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 اصالت عقالنیت شیعی
 ۰۱/۱۰/۱۴۰۱تاریخ تأیید:  ۰۴/۰۳/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

 *عبدالله محمدی  ------------------------------- 

 چکیده
ــفه و کالم  ــت. وجود برخی از جمله مباحث مهم فلس ــالت روش اس ــیعی، اثبات اص ش

ای، مباحث فلسفی و کالمی متفکران شیعی را تقلید از فلسفه سبب شده عده هاشباهت
یونان و معتزله بدانند. مســئله اصــلی این مقاله آن اســت که نشــان دهد الگوی عقالنیت 

جهت  این شــیعی، نه تقلیدی و مترَجم بلکه مســتقل و اصــیل اســت. اثبات این مدعا از
ضروری است که عالوه بر پاسخ به اتهام یادشده، رویکرد متفاوتی در تحلیل عقالنی را 

ســازد. این مقاله با روش اســنادی، تحلیلی به بررســی روش تعقل در دو حوزه نمایان می
ندی از مکند متکلمان و فیلسوفان شیعی به دلیل بهرهفلسـفه و کالم پرداخته و اثبات می

ـــتند.  تراث وحیـانی ـــتان داش ـــهودی، عقالنیتی کامالً متمایز از معتزله و یونان باس و ش
ته بودن روش فلســفی را مخدوش نســاختأثیرپذیری فلســفه اســالمی از این منابع، برهانی

 است.

ــیعی، عقلواژگان کلیدی:  ــفه اســالمی، کالم عقالنیت ش ــیعی، فلس گرایی، کالم ش
 فلسفی.

  

                                                      
 mohammadi@irip.ac.ir .رانیحکمت و فلسفه ا یسه پژوهشمؤس استادیار *
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 مقدمه

تفکر شیعی از نخستین روزهای تولد خود با عقل و عقالنیت پیوندی وثیق داشته است. از آنجا 
های ها و تفریطبوده، از افراط که عقالنیت شــیعی تحت تأثیر جّدی وحی و ســخنان معصــومان 

ا هگرایی ایمن مانده است. تفکر عقلی در عالمان شیعه با وجود برخی شباهتهای عقلدیگر قالب
های عقلی، اصـالت و اسـتقالل دارد. نگرش سطحی شماری از مستشرقان و به دنبال دیگر روش با

آن برخی نویسندگان مسلمان سبب شد عقالنیت شیعی را ترجمانی از روش معتزلی یا فلسفه یونان 
 باسـتان قلمداد کنند؛ در حالی که عقالنیت شیعی بیش از هر چیز تحت تأثیر سخنان معصومان 

ت تر شده است. عقالنیسـت. این الگوی فکری تطورات مختلفی داشته و به مرور زمان بالندهبوده ا
چارچوب اصـلی تفکر عقلی شیعه را ترسیم کرد و طی قرون بعد، در اندیشه  دوران حضـور ائمه 

متکلمـان و فیلســوفان مســلمان به بلوغ رســید. روش عقلی خاص حکمت متعالیه و به دنبال آن 
ی از بودن فلســفه و کالم شــیعیافته این نگرش دانســت. اتهام تقلیدیتوان تکاملا مینوصــدراییان ر

 قرون قبل تا کنون در حال تکرار بوده است؛ لذا پاسخ عالمانه به آن ضرورت جدی دارد.
پرســش اصــلی مقاله آن اســت که آیا عقالنیت شــیعی ترجمان و تقلیدی از متکلمان معتزلی یا 

همین اســاس در این مقاله پس از بررســی  یا اصــالت و اســتقالل دارد؟ برفیلســوفان یونانی اســت 
مختصــر مفهوم عقل، اســتقالل و اصــالت روش عقلی در میان فیلســوفان و متکلمان شــیعی تبیین 

هایی از این موضـوع دغدغه دیگر پژوهشـگران نیز بوده است؛ برای نمونه در مقاله بخش شـود.می
؛ در: کالم اســالمی( علیرضـا سـبحانیو  جعفر ســبحانینوشـته » اسـت آیا کالم شـیعی وامدار معتزله«

های دیدگاه شــیعه و معتزله ها و تفاوت) اطالعات خوبی درباره شــباهت۲۶-۹، ص۱۳۹۳، بهار ۸۹ش
ص ویژه روش خاارائه کرده است؛ اما سیر تاریخی تفکر عقلی در شیعه از دوران امامت تا کنون و به

ــفه اســالمی داریم«بخش فلســفه نیز در مقاله  شــیعی بررســی نشــده اســت. در ه نگاشــت» آیا فلس
) تأثیرات فلسفه اسالمی از تراث وحیانی ۴۲-۲۷، ص۱۳۸۲، ۱معرفت فلسفی؛ ش( عبدالرسـول عبودیت

، ۱۶مجموعه آثار؛ ج» (البالغهسیری در نهج«در کتاب  مطهرینشـان داده شده است؛ همچنین شهید 

) شماری از آرای اختصاصی ۳۱-۲۷، ص۵مجموعه آثار، ج» (مسـیر فلسـفه در اسال«) و ۴۰۹-۴۰۵ص
ئله اند؛ لکن هیچ کدام مسفیلسوفان شیعه را که از مکتب وحی سرچشمه گرفته است، فهرست کرده
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اند. در مقاله حاضر نوع نگاه عقالنی روش عقالنی فیلسـوفان شـیعی و تطورات آن را بررسی نکرده
های مختلف واکاوی و از دل آن، اسـتقالل روش عقالنی شیعه فیلسـوفان و متکلمان شـیعه در دوره

 استنباط شده است.
شناسی عقل در لغت، اصطالح قبل از ورود به اصل مسئله الزم است مروری اجمالی بر مفهوم

 فیلسوفان و متکلمان و نیز آیات و روایات داشته باشیم.
کردن است. قوه تمییز انسان حبس داشتن وعقل در لغت به معنای بازداشتن، نگه: عقل در لغت

، ۵ق، ج۱۴۰۷جوهری، دارد (شـود؛ زیرا انسـان را از خطا در اندیشه و رفتار باز مینیز عقل نامیده می

 ).۵۷۸، ص۱ق، ج۱۴۱۲/ راغب اصفهانی، ۶۹، ص۴تا]، جفارس، [بی/ ابن۱۷۶۹ص
عقل در اصـطالح فیلسوفان کاربردهای فراوانی داشته : و متکلمان عقل در اصـطالح فیلسـوفان

 هشت تعریف برای آن رساله حدوددر  سیناابنشش معنا و  رسـالة فی معانی العقلدر  فارابیاسـت. 
معانی  اســفارو  شــرح اصــول کافیدر  مالصــدرا). ۲۴۳-۲۴۰م، ص۱۹۸۹ســینا، ابنذکر کرده اســت (

ــت ( ــیرازی، مختلفی برای آن بیان کرده اس ). ۲۰-۱۸، الف، ص۱۳۶۶/ همو، ۴۱۹-۴۱۸، ص۳م، ج۱۹۸۱ش
 اند از:ترین این معانی عبارتبرخی از مهم

 قوه تشخیص حقایق کلی.ـ 

 تصورات و تصدیقاتی که به شکل غیراکتسابی برای انسان حاضر است.ـ 

 تواند درک کند.ای در نفس که ماهیات مجرد را میقوهـ 

 اند.نیاز از مادهم در افعال بیموجودات غیر مادی که هم در ذات و هـ 

 قوه تدبیر زندگی.ـ 

 صادر اول یا اولین مخلوق.ـ 

 شود.معلوماتی که از راه استدالل برای انسان حاصل میـ 

 ... ـ

از میان این تعاریف آنچه با نوشـتار حاضر نزدیکی بیشتری دارد، نیرویی در انسان است که کار 
 ).۳۷۷، ص۱۳۹۴زاده، حسینو استدالل است (اصلی آن، ادراک مفاهیم کلی، تعریف 

بار مشتقات  ۴۹ به عنوان اسـم نیامده اسـت؛ اما» عقل«در قرآن کلمه : عقل در قرآن و روایات
 اند؛ مانندبه کار رفته» عقل«های نزدیک به غیر اســمی آن به کار رفته اســت؛ همچنین برخی واژه
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، ۴و ج ۷۲۹، ص۱م، ج۱۴۱۴منظور، / ابن۳۱۷ص، ۸ق، ج۱۴۱۰فراهیـدی، » (حجر«و » النهیـة«، »لـّب «

 ).۳۴۶، ص۱۵و ج ۱۷۰ص
 در روایات، عقل کاربردهای متفاوتی دارد:

 مالصدرا). ۳۹۶، ص۴ق، ج۱۴۱۳صدوق، یکی از موجودات مجرد و مستقل از انسان (. ۱

، ۱، الف، ج۱۳۶۶شیرازی، داند (این عقل را یکی از مجردات و مصداق مخلوق اول می

 ).۲۱۶ص

، ۱ق، ج۱۴۰۴مجلســی، قوه شــناخت مبدأ و معاد؛ مانند روایات حجت ظاهر و باطن (. ۲

 ).۱۳۷ص

 ).۲۹، ص۱همان، جقوه استدالل و کسب علوم (. ۳

 ).۱۴، ح۲۲ـ۲۱، ص۱همان، ج( قوه شناخت خیر و شّر اخالقی. ۴

 ).۱۷۸، ص۱، ج۱۳۸۴شهری، محمدی ری( هوش و حافظه زیرکی،. ۵

/ ۱۰۰/ یونس: ۱۱۸عمران: / آل۶۳/ یس: ۱۷۱و  ۴۴، ۷۶بقره: (مبـدأ اطـاعـت از خـداوند . ۶

 ).۵۵و  ۲۲انفال: 

 عقالنیت در فیلسوفان شیعه .۱

های فلسفی جهان اسالم و شیعه را عینًا گزارش فلسفه یونان تلقی شـماری از مورخان، اندیشـه
راه  ئل قدیمی نیزاند و معتقدند هیچ نوآوری یا دسـتاورد جدیدی نداشته است و حتی برای مساکرده

را صـرفًا شارح فلسفه یونان  سـیناابن، راسـل). ۵۱ـــ۵۰، ص۱۹۵۴دی، ای ارائه نشـده اسـت (حل تازه
را آخرین فیلسوف مسلمان  کندی). شماری از مورخان نیز ۵۹۸، ص۱، ج۱۳۵۴راسل، کند (معرفی می

یم پرداخت و نشــان اند. در ادامه به تفاوت روش عقالنی شــیعه و فیلســوفان یونان خواهدانســته
دهی به مســائل فلســفی خود تا حّد زیادی تحت تأثیر دهیم مســلمـانان در گردآوری و جهتمی

ای بود که ها به حرکت عقالنی ایشــان به گونهدهی این آموزههـای وحیـانی بودنـد؛ اما جهتآموزه
 *های روش برهانی ماندند.همچنان ملتزم به ویژگی

                                                      
ــت چگونگی بهره * ــتقل اس ــوفان از وحی در عین تحفظ بر روش برهانی نیازمند بحثی مس طالع برای ا(مندی فیلس

ــفه اســالمی داریم« ؛ک: عبدالرســول عبودیت.ر ،تفصــیلی ــفی ،»آیا فلس ــیدیدالله  /۱۳۸۲، ۱ش ؛معرفت فلس س
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عی و یونانی از همان نخسـتین موجهه با آثار یونانی آشکار شد. تفاوت عقالنیت فیلسـوفان شـی
فیلســوفان جهان اســالم اوًال آثار یونان را منفعالنه ترجمه نکردند، بلکه در انتخاب آنها هوشــمندی 

ندی از ممعیارمند حاکم بود. ثانیًا رســالت خود را محدود به شــرح آثار یونان ندانســتند. ثالثًا با بهره
ندی به بای که هویت فلسفی و پای، روشـی تازه در عقالنیت فلسفی گشودند؛ به گونهتراث وحیانی

های عقالنیت بین ترین تفاوتروش برهانی محفوظ مانده و از معارف وحی نیز اسـتفاده شود. مهم
 اند از:دو جریان یادشده عبارت

 گری در ترجمه آثار یونانگزینشالف) 

گر بودند. در ترجمه آثار یونانی نیز نه صرفًا مترجم که گزینش مسلمانان و از جمله شیعیان حتی
 توســط ایشــان هزیودو  هومرآلود یونان باســتان مانند اشــعار گواه این نکته آن اســت که متون شــرک

 ترجمه نشد.

 نکردن به شرح آثار یونانبسندهب) 

فی یونان مسائل فلس فیلسـوفان شـیعی، پس از ترجمه نیز صـرفًا شـارح اندیشه یونانیان نبودند.
 هنگام ورود به جهان اسالم دویست مسئله بود و در فرهنگ اسالمی به هفتصد مسئله رسید.

 مندی از منبع وحیبهرهج) 

فیلسـوفان شیعی به رابطه هماهنگ وحی ناب و خرد سلیم توجه داشتند. ایشان برهان و وحی را 
ــاس در چهار زمی ــته، بر همین اس ــومان دو راه به واقعیت دانس ــخنان معص نه از معارف وحیانی و س

 ها نیز محفوظ بماند:ای که هویت فلسفی گزارهاستفاده کردند؛ به گونه

دهی: در حالی که مسئله اصلی فلسفه یونان مادةالمواد بود، نگرش فیلسوفان شیعی به جهت )۱
ــمت مبدأ و معاد تغییر کرد؛ برای مثال در آثار  ــطوس ــده  ارس ــفحه به بحث خدا پرداخته ش چهار ص

                                                      
 .)مختصات حکمت متعالیه ؛فررضا درگاهی /فلسفه فلسفه اسالمی ؛پناهیزدان
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 الصدرامصد صفحه به این موضوع اختصاص دارد و  سیناابن شفاءاست؛ ولی فقط در کتاب الهیات 
 آن را در چندین کتاب بسط داده است.

چینی از خرمن قرآن و روایات معصومان، به طرح مسـائل جدید: فیلسـوفان شیعی با خوشه )۲
انی از آن در فلسفه یونان موجود نبوده است؛ از جمله اصالت وجود، مسـائلی رسـیدند که هیچ نش

وحدت وجود، وجود ذهنی، احکام عدم، امتناع اعاده معدوم، جعل، مناط احتیاج شــیء به علیت، 
اعتبارات ماهیت، معقول ثانی فلسـفی، اقسـام ضرورت، حرکت جوهری، تجرد نفس حیوان، تجرد 

حانیةالبقاءبودن انسان، وحدت نفس و بدن، نوع ترکب ماده و برزخی انسان، جسمانیةالحدوث و رو
صـورت، وحدت در کثرت قوای نفس، بعد چهارم بودن زمان، بسـیط الحقیقه، علم بسیط اجمالی 

 خداوند در عین کشف تفصیلی.
ور اند و بسیاری نیز به طبسـیاری از این مسـائل مسـتقیمًا از روایات و قرآن کریم الهام گرفته شـده

یط قاعده بس مالصــدرانمونه سـتقیم برای حل یک مسـئله وحیانی وارد فلسـفه شـده اسـت؛ برایغیرم
، ۱۳۶۶صدرالمتألهین، آیةالکرسـی اقتباس کرده و بسـط داده اسـت (» الحّی القیوم«الحقیقة را از عبارت 

َو «مله آیه داند و به پنج آیه ازجبخش نظریه حرکت جوهری را قرآن کریم می). یا اینکه الهام۸۸، ص۴ج

حاب ُبها جاِمَدًة َو ِهی َتُمرُّ َمرَّ السـَّ ، ۳م، ج۱۹۸۱صدرالمتألهین، کند () اشـاره می۸۸نمل: (» تـََرى اْلِجباَل َتْحسـَ

ْد َخَلْقنَـ «بودن نفس را متخذ از آیه ). همچنین نظریـه جســمـانیـةالحدوث و روحانیةالبقاء۱۱۰ص ا َو لَقـَ

ْنساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن   ).۱۲۷، ص۱۳۶۰صدرالمتألهین، داند () می۱۲مؤمنون: » (طيناْإلِ
ای نو در اثبات واجب است، با الهام از های جدید: برهان صـدیقین که شیوهابداع اسـتدالل )۳

ی  َأ َو َلْم يکِف ِبَربِّک َأنَُّه َعلى«آیه  هيدٌ کلِّ شـــَ ــَ و  ســیناابن، فارابی) ابداع شــده اســت. ۵۳ فصــلت:» (ٍء شـ
) به این ۱۶، ص۶، جم۱۹۸۱/ صــدرالمتألهین، ۶۶، ص۳، ج۱۳۷۵/ طوســی، ۶۲، ص۱۴۰۵rفارابی، ( مالصــدرا

، ۱۳۶۵کلینی، » (أعرفوا ا با«کند: نیز اشاره می علیبه روایت امام  مالصـدرااند. آیه استناد کرده

ه فلسفه فاصل الیب نیتسو  اسپینوزا، دکارت، آنسلم). مقایسـه این برهان با برهان وجودی ۸۵، ص۱ج
 ).۴۰۹، ص۱۶، ج۱۳۷۶مطهری، تواند تبیین کند (اسالمی و فلسفه مادی را می
ــه ویژگی ــالمی با ویژگیهمچنین مقایس ــفه اس ــفه های واجب در فلس های محرک اول در فلس

د؛ تواند نشان دههای شگرف آنها را مینیز تفاوت افالطونهای خیر اولی در اندیشه یا ویژگی ارسطو
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 .و... *نداشتن)، مکان و زمان۲۲۸طبه البالغه، خنهجبودن از حرکت و سکون (منزهمانند 
 بودنالوجودمسائلی چون وحدت حقه واجب، برهان صدیقین، تحلیل صفات خدا از راه صرف

دریافت کرده است  البالغهنهجآنها از آبشخور مالصدرا واجب در میان فالسـفه جهان مطرح نبود و 
). اســتدالل بر وجود خداوند بدون اســتفاده از اســتحاله تســلســل نیز ۴۰۸ص، ۱۶ج، ۱۳۷۶مطهری، (

خواجه یا  فارابیو سـپس در برهان اسد و اخصر  **بار در کلمات معصـومان مطرح شـد نخسـتین

 راه یافت. نصیر طوسی
مباحث جدید در فلسـفه اسـالمی فقط بر کتب فیلسوفان مسلمان اثرگذار نبود، بلکه دامنه تأثیر 

ن مبـاحـث تـا فیلســوفان اروپایی نیز امتداد یافت. تراث وحی، مدعایی را برای فیلســوف ملهم ای
ــوف با چینش گزارهمی ــازد و پس از آن، فیلس ی کند. گویهای یقینی برای آن مدعا اقامه برهان میس

ــوف را یاری میبهره ــئله فیلس م اولی در مق ؛کندمندی از متون وحیانی در مقام گردآوری و طرح مس
 او تنها به برهان عقلی است. یداوری، اتکا

ا به فیلسوفان مسلمان اعتبار وحی ر: اسـتفاده از متون دینی برای ارزیابی و تصحیح استدالل )۴
دانند و از آن برای ارزیابی اســتدالل و آن را منبع یقینی معرفت می ،کمـک بـدیهیـات اثبـات کرده

برای  ؛ندکناستفاده می ،دالل صورت گرفته استتصـحیح اشـتباهاتی که ناخواسـته در مسـیر اسـت
ارائه  ،نظریه حدوث دهری را برای دفاع از متونی که داللت بر حدوث عالم داشــت میردامـادنمونـه 
 ***با همین انگیزه به نظریه حدوث از راه حرکت جوهری روی آورد. مالصدراکرد و 

 سازی عقل و وحیتالش برای هماهنگد) 

بودن وحی، سبب نزدیکی بیشتر عقل و نقل در فلسفه اسالمی شد. این نگرش در تأکید بر منبع
سخنان نخستین فیلسوفان مشائی جوانه زد و در فلسفه اشراق، مکتب اصفهان و شیراز به بلوغ رسید 

                                                      
 ). ۲۵۱، ص۱۳۵۷(صدوق،  هو أين الأين و كان و لاأين *

انِعِ لِوُجُودِ الْمَصْنُوعِينَ وَالِاضْطِرَارِ إِلَيهِمْ أَنَّهُمْ مَصْنُوعُونَ وَ أَنَّ  ** رُهُمْ وَ غَي صَانِعَهُمْ فَلَمْ يكنْ بُدٌّ مِنْ ِإثْبَاتِا لصـَّ

بِيهاً بِهِمْ فِي ظَاهِرِ التَّرْكيبِ وَالتَّأْلِيفِ وَ فِيمَا يجْرِي عَلَيهِمْ مِنْ  عْدَ إِذْ لَمْ حُدُوثِهِمْ بَلَيسَ مِثْلَهُمْ إِذْ كانَ مِثْلُهُمْ شــَ

 . )۸۳، ص۱، ج۱۳۶۵(کلینی،  يكونُوا
گیرند. روش یکی از مقدمات اســتدالل قرار نمییـک از چهـار محور یادشــده، متون دینی به عنوان  در هیچ ***

 یابد. های بدیهی یا نتایج عقلی آنها سامان میفلسفی صرفًا بر پایه گزاره
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 نظام یافت. و سرانجام در حکمت متعالیه به شکلی استادانه

در  دلیل تأیید دین، آن را پذیرفت. ی نداشت، بهبا اینکه توان اسـتدالل بر معاد جسـمان سـیناابن
برای تعامل قواعد عقلی با متون دینی بیان  خواجه نصیرطوسیای اشـاره شـد که بخش کالم به قاعده

را در تطبیق فلسفه خود با  لواح عمادیهاکتاب  شیخ اشراق). ۲۶۴، ص۱۳۸۲شیخ طوسی، کرده اسـت (
ای را که از جانب کتاب و سّنت تأیید ). او هر آموزه۱۲۷، ص۱، ج۱۳۹۱پناه، یزدانمبانی دینی نگاشت (

میرداماد، کس به قرآن متمسک نکند، گمراه است ( خواند و معتقد اسـت هرنشـود، عبث و آلوده می

ـــیخ بهـایی). ۱۰۱، ص۴، ج۱۳۸۵ یش بر نقش تهـذیب نفس و شــهود در  ش در حکمـت ایمـانی خو
شناسی بودن نفس است و هستیکه درباره نفی جسـمانیاسـتدالل عقلی تأکید دارد. او به احادیثی 

کند و آن را از حکمت یمانی یاد می میرداماد). ۹۴ــــ۹۳، ص۱۳۹۵امام جمعه، کند (اشــراقی اشــاره می
). او حکمت ۱۱۹همان، صطول تاریخ شــکل گرفته اســت ( داند که در جهان اســالم درحکمتی می

میرداماد، شــود (ریزی میعقلی و قوانین قدســی پایهداند که بر اســاس قواعد یمانی را حکمتی می

یمریشـه مطالب عقلی را در آیات  میرداماد). ۱۱۴، ص۱۳۸۵  صـحیفه سجادیهو  البالغهنهج، قرآن کر
). اوج ۹۳، ص۱۳۹۱زادهوش، تبیین کرد و تأثیرپذیری فیلسوفان مسلمان از پیامبران را روشن ساخت (

ای را که قوانین آن با کتاب و شود. وی فلسفهمشاهده می درامالصهمراهی دین و فلسـفه در اندیشه 
شرعی  بخش). او علم را به دو ۳۰۳، ص۸م، ج۱۹۸۱صدرالمتألهین، کند (سّنت مطابق نباشد، نفرین می

ــیم می ــتر علوم کند و میو عقلی تقس ــت و بیش ــرعی، نزد عالمان آن عقلی اس ــتر علوم ش گوید بیش
قد أشـرنا مرارا « کند:). وی تصریح می۱۴۳، ص۱۳۶۳همو، ست (عقلی، نزد متخصـصـان آن شرعی ا

و  ء واحد هی معرفة الحق األولإلى أن الحکمة غيرمخالفة للشــرائع الحقة اإللهية بل المقصــود منهما شــی

صــفاته و أفعاله و هذه تحصــل تارة بطريق الوحی والرســالة فتســمى بالنبوة و تارة بطريق الســلوک والکســب 

 ).۳۲۷، ص۷، جم۱۹۸۱همو، ( »فتسمى بالحکمة
ــریعت را نظر کســانی می ــازگاری حکمت و ش ــرعی بر او ناس داند که قدرت تطبیق خطابات ش

 ).۲۲۴ـ۲۱۷، ص۱۳۹۴/ پناهی آزاد، ۳۲۸همان، صبراهین فلسفی را ندارند (
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 توجه به شهود و عرفانهـ) 

هود د. ایشان جایگاه شفیلسوفان شیعه فقط به علم مفهومی و حصولی از راه برهان بسنده نکردن
. مند ساختندمندی از آن را نظامطی قرون مختلف شیوه بهره ،درستی درک کردهو علم حضوری را به

ـــینـاابن ــاراتدر ســه نمط آخر  س بـه مباحث عرفانی، دفاع از کرامات، معرفت و مقامات عرفا  اش
رساله «و  »الطیر رسالة«، »یقظان بن رساله حی«، »العشق رسالة«، »قصیده عینیه«پرداخته اسـت. 

ا مکاتباتی ب خواجه نصیراند. نوعی وارد مباحث شهودی و عرفانی شدهیک به هر »سـالمان و ابسـال
فه پرچمدار فلس سهروردیداشـته است و دروس فلسفه اشراق را تدریس کرده است.  جیلیو  قونوی

، ۱۳۸۵ـــ۱۳۸۱میرداماد، شـهودی و اشراقی، توانست میان حکمت بحثی و حکمت ذوقی جمع کند (

داند که متخصـص در عرفان و فلسفه باشند ). او باالترین طبقه حکما را کسـانی می۲۲ـــ۲۱، ص۳ج
د که اننظر او در کل تاریخ فلسـفه کسـانی منشـأ پیشـرفت جدی فلسفه شده ). از۱۲، ص۲همان، ج(

 ).۳۱، ص۱، ج۱۳۹۱پناه، انیزدکند (تنهایی فلسفه را راکد میاند. روش استداللی بهصاحب ذوق بوده
شود. او غیر مند و هوشـمندانه عرفان، فلسفه و شریعت در حکمت متعالیه دیده میامتزاج روش

 وتقدارد، بارها در آثار خویش از  النائمین ایقاظعنوان  از رســاله مســتقلی که در مباحث عرفانی با

ین منازل، القلوب ــائر ــوص، زبده، الدینحیاء علوما، المعارف عوارف، الس فتوحات و  الحکم فص

ــت مدعای عرفا را با روش برهانی تبیین کند. نقل قول می مکیه ــیده اس ر د مالصـــدراکند. وی کوش
و با عبارات ســّر عرشــی،  هدکرهای ربانی مباحث خود را مســتند به شــهود و یافته ســفاراجای جای

 کند.بیان می و... تذنیب عرشی، رمز عرشی، تنبیه عرشی
ــفی و برهانی بهره ــتفاده از وحی، با روش فلس ــهود، همانند اس ــلمان از ش ــوفان مس مندی فیلس

یکرد جدید بودسازگار است. شهودهای عرفانی الهام کن در ل ؛بخش فیلسوفان در طرح مسئله یا رو
ر سال ویژه شیعیان، طی هزافیلسوفان مسلمان به جستند.هنگام اثبات صرفًا از روش برهانی بهره می

د. وبویی کامًال متمایز از فلســفه یونان داربا معارف وحیانی، به عقالنیتی دسـت یافتند که رنگانس 
شــود و گاه در نوع تعامل عقل با دیگر منابع این تفاوت گاهی در توســعه و تعمیق مطالب دیده می

 سـازد. مسـیحیت با چالشی به نام تعارض عقل ومعرفتی همچون وحی و شـهود خود را نمایان می
های شــهودی مربوط به جهانی شــود یافتهوحی مواجـه اســت و در مباحث عرفانی نیز تالش می
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ــود ــول بدیهی مرتبط ش ــیعی چنین چالش *؛متفاوت از جهان اص  هاییدر حالی که در عقالنیت ش
 وجود ندارد.

 عقالنیت متکلمان شیعه. ۲

بود. امامان   قالنی ائمههای عتفکر عقالنی متکلمان شــیعه قبل از هر چیز تحت تأثیر آموزه
ــویق ــیعه از چند جهت به تأیید، تش ــل ۱۳۶۶آمدی، ( هگرایی کمک کردترویج و تقویت عقل ،ش ، فص

) و ۱۶همـان، ص)، حجـت بـاطنی (۲۰، ح۲۵، ص۱، ج۱۳۶۵کلینی، حجـت خـدا بر مردم ( و )۱، ح۸۰
ــول خدا ( ــتفاده از ر همچنین ؛) معرفی کردند۲۹۶، ح۳۷، ص۱، ج۱۳۶۶آمدی، رس وش عقالنی را اس

ــویق و تأیید کردند و خود در مباحث توحیدی الگویی عقالنی ارائه داده ــو ،تش ــتنتاج اص ل حتی اس
ــفات   امام رضـــابرای نمونه  ؛های عقالنی را نیز تجویز کردندتوحید از گزاره در تحلیل ذات و ص

ك شود و بیش از یمیآیا سزاوار نیست که بدانی خداوند یگانه به باطن وصف ن« فرماید:خداوند می
های فعل و یك آفرینش و یك عمل از او صـادر نشـده است و فعل او همچون مخلوقات دارای شیوه

آن پایه  گونـاگون و جزئیـات مختلف نیســت. پس این مطلـب را بفهم و دانش صــحیح خود را بر
مبانی عقلی را فراز اخیر روایت، استنتاج دیگر معارف اعتقادی از  ).۴۳۲، ص۱۳۵۷صدوق، ( »بگذار

 منؤمو  حکم بن هشـامهمچنین روش اصحاب خویش همچون   امامان معصـوم کند.تجویز می

تأیید و بدین طریق تفکر  ،اندهـای عقلی بهره گرفتهرا کـه در مواجهـه بـا مخـالفـان از روش الطـاق
 نمودند.عقالنی را تأیید می

ان اصــول و قواعد عقلی مرتبط با ســازی اعتقادات، بیدر عقالنی  ترین نقش ائمـهامـا مهم
 البالغهنهجمورد در  چهلشود: امیرمؤمنان حدود حقایق اعتقادی بود که به بخشی از آنها اشاره می

 )؛ ازجمله:۸۸۲ـ۸۸۱، ص۶، ج۱۳۷۶مطهری، ( اندبه بیان اصول فلسفی در توحید اشاره کرده
 ؛)۲۲۸طبه همان، خ( بیان اصل علیتـ 

 ؛)۲۲۷خطبه همان، ( معلول ضرورت همراهی علت باـ 

                                                      
 ؛سولتر ترنس اســتی ک:.ر(از رابطه اصــل تناقض با شــهودات عرفانی خواندنی اســت  اســتیسبرای نمونه تحلیل  *

 .)۱۳۸۹ ،انتشارات سروش :تهران ؛ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ؛عرفان و فلسفه
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 ؛)۲۲۸طبه همان، خبودن خداوند از حرکت و سکون (منزهـ 

 ؛)۲۲۸طبه همان، خبودن خدایی که خالق حرکت است (فوق حرکتـ 

 ؛)۱۵۲طبه همان، خ( عددی خدا وحدت حقه و غیرـ 

 .)۱۸۱طبه همان، خ( بودن از زمان و تغییرمنزهـ 

برهان امکان و وجوب و در  ۱۵۲و  ۱۸۵عّلی، در خطبه برهـان  ۱۰۹و  ۱۸۶همچنین در خطبـه 
 بحث قضا و قدر مطرح شده است. ۹۱و  ۱۸۳خطبه 

ـــجـاد مباحثی از قبیل توحید خداوند و  ؛در زبـان دعا، معارف حکمی را بیان کردند  امـام س
ز ا ناپذیری او، عدم امکان رؤیت خدا و فراتربودنش از اوهام و ادراک بشر، نفی ضد و شبیهتوصیف

بودن بودن خدا، نفی صـفات جسـمی و بشری از خدا، ازلی و ابدیخداوند، نامحدود و غیرمتناهی
 آمده است. ۵۲، ۴۷، ۴۶، ۳۲، ۵، ۱خداوند در دعاهای 

آمده برای تبیین معارف عقلی بهترین اســتفاده را کرد. ایشــان درباره از فرصــت پیش  باقر امام
ــدوق، » (قل هوا أحد«تفســیر توحیدی  )،۱۵۴، ص۱، ج۱۳۶۵کلینی، خلقت شــّر ( )، ۸۸، ص۱۳۵۷ص

همان، )، معنای صــمد (۱۷۳همان، صنبودن خدا (مند)، زمان۹۰همـان، صمعـانی صــفـات الهی (

) ۱۹۳همـان، ص) و مقـام و علم امـام (۱۰۸، ص۱، ج۱۳۶۵کلینی، هـای موجود قـدیم ()، ویژگی۹۳ص
 اند.های حکمی اراده کردهتحلیل

با دو روش معارف عقلی را بیان کردند: نخست با تربیت شاگردان حکیم مانند  نیز  امام صادق
گرایان، خوارج، معتزله و وگو و مناظره با مادیو دوم با جلســات گفت الطاق مؤمنو  حکم بن هشــام

بهره  و... های برهانی، اقناعی، تشــبیه معقول به محســوسهای مذهبی. ایشــان از روشدیگر فرقه
ند ابا استفاده از روش عقلی بیان کرده است، عبارت  امام صادقخی از مسائلی که جسـتند. برمی
 از:

، ق۱۴۰۴/ مجلسی، ۱۶۳، ص۱۳۵۹صفایی، ـ استناد به وجود خدا از راه آثار و قانون علیت (

 ؛)۳۲ـ۳۱، ص۳ج

 ؛)۵۴، ص۴، جق۱۴۰۴مجلسی، ناپذیری خداوند (ـ استدالل بر رؤیت

 ؛)۱۰۳و  ۱۰۰، ۸۳ـ۸۲، صص۱ج، ۱۳۶۵کلینی، ـ صفات خدا (

 ).۱۵۲ـ۱۵۰، ص۱همان، جـ تحلیل اراده و مشیت (
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 ).۳۶۴ـ۳۵۹، ص۱۳۵۷صدوق، األمرین (ـ امر بین

 ؛)۳۱۴همان، صاآلخر ( األول و ـ تفسیر هو

 ).۳۲۱همان، صـ تفسیر عرش و کرسی (

های از استداللهای گوناگون مسلمانان، نیز در مناظره با ملحدان، اهل کتاب و فرقه  امام رضا
 از جمله: ه است؛عقلی استفاده فراوان کرد

 ؛)۴۵۱، صهمانقانون علیت (. ۱

 ).۲۵۱همان، صبودن خالق مکان (فوق مکانی. ۲

برای اثبات توحید از این راه وارد شدند که   رضااستداللی نو بر توحید خداوند: امام . ۳

 ادعای خدای دوم اســت که نیاز بهپذیرد و ل به ثنویت یکدیگر مییخدای واحد را قا

 ؛)۲۵۳، ص۱۳۶۴شیخ مفید، دلیل دارد (

 ؛)۲۵۵همان، صوحدت اطالقی و تغییرناپذیری خدا (. ۴

 ؛)۱۱۸، ص۱، ج۱۳۶۵کلینی، تفاوت وحدت انسان و خدا (. ۵

 ؛)۲۵۵، ص۱۳۶۴شیخ مفید، » (موجود ال عن عدم« ،نبودن به عدممسبوق. ۶

 ؛)۴۳۲ص، ۱۳۵۷صدوق، بساطت خدا (. ۷

 .)۵۷، ص۱۳۷۵صدوق، وحدت ذات و صفات (. ۸

 خاندان نوبختیالف) 

گرای شـیعه، خاندان نوبختی است. ایشان از نیمه قرن دوم تا اوایل قرن عقل هاییکی از جریان
ی به معتزله یاههای علوم ممتاز بودند. هرچند ایشان انتقادپنجم در امور کشـوری یا یکی از شـاخه

ســید  و شـیخ مفیدباهت زیادی با آنها داشـتند. تأکید ایشــان بر عقل، بیش از داشـتند، در روش، شـ

ایشان به ترجمه آثار یونانی دسترسی داشتند.  .)۲۹۴، ص۱۳۸۹جبرئیلی، و کمتر از معتزله بود ( مرتضی
)، ارتباط ائمه با ۶۸، صق۱۴۱۳شیخ مفید، ( ایشان صدور معجزه به دست امام شیخ مفیدطبق گزارش 
گاهی ائمه پس از مرگ از احوال شــیعیان۷۱همان، ص( فرشــتگـان )، علم ائمه بر ۷۲همان، ص( )، آ

) را به ۶۹همان، ص( ظهور کرامت به دست نمایندگان و سفیران ائمه و )۶۷همان، ص( صنایع و لغات
ــیخ مفیدکردند. دلیل مخالفت با عقل انکار می ــریح می ش ــان اعتنای جدی به احادیث تص کند ایش
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شـاید بتوان گفت نخسـتین کسـی که بحث کالم را با مباحث فلسفی آغاز  .)۷۰مان، صه( نداشـتند
 است. الیاقوت فی علم الکالممؤلف کتاب  ابواسحاق ابراهیم بن نوبختکرد، 

 قرن پنجم و ششم ب)

ـــیخ مفیددر دوران غیبـت تا قبل از زمان  همان، ( گرایی داشــتندبیشــتر متکلمان، تفکر نص ش

هتمام بندی احادیث ازیادی به عقل نداشـتند و بیشتر به دریافت، نقل و دسته ایشـان توجه .)۱۵۸ص
گرایی معتزلی گرایش داشــتند. با توجه به همین نکته داشــتنـد. برخی متکلمان شــیعی نیز به عقل

توان در فاصله قرون پنجم و ششم مشاهده کرد. سـومین جریان عقالنیت در تاریخ کالم شیعه را می
 نوعی عقالنیت را تقویت کردند.هر کدام به شیخ طوسیو  سید مرتضی، شیخ مفید هادر این سال

 شیخ مفید )۱

یی با نص شیخ مفید یخ شگرایان و از سویی با متکلمانی چون خاندان نوبختی مواجه بود. از سو

ــیع را تثبیت کردبا تثبیت عقل مفید ــنت، روش ویژه تش همان، ( گرایی برگرفته از معیارهای قرآن و س

 .)۱۶۰ص
و ر از این ؛قرن واقع شــده بود دوگرایانه با عمر حدود پس از یك رویکرد نص مفیدشــیخ عصــر 

فراتر از بحث و مناظره با دشــمنان دین بود. او ضــمن انجام این وظیفه ضــروری، به  شــیخ مفیدکار 
مفید تنظیم  بود. تر در زمان غیبت امامان معصوم یعنی تبیین عقلی متون دینیدنبال رسـالتی حیاتی

ــاحیـك مبنـای عقلی برای ایمـان و عقـایـد را در آثارش پیگیری کرد. در کتاب  ر دلیلی که ب االفص
 مبتنی بر عقل، نقل، اجماع و تجربه است. ،کندضرورت وجود امام معصوم اقامه می

شت، مردگان را دا یدیدن کیفیت احیا هبا ایمان به معاد، دغدغ  ابراهیمطور که حضرت  همان
رش مثًال با پذی ؛های دینی، تبیین عقلی آنها را هدف قرار داده بودهم ضمن ایمان به آموزه شیخ مفید

به شهادت خود از یك سو و   امام علین دنبال تفسیر روایاتی بود که ناظر به علم اعصمت معصوم
، المسائل السرویهاو در . )۱۱ـــ۱۰، ص۱۳۸۴مکدرموت، (است  رفتن ایشـان به مسـجد از سوی دیگر

ــحیح االعتقادو  مقـابس االنوار فی الرد علی اهـل االخبار ن تریمهم ،به اهل حدیث انتقاد کرده تص
در  شیخ مفید داند.اشـکال ایشـان را عدم تعمق در معنای احادیث و عدم دقت در سـند روایات می
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 داند.ایات میهای شــناخت حجیت قرآن و روطلیعـه کتـاب اصــولی خویش، عقل را یکی از راه
 .)۲۸، صق۱۴۱۳شیخ مفید، ( »العقل هو السبيل الی معرفة حجية القرآن و دالئل االخبار«

یش از داند و بدر کلیه مسـائل کالمی و اصول اعتقادی تقدم را با عقل می شـیخ مفیدباالتر آنکه 
 ).۱۸۳، ص۱۳۸۹جبرئیلی، آنکه از نقل بهره بگیرد، از عقل استفاده کرده است (

ــتاد خویش،  هشــتاددر حدود وی  ــدوقمورد با اس ــیخ ص کند و قبل از هر چیز ، مخالفت میش
برد که معتقد بود وظیفه کارشناس اعتقادی، رّد مخالفان با استفاده ال میؤمبنای روشـی او را زیر سـ

از روش » بدأ«برای نمونه در بحث ؛ ن اسـت و استفاده از عقل جایز نیستااز کالم خدا و معصـوم
ــدوقکه  در حالی ،گیردی برای تحلیل آن بهره میعقالن ــمارد. به همین این روش را ناموفق می ص ش

ــتاد خویش را با نگاه عقلی نقد می» روح و نفس«ترتیب در تفاوت معانی  ــیر اس رخی از کند. بتفس
 ،ق۱۴۱۳شیخ مفید، مشیت و اراده خدا ( ند از:اعبارت صدوقو  شیخ مفیدمسائل اختالفی دیگر میان 

)، معنای امر ۷۴همان، ص)، وصــف مالئکه و حامالن عرش (۷۹همان، ص)، نفوس و ارواح (۴۹ص
األمرین، غلّو و تفویض، قضــا و قـدر، خلق اعمال بندگان، نزول قرآن، تقیه، شــهادت یا مرگ بین

 ).۲۷۵ـ۲۷۱، ص۱۳۷۱ذکاوتی قراگوزلو، ( و... طبیعی معصومان
ــیخ مفید ــیوه را در فقه نیز دنبا ش ــان و تفریط اهل این ش ــتحس ل نمود و با افراط اهل قیاس و اس

ــیو یأجنید فی اجتهاد و الر النقض علی ابنحدیث مقابله کرد. کتاب  ــتادش ۀرا در رد ش ــی اس  قیاس
ف روایات مخال ،نوشـت. از طرفی اعتبار کتاب و سـنت را متوقف بر عقل شمرده اسـکافی جنیدابن

 ).۱۶۹، ص۱۳۷۱جناتی، ( ایات از عقل کمك گرفتعقل را طرد نمود و در تفسیر و ترجیح رو
کید  ــیخ تأ ــت نقل، بر نقش عقل، به معنای بی مفیدش ــت. وی معتقد اس اعتنایی او به وحی نیس

عقل نیز حجیت و اعتبار  .کندزداید و او را به چگونگی اســتدالل رهنمون میغفلـت را از عاقل می
بلکه  ،عقل از وحی جدا نشده شیخ مفیداز نظر . )۴۴، ص۴، جق۱۴۱۳شـیخ مفید، کند (نقل را بیان می

ــان در ابتدای تکلیف محتاج  ــت انس ــت. وی معتقد اس یش و نتایج آن نیازمند وحی اس در علم خو
ــته و معتزله را مخالف این  ــت. او این دیدگاه را مورد اتفاق امامیه و مخالف معتزله دانس ــول اس رس

 .)همان( دیدگاه خوانده است
ـــیخ مفیدتوان قلمرو فعالیت عقل را نیز از رابطه عقل و اعتقادات در کالم می ظر دریافت. از ن ش

 او معارف اعتقادی بر سه نوع است:
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 مانند معرفت به خدا، انبیا و دیگر امور غیبی. ،پذیر استاثبات معارفی که تنها به وسیله عقلـ 

 .)۴۱ص همان،( مامت دوازده اماممانند ا ،پذیر استمعارفی که با عقل و نقل اثباتـ 

)، صفات ۴۶ص همان،( مانند رجعت و بدا ،شدنی استمعارفی که فقط با نقل اثباتـــ 

ــر، رؤیت، ادراک ــمع، بص ــیعه بر ۵۴ص همان،( خداوند مانند س ) و برتری امامان ش

ــیخ پیامبران.  ــوع می مفیدش  و بهإيجا فی للعقول ليس باب هذا« گوید:در این موض

 .)۷۱ص همان،( »مجال منه المنع

بختی معتزلیبا روش آمیخته از اصالح استدالل عقلی متکلمان پیشین ( شیخ مفید ) و گرایش و نو
 گرایی را پیش برد.میانه از استدالل عقلی و تفسیر ادله نقلی، سیر عقل

ــالح، ســید مرتضــیرا  شــیخ مفیداعتدالی  -روش عقلی یب ) در کتاب ق۴۴۷( حلبی ابوص تقر

و  پیگیری االصول تمهیددر کتاب  شـیخ طوسـیو  کنز الفوائد) در کتاب ق۴۴۹( کراجکی، المعارف
 تکمیل کردند.

 مرتضی سید) ۲

راه  ها را شناخت خداوند از، نخسـتین تکلیف انسـانشـیخ مفیدهم به تبع اسـتادش  سـید مرتضـی
 سید مرتضی .)۷ص ،۱۳۸۷سـید مرتضی، زند (را مثال می» حدوث اجسام«داند و برهان براهین عقلی می

ــیخ مفیدجایگاه عقل را فراتر از نظر  ــایر ادله قویدید. او حتی تصــریح میمی ش ر تکند دلیل عقل از س
از نظر او  .)۷۳ـــ۲۳، صق۱۲۵۰همو، ( کنداســت. او از این اصــل در تحلیل عصــمت انبیا اســتفاده می

ــازگار با عقل را نمیرو توان با امر احتمالی رد کرد و از اینحکم عقلی مبرهن را نمی یرد، پذروایات ناس
کند. این روش در تأویل الســنـد را نیز در صــورت تعارض با عقل، تأویل میحتی روایـات صــحیح

 ).۱۲۳همان، صخورد. (دهند، فراوان به چشم میروایاتی که گناه و خطا را به پیامبران نسبت می
؛ زیرا اعتبار نقل را وابسته به معرفت دانستشناخت خدا از راه نقل را ناممکن می سـید مرتضـی

ــافی فی). یک جلد از چهار جلد کتاب ۱۲۷، ص۱، ج۱۴۰۵rهمو، خواند (خدا می به آیات  اإلمامهالش
امامت اختصـاص دارد که آنها را بر اسـاس اجتهاد و نه فقط نقل تفسـیر کرده و اشــکاالت را پاسخ 

شمارد. وی معتقد است در جایی حتی در مسائل فقهی عقل را معتبر می سـید مرتضـی گفته اسـت.
 ).۲۱۰ـ۲۰، ص۱همان، جکنیم (دلیل عقلی عمل می که دلیل شرعی بر امری نداشتیم، به
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 شیخ طوسی )۳

ـــیشــیخ  ترین را در مباحث اعتقادی و در فقه دنبال کرده اســت. مهم مفیدروش شــیخ  طوس
. او در است تفسیر تبیانو  األصول تمهیدسنگ ی دو کتاب گراننمودهای این روش در مباحث کالم

 داند:تحلیل مباحث ذیل از عقل کمک گرفته است و آیات مربوط را مؤید رأی خویش می
 ؛)۲۱۴، ص۶ج و ۱۱۱، ص۵، جق۱۴۱۳شیخ طوسی، نبودن خداوند و عدم حلول او در ماّده (اثبات جسم ـ

ـــ ــانهاثبات وجود خداوند ازطریق نیاز هر  ـ ــانع، تغیر عالم به نش ــنوعی به ص های آفاقی و مص
ــی، قدرت و برهان اختراع ( ــص۲همان، جانفس ، ۵ج و ۲۳۷، ص۴ج و ۷۸، ص۳ج و ۳۰۷و  ۵۴ـــــ۵۳، ص

 ؛)و... ۱۲۷، ۱۰۰، ۳۳، ۲۹، ۱۹، صص۹ج و ۲۱۵و  ۲۱۳، ۲۰۳، صص۶ج و ۴۲۷ص
 ؛)۱۹۹ـ۱۷۵، ص۶ج و ۱۶۷، ص۴ج و ۳۹۶، ص۳همان، جعینیت علم خدا و ذات او ( ـ
 ؛)۵۹۶ـ۳۶۴، ص۳همان، جُحسن و قبح عقلی ( ـ

، ۴ج و ۵۲۰ــــ۱۷۷، ص۳ج و ۳۸۴و  ۲۵۷ــــ۲۱۶، صــص۲همان، جنبودن تکلیف ما الیطاق (قبیح ــــ

 ؛)۵۷۶و  ۴۳۲، ۱۱۰صص
 و ۵۶۹ـــ۲۴۵، ص۲ج و ۳۲۹ـــ۲۰۶، ص۱همان، جاستحاله رؤیت خداوند در دنیا و قیامت ( ـــ

 ؛)۳۷۷، ص۳ج
 ؛)۲۳۶و  ۲۲۹، ۱۳۲، صص۴ج و ۵۱۶ـ۴۷۷، ص۳همان، جاختیار بندگان (جمع میان اراده خداوند و  ـ

، ۱۸۱، ۱۰۷، صــص۲ج و ۱۶۵، ص۱همان، جنگرفتن اراده خـداونـد بر کفر و معاصــی (تعلق ـــــ

 ؛)۵۵۰ـ۴۳۴، ص۴ج و ۳۵، ص۳ج و ۵۷۰و  ۵۵۴، ۱۸۷،۴۸۰
 ؛)۵۲، ص۹همان، جنگرفتن امر خداوند بر محال (تعلق ـ
 ).همانازسوی خداوند (نفی ظلم و اراده ظلم  ـ

ش رو و... همچنین ایشـان در مباحث احباط، قدرت، جبر و اختیار، اضالل، کسب، گناه کبیره
 .)مقدمه ۵، ص۱، ج۱۳۷۸جمعی از پژوهشگران، کار گرفته است ( عقلی اعتدالی خود را به

سید  و فیدم شـیختوجه به دیدگاهش در باب حجیت خبر واحد و اجماع، در مقایسه با  البته او با

تر است. وی در مسائل فقهی منابع استدالل را قرآن کریم، سّنت قطعی گرایی نزدیکبه نص مرتضی
ــریح این با ؛)۲۴۱، ص۱۳۸۹جبرئیلی، داند (و اجماع می ــرورت تأویل در برخی موارد تص حال بر ض

 ).۲، ص۱، ج۱۳۷۶شیخ طوسی، کند (می
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 کالم فلسفی ج)

متفکران قرن پنجم و شـشم شاهد رویکرد خاصی به علم کالم  گرایی در میانپس از رشـد عقل
به جای جدل و استناد به  .شودهسـتیم که در آن از اصـطالحات و قواعد فلسـفی استفاده فراوان می

شود و مباحث کالمی چینش جدیدی مسـلمات و مشهورات، از براهین عقلی صرف بهره گرفته می
ـــیخ مفید دارند. باب القول فی اللطیف من «، فصــلی تحت عنوان المقاالتاوائل نیز در ابتدای  ش
 آورده است که از اصطالحات فلسفی و مباحث امور عامه استفاده کرده است.» الکالم

ــتانی ــجس ) نیز تالش در به بعد ۴۱۱ توفایم( حمیدالدین کرمانی) و به بعد ۳۶۲ توفایم( ابویعقوب س
ــتند ــفی کالمی داش ــر از ا ،ارائه نظام فلس موًال ولی مع ؛مند بودندندیشــه نوافالطونی بهرهولی بیش

ساختن کدر نزدی خواجهشود. تالش بازگردانده می خواجه نصیر طوسیتأسیس کالم فلسفی به دوران 
های کالمی فقط صــبغه کالمی و آثار فلســفی فقط ســابقه بود. قبل از او کتابفلســفه و کالم بی

ــت ــیناابنبرای نمونه  ؛رویکرد برهانی داش ــئله نبوت عامه را طرح کرده س ــئله نبوت ؛مس  ولی به مس
یعنی تجرید، ابتدا مباحث امور  *ترین اثر کالمیدر محکم خواجهپردازد. خـاصــه یـا امامت نمی

ه چند نتیج خواجه نصــیرآورد. روش عامه را از فلســفه بیان کرده و ســپس به مطالب کالمی روی می
 مهم داشت:

 .شدن علم کالمبرهانیـ 

شــده مبنی بر تأثیرگذاری معتزله بر ادعاهای مطرح خواجهع نفوذ معتزله؛ با حرکت قطـــ 

ــیعه پایان یافت ــه عقلی ش ــتقًال الگویی خاص در عقالنیت  ؛اندیش زیرا این روش مس

 کرد.شیعی را معرفی می

متکلمان اهل ســنت نیز از همین الگو پیروی  خواجهتأثیر بر کالم اهل ســنت؛ پس از ــــ 

ــدو  مواقفهای کردند. کتاب ــنتاز مهم مقاص یدند که رنگ اترین آثار اهل س  تجر

 .)۳۴۴، ص۱۳۸۹جبرئیلی، را پذیرفت ( االعتقاد

مند معتقد بود. به نظر وی اگر مفاد وحی محال گرایان به تأویل روشنیز مانند دیگر عقل خواجه
 دا واکنیم یا علم آن را به خف میالوقوع باشد، آن را طبق اصول دینی تأویل برده یا در آن توقیا ممتنع

                                                      
 .)۹۵ص ،۳مجموعه آثار، ج(مرتضی مطهری؛ ترین متن کالمی خوانده است محکمرا  تجريد شهيد  *
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)، ۷۲۶متوفای ( عالمه حلیکالم فلسـفی توسـط توسط . )۲۶۴، صق۱۴۰۵شـیخ طوسـی، گذاریم (می
ــل)، ۶۹۹متوفای ( میثم بحرانیابن ــترش ۱۰۷۲متوفای ( فیاض الهیجی) و ۸۲۶متوفای( مقداد فاض ) گس

ر میان این د اصـطالحات فلسفی بیشتر بود.کارگیری مفاهیم و در به عالمه حلیالبته احتیاط  یافت.
شمارد: های خردپذیر، مســتقل میبیش از دیگران اسـت. وی عقل را در حوزه الهیجیافراد، سـهم 

سـایر مسائل عقلیه استقالل تمام حاصل است و توقفی در این  عقل را در تحصـیل معارف الهی و«
ــریعت ندارد ــیر فقط باید به براهین مفید یقین ). ۴۱تا]، صالهیجی، [بی» (امور به ثبوت ش در این مس

هرچه عقل بالضروره یا «گوید: درباره اعتبار استدالل عقلی می الهیجی). ۴۴همان، صتمسک کرد (
حتی در مسائلی  الهیجی). ۶۱، ص۱۳۷۲همو، » (مر اسـتاالنظر صـحیح حکم کند، مطابق نفس به

گیرد؛ جود اســت، کمتر از ادله نقلی بهره میکـه امکـان اقـامـه برهـان و نیز ادله نقلی مشــترکًا مو
با وجود این وی به  فقط به سیزده روایت اشاره کرده است. اإللهام شوارقنمونه وی در سـراسـر برای

ــت و احکام کليه آن، اما « محدودیت عقل اعتراف دارد: ــ ــياسـ ـــعی عقل دانســـــتن مفهومات اشـــ نهايت ســ

ـــــيه به خدا نزديک میمعرفـت خواص افعـال و اعمـال جزئيـه کـه چه چيز و  ــ ــ يز از کند و چه چی را بالخاصــ

همچنین وی عقل را در امور عملی  .)۳۶، ص۱۳۸۳همو، » (خدا دور گرداند، مقدور عقل بشـری نيست
ممدوح « داند.های شریعت را نیز مطابق واقع میو از سـویی آموزه) ۴۴همان، ص( خواندمحدود می

ـــد و ممدوح و مذموم در نفس االمر ممدوح و مذموم و مذموم عقل، ممدوح و مذموم در نفس  االمر باشــــــ

 ).۶۱، ص۱۳۷۲همو، » (ا باشد عند

کند. او معتقد است همین امر زمینه را برای هماهنگی شریعت و حکمت بهتر فراهم می

حکمت اساس شریعت و اسرار قرآن و حدیث است و ناسازگاری حکمت و شریعت، توهمی 

اسـتداللی که دربردارنده سخن  الهیجینظر  ). از۴۸، ص۱۳۸۳ همو،ناشـی از جهل اسـت (

این «گونه استدالل کرد:  توان اینمی .آور استمعتبر معصوم باشد، در حکم اولیات و یقین

همو، » (سـخن، کالم معصـوم است. کالم معصوم حق است؛ درنتیجه این سخن، حق است

 ).۵۰، ص۱تا]، ج[بی

ضــمن پذیرش همراهی عقل و نقل، تأویل را در مواردی که موهم تعارض اســت، ضــروری  الهیجی

 ).۷۰ـ۶۰همان، صپذیر نیست، باید طرد شود (همچنین در مواردی که نقل، قطعی و تأویل ؛داندمی
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 کالم ترکیبی د)

نین همچ ؛تدریج مباحث اشـراقی نیز به منابع معرفتی اضافه شددر فاصـله قرون هفتم تا نهم به
اله شود. رسنیز دیده می میردامادشـدن مباحث کالمی در اندیشـه فیلسـوفان مکتب شـیراز و برهانی

و شبهاتی که از سوی عثمانی به اصفهان منتقل  رازی فخردر برابر اشکاالت  میرداماد نبراس الضـیاء
 نگاشته شد.» بداء«در دفاع عقلی از  ،شدمی

ها فان بعدی با صراحت بیشتری دنبال شد. نتیجه این تالشهمراهی کالم با فلسفه در آثار فیلسو
ــناخت قرآن، برهان و عرفان، منزه از التقاط و به  ــلی ش ــت که در آن منابع اص روش کالم ترکیبی اس

قهرمان امتزاج هوشمندانه این سه منبع  مالصدراشـوند. مند، مکمل یکدیگر معرفی میشـکلی نظام
های جدی دارد و روشی را ابداع ائیان و برخی متکلمان گالیهحتی به تأویالت مش مالصـدرااسـت. 

 *مورد نیز نشود.کند که بدون غلطیدن در دام ظاهرگرایی، دچار تأویل بیمی
یت مباحث منجر شــد.  و  مالصــدراکاربســت روش فلســفی در حل مباحث کالمی به تقو

ــتری در اینبا آنکه متکلم نبوده حاجی ســبزواری ــتند ( اند، اثر وجودی بیش ری، مطهزمینه داش

 .)۹۵، ص۳، ج۱۳۷۶

 عقالنیت کالمی شیعی؛ مستقل یا وابسته؟ هـ)

ظر ن اعتنایی به حدیث شمرده است. بهشـیعه را وارثان معتزله و وجه مشـترک آنها را بی آدام متز
 این نیز بر بغدادی). ۱۰۷ـــ۱۰۶، ص۱۳۵۹متز، وی شـیعه در قرن چهارم مکتب کالمی نداشته است (

ای در فقه، لغت، تاریخ، حدیث، سیره، وعظ و تفسیر نداشته است که شیعه شخصیت برجستهباور 
 واصلمعتقد است نظام خردگرایی در اسالم، توسط  الهوری). ۳۰۹ـ۳۰۸، صق۱۴۰۸بغدادی، است (

 ).۴۴، ص۱۳۵۷الهوری، تأسیس شد ( عطا بن
د تنزیه خدا از جسمانیت و باید توجه داشـت شباهت میان شیعه و معتزله در برخی مسائل مانن

                                                      
  گزارشی از این روش در مقاله ذیل آمده است: *

ــاف خبری بر پایه توحید روش« ؛دانژنعیمه نجمی و عبدالله محمدی  ــدرایی در تحلیل اوص ــی حکمت ص ــناس ش
 .۱۴۰۱، بهار ۶۸ش ؛اندیشه نوین دینی، »خاصی
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معنای وامداری تشـیع به معتزله نیسـت. برای اثبات استقالل  آثار آن، عدل الهی و قول به اختیار، به
مند از حتی در مسائل یادشده نیز معتزله بهره توان به سه دلیل عمده اشاره کرد:کم می شـیعه دسـت

حمد م بن ابوهاشم عبدالله، شاگرد عطا بن واصلو  حکم بن هشامشاگرد  نّظاممعارف شـیعی اسـت. 

، ۱۳۹۳سبحانی، فراگرفته است (  علیطریق پدرش از امام  این معارف را از ابوهاشماسـت و  حنفیه

ر.ک: آمده اســت ( البالغهنهجهای گونـه کـه گفتـه شــد، اصــول مذکور در خطبه ). همـان۱۷ص

 ).۷۸کمت و ح ۹۱طبه البالغه، خنهج
شــیعه، اصــحاب و متکلمان قرون بعد به روش اعتزال، گواه دیگری بر انتقادهای جدی امامان 

دلیل تشبیه و نقص در توحید ناب، لعن  معتزلیان را به  صـادق اماماسـتقالل کالم شـیعی اسـت. 
). اصحاب ایشان و متکلمان دیگر نیز مستقًال آثاری در نقد و ۱۲۶، ص۱، جق۱۴۱۰کراجکی، کند (می

 ازجمله:ند؛ اهرّد معتزله نگاشت
 ).۴۳۳، ص۱۳۵۶نجاشی، ( حکم بن هشامالمعتزله از ـ الرّد علی

 ).۳۸۹، ص]تابی[شیخ طوسی، ( الطاق مؤمنالمفضول از  المعتزله فی امام ـ الرّد علی

 ).۲۶۵، ص۱۳۶۵نجاشی، ( احمد ابوالقاسم کوفی بن علیالمعتزله از  ـ تناقض أقاویل

 ).۴۰۰همان، ص( شیخ مفیداز ـ نقض فضیلة المعتزله 

 ).همان( شیخ مفیدالجبایی از  ـ الرّد علی

 ).همان( شیخ مفیدالجاحظ از  ـ الرّد علی

ـــ الرّد علی أصــحاب  نوبختی موســی بن حســنالوعید از  المنزلتین و المنزلة بین ـ

 ).۶۴همان، ص(

 ).همان( نوبختی موسی بن حسنالجبایی از  ـ الرّد علی

 .)۳۷۶همان، ص( قبه بن عبدالرحمن بن محمد از الجبایی ـ الرّد علی

 بین آرای شیعیان و معتزله اختالف گوناگونی وجود دارد؛ ازجمله:

 نظر معتزله، مقّوم ایمان است، ولی در شیعه چنین نیست. ـ عمل از

 نظر شیعه چنین نیست. نظر معتزله، اسالم عین ایمان است، ولی از ـ از

 اصول مذهب معتزله است، ولی در شیعه چنین نیست.ـ امر به معروف و نهی از منکر از 

ـــ بین معتزله درباره عصـمت از گناهان صـغیره که مورد نفرت عمومی نیســت، اختالف 
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 داند.ولی شیعه همه انبیا را از همه گناهان صغیره معصوم می ؛است

مان ایـ مرتکب گناه کبیره در کالم شیعی مؤمن است و در مکتب اعتزال در حّد وسط میان 

 و کفر.

 نظر معتزله، مرتکب کبیره اگر توبه نکند، خالد در جهنم است، ولی در شیعه چنین نیست. ـ از

ــت و دوزخ هم ــــ از ــدهمنظر امامیه، بهش اند، ولی در معتزله بعدًا ایجاد اکنون آفریده ش

 خواهند شد.

 الف امامیه.خ شود، بهـ ارتکاب گناهان کبیره سبب حبط همه اعمال نیک در معتزله می

 که نزد معتزله چنین نیست. حالی اند، درمنظر امامیه، پیامبران برتر از فرشتگان ـ از

ـــ در دیدگاه شیعی، جبر و تفویض در افعال انسان، هردو باطل است، ولی معتزله ظاهرًا 

 اند.معتقد به تفویض

 ـ امامیه به رجعت معتقد است، بر خالف معتزله.

 داند.داند، ولی معتزله خلود را شامل گناهکاران نیز میص کافران میـ امامیه خلود را مخت

 اختالف در تفسیر عقل و روش تعامل آن با متون دینی

پوشی وجود اشتراک نظر شیعه و معتزله در برخی آرای کالمی، اختالف روشی آنان قابل چشم با
ل برداشت شیعه از عق وت است.یک از عقل و نیز قلمرو و دامنه فعالیت آن متفا نیسـت. تفسـیر هر

که مقصود از عقل در نگرش معتزلیان نخستین روشن نیست.  حالی در ؛در سـطور پیشـین بیان شد
ــعری ــیف دیدگاه  اش ــی از عقل، ــــ می از معتزلیان متقدم ــــ ابوهذیل عالفدر توص گوید: بخش
و حمار و بین  واسطه آن، شخص بین خود های اضـطراری اسـت که بهای از علوم و دانشمجموعه

های نظری اســت. در این بیند و بخشــی از عقل، قوه و توان کســب دانشآســمان و زمین تفاوت می
شود، از راه عقل است. حتی حس هم بخشی از دیدگاه گویی هر علمی که برای انسـان حاصـل می

نیز  جبایی). ۴۸۰، صق۱۴۰۰اشعری، ( »العلم العقل هو«عقل اسـت. همچنین گاه گفته شـده اسـت: 
های انسان است که از راه تجربه، امتحان، اختبار یا اضطرار برای ای از دانشگوید عقل مجموعهمی

 ).۴۸۱ـ۴۸۰همان، صیابی به علوم نیست (تأکید دارد عقل، قوه دست جباییشود. او حاصل می
ست که انظر معتزلیان، عقل، ماهیتی مسـتقل و ممتاز نیست، بلکه مفهومی اعتباری  بنابراین از
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نظر ایشان عقل  از ).۱۴۱، ص۱۳۹۱مکان و طالقانی، ملکشود (های انسان اطالق میبه مجموعه دانش
معتقد است هر تصدیقی که مبتنی بر  عبدالجبارجمله نقل مقدم اسـت. قاضـی  بر همه ادله دیگر از

ناد ینی را با استهای دکوشد گزارهبرهان نباشـد، نادرسـت یا نامطمئن است. بنا بر همین اصل او می
صـورت عدم وجود دلیل عقلی، با آیه قرآن یا سّنتی که با قرینه عقلی  به دلیل عقلی تفسـیر کند و در

 ).۶۱، ص۱۳۹۵پور، هوشنگی و ذهبی، مصطفیهمراه است، تفسیر شود (
شــدن تفســیر معتزله از عقل و نســبت آن با دین، تفاوت ایشــان با عقالنیت شــیعی تا با روشــن

 شود:ای روشن میاندازه
تواند ضمن ای درون انسـان اسـت که میتفاوت در معنای عقل: ماهیت عقل نزد شـیعه، قوه. ۱

ولی عقل نزد معتزله، ماهیتی مســتقل و ممتاز  ؛های برهانی را ســامان دهدادراک کلیات، اســتدالل
 شود.های انسان اطالق مینیست، بلکه مفهومی اعتباری است که به مجموعه دانش

ــتدالل .۲ ــتدالل: اس ــیوه اس ولی  ؛های عقلی نزد معتزلیان رنگ و بوی جدلی داردتفاوت در ش
 ).۹۳، ص۳، ج۱۳۷۶مطهری، روش عقلی شیعه برهانی است (

تفاوت در مواجهه با فلسفه یونان: رویکرد معتزله به فلسفه یونان، مقلدانه، ولی رویکرد شیعه  .۳
 گرانه بود.به فلسفه یونان گزینش

ــومان را فاوت در توجه به متون دینی بهت .۴ ویژه حدیث: عقالنیت شــیعی، قرآن و روایات معص
ــناخت می ــفی و تأویلی نیز  ین داند؛ ازامنابع معتبر ش ــیعه حتی در دوران کالم فلس رو متکلمان ش

وجه که ت الیح در ؛آنکه در دام ظاهرگرایی گرفتار شونداز متون دینی داشتند، بیرا بیشـترین استفاده 
 معتزله به گنجینه احادیث، حداقلی است.

کننده از وحی نیازتفاوت در نسـبت میان عقل و وحی: معتزله، عقل را در اصول و معارف بی .۵
 بیند.ولی امامیه ِخرد را مستغنی از وحی نمی ؛داندمی

نظر شــیعه، اگر متون دینی بر خالف احکام  تفـاوت در روش جمع میـان عقـل و وحی: از. ۶
ولی معتزله معتقد اســت متون دینی که با اســتدالل عقلی ســازگار  ؛برهانی باشــد، باید تأویل شــود

 نیست نیز باید تأویل شوند.



 

 

الن
عق

ت 
صال

ا
ی

 یعیش ت

 ١٢١ 

 گیرینتیجه

مرور تطورات فلسـفه از آغاز ورود به جهان اسالم تا کنون، تفاوت آشکاری میان فلسفه یونان و 
متون دردسترس فیلسوفان مسلمان، مربوط به سـازد. اگرچه نخستین فلسـفه اسـالمی را آشـکار می

 زند.ها قبل در قرآن و روایات موج میاز سال ختیشـنافلسـفه یونان بود، اشـارات حکمی و هسـتی
دهی و مسائل جدیدی وسویی دیگر جهتمتون دینی و شـهودات عرفانی رویکرد فلسفه را به سمت

سائل مورد بحث، فیلسوفان مسلمان همچنان طرح کردند. با وجود تفاوت در رویکرد و م فراروی آن
 اند.بند ماندهبه روش برهانی پای

های معرفی متکلمان شیعی بود. امامان، در زمینه کالم نیز وحی و روایات از نخستین سرچشمه
همچنین  ؛اصــحـاب و نیز طبقـات مختلف متکلمان شــیعه، نقدهای جدی بر معتزله وارد کردند

عه با معتزله متفاوت است. عالوه بر اینها روش عقالنی شیعه و معتزله نیز کالمی شی یبسیاری از آرا
رســاند که عقالنیت شــیعی نه در ها ما را به این نتیجه میتمـایز جـدی دارد. مجموع این اختالف

 م آثار یونان است و نه در قلمرو کالم، مقلد معتزلیان.ساحت فلسفه مترَج 
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