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 از منظر عالمه طباطبائی» عقل سلیم«واکاوي معناي 
 ahanchi@sharif.ir   فیشر یدانشگاه صنعت اریاستاد/  امید آهنچی

 14/9/96پذیرش:   9/5/96دریافت: 

 چکیده
آراء و همچنـین توجـه   در بستر تاریخ بشري، از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار بوده است؛ امـا آنچـه محـل اخـتالف      عقالنیت همواره  عقل و 

ها و مختصات عقل سلیم است؛ زیرا اگر عقل با سالمت فطرت همراه نباشد، بـیش از آنکـه مفیـد و ارزشـمند باشـد،       اندیشمندان است ویژگی
ار شـم  ترین حکیمان متأله قـرن اخیـر بـه    بزرگ شود. از سوي دیگر، عالمه طباطبائی یکی از  عاملی براي اضمحالل و ویرانگري محسوب می

روي این مقاله در پی آن است که از منظر ایـن شخصـیت ممتـاز، بـه      اي برخوردار است. بدین رود. بنابراین، تبیین آراء ایشان از اهمیت ویژه می
 در آثـار » عقل«چیست؟ بدین منظور، ابتدا به واکاوي معناي لغوي و اصطالحی  سلیم  این سؤال پاسخ دهد که شروط و موانع دستیابی به عقل 

گمارده و سپس به شروط دستیابی به عقل سلیم از منظر ایشان، با تفکیک شرط الزم و شرط کمـال، و همچنـین بـه     عالمه طباطبائی همت 
دهد که از منظـر عالمـه، رعایـت اصـول منطقـی،       و پایبندي به نتایج آن پرداخته است. نتایج این مقاله نشان می موانع دستیابی به عقل سلیم 

بـه عقـل سـلیم اسـت. طغیـان        الهی جزو شروط کمال براي دستیابی  رعایت تقوا، عمل به علم قبلی و همچنین ورود در والیت شرط الزم؛ و
و   ترین مانع براي دستیابی به عقل سـلیم، و پیـروي ازهـواي نفـس     از گمان و همچنین تقلید بدون پشتوانۀ عقلی به عنوان مهم  غرایز، پیروي

 شود.براي عدم پایبندي به نتایج عقل سلیم محسوب می تسلط قوة واهمه عواملی

 قرآنی. فطرت، عقل   ، سالمتطباطبائی عالمه سلیم،   عقل ها: کلیدواژه
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 مقدمه 
هاي زمـانی از اعتبـار و ارزش خاصـی     برهههمه عقل و عقالنیت در 

توان یافـت   را نمیکس نزد بشر برخوردار بوده است؛ تا آنجا که هیچ 
اعتمـاد بـه   ، فاقد عقل و نگاه عقالنی بداند. از سوي دیگر که خود را

اعتماد کامـل بـه   زیرا هایی باشد؛  ها و احتیاط عقل باید مالزم با دقت
دسـتاوردهاي عقلـی از سـوي     ۀو یا رد هم، سو ۀ عقلی از یکهر یافت

به ، باید در این حوزه، دیگر، ناصواب و غیرقابل پذیرش است. بنابراین
مندي از آن، ادراکـات عقالنـیِ    باشیم تا بتوانیم با بهرهدنبال معیاري 

هـاي نادرسـت تمییـز دهـیم.      مطابق بـا واقـع و صـحیح را از گـزاره    
هاي دسـتیابی   است تا معیارهاي عقل سلیم و راهروي، ضروري  یندب

 یم.بررسی کن به آن را
عالمـه  : تـوان گفـت   ت میئخر به جرأدر میان حکیمان متأله مت

جامعیت علمی و عملی، گوي سبقت را از دیگران اطر خبه  ئیطباطبا
از اهمیتـی دو  یشـان  تحلیـل و تبیـین آراء ا  روي،  بـدین . ربوده اسـت 

با اعتقاد به هماهنگی میان عقل و نقل،  یشانچندان برخوردار است. ا
توانسته است به یک نظام معرفتی منسجم دست یابد که ایـن نظـام   

 المیـزانتفسیر گرانسـنگ  ویژه  هماهنگ در جاي جاي آثار او و به
 ةترین عناصر این نظام معرفتی، نگـاه ویـژ   نماید. از بنیادي خود را می

 ایشان به عقل و عقالنیت است.
قـرآن کـریم بـیش از سیصـد بـار      : معتقد است یئعالمه طباطبا

 ،5ج  ،1374 ی،ئ(طباطبـا  انسان را به تعقل و تفکر دعوت نموده است
عقل، بسیار مهم است تنسبت به ۀ خداوند وصیبا توجه به ت. )415ص 

دارد و چگونـه  هـایی   عقل از منظر قرآن کریم چه ویژگـی  یمکه بدان
 توان بدان دست یافت. می

نظر خداوند است، همـان   که مطمح» عقل«، معنایی از عالمهاز نظر 
تواند راه کمال خویش را بیابد و بـه   عقلی است که بشر به واسطۀ آن، می

ـان، عقلـی کـه حیطـۀ      وسیلۀ آن، به سعادت اخروي نایل آید. از نظر ایش
نامیـده  » عقـل «عملکردش صرفاً امور دنیوي است، از نظر قـرآن کـریم   

ـال صـالح     شود؛ زیرا با چنین عقلی، نمی نمی توان به حقایق معـارف و اعم
 نویسد: راه یافت و از دوزخ رها شد. ایشان در این باره می

ا بر همین اساس ادا نمـوده و کالم خود ر و خداي عزوجل هم

عقل را به نیرویی تعریف کـرده کـه انسـان در دیـنش از آن 

ق معـارف و یراه را به سوي حقا، آن ۀو به وسیل مند شود بهره

پس اگر عقل انسـان . اعمال صالحه پیدا نموده و پیش بگیرد

قرار نگیرد و قلمرو عملش به چهار دیـواري در چنین مجرایی 

 شود وي محدود گردد، دیگر عقل نامیده نمیخیر و شرهاي دنی

 .)375ص  ،2ج  ،1374 ی،ئ(طباطبا

ادراکـاتی کـه بـا    «عالمه از عقلِ موردنظر خداوند، به  ،از سوي دیگر
ل اسـت کـه در   یـ کند و قا ، تعبیر می»شود سالمت فطرت حاصل می

که با سالمت فطرت براي انسان حاصل ، به این ادراکات، زبان قرآنی
ثیر غرایـز و  أشود و نه ادراکاتی که تحت ت گفته می» عقل«شود،  می

 نویسد: در این زمینه می یشانتمایالت نفسانی است. ا
در کالم خداي تعالی، ادراکی است که با سالمت » عقل«مراد از 

فطرت براي انسان دست دهد و اینجاسـت کـه معنـاي آیـۀ 

به خـوبی روشـن » تَعْقِلُونَ اهللاُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ  کَذلِکَ یُبَیِّنُ«

و  شود؛ زیرا در این آیه، بیان خدا مقدّمۀ تمامیت علم است می

که  اي به سوي آن؛ همچنان تمامیت علم هم مقدّمۀ عقل و وسیله

وَ تِلْکَ االَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنِّـاس وَ مـا «در جاي دیگر نیز فرمود: 

 ).376، ص 2، ج 1374(طباطبائی،  »یَعْقِلُها اِالَّ العالِمُونَ

توانـد بـه    اي است کـه انسـان مـی    وسیله، در فرهنگ قرآنی» عقل«
بـه حقـایق معـارف و    ، واسطۀ آن و با لحاظ نمودن سالمت فطـرت 

، بنـابراین . بـه سـعادت ابـدي دسـت یابـد     ، اعمال صالح و در نهایت
عقلِ قرآنی (عقلی که افق دیـد و  نیافتن فعلیت  ۀنتیج: توان گفت می

اش فراتر از ماده باشد) ورود در دوزخ اسـت و یـا شـاید     ريگی تصمیم
 خردي است. اي از بی بتوان گفت که دوزخ جلوه

از » عقل سـلیم «شود که  شده، روشن می گفتهبا توجه به مطالب 
ش محفـوظ  ا منظر عالمه، همان عقل بشر است که آزادي خـدادادي 
آن را رعایت  مانده و شرایط عقل در دستیابی به حقیقت و پایبندي به

، آثار خـود گوناگون هاي  عالمه در بخشسبب، . به همین باشدکرده 
 کنـد  تعبیـر مـی  » اسـتدالل آزاد «یـا  » عقل فطـري «از این عقل به 

؛ 310ص  ،15ج ؛ 26ص  ،10ج ؛ 415ص  ،5ج  ،1374 ی،ئ(طباطبا
 الـف، 1387 ؛ همـو، 137ص  ،1ج  الف،1388 ؛ همو،281ص  ،16ج 

ــو،130ص  ــو،51ص  ،ب1387 ؛ هم ــو،72ص  ب،1388 ؛ هم  ؛ هم
 .)165ص  ب،1387

با توجه به اهمیت دستیابی بـه معیـاري کارآمـد بـراي     ، بنابراین
و همچنـین جایگـاه   ، سـو  سنجش صحت ادراکـات عقالنـی از یـک   

در مباحـث فلسـفی از سـوي دیگـر، الزم      یئعالمه طباطبـا بدیل  بی



 ۵۹  یاز منظر عالمه طباطبائ »ميعقل سل« یمعنا یواکاو
 

. دحلیل گردها و معیارهاي عقل سلیم از منظر ایشان ت است تا ویژگی
، کـه معطـوف بـه مباحـث کـاربردي اسـت      ، هدف اصلی این مقالـه 

 یئعالمـه طباطبـا  دستیابی به پاسخ این پرسش است کـه از منظـر   
و چه موانعی در دسـتیابی  ؟ هاي دستیابی به عقل سلیم کدام است راه

 ؟به عقل سلیم و همچنین پایبندي به نتایج آن وجود دارد
م بـودن نسـبت بـه نتـایج آن،     ال فـوق و ملتـز  ؤیافتن پاسخ سـ 

روي،  . بـدین ثیري شگرف بر عملکرد آدمیان داشـته باشـد  أتواند ت می
نتایج حاصل از این پژوهش، صرفاً نظري نبـوده و نـاظر بـه مباحـث     

 د.یانم توجه به این مطلب بسیار مهم و حیاتی میاست و کاربردي 
 »عقـل «ابتدا به واکاوي معناي لغوي و اصـطالحی  ، منظور بدین

ط دستیابی انسـان بـه عقـل سـلیم از     وپرداخته و سپس به تبیین شر
همت گمارده شده اسـت. در ایـن خصـوص،     یئعالمه طباطبامنظر 
شـرط  «و » شـرط الزم «، ۀط دستیابی به عقل سلیم به دو دستوشر

تقسیم شده است. پس از تبیین این مطلب، موانع دستیابی به » کمال
 ه است.شدتایج آن تحلیل عقل سلیم و همچنین پایبندي به ن

اي با عنوان نوشتار حاضر  شده، مقاله مجوي انجاو اساس جست بر
که ، شده در این مقاله هاي ارائه بندي منتشر نشده است. توجه به دسته

توانـد از   مـی ، حاصل شده اسـت  ئیعالمه طباطباآثار بررسی پس از 
مطلـوب   عالمه را بـه نحـوي   موجود در آثار ةسو، مطالب پراکند یک

تواند دستیابی به نتایج کـاربردي آن   می، و از سوي دیگر، سامان دهد
 را تسهیل نماید.

 »عقل«معناي لغوي 
معنـاي   بـه » عقـل « ۀشود که ریش  روشن می، با مراجعه به کتب لغت

؛ یعنـی هرگـاه چیـزي را    اسـت » حبس کردن، منع نمودن و بستن«
به معنـاي فعلـی آن   » عقَلَ« ةبتوان بست و محکم کرد، عرب از واژ

به همین اعتبار است؛ زیـرا  ، نیز در لغت» عقل« ةکند. واژ استفاده می
شود شخص سخن زشت و یا عمل  ب میموجعقل نیرویی است که 

گفـتن، خویشـتندار     و اگر کسی بتواند در سـخن ابراز نکند،  يناپسند
 کاري را انجام ندهد، وي شـخص عـاقلی اسـت    باشد و در عمل، هر

 .)425، ص 5، ج 1375 (طریحی،
 (فراهیـدي،  معتقد است که عقل نقـیض جهـل اسـت    فراهیدي

دلیل مـدعاي وي ایـن اسـت کـه وقتـی      . )159ص  ،1ج  ،ق1409
شخصی نسبت به عملی که قبالً آن را انجام داده است، علم وآگاهی 

فهمد که نادرسـت اسـت، دیگـر آن کـار را انجـام       کند و می پیدا می
(= نقـیض   شـود. یعنـی آگـاهی    منزجـر مـی  دهد و نسبت به آن  نمی
 شود. ) مانع از انجام فعل نادرست او می جهل

خـاطر  اند بـه ایـن    گرفته» نُهی«و » حجر«معناي  اگر عقل را به
و اسـت،  باعـث جلـوگیري از تصـرف در چیـزي     » حجـر «است که 

 منظـور،  (ابـن  معناي نهی از انجام فعل قبیح آمده است نیز به» نُهی«
 .)458ص  ،11ج  ،ق1414

عقل نیز این معنا بـه نـوعی لحـاظ     ةخانواد هاي هم واژهدیگر در 
؛ زیـرا  اسـت ي پناهگاه امعن که به، »معقل«ۀ کلم، از جمله؛ شده است

ـ     در پناهگاه، شخص خود را حـبس مـی    ۀکنـد و مـانع هجـوم و حمل
 .)465ص  ،11ج  ،ق1414 منظور، (ابن شود دشمن به خود می

روسـت   آنبه کار رفته بـه  » دیه و غرامت«معناي  به» عقل«اگر 
و در جاهلیـت  ، که اگر شخصی مرتکب خطایی شد، باید دیه بپـردازد 

کردند و بـا پرداخـت دیـه، خـون قاتـل       رسم بود که شتر پرداخت می
پرداخت دیـه، زبـان ولـی مقتـول بسـته       ۀو یا به وسیل، شد حفظ می

 ،ق1414 ،فیومی ؛461-460ص  ،11ج  ،ق1414 منظور، (ابن شد می
 .)423-422ص  ،2ج 

معناي پایبند شتر است نیز به همین اعتبار به  که به» عقال«واژة 
گیرد (فیـومی،   کار رفته؛ زیرا مانع راه رفتن شتر شده و جلوي او را می

در معناي مالیات و » عقال«). همین واژة 423-422، ص 2ق، ج 414
ن مالیاتی به سـراغ  صدقۀ یک سال نیز به کار رفته است؛ زیرا مأمورا

عنـوان   رفتند که داراي احشام بودند و تعدادي از آنها را بـه  کسانی می
 ).464، ص 11ق، ج 1414منظور،  کردند (ابن مالیات حبس می

بسـتن و  «معناي فعلی آن آورده شود نیـز معنـاي    به» عقل«اگر 
ء عقَلَ الدوا«مثالً اگر بگویند: ؛ در آن کامالً مشهود است» مانع شدن

طْنَهدارو شکم او را بند آورد و مانع اسهال «معناي این است که  به» ب
ج  ،ق1414 ؛ فیومی،459ص  ،11ج  ،ق1414 منظور، (ابن» وي شد

 .)423-422ص  ،2
به معناي بانوي بزرگوار نیز ارتباط معناداري با » عقیله«کلمۀ 

حبس کردن و بستن دارد؛ زیرا زنان معموالً در کجـاوه محصـور   
ودند و یا صورت خویش را با حجـاب و روبنـد از دیـد دیگـران     ب

ــی  ــوظ م ــن  محف ــتند (اب ــور،  داش ؛ 463، ص 11ق، ج 1414منظ
 ).159، ص 1ق، ج 1409فراهیدي، 

ــاي  ــع نمــودن «همچنــین معن ــ» حــبس کــردن و من  ۀدر کلم
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معناي پیچ و تاب در رودخانـه و دره   به» عاقُول«نمود دارد. » عاقُول«
باشـد. از سـوي    سیر آب یـا شـناگر در آن مـی   است که مانع سرعت 

که به معناي کارهاي پوشـیده و  ، »عواقیل االمور«این معنا در ، دیگر
 .)463ص  ،11ج  ،ق1414 منظور، (ابن استمشهود ، استپنهانی 

 »عقل«معناي اصطالحی 
، اینک بـه معنـاي اصـطالحی آن    »عقل«پس از تبیین معناي لغوي 

تـوان در قالـب شـش      را مـی » عقـل «ی پردازیم. معناي اصطالح می
 بندي نمود: دستهذیل عنوان 

شود که هم از  به جوهري اطالق می» عقل«. در نخستین معنا، 1
حیث ذات و هم از حیث فعل، مجرد از ماده است و بدون تعلق 

، ص 1370به ماده و به صورت مستقل موجود است (جرجانی، 
، 2، ج 1996؛ تهانوي، 1270، ص 2، ج 1373؛ سجادي، 65

امکـان  «و » الواحـد «). فالسفه به مقتضاي قاعدة 1194ص 
کنند و آن  و دیگر دالیل، وجود این جوهر را اثبات می» اشرف

، ص 2، ج 1373داننـد (سـجادي،    را واسطۀ فیض الهی مـی 
1272-1273.(  

و در تفسـیر اولـین    شرح اصـول کـافیدر کتاب صدرالمتألهین 
نویسد: مجعوالت جـوهري در    می» عقل و جهل«حدیث از باب 

برترین و نخستین : درجات وجود، گوناگون و بر سه قسم هستند
نیازي در هـیچ چیـز، جـز بـه خداونـد      او را آنها چیزي است که 

مسـتقل  ، دومین آنها موجودي است کـه در اصـل وجـود   . نیست
سوم موجودي است کـه در  . است، ولی در استکمال نیازمند است

نیازمند به غیر اسـت. اولـین آنهـا عقـل،     ، لاصل وجود و در کما
ــس  ــین نف ــت  ، دوم ــی از آن اس ــا بخش ــم و ی ــومین جس  و س

 .)216ص  ،1ج  ،1383صدرالمتألهین، (
تصور معـانی و   شود که اي از نفس اطالق می ، بر قوه»عقل. «2

» عقـل «گردد.  ها توسط آن حاصل می ترکیب قضایا و قیاس
گیرد. فـرق   هم قرار میدر این معنا، در مقابل حس، خیال و و

این است که عقل قدرت انتزاع صورت از » حس«و » عقل«
ماده و لواحق آن را داراست؛ ولـی حـس فاقـد ایـن توانـایی      

اي از نفس اسـت کـه خاصـیت تجزیـه و      قوه» عقل«است. 
درِك معـانی کلـی از قبیـل       انتزاع صور اشیا را داراسـت و مـ

ن قـوه نـزد   جوهر، عرض، علت، معلـول و امکـان اسـت. ایـ    

فیلسوفان مسلمان به لحاظ مـدرکاتش، بـه دو گونـه اسـت:     
عقـل نظـري خـود داراي    ». عملـی «و عقـل  » نظري«عقل 

عقــل «، »عقــل هیــوالنی«اي اســت کــه  مراتـب چهارگانــه 
شـود   خوانده مـی » عقل مستفاد«و » عقل بالفعل«، »بالملکه

، 2، ج 1373؛ ســجادي، 86-85، ص 2ق، ج 1414(صــلیبا، 
 ).1194، ص 2، ج 1996؛ تهانوي، 1272-1271ص 

، مجموع اصول پیشـینی مـنظم معرفـت   : ست ازا ، عبارت»عقل. «3
کـه ایـن   » غائیـت «، اصل »علیت«، اصل »تناقض«مانند اصل 

گیرند و داراي دو ویژگـی   اصول در مقابل اصول تجربی قرار می
 .)87ص ، 2ج  ،ق1414 (صلیبا، هستند» کلیت«و » ضرورت«

مجمـوع وظـایف نفسـانی متعلـق بـه      : سـت از ا ت، عبـار »عقل. «4
وظایفی از قبیل ادراك، تداعی، ذاکـره، تخیـل،   ؛ تحصیل معرفت

 .)89-88همان، ص استدالل (و  حکم
و نفـس را  ، نفـس  اي است ذاتی قوه» عقل«از ي معناي دیگر. در 5

 .)86 همان، ص( سازد براي تحصیل معرفت علمی آماده می
عه علوم و معارفی که بـا روش عقلـی   ست از: مجموا قل عبارت. ع6

 آید.  (استدالل و تفکر عقالنی) حاصل می

 یئالمه طباطبانگاه عاز » عقل«معناي 
، در این بخـش بـه   »عقل«معناي لغوي و اصطالحی  پس از بررسی
پردازیم تا بـا توجـه    می یئعالمه طباطبادر آثار » عقل«تبیین معناي 

هاي دستیابی  براي بررسی روشاز دید عالمه، راه ، »عقل«به معناي 
به عقل سلیم از منظر ایشان بازگردد. در یک بررسی تفصیلی در آثـار  

(شامل معناي اسـمی و مصـدري)   » عقل«عالمه، به پنج معنا براي 
 یابیم: دست می

 ) نَفس انسانِ مدرِك1
نفس انسـانِ  «گزیند،  برمی» عقل«براي عالمه یکی از معانی را که 

البتـه آن   ،ظر او، عقل همـان نفـس آدمـی اسـت    است. از ن» مدرِك
هنگام که به ادراك مشغول است. حاصل این ادراك، فهمیدن تفاوت 

در ایـن زمینــه  ایشـان  بـین صـالح و فسـاد و حـق و باطـل اسـت.       
آن میـان   ۀنویسد: آن حقیقتی که در آدمی است و آدمی به وسـیل  می

فـرق  صالح و فسـاد و میـان حـق و باطـل و میـان راسـت و دروغ       
نامند. البته این حقیقت ماننـد نیـروي دیـدن و     می» عقل«گذارد،  می



 ۶۱  یاز منظر عالمه طباطبائ »ميعقل سل« یمعنا یواکاو
 

که هریک فرعـی از فـروع   ، شنیدن و حفظ کردن و سایر قواي آدمی
: سـت از ا بلکه ایـن حقیقـت عبـارت    ست،نیآید،  شمار می به نفس او

 .)611-610ص  ،1ج  ،1374 ی،ئ(طباطبا نفس انسان مدرِك
خورد، جایگاه بلند عقل  شم میآنچه در این بیان عالمه به چ

عقـلِ بـه ایـن     ایشان،معنا که  بدین شناسی اوست؛  در نظام نفس
. ایشـان از  دهـد  ردیف نیروي دیدن و شنیدن قرار نمی معنا را هم

بـرد، ولـی از    نیروي دیدن و شنیدن به عنوان فروع نفس نام مـی 
کند؛ حقیقتی کـه قـوام    عقل به عنوان حقیقت نفس آدمی یاد می

 گر قواي نفسانی به اوست.دی
البته این مطلـب  . عقل همان نفس انسان مدرِك است، از نظر او

بلکـه ایـن   ، معنا نیست که نفس شأن دیگري جـز ادراك نـدارد   بدین
عالمـه  مرحوم دارد. ایشان تعبیر حکایت از شرافت ادراك و تعقل نزد 

ر و بـین خیـ   ةعنوان تمییزدهنـد  در قسمتی دیگر از آثارش، از عقل به
 نمایـد  عقل را به اضـدادش معرفـی مـی   ، دهکرشر و حق و باطل یاد 

 .)371ص  ،2همان، ج (

 هاي کلی ) مبدأ تصدیق2
، در مقام پاسـخ بـه   المیزان در جلد اول تفسیر عالمه طباطبائی
 آید که اعتماد بـر ادراکـات عقلـی جـایز اسـت      این پرسش برمی

» عقـل «فی از یا خیر؟ پس از بحث مبسوطی در این زمینه، تعری
ــی ــه م ــدأ تصــدیق«دهــد و آن را  ارائ ــی مب ــی» هــاي کل  معرف

هاى کلـى   مراد از عقل آن مبدئى است که این تصدیقنماید:  می
و جاى هیچ تردید نیسـت  ، شود و احکام عمومى بدان منتهى می

نـام عقـل دارد   ه یعنى نیروئى ب ؛ى هستیکه با انسان چنین نیرو
 ،1374(طباطبـائی،   لـى باشـد  صـدور احکـام ک   أتواند مبد که می

 ).76، ص 1ج 
که همان مبدأیت براي صـدور  ، المه عقل را با فعلش، عدر اینجا

د کـه اگـر چنـین    مایـ ن کند و اثبات مـی  احکام کلی است، تعریف می
اعـم از تجربـی و   ، نیرویی در وجـود آدمـی نباشـد، بـه هـیچ علمـی      

نهاسـت و  یابد؛ یعنی خاصیت علوم، کلی بودن آ غیرتجربی دست نمی
شد، هرگز  هاي جزئی خالصه می اگر عملکرد آدمیان فقط در برداشت

و ، قدرت تعمیم فالن حکمِ حتی تجربی را به مـوارد دیگـر نداشـتند   
ب پیـدایش  موجـ تواند احکام کلی صادر کند و  این عقل است که می

 علوم (اعم از تجربی و غیر تجربی) شود.

 آنها بسته است ) ادراکات انسان که عقد قلبی نسبت به3
معنـاي لغـوي    بـه  بقـره،  ۀمبارکـ  ةسـور  242 ۀعالمه ذیل تفسیر آیـ 

و وجـه   کنـد  اشاره می، است» بستن و گره زدن«که همان ، »عقل«
گیـرد و   را به ادراکات آدمی، همین معناي لغـوي مـی  » عقل« ۀتسمی

بنـدد و خـود را    چون آدمی با ادراکات خود عقد قلبی می: معتقد است
از  اسـت.  پس به آن ادراکات گره خـورده . زند کات گره میبه آن ادرا
 ۀنویسد: کلمـ  در این زمینه می یشان. اشود گفته می» عقل«، این نظر

اسـت و بـه همـین    » بسـتن و گـره زدن  «معناي  به، در لغت» عقل«
ادراکاتی هم که انسان دارد و آنها را در دل پذیرفته و پیمان ، مناسبت

از ایـن  » عقـل «انـد... لفـظ    نامیده» عقل«، قلبی نسبت به آنها بسته
در ادراك، عقد قلبی بـه تصـدیق   ؛ زیرا شود بر ادراك اطالق می، باب

 ،1374 ی،ئ(طباطبـا  گویند می» عاقل«سبب هست و انسان را به این 
 .)374-371ص  ،2ج 

که از راه فطرت ، بر این کسب ادراکات عقلی: عالمه معتقد است
و ، عقلـی مترتّـب اسـت    ۀنتیج، شود می سلیم آدمی و عقل او حاصل

و در باشـد  نظـري داشـته    ۀگونه نیست که این ادراکات فقط جنب این
توانـد بـا    مـی ، عمل جلوه نکند. انسان با توجه به حواس ظاهري خود

ها و ادراکات خود از عالم  عالم خارج مرتبط شود و سپس در این یافته
د و در زاسـ رقـرار  خارج، دخل و تصـرف کنـد و تجریـد و تعمیمـی ب    

نظر، حـق   ةو در حوز، عمل، خیر را از شر ةوسیله در حوز بدین، نهایت
 .)374همان، ص ( را از باطل جدا نماید

 ) فهمیدن کامل4
، »عقـل « ۀکلمـ  نویسد: می، »عقل« ۀعالمه در نگرشی دیگر به کلم

اسـت، بـه معنـاي ادراك و فهمیـدن     » عقل یعقـل «که مصدر براي 
 ،1374 ی،ئ(طباطبـا  ادراك و فهمیدن کامل و تمامالبته ، چیزي است

 .)610ص  ،1ج 
و معنـاي   عقل عملکردتوجه خود را به  هدمع در این بیان،ایشان 

» فهمیـدن تـام و کامـل   «را به » عقل«مصدري آن معطوف کرده و 
اش حرص شدید به خیر واقعی  تعبیر نموده است؛ فهمیدنی که نتیجه

تنهـا راه  : ی باشـد. او معتقـد اسـت   و فزع و دوري شدید از شر حقیقـ 
عقل و ادراکات عقالنـی بـر حـرص و     ۀرسیدن به کمال حقیقی، غلب

و اگر عقل کار خود را بـه درسـتی انجـام دهـد و     ، هواي نفس است
تواند صاحب خود را به اوج قـرب   رو بردارد، می بتواند موانع را از پیش
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ناه نگـردد  معنوي رهنمون شود و چنان کند که دیگر صاحبش گرد گ
دارِ فهم خیر واقعی (مسـابقه بـه    هاي عملی، اوالً وام و تمام این جنبه

 واقعـی (نافرمـانی الهـی) اسـت     فهم شرّ، و ثانیاً، سوي مغفرت الهی)
گردانـی از آنچـه    روي، از نظـر او . )19ص  ،20ج  ،1374 ،طباطبائی(

اي جـز تبـدیل عامـل     کنـد، نتیجـه   عقل سلیم انسانی بدان حکم می
 .)20همان، ص ( شقاوت و هالکت ندارد ۀت به وسیلنعم

 ) جوهر مجرد از ماده ذاتاً و فعال5ً
، اصـول فلسـفه و روش رئالیسـمدر کتـاب   یئعالمه طباطبا

 نویسد: دهد و می ارائه می» عقل«تعریف دیگري از 
گونـه تعلـق ذاتـی و  عقل جوهري است مجرد از ماده که هیچ

وجـود چنـین موجـودي  ری بـفعلی به ماده ندارد. فالسفۀ اله

 .)309ص ، 4 ج ،1364ی، ئ(طباطبا اند اقامه برهان کرده

ایـن قسـم از عقـل وجـودي مسـتقل از      ، که واضح استنه وگ همان
شناسی مطـرح   انسان و یکی از اقسام جواهر است که در نظام هستی

 .استاز بحث این مقاله خارج روي،  یندب. شود می

 ه طباطبائیر عالماز منظ» عقل«بندي معناي  جمع
از منظـر  » عقـل «با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص معنـاي  

از دید ایشان شـامل  » عقل«معناي : توان گفت ، میعالمه طباطبائی
 شود: میذیل یکی از دو دستۀ کلی 

الف) عقل حقیقتی خارج از انسان و مستقل از اوست؛ هرچنـد بـا   
جوهر مجـردي اسـت    ، همان»عقل«انسان مرتبط است. این معناي 

جـوهر  ، اصـطالح در گونه تعلق ذاتی و فعلی به ماده نـدارد و   که هیچ
. ایـن معنـاي   آید شمار می بهمجرد تام است که یکی از اقسام جواهر 

هاي دستیابی بـه   که راهحاضر،  ۀال اصلی مقالؤبا توجه به س» عقل«
مباحـث عنـوان   ، بنابراین است.، از محل بحث خارج استعقل سلیم 
 شود. محدود می» عقل«معناي بعدي  بحث به ۀشده در ادام

ب) عقل حقیقتی وابسته به انسان بوده و با وي همراه اسـت. در  
کند و به تبع این توجـه،   این دستۀ کلی، عالمه به سه جنبه توجه می

 شود: سه معنا حاصل می
صدور موجب که » شناخت و ادراك آدمی ةقو«معناي  به» عقل« -1

یـاد  » نفسِ انسانِ مدرِك«شود و عالمه از آن به  می احکام کلی
 کند. می

که آدمـی بـا آنهـا عقـد قلبـی      » ادراك«معناي نوعی  به» عقل« -2
 بسته است.

که اشـاره بـه معنـاي مصـدري آن دارد،     ، »عقل«سومین معناي  -3
 است.» ادراك و فهمیدن کامل«معطوف به 

نحو است که اگـر  بدین » ب«عقل در قسمت گوناگون ارتباط معانی 
نفس انسان مدرِك، شرایطی را رعایـت نمایـد و همچنـین بتوانـد از     

تواند مبدأ پیدایش ادراکات تام و تمامی  می، موانعی به سالمت بگذرد
 باشد که مطابق واقعیت اشیاست.

 ط و موانع دستیابی به عقل سلیموشر
نع و ترین موا به برخی از مهم عالمه طباطبائیدر این بخش از منظر 

شروط دستیابی به عقل سلیم و پایبندي به نتایج آن خواهیم پرداخت. 
 پیش از تبیین این شروط و موانع، تأکید بر دو مطلب الزم است:

نفــس انســان «، »عقــل«منظــور از ، اول آنکـه در ایــن نوشــتار 
هاي کلی اوست. حال با این توجه، در  تصدیق أاست که مبد» مدرك

عالمه ال هستیم که از منظر ؤن به این ساین بخش در پی پاسخ داد
طی را باید رعایت کند و از چه مـوانعی بایـد   و، عقل چه شرطباطبائی

 خوانده شود؟» عقل سلیم«پرهیز نماید تا 
 عوامـل  ط،وکید بر این مطلب است که منظور از شـر أدوم ت ۀنکت
، عوامل »موانع«و منظور از ، دستیابی به عقل سلیم براي کننده کمک
. در اسـت راه عقل براي دستیابی به ادراکات مطـابق واقـع    ةکنند سد

 مـانعی،  رفـع  هر که داشت توجه باید طوخصوص ارتباط موانع و شر
ط ارتباط وبین موانع و شر، بنابراین .شود می محسوب شرط یک خود

، »مـانع و شـرط  «تحت عنوان  هاتنگاتنگی وجود دارد و جداسازي این
 بهتر مطالب است.بندي  منظور دسته تنها به

 ط دستیابی به عقل سلیمو) شر1
ترین شرایط عقل براي فهـم حقیقـت    به برخی از مهم، این بخش در

نیم. دقت در این مطلـب مهـم   ک اشاره می عالمه طباطباییاز دیدگاه 
تـوان بـه    ط عقل براي دستیابی به حقیقت را میواست که بدانیم شر

تقسیم نمـود.  » شرط کمال«و » شرط الزم« ۀبه دو دست، یک اعتبار
ط براي ادراك صحیح است؛ ولی ومعناي حداقلِ شر به» شرط الزم«
ط حداکثري براي دسـتیابی بـه معـارف    واشاره به شر» شرط کمال«

و التـزام بـه   ، حقه و علم نافع دارد. رعایت اصول منطقی شـرط الزم 
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ط کمال بـراي  وتقوا، عمل به علم قبلی و ورود در والیت الهی از شر
بـه شـرح   ذیـل،  شوند کـه در   ستیابی عقل به حقیقت محسوب مید

 :مختصر هر یک خواهیم پرداخت
 الف) رعایت اصول منطقی

یکی از نکاتی که رعایت آن براي نیل به عقل سلیم الزم است و حتی 
اش صرفاً محدود به زندگی مادي اسـت   گیري عقلی که دایرة تصمیم

رعایـت اصـول   «د اسـت،  نیز براي کسب نتیجۀ درست به آن نیازمن
، بحـث مفصـلی   المیزان است. عالمه در جلد پنجم تفسیر» منطقی

دربارة اهمیت منطق و پاسخ به شبهات شکاکان و ایرادهایی کـه بـه   
کند. او معتقد است: طریقۀ صحیح تفکـر را   گیرند، ارائه می منطق می

کنـد. عالمـه    دهد و از آن پیروي می فطرت هر انسانی تشخیص می
کند که راه رسیدن به حقایق بیرونی ـ که تردیدي در وجود  می تصریح

آنها نیست ـ و برقراري ارتباط صحیح با آنها، رعایت اصول منطقی و  
شروع از قضایاي اولیه و بدیهیات عقلی اسـت. ایـن رعایـت شـرایط     
منطقی، جزو شرایط حداقلی براي کسب معرفت صحیح است. او پس 

کنـد کـه تمـام     استفاده از منطق، بیان می از بیان چند مثال در زمینۀ
هاي منطقی براي مخالفت با منطق  شکاکان و مخالفان منطق از روش

جویند و اعتمـاد مخالفـان منطـق نیـز بـر قـوانین کشـف و         بهره می
شده در منطق است. به همین سبب، اگر گفتار مخالفان منطق  تدوین 

نطقـی را مشـاهده   هـاي م  را تحلیل کنیم دقیقاً همان مواد و صـورت 
نماییم که آنان از این مواد و صور فراري بودند. عالمه معتقد است:  می

شده توسط مخالفان را جابجا کنـیم،   اگر یکی از مقدمات به کار گرفته
ترین دلیل بر این است  آنان اعتراض خواهند کرد، و این مطلب روشن
طـق و  شان، صحت من که مخالفان منطق نیز به حکم فطرت انسانی

هایشـان از آن بهـره    درستی اصول آن را قبول دارنـد و در اسـتدالل  
 ).418-417، ص 5، ج 1374برند (طباطبائی،  می

 ب) التزام به تقوا
یکی از شروط کمال عقل براي فهم معـارف   طباطبائی عالمهاز نظر 

حقه و علوم نافع، تقوا است. اگر کسی متقی نباشد، معارف حقه براي او 
شود. خداوند نیز در قرآن کریم، بارها به این مطلب اشاره  حاصل نمی

و نیـز  ) 29(انفال: » إِنْ تَتَّقُوا اللَّه یجعلْ لَکُم فُرْقاناً«فرموده است که: 
» و تَزَودوا فَإِنَّ خَیرَ الزَّاد التَّقْوي و اتَّقُونِ یا أُولی الْأَلْبابِ«: است فرموده
در به کـار  ، که صاحب خرد هستیدعلت ا بدان یعنى شم؛ )197(بقره: 

 ).440(همان، ص  بستن عقل و خردتان نیازمند به تقوا هستید

 نویسد: در این زمینه عالمه می
مگر بعد ، شود معارف حقه و علوم نافع براى کسى حاصل نمى

ل ارزشـمند یاز آنکه خلق و خوى خود را اصالح کـرده و فضـا

است. اعمال » تقوا«این همان انسانی را کسب کرده باشد که 

کنـد و  صالح، خلق و خوى پسندیده را در انسـان حفـظ مـى

اخالق پسندیده، معارف حقه و علوم نافع و افکـار صـحیح را 

 .)439ص  ،5ج  ،1374 ،طباطبائی( نماید حفظ مى

مهم است. نظر عالمه این نیست کـه  ، دقت در اصطالح معارف حقه
بلکـه  ، شـود  ل به اجتماع نقیضین مـی یاگر کسی تقوا نداشته باشد، قا

کـه در  ، اگر کسی بخواهد به علم نافع یا معارف حقه: ایشان معتقدند
، باید تقوا داشته باشد، ، دست یابداستواقع یافتن حقایق عالَم هستی 

هاي بیشتري کنار رفته  تر باشد، حجاب تقواي آدمیان افزونقدر و هر 
تقـوا یکـی از شـروط    ، ینشـود. بنـابرا   و علوم بیشـتري حاصـل مـی   

 .استحداکثريِ فهم حقیقت و شرط کمال آن 
شود این است که اگر  الی که در این خصوص مطرح میؤحال س

و براي به دست آوردن تقـوا نیـز بایـد    است تقوا شرط کسب معرفت 
معرفت داشته باشـیم، چگونـه کسـب تقـوا و معرفـت میسـور بشـر        

 این قضیه رها شد؟ توان از دوري بودن و چگونه می؟ شود می
پاسخ این است که تقوا و معرفت، مفاهیمی تشکیکی هستند که 

نیاز به رعایـت هـیچ     ،ند. براي کسب معرفت اولیهدار درجات متفاوتی
نیسـت و فقـط رعایـت    د ـ  معنـاي مصـطلح خـو    بهـ   اي از تقوا درجه
ط و اصول منطقی براي این منظور کافی اسـت. عمـل بـه ایـن     وشر

و کسب تقـوایی متناسـب بـا همـین مرتبـۀ معرفتـی،       علم و معرفت 
باالتر دست یابیم و باز عمل  ۀشود که ما به معرفتی با رتب ب میموج

به این علم و کسب تقوایی  باالتر، ما را به معرفتـی بـاالتر رهنمـون    
مرحـوم  شـود.   تالزم معرفت و تقوا روشـن مـی  روي،  دینشود و ب می

 کند: ن میگونه بیا عالمه این مطلب را بدین
قرآن کریم تقوا را شرط در تفکر و تذکر و تعقل دانسته و براى 

و ى آن از شوائب یعلم و رها ۀفکر و اصاب رسیدن به استقامت

کـه علـم اسـت اوهام حیوانى و القائات شیطانى شرط کرده 

 ).441، ص 5، ج 1374(طباطبائی،  همدوش عمل باشد

راه فطـرت و طریقـۀ   تـا  کسب تقوا ضمانتی براي بشر است ، در واقع
درست تفکر منطقی را بپیماید و در این راه استوار بماند. مراد خداونـد  

نبوده اسـت تـا راه مسـتقلی بـراي     سبب  از اعتباربخشی به تقوا بدین
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سـیس  أدرك حقایق در مقابل طریق فکري و پیمـودن راه منطقـی ت  
را از  که نفس بشـر  بوده اینبلکه هدف خداوند از دعوت به تقوا ، ندک

 بازداشـته ، که همان رعایت اصول منطقی است، گم کردن راه فطرت
 .)437-436ص  ،5همان، ج ( او را به استقامت فطرى برگرداند و

 ج) عمل به علم قبلی
و هر چـه  ، معتقد است که عمل، ناشی از علم است عالمه طباطبائی

و ، تـر اسـت   تـر و بـا ارزش   علم در نفس استوارتر باشد، عمل ارزنـده 
هایشان، یکی حـالل   توانند با توجه به نیت اعمال ظاهري یکسان می

براي رسیدن ، بنابراین. )528ص  ،14همان، ج شود ( و دیگري حرام 
تـر نیـز بـود. از     تر و نیت خالص به عمل برتر، باید به دنبال علم عالی

سوي دیگر، عمل صالح نیز در افزایش علم مـؤثر اسـت و آدمـی بـا     
ها را بر خود هموار سازد و  تواند راه خرق حجاب ح میانجام عمل صال

، هاي بـاالتري دسـت یابـد. بنـابراین     به تبع این رفع حجاب، به علم
عمل به علم قبلی یکی از شروط کمال براي دستیابی : توان گفت می

، پس از دعوت به تعمق در آیـات قرآنـی  ، المهع. استبه عقل سلیم 
 رد:آو چنین میمزبور در خصوص مطلب 

ناشى از علمى اسـت ، آید عمل هر چه باشد از این آیات برمى

که مناسب آن است، و عمل ظاهرى بر آن علم باطنى داللـت 

گذارد، عمل هم در  طور که علم در عمل اثر مى و همان، کند مى

و یـا اگـر ، شـود آن مـى و باعث پیدایش علم اثر متقابل دارد

و ...  گـردد فس مـىدار شدن آن در ن موجود باشد باعث ریشه

کند  آیات قرآنى در این معنا نیز بسیار است که همه داللت مى

 ؛چه صالح باشد و چه طالح، آثـارى در دل دارد، بر اینکه عمل

و طـالحش  کنـد صالحش معارف مناسب را در دل ایجاد مـى

که همان علـوم مخالفـه بـا حـق کند)  (ایجاد میها را  جهالت

 .)100-99ص  ،3ج  ،1374 ،طباطبائی( است

فاطر نیز این معنـا را اسـتفاده    ۀسورة مبارک 10 ۀتوجه به آی عالمه با
، کند که کارِ عمل صالح، کمک به صعود اعتقاد و علم حق اسـت  می

شـمار   و انجام عمل صالح راهی براي دسـتیابی بـه عقـل سـلیم بـه     
و نفس  کند مى دنیوي فارغعمل صالح انسان را از دلبستگى رود.  می

قدر هر ، بنابراین. نماید وي منع میبه زخارف دنی یسرگرماز را آدمى 
د حق نیز بیشـتر و  یصعود و تکامل عقا رفع و ارتفاع بیشتر باشد، قهراً

. البتـه روشـن   شود تر مى معرفت آدمى از آلودگى اوهام و شک خالص
هر درجـه   ،بنابراین. عمل صالح داراى مراتب و درجاتى است است که

را بـاال بـرده،   » طیب« ۀکلم، ه تناسب وصفى که دارداز عمل صالح ب
کـه عمـل    همچنـان ؛ دهـد  علوم و معارف حقـه الهیـه را صـعود مـى    

انسـان را پسـت نمـوده،    ، به هر مقدار از زشتى که دارد نیز غیرصالح
 دزاسـ  مـى  تـر  را با جهل و شک و نابسامانى آمیخته علوم و معارفش

 .)101ص  ،3ج  ،1374 ،طباطبائی(
کند که قرآن کـریم کتـاب علـم و عمـل      تأکید می طباطبائیعالمه 

است و نه کتاب نظریه و فرضیه و یـا کتـاب تقلیـد کورکورانـه؛ یعنـی در      
کند و ارائه مباحث نظري، راهـی   پردازي بیهوده نمی حوزة نظر، فقط نظریه

قرآن کـریم انسـان را بـه      براي انجام عمل صالح است. در حوزة عمل نیز
 دهد. انۀ عقلی ندارد و کورکورانه است، سوق نمیعملی که پشتو
 قالـب اسـت کـه کلیـات علمـى را در      مانند اسـتادي  قرآن کریم

دهد  دستور مىسپس کند و  مى منتقلنش دانشجویاظ به الفاکمترین 
مطالب را صرفاً یادداشت نکنند. البته قرآن کریم  که به آن عمل کنند و

فاوت نیست؛ زیرا مانند استادي ت هاي دانشجویان بی نسبت به یادداشت
 نماید و هاي درست و نادرست دانشجویان را مشخص می دلسوز، پاسخ

کند تا بار دیگر آن خطاها را تکرار نکند و در  ان را نصیحت مىدانشجوی
تشـویق  آنهـا را   انـد،  درست انجـام داده دانشجویان که  کارهاییبرابر 
دسـتور   سـازد و مجـدداً   ىدلگرم موسیله، دانشجویان را  بدین کند. مى
و این روش را همچنـان   دندهد تا بار دیگر آن تکلیف را انجام ده مى

نتیجـه  تشـان بـه   در فن خود کامل گشته، زحما آناندهد تا  ادامه مى
). ایشان در تأکید بر مطلب فوق 26، ص 4، ج 1374(طباطبائی،  برسد
ه پیوسـته در  کاست ش) ا قرآن (در تعلیم الهیشیوة این از نویسد:  می

تا بـه  است اى قرار داده  براى کلیات تعالیمش مواد اولیه، مدت نزولش
صورت عملى شد عمل بدان همین که . آنها یا بعضى از آنها عمل کنند

دهد و بعد از سر و  دوم براى تعلیم دومش قرار مى ةکه واقع شده مادرا 
را وادار صورت دادن به آن و اصالح اجزا و ترکیبات فاسد، آن عامـل  

، این منظورراي سازد که بار دیگر آن عمل را بدون نقص بیاورد و ب مى
و در ، گوید مى» ثنا«مقدار فاسد را مذمت و مقدار صحیح و مستقیم را 

پـس کتـاب اهللا عزیـز،    . دهـد  جمیل و شکر جزیل مى ةوعد ،برابرش
و فرضیه، و نه کتـاب تقلیـد   نظریه کتاب علم و عمل است، نه کتاب 

 ).26-25، ص 4، ج 1374(طباطبائی،  ورانهکورک
، عالمـه طباطبـائی  توان نتیجه گرفت کـه از منظـر    می، بنابراین

ط کمال عقل براي دستیابی به عقل وشرجمله عمل به علم قبلی، از 
 .استسلیم 
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 د) ورود در والیت الهی
گونـاگون  ولی با ابزارهاي ، تمام ادراکات آدمی به وسیلۀ نفس انسانی

پذیرد. با توجه به اینکه هرچه نفس انسان سـعۀ بیشـتري    صورت می
پـس   ،تـر شـود   تواند عالم د، میپیدا کنبیابد و به درجۀ باالتري دست 

توانـد   هر عاملی که بتواند رتبۀ وجودي نفس انسان را باالتر ببرد، می
در به عالم شدن او و کشف حقایق عـالَم بیشـتر کمـک کنـد و او را     

 د.زاستر  م نزدیکدستیابی به عقل سلی
آخرین سلسلۀ معدات براي کشف حقایق توسـط نفـس و شـاید    

. انسانی کـه تحـت والیـت    استترین آنها، ورود در والیت الهی  مهم
» ینظـر بنـور اهللا  « شـود و  الهی باشد، خداونـد سـمع و بصـر او مـی    

شنود.  بیند و می کند. او با چشم و گوش الهی می صدق میاش  بارهدر
تواند به عنوان شرطی کمالی بـراي   رود در والیت الهی میو، بنابراین

دستیابی انسان به معارف حقه و عقل سلیم مطـرح باشـد. عالمـه در    
 نویسد: این زمینه می

داخل شدن انسان تحت والیت الهى و تقربش به ساحت قدس 

کند کـه  ى موفق مىیها انسان را به آگاهی، ى خداى تعالىیو کبریا

درى بـه  .توان به دست آورد ا منطق و فلسفه نمىها را ب آن آگاهی

کنـد کـه از آن در،  ها و زمین باز مـى روى انسان از ملکوت آسمان

ق یآن حقـا و توانند آنها را ببینند بیند که دیگران نمى قى را مىیحقا

نـوارى کـه ا ؛ى از آیات کبراى خدا و انوار جبروت اوسـتیها نمونه

 ).441، ص 5ج  ،1374، طباطبائی( خاموشى ندارد

ب کسب موج »ورود در والیت الهی«منظور عالمه از این عبارت که 
توان به دسـت آورد، نفـی    شود که با منطق و فلسفه نمی حقایقی می

بلکه منظور این است کـه آن حقـایق اساسـاً    ، منطق و فلسفه نیست
کـه   حالی در، شود نمیـ معناي رایج خود   بهـ   شکار منطقی و فیلسوف

، یق هیچ تعارضی هم با دستاوردهاي فلسفی نـدارد. بنـابراین  آن حقا
منـدي او   اگر وجود انسان تحت والیت الهی قرار گیرد، به میزان بهره

از این والیت، بـه عقـل سـلیم و معـارف حقـه دسـت یافتـه اسـت.         
تـوان ورود در والیـت الهـی را شـرط کمـالی بـراي        مـی روي،  بدین

ه بایـد بـه مراتـب متفـاوت ایـن      دستیابی به عقل سلیم دانست. البتـ 
 داشت.توجه پذیرش والیت و در نتیجه آثار گوناگون آن 

 ) موانع دستیابی به عقل سلیم و پایبندي به نتایج آن2
ط براي دستیابی به عقل سـلیم، در ایـن   وترین شر پس از تبیین مهم

موانع دسـتیابی بـه عقـل سـلیم و     دربارة بخش به سراغ توضیحاتی 
و » پیروي از گمـان «، »طغیان غرایز«رویم.  ایج آن میپایبندي به نت

ترین مـانع بـراي    عنوان مهم به» تقلید بدون پشتوانه عقلی«همچنین 
 ةتسـلط قـو  «و » پیـروي از هـواي نفـس   «دستیابی به عقل سلیم و 

عنوان عواملی براي عدم پایبندي انسـان بـه نتـایج عقـل      به» واهمه
ارائـه  هـر کـدام   ي از تصـر شـرح مخ ، که در ادامهاست سلیم مطرح 

 داد:خواهیم 
 طغیان غرایز و امیال درونی .الف
و دستیابی به عقـل   یکی از موانع فهم صحیح عقالنی، دید عالمه از

اسـت. آدمـی در درون خـود،    » طغیان غرایز و امیال درونـی «سلیم، 
امیال و غرایز گوناگون و متنوعی دارد که اگر هر کدام در حد اعتـدال  

ر خود را به درستی انجام دهند، انسـان در بهتـرین حالـت    باشند و کا
انسان بر سایر قواي او غلبـه   ةشود. اگر یک یا چند قو ممکن واقع می

افتد و حـاالت وجـودي انسـان از     کند، طوفانی در درون او به راه می
از   اگر شهوت یا غضب در وجـود انسـان  ، شود؛ مثالً اعتدال خارج می

توانـد حقیقـت را درك    عقل آدمی دیگر نمی اعتدال خارج شود، چشم
کند. حکم این انسان، حکم آن قاضی است که بـر طبـق مـدارك و    

عقل با نظـر بـه ذاتـش    ، دهد. در چنین حالتی شواهد کاذب حکم می
ولی با نظر بـه فعلـش عقـل نیسـت و حکـم عقالنـی و       ، عقل است

 کند. عقال را صادر نمیقبول م
کنیم و یا اگـر هـم    اطالق نمی» عقل«به چنین شیئی ایشان، از نظر 

اگـر از عقـل فعـل و    اي اسـت؛ زیـرا    اطالق نماییم، اطالق مسامحه
عملکرد عقالنی صادر نشود، عقل واقعی نیست. عقل سلیم و واقعـی  
آن است که بتوان با آن بهشت را کسب کـرد و بـه عبودیـت ربـوبی     

عملکـرد  به این نوع ، در فرهنگ روایی شیعهروي،  . بدیندست یافت
 »نکـراء «با طغیان غرایز درونی بر علیه عقل باشـد،  همراه که ، عقل
ــی ــد ( م ــائیگوین ــی،؛ 375-374ص  ،2ج  ،1374 ،طباطب  ر.ك: برق

صـــدوق،  ؛11ص  ،1ج  ،ق1407 کلینـــی، ؛195ص  ،1ج  ،1371
 ).240ص  ،ق1403

 ب) پیروي از ظن و گمان به جاي یقین
، یقینجز رسیدن به  رتاًفط ها انسانمعتقد است:  عالمه طباطبائی

د کـه  نداشـته باشـ  ي د اعتقـاد نـ خواه مى ؛ زیرا آناندنهدفى ندار
. ایشـان  د واقع و حقیقت همین است و بـس ند قاطعانه بگوینبتوان

محقـق  یقـین  تنهـا بـا پیـروى از     هـدف،  ایـن  کند که تأکید می



 ۱۳۹۷، فروردين ۲۴۴معرفت، سال بيست و هفتم، شماره اول، پياپي   ۶۶

 
 

 دنــشــک و وهــم چنــین خاصــیتى ندار ،گمــان؛ زیــرا شــود مــى
 ).126، ص 13، ج 1374(طباطبائی، 
ها اگر بر مبناي فطـرت سالمشـان عمـل کننـد،      انسان، بنابراین

همواره به دنبال دستیابی به واقع و یقینییات هسـتند. اگـر آدمـی بـه     
با دنیاي ، به دنبال حدس و گمان برود، در نهایت، جاي تبعیت از واقع

زیادي خواهد گرفت و از مسیر کشف حقایق عالم عینی  ۀخارج فاصل
اعتقادات معنـادار   ةالبته تبعیت از یقینیات، هم در حوز. هد شدجدا خوا

ذیـل   یئعالمـه طباطبـا  ، عمل. در این خصوص ةاست و هم در حوز
بحـث   ؛»و ال تَقْف ما لَیس لَک بِه علْـم « مبارکه اسراء ةسور 36 ۀآی

 نویسد: میساخته، مبسوطی را مطرح 
علـم و یقـین این آیه از پیروى و متابعت هر چیزى که بـدان 

 ،و چون مطلق و بدون قید و شرط اسـت، کند نداریم نهى مى

پیروى اعتقاد غیر علمى و همچنین عمل غیر علمـى را شـامل 

شود: به چیزى که علم بـه صـحت  گشته و معنایش چنین مى

دانى مگـو و کـارى را  آن ندارى معتقد مشو و چیزى را که نمى

پیروى از غیـر علـم  اینها ۀزیرا هم ؛که علم بدان ندارى مکن

پیروى نکردن از چیزى که بدان علم نداریم و همچنین  .است

در حقیقت حکمى است که فطرت خود بشر آن  ،پیروى از علم

 .(همان) کند را امضا مى

که در مقابل گمان، شک و وهم ذکر شده، ، در اینجا» علم«منظور از 
بتوانـد در   براي اینکه انسان: است. عالمه معتقد است» یقین«همان 
ل شود، باید از تبعیت از ظـن و  ینظر و عمل به کشف حقایق نا ةحوز

گمان اجتناب ورزد و در این صورت است کـه فـرد بـه عقـل سـلیم      
 دست یافته است.

شود این است که آیا تقلید، تبعیـت   سؤالی که در اینجا مطرح می
کننـد، اطـالع    از ظن و گمان است؟ مقلدان از آنچه به آن عمل مـی 

دقیقی ندارند و فقط به واسطۀ پذیرش آن فعـل یـا اعتقـاد از سـوي     
آن را ، مرجعی مرتبط با آن موضوع پزشک یا مهندس یا مرجع تقلیـد 

 شوند. دهند و یا به آن معتقد می انجام می
د کـه  کن میگونه عنوان  ، اینالؤعالمه به منظور پاسخ به این س

دارنـد. در چنـین    در بخشی از مسائل، افراد قدرت بـر تحصـیل علـم   
 ،ى از فروع اعتقـادى خربرسد. اما در  اساساً کار به تقلید نمی، شرایطی

، مردمبیشتر و غالب مسائل عملى نسبت به ، نسبت به بعضى از مردم
، . در چنـین شـرایطی  وجود نداردامکان کسب علم به صورت مستقل 

 را به تقلید از علم عـالم و متخصـص   آنان انسانی همان فطرت سالم
و  دانـد  علم آن عالم را علم خود مى، . در این صورتدارد آن فن وامى
سـپس   شـمارد.  پیروى از علم خود مـى ـ   در حقیقتـ   پیروى از او را

 گیرد: ایشان نتیجه می
وقت از پیـروى  هیچ، شا در مسیر زندگی هانسان سلیم الفطر

؛ رود و دنبال ظن و شـک و وهـم نمـى شود علم منحرف نمى

 ش شخصاًا یا در مسائل مورد حاجت زندگی، تچیزى که هس

و یا علم کسى ، کند علم و تخصص دارد که همان را پیروى مى

کند کـه وثـوق و اطمینـان و یقـین بـه صـحت  را پیروى مى

چنـین یقـین را در اصـطالح  هاى وى دارد، هرچند ایـن گفته

 گویند. نمى» برهان منطقى، علم«

اى بـراى انسـان پـیش     لهئمسـ وقتى ، اى از زندگى پس در هر مرحله
له و یا علم به وجـوب  ئیا علم به خود مسـ   به آن علم داردکه آید  مى
کنـد    ، حمـل مـی  بـر طبـق دلیـل علمـى کـه در دسـت دارد      ـ   عمل

 .)127-126ص  ،13ج  ،1374 ،طباطبائی(
بنابراین، ایشان معتقد است: ما در تقلید صحیح، که تقلیدي با 

کنیم؛ زیـرا در واقـع، از علـم     عمل میمقدمۀ عقلی است، عالمانه 
گونه مواقع علم ما به موضوع،  نماییم. ولی در این خود پیروي می

اجمالی است و به واسطۀ راهنمـایی یـک خبـره در آن موضـوع،     
کنـد،   شود. آنچه انسان در بحث تقلید از آن دوري می محقق می

ی که است و نه تقلید با مقدمۀ عقل» تقلید کورکورانه و نادرست«
 واجد درجاتی از علم است.

 
 ج) تقلید بدون پشتوانه عقلی

، تقلید کورکورانه و بدون علم، منافی مبانی طباطبائی عالمهاز نظر 
پذیرفته شده براي عقل است و از موانع عقل براي کشف حقیقت و 

شود. ایشان ذیل تفسـیر آیـۀ    دستیابی به عقل سلیم محسوب می
إِذَا قیلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزَلَ اللَّه قَالُوا بلْ و «سورة مبارکۀ بقره  170

؛ پاسخ کفار را در جواب این سؤال کـه  »نَتَّبِع ما أَلْفَینَا علَیه ءاباءنَا
، »کنیـد؟  چرا از خداوند و آنچه او نازل کرده است، پیروي نمـی «

 کند: چنین بیان می
ران خود را بـر آن یـافتیم، ما تنها آنچه را که پد: «اینکه گفتند

و معنایش این است که ، ، سخنى است مطلق»کنیم پیروى مى

ما پدران خود را در هر حالى و بر هر وصـفى کـه بودنـد، چـه 



 ۶۷  یاز منظر عالمه طباطبائ »ميعقل سل« یمعنا یواکاو
 

کنیم، حتى اگر هیچ علمـى هـم  صحیح و چه غلط، پیروى مى

کنـیم و  انـد، بـاز پیرویشـان مـى اند و هیچ راه نیافتـه نداشته

 کردند حق است. ىچه آنها میم: آنیگو می

و این حرف همان سخن بدون علـم اسـت و سـر از مطلبـى 

آورد که هیچ عاقلى اگر به آن تنبه داشته باشد لب بـدان  درمى

اگر پدران خـود را تنهـا در مسـائلى پیـروى ، بله. گشاید نمى

کردند که پدران در آن مسائل داراى علمى بودند و راه حق  مى

ز علـم و اهتـداء پـدران اطـالع را یافته بودنـد و اینهـا هـم ا

 ،طباطبائی( شد نمی داشتند، چنین اتباعى اهتداء بدون علم می

 .)635-634ص ،1ج  ،1374

) تقلیـد عـالم از   1تقلید به حصر عقلی به چهار قسـم متصـور اسـت:    
) تقلید جاهـل  4) تقلید جاهل از عالم؛ 3) تقلید عالم از جاهل؛ 2عالم؛ 

ارم عبث، مذموم و بیهوده است و تنهـا  از جاهل. قسم اول، دوم و چه
تقلید مطلق و بـدون علـم مـذموم    ، قسم سوم ممدوح است. بنابراین
، که تقلیدي بـا مقدمـه عقلـی اسـت    ، است؛ ولی تقلید جاهل از عالم

تواند در  بلکه ممدوح هم هست؛ زیرا انسان نمی، تنها مذموم نیست نه
 از تقلید عاقالنه است. ناگزیر، تمام امور، عالم شود و به همین دلیل

 د) پیروي از هواي نفس
سه موضوع قبلی اشاره به برخی از موانعی داشت که عقل بـراي  

روست. در ایـن   فهم حقیقت و دستیابی به عقل سلیم با آنها روبه
هاي  بخش و بخش بعدي به عوامل عدم پایبندي آدمیان به یافته

را کـه موجـب    کنیم. عالمه یکی از عـواملی  عقل سلیم اشاره می
شود، پیروي از هواي نفس  لغزش انسان از مسیر صحیح خود می

داند که کدام راه یا حکم صحیح  داند. در این فرض، انسان می می
هـاي   است؛ ولی به خاطر تعارض آن با هـواي نفـس و خـواهش   

پذیرد و تن به حکم هواي  اش، قضاوت عقل سلیم را نمی نفسانی
در چنـین شـرایطی، او هرگـز    دهد. روشن اسـت کـه    نفسش می

تواند بر اساس حقیقت عمل کند؛ زیرا او با پیـروي از هـواي    نمی
کنـد. در چنـین    نفس، راه را براي عمل به حقایق، بر خود سد می

کند؛ ولی انسان از آنچه عقل و  شرایطی، عقل حقیقت را درك می
گرداند. فرد در این حالت،  کند، روي می فطرت سالمش ادراك می

اش تبدیل نعمـت بـه نقمـت     رسد که نتیجه مرحلۀ لجاجت میبه 
معنا که عقل او، که مایۀ سعادتش بوده است، تبـدیل   است؛ بدین

 ).20، ص 20، ج 1374شود (طباطبائی،  به مایۀ عذابش می

کـه  ، اخیـر ضـوع  با مو» طغیان غرایز«یعنی ، اولضوع تفاوت مو
ـ   » پیروي از هواي نفس« عقـل بـر   ، یاست در این اسـت کـه در اول

کنـد (یعنـی اشـکال از مـواد      ن ناصواب حکم مییمبناي شواهد و قرا
کند؛ ولی در حالـت   اولیه است) و انسان به آن حکم نادرست عمل می

انسـان بـه   ، امـا  عملکرد و مواد اولیه و حکم عقل درست اسـت ، دوم
فعلی مخـالف بـا حکـم     ،هواي نفس است ۀاینکه تحت سلط ۀواسط

با آمـدن غـرض، هنـر موجـود پوشـیده      ، در واقع دهد. عقل انجام می
 گیرد. شود و مبناي عمل انسان قرار نمی می

  چون غرض آمد هنر پوشیده شد
 صد حجاب از دل سوي دیده شد 

 .)334 بیت اول، دفتر ،1378 (مولوي،
شـود   آیا مـی «کند که  له را مطرح میئعالمه این مس، در جایی دیگر

ی بداند که کار درسـت  کسیعنی  ؟رودبهه به بیرا، کسی با دانستن راه
معتقـد اسـت کـه    یشـان  ا» ولی مخالف با آن عمل کند؟، کدام است

دانستن و علم، مـالزم هـدایت   فقط را زیچنین شرایطی متصور است؛ 
مـالزم بـا جهـل    ـ   حـد ذاتـه   فیـ که ضاللت نیز  گونه  هماننیست؛ 

ـ ، نیست. بنابراین ه مقتضـاي  علمی مالزم با هدایت است که انسان ب
ملتزم باشد و از دام هواي نفس بگریزد. مؤید این کـالم  بدان علمش 

آدمیان در عین حالی که بـه  : فرماید قرآن است که می ۀنیز صریح آی
 ).14(نمل:  کنند مطلبی یقین دارند؛ ولی آن را در عمل انکار می

اما اگر عالم باشد،  نویسد: و در این خصوص می عالمه طباطبائی
ملتزم بـه  ، نظر کند تواند از هواى نفس صرف خاطر اینکه نمىولى به 

او  يب اهتـدا موجـ مقتضا و لـوازم علـم خـود نباشـد، چنـین علمـى       
ضـاللت هـم   ، شود، بلکه چنین علمى در عین اینکه علـم اسـت   نمى

با التزام به لوازم آن نباشد، با انکار همراه هست و همچنین یقین، اگر 
 .)264ص  ،18ج  ،1374 ،طباطبائی( منافات ندارد

 واهمه ة) تسلط قو ه
واهمـه   ةیکی از موانع پایبندي انسان به احکام عقل سلیم، تسلط قـو 

اي است که معانی غیرمحسـوس   واهمه قوه ةبر وجود آدمی است. قو
کند؛ مانند عـداوت، تـرس و    موجود در محسوسات جزئیه را درك می

به ادراکی مطابق واهمه بر انسان، عقل  ةمحبت. در صورت تسلط قو
صدور فعـل در وجـود آدمـی     أیابد؛ ولی آن ادراك منش واقع دست می

کند، تـرس   استفاده میاز آن شود. مثالی که در این زمینه عالمه  نمی
حکـم  : گویـد  مـی یشـان  . ااستاز مرده در یک خانۀ تاریک و خلوت 



 ۱۳۹۷، فروردين ۲۴۴معرفت، سال بيست و هفتم، شماره اول، پياپي   ۶۸

 
 

مادي است  يقطعیِ عقل است که این مرده مثل سنگ و دیگر اشیا
ب عدم موجن قدرتی بر آسیب رساندن ندارد، ولی قوة واهمه و کمتری

کند تا بر نفـس   قدر وسوسه می شود و آن پذیرش این حکم عقلی می
 سـازد  مـی او را به فرار از آن خانۀ تاریک مجبـور  ، انسان مسلط شده

 .)574ص  ،2ج  ،1374 ،طباطبائی(
در این حالت هم مانند موضوع قبل، که عقل ادراکی صحیح 

شد،  ت، ولی هواي نفس مانع به فعلیت رسیدن آن ادراك میداش
کند که ـ مثالً ـ جنازه هیچ اثري بـر     در اینجا هم عقل ادراك می

کنـد و باعـث    انسان ندارد، ولی قوة واهمه شروع به فعالیـت مـی  
شود که فرد به آن ادراك عقلی عمل نکند و از آن محیط دور  می

حس واهمـه  نویسد:  نین میشود. عالمه در توضیح این مطلب، چ
در ادراکات جزئى و احکام ایـن ادراکـات جزئـى تنهـا بـر حـس       

مدرکات  ةظاهرى تکیه دارد، و بیشتر احکام و تصدیقاتى که دربار
گیرد) احکام و  خود دارد (مدرکاتى که از طریق حواس ظاهرى مى

واهمـه احکـام خـود را     .جانبه و وارسى نشده است تصدیقاتى یک
از  بدون اینکه آن را به عقل ارجـاع دهـد و اصـالً   ، دکن صادر مى

زند، هرچنـد نفـس آدمـى     هاى عقل سرباز مى ىیپذیرفتن راهنما
نظیـر احکـام کلـى    ؛ هاى عقل داشته باشد ایمان و یقین به گفته

و غایب از حس، که هرچنـد از  ه الطبیع ماوراءمسائل بارة عقلى در
دمات آن را و هرچنـد عقـل مقـ    نظر عقل، حق و مسـتدل باشـد  

و در دل  زند واهمه از قبولش سر باز مىولی مسلم و منتج بداند، 
و آنگـاه احـوالى از    کنـد  آدمى احکامى ضد احکام عقلى صادر مى

که مناسب با حکم خـود و مخـالف حکـم عقـل باشـد،      ، نفس را
و آن احوال برانگیخته شـده، حکـم واهمـه را تأییـد      انگیزد برمى
نشیند، هرچنـد کـه    واهمه به کرسى مىحکم  انجامرسکنند و  مى

عقل نسبت به حکم خودش یقین داشـته باشـد و بدانـد آنچـه را     
(طباطبـائی،   واهمه در نظرش غولى کرده، کمترین ضررى نـدارد 

 ).573، ص 2، ج 1374
رسد؛ ولی آدمـی قـدرت    عقل به حکم صواب می، در این شرایط

این فعـل،   أهد. منشد پایبندي به آن را ندارد و به حکم واهمه تن می
 این حکمِ قوة واهمه، حس ظاهري است. أقوة واهمه و منش

 گیري نتیجه
هدف این نوشتار دستیابی به پاسخ این سـؤال بـود کـه از منظـر     

ها و مختصـات عقـل سـلیم و همچنـین      ویژگی عالمه طباطبائی
ــی   ــه آن چیســت؟ در پاســخ م ــتیابی ب ــع دس ــت:  موان ــوان گف ت

ه و مراتب متفاوتی دارد، براي یـافتن  گونه که حقیقت، وجو همان
حقیقت و دستیابی به عقل سلیم نیز شروط حـداقلی و حـداکثري   
داریم. رعایت اصول منطقی جزو شرایط حداقلی کسـب معرفـت   
صحیح است؛ ولی رعایت تقوا، عمل بـه علـم قبلـی و همچنـین     
ورود در والیت الهی، جزء شروط حداکثري کسب معرفت و جـزو  

شود. به بیان دیگر، درسـت اسـت    ن محسوب میشروط کمالی آ
که بدون تقـوا و عمـل بـه علـم قبلـی و ورود در والیـت الهـی        

توان به مراتب باالي کمـال رسـید، ولـی بـدون تمـام ایـن        نمی
توان بـه یـک    نکات و فقط با رعایت موازین منطقی و عقلی، می

معرفت حداقلی دست یافـت کـه آن معرفـت بـراي شـروع سـیر       
در مسیر قـرب، مناسـب و بلکـه ضـروري اسـت ـ        فکري آدمی

شـود ـ ولـی بـراي یـافتن       وگرنه به دور یا تسلسـل منتهـی مـی   
حقایق عالَم و تجلی کامل عقالنیت در زندگی بشـري نـاگزیر از   

 رعایت همۀ نکات گفته شده هستیم.
ترین موانعی که انسان را در دستیابی به عقل سـلیم تهدیـد    مهم

ز، پیـروي از گمـان و همچنـین    یـ طغیان غراعبارت است از:  ندک می
شـود کـه    ب مـی موجـ عقلی. تحقق این عوامـل   ۀتقلید بدون پشتوان

آدمی به حکم عقل سلیم دست نیابد؛ اما حالت دیگري هم در انسـان  
، دانـد  انسان حکم عقـل سـلیم را مـی   گاهی متصور است و آن اینکه 

، ر این نوشتارکند. د اساس آن عمل نمی ولی به آن پایبند نیست و بر
» واهمه ةقو«و همچنین تسلط » پیروي از هواي نفس«به دو عاملِ 

ترین عوامل عدم پایبندي انسان به حکـم عقـل سـلیم     عنوان مهم به
 اشاره شده است.

اگر عقل در وجود آدمی به عقل سـلیم  ، عالمه طباطبائیاز منظر 
نظـامی  ؛ دالهـی شـو   ۀایجاد فلسفأ تواند منش و توحیدي ارتقا یابد، می

منـد   که از هماهنگی کامل میان عقل و نقل بهـره ؛ وحیانیـ   فلسفی
عنـوان   تواند به بهتـرین وجـه، بـه    مندي، می است و در پرتو این بهره

 :معتقـد اسـت  یشـان  چراغی فراراه انسان طالب حقیقت قـرار گیـرد. ا  
نقاط ضـعف   است،هاي خود  گونه که ناظر به قدرت عقل سلیم همان

منـدي از تعـالیم وحیـانی     در پی رفع آنها با بهـره  ،شناختهخود را نیز 
 عالمـه طباطبـائی  عقـل و نقـل از منظـر    طۀ است. شرح و تبیین راب

 طلبد. مجالی دیگر می



 ۶۹  یاز منظر عالمه طباطبائ »ميعقل سل« یمعنا یواکاو
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