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در بستر تاریخ مانند دانشمندان سایر اقوام و ملل، پژوهشگران عالم اسالم نیز با برخي امور روزگار ناهمگون دست و 
  .گریبان بوده اند كه به شیوه هاي مختلف در برابر شان واكنش نشان داده اند

ناصرخسرو یكي ازین دانشمندان است كه در عرصه هاي علمي و فكري داراي مقام و جایگاه بلند میباشد. لذا درین 
ن علمي و عقالني را بررسي مختصر و نهایت فشرده تالش بعمل خواهد آمد تا نشان داده شود كه ناصرخسرو چه ارمغا

 .براي پیروان ، عالقمندان و پژوهشگران نسلهاي بعدي خویش بوجود آورده است

ازین حقیقت مسلم نمیشود چشم پوشید كه ناصرخسرو  حكیم، فیلسوف، محقق، جهانگرد و جغرافیا دان و در یك كالم به 
جنبه هاي فكري و اندیشوي او نیز داراي ابعاد  قول امروزیها یك شخصیت اكادمیك و چندین بعدي بود، و مسلما برخي از

هزاران سال قبل با گذشته  خسرووسیع بوده اند. درینجا به جرئت میتوان دغدغه كرد كه اندیشه هاي فكري و فلسفي ناصر
 .در مطابقت بوده و همچنان هزاران سال در آینده و امروز نیز با زمان حاضر انطباق پذیر میباشند

یك بخش اعظم این بحث را تشكیل میدهد كه در هیچ بعد  خسروار و آفرینشهاي فكري و فلسفي ناصرموضوع عقل در آث
 .زماني و مكان از نقش آن اغماز صورت گرفته نمیتواند

عقل جوهر اصیل آدمیت است. مباحث گوناگون پیرامون عقل بدون نظرداشت جهات ناهمگون آن پهلوي معنویت انسان 
اید، لذا خرد را كم بها دادن باعث عدم تقدیس و تكریم مقام و منزلت واالي انسانیت و آدمیت خواهد را تعبیر و تفسیر مینم

 .بود

ناصرخسرو را عقیده برآن است كه فقط عقل انسان باعث گردیده تا او قافله ساالر و سردمدار سایر موجودات گردد. فقط 
است. عقل همواره یكي از داغترین و ارجمندترین مباحث در  با فضیلت عقل است كه انسان امیر و رهبر این كاروان شده

آثار سایر دانشمندان و متفكرین اسماعیلي چه قبل و چه بعد از ناصر بوده است، به قریب اكثریت دانشمندان اسماعیلي عقل 
  .گرا بوده و موضوع عقل در آثارشان داراي مقام ارجمند میباشد

اعیلي ناشي از آنست كه در قرآن بمثابة سند  مؤثق عقیدتي  مسلمانان  در چندین جاي ارجاوندي عقل در آثار متقدمین اسم
پروردگار مردم را به عقل و تقكر دعوت نموده است، كه چندي ازین ، روي اهمیت عقل تاكید گردیده است. در قرآن 

 : موارد چنین اند

ه نمیكنند ( ،  لعلكم تعقلون ) شاید تعقل كنید( ، لعلكم تتفكرون ) افال بعقلون  ) آیا تعقل نمیكنند( ، افال یتفكرون ) آیا اندیش
شاید اندیشه كنید ( ، ان كنتم تعقلون ) اگر تعقل میكردید( ، لقوم یعقلون ) براي گروهي كه تعقل میكنند( ، كلما حكم بالعقل  

آمده اند كه همه شان داللت بر تقدس  حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع  حكم به العقل .   و اینگونه موضوعات  زیاد
  .عقل میكنند

 امامهمچنان پیامبر اسالم و علي مرتضي امام و پیشواي شیعیان نیز هریك به نوبة خود بر اهمیت عقل تاكیده نموده اند.   
 :علي درین مورد چنین میفرمایند
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 (. اند لیثیروا لهم دفائن العقول ) انبیا براي احیاي عقول انسانها مبعوث شده

 (.تفكر ساعة خیر من  عباده سبعین سنه  ) یك ساعت اندیشه كردن برتر از هفتاد سال عبادت است

 (. ال دین لمن ال عقل له ) آنكه عقل ندارد دین هم ندارد، ) یعني دینداري وابسته به تعقل است

  (. العقل رسول الحق ) عقل پیامبر حق و بر حق است

 .هالكت رسید، و هركه با مردمان مشاوره كرد، خود را در عقل آنان شریك یافتهركه خود راي گردید به 

  . منبع استفاده شده نهج البالغه 

در احادیث متعددي عقل و خرد را وصف نموده اند كه دلیل واضح آن باب نخست  باقر و صادقشیعه مزید برین امامان 
 .از معتبرترین كتب احادیث اهل بیت نزد شیعیان میباشداصول كافي كه عنوانش كتاب العقل و الجهل است و یكي 

 :امام صادق درین مورد در اصول كافي میفرمایند

 .كسي كه عاقل است ، دین دارد، و كسیكه دین دارد، به بهشت میرود

 .ددر اندیشه اسالمي عقل و دین مالزم هم اند. بدون دین نه عقل انتخاب میشود ، و نه تمامیت دین بدست مي آی  

 .و عاقل دین را انتخاب میكند و با گزیدن دین به بهشت میرود بدون انتخاب دین نیز عقل به كمال نمیرسد

پیش ازآنكه به  موضوع اصلي مورد بحث مان عقل از دیدگاه ناصرخسرو بپردازیم بي مناسبت نخواهد بود اگر نظري 
 .اجمالي بر منابع دست داشته ناصرخسرو داشته باشیم

ناصرخسرو برمي آید كه وي با اصول فلسفة یونان باستان و خاصتا با آفریده هاي افالطون و ارسطو آشناهي از آثار 
معروف است استفاده نموده است. « نیو پلوتونیسم » داشته و در برخي موارد از نوشته هاي پلوتون كه در تاریخ بنام 

مي نیز استفاده اعظمي نموده ، و در بازتاب واقعي دیالكتیك ناصر همچنان از آثار و آفریده هاي علما و حكماي بزرگ اسال
 .در آثارش از زكریاي رازي و ابوعلي سینا نیز نام برده است خسروفلسفي و عقالني آن سعي بیدریغ نموده است. ناصر

 جالینوس ؟  و ،    كجا  ذكریا     محمد

  كجاشدست چو جاماسب و بو علي دیگر

 262ص  86قصیده 

در آثار خود از دانشمندان معروف و متقدم اسالمي چون كندي و فارابي حتي ذكري  خسرودالیل نامعلومي ناصراما روي 
یست كه وي از آثار و آفریده هاي ایشان بي خبر بوده باشد، او همواره از آثارشان نبه عمل نمي آورد. ولي این بدان معتي 

رد. همچنان در برخي موارد از آثار علماي اسماعیلي استفاده كرده  استفاده نموده و در مقابل نامشان واژه حكیم مي آو
 .روي معاذیر مشخص زماني از ذكر نامشان خود داري میكند

خوان "در میان همكیشان خویش تحت تاثیر افكار فلسفي ابویعقوب سجستاني قرار گرفته است، كه آثارش  خسروناصر
ا میباشند. رویهمرفته ناصرخسرو بر برخي افكار سجستاني خرده گیري شاهد این مدعاي م "زادالمسافرین"و  "االخوان

و خوان االخوان مقایسه  "الینابع"نموده  و با ایشان در مورد نظریه عقل اختالفاتي نیز دارد. اگر بگونه دقیق كتابهاي 
غییرات نسبي و یا شاید هم گردند، آشكار خواهد شد كه ناصر از جمله چهل فصل الینابع دست كم سي و هفت فصل آنرا با ت

عالوتا  و یا بهتر بگوییم كه از عربي به دري ترجمه كرده  باشد. ،بدون كم و كاست در خوان االخوان خویش بكار برده 
صف نود و نهم خوان االخوان در حقیقت ترجمه فصل دووازدهم از مقاالت پنجم اثبات النبوات سجستاني میباشد. لذا نباید 

هنگام بررسي نظریه عقل ناصرخسرو ، متوجه نظریات سجستاني نیز بود، زیرا تشابهات زیادي میان این از یاد برد كه 
 )پل واکر و دیگران(  .دو نظریه وجود دارند

  (. اكنون برمیگردیم به اصل موضوع ) عقل از دیدگاه  ناصرخسرو

  .ناصرخسرو دو نوع خرد را در آثار خویش مورد بحث و تدقیق قرار میدهد

او یكي را بر طبق همان سنتهاي گذشته علمي عقل كل میگوید كه در حقیقت امر همان آفرینش ابتدایي و نخستین كه بر 
مبناي فلسفه آفرینش اسماعیلي از امر باري بي علت و زمان و مكان توسط ابداع محض كه بر اساس بینش ناصرخسرو 

عقل كلي یا عقل اول كه مبدا نیز نامیده میشود فرشته ایست كامل ،  بوجود آمده است. این ،عمل ویژة خداوند تعالي میباشد
ابدي و ازلي است كه بقول كرماني در سنت الهیه به عنوان كلیمه تعبیر شده است و همان موجود اول از نظر فیلسوفان كه 

  .نزد ایشان خدا نامیده میشود، كه هم عقل است و هم عاقل و هم معقول
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براي خداوند عقلي را قایل نیستند چه كه آنها معتقد اند كه عقل خود مخلوق است و خداوند خالق اما علماي اسماعیلي 
اوست و مسئله وجود داشتن ، هستي و موجودیت و یا حامل وجود بودن نیز صفت مخلوق است، بنا ناصر خسرو درین 

  :مورد چنین میگوید

بداند و هیچ چیز را  دیگر راخویش و چیزهاي  وي ذاتیم كه چنانكه گوییم عقل را از چیزهاي دیگر بدان باز شناس "
نمیتوان از آن مستثني دانست. .... و چون دانستیم كه مر عقل را قاهري است واجب نه آید كه مر آن قاهر را كه باري 

د و هم مرتبت است بقوت این مقهور بر قاهر خویش محیط شود ، و چون این دانسته شد ، با این دانستن هم توحید درست آی
  ". عقل شناخته شود

باید دانست كه توضیحات ناصرخسرو پیراموون نظریة عقل تنها محدود به این  سنت رسمي نیست كه فلسفة آفرینش 
  .نامیده میشود

یكي از ویژگیهاي اهمیت  فكري ناصرخسرو این است كه از دیدگاه او غرض از آفرینش عالم انسان است و كرامت و 
  .علم است و علم اندر گوهر عقل است ، عقلي كه باشگاه آن انسان استشرف او از 

 .عقل جزوي میگوید كه به سبب آن انسان هم مكلف است و هم مختار خسروگونه دوم عقل را ناصر

از نقطة نظر ناصرخسرو عقل عیطة خداوندي است براي انسان و بر او مؤكل است كه ناطق، فكور، متجسس و حافظ 
  .است

میگوید كه عقل ظاهر و عالم جسماني پدیده ها را دیده و بر باطن شان ارایه دلیل و منطق میكند. او در  خسروناصر
 :زادالمسافرین  چنین میگوید

گون، اما خود لطیف و نا دیدني و دست افزارهایش نیز لطیف  اگون، با آالت و افزار عقل  شریف چون پیشه وري است  “
 (. 208زادالسافرین ص ) “ ) و جزء آن (و مانند قوتهاي متفكره و متصوره ، حافظه و ذاكره و نادیدني 

لذا این عامل ) عقل( كه لطیف و نادیدني است به كمك این آالت شریف عمل خود را بر نفس ناطقه ظاهر میكند. طوریكه 
ا تبارز میدهد و صورت  نغز را بر ویش رخیك نجار ماهر به كمك دست افزارهاي گوناگون بر چیزهاي ظاهر هنر 

صفحة چوب تصویر میكند كه قبل از آن در نفس خویش پنهان داشت و در نتیجة آن چوب فاقد ارزش را به كمك عنصر و 
 .پدیدة داراي ارزش تبدیل میكند

ته براي این صورتیست شایساست و نقشي كه عقل بر نفس میگذارد در ذات عقل است و  یپس عمل به مثابة آن كارگر
منظور از صورت شائیسته این است كه نفس عارف ذات خویش كه جوهر لطیف ، زنده و ابدي است و او را نفس، و 

درین عالم به منظور آن آورده اند كه عالم عقل را بشناسد و بداند كه این عالم ) دنیا ( مسكن او نیست. چون نفس از عقل 
 .رسد، در غیر آن به حالت چهارپایان برسد و در عذاب دایمي قرار گیرد به ثواب ابدي این صورت شائیسته را بپذیرد

به نظر ناصرخسرو نفس مردم كه نفس ناطقه از عالم ابداع بخاطر حصول كمال درین دنیا مانند مسافري آمده است.   
  . وسیلة كمال او عقل است كه از علم پرورش مي یابد. و وسیلة علم وحي است

 :فصول آن اینگونه مینویسد ازصرخسرو در خوان االخوان زیر یكي نا

هرچه پیغمبر فرمود و خود بكرد به فضل نیكوست و هرچه از آن مر خلق را باز داشت و خود نكرد سوي عقل زشت "
 خوان االخوان صف هجده".  است 

خـرد است. انسان داراي قوتهاي در فصل مذكور توضیح میدهد كه پذیرش نیكي و دوري از بدي خصوصیت  خسروناصر
است كه بمثابة دست افزارهاي است كه عبارت از قوة شهواني و قوة غضبي است. این نیروها همواره انسان را هركدام 

 .بسوي خود میكشانند كه فواید آن بطور كل متوجة جسم است

انیكه علم نپذیرد، نفس عاقله نشود، نفس عاقله آن است كه علم دیانت و توحید را مي پذیرد، و نفس سخن گوي تا زم
 .هرچند كه در حد قوت عاقله است و چون علم مي پذیرد عاقله شود به حـد فعل برسد

در پیشگاه عقل كارهاي زشت و ناپسند به این مفهوم نادرست است كه آنچه را به خود نمي پسندي به دیگران هم مپسند. 
خدا, زیرا كه او نیز انسانهاي روي زمین را از كارهاي نارسا و زشت منع لذا از روي عقل الزم آمد فرمانبرداري رسول 

دیگران استفادة سوء و نادرست نیز از روي عقل انساني خالف تصورات  میكند. آنگونه كه خوردن مال دیگران  و از حق
ش تیكو و به منظور خدمت به عقالني است. اما اگر انسان اقدام بكاري كند كه در ظاهر مسئـله زشت به نظر آید، اما مقصد

آن در نظر عقل و  مفهوم عام آن به عالم بشریت باشد قابل ستایش و اگر در هركاري غرض مذموم و ناپسند باشد،
 .تصورات گرایش عقالني زشت و ناپسند است
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كه این ناصرخسرو میگوید كه نیكي را پسندیدن امر به معروف است و بدي را زشت پنداشتن نهي از منكرات است 
ویژگي ها در همه عقول ودیعي و بنیادي است. مقصد اساسي و تاریخي از فرستادن پیامبران استوار نمودن امر به 
معروف  و نهي از منكـر است كه این مسئله خود انسان را به سوي راه راست كه خواست خدا و خلق هللا است كشانیدن 

 .است

ست و نیازمند شهادت بروني نیست و عقل به مثابة عالیترین پدیدة قوة ناصرخسرو میگوید كه عقل گواه بزات خویش ا
اینجا   .ادراك و تمایل دروغ گفتن و ناسزا گفتن را ندارد و دروغ گویي نزد عقل و خـداوند زشت و ناپسند است

تصور جرم و خطا ناصرخسرو نظریة عقل را از دیدگاه معاد میبیند و میگوید هرگاه انسان گناهي را مرتكب شود ، ازین 
كه توسط عقل در ذات او مرتسم  میگردد، بر روح او انگار ي ) نقشي ( یا به عبارة  ساده تر كه اكنون در ادبیات روز 
معمول است فلمي )پرده( اي بوجود مي آید و آن شخص بدون توبه و استغفار كه وسیلة بنیادي امحاي آن فلم است، اگر 

د و مبتالي آن عذاب دایمي خواهد اشسار دیار عدم و نیستي گردد، مادام در عذاب خواهد بدنیاي خویش را ترك گفته و رهپ
 :ماند. چنانچه در قرآن نیز درین باره بصورت فصیح ارشاد گردیده است

در روز قیامت بر دهان ایشان مهر خموشي نهیم و دستهایشان با ما سخن گویند و پاهایشان به منظور انجام كاري آنگون "
  ) 65:  36) " داد.و كاركرده اند گواهي خواهند  برداشته اندقدم كه 

 .این تفكر  و اندیشه ناصر نهایت بكر و درخور توجه میباشد

از دیدگاه ناصرخسرو براي درستي اعمال خـرد بندة خداوند است و چون خداوند انسان را از فضیلت عقل مستفید نموده 
ندگي و عبادت خویش فقط او را برگزیذه است، و پایبند بیم و امیـد ساخته است . است  و در میان سایر مخلوقات براي ب

این مسئـله امروز در چكیده هاي فكري دانشمندان عقلـگـرا دقبقترین تعریف مذهب و دین را میدهد. آنگونه كه میگویند , 
 .دین عبارت است از تصور بیم و امید انسانها در برابر آفریدگار ایشان

رو میگوید كه اساس همة بدیها و زشتیها و پلشتي هاي انسان فقدان دانش ، علم و معرفت بوده است كه اكثرا ناصرخس
انسانهـا به مفهوم واقعي آن پي نمیبرند. در حقیقت مقصد اساسي علم و دانش عبارت است از دانستن زیبایي هاي محیط 

ي خط خـدا. آنچه توامي نامد. جهان دفتریست مح "خط خدا  "همة مظاهر آفرینش را  خسروماحول و معرفت الهي ، ناصر
 :در جهان است نوشته اي است كه ما را به خدا رهنمون میشود، چنانچه شیخ سعدي  درین باره میفرمایند

 هوشیار          نظر  در  سبز  درختان  برگ

 هر ورقش دفتري است معرفت كردگار 

كه خدا به خط خویش براین زمین نوشته است، نمي بیني؟ چرا قلمهاي ایزدي  میگوید : چرا نوشته هائي را ، خسروناصر
را در نطفه ها، تخم پرندگان ، ریشه ها دانه ها ، سیب و انگور نمي بیني ؟ پدرت خطي است و مادرت خطي دیگر و تو 

 .)دیوان 96د ) آسماني را نمي شنوند، كور و كر ان خط سوم . آنانكه خط ایزد را بر خاك نمي بینند و نداي

  .زندگي مقایسه میكندبا ناصر جهل و ناداني را با مرگ و علم را 

 مرگ جهل است و زندگي دانش         

 مــرده  نادان زنــده دانایان

 هـسـت مـانـد به عـلـم دانـا مـرد        

 نیست گردد به جاهلي نادان 

مي آید و ابتدا فاقد اسباب حصول دانایي میباشد. او این اسباب از نظر روح انسان هنگامیكه درین دنیا مي آید، نادان 
دانایي را اینجا بدست مي آورد و بوسیلة آن دانش فرا میگیرد. انسان را این اسباب براي فراگیري دانش داده اند.  انسان در 

دهند. درین مثل عقل مانند حقیقت بمثابة كشاورزي است كه او را زمین ، گاو قلبه و براي شخم نمودن زمین معة بذر می
تخم است كه در زمین پاشیده  میشود، تا انسان درین عالم بذر خـرد را كاشته و درین عالم دانش آموزد تا مفلس و بي چیز 

در كتاب دیگر خویش ) زادالمسافرین (  نهایت دقیق  خسرورهسپار دنیاي دیگر كه ابدي است نگردد. این مسئله را ناصر
 .طرح نموده استعلمي و فلسفي م

در تاریخ مذاهب گاهي اوقات عقل به عنوان  متضاد با وحي قرار داده شده است كه آن بذات مباحث طوالني اي از علم 
كالم را بوجود آورده است. برخي از علما و دانشمندان بعدي اسالم مانند غزالي عقلگرایي را یك تهدید بزرگ مانند فلسفه  

ن مسئله را از زاویة دیگري مورد بررسي قرار داده است كه آنرا در جامع الحكمتین بصورت ای خسرومي پنداشتند. ناصر
  .مشرح توضیح میدهد
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میگوید كه منظور از آمدن روح ) روان ( بشر درین عالم حصول فوائد عقـلي است كه توسط آن وي كمالیت  خسروناصر
ن توسط وحي و الهام كه اصال آغازگر تعلیم است, سوي بدست و تمامیت را بدست مي آورد. وظیفة انبیا این است كه ایشا

آوردن فوائد عقل انسان رهنمون میشود. این فوائد در ایشان كمالي بوجود مي آورد كه به سبب  آن, آنها به علم و توسط آن 
  .به ثواب ابدي توانند رسید

فرزانه در آغاز گفتار اول وجه دین ناصرخسرو راجع به ارتباط عقل و وحي سخن به میان آورده است. به قول حكیم 
موجودیت عقل در وجود انسان تنها چیزي است كه به سبب آن نبوت الزم گشته است. به عبارة دیگر عقل مستلزم نبوت و 

 .مي آمد و نه كتابي یسان فاقد خـرد بودي آنگاه نه نبیوحي است . اگر ان

میخواهد بگوید كه عقل مستلزم وحي و نبوت است. سبب آمدن وحي سوي انسان این است كه او  خسروخلص اینكه ناصر
عامل است و عقل او خود یك وحي عطایي و داخلي است كه وحي خارجي را میپذیرد. انسان هم محتاج عقل است و هم 

ا است و وحي مانند خورشید تابان . براي دیدن راه جاییكه چشم انسان به چشم بینا احتیاج به وحي دارد. عقل مانند چشم بین
الزم است در آنچا نور آفتاب الزم تر است. بدون چشم بینا نور آفتاب سودي ندارد و بدون نور آفتاب دیدة بینا عاجز است. 

 :ناصرخسرو این موضوع را چنین بیان نموده است

 گشته ازو         هركه نور آفتابي دین جـدا 

 روزهاي او همیشه جزءشبان تار نیست 

 چشم سر بي آفتاب آسمان بیكار گشت        

 چشم دل بي آفتاب دین چرا بیكار نیست 

ر باشد خواه در نظم مبتني برر عقرل و اسرتدالل اسرت. ثخواه در ن خسروحقیقت این است كه همة چون وچرا و دغدغة ناصر
دیوانش نیز قصیدة نیست كه اقال در چند بیت انسران را بسروي علرم و عقرل دعروت نكررده باشرد . عالوه بر آثار منثورش در 

در فرجام ناصرخسرو میگوید كه فقط عقل بود كه مرا و همقطارانم و منحیث المجمروع عرالم انسرانیت را از سروي تاریكیهرا 
 .هـمگـان خـواهـد گـردیـد ایي دین و دنیاو زشتیها و نارساییها به مقام عالي اشرف موجودات كشانید كه باعث شكوف
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