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چکیده
اســماعيليه يكی از مهم ترين فرق اسالمی است كه بســيار متفاوت از ساير مكاتب اسالم، از منظر فلسفی ـ 
تاريخی به مقوله عقل و وحی می نگرد. از آنجا كه بينش رستگارشناســی اســماعيليه، نه صرفًا بينشی دينی، 
بلكه تفكری تاريخی اســت كه در مســير و منازل تاريخ امكان پذير است، از اين رو می توان برخالف ساير 
مكاتب اســالمی، از رابطه عقل و وحی نه تنها در فلسفه، بلكه در بينش تاريخی اسماعيليه نيز سخن به ميان 
آورد. در نگرش متفكران اســماعيلی، غايت تاريخ رســيدن به معرفت كل است كه اين معرفت در مسير و 
منازل تاريخ و به واســطه عقل و شريعت كســب می گردد، به طوری كه تعامل اين دو، وصول به معرفت كل 
را امكان پذير می ســازد. از اين رو پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی تعامل عقل و شريعت در مسير 
تاريخ و براســاس روش تفهمی، سؤال خويش را اين گونه طرح می كند: در نگرش اسماعيليان، تعامل عقل و 
شريعت چگونه منجر به وصول معرفت می گردد؟ نتيجه مدعای پژوهش اين است: عقل و شريعت در ديدگاه 
اســماعيليه تعريفی مشترك دارند و عقل نقشی دينی داشته؛ يعنی هر راهی برای كسب معرفت و دستيابی به 

عقل كل، از گذرگاه دين امكان پذير است و دين نيز به نوبه خود به تكامل عقل مدد می رساند.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دوازدهم/ دوره جدید/ شماره 45/ پاییز 1395

صص 86-74
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مقدمه
فرقه اســماعيليه كه پس از شــهادت امام صادق)ع( 
پديدار گشــت، در طول تاريخ پرفراز و نشــيبش به 
چندين فرقه و گروه كوچك تر تقســيم شــد كه اين 
انشــعابها عمومًا حول محور امامــت و به خصوص 
مصاديق آن مي چرخيد. با شهادت امام صادق)ع( در 
سال 148ق، هسته اوليه اسماعيليه بين سالهای 150 
تا 160ق در كوفه ايجاد گشــت و تا اواخر قرن سوم 
قمری ـ كه از آن با عنوان »دوره ســتر« ياد می شود 
ـ اطالع دقيقی از آنها در دست نيست. در اواخر قرن 
ســوم قمری اسماعيليان به دو گروه اصلی فاطميان و 
قرامطه منشــعب گشتند. فاطميان به سرعت بر مغرب 
و ســپس مصر و مناطق وسيعی از جهان اسالم مسلط 
شدند، اما در ســال 478ق بر سر موضوع جانشينی 
خليفه فاطمی مستنصر، مجدد انشعاب جديد »نزاريه« 
و »مســتعلويه« در اسماعيليان پديدار گشت. با تغيير 
انديشه اســماعيليان در مسئله خالفت و قدرت گيری 
نزاريه به رهبری حســن صباح در قلعه الموت دعوت 
اسماعيليه نيز، به دو دوره قديم و جديد تقسيم گشت. 
از اين زمان به بعد به قائالن امامت نزار و فرزندان او، 
دعوت جديد و به طرف داران امامت مستعلی دعوت 
قديم اطالق شد. عالوه بر افتراق سياسی، در هر دوره 
از دعوت، شاهد ظهور انديشمندان و متفكرانی هستيم 
كــه مباحث فراواني را در مســائل فكريـ  كالمي و 
فلسفي اســماعيليه مطرح كرده و به آنها نظم و نسق 
بخشــيدند. اما طبيعتًا ادوار مختلف تاريخ اسماعيليه 
بســياری از مبانی فكری ـ معرفتی آنها را دستخوش 
تغييرات عمده نمود و در اثر آن زمينه نگرش تاريخی 
و فلســفی اين مذهب نيز در هريك از دو دوره دچار 
تغييرات اساســی گشــت، به گونه ای كه به رغم آنكه 
اساس انديشه های تاريخی و فلسفی نزاريان هنوز بر 
پايه بينش متفكران دعوت قديم استوار بود، اما بسيار 
متفاوت از فاطميان می انديشــيدند. از اين رو انديشه 
فلســفی و تاريخی متفكران دعوت قديم حائز اهميت 

بيشتری اســت. از ســويی ديگر فاطميان از بينشی 
سياسی برخوردار بودند و آن شناخت كامل و خاص 
وارث برحق حضرت محمد)ص( و جانشين برگزيده 
او، حضرت علي بن  ابي طالب)ع( بود كه الزمه رسيدن 
بــدان هدف را در برانداختن نظام موجود و جايگزين 
كردن آن با نماينده حقيقي خداوند می دانستند، در كنار 
اين بينش سياســی، يك تعليم و آموزه وسيع تری نيز 
در كار بــود كه راه بنيادي دريافت و درك اســالم و 
مقاصد و اهداف آن را از نظر فلسفه تاريخ و از جهت 
رستگاري شناسي به مبارزه مي خواند كه می توان از آن 

با عنوان »بينش فلسفي ـ تاريخي« ياد كرد.
چون از اين منظر و با اين بينش جديد نگريسته شود، 
هدف جنبش اسماعيلی نه فقط حركتی سياسی، بلكه 
يك جنبش فكري و عقلي اســت كه در صدد تكامل 
انســان در تاريخ و بازگشت او به اصل خويش است، 
به عبارتی مدل فلسفی آنها در آفرينش هستی از يك 
جامعيت هدف برخوردار است و آن از ميان برداشتن 
فاصله ميان انسان و خداوند و نزديك تر كردن هرچه 
بيشتر انســان به خدا در مسير تاريخ است و اين امر 
وقتی ميّســر می شــود كه آدمی به اصل و سرمنشــأ 
خويش شــناخت حاصل كند؛ يعنی رستگاری انسان 
در نهايت وابسته به معرفت و شناخت وی از خداوند، 
خلقت و سرمنشــأ خود او است. متفكران اسماعيلی 
علم و دانش )عقل( و شــريعت رســوالن )وحی( را 
به عنوان دو وســيله برای شــناخت در نظر می گيرند 
كه تعامل آنها در مســير و منازل تاريخ، انسان را به 
غايت آفرينش خواهد رســاند. اما چگونه از ديدگاه 
اسماعيليه در طول تاريخ، تعامل دو مقوله از دو جنس 
متفاوت )عقل و شــريعت( يك هدف )غايت( را دربر 
خواهد داشــت؟ به منظور بررسی اين مسئله، ابتدا به 
بررسی بينش فلســفی ـ تاريخی اسماعيليه پرداخته 
می شــود، تا نقش و جايگاه عقل و شريعت در تفكر 

رستگارشناسی اسماعيليه تبيين گردد.
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بینش فلسفی ـ تاریخی اسماعیلیه
در تفكر فلسفی اســماعيليان بينش رستگارشناسی 
انســان را می توان برحســب دو نردبان يا دو جاده 
صعودی و نزولی و سلسله مراتب مرتبط با آن تبيين 
كرد. نردبان نزولی، مراتب آفرينش را از كلمه امر پی 
می گيرد و طی يك سلســله مراتــب انبعاثی تا عالم 
واقع جسمانی و پيدايش انسان فرود می آيد. المثنا و 
متمم اين ســير، نردبان صعودی است كه نقشه عروج 
نفس انسانی را در جســتجوی رستگاری به مراتب 
باالتر تا به عالم روحانيت نشان می دهد.1 بنابراين در 
اين نظام، انسان غايت آفرينش است2 كه يك بار در 
جريان آفرينش از كمال به ســمت نقصان افول كرده 
و در آخرين مرتبه آفرينــش و در جايگاه دورترين 
موجــود به كمال مطلق قرار گرفته اســت. اما با پی 
بردن به نقص خود دائم تالش می كند كه كمال غايی 
خويش را به دست آورد، تا به جايگاه نخستين خود 
بازگردد. از اين رو حركت را آغاز می كند و به منظور 
كنار نهادن نقِص خويش، در تاريخ، مسير و منازلی را 
برای وصول به كمال طی می كند. بنابراين اسماعيليان 
تاريخ را جهد و تالش جامعه انســانی در مسير زمان 
تلقی می كنند. بر اســاس اين نگرش، خطاِی كونی و 
عجب و گمان او موجب آفرينش انســان شد و سعی 
انســان در جبران خطا و تالش برای كســب معرفِت 
از دســت رفته خويش، موجب تكوين و شكل گيری 
تاريخ گشت. از اين رو تاريخ سند و شرح پويه نفس 
اســت برای رسيدن به كمال و نيز سند و شرح توفيق 
و پيروزمندی انسان است؛ زيرا از انسان خواسته شده 

كه به نفس كلی برای رسيدن به كمال كمك كند.3
مبــدأ و آغاز حركــت از ديدگاه آنهــا نقصان نفس 
جزئی،4 و مقصد رســتگارِی محض و عروج دوباره 

1. مختصری در تاريخ اسماعيليه، ص118.
2. وجه دين، ص66.

3. مختصری در تاريخ اسماعيليه، ص119.
4. راحة العقل، ص354.

روح به عالم روحانی اســت.5 اين انسان است كه در 
بســتر اجتماع از مبدأ تا مقصد در حال حركت است. 
»مردم بر مثال مســافري اســت در اين عالم و منزل 
و مقصــد او حضرت صانع عالم اســت. خردمند آن 
اســت كه نيكو بنگرد در خويشــتن تا ببيند كوهم از 
آن روز باز كه نطفه ئي بوده اســت و اندر رحم مادر 
افتاده است،  همي سوي خداي شود و به درجه همي 
آمدست از حالي ضعيف تر به حالي قوي تر و از مكاني 
فروتر به مكاني برتر. تا آن گاه كه پيش خداي شود«.6

به اعتقاد اسماعيليه آنچه منجر به حركت خود انسان 
برای وصول به معرفت می گردد، علم است؛ يعنی در 
هر يك از مســير و منازِل حركت انســان در تاريخ، 
اين علم اســت كه به واسطه آن، انسان به غايت يك 
دور كه كســب معرفت است، دست می يابد و معرفت 
از هــر منزل به منزل ديگر در حال صعود اســت. به 
علت اعتقاد اســماعيليه به هفت دور تاريخ بشريت، 
ايدئولوژی تكامِل تاريخی انســان را می توان همان 
تكامل معرفتی نيز دانست. از اين رو وقتی تاريخ در 
دور هفت به تكامل خويش می رســد، معرفت نيز به 
كمال خويش رسيده است. براساس اين تفكر در ابتدا 
نفس انسان با آموختن علم تبديل به عقل می گردد كه 
اين عقل، كمال )جسمانی( انسان است.7 اما هدف از 
آموختن علم توســط انسان نه تكامل جسمانی، بلكه 
پيوستن نفس )انســان( به عالم علوی است.8 انسان 
بــه دليل اينكه به جهان مــادی تعلق دارد، با انحالل 
جهان مادی تباهی می پذيرد، اما كليت تاريخ و انسان 
تاريخی به طــور عام به علت وجــود عقل همواره 
پابرجا و رو به ســوی كمال در حال صعود است. از 
اين رو هدِف علم آموزی، نه تكامل جســمانی )يعنی 
پيوســتن نفس به عقل( بلكه تكامِل معرفتی نسبت به 
خداوند است و رسيدن به اين معرفت )حقايق(، تنها به 

5. دولت و حكومت در اسالم، ص694.
6. جامع الحكمتين، ص96.

7. حميدالدين كرمانی، ص132.
8. ناصرخسرو و اسماعيليان، ص221.
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واسطه شريعت صورت می گيرد، به طوری كه انسانها 
تنها با روی آوردن به هدايت شــارعان دين )پيامبران 
و امامان( می توانند از تأييد الهی برخوردار شده9 و به 

خدا )كمال معرفت( نزديك تر شوند.
به عبارتی ديگــر از ديدگاه اين مذهب، در چگونگی 
پيوستن انسان به خدا در مسير زمان، انسان به عنواِن 
غايت آفرينش به واسطه دو مسير عقل )علم( و شريعت 
به غايت خويش ـ كه همان معرفت )اهلل( است ـ دست 
می يابد؛10 يعنی در بينش رستگارشناســی اسماعيليه، 
تعامل دو مقوله از دو جنس متفاوت )عقل و شريعت(، 
هدفی مشترك را به بار خواهد آورد. به منظور بررسی 
تعامل عقل و شــريعت، ابتدا بايد به بررســی مفاهيم 
عقل )يا علم( و شريعت )يا وحی( در منظومه معرفتی 
اســماعيليه پرداخته شود، تا چگونگِی تعامل آنها، در 
وصول به نهايت تاريخ )معرفت( ـ كه غايت انســان 

اسماعيلی است ـ11 روشن گردد.

مفاهیم علم و شریعت
علم و معرفــت در منظومه فكری اســماعيليه دقيقًا 
معادل مفهوم وحی و شــريعت است و هر كجا كه از 
ضرورت علم آموزی ياد می كنند، مفهوم شريعت از آن 
برداشت می گردد؛ زيرا آنها دامنه وحی الهی را بسيار 
گســترده تصور می كنند و معتقدند: هيچ گونه معرفت 
و علمی خارج از دايره شــمول وحی الهی نيست. از 
اين رو برخی از متفكران اسماعيلی نه تنها علوم الهی 
و معارف دينی را از جانب خــدا می دانند، بلكه همه 
علوم بشری حتی نسخه هاِی دارو را نيز نتيجه تعليم و 
الهام الهی ذكر می كنند و امكان معرفت دارو از طريق 
تجربه و آزمايش را رد و انكار می كنند. به عقيده آنان، 
آنچه را كه شناخته شــده می توان به كار بست، اما با 

9. ر.ک: سير و سلوك، ص105.
10. ر.ک: راحة العقل، صص15، 33، 74و83.

العقــل،  راحــة  صــص38و143؛  االصــالح،  كتــاب  ر.ک:   .11
صص516و517.

تجربه و آزمايش نمی توان شناخت؛ زيرا هر علمی جز 
آموزش و الهام از عالم باال نيســت.12 بنابراين علوم 
و معارف بشری بدون اســتعانت از خداوند به دست 
نمی آيد، بلكه اين خداوند اســت كه از آغاز خلقت و 
پيدايش آدم ابوالبشر، در طی دوره های مختلف، علوم 
و معارف را به افراد بشر تعليم داده است.13 حتی ميل 
به شــناخت و دانش را خدا در سرشــت آدمی نهاده 
است.14 ناصرخســرو به دليل همين مفهوم واحد علم 
و شريعت در تفكر اســماعيليه می نويسد: »پس جهد 
كنيــد اندر طلب كردن علم تا بدان به خدای نزديك تر 
شويد«.15 از آنجا كه علم و شريعت در تفكر اسماعيليه 
مفهومی واحد دارند، از اين رو كســب علم و پذيرش 
شــريعت در اهداف خويش نيز يگانه اند و به تكامل 

عقلی ختم می گردند.

مفهوم عقل در جهان شناسی اسماعیلیه
مفهوم عقل در آثار به جا مانده از اسماعيليان، با مفهوم 
عقل در قرآن تفاوتهايی دارد. در قرآن، عقل موهبتی 
الهی است كه انسان به ياری آن از نشانه ها )آيات(، به 
وجود آفريننده آنها پی می برد و خدای را می شناسد. 
البته در انديشه اســماعيلی اين خصلت اساسی عقل 
همچنــان وجود دارد و موهبتی از عالم باال اســت و 
به عالم باال راه می نمايد، اما صرف نظر از اين منزلت 
هســتی شناسانه يكســان، عقل در انديشه اسماعيلی 
دارای ويژگيهای ديگری نيز هســت. در اين انديشه 
عقل با امــر باری، علم بــاوری، آگاهی و آفرينش، 
يكی می شــود. عالوه بر آن، عقل با توحيد، وحدت 
دارد و با آن نيز توأم اســت. از اين رو عقل و تكامل 
عقالنی با تكامل معرفتی و شرعی در تفكر اسماعيليه، 
مفاهيمــی واحد تلقی می گــردد. در حالی كه تكامل 

12. ناصرخسرو و اسماعيليان، ص218.
13. ماجرای فكر فلسفی در جهان اسالم، ص275.

14. جامع الحكمتين، ص111.
15. وجه دين، ص7.
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عقالنی به واســطه علم و دانــش، و تكامل معرفتی 
به واسطه شريعت به دســت می آيد. اما اسماعيليان، 
علم آموزی به منظور تكامل عقالنی را معادل مفهوم 
پذيرش شــريعت به هدف دستيابی به معرفت كل در 
نظر می گيرند. به منظور اثبات اين مدعا، به بررســی 
تعامــل عقل و وحی در مســيرهای تحول تاريخ از 

ديدگاه متفكران اسماعيلی پرداخته می شود.

تعامل عقل و شــریعت در مسیرهای تکامل 
انسان

براســاس تفكر اســماعيليان با خطای كونی يا هر 
موجود ديگری خلقت جهان آغاز گشــت. از اين رو 
ســعی كونی در جبران خطا و تالش در بازگشت به 
اصل اوليــه، فرايند خلقت را به حركت می اندازد. اما 
اســماعيليان چگونگی خلقت جهان را براساس نظام 
ده گانه عقل ترسيم می كنند. در اين نظام خداوند مبدع 
عالم ابداع است كه همه موجودات را به صورت اشباح 
نورانی آفريد كه همه در كمال اول مســاوی بودند، تا 
آنكه يكی از آنان چون به ذات خويش و ساير صور 
همنــوع خود نظر افكند، دانســت كه او و ديگران را 
مبدعی است، غير از خودشان و الوهيت را از خود و 
همنوعانش نفی نمود و به عقل اول موسوم شد كه در 
قرآن به روح القدس نيز تعبير می شود. بنابراين، اولين 
موجودی كه ابداع شد، عقل فعال است.16 پس از آن 
دو شبح ديگر از آن اشباح نورانی متفطن شدند و در 
اين امر يكی از آنان بر ديگری سبقت جست و همانند 
عقل اول الوهيت را از خود و ديگران نفی كرد و برای 
خدا اثبات نمود و عقل اول را تقديس كرد. او به كمال 
ثانی دست يافت و انبعاث اول شد. او به عقل ثانی يا 
نفس كلی نيز معروف است. سپس عقل اول با انبعاث 
اول متحد شــد و در عالم اقامه دعوت كرد و توسط 
عقل ثانی ساير اشباح را به توحيد خواند. سپس هفت 
شبح يكی پس از ديگری او را اجابت كردند و عقول 

16. ر.ک: »فلسفه سیاسی اخوان الصفا«.

سبعه نام گرفتند و به كمال ثانی رسيدند. اما عقل سوم 
كه گمان كرد با انبعاث اول در يك رتبه است، ظلمانی 
شــد و از انبعاث اول دور گشت و در رتبه عقل دهم 
قرار گرفت، اما به زودی از غفلت بيدار شد و به جهل 
و اســتكبار خود اعتراف نمود و استغفار كرد، سپس 

همه گناهانش آمرزيده شد.
در ضمِن ســقوط منبعث ثانی به عقل دهم اشــباح 
نورانی فراوانی سقوط كردند. اين اشباح در سه دسته، 
عالم جسمانی را تشكيل دادند كه انسان در پايين ترين 
مرتبه هســتی در اين نظام قــرار می گيرد. از اين رو 
تالش می كند دوباره به اصل خويش بازگردد. بنابراين 
مدل فلسفی ای كه اسماعيليان در آفرينش هستی ارائه 
داده انــد، از يك جامعيت هدف برخوردار اســت و 
آن، از ميان برداشــتِن فاصله ميان انسان و خداوند و 
نزديك تر كردن هرچه بيشتر انسان به خدا است. اين 
امر وقتی ميّســر می شود كه آدمی به اصل و سرمنشأ 

خويش شناخت حاصل كند.17
دستيابی به اين شــناخت و معرفت براساس انديشه 
اســماعيليه، ابتدا فردی و درونی است؛ يعنی نخستين 
حركِت انســان اســماعيلی، به منظور تكامِل عقلی 
)معرفتی(، حركتی اســت كه از درون خود انســان 
صورت می گيرد. در اين مسير درونی، اسماعيليان سه 
مرتبه وجودی برای انســان قائلنــد كه هر جنبه آن، 
احتياج به رشد و تكامل دارد. اين مراتب عبارتند از: 
1. هيولي 2. نفس 3. عقل.18 صعود و گذر از هريك 
از اين مراتب وجودي نيازمند علم و معرفت اســت 
كه به واســطه آن، انسان در سيري صعودي از هيولي 
بــه نفس و از نفس به عقل ســريان دارد.19 در واقع 
اسماعيليان بر اين نظرند كه انسان، در حكم موجودي 
ذاتًا عقالني اســت كه در يك قفس جسماني و مادي 
به ســر مي برد. در اين ميان، نخست هيولي به عنوان 
اولين مرتبه از وجود انساني به منظور تكامل خويش 

17. مختصری در تاريخ اسماعيليه، ص80.
18. زاد المسافرين، ص193.

19. چند گفتار در فرهنگ ايران، ص134.
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تالش مي كند.20 تكامل او جز با اتحاد نفس با جســم 
)هيولي( ميّســر نيســت و با فعل نفس، هيولي داراي 
صورت شــده، هســتي مي پذيرد و در سلسله مراتب 
وجــود در مرتبه واالتري جاي مي گيــرد. در نتيجه، 
نفس تمام كننده هيولی اســت كه در پيوســتن هيولي 
به نفس، تكامِل جســم حاصل مي آيد، اما اين تكامل، 
زماني محقق مي گردد كه در پيوســتن هيولي به نفس، 
علم و دانش و معرفتي وجود داشته باشد. ناصرخسرو 
در اين باره می نويســد: »جسد مر نفس را از بهر آن 
داده انــد، تا اندرو علم بياموزنــد و طاعت كنند، تا به 

راحت ابدي رسند«.21
بنابراين هيولي به كمك علم و معرفت به تكامل رسيده 
به نفس مي پيونــدد كه اين علم، علم بر طرق تحصيل 
غذا و تهيه آن است؛ زيرا اگر غذا نباشد، زندگي نيست 
و اگر زندگي نباشد، معرفت عالم روحاني امكان پذير 
نمي باشد.22 به اين ترتيب نفس انساني به عنوان كمال 
جسم خويش هســتي پيدا مي كند. اما نفس به عنوان 
دوميــن مرتبه وجــود، براي اينكه جــاودان و ابدي 
باشــد، بايد ناب و خالص به عقل مبدل گردد؛23 زيرا 
نفس با فعل خود )تمام كردن هيولي( قادر نيســت از 
مرتبه نفســاني فراتر رود، از اين رو در نفسيات خود 
بازمي ماند و اين عقل است كه تمام كننده نفس است.24 
نفس در آغاز بيمار است و بيماريش از ناكامي و نقص 
خود اســت.25 او وابسته به حس است و به ذات خود 
نمي تواند چيــزي فراگيرد، مگر اطالعاتي را كه از راه 
حواس، اســتنباط و اســتنتاج مي كند، قواي عاقله اي 
اســت كه مي تواند اين نفوس بيمار را درمان كند.26 به 
عبارتي نفس احتياج به معلم دارد.27 اين معلم اســت 

20. جامع الحكمتين، ص13.
21. همان، ص105.
22. همان، ص13.

23. حميدالدين كرمانی، ص122.
24. زاد المسافرين، ص193.

25. راحة العقل، ص354.
26. االقوال الذهبيه، صص89و90.

27. همان، ص73.

كه دانش الزم براي درمان نفس را فراهم مي آورد. از 
اين رو نفس )روح( به جهت وصول به تكامل عقالنی 
بــه جهد و تالش پرداخته و در اين راه ناگزير محتاج 

كسب علم و معرفت است.
»مر نفس را اندر اين عالم بدان )ســبب( آورده اند، تا 
آنچه مر او را نيســت و آن علم است به فنون خويش 
و او پذيرنده آن اســت؛ بدو برسد و بدين شرح ظاهر 
شد كه علت بودش عالم رســيدن نفس است به علم 
و ديگر از عالم هيچ حاصلي نيســت«.28 اما روح يا 
نفس به وســيله »تعليم و تهذيــب« پيامبران و ائمه، 
علم و معارف الزم را كســب كرده به كمال رسيده و 
با عقل متحــد مي گردد و در اينجا نفس به عقل مبدل 
مي گردد.29 در مرتبه نفس انسان تنها واجد عقل جزئي 
اســت، در حالی كه هدف او تكامل و وصول به عقل 
كل است. »و خردمند از خلق آن است كه قصد سوي 
لذت عقلي كند، تا برســد به لــذت كلي كه معدن آن 
عالم علوي است«.30 در واقع از نظر اين جماعت عقل 
واقعيت همه امور است؛ زيرا همه چيزهايي كه از جهت 
درجه وجودي پايين تر از عقل قرار گرفته اند، كليد بقا 
و ماندگاري خود را در عقل جســتجو مي كنند. نفس 
همــواره از عقل مي آمــوزد و كيفيت آموختن آن اين 
است كه به سوي عقل فرا مي رود و تا آنجا كه قدرت 
برتافتن و توان پذيرفتن علوم را دارد، از عقل كســب 

مي كند.31
نفس در مرحله آغازينش مانند طبيعت با درك غريزي 
دنياي پيرامون خود شــروع مي كنــد، در اين مرحله 
درست مانند حيوان است، مانند ديگر حيوانات حيات 
دارد، يا قــوه زندگي كردن دارد، اما امكان بالقوه يك 
كمال ثانوي را هم دارد كه هستي محض عقالني است 
و در آن جوهر وي ملحق و پيوســته به جسم نيست 
و آزاد و رها از آن زندگي مي كند. بنابراين نفس يك 

28. زاد المسافرين، ص273.
29. حميدالدين كرمانی، ص132.

30. زاد المسافرين، ص18.
31. دفتر عقل و آيت عشق، ص275.
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جوهر زنده است كه به رغم آنكه در آغاز تهي از علم 
و دانش است، اين استعداد را دارد كه بعد از تجزيه و 
از هم پاشيدن قالب مادي اش بر مبناي آنچه از دانش 

و اعمال نيك كسب كرده، دوام و بقا يابد.32
نفس در مسير حركت به ســمت تكامل و وصول به 
غايت خود )عقل( بايد مراحلي را بپيمايد. اين مراحل 
هفت گانــه از اين قرارند: 1. حمل 2. نمو 3. حس 4. 
تخيل 5. نطق 6. تعقل 7. انبعاث ثانوي.33 در مرحله 
آخر، نفس جســمش را ترك مي كند و رها از جسم 
و از عالم طبيعت به حيات خــود ادامه مي دهد و به 
ميزاني او يك عقل شــده است و از هستي جسماني 
به ســوي حالتي جاوداني و كمال مي رسد.34 بنابراين 
براساس مســير فردی كمال، نخستين حركت انسان 
به منظور تكامل، حركتی درونی اســت كه در درون 
خود انســان صورت می گيرد. براســاس  اين مسير، 
انســان حركت خود را به منظور كمال از هيولی آغاز 
می كند.35 رســيدن هيولی به كمال، شروع منزل بعدی 
است كه با عنوان نفس ياد می شود. نفس نيز در درون 
خويش حركت را آغاز می كند و پس از گذشــت از 
هفت مســير به عقل می رســد36 كه نفس در گذر از 
هريك از اين مســيرها به سوی عقل، به علم و دانش 

نيازمند است.
اما در بينش اســماعيليان، هدف كلي از نظام عالم آن 
اســت كه عقل بالقوه را به عقــل بالفعل حقيقي و در 
نهايت به عقل كل مبدل ســازد كه اين عقل كل معادل 
خداوند اســت و از آنجا كه در نگرش متفكران اين 
مذهب، كمال امري اكتســابي اســت، نه طبيعي، بايد 
نخســت از راه تربيت و تعليم نفس و ســپس از راه 
به وجــود آوردن علم به امور الهي در او به دســت 

32. المصابيح فی اثبات االمامه، ص40.
33. جامع الحكمتين، ص149.

34. االقوال الذهبيه، ص28.
35. روضة التسليم، ص12؛ زاد المسافرين، ص193.

36. زاد المسافرين، ص193.

آيد.37 بدين گونه كه با تعليم و تربيت نفس عقل جزئی 
حركت را آغاز می كند و در هفت مرتبه تكامل معنوي 
خويش را طي مي كند و در مسير و منازل خود براي 
وصول به عقــل كلي در هر مرتبه بــر علم و دانش 
وي افــزوده مي گردد و در هر دور يكي از قواي عقل 
را دريافت مي دارد. اين قواي هفت گانه عقل شــامل: 
دهر، حق، سرور،  برهان، حيات، كمال و غيبه است؛38 
يعنی نفس در مرتبه نخســت عقالنی خويش به دهر 
و در مرتبــه دوم به حق و در مرحلــه آخر به غيبه 
می رســد. غيبه به عنوان نهايت عقــل، كمال علم و 
معرفت در مســير فردی پيمايش انسان است و تنها 
در اين زمان است كه انسان اسماعيلی پس از تكامل 
درونی خويش در مســير تاريخ قرار مي گيرد كه از 
منظر متفكران اسماعيلی، تاريخ دومين مسير و منازل 
عبور انســان به حســاب می آيد و در آن مسير طی 
هفت دور، بر معارف او چه از لحاظ كمي و چه كيفي، 
افزوده خواهد شد كه اين هفت مرحله تاريخی از نظر 
اســماعيليه همان هفت دور ظهور انبيای الهی هستند 
كه شريعت جديدی می آورند و عقل جزئی با پيمودن 
هر مرحله از اين هفت مراحل شــريعت بر معارفش 

افزوده خواهد شد.
در اين ســير صعودي تاريخ با آدم ابوالبشــر آغاز 
مي گردد. او به عنوان ناطــق و پيامبر،  جهانيان را با 
اسمای اشيا آشنايي داد. پرستش ابتدايي،  مراقبت از 
مردگان و ديگر مراســم و شعائر عبادي ابتدايي، يك 
نوع دين بدوي را بنياد نهاد و در نهايت خداوند يكي 
از اعضــاي امت در دور او را بــه مرتبه ناطقي يعني 
پيامبــري ترقي داد. اين ناطق جديد نوح بود كه همه 
احكام و مقرراتي را كه وجود داشــت، ملغي ساخت 
و يك شــريعت مبتني بر كتابي حقيقي را جانشــين 
آنها گردانيد. پس از نوح امت او توانســتند تا آمدن 

37. راحــة العقل، صــص15، 33، 74و83؛ الرياض، صص59، 73، 
79و80.

38. كتاب الينابيع، صص43-41.
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ابراهيم شــريعت او را زنده نگه دارند و از آن پيروي 
كنند. ابراهيم در مقام ناطق جديد شريعتي آورد كه از 
شريعت نوح مهّذب تر و كامل تر بود. عالوه بر آن، نهاد 
امامت را برقرار كرد. از اين زمان به بعد امت و جامعه 
از طريق امامان آن دور بر تأويلي مســتمر دسترسي 
داشتند. دور جديد با موسي و شريعت او آغاز شد كه 
شــريعت آدم را احيا كرد و عيسي شريعت نوح را و 
سرانجام حضرت محمد)ص( آمد كه شريعت ابراهيم 

را زنده كرد.39
در نهايت هريك از ادوار تاريخي به دست يك قائم 
منتظر به پايان مي رسد، تا دوباره نوبت به كور جديدي 
از كشف برسد كه با آدم جزئي ديگر شروع مي شود و 
با قائم ديگري خاتمه مي پذيرد و بدين صورت جهان 
ادامه مي  يابد، تا قائم خاتم كه قيامت القيامات را برپا 
كند40 و خداوند به دســت او دور خلقت را به پايان 
مي رساند و انسان زميني، ديگر، به نهايت خود رسيده 
است و در اين وقت است كه خداوند، انسان روحاني، 
قائم به خويشــتن،  تسبيح گوي و مقدس را مي آفريند 
كه ]پس از عبور از مسيرهاي آسمان[ به جنات عدن 
خواهد رســيد؛41 زيرا در اين دور، انســان به نهايت 
معرفت تاريخ رسيده اســت. از اين رو، رو به سوي 
عقل كل مي نهد. بنابراين، براساس انديشه اسماعيليه، 
در پيوســِت عقل جزئي به عقل كلي در مسير تاريخ، 
به يك عقل واســطي  نياز است كه معارف مورد نياز 
جهت حركت انســان )عقل( را فراهم  آورد. اين عقل 
واسط همان پيامبران و ائمه آنها مي باشند كه از آنها به 
عقل مكتسب يا عقل بالفعل نيز ياد مي شود و رسيدن 
به حقايق )علم و معرفت( تنها به واسطه آنها صورت 
می گيرد؛ زيرا عقل انسان )ناقص( با تمام كوششهای 
خــود، باز به راه معرفت دســت نيافتــه و در نتيجه 
نمی تواند از تأييد الهی برخوردار باشد،42 در حالی كه 

39. اثبات النبوات، صص193-181.
40. روضة التسليم، ص119.

41. راحة العقل، ص434.
42. سير و سلوك، ص7.

پيامبران و ائمه آنها به واســطه معارفي كه خداوند در 
اختيار آنها مي نهد،43 منجر به حركت انســان به سوی 
عقل كل مي گردند. اما اين علم و دانشــی كه پيامبران 
در اختيار انسانها مي گذارند، معارف ديني يا شريعت 
اســت. از اين رو در اين مذهب قبول شريعت و دين 
)دين حق = دين اسماعيلي( با آموختن علم و معرفت 
برابر اســت.44 حتي گاهي اسماعيليان به جمع دين و 
فلسفه پرداخته اند45 و معتقدند: علِم دين حق را كه از 
نتايج روح القدس است، با علِم آفرينش كه از عاليق 
فلسفه است، می توان جمع كرد46 و اين عقل است كه 
موفق به دريافت اين علم و دانش الهی می گردد.47 به 
عبارتی ديگر، كســب آن معارف به كمك عقل است 
و اگر انســان آن دانش و معارف را كســب كند، هم 
عالم )عاقل( گشــته و هم طاعت خدا را بجای آورده 
اســت.48 از طرف ديگر، اين عقلی كه انسان بايد به 
واســطه شريعت به آن دست يابد، همان عقل دينی يا 
معرفت اهلل است؛ زيرا پيامبر)ص( فرموده است كه او 
شهر علم است. پس دين، قانون، شريعت، كتاب خدا 
و همه قوانين و مقرراتی كه او وضع كرده است، همان 
علم و دانشی است كه برای بيدار كردن نفس و تربيت 

او به كار می آيد.49
بنابراين در نظام فلسفي اســماعيليه، تكامل عقالنی 
و معرفتــی به دو طريق به دســت مي آيد: 1. عقل و 
خــرد 2. معلم و وحي. عقل و خــرد، به تنهايي و به 
دور از معلــم راه به جايي نخواهــد برد؛ زيرا هدف 
خردگرايي اســماعيليه فعل و عمل عقل يا به عبارتي 
همان دانش اســت كه اين دانش، دانشي ديني است 
كه بايد در راه شــناخت امامت به كار آيد و آموختن 
علم و طاعت پذيری نيز مفاهيمی مشــترك دارند و 

43. المصابيح فی اثبات االمامه، صص62و75.
44. زاد المسافرين، ص402.
45. جامع الحكمتين، ص13.

46. همان.
47. چند گفتار در فرهنگ ايران، ص88.

48. جامع الحكمتين، ص105.
49. راحة العقل، صص15و16.
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اين عقِل انسانی، عقلی دينی است كه در خدمت دين 
و شريعت اســت و پيامبران نيز از راه عقل انسانها را 
راهنمايی می كنند.50 از اين رو می توان گفت: به اعتقاد 
اسماعيليان، مســيرهاِي معرفت؛ يعني عقل و وحي، 
در هم ادغام مي گردنــد و باهم به تعامل می پردازند. 
انسان به وسيله علم و معارفی كه پيامبران در اختيار 
او می نهند، مسير و منازلی را طی می كند. اما آنچه در 
تاريخ، اين  معارف را درك می كند، عقل )انســانی( 
است. به عبارتی، علم و دانش فعل و عمل عقل است 
و عقــل نيز موفق به دريافت ايــن علم و دانش الهی 
می گردد.51 از اين رو در تفكر اســماعيليه كاِر عقل، 

دريافت معارف دينی و كسب شريعت است.52
بنابراين در تفكر اسماعيليه عقل و دين تعريفی مشترك 
دارند و ميان آنها هيچ ناسازگاری و ناهماهنگی وجود 
ندارد53 و وحي الهي و فلســفه از يك منبع سرچشمه 
مي گيرند و متعّرض هم نمي گردند و استداللهاي عقلي 
جهت تأكيد حقايــق الهي و تأييد وحي حائز اهميت 
اســت و عقل نيز برای تأييد وحی ايجاد می گردد، تا 
معياری باشد جهت تشخيص حقيقت كه اين حقيقت 
و معرفت همان وحی است و احكام دينی قابل تفسير 
عقلی است و به واســطه عقل، دين شكوفا مي گردد. 
فاصله ميان عقل كلي و عقل انســاني )يا به عبارت 
ديگر انســان و خدا( به وســيله دانش و معرفت طي 
مي گــردد و چنين دانش و معرفتي از باال به وســيله 
رسوالن الهي يعني ناطقان )پيامبران( كسب مي گردد. 
از اين رو پيامهای پيامبران و امامان حكمت و فلسفه 
عقلی است54 و كار عقل و فلسفه تأييد وحی و امامت 
اســت. پيامبران به عنوان آورندگان دانش و معارف، 
فوايد فيض را از عقول عاليه دريافت مي كنند55 و آنها 

50. چند گفتار در فرهنگ ايران، ص149.
51. همان، ص88.

52. اثبات النبوات، ص59.
53. وجه دين، ص63.

54. تاج العقائد، صص103-101.
55. المصابيح فی اثبات االمامه، صص62و75.

را بــه صورت قوانين مكتوب بيرون مي آورند؛56 زيرا 
علوم حقيقی در خزانه غيب خداوند قرار دارد و تنها 
كسانی می توانند از آن بهره مند شوند كه خداوند آنها 
را برگزيده باشــد. بنابراين علوم حقيقی در حجاب 
است و كشف اين حجاب جز برای اشخاص برگزيده، 
ميّســر نمی گردد و علوم حقيقی از ابليس و پيروان او 
محجوب و پنهان اســت.57 بنابراين فطرت انسان از 
خدا به واســطه معرفتي كه رسوالن ارائه مي دهند، پر 
مي گردد و عقل آدمي بدون واســطه عقل الهي كه در 
ناطقان به وديعت گذاشته شــده، به مقصد نمي رسد. 
اين گونــه عقل و وحی در تعامــل با يكديگر پس از 
عبور دادن انســان از مسير و منازل هفت گانه تاريخ، 

در نهايت او را به مسيرهای آسمانی وارد می كنند.
در بينش اســماعيليان سومين مسير حركت انسان به 
سوی معرفت كل، مســير آسمانی است كه اين مسير 
پس از مسير هفت گانه تاريخ در سر راه صعود انسان 
قرار می گيرد. شايد بتوان از اين مسير به مسير عقالنی 
نيــز ياد كرد، بدان جهت كه در اين مســير 10 منزل 
عقالنی وجود دارد كه انسان بايد پس از عبور از آن 
منازل، به جايگاه عقل اول صعود كند. ورود انسان به 
مسير نهايی به منظور دستيابی به عقل كل، زمانی روی 
می دهد كه انســان دين و مذهب اسماعيلی را بپذيرد؛ 
زيرا انســان غير اسماعيلی غايت او دوزخ و جهالت 
است و به مسير آســمانی وارد نمی گردد، از اين رو 
قبول شريعت اسماعيلی، شرط ورود به مسير آسمانی 
اســت. به منظور تعامل عقل و وحی در مسير آخر به 
هدف وصول به عقل كل، ابتدا به بررســی انواع عقل 
از ديدگاه اســماعيليان پرداخته می شود؛ زيرا در اين 
مسير عقول ده گانه ای وجود دارد كه عبور از هريك 
از آنها بر مرتبه عقالنی انسان خواهد افزود، اما مفهوم 
اين عقول متفاوت از مفهوم عقل در دو مســير پيشين 

است. از اين رو، شناخت انواع عقل ضرورت دارد. 

56. حميدالدين كرمانی، ص124.
57. كشف المحجوب، ص2.
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در هستي شناسي اســماعيلي چهار نوع عقل )اصلي( 
لحاظ مي گردد:

1. عقــل اول )يا فعال58 يا كلي59(: موجودي اســت 
كه خداوند مي آفرينــد و از آن به تعبير كلي عقل ياد 
مي گردد. در تفكر اسماعيليه اين عقل به منزله خداوند 
است كه ابتدا و انتهاي عالم امكان است. علت اولي او و 
نهايت و آخر او است و همه موجودات دليلي بر وجود 
او و او دليلي بر خداي ســبحان اســت.60 به عبارتي 
اسمای حسناي خداوند در واقع اسمای حسناي عقل 
اول اســت.61 بنابراين عقل اول كانال معرفت است و 
معرفت خداوند تنها از طريق اين حدود قابل تحصيل 

است.62
2. عقل دوم: موجودي اســت كه از آن به نفس )كلي( 
ياد مي گردد و توســط عقل اول ايجاد مي شود. تمام 
موجودات ديگر با سعي و تالش خود، توان دسترسي 

به اين عقل را دارا مي باشند.63
3. عقل ســوم: عقل بالفعلي اســت كه نماينده انساني 
آن پيامبر و امام اســت. از آن بــه عقل دهم نيز تعبير 

می شود.64
4. عقل انساني )يا مادي يا بالقوه يا جزئی65(: از تولد 
با انسان همراه است و همان عقل بالقوه اي است كه با 

استفاده از معلم به عقل بالفعل تبديل مي گردد.
براساس معرفت شناسي اسماعيلي امر الهي )كن( عقل 
اول را مي آفريند و اين عقل اول به واســطه تجلي در 
موجودات متوالي به عقل انساني نزول مي كند. در اين 

58. تاريخ فلسفه اسالمی، ص115.
59. خواجه نصیرالدین طوســي عقل اول، عقــل فعال و عقل کلي را 
مفهوماتي با نامهاي متعدد و حقیقت واحد شمرده است )روضة التسليم، 

ص19(.
60. راحة العقل، صص169-157.

61. اسماعیلیان هر نوع صفاتي را از خدا سلب مي کنند. بنابراین تمام 
صفاتي را که براي خداوند اســت، بر عقل اول استوار مي دانند )تأويل 

الدعائم، ص21؛ راحة العقل، صص147و148(.
62. اسماعيليه از گذشته تا حال، ص170.

63. تاريخ فلسفه اسالمی، ص116.
64. همان، ص120.
65. همان، ص121.

راستا عقل انســاني تالش دارد كه دوباره به عقل كل 
بپيوندد و خداوند از طريق عقل دهم يا عقل سومي كه 
واسطه صعود است، به او مدد مي رساند، بدين گونه كه 
عقل دهم يا عقل سوم تالش مي كند تا به رتبه اي باالتر 
صعود كند و در راستاي چنين تالشي شروع به دعوت 
مي كند، تا اينكه فرزنــد روحاني خويش را كه همان 
ناطق اســت، از اين عالم اســتخراج كند و او را نائب 
و قائم مقــام خود در امر دعوت نمايد.66 ناطق نيز در 
راستاي دعوت خود، كسي را به امامت منصوب مي كند 
و او را خليفه خــود در امر دعوت قرار مي دهد.67 در 
اين هنگام، ناطق جاي عقــل دهم را مي گيرد و عقل 
دهم )بالفعــل( به نوبه خود به رتبــه عقل نهم صعود 
مي كند و به همين ترتيب تا عقل سوم صعود ادامه دارد 
و در نهايت عقل سوم به عقل دوم كه انبعاث اول است، 
مي رسد و باالتر از آن رتبه اي نيست، جز عقل اول كه 
در رتبه خود وحيد اســت و كسي را صعود به رتبه او 
نشايد و آن همان ســدرة  المنتهي است و اما ناطق كه 
جاي عقل دهم را گرفته تبليغ در ميان عقول انساني را 
آغاز مي كند و چيزي را تبليغ مي كند كه عقل انســاني 
قباًل مي شناسد؛ زيرا عقل انساني يا هيوالني به واسطه 
تجلي در موجودات متوالي به عقل انساني نزول كرده، 
بنابراين در هجران به ســر مي برد و فطرت اوليه او به 
معرفت آشنا اســت و با آغاز تبليغ نطقاء مجدد بيدار 

مي گردد.
ناطق عالوه بر تبليغ در ميان عقل هيوالني، خودش نيز 
تالش دارد كه به رتبه اي باالتر صعود كند و از اين رو 
با انتقال از اين دنيا جاي خود را به ناطق بعدي مي دهد 
و خود تبديل به عقل قدســاني مجرد مي شود و منتظر 
ســاير نطقاء مي ماند، تا آنكه همــه در هيكلي نوراني 
66. تاريخ فلسفه اســالمی، صص115-121؛ اسماعيليه از گذشته تا 

حال، ص184.
67. امــام صورت مجســم نفس کلي بود، وي در مقام پیشــواي یک 
جماعت دیگر را به جنبش و حرکت وامي داشت ]او[ ... علم و معرفت 
خود را مســتقیمًا از پیامبر ]ناطق[ کســب مي کرد ... پیامبر مظهر عقل 
کل بود ... و سرچشــمه عقل کامل و کمل عقل بود )فرقه اســماعيليه، 

ص22(.

83

م(
دی

ت ق
عو

ر د
د ب

کی
 تأ

)با
ه  

یلی
اع

سم
ف ا

عار
ر م

ل د
عق

اه 
ایگ

ج



مجتمع شوند و با انقضای دور خود به مرتبه عقل نهم 
صعــود كنند و جاي خود را به نطقاي دور بعد بدهند 
و بدين ترتيب با مرور ادوار و اكوار تمام روحانيين و 
جسمانيين كه دعوت را اجابت كرده اند، به رتبه عقل 

دوم مي رسند.68
يكســان بودن تعريف عقــل و شــريعت در افكار 
اسماعيليه ســبب شــده تا عماًل در نمودار معرفتی 
اســماعيليه دسترســی نفس به مرتبه عقل در نهايت 
امكان پذير نباشــد و عقل كل عماًل رتبه ای دســت 
نيافتنی تصور شود؛ زيرا شناخت او محال است.69 به 
عبارتی همان طور كه دســتيابی به كمال معرفت دينی 
امكان پذير نيســت، دستيابی به كمال عقل نيز رتبه ای 
غير قابل دسترســی اســت و نهايت اوج گيری عقل 
انســانی يا عقل روحانی رسيدن به نفس كلی يا عقل 

دوم است.
همچنين در نگرش اسماعيليان تعاليم ناطقان به انسان 
معرفت و شــناخت نمي دهد؛ زيرا انسان فطرتًا چون 
از عقل اول مجزا گشــته واجد اين معرفت است، به 
عبارتي مبدأ موجودات يكي اســت و آن امر خداي 
تعالي و كلمه او است.70 بنابراين اين تعاليم بازشناسي 
دوباره معرفت الهي است و وسيله صعود به مراتب باال 
و يك قدم دوري از وصال اســت71 كه در اين صعود 
سلســله مراتبي نيز لحاظ مي گردد و سلسله مراتب 
موجود در ميان بندگان كشش و اشتياق آنان را براي 
بازگشت به ســوي آن مصدر يگانه و كلي مخلوقات 
نشان مي دهد؛ زيرا مردم مي كوشند تا با ارتقا به مراتب 
باالتر به حقيقت عقالنيتي كه در جستجوي آن هستند، 
نزديك تر شــوند و بالخره عقول خود را با عقل كل 

68. اسماعيليه از گذشته تا حال، ص184.
69. راحة العقل، ص163.

70. تاريخ فلسفه در جهان اسالمی، ص174.
71. ایــن نتیجه گیري از این گفتار به دســت آمده اســت: »این امر 
]رستگاري انسان[ وقتي میّســر مي شود که آدمي به اصل و سرمنشأ 
خویش شــناخت حاصل کرده و به عاملي که باعث دور افتادنش از 
خداوند شــده بود، واقف مي گردد« )مختصری در تاريخ اسماعيليه، 

ص80(.

پيوند دهند. افراد اين جامعه به موجب درجه قربتشان 
به معرفت كامل )عقل كل( بــه ترتيب مظهر يكي از 

نفوس و عقول كلي عالم وجود محسوب مي شوند.72
اما در بررسي نظام اسماعيليه بيان اين نكته ضروري 
اســت كه در اين نظام، ماهيت عقل اول تا عقل دهم 
متفاوت از عقول انساني است، به عبارتي عقل اول تا 
دهم كه اسماعيليان در نظام هستي از آنها ياد مي كنند، 
عقلهاي عالم آسماني و موجوداتي مجردند، اما عقل 
انســاني )كه از آن به معارف انساني تعبير مي گردد(، 
نوعي درك و معرفت و قوه مدركه در انســان است 
كه توانايي تعليم و آمــوزش دارد. پس چگونه عقل 
انســاني توانايي وصال به عقل كلي را كسب مي كند؟ 
آنچه از نظام اسماعيليه به دست مي آيد، اين است كه 
ظاهراً پيوســتن نفس و عقل و اتحاد اين دو صعود، 
عقل هيوالني را امكان پذير مي كند، بدين صورت كه 
انســان ظرفيت وجودي اش به اندازه معرفتش ارتقا 
مي يابد؛ يعني نفســش به عقل تبديل مي گردد، آن گاه 
ايــن حقيقت درك و فهم و بصيرت او همگام با نفس 
مجردش امكان صعود به عقول مجرد آســمان را دارا 
مي گردد؛ زيرا جسم انســان فاني است و به اركان و 
طبايعي كه از آنها تركيب پذيرفته، تجزيه مي شود، اما 
انديشه و خرد و عقل آن تا حدي شبيه عقول آسماني 
است.73 از اين رو كرماني معتقد است كه نفس انسان 
به عنوان كمال جسم خويش است كه اين نفس با علم 
و دانــش دوام و بقا و تكامل تدريجي مي يابد كه اين 

علم نيز همان طور كه ذكر شد، دانشی دينی است.

نتیجه گیری
1. در نگــرش معرفتِي اســماعيليه، تكاملِ تدريجي 
جهان، تكامل تدريجي معرفت به خداوند يكتا است 
و ســقوط از عالم روحاني به عالم جســماني نيز در 
نتيجه خطاِي در شناخت و معرفت خدای احد و يكتا 

72. فرقه اسماعيليه، ص22.
73. حميدالدين كرمانی، ص122.
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است. در اين تفكر رستگاری انسان در نهايت وابسته 
به معرفت و شناخت وي از خداوند، خلقت و سرمنشأ 
خود او اســت كه اين معرفت به وسيله رسوالن اتفاق 
مي افتد و معرفتی، دينی است و علم و معرفت، وسيله 
صعود به معرفت اهلل است. به عبارتي، علم، ظهور عقل 
و تعبير ديگري از امر خداوند اســت و هركس از علم 
بيشــتر بهره مند باشد، به امر خداوند نزديك تر خواهد 

بود.74
2. آموختــن علــم و طاعت پذيــری در اين مذهب 

74. اسماعيليه، ص437.

مفاهيمی مشــترك دارند.75 عقل انسانی، عقلی دينی 
اســت كه در خدمت دين و شــريعت است؛ يعنی در 
اين مذهب، عقل، نقشــی دينی دارد و هر راهی كه از 
عالم حســی به عالم علوی می گذرد، از گذرگاه دين 
امكان پذير است.76 دين نيز به نوبه خود به تكامل عقل 
مدد می رساند و اين گونه در تعامل هم در مسير تاريخ 

برای وصول به معرفت تالش می كنند.

75. جامع الحكمتين، ص105.
76. چند گفتار در فرهنگ ايران، ص139.
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1377ش.
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النبوات، بيروت، دارالمشرق، 1986م.
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- همو، كشــف المحجوب، تهران، كتابخانه طهوری، 

1367ش.
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- دفتــری، فرهاد، مختصری در تاريخ اســماعيليه، 

ترجمه فريدون بدره ای، تهران، فرزان روز، 1378ش.
- فاخــوری، حنــا؛ و خليل جر، تاريخ فلســفه در 
جهان اسالمی، ترجمه عبدالمحمد آيتی، تهران، زمان، 

1385ش.
- فريدونی، براتعلی، »فلسفه سياسی اخوان الصفا«، 

مجله علوم سياسی، شماره 6، پاييز 1378ش.
- كربن، هانری، تاريخ فلســفه اسالمی، ترجمه سيد 

جواد طباطبايی، تهران، كوير، 1377ش.
- كرمانی، احمد بن عبــداهلل، االقوال الذهبيه، تهران، 
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- همو، راحة العقل، بيروت، داراالندلس، 1983م.
- لمبتون، آن.كی.اس، دولت و حكومت در اســالم، 
ترجمه محمدمهدی فقيهی، تهران، شفيعی، 1358ش.

- مسكوب، شــاهرخ، چند گفتار در فرهنگ ايران، 
تهران، زنده رود، 1371ش.

- ناصرخســرو، جامع الحكمتين، تهــران، كتابخانه 
طهوری، 1363ش.

- همو، زاد المسافرين، تهران، محمودی، بی تا.
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- نصيرالدين طوسی، محمد بن محمد، روضة التسليم 
يا تصورات، تهران، جامی، 1363ش.

- همو، سير و سلوك، ترجمه سيد جالل الدين حسينی، 
لندن، بی نا، 1998م.
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