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بررسی انتقادی نظریه «عقل دفائنی»
تاريخ تأييد5932/8/85 :

تاريخ دريافت5931/4/82 :

حسين غفاری *

*

محمداسحاق عارفی **

*

محمدمهدی کمالی ***

*

عقل انسانی از دیدگاه اسالم از جایگاه واالیی برخوردار است؛ تاا ننااا ا
رسول باطنی شمرده شده ،سعادت و شقاوت ندمای را در گارو یاروی و عادم
یروی از نن دانست اند .اما اینک حقیقت عقال مبباور ا باوده ،جایگااه نن در
شف معارف دینی یست ،مسئل ای است

از دیرباز تاا ناون ماورد توجا

دانشمندان دینی است و دیدگاههای گوناگونی دراینباره دید نمده اسات .یکای
از دیدگاههایی

در این مسئل ب وجاود نماده ،ایان اسات ا عقال انساانی،

نیرویی است

ب دفائنی و سطحی یاا الهای و اباباری (فلسا ی) یاا عمقای و

سطحی تقسیم میشود و ننچ در شف معارف دینی نقش دارد ،عقال دفاائنی،
الهی و عمقی است ،ن عقل سطحی ،ابباری و فلس ی .در این نوشتار باا روشای

* دانشیار دانشگاه تهران.
** استادیار جامعه المصطفی العالمیه ،شعبه مشهد.
*** دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه و کالم دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
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تحلیلی ا توصی ی ب بررسی و نقد ایان نظریا رداختا  ،نشاکار اردهایام ا
دیدگاه یادشده قابل دفاع نیست و اشکاالت متعددی در ی دارد.

واژگان کلیدی :عقل انسانی ،عقل دفائنی ،عقل ساطوحی ،عقال الهای ،عقال
فلس ی.
مقدمه

بحث از روشهای شف معارف دینی ،بحثی اختالفی در میان نحل ها و مکاتا
اسالمی ،اعم از اهل سنت و شیع بوده و هست .دعوا بر سر این است  :از
روشهایی میتوان ب معارف دینی دست یافت؟ نیا روش شف معارف منحصر
در منابع نقلی ،همچون نیات و روایات است یا منابع و روشهاای دیگاری هام
وجود دارد و اگر هست ،میبان و معیار است اده از ننها یست؟ ب ویژه راجاع با
عقل همواره اختالفات بیشتری مطرح بوده است .بدون تردید عقل در نار مناابع
نقلی ،نقش بیبدیلی در شف حقایق و معارف دینی ای ا می ند .شااهد بار ایان
مطل

نن است

عقل در منابع دینی ،اعم از نیات و روایات از جایگاه واالیای

برخوردار است؛ ب گون ای

در روایات از نن با عناوان اسااا انساان ،9رساول

باطنی ،0بهترین هدی الهی 3و برترین بینیازی 4تعبیر ردهاند .همچناین در قارنن

« .1اصل االنسان لبّه» (مجلسی1041 ،ق ،ج.)28 :1
« .8إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَیْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِیَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ ع وَ
أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُول» (کلینی1041 ،ق ،ج :1ص .)11
« .1خیر المواهب العقل» (آمدی.)11 :1111 ،
« .0اغنی الغنی العقل» (حکیمی ،1124 ،ج.)17 :1
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ریم مشتقات نن بیش از هل بار ب ار رفت  ،همواره ماردم با ت کار ،تعقال و
تدبر فراخوانده شدهاند.
حال بحث در این است :عقلی

در شف معارف دینی نقش منحصرب فردی

دارد و از نگاه متون دینی از اهمیت فراوان برخوردار است ،گون نیرویی است؟
دراینباره دیدگاههای گوناگونی وجود دارد .طبق یک دیدگاه ،عقل انساانی از
نیروهای ادرا ی انسان ب شمار مینید ،لیکن این نیرو ب الهی و ابباری یا عمقای
و سطحی و یا دفائنی و سطحی تقسیم میشود و ننچ در شاف معاارف دینای
نقش دارد ،عقل الهی ،دفائنی و عمقی است ،ن عقل ابباری ،ساطحی و فلسا ی.
این دیدگاه را محمدرضا حکیمی مطرح رده است .در ایان نوشاتار با بررسای
دیدگاه یادشده رداخت  ،نن را در دو مقامِ «تبیین دیادگاه» و «ارزیاابی و نقاد نن»
بررسی می نیم.
تبیین دیدگاه

بر اساا این دیدگاه ،عقل انسانی

در شف معارف دینی نقش بیبدیلی دارد،

از نیروهای ادرا ی انسان ب شمار مینید ،لیکن از نناا

نیروی مذ ور از اقسام

مختل ی برخوردار است ،نوع خاصی از نن در شاف معاارف دینای نقاش ای اا
می ند .بر اساا این نظری عقل دارای دو نوع است:
( )1عقل ابزاری و سطوحی ،مانند عقل فلسا ی .ایان ناوع عقال در شاف
حقایق رهگشای امل نیست؛ زیرا اشیاء همانگون

ظاهر و ساطحی دارناد ،از

اصل و عمق نیب برخوردارند و با عقل ابباری و سطوحی ،همانگون

از اسم نن

یداست ،ظاهر و سطح اشیاء شناخت میشاود ،نا اصال و عماق ننهاا .حکیمای
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دراینباره مینویسد« :حقایق هم در سطوح نیستند تا با عقل سطوحی و اباباری
و فلس ی شناخت شوند» (حکیمی1931 ،الف.)86 :
( )2عقل دفائنی و اعماقی .ننچ در شف حقایق و معارف دینی نقش دارد،
همین نوع دوم است .ب گ ت حکیمی« :عقل ب یاک اعتباار با دو قسام تقسایم
میشود :عقل سطوحی ،عقل دفائنی .عقل سطوحی ،یعنی است اده از سطح عقال،
ن عمق نن و این همان عقل عام بشری است

بشر در زندگی روزمره خاود از

نن است اده می ند تا سطح علوم و فلس ها ... .عقل دفائنی ،یعنی است اده از عمق
عقل ،ن فقط از ساطح نن» (هماا  .)138 :او از ایان ناوع دوم عقال باا ناامهاای
گوناگونی یاد رده است؛ از جمل « :عقل وحیانی» (هماا « ،)101 :عقال اناواری»
(هما « ،)282 :عقل نوری» (هما « ،)101 :عقل خودبنیاد دینی» (هماا « ،)10 :عقال
فطری» (هما « ،)101 :عقل خالص» (هما « ،)161 :اعماق عقل» (هما « ،)282 :عقل
اعماقی» (هما  )10 :و «عقل دفائنی» (هما  86 :و.)282
وی با بیانهای مختلف در توضیح نن رداختا و تأ یاد ارده اسات ا در
شف معارف دینی باید از عقل دفائنی بهره برد ،نا از عقال اباباری .ایشاان در
یکجا مینویسد« :ت کیکیان ب اعتبار یروی از وحی "مثیر دفائن العقول" از عقل
دفائنی است اده و بهره میبرند

اعماق عقل است و دیگران هم از سطوح عقل

است اده ردهاند و عقل ابباری ،و فرق است میان عقل ابباری و عقل انواری؛ فرق
بسیار» (هما  )282 :و در جای دیگر اینگون مینویسد« :اصال رسایدن با عقال
دفائنی است؛ یعنی دفائن و اعماق عقل ،ن ساطوح عقال .با اصاطالح روز ،در
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شناخت حقایق باید هم نیروهای عقل نزاد و فعال شود ،ن برخای از ساطوح و
نیروهای نن» (هما  )86 :و در بحثی دیگر اینگون میگوید« :درک عقل دینی......
ب معنای رهاسازی جوهر عقل است از هیمن معقوالت و معلومات اصطالحی و
برگرداندن عقل ب حالت خلوص و صراحت و استقالل خود و خروج از سایطره
و تأثیر م اهیم و اصطالحات» (هما .)38 :
او در جایی دیگر ،عقل را ب ه ت مرتب تقسیم نموده ،نخساتین مرتبا نن را
هدف اصلی بوده ،اینگون بیان ارده اسات« :عقال و تعقال وحیاانی "عقال
دفااائنی ،فطااری و نااوری"» (همااو1931 ،ب .)101 :در مقااام ارزیااابی مراتاا
یادشااده ،مرتب ا نخساات را باااالترین مرتب ا برشاامرده ،درباااره نن نااین گ ت ا
است« :باالترین این مرات  ،مرتبا نخسات اسات ا عقال در مادار بااز قارار
میگیرد و هم بالقوههاای عقال بال عال مایشاود» (هماا ) و در مبحاث دیگار
گ ت است« :عقال خودبنیااد دینای ،عقلای اسات ا ا
ابتدایی ب وحی ب دست وحی و اوصیا

از ایماان اجماالی و

ارورده شاود .مربای واقعای عقال،

شخص معصوم و تعالیم معصوم است .عقل باالتر از نن است

ب دست "انسان

عادی" داده شود ،بلک باید در شعاع تعالیم "انسان هادی" رورش یابد» (هماا :

.)105
مطال

یادشده ،برخی از سخنانی است

صاح

این دیادگاه دربااره عقال

مدنظر خویش بیان رده است.
ویژگیهای عقل دفائنی و اعماقی

این ویژگیها را با توج ب سخنان وی ب صورت زیر میتوان بیان رد:
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( )1بهره وری عموم جامعه :مهمترین ویژگی این عقل ،تعمیم و بهرهوری نن
ب ا اال افااراد جامع ا اساات و در اساات اده از نن ب ا تعقاال اصااطالحی نیااازی
نیساات« .تعقلاای فطااری اساات ا قاارنن ااریم و احادیااث انسااانهااا را با نن
فراخواندهاند و فطرتها را برانگیخت اند و دفائن العقول را نشکار ساخت اناد ،نا
الباماً تعقلهای اصطالحی و رایج ...و منحصر با افاراد معادود جامعا » (هماو،

1931الف.)32 :
( )2تعقل در مدار باز :ویژگی دیگر عقل یادشده ،تعقل در مدار باز و بادون
حر ت در ار وب و نظام خاص است .تعقل در مدار باز و مقید نشدن ب نظام
و اصطالحات خاص ،ن تنها ب تعقل ضرر نمیرساند ،بلک بر خلوص و غنای نن
میافباید« .تعقل بدون حر ت در ار وب اصطالحات (اعم از فلس ی یا علمی

یا تاربی) ...ب خلوص و صراحت تعقل مدد میرساند» (هما  .)38 :او در جاای
دیگر مینویسد« :تعقل فطری ،تعقل در مدار باز است و تعقلهای دیگر ،تعقل در
مدار بست  ...و ار وب فکری خاص دید مینید» (هما .)32 :
( )9تعمقنگری :ت اوت میان سطح عقل و عمق نن ،بیانگر ویژگی دیگری از
عقل دفائنی و فطری است؛ ب این معنا

عقل دفائنی و فطری از ساطوح اشایاء

عبور می ند و انسان را ب عمق اشیاء میرساند؛ ب خالف عقل ابباری و فلسا ی
سطح عقل ب شمار مینید و تنها سطوح اشیاء ب وسیل نن دریافت میشاود.
«در فلس از سطح عقل است اده میشود ،لکن وحی

عقل فطاری را مخاطا

قرار میدهد ،انسان را ب عمق عقل میبرد» (هما .)11 :
( )4عدم تعارض با وحی :عقل دفائنی هرگب باا وحای تعاارد نادارد ،با

سال یازدهم ،تابستان  ،8931شماره مسلسل 04

خالف عقل فلس ی

022

گاهی متعارد و متضاد با وحی است« .عقلی

ب انسان

در نبد خداوند ارزش میدهد ،در برابر وحی (دین خادا) قارار گیارد و میانشاان
تعارد ب هم رسد ،هرگب .عقل ا نان اشاره شد ا شعاع ناور الهای اسات و
این شعاع هرگب با وحی تعارد ندارد» (هما .)100 :
بررسی و نقد این نظریه

مهمترین مشکلی

این دیدگاه با نن روب روست ،این است

عقال مادنظر در

این دیدگاه ،بسیار مبهم و مامل است .مقصود از عقل دفائنی دقیقاً یست و مرز
بین این مرتب از عقل با عقل سطحی دام است و از اا ب همیم با ادام مرتبا
عقل تعقل می نیم؟ برای ارزیابی دقیق این نظری  ،تماام احتماالهاای ممکان را
مطرح و هریک را ارزیابی می نیم:
احتمال اول :عقل دفائنی ،عقلی است

بالواسط بر بدیهیات استوار است.

احتمال دوم :عقل دفائنی ،عقلی است

حکم صریح دارد.

احتمال سوم :مقصود از عقل دفائنی ،عقلی است

معصوم از خطاا و اشاتباه

است.
احتمال هارم :مقصود از عقل دفائنی ،عقلی اسات ا هایچگونا نظاامی را
نمی ذیرد.
احتمال نام :مقصود از عقل دفائنی و اعماقی ،عقلی است

تحت رهباری

قرنن و انسان معصوم قرار میگیرد و از نن تخطی نمی ند.
ب نظر میرسد احتماالت یادشده قابل تأمل بوده ،هریک خدشا اذیر اسات.
مشکل احتمال اول این است

طبق این احتمال ،عقلی

فهم دین را ب عهاده
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دارد ،عقلی است

بالواسط بر بدیهیات استوار است ،لیکن این امر دو اشاکال

در ی دارد )9( :بسیاری از معارف دینی ،مانند ا ثر مباحث توحید ،نبوت عام و
نبوت خاص  ،از امور بدیهی نبوده ،بالواسط بر بدیهیات استوار نیست و بنابراین،
عقل یادشده در این معارف ارایی نادارد )0( .هر ناد عقال از بادیهیات نغااز
می ند ،در این محدوده متوقف نمیماند ،بلک از نن عبور رده ،ب نظری اردازی
و نظری سازی می ردازد .جلوگیری از نظری ردازی و نظری سازی ،جب از طریاق
ابطال ننها ب وسیل خود عقل ،از راه دیگر امکان ذیر نیست و این ار مساوی با
روی نوردن ب عقل فلس ی و فلس ورزی است.
احتمال دوم نیب خدش ذیر است؛ زیرا طبق این احتمال ،عقل دفاائنی ،عقلای
است

از حکم صریح برخوردار است و عقل فلس ی و ابباری

نین حکمی

ندارد ،نباید در فهم دین دخالات ناد .ایان احتماال باا مشاکل اجماال و ابهاام
روب روست؛ زیرا یا مقصود از عقل در این احتمال ،عقلی است
بدیهیات استوار بوده ،از احکام روشن برخوردار است
احتمال اول بیان شد و یا مقصود امر دیگری است
دیدگاه توضیحی درباره نن ب

بالواساط بار

اسخ نن ضمن بررسی
در مکتوبات صااح

ایان

شم نمیخورد.

احتمال سوم نیب جای تأمل دارد؛ زیرا بر اسااا ایان احتماال ،ماراد از عقال
دفائنی ،عقل معصوم از خطاست .نین عقلی جب در امور بدیهی ،با یاامبران و
امامان معصوم

اختصاص دارد و در دسترا انسانهای عادی نیست .ننچ در

اختیار بشر عادی است ،عقل عادی است

در امور نظری مقارن با احتمال خطا
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عقلی ا طرفاداران ایان نظریا مادعی

است اده از نن هستند .البت همین عقل عادی اگر درباره ب ارگیری از نن وتااهی
نشود و ب روش معقول و مشروع ب ار گرفت شود ،حایت دارد و از اببار فهام
دین ب شمار مینید (ربانی گلپایگانی.)108 :1932 ،
احتمال هارم نیب با مشکل ابهام مواج است و مقصود از عقل در مادار بااز
تحت نظام خاصی قرار نمیگیرد ،مشخص نیست .اگر ماراد از عقال در ایان
احتمااال معنااای متعااارف نن اساات ،نااین عقلاای همااواره در جهاات تاریااد و
لیسازی تالش می ند و سر از نظری ردازی و نظامسازی درمینورد .حال ایان
نظامسازی اگر متوج گبارههای اخالقی شود ،فلس اخالق دید مینیاد و اگار
مربوط ب تاریخ شود ،فلس تاریخ دید مینید و اگار مرباوط با اصال هساتی
باشد ،فلس الهی دید مینید (اسالمی.)60 :1961 ،
اگر سی نظام خاصای را ابطاال ناد ،بایاد از طریاق خاود عقال باشاد ا
نوعی فلس ورزی است و از طریق عقل فلس ی تحقق ذیر است؛ درحالی ا بار
اساا دیدگاه یادشده ،عقل مببور ،عقال اباباری قلماداد مایشاود و در شاف
حقایق و معارف دینی نقش ندارد ،و اگر مقصاود از عقال مبباور ،غیار از عقال
متعارف و عادی است ،ب توضایح نیااز دارد و توضایحی درایانبااره با

شام

نمیخورد.
احتمال نام یکی از احتماالتی است

بیشتر با سخنان صاح

این دیادگاه

سازگار است .طبق این احتمال مقصود از عقل دفاائنی ،عقلای اسات ا تحات
رهبری وحی و معصوم قرار گیرد و از نن تخطی نکند .صاح

ایان نظریا مای
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نویسد« :تعقلی

قرنن و حدیث بدان فرامایخواناد ،خاالص و بادون متارین

نمیختگی با دیگر م اهیم و نرا و اصطالحات است .ایان تعقال باالطبع از تعقال
فلس ی صرف یا تعقل عرفانی صرف جداست» (حکیمی1931 ،ب .)221 :از دیدگاه
وی ،حر ت عقلی حر ت در مدار وحی است و خارج از نن اساساً حر ت عقلی
ب شمار نمینید (همو)212 :1966 ،؛ زیرا اوالً ،است اده از عقل دفاائنی ا نیاروی
باطنی و عمق عقل است ،تنها از طریق یامبران و یروان خالص ننان امکاان اذیر
است (هما  .)921 :ثانیاً ننچ یامبر
دادهاند ،این است

و امامان معصوم

دراینبااره نماوزش

معارف و حقائق نباید از غیر ننان گرفت شود .بارای نمونا

ند مورد را ذ ر می نیم:
( )9امیر مؤمنان

« :ای میل! جب از ما یبی را اخذ نکن ،تا از ماا باشای»

(ابنشعبه حرانی1404 ،ق.)111 :
( )0امام صادق

« :ب خدا قسم! اگر حَکَم بن عتیب ب شرق و غارب عاالم

برود ،علم ب دست نمینورد ،مگر از اهل خان ای

جبرئیال با نن ناازل شاده

است» (صفار1404 ،ق ،ج.)3 :1
( )3امام صادق

درباره سلم بن هیل و حکم بن عتیب « :اگر با شارق و

غرب بروند ،علم صحیح نمییابند ،مگر از نبد ما اهل بیات» (حر عااملی1403 ،ق،

ج.)83 :21
( )4امام صادق

« :نبد هیچ

ب حق قضاوت ند ،مگر طبق معارفی

حق و ثواب وجود ندارد و سی نمیتواند
از طریق ماست .زمانی ا شاعب هاا و

شاخ ها رخ بنماید ،لغبش از ننهاست و مطال

صحیح منتس

ب علی

است»
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( )2امام صادق
ذ ر هستیم
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« :اگر علم صحیح را میخواهی نبد ماست .ما هماان اهال

قرنن فرمود" :اگر نمیدانید ،از اهل ذ ر بپرسید"» (هما .)12 :

( )2امام صادق

 « :معیار علاوم ،میاران نباوت ،علام تااب و فصال باین

اختالفات مردم نبد ما اهل بیت است» (صفار1404 ،ق ،ج.)985 :1
اینها ند نمون از احادیثی بود

اهل بیت را معدن معارف مایدانسات و از

گرفتن معارف از غیر اهل بیت نهی می رد .خود ائم

درباره اینک

را نباید

معارف و حقایق را از غیر قرنن و اهل بیت گرفت ،فرمودهاند« :التطلبوا الهدی فی
غیره فتضلوّا؛ هدایت را از غیر قرنن طل

نکنید

گماراه مایشاوید» (مجلسای،

1409ق ،ج )111 :32یا «من ابتغی العلم فی غیره اضله اهلل؛ هر

داناش را در غیار

قرنن باوید ،خداوند او را گمراه خواهد رد» (عیاشی ،1960 ،ج .)8 :1قدر متایقن
از علمی

در این روایت نمده ،علم عقاید و الهیات است .بناابراین ،بار اسااا

این حدیث ،علم نباید از غیر قرنن و احادیث

ت سیر واقعای قارنن اسات ،با

دست نید.
صاح

این نظری دراینباره می نویسد« :در صورتی

ما با دید ساختگیران

و حتی میتوان گ ت تنگبینان ب لم "علم" در این حدیث معتبر بنگریم ،قادر
مسلم مراد از علم ،علم الهی و خداشناسی و ص ات خداوند و حقیقات وحای و
تقدیر و حیات و ماوت و حکمات نفارینش و معااد و شائون نن و دیگار اماور
اعتقادی و علمی است» (حکیمی.)38 :1966 ،
ب نظر میرسد این احتمال نیب قابل ذیرش نیست؛ زیارا اوالً ،از یاک طارف
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برخی احادیث یادشده ،طل

علم را از غیر قرنن گمراهی دانست اناد و از طارف

دیگر ،بر اساا سخنان حکیمای ،قادر مسالم از علام یادشاده ،علام با وجاود

درحالی
خداوند ،اوصاف او ،نبوت ،حقیقت معاد و سایر مسائل اعتقادی است؛
علم ب این امور از طریق قرنن امکان ذیر نیست؛ زیرا تصادیق قارنن و علام با
حقانیت نن ،متوقف بر علوم یادشده است .بناابراین ،انحصاار علاوم یادشاده با
قرنن ،دوری باطل در ی دارد.
ثانیاً برخی احادیث دیگر بر خالف احادیث یشین ،طل
ب قرنن رده و ن با اماماان معصاوم

علم را ،نا منحصار
نن را از غیرشایع

 ،بلکا تنهاا طلا

منع رده است .برای نمون  ،در حدیثی راوی با اماام صاادق

عارد ارد:

ما نبد مخال ان شما مایرویام و احاادیثی از نناان مایشانویم و باا نن مطالا ،
حات علی ننان میبابیم .فرمود« :نبد ننان نروید و از ننان نشنوید؛ خادا نناان و
ملت ننان را لعنت ند» (حر عاملی ،1403 ،ج )411 :21یا طبق حدیثی دیگار ،اماام
اظم

میفرماید« :معالم دینت را از غیرشیع نباید دریافت نی» (هماا  ،ج:21

.)150
ثالثاً ،برخی احادیث ن تنها طل

علم را منحصر ب قرنن و امامان معصاوم

و شیعیان ندانسات  ،بلکا دساتور داده علام را نابد هار
نن

یاافتی ،از او بگیار؛

مشرک باشد یا منافق و یا سان دیگار ،و ا عامال با علام خاود

باشد یا نباشاد (نک :اعرافای .)111-119 :1931 ،بارای نمونا

ناد ماورد را ذ ار

می نیم:
( )9امام صادق
صاح

از حضرت عیسی

نقل می ند ا فرماود« :علام را از

نن بیاموزید و ب عمل نن نگاه نکنید» (برقی ،1911 ،ج.)290 :1
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نقل می ند

فرمود« :دو یاب غریا

نن دو را ب دست نورید :لما حکیمانا از زباان سا ی ؛ ا

بپذیرید و لم س یهان از حکیم؛
( )3از امیر مؤمنان
سی است

نن را

او را ببخشید» (هما ).

درباره داناترین مردم رسیدند ،فرمود« :دانااترین ماردم

دانش مردم را بر دانش خود بی باید» (هما ).

( )4امام صاادق

مایفرمایاد« :ساخن حکیمانا در قلا

مناافق اسات و

صاحبش را میلرزاند تا اینک نن را خارج ند» (هما ).
( )2امیر مؤمنان

میفرماید« :حکمت را فراگیرید؛ هر ند از مشر ان باشد»

(همان).
( )2عیسی

میفرماید« :حق را از اهل باطل فرا گیرید ،ولی باطل را از اهل

حق فرانگیرید .ناقدان سخن باشید؛

بسا مطل

گمراه نندهای ا باا نیا ای از

قرنن تبیین شده باشد» (هما ).
( )2امیر مؤمنان

میفرمایاد« :حکمات گمشاده ماؤمن اسات .ا

نن را

فراگیرید؛ هر ند از اهل ن اق باشد» (نهج البالغه ،حکمت .)60
( )2امیر مؤمنان

میفرماید« :حکمات گمشاده ماؤمن اسات؛ هرجاا نن را

بیابد ،مینموزد» (احسایی1405 ،ق ،ج.)61 :4
( )1رسول گرامی اسالم

میفرماید« :داناش را از دهاان ماردم فراگیریاد»

(مجلسی1409 ،ق ،ج.)15 :2
( )92امیر مؤمنان

میفرمایاد« :حکمات را بیاموزیاد؛ هرجاا باشاد» (نهاج

البالغه ،حکمت .)13
با توج ب روایات فوق میتوان گ ت ن تنها گارفتن علاوم و معاارف از غیار
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قرنن و اهل بیت ممنوع نیست ،بلک از غیرشیع و غیرمسلمان نیب ممناوع نباوده،
علوم و معارف را هرجا یافتند ،اخذ نند؛ ا از

ب مؤمنان توصی شده است

مسلمان یا غیرمسلمان ،لیکن رسشی

ایناا مطرح میشود این است  :جماع

بین این روایات و روایات دست قبل گون امکان ذیر است؟
جمع بین این روایات ،نوشتاری مستقل میطلبد و در اینااا مااال طارح نن
نیست ،ولی اشارهوار میتوان گ ت قاعده اولی دربااره اخباار متعاارد ،تسااقط
است و اگر عمل ب اخبار مببور و جمع بین ننهاا بار اسااا قاعاده ثانویا الزم
باشد ،میتوان گ ت قدر مسلم از روایات مانع این است
امامان معصوم

ننچا از قارنن و از

ب دست نمده ،اگر با معارف غیر ننها تباین داشت باشد ،بایاد

معارف قرنن و امامان اخذ و از غیر ننها دوری شود؛ البت مقصود از معارف قارنن
و ائم

 ،معارفی است

از منابعی ب دست نید

هم از نظر ساند و هام از

حیث داللت قطعی باشند.
دیگر اشکاالت این نظریه

تا ایناا اشکال اصلی این نظری  ،یعنی مبهم باودن نن بیاان شاد .بار ایان نظریا
اشکاالت دیگری نیب وارد است

در ی مینید:

اشکال اول :یکی از ویژگیهایی

برای عقل دفاائنی برشامردند« ،تعقال در

مدار باز» بود .اگر مقصود نار گذاشتن هر نوع اار وب فکاری ،حتای قواعاد
منطقی است

نین یبی ،ن مقدور است ،ن معقول؛ را این قواعاد جابء

ساختارهای فکری بشر بوده ،از فطارت انساانی سر شام گرفتا اناد .اگار هام
مقصود ،نار گذاشتن هم یشفردها و مبانی ،حتی بدیهیات اولی اسات ،بااز
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نین یابی ،نا معقاول اسات ،نا ممکان؛ را ا بسایاری از معاارف جابء
سرمای های اولی و اصول نخستین ت کر بشر هستند و بدون ننها هیچ نوع ت کری
امکان ذیر نیست.
ویژگیها

اشکال دوم :یکی دیگر از

برای عقل دفائنی برشامردند ،فراگیار

بودن نن در خصوص هم بشر یا ب تعبیری ،بهارهوری عماوم جامعا از ناین
عقلی بود؛ برخالف عقل سطوحی و فلس ی

منحصر در عاده قلیلای از ابناای

بشر است .دراینباره دو اشکال ب نظر میرسد:
اول اینک  ،در تعریف عقل دفائنی گ تیم این عقل ،یعنی است اده از عمق عقل،
ن فقط از سطح نن؛ لذا اسم دیگر عقل دفائنی ،عقل اعماقی است« .اصل رسایدن
ب عقل دفائنی است؛ یعنی دفائن و اعماق عقل ،ن سطوح عقل .ب اصطالح روز،
در شناخت حقایق باید هم نیروهای عقل نزاد و فعال شود ،ن برخی از ساطوح
و نیروهای نن» (حکیمی1931 ،ب .)86 :فراگیری و عمومیت این مرتب از عقال در
نار اعماقی بودن نن ،صحیح ب نظر نمیرسد؛ را اگر مقصود از فراگیر بودن
نین عقلی ،بال عل بودن نن است ،فارغ از اینک مصداق عقل سطحی و اعمااقی
یست ،باید گ ت عموم مردم از سطح عقل برخوردارند و فقط خواص ب عماق
نن راه دارند و اگر مقصود از فراگیر بودن ،نن است

باالقوه هما دارای ناین

عقلی هستند ،باید گ ت عقل فلس ی یا همان عقل ساطوحی نیاب ناین اسات و
هم بالقوه از نن برخوردارند.
دوم اینک  ،بین لمات ایشان تعارد دیده میشود .در جایی مایگویاد عقال
سطوحی مختص ب عده قلیلی از افراد جامع است« .تعقلی فطری است

قرنن

ریم و احادیث انسانها را ب نن فراخواندهاناد و فطارتهاا را برانگیختا اناد و
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دفائن العقول را نشکار ساخت اند ،ن البامااً تعقالهاای اصاطالحی و رایاج  ...و
منحصر ب افراد معدود جامع » (همو1931 ،الف )32 :و در جایی دیگر بر نن اسات
عقل سطوحی ،همان «عقل عام بشری» است

بشر از نن در زندگی روزماره

خود است اده می ند« .عقل سطوحی ،یعنی است اده از ساطح عقال ،نا عماق نن
و این همان عقال عاام بشاری اسات ا بشار در زنادگی روزماره خاود از نن
است اده می ند» (همو1931 ،ب .)138 :اگر عقل سطوحی منحصار در عاده قلیلای
است،

همان عقل عام بشری

در زندگی روزمره از نن اسات اده مایشاود،

نیست و اگر عقل سطوحی همان عقل عام بشری است ،منحصار در عاده قلیلای
نخواهد بود.
اشکال سوم :بادون شاک اثباات اصال دیان و مساائل اساسای نن ،از قبیال
اثبات وجاود خادا  ،توحیاد ،نباوت ،وحای و بسایاری از معاارف اصایل دینای
برعهده عقل بوده ،توقف ننها بر معارف نقلای ،موجا

با وجاود نمادن دوری

باطل است .حال رسش این است  :عقلی ا اثباات ایان معاارف را برعهاده
دارد ،دام عقل است؟ اگار عقال ساطحی اسات ا بایاد گ ات ناین عقلای
زیربنای هم معارف دینی است و اگر عقل دفائنی است ،باید گ ت نین عقلای
قبل از اثبات وحی ،و ایمان ب یاامبران و اماماان ،بال عال نباوده ،قابال دساتیابی
نیست؛ را طبق گ ت صاح

این نظری « :عقل خودبنیاد دینی ،عقلی است

از ایمان اجمالی و ابتدایی ب وحی ب دست وحی و اوصایاء ارورده شاود»
(هما .)105 :
اشکال چهارم :یکی دیگر از ویژگیهای عقل دفائنی ،عدم تعارد باا وحای
بود .از این ویژگی نین است اده میشود

عقل سطوحی یا همان عقل فلسا ی
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در تعارد با وحی قرار دارد؛ حال ننک از دیادگاه فالسا  ،خصوصااً حکمات
متعالی  ،عقل ن تنها با وحی معاارد نیسات ،بلکا معاضاد و هماراه نن اسات.
مالصدرا در نثار خود مکارر با ایان مسائل اشااره ارده ،در جاایی ایانگونا
مینویسد« :حاشا

شریعت حق الهی بیضاء احکامش مصادم با معاارف یقینیا

عقلی ضروری بوده باشد و نابود شود فلس ای

قاوانینش مطاابق باا تااب و

ساانت نباشااد» (صاادرالملهلهین1361 ،م ،ج .)909 : 6او در جااایی دیگاار ایاانگونا
مینویسد« :بارها تأ ید ردهام

حکمت با شرایع حقا الهیا مخاالف نباوده و

مقصود از هر دو یکی است  ...و تنها ساانی قائال با مخال ات مقصاود نن دو
هستند

از معرفت تطبیق خطابات شرعی بر باراهین حکمیا محاروم هساتند.

قدرت بر تطبیق برهان نن دو تنها برای سی میسور است

مؤید من عند اهلل و

امل در علوم حکمی و مطلع بر اسرار نبوی باشد» (هما  ،ج.)928 :1
بنابراین ،اصل بری

لبوم تطابق عقل با وحی است ،نبد هر دو گروه امری

مسلم است و دعوی صغروی است .در دعوی صغروی نیب صارف ادعاا ایات
نمی ند و دست م باید شواهدی بر عدم تطابق عقل فلس ی با معاارف وحیاانی
ارائ شود .ناگ ت نماند ا نان گ تایم ا مقصاود از معاارف وحیاانی ،معاارف
قطعیالصدور و قطعیالدالل است.
نظریه مختار درباره عقل دفائنی

تا نون احتماالت ممکن درباره دیدگاه مذ ور مورد ارزیابی قارار گرفات و ایان
مطل

ب دست نمد

دیدگاه مببور بر اساا هیچیک از احتماالت یادشده قابل

ذیرش نبوده و در نن ،ت سیر روشنی از عقل دفائنی ارائ نشاده اسات .حاال باا
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قطع نظر از این نظری  ،باید دید مقصود از عقل دفائنی یست و این اصاطالح از
اا نمده است.
واژه «عقل دفائنی» در الم امیر مؤمنان

ب ار رفت و در این دیادگاه نیاب

اصطالح مببور از نناا گرفت است« .عقل دفائنی ،یعنی است اده از عمق عقل ،نا
گرفت ایام  ..در

فقط سطح نن .این اصطالح را ما از سخنان علی بن ابیطال

خطب نغازین نهج البالغ هنگام برشمردن ویژگیهای یامبران الهی ،یکی هم این
را میشمارد" :لیثیروا لهم دفائن العقول"» (حکیمی1931 ،ب.)138 :
با توج ب این مطل  ،عقل دفائنی را بر اساا سخنان امیر مؤمنان

بررسی

می نیم تا مقصود از نن نشکار شود .حضرت یکی از اهداف بعثت انبیا را «اثااره
دفائن عقول بشر» دانست است .در اینک مراد از «دفائن العقول» و «عقل دفاائنی»
یست و گون میتوان نن را هدف بعثت انبیا دانست ،احتماالت مختل ی قابال
تصویر است ،ولی ننچ معقول و منطقی ب نظر مینید ،این است ا مقصاود از
عقل مببور ،عقل استعدادی و قوههای نهان عقول انسانی است؛ ب این معناا ا
عقل انسانی مخبنی است ا حقاایق و معاارف با صاورت خیلای ضاعیف و
باالقوه در نن وجااود دارد و شااکوفایی نن ،سااعادت انسااان را با دنبااال داشاات ،
یکی از اهداف بعثت انبیا ب شمار مینید .امیار مؤمناان

قاوه و اساتعدادهای

عقول انسانی را ب گنجهای نهان تشابی نماوده و واژه «دفاائن» 9را با صاورت
نای و استعاره برای قاوه مبباور با اار گرفتا اسات و از ننااا ا یاامبران

ابنسیده1241،ق،ج:9
 .1دفائن جمع دفینه به معنای گنج است« :و الدفائن الکنوز وحدتها الدفینه» ( 
.)053
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الهاای ،نقشاای باایباادیل در باا فعلیاات رساااندن قااوه یادشااده و شااکوفایی
اسااتعدادهای انسااانی دارنااد ،واژه «اثاااره» 9ب ا ننهااا منسااوب شااده و فرمااوده
«لیثیروا لهم دفائن العقول؛ خداوند یامبران را فرستاد تا گنجهای نهاان را نشاکار
سازند».
مرحوم شبر مینویسد« :استعمال لما دفاائن از بااب اساتعاره اسات؛ زیارا
ازنناا جواهر عقول و نتایج افکار با صاورت باالقوه در ن اوا وجاود دارد،
شباهت ب دفائن یدا می ند؛ لذا استعاره ل ظ دفین برای ننها نیکوست و ازنناا
انبیا ،اصلیترین نقش را در استخراج این دفین ها و نمادهسازی ن وا برای اظهار
ننها دارند ،اضاف اثاره نیب با ننهاا نیکوسات» (شابرر1425 ،ق ،ج .)80 :1ابانمیاثم
بحرانی نیب همین مطل

را ب عنوان استعاره لطی

یاادنور شاده اسات (بحرانای،

 ،1982ج.)202 :1
از مهمترین راههایی
الهی قرار گرفت  ،این است

برای رسیدن ب هدف یادشاده ماورد توجا یاامبران
ننان انسان ها را ب ت کر ،تعماق و تعقال در نیاات

نفاقی و ان سی دعوت ردهاند و شکوفایی استعدادهای عقاول انساانی را از ایان
طریق ب ارمغان نوردهاند و همچنین از تقلیدهای ور وران  ،شخصایتزدگای ،و
یروی از تمایالت ن سانی

مانع برای بارورسازی عقول انسانی اسات ،برحاذر

داشت اند.

« .1یثیر» به معنای پراکنده ساختن و به حرکت در آوردن است (قرشی،1032،ج .)03:1در قرآن
کریم نیز واژه مزبور به همین معنا به کار رفته است« :اهلل الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا؛ خداوند کسی است
که بادها را میفرستد تا ابرها را به حرکت درآورد» (روم.)23:
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با توجا با مطالا

یادشاده مایتاوان گ ات ت کار ،تعقال و فلسا ورزی

برای شف حقایق ،ن تنها قسیم و ضد عقل دفائنی نیست ،بلک از مهمترین راهها
برای شکوفایی و فعال سازی نن با شامار نماده ،یاامبران الهای با نن دعاوت
ردهاند.
نتیجهگیری

از مطالبی

در این نوشتار بررسی گردید ،مطال

( )9عقل انسانی

زیر ب دست نمد:

مورد توج متون دینی قرار گرفت و نقش مؤثری در شف

معارف دینی دارد ،از نیروهای ادرا ی انسان ب شمار مینید.
عقل انسانی را ب ساطوحی و اعمااقی یاا اباباری و دفاائنی

( )0نظری ای

تقسیم نموده و شف معارف دینی را ب عقل دفائنی اختصاص داده و نیاب عقال
فلس ی و فلس ورزی را عقل ابباری و سطوحی برشامرده و در شاف معاارف
دینی نا ارنمد دانست اسات ،نظریا ای قابال دفااع نیسات و از جهاات مختلاف
خدش ذیر است.
( )3مقصود از «دفائن العقول» در الم امیر مؤمنان
انسانی است

 ،قوه و اساتعداد عقاول

ب فعلیت رساندن و شکوفایی ننها ،یکی از اهداف بعثت انبیا با

شمار نمده است.
( )4تعقل ،ت کر و فلس ورزی برای شف حقایق ،بهترین راه برای شکوفایی
استعدادهای عقول انسانی و فعالسازی دفائن العقاول باوده ،انبیاای الهای با نن
توصی ردهاند.
( )2با توج ب اینک عقل انسان مانند مخبنی است ا بسایاری از حقاایق و
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معارف بالقوه در نن وجود دارد ،یامبران هر
منطبق با منطق بشری است.
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