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Abstract 

The purpose of the present study is the critical analysis of the role of reason in the 
intellectual doctrine of Muhammad Bāqir Malikī Mīyānjī. The method of study is 
descriptive analysis and the results showed that the vacancy as a result of the 
incredibility of theoretical reason in acquiring theological instructions still remains in 
the philosophy of Malikī Mīyānjī. Furthermore, the concept of reason referred by him 
(practical reason) that involves inspiration and illumination can be a suitable means for 
the way of Kashf and Shuhūd (unveiling), not rational reasoning. Like many thinkers 
on the school of Tafkīk, he on the one hand, regards reason as a resource in religious 
instruction, and on the other hand, emphasizes on its lack of credit and authority. Malikī 
Mīyānjī considers illumination as a characteristic of reason and he has recourse to the 
Qur’anic verses and traditions to prove that as he assumes reason has features such as 
incorporeality, equality with science, innate authority, and correspondence with 
practical reason. He concludes that reason is an incorporeal light and an objective 
existence above human truth that is bestowed to a man by God. This view would lead 
to a gap between facts and rules and a result distrusting religious instruction. 
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 چکیده

است.  یانجیم یمحمدباقر ملک یفکر ۀنقش عقل در منظوم یانتقاد یهدف پژوهش حاضر بررس

در  یعقل نظر اعتباریینشان داد که خالء حاصل از ب هایافتهبوده و  تحلیلی – یفیروش پژوهش توص

)همان عقل  یشانعقل مورد اشاره ا یناست. همچن یهمچنان باق یانجیم یکسب معارف در تفکر ملک

 قهیکشف و شهود باشد، نه طر ییقهطر یبرا یابزار مناسب تواندی( که متضمن الهام و اشراق است، میعمل

 ینیمعرفت د از منابع یکی ییعقل را از سو یک،متفکران مکتب تفک یشترهمانند ب یشان. ایاستدالل عقالن

از  ییکرا  یتنور یانجیم ی.  ملککندیم یدآن تاک یتبر عدم اعتبار و حجّ یگرد ییو از سو شماردیبرم

 یات تمّسک جسته و  عقل را دارایات و روایمطلب به آن یاثبات ا یعقل دانسته و برا هاییژگیو

و  داندیم یو انطباق با عقل عمل یذات یتحج یهمچون تجرد و همسان بودن با علم، دارا هایییژگیو

انسان است که خدا آن را به  یقتحق ازبوده و خارج  ینیکه عقل نور مجرد و موجود ع گیردیم یجهنت

عارف به م اعتمادییب یجهو احکام و در نت یاتواقع ینموجب گسست ب گاهیدد ین. اکندیانسان افاضه م

 .خواهد شد ینید
 

 .یانجیم یمحمدباقر ملک یک،مکتب تفک ی،عقل اصطالح ی،عقل عمل ی،عقل نظر ها:کلیدواژه

  

                                                           

 .42/91/1299 :یرشپذ یختار ؛   90/11/1900ارسال: یختار . 1
 یملک اللهیتو آ ییعالمه طباطبا یکالم یهااستنباط یشناسروش یقیبا عنوان مطالعه تطب یرساله دکتر پژوهش حاضر برگرفته از:

 .باشدیم یاستاد مشاور پورمنوچهر ی،استاد راهنما محمدکاظم رضازاده جود ی،مهدو یدهدانشجو: ناه یم،از قرآن کر یانجیم
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 مقدمه .1

نها با ت ینی،د یدمتکلمان در مقام استنباط و دفاع از عقا یهاو جستجو به منظور کشف روش یقتحق
گاه متکلم در  یکو مواضع  هایدگاهد تواند،یمقوله م یناست و تنها ا یسرم یو احاطه بر روش کالم یآ

موضع او  نگاه و متکلم،هر  یشناختارکان روش ینترکند. از مهم یینقبال مسائل مختلف را قابل فهم و تب
ثابت  ۀیبه عنوان پا« نظر»در بحث  ی،و معتزل یاشعر یا یعینسبت به عقل است. متکلمان سلف، خواه ش

و  یکه از صّحت صور یدر صورت یعقل نظر هاییافتهاند که کرده یدنکته تاک ینبر ا ی،آثار کالم ۀهم
مرو معارف در قل یبرهان یاسو ق یتفکر منطق راین،علم و قطع خواهد بود. بناب یدبرخوردار باشند، مف یماد

 داشته است:  یها دو کاربرد اساساز منظر آن یکالم
 یرعقل نظ یهاگزاره یًا،ثان شد،یاثبات م یمنطق یاسبه کمک ق یدتیعق یهااز آموزه یاریبس اواًل،

 یهازارهدر فهم گ ینهقر ۀمثاببه توانستیاثبات شده بود، م یمنطق یاسعلوم مختلف به مدد ق ۀکه در حوز
 یله لزوم تأوب افتاد،یدر تعارض م یمنطق یاسق یقطع یجۀبا نت ینیموثر باشد. تا آنجا که اگر متن د ینید

تا  کردندیم یءمش یوه،ش ینبر هم یزن یعهش یان. نه تنها متکلمان، بلکه اصولنمودندیحکم م ینیمتن د
روش چه در علم اصول و چه در قلمرو کالم با چالش  یندر قرن دوازدهم ا گرییپس از رواج اخبار کهینا

 یفضعو ت یبتخر یرا نقد کرده و در راستا یمنطق یاساز ق متکلمانو  یاناصول یندمرو شد. آنها بهرهروبه
 تالش کردند.  یوهش ینا

 یانهشهرستان م« َترک»در بخش  ی،شمس 14۲۱ق برابر با 1942در سال  یانجیم یملک محمدباقر
مال »و « مال محمد» یرا با استاد یفارس یاتو ادب یبه جهان گشود. آموزش مقدمات علوم اسالم یدهد

 ،ق( 19۱9)م  یترک یواسع کاظم یدس اللهیتاز محضر آ یشآموخت. در همان زادگاه خو« عبادالله
ق به مشهد 1920ها در ماه شوال آموخته یلتکم یعرب، منطق، اصول و فقه را فراگرفت. سپس برا یاتادب

 یق(، فلسفه و مباحث اعتقاد19۲9)م ینیهاشم قزو یخش اللهیترا نزد آ یمقدس مشرف شد. سطوح عال
 ینخودک اصفهانی یحسنعل یخنزد ش یزرا ن یأتاز علم ه یق(، بخش19۲۱)م  ینیقزو یمجتب یخرا نزد ش

ق( شرکت 19۱۱)م  یمحمد آقازاده خراسان یرزادر درس خارج فقه م ینق( آموخت. همچن19۱1)م
ا ر یکامل علوم و مباحث معارف ۀردو یکدوره اصول فقه و  یکاز مباحث فقه،  یبخش یتجست. در نها

ق( آموخت. 19۱۱)م  یاصفهان یغرو یمهد یرزاق از محضر استاد بزرگوارش م19۱9تا  19۱4 ۀدر فاصل
 یمکتب موسوم به مکتب معارف ینا ،باشدیم یکنظر مکتب تفکصاحب یناز متکلم یانجیم یملک
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 یاست. از آثار علم یو عرفان یفلسف هاییشهاز اند ینیمعارف د یسازخراسان بوده و معتقد به خالص
القرآن  یرتفس یف یانمناهج الب آنی،به علوم قر یفاتحه الکتاب، نگاه یرالکالم، تفس یعبه بدا توانیم یشانا

 (.۱-4، ص19۲4افضل،  یاشاره کرد )قهرمان
 یقین ید، مفکشف معرفت است یابزار عقل برا ینترکه مهم «یمنطق یاسق» یانجی،م یاعتقاد ملک به

است ـ  معتبر یقینـ که فقط قطع و  ینید یددر قلمرو عقا یبترت ینندارد. بد یو ارزش معرفت یستن
و  هاافتهی ین،فهم د رو نه د ینید یدتمّسک کرد، لذا، نه تنها در قلمرو اثبات عقا یمنطق یاسبه ق توانینم

و اصول سبب شده است که فهم  یتفاوت مبان ینندارد. ا یو اعتبار ّیتحج یمنطق یاسق یدستاوردها
 متفاوت باشد. یافتند،یبا آنچه متکلمان گذشته در م یاز مسائل کالم یانجیم یملک

 یینتب عقل را همراه با ّیتحج ۀدربار یانجیم یملک یدگاهد یلی،تحل -یفیحاضر به روش توص پژوهش
 ایسوال پاسخ دهد که آ ینها پرداخته تا به اآن یابیو ارز یکرده و در گام بعد به داور یاوصاف آن  بررس

 یمعارف اعتقاد یهاحوزه درانسان را به علم مّتقن و اقناع کننده  تواندیم یانجیم یعقل مورد نظر ملک
 پاسخ مناسب ارائه کند؟  ینیبرون د یهاکه بتواند به شبهات و هجمه یبرساند، به طور

در خصوص عقل  یانجیم یملک هاییدگاهد یرامونبه طور خاص، پ یپژوهش یچه ها،یبررس یانم در
 :شودیها اشاره مبه آن یرکه به شرح ز یمشاهده نشد، به جز آثار

جان  و یانجیم یمحمدباقر ملک اللهیتآ یدگاهخداوند از د یمعرفت فطر یقیتطب یکتاب بررس -1
پژوهش، از منظر  ینا هاییافتهبنابر شده است.  یفتأل 491۱که توسط رضا برنجکار در سال  ینکالو

لکه ب یست،معرفت به ذات مقدس خداوند مشکوک و مجهول ن یدیتوح یاندر اد یانجی،م یملک اللهیتآ
 نی،یکالو یاتبراساس اله یگر،د ینهاده شده است. از سو یعتمعرفت خداوند در قلب و جان انسان به ود

 یشو گرا یلبر وجود م یبدون او، خود شاهد یستناوند و زرد و انکار وجود خد یها برااز تالش یاریبس
خدا در نهاد انسان  یفطر فتبر وجود معر ینو جان کالو یانجیم یملک اللهیتبه خداوند است. آ یفطر
ه طور ب ینکالو یاتو نظر یانجیم یملک یدگاهکتاب، وجوه اشتراک و افتراق د ینا ۀدارند. در ادام یدتأک

 شده است. یانمفصل ب
دباقر محم اللهیتدر آثار آ یعقل و وح یانمسأله نسبت م یارشد با عنوان بررس یکارشناس ۀرسال -4

دکتر  و یانالله خالقزرگر و فضل یمیابراه یتوسط زهرا حاج یدانجعفر س یدس اللهیتو آ یانجیم یملک
و  یتل و حّج عق یگاهدر خصوص جا یدانو س یانجیم یملک یدگاهبه تفاوت د 1901در سال  یریمال

را حّجت  یعقل مسلح به منطق سور یدان،پرداخته است. جعفر س یشناساعتبار آن در بحث روان
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و   ادییتفاوت بن ینپژوهش به ا ینا ۀ. در ادامپذیردیمسئله را نم ینا یانجیم یکه ملک یدر حال داند،یم
 اشاره شده است.  یمهم آن در  نسبت عقل و وح یجآثار و نتا

فرد و  یکه توسط جواد انصار «یانجیم یملک یدگاهبر د یدبا تأک یکدر مکتب تفک یمانا» ۀمقال -9
خداوند  ۀصنع و صبغ یمان،ا یانجی،م یملک یدگاهانجام شد، نشان داد که از د 1900همکاران در سال 

 به داوندخ یاست، از سو یمانمعرفت که اساس ا یگرد یآن را کسب کند. از طرف یداست و انسان با
را الزم دانسته  یمانعنصر معرفت در تحقق ا ی. وگرددیاعطاء م ینمعصوم ۀ)ص( و ائمیامبرپ ۀواسط

 ،ین. بنابراشودیهمان اقرار و اذعان به خداوند است که بعد از معرفت او محقق م یمان،و اعتقاد دارد که ا
 یرفک ۀقل در منظومع یاست که به طور مستقل در مقام نقد و بررس یپژوهش ینپژوهش حاضر نخست

 .باشدیم یانجیم یملک

  یانجیم یملک یدگاهبودن عقل از د ینی. منبع معرفت د2

ه افت کیتوان دریم یریو تفس یدر خصوص معارف کالم یانجیم یملک یفاتآثار و تأل ۀمطالع از
 یصطالحو ا یلغو یبحث را با معنا ین،ث و عقل است. بنابرایشان کتاب، حدیاز نظر ا ینیمنابع معرفت د

 . کنیمیعقل آغاز م

 .عقل در لغت و اصطالح2-1

 ،یدی)فراه یضد نادان ییدانا یاند، عقل به معناذکر کرده یمختلف یعقل معان یبرا پژوهانلغت
در  ی(. ول16۱0، ص۱ق، ج1292، یو منع، پناهگاه، حفظ کردن )جوهر ی(، نه1۱0، ص1ق، ج1212

 هاست ک یا( و قّوه11، ص190۱اهور،  یاناست )نصرت ینع و نهم ی، غالبًا عقل به معنیاصطالح کالم
افالطون، عقل  ین(. همچن449، ص1909کند )برنجکار، یناپسند و گفتار نابجا منع م یاز انجام کارها

انتزاع  ۀعقل را قو یز(. ارسطو ن1۱9، ص4، ج190۲)افالطون،  داندیم یمشهود و مثل و صور کل ۀرا قو
 ۀ، عقل را قویدمف یخ(. ش449، ص1909دانسته است )ارسطو،  یالخ یجزئ یماز مفاه یکل یممفاه

مالصدرا  یدۀ(. به عق44ق، ص1219 ید،)مف کندیم یاز معلوم به مجهول معرف یدنرس ۀقو یااستنباط 
 :رودیبه کار م یرز یدر شش معنا ی،عقل به صورت اشتراک لفظ

متاز م یواناتو ح یمبها یرآن، انسان از سا ۀکه به واسط شودیم گفته اییزهاول، به غر ی. عقل در معنا1
 یانسان ذک ینمعنا، ب ین. در اگرددیم یفکر یهاو مهارت در صناعت یشود و مستعد قبول علم نظریم

 را دارند. یزهها غرانسان ۀو هم یستن یو کودن تفاوت
 یزیآن چ ینا گویندیکه مچنان برند،یمتکلمان به کار م یاندوم عقل آن است که در م ی. معنا4
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. منظور متکلمان از عقل در کندیم یاست که عقل آن را نف یزیآن چ ین،و ا کندیم یجاباست که عقل ا
 دارند. ولخود قب ییو نظر ابتدا یمردم بنابر رأ یتاست که همه ما با اکثر یزیمعنا آن چ ینا

 ینفسان  یرویاصطالح همان ن یناست. عقل در امطرح  یاخالق یهاسوم عقل در کتاب ی. معنا9
 یجرو به تد کندیاجتناب م یلعمل کرده و از رذا یلبه فضا یو تقوا به صورت اراد یمانبوده که در اثر ا

 یاد ینسبت به امور اراد یشهو اند یرأ یمباد شود،یحاصل م یقطر ینکه از ا یاییو قضا شودیم یتتقو
 .گرددیشده محسوب م

که ذکاوت  یمردم به کس ۀ. عامبرندیکار ممردم آن را به ۀاست که عام ییچهارم عقل، معنا یمعنا. 2
 کند،یحل م یمسائل شرع یتبدون رعا یخود را به سرعت و حت یو سرعت فهم دارد و مسائل زندگ

اشد، ب ویهمعااگر مثل  یفطانت و ذکاوت را داشته باشد، حت ینکه ا یمردم، کس ید. از دگویندیعاقل م
 .یدنام یطنتش یدحالت را با ینا یاست که نام واقع یدر حال ینعاقل است، ا

 یهاکه در کتاب یعقل، همان است که در باب نفس، ذکر شده است: حکما هنگام یگرد ی. معنا۱
و آن را به  دانندیانسان را عقل م یادراک یروهاین ینتراز مهم یکی کنند،یخود بحث نفس را مطرح م

بهتر  یاننفس و به ب یاز قوا یانام دارد، قوه« عقل بالقوه»عقل،  ۀمرتب ین: نخسکنندیم یمچهار مرتبه تقس
 تواندیوجود ندارد. البته نفس بالقوه م یکمال و صورت عقل یچکه در آن ه یخود نفس است، در حال

 نفس است یاز قوا یانام دارد. قوه« الملکهعقل ب»مرتبه،  ینو صور موجودات را انتزاع کند. دوم یاتماه
انتزاع شده  یکه از مواد خارج یکند که با صوریم یداآن را پ یخود، آمادگ یهادراکات اول ۀکه به واسط

ده خود خارج ش یۀمرتبه، عقل از حالت اول یناست. در ا« عقل بالفعل»مرتبه،  یناست، متحد شود. سوم
د. نام دار« عقل مستفاد»مرتبه،  ین. چهارمگرددی، با معقوالت متحد مرا تجربه کرده یماد یهاو صورت

الت ح ینو ا کندیمعقوالت را تعقل م ید،به نزع و تجر یازبخواهد بدون ن که یمرتبه، عقل هر زمان یندر ا
 اتصال به عقل فعال را به دست آورده است. ۀمرتبه، ملک ینکه عقل در ا باشدیعلت م ینبه ا

. رودیبه کار م یاتاست که در کتاب اله ییمعنا کند،یعقل ذکر م یکه مالصدرا برا ییمعنا ین. آخر۱
ششم،  یاند: عقول، نفوس و اجسام. عقل به معناکرده یمموجودات را به سه بخش تقس ی،اله یحکما

 هتج یچه بهبه موضوع و ماده و بدن ندارد و  یتعلق یچاست که برخالف نفس و جسم، ه یموجود مجرد
 یرعقل، نور و خ ین. انامندیم« عالم جبروت»معنا را  ین. عالم عقل به ایستدر آن ن ینقص و امکان

 (.444-440، ص۲ق، ج1249)مالصدرا، شودیم یرتعب« کلمة الله»و « امرالله»محض است و از آن به 
خوب  است که ینا یی،معنا ینچن ۀ. الزمباشدیانسان از باطل م ۀکنندفوق، غالبًا عقل منع یفتعار در
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 گونهیچ، هشناخت ینبدون ا شک،یکند و ب یشگیریناپسند پ یو بد را بشناسد تا بتواند از انجام کارها
عقل،  ینی،در متون د تمناسب ینمنع از کار زشت و امر به کار خوب، از عقل صادر نخواهد شد. به هم

از ارکان نظام تفقه در اصول  یکی( و 9۲۱، ص1، ج19۲4 ی،شمار رفته )حرانبه یباطن یامبرمحبت و پ
 .رودیشمار مو منابع معرفت آن به یند

 یانجیم یملک یدگاهف عقل از دی. تعر2-2

اَها، َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها َقْد َأْفَلَح همانند  یات قرآنیبا استناد به آ یانجیم ملکی َوَنْفٍس َوَما َسوَّ
اَها ها افاضه را به ارواح انسان که خداوند متعال آن داندیم ی(، عقل را نور روشن0-۲)شمس، َمْن َزکَّ

 یباشد، عقل، حّجت الهیهم م یگرد یزهایچ ۀبوده و ظاهرکنند رکند و معتقد است که عقل ذاتًا ظاهیم
 یبه عقل است )ملک یت هر حّجتیاست و ذاتًا عصمت دارد و خطا نسبت به آن، ممتنع بوده و قوام حج

را به انسان  یرخداوند خ: »کندیفوق از ابن منظور نقل م یاتآ یحدر توض ی(. و4۲، ص1969، یانجیم
و را که ا یندازدب یامر ی،است که خداوند در نفس کس ین. الهام اآموزدیرا به او م یرخ یعنی کند،یالهام م

 یۀکه آ گیردیم یجهنت ین(. سپس چن4۲همان، ص« )است یوح ینوع ین،و ا یزدترک آن برانگ یابه فعل 
فجور و  بدی یتعال یخدا ینو تلق یمانسان به تعل کهینو ارشاد است به ا یادآوریو نص و  یحصر یمه،کر

 یکه با سع یو کس داندیو خود را در برابر آن، متعهد م کندیاز ارتکاب آن را درک م یو دور یزوجوب پره
ده و نجات دا یرستگار ۀکند، خداوند متعال او را وعد یامنفس و حفظ آن از گناهان ق یۀو کوشش به تزک

 یالتع یفجور پنهان کند، خدا هاییو بد نگناها هاییآلودگ یرکه نفس خود را ز یاست و در مقابل، کس
 کرده است.  یدتهد یو تباه یاو را به ناکام
 ییاطباچون عالمه طب یعالمان یهاو برداشت یرهافسفوق با ت یۀاز آ یانجیم یو برداشت ملک استنباط

 یتکرد، مطابقت دارد و تنها موضع اختالفشان در ماه یمکه در ادامه ذکر خواه یآمل یجواد اللهیتو آ
 یملک ین. همچنستشده ا یانجیم یملک یدگاهمطلب، موجب ابهام و تعارض در د ینو هم باشدینفس م

ده است استناد کر یزن یثیمورد اشاره به احاد یاتآ یلخود در خصوص عقل در ذ یدگاهد ییدتا یبرا یانجیم
 که عبارتند از:

داللت  ین( که بر ا۲)شمس،  َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها یهآ یردر تفس از امام صادق یتی( رواالف
آنچه که آن را  یاترک کند و  آن را یداست که نفس با یزیهمان چ «یهافجورها و تقو»دارد که منظور از 

 (. 99، ص1969یانجی،م ی)ملک« و ما تترک یلها ما تات ینتب»جا آورد، به بایستیم
منظور از فجورها و : »فرمایدیکه نقل م خصوص از امام صادق یندر هم یگرید یث( حدب
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رد، ک یارکرد و بعد او را در انتخاب آزاد گذاشت و آنچه را صواب اخت ینآنچه به نفس تلق یعنی یتقو
 (.99)همان، ص« فاحقارت یرهاعرفها و انفمها، ثم خ»

المعرفة الحق من »مذکور فرمودند:  یۀآ یرکه در تفس از امام صادق یثحد ین( اشاره به اج
 (. 92، ص)همان« خداوند شناخت حق از باطل را به نفس الهام کرد»، «الباطل

 بیاست که منظور از نفس، همان انسان ترک ینا فرمایدیم یهآ یردر تفس یشانکه ا یقابل تأمل نکتۀ
 یبه آن، اضافه شده است. نه معن یتو عقل و هدا یدهاز روح و بدن است که خلقش به اتمام رس یافته

تعارضات و  یانجی،م یقول ملک یندر ا رسدینفس که همان روح است، بدون بدن. به نظر م یاصطالح
 وجود دارد که پاسخ داده نشده و آن عبارت است از:  یابهامات

نفس را مجرد و با  ینا یشانکه ا یستچ ینفس مورد اشاره با نفس اصطالح یتتفاوت ماه اواًل،
 داند،یم یو جسمان یرا ماد ینفس اصطالح یول انگارد،یعقل مشترک م یتماه

انسان بوده و هرگاه خدا آن را  یقتاست که خارج از حق یعقل نور یانجی،م یملک ی: طبق ادعایاً ثان 
–9۲، ص1969 یانجی،م ی)ملک شودیجاهل م یرد،و هرگاه از او بگ شودیاضافه کند، انسان عاقل م

 در یشانا تحلیلمطلب با  ینفاقد آن. ا یو گاه گرددیانسان به اذن خداوند، گاه واجد آن م یعنی(، 96
ها اضافه انسان ۀبه هم ینیعقل به صورت تکو رسد،یکه خلقت انسان به اتمام م یفوق هنگام یۀآ یرتفس

 باشد.یدر تعارض م گردد،یم
 ،یآمل یجواد اللهیتو آ ییمورد اشاره به اعتقاد عالمه طباطبا یۀنفس در آ یمعنا رسدیبه نظر م 

همان عقل  ی،و منظور از الهام فجور و تقو باشدیو محل الهام فجور و تقوا م یاصطالح یهمان معنا
 ینۀک به قربا تمّس  یهآ یردر تفس ییاست. عالمه طباطبا یانجیم یملک اللهیتعقل مورد قبول آ یعنی یعمل

تِ یِن َحنِ یَفَأِقْم َوْجَهَك ِللد   یۀآ یعنیمنفصل  ِه الَّ اَس َعلَ  یًفا ِفْطَرَت اللَّ ِه ذَ َل ِلَخ یَها اَل َتْبدِ یَفَطَر النَّ ِلَك ْلِق اللَّ
صفات  ازاست که الهام  ینا« َالَهم»بر سر « فاء»( معتقد است علت آوردن حرف 99)روم، ُم یُن اْلَق یالد  

س که به نف یرینفس و اضافه فجور و تقوا به ضم یۀتسو یجۀاست و نت یخلقت آدم یاتو خصوص
 عنییآمده است،  یهاست که در آ یالهام شده، همان نفس یآن بوده که مراد از فجور و تقوا یبرا گردد،یبرم

 نفس جن مانندقرآن، مکلف به عمل صالح هستند،  یاتکه براساس آ یگریو نفوس د ینفس انسان
 یمتصل سوگندها ینۀبا توجه به قر یآمل یجواد اللهیتآ ین(. همچن4۱2، ص1۱، ج196۱ یی،)طباطبا

نفس مخصوص  ین،کرده و منظور از ا یاداک انسان سوگند گانه معتقد است که خداوند به نفس پنه
ر همان بوده و منظو کلیبلکه نفس انسان به طور  یست،ن یاله یاینفس امام و نفس اول یا)ص( و یامبرپ
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 (1۱4-1۱1، ص 190۱ ی،آمل ی)جواد باشدیروح و جان انسان م
همان  ،«الهام»گرفت که منظور از  یجهفوق نت یاتنظر یسۀاز مقا توانیم یدکه مالحظه گرد گونههمان

 ینکته است که ملک یننظر در ا. اختالفباشدیهمان روح م« نفس»و منظور از  یعقل عمل ۀافاض
ندارد و منظور از  یعقل، اعتقاد یو به ساحت نظر داندیم یمراد از عقل را همان ساحت عمل یانجی،م

ه ها اشارکه قباًل بدان گرددیم یباعث بروز ابهامات و تعارضات ین،و ا داندیاز روح م یرغ یزنفس را ن
 یافتدر یپاسخ یکمکتب تفک یروانپ یرو سا یشاندر آثار ا یاربس هاییکه در بررس ی. تعارضیمنمود
هد خوا یجسم، بحث و بررس یتماد و یدر خصوص عدم اعتبار عقل نظر یشانا یدگاه. در ادامه دیمنکرد
 شد.

  یانجیم یعقل از نظر ملک یهایژگی. و3

 یتاول: نور یژگی. و3-1

 یاتیاات و روین مطلب به آیاثبات ا یعقل دانسته و برا هاییژگیاز و یکیرا  یتنور یانجی،م ملکی
اَها َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَهاات عبارتند از: یاز آ یتمّسك و استشهاد نموده است. برخ ، َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

ُه (؛ ۲-6)شمس، « دیافریکمال ب حدکو به یکه او را نانسان و آن ۀقسم به نفس ناطق و» ا َبَلَغ َأُشدَّ َوَلمَّ
افت، ما به او حکم ید و حد کمال یو چون موسی به سن عقل و رشد رس»، َناُه ُحْکًما َوِعْلًمایآَتَ  یَواْسَتَو 

مُّ اْلبُ ِإنَّ َش ( و 12)قصص، « مینبوت و مقام علم، عطاء کرد ِه الصُّ َواب  ِعْنَد اللَّ ِذ  ْکُم رَّ الدَّ ، ْعِقُلوَن یَن ال یالَّ
اًل که اص باشندیکر و الل م -دن و گفتن حرف حقیاز شن -ن جانوران نزد خدا کسانی هستند که یبدتر»

 (.44کنند )انفال، تعقل نمی
 شرح است: ینبد یز،ن ینهزم  یندر ا یاتاز روا یبرخ 
ِتی و جاللی ... الف(   لّما خلق الَعْقل، استنطقه؛ ُثمَّ قاَل: أْقَبْل؛ َفأْقَبل، ُثمَّ قاَل: أدبر َفأدبَر؛ ُثمَّ قاَل وِعزَّ

که خدا  یزمان»، بیاَك أثِ یاَك أعاِقب و إیاَك َنْهٌی و إیاَك أْمٌر و إیماَخَلْقُت َخْلقًا هو أَحبُّ إَلیَّ ِمْنك ... إ
. پس جلو آمد. سپس فرمود: برگرد. یانطق درآورد. سپس به عقل گفت: جلو بکرد، او را به  خلقعقل را 

تر از تو خلق را تاکنون محبوب یمخلوق یچگاه خداوند فرمودند: به عزت و جاللم هپس برگشت. آن
، ینی)کل کنمیم عطاءو به تو پاداش  کنمیو تو را عقاب م کنمیم یکنم و تو را نهیام ... تو را امر منکرده

، ی)حران« همانا عقل، بازدارنده از جهل است»، «إنَّ الَعْقَل عقال من الَجْهل»(، و 19، ص1، ج1466
 (. 1۱، ص1، ج19۲4
ذی کان فی معاو( »ب حمن واکتسَب به الجنان ... فالَّ ل: ه؟ فقایُقْلُت له: ما الَعْقل؟ قال: ما عبد به الرَّ
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 ت؟یسعقل چ یدماز حضرت پرس»، «ست العقلیبالعقل و لَهة یَطَنة و هی َشبیتلك الّنکراء تلك الشَّ 
به  او یلهشود و بهشت به وسیاو خدا مورد پرستش واقع م یلهاست که به وس یزیفرمودند: عقل، آن چ

 (. 11، ص1، ج1466، ینی)کل «آیدیدست م
تَ  یإّن لله عل( »ج اس ُحجَّ خداوند بر مردم، دو حّجت  یهمانا برا»،  «ن ... و أّما الباطنة فالُعُقول...یالنَّ

« ها استحّجت باطن ... و اما حجت باطن، همان عقول انسان یکحّجت ظاهر و  یکوجود دارد: 
 (. 1۱، ص1، ج1466ینی،)کل

از حضرت »...]، «عرف به الّصادق... والکاذبیوم؟ فقال: العقل، یالَخْلق ال یفما الُحّجة عل( »...د
آن صادق ... و  ۀردم حجت است؟ فرمودند: عقل، که به واسطامروز بر م یزیشد[پس چه چ یدهپرس

 (. 42، ص1، ج1466 ینی،)کل شوندیکاذب شناخته م
 همانا حجت خدا بر بندگان»، «ن الله العقلین العباد و بیما بیالعباد و الحّجة ف یالله علُحّجة( »... هـ

، 1969، یانجیم ی؛ ملک4۱، ص1، ج1466 ینی،)کل« بندگان و خدا عقل است ینو حجت ب
وایأُقوُل: َهِذِه اآل: »گویدیسپس م ی(. ملک44،46ص ةٌ اُت الُمَباَرَکُة َنایاُت َوالر  َحٌة أنَّ الُمَراَد ِمن یَو َصرِ  صَّ

ُه ُنوٌر ظاِهٌر ِبَذاِتِه ِلغَ  ن یاح بر یات، نّص و صریات و رواین آی(. ا46)همان، « ِرِه...یالَعْقِل، ُهَو َماَذَکْرَناُه، أنَّ
 .باشدیر میغ ۀاست که ظاهر بالذات و ُمظهر و آشکارکنند یاست که عقل، نور

 یتاول: نور یژگی. نقد و3-1-1

ان یشان بیا یعنیاست،  دلیلیب ییاست که صرفًا ادعا ینوارد است، ا یتنور یژگیکه به و نقدی
ت نص و صراحت داللت آن هم به صور یی،ادعا یتات مذکور، چگونه بر نوریات و روایکه آ کنندینم
که  ینیمو بب یمفوق مراجعه کن یاتو روا یاتبه آ یگربار د یکاست که  یاشکال کاف ینا یراد. در اکندیم

 ی،هوربرخالف داللت ظ یحداللت صر یگر،د یراز آنها هم، واژه نور به کار نرفته است! به تعب یکیدر  یحت
 ندیستن ینگونهمذکور ا یاتو روا یاتکه آ یدر مورد آن داده نشود، در حال یگریاحتمال د یچآن است که ه

 یانب یازمندهم ن ینص، بلکه به صورت ظهور تنور ظاهر و ُمظهر، نه تنها به صور یو داللتشان بر معنا
ق، 1299 ی،)مجلس «یشاءقلب من  یالله ف یقذفهالعلم نوٌر » یتبتوان از روا یدو استدالل است. تنها شا

 .یستبر مطلب فوق ن یکاف یدمو یتروا یک ینا یرا استفاده کرد، ول یشان( مطلب ا442، ص1ج

 بودن با علم یکیدوم: تجرد و  یژگی. و3-2

َد َعن المادة و »مجّرد بودن آن از ماده است.  یانجی،م یاز اوصاف عقل از نظر ملک یکی إنَّ الُمَجرَّ
ورِ  ء فی ذاِتِهما ..یة ِبال َتْرکِ یلَواِحِقها فی الَمْخلوَقاِت هو ُنوُر الِعْلِم َوالَعْقل ِبما َلَها ِمن الَکلماِت النُّ . ب و َتَجزُّ
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ِذی  واْظَهُر ِمن الیإنَّ الَّ نْ َع الَمْخلوقاِت مِ یإنَّ َجم اِت یر  ة یا َواآلِخَرة و ما فین الدُّ ِهما ... َوالَمالِئَکُة َوالجاّن َوالَجنَّ
ار و ماف َها ِسَو یِهما بل البرزخ ... و ما فیَوالنَّ َدة؛ أی الِعْلُم َوالَعْقُل و الُقْدَرُة أْجزاء جوهرة  یه، ُکلُّ األْنواِر الُمَجرَّ

وات ِبالماء َو فی َبْعِض یسّم  َدةأی مادة واِح  وریالر  (. 9۲-92، ص1969، یانجیم ی)ملک« اِت ِبالَهَواِء َوالنُّ
ار، مجّرد )به اصطالح فالسفه( یت و اختیات، قدرت، مشیان مخلوقات خداوند تنها عقل، علم، حیدر م

عوالم اظّله و اشباح و  ۀهم اریز باشند،یم ی، مادیمخلوقات در عالم هست ۀن انوار، همیجز ا هستند، به
ها است و عاَلم برزخ و ن آنین و آنچه در بیز آسمان و زمیو ن امبر)ص( و ائمهیروح پ ی، حتّ ارواح

 یها مادآن ۀاند و همده شدهیآفر« ماء»به نام  یطیبس ۀاز مادّ  یجهان آخرت و بهشت و جهّنم، همگ
داند و اساسًا یم ، عقل و علم را مجردین، ملکیها در لطافت و کدورت است. بنابراهستند و تنها فرق آن

ر خداوند ب ییط و اعطایعبارت است از نور مجّرد بس یقت،دانسته و آن حق یکیعقل و علم را  یقتحق
ن باب یشان در ایت آن است. ایثین نور و از جهت تعّدد حیها تنها به اعتبار متعلق او فرق آن یارواح بشر

ق َفإنَّ الِعَناِهَما یَنُهَما ِمْن ِکلَ یبَ  ْرُق الَف »ند: یفرمایم َما ُهَو ِبَحْسب الُمَتَعل  َة یَکْشٌف َذاِتّی َمُصون َو َمْعُصوم؛ إنَّ
ق الَعْقل کونه َعْقاًل َو راِدعًا و زاِجرًا َعن اْرِتکاِب األْمِر الَمْرُجوح  عقل و علم که هر  ینفرق ب»، ...«فی ُمَتَعل 

ا در خد یتهمانا عنا«. تعلق عقل و علم استبدون اشتباه دارند، صرفًا در خصوص م یکشف ذات یکدو 
، 1969یانجی،م یتعلق گرفته که بازدارنده از ارتکاب امر مرجوح باشد )ملک یزیمتعلق عقل به چ

 ۀیگردد و تنها فرق آن دو از ناحیك امر برمیشان آمده، عقل و علم به یگونه که در عبارت ا(. همان۱4ص
گردد، عقل یناپسند م یه مانع و عقال نفس از ارتکاب کارهان نور، از آن جهت کیمتعلق آن است. ا

ز یید افعال را درك و تمید و نبایو با یو بد یآن، خوب ۀلین جهت که به وسین نور، از ایده شده و واجد اینام
کند، عاِلم یآن، کشف م لۀیسق مجهول را به وین جهت که امور و حقاینامند و از ایدهد، عاقل میم
 ند. یگویم

قت علم و عقل و مجّرد بودن آن(، یبودن حق یکیمذکور ) یژگین است که ویا یالله ملکتیآ یادعا
 استدالل و برهان یعنی یق عقل اصطالحیو از طر یان شده و در علوم بشریمنحصرًا در کتاب و سّنت ب

 افت. یتوان به آن دست ینم

 علم با بودن یکیدوم: تجرد و  یژگی. نقد و3-2-1

 گرییتجرد علم و عقل در کتاب و سنت و د یانانحصار ب یکیمذکور به نقد دو مدعا،  یژگینقد و در
 :  پردازیمیم یرنفس و روح بشر، به شرح ز یتماد

ك، تجرد یقبل از مکتب تفک یو منطق یق استدالل عقلیز از طرین است که فالسفه نیت ای( واقعالف
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ز علم، نور و مجّرد از ماده و آثارش و ذاتًا یه نیاشراق و حکمت متعال ۀاند. در فلسفرا اثبات کردهعلم 
 یاسالم ۀن، در تجّرد علم در فلسفیت است. بنابرایت، کشف و مظهریحجت بوده و ذات علم، ظاهر

 ست. ین یاختالف
 یکه وقت یانب ینل فلسفه بر تجّرد نفس است. به این دالیتراز مهم یکین مطلب )تجرد علم( ی( همب

ٌد َو » ۀن مسئله را در ضمن قاعدید مجّرد باشد. حکما ایز بایعلم مجّرد است، محل آن ن ُکلُّ عاِقٍل ُمَجرَّ
ٍد عاِقٌل  (، 424، ص۲ق، ج1249 صدرا،)مال« عاقل است یمجرد و هر مجرد یهر عاقل»، «ُکلُّ ُمَجرَّ

 یخواهد بود و چون اجزا یمقدار یو جسم باشد، قابل انقسام به اجزا یاند: اگر نفس، جسمانان کردهیب
، 19۱2، ی)اصفهان« ب و جاهل خواهد بودیگر غایکدیز از ینفس ن یب هستند، اجزایگر غایکدیجسم از 

 یان در باب جسمانیکیر تفکیو سا یانجیم یلکم یتر اّدعاراد بزرگیا ین،(. بنابرا۲6، 9۱، 10، 11ص
ثاق، عالم اظّله و اشباح و ذّر، حالت ینت، عهد و میاب طکه در ابو یاتیاست که تنها به روا ینبودن نفس، ا

 اة در رحمیامت و بهشت و عقاب و جهّنم، افاضه روح الحیاحتضار و موت و پس از مرگ و قبر و برزخ و ق
 . انددهبر ارواح آمده، بسنده کر

ده ین آفرش از ابدایچون ارواح، دو هزار سال پ»اند: ز گفتهیات فوق نیخصوص وجه داللت روا در
« ر مجّرد استیها و غاست و ذاتًا فاقد آن یگر کماالت نوریر از علم و عقل و دیاند، پس روح، غشده
که صرف تقدم  ی(. در حال4۱6-4۱1، ص1909، یتهران یی؛ آقا۱0-۱6، ص1909، یخراسان ینی)قزو
( ریگد یبر معان یاو  یزمان یرها بر تقدم غآن یلمذکور و عدم تأو یاتظاهر روا یرش)به فرض پذ یزمان

 بودن نفس داشته باشد.  یتواند داللت بر مادینم

 بودن ییسوم: اعطا یژگی. و3-3

ار یآن به انسان، بدون دخالت اخت ۀاز طرف خداوند و افاض یبودن عقل فطر ییاعطا یگر،د ویژگی
َم إنَّ الَعْقَل نوٌر ُمجّرٌد و موجوٌد ع»انسان است.   یُضُه الله َتعالَ یفِ یَقِة االنسان، یَعن َحقِ نی خارج یَقْدَتَقدَّ

بوده که خارج از  ینیکه عقل، نور مجرد و موجود ع تگذش»، «ْجَهلیْقبضُه فَ یْعقل و یاالْنسان فَ  یَعلَ 
 گیردیو آن را از انسان م شودی. سپس انسان عاقل مکندیانسان است و خدا آن را به انسان افاضه م یقتحق

 ینیو ع ین اّدعا، عقل نور خارجی(.  طبق ا9۲-96، ص1969، یانجیم ی)ملک «شودیو او جاهل م
از مراتب نفس و نه معقوالت و تصورات و  یکیا یت نفس ینه فعل گردد،یاست که روح انسان واجد آن م

، ذات خود و معلومات و معقوالت خود را یخارج ینین نور عیاز ا یمندقات. روح انسان با بهرهیتصد
کاماًل  ین، نور عقل، موجودیگردد. بنابراین نور شده و به ظلمت برمیهم، فاقد ا یند و گاهکیدرك م
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به نفس ندارد و به خواست خداوند،  یازیمستقل و خارج از ذات و نفس انسان است که در تحّققش ن
 فاقد آن است. یگاه گردد،یواجد آن م یکه گاهانسان همچنان 

 بودن ییسوم: اعطا یژگی. نقد و3-3-1

 :کنیمیم یانها را ضمن طرح چند سؤال بسوم وجود دارد که آن یژگیو یاندر ب یابهامات
ذاتًا مظلم افاضه  ی( نور علم که مجّرد است و محل و موضع ندارد، چگونه بر موجود مادّ الف

 سؤاالت ینشود؟ ایگر افاضه میبر موجود مستقل د یك موجود مستقل جوهریچگونه  یعنیشود؟ یم
 ها داده نشده است.به آن یوارد است و پاسخ یشانبر سخنان ا

تواند یگر انسان نمیمعدوم شدن باشد، د یست؟ اگر به معنیمذکور چ یان( منظور از فاقدشدن در بب
 گرید یگر باشد، جاید یقرار گرفتن در جا یمعدوم، محال است و اگر به معنا ۀرا اعادیواجد آن شود؛ ز

 کجاست؟ 
 ۀاست، چگونه است؟ او حلق یماد یگریمجّرد و د یکین که ین دو موجود متبایارتباط ات یفی( کج

 .کندینم یانب یدو موجود مجرد و ماد ینا یوندپ یبرا یوصل
 افت معرفت، منفعلیکاماًل در در ین است که ویانسان ا یدر معرفت اعتقاد ین نگرشیر چنی( تأثد

د ده است و مشمول دستور خداونیفاید و نبّوت بیتوح ینداریبه ارکان د یابیدست یبوده و تالش او برا
برای دعا همت  اختی،پس چون از نماز و طاعت پرد»، َفإَذا َفَرْغَت َفاْنَصْب مانند  یاتیمتعال در آ

آنچه به  که برای آدمی جزنیداند( او )نمی»، یَس ِلإِلْنَساِن إاّل َما َسَع یلَ ( و 6)انشراح، « مصروف دار
(. نخواهد بود! و متأسفانه به دامن 90)نجم، « ی( نخواهد بود؟یسعی و عمل خود انجام داده )ثواب و جزا

 ی،وبه نح یحیتکه در فرهنگ مس یزی( خواهد افتاد. چیند روعف ۀ)البته در محدود یافراط گرایییمانا
که افتراء مبراء است. چنان یناز ا یمالشعاع قرار داد. البته فرهنگ اسالرا تحت یحیانمس ینداریاصل د

 یداز جمله در بحث اثبات وجود خدا و اثبات توح یدر موارد متعدد یهم استدالل برهان یزدر قرآن عز
 یاربس برهان تمانع و مباحث یلاز قب ین،مت یقاً عم ینیمفاد براه توانینم یاست، به راحت هخدا به کار رفت

(. آنان برخالف فالسفه معتقدند، 4۱، ص19۱۲ ی،نگاشت )مطهرا یدهدر اطراف آن را ناد یطوالن
در  د،اندهندا یحد؛ اما توضیآید نمیدر نفِس او پد یرییچ تغیشود، هیم یزیکه انسان عاِلم به چیهنگام

 یك برایروان تفکین همه تالش خوِد پیبا عدم آن دارد؟ و ا ین صورت، وجود علم در انسان چه تفاوتیا
 دارد؟  یادهیکسب علم چه فا

گاه یادر ج یاو حتّ  یفکر یهابه دخالت انسان و نقش تالش یکمکتب تفک کهین( انفعال مذکور و او
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ه اهل ب یو نسبت دادن امور یها به جبر اشعرده شدن آنیندارند، باعث کش یز اعتقادیت نیو قابل یِاعداد
أبی الَحَسِن األْشَعِری  ِخ یشَّ َمْذَهُب ال»اصله دارد. ف نیها با ّسنت معصومکه فرسنگ شود،یم تیب

َظر بالعاَدة َبناء َعلیُحُصول الِعْلِم ُعَق  یإّنُه رإ ه اللِه ُسْبحاَنُه اْبِتد یَع الُمْمِکناِت ُمْسَتَندة إلیإّن َجم یب النَّ اًء إنَّ
حصول علم بعد از  ی،اساس، ابوالحسن اشعر ین(. بر ا42۲، ص1ق، ج194۱، یجی)ا...« ِبالواِسَطة 

 ُمستند به خدا هستند. واسطهیممکنات، ابتدائًا و ب ۀهم ،ین. بنابراداندیم یو تأمل را به عادت اله رنظ
و  تیدها بر مراجعه به علوم اهل بیهمه تالش و تأک ك، پس از آنین وصف اصحاب تفکیحال با ا

ل از راه تعّق  یش اشعریها پاند که قرندهیرس یزیت به همان چی، در نهایبشر یو انکار علوم حصول ینف
ؤاالت روشن ن سیك در برابر ایروان مکتب تفکیگفت: موضع پ یدده بود! سرانجام بایو استدالل به آن رس

 ست!یو مشّخص ن

 یت ذاتیچهارم: حج یژگی. و3-4

ٍة ... َو به یهو قواُم ُحج: »نویسدیباره م یندر ا یانجیم یملک یآقا   ُب َتَرتَّ یماُن و ما یِجُب االیِة ُکل  ُحجَّ
ُسوِل و الّصدیاء و االْذعان ِبِهم ... ُثمَّ إنَّ َتْشِخ یق االْنبِ یِه و َتْصدِ یَعلَ  ِبّی و الرَّ ُکوُن إاّل یق االْذعان ِبه الیَص النَّ

 ۀاست ... و به واسط یهر حجت یتبخش و حجو عقل، قوام»، «عباده یعل یإلذی إفاَضة الله تعال ِل بالَعْق 
 گیردیصورت م یاءو اعتقاد به انب یاءانب یقو تصد شود،یو آنچه بر آن مترتب م یمانهمان عقل است که ا

دا است که خ یطرف عقل زها صرفًا اکردن به آن یدارسول و معصوم و اعتقاد پ ی،نب یص... و همانا تشخ
 (. 92، 94-41، ص1969،یانجیم ی)ملک کندیبه بندگان افاضه م

که قباًل به آن اشاره  از امام کاظم یتیل روشن و آشکار است. طبق روایبرهان و دل یبه معنا حّجت
 یگریمعصوم بوده و د یایکه قرآن و کالم انب یشد، خداوند متعال دو گونه حّجت دارد: حجت ظاهر

ن کشف یکشف و مشاهده بوده و ان ظهور و یاساس، عقل، ع ینکه همان عقل است. بر ا یحّجت باطن
ل یت هر حّجت و دلیباشد و حجیز مین یگریآن است. لذا، موجب قوام هر حّجت د یاز عوارض ذات

ها ز اثبات آنیو ن یگردد. شناخت حّجت و برهان ظاهریعقل اثبات م ۀلیبودن آن به عقل است و به وس
ن و ی)ص(، عقل، اصل درامبیت پیل طبق رواین دلیرد. به همیگیو عقل انجام م یحّجت باطن ۀلیبه وس

دو  نید و نبّوت استوار بوده و ایبر توح یانیعت وحیو شر ین الهیعت است. چون اساس دیاساس شر
ت یحقان و یهست یدگارن نور عقل است که انسان را به آفریرسند و ایمسئله، تنها با نور عقل به اثبات م

 و حّجت بالّذات است.  داردخطا در عقل راه ن ین،رساند. بنابرایآن م ۀن و آورندید
ن یبراه تیا تسلسل باطل در حجی، حجت بالّذات نباشد، دور یقی، اگر عقل و علم حقیاعتقاد ملک به
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به دست  یچ امریق هی، اثبات نخواهد شد و تصدیو برهان یلیچ دلیت هیو ادّله الزم خواهد آمد و حج
ن مورد، علم یا ررا دیعاقل ندارد، ز یبه خطا یبودن آن، ربط یتت عقل و ذاینخواهد آمد. البته حج

نفس و اغراض  یهوا ۀل غلبیست، بلکه به دلین یا حکم مخالف با واقع، به حکم عقل نورینادرست 
ن موارد، عاقل، خطا و اشتباه کرده و از نور یا ۀا مطابق قطع بوده و در همیا براساس ظّن و گمان ی ینفسان

ن یا یقن قطع با قطع منطیاست. فرق ا ردهقت اشتباه کینکه عقل در کشف حقیننموده، نه ا عقلش استفاده
الذات را ظاهر بیست، زین یاس حجت ذاتیو ق ین منطقیم براهین به دست آمده از تنظیقیاست که قطع و 

ت، اس یگریازمند دیاست که در کشف خود، ن یست، بلکه از امور ظلمانین نور و ظهور و کشف نیو ع
 ر خود باشد. یتواند کاشف از غین، نمیبنابرا

اقع مطابق با و یطور اّتفاقا به یست: یاز دو حال خارج ن یت قطع منطقی، وضعیالله ملکتینظر آ از
در توان  یطور اتفاقت بهین با واقعیقیگر نه مطابقت یر مطابق و جهل مرکب است. از طرف دیا غیاست 

از  ن، خارجیقی ابقتهم اصل مط یعنیدارد،  یخبردار شدن از مطابقت اتفاق یبرا یقاطع است و نه راه
(. 04، ۱9-2۲، ص1ق، ج194۱ یجی،ده است )ایقدرت انسان بوده و هم مطابقت با واقع بر او پوش

که از  ین کسانیات مختلف و متعارض در بین است که نظریا یقطع منطق یت ذاتیگر عدم حجیل دیدل
از واقع ندارند )همان،  تیشفکا ین منطقیقین قطع و ین، ایند، وجود دارد. بنابرابرخوردار یقطع منطق

 (.2۲، ص1ج

 یذات یّتچهارم: حج یژگی. نقد و3-4-1

علم( و ت یم)تعل یکسب معارف از راه استدالل و برهان و علم حصول یلیمذکور، منجر به تعط ویژگی
 توجه نمود: یدبا یرکه به موارد ز ی. در حالشودیم

 (. ۲؛ روم، 16۱؛ اعراف، 410؛ بقره، ۱9م و تعّلم دارند )انعام، ید بر لزوم تعلیتأک یاری،ات بسیالف( آ 
( و 1۱2؛ آل عمران،1۱1و  140کنند )بقره، یم و تعلم ذکر میاء را تعلیهدف از بعثت انب یاتی( آب

ند، کیآن را درك م یآنچه فطرت هر انسان یعنیح تفکر، یدهد روش صحیل که نشان مین قبیها مورد از اده
است و چون خدا و  آنطبعًا محتاج  یکه هر انسان یاست فطر یمطابق با قواعد منطق است. منطق، روش

م یها را بفهمم تا آنیح استدالل آن آشنا شوید به راه صحیز بایاند، ما نو مستدل سخن گفته یرسولش منطق
ها بوده و انسان یعین، استدالل و استنتاج، امِر طبی. بنابرا(216-21۱، ص۱، ج196۱، ی)طباطبائ

عت آنان فراخوانند و آنان را به یفطرت و طب الفمخ ین است که مردم را به راهیاء، منّزه از ایساحت انب
 یظرت عقل نیتواند حجیز نمین ین و مذهبیچ دی. هیندکورکورانه دعوت نما یرویل و پیرش بدون دلیپذ
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 (. ۲۱، ص4، ج19۲۱، یکند )طباطبائ یرا نف یو حّجت بحث فلسف
لکه ندارد، ب یناختصاص به اصول د یعقل برهان یتاست که استناد و استفاده از عقل و حج آشکار

 یستن یندانست، اما چن یرا به طور کامل عقالن ینفروع د توانیاالمکان راه دارد. نم یدر فروع هم، حت
 هاییاسو ق انبره یهاصورت یگر،. از طرف دیمو احکام دور کن ینساحت فروع دکه عقل را کامل از 

 ها را درک خواهد کرد. آن ی،که هر انسان عاقل یهستند، به طور یلاز دل نیازیو ب یهیبد یامور ی،منطق

 یپنجم: تطابق با عقل عمل یژگی. و3-5

از عقل ارائه  یالله ملکتیکه آ یفیتطابق دارد. تعر یبا عقل عمل یالله ملکتیمورد قبول آ عقل
عقل  ف ناظر بهین تعریناپسند است. ا یبازداشتن از کارها یعنیعقل،  یلغو یدهد، برگرفته از معنایم

 رت دارد.یکاماًل مغا یبوده و با عقل اصطالح یعمل

 پنجم یژگی. نقد و3-5-1

 ن است که:ین بحث ایاشکال وارد بر ا 
و  یشناسیهست ۀدها باشد، انسان در حوزیدها و نبایبا ۀت و نقش عقل در حوزیگر تمام فعالاواًل، ا 

باشد، ین مطلب با هدف خلقت که تکامل انسان مینخواهد داشت و ا یچ قدرت و ابزاریه یشناسجهان
شته باشد. به دا جودو یو وابستگ یوندپ یدبا یو عقل نظر یعقل عمل ینب یگر،د یناسازگار است. به عبارت

رگرداند، چه ب یو برهان یبه روش منطق یتیواقع یچرا نتوان به ه ینید یهاحوزه یدهایو نبا یداگر با یراست
عمل  دهایو نبا یدبا ینبه ا یدوجود دارد و اساسًا چرا با یدهاو نبا یدبا ینشدن ا یاتیعمل یبرا یضمانت
دارد،  یهلالله عرضوان یکه جناب ملک یریتفس ساسهرگز برا یکاست که مکتب تفک یسؤال ینکرد؟ ا

 خواهد ماند. یو هست باق یدبا ینکند و همچنان، گسست ب یهآن را توج تواندینم
 شود؟ یر میباشد، چگونه تفسیم یا عقل نظریو  یشناسیکه ناظر بر کارکرِد هست یاتیات و روایآ ًا،یثان

ُه َنْفًسا ِإاّل ُوْسَعَهایال ۀفیشر ۀیجا که طبق آاز آن ثالثًا، ُف اللَّ از وسع  یشکس را ب یچخداوند ه»، َکل 
گردد و با نداشتن یو قدرت مکّلف م یی(، انسان در زمان توانا1۱۱)بقره، « خودش مکلف نکرده است

رد زه ندان حویز در این یفین، تکلی. بنابراتاز آنها نخواهد داش یگونه درکچیه ییابزار درك مناسب، توانا
َماِء کَ یْنُظُروَن ِإَلی اإِلِبِل کَ یَأَفال مانند  یاتیو آ ِإَلی السَّ ا مردم در خلقت شتر یآ»، َف ُرِفَعْت یَف ُخِلَقْت َو

قتًا ی(، حق1۲ه، ی)غاش« نگرند که چگونه )به انواع حکمت و منفعت برای بشر( خلق شده است؟نمی
 یارشاد ۀها نداشته و صرفًا جنبآن یریکارگت و بهیسنخت، ین علیو توجه به قوان یبه تفّکر عقالن تدعو

 یافراد یارخواهد شد. چه بس یتفکر انسان یرویاز ن یمیمنجر به حذف بخش عظ ین،خواهد داشت و ا
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 یدهاو نبا یداب ینا ۀپشت صحن یتو دنبال واقع دهندیتن نم یف،به تکال ید،و نبا یدهستند که با صرف با
لغو  یرام یف،صورت سخن از تکل یننمود، در ا یینافراد تب یرا برا یاتواقع یناو اگر نتوان  باشندیم

 یاکه مفاد بخش عمدهخواهد شد. همچنان تاثیریلغو و ب یز،غرض از خلقت ن ییمخواهد بود، اگر نگو
به  یبر قرکه اکث یفیچون تکل باشد،یم ینهم یزبر اثبات نبوت و امامت است ن یلیلطف، که دل ۀاز قاعد

 بودن او منافات دارد.   یخداوند و صفت هاد یتکنند، با غرض هدا یچیها از آن سرپاتفاق انسان

 یانجیم یملک یدگاهاز د ی. قلمرو عقل در اصول اعتقاد4

  یعقل در خداشناس یگاه. جا4-1

 یش،عقول را بر معرفت خو یتعال یبه صراحت داللت دارند که خدا یاتروا یانجیم ینظر ملک از
آن  گاهیکه واجد عقل و عارف به جا یکس ین،نموده است. بنابرا یخود را بر عقل معرف یعنیمفطور کرده، 

و درجات  اتباست به حسب مر یخواهد و از آنجا که وجدان عقل را مراتب یتعال یباشد، عارف به خدا
 ییکه روشنا یخواهد بود و کس یمراتب و درجات یدارا یزکماالت عارفان، پس، معرفت خداوند متعال ن

 ینترشاهد و صادق ینتربهتر خواهد بود و عقل روشن یشباشد، معرفت او از خدا یشتراو از عقل ب ۀو بهر
 (29، ص1969 یانجی،م یبرهان بر معرفت خداوند است )ملک

ردن کتوجه و نظر  یعنیخداوند خودش را بر عقول شناسانده است،  ینکها یشان،ا یدۀبه عق همچنین
بر بندگان و بعد از حضور عارف است در  یوضع متقن، بعد از معرف یعمد یرها و تدبو نشانه هایهدر آ

شناساندن  ازبعد  یتعال یاقرار و اعتقاد به خدا کهین(. خالصه ا29)همان، ص یتعال یمحضر خدا
ول و محص شودیتوهم واقع م که مورد تصور و یباشد، نه اقرار و اعتقاد به صانع کلیها مخودش بر انسان

عقول  یتعال یاست که اگر خدا ینا یشانمقصود ا رسدیاست. به نظر م یمنطق یو برهان اصطالح یاسق
 ش،یننظام متقن و محکم آفر یدنبا د توانستندیها نمآن کرد،یو خردها را به بر معرفت خود مفطور نم

 ینر ا. البته ذکیستبه شناخت او ن یآن که فراتر از عقل است. عقل را راه یراآن را بشناسند، ز ینندۀآفر
 دارند. یبه عالم اله یازعقل و احکام آن را متذکر شوند، ن ینکها ینکته واجب است برا

 و رسوالن یامبرانعقل در شناخت پ یگاه. جا4-2

گاها یمانهمعتقد است که سنت حک یاتبا استناد به روا یانجیم ملکی  نینه خداوند متعال بر او آ
آنان و  یتهدا یبرا یانیها دارند، اگر هادکه انسان یذهن یشده که به جهت بساطت فکر و سادگ یجار

داوند که خ ینخواهند شد و نور فطرت یتبه حق، هدا گاهیچفرستاده نشوند، ه شانییراهنما یبرا یمذکران
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عقل که خداوند در  ییها نخواهند داد و از روشنابه آن یمتعال آنان را بر آن مفطور کرده است، سود
و آثار  یتو ترب یمبه تعل یدشد یازها ننخواهند برد. پس، انسان یانهاده، بهره یعهوجودشان به ود

 –یدشخدا و توح یو فطر یضرور تمعرف یعنی -نعمت فراموش شده یادآوریعقولشان و  هایینهگنج
 دارند.

، به بندگانش داده یتعال یکه خدا یاو جز به عقل یقو رسول و تصد یامبرپ یصراه تشخ همچنین
و  که به او دروغ یآورنده به خدا و اقرارکننده به او، از کس یمانبا عقل و خرد است که ا یراز یست،ممکن ن

 . شودیداده م یصافتراء بسته، شناخته و تشخ

  گیرییجه. نت5

بودن  یبودن و حجت ذات ییبودن و اعطا و تجرد و علم یتنور هاییژگیکه عقل را با و یکتفک مکتب
مواجه است. از  یاریبس یهاها و تعارضها، چالشبا ابهام کند،یم یبودن معرف یو منطبق با عقل عمل

ه ک شودیم یمدع یحال به نادرست یندر ع یول گیرد،یرا از فالسفه وام م یمبان یبعض یگر،د یسو
ا مذکور ر یظهور یا یداللت نص کهین. بدون اآیدیظاهر کتاب و سّنت به دست م یا یحاز صر یشمدعا

 کهینا یناست که در ع ینا یانجیم یو از جمله ملک یکاصحاب مکتب تفک ۀکنند. مشکل عمد یینتب
 اتیو مدع برندیبه سابقه بهره م مسبوق یرخاص و غ یو قرائت یرخود از عقل و استدالل و برهان البته با تفس

ده و تخطئه کر یشانهاو استدالل هایلفالسفه را در تحل یژهخودشان بو یرغ کنند،یخود را موجه قلمداد م
به  کهنیسؤال پاسخ دهند و آن ا یکبه  بایستیم یک. بزرگان مکتب تفکدانندیحق را در انحصار خود م

 یااشد و ب یاتو وجدان یهیاتاز بد کهآن بدون آن ّیتشما از عقل و حج تو قرائ یلو تحل یرتفس یل،چه دل
 یونو اصول یشمنداناند یگرد یلو تحل یرظاهر کتاب و سّنت استخراج شود، معتبر است، اما تفس یااز نص 

 شماریب به حل ابهامات یبتواند تا حد یدپاسخ به سؤال مذکور شا اعتبار؟یو مخصوصًا فالسفه، باطل و ب
 مکتب کمک کند.  ینا

معتقد است، خداوند خود را به  یانجیم یملک ی،در بحث خداشناس یمشاهده کردکه م گونههمان
 رسدیدارد. به نظر م یاز عقل بستگ یمندبهره یزانمعرفت خداوند به م یزانکرده و م یها معرفعقول انسان

با دور  شد، وارداز عقل  یشانا یفکه بر تعر ییعقل در تفکر انسان عالوه بر نقدها یبخشبحث معرفت
داوند از طرف خ یکساناست که به صورت  یعقل موهبت یریماگر بپذ یرامواجه است، ز یزن یباطل منطق

 افتیبندگان به جهت شدت و ضعف در یمندو تفاوت آن به مراتب بهره گرددیمتعال به بندگان اعطاء م
 یناست که ا یهیبد یست؟ل چت عقیافها در درمنشاء شدت و ضعف انسان یدد یددارد، با یها بستگآن
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از عقل، مشروط به عمل  یبرخوردار یاردارد. حال مع یبستگ یعمل و بندگ یزانشدت و ضعف به م
صورت دور باطل،  یناز عقل که در ا یبرخوردار یزانمنوط به م یو مراتب عمل و بندگ یزانخواهد بود و م

 یات،واو ر یاتباشد که به استناد آ یدیو تقل نهکورکورا یدصورت، عمل با ینا یرو در غ افتدیاتفاق م
از  رایز افتد،یدور اتفاق م یانجیم یملک یدگاهاز د یزدر بحث از نبوت ن یناست. همچن یحمذموم و قب

عقل در  یگراست و از طرف د یسرم ییعقل اعطا یلۀها به وسآن یقو تصد یاله یامبرانپ یصتشخ یطرف
. همانگونه که قبال هم اشاره شد، عقل باشدیم یو رسوالن اله مانالع یازمندخود ن یو کارآمد یتفعل

 ۀیقطر یبرا یابزار تواندیکه م باشدی(، متضمن الهام و اشراق می)عقل عمل یانجیم یمورد نظر ملک
 ّیته و حجمتقن نبود یشاناز نظر ا یز. البته کشف و شهود نیاستدالل عقالن یقۀکشف و شهود باشد، نه طر

 .ندارد
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