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 ينياد دينقد عقل خودبن
 amin1980306@yahoo.com دکتراي کالم دانشگاه قم دانشجوي/  يحسن احمد

 daneshshahraki@qom.ac.ir   استاديار گروه کالم و فلسفه اسالمي دانشگاه قماهلل دانش شهرکي/ حبيب
 86/66/6931ـ پذيرش: 67/05/6931 0دريافت: 

 دهيچک
ن مکتب را بـا يکه ا يتيشمار آورد؛ شخصک در دوران معاصر بهياز ارکان مکتب تفک يکيد يرا با يمياستاد محمدرضا حک
 درخـور کسـب کـرد  يـيش اعتبار و آبرويها انداخت و براشه بر سر زبانيش از همه و هميش بيخو يآثار جذاب و خواندن

هـاي گزاره يفهمـ، تالشي بـراي خـا  يمياستاد حکان و از جمله يکيتفک ياز سو« ينياد ديعقل خودبن»دگاه يطرح د
ر تقسيمي کلي بـه دو قسـم دگاه، ابتدا عقل دين دياست  در ا يو واردات يا تقاطهاي شهيراستن آن از شوائب انديو پ ينيد

ديني به د يل اتصـال  اديا همان عقل خودبني ينينکه عقل پساديشود و سپس با استناد به امي ميتقس ينيدپيشاديني و پسا
هـاي حوزه ديگـرن عقـل از يـا ياج مبراست، بر اسـتقالل و خودبسـندگياحت يانحا ياز تمام يا ه يزال وحبه کانون الي

 يابيـبـه نقـد و ارز يليو تحل يفيو با روش توص يمياستاد حک رو با تمرکز بر آثار ود  در پژوهش پيششمي ديتأک يمعرفت
ت الزم يـاز کفا شتـوجه درخـور يهايها و کاستل ضعفيدگاه به د ين ديجه آن شد که اعتبار ايم  نتيدگاه پرداختين ديا

 نيـيان تبيـو تعارضات موجود م ينياد ديساز عقل خودبنظير ابهام در ماهيت و عناصر هويتن ييهاست؛ ضعفيبرخوردار ن
 د از آنها عبور کر يسادگتوان بهنمي ک کهيمکتب تفک يو مبان يمياستاد حک

  کي، مکتب تفکينياد دي، عقل خودبنييعقل ابتدا، يميمحمدرضا حک: گانواژکليد
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 مقدمه

ي عنـي يز و عدم تداخل و مزج سه حوزه معرفتـيتما يکه خواهان و مدع يدگاهيد ياست برا يک عنوانيمکتب تفک

دانسـت  از شـارحان و  معاصـر ن تفکر در دورانيدار ارا بايد طاليه ياصفهان يرزامهديمقرآن، برهان و عرفان است  

 يمـياسـتاد محمدرضـا حک ،ج آن داشـتهيه و تـرويغ و توجيدر تبل يتوجهه که سهم قابلين نظريهمت امروجان بلند

ن يـرود بر امي شمارک بهيه تفکينظر يقت رکن محوريکه در حق« ينياد ديعقل خودبن»با جعل اصطالح  ياست  و

عت يجانبـه بـه شـري همـهاتکـا ي،نـيد يقيو معارف حق ينيقت معارف ديبه حق دستيابيورزد که راه مي نکته اصرار

دانـد و معتقـد اسـت مي ليعل يمعارف ا ه يافتن به بلندايرا در بار يا عقل فلسفيو  يو سطوح يياست  او عقل ابتدا

از سـطوح  يردن وحـمه کـينامحدود بال تفکر و تعقل را به پرواز درآورد که عقل را با ضـم يتوان در مداري ميزمان

کـرد دفـاا از يبـا رو غا بـاً يمياستاد حک هايديدگاهک و ي  منتقدان مکتب تفکبرسانيمو به اعماق و دفائن  کنيمجدا 

در  اند،دگاه نگاشـته شـدهيـن ديـا رد ايـکـه در دفـاا  ياز آثـار يانـد  گزارشـفلسفه پاي به ميـدان نقـادي گـذارده

آثـار مـرتب   ديگرن پژوهش را از يگرد آمده است  آنچه ا يربان يهاد نوشته «کيمکتب تفک يفيتوص يشناسکتاب»

ان رکـن رکـين نظريـه بـه عنـو ينـياد ديـاز عقـل خودبن يمياستاد حکن ييتب يتمرکز بر نقد و بررس ،کندمي زيمتما

باور است کـه عقـل ن يم  نگارنده بر ايلسوفان باشيت فيثيآنکه خواهان احقاق حق فلسفه و اعاده حتفکيک است؛ بي

ن عقـل را يـت ايـکه هوياگونهناپذير است؛ بهاغماضهاي يها و کاستيگم، دچار سردرنييدر مقام تب ينياد ديخودبن

 يپاسخ فراوان و مهمـهاي بيپرسشبا  ينياد ديدگاه عقل خودبنيدر پرده زمخت ابهام گرفتار ساخته است  طراحان د

؟ يسـتچ ينـياد ديبنسازوکار تکوين و توسعه عقلي با عنوان عقل خودند که يد بگوينمونه با   برايندابانيدست به گر

سـاز عقـل بيان ديگـر، ارکـان هويـت ست؟ و بهيعقول به صورت مشخ  چ ديگراد از يعناصر جداساز عقل خودبن

جـو کـرد  ودر علوم مختلف جسـت «يشناسروش»ت يد در اهمين پژوهش را باياند؟    ضرورت اکدام ينياد ديخودبن

 يآثـار يش توجـه نشـود،هايکاستبه است و اگر  ينيمطا عات د يشناسبنياد ديني ديدگاهي در قلمرو روشعقل خود

 يدسـتان روشـ بـهزمـام کـار را  ينـيه معارف دين و توجيياد، شرح و تبيبار به همراه خواهد داشت  اگر در اصطانيز

 سـم يانگـارشناسي، سهلايم  در روشمعارف را امضا کرده حکم اعدام يدر واقع پا ،ميادعا بسپار، هرچند پرناکارآمد

انـد د يـل محکمـي بـر درسـتي تومـي عيان در عـا م اسـالم و تشـيآموز اخبارمهلک است و تجربه ناموفق و عبرت

 ن دست باشد ياز ا ين مورد خاص و موارديگونه در اانديشي وسواسحزم

 يمياستاد محمدرضا حک يآرا از يگزارش. 1

 کيتفک مکتب در عقل منزلت .1-1

 فهـم انحصـار تعقـل، بـه قـرآن يشگيهم دعوت ليد  به مکتب نيا  دارد واال يمتيق و ارج ،کيتفک مکتب در عقل

 عقـل کارگيريبه بر تعقل در معصوم ميتعا  فهم انحصار و تعقل به معصوم يشگيهم دعوت تعقل، در قرآن يديتجر
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 قلمـروهرچنـد  يمياستاد حک قرائت در انيکيتفک(  75ا ف، ص6936،يميحک) دارد ياژهيو ديتأک تعقل از يوربهره و

 انينسـ طـاق بـه مزبـور يقلمروهـا از کيـچيه در را عقل سهم اما ،دانندمي جدا گريکدي از را عرفان و فلسفه ن،يد

 و درسـت  يتشـخ  کـن ،انـدعقلسـار نوش چشمههرچند همه مکاتب مزبور جرعهنجاست که ينکته ا  سپارندنمي

 در گـريد انيـب بـه  (70، صهمـان) کشـف و ينظر عقل ،يوح يعني است؛ کدام هر نماد آن از آخر سخن و يينها

 و دارد مقـدمات در کننـدهنيـيتع ينقش ،عقل و ديگومي کشف را آخر سخن عرفان در و است عقل با اصا ت فلسفه،

 رسـاندمـي متصور سطوح نيتريعا  به شيخو اتيعنا پرتو در را عقل و کندمي يگسترانهيسا که است يوح ن،يد در

 ( 680،686،688، ص6966 ،يميحک)

 ينياد دي. عقل خودبن2-1

 ينياد ديعقل خودبن يستي. چ1-2-1

، عقل بر اساس قضاوت صادره از خود عقل، در ادراک حقائق به استاد محمدرضا حکيميدر قرائت تفکيکي 

همه حقـائق را خـود بـه خـود « عقل خودبسنده»بسندگي و نابسندگي است  صورت عام، داراي دو مرحله 

هاست؛ اما در صـورت ارائـه درسـت فاقد ادراک خود به خود همه حقيقت« عقل نابسنده»کند و ادراک مي

روست که (  ازاين89ا ف، ص6936حکيمي، ) ديآموضوعات به اين عقل، از عهده درک و تصديق آنها برمي

انه که سلوکي در جهت رسيدن به تمامي کمـاالت ممکـن انسـاني اسـت، بـه دو هـادي در سلوک متشرع

تنهايي يـا بـا کمـک گـاه کـه عقـل بـههمان(  به بيان ديگر آن) يباطننيازمنديم: حجت ظاهري و حجت 

گـذارد، بـه سـبب محـدوديت عناصري مانند تجربه، مشاهده عيني و کشف، پاي در کارزار فهم حقايق مي

هـاي موجـود در عـا م هاي عوامل امدادي مذکور، در درک و کشـف تـام واقعيتوديت تواناييذاتي و محد

خورد و دست تواناي وحـي بـه هستي کامياب نيست؛ اما آنجا که ز ف عقل به ز ف بلندباالي شرا گره مي

خـدا و  (  براي مثال عقل در اثبات اصل وجود57همان، صشود )آيد، توانايي عقل نامحدود ميامدادش مي

اوصافي نظير علم، حيات و قدرت به نحو اجمال خودبسنده است، و ـي در درک چگـونگي صـفات خداونـد 

(  بنابراين عقل ابزاري )عقل سطوحي، عقل ابتدايي، عقـل فلسـفي، 75و  71همان، صاست )محتاج وحي 

و ازآنجاکـه اصـل،  گشـاي کامـل نيسـتي و   ( راهاپوستهعقل صوري، عقل يوناني بنياد و ا تقاطي، عقل 

يعني دفائن و اعماق عقل و نه سطوح آن است و ايـن مطلـب مهـم بـر اسـاس « عقل دفائني»رسيدن به 

، خطبـه اول( از جملـه 6953ا بالغـه، )نهج« و يثيروا  هم دفائن ا عقـول»تعا يم اوصياي دين که فرمودند: 

نيازي چون وحـي آويخـت و بـراي ان بيهاي اختصاصي انبياي ا هي است، بايد دست نياز را به دامرسا ت

را بـه  اشعمـدهروست که مکتب تفکيک توجه رسيدن به آن هدف مقدس و الزم از او ياري جست  ازاين

عقل سطوحي و »معطوف کرده است و روي خوش به « عقل خودبنياد ديني»و يا « عقل اعماقي و دفائني»

 ( 59-16ا ف، ص6936حکيمي،دهد )نشان نمي« يوناني بنياد و ا تقاطي
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داند و آنهـا را از اهـم بـه مي هفت مرتبه يعقل و تعقل را دارا يمياستاد محمدرضا حکن نگرش، يبر اساس هم

  عقـل و 9 ي؛  عقـل و تعقـل عرفـان8 ؛(ي، فطري، نوريدفائن) يانيوح  عقل و تعقل 6 شمارد:ميبرترتيب مهم، بدين

  عقـل و تعقـل 1 يي؛صـدرا يعرفـان -ي  عقل و تعقل فلسـف7 ي؛مشائ ي  عقل و تعقل فلسف7 ي؛اشراق يتعقل فلسف

  ي  عقل و تعقل تجرب5 يي؛استقرا

شـود و عقـل در مـدار بـاز و مي عقل در آن، با فعلهاي ن مراتب، مرتبه نخست است که تمام با قوهين ايباالتر

ده و عمـل و رهـا شـدن از يـن عقل محصـول تشـرا تـام در عقيا  (606و605، صرد )همانيگمي محصور قرارغير

 سـرِّ  (76، صهمـاناست )م يز، اغراض نادرست، اعمال نادرست، افکار ناسا م و اصطالحات و مفاهيغرا يهاحجاب

گـر يان ديـبـه ب  کـرد وجوجسـتن نکتـه يد در همـيز بايبر عمل به عبادات و ترک محرمات را ن يد مکتب وحيتأک

ده و بـارور شـدن ييو زا« يفطرت ا ست»  موجب بازگشت به يع شرايجمت يو سلوک متشرعانه با رعا يعبادات شرع

 سر بر خواهد آورد: يقيو سپس عبادت حق يقيخواهد شد که از قبل آن معرفت حق« يعقل نور»

 عبادت حقيقي   يقيمعرفت حق  يعقل نور  عمل به عبادات و ترک محرمات

ن يز همـيـ( ن7، ص6جق، 6767، يعـاملحر) «ا رحمانا عقل ما عبد به »که فرمود:  سخن امام صادق يمعنا

 ( 79ا ف، ص6936، يميحکاست )

ا دوام حرکت در مـدار بـاز لي است که علياست  عق يده در بستر وحيعقل آرم ينياد ديخالصه آنکه عقل خودبن

 يياسـت کـه بـال پـروازش را در فضـا ياپرنـده، ماننـد يکند و به جهت معاضـدت وحـمي رمحصور را تجربهيو غ

( 670، ص6919،يحرانـشـعبه اب) «ع ا قلـوبيـرب»ات، يم را در روايست که قرآن کرروازاينگشوده است؛  يتناهيال

  (865و861، ص6966 ،يميحکآزاد ) يهاها و جوشششيمبدأ رو يعني؛ انددانسته

 ينياد ديعقل خودبن يي. چرا2-2-1

کند، تأکيد بـر بيش از همه خودنمايي مي استاد حکيميآنچه در موضوا چرايي عقل خودبنياد ديني در آثار 

محدودانديشي و محدوده داري عقل منفصل از وحي است  محـدوديت و نابسـنده بـودن عقـل مسـتقل از 

تـوان وايـات نيـز مياز برخـي ر ثانيـاًحکم خود عقل است و  اوالًتر نيز بيان شد گونه که پيشوحي، همان

 وَسـَ ِ فِـي ا سـِّرَاجِ کمَثَـلِ ا ْقَلْـبِ فِـي ا ْعَقْـلِ وَمَثَـلُ أَ َـا»اشارات و تنبيهاتي بر آن يافت؛ روايـاتي نظيـر 

( که با تشبيه نقش عقل در ساختمان وجـود آدمـي بـه چـران خانـه، 33، ص6جق، 6709مجلسي، «)ا ْبَيت

کند، اين نکته ظريـف و  طيـف را نيـز گوشـزد آن دال ت مي آفرينيبخشي و معرفتضمن آنکه بر روشني

کند که سان نورافشاني چران خانه محدود است و تنها چيزهايي را نمايان ميکند که پرتوافشاني عقل، بهمي

(  عقل در همه علوم نيازمند به عاملي بيـرون از ذات 71ا ف، ص6936آن قرار گيرد )حکيمي،  رس پرتودر 

علوم حسي و تجربي نيازمند حواس و آزمون و تجربه، در علوم تاريخي نيازمند مسموعات خويش است؛ در 

و منقوالت، در علوم استقرايي نيازمند آمار و استقرا، در علوم فلسفي محتاج قواعد منطقي، در علوم عرفاني 
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همان، ) ليتنزو اشراقي نيازمند کشف و اشراق و معيارهاي صحت کشف و در علوم وحياني نيازمند وحي و 

 اي بدين شرح است: گانههاي دهداراي محدوديت استاد حکيمي(  عقل مستقل از وحي از منظر 665ص

   ؛قيحقاادراک  هايراهت در شناخت همه ي  محدود6

   ؛قيحقاشناخت خود  ت دري  محدود8

   ؛اندشدهدرک  يااندازهکه تا  ييهاقتيت در شناخت همه ابعاد حقي  محدود9

 ؛گريکديشده با هاي درکقتيت در ادراک کامل رواب  حقيمحدود  7

   ؛به طور خاص() يفراعقلق يت در شناخت حقاي  محدود7

 ؛محض يدر معرفت موضوعات عقل ير معرفت موضوعات فراعقليت توان عقل در ادراک تأثي  محدود1

 ي؛و تجرب يدر معرفت موضوعات حس ير معرفت موضوعات فراعقليت توان عقل در ادراک تأثي  محدود5

   ي؛و شهود يدر معرفت موضوعات کشف ير معرفت موضوعات فراعقليت توان عقل در ادراک تأثي  محدود6

   ؛ت توان عقل در ادراک روش درست استفاده از عقلي  محدود3

  (87و  87ب، ص6936، يميکننده معرفت )حکيت توان عقل در ادراک عوامل خنثا  محدود60

منتهاي آن، حرکت تکـاملي بشـر را نظر از امداد وحي و اتصال به خزانه بيها با قطعمحدوديت اين

کند  به بيان ديگر، غايت غايـات زنـدگي انسـاني، رسـيدن بـه ناپذير ميهاي جدي و جبراندچار آسيب

واقعيت  به« علم تام»روحانيت کلي و کمال مطلق است  رسيدن به کمال مطلق موقوف بر دو امر است: 

گيرد که مراتب سرچشمه مي« علم محي  ا هي»از « علم تام«  »تربيت ا هي»وجودي انسان و جهان و 

اسـت کـه از « واليت تکويني»نيز از مقو ه « تربيت ا هي»اعطايي آن جز در نزد معصوم نيست  اساس 

رسـيده اسـت   و از طريق او به ديگـر معصـومان و از طريق پيامبر به علي طريق خدا به پيامبر

، 6939حکيمي، کرد )است رجوا  بنابراين براي رسيدن به کمال مطلق بايد به کامل مطلق که معصوم

، 6جق، 6705کلينـي،است )(  کارکرد عقل که در روايات از آن به حجت باطني تعبير شده 653و656ص

 -از اوست تا آدمي با فهم آن حقايق به کمال انسـاني( يافتن حجت ظاهري و اخذ حقايق مکتوم 61ص

 ( 18ا ف، ص6936حکيمي، برسد )ا هي خويش 

، يمنقطـع از وحـ يورزآن است که معلومات حاصله از عقـل دهدمي بدان توجه يمياستاد حککه  يگرينکته د

کنـد مـي از اعتبـار سـاق ، سـاختهز دچـار خدشـه ي، معلومات را نيختگين آمياست و ا ياريخته با مجهوالت بسيآم

   :(78، صهمان)
به چه  يراستآيد، بهمي     غرق در هزارها مجهول به دست انسانيک معلوم نسبيکه  يندانستن  هنگام يعنيکم دانستن 

 ،يمير را با خود به همراه دارد )حکيل جهل کثيعلم قل افته است؟   يدست « ياالمرحقايق نفس»و « علم صحيح»به اندازه 

  (673، ص6966
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بـه طعـن و  يتوان واکنشـمي را يمياستاد محمدرضا حکان و از جمله يکيتفک ياز سو ينياد ديطرح عقل خودبن

 يدر قضـاوت تـاريخ فلسـفهدر مجلـد دوم از کتـاب  راسلز دانست  ين برتراند راسلر ينظ يمتفکران غرب يض برخيتعر

 سد: ينوي ميتأمل درباره فلسفه و تمدن اسالم درخور
 يطورکلبه  هستند شارح اساساً رشدابن و نايسابن چون يمردان  ستين تياهم حائز عيبد و لياص تفکر عنوان به يعرب هفلسف

 و يشناسـسـتاره در و نوسيجـا  از طـب در و ان،ينوافالطون و ارسطو از عه،يمابعدا طب و منطق در يعلم فالسفه اتينظر

  انـدزده يچاشـن يرانيا ميقد ديعقا با را خود ينيد فلسفه زين عرفان اهل و شده، گرفته يهند و يوناني منابع از اتياضير

 نهيزم در آنان اتيکشف و دهندمي نشان يتازگ يميش و اتياضير نهيزم در اندنوشته يعرب زبان به را خود آثار که يسندگانينو

 از و هنـر جهـت از خود، ادوار نيبهتر در ياسالم تمدن  است بوده ياگريميک در آنان هايپژوهش يتصادف جهينت يميش

، 6959نداد )راسل، نشان ينظر مسائل در مستقل تفکر نهيزم در يقدرت چيه کني  و بود، شيستا قابل ياريبس يفن جهات

  (736ص

 سد: ينومي ا هيات ا هي و ا هيات بشريدر کتاب  ،راسل يانيپا جملهبا نقل  يمياستاد محمدرضا حک
ش يگانگان پياز ب يريگم متهم به نداشتن تفکر مستقل و وامين با داشتن قرآن کرين ديست که ايافسوس نه يا ماياکنون آ

، 6966 ،يمـيآن )حک يو اصرار بر آن و روشن کردن مباد ينياد دين است سر مطرح کردن عقل خودبنياز اسالم شود؟ ا

  (895ص

 ينقد و بررس. 2

(  بنـابراين 869، ص6930نکونام، اند )دانستهواقعه، خبر و نظر نقد را شرح معايب و محاسن شخ ، عملکرد، 

درباره عقل خودبنياد ديني، مناسب است محسنات آن را کانون  استاد حکيميهاي ديدگاه پيش از بيان کاستي

 توجه قرار دهيم 

معـارف  يبهـاراث سترگ و گرانيتوجه دادن به م ي،نياد ديه عقل خودبنيسن طرح نظرد تنها حُيو شا نيترمهم

ورت صـ يمـياسـتاد محمدرضـا حکچـون  يوا و استوار دردمنـدين مهم با قلم شيآنکه ا ويژهبهاست؛  ييو روا يقرآن

يـز، برسـاختن اصـطالحات تـازه و انگنيک کـالم، تحسـيو در  يميقلق، ساده و صمگرفته است  عبارات شناور، کم

و تکرار مضمون واحد در قا ب عبارات متنـوا و اثرگـذار و اسـتناد  ي، توا ير عقل دفائنيات نظيگرفته از قرآن و رواوام

 يآنانکـه بـا برخـ يبـرا يحتـ ، آثـار او رايمـياستاد حکمند و پرتالطم معارف وحياني، در کنار روح دغدغهبه  يدائم

 يهين کـرده اسـت  بـدي، محرک و شـورآفريجذاب، خواندن يامجموعهل به يتبد ،ندارند يسر سازگار شيهاشهياند

است که در مقام طرح و شـرح  يست؛ بلکه حسنين« ينياد ديعقل خودبن»ه يمربوط به اصل نظر يژگين وياست که ا

وه يامـا شـ ،رسـدمـي به نظـر ناپذيرمبهم و دفاا يدگاهيد« ينياد ديعقل خودبن»هرچند  يعنيکند؛ يي ميآن خودنما

آورد؛ ماننـد آنچـه در قصـه مـي ور را بـه ارماـانت مـذکيـاست کـه مز ياگونهشرح آن به  طرح و ين و حواشييتب

 موجـبامـا  ،نبـود يان قابل دفاعيجر ينظر ينکه به جهت مبانيبا ا يگريان اخباري  جرميابوده ششاهد يگرياخبار

 شـد و يعالمه مجلس االنوار بحارهاي حديثي ارزشمندي نظير ن مجموعهيو تدو تيب حياي بسياري از روايات اهلا
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در گوشـه عز ـت و انـزوا  يگريش از دوره رواج اخبـاريرا که تا پـ عيون اخبار ا رضاعه مانند يش يثياز کتب حد ياريبس

  (805و 63، ص6936 ،ياز انزوا خارج کرد )بهشت بسياريده بودند، تا حد يآرم

از ارکـان مهـم  ينـياد ديـار اسـت  عقـل خودبنيسخن بسـ ي،نياد ديعقل خودبن يهاييها و نارسايدرباره کاست

 يالدفاا از فلسفه و عرفـان، در البـه کرديبا رو غا باًک يمنتقدان مکتب تفک روازايناست؛ « کيمکتب تفک»دگاه يد

  انـدکردهموجـود در آن را برجسـته هاي و رخنـه دهيکشـز بـه چـا ش يرا ن ينياد ديش، عقل خودبنيخو يآثار انتقاد

کـه  ييهـاکاسـت چـا شوکمفان و عرفان و عارفان و تکرار بيلسويسفه و فن مجال درصدد دفاا از فلينگارنده در ا

در آثـار  ينـياد ديست؛ بلکه بر آن است که با تمرکز بر عقل خودبنين انددادهقرار  ينياد ديعقل خودبن يگران فرارويد

توجـه  بـدانهامنتقـدان  ديگـر اساسـاًا يـرا که  يو ابهامات هايکاست، يمياستاد محمدرضا حکمشهور معاصر،  يکيتفک

 :ندقرار دينن کمبودها و ابهامات بيان کند  ايب اندا کمتر بدانها پرداختهيو نکرده 

ن قـوه يـادراکـات ا ياسـت بـرا يشود و گـاه عنـوانمي اطالق« مدرکه»و « قوه عا مه»گاه بر « عقل»واژه   6

 سـازوکار، مربـوط بـه ينـياد دين عقل خودبنيياز جمله ابهامات موجود در تب  (983، ص9جق، 6787، ا متأ هين)صدر

ابقه و مـا سـي ادراکات تازه و بـيمه شدن آن به عقل، اعطايجه ضميو نت يا کارکرد وحيآن است که آ يتوانمندساز

آنجـا کـه از  يمـياستاد حکا يگر آيان دي؟ به بين ادراکاتيفهم چن يقوه مدرکه انسان برا يسازاليعلم است يا توانمند

ن قـوه يـا ادراکات اي است کردهد، قوه مدرکه را اراده يگومي به آن سخن يمه شدن وحيو ضرورت ضم ييعقل ابتدا

ش ياست که پـ يدرک معارف ين عقل براي، توانمند شدن اييو ابتدا يبه عقل سطوح يمه شدن وحيا ثمره ضميرا؟ آ

را از مـدار  يعقـل سـطوح ين، قـوه ادراکـيروآفرين ييسان داروهب ياز انضمام، امکان ادراک آنها وجود نداشت و وح

بلکـه  ،ستيعقل به عنوان قوه مدرکه ن ييافزاکند، يا ثمره چنين انضمامي توانمي محدود خارج و وارد مدار نامحدود

 هـر دو معنـا مشـاهده يمياستاد حکد آنها را ندارد؟ در عبارات يص ييتوانا يياست که تور عقل ابتداي معلومات ياعطا

، 6936،يمـيحککنـد )مـي ريو اعمـاق عـا م تفسـ يهسـت يداهايـرا گاه به ناپ« دفائن ا عقول»شان يا ثالًم ؛شودمي

رسـد کـه هـر دو معنـا بـا هـم اراده مـي ا بته گاه به نظر  (667، صهمانعقل ) يدايناپ يها( و گاه به توان50ص

، )همـان «ديو اعمـاق عـا م رسـ يدفائن هسـتتوان به مي عقل يدفائن يروهايبا ن»سد: ينومي آنجا که مثالً؛ اندشده

ي ب عقل سـطوحي، نصيعقل منقطع از وح يبرا ناپذيرع و کشفي، هم معارف تازه و بدين معنا که وحيبه ا ؛(50ص

 دهد مي او را توسعه يهايکند و هم توانمندمي

د ؤيـم يمياستاد حکرات از عبا ياريکه ظاهر بس گونههمانم که مقصود از عقل، قوه مدرکه است )ياگر فرض کن

سـت؟ يچ يوحـ ياز سـو يقـوه ادراکـ يکار توانمندسـازشود که سازومي ن پرسش مطرحيگاه اآن ،است( ين تلقيا

از قلمـرو  اساسـاًا يا عقل نسبت به آنها دچار غفلت و تاافل است و ياست که  ين نقش با عرضه معارفيا يفايا قاعدتاً

ا يـگرفتار غفلت  يلياما به دال ،فهم آنها را دارد ييتوانا مستقالًکه عقل  يشک عرضه معارففهم عقل خارج است  بي

در  يگـر نقـش وحـيان ديست؛ بلکه اخبار از مقدورات مافول است  به بيعقل ن يتاافل نسبت به آنهاست، توانمدساز
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 يهـاييه توانـانکـينـه ا ،کنـدمـي گوشـزد يعقل را بـه و يهاييتوانا دائماًاست که  يار شاطرين صورت، نقش يا

 د يفزايب يبر و يديجد

 ن پرسـش مطـرحيـگـاه ام که از قلمرو فهـم عقـل خـارج اسـت، آنيبدان يرا عرضه معارف ياما اگر کارکرد وح

شـود؟ بـه مي فهم آن را ندارد، تواناتر از قبل ييکه توانا يافت معارفيچگونه با در يو سطوح ييشود که عقل ابتدامي

توانـد ي مـيشـده ارتـزاق کنـد و زمـانشود که قوه عاقله از معرفت عرضهمي عقل افزوده ييبر توانا يگر زمانيان ديب

  انـدشده خارج از قلمرو فهـم عقلو فرض بر اين است که معارف عرضه ارتزاق کند که قدرت فهم آن را داشته باشد

ا يـم و ياز دهانش به او بده تربزرگ يا قمه ،است يکه دچار ضعف جسمان يت کسيتقو ين مانند آن است که برايا

 هضم آن را ندارد  ييم که توانايکن يير غذايرا درگ اشمعده

مکانيزم تقويت عقل ابتدايي را تن دادن بـه سـلوک متشـرعانه بـا  استاد محمدرضا حکيميا بته در جايي 

کند و نتيجه آن را بازگشت به فطرت ا ستي و تعقل به عقل نوري رعايت تمامي شراي  قلبي و قا بي بيان مي

شـود و قـدرت دريافـت و درک (  در اين صورت است کـه عقـل توانـا مي76ا ف، ص6936داند )حکيمي، مي

جانب عقل نوري را که بنا بر اعتقاد تفکيکيان حقيقت مستقلي خارج از نفس انسـاني اسـت  معارف موهوب از

يابد؛ اما نکته اينجاست که سير و سلوک متشرعانه با رعايت تمامي شراي  قلبي و قا بي زمـاني بـه انجـام مي

رت ديگر، از جمله شراي  کند  به عباآورد که سا ک بداند و بفهمد که چه ميرسد و نتايج مطلوب به بار ميمي

کنـد  بنـابراين بـه سلوک متشرعانه تام، توانايي عقل سا ک در فهم حقايقي است که شريعت بر او عرضه مي

روسـت کـه هاي عقـل آدمـي اسـت  ازايـنها و تذکر به تواناييرسد که نقش شريعت، زدودن حجابنظر مي

در مـواطن  استاد حکيمـيکه مورد استناد « دفائن ا عقول  يثيروا  هم»در شرح فقره نوراني  ا بالغهنهجشارحان 

لما  »نويسد: مي ا حديد معتز ي ابي ابن  براي مثال اندکردهمختلف است، بر نقش تنبيهي و ارشادي انبيا تأکيد 

ک نت المعرفة به تع لي وادلة التوحيد والعدل مرکوزة في العقول ارسل سبح نه االنبي ء او بعضهم ليؤکادوا للا  

ا علوم ا کامنه فـي »دفائن ا عقول را  مجلسي(  عالمه 667، ص6، ج6955ا حديد، ابي )ابن« المرکوز في العقول

چيزهـايي کـه مـدفون و مرکـوز در »آن را بـه  نواب الهيجيداند و ( مي7، ص6، ج6911)مجلسي، « ا عقول

نيـز در شـرح  آملـيکند  تفسير مي( 80ا، صتيب )نواب الهيجي،« عقول است از اقرار به عبوديت و وحدانيت

فايده چهارم در ارسال انبيا آن است که ظاهر و روشن گردانند داليـل عقليـه را کـه دال »نويسد: اين فقره مي

است بر وجود خداي تعا ي و وحدانيت وي و صفات کمال وي و افعال وي و غير ذ ک و اين داليـل در همـه 

 ( 655، ص6977)آملي، « رسنديه بدان ميعقول مجبول است و به اندک اشارت و تنب

 يآن بـا برخـ يشود، عدم سازگارمي عقل يدر موضوا توانمندساز يمياستاد حکان يکه متوجه ب يگرياشکال د

ن باورنـد کـه معرفـت، صـنع خداونـد يـک بـر اينمونه بزرگان مکتب تفکبراي ان است  يکيتفک هايديدگاهو  يمبان

 ها يفاالمعرفة صنع اهلل و لاي  لعبا دة »مانع از آن:  يو نه معاص اندمعرفتاست و نه عبادات سبب حصول  سبحان
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ن سـخن يبنابرا  (677، ص6968، ي)موسو« ... فال العب دات علة أو معدة لحصول المعرفة وال المع صي م نعهابداًصنع 

 ؛ستين يسخن مقبو  قاعدتاً يقياز سلوک متشرعانه تام و نقش آن در وصول به معرفت حق

کند، عدم تناسب آن با مبـاني هايي که در طرح ديدگاه عقل خودبنياد ديني خودنمايي مياز جمله نق   8

 يخـارجاست  تفکيکيان از سويي عقـل را در علـوم ا هـي، نـوري « حقيقت عقل»مکتب تفکيک در موضوا 

( 96صق، 6767دانند )ملکي ميانجي، انسان مي( و حقيقتي مجرد و بيرون از ذات 676، ص6937اصفهاني، )

فاقد شـعور، عقـل،  ذاتاًورزند و آن را حقيقتي ظلماني که و از سوي ديگر بر عدم تجرد نفس انساني تأکيد مي

فهي )نف  االنس ني(... مظلم الااات حا دب با .... فهاي ما  »شناسند: علم، فهم، قدرت و قوه و استعداد مي

و  606، ص6937)اصـفهاني، « ر الشعور والحي ة والعقل والعلم والفهم والقادر  والقاو حيث لاته  ليست عي  نو

رود، شـمار مـيکه نخستين منادي مکتب تفکيک در دوران معاصر به مرحوم اصفهاني(  بنابراين از منظر 608

ي ارتبهداري در تنها عين علم و حيات و عقل نيست؛ بلکه در ناتواني و نانفس انساني در مرتبه ذات خويش نه

نيز با پـذيرش همـين  استاد محمدرضا حکيميبهره است  حتي از قدرت و قوه و استعداد فهم نيز بي است که

بندي عقل بر مبناي نظام فکري فلسـفي، در حقيقت و ماهيت و تقسيم»کند که مبنا و عدم جرح آن تأکيد مي

 ( 696و695، ص6966)حکيمي، « ديدگاه تفکيکيان مورد پذيرش نيست

تناسب با مبـاني مکتـب بنابراين سخن از امداد عقل به توس  وحي و تقويت و تجهيز آن سخني  او و بي

تفکيک است  اگر نفس انساني حقيقتي مادي، مظلم و فاقد هرگونه درک و شعور و حتي استعداد فهـم اسـت، 

ابيم؟ طبيعي است که سخن بر سـر اش بشتچه چيزي را بناست تقويت کنيم و با بازوان پر توان وحي به ياري

کند  اگر قوه مدرکه است؛ يعني سخن درباره خصوصيتي است که آدمي به واسطه آن استعداد فهميدن پيدا مي

ي سخن بگويد امري پذيرفتني است؛ چـون او نفـس انسـاني را مجـرد اقوهفيلسوف از تقويت و تجهيز چنين 

(؛ بـدين معنـا کـه 183، ص8جق، 6765)صـدرا متأ هين، « لکل مجرد عاقـ»داند و بر اين باور است که مي

و هـم در مقـام فعـل  ذاتـاًگانه جوهر است و هم فيلسوف، عالوه بر پذيرش عقل مفارق که يکي از اقسام پنج

گويد که کارش ادراک کليات اسـت و ي در درون آدمي سخن مياقوهمجرد و مستقل از نفس و بدن است، از 

تواند شدت و ضعف پيدا کرده، مراتب چهارگانه را که در ادامه بدانها اشاره خـواهيم کـرد تجربـه کنـد؛ امـا مي

کند؛ پس سـخن از تقويـت و ارتقـاي ي را انکار مياقوهوجود چنين  عتاًيطبمکتب تفکيک با نفي تجرد نفس، 

 ز تقويت چيزي است که وجود خارجي ندارد آن، سخن ا

دچـار  ،فهـم سـازوکارن يـيآنها را در تب يقت عقل و نفس انسانيان درباره حقيکيژه تفکيدگاه وياست که د گفتني

 يانسـان يپاسخ دهند که چگونه نفس مـاد بنيادينن پرسش يد به ايبا آنها براي نمونهکرده است   يجد يهاچا ش

 ؛(671، ص6968 ،ي)موسو کند؟مي افتير مسانخ با نفس است، دريمجرد و غ يه امرنور علم و معرفت را ک
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رود  شـمار مـي  مسئله ماهيت عقل خودبنياد ديني از ديگر ابهامات موجود در طرح و شرح اين ديدگاه به9

فيلسوفان مسلمان عقل به معناي قوه مدرکه انساني را به دو قسم عقل نظري و عقـل عملـي تقسـيم کـرده، 

ي، عقل با ملکه، عقل با فعل و دانند و براي آن چهار درجه عقل هيوالنکارکرد عقل نظري را ادراک کليات مي

(  بنـابراين ماهيـت عقـل فلسـفي بـا ادراک 990و983، ص9ق، ج6787)صدرا متأ هين،  اندقائلعقل مستفاد 

بايد پاسخ دهند که نقطه آغاز تکـون عقـل  استاد محمدرضا حکيميگيرد  حال نخستين معقول کلي شکل مي

ممکن است پاسخ داده شود کـه نقطـه  آن چه زماني است؟ خودبنياد ديني کجاست و تاريخ دقيق انعقاد نطفه

گشـا اما اين پاسـخ راه هاي عقل ابتدايي است؛آغاز، مقارن با ضميمه شدن نخستين معرفت وحياني به دانسته

 مسـتقالً؛ يعني ارشاد به احکامي هستند که عقل، اندعقلنيست؛ زيرا بسياري از معارف وحياني ارشاد به حکم 

 از نخستين آموزه پيامبر خدا طارق محاربيشود  براي مثال آنچه ه شدن وحي بدانها نائل ميو بدون ضميم

( 71، ص6جق، 6953شهرآشـوب،  )ابـن« ا ناس قو ـوا ال ا ـه اال اهلل تفلحـوا هايا»فرمود: کند که مينقل مي

ا ـف، 6936حکيمـي، ) داردخود توان قبول و ادراکـش را خودي، عقل بهاستاد حکيميهمان است که به تعبير 

(  بنابراين عقل خودبنياد ديني حدود و ثاور مشخصي ندارد و بـه  حـام مـاهوي در صـورت وجـود، در 75ص

 ي از ابهام آرميده است؛اها ه

نادرسـت و بـر  ييدهد، ادعـامي به عقل، آن را در مدار نامحدود قرار يانيم وحيمه شدن تعا ين ادعا که ضمي  ا7

 يت را کـه ذاتـي، محـدوديمه شـدن وحـيبا ضم يحت ياست  عقل انسان يمربوط به عقل بشر يهاواقعيتخالف 

ب و يـکه خود متصل به خزانه غ اياالنب ياي ا هي و در رأس همه آنها خاتمعقول انب يدهد  حتنمي اوست از دست

سـبحانک مـا : »اندداشـتهعرضـه  يشگاه ا هيروست که در پني؛ ازاي استشياندودمحد دستخوشز ين ،انديا ه يوح

 ار انسـانيـرا در اخت ي، معـارفيانيم وحينکه تعا يدر ا  (698، ص7جق، 6707جمهور، ابي )ابن «عرفناک حق معرفتک

ورود در مـدار نامحـدود  ين به معنـايست؛ اما اين يافت آن عاجز است شکياز در يد که عقل مستقل از وحنگذارمي

ر ذات يـنظ ييهـاحوزهمردم را از تفکر در  امبر اعظمين و از جمله پيزرگان داست که ب د يلن يست  به هميفهم ن

، 6جق، 6760فـراس،  ابي« )قَدْرَ  تَقْدِرُوا لَ ْ فَإِنَّکمْ اللَّهِ فِي تَفَکرُوا وَلَ  اللَّهِ خَلْقِ فِي تَفَکرُوا»: فرمايد، ميکرده يخدا نه

عـاجز اسـت؛ از عـدد رکعـات  شانقتياست که عقل از فهم حق ينيشده دهاي عرضهاز آموزه يعيف وسيط(  870ص

گـر يان ديـبـه ب عـاجز بـوده اسـت شـان ياز درک چگونگ يبوعلچون  يکه عقول نوابا ينماز گرفته تا معاد جسمان

 ست:روبنيادين روبهبا دو اشکال  ينياد ديعقل خودبن ينامحدود انگار

ت است؛ پـس يشئونش گرفتار محدود يدر تمام ،است ث که ممکنيت موجود ممکن از آن حينخست آنکه ماه

در  ذاتـاًو  عتـاًيطبات و از جمله تعقل و فهم، يشئون و حاالت ح يدر تمام ،از انواا ممکنات يز به عنوان نوعيانسان ن

شـامل همـه  يعنـياسـتثنا نـدارد؛  ين اسارت، مرتبه دارد؛ و ـيندارد  ا ييبه رها ير است و راهيت اسيچنگال محدود

 ؛شودمي زيا نيا و او يانب يحت يق انسانيادمص
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آنچـه  يياز سـو يعنـيشود؛ مي زين شده از جانب معصومانمحدوديت، شامل علوم و معارف عرضهگر آنکه يد

را ح آن، همـه آنچـه يچـه اصـل معـارف و چـه شـرح و توضـ ،از جانب آن ذوات مقدسه به بشر عرضه شـده اسـت

علـم  امنهيسـاست کـه فرمـود: همانـا در  ياد نخعيز بن کميلبه  نيمنؤا مامير؛ شاهدش خطاب ستيدانستند، نمي

گر ثابت اسـت کـه همـه يد ياز سو  (30، ص6جق، 6760، يابم )ثقفينمي شيسته براياست که حامالن شا يفراوان

آنچـه در تـوان ادعـا کـرد تمـام نمي که گونههمان ؛ده استيبه دست ما نرس نامعصوم يشده از سويانمعارف ب

ف يـار ماست، از آن معصوم باشد و دسـت تطـاول جعـل و تحريره در اختيث و سين به عنوان حديقيفر ييجوامع روا

 ن ادعا فراوان است يا يا وده باشد که شواهد بر نفيدامانش را ن

ات يـقعامـا بـر خـالف وا ي،داشـتنبنياد ديني، ادعايي شيرين و دوستعقل خود يشياند نامحدود يادعا بنابراين

 است  يموجود در ساخت بشر

 يريگجهينت

ن مقا ـه بـه چهـار مـورد از آنهـا يـفراوان کـه در ا يهايها و کاستضعف ياست دارا يدگاهيد ينياد ديعقل خودبن

 يان نحـوه توانمندسـازيـامـا در ب ،داردي تأکيـد عقل توسـ  وحـ يدگاه بر توانمندسازين ديم  نخست آنکه ايپرداخت

قـت يک دربـاره حقيـمکتـب تفک يعدم ا تزام به مبـان ينياد ديدگاه عقل خودبنين اشکال وارد بر ديناتوان است  دوم

 عنـوانهيچي کـه بـهاگونهبه ؛کرد وجوجست ينياد ديعقل خودبن يتيهو يد در سردرگميعقل است  ضعف سوم را با

حرکـت  ينياد ديکه عقل خودبنن ادعاست يا يآن در نظر گرفت و ضعف چهارم در سست يبرا يتوان نقطه آغازنمي

اگر دسـتان  يست؛ حتين يزياست و از آن گر يعقل بشر يت، ذاتيکه محدودکند؛ چرامي در مدار نامحدود را تجربه

 م يرا به امدادش فراخوان يگر وحياري
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