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  عقل و محدويت قلمرو آن در آثار مالصدرا

الدين وحيدي مهرجردي شهاب
*   

  

  

  چكيده 

و غرب اين بـوده كـه     ميمهم در تاريخ كالم و فلسفه در فرهنگ اسال مباحثيكي از 
  آيا عقل  قادر به پاسخگويي به تمام مسائل و معارف بشري است يا نه؟ 

دار حكمـت مشـاء و اشـراق، و عرفـان اسـالمي، و بنيانگـذار       مالصدرا ميـراث 
هـاي بسـياري از   سـالح قدرتمنـدي بـراي بـاز كـردن گـره      حكمت متعاليه عقـل را  

هر . اما از محدديت آن نيز غافل نبوده است. داند  ميمجهوالت معرفت بشري و الهي 
داند،   ميصدرا عقل و ايمان را مكمل يكديگر  شتر محققان بر اين باورند كه مالچند بي
، شـرح اصـول كـافي   ، لغيـب مفاتيح ا  ، اسفار گارنده با توجه به آثار وي همچونولي ن

معتقد است مالصدرا در مسائل مختلف از جمله .. .و رسالة سه اصل  ،شواهد الربوبيه
معـاد   حقـايق عـالم هسـتي،      نفس، اسماء و صفات خدا، اسرار و رموز جهان هستي،

كوشيم بـه ايـن مـوارد     در اين جستار مي. حدوديت عقل استقائل به م.. .جسماني و
  .بپردازيم

  .مالصدرا، عقل، عقل عملي، عقل نظري، محدوديت قلمرو عقل: ها ژهكليدوا

  

                                                            
 .ه اديان و مذاهبعضو هيئت علمي دانشگا* 
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  مقدمه

رود، قائـل بـه عقـل     و شئونات نفس به شـمار مـي   مالصدرا براي عقل، كه به نظر او از مراتب
و در آثار متعـددش بـه    كند مياي ذكر  و براي آن دو نيز مراتب چندگانه شود ميعملي و نظري 

  .كنيم هايي از آن اكتفا مي در اينجا به ذكر نمونهكه  پردازد ميبيان آنها 
متعاليه، در فلسفه خود هم از آيـات قـرآن و هـم از     حكمت بنيانگذارمالصدرا، به عنوان 

وم را همچـون چراغـي   استفاده كرده و كالم معص) عليهم السالم(احاديث و روايات معصومين 
كننـده معـارف حقـه     ه انسان، و بيانمل و حيات جاودانبخش راه سعادت و تكا فروزان، روشني

د كه عقل از دسترسي و پاسخگويي به بعضي دان ميالهي و نشانگر حقايق و امور جهان اخروي 
هاي آن نيـز   ها و محدوديت ين تكريم فراوان عقل، به ناتوانيمالصدرا در ع .از آنها ناتوان است

ر برخي سطوح و عرصـه هـا، تنهـا    اذعان دارد و قلمرو آن را محدود دانسته و بر آن است كه د
  .منبع معرفتي كالم وحياني است

  تعاريف عقل. 1

  تعريف لغوي عقل. 1.1

نهـي، بازداشـتن،   : جملـه از براي عقل ذكر شده اسـت؛   متعددي معانيهاي لغت  در كتاب
رخـي از  قسـمت ب  در اين. و همچنين فهم، تدبر، درك و معرفت ،جلوگيري كردن، امساك، منع

 .كنيم را به تفصيل ذكر مي موارد اين

و قلب  ،، عقل به معناي علم، ملجأ و پناهگاه، حصن، امساك و نهي كردنتاج العروسدر 
حسـن و قـبح و    قبيـل  نيز آن را علم به صـفات اشـيا از   ؛داند آمده است و آن را ضد حمق مي

است كه بين حسـن و قـبح تمييـز     اي عقل قوه: گويد داند و در ادامه مي كمال و نقصان آنها مي
  )25ص ، 8، ج1306الزبيدي، ( .شناسد مي شود و آن دو را از يكديگر باز قائل مي
عقـل  « و. عقل به معناي نهي، و ضد جهل است و جمع آن عقـول اسـت   العرب لساندر 

آن  ةواسـط   بـه  اي است كـه  كند و قوه همان قلب است و نيز نيرويي است كه امور را تثبيت مي
 )326، ص9، ج 1408منظور،  ابن( .»گردد نسان از ساير حيوانات متمايز ميا

عقل، به معناي خرد، دانش و دريافت صفات اشيا از حسـن  «: آمده است االرب منتهيدر 
قبـيح از حسـن    و قبح، كمال و نقصان، خير يا شر و علم به مطلق امور به سبب قوتي كه مميـزِ 

تمعه در ذهن كه بدان اغراض و مصالح انجام پذيرد، يـا بـه   است، يا به سبب معاني و علوم مج
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عقـل  «: گويد در ادامه مي .»شود ميحاصل براي انسان جهت هيئت نيكو در حركات و كالم كه 
لوم ضروريه و نظريه عكند  درك مي نفس و نوري است روحاني كه بدان ،جوهري است لطيف

 )862ص  ،4و3، ج1377صفي پور، ( .»را

اي است بـراي نفـس انسـان كـه      و قوه آمده دانش و عقل به معناي خرد غاتالل غياثدر 
لغت، مصـدر اسـت    كه در اصل گويند ميبدان، دقايق اشيا را تميز دهد و آن را نفس ناطقه نيز 

ذيل را البته به  گانه شش ينمعا توانبشايد  )607، ص1363  رامپوري،. (ي بند در پا بستنابه معن
  :ند ازا گانه عبارت اين معاني شش. شمرد بري عقل نحو اشتراك لفظي برا

و بـه صـرف    شود ميواسطة آن، انسان از ساير حيوانات متمايز   عقلي كه به :غريزيعقل 
اين عقل، هيچ فرقـي بـين انسـان     بر مبناي .با خود همراه دارد اين عقل را ،انسانيت و ناطقيت

  .نداردوجود  عاقل يا جاهل و باهوش و كودن
بايـدها و   كـه عقلـي  يعنـي   ؛برند كار مي به آن معنا از عقل كه علماي اخالق: تكليفيعقل 

  .يابد  ميرا در نبايدها
برنـد و   كـار مـي   بـه  اين معناي عقل، همان معنايي است كه تمام مردم آن را: عقل عمومي

  .فالني عاقل نيست گويند فالني عاقل است يا مي
ايـن عقـل درك    تـوان گفـت   مـي  ؛برند كار مي به عقل به معنايي كه متكلمان: عقل كالمي

خوب  راستگويياينكه مانند . پسندند پسندند يا نمي هر آن چيزي است كه عرف مردم مي كننده
  .ظلم و دروغگويي بد استيا اينكه است، عدالت خوب است و 

برنـد و   كار مـي  به معنايي كه فالسفه و حكما آن را در مباحث نفس عقل به: يعقل فلسف
بـه چهـار   را ترين نيروهاي ادراكـي انسـان    آنها مراتب نفس و مهم. استداراي اشتراك معنوي 

  1.عقل مستفادو عقل بالملكه، عقل بالفعل  ،عقل هيواليي :كنند مرتبه تقسيم مي
 ،در منابع دينـي  اين عقلهايي براي  عقل نوري كه تعريف، توصيف و ويژگي: عقل نوري

  .»سب به الجنانبد به الرحمن واكتُالعقل ما ع« :براي مثال. كتاب و سنت آمده استاز اعم 

                                                            
 .در ادامه به تعريف هريك از اين مراتب پرداخته خواهد شد.1
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 عقل در قرآن. 2.1

 نموده آنبه  دعوت تعقل و تفكر انسان را با تأكيد بر در بسياري از آيات خود قرآن كريم
در . اهميت توجه به عقل و ضرورت استفاده از آن را خاطرنشان كرده استدر آيات مختلفي  و

 ةكلمـ ماننـد   اسـت  عقـل  ةكار نرفته و آنچه بيان شـده اسـت، مشـتقات واژ    عقل بهواژه  قرآن،
. به كـار رفتـه اسـت    مورد 22 كه "يعقلون"كلمه  در قرآن به كار رفته و مورد 24كه  "تعقلون"

 .كار رفته است به نيز در معناي عقل "لب"، "قلب"، "حلم" همچون ديگري كلماتي هم گاه

را بـه سـوي حـق و حقيقـت       مـي داند كه آد هي ميتوان گفت قرآن عقل را موهبتي اال مي
انسان را از تقليد و پيـروي از   رآنق.دهد كند و او را از ضاللت و گمراهي نجات مي هدايت مي

ر و و عوامل اين بازدارندگي را تفكّمنع كرده ) 53: يوسف( هواي نفسو  )12: حجرات( گمان
 . ل برشمرده استتعقّ

هاي عقلي را تا حد بسـيار فراوانـي معتبـر     ن استداللآقر بدون ترديدبه آنچه ذكر شد،  بنا
بـا  . اختـه اسـت  پرد خود نيز به اسـتدالل عقلـي   )82-78: يس( دانسته و در اثبات مبدأ و معاد،

بينـي و   به وحي و نبوت را براي تكميل جهان انسان نيازمندي ،عقل ، عالوه برقرآن ،وجود اين
  .دشمر ضروري مي  ميتأمينِ سعادت آد

 كالم معصومينعقل در . 3.1

اي است كـه   قوه ،در روايات صادرشده از پيشوايان ديني، عقل به معناي درك و فهم بوده
عقـل قابليـت    ةوسيل  به اين معنا كه انسان به. متياز انسان از حيوان استمعيار تكليف و مالك ا

دانـيم كـه هـدف از     مـي . كند و استعداد رسيدن به كماالت انساني را پيدا مي ،رشد و شكوفايي
در برخـي  . استخلقت انسان طبق نصوص قطعي حكمت و معرفت، رسيدن به كماالت نهايي 

  اي اسـت كـه بـه    عقل غريزه و قـوه  ؛زه تزيد بالعلم بالتجاربالعقل غري: ها آمده است از روايت
 )67، ص1تا، ج آمدي، بي( .شود بر آن افزوده مي ،ها واسطة علم به تجربه

 "حجـت بـاطني  "اسـت كـه آن را    تا به ايـن حـد  ) ع(اهميت عقل در روايات معصومين
فيمـا   الحجـة  اهللا علي العباد النبي و حجة«: استبزرگ فرموده    ميدر تعلي) ع(امام صادق .نامند مي

حجـت درونـي خداونـد، عقـل      حجت خدا بر بندگان، پيامبر است و ؛بين العباد و بين اهللا العقل
 )    29، ص1تا، ج بي  كليني،. (»است
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ست كه حجـت ظـاهري را بجويـد و    ا توان گفت اين حجت دروني و باطني براي آن مي
ه حقايق را به حجت باطني بگويد، تا انسان با فهـم آن حقـايق،   ست كا حجت ظاهري براي آن

 .شودل ئهي خويش نابه كمال انساني ـ اال

عقـل در   ؛اال و مثل العقل في القلب، كمثل السراج في البيت«: در حديثي ديگر آمده است
 )315، ص7، ج1419شاهرودي، . (»وجود آدمي، مانند چراغ است در خانه

 قلمـرو  توان به محدود بـودن  مي، كه ذكر شد چنان ،ل در رواياتاهميت عقفهم در ضمن 
چيزهـا را نشـان دهـد،    ة كه از چراغ اين كار ساخته نيست كه همـ  طور همان«: برد عقل نيز پي

پس هر چه را بخـواهيم ببينـيم و در    ؛دهد كه در پرتو آن قرار گيرند بلكه چيزهايي را نشان مي
قـرار دهـيم تـا درسـت ببينـيم، و چـراغ را بـه سـوي آن          شعاع چراغ نباشد بايد در شـعاع آن 

هـر   )351، ص1375 حكيمـي، . (»برگردانيم تا ما را در ديدن و تشـخيص دادن آن كمـك كنـد   
توانـايي عقـل    ةاز حقايق هستي كه در پرتو چراغِ عقل قرار نـدارد، خـارج از محـدود   حقيقتي 
 .به حقايق عالم هستي پي ببريمشود تا  آشكار و روشن يچراغ ديگر ةوسيل  بايد بهاست و 

 غايـة «: سـت از ا دهـد، عبـارت   توانايي عقل را محدود نشان مي قلمرواز رواياتي كه يكي ديگر 

 )505، ص2تا، ج آمدي، بي. (»باشد غايت عقل، اعتراف به جهل مي ؛العقل االعتراف بالجهل

  عقل از ديدگاه مالصدرا. 2

. آيـد  ز قوا و از مراتب نفس به شمار مـي يكي ادر حكمت متعاليه مالصدرا، عقل به مثابه 
كمال اول براي « كه نفس نباتي :صدرا نفس را در تقسيم اوليه به سه قسم تقسيم كرده است مال

نفـس   .»شود ميكند و تغذيه  آيد و رشد مي آلي است از آن جهت كه به وجود ميجسم طبيعي 
كند و  آن جهت كه جزئيات را درك ميت از و آن كمال اول براي جسم طبيعي آلي اس«حيواني 

كمال اول براي جسم طبيعي آلي اسـت از آن جهـت   « كه نفس انساني .»كند با اراده حركت مي
ط نظـري كارهـاي موجـود را انجـام     كند و با انتخاب عقالني و استنبا ه امور كلي را درك ميك

   )93-82، ص2؛ ج330، 285، 43، 23، ص1، ج1981  مالصدرا،. (»دهد مي

  نظري و عملي : اقسام عقل. 1.2

همـان   كهفعاله وجود دارد  ةمه و قواعلّ ةبه نام قوه مالصدرا در نفس انساني دو قو به نظر
عقـل و اقسـام و   در اين دو در آثار مختلف خود به بيان تعريف است و او عقل نظري و عملي 
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   :از جمله ؛پرداخته است هامراتب آن
نمايـد و   ادراك تصورات و تصديقات مـي  عالمه ةقوانسان با « :گويد در مبدأ و معاد مي -

كند و  عامله استنباط صناعات انسانيه مي ةقو ةوسيل  نامند و به نظريه مي ةآن را عقل نظري و قو
كه آن را ) فهمد نظري حق و باطل را مي ةكه قو چنان(فهمد  در فعل و ترك ميرا قبيح و جميل 

  )304، ص1362همو، ( .گويند عمليه مي ةعقل عملي و قو
  :عقل عملي و نظري را چنين تعريف كرده است ،الربوبيه شواهداز در اشراق هشتم  -
يعنـي  (مزيت قبول و فراگيري علوم از مافوق خويش  براي نفس انساني به اعتبار داشتنِ«

علّامـه   ةنام قوه ديگر است ب ةو قدرت بر تدبير و تصرف در مادونِ خويش، دو قو) عالم عقول
ل تصورات و تصديقات را ادراك مي ةو قوه اواله كه با قوكند، و حق و باطـل را در مـورد    عم

و ايـن  ، بـرد  و به صحت يا بطالن آنها پي مـي ، دهد كند تشخيص مي آنچه كه تعقل و ادراك مي
صنايع مختص بـه انسـان    اعمال و) عقل عملي(دوم  ةو با قو .شود ناميده مي "عقل نظري"قوه 

پـرداختن صـور و    ،هـاي دلفريـب   و طراحي كشي نقشه، عمارات و ها ساختماناز قبيل ساختن 
اشكال فريبنده از فلزات و احجار كريمه و يا حسـن و قـبح انجـام و تـرك اعمـال شايسـته و       

تـرك   كند و عمل نيك و پسنديده يا عمل زشت و نكوهيده و انجام يـا  ناشايسته را استنباط مي
عقـل  "كنـد و ايـن قـوه     دهد و به خوبي و يا بدي آنها اعتقاد حاصـل مـي   آنها را تشخيص مي

   )300و  299، ص1375، همو. (»شود ناميده مي "عملي
ست اي ا عقل نظري قوه« :كند نظري را چنين تعريف مي عقل عملي و مفاتيح الغيبدر  -

و تعقـل حـق را از باطـل تشـخيص     ك كنـد و بعـد از ادرا   كه ادراك تصورات و تصديقات مي
كنـد و   را كشف و استنباط مي  ميد نياز آدهاي مور اي است كه ضعف و عقل عملي قوه. دهد مي

، همـو . (»كنـد  يستة ترك ادراك و اعتقاد پيدا مينيز به امور حسن و شايستة عمل، و قبيح و شا
  ) 515، ص1362

در  وي. قل و نفس پرداخته اسـت در شرح اصول كافي نيز به بيان و در واقع تعريف ع -
مجهوالت جوهري در درجـات وجـود، بـر سـه     « :بياني به اين شرح دارد ،تعريف نفس و عقل

نيـاز و   چاولين و باالترين آنها، آن چيزي است كه در آن هـي : ندا قسم بوده و متفاوت و مختلف
بـه  ود خـود،  دومينِ آن، چيزي است كه در اصل وجـ  .نيست خداديگري جز احتياجي به چيز 
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ه نيازي ندارد، ولي در استكمال وجود خود به غير نيازمند است و كمال وجودش بجز خداوند 
سـوم، آن   .باشـد  مـي به غيـر  اي بعد از اصل وجودش و به طريقي قبل از وجودش وابسته  گونه

نيازمنـد  چيزي است كه در هر دو مورد يعني هم در وجود خود و هم در كمال خود، بـه غيـر   
  )216، ص1، ج1367همو، ( .»تاس

از آنچه در سه قسم مورد بحث گفته شد، مالصدرا شقّ اول را عقل، شقّ دوم را نفـس و  
در تعريف نفس و بيان مراتـب و   وي شيوه و روش .داند سومين شقّ را جسم يا جزء جسم مي
) ظـري يـا عقـل ن  (و قـوه نظـري   ) يا عقل عملي(عملي  ةقواي آن و همچنين تقسيم عقل به قو

  . اند كار بسته همان شيوه و روشي است كه فالسفه مشاء به

  مراتب عقل عملي. 2.2

گويد ؛ وي ميعمليه چهار مرتبه ذكر كرده است ةصدرا براي عقل عملي يا قو:  
»به حسبِ استكمال، چهار است) عقل عملي(عمليه  ةمراتب قو: 

و احكـام از قيـام و صـيام،    هيـه و شـرايع   تهذيب ظاهر است به اسـتكمال نـواميس اال  . 1
 .جماعات و غير آنها ،صدقات، اعياد

 .و اخالق پستناپسند ملكات  تطهير باطن است از تهذيب قلب و. 2

 .ي نفس ناطقه است به صور قدسيهتحلّ. 3

 ةرب اول و مالحظـ  ةفناء نفس است ازذات خودش و مقصور گردانيدن نظر بر مالحظ. 4
   )324، ص1362همو، (. »سفر سالك است به سوي خداي تعالي و اين، نهايت. كبريا وملكوت او

نيز اين چهار مرتبه را براي عقـل   )227، ص1، ج1367همو، ( شرح اصول كافيدر كتاب 
 :كند مي عملي ذكر

 :ند ازا شود، عبارت بحث مي ،هاي اخالق كه از آن در كتاب ،مراتب عقل عملي«

اجتناب از آنچـه انسـان از    جا آوردن و انجام عبادات و دوري و ، با بهپاك كردن ظاهر. 1
ساير واجبات و نيز دوري از محرمات  جا آوردن نماز، روزه، حج، و همانند ب، آن نهي شده است

 .و منهيات

گردد و برّاق  اي ها تا نفس انساني مانند آينه تطهير باطن يعني پاك كردن باطن از زشتي. 2
 .اس امثال و صور در آن آشكار گردندحقايق در لب
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 .تمام معلومات و يا قسمت بيشتر آن را مشاهده نمايد. 3

خـود فـاني شـده و تمـام      مرحله فناء نفس است از ذات خويش، يعني اينكه از نفـس . 4
بيند و اين، تخلق به اخـالق   به سوي حق ميرا اشياء را صادر از حق ديده و بازگشت تمام آنها 

  .»هي استاال
اين مراحل منوط بـه هـدايت و ارشـاد خـدا و لطـف و      كردن مالصدرا معتقد است، طي 

بلكـه تنهـا شـامل     ،شـود  عنايات اوست و اين لطف و عنايت شامل حال تمام افراد انساني نمي
 )324، ص1362  ؛ همو،309، ص1375همو، ( .بخواهد و اراده كندخداوند شود كه  حال افرادي مي

عملي و مراتب و مراحل چهارگانه آن و همچنين منازلي كه بعد از  بيان مالصدرا در عقل
از  ،و ايـن  سـت عارفـان قبـل از او   ةكند، برگرفتـه از شـيو   مراتب چهارگانه عقل عملي ذكر مي

  .استين ههاي حكمت متعاليه و صدرالمتأل ويژگي

   مراتب عقل نظري. 3.2

ين مراتـب، در آثـار او متعـدد و    اما ا ؛مالصدرا براي عقل نظري مراتبي را ذكر كرده است
. كنـد  ه بيان ميبمرت شش ،و در بعضي ديگر، مرتبه چهار ،در بعضي از آثار خود وي .اند مختلف

كند، مراتب چهارگانه را نيـز داخـل    گانه ذكر مي او در مواردي كه براي عقل نظري مراتب شش
عقل نظري از  ةچهارگان به هر صورت، مراتب. كند گانه عقل تعريف مي در يكي از مراتب شش
  ؛عقـل بالفعـل   .3 ؛عقـل بالملكـه   .2؛ يـا بـالقوه   عقـل هيـوالني   .1:نـد از ا نظر مالصدرا عبـارت 

 .عقل مستفاد .4 

، 1375همــو، ( مبــدأ و معــاد ،)308-302، ص1375همــو، ( شــواهد الربوبيــهدر كتــاب 
همـو،  ( تفسير القرآن الكـريم  ،)5، ص1375همو، ( ،معقول اتحاد عاقل و ةرسال ،)324-309ص

 مفـاتيح الغيـب  و  ،)428،421،420، ص 3، ج1363همـو،  ( ربعـه االاسفار ، )34، ص3، ج1375
امـا در  . ذكـر شـده اسـت    براي عقـل نظـري ايـن مراتـب چهارگانـه      ،)136، ص1362همو، (

 و ،)228-222، ص1367همو، ( شرح اصول كافي ،)136و135، ص1362مو، ه( الغيب مفاتيح
و ذكـر شـده     گانه براي عقل نظري مراتب شش )513و418، ص3، ج1981همو، ( االربعه اسفار

آنچـه مهـم بـه نظـر     . پرداخته شده استسپس به تعريف و بحث و بررسي درباره ماهيت عقل 
مختلفـي  به نحو اشتراك لفظي بر معـاني   "عقل" ةمالصدرا كلم ةست كه به عقيدا رسد اين مي
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عقل در برخي از مـوارد، بـه    ةو بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اطالق كلم شود اطالق مي
و  ،گونه موارد، تنها به نقـص و كمـال   بنابراين، اختالف در اين. پذيرد صورت مي ينحو تشكيك

، شـود  اشتراك لفظي اطـالق مـي  ت صور مواردي كه عقل نظري به .گردد شدت و ضعف برمي
مـذكور  گانـه   شش مورد است كه صدرا در آثارش به آن پرداخته و در اينجا تنها به موارد شش

 :شود مي اشاره )222، ص1، ج1367همو، ( يشرح اصول كافدر 

گـردد و بـراي    واسطة آن، انسان از ساير جانداران متمايز مـي   به اي است كه غريزه. 1.3.2
چه كـودن و چـه    ،ها شود و تمام انسان بول علوم نظري و صناعات فكري آماده ميپذيرفتن و ق

شـود و   اند و در افراد خواب، بيهـوش و غافـل هـم يافـت مـي      در اين غريزه مساوي ،هوشمند
دهـد و   كارهـا را انجـام مـي    آن ةوسـيل   كـه بـه   ،اي است در حيـوان  كه حيات غريزه طور همان

نمايد، به همـين منـوال، عقـل     ري و ادراكات حسي پيدا ميجسمش آمادگي براي حركت اختيا
  .كند آن براي كسب علوم نظري آمادگي پيدا مي ةوسيل  اي است در انسان كه به غريزه

انـد، چيـزي را    كنند و آن را مصـطلح سـاخته   عقلي كه تمام متكلمان آن را بيان مي. 2.3.2
است كه در بـدو امـر نـزد تمـام افـراد،       كند و مرادشان از آن، چيزي اثبات و چيزي را نفي مي
علـوم ضـروري و    نيز نامند و مي "عقل"و اين چيزي است كه آن را . مشهور و مشخص است

يـك جسـم در زمـان     ؛يك، نصف دو اسـت  ؛برابر يك است بديهي مانند علم به اينكه دو، دو
ين علوم، بـه ايـن   ا؛ ...؛ وگيرد در يك مكان واحد، دو جسم جا نمي ؛گنجد واحد در دو جا نمي

ست از علوم ضـروريه و آنچـه   ا خالصه اينكه عقل بدين معنا عبارت. هستند )تعقّل(معنا عقل 
 .مردم بر آن استقرار يافته است ةكه رأي عام

شـود و منظـور از آن، جرئـي از نفـس      عقلي كه در كتب اخالق از آن نام برده مي .3.3.2
شود و مـوارد   اندك حاصل مي اثر تجربه اندك بر كم و است كه به سبب مواظبت بر اعتقاد، كم

كنـيم و ايـن جزئـي از     آن، ارادي و اختياري است كه اگر خواستيم آن را انتخاب و يا ترك مي
ايـن عقـل در طـول    . نفس است و قضاياي حاصله بـراي انسـان، از ايـن طريـق اسـت      ياجزا

شـود و در عـرف    به حاصل مييابد چون بر اثر تجر زندگاني و عمر انسان، افزايش و شدت مي
. ، بـه همـين عقـل نظـر دارنـد     شود فالني عاقل است يا عاقل نيسـت  گفته ميوقتي عامه مردم 

 .متفاوت هستند و بعضي نسبت به بعضي ديگر برتري دارنددر اين نوع از عقل ها  انسان

ست آيد كه ارادي و اختياري ا شمار مي طور خالصه عقلِ مورد بحث جزئي از نفس به ه ب
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 .شود ها حاصل مي كم براي انسان و بر اثر تجربه كم

آن شـخص عاقـل   «: گويند مياگر آن را در شخصي ببينند  ها چيزي است كه انسان .4.3.2
زيركي و هوشياري زياد در اسـتنباط و درك آنچـه    ،اين عقل، به خوب و دقيق فهميدن. »است

اگرچه در مـورد  كند؛  بازگشت مي ،جويدتا آن را انتخاب كند يا از آن دوري  ،كه شايسته است
هـا هـر كـس را كـه      انسانچراكه اره باشد، نفس ام هواي نفساني و حوائج دنيايي و ها و غرض

 ؛نامنـد  اما اهل حق و حقيقت، اين حالت را عقل نمـي  ؛نامند اي باشد، عاقل مي داراي چنين قوه
 ، نيرنگ و امثال اين معانييناپسند ،بدانديشي، شيطنت، زيركي :بلكه آن را به نام ديگري مانند

 . شناسند مي

چيزي كـه وقتـي در انسـان وجـود     : توان اين عقل را چنين تعريف كرد در بياني كوتاه مي
خواننـد و كـار آن نيـز سـرعت هوشـياري در اسـتنباط        داشته باشد، عموم مردم او را عاقل مي

 .آنها اجتناب شوداموري است كه مناسب است انجام گيرد يا الزم است كه از 

كنند، موجودي كـه   عقلي كه در كتاب االهيات و شناخت پروردگار از آن بحث مي. 5.3.2
توجه نـدارد و متكـي بـه     ي غير از مبدع و آفرينندة خود، كه خداوند قيوم و توانا باشد،به چيز

ارد، نـه  اين عقل نه مانند عرض به موضوع تعلق و وابسـتگي د . باشد چيزي غير از خالقش نمي
مانند صورت به ماده وابسته است و نه مانند نفس به بدن تعلق و وابستگي دارد؛ بلكـه مسـتقل   

  )223و222 ص، همان. (مگر از آفرينندة خود ،چيز است  از همه
مراتـب   دارايوگـوي حكمـا قـرار گرفتـه و      عقلي كه در مبحث نفس، مورد گفت. 6.3.2

  :اند از چهارگانه است كه عبارت
 .عقل مستفاد عقل بالفعل؛ ؛عقل بالملكه ؛عقل هيوالنيالقوه يا عقل ب

 شناسي است كه مالصـدرا نيـز بـه    النفس يا روان اين مراتب چهارگانة عقل در مبحث علم
 هب ،بنابراين. عنوان يك فيلسوف، در مبحث نفس خود به آن توجه داشته و به آن پرداخته است

است كـه  ) چهارگانه(يا نفس ناطقه داراي مراتبي  توان گفت كه عقل نظري صورت خالصه مي
با اين تفاوت كه مرتبة اول، قوة محض است و تهي  .توان عقل ناميد هر يك از آن مراتب را مي

در مرتبة دوم بعضي از صور علميه بديهي  .نامند از هرگونه صور علميه كه آن را عقل بالقوه مي
شود و استعداد پذيرش ساير معقوالت نظري را نيز داراست كه آن  ييا اولي براي عقل حاصل م

توانـد بـراي او    مرتبة سوم، فعليت عقل است كه تمام صور علميه مـي  .نامند را عقل بالملكه مي
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بـه عقـل    آن است كـه در اثـر اتصـال    مرتبة چهارم .نامند حاصل باشد، و آن را عقل بالفعل مي
در ايـن مرتبـه   . شود طه و سيطره دارد، براي عقل نيز حاصل ميفعال، آنچه عقل فعال به آن احا

شود، و از اين روي آن را  است كه نفس كمال تجرد خود را يافته و مستقيماً از عقل مستفيد مي
 .نامند عقل مستفاد مي

خـاطر    عقل گفتيم، اين نكته را نيز بايد بـه  مراتبدر مورد انواع و ذكر مطالبي كه پس از 
ها با همه اختالفات و مراتب، در يك چيز اشتراك دارند و آن غيرجسماني  م كه عقلداشته باشي

 .د بودن عقل استبودن و مجرّ

فطري و اكتسابيعقل . 4.2
1 

در انسان دو بنا به عقيده وي . بندي ديگري هم براي عقل ارائه كرده است مالصدرا تقسيم
عقـل فطـري و    .استداللي و عقل اكتسابي ؛)طبيعي(ريزيغ و عقل فطري: نوع عقل وجود دارد

اين عقل نه تنها بـا   ؛ها به امانت نهاده است غريزي عقلي است كه خداوند در وجود تمام انسان
اي از  در اين عقل، نشانه. ستخدا سوي ايمان در تعارض نيست، بلكه راهنما و هادي انسان به

و بـه  اسـت  كه انسان بر طبق فطرت پاك خـود خداپرسـت   اين و آن استجانب خداوند نهفته 
اما عقل مكتسب و استداللي، عقلي است كه از راه تحصـيل علـم و انـدوختن    ؛ خدا ايمان دارد

كـارش ادراك و  اسـت كـه   آيد و يكي از قوا و مراتب نفس و عقل نظري  دست ميه ها ب تجربه
 .استاستنباط كليات 

، همـان غريـزه   اسـت طبيعت و سرشت انسان موجـود   به عنوان عقلي كه در :فطريعقل 
و طبـع و سرشـت انسـان را آمـاده      كند حيوانات متمايز مي ساير ها را از انساني است كه انسان

استعداد  كمها اعم از  انسانتمام  البته. كند هاي فكري مي پذيرفتن علوم نظري و تفكر در صنعت
 ةطور غريزي در هم  كه به ،هوش و هوشيار در اين عقل مطبوع واب و بيدار، بيو بااستعداد، خ

هـا بـه    امـا انسـان   اسـت؛ اين عقل، جزء طبع و سرشت انسان  اند؛ زيرا مشترك ،ها وجود داردآن

                                                            
، طبيعـي و غريـزي آمـده اسـت و عقـل      مطبـوع عقل  در آثار مالصدرا تحت عناويني چون فطري عقل. 1

 .است ذكر شدهو محصول  مصنوعتحت عناويني چون عقل مسموع،  اكتسابي
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يعني وجود عقل مطبـوع بـه حسـب طبـع و     . اند خود در اين عقل متفاوت ةحسب فطرت اولي
ـ  سرشت انساني در تمام افراد ا و در همـه  ، اسـت ا صـورت آن اشـتدادي   نسان وجـود دارد، ام

 .يكسان نيست

همراه تولد با خود زمان كه در  ،ها بعد از عقل مطبوع عقلي است كه انسان: اكتسابيعقل 
تـوان گفـت عقـل مكتسـب در صـورتي حاصـل        مي. پردازند تحصيل آن مي به كسب و، دندار
و  استيعني عقل مكتسب بعد از عقل مطبوع  ،ل مطبوع برخوردار باشدشود كه انسان از عق مي
. مكتسـب بهـره و ارزشـي نخواهـد داشـت      مطبوع نباشد، عقلِ و اگر عقلِ آننين فرع بر چهم

 .استشرط الزم براي كسب عقل مكتسب، عقل مطبوع اينكه كالم خالصة 

اشاره كـرده  مصنوع  ياعقل فطري يا مطبوع و عقل مكتسب مالصدرا در آثار متعددش به 
ـ  او براي تقسيم. و به تبيين آن دو پرداخته است عقـل بـه مطبـوع و مكتسـب، بـه       ةبندي دوگان

كـه   ،يكـي مطبـوع  : اند عقل دو نوع اسـت  هكه فرمودكند  استناد مي) ع(روايتي از حضرت علي
 لِاگـر عقـ   ؛آمـده  دست يعني مكتسب و به ،و ديگري مسموع ،شده در طبيعت انسان است نقش

كه نـور خورشـيد بـه كسـي كـه نـور        بهره و ارزشي ندارد، همچنان مسموع مطبوع نباشد، عقلِ
 )241همان، ص( .رساند بينايي ندارد، بهره و حظّي نمي

آن انسـان از سـاير    ةوسيل  ست از غريزه انساني كه بها عبارت) مطبوع(ي اول اعقل به معن
 .هسـتند  خود متفـاوت  ةافراد در آن، بر حسب فطرت و سرشت اوليو  شود حيوانات متمايز مي

هاي مكتسب به حسب استكمال و تكامل بخشيدن و ترقي دادن هر يـك   همچنين افراد در عقل
بر يكديگر برتري و تفوق دارند و اين استكمال فقط در شـدت و ضـعف داشـتن در     ،از آن دو

چه جوهر و ماهيت نفس در فطـرت   يعني هر) 242و241همان، ص( .استاصل جوهر فطري 
ثير علوم و فنون و همچنـين اطاعـت و   أتر باشد، ت تر و نوراني انسان و در ذات انسان قوي ةاولي

و اسـتكمال عقـل مكتسـب نيـز چـه از       اسـت تر  نبندگي خدا در آن زيادتر و آشكارتر و روش
متعال و مبدأ آفرينش عملي در اين است كه به خداوند قادر  ةنظري و چه از نظر قو ةجهت قو

هر چـه كـه جـوهر نفـس در     « :گويد كه مالصدرا مي طور همان) 241همان، ص(. تر باشد نزديك
تر باشد، تأثير علوم و ارتباطات در آن شديدتر و كمـال عقـل دوم او    تر و نوراني فطرت نخستين، قوي

تـر   ل اعظم كلي پيوستهاز جهت يكي از دو قوه نظري و عملي، برتر و اشرف و به عق) يعني مكتسب(
  )542همان، ص( .»تر است تعالي نزديك و به حق
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برد، اما در اينجـا عقلـي را    نيز از اين دو عقل نام مي شرح اصول كافي ي ازدر جاي ديگر
يعنـي   ؛استخوانده  "عقل مصنوع"مكتسب معرفي كرده و به تعريف آن پرداخته بود،  كه قبالً

همراه و عجـين  (عقل گاهي مطبوع « :گويد در اين زمينه مي وي. آمده  دست  ده و بهش عقل ساخته
. باشـد  مـي ) اكتسابي(و يا تحصيل شده و به دست آمده ) شده ساخته(گاهي مصنوع  ،)با طبع انسان

 ةوسـيل   و گاهي عقل فطري نيست، بلكـه بـه   ،يعني گاهي عقل انسان فطري و ذاتي است و دروني
  )همان( .نامند آيد كه آن را عقل مصنوع مي شود و به دست مي نسان حاصل ميكوشش و تالش ا

 ،خوي ذاتي و فطـري : كند مالصدرا خوي و عادت انساني را نيز به اين دو نوع تقسيم مي
 اسـت، پس خوي فطري و ذاتي، همراه و جزء طبع و سرشت انسـان  . و خوي و عادت مصنوع

كـم   بلكه آن خوي و عـادت، كـم   ؛ت انسان نيستاما خوي و عادت مصنوع، جزء ذات و فطر
خـوي نيكـو، گـاهي    «: گويد كه مي براي انسان حاصل شده و آن را به دست آورده است، چنان

پس خوي فطري تابع عقل فطري است و خوي . آيد فطري است و گاهي با تالش به دست مي
  )همان. (»صفت  ميچون اولي جوهر است و دو. باشد به دست آمده، تابع عقل مصنوع مي

تواند  ، خوي انساني نيز مياست كه جوهر عقل داراي شدت و ضعف طور هماندر نتيجه 
دانـد و تكامـل و    مالصدرا خوي و اخالق انساني را تابع عقل مـي . داراي شدت و ضعف باشد

داند و بدي و زشتي اخـالق انسـاني را از عـدم پيـدا      نيكي اخالق را از تكامل و نيكي عقل مي
چون جوهر عقل كمال يافت و به نور علم «: گويد داند، چنانچه مي نور بينايي در عقل مي شدن

ولي اگر در عقل نارسـايي پيـدا شـود و از نـور بينـايي       ؛گردد تابناك گرديد، اخالقش نيكو مي
  )همان. (»گردد زشت شده و قلب تاريك مي ، اخالقْگرددمحروم 

  محدوديت قلمرو عقل. 3

در  ري،و غيـر ظـاه   يظـاهر  اعـم از ر شناخت معارف و حقايق هستي در كا عقل اگرچه
اسـت،  نـاتوان   برخي مراحل همدر  و تا حد زيادي توانايي و بسندگي دارد، اما مختلف حلامر

كه عقـل   ،يا خواهد بود ،يعني توانايي حصول شناخت در تمام امور را ندارد و چيزهايي هست
شـود و آن   توجـه داده   حقـايق اما وقتي عقـل بـه آن    ؛از درك آنها به خودي خود ناتوان است

گردد، آنگاه عقل بر ادراك و تصديق آنهـا   موضوعات به صورت صحيح و درست به عقل ارائه 
 .كند توانايي پيدا مي
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محدود بودن قدرت عقل در شناخت و حصولِ معرفت به تمام هستي، چيـزي اسـت كـه    
د و از اينجاست كه انسان براي درك حقايق هستي كن گويد و به آن حكم مي خود عقل به ما مي

حجـت   هستند؛) ع(حجت ظاهري كه پيامبر و ائمه: هي، به دو حجت نيازمند استو معارف اال
 .باطني كه عقل است در درون خود انسان

 در باب حجت باطني بودن عقل، آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه انسان بـه 
گردد تا آن را يافته و هادي و معلّم خويش  باطني، به دنبال حجت ظاهري مياين حجت  ةوسيل 

 . در شناخت معارف و حقايق ايمان قرار دهد و از او پيروي كند

. پردازيم شناخت معارف ميدر يت عقل دمحدوباب ، به ذكر چند روايت در بخشدر اين 
: مردمان كافي است؟ امـام فرمودنـد   آيا عقل انساني به تنهايي براي: سؤال شد) ع(از امام صادق

چيز را درك كند و بفهمـد و    تواند همه يابد كه نمي خود عقلي كه در انسان وجود دارد، درمي«
) ع(در روايت ديگر، امام علـي  )34همان، ص.(»گيرد و بياموزد محتاج است كه چيزهايي را فرا

  )505، ص2تا، ج مدي، بيآ. (»نهايت درجة عقل، اعتراف به ناداني است«: فرمايند مي
 1.»عقل در وجود انسان، مانند چراغ و روشنايي است در خانـه «: در حديث ديگري آمده است

 كننـده اسـت امـا    چراغ در عين اينكـه روشـن  ؛ يعني اينكه )351، ص7، ج1419نمازي شاهرودي، (
را نشـان دهـد،    چيز  همه دتوان مينيك چراغ  .نامحدود و نامتناهينه شعاعش محدود و معين است 

چـه را   هرتواند  نميدهد كه در شعاع نورش قرار بگيرد، پس عقل  چيزهايي را نشان مي بلكه اصوالً
 .براي ما روشن و تبيين كند بشناسيم، كه بخواهيم

برخي در شعاع نور عقل قرار دارد و بعضـي ديگـر    ،گونه است حقايق عالم هستي نيز اين
به كسـاني     ميآن مواردي كه حقايق در شعاع نورِ عقل نيست، آد در. در شعاعِ نور آن قرار ندارد

هاي عادي باشند، تا به كمك آنها، به حقايق معـارف پـي ببـرد،     نيازمند است كه فراتر از انسان
مطلع شـود،  امور الهي عقل براي اينكه از  ؛يات آنئمانند ادراك چگونگي صفات خداوند و جز

در ايـن  كمك بگيرد و اهل حكمت  ،و وحي) ع(يهد ةائم ،ريعني پيامب ،بايد از حجت ظاهري

                                                            
  .راج في البيتاال و مثل العقل في القلب كمثل الس.  1
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تواند راه راست و درست رسيدن به حقايق هسـتي   عقل به تنهايي نمي كه نكته اتفاق نظر دارند
  :گويد ديناني درباره محدوديت عقل مي )119و98، ص1378حكيمي، ( .را نشان دهد

ـ . گنجـد  معيار عقل نمـي عقل داراي حدود است و چيزي كه حد ندارد، در ميزان و «  ةنكت
يابـد كـه    كند و به روشني در مـي  عقل به حدود خود آگاهي پيدا مي هجالب توجه اين است ك

متناهي نيست، عقل بيش از هر چيز ديگر از موازين و معيارها و  قلمرو حكم او نامحدود و غير
بـه محـدود    بنابراين، چگونه ممكن است از حدود خود غافـل باشـد و  . گويد حدود سخن مي

بودن خود اعتراف ننمايد؟ دين و شريعت از جمله حدود عقل شناخته شـده اسـت و بـه ايـن     
در اين بررسي و تأمل مقصـد ديـن و   . تواند روي آن به بررسي و تأمل بپردازد ترتيب، عقل مي

ي دين، معقول بودن آن نيـز آشـكار   اشود و با درك معن ي آن معلوم مياشريعت و همچنين معن
  )258، ص3، ج1378ديناني، ( .ددگر مي

كسـاني از انديشـمندان   «: افزايـد  مـي بودن عقل،  محدود ةنوشتار خود، دربار ةدر اداموي 
هـا چيـز    اند كه عقل، جز ادراك روابط ضروري بين افكـار و انديشـه   مغرب زمين بر اين عقيده

چـارچوب   ق و محـدود گشـته و از  مضـي  طبق اين تعريف، قلمرو عقـل بسـيار  . ديگري نيست
 )258همان، ص. (»مسائل منطقي و رياضي بيرون نخواهد رفت

و اسـت  بعضـي از مسـائل محـدود    شـناخت  معتقد است عقـل در  نيز   ميمحمدرضا حكي
 :ازانـد   ايـن ده مـورد عبـارت   . اسـت  روشن و آشكار حداقل در ده مورد، اين محدوديت كامالً

در ادراك  ؛در ادراك خود حقـايق  ؛هاي ادراك حقايق راه ةمدر شناخت همحدوديت توان عقل 
هـاي تـا    در ادراك كامـل روابـط حقيقـت    انـد؛  شده دركاي  اندازههايي كه تا  ابعاد حقيقت ةهم

ـ (هاي فراعقلي  ادراك حقيقت در ؛شده با يكديگر درك حدي ـ  ؛)طـور خـاص   هب ثير أدر ادراك ت
ـ  ؛لـي محـض  معرفت موضوعات فراعقلي در معرفـت موضـوعات عق   ثير معرفـت  أدر ادراك ت

ـ  ؛ي و تجربيموضوعات فراعقلي در معرفت موضوعات حس ثير معرفـت موضـوعات   أدر ادراك ت
در ادراك روش درسـت   ؛)در سـلوك صـناعي  (فراعقلي در معرفت موضـوعات كشـفي و شـهودي    

ـ   ؛)عقل راه كاربرد(استفاده از عقل  ، 1378  حكيمـي، . (كننـده معرفـت عقلـي    يدرادراك عوامـل خنث
 )25و24ص
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  محدوديت قلمرو عقل از ديدگاه مالصدرا. 4

شناسي، جزئيات معـاد، بهشـت و    نفس ،و صفات خدا اءاسم همانندمالصدرا در مواردي 
... دوزخ، شناخت روز قيامت، حشر و نشر عالم ارواح، معـراج روحـاني و جسـماني پيـامبر و    

  :كنيم ين موارد اشاره ميا به برخي از ادر اينج. داند عقل را محدود ميقلمرو 
دانـد   غيرممكن مي و فلسفي عقل نظري ةوسيل  و صفات خدا را به ءشناخت اسما وي - 

و  ءدرستي كـه شـناخت اسـما     بدان، به«: گويد ميچنين  مفاتيح الغيبو در اين مورد در كتاب 
بـا عقـل فلسـفي و     ،دست آوردن آن صفاته و باست صفات خدا، در نهايت عظمت و شكوه 

واسطة مطالعه و دقت   حتّي به مباحث فكري، ممكن نيست و همچنين عقل اين مطالب عاليه را
يـك از ايـن معـارف،     تواند كشف كرده و بفهمد، چراكه هـيچ  ر هم، نميدر اقوال متعدد و متكثّ

. »حجـابي بـر حجـاب ديگـر    افـزودن  شود و اثـري نـدارد مگـر     باعث بصيرت براي عقل نمي
 )333 ،ص1362  مالصدرا،(

ولـي   ؛ورزد مـي  تأكيد، ستترين دليل شناخت خدا كه مهم "شناسي نفس"مالصدرا بر  - 
 ةوسـيل   انسـان بايـد بـه   : داند و معتقـد اسـت   هاي فلسفي مي آن را، دور از قلمرو عقل و بحث

 .، به نفس پي ببرد و آن را بشناسدائمه معصوماحاديث و اخبار 

هـاي طـوالني و نيـروي تعقـل و      بحـث  ةپيچيده است و فالسفه با هم  مي، علشناسي نفس
زيرا اين علم جـز از طريـق نبـوت و اهـل      د؛ان به آن، از اصل مطلب دور ماندهمستمرّ پرداختن 

  )225و224، ص1341همو،( .آيد ، به دست نمي)ع(بيت عصمت و طهارت
را دور از حقـايق احـوال مـادي    رخـي از  علـم بـه ب  مالصدرا در تفسير خود بر قـرآن،   -

از آن سخت بپرهيز كه درصدد دانستن حقايق احوال مـادي،  « :گويد و ميداند  ميعقل دسترس 
و ايمان به غيب برآيي كه در اين صورت، مانند كور مـادرزادي  ) ادله سمعي(جز از طريق خبر 

نوايي و يـا بسـاوايي خـويش    ها را با حس چشايي يا بويايي يا شـ  بود كه بخواهد رنگ يخواه
مـراد مالصـدرا ايـن     )151 ،ص1363 همـو، ( .»...هاست درك كند و اين، عين انكار وجود رنگ

تواند آن حقايق نفساني و احوال مادي و جسماني خود را با عقل مغشـوش   است كه انسان نمي
 . و دليل مخدوش و ناتوان خود دريابد و آنها را درك كند

ايـن مسـائل   در درستي كه   بدان به« :خود چنين گفته است العرشيه مالصدرا در كتاب - 
، فالسفه ادعـا دارنـد كـه    ستكه مورد اختالف بين فالسفه و انبيا) اسرار و رموز جهان هستي(
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، با اينكه دانشمندان و فالسفه در تمـام عمـر خـود بـه     ...اينها اسرار و رموز جهان هستي است
جهان هستي تفكـر كردنـد، ولـي بـاز دچـار      راز و رمز ار و بحث و آموزش پرداختند و در اسر

اشتباه شدند و به خطا رفتند و از اينجا احتياج و نياز بـه بعثـت و بـرانگيختن پيـامبران روشـن      
آيـد و   بـه دسـت نمـي   ) رازها و اسرار جهـان طبيعـت  (پس دانسته شد كه اين مسائل . شود مي

مگر اينكه از انوار نوراني نبـوت اقتبـاس كننـد و از    كنند،  ها بر آن علم و آگاهي پيدا نمي انسان
  )287و286 ،ص1341 همو،( .نور وجود آنها مدد جويند

در دسترسـي  بسياري از فيلسوفان و حكيمان ناتواني  بر، صدرا العرشيه كتاب ةدر مقدم -
دسـتيابي بـه حقـايق عـالم      ورزد و معتقـد اسـت   مي تأكيدبه حقايق عالم هستي از طريق عقل 

ة مسائلي كه دست انديشـ «: گويد ميوي . از طريقِ نورِ واليت و نبوت ممكن استتنها ي، هست
يـك از فيلسـوفان    هاي افكـار هـيچ   ها نرسيده و گوهرهاي درخشاني كه در خزينه جمهور بدان

از اين دانش، چيزي به فيلسوفان داده نشده و از . مشهور و خردمندان معروف يافت نشده است
پرتوي نيافتند زيرا از درهايي كه ويژه اين دانش است، نيامدند و از باده معرفـت  اين فروغ، جز 

اين پرتو پرفروغ، از چراغـدان نبـوت و واليـت بـه دسـت      . نچشيدند و به سراب بسنده كردند
بـدون درس و بحـث و بـدون گفتـار     ، سارهاي نامه آسماني و روشن پيامبر آيد و از چشمه مي

ا براي پويندگان راه حق بصيرتي باشد و بـرادران دينـدار را از آن راه   گيرد ت مياستاد سرچشمه 
  )218همان، ص( .آشكار، به ياد آرد

داند كه عقل نظـري و فلسـفي از    را يكي از مسائلي مي جسماني 1مالصدرا بحث معاد - 
تاب و سنت و اخبار براي تصديق معاد جسماني، بايد به ك« :گويد ميوي . درك آن عاجز است

كـه سـزاوار    ،حـق در نـزد مـا   . ن رجوع كرد، تا به آنچه حق است پـي بـرد  او احاديث معصوم
كند  همان است كه ظواهر كتاب و سنت بر آن داللت مي ،معاد ةتصديق و اعتقاد است در مسئل

و در شريعت حقه وارد شده است و هر چه در كتاب و سنت وارد شده اسـت، ظـاهرش حـق    
شايد كه آن را از ظاهر بيرون برد، مادام كه صـارف عقلـي و شـرعي نبـوده باشـد،       نمياست و 

                                                            
 .منظور استمراد اصل معاد نيست بلكه جزئيات آن . 1
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كه در اين موضع نيست و چيزي كه آيات و نصـوص وارده در معـاد را از ظـاهر صـرف      چنان
  )472و471، ص1362همو، ( .»باشد نمايد، در نزد ما موجود نمي

كنـد   مي اشارهعقل از درك معاد قرآني نيز، صدرا به ناتواني  هدايه اثيريهدر كتاب شرح  -
كه بازگرداندن روح پس از جدايي از بدن، به بدني مثل همان كه در دنيا  پس بدان« :گويد و مي

كـه در شـريعت بـه     وجه محال نيست، چنان امري ممكن است و به هيچ ،در روز قيامت ،داشت
هل عصمت و هـدايت كـه   در نصوصي از آيات قرآن و اخبار بسياري از ا، صراحت آمده است

هاي پوسـيده را دوبـاره زنـده     گفت چه كسي اين استخوان«: مانند اين آيات، قابل تأويل نيست
او به هـر خلقـي و آفرينشـي    . بار آنها را آفريد آن كسي كه نخستين) اي پيامبر ما(كند؟ بگو  مي

ت دين است و پس واجب است تصديق اين معاد، زيرا از ضروريا )79: يس. (»آگاه و داناست
  )381، ص1313 همو،( .»گونه استبعادي نيز در آن نيست انكار آن، كفري روشن است و هيچ

شـمارد و بـر    تأويل آيات و اخبار معادي را مـردود مـي   مبدأ و معادهمچنين در كتاب  -
يعنـي همـان حشـر جسـماني و     ، قيامـت و معـاد   ةمردم دربـار  ةدرستي و راستي اعتقادات عام

ورزد و همچنـين بـر لـزوم تحصـيل      مي تأكيدردم نيز به آن اعتقاد و ايمان دارند، عنصري كه م
كه تحصيل اعتقـادات   ر،نيز بر اين ام) ع(طاهرين ةچراكه ائم. كند مي تأكيد "اعتقادات صحيح"

از آنچه كه گفتيم دانسـته شـد كـه     « :گويد باره مي اين در وي. اند كرده تأكيد ،بايد صحيح باشد
فهمنـد و تصـور    كـه تـوده عـوام مـي     طـور  همانو دوزخ و ديگر احوال آخرت، وجود بهشت 

و واجب است اعتقاد داشتن به آن، و هر كس يك چيز از  ،كنند، حق است و مطابق واقعيت مي
  )479، ص1362همو، ( .»گشته استي كرده و كارش تباه يگو آن همه را انكار كند، پريشان

گر احوال عالم قيامت و آخرت كـه عقـل از فهـم    در مورد بهشت و دوزخ و ديصدرا  - 
از آنچـه گفتـيم،   «: گويـد  ، چنـين مـي  اسـت واقعي آنها ناتوان و قلمروش نسبت به آنها محدود 

شود كه وجود بهشت و دوزخ و ديگر احوال آخرت، بر وجهي كه تـوده و جمهـور    دانسته مي
سـت و اعتقـاد يقينـي بـه آن     كنند، حق و مطابق بـا واقعيـت ا   فهمند و تصور مي مردم عوام مي

اسـت و از   ،و سخن كفـر گفتـه  ، واجب است و هر كه چيزي از آن را انكار نمايد، گمراه شده
  )479ص: همان( .»طريق مستقيم بيرون افتاده است

ـ  آن را عمـالً در شناخت نفـس   در بر ناتواني عقل نظري تأكيدصدرا با  -  ادراك اولي ات
حشر و نشر عالم ارواح و غيـره نيـز، نـاتوان و عـاجز      روز قيامت،، مانند شناخت امور اخروي
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چه جاي حواس كه عقل نيز تا به نور عشق منور نگردد، راه به مطلوب «: گويد ميوي . داند مي
نظـري عاجزنـد، عقـل نظـري از      ةكه حواس از ادراك مـدركات قـو    برد و همچنان اصلي نمي

معرفت روز قيامت كه به قـدر پنجـاه    :اجز است و از اين قبيل استادراكات اوليات اُخروي ع
 ،حشـر ارواح و اجسـاد   ،سرّ حشر و رجوع جميع خالئق به پروردگار عالم ،هزار سال دنياست

معناي  ،سر شفاعت، كتاب و قرآن ةفرق ميان ،ي صراط و ميزانامعن ،كتبنظائر نشر صحايف و 
نزول مالئكه  ،اعرافمعناي  ،و دوزخ و طبقات هر يك بهشت ،درخت طوبي ،انهار اربعه ،كوثر

جســماني كــه مخصــوص نيــز ســرّ معــراج روحــاني و  ،الكــاتبين و شــياطين و حفظــه و كــرام
قبر و هر چـه از ايـن مقولـه از    نشئة ساير احوال آخرت و  ،عليه و آلهاهللا  صلي ،االنبياست خاتم
اسـت كـه عقـل نظـري در ادراك آن،     همـه از علـوم و مكاشـفاتي     ،انـد  حكايت كـرده ) ع(انبيا
تـوان   نمـي ) ع(و اهل بيت نبوت و واليتش عربي جز به نور متابعت وحي سيدو  است   مياعج

، 1340همـو،  ( .»كرد و اهل حكمت و كالم را از آن بهره و نصيبي چنـدان نيسـت  آن را ادراك 
  )83ص

فهم معاد جسـماني و   مالصدرا در آثار ديگر خود نيز بر ناتواني عقل نظري از ادراك و -
پـذيرش و قبـول ايـن    در كنـد و   مي تأكيدهاي پوسيده و از بين رفته،  بعث مردگان از استخوان

 كـه از آسـمان، آب مبـارك را فـرو     چنـان «: گويـد  مـي وي  .بينـد  ي نمـي معاد جسماني استبعاد
كنـد،   يگرداند آنچه را كه در زمين است و اجـزاء متفرقـه، آن را جمـع مـ     فرستد و زنده مي مي

شود كه اين اسـتبعاد، محـض تكـذيب     خروج و جمع و بعث، مثل اين است و از اين ظاهر مي
  )488، ص1362همو، ( .»كه عادت جاهالن و متفلسفان است رسل است، چنان

دانـد كـه عقـل     و جسماني پيامبر را يك حقيقـت و واقعيـت مـي    صدرا معراج روحاني -
ـ  مـي تنها براي تصديق آن، انسان و  استآن عاجز و ناتوان بشري، از ادراك  بـه اخبـار و    دتوان
و هر كه چنان گمـان  « :گويد كه مي چنان ؛وردبياد، تا به واقعيت معراج ايمان ناحاديث رجوع ك

مثاليه بود، حكايـت   يدر معراج مشاهده نمود امور وهميه و اشيا )ص(كند كه آنچه رسول خدا
و . از مفهوم اول بيرون برده است، بدون ضرورت شـرعي يـا داعـي عقلـي    معراج را از ظاهر و 

توان كرد كه از كدام يـك   چنين كسي در نزد ما، مبتدع است يا كافر، و بعد از تفتيش معلوم مي
  )478و 477همان، ص( .»باهللا منه نعوذ ،از اين دو طايفه است

ش توحيد وحياني اين شـعر  در مورد ايمان، توحيد و پذير سه اصل لةرسامالصدرا در  -
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  :كند را نقل مي
ــو   ــل مجــ ــه عقــ ــد را بــ   راه توحيــ

  

ــار     ــار مخــ ــه خــ ــده روح را بــ   ديــ

  

ــر    زان ــت قهـ ــرده اسـ ــه كـ   »االّ اهللا«كـ

  

  ربــــردا» ال«روح را بــــر دو شــــاخ    

  

  )83،ص1340همو، (
  : پاياندر  و

ـون اســت     ـق ديگرگـ ـديث عشـ ــت حـ   اي دوس

  

 ز گفــت و شــنيد، ايــن ســخن بيــرون اســت ا  

 

  ي نَفَســــييدل بازگشــــا گــــر ديــــده

  

ــت      ــت، چــون اس ــن حكاي   معلــوم شــود كــه اي

  

  .)83 همان، ص( 
اسـرار و رمـوز جهـان دسترسـي      تمام طور كلي عقل، به مالصدرا معتقد است كه فالسفه و به

تا آن رموز و اسرار را براي بندگان خـدا بيـان    اند محتاجبه پيامبراني از طرف خداوند لزوماً ندارند و 
ـ    ةكننـد  اين سـخن بيـان  . دناختالف فالسفه در مورد رموز جهان، پايان دهد و به نكن  هنيـاز انسـاني ب

 . استپيامبران براي شناخت مسائلي است كه عقل از شناخت و بيان آن عاجز و ناتوان 

را بيـان   و قلمـرو آن جايگاه عقـل   در عبارتي بسيار موجز شرح اصول كافيمالصدرا در 
شناختن خداونـد و روز  « :گويد مي .گيرد مياينجا ذكر شد در بر كه  را مباحثي ةعمدد كه كن مي

شود، زيرا عقـول بشـر، بـراي     قيامت، براي بندگان خدا، جز از راه نبوت و پيامبران حاصل نمي
. »مخصوصاً مسائل مربوط به احوال معاد و حشـر اجسـاد   ؛درك اين حقايق توان كافي را ندارد

 )182، ص1، ج1367همو، (

، بـه روشـني   نقـل كـرديم  كـه از او  توجه به ساير مطـالبي  با  از اين عبارت صدرامقصود 
اي بـاالتر از عقـل قـرار دارد و داراي     از نظر صدرا وحي و ايمـان وحيـاني در مرتبـه   . پيداست

 .استمتعلّقاتي است كه در حيطه و قلمرو كارايي عقل نيست، بلكه وراي ادراكات عقالني 

تـوان   يابد كه نمي برد و درمي پي مي شقلمرو شناخت محدوديتبه اينجاست كه خود عقل نيز 
ايسـتد   مي از حركت بازناچار  به  كرد،هي معرفت حاصل برهان و استدالل به عالم غيب اال ةوسيل  به

و اين، همان حد و قلمرو عقل است و شخصِ عاقل، به اين نكته نيز توجـه دارد كـه آنچـه تـاكنون     
معرفت پيدا كرده است، نهايت و پايان راه نيسـت، بلكـه حقـايق ديگـري نيـز      عقل به آنها  ةوسيل  به

كـه آگـاه بـه تمـام     را تـر   رسيد و از اينجا، راهنمايي قوي هاتوان به آن تنها نمي وجود دارد كه با عقلِ
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؟ از اينجاست كه هستند اما آن راهنمايان واقعي، چه كساني. كند وجو مي است، جستهي معارف اال
 .شود نبوت و احتياج بشر به چنين راهنماياني آشكار مي ةاهميت مسئل ضرورت و

. كند نبوت و ارسال پيامبران را مطرح مي ةمسئلـ كه بيان شد   چنانـ مالصدرا نيز در اينجا  
در  ، بـراي هـدايت آنهـا   )110: كهـف ( از جنس انسان و از ميان افراد بشرپيامبراني را خداوند 

را به سـوي پروردگـار و   ايشان ، تا )2: جمعه( ها فرستادآنبه سوي  هاي مختلف برگزيد و زمان
  از آنجـا  . دن، آگـاه سـاز  قـرار دارد خالقشان دعوت كنند و به آنچه وراي اين جهـان محسـوس   

را از غيب به ايشان عطـا فرمـوده     مي، علواستها برگزيده  از ميان انسانرا اين افراد كه خداوند 
  واسـطة    بـه  هـا،  و انسـان . جز آنها بر آن اسرار عالم غيب آگاه نيست كس از افراد بشر به كه هيچ

او بـه عـالم   «: فرمايـد  كه خداوند در قرآن مي چنان. توانند از آنها باخبر شوند اين برگزيدگان مي
كس از رسوالن خـود كـه برگزيـده     كس به آن غيب آگاه نيست مگر آن آگاه است و هيچ غيب
 )26:نج. (»است

دانـد، آنهـا را از حكمـا و خردمنـدان نيـز بـاالتر        ها مـي  صدرا چون، انبيا را برترين انسان
، وحـي و ايمـان وحيـاني، در    وتوان به اين نكتـه پـي بـرد كـه از ديـدگاه ا      از اينجا مي. داند مي

و عقل پس از اعتراف به حدود قلمـرو خـود    زيراتر از عقل قرار دارد،  جايگاهي واالتر و عظيم
كنـد و   پيروي مي آنشود و از  بعد از رسيدن به حد و محدوديت خود، آگاهانه تسليم وحي مي

از اين عقل كه آگاهانه تسـليم  . كند تحت رهبري و راهنمايي وحي و صاحبان وحي حركت مي
اين همـان عقلـي اسـت كـه مالصـدرا      . هي يا قدسي تعبير شده استشود، به عقل اال وحي مي

ها تعارضي با ايمان ندارد، بلكه هماهنگ و همـراه بـا آن، در جهـت شـناخت     معتقد است نه تن
 .رود معارف و ايمان پيش مي

جـاي بسـياري از كتـب و آثـارش،      توان نتيجه گرفت كه مالصدرا در جاي در نهايت، مي
اين حقيقت را يادآور شده است كه علم و معرفت راسـتين و واقعـي و يقينـي را بايـد از     بارها 

همـان،  (، خذ كـرد و بـه آن ايمـان آورد   ـ أ )ع(يو ائمه هد) ص(پيامبرــ احبان آن وحي و ص
 نـه بـه   )218، ص1341؛ همـو،  14، ص1362؛ همو، 179، ص9، ج1981؛ همو، 168و166ص

چون بر طبق آنچـه تـاكنون گفتـه شـد، تنهـا راه حـق و        ؛عقل بشري و فالسفه و حكما ةوسيل 
مسـائل مربـوط بـه نفـس، معـاد       برخـي از  و ياالهـ  حقيقت و درك و شناخت معـارف حقـه  

هـي، تنهـا   جسماني، معراج روحاني و جسماني پيامبر، حشر و نشر و بعضي ديگر از معارف اال
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 و. اسـت از طريق تمسك به وحي و ريسمان نبـوت و واليـت و اسـتناره از نـور آنهـا ممكـن       
و  هـي قـه ال معـارف ح  برخـي  تمسك به حكم عقل بشري موجب از دست دادن گفت توان مي

 .شود قدسي مي

  گيري نتيجه. 5

رغم كارايي فراوان خود در كسـب معرفـت و كشـف حقـايق، در مراحلـي نيـز        عقل علي
سخن از محـدوديت قلمـرو عقـل در    . ناتوان است و بنابراين، قدرت حل همه مسائل را ندارد

ن بـه معنـي   البته اي. كند ي است كه خود عقل بدان اعتراف ميتحصيل همه معارف هستي، چيز
ست كه گرچه بسـياري از مسـايل   كاستن يا زدودن ارزش و اعتبار عقل نيست، بلكه نكته اين ا

گريزنـد و در دايـره عقالنيـت    خرد پذيرند، اما بسـياري از مسـائل وجـود دارنـد كـه خرد      عالم
پس عقل در شـناخت بسـياري از   . د و بنابراين، عقل نخواهد توانست آنها را بشناسدنگنج نمي
ئل ناتوان است و انسان بايد براي دسترسي به آن حقايق از منبـع ديگـري جـز عقـل، مثـل      مسا

نصوص ديني، استفاده كند و به عبارتي تشنگي معرفتي خود در آن مسائل را از آبشخور ايمـان  
مالصدرا هم به اين امر واقف بوده و در موارد متعددي همچـون اسـماء و صـفات    . مرتفع كند

متذكر ناتواني عقل در ... هنم، حشر و نشر ارواح، معاد جسماني،  معراج وخداوند، بهشت و ج
  .تر آنها پيشنهاد كرده است قرآن و روايات را جهت شناخت كاملدرك آنها شده و راه 
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