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:هچكيد
از مباحث مهم در دين شناسى جايگاه عقل در درك معارف دينى است، در پژوهش پـيش يكى

و بررسـى قـرار رو تالش مى و عالمه طباطبايى مورد تحليـل از ديدگاه ابن تيميه شود جايگاه عقل
ای گفتـه ابن تيميه معتقد است گاهى عقل بر قـوه. گيرد، تا نقاط قوت وضعف دو ديدگاه روشن شود

مىشو مى و اعمالى كه با آن قوه حاصل شده نيز عقل گفتهد كه انسان با آن تعقل كند، چنانكه بر علوم
ت. مى شود ه انسان در كسب معارف دينىيميكه اين معنى نتيجه عقل به معنای اول است، ازديدگاه ابن

ن و فطرت و سنت و عقـل، شـرعیازيبا بودن كتاب و در صورت تعارض شرع مقـدم به عقل ندارد،
و سانى كه به عقل در معارف توجه مى كنند را در خطا مى از. داند است عالمه نيز معتقد اسـت مـراد

آن انسانكمدر نفساز عقل در انسان عبارتست و قهاىيتصدكه است مبدئىو  عمومى احكام كلى
و خود شود، عالمه ديدگاه افراطى كه در آن عقل در دين شناسى كامالىم منتهى بدان بسـنده اسـت

بى ديدگاه تفريطى كه دو عقل اعتباری به و معتقد است جايگـاه عقـل بـين آن نظر دارد، نمى پذيرد،
و عقل به هيچ از منابع مهم در معرفت دينى است است و يكى و هرگز بين عقل. وجه به خطا نمى رود

او شرع تعارض واقع نمى تيميـه دارای جايگـاهبـنشود، دراين ميان عقل در انديشه عالمه نسبت به
.ای در كسب معارف دينى دارد ويژه
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 مقدمه

و ابزار انسان در درك معارف عقل است، به نحـوی كـه رد آن راه را يكى از منابع

و احاديث پيـامبر اسـالم برای بسياری معارف مى و از صدر اسالم در آيات |بندد،

و از سوی ديگـر بسـياری از انديشـمندان برای جايگاه عقل تاكيد وجود داشته است،

و بررسى قرار داده و حجيت عقل را در دريافت معارف مورد بحث انـد، گرچـه درك

ممكن است برخى به نحو مستقل اين بحث را مطـرح نكـرده باشـند، ولـى در ضـمن 

در. توان اين بحث را يافت مباحث ديگر مى گاه عقليجاهٴ ان انديشمندان درباريمو اما

بـه. در معرفت تفاوت ديدگاه فراوان است، كه تا زمان حاضر اين اختالف ادامـه دارد

دانند، در مقابـل ديـدگاه طوری كه برخى معيار اصلى تشخيص تمامى امور را عقل مى

تفريطى وجود دارد كه معتقد است كه شناخت عقلى هيچ گونه حجيتى ندارد، در غرب 

ای كه قابليت تحقيق تجربـى پوزيتويستها دارای اين ديدگاه هستند به نحوی كه گزاره

(و معرفت عقلى را منكر هسـتند. دانند نباشد دارای فائده معرفتى نمى : 1381هيـك،.

هـا، ايـن حال با توجه بـه تفـاوت ديـدگاه) 274-252: 1389پيرسون،؛197-228

پاسـخ بـه ايـن سـوال پرسش مطرح است كه حيطه شناخت عقل به چه مقدار است؟

متوقف بر شناخت جايگاه عقل است، به طور كلى در ميان انديشـمندان مسـلمان سـه 

امـور را عقـل ديدگاه در مورد جايگاه عقل وجود دارد، برخى محور اساسى در درك 

مى مى را دانند، همه امور را به سنجه عقل گذارند، معتزله در ميان مذاهب ايـن ديـدگاه

در مقابل برخى ديگر بـرای)51-38: 1422قاضى عبدالجبار،(نسبت به عقل دارند، 

معارف معتقد عقل جايگاه حداقلى را قائلند، به نحوی كه برای عقل اعتباری در درك

مىنيستند، شرع را  و برای عقل حق هيچ نوع دخالتى در امور بر همه چيز برتری دهند

و  و اشاعره شرعى قائل نيستند، به نحوی كه منكر مستقالت عقلى هستند، اهل حديث
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(سلفيه معتقد به اين ديدگاه هستند اما شيعه ديدگاه سومى بين اين)9: 1416جوينى،.

.دو ديدگاه دارد

ظهور پيدا كرد كه در عين حال كه پيرو اهـل) 728ات،وف(در قرن هفتم ابن تيميه

حديث بود نظريات متفاوتى از ديدگاه اهل حديث در برخى از مسائل داشت، كه بعدها 

و در عصر حاضر و وهابيت واقـع انديشه در قرن اخير های وی زير بنای فكری سلفيه

اب شد، به نحوی كه سلفيه در بسياری از انديشه لـذان تيميـه هسـتند،های خود وامدار

بررسى انديشه ابن تيميه دارای اهميت بسزايى است، از سوی ديگر در عصـر حاضـر 

يكى از متفكران جهان اسالم كه به عنوان يـك متفكـر شـيعه انديشـه هـای او دارای 

سنگ الميزان، عالمه طباطبايى است كه آراء ای است، صاحب تفسير گران جايگاه ويژه

و غرب است، وی در تفسير الميزان او محل رجوع بسياری از انديشمندان جهان اسالم

و  بسياری از معارف اسالمى را تبيين كرده است، در عصر حاضر بـين ديـدگاه سـلفيه

و بررسى تفكرات اين دو ديدگاه ضـروری  تشيع تقابل وجود دارد، از اين روی تحليل

و از آنجايى كه زير بنای بسياری از اند به نظر مى مىرسد، گـردد كـه يشه ها به اين بر

حجيت عقل در دين شناسى پذيرفته، يا رد شود، در مقاله پيشـرو جايگـاه عقـل را از 

و عالمه طباطبايى مورد بررسى قرار مى گيرد، تا در نهايت نقاط قوت ديدگاه ابن تيميه

هـای روشن شود، تا بتوان بر اساس آن قضاوت درستى در انديشهو ضعف هر ديدگاه

و تشيع داشتاي و به تبع حقانيت انديشه سلفيه .ن دو انديشمند

 تيميه ديدگاه ابن

 معناشناسى عقل.1

كند عقل گاهى به عنـوان عـرض اراده شـده كـه ابن تيميه در تعريف عقل بيان مى

و گاهى غريزه (كنـد ای است كه انسان با ان تعقـل مـى معنای مصدری است .1) ابـن)
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وی بيان مى كند كه عقل به معنای مصدری در قـرآن فـراوان)1،196ج: تيميه، بى تا

َيُكل,َعلَ«بيان شده است مانند  ِ وَ�ل5ُِقعْ الَف و9ٌل5ُقُمْ لُه5«،)243و73/ بقـره(»و�لُِقْعم »ه5اب
و غريـزه اطـالق)46/حج( وی معتقد است احمد بن حنبل نيز عقل را بـر ايـن قـوه

مىمىای گفتهو نيز گاهى عقل بر قوه. كند مى و همچنين شود كه انسان با آن تعقل كند،

و اعمالى كه با آن قوه حاصل شده نيـز عقـل گفتـه مـى (شـود بر علوم ، 276:همـان.

در) 1،244ج: 1416همو، در نظر ابن تيميه قوه تعقل در انسان ماننـد قـوای طبيعـى

و به همين جهـت ساير موجودات است مانند قوه ای كه در آتش باعث گرما مى شود

مى است كه احمد بن حنبل ( نامد قوه تعقل را غريزه )96: همان.

هدف ابن تيميه از استناد تعريف عقل به مسلمين القاء اين مطلب است كـه تعريـف

و تعريف ديگران مستند به مسلمين نيسـت مـراد. من بر اساس اصطالح مسلمين است

مىوی از ديگران فالسفه هستند؛ چرا كه در جای ديگر بيا كند كـه تعريـف فالسـفهن

(تعريف مسلمانان نيست .2) و معتقد است لفظ عقل در كـالم عـرب بـر) 196: همان)

(اند به كار نرفته است تعريفى كه فالسفه بيان كرده .3) ) 10،302ج: 1411ابن تيميه،)

و اصحاب است (و تعريف وی از عقل همان تعريف رسول خدا .4) ،1ج: بى تـا همو،)

درا)276 و و معتقد است كه عقل در زبان عربى بن تيميه منكر جوهر بودن عقل است

و جوهر نيسـت (اصطالح مسلمين عرض است .5) ،1ج: 1411:؛ همـو196: همـان)

مراد ابن تيميه از عقل از ديدگاه فالسفه جوهر مجرد عقلى اسـت كـه بـا عقـل) 222

از. بشری مشترك لفظى است .عقل استو در صدد انكار اين معنى

در دين شناسى.2  قلمرو عقل

كند در تعارض چند صورت متصور است، يك صورت اين است ابن تيميه بيان مى

داند، صورت دوم اين اسـت كه هر دو دليل قطعى باشند، وی چنين فرضى را محال مى
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شـود، صـورت كه هر دو ظنى باشد در اين صورت به دليلى كه مرجح دارد، عمل مـى

و ديگری ظنى باشد در اين فرض نيز روشن است كه بـه سوم اين  است كه يكى قطعى

و يـا وجـود دليل قطعى عمل مى شودپس وجه تقديم در نظر ابن تيميـه قطعـى بـودن

(مرجح است )87ـ1،79ج: 1411ابن تيميه،.

و شرع، الزم اسـت اما ابن تيميه در جای ديگر مى نويسد در صورت تعارض عقل

مى مقدم شود، كه شرع مى چرا كه عقل هر آنچه را كه شرع كند، اما شرع گويد تصديق

را برخى از احكام و عقل ِاخبـار تصديق نمى كند، علم به صدق شرع هم متوقـف بـر

ابن تيميه در صورت تعارض عقل ونقل، در پاسخ بـه) 138: همان( تاييد عقل نيست،

كه نقل است بر اصل اين اشكال كه عقل اساس نقل است پس چگونه ممكن است فرع

و اساس بودن عقل برايكه عقل باشد مقدم شود؟ پا مى نقل را نمىیه و بيان كند پذيرد،

ن كه عقل اساس ثبوت شرع در نفس و همچنين عقل پايه ثبوت صفتياالمر یبراىست،

ن .( اسـتىست، چون علم مطابق با معلوم است در حالى كه معلوم از آن مسـتغنيشرع

)87: همان

میو یعلوم خبـریوینظریو علوم خبرىكند، علوم عملىعلوم را بر دو قسم

نىمىرا علومینظر ندارد مانند علم مـایازيداند كه معلوم در وجودش به علم به آن

ايبه وحدان و صفات فيت خداوند متعال، اسماء اند، خواه علـم نفسه ثابتىن معلومات

.ميا نداشته باشيميبه آنها داشته باش

ميابن تيميه نت اهٴ رد كه رابطيگىجه ازىشرعىعنين باب استيشرع با عقل از كـه

ف وىجانب خدا نازل شده ايـنفسه ثبوت دارد خواه عقل بـه آن شـناخت پيـدا كنـد

ف بىشناخت پيدا نكند، آن امر و عقل انسان  از اسـت ولكـن انسـانيـنىنفسه از علم

ن و كه با عقل آن را درك كند، پس اگر عقل، شـرع را ازمند استيمحتاج به آن هست

م همان (شودىگونه كه هست، درك كند، عالم به آن )88: همان.
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مىيگرا در ادامه در رد عقلیو ا: كند ان بيان ن اسـت كـه عقـليـاگر مراد از عقل

و راهنما صـحت نقـل اسـت در پاسـخیای براو وسيلهیاساس معرفت به نقل است

غرايآ:يميگوىم است كـهىا علومياست كه در انسان وجود دارد،یازهيمراد از عقل

م ایاگر معنا. شودىبه واسطه آن كسب باشـدىتواند علمن معنى، نمىياول مراد باشد

ا كه تصور مى ايـىن معنا شرط هر علم عقلـيشود معارض با نقل است، چون عقل به

اياست، همچنىنقل مین عقل شرط هر اعتقادين .ديآىاست كه با استدالل به دست

ت میمعناه در بيانيميابن كه هرچه با عقـل درك روشن است: كندىدوم عقل بيان

دل مى شود نمى و ازيبـىل بر صحت آن باشد، چون معارف عقليتواند اساس شرع ش

و هدف از علم به صحت سمع ايـن اسـت كـه بـه) نقل(آن است كه به شماره در بيايد

پس اين طور نيسـت كـه از هـر علـم. شود شناخته|آن صدق رسول اكرمواسطه 

.معلوم شود|صدق رسول اكرمىعقل

هم در ادامه بيان مى ميكند، بر پاىن اساس و ه نقـليتوان گفت كه معقوالت اساس

و همچنين بـر صـحتش داللـتيعلم به نقليات متوقف بر عقلىعني. نيستند ات نيست

)89: همان.(ندارد

نتيپادر ميان كهيگىجه معارض شود علـم بـه صـحتىهرگاه نقلى با معقوالت: رد

نىنقل مبتن نمىست، اشكال بر آن نقل اشكاليبر آن معقوالت . كنـدىبه اصل نقل وارد

بىن اگر بعضيهمچن بىاز معقوالت ىعقلیها همه گزارهیاعتبارىاعتبار شود مستلزم

ب ست، همچنانين بىبعضیاعتبارىكه نیاعتبارىنقليات موجب نيهمه آنها و زيـسـت

نيعقلىصحت بعض و صـحت بعضـيات مستلزم صحت همه آنها نقليـات هـمىسـت

ن (ستيمستلزم صحت همه آنها .6) )90:همان)

ت ايميكالم ابن طريه در مىينجا اين است كه مسائلى كه از ممكن شودق عقل روشن

و برخـى كـاذب باشـد رابطـهى، رابطـه آنهـا از نظـر منطقـاست برخى صادق باشند
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ا كـذب گـزارهيـصـدقىك گزاره جزئيا كذبيه است كه از صدقيجزئیها گزاره

نميدىجزئ هميآىگر الزم ا بحـثيقضـاهٴ ولى رابط.ىنقلیهاب در گزارهين ترتيد به

تىمنطق .ه مخالف آن استيمياست كه ابن

ت و فطـرته انسان در كسب معارف دينىيمياز نظر ابن و سـنت بـا وجـود كتـاب

ایازين و فالسفه را كه برايبه عقل ندارد، بر ىعقل ارزش اسـتقاللین اساس متكلمان

و مستقالت عقل مىقائل هستند ميپذىرا كهىرند مورد سرزنش قرار و محدثان را دهد

ميهستند مورد ستاىن مردم به عقل استدالليدورتر م دهد چنانىش قرار :سـدينوىكه

ساياهل حد مر فرقهيث با دريراث رسالت در نزد آنـان اسـت شـريها در آنچه و كند

رسيىزهايچ ديكه از علم رسول خدا به آنها به ارث و در نزد نيده، ست، بر آنهـايگران

پيامت مياز .كنندىدا

فى، امـامى، معتزلـیاعم از اشـعریو فكرىر فرق كالميسایو دريو لسـوفان را

م و دربارداىگمراهى مىيفهٴ ند و متكلمان بيان دريف: كند لسوفان و متكلمـان لسـوفان

بيم و تكذيان فرزندان آدم و شايد يك مسألهيش از همه سخنانشان باطل ب حق است

در)4،28ج: 1416ابـن تيميـه،(باشـدىاز آنان به ما نرسيده است كه از باطل خـال

م مىادامه و متكلمان درىگويند در آن باطلىنويسد هرچه فيلسوفان وجود دارد خواه

و اضطراب در انديشه داشته  مسائل باشد يا در داليل؛ اينها بيشتر از هركس ديگر شك

و يقين هستندو پايين مـ. ترين مردم از نظر علم : نويسـدىدر مقابل درباره اهل حديث

و برتر)29:همان.(»هم �عظم ��ا� علماً 	يقيناً 	طمأنينًة 	سكينًة« ين مردم از نظر علـم

و اطمينان قلب و آرامش و آن انتقادهـا هستند اين تعريفىيقين یها از اهـل حـديث

و متكلمان تنها از آن جهت است كه اهل حديث در معرفت تنهاىشناس شديد از حكما

و سـنت توجـه  و كتـاب و متكلمان به عقل و فيلسوفان و سنت اعتماد دارند به كتاب

.دارند
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 عالمه طباطبايى ديدگاه

 بـه.اسـت زدن گرهو بستن معناىبه لغتدر است، مصدر عقل:معنا شناسى عقل

را مناسبت همين دل انسانكه ادراكاتى  بسـته، آنهـابه نسبت قلبى پيمانو پذيرفته در

 حـقوشرو خيرآن وسيلهبهو انسان استدركهاى قوه نيزو اند ناميده)نظری(عقل

(انـد ناميـده) عملى(دهد، عقلمى تشخيصرا باطلو ،2ج:1417عالمـه طباطبـايى،.

247(

آن انسـان كـهكمـدر نفساز كند مراد از عقل در انسان عبارتست عالمه بيان مى

 منشا تواندىمو شود،ىم منتهى بدان عمومى احكامو كلى، تصديقهاىكه است مبدئى

و با اين احكام صدور و اسـت جانـداران سـايراز ممتـاز انسـان خصيصه كلى باشد،

درو باطل،ازراحق نظرى مسائلدركه آفريده چنين به طور فطریرا خداوند انسان

و تشخيص شر،ازرا خير عملى مسائل  مسـائل بـه مربوط آنچهدر آن، وسيلهبه دهد

 مربـوط كـه آنچهدرو كند، حكمو دهد نظر تنها است، عمل مرحلهاز خارجو نظرى

عالمـه طباطبـای بـرای عقـل) 250: همان( كند، عملى حكمى است عملى مسائل به

(معانى ديگری قائل است كه عبارت است ازجوهر مجـرد : 1420عالمـه طباطبـايى،.

ولى در اين مقاله مراد همان قوه مدرك در وجـود انسـان) 2،969ج:1385، همو،98

.است، كه ابن تيميه نيز به آن معتقد است

نه در نظر عالمه بر اين اساس  ميان اساسا بلكه رود، نمى خطا به هيچ وجه تنها عقل

كه.نيستاى رابطه خطاو عقل اى به وظيفهرا موجوداتاز موجودى وقتى تكوينا چرا

 مورددرو است، برقرار خارجىاى فعل رابطهآنو موجودآن ميان يابد،مى اختصاص

 ميان تميز دهد، باطلازراحقتا گذارد،مى بوديعت انساندرراآن تكوين وقتى عقل،

 نيسـت ممكـنو كـرده اسـت، برقـرار خارجىاى رابطه باطلوحق بين تميزو عقل
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و)1،48ج:1417همـو،(.كند قراربر) خطا( معدومىو) عقل( موجودى مياناى رابطه

 ميـان كـهروند، نه از اين جهتمى به خطا عقلى مسائلكدردر عقل گاهى اينكه اما

 بـه كنـد دعـوترا بشـركه است وظيفه اش اين بلكه عقل. است ارتباط خطابا عقل

 كـه چيـزىبه كندمى دعوترااو گاهى اگر حتى است،آندر صالحكه چيزى سوى

 شخصش صالحبهرااو باز حقيقتدر او، شخص صالحنه است،آندراو نوع صالح

در صالح چون كرده، دعوت (است نهفتهنوع صالح شخص ولـى) 10،263ج:همان.

 حقيقت تواند نمى در نتيجه عقل كند،مى غلبه قوا سايربر انسان قوه چنديا يكى گاهى

يا افراط،به اعتدال مرزاز انسانو كند،كدر را در نتيجـه شـود، كشـده مـى تفريطو

مى به باطل بلكه كند، حكمحقبه تواند نمى  روىازرا خود حكم اينكهلوو كند، حكم

.است مسامحى اطالقى عقلى، چنينبه عقل اطالق اما بداند، عقل

 تـاثير تحـت تفكـرنه است، فطرت سالمتبا همراهكادرا تعقلاز مراد قرآن، در

آناز دينشدر انسانكه داندمى نيرويىراو خداوند متعال عقل نفسانى اميالو غرائز

 كند،مى پيدا صالح اعمالو معارف حقائق سوىبه راهآن وسيلهبهو شود،مى مند بهره

 شـرهاىو خيـربه علمش قلمروو نگيرد، قرار مجرايى چنيندر انسان عقل اگر حال

 چنين خوداز كريم قرآنكه چنانهم شود، نمى ناميده عقل ديگر گردد، محدود دنيوى

ْ�نَْس5َمُعُكن,5الَْو«:گويندىم قيامتدركه كندمى حكايت انسانهايى
َ
Bُِكن,5ا م5اَغْعِق5ُل@

ْصحا9ِ
َ
@ِEِع

دوزخيـاناز ديگـر كـرديم مـى تعقلو شنيديممىما اگر()10ملك،(»Fلس,

(.بوديمن در روايات فراوانى بـر اهميـت عقـل تاكيـد شـده اسـت) 2،250ج همان،)

�كتس"ب ب"ه	 �ل"ر%ن ب"ه عبدما �لعقل«:فرمايدمى×چنانكه در روايتى امام صادق 
 رحمـان خـداىآن وسـيله بـه كـه اسـتآن عقل)1،11ج: 1407كلينى،(»�-نا,

.شود پرستش

 اسـماءاز شـده معـروف كـه معنـايىآنبه عقل عالمه طباطبايى معتقد است كلمه
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و خودبهرا معنا اين استعمال غلبه راهازكه است، مستحدثه و نيامده، قرآندر گرفته،

)369: همان(»يعقلو�«مانند است، شده استعمال قرآندرآناز شده مشتق افعال تنها

 شناسى بندی عقل براساس معرفت تقسيم

مى نظرى در نظر عالمه عقل از اين نگاه به عقل  نظـرى عقـل. شودو عملى تقسيم

كند، كـهمى حكم امكانو ضرورتبهآندرو عقل است، حقيقت تشخيصاش وظيفه

 كندمى دعوتحقبهرا انسانكه عقلى مربوط به امور نظری است، امااين احكام عقل 

ازرا خود حكم مقدمات عملى عقل كند،مى حكم قبحو حسنبهكه است، عملى عقل

 بالفعـل وجودش آغازدر انسانىهردر كه اين احساسات گيرد،مى باطنى احساسات

 قـواى همـان احساسات اينو ندارد، كند پيدا فعليت اينكهبه احتياجو. است موجود

و غضبيهو شهويه  فعليتـى هيچو است، بالقوه انسان وجود آغازدر ناطقه قوه اما است

 كـه گذارد چرا كه گاهى نمى.است اختالف عامل خودش فطرى احساسات اين ندارد،

كه بينيممى خود چشمبهرا انسانها وضعماكه همچنان به فعلى شود، انسان بالقوه عقل

 اينكـه بـا شود،مى باشد، به انحراف متمايل نديده صحيح تربيتكه فردىياو قوم هر

 نبـوتاز هرگز بشركه بپذيريم بايد ناگزيرپس دارای عقل بالقوه هستند، انسانها، همه

برای بيداری كردن عقلهای انسانها خدا ناحيهازكه است كسى نبى چون نيست، نياز بى

 هـدايت بـرو لـذا عـالوه.تاييد مـى كنـدرا نبوتش نيز عقلو انگيخته شده است،بر 

و وحـى راهاز انسـان تشـريعى هدايت تفكر،و عقلازاو مندى بهرهو انسان، تكوينى

(است الزمو ضرورى سعادتو كمالبه رسيدن براى نبوت، )149:همان.

در معرفت دينى.3  قلمرو عقل

و)معتزله عقيده(عالمه دو ديدگاه افراطى  بـر حـاكم كـه عقـل را آزاد مـى داننـد
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و اشاعره(و ديدگاه تفريطى خداكرده اند، به) سلفيه  تشـخيصدر عقل اعتباریبى كه

و معتقد است كه جايگاه عقل بين اين فتوا داده اند، را نمى خدا افعال دو ديدگاه پذيرد،

.است

چهىعقل احكام تمام عالمه معتقد است  احكـام عقـل چـهوینظـر احكام عقل،

ان عملى، همه و از اين لذا اشكال بر معتزلهو. اند شده اخذ بر فعل خداوند اعتماد دارند

اوو نموده متعال خداىبر حاكمرا خود عقل است كه  عقـل احكـامبه محكومرا فعل

و اسـت، كـردن محـدودرا خدا كردن خدابر حاكمرا نظرى كرده اند در حاليكه عقل

 كـردن، تعالى خداىبر حاكمهمرا عملى عقلو است، معلوليتبا مساوق محدوديت

)8،55ج:1417عالمه طباطبايى،.(است دانستن ناقصرا خداى

و بعضى از صفات او را اثبـات معتقدند عقلكه است اشكال سلفيه اين وجود خدا

و فهم افعال مى كند اما توان  نظرى احكامو بسياری از صفات ذاتى او را نداردخداوند

اند كه عقل بر اساس نظری، پذيرفته مرحله عقلدر اشاعره. اعتبار استبىآن عملىو

و صفات او را اثبات مى كند، اما و ضروری، وجود خداوند و قوانين كلى  قوانين كلـى

كه دانسته اند، درفهم افعال خدا باطلرا عقل ضرورى  احكـام باشـد بنـا اگردر حالى

 ابطـال نيـزاو وجـود اصـل كشـفدر كنـيم ابطال خدا افعال خصوصياتدررا عقل

و كلى اسـت كرده . ايم، زيرا معيار عقل در دو مقام يكى است كه همان قوانين ضروری

)55:همو(

پـس باشـد عاجز خدا افعال خصوصيات تشخيصاز عقل اگر ديگر اينكه اشكال

 همان اينو نباشد، مطابق خارجبا كندمى انتزاع خارجازكههمىقوانينو احكام بايد

 يكى اينكه معناى زيرا است، فطرتاز خروجو علم بطالن مستلزمكه استاى سفسطه

 احكـام اينكه است اين باشد عقلى احكامبا مخالف تعالى خداى صفاتياو افعال از

 احكـام سـايردر مطابقـت عدم احتمالاين باشد، نداشته مطابقت) خدا فعل( خارج با
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.ماند با اين احتمال ديگر علمى باقى نمى. دارد وجود نيز عقلى

 بـهرا آنها انسانكه هستند احكام اينكه دانست بايد-عقل عملى احكامدر اماو

 فـرض حـال ايـنبا است، كرده وضع خود زندگى سعادتو مصالحبه رسيدن منظور

 وجود مصلحتىو حسن هيچآن متعلقدركه باشد داشته تشريعى احكامى عقل اينكه

 نباشـد صحيح عقلى حكم چنين وجود فرض وقتى است، فرضى متناقض باشد نداشته

 خـداى كـههم چرا كه احكامى بود، نخواهد صحيح نيز شرعى احكام گونه اين فرض

 ايندر همانند هستند، كنيممى تشريع خود بيندرماكه احكامىبا كندمى تشريع تعالى

 بـا فرقـى هـيچ اسـت، نتايجىو اغراض بخاطر تعالى خداىاز عناوين اين صدور كه

 تعـالى خـداى تشـريعى افعـال بـراىكهشد معلومپس. انسان نمى كندازآن صدور

.هست غرضىو مصلحت

 معـارف بـارهدركه حكمىدر نظرى عقلكه است اين مرحلهدو ايندرحق پس

و قـدرت اوصافى مانند علـم، عقل اگر زيرا است، دارد، حجت تعالى خداىبه مربوط

اى نمونـه خوددركه است جهت ايناز كند، همهمى اثبات تعالى خداى براىرا حيات

با اين كه برخالف اشـاعرهو در پايان عالمه بيان مى كند دارد، سراغرا كماالتآن از

ودر عقل معتقديم  بـه عقـلكه نداريم ادعا است، ولى حجتو معتبر براهين تشخيص

كندمى اثبات عقلكهرا آنچه كنيممى اعتراف بلكه دارد، احاطه خدا صفاتو ذات كنه

 خـدا بـراى كـه عقـلرا علمى مثال. است تعالى خداىدركه است چيزىآن فروتراز

 تعـالى خـداىو اسـت، محدود نيزآن است محدود كه عقل آنجايىاز كنيممى اثبات

و محدودرااو حدىكه استآناز بزرگتر  نقيصـه ايـن سـلبيه صفاتبه توجهبا كند

را اين استحى است، قادر است، عالم خدا گوييممى اينكه عيندرو جبران مى شود

به استآناز بزرگترو گنجد نمى وصفدر خداوندكه كنيممى اضافه نيز و اوصاف كه

)56: همان(.سازدمىكنزدي امر حقيقتبهراما اينو شود، محدود تحديدات
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 جـارى تعـالى خـداى تشـريعى افعـالدر عقـل احكام عملى نيز عقل مرحله در

 تفضـل بلكه نيست، نياز روىاز كندمى تشريعكهراچههر تعالى خداى ولى شود، مى

گرچه(. هست اغراضبه معللما مثل كارهايش نيز تعالى خداىپس. است بندگان بر

و به غير ذات بر نمى آنو لـذا جـاى.)گـردد غرض نهايى خداوند زائد بر ذات نيست

و حسـن جسـتجوىپىدر نموده بحث خدا تشريعى احكام اطرافدر عقلكه هست

 بـراى بلكه حكمى كند،به محكومرا تعالى خداى اينكه براىنه ولى آيد،بر افعال قبح

.شود واقف خود كارهاى مفاسدو مصالحبهكه است اين

به اشاعره در مقابل اگراماميه  معنايش است تعالى خداى افعالدر عقل حكم معتقد

 عقـلكه است اين معنايش بلكه باشد،مى عقل احكامبه محكوم خداوندكه نيست اين

 نمايـد، كشفرا مجهوالتى باره ايندرو نمودهكدررا خدا فعل خصوصيات تواند مى

( كرد نمى تدبر تفكر، تذكر، تعقل،به امر كريم قرآندر نداشت قدرتى چنين عقل اگرو .

و سوی ديگر در ناحيه عقل عملى در آياتى افعال قبيح را از خداونـد نفـى)57: همان

و قدرت درك آن را نداشـت و حال آن كه اگر عقل آن را قبيح نمى دانست كرده است

�,«وجهى بر بيان نبود مانند آيه ِGFَ ً KF,اJََفْظلُِمالب, �,« آيـهو)44يونس،(»َشيْئاِGَ ال Fب,
5ما�SِFَخلَْقَن5ا م5اَ�«آيـهو)31؛ رعـد9آل عمران،(»Fلِْميعا�Pُْلُِف F �َTَ�ْلس,

َ ْ
 م5اَ� Fأل

كه آياتو)38دخان،(»الِعبVَِبَيَْنُهما و خلف ظلم، ديگرى  عقـلكهرا لعب وعده، لهو

)58:همان(.كرد نمى نفى خوداز داندمى قبيحرا آن

و جعـل: قلمرو عقل در ثبوت دين.3-1 بحث در اين است آيا عقل در ثبوت دين

و اسـتنباط احكـام شـريعت احكام دين دخالت دارد يا اين كه تنها ابزار شناخت دين

و جعل دين دخالت نـدارد، بلكـه ايـن امـرىاست؟ اماميه معتقدند عقل در مقام ثبوت

(گشا است راهىو عقل تنها در حوزه معرفت دين. مختص خداست ، بـىىآملـیجواد.

نُوًح5ا«: چنانكه خدای سبحان مى فرمايد.)50ـ38: تا بِِه ,Z�َ َما يِن ّ\ِF ِمَن لَُكْم ]َ َ َ̂
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ِ ,_F�َ`َ�ُم GِبَْرFِهيَم بِِه ْيَنا َ�ص, َ�َما cَِGَْك �َْحْيَنا
َ
فِي5ِه@ Fَيَتَفر,قُو َ�ال يَن ّ\ِF Fقِيُمو

َ
@ �ْ
َ
@ gََ�ِعي hَو«

(13شوری،( خدای سبحان برای شما همان دين راتشريع كرد كه نوح را بدان سفارش)

و انچه كه و عيسى را بدان سـفارش نمود وآنچه كه به تو وحى كرديم و موسى ابراهيم

و درآ اين آيه شـريفه تشـريع.)ن پراكنده نشويدنموديم اين است كه دين را برپا داريد

و بـه دين را به خداوند اختصاص داده و انبياء را به برپا داشـتن آن امـر كـرده اسـت

.پراكنده نشدن در آن سفارش كرده است

و: قلمرو عقل در اثبات ومعرفـت ديـن.3-2 اماميـه در اعتبـار عقـل در اثبـات

وىيعنىشناخت اصول معارف دين نبوت اتفاق نظر دارند اما در شناخت شناخت خدا

يكىتكاليف دين عقل است امـا مسـتقلىاز منابع شناخت احكام دينىمعتقدند گرچه

.نيست

مىعالمه طباطباي در: نويسدىدر اعتقاد شيعه در حجيت عقل شيعه معتقـد اسـت

و عقل صريح، بـه ايـن: حجت معتبر سه چيز استىمعارف اسالم كتاب، سنت قطعيه

و سنت بـه. ان كه قرآن شريف بيان پيامبر را صريحًا اعتبار داده استبي همچنين كتاب

و روايات زيـادیمؤدا و صريح در آيات بسيار دریعقل سليم ارجـاع نمـوده اسـت

و قابـل اعتمـاد  و عقل صريح مانند خود كتاب حجيت پيـدا كـرده نتيجه سنت قطعيه

(اند گشته )61: 1387،ىعالمه طباطباي.

و رواياتمس است كه در اين بارهىتند در حجيت احكام عقل در معارف دين آيات

م چنان. آمده است ْ�«: فرمايـدىكه قرآن كريم از زبان اهل جهنم
َ
@ نَْس5َمُع ُكن,5ا ل5َْو Fَ�َق5الُو

Bِ ُكن,ا َما ِعEَِغْعِقُل
ْصَحاF 9ِلس,

َ
راىاگر گوش شنواي)10ملك،(»@ داشتيم كـه پيـام انبيـا

ازىهمچنين در روايات صريح. شنيديم يا اهل تعقل بوديم امروز اهل آتش نبوديمىم

ْكَم55َل«: آمــده اســت×امــام هفــتم
َ
@ jََيَع55ا �َ kَ�ََيَب55ا َ �, Fب,ِGJَُِج55َج لِلن,55ا

ْ
nF ب55ِالُْعُقو�«

بلندمرتبه كه نامش مبارك است حجتها را با عقـل بـریخدا)1،13ج:1407كلينى،(
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ممردم و در ادامه آن َ	«: فرمايدىكامل كرده است َظاِهَرً/ ًة ُحج2 ت7َِْ ُحج2 9ََ ��2اِ� ِ ِب2 2,ِ;
""ُة ئِم2

َ
َ	 �ْأل نِْبيَ""اُ<

َ
َ	 �ْأل فَالر@ُس""ُل ""اِهَرُ/ ""ا �لظ2 م2

َ
فَأ بَاِطنَ""ًة ""ًة فَ""الُْعُقوB^ُحج2 ""ا �Dَْاِطنَ""ُة م2

َ
E 	َ«.

(1،16ج: 1407همو،( يكیخدا برا) یحجت ظاهرىمردم دو حجت قرار داده است

و ائمه و ديگر^كه رسوالن، انبيا ).كه به آنان عطا كرده است[ىهاي عقلیهستند

برىپس همانگونه كه كالم انبياء اله و ائمه حجت است، حكم عقل نيز در جای كه

و اگـر حجيـت عقـل رد شـود،ىحكمىعقلیاساس اصول ضرور دارد حجت است

نمحجيت  و قـبح عقلـىشرع هم ثابت ىشود چنانكه خواجه نصير در اثبـات حسـن

و قبح عقل»	ِالنتفائهما مطلقاً لو ثبت"ا FGً«: نويسدىم پذيرفته نشود نه تنهاىاگر حسن

و قبح شرع و قبح عقلىحسن نمىقابل اثبات نيست حسن شود، چون بـرىهم اثبات

و قبح عقل خىحسب عدم پذيرش حسن كه منـزه از قبـايح اسـتىتعالیداكذب بر

نمیچيزىپس اگر خدا به زشت. جايز خواهد بود كنـيمىخبر دهد به قبحش يقين پيدا

و اين با حكمت الهىیهمينطور اگر به حسن چيز (نداردیسازگار خبر دهد، عالمـه.

)303: 1413حلى، 

نـابراينب. گـرددىپس تا حجيت عقل ثابت نشود حجيت احكام شرع هم اثبات نم

را كسب نمايـد حجيـتىبايد پذيرفت كه عقل در جايى كه با دليل قطعى، معرفت دين

.دارد

 رســيدنیمعتقــد اسـت؛ قــرآن كـريم در تعليمـات خــود بـراىعالمـه طباطبـاي

سه راه در دسترس پيروان خود قرار دادهىو معارف اسالمىو درك نمودن مقاصد دين

ــ ــواهر دين ــىظ ــت عقل ــوى، حج ــدگیو درك معن ــالص بن ــه(ىاز راه اخ عالم

)78: 1378طباطبايى،

و و جعل دين جايگاهى ندارد امـا در شـناخت بر اين اساس گرچه عقل در ثبوت

يكى از منابع معرفت است، به نحوی كه در اثبات اصول دين منبـع نخسـت اثبات دين
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و در شناخت فروع دين در كنار كتاب، سنت يكى شـ است، رعى از منابع اثبات احكام

.است

شرع.4 و  رابطه عقل

و شـرع حال سوالى كه مطرح مى شود اين است كه آيـا ممكـن اسـت بـين عقـل

 دارد دسترسـى بـدان عقلكه آنچهدر عقلبا شرع است ممكن چگونه مخالفتى باشد،

 باشد؟ مخالف

 بدان عقلكه مسائلىآندر عقل عالمه طباطبايى در اين باره معتقد است كه حكم

 خود حكمكه است موضوعىبه محتاج لكن است، معتبر خود جاىدر دارد، دسترسى

 حكم تواندىم چگونه عقل نباشد، حكم موضوع اگر زيرا كند، مترتب موضوعآنبر را

و در مسائل شرعى،  راه بلكـه نيست تا بخواهد حكمى كند، عقل براى موضوعى كند،

(بـه شـريعت اسـتو رجـوع الهيـه راه معـارف اسـت، جـدا عقل راهبا آن عالمـه.

در تبيين كالم عالمه بايد گفت كه مسائلى كـه بـا عقـل) 1،383ج:1417طباطبايى،

و عقـل سـتيز، عقـل در  و عقـل گريـز سنجيده مى شود، بر سه قسم است، عقل پذير

كند كه موضوع برايش روشن باشد حال اگر حكم عقل با آن مسـئله صورتى حكم مى

و اگر حكم عقل مخالف آن موضوع بود آن مسئله موافق بود آن مسئله عقل پذير است

و آن  و اما اگر موضوع روشن نبود عقل حكمى در ايـن بـاره نـدارد، عقل ستيز است،

شود، بر اين اساس در احكام شرعى، عقل نسبتش با احكام شرع مسئله عقل گريز مى

و احكام شرعى هيچگـ و عقل پذير است اه عقـل سـتيز بر يكى از دو قسم عقل گريز

و نيست، در موضوعات شرعى كه عقل گريز است عقل در مورد ان سـكوت مـى كنـد

موضوع برای عقل روشن نيست تا بتواند عقل حكم كند، مانند تعداد ركعات نمـاز كـه 

و بيشتر مسائل شرعى از اين قسم است كه اين امور بـه  عقل در اين باره ساكت است،
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و وحى واگذار مى و شريعت رد از موضوع شرعى عقل برخى شود، پذير اسـت ماننـد

و عقل بر اساس آن حكم مى كه در ايـن. كند امانت كه موضوع برای عقل روشن است

شود، بسياری از اين قسم از احكام شرعى، ارشادی است، قسم عقل با شرع همراه مى

و  ولى به هيچ وجه موضوعات احكام شرعى عقل ستيز نيست كـه عقـل در صـدد رد

خالفت با آن باشد، چرا كه وقتى عقل بر اساس برهان قطعى حكم به ثبـوت شـريعتم

و با آن مخالفت نمى كرد، به دنبال اين حكم به احكام آن نيز پای كنـد، پـس بند است،

و حكم شرعى مخالفتى نخواهد بود .هيچگاه بين عقل

 ارزيابى

و عالمه طباطبايى در معنای عقل يك همسـوئى وجـود دارد، در تعريف اين تيميه

و شـر ادراك دانند كـه بـا ان قـوه هر دو عقل را قوه مدركه در وجود انسان مى خيـر

اما تفاوت اين دو ديدگاه در چند جهت است يكى اين كه عالمه معنا ديگـری. شود مى

برای عقل قائل است كه عقل جوهر مجرد باشد، ولى در مقابل ابن تيميه اين معنـای از 

و مجرد نمىعقل را منكر  و ان را جوهر قائم به نفس گرچه بحث در مـورد. داند است

و هر دو اين معنـى را پذيرفتـه عقلى است . انـد كه به عنوان قوه مدرك در انسان است

ه معرفت عقلى است ابن تيميه عقل را در درك معـارف دينـى تفاوت ديگر در محدود

د بسيار محدود مى ر بسياری از معـارف ظهـور پيـدا داند، به نحوی كه اين محدوديت

و از جمله اين كه اوصافى را برای خداوند قائل شده است كه در اثر محدود كرده است

كردن عقل در درك معارف است مانند اين كه اوصاف جسمانى برای خداونـد كـه در 

آيات امده است، را بر همين معنای ظاهری حمل كرده است در حالى كه عقل به هـيچ 

مى اوصاف را برای خداوند اثبات نمىوجه اين  و اين اوصاف را نقص و لـذا كند دانـد،

اين ايات را بر اساس درك عقل بايد تاويل برد، چنانكه عالمه طباطبـايى عقـل را در 
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و لذا رابطه عقل در دين و بـه درك معارف دينى پذيرفته است، پژوهى پذيرفته اسـت،

.خويى به تبين معارف دينى پرداخته است

و دين بر ديدگاه ابن از سوی ديگر عالوه بر محدود كردن عقل در تبيين رابطه عقل

.تيميه چند اشكال مترتب است

را اشكال اول اين است كه ابن تيميه به شدت معنايى كه حكما از عقل بيان مى كنند

و بيان مى كند كه معنای كه ما از عقل بيان مى كرديم همان معنای است كـه  رد مى كند

و مسلمين است، در حالى كه حكما اين معنـايى كـه ابـن تيميـه آورده نزد رسول خدا

مى نيز پذيرفته) قوه مدرك در انسان(است  اند، گرچه معانى ديگر را نيز برای عقل بيان

و بحث را بر اساس. كنند همچنان كه بيان شده عالمه اين معنى از عقل بيان كرده است

و رد اين معنى ادامه داده است ، پس در اين معنای ابن تيميه با حكماء اتفاق نظـر دارد،

ابن تيميه بر حكماء به نحو مطلق تمام نيست، چرا كه نفى مطلق ابن تيميه مستلزم نفـى

.معنای خود از عقل نيز خواهد بود

اشكال دومى كه بر ابن تيميه اين است؛ اوال بايد به اين نكته توجه كرد كه مـراد از

و يقينى باشد، با توجه به اين نكتـه، سـوال ايـن دليل عقلى اين است كه برهانى قطعى

توان تصور كرد كه دليل عقلى ظنى باشد چنانكه ابن تيميه معتقد است، است كه آيا مى

عقل بر اساس آن دليل حكم صادر كند، حال آن كه اگر دليل در نظر عقـل مقـدماتش 

و نهايت اين اسـت كـه عقـلر نمىظنى باشد، عقل بر اساس آن دليل حكمى صاد كند

و ضابط برای عقل احراز شد، عقـل  و حكمى ندارد، در صورتى كه مالك ساكت است

كند اما اگر مالك محرز نشد در اين صورت عقل حكمى ندارد براين اسـاس حكم مى

.كند در صورت ظنى بودن مناط عقل به هيچ وجه حكم نمى

و در مقابل آن گاهى نيز دليل نقلى قطعى الصدور است ولى داللت آن قطعى نيست

وجود دارد، كه محل بحث است كه ابن تيميه معتقد به اسـتحاله شـده دليل عقلى يقينى
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رسد در اين مورد وجه جمعى اين است كه دليل نقل را تاويل برد است، ولى به نظر مى

.و از ظاهر آن دست برداشت

و مىاشكال سوم اين كه در بيان تعارض عقل كند كه هر كـدام شرع ابن تيميه بيان

با كه قطعى باشد مقدم مى شود، اما در جای ديگر بيان مى كند كه عقل قادر بر تعارض

و هميشه شرع مقدم بر عقل است، روشن است كه بين اين دو كالم تنـافى  شرع نيست

.وجود دارد

و يك اشكال چهارم اين است كه ابن تيميه جايگاه عقل را تنزل داده آن را در حد

و سنت قرار داده است غريزه مى و در مقام بررسى عقل را در عرض كتاب سپس داند،

و عقـل برقـرارىآيد، اما اگر رابطه طول در مقام بررسى بر مى و سنت  شـود، بين قرآن

و نيست،یبند گونه رتبه به اينینياز و عقـل راه فهـم قـرآن سنت در كنار قرآن است

و ان و تعقل عقل آدميان برانگيخته شدهیاحيایبياء براسنت است، و قرآن بر تفكر اند

م و سنت تفكر كنيد بلكه و نفرموده تنها در الفاظ قرآن ي5َن«: فرمايـدىدعوت كرده ,_F
 oَ �َ ًFُقُع55و� �َ قِيام55اً َ Bي55َْذُكُر�َ� Fب, �55ُر�َ َ�َيَفك, ْ�ُجُن55وبِِهْم

َ ْ
F�َأل SِF55ما� »Tَخل55ِْق Fلس,

م خردمندان در خلقت آسمان) 191عمران،ال( و زمين تفكر و اميـر مؤمنـانىها كننـد

Mُُس"لَه « فرمايدىم×ىعل ِف"يِهم Qَفَ"ائِنَ ...فبََع"َث لَُه"ْم �	Rُ"ُِيث	 Bىسـيد رضـ(» �لُْعُق"و،

1414:43) .) نهفته در خرد آدميان را برانگيزانندیها خداوند انبيا را فرستاد تا گنجينه)

و در كنـارهٴ پس ديدگاه ابن تيميه دربار عقل محل اشكال است، چون عقل را مـوازی

و سنت قرار داده، م كتاب بـه تفكـریكرده است كه آيا با بودن نقل نيـازىآنگاه بحث

و نقل است داريم يا خير،ىعقل .در حالى كه اين مغالطه در رابطه عقل

يكام و آن را از منابع مهـمىا در مقابل عالمه برای عقل جايگاه برتری قائل است

و كسب معرفت از راه استدالل عقل معرفت در نزد اماميه مى ىبويژه قياس برهانىداند

مـیاز مهمترين راهها درىمعرفت به حساب آورد، اگرچـه در ميـزان اسـتقالل عقـل
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و محدود و اعتبـار روش آن اختالف نظر وجودهٴ معرفت دارد، اما در منبع بودن عقـل

.نظر است اتفاقىعقل

مـیعقل برایقرآن كريم در به كارگير و كسـانىمعرفت بسـيار تأكيـد راىكنـد

م ِيَن«داند كه خردمند باشند؛ىشايسته هدايت ,_F �ِِعبا ْ uvََفب�َفَيت,بُِع5وَ� Fلَْق5ْوَ�يَْس5َتِمُعوَ
ْحَسَنُه

َ
@ِz�

ُ
ِيَنَك@ ,_F ُهُمFَُهد �zَِك Fب,

ُ
@ ْ|5ا9ُهْمَ�

َ ْ
�ل5ُوF Fأل

ُ
(17زمـر،(»@ ا) پيـامبریپـس

و از بهتـرين آنهـا پيـروىبشارت بده به آن دسته از بندگانم كه سخنها را مـ یشـنوند

و اينان خردمندان هستندىكنند اينان كسانىم .)هستند كه خدا هدايتشان كرده

ىاز رسول گرامـىكه در روايت نيز بر تعقل بسيار تأكيد شده است چنان در روايات

كسىعقل معرفیاسالم اساس ديندار و كه عقل ندارد جزو دينـداران بـهىشده است

م آيد چنانىحساب نم Qِيَن«: فرمايدىكه َال 	َ بِالَْعْقِل Uُ@ُه ُRَْVْ� WَُMيُْد َما َقْقَللَِمْن;ِغ2 ».Zََُال
َالَفْقُد �لَْعْقِل«: از امير مؤمنان روايت شده كه فرمودند)54: 1363حرانى،( 	َ َفْقُد �ْ]َيَاِ/

ْمَو�\
َ
بِاْأل ;ِال2 وىفقدان زندگیفقدان عقل مساو)1،27ج: 1407كلينى،(»ُفَقاُ� است

ب مىانسان و از امام صادقىخرد تنها با مردگان سنجيده  �لَْعْقُل«: گزارش شده×شود
بِِه ُعِبَد نَا, �لر2ْ%َُنَما بِِه �ْ-ِ (»َ	 �ْكتُِسَب نيـز×و از امام رضـا)1،11ج: 1407همو،.

و دشمنش نادان ٍ̀«اوسـتىگزارش شده كه دوست هر انسان عقل او abُ �ْم"ِر َص"ِديُق
eُ@	َعُد 	َ (»َجْهلُهَقْقلُُه )1،258ج:1378صدوق،.

و روايات كه دربـار آنچه در مورد عقل مى هٴ توان گفت اين است كه بر اساس آيات

از مهمترين منـابع كسـب معرفـت،ىجايگاه عقل در كسب معرفت وارد شده است يك

و يك .استىشناخت، شناخت عقلیها از برترين روشىعقل

 گيری نتيجه

كه مراد از عقل در ديدگاه ابن تيميه قوه كنـد، انسان با آن تعقل مـى ای مدركه است



 �27 محسن پيرهادي/ بداشتي علي اله

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

و اعمالى كه با آن قوه حاصل شده كه به آن نيز عقـل كه در نتيجه آن برای انسان علوم

و گفته مى و سنت شود، در انديشه ابن تيميه انسان در كسب معارف دينى با بودن كتاب

و مـرجحیفطرت نياز و در صورت تعارض عقل ونقـل مـالك تقـديم به عقل ندارد،

و قطعى بودن است در صورتى كه هيچ مرجحى نباشد، ابن تيميه معتقد اسـت،. داشتن

گويـد تصـديق مقدم شود، چرا كه عقل هر آنچه را كـه شـرع مـى الزم است كه شرع

به كند، اما عقل هر چه شرع بگويد را تصديق نمى مى صدق شرع هم متوقـف كند، علم

و تاييد عقل نيست .بر اخبار

آن انسان كـهكمدر نفساز در ديدگاه عالمه نيز مراد از عقل در انسان عبارتست

وىم منتهى بدان تصديقهاىكه است مبدئى و عقل براساس ادراك به عقل نظری شود،

تحقيقـ تشـخيصاش وظيفـه نظـرى عقل عملى تقسيم مى شود، در نظر عالمه عقل

و در انديشـه عالمـه. اسـت عملى عقل كندمى دعوتحقبهرا انسانكه عقلى است،

و اين كه عقل. عقل به هيچ وجه به خطا نمى رود و لذا با شرع تعارضى نخواهد داشت،

و فروع ديـن دخالـت و اثبات اصول و جعل دين دخالتى ندارد اما در كشف در ثبوت

.دارد

در معنای عقل اشتراك دارند، ولى تفـاوت اساسـى در نهايت گرچه هر دو ديدگاه

بين دو ديدگاه در اين است كه ابن تيميه نگاه حداقلى به عقـل دارد بـه نحـوی كـه در 

و محور در دريافـت معـارف شـرع انديشه وی جايگاه چندانى به عقل داده نمى شود

و عقل را در معارف دينى محدود مى در است او نيـز تبيـين دانـد عـالوه بـر ايـن كـه

و  اشكاالتى وجود دارد، اما در مقابل عالمه به عقل در دريافت معـارف توجـه داشـته

و سلفيه ديـدگاه تفريطـى  ديدگاه اعتدالى نسبت به جايگاه عقل دارد، نه مانند اشاعره

و نه مانند معتزله ديدگاه افراطى را مى پذيرد، بلكه نگـاهى بـين ايـن دو ديـدگاه دارد

ل در درك معارف دينـى دارد، از سـوی ديگـر تبيـين عالمـه در نسبت به جايگاه عق
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و اين جايگاه را بـه خـوبى تحليـل. جايگاه عقل در دين شناسى دارای اشكال نيست

.كند مى

 نوشت پى
لفظ العقل فى لغه المسلمين اما يدل على عرض اما مسمى مصدر عقل يعقل عقال واما قـوه يكـون.1

و هى الغريزه .بها العقل

 بل مايثبته المتفلسفه من العقل باطل عند المسلمين بل هو اعظم الكفر.2

 لفظ العقل فى كالمهم غير معناه عن معناه فى لغه العربو.3

و اصحابه وامته.4  فالعقل فى لغه الرسول

ال من بات الجواهر القائمه بانفسها] ای العقل[فمسماه.5 فـان لفـظ.)196:همان( من باب االعراض

)1،222ج:1411ابن تيميه،(ل فى لغه المسلمين انما يدل على عرضالعق

فاذا كان المعارض للسمع من المعقوالت ما اليتوقف العلم بصحة السمع عليه لم يكـن القـدح فيـه.6

ف فىقدحًا فىاصل السمع وهذا بين واضح وليس القدح جميعها كمـا انـهىبعض العقليات قدحًا

ف فىليس القدح جميعها واليلزم من صحة بعض العقليات صـحة جميعهـاىبعض سمعيات قدحًا

.كما اليلزم من صحة بعض السمعيات صحة جميعها
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