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چكیده

عقل ازنظر مالصدرا بر شش معنا بهصورت اشتراک لفظی اطالق میشود .ازنظر وی یکی از
مهمترین معنای عقل ،همان قوة ادراکی است که انسان با آن به ادراک اشیاء میپردازد.
همچنین خداوند متعال به برخی انسانها نوری عطا میکند که بهوسیلة آن تبعیت از
دستورات دینی ممکن میشود .میرزا مهدی اصفهانی عقل را نوری میداند که خداوند متعال
این نور را پس از رسیدن انسانها به بلوغ ،به آنها عطا میکند .انسانها این نور را در حالت
غضب و شهوت از دست میدهند .ازنظر وی عقل فلسفی گمراهکننده است .با تبیین
ویژگیهای عقل موردنظر میرزا مهدی اصفهانی و مالصدرا و تدقیق در معنای عقل عملی و
نظری ،میتوان بین عقل مورد نظر این دو متفکر اشتراکاتی پیدا کرد .این اشتراکات تنها در
بخشی از خصوصیات عقل عملی هست اما بنا بر تصریحات میرزا مهدی اصفهانی عقل نظری
مورد قبول مالصدرا ناکارآمد است و دفاع برخی مروجین مکتب تفکیک از میرزا مهدی
اصفهانی مبنی بر قبول حجیت این عقل توسط او ،با عبارات او ناسازگار است.
کلیـدواژههــا :عقل ،نور ،مالصدرا ،میرزا مهدی اصفهانی.
طرح مسئله

گفتگو و نزاع در مورد معنای عقل ،جایگاه آن در دین و گستره معرفت عقالنی گفت و گوی
تازه و مسئلهای جدید میان اندیشمندان نیست ،بلکه از دیر باز این بحث بین آنها مطرح و یکی از
دغدغههای ذهنی آنان بوده است .در نزد گروهی ،دین دارای قداست باالیی بوده است و عقل
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بسیار ناتوان تر از آن بوده است که بتواند به حریم دین دسترسی پیدا کند ،عدهای دیگر شأن
عقل را بسیار باال بردهاند و گروه سوم ،در جهت تطبیق و هماهنگی این دو کوشیدهاند.
« پولوس حواری نوشت :باخبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطل (رسالة
پولوس به کولوسیان؛ باب دوم .)8،ترتولیان از مسیحیان صدر اول ( )221-061میپرسید :آتن را
با اورشلیم چه کار؟ مقصود وی از آتن فلسفة یونان بود و از اورشلیم کلیسای مسیحی -جواب
مقدر وی این است :ایمان و فلسفه هیچ وجه مشترکی ندارند ،آن دو کامالً ضد یکدیگرند»
(پترسون ،0181 ،ص .)01همچنین ازنظر برخی علمای بزرگ شیعه مانند عالمه مجلسی ،تفکراتی
که در زمان خلفا از خارج جهان اسالم وارد ودر جهان اسالم نشر داده شده است؛ جنایتی بر دین
بوده است .از نظر ایشان انتشار کتب فالسفه (که حاصل تعمقات عقل فلسفی است) در زمان
خلفای معاند ،برای دوری مردم از ائمه علیهم السالم و از شرع مبین بوده است(عالمه مجلسی،
 0011ق ،ج  ،70ص  .)090پشتوانة فکری این سخنان ،تأکید بر ناکارآمدی قوة عاقله مورد اشارة
فالسفه و تأکید بر مغایر بودن این قوه با قوة عاقلة مورد نظر دین است .این بحث در دوران معاصر
نیز هنوز زنده و جاری است .شاید بتوان گفت یکی از شاخصترین جریان فکری معاصر در
ای ران که سر ستیز با فلسفه و عرفان دارند و تبیین آنان از عقل را ناتمام میدانند ،جریان فکری
است که در مشهد فعالیت دارد که از این جریان با نام مکتب تفکیک یاد میشود .مکتب
تفکیک ،نامیاست که استاد حکیمی ،برای جریان فکری خاص موجود در مشهد به کار بردهاند.
ایشان در توضیح این جریان فکری میگویند« :مکتب تفکیک ،مکتب جداسازی سه راه و روش
معرفت و سه مکتب شناختی است در تاریخ شناختها و تامالت و تفکرات انسانی ،یعنی راه و
0

روش قرآن و راه و روش فلسفه و راه و روش عرفان» (حکیمی ،0180 ،ص .)06

از نظر میرزا مهدی اصفهانی که یکی از ارکان مهم این جریان فکری هستند ،ترجمه و انتشار
فلسفه و عرفان گرفته شده از یونانیان ،تنها برای مبارزه با علوم اهل البیت و دور کردن مردم از
آنان بوده است(اصفهانی ،0180،ص .)01پشتوانة فکری این سخن همانند پشتوانة فکری سخن
عالمه مجلسی است  .از طرف دیگر در نظر مالصدرا ،عقل و شرع در تمام مسائل حکمت با
یکدیگر مطابقاند .مالصدرا در بحث اثبات تجرد نفس ،پس از ذکر ادلة عقلی ،ادلة نقلی دال بر
این مطلب را ذکر کرده و احکام شریعت حقه را منزه از این میداند که با معارف یقینی مخالف
باشد و اف بر فلسفهای می فرستند که قوانین آن غیر مطابق با کتاب و سنت باشد( 2مالصدرا،
 ،0980ج ،8ص  .)111مالصدرا در بحث حرکت جوهری ،صفت حکمت را برای خداوند متعال
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اثبات میکند و خداوند را نخستین قائل به حرکت جوهری میداند(همان ،ج ،1ص.)000
مالصدرا حکمت را از بزرگترین هدیههای الهی و باالترین سعادتها برای نفس به حساب
میآورد(همان ،ج ،7ص  .)217به گفتة خود صدرا ،او بارها به تطابق حکمت و فلسفه اشاره
کرده و مقصود هر دو را یک چیز یعنی شناخت خداوند متعال و صفات و افعال او میداند .این
مقصود از دو راه به دست میآید ،یک روش ،طریق وحی و رسالت است که مخصوص انبیای
الهی است و روش دیگر طریق سلوک و کسب است که این روش را حکمت نامگذاری میکند
(همان ،ج ،0ص .)128
در این بین برخی از مروجا ن مکتب تفکیک با اصرار بر قبول عقل و کشف عقالنی و برهان از
طرف میرزا مهدی اصفهانی ،اشکاالت وارده از طرف آقایان جوادی ،دینانی ،الریجانی ،موسوی
و مظفری به میرزا مهدی را ناوارد دانستهاند .در کتاب مسئلة قیاس ،نویسنده اصرار دارد که
برخالف نظر منتقدان ،میرزا مهدی اصفهانی در هیچ نوشتهای منکر حجیت عقل نشده است و
بلکه همواره عقل را حجت باطنی دانسته است(رحیمیان ،0180 ،ص .)007از نظر نویسنده میرزا
مهدی اصفهانی هرگز و در هیچ یک از نوشتههاى خود تفکیک بین عقل و وحى را نپذیرفتهاند و
همواره از حجیت ذاتى عقل دفاع نمودهاند(همان ،ص  .)006نویسنده دو عبارت میرزا مهدی را
به عنوان شاهد کالم خود ذکر کرده که در هر دو عبارت میرزا مهدی بیان میکند که عقل
حجت خداوند است .عبارت اول از معارف القرآن و عبارت دوم از تقریرات یکی از شاگردان
میرزا مهدی نقل شده است(همان ،ص .)96-90
در این نوشتار با بررسی دقیق کلمات میرزا مهدی اصفهانی و مقایسة آن با کلمات مالصدرا در
باب عقل ،نکات مورد افتراق و اشتراک بین این دو متفکر را در مورد معنای عقل تبیین کرده،
جایگاه عقل نظری و عملی را نزد آنان ترسیم میکنیم .همچنین ادعای قبول حجیت عقل توسط
میرزا مهدی اصفهانی را بررسی کرده و در نهایت به کاستیهایی که در تبین عقل موجود است،
میپردازیم.
 .8معنای عقل ازنظر مالصدرا

مالصدرا در کتاب شرح اصول کافی خود ،در ذیل حدیث سوم به صورت مفصل به بررسی
معانی عقل میپردازد (مالصدرا ،0181،ج ،0ص .)222 -229از نظر صدرا عقل بر شش معنا به
صورت مشترک لفظی وبر برخی دیگر از معانی به صورت تشکیکی اطالق میشود.
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شش معنایی که مالصدرا برای عقل به کار میبرند به شرح زیر است:
 .0عقل در معنای اول خود به غریزهای گفته میشود که بهواسطة آن انسان از سایر بهایم و
حیوانات ممتاز میشود و مستعد قبول علم نظری و مهارت در صناعتهای فکری میگردد .در
این معنا بین انسان ذکی و کودن تفاوتی نیست و همة انسانها این غریزه را دارند.
 .2معنای دوم عقل آن است که در میان متکلمان به کار میرود .چنانکه میگویند :این آن چیزی
است که عقل ایجاب میکند و این آن چیزی است که عقل آن را نفی میکند .منظور متکلمان
از عقل در این معنا آن چیزی است که همه یا اکثریت مردم بنابر رأی و نظر ابتدایی خود قبول
دارند.
 .1معنای سوم عقل در کتابهای اخالقی مطرح است .عقل در این اصطالح به قوهای از نفس
که در اثر مواظبت بر اعتقاد و در طول تجربه کم کم نسبت به امور ارادی که بایستی از آنها
تأثیر پذیرفت یا اجتناب کرد حاصل میشود ،اطالق میگردد .قضایایی که از این طریق
حاصل میشود ،مبادی رأی و اندیشة نسبت به امور ارادی یادشده محسوب میشود.
 .0معنای چهارم عقل ،معنایی است که عامة مردم آن را به کار میبرند .عامة مردم به کسی که
ذکاوت و سرعت فهم دارد و مسائل زندگی خود را به سرعت وحتی بدون رعایت مسائل
شرعی حل میکند ،عاقل میگویند .از دید مردم کسی که این فطانت و ذکاوت را داشته باشد
حتی اگر مثل معاویه باشد ،عاقل است ،این در حالی است که اهل حق این حالت را شیطنت
مینامند.
 .7معنای دیگر عقل همان است که در کتاب نفس ذکر میشود .حکما هنگامیکه در کتابهای
خود بحث نفس را مطرح میکنند ،یکی از مهمترین نیروهای ادراکی انسان را عقل میدانند و
آن را به چهار مرتبه تقسیم میکنند:
نخستین مرتبه از این عقل که عقل بالقوه نام دارد ،قوهای از قوای نفس و به بیان بهتر خود نفس
است در حالی که در آن هیچ کمال و صورتی عقلی وجود ندارد .البته نفس بالقوه میتواند
ماهیات و صور موجودات را انتزاع کند .دومین مرتبه که عقل بالملکه نام دارد ،قواهای از قوای
نفس بلکه خود نفس است که بواسطة ادراکات اولیه خود ،آمادگی آن را پیدا میکندکه با
صوری که از مواد خارجی انتزاع شده است ،متحد شود .سومین مرتبة عقل ،عقل بالفعل است.
در این مرتبه عقل از حالت اولیة خود خارج شده و صورتهای مادی را تجرید کرده با
معقوالت متحد میشود .چهارمین مرتبه از مراتب عقل ،عقل مستفاد نام دارد .در این مرتبه عقل
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هر زمانی که بخواهد بدون نیاز به نزع و تجرید ،معقوالت را تعقل میکند واین حالت به علت
این است که عقل در این مرتبه ،ملکه اتصال به عقل فعال را به دست آورده است.
 .6آخریین معنایی که مالصدرا برای عقل ذکر میکند ،معنایی است که در کتاب الهیات به کار
میرود .توضیح اینکه حکمای الهی موجودات را به سه بخش تقسیم کردهاند :عقول ،نفوس و
اجسام .عقل به معنای ششم ،موجود مجردی که بر خالف نفس و جسم ،هیچ تعلقی به موضوع
و ماده و بدن ندارد و هیچ جهت نقص و امکانی در آن نیست .عالم عقل به این معنا را عالم
جبروت مینامند .عقل موجودی است که نور و خیر محض است و از آن به امر اهلل و کلمه اهلل
تعبییر میشود.
از نظر مالصدرا این شش معنا ،مشترک لفظی میباشند .عالوه بر شرح اصول کافی ،تقسیم
بندی مشابهی نیز در جلد سوم اسفار آمده است(همو ،0980،ج ،1ص .)008در کتاب اسفار شش
معنایی که به صورت مشترک لفظی بر عقل اطالق میشوند به این ترتیب هستند:
 .0عقلی که عامة مردم در مورد کسی که سریع التفطن است به کار میبرند؛
 .2مقدماتی که با آنها امور زشت و زیبا استنباط میشود؛
 .1افعالی که متصف به زشت وزیبا میشود؛
 .0نیروی مدرک کلیات؛
 .7مفاهیم و ادراکات کلی؛
 .6ادراکات کلی اکتسابی؛
البته ایشـان اشـاره میکنند که سه معنـای اول مـربوط به قـوة عاملة انسـان و سـه معنـای دیـگر

مـربوط به قـوة عالمة انسان است .تقسیمبندی دیگر مالصدر از معانی عقل در کتاب مفاتیح الغیب
(ص  )017-018است که به دلیل یکسان بودن آن با تقسیمات فوق از ذکرش خوداری میکنیم.
باید توجه داشت که معنای موردنظرما در این بحث ،همان عقلی است که مربوط به قوة عالمة
انسان است و انسان بهوسیلة آن قوة حقایق اشیا رادرک میکند.
و اعلم یا اخى ان لالنسان قوة بها یدرک الحقائق و هى المسماة بالعقل(همو ،0181،ج،0
ص.)220
با توجه به اینکه طبق نظر مالصدرا عقل و عاقل و معقول با یکدیگر متحد میباشند ،لذا وی
بحث در اینکه آیا لفظ عقل بر قوة مدرکه اطالق میشود یا بر خود مدرکات را بحثی بیفایده
میداند(همو ،0980،ج ،1ص .)020
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 .7معنای عقل از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

از نظر میرزا مهدی ،عقلی که در علوم الهی مورد اشاره قرار میگیرد ،نوری خارجی است که به
ذات خودش ظاهر است .زمانی که انسانها خوبی و بدی افعال را درک میکنند این نور برای
آنها ظاهر میشود .جزئیات به این عقل شناخته میشود و صادق و کاذب نسبت به خدای تعالی
و ناصح امین و فریبکار خائن بدان باز شناخته میشوند( 1اصفهانی ،0187،ص .)61این عقل،
چیزی است که برای هرعاقلی ظاهر بالذات است  ...بهوسیلة آن عقال خود را از مجانین جدا
میکنند و این همان چیزی است که احادیث آن را حجت باطنی میدانند و انسان هنگام نافرمانی
آن عقاب میشود (همو0180 ،ش ،ص .)62در فارسی از آن به خرد و دانش خوب و بد یاد
میشود و بهوسیلة آن نور خوب و بد و فریضه و سنت آشکار میشود (همو 0196 ،ش ب ،ج ،0
ص  .)228انسان در حال طفولیت ،این نور را ندارد ،ولی پس از مدتی آن را وجدان میکند و
مییابد که میتواند بین افعال حسن و قبیح تمییز قائل شود  .....این وجدان به شیءای که کاشف
حسن و قبح است منتهی میشود و این کاشف همان نوری است که ظاهر الذات است( همان،
 ،0187ص .)010حالت غضب و شهوت شدید موجب میشود که ما این نور را از دست بدهیم و
افعال قبیح انجام دهیم ،اما بعد از این حالتها ،نور عقل ظاهر میشود و ما متوجه قبح و بدی کار
خود میشویم ( همانجا) .از نظر ایشان ،اساس معارف قرآن ،بر عقل نوری استوار است ،نور عقل
را هر انسانی وجدان میکند و عقل است که حسن و قبح افعال رابرای انسان مشخص میکند:
اساس معارف قرآن مانند اساس معارف پیامبر و ائمه صلوات اهلل علیهم اجمعین ،با تمام معارف
بشری مناقض و مخالف است .اساس معارف قرآن بر عقولی است که حجتهای خداوند و
مبعوث بر همه عقال است .عقل جز با خودش قابل شناخت و وصف نیست .هر عاقلی آن را
میشناسد و مییابد (هر عاقلی که آن را مییابد ،میشناسد) و آن نوری است که انسان در حال
بزرگی خود مییابد -بعد از اینکه در دوران کودکی آن را نمییافت -و چیزی است که به وسیله
آن قبح و حسن افعال (یا خوبی و بدی افعال) شناخته میشود .انسانی که عملی را در حال فقدان
عقل انجام میدهد بعد از پیدا کردن نور عقل ،به وسیله نور عقل ،حسن و قبح فعلش را درک
میکند درحالیکه در فقدان آن با اینکه متوجه به فعلش است اما حسن و قبح آن را درک
نمیکند .پس آن چیزی که حسن و قبح فعل را برای فاعلش مشخص میکند و موجب حسرت و
اندوهگینی  -و یا خوشحالی -فاعلش میشود ،عقل است .عقل را فقط باید با خودش شناخت و
توصیف و تعریف عقل برای دارنده آن موجب گمراهی صاحب عقل میشود ،چونکه تصور

2

بررسی عقل از دیدگاه مالصدرا و میرزا مهدی اصفهانی
__________________________________________________________________________________________

عقل غیر از عقلی است که مییابد و به سبب آن خوبی و بدی افعال را درک میکند .تنها راه
برای شناساندن آن به دارندهاش تذکر و تنبه به آن است که نوری که می یابد و با آن حسن افعال
و قبح افعال را ذرک می کند ،باالتر از آن است که فهمیده شود و دانسته شود و نعقل شود  ...و
این عقل نوری غیر از عقلی است که در معارف بشری از آن یاد میشود و برای آن احکام و
خصوصیاتی ذکر میشود(همو 0196 ،ش ب ،ج  ،0ص.)069 -001
معنای علم از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

با توجه به این که ازنظر میرزا مهدی اصفهانی ،علم و عقل تشابهات زیادی دارند معنای علم را از
دیدگاه ایشان بررسی و تفاوت آنرا با عقل تبیین میکنیم .میرزا مهدی در مواضع متعددی از
آثار خود به علم و چیستی آن پرداخته است .ازجمله در فرازی آورده است :علمیکه اساس
قرآن بر آن است همان علم حقیقی است که قابلتعریف و توصیف نیست و آن را جز با خودش
نمیتوان شناخت ،چونکه ما هر چیزی را با علم میشناسیم پس علم را هم باید با علم بشناسیم...
پس حضور و حصول و تصدیق و تصور علم نیستند بلکه علم غیر از اینهاست و اگر کسی این
علم را بیابد میفهمد که این علم قابل شناخت و وصف نیست و تعریف و توصیف آن موجب
گمراهی است پس اگر کسی بخواهد که این علم را با غیرش بشناسد ،درواقع آن را نشناخته
است و این همان علم مطبوع در هرکسی است( 0همان ،ص.)000-002
او در فقرة دیگری از علم بهعنوان نور یادکرده و این نور را همان علم لغوی در برابر علم
اصطالحی دانسته و آورده است:
علم لغوی که ظاهرالذات و آشکار است ،در برابر علم اصطالحی که همان تصور و تصدیق
است قرار دارد و آن نوری است آشکار در نزد هر کس که به چیزی بعد از جهالت به آن ،علم
پیدا میکند( همو ،0180،ص .)07
همچنین در نظر او ،علم در علوم الهی عبارت است از نوری ظاهر الذات در نزد هرکه شیء از
اشیا را مییابد و به آن علم پیدا میکند و اگرچه ممکن است که به حقیقت آن شیء جاهل باشد،
چون که علم دارای درجاتی است و خداوند متعال آن را به هرکسی که بخواهد عطا میکند و از
هرکسی که بخواهد منع میکند(همو ،0187،ص .)61
با توجه به این عبارات متوجه میشویم که ازنظرمیرزا مهدی اصفهانی علم نیز مانند عقل ،نوری
است که ظاهر الذات و آشکار است و غیر خود را نیز آشکار میکند .حال این پرسش مطرح

نشریة علمی آینة معرفت ،سال نوزدهم ،شمارة شصت و یک ،زمستان 31
__________________________________________________________________________________________

میشود که اگر علم نیز مانند عقل نوری ظاهر الذات است ،پس چه تفاوتی میان این دو وجود
دارد؟
فرق علم و عقل از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

از نظر میرزای اصفهانی تفاوت علم و عقل به واجدین این دو و آنچه بهوسیلة این دو درک و
ظاهر میشود ،برمیگردد .اگر نور با این حیث که حسن و قبح افعال را برای ما ظاهر میکند،
لحاظ شود عقل نامیده میشود و اگر نور از این حیث که واجدی آن نور را مییابد و غیر با آن
نور آشکار میشود لحاظ شود ،علم نامیده میشود( 7همو 0196 ،ش ب ،ج  ،0ص.)002-001
وی در مورد تفاوت واجدین این دو این دو نیز میگویند:
نور علم مانند نور عقل است  ....با این تفاوت که نور عقل ،حسن و قبح را برای انسان ممیز بالغ
کشف میکند و نور علم وسیعتر از نورعقل است و برای کودک هم ظاهر میشود .نور عقل
نسبت به معقوالت مانند چراغ در تاریکی برای دیدنیهاست(همو 0196 ،ش الف ،ص .)91
پس علم و عقل هردو نوری هستند که بهوسیله آن دو درهای علم و معرفت و نصیحت بر همة
انسانها باز میشود:
بالعلم و العقل ینکشف ابواب العلوم و المعاریف و الحکم و المواعظ علی جمیع البشر (همو،
 0196ش ب ،ج  ،0ص .)000
با توجه به این عبارات متوجه میشویم که ازنظرمیرزا مهدی اصفهانی علم نیز مانند عقل نوری
است که ظاهر الذات و آشکار است و غیر خود را نیز آشکار میکند و تمام خصوصیاتی را که
برای عقل برشمردیم باید برای علم نیز برشماریم و تنها تفاوت این دو را در متعلق آنها بدانیم.
عقل فلسفی

اشکال اصلی و اساسی میرزا مهدی اصفهانی به عقلی که به نظر ایشان در علوم بشری کاربرد
دارد ،وجود خطا و اشتباه در آن و نبود مالکی برای شناخت این اشتباه است .نتیجة براهین یقین
نام دارد و به دلیل این که میزانی نیز برای تشخیص درست یا غلط بودن آن وجود ندارد ،احتمال
بهغلط افتا دن ما در اثر پیروی از عقل وجود دارد به همین علت است که اگر اصل و اساس را آن
چیزی که فالسفة عقل میدانند قرار دهیم جمیع شرایع الهی نابود خواهند شد -فلو کان االساس
علی ما توهموا عقال النهدم جمیع الشرایع ولزم افهام االنبیاء -از نظرمیرزا مهدی عقلی که فالسفة
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اصل و اساس میدانند ،بهجای اینکه حجتی برای خداوند باشد ،حجتی علیة خداوند و درواقع
حجـة شیطان است ،زیرا مردم میتوانند به علت احتمال خطا و اشتباهی که در آن است ،از آن
تبعیت نکنند و درنتیجه خداوند متعال دیگر نمیتواند بندگان خود را به علت عدم تبعیت از این
حجت مواخذه کند و بعثت انبیا و رسل بیفایده میشود .ازنظر وی نتیجة براهینی که بر اساس
توهم ما عقلی است ،به مجبور بودن خداوند و ثبوت مشیة و اراده ازلی برای خداوند منجر
میشود(همان ،ص .)229 -210
از نظر میرزا مهدی ،برای شناخت خداوند ،باید بهشدت از عقلِ (بشری) و وهم و تخیل پرهیز
کرد .باالترین حجابها برای معرفت ،عقل و وهم و تخیل است ،زیرا که عقل اشیا را با
صورتهایشان میشناسد و در شناخت خداوند نیز خداوند را مانند سایر اشیا با صورتی عقلی
درک میکند(همو ،بیتا ،شماره  ،02081ص .)21
مطلبی که از این سخن برداشت میشود ،تصوری است که میرزا مهدی اصفهانی از شناخت
عقلِ (فلسفی) دارند .از نظر ایشان چونکه عقل با تصورات ذهنی اشیا را میشناسد و خداوند
تصور ذهنی نیست پس عقل قادر به شناخت خداوند نیست.
از عباراتِ باال ویژگیهای زیر برای عقل قابل برداشت است:
 .0عقل نور است؛
 .2با نور عقل ،خوبی و بدی کارها و افعال کشف میشود؛
 .1این نور جداکننده انسانهای عاقل از غیر عاقل است؛
 .0عقل و علم هر دو نور هستند و تفاوت آنها در متعلق آنهاست؛
 .7عقل مغایر معقوالت و معلومات ومفهومات است؛
 .6انسان در کودکی واجد این نور نیست و بعد از بلوغ ،نور عقل را مییابد؛
 .0نور عقل جزئیات را هم درک میکند؛
 .8نور عقل همیشه همراه انسان نیست(مثل حالت غضب و شهوت شدید).
اینها خصوصیات و آثاری است که میتوانیم برای عقل برشماریم ،اما نکتة مهمیکه از نظر
میرزا مهدی اصفهانی باید به آن توجه کرد این است که امری که نور است قابل فهم نیست .امر
نوری چون که ظهورش ذاتی است و خود نورانی کننده دیگران است ،با معقول بودن تنافی دارد
بلکه عقلی را که نور است باید وجدان کرد:
االمر النوری الظاهر بذاتـة و المظهر لغیره یناقض المفعولیه و المعقولیه ( همو ،0187،ص .)98

نشریة علمی آینة معرفت ،سال نوزدهم ،شمارة شصت و یک ،زمستان 31
__________________________________________________________________________________________

و هو النور الذی یجده االنسان حال کبره بعد عدم وجدانه حال صغره (همو  0196 ،ش ب ،ج،0
ص .)069
 .9جمعبندی پیرامون معنای عقل

به نظر میرسد برای جمع صحیح بین دو نظر و رسیدن به نظر صحیح به دو مقدمه نیازمندیم:
مقدمة اول :قوهای فوق قوای ادراکی عادی
6

مالصدرا در تفسیر خود در ذیل آیة  00سورة جمعه  ،ذیل عنوان (النور الفائض على القلب)
مطالب بسیار گرانسنگی پیرامون ادراک و انواع آن بیان می کند .ازنظر مالصدرا کالم رسول
اکرم صلیاهلل را تنها کسانی قبول میکنند که در درون خود دارای رسولی باطنی باشند که این
رسول باطنی قلب آنان را زنده کرده باشد .قلبی که با این نور خداوند زنده شده باشد کالم رسول
خارجی را میشنود و میفهمد و قبول میکند.ایشان در ادامه بیان میکنند که هر قوهای از قوای
انسان که شیی را درک میکند ،این درک را با آنچه درون ذات خود دارد درک میکند(و
تحقیق ذلک إنّ کلّ إنسان یالقی األمور الغیبیّـة و الشهادیّـة بما فی نفسه و طبعه ،بل کلّ قوّة
تدرک و تنال شیئا إنّما تدرکه و تناله بما فی ذاتها) پس از ذکر این مقدمات ایشان بیان میکنند
که یکی از قوایی که به دستور خداوند متعال در انسان قرار داده شده است نوری است که از
جانب خداوند بر قلب انسانهای مؤمن مجاهد افاضه میشود؛ این نورکه از عالم ملکوت به او
عطا شده است زمانی در قلب انسان قرار میگیرد که انسان از مراتب حس و خیال و وهم و عقل
گذشته باشد .مقام و قوت ادراکی این نور باالتر از سایر قوای ادراکی ما قرار دارد به صورتی که
انسان با این نور است که اسرار الهی و علوم ربانی را درک میکند و اگر کسی از این نور الهی
برخوردار نباشد سخن و کتاب پیامبر را درک نمیکند( 0مالصدرا ،0166 ،ج ،0ص.)280-281
پس ازنظر مالصدرا مطالب قرآن و سخنان اهل البیت را که از جنس نور است ،تنها با نور قابل
فهم است و تنها در این صورت در زندگی ما اثرگذار است و در این صورت است که ما را از
گناه بازمیدارد .آنچه از ظاهر این عبارات مالصدرا برداشت میشود تأکید به اعطا قوهای است
که به حقیقت سخنان الهی میرسد و آنها را به تمام وجود میفهمد دیگر عمالً گناهی نمیکند.
مقدمة دوم :تقسیم عقل به نظری و عملی و منحصر نبودن عقل عملی

ازنظر مالصدرا (و همچنین دیگر حکمای اسالمی) عقل انسان دارای دو اصطالح عقل نظری و
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عقل عملی است(همو ،0170 ،ص  260و  ،0161ص  211و  .)210آیتاهلل جوادی در تبیین این
مطلب مینویسد« :باید قوای نفس به لحاظ شئون مختلف خود آن قوا قسمت شوند ،زیرا انسان
کارهای گوناگونی دارد که آنها را با نیروهای مختلف انجام میدهد و با در نظر گرفتن تعدد
کار و نیروهای انسان ،باید عقل نظری و عملی را تفسیر کرد ،پس باید گفت که انسان دو نیرو
دارد :با یکی میفهمد و با دیگری عمل میکند .عقل نظری نیروی اندیشه و فهم است و عقل
عملی ،نیروی انگیزه و اراده و نیت و تصمیم و ،...چنان که تقسیم قوای نفس به «عالّمه» و «عمّاله»
و تعبیر «قوّه بینش و کُنش» ،در سخنان حکمای پیشین به این تفسیر نظر دارد»(جوادی،0188،
ج ،00ص  .)726پس از نظر حکما عقل دارای دو اصطالح است .با رجوع به روایات وآیات
قرآن مجید نیز متوجه میشوییم که لفظ عقل بهکاررفته در آیات و روایات همیشه به معنای عقل
نظری نیست .بهعنوان نمونه آیتاهلل جوادی در تفسیر آیه  800سورة بقره پس از تقسیم عقل به
عقل نظری و عملی مینویسد« :همانطور که مقابل عقل نظری ،جهل است ،مقابل عقل عملی نیز
جهل است .بنابراین ،عالم بیعمل از منظر عقل نظری عالم است و از جهت عقل عملی جاهل و
آنچه از حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسالم) رسیده میتواند ناظر به همین مطلب باشد« :رُبّ عالمٍ
قد قتلهُ جهله وعلمه معه ال ینفعه»( نهجالبالغه ،حکمت  .)010بهبیاندیگر ،عقل در این آیه
میتواند عقل عملی و (أفالتعقلون) بدین معنا باشد که چرا خود را عقال نمیکنید و بهبند
نمی کشید؟! نه عقل نظری تا به معنای علم و آگاهی باشد و معنا این باشد که «مگر نمیدانید که
خود بایدعمل کنید؟» .البته تحلیل جامع از آیه که هر دو قسم را شامل شود بهتر است»(همو،
 ،0189ج  ،0ص .)001
پس از بیان این دو مقدمه میگوییم :علمای مکتب تفکیک تالش دارند تا منظومة معرفتی خود
را بر اساسایات و روایات شکل دهند ،اما مشکلی که در معنای مورد نظر میرزا مهدی وجود
دارد توجه نکردن به تمام معانی عقل و حصر معنای عقل در معنای موردنظر خودشان است.
همانطور که دیدیم از دیدگاه مالصدرا نیز ورای علوم متعارف و ورای قوه عاقله ،نوری وجود
دارد که از عنایات خداوند متعال به بندگان مؤمن خود است؛ این نور باعث میشود که انسانهای
متقی در دنیا تقوای الهی را رعایت کنند و در تبعیت از پیامبر و دستورات دین ثابتقدم بمانند.
همچنین ازنظر حکمای اسالمییکی از اصطالحات بهکاررفته در مورد عقل ،عقل عملی هست
که انسان در موقع گناه از دستور آن تبعیت نکرده و مرتکب معصیت و گناه میشود .عالمه
مجلسی نیز در جلد اول بحاراالنوار در باب «حقیقت العقل و کیفیته و بدو خلقه» شش معنا برای
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عقل ذکر میکنند.ایشان در توضیح معنای دوم اینچنین میگویند« :دومین معنای عقل ملکه و
حالتی در نفس است که او را به انتخاب خوبیها و دوری کردن از بدیها دعوت میکند و
بهوسیلة این ملکه است که نفس بر ترک شهوات و وسوسههای شیطانی قادر میشود  .....و اینکه
ما در اکثر مردم میبینیم با اینکه به خوب بودن برخی امور حکم میکنند آن را انجام نمیدهند و
یا بااینکه به شر بودن برخی امور حکم میکنند به آن اشتیاق دارند ،نشاندهنده این است که این
حالت غیر از علم به خیر و شر است»(مجلسی 0011 ،ق ،ج ،0ص  .)99ایشان پس از بیان هر شش
معنا میفرمایند« :بدان که اکثر اخبار وارده در این باب به دو معنای نخست اشاره دارند که هر دو
به یک معنا بازمیگردند و در معنای دوم اکثر و اظهراند و احتمال داشتن معنای دیگر در برخی
اخبار وجود دارد و در برخی از احادیث ،عقل بر خود علم نافعی که باعث نجات میشود اطالق
شده است»(همان ،ج  ،0ص .)010همچنین کاربرد دیگر لفظ عقل در روایات ،برای اشاره به
اولین مخلوق از مخلوقات الهی است(همان ،ج  ،0ص .)90
همانطور که مشاهده می شود معنای مورداشاره عالمه مجلسی ،بسیار به معنای عقل عملی
مورداشاره حکما و عقل موردنظر میرزا مهدی اصفهانی نزدیک است و هر سه عقل در این مطلب
مشترک هستند که درعمل انسان تأثیرگذارند و مربوط به حیطة عمل انسان هستند .همچنین لفظ
نور برای این عقل توسط مالصدرا و میرزا مهدی استفاده شده است ،هرچند که اشتراکات ذکر
شده میان عقل عملی فالسفه و عقل موردنظر میرزا مهدی اصفهانی ،به معنای یکسانی این عقل در
همه جهات نیست بلکه میان عقل موردنظر میرزا مهدی و عقل عملی فالسفه اختالفاتی نیز وجود
دارد که در بخش بعدی به آن میپردازیم .بههرحال ،عقل بهکاررفته در روایات عمدتاً به معنای
عقل عملی است و همچنین ممکن است خداوند متعال به برخی از انسانها نوری بدهد که
انسانها را از انجام گناه بازدارد؛ اما هیچکدام از این مطالب به معنای نفی کارآمدی قوة ادراکی
در انسان که از آن به نام عقل نظری یاد می کنند ،نیست و به قول علمای منطق و فلسفه ،اثبات
شیء ،نفی ما عدا نمیکند .بدون شک هر انسانی با مراجعه به خود درمییابد که عالوه بر قوای
ادراکی برای محسوسات و معانی جزئیه مثل محبتِ دیگران ،دارای قوهای ادراکی است که با آن
کلیات را درک میکند؛ قوة ادراکی که با استفاده از مقدمات گرفتهشده از حس و فطریات
درونی خود به استنتاجاتی دست پیدا میکند که در برخی موارد با دستورات و معارف دینی
سازگار و در برخی موارد دیگر بهظاهر ناسازگار است .حال آیا برای رفع مشکل ناسازگاری
معارف حاصل از این قوة ادراکی با برخی از معارف دینی ،باید صورت مسئله را پاک کرد و از
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اصل این قوه را دست بسته دانسته ،آن را حجت شیطان بدانیم یا اینکه باید برای رسیدن به تفکر
صحیح ضابطه و قانون قرار بدهیم؟
دعوت به استفاده از عقل نظری در منابع دینی به وضوح قابل مشاهده است .مالصدرا در تفسیر
سورة توحید در فائدة ششم در بحثی با عنوان «فی وجوب النظر فی معرفة اهلل تعالی» تفکر در خدا
و صفات و افعال او را باالجماع واجب میداند و در رد کسانی که تفکر کردن در این مطالب را
منع کردهاند میگوید :چگونه بحث و فکر از دالئل توحید و نبوت و معاد ممنوع و منهی باشد در
حالی که در قرآن مجید از این مطالب به وفور یافت میشود .او بهعنوان نمونه چند آیه روبرو را
از قرآن مثال میزند :لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَـةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا ( انبیاء ،)22/وَ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا
عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ (بقره ،)21/قالَ مَنْ یُحْیِ الْعِظامَ وَ هِیَ رَمِیمٌ قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنْشَأَها
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ (یس )08-09/و در ادامه میگوید که آیاتی مانند این آیات که
برای اثبات صانع و صفات او وبرای اثبات نبوت و رد منکران در قرآن وجود دارد آنقدر زیاد
است که همه را نمیشود برشمرد -اکثرمن ان یحصی( -مالصدرا ،0107 ،ص )001مسلم است
است که تفکر در دالیل توحید و نبوت ومعاد با کمک عقل نظری امکان پذیر است.
 .4تفاوتهای میان عقل مورد قبول مالصدرا و عقل مورد قبول میرزا مهدی اصفهانی

نکتة مهمیکه باید به آن توجه داد این است که قبول عقل عملی از سوی میرزا مهدی اصفهانی و
مالصدرا ،به معن ای یکسان بودن عقل عملی در نزد آنان نیست بلکه اختالفات مهمیبین میرزا
مهدی و مالصدرا در تبیین این عقل وجود دارد .یکی از مهمترین این اختالفات این است که
عقل مورد اشاره میرزا مهدی اصفهانی ،خارج از نفس انسان بوده که در هنگام بلوغ به انسان
عطا میشود اما عقل عملی مالصدرا قوهای از قوای نفس است که با نفس انسان اتحاد دارد .به
عبارت دیگر با توجه به عبارت میرزا مهدی که در بخشهای قبلی بیان شد باید گفت که میرزا
مهدی ،عقل عملی و نظری را به معنای قوهای از قوای نفس یا دو رویکرد عقل انسان قبول ندارد
و معتقد است که نفس ظلمانی انسان با اتصال به نور عقل به حسن و قبح اعمال دست مییابد .از
نظر میرزا عقل حقیقتی نورانی ،مجرد و مفارق از نفس انسان است اما عقل عملی مطرح شده در
حکمت متعالیه مربوط به کارکرد قوه عقل انسان است و این عقل خارج از نفس انسان نیست.
همچنین از نظر مالصدرا بین عقل و عاقل و معقول اتحاد برقرار است .این مطلب به صورت
مفصل توسط مالصدرا بیان شده است(همو ،0980،ج ،1ص  .)102 -120مالصدرا اشکاالت
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وارد بر این نظریه را صحیح نمیداند و به صورت مفصل این اشکاالت را جواب میدهد(همان،
ص  .)120-117از طرف دیگر از نظر میرزا مهدی بین عقل و عاقل و معقول اتحادی وجود
ندارد .از نظر میرزا مهدی اصفهانی ،نفس ناطقه انسان بهوسیلة قوا و جوارح خود فاعل ودرک
کننده نیست .همچنین اتحاد نفس با قوی خود و همچنین اتحاد نفس با بدن امری باطل است .از
نظر او این بدن است که بهوسیلة روح درک میکند و لذت و درد را احساس میکند و حرف
فالسفه که روح را بهوسیلة بدن مدرک اصلی میدانند،حرف باطلی است(اصفهانی ،بیتا ،شمارة
 ،02081ص  .)010 -017همچنین از نظر او اتحاد عقل و عاقل ومعقول به علت اینکه ذات انسان
ماهیت ظلمانی الذات است و عقل نوری الذات است ،امر باطلی است و این دو سنخیتی با
یکدیگر ندارند .میرزا مهدی بیان میکند که « اولین چیزی که بالذات آشکار و ظاهر میشود
غیریت واجد عقل با عقل است و اینکه سنخ او با عقل مباین است .پس عقل رسول یعنی فرستاده
است و سنخ مباین او یعنی عاقل ،مرسل الیه و فرستاده شده به سوی اوست «(همو0196 ،ش ب،
ج ،0ص .)202همچنین حیث ذات معلومات و معقوالت و مفهومات و متصورات ،حیث ظلمانی
و تاریکی است (همو0196 ،ش ب ،ج ،0ص  )110و به طور قطع با عقل که نوری الذات است،
تباین دارند.
اختالف دیگر این است که ازنظر میرزا مهدی اصفهانی انسان در هنگام گناه این عقل را از
دست میدهد و این برخالف نظر مالصدراست .همچنین باید توجه داشت که وجود نوری که
مالصدرا در تفسیر خود بیان کرد در تقابل با عقل نیست بلکه در طول و امتداد عقل است و به
همین سبب آن را فراتر از عقل جمهور میداند و مرتبه آن را پس از استکمال قوا و در امتداد آن
میشمارد اما میرزا مهدی اصفهانی آن را در طول عقل نمیشمارد وچیزی به نام زمینه سازی یا
تاثیری گذاری علوم رسمیمانند فلسفه و ...را بر نور به صراحت نفی میکند و معتقد است که
انسان با گام نهادن به مرتبة بلوغ به این نور میرسد .پس میتوان گفت که رابطه این نور با قوة
عاقله مورد قبول فالسفه از نظر میرزا مهدی اصفهانی از نوع تنافر و تقابل است اما از نظر مالصدرا
رابطه این دو طولی است و این دو در امتداد هم قرار دارند.
 .5اجتناب ناپذیر بودن روش منطقی و برهانی

مطلب مهم دیگر این است که اصوالً استفاده از منطق و روش برهانی در استدالالت امری
اجتناب ناپذیر است و به صورتی که حتی برای رد منطق باید از منطق استفاده کرد .بهعنوان نمونه
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این سخن که «چون مقدمات قیاس برهان-که در فلسفه به کار برده میشود -از یقینیات تشکیل
نیابد ،مامون ازخطا نبوده و پیمودن راه غیر مامون به حکم عقل ،حرام است»(قزوینی،0189 ،
ج ،0ص.)01
در واقع دو استدالل به این صورت است:
مقدمات برهان غیر یقینی است .غیر یقینی ،خطاپذیر است .پس مقدمات برهان خطا پذیر است.
مقدمات برهان ،خطا پذیر است .خطاپذیر ،به حکم عقل قابل تبعیت نیست .پس مقدمات برهان
به حکم عقل قابل تبعیت نیست.
نمونة دیگر این سخن است که :اگر بشر عصیان حکم عقل فطری نکرده تابع انبیاء و متذکر به
تذکرات فطرت و وجدان میشد اختالفی در بشر نبود و به سعادت مطلوب میرسید
(اصفهانی ،0180،ص .)200این جمله در واقع دو قیاس استثنایی است که تالی و نتیجة آن دو
قیاس محذوف است و درواقع مستدل در ذهن خود با رفع تالی به اثبات مقدم رسیده است:
اگر بشر عصیان حکم عقل فطری نکرده بود ،اختالفی در بشر نبود لیکن اختالف در بشر وجود
دارد پس بشر عصیان حکم عقل فطری را کرده است.
اگر بشر تابع انبیاء و متذکر به تذکرات فطرت و وجدان میبود ،اختالفی در بشر نبود ،لیکن
اختالف در بشر وجود دارد ،پس بشر تابع انبیاءو متذکر به فطرت و وجدان نبوده است.
نتیجه

 .0پس از بررسی معنای اصطالحی عقل ازنظر مالصدرا ،مشخص شد که این لفظ هم بر قوة
شناخت انسان و هم بر قوای انگیزشی انسان اطالق میشود و مالصدرا در برخی سخنان خود
این قوای انگیزشی را نور نامیده است.
 .2با توجه به خصوصیاتی که مرحوم میرزا مهدی اصفهانی برای قوة عاقله بیان کرد ،ازجمله
اینکه این قوه حسن و قبح افعال را درک میکند (که از نظر فالسفه درک حسن و قبح و باید
و نباید ،نشانة خاص عقل عملی است) و اینکه انسانها این قوه را در حالت غضب و خشم
شدید از دست میدهند ،باید گفت که نظر اصلیایشان به بخش انگیزشی عقل انسان بوده
است.
 .1میرزا مهدی اصفهانی به صراحت عقل نظری و استدالالت فلسفی و روش برهانی را رد
میکنند.
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 .0وجود اشتراکاتی میان عقل عملی مورد قبول مالصدرا و عقل موردنظر میرزا مهدی اصفهانی به
معنای یکسانی این عقل در همة جهات نیست ،بلکه میان عقل موردنظر میرزا مهدی و عقل
عملی مالصدرا اختالفاتی نیز وجود دارد .یکی از مهمترین این اختالفات این است که عقل
مورد قبول مالصدرا ،قوهای از قوای انسانی است که درون انسانها وجود دارد و با نفس انسان
اتحاد دارد ،اما عقل مورد قبول میرزا مهدی خارج از انسان است و در زمان بلوغ به انسان عطا
میشود و با نفس انسان اتحاد ندارد.
 .7قوة عقل نظری نیز در همة ما انسانها قرار دارد و حتی کسانی که درصدد نفی این قوة
استداللی هستند ،خود با قالبهای استداللی به نفی این قوه میپردازند.
یادداشتها

 .0برخی دیگرازمروجین این مکتب ،این نامگذاری را چندان مناسب این مکتب نمیدانند و از نام
مکتب معارف خراسان استفاده میکنند .از نظر ایشان «تسمیة مکتب معارف متخذ از دروس
معارف است آنقدر مشهور است که در گزارشات تاریخی پیرامون حوزة علمیة مشهد و دروس
آن تصریح میشود که مرحوم میرزا اصفهانی درسی به نام معارف تشکیل میدهد» (مفید،
 ،0180ص.)22-20
 .2أن الشرع و العقل متطابقان فی هذه المسألـة کما فی سایر الحکمیات.
 .1فاعلم ان العقل الذی یشار الیه بلفظه فی العلوم االلهیه هو النور -الخارجی -الظاهر بذاته لکل
عاقل حین ظهور حسن االفعال و قبحها له و یعرف به الجزئیات و غیرها و الصادق علی اهلل و
الکاذب و الناصح االمین والغاش الخائن.
 .0اما العلم الذی علیه اساس القرآن هو العلم الحقیقی الذی ال یعرف ایضا و ال یوصف و یمتنع ان
یعرف اال بنفسه الن کل شیء یعرف بالعلم فالعلم ال یعرف اال بنفسه ......فالحضور و الحصول و
التصدیق و التصورمما ینکشف فلیس هو العلم بل العلم غیره و هذا العلم من وجده یعرفه بانه ال
یعرف و ال یوصف بالبیان و ان تعریفه و توصیفه الحاد و اضالل فمن عرفه بغیره ما عرفه .....فهذا
هو العلم المطبوع فی کل احد.
 .7ان تعدد العلم و العقل یرجع الی الواجد و ما یدرک و ما یظهر بهما فمن حیث وجدان الواجد
هذا النور...و ظهور حسن االفعال و قبحها و لزومها و حرمتها به ،عقل ومن حیث وجدان الواجد
ایاة و ظهور غیره به علم.
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 .6وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها وَ تَرَکُوکَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَة
وَ اللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ (.)00
 .0فإذا علمت ما ذکرناه -فاعلم إن من جملـة القوى المودعـة من أمر اللّه فی العالم اإلنسانی هو نور
فائض من اللّه على قلب المؤمن المجاهد فی سبیل اللّه و هو إنّما یجیء إلیه من عالم الملکوت و
یقذف فی قلبه بعد استکماله بمراتب الحسّ و الخیال و الوهم و العقل بالعلوم الرسمیّـة و اآلداب
الشرعیـة و طور ذلک النور فوق أطوار سائر المدارک و المشاعر و العقول الجمهوریّـة و هو من
أنوار النبوّة و الوالیـة .فبذلک النور یقبل األحکام النبویّـة و یفهم األسرار اإللهیّـة و ینال الوافر من
العلوم الربّانیّـة ،فیتبع الرسول الخارجی و المبلغ العینی بالرسول الداخلی و المبلغ الغیبی،
فبالرسول یدرک الرسول و بالنور ینال النور ،کما أنّ بالعقل یعقل العقل و المعقول و بالحسّ
یحسّ الحسّ و المحسوس ،فمن ال یکون له وارد من الحقّ و ال نصیب من نوره فال یفهم لسان
النبی الوارد من الحقّ إلى الخلق و ال یدرک النور الذی معه و الکتاب الذی انزل إلیه وَ مَنْ لَمْ
یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ.
 .8أتأمرون الناس بالبرّ وتنسون أنفسکم وأنتم تتلون الکتاب أفال تعقلون (.)00
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