مطالعات فقهي و فلسفي
سال سوم ،شماره  ،9بهار 1991
صفحات  28ـ 99

عقل از منظر چهارده معصوم علیهم السالم


مریم موسوی ،محمدحسین ایران دوست

(تاريخ دريافت7931/71/71 :؛ تاريخ پذيرش)7935/17/75 :

چکیده
اصطالح «عقل» يکی از اصطالحاتی است که در هر علم و بنا بر ديدگاههای مختلف ،تعريفی خاص به خود پیدا کررد و تفراو هرايی
که در معانی اين اصطالح وجود داشته هموار باعث سوء تفاهم هايی شد است .يکی از اين ديدگا ها ،ديدگا ائمه معصوم (ع) راجع بره
عقل و جايگا آن است که در واقع کامل ترين و جامع ترين ديدگا هاست .روش اين مقاله توصیفی – تحلیلی است کره برا ججرتدو در
منابع دينی گردآوری شد است .دين اسالم برای عقل ارزش زيادی قائل است و حدّیت آن را می پذيرد و برای ايمرانی کره متکری بره
عقل نباشد ،ارزشی قائل نیجت .در ديدگا امامان معصوم (ع) هرم ارزش بجریار زيرادی بره عقرل و معرفرت داد شرد و در عرین حرا
توصیفاتی که از عقل ارائه شد در تعارض با عقل منفعت جو و خود محور است .در روايا اسالمی از عقل به عنوان پیامبر درونری تعبیرر
می شود و فقهای شیعه عقل را يکی از ادّله چهارگانه استنباط احکام شرعی به حجاب می آورند؛ و علم و تدربه به برکرت عقرل کرارآيی
الزم را پیدا می کنند و نقش عمد ی عقل در تعديل غرائز و عواطف و احجاسا انجان قابل انکار نیجت .روايا منقرو در ايرن نوشرتار
نیز عهد دار بیان اين حقايقند.

کلیدواژگان
انواع عقل ،چهارد معصوم ،عقل ،معانی عقل.

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :استادیار ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmohirandoost@gmail.com :
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طرح مسئله
عقل موهبتی از موهبت های الهی است .اهمیت عقل نیز بر کسی پوشیده نیست ،چرا که به واسطه
گوهر گرانبهای عقل است که معارف الهی و علوم بشری از مبدأشناسی تا معادشناسی تحصیل میی
شود .و نیز با عقل سعادت دنیا و آخرت حاصل شده و حق و باطل ،درست و نادرسیت ،زشیت و
زیبا سنجیده می شود .هم چنیی بیا عقیل احکیام الهیی از کتابهیای آسیمانی و سینت رسیو ن و
اوصیائشان استبناط و حیات فردی واجتماعی تنظییم میی شیود .عقیل و خیرد یکیی از ابزارهیای
شناخت در معرفت شناسی است .انسان برای شناخت به نوعی تجزیه و تحلیل نییاز دارد کیه ایی
کار توسط عقل و تعقل انجام می گیرد.
عقل یک سری توانایی ها و یک سری محدودیت هایی دارد که بدون شناخت آن نمی توان به
حقیقت رسید .و در حقیقت کالم نورانی معصومی (ع) در ای زمینه شایسته تری منبعی است کیه
راه مستقیم را به ما نشان می دهد .و نیز کالم ایشان در چیستی و ارزش عقل فراوان است .در ایی
مقاله برآنیم که روایات عقل را از چهارده معصوم (ع) بیاوریم تا حقیقت عقل تبیی گردد.
عقل از دیدگاه پیامبر مکرم اسالم (ص)
پیامبران ،امامان ،اولیاء ،نخبگان و بندگان صالح الهیی ،همیه اهیل خیرد و تعقیل و میرو تفکیر و
اندیشه بوده اند .از جمله ،ابوذر شاگرد تربیت شده و خردورز پیامبر اکیرم (ص) بیشیتری اوقیات
خویش را صرف تعقل و اندیشه و عبرت اندوزی و بهره گییری از خیرد خیویش و دیگیران کیرد
(مجلسی،3041 ،

 ،22ص  .)013پیامبر اکرم (ص) نیز به عنوان خاتم پیغمبران و عقیل کیل ،در

معرفی خرد و خردمندان و جایگاه عقل در مکتب اسالم و آثار آن سخنان نغز و دلنشیینی دارد کیه
در ادامه به آن پرداخته می شود.
پیامبر اکرم (ص) در تعریف عقل چند شاخصه ی زانوبند نیادانی (ابی شیعبه حرانیی،3040 ،
ص ،)31روشنگر قلب (اب ابی جمهور ،3 ،3041 ،ص ،)202 ،جداکننده حق از باطیل (دیلمیی،
 ،3 ،3032ص ،)392وسیله کسب بهشت و خشنودی خداوند (اب بابوییه ،0 ،3031 ،ص)169
را ذکر می کند و نیز جایگاه و عظمت عقل را در عظیم تری خلقیت (ابی شیعبه حرانیی،3040 ،
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ص ،)31قوام انسان (کراجکی ،2 ،3034 ،ص  ،)13عامیل تقیر

انسیان بیه خداونید (عروسیی

حویزی ،1 ،3031 ،ص ،)122صفت پیامبران (ابی شهرآشیو  ،3 ،3139 ،ص )321و موجیب
کمال و سعادت می داند .چون منشأ تمام خوبیها (ابی شیعبه حرانیی ،3040 ،ص ،)10سرچشیمه
صفات نیک (همان ،ص ،)31-36راهنمای انسان (رضی3124 ،ش ،ص )311است و برتری عقلها
را عقلی معرفی می کند که انسان را به سوی اهداف نورانی هدایت کند .و شناخت انسان را نسبت
به خالق هستی ،جهان شناسی ،و انسان شناسی بیشتر سازد .در ای میان ،شیناخت خداونید و درک
عظمت او و در نتیجه ،اطاعت و فرمانبری او ،از جایگاه ویژه برخوردار است (ابی شیعبه حرانیی،
 ،3040ص .)14عقل هر چه بیشتر با خدا آشنا شود و از او اطاعت و پیروی نماید ،رشید بیشیتری
خواهد کرد و به او کمال خود خواهد رسید (همان ،ص .)10ای احادیث همه نشیان از جایگیاه
وا ی عقل در نزد پیامبر مکرم اسالم (ص) است.
حضرت محمد (ص) نشانه های خردمندان را چنی بیان می کند :حلم و تواضع و تیدبر (ابی
شعبه حرانی ،3040 ،ص)36؛ اطاعیت خیدا (مجلسیی ،30 ،3041 ،ص ،)312میدارای بیا میردم
(همان ،ص ،)145فراگییری علیم و نشیر آن (ابی حییون3121 ،ق ،3 ،ص ،)39دوری از دنییا و
آمادگی بیرای آخیرت (دیلمیی ،3042 ،ص ،)111توبیه از گناهیان (ابی ابیی فیرا ،3 ،3034 ،
ص .)62حضرت پیامبر (ص) ویژگی های دیگری را برای صاحبان عقیل برمیی شیمرد :آنیان کیه
داراى اخالق خو اند ،بردبار و باوقارند ،صله رحم مى نمایند ،به پدران و مادران نیکى میىکننید،
به فقرا ،همسایگان و یتیمان رسیدگى مىنمایند ،اطعام مىکنند ،آشکارا بیه همیه سیالم میىکننید و
هنگامى که مردم در خوا

و غافلند ،نماز (نماز شب) مىگذارند (کلینی ،2 ،3043 ،ص.)204

عقل از دیدگاه امام علي (ع)
وجه ممیز انسان از موجودات دیگر ،عقل او است ،و آدمی با تعقل به حیات انسانی خیویش ادامیه
می دهد .به فرموده امام علی (ع) «ا نسان بعقله» (آمدی ،3034 ،ص)26؛ انسان به عقل خود انسان
است .و باز می فرمایند« :اصل ا نسان لبه» (اب بابویه3136 ،ش ،ص)204؛ اصیل انسیان خیرد او
است .بدی سان اهمیت عقل و تعقل از دیدگاه امام علی (ع) بررسی می شیود ،چیرا کیه خداونید
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متعال با فضل خویش آن امام حکیم را از عالی تری درجه عقل بهره منید سیاخته اسیت و هیم او
است که می تواند مفسر عقل و تبیی کننده تعقل و مسیرهای درست آن باشد.
ویژگی هایی چون دوری جست از گناه و عاقبیت اندیشیی (آمیدی ،3034 ،ص ،)233تجربیه
اندوزی (رضی ،3030 ،ص ،)042عمل به دانسته ها (آمدی ،3034 ،ص ،)321میانه روی ،وفای بیه
عهد و بردباری (همان ،ص ،)322غریزه (آقاجمال خوانساری ،2 ،3166 ،ص ،)12منفعت (همان،
ص )333در تعریف عقل از نظر امام علی (ع) وجود دارد.
از نگاه امام علی (ع) عقل مهم تری نعمتی است که خداوند به انسان ارزانیی داشیته اسیت ،و
همی موهبت الهی ،وجه تمایز انسان از چارپایان است (اب بابویه3121 ،ش ،3 ،ص )1از همی
روست که امام علی (ع) در اهمیت ارزش هر انسانی ،خرد اوست (رضی ،3030 ،ص.)031
مو ی بزرگوار ،امیرالمؤمنی (ع) عقل را به دو بخش تقسییم میی کنید :عقیل مطبیوع و عقیل
مسموع .عقل مسموع سودمند نخواهد بود مگر اینکه شخص دارای عقل مطبوع باشد .همچنان کیه
خورشید وجود نداشته باشد چشم از دییدن (اشییاء) محیروم اسیت (فیی

کاشیانی،3 ،3046 ،

ص.)11
در جای دیگر عقل را به دو نوع عقل طبیعی و عقل تجربی تقسییم مییکنید (مجلسیی،3041 ،
 ،31ص .)6
امام علی (ع) کارکردهای فراوانی را برای عقل ذکر می کند که به سه دسته شیناختی ،عملیی و
ابزاری تقسیم می شیود :علیم و آگیاهی (آقاجمیال خوانسیاری ،2 ،3166 ،ص ،)93خودشناسیی
(آمدی ،3034 ،ص )246و خداشناسی (شعیری ،بی تا ،ص )0از مصیادیق کیارکرد شیناختی عقیل
است .کمال نفس (آقا جمال خوانساری ،1 ،3166 ،ص ،)210میدارا بیا میردم (همیان ،ص،)129
سخاوت (همان ،2 ،ص ،)313دوری از گناهان (همان ،0 ،ص ،)139افزایش حلم (همیان،1 ،
ص ،)223اد

(آمییدی ،3034 ،ص ،)333راسییتگویی (همییان ،ص ،)122عییدالت ورزی (همییان،

ص ،)124جوانمردی (همان ،ص )341و رفتار نیکو (اب بابویه ،2 ،3162 ،ص )611از مصیادیق
کارکرد عملی عقل است .حس تقدیر معاش (آقاجمال خوانسیاری ،2 ،3166 ،ص ،)032حسی
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تدبیر (آمدی ،3034 ،ص )242و دوراندیشی (همیان ،ص )114از مصیادیق کیارکرد ابیزاری عقیل
است.
حضرت امیر (ع) نشانه های عاقالن را چنی بیان می کند :ترک هو

بیرای تحصییل آخیرت

(آقاجمال خوانساری ،2 ،3166 ،ص ،)10پرهییز از گناهیان و پیاکی از عییو

(همیان ،ص،)16

ریشه ک کردن هوای نفس (همان ،ص ،)162حفظ زبان (همان ،ص ،)13بازداشت زبیان از غیبیت
(همان ،ص ،)94طلب کمال (همان ،3 ،ص ،)311طلب آمرزش (همیان ،2 ،ص ،)29تیالش در
عمل (همان ،ص ،)92فریب نمی خورد (همان) ،خیودداری از تیر

و خشیم (همیان ،ص،)333

گرایش به حکمت (همان ،0 ،ص ،)90عمل به آگاهی و اخالص (همان ،2 ،ص ،)21پرهییز از
خودرأیی (همان ،ص ،)60کم گیویی (همیان ،ص ،)11کیارنیکو (همیان ،ص ،)13زهید در دنییا و
رغبت به آخرت (همان ،ص ،)62عیدم تبیاه نفیس (همیان ،ص .)311و اطاعیت از خیدا (همیان،
ص )022فرمانبرداری از خردمندان (همان) ،نیکوکیار خیداتر

(همیان ،ص ،)123گریزانتیری از

پستی ها (همان ،ص ،)311آگاه به عیب خود (همان ،ص ،)001سکوت در مقابیل نادانیان (همیان،
ص ،)061دوراندیشتری افراد (همان ،ص ،)020با حیاتری افراد (همیان ،ص ،)124تسیلیم حیق
(همان ،ص ،)033عاقالنه نظر کردن (همان) از صفات خردمندتری افراد از نگاه امیرالمیؤمنی (ع)
است .و پرداخت به کارهای بیهوده (آقاجمال خوانسیاری ،1 ،3166 ،ص ،)312افیزایش شیوخی
(همان ،1 ،ص ،)124مصون نبودن از خطا (همان ،ص ،)062بیماری (همیان ،6 ،ص ،)199بیی
دینی (همان ،ص ،)044بی اعتمادی (همیان ،ص ،)046بدسیخ (همیان ،1 ،ص)241؛ ناامییدی
(همان ،ص )220از آثار کم خردی از نگاه حضرت امیر (ع) است.
کار برای آخرت (همان ،1 ،ص ،)033کوشش در معاد و معاش و لیذت حیالل (همیان،1 ،
ص ،)9رفتار طبیبانه با نیادان (همیان ،6 ،ص ،)000مشیورت بیا دیگیر خردمنیدان (همیان،1 ،
ص ،)042پیروی از اندیشههای درست (همان ،1 ،ص ،)321پرهیز از اعتماد کامل به عقیل خیود
(همان ،2 ،ص ،)263مبارزه با نفس (همان ،0 ،ص ،)212دوری از سیرگرمی هیا (همیان،2 ،
ص ،)199اد

داشت (همان ،0 ،ص ،)19پرهیز از گمراهی عقل (همان ،ص )219و همنشینی با
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عالمان و دوری از بدان (همان ،6 ،ص )006از رهنمودهای حضرت (ع) برای خردمنیدان اسیت.
شهوت (آقاجمال خوانساری،3166 ،
توجهی (همان،

 ،1ص  ،)311غضب (همان،

 ،1ص  ،)291عجیب و خیودبینی (همیان،

 ،1ص  ،)357غفلت و بیی

 ،3ص  )329از موانیع و عوامیل

بازدارندة رشد عقل از نظر امام علی (ع) است.
عقل از دیدگاه حضرت زهرا (سالم اهلل علیها)
حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) در خطبه مشهور فدکیه از عقل برای تبییی توحیید نطیری اسیتفاده
کرده است و می فرماید :و گواهى می دهم که معبودى جز خداوند نیست و شریکى ندارد ،که ای
امر بزرگى است که اخالص را تأویل آن و قلو

را متضمّ وصل آن ساخت ،و در پیشگاه تفکیر

و اندیشه شناخت آن را آسان نمود ،خداوندى که چشمها از دیدنش بازمانده ،و زبانهیا از وصیفش
ناتوان ،و اوهام و خیا ت از درک او عاجز می باشیند موجیودات را خلیق فرمیود بیدون آنکیه از
ماده اى موجود شوند ،و آنها را پدید آورد بدون آنکه از قالبى تبعیّت کنند ،آنها را به قدرت خویش
ایجاد و به مشیّتش پدید آورد ،بیآنکه در ساخت آنها نیازى داشته و در تصویرگرى آنهیا فائیدهاى
برایش وجود داشته باشد (مجلسی ،29 ،3041 ،ص .)223خداوند معنا و مفهوم کلمیه توحیید را
در پیشگاه عقل و اندیشه واضح و روش فرمود .مقصود توحید نظری است کیه عبیارت اسیت از
تفکر در د یل و براهی روش و اندیشه در نشانه های وجود خدا در جهان درون و بیرون انسیان
(قزوینی3191 ،ش ،ص .)023حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) در ای باره که خداوند با چشم دیده
نمی شود می فرماید« :الْمُمْتَنِعُ مِ َ الْأَبْصَارِ رُؤْیَتُهُ»؛حق تعالی جسم ،جوهر و عرض نیست و چشیم
جز اجسام و اعراض را درک نمی کند و نمی بیند .ای نفی فقط نفیی رؤییت نیسیت بلکیه ادراک
نشدن او بوسیله کلیه ی حوا

مثل شنوایی ،چشایی و حسی است (همان) .و نیز حضرت (سیالم

اهلل علیها) برای تقویت برهان و استد ل به وجود خدا میی فرمایید« :و اعیزازا لدعوتیه»؛ خداونید
جهان اشیاء را آفرید تا کسانی که مردم را به سوی خدا دعوت می کنند ،مانند انبیاء و غیر آنیان ،از
ای راه ،بر تقویت برهان های عقلی به وجود خدای تعالی بیفزاید (همان ،ص .)023و نیز حضرت
(سالم اهلل علیها) منبع استد ل های عقلی را حجت های الهی می داند و می فرماید« :بِهِ تُنَالُ حُجَجُ
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اللَّهِ الْمُنَوَّرَة؛ حجت آن چیزی است که انسان بیا آن احتجیام میی کنید و بوسییله آن ،اسیتد ل در
قضایای عقلی و احکام شرعی و امور عرفی ممک می گردد» (همان ،ص.)001
عقل از دیدگاه امام حسن (ع)
رسول خدا (ص) هر کدام از اهل بیت (ع) خود را به صفتی متصف فرمودنید؛ حضیرت در میورد
سبط اکبرشان امام حس مجتبی (ع) چنی می فرماید :اگر قرار بود عقیل بیه صیورت ییک انسیان
تجسم پیدا کند به صورت امام حس (ع) ظاهر می شد« :لو کان العقیل رجیال لکیان الحسی (ع)»
(اب سعد الدی شافعی ،2 ،1400 ،ص )62؛ در حقیقت تجسم عقل و خرد و اندیشه ،امام حس
مجتبی (ع) است .البته ای تجسم قابل صدق بر ائمه دیگر نیز هست چرا که «کلهم نور واحد» امیا
با عنایتی به امام حس (ع) متصف شده است.
امام حس (ع) برای تعریف عقل چهار تعبیر بیان کرده اند:
 .3عقل برتری هدیه الهی است که برای بنیده مصیونیت از آفیات دنییا ایجیاد میی کنید و از
سالمتی آخرت بهره منید مییشیود و از عیذابش محفیو مییمانید (دیلمیی،3 ،3032 ،
ص.)399
 .2عقل دژ است (همان).
 .1عقل جرعه ،جرعه غصه ها را نوشییدن و بیا دشیمنان سیازش کیردن (ابی بابوییه،1376 ،
ص.)633
 .0حفظ ودیعه قلب (اب بابویه ،3041 ،ص  .)043در کتا

های لغوی قلب به عقل نیز تعبیر

شده است (مصطفوی ،9 ،3162 ،ص.)141
امام حس (ع) به یکی بودن لُب و عقل تصریح کیرده اسیت و صیاحب عقیل را محیوری در
جامعه ،برای پاسخ گویی به نیازهای میردم معرفیی میی کنید (کلینیی ،3 ،3043 ،ص  )19و اد
(اربلی ،3 ،3123 ،ص ،)133خوش رفتاری با مردم (همیان) و خیرخیواهی (ابی شیعبه حرانیی،
 ،3040ص  )216از آثار عقل به فرموده ی امام حس (ع) است.
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عقل از دیدگاه امام حسین (ع)
به دلیل تقارن دوران امام حسی (ع) با امام حس (ع) احادیث اندکی از امیام حسیی (ع) رواییت
شده است زیرا امام (ع) جانب اد

را رعایت کرده و در جایی که برادر بزرگوارشیان امیام حسی

(ع) سخ گفته اند ،ایشان سکوت کرده است .لذا احادیث اندکی از امام حسی (ع) وجود دارد که
در ادامه به آنها اشاره می شود.
از امام حسی (ع) سؤال می شود که عقل چیست :ایشان در جوا

چنی می فرماینید :جرعیه،

جرعه غصه ها را نوشیدن و با دشمنان سازش کردن (برقی ،3 ،3133 ،ص )391ایی حیدیث از
امام حس (ع) نیز نقل شده است .و نیز می فرماید :عقل الزام به حق و راستگویی است (حلیوانی،
 ،3042ص .)20امام حسی (ع) کمال عقل را در پییروی از حیق میی داننید (دیلمیی ،3042 ،ص
 .)292امام حسی (ع) نیز نشانه های عاقل را هوشیاری و دور اندیشی ،تقیوا و اطاعیت الهیی میی
داند (حلوانی ،3042 ،ص .)20امام حسی (ع) بی عقل و تجربه رابطه ای برقرار میی کنید و میی
فرماید :علم ماده و ریشه معرفت است و تجربه های طو نی عقل را زیاد می کند (دیلمیی،3042 ،
ص .)292
عقل از دیدگاه امام سجاد (ع)
اوضاع سیاسی در دوران امام سجاد (ع) به شدت خفقان بود ،لیذا امیام (ع) اجیازه نشیر سیخنان و
معارف اهل بیت (ع) را نداشتند و بیشتر در قالب دعا و نیایش ای امر را به انجام می رساندند ،بیه
همی دلیل احادیث اندکی از آن حضرت (ع) در دست است.
امام سجاد (ع) عقل را راهنمای خیر و سعادت می داند (دیلمی ،3 ،3032 ،ص )19 ،و رشید
عقل را در آدا

علما ،بیان می کند)کلینی ،3 ،3043 ،ص )24و نیز آزار نرساندن را از نشانه های

کمال بر می شمرد (همان) و نیز هالکت را در بی خردی می داند (اب ابی فرا  ،2 ،3034 ،ص
 .)90امام سجاد (ع) عقل را یکی از نشانه های مؤم حقیقی دانسته اسیت (همیان) در واقیع امیام
سجاد (ع) در ای حدیث اوصاف یک مؤم واقعی را بیان می کنند که به کیارگیری عقیل یکیی از
آن اوصاف است.

عقل از منظر چهارده معصوم علیهم السالم 16  .......................................................................................................

عقل از دیدگاه امام باقر (ع)
امام محمد باقر (ع) عقل را هدیه ای از جانب خداوند میی دانید (حلیوانی ،3042 ،ص )96و نییز
فرمود :چون خدا عقل را آفرید از او بازپرسی کرده به او گفت پیش آی پیش آمد ،گفیت بیازگرد،
بازگشت ،فرمود بعزت و جاللم سوگند مخلوقی که از تو نزد م محبوبتر باشد نیافریدم و ترا تنهیا
بکسانی که دوستشان دارم بطور کامل دادم .همانا امر و نهی کیفر و پاداشم متوجه تو است (کلینی،
 ،3ص .)34امام باقر (ع) برای هر چیزی ذکری را بر می شمرد و برای عقل ذکر تعظییم

،3043

و حیاء را نام میبرد (اب بایویه ،2 ،3162 ،ص .)040حضرت (ع) رشد کامیل عقیل را در دوران
ظهور حضرت حجت (عج) بیان می کند و می فرماید :وقتی قائم ما قیام کند ،خداوند ،دسیت او را
بر سر بندگان قرار می دهد و از ای طریق عقل آنان را جمع می کند و عقل هایشان به کمال می رسد
(کلینی ،3 ،3043 ،ص .)21منظور از دست ،فرشیته ای اسیت کیه موکیل قلیب اسیت و واسیطه
عطاهای الهی و فیوضات ربانی بر قلب است .و منظور از «سر بندگان» ،نفس ناطقه و عقل هیو نی
آنها است .و مقصود از «جمع عقول» ،ای است که خداوند به واسطه همیان فرشیته قدسیی ،عقیل
بندگان را از معارف و الهامات ،کامل می کند؛ چرا که عقل انسان در ابتدای آفرینش ،در طبایع بیدن
و در حوا
محبو

آن منتشر است و عالقه مند به آرزوها و شیهوات نفسیانی اسیت و در زنیدان آرزوهیا

است .حال اگر توفیق الهی شاملش شود ،و متوجه شود که عالم دیگری غیر از ایی عیالم

دنیا وجود دارد ،نسبت به خود معرفت پیدا خواهد کرد و از طریق کسب علیم و حیال ،عقلیش را
کامل خواهد کرد و در نتیجه ،به سراغ کمال خود خواهد رفت و به معدن اصلی خود برگشیته و از
مقام تکثر به مقام جمع خواهد رسید .باید توجه داشت که نفس انسانها از زمیان خلقیت بشیر در
لطافت و پذیرش و داشت استعداد ،سیر صعودی داشته است (صیدرالدی  ،3 ،3121 ،ص- 161
.)166
عقل از دیدگاه امام صادق (ع)
امام صادق (ع) در زمینه آفرینش عقل می فرماید :خداوند عزوجل عقل را آفرید یعنی بدون واسطه
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آن را خلق فرمود .بنابرای تنها عقل آفریده بدون واسطه خداوند است و بقیه ممکنات توسط عقیل
آفریده شده اند (برقی ،3 ،3133 ،ص .)396در ای رواییت امیام صیادق (ع) از عقیل بیه عنیوان
موجود نورانی ،روحانی و اولی مخلوق یاد نموده است .خداوند او را عظیم و کریم آفریده اسیت؛
یعنی در آفرینش او عظمت و کرامت قرار داده است .بدی جهت در روایت دیگیری امیام صیادق
(ع) می فرماید :خداوند مخلوقی برتر از عقل خلق نکرده است (حرعاملی ،3 ،3032 ،ص .)046
محمد ب یعقو

کلینی مباحث اثر شریف کافی را با کتا

العقل و الجهل شروع نموده اسیت

که از اهمیت و اولویت عقل شناسی بر دیگر معیارف از منظیر وی حکاییت دارد .کتیا

العقیل و

الجهل مشتمل بر  10حدیث است که احادیث ،23 ،20 ،21 ،22 ،39 ،33 ،31 ،30 ،34 ،9 ،2 ،6 ،1
 10 ،11 ،29 ،22از امام صادق (ع) نقل شده است که احادیث مذکور نیمی از احادیث ایی کتیا
را به خود اختصاص می دهد .ای گزارش کمی به روشنی بر اهمیت و جایگاه عقل در تعالیم امیام
صادق (ع) د لت دارد .با امعان نظر در احادیث منقول از امام صادق (ع) درمی ییابیم کیه امیام بیا
روی آوردهای متفاوت متناسب با سؤال یا ویژگیهای سائل یا دیگر مقتضیات ،بیه تبییی ماهییت
عقل و معانی گوناگون و کارکردهیای متفیاوت آن پرداختیه انید .عقیل دارای کارکردهیای متنیوع
شناختی ،عاطفی و رفتاری است .هر یک از جنود عقل که امام صادق (ع) از آنها با  31عنیوان ییاد
می کند که گستره های متنوع کارکردهای عقل را در حیات بشیری نشیان میی دهید .خداشناسیی،
جهان شناسی و انسان شناسی و شناخت تعیالیم اعتقیادی دینیی از جملیه کارکردهیای شیناختی و
نظری عقل و درک حس و قبح ،راهنمایی به حس خلق ،پرسیتش خداونید و ماننید آن از جملیه
تعالیم امام صادق (ع) در زمینه عقل عملی است .شناخت جنود عقل و جهل موجب هدایت انسان
می شود و او را از گردا

جهالت رهایی و به کمال انسانی رهنمون میی گیردد .لیذا بهیره منیدی

انسان ها از هدایت بخشی عقل یک امر نسبی و اکتسابی اسیت (پیاکتچی ،3193 ،ص .)394-392
برخی کارکردهای عقل از منظر آن حضرت عبارتند از :معیار شناخت خداوند (کلینیی،3 ،3043 ،
ص 29؛ فتییال نیشییابوری ،3 ،3131 ،ص ،)0درک حسیی و قییبح (کلینییی ،3 ،3043 ،ص)29
پرستش خداوند و اکتسا

بهشت (همان ،ص )33عامل دیی داری (همیان) اعتبارییابی اعمیال و
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تناسب پاداش با مقدار عقل (همان ،ص32؛ حر عاملی3049 ،ق ،3 ،ص ،)04عقل هدایت بخیش
انسان (کلینی ،3 ،3043 ،ص ،)29کمال انسان (همان ،ص ،)21مقوم نوع انسانی (همان ،ص،)21
تعمیق ایمان (همان) ،رستگاری (همان ،ص ،)26عنصر سازنده حُس خلق (همیان ،ص .)21منبیع
دریافت حقایق ،معیارف و احکیام الهیی (همیان ،ص21و22؛ کراجکیی ،2 ،3034 ،ص31؛ ابی
ادریس حلی3034 ،ق ،3 ،ص .)06در روایت سماعه از امام صادق (ع) عقل و جهل دارای جنود
و لشگر تلقی شده اند که از نظر کمّی هر یک دارای هفتاد و پنج لشگر هستند؛ یعنی هیچ ییک بیر
دیگری برتری کمّی ندارد .امام صادق (ع) با بهره گیری از روش شناساندن اشییاء بیه اضدادشیان،
جنود عقل و جهیل را معرفیی نمیوده انید .از منظیر روش شناسیی ،روش میذکور ،سیازوکارهای
شکوفایی عقل را در وجود آدمی به دست می دهد .امام (ع) با معرفی جنود شییطان ،آسییب هیای
شکوفایی عقل را نیز ارائه داده اند ،لذا حدیث سماعه دارای دو نوع روی آورد ایجابی و سیلبی در
مقوله ی عقل است .جنود عقل مبی روی آورد ایجابی یعنی ارزش هیا و باییدها و جنیود جهیل،
معرف ضد ارزش ها و نبایدهاست .چنان که قناعت از جنود عقل یک باید و حرص و آز از جنود
جهل ،یک نباید اخالقی است .رجاء و امییدواری از جنیود عقیل ییک ارزش اخالقیی و قنیوط و
ناامیدی از جنود جهل و از نبایدهای اخالقی به شمار می آید .راستگویی از جنود عقل ،یک ارزش
اخالقی و دروغگویی از جنود جهل ،از نبایدهای اخالقی است .بررسی تحلیلی جنود عقل و جهل
ما را به ای واقعیت رهنمون می شود که جنود عقل و جهل تعالیم سیه گانیه اعتقیادات ،اخیالق و
احکام را شامل می شود چنان که گزاره های چون «ا یمان و ضدّهُ الکفیر» و «و التصیدیق و ضیدّه
الجحود» ناظر به آموزه های اعتقادی و گزاره های چون «التوکل و ضِدَّه الحرص» و «و الحلم ضدّه
السفه» ناظر به آموزه های اخالقی و گزاره های چون «و الحجّ و ضِدّه نبذ المیثیاق» و «و الصیوم و
ضده ا فطار» از شمول جنود عقل و جهل نسبت احکام حکایت دارد (کلینی ،3 ،3043 ،ص.)23
عقل از دیدگاه امام موسي کاظم (ع)
امام کاظم (ع) در یک حدیث طو نی توصیه هایی به هشام ب حکیم دربیاره عقیل و اوصیاف آن
میکند که شرم ای حدیث در کتا

تحف العقول چنی است:

 ......................................................  06فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال سوم ،شماره  ،9بهار 9399

امام کاظم (ع) عقل را لطفی از الطاف الهی می داند و به هشام می گوید :اى هشام! هر آن کس
که خدا سه چیز به او عنایت کند به راستى که به او لطف نموده است :خردى که او را از دشیوارى
هواى نفسش دور دارد و دانشى که از دشوارى نادانى او را برکنار دارد و توانگرىاى که هیرا

از

تنگدستى را از او دور سازد .و نیز به اهل عقل و فهم بشارت می دهد که خداونید راه و راهنمیای
خردمندان خواهد بود .امام کاظم (ع) نشانه های ربوبیت پروردگار را آفرینش آسمان و زمی  ،شب
و روز ،کشتی های موجود بر صفحه اقیانو  ،باران های پربرکیت ،وزش بادهیا و ابرهیای تحیت
فرمان برمی شمرد که نشانه هایی برای تعقل و خردورزی خردمندان است.
امام کاظم (ع) توصیه هایی به اهل خرد می کند و می فرماید :اى هشیام! پیس آنگیاه خداونید
خردمندان را پند داده و آنان را مشتاق آخرت گردانده و فرموده است :و زندگى دنییا جیز بیازى و
سرگرمى نیست و قطعا سراى بازپسی براى کسانى که پرهیزگارى می کنند بهتیر اسیت .آییا نمیی
اندیشند؟» .و فرموده« :و هر آنچه به شما داده شده است متاع زندگى دنیا و زیور آن است .و [لیى]
آنچه پیش خداست بهتر و پایدارتر است ،پس آیا تعقل نمی کنید؟ اى هشام! سپس آنان را کیه بیه
عذا

خدا نمىاندیشند بیم داده و خداى عزیز و جلیل فرمیوده اسیت« :سیپس دیگیران را هیالک

کردیم* و در حقیقت ،شما بر آنان ،صبحگاهان* و شامگاهان مىگذرید .پس آیا تعقل نمی کنید؟
امام (ع) همراهی عقل و علم را به هشام گوشزد می کند :اى هشام! پس آنگاه روش ساخته که
عقل همراه دانش است و فرموده است« :و ای مثلها را براى مردم می زنیم و [لى] جیز دانشیوران
[در] آنها تعقل نمی کنند» .و نیز می فرماید :شناخت جز با عقل حاصل نمی شود.
حضرت (ع) در نکوهش آنانی که تعقل نمی کنند به هشام می فرماید :اى هشام! سپس آنیان را
که تعقل نمی کنند نکوهش کرده و فرموده است« :و چون به آنان گفته شود« :از آنچیه خیدا نیازل
کرده است پیروى کنید» ،میگویند «نه ،بلکه از چیزى که پدران خود را بر آن یافته ایم ،پیروى میی
کنیم» .آیا هر چند پدرانشان چیزى را درک نمی کرده و به راه صوا

نمی رفته اند باز هم در خور

پیروى هستند» .و دیگر بار فرموده است« :قطعا بدتری جنبندگان نزد خدا کیران و

نیى انید کیه

تعقل نمى کنند» .و باز هم فرموده :و اگر از آنان بپرسى «چه کسیى آسیمانهیا و زمیی را آفرییده
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است؟ مسلما خواهند گفت« :خدا» .بگو« :ستایش از آن خداسیت» .ولیى بیشترشیان نمیی داننید».
سپس اکثریت را نکوهش کرده و فرموده است« :و اگر از بیشتر کسیانى کیه در ایی سیرزمی میی
باشند پیروى کنى تو را از راه خدا گمراه می کنند» .و باز هم فرمود« :لیک بیشتر آنان نمی داننید».
و بیشتر آنان نمی فهمند .سپس خردمندان را مدم می کنید و میی فرمایید :اى هشیام! پیس آنگیاه
[گروه] اندک را ستوده است و فرموده« :و از بندگان م اندکى سپاسگزارند» .و فرمیوده« :و ایشیان
اندکند» و[دیگر بار] فرموده« :و با او جز [عده] اندکى ایمان نیاورده بودند» .و نییز میی فرمایید :اى
هشام! سپس خداوند عقل ورزان را به نیکوتری حالت یاد نمیوده و بیه زیبیاتری زییور آراسیته و
فرموده است« :خدا به هر کس که بخواهد حکمت می بخشد و به هر کس حکمیت داده شیود بیه
یقی خیرى فراوان داده شده است ،و جز خردمندان کسى پند نمیی گییرد» و نییز میی فرمایید :اى
هشام! کردار اندک از خردورز چند برابر پذیرفته آید و کیردار بسییار از هوسیباز و نیادان پذیرفتیه
نیاید .و نیز فرمود :اى هشام! چیزى برتر از خرد میان بندگان تقسیم نشده است و خوا

خیردورز

برتر از شبزندهدارى نادان است و خداوند هیچ پیامبرى را برنینگیخت جز آن که خردورز بود تیا
آنجا که خردش از تالش همه تالشگران برتر بوده است و بنده هیچ واجبى از واجبیات را بیه جیا
نیاورد تا اینکه به آن تعقل کند .اى هشام! همنشیی بیا دینیداران ،بزرگیى دنییا و آخیرت اسیت و
مشورتجویى از خردورز خیرخواه خجستگى و برکت و رشد و تیوفیقى از خداونید اسیت؛ پیس
چون خردورز خیرخواه مشورتى به تو داد از مخالفت با او بپرهیز؛ چرا که در آن نابودى باشد» .اى
هشام! از معاشرت و الفت با مردم بپرهیز مگر آن که در میانشان خردورزى درستکار بیابى ،پس بیا
او الفت گیر و از دیگران همچون گریز از درندگان شکارى بگریز».

حضرت (ع) در اینجا از عقل تعبیر به قلب می کند و می فرمایید « :اَی ِه اشامُ َِّ َّللها ااُا  َِّ{ -فِا
ک لا ِذ ْکرى لِمن کم اَّ لاه قاا ْلب} اعنِا َّلللْع ُْا قاام ا { لا اُا ْْ تااْنام ل ُْمام اَّ ِْ
ْماه} قاام ا َّلللْ اَ ْْا ا ا َّلللْ اع ُْا ا؛ اى هشیام!
ذلِ ا
ْ
اْ
َّللکَ ا
ا
اْ ا ا ا

همانا خداوند فرموده است« :قطعا در ای [عقوبتها] براى هر صاحبدل عبرتى است» .یعنى آن که
خردمند است و فرموده است« :و به راستى لقمان را حکمت دادیم» .یعنى درک و عقل.
امام کاظم (ع) تفکر ،شکرگزاری ،رضایت به اندک دنیا ،رهایی از دنیا و گنیاه ،زهید و رغبیت،
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قناعت و بی نیازی ،راستگویی ،تر

از خدا ،معرفت پروردگار ،حیا و مشارکت در عمل ،دوری از

هوای نفس و آرزوی دراز را از نشانه های خردورزی بر می شمرد.
در ادامه امام موسی کاظم (ع) هدف بعثت پیامبران الهی را تعقل می داند سیپس حجیت هیای
الهی را بر مردم بیان می دارد :اى هشام! به راستى خدا را بر مردم دو حجت است :حجتى آشکار و
حجتى نهان .و امّا حجّت آشکار فرستاده شدگان و پیغمبران و امامیان هسیتند و امّیا حجیت نهیان
عقلهایند .و نیز حضیرت (ع) نیابودی عقیل را در آرزوی دراز و هیوای نفیس و پرگیویی و عیدم
اطاعت الهی و طمع بیان می کند .امام کاظم (ع) صبر را نشانه قوت عقل می داند و عاقبیت تعقیل
نکردن را عدم معرفت پایداری که بصیرت به دنبال ندارد ،بیان می کند:
حضرت (ع) ویژگی های عقل را از زبان حضرت امیرالمیؤمنی (ع) چنیی بییان میی کنید :اى
هشام! امیر مؤمنان (ع) بارها می فرمود :هیچ چیزى که خداوند با آن فرمانبردارى شود برتر از عقل
نیست و عقل مرد ،کامل نگردد جز آن که شش ویژگى گوناگون را دارا باشد( :مردم) از کفر و شیر
او در امان باشند و هدایت و نیکى از او خواسته شود و زیادى داراییی اش [بیه دیگیران] بخشییده
شود و زیادى گفتارش بازداشته شده باشد ،سهمش از دنیا همان قوت روزانه اش باشد و هرگیز از
علم آموزى سیر نشود ،خوارى همراه با خداوند برایش محبوبتر از ارجمندى همراه دیگرى است و
فروتنى برایش محبوبتر از اشرافی گرى اسیت .احسیان انیدک دیگیران را بسییار و احسیان بسییار
خویش را اندک شمارد و همگان را بهتر از خود و خویشت را پستتری مردم بداند و ایی تمیام
کار است».
حضرت (ع) نیک خردتری افراد را چنی توصیف می کند :اى هشام! از ای سراى و مردمانش
پروا ک ؛ زیرا مردم چهار دستهاند :مردى نابود و هم آغوش هواى نفسانىاش و یادگیرندهاى قیرآن
خوان که هر چه دانش او فزون گردد تکبرش بیشتر شود که با قرآن خواندن و دانش خویش بر آن
کس که پایی دست اوست تکبر ورزد و عبادت پیشه نادانى که آن کس را که پایی دسیت اوسیت
در عبادت کوچک مىشمارد ،دوست دارد که بزرگ داشته شود و محترم انگاشته شیود و صیاحب
بصیرتى دانا و آگاه به راه حق که دوست دارد در راه خدا به پا خیزد ولى ناتوان یا شکست خورده
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است و توان بپا خیزى براى آنچه که مىدانید را نیدارد؛ پیس او انیدوهناک و غمگیی اسیت و او
بهتری مردم زمانه خویش و نیکخردتری آنان است».
در نهایت حضرت موسی کاظم (ع) نکاتی درباره عقل و جهل به هشیام مییگویید :اى هشیام!
خرد و لشکریانش و نادانى و لشکریانش را بشنا

تا از هدایت یافتگان باشى .هشام گفت :پس به

امام کاظم (ع) عرض کردم :فدایت گردم ،ما چیزى جز آنچه به ما یاد دادهاید نمىدانیم .اى هشیام!
همانا خداوند خرد را آفرید و آن نخستی آفریده از روحانیّی است که خداونید از سیمت راسیت
عرش از نور خویش بیافرید ،پس به او فرمود :برگرد پس برگشت ،آنگاه به او فرمود :پییش رو اى
پس پیشرو آمد .پس خداى جلیل و عزیز فرمود :تو را مخلوقى بزرگ آفریدم و بر تمام آفریدگانم
تو را ارجمند داشتم ،پس آنگاه نادانى را از دریایى تلخ و تیره آفرید .پس به او فرمود :برگیرد پیس
برگشت ،آنگاه فرمود :پیش رو آى و آن پیش رو نیامد ،پس به او فرمیود :خیود را بیزرگ داشیتى،
پس او را لعنت نمود سپس براى خرد هفتاد و پنج لشکر نهاد .پس چون نیادانى دیید کیه خداونید
چگونه به خرد ار مىنهد و چه به او بخشیده است دشمنى او را بیه دل گرفیت و نیادانى گفیت:
پروردگارا! ای آفریدهاى همانند م است که او را آفریدى و ار نهادى و توانایش سیاختى و می
ضدّ اویم و توان و نیرویى ندارم .همانند لشکرى که به او ارزانى داشتهاى به می نییز ارزانیى نمیا،
پس خداوند تبارک و تعالى فرمود :آرى! ولى اگر از ای پس ،از فرمانم سر باززنى تو و لشکرت را
از پیشگاه و رحمت خویش بیرون رانم .پس نادانى گفت :به راستى پیذیرفتم .پیس خداونید بیه او
هفتاد و پنج لشکر داد .و یکى از هفتاد و پنج لشکرى که خداوند به خرد عطا نمیود خییر بیود کیه
وزیر خرد است و ضدّ آن را شر قرار داد که وزیر نادانى است (اب شعبه حرانی ،3040 ،ص-042
.)126
عقل از دیدگاه امام رضا (ع)
امام رضا (ع) نیز عقل را نعمتی از نعمت های خداوند می داند (کلینی ،3 ،3043 ،ص )21و نییز
امام رضا (ع) در بیان قیمت و گرانبهایی عقیل میی فرماینید :دوسیت هیر انسیانی عقیل اوسیت و
دشمنش جهل است (اب بابویه ،3 ،3132 ،ص )212عقل از چنان ارزشیی برخیوردار اسیت کیه
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حضرت (ع) از آن به عبادت تعبیر می کند (عروسی حویزی ،3 ،3031 ،ص.)04
امام رضا (ع) در روایتی  34نشانه برای عاقل ذکر می کند و می فرماید :عقل هیچ مسلمانی بیه
کمال نمی رسد مگر آنکه ده صفت در او یافت شود:
 .3مردم از وی همیشه آرزوی خیر داشته باشند.
 .2از شرش در امان باشند.
 .1خیر دیگران در نظرش زیاد جلوه کند.
 .0خیر خودش را اندک شمارد.
 .1اگر از وی هر حاجتی بخواهند خسته نشود.
 .6در طول عمرش از طلب علم ملول و دلتنگ نشود.
 .3نیازمندی در رابطه با خدا از ثروت در نزد او محبوبتر باشد.
 .2خواری در رابطه با خدا از عزت به دست آوردن در نزد دشمنان خدا نزد او گرامیتر باشد.
 .9گمنامی نزد او لذت بخش تر از شهوت باشد .سپس فرمود :اما صفت دهیم و چیه دهمیی؟
سؤال شد آن چیست؟ فرمود:
 .34کسی را نبیند جز آنکه او را از خودش بهتر و با تقوا تر بینگارد زیرا در ای مورد میردم دو
دسته اند :دسته ای بهتر و با تقواتر از او و دسیته ای در مرتبیه پیایی تیر .هرگیاه کسیی را
مالقات کند که از وی در مرتبه پایی تری است با خود اندیشد که شیاید ایی شیخص در
باط از او با تر است و خود را کمتر از او ارزیابی کند و اگیر کسیی را ببینید کیه بهتیر از
اوست در برابرش تواضع کند تا به او ملحق شود .هرگاه کسی به ای درجه از کمال رسیید
مقامی ارجمند یافته و خیرش همه جا را فرا خواهد گرفت و نام نیکش همیه جیا ییاد میی
شود و برتر از اهل زمان خویش می گردد (اب شعبه حرانی ،3040 ،ص.)001
بدیهی است مسیر شناخت نفس بهتری راه برای رسیدن به پروردگار از منظر امام رئوف اسیت
(حلی ،3042 ،ص )292و نیز معرفت حقیقی در گروِ عقل خالصی اسیت کیه از آشیو

جیدال و

دسیسه خیال پیراسته است .در ای خصوص اب السکیت از حضرت رضا (ع) پرسد :امروز حجّت

عقل از منظر چهارده معصوم علیهم السالم 66  .......................................................................................................

خداوند بر خلق چیست؟ حضرت (ع) فرمود :عقل است که با آن انسان راسیتگو شناسیایی شیده،
راستی او گواهی میشود و نیز دروغگو شناخته شده ،دروغ او گیواهی مییشیود .مییتیوان پییامبر
صادق را از مدّعی دروغی پیامبری تمیز داد امّا شناخت خداوند تنها به برکت عقل خالص و پیاک
و برهان مح

است چون حس ،توانایی شناخت خداوند را نیدارد .زییرا او موجیودی اسیت کیه

دیدگان توان درک او را ندارند ،با اینکه او همه دیدگان را می بیند و خداوند لطییف و خبییر اسیت
(کلینی ،3 ،3043 ،ص .)21امام رضا (ع) در مناظرات کالمی خود از عقل و حکمت استفاده میی
کردند (همان ،ص )244و مسائلی چون استناد حدوث اراده به امر بدیهی (اب بابوییه،3 ،3132 ،
ص ،)321نفی وجود ذاتی میا سیوی اهلل (ابی بابوییه3192 ،ق ،ص 11و010؛ کلینیی،3 ،3043 ،
ص ،)32توحید صفاتی (اب بابویه3192 ،ق ،ص 10و ،)314حدوث عالم (همان ،ص ،)291توحید
افعالی و نفی جبر (همان ،ص )161- 163را از طریق عقل اثبات کردند.
عقل از دیدگاه امام جواد (ع)
عقل از ارزش و جایگاه وا یی برخوردار است به طوری که انسان بواسطه عقل رجحان پییدا میی
کند .امام جواد (ع) در ای زمینه می فرماید :فرزندان آدم شبیه به عیار سنج اند که گاهی به علیم و
دانش بر دیگری رجحان پیدا می کنند - ،گاهی به عقل و کیاست و زیرکی  -و گاهی بیه جهیل و
نادانی کاستی می یابد (اربلی ،2 ،3123 ،ص .)106و نیز حضرت (ع) غلبه عقل بر جهل را عامل
موفقیت و پیروزی می داند و می فرماید :پیوسته عقل و جهل بر شیخص غلبیه میی کننید (گیاهی
مغلو

جهل شده و زمانی عقل بر آن چیره می شود) تا وقتی که به س هیجده سیالگی رسیید در

ای موقع هر کدام از آن دو ،در او بیشتر بود همان پیروز می شود (همان ،ص .)114و ثمرات عقل
را در حسی اد

(همییان ،ص ،)103حسی مییدارا ،کمییال (همییان) ،انصییاف (همییان ،ص )102و

استواری حکمت را در فکر بیان می کند (همان ،ص .)102امام جواد (ع) یکی از مواردی که باعث
رشد و شکوفایی عقل می شود را دیدار برادران دینی معرفیی میی کنید (مفیید ،3031 ،ص )129و
عدم اختالف در بی مردم و اصالم و رشد اخالقی را از برکات وجود عاقل در بی مردم بیان میی
کند (اربلی ،2 ،3123 ،ص .)109همچنی حضرت (ع) از زبان حضرت علی (ع) توصییه ای بیه
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عاقل می کنند و می فرماید :محنتها را نهایتى است که ناگزیر در آن جا پایان میى یابنید .پیس ،بیر
خردمند زم است که تا رفت آنها چشم برهم نهد؛ زیرا بیه هنگیام روى آوردن محنتهیا ،بیا چیاره
اندیشى به مقابله آنها رفت بر شدّتشان مى افزاید (همان ،ص.)106
عقل از دیدگاه امام هادی (ع)
به دلیل فضای خفقان سیاسی آن زمان در بیا

عقیل و خیرد احادییث انیدکی از امیام هیادی (ع)

روایت شده که به آن پرداخته می شود.
امام هادی (ع) در زیارت جامعه کبیره صاحبان خرد را ائمیه معصیوم (ع) میی دانید کیه خیود
اميِْ َّلللا ىْ ،
هدایت کننده و روش کننده ی راه و طریق میردم هسیتندَّ« :لللسامُ اَلا أئِم ِاِ َّللُاْى ،امص ِ
ِ
أَمُ َّلللتىُ  ،ذا ِي َّلللنىْا َّ ،لل ِِل َّللکِجا » (اب بابویه ،2 ،3031 ،ص)634؛ سالم بیر امامیان هیدایت و
چراغهاى تاریکى و نشانه هاى تقوا و صاحبان خرد و فرزانگان .و در بییان نقیش عالمیان دیی در
زمان غیبت که با حجت ها و دلیل های محکم الهی از دی خدا دفاع می کنند ،می فرماید :اگیر در
زمان غیبت امام قائم (عج) عالمانی نبودند که دعوت کننده و راهنماکننده بیه سیویش باشیند و بیا
براهی الهی از دی او دفاع نمایند و بندگان مستضعف خدا را از دام ابلیس و اعوانش برهانند و از
بند نواصب و دشمنان اهل بیت رهایی بخشیند ،همیه میردم از دیی خیدا دسیت کشییده و مرتید
میشدند ،لک ای علماء ،کسانی هستند که زمام قلو

شییعیان ضیعیف میا را در دسیت داشیته و

مهار میکنند ،همچون ناخدای کشتی که سکان آن را در دست دارد؛ آنها برتیری افیراد در پیشیگاه
خداوند عزوجل هستند (طبرسی ،3 ،3041 ،ص .)32
عقل از دیدگاه امام حسن عسکری (ع)
امام حس عسکری (ع) عقل را زیبایی باط معرفیی میی کنید (حلیوانی ،3042 ،ص  )301و نییز
ارزش و مقام عاقل بسیار وا ست که خداوند با او سیخ میی گویید (ابی شیعبه حرانیی،3040 ،
ص )026و نیز جایگاه ویژه اندیشه و تفکر را ای گونه بیان می فرماید :عبادت به بسییاری نمیاز و
روزه نیست ،همانا عبادت تفکر بسیار در امر خداوند است (همان ،ص.)022
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یکی از نشانه های اندیشمندان ،شیوه سخ گفت آنان است .نوشته ها ،حرفها و کلمات ایشیان
به خوبی میزان عقل و رشد آنان را بیان می دارد .در ای باره امام حسی عسیکری (ع) فرمیود :دل
نابخرد در دهان او است ،و دهان خردمند فرزانه ،در دل او (همان) .دلیل ای امر آن اسیت کیه بیر
اثر اندیشه ،روم و عقل انسانی روش می شود و در پرتو آن نورانیت ،حیق و باطیل ،و درسیت و
نادرست را از یکدیگر تشخیص می دهد ،در حالی که بی خردان در ظلمت جهل به سر می برنید.
به همی جهت ،امام حس عسکری (ع) فرمود :بر شما باد به اندیشیدن! پیس بیه حقیقیت ،تفکیر
موجب حیات و زندگی دل آگاه ،و کلیدهای دربهای حکمت است (دیلمی ،3042 ،ص.)293
عالم آخرت تجسم وسیع و گسترده ای از عالم دنیا است و همه حقایق ای جهان در آنجیا بیه
صورت متناسبی مجسم می گردد .آنها که با عقل خود اندیشه نکردند و با چشم جانشان در دییدن
حقایق دقت به خر ندادند ،در روز قیامت نابینا محشور می شوند .امام حسی عسیکری (ع) ایی
حقیقت را با گوشزد کردن آیه ای از قرآن ،برای اسحاق ب اسیماعیل نیشیابوری در طیی نامیه ای
چنی بیان می کند :ای اسحاق! خداوند بر تو و امثال تو از آنهایی که مورد رحمت الهی قرار گرفته
و همچون تو دارای بصیرت خدادادی می باشند ،نعمت خویش را تمام کیرده اسیت  . . .پیس بیه
یقی بدان ای اسحاق که هر کس از دنیا نابینا بیرون رود ،در آخرت هم نابینا و گمراه خواهد بیود.
ای اسحاق! چشمها نابینا نمی شوند؛ بلکه دلهایی که در سینه هیا هسیتند نابینیا میی شیوند :و ایی
سخ خداوند در کتا

متق خویش است آنجیا کیه از زبیان انسیان سیتم پیشیه بییان میی کنید:

«پروردگارا چرا مرا نابینا محشور نمودی با اینکیه دارای چشیم بیودم؟ [خداونید در جیوا ] میی
فرماید :همان گونه که آیات ما برای تو آمد و تو آنها را فراموش کیردی ،امیروز نییز تیو فرامیوش
خواهی شد» (اب شعبه حرانی ،3040 ،ص.)020
عقل از دیدگاه امام زمان (عج)
حضرت حجت (ع) از نظرها غایب است و کمتر روایتی از ایشیان در اختییار میا هسیت بنیابرای
روایات در زمینه عقل از ایشان بسیار اندک است .روایتی از حضرت حجت (عج) نقل شده که بیه
مردم متذکر می شود به منابع عقل پناه ببرید :آیا نمىبینید که خداوند براى شما منابع عقیل را قیرار
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داده که به آن منابع پناه مىبرید و پرچمها و نشانهایى نصب کرده که بواسطه آنها هدایت مىشوید
و ای روش از زمان حضرت آدم شروع شد تا اینکه امام عسکرى علیه السالم که درود خدا بیر او
باد آشکار شد (اب بابویه ،2 ،3191 ،ص)023؛ به نظر میرسد ایی رواییت منیابع عقیل را ائمیه
معصوم (ع) میداند و اینکه ایشان پرچمهایی هستند که هادی امتند لیذا زمیی هیچگیاه از حجیت
خالی نمیماند .طبق روایت امام باقر (ع) عقل ها در دوران ظهور شکوفا می شوند :وقتیی قیائم میا
قیام کند ،خداوند ،دست او را بر سر بندگان قرار می دهد و از ای طریق عقل آنان را جمع می کنید
و عقلهایشان به کمال میرسد (کلینیی ،3 ،3043 ،ص .)21منظیور از شیکوفایی عقیل در عصیر
ظهور ای است که عقل از حالت دفینه ای خود خار می شود و سطح افکار و اندیشیه میردم بیه
چنان رشدی می رسد که موانع و غبارهایی که عقل انسان های پیش از ظهور را به اسارت خود در
آورده بود از بی می روند .عقل در عصر ظهور و در پرتو و یت با فروپاشی لشیکر نفیس انسیانها
راه فطرت اصیل خویش بازمیگرداند قوای ظاهری و باطنی انسان ها را در تسلط خویش می گیرد
و بر خواسته های نفسانی پیروز می شود .در نتیجه عقالنیت راستی بر شییطنت و نیرنیگ و نفیس
حاکم می گردد همچنی عقالنیت در عصر باشکوه ظهور از تعادل قابل توجهی برخیوردار خواهید
بود همانطوری که به رشد عقل نظری و عملی در بعد فردی و اجتماعی توجیه وییژه ای شیده بیه
رشد عقالنیت ابزاری که در خدمت عقل نظری و عملی قرار می گیرد نیز توجیه خاصیی خواهید
شد آنچنان که باشکوهتری فصل تاریخ بشری رقم خواهد خورد (دریکوندی ،3190 ،ص.)340
نتیجه
با بحث و بررسی در منابع دینی درباره عقل از منظر معصومی (ع) نتایجی از ای قبیل حاصل شد:
سخ از عقل از نگاه معصومان (ع) از نیازهای ضروری ماست و می تواند تحیولی اساسیی در
زندگی ایجاد کند .روش است شیناخت ضیرورت و بایسیتگی عقیل و تقوییت تفکیر عقالنیی و
پیگیری ای بحث و به کارگیری تمام امکانات مادی و معنوی در جهت ترویج ای عقیده ،راهبیرد
اساسی زندگی خواهد شد چرا که براسا
هویت اصلی و اساسی انسان هستند.

روایات معصیومی (ع) تفکیر و برهیان هیای عقالنیی
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از روایات معصومان (ع) که وارثان و عالمان قرآن هستند ،اهمیت و جایگاه وا ی عقل فهمیده
می شود .به طوری که همه ی چهارده معصوم (ع) در قالب های مناظره و گفتگو ،در
حتی در قالب دعا سخنان گهرباری در با
عقالنی بشر است .عقل محبو

و بحث و

عقل و استد ل های عقلی دارند که سرلوحه ی تفکیر

تری آفریده خدای متعال است که میزان تشخیص حیق از باطیل،

عامل بازدارنده انسان از گناه و بدی ها و راهنمای خیر و سعادت است .کارکردهیای عقیل در سیه
حوزه ی شناختی ،عاطفی و عملکردی نمایان است .عقلی بهتری معیار برای سنجش حق از باطیل
است که به دور از هوی و هو  ،عجب و خودبینی ،ظ و گمان و غفلت باشید .و در نهاییت در
زمان حضرت حجت ب الحس العسکری عقل ها به نهایت رشد و شکوفایی خود خواهند رسید.
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