

و هـم در صـورت لـزوم در آن هـا تصـرف و مراقبـت .كنـد مـى هم آن ها را حفـظ

ص5ج:ق1390طباطبايى،( و بـه قـول خـودش) 378، وانگهى قرآن، فصل الخطاب

و بيهوده گويى بركنار است و از هزل )16، آيه86: طارق(٥.قول فصل است

 رويكرد فلسفه

و يكى. ناگزيريم تحت دو عنوان بحث كنيمدراين قسمت رويكـرد فلسـفه غـرب

:ديگری رويكرد فلسفه اسالمى

غربرويكرد فلسفهـ الف

 از نظر فيلسوفان غربى، عقل از الفاظ مشتركى است كه بر معـانى مختلـف اطـالق

و ديگر،. شود مى امری كه متعلق قوه تعقل يكى از آن معانى عبارت است از قوه تعقل،

)80و79: 1367پل فلكيه،(.گيردمى قرار

و آن چه انسان را از حيوانات بنا بر معنای اول، عقل گاهى در مقابل غريزه حيوانى

بدين لحاظ است كه عقل به عنوان قـوه ادراك معـانى. رودمى بخشد، به كارمى امتياز

ا و مناسبات ميان و قوه دريافت روابط و كلى و قـوه شـناخت و قوه تفكر و امور شياء

ص(.شودمى صدور حكم، شناخته )80همان،

و هوای نفس قرار گيرد؛ از اين رو آدمى با داشـتنمى گاهى نيز در مقابل ديوانگى

و در مرحله عمـل،  قوه عقل، در خور اين است كه در مرحله حكم، درست حكم كند،

)همان(.خوب عمل كند

و دليـل اسـت؛ يعنـى آن چـهو اما عقل به اعت بار متعلَق شناخت، به معنای جهت

واسطه در ثبوت يا واسطه در اثبات يا به تعبير جامع، واسطه در حقانيت امـری اسـت؛ 
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ص(.اعم از اين كه واسطه در ثبوت يا واسطه در اثبات باشد )82همان،

و برهانى مقـدم بديهى است كه عقل به اين معنا دارای اصولى است كه بر هر تجربه

و اصل امتناع تناقض. است ص(.مانند اصل هوهويت )85همان،

و عقل عملى قائل است، اصـولى البته كانت بر حسب امتيازی كه ميان عقل نظری

: از نظر وی، اصول دستوری دو قسمند. تحت عنوان اصول دستوری مطرح كرده است

و هدايت كننده اين اصول، قـوانين اساسـى.دان اصول نظری يا منطقى كه حاكم بر فكر

و اصول منطقى عقل است را.و ديگر، احكام اساسى اخالق است. فكر اصول منطقـى

ص(.اندو اصول اولى خوانده» راهبر شناسايى« )82-85همان،

و پوچ انگاشتنمى آن چه امروز در غرب به عنوان فلسفه جديد شناخته شود، هيچ

و مبادی آن است و معانى و از طبع. عقل ًا عقلى كه به چنان سرنوشـتى گرفتـار شـده

و چيزی بودن به توانـد نمـى روی آورده،» ناچيز شمرده شدن«و» هيچ بودن«چيستى

و خدای بى همتا را اثبات كند و روح جاويدان و پوچ. جوهرهای ثابت، عقلى كه هيچ

)9:م1962يوسف كرم،(.بلكه از درجه عقيم بودن هم ساقط است. است، عقيم است

 اسالمىرويكرد فلسفهـب

و چيستى آن دكـانى در برابـر در درجه اول بايد بدانيم كه فالسفه اسالمى برای عقل

كه. اند شرع نساخته و فيلسوف فروتر از پيـامبر«: آن ها معتقدند پيامبر، برتر از فيلسوف،

في. است لسـوف اطاعـت فيلسوف بايد مطيع پيامبر باشد؛ ولى وظيفه پيامبر نيست كه از

و اگر عقل برای بشر كافى بود، نيـازی بـه  كند؛ چرا كه پيامبر بر فيلسوف، مبعوث است،

از. وانگهى عقول بشر، متفاوت است. وحى نبود اگر عقل، ما را از وحـى بـى نيـاز كنـد،

آيا كسى كه از عقلى ضعيف برخوردار است، بايـد بـه. كدام مرتبه عقل بايد اطاعت كرد

)44:م1974منطقى سجستانى،(»!ا كند، يا پيرو عقل ديگران باشد؟عقل خود اكتف
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رود؛ چرا كه در حوزه گستردهمى در فلسفه اسالمى، عقل در معانى مختلفى به كار

و كم تـر كنـد،ای فلسفه كه با پسوند اسالمى كوشيده است فاصله خود را از اسالم كم

و عملى تقسيمبلكه به حد صفر برساند، در درجه اول، عقل به  بنابراين،. شودمى نظری

استعمال عقل در دو قسم مذكور به اشتراك معنوی اسـت؛ چنـان كـه اسـتعمال آن در 

عقـل نظـری. گيرد، جز به اشتراك معنوی نخواهد بودمى اقسامى كه ذيل هر يك قرار

و سياسـت هـای بـدنى  همواره منفعل از عوالم مافوق است؛ ولى عقل عملى بـه بـدن

عقل نظری مراتبى دارد كه عبارتند از عقـل) 332ص:ش1379ابن سينا،(.دازدپر مى

و عقل مستفاد و عقل بالفعل و عقل بالملكه ص(.هيوالنى ) 334-336همان،

و: عقل نظری ويژگى هايى دارد كه عبارتند از ادراك حقايقى كه تعلق بـه اخـالق

و رسم انـواع، ادراك  و عمل ندارند، استدالل، بيان حد كليـات در حـوزه تصـديقات

و تحليـل،  و استنباط نتايج از قياسـات، تقسـيم تصورات، تطبيق كبريات بر صغريات

و  و نفـع وضـرر و فسـاد و صالح و نقص و پيامد اعمال، ادراك كمال تفكر در مبادی

و موضـوعات آن هـا و حرمـت عقلـى و وجـوب و قـبح و حسـن و شر  مبادی خير

ص ش، مقد1366صدرالمتالهين( )34و33مه عابدی،

بلكه شأن آن، ادراك. عقل عملى از هيچ يك از ويژگى های فوق برخوردار نيست

و درخور انجام است ص(.چيزی است كه متعلق به كيفيت عمل )34همان،

و نفـس او هـم و ماده حسى خلقـى، انسان معجونى است از صورت معنوی امری

و هم جهت تعلقى تج. جهت تجردی دارد و جهت تعلقى آن جهت ردی آن، عقل نظری

شود كه مشابه عـالم عينـىمى با حمكت نظری، انسان عالمى عقلى. عقل عملى است

هر اندازه عقل نظری از صور بيشتری. بنددمى يعنى صور عالم عينى در او نقش. است

و به حكمت وجودی خـود نزديـك تـر شـده  از عالم عينى برخوردار باشد، كامل تر

و بدن در برابر نفس سر تسليم فرومى حكمت عملى، نفس بر بدن، تسلطبا. است  يابد
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حكمت عملى برخاسته از عقل عملى است؛ ولى عقل عملى بـه هـيچ وجـه. آورد مى

و تحليه. مستغنى از عقل نظری نيست و تخليه استيالی كامل نفس بر بدن از راه تجليه

ب: گويدمى اگر ابراهيم. ممكن است و مـرا بـه صـالحان پروردگارا ه من حكم بـبخش

و)83، آيه26: شعرا(٦.ملحق كن و عملـى منظورش تكامل عقلى بـا احكـام نظـری

و قوه عمل است و كمال قوه نظر در. صالح و» اسفل سافلين« اگر انسان ها گرفتارند،

و عمل صالح رستگارند د)5و4، آيه95: تين(٧.تنها اهل ايمان ر مراد، تكامل يافتگان

و عمل صالح بـه عقـل و عقل نظری است؛ چرا كه ايمان به عقل نظری بعد عقل عملى

و سبزواری، بى تا،(.عملى مربوط است )21و20صدرالمتالهين

و قبيحمى اطالقای عقل عملى به نحو اشتراك لفظى هم بر قوه شود كه افعال حسن

و قبحمى را و هم بر مقدماتى كه از آن ها حسن و هم بر خودمى استنباطشناسد، شود،

و قبح توصيف صـدرالمتالهين، مقدمـه عابـدی،(.شـوندمى افعالى كه با وصف حسن

)37ش،1366

تهـذيب ظـاهر از راه بـه كـارگيری قواعـد: عقل عملى مراتبى دارد كه عبارتند از

و  و جايگزين كـردن ملكـات نيكـو و تهذيب باطن از ملكات زشت، و عقلى، شرعى

و  از–ابن سينا همه را در تفريق. تحقق به اخالق ربانىزيبا، يعنى جـدا شـدن انسـان

و زنگار آن اشتغاالتـو نفضـ همه اشتغاالت بازدارنده از حق يعنى دور كردن آثار

و خودبينىـو تركـ از خويشتن يعنى تنها خداـو رفضـ يعنى رها شدن از خودی

باـ را ديدن و سرانجام دهـد كـه هـر كـسمى جانانه، هشدارای توصيهخالصه كرده

و اهل وصول به عين حقيقت باشـد،  اشتياقى دارد، بايد اهل مشاهده باشد، نه مشافهه،

خواهد،مى چنين كسى عرفان را نه برای عرفان، بلكه برای معروف. نه اهل شنيدن اثر

بـن سـينا،ا(.و هر كس به چنان مقامى نائل گردد، در لّجه وصول، غـور كـرده اسـت

) 388-390:ق1379
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آخرين مطلبى كه راجع به ديدگاه فالسفه اسالمى در مورد عقل بايد روشـن شـود،

و عقل بسيط اجمالى تقسيم عقـل. شـود مـى اين است كه عقل نظری به عقل تفصيلى

و تدريجًا حاصل و كارش با معلوماتى است كه تفصيًال آنمى تفصيلى سر و از شـوند،

و تصرفجا كه اين عقل آن مـى، در معلومات خويشتن، تقلب كنـد، نـام قلـب را بـر

آن نهاده و خـالق و معقـوالت تفصـيلى و اما عقل بسيط اجمالى مخزن معلومـات اند،

)32مقدمه عابدی،: 1366صدرالمتألهين،(.هاست

و نـه و معقول پذيرفته شـود، اخـتالف آن هـا مفهـومى اسـت و عاقل اگر اتحاد عقل

د و معقول هر سه يكى است؛ ولى اگر پذيرفته نشـود، مصداقى، و عاقل ر اين صورت، عقل

تا(.نه تنها مفهومًا، بلكه مصداقاً نيز مغاير يكديگرند ) به بعد 323،ص1ج: آملى، بى

هر چند كه ابن سينا در اشارات با آن مخالفت كرده، ولى در برخى از آثار خـويش

نيست كه وی با اتحاد ماهوی آن ها مخالف باشد، نـه بعيد. به اثبات آن پرداخته است

و معاد بر اتحاد عاقل) 147: 1386بهشتى،(.با اتحاد وجودی آن ها او در كتاب مبدء

و صدرالمتألهين نمى دانم آيا اين كـار را بـر سـبيل«: گويدمىو معقول استدالل كرده،

بـ به سبب غرضى از اغراضـ حكايت مذهب ايشان ه دليل استبصاری كه از كرده، يا

،3ج: 1383صـدرالمتألهين،(.»تابش نور حق بر او واقع شـده، اعتقـاد داشـته اسـت

و بر خالف عقيده خـود، سـخنى) 362ص بعيد است كه ابن سينا اهل مماشات باشد،

)164: 1386بهشتى،(.بگويد

 رويكرد كالم اسالمي

ص د:دیفبه گفته و ر مذهب شافعى، غلبه با اشاعره در مذهب حنفى، غلبه با معتزله

و در مذهب حن سبحانى،(.، غلبه با حشويه استابلهو در مذهب مالكى، غلبه با قدريه

ص1ج:ق1420 ،124 (
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و مقصود از حشويه ـ به قـول جرجـانىـ مراد از قدريه، ممكن است جبريه باشد،

و و گرايش به جبر و مدرك را وارد احاديث نبوی كرده آن هايند كه احاديث بى اصل

و معتقد بوده و بصر اسـت تشبيه داشته، و سمع و دست  آن هـا. اند كه خدا دارای نفس

هر حديثى كه راوی آن، موثق باشد، پذيرفتنى است؛ هر چند كه در سند آن،: گفتند مى

و كذاب با و فاجر انـد از معتزله دانستهای برخى آن ها را فرقه) همان(.شندافراد فاسق

و قائل به تجسيم بودهمى كه به ظاهر قرآن تمسك آن هـا را بـدين جهـت. اند جستند

و رذل شمرده حشويه ناميده ص3ج:ق1386وجدی،(.اند اند كه آن ها را پست ،447 (

و مخالفت با عق و عقل گرايى ل به چند گـروه تقسـيم مسلمانان به لحاظ اعتقادات

و. اند شده و مخالفت افراطى بـا عقـل اهم مذاهبى كه در ارتباط با عقل گرايى افراطى

و شـيعه: گرايش اعتدالى پديد آمده، عبارتند از در. معتزله، اشاعره، ماتريديه آن چـه

و  و اعتدال در توجـه بـه عقـل و تفريط اين مذاهب كالمى در خور توجه است، افراط

حد. است نفى آن  ظرفيـت ايـن نوشـتار ارائـهدر اين جا درباره هر كدام توضيحى در

:دهيم مى

 اشاعرهـ الف

و معتزله به رهبری واصل بن عطا قبل از آن كه اشاعره به رهبری ابوالحسن اشعری

. مذهب اهل حديث بودـ بلكه منحصرـ ظهور كنند، مذهب غالب

ا حاديث نبوی راه يافته بود، بدون اين كه به اهل حديث به خاطر اسراييلياتى كه در

و اعتقاد به رؤيت خـدای  و تشبيه و عقالنيت توجه كنند، گرفتار تجسيم مقتضای عقل

و خـدا را بـر عـرش  و غير مخلوق بـودن آن شـدند، و قديم بودن قرآن و جبر متعال

و آيه  و بصر پنداشتند، و سمع و او را دارای يد َربَك«نشاندند، را مانند ديگـر»و جاَء

و ارباب تعقل  و به طور كلى از كاروان عقال آيات، حمل بر معنای تحت اللفظى كردند،
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و با همـه.و تفكر دنبال ماندند و اكاذيب، علت اين بود كه حديث را با همه مجعوالت

و ذهنشـان انباشـته از خرافـات  و مسـيحى كـه مغـز خرافات نومسلمان های يهودی

و معابد  و تفسيق كسانى پرداختند كه با كليساها و به تكفير و عوام الناس بود، پذيرفتند

ص1ج:ق1420سبحانى،(.كردندمى آن ها مخالفت ،130 (

و اهل. واصل بن عطا شاگرد حسن بصری بود بصری در بصره، بازار گرمى داشت

و اصل نظرات استادشمى حديث از دروس عقل ستيز او بهره را بردند؛ ولى ذهن وقاد

و كفر مرتكبـان كبيـره مـردود. برنتابيد و جبر او نظرات استاد را در مورد صفات خدا

و از وی كناره گرفت شهرسـتانى،(.عمرو بن عبيـد نيـز بـا او همـراه شـد. اعالم كرد

ص1ج:ق1387 ،49-46(

و در فضـای. ابوالحسن اشعری پيشوای اشاعره است او شاگرد ابوعلى جبائى بود

و ساليان متمادی به عنوان يك معتزلى فرهيخته شـناختهاعتزال تنفس  .شـد مـى كرده

ص2ج:ق1420سبحانى،( ،11(

و تفكر همسان بودنـد. او از نسل ابوموسى اشعری بود و نيايش از لحاظ جدل . او

پـيش: ابوموسـى گفـت! شكايت خدا را پيش كه ببرم؟: عمروعاص به ابوموسى گفت

اس: عمروعاص گفت! من ت كه او گناه مرا مقدر كند، سپس مرا بـر آن گنـاه آيا ممكن

شهرسـتانى،(.ممكـن اسـت؛ ولـى او ظـالم نيسـت: ابوموسى گفـت! معذب گرداند؟

ص1ج:ق1387 ،94(

و از او بعد از آن كه در مكتب اعتزال پرورش يافت، مدعى شد كـه خـوابى ديـده

رو|جانب پيامبر خدا در مسـجد جـامع مأمور شده كه از معتزله جدا شود؛ از اين

و خلق قرآن را كنـار  و اعالم كرد كه اعتقاد به عدل الهى بصره از ايشان برائت جست،

و از اين پس خدای را قابل ديده شدن به چشم و معتقد شده است كـهمى نهاده شمارد

ص2ج:ق1420سبحانى،(!فاعل شرور، خدای متعال است، نه انسان ،22(



 از مكاتبيدر برخيعقل كرديرو گاهيجايبررس� 92

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

از معتزله فشاری بوده كه از سـوی حكـام جبـار ممكن است علت كناره گيری او

شده؛ چرا كـه دورانمى تافتند، بر ايشان وارد نمى عباسى كه عقايد عقالنى ايشان را بر

و واثق بود؛ ولى بعد و معتصم ها هـيچآناز طاليى معتزله تنها در زمان خالفت مأمون

گي. كرد نمى معتزله را تحملای خليفه ری نسبت به معتزله بـه در خالفت متوكل، سخت

و خفقـان. اوج رسيد و فشار آيا علت برائت جستن اشعری از معتزله، خروج از تنگنا

ص(!نبوده است؟ )26و25همان،

و در صدد بود كه عقايد حنابله را اصالح كند راه. به عالوه او گرايش حنبلى داشت

نقش يك مصلح را ايفـا اصالح اين بود كه از مذهب اعتزال كناره گيری كند، تا بتواند

ص(.كند )27همان،

و و فالسفه او بر خالف اهل حديث به استدالل عقلى روی آورد، تا بتواند با معتزله

ص(.او در حقيقت، عقل را عليه عقل به كار برد. ساير فرق به مقابله پردازد )29همان،

و استدالل عقلى را در آثـار خـويش پس از او ابوبكر باقالنى راهش را ادامه داد،

ص(.مورد توجه اكيد قرار داد )30همان،

تـرين مهـم. اصل خالصه كرده است51كتاب اإلبانه اشعری عقايد اهل حديث را در

ـ حتى آن هـايى كـه مرتكـب زنـا|اين اصول عبارتند از عدالت همه صحابه پيامبر

و با خليفه پيامبر و شراب خوردند و|شدند و امامت خلفـای چهارگانـه ـ جنگيدند

ـ كه در نتيجه فضيلت امام علـى ن ها به ترتيب خالفتشان آ از×ترتيب فضيلت حتـى

ـ  و سلب مطلق اختيار از انسـان و جبر تكليفى و قدر و قضا ـ عثمان هم پايين تر است

و بگويند و بغل بسته در دريا افكنند ی، مجـازات اگر تر شـد: مانند كسى كه او را دست

و عين اّهللاٰ كه بايد خدا را موجودی چون انسـان مى ـ مانند يداّهللاٰ و صفات خبری ـ شوی

و نظـر دارد؛  و صد البته كه همه اين ها جای نقد ـ و چشم است شناخت كه دارای دست

. هر چند كه شيخ اشعری با ضرس قاطع، در راه تحكيم عقالنـى آن هـا كوشـيده اسـت
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مىا)11: 1394سبحانى،( .كندو در كتاب اللَُمع به شدت از استدالل عقلى استفاده

 ماتريدیـب

و ابومنصور ماتريدی منسوب به آن محلـه اسـتای ماتريد محله . در سمرقند بوده

از. هجری است 333وفاتش به سال وی دانشمندی است كه كتب متعـددی در دفـاع

و تأييد  و قرامطه و رافضه و رد معتزله دهخـدا،(.ابوحنيفه نوشته اسـتمذهب خويش

ص43ج: 1352 ،9(

و اشاعره بسيار به هم نزديكند از. ماتريديه در عين حـال، ماتريـدی در بسـياری

ص1ج:ق1420سبحانى،(.مسايل كالمى موافق معتزله است ،17(

درمى ماتريدی به لحاظ اين كه در شرق عالم اسالم زيسته، مانند ابوالحسن اشعری كـه

و نقيض زنـدگى غرب عالم و در كانون انديشه های ضد كـرده، شـهرت نيافتـه مـى اسالم

بيـان اوهـام«است؛ ولى از آن جايى كه جو سياسى بر ضد متعزله بوده، او با نوشتن كتـاب 

. از مكتب اعتزال تبری جسته اسـت» رد األصول الخمسه«و» تأويالت القرآن«و» المعتزله

و و نوشتن كتاب مع ذلك، او به لحاظ عقل گرايى امـام شرح الفقه األكبر«پيروی از ابوحنيفه

او در سمرقند با ابوالقاسم سـمرقندی. با خط مشى معتزله هماهنگ است» ابوحنيفة النعمان

)9،ص43ج: 1352دهخدا،(.درباره اختالف اهل سنت با معتزله مناظره كرده است

د،ماتريدی در آغاز كتاب توحيد نخست و ايمان را يادآور نادرستى تقليد ر عقيده

و حاصل سخن او اين است كه هريك از فرقه و شده های مختلف دينى خود را بر حق

كه. داند ديگران را بر باطل مى و پيشينيانو از طرفى مدعى آن است پيرو روش سلف

و. تواند دليل بر حقانيت عقيده باشد است، بنابراين پيروی از سلف به خودی خود نمى

ط و از رفى كثرت پيروان يك عقيده نيز دليل بر حق بودن آن نيست حقانيت يك عقيده

ای كـه گونـه مذهب مشروط به ايـن اسـت كـه برهـان عقلـى آن را تأييـد نمايـد؛ به
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(نظران منصف را متقاعد سازد صاحب )214ص: 1377ربانى گلپايگانى،:ك.ر.

 معتزلهـج

ب و گرايش و سنت افراط اهل حديث در عقل ستيزی آن هم سنتى–ه ظواهر كتاب

و  و خرافات و چهره اصلى آن در زير پرده ضخيم اوهام كه با اسرائيليات آميخته شده،

شدـ اكاذيب پنهان مانده بود . سبب ظهور مكتب اعتزال

وای پيروان مكتب اعتزال در گرايش به عقل افراط كردند؛ بـه گونـه كـه هـر آيـه

و. ديدند، تأويل كردندمى تعارض حديث معتبری كه با عقل در و دوزخ اينـان بهشـت

و انحرافى توجيه و همه امور اخروی را با تأويالت عقلى و ميزان كردنـد؛ مـى حساب

و مجسمه بدون توجه به تنزيه خدای متعال همه موضوعات اعتقـادی  چنان كه حنابله

 خـدا را تأويـلبرخى الفاظ مخصوص به اوصاف. كردندمى را حمل بر معنای ظاهری

و آخـرت را بـر همـان معنـای ظـاهری حمـل مى و الفاظ مخصوص به معـاد  كردند

و رسولمى علت اين بود كه به بيراهه. كردند مى و دانش را از خدا .آموختند نمى رفتند،

)59و58:ش1346صدرالمتألهين،(

و و به تشبيه گراييدند، ی صفاتى دنباله رو اهل حديث شدند، معتزلـه آری اشاعره

و سنت واقعى فاصله  و از كتاب و عقلى محض شدند، ی تعطيلى به تنزيه روی آوردند،

ص(.گرفتند )38همان،

:گويد احمد امين در روش معتزله مى

و آيـات يـك آنان بسان ديگران به ايمان اجمالى بـه متشـابهات اكتفـا نكردنـد

ـ كه احيانًا نوعى اختالف در آن مى موضوع را ـ جمع كردند، مانند ها به نظر آمد

و در نتيجـه  و به داوری عقل روی آوردند و تنزيه، و تجسيم و اختيار آيات جبر

آن در و نظری دست يافتند؛ گاه به آياتى كه به ظاهر مخالف بـا هر مسأله به رأی
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تـرين تأويـل از مهم،در نتيجـه. آن رأی بود، بازگشـته، آنهـا را تأويـل كردنـد

و بارزترين وجه امتياز روش آنـان بـا سـلف نمودارهای روش متك لمان معتزلى

و جـدال  و از جمله عوامل مؤثر در گرايش آنان به روش عقلـى، درگيـری بود،

و بت استناد به پرستان بود، زيرا در بحث با آنان كالمى آنان با علمای اهل كتاب

و ناجح نبود، بلكه مى و حديث نافع همـه بايست به قضـايای مـورد قبـول قرآن

و در نتيجه به روش فلسفى  . روی آوردند) تفكر عقالنى(عقول بشری استناد كنند

)256ـ 255ص:1377ربانى گلپايگانى،:ك.ر(

و و شرح مقاصد، چنان با استدالالت عقلى كتب كالمى اشعری مانند شرح مواقف

و مشرب نويسندگان آن ها آشنا نباشـد،  چنـين فلسفى درآميخته كه اگر كسى با مذاق

از مى و در مقابل عقل گرايان، كاسه های داغ تر پندارد كه آن ها از معتزله، معتزلى تر،

ها آش بوده خواستند با سالح استدالل همـان عقايـد اهـلمى اند؛ غافل از اين كه آن

كـه هـمـ از اين رو هرگز از جبهه گيری در برابـر عدليـه! حديث را بر كرسى نشانند

و هم شيعه . كوتاه نيامدندـ شودمى را شامل معتزله

و معتزله مورد بى مهری واقع شده اسـتد .ر جای جای كتاب مواقف، نظريه شيعه

و شيعه دربـاره افضـليت و نظر معتزله در اين كتاب، بر افضليت ابوبكر پافشاری شده

و رد قرار گرفته است×امام على نويسـنده كتـاب) 407: ايجى، بى تـا(.مورد نقض

و نبايد به قدح آن ها پرداخت؛ چرا كـه معتق د است كه بايد همه صحابه را تعظيم كرد،

ص(.اند بوده|آن ها محبوب پيامبر  نامـد؛ چـرامى او معتزله را قدريه) 413همان،

ص(.شناسندمى كه انسان را بر افعال خويش، قادر او شـيعه را بـه ايـن) 415همـان،

و معتقدند كـه خـدامى آن يكديگر را تكفيرشمارد كه فرقه هایمى دليل، مردود  كنند

و نـه معـدوم را! نه موجـود اسـت و صـحابه و كـالم خـود را بـا فلسـفه درآميختـه

ص(.كنندمى تكفير درای فرقـه ناجيـه: گويـد مـىو سرانجام) 423و418همان، كـه
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و سلفيه و اهل حديث و گمراهنـد. اند حديث نبوی آمده، اشاعره .مـابقى همـه ضـال

ص( )429همان،

ـ شيعهد

و اشاعره، عقل را كنار و سلفيه و نه همچونمى شيعه نه همچون اهل حديث گذارد

و نقل را تأويلمى معتزله، عقل را مطلق كند، بلكه عقل را به عنوان حجـتمى پندارد،

و اوليای دين را به عنوان حجت ظاهر ومى باطن و تفـريط اشـعری و از افراط پذيرد

رامى معتزلى و امامان معصوم، راه اعتدال و به پيروی از پيامبر . پويدمى پرهيزد

در عين احتـرام بـه«: اند درباره اش نوشته. الهيجى يكى از متكلمان طراز اول شيعه است

و برهان در برابر كتابو سنت تسليم است )7مقدمه قربانى،ص: 1372الهيجى،(.»عقل

و مشـاركتى بـا مـى از مقدمات مشهوره تأليفكهـ الهيجى ميان كالم قدما شـده

و كالم متأخرين كه فرقش با فلسفه در اين است كه بـر نهـج قـوانينـ حكمت نداشته

و و مجـرد حصـول يقـين«شرع است، متبع در طريق تحصيل معارف محض، برهـان

ص(.گذاردمى فرق» است و احاديـث)44همان، مقدمه مؤلف، به نظر او معتزله آيات

و اشاعره مطالب ظاهريه را كه مورد پسند عوام بود، تحت ضـوابطمى را تأويل كردند

و خلفای جور حامى ايشان بودندمى نظری در ص(.آوردند )47و46همان،

در مـى شيعه عالوه بر اين كه با رعايت اعتدال بر حجيت عقل اصرار و تنهـا ورزد

مسمى مسايل اعتقادی از يقينيات پيروی و شـرع كند، در ايل فرعى هم به تالزم عقـل

. اعتقاد دارد

و دين با هم سازگارند از آن جا كه انسان عالوه. شيعه اثناعشری معتقد است كه عقل

و خيال نيز برخوردار است، گاهى دين ستيز و ايـن نـه بـهمى بر عقل، از قوه وهم شود،

و خيال اسـت بنـابراين، محـال. خاطر عقل گرايى، بلكه به خاطر سقوط در ورطه وهم
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و بالعكس )309و15ص: 1392ربانى،(.است كه عقل سليم با شرع قويم مخالفت كند،

تا( اند اگر شيعه را در علم كالم پيش تاز شمرده به خاطر اين است) 350: صدر، بى

. كه آن ها تحت رهبری امامان خويش تابع عقل برهانى بودند

و روايات متعددی استفاده كـرد؛ه رويكرد شيع توان در بابمى هر چند كه از آيات

رئيس مذهب شيعه جعفـریكه×ولى ما در اين جا به ذكر يك روايت از امام صادق

و سنت اشراف كامـل دارد، اكتفـااست  وی: گويـد مـى راوی. كنـيم مـىو بر كتاب  از

و«: عقل چيست؟ فرمود: پرسيدم همان است كه با آن مقام رحمانيـت حـق پرسـتيده

وسـيله انكـار«: پس عقل معاويه چـه بـود؟ فرمـود: پرسيدم٨.»شودمى بهشتكسب 

و شيطنت بود ٩.»آن چه او داشت، عقل حقيقى نبود؛ بلكه شبيه بـه عقـل بـود. حقيقت

تا( ص1ج: مجلسى، بى ،116(

اسمى است خاص به صفت×به فرمايش امام صادق. رحمان اسم جامع خداست

تا( ١٠.عام ص1ج: طبرسى، بى ومى رحمت رحمانى همه مخلوقات را فرا)21، گيـرد

و نهايت همه زير سيطره اوست . پرستش رحمان نشان معرفت تام انسان اسـت. بدايت

و موهبتى است و كلى .كسى كه به اين مرتبه رسيده، عقلش رحمانى

 رويكرد عرفاني مولوي

ه خواری متصلـّر او با جيفـپُمِقلای عقل جزئى كركس آمد

چعقل ابد پـاالن  مى پرد تا ظل سدره ميل ميلر جبرييلـو

)661: 1338بلخى رومى،(

غ شـالـعقل اگر م ود بس شد فزونـب ايــاليـاز بـك ونــشر در آزمـن

پ ايازس كمتر استـشهوت ار غالب شود بـبهائم اسـشر زآن كابـن تـتر

ص( )378همان،
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و حاكـپاسه عادل استـعقل ايمانى چو شحن شـبان ر دل استـهـم

تـع ايـن حاكـقل در بـمـم بـكودـان ز ش نفس در زندان بودـيمـه

ص( )390همان،

و عدل جو كو عقل باشد ايمنى و بر مرد دانا عقل  بر زن

ص( )654همان،

مـل باشـقـع بـد پـرد را و نـچریـال عـون بـقـدارد د ابتریـاشـل

مـي يـا مـظفر خـظـا بـفر ناشـوی يظرـيا جـور،  وی باشـا نظر ور

ص( )659همان،

بـقـع عـل گر دو تا شودـل ديگـقـا پـنور افزون و ره شـيـشت ودـدا

بـن نـفس ديـا و ره پنهان شود گر خندان شودـفس  ظلمت افزون گشت

ص( )111همان،

م عقـگر ان تى منزَجرـدسـبلىـرا دسـتيغ ظـدر فرـت من بودی

ن چــعقل بايد تي تابـآفونـورده كهـتا زند  نبود جز صواب غى

ن و صالح دارمـچون چ پس چرا عقل تابان  سالح اه نندازمـدر

ص( )458همان،

تـب عقل بحثى گويد اين دور است رو ز مـاويلـى كـى م شنوـحالى

ص( )307همان،

 عقل كلى ايمن از ريب المنون عقل جزئى گاه چيره گه نگون

ص( )240همان،

بـحـب غ ود عقل بشرـر بى پايان سرـپایدـواص بايـبحر را

و ظاهر عالمى  ورت ما موج يا از وی نمىـص عقل پنهان است

ص( )32همان،
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عـع اسـقل دو ه در آموزی چو در مكتب صبىـكت اول مكسبىـقل

ك و اوسـاز فـتاب و و ذكرـتاد مع كر و بكر انىـاز  وز علـوم خـوب

يـر بخشـل ديگـعق مـچش ان بودزدـش جـمه آن در بـيان ودــان

ش چون زسينه آب دانش جوش كرد گنـنى نـود ه ديرينه نه زردـده

ص( )390همان،

تـقـع آفـل  اندر آن فكری كه نهى آمد مايست تابى بيش نيستـو از

های كژ منه نيـتم گام خويشـعقل تو كسـا  وفت زو به پيشـايد آن

ص( )580همان،

بسـع سر قل تو از عـهس كه آمد خيره گنـت تـذرت از و بترـاه

ن تـدانـای شـسته راـو و خير رار  امتحان خود را كن آن گه غير

ص( )348همان،

ـ آن هم از كسى كه قله نشين جهان بينـى عرفـانى اسـت–از مالحظه ابيات فوق

: شودمى چند نكته درباره چيستى عقل استفاده

يا.1 و. كلىعقل يا جزئى است عقل جزئى همچون كركس جيفـه خـوار اسـت،

و انسان را تا سدرة المنتهى باال از. بردمى عقل كلى همچون بال جبرييل است اين عقل

و ريبى مصون است . هر شك

و وسـيله ايمنـى. عقل يا ايمانى يا غير ايمانى است.2 عقل ايمانى پاسبان عـادل

. عقل غير ايمانى، ضد عقل ايمانى است. است

و بحـث حاصـل.3 و درس و تعلـم و مكتبى است كه از راه تعلـيم  عقل يا كسبى

و روان اسـت مى و جوشـيده از اعمـاق جـان چنـين عقلـى. شود، يا بخشش يزدانى

ز و هرگزمى اللى است كه از سرچشمه روانهمچون آب . گندد نمى جوشد

و اگر پای خود را كج نهد.4 عقل چون خورشيد است كه مصون از كسوف نيست
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و منكسف . شودمىو در افكار بيهوده غرق شود، همچون خورشيد، تيره

و تسليم حقيقت.5 و سركش است يا متواضع عقل سركش برای. عقل يا خيره سر

!تراشد؛ ولى عذر بدتر از گناهمى فات خود عذرتخل

در.6 و بايد و بى پايان و كلى است، دريايى است پنهان و ايمانى عقلى كه موهبتى

. آن غواصى كرد

حق. دهدمى عقل كلى چون آفتاب نور.7  صاحب چنين عقلى، على وار، تيغ از پى

. كسى كه از چنين عقلى محروم است، بايد سالح خود را در چاه افكند. زند مى

 اگر غالب شود، انسان را از مالئك بـاالتر. عقل موهبتى در مقابل شهوت است.8

و اگر مغلوب شود، بهائم بر انسان برتری دارند مى . برد

و پر انسان است.9 . ابتر است هر كه از اين عقل محروم است،. عقل ايمانى بال

و. عقل حقيقى، چون نور است. 10 عقل ها اگر با هم باشند، همچـون نـور شـدت

.يابندمى افزايش

 نتيجه

و عرفـانى برخى مكاتب با توجه به مروری كه در اين نوشتار بر و كالمـى فلسفى

همگـان بـاور دارنـد كـه عقـل. داشتيم، معلوم شد كه در چيستى عقل اختالفى نيست

و تبيين استای قوه و استنتاج و استدالل و دوم در نهاد آدمى برای درك معقوالت اول

و كشـف تـام  و سير از مقدمات معلوم به سوی نتـايج مجهـول و عملى حكمت نظری

و  و نبـود اشـياء و داوری دربـاره بـود و كشف ناقص علت از معلـول معلول از علت

و  و بيان حد و نبايد افعال و صدور حكم در مورد بايد و تقسـيم رسم ماهيات نوعيـه

و و ضرر و نفع و فساد و نقصو صالح و ادراك كمال  ... تحليل

آن. استدر رويكرد مكاتب مختلف آن چه مورد اختالف است، ميزان اعتبار عقل
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و آن هايى كه عقل را بر كليه هايى كه عقل را به كلى در برابر شرع از اعتبار انداخته اند

و ظواهر شرعى و به تأويل گراييده نصوص و تفـريط حاكم ساخته اند، گرفتار افـراط

و همان عقـل حق اين است. اند شده و هوای نفس به دور است كه عقلى كه از شيطنت

و موهبتى و وسـيله شـناخت رحمانيـت كلى و خورشـيد تابنـاك و متواضع و ايمانى

و كسب بهشت است، عقلى است كـه داده و پرستش او و خدای متعال هـايش معتبـر

.است مورد حمايت شرع

ها پي نوشت

.ا الحس فاليؤدی إال إلى الموافاتام.١

صـفالمعكقلـع إن كان االتصاف كالعروضفى.٢ فىـقول بالثانى

عـبم بـروضـا مـرسى العين أو فيه اتصافهـفسمـقلنا ارتـعـه

كـنطـالمـف مصـهمـيـانـث المعرفــقى األول لـا  لفلسفىـطلح

شيـثـمـف إمـيـئـل ثـقـعـمانـكـة أو بـول  معنى ثانـان جا

٣.}Sَُِإلْسال  Yِعنَد  ب يَن Y�  ,�ِE{.

TَِEَْك{.٤ نَزRَْا
َ
َعلَْيِه�َ@ َ�ُمَهْيِمًنا Uِِمَن  لِْكَتا يََديِْه َنْ�َ لYَما قًا Yُمَصد Yَق ْuبِا Uَلِْكَتا  {.

فَْصل{.٥ لََقْوٌ� بِالَْهْز�*Eِن,ُه ُهَو .}َ�َما
٦.}�ِuِا بِالص, ِْقِ�

ْ
u

َ
@َ� ُحْكًما �ِ َهْب YU�َ{.

ْح{.٧
َ
@ �ِ َخلَْقَنا  ِإلنَساَ� َيْقِويملََقْد َسافِلِ�*َسِن ْسَفَل

َ
@ �َ�ْ�نَا!َُ .}ُعم,

ع.٨ و اكتسب به الجنانالعقل ما .بد به الرحمان

تلكتل.٩ و و ليست بعقلكالنكراء و هى شبيهة بالعقل .الشيطنة

و الرحيم اسم عاّم بصفة خاّصة. ١٠ .اسم خاص بصفة عاّمة



 از مكاتبيدر برخيعقل كرديرو گاهيجايبررس� 102

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

 كتابنامه

تا(.آملى، محمدتقى.1  مركز نشر كتاب: تهران). حاشيه بر شرح منظومه سبزواری( درر الفرائد). بى

: تهـران. چاپ دوم. تصحيح دانش پژوه. بحر الضالالتالنجاة من الغرق فى).ش1379(.ابن سينا.2

 انتشارات دانشگاه تهران

و التنبيهات با شرح خواجه).ق1379(ـــــــــــــــ.3  مؤسسه نصر: تهران. اإلشارات

 مكتبة آية اّهللاٰ نجفى:قم. با مقدمه دكتر مدكور. الشفاء، االلهيات).ق1404(ـــــــــــــــ.4

تا(.نايجى، قاضى عبدالرحما.5  عالم الكتب: بيروت. المواقف فى علم الكالم). بى

 كتابفروشى اسالميه: تهران. كليات مثنوی).ش1338(.بلخى رومى، جالل الدين.6

 بوستان كتاب:قم. چاپ دوم. تجريد).ش1386(.بهشتى، احمد.7

ارات انتشـ: تهـران. ترجمه يحيى مهـدوی. فلسفه عمومى يا مابعدالطبيعه).ش1347(.پل فولكيه.8

 دانشگاه تهران

 انتشارات دانشگاه تهران: تهران.43ج. لغتنامه).ش1352(.دهخدا، على اكبر.9

و دين).ش1392(.ربانى گلپايگانى، على.10 .نشر رائد. چاپ اول. عقل

و مذاهب كالمى). 1377(ــــــــــــــــ.11 و تدوين كتب نشر. چاپ اول. فرق دفتر تحقيقات

.درسى

و النحل).ق1420(.سبحانى، جعفر.12  مؤسسة النشر اإلسالمى. چاپ پنجم.1ج. بحوث فى الملل

و النحل).ق1420(ـــــــــــــــ.13  مؤسسة النشر اإلسالمى. چاپ هفتم.3ج. بحوث فى الملل

و مصادر عقايد اهل حديث).ش1394(ـــــــــــــــ.14 . 650شماره. مجله مكتب اسالم. منابع

7-11ص

و النحل).ق1387(.شهرستانى، عبدالكريم.15 و: مصر. تحقيق كيالنى. الملل مكتبة مصطفى الحلبى

.اوالده
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 الطبعة الثانية. مؤسسة الوفاء:قم. السبزواریشرح منظومة).ق1405(.شيرازی، سيدمحمد.16

تا(.صدر، سيدحسن.17  منشورات األعلمى: تهران. تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم). بى

 دانشگاه مشهد: مشهد. تصحيح سيدجالل آشتيانى. الشواهد الربوبية).ش1346(.صدرالمتألهين.18

: تهـران. چـاپ اول. تصـحيح خواجـوی. شرح اصـول الكـافى).ش1366(ـــــــــــــــ.19

و تحقيقات فرهنگى  مؤسسه مطالعات

تا(ـــــــــــــــ.20 شـركة دارالمعـارف.1ج. الحكمة المتعالية فى األسفار العقلية األربعـة). بى

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


