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شأن انگیزشی عقل در حدیث
تاريخ دريافت33/3/42 :

تاريخ تأييد33/3/93 :

*** *

محمدحسین رجائی

****

سیدمحمود موسوی

****

هادی صادقی

از نگاه منابع دینی ،عقل جایگاهی ارزشی دارد .شئون ارزشی عقل هم شامل
دریافت و نیل به حقایق امور و ادراکات شایسته و بایسته است ،که شأن علمی و
ادراکی یا به تعبیری عقل نظری خوانده میشود ،و همم شمامل بعم

و تکریم

عقل و نقش آن در امامت و ادارة امور نفوس و ابدان مادی و مثمایی موجمود در
انسان و تدبیر ادراکات و تکریکات نفوس و ابدان و ،درپمی آن ،اراده و صمدور
فعل ادراکی و تکریکی از نفوس و ابدان است ،که شأن تکریکی و انگیزشمی یما
به تعبیری عقل عملی خوانده میشود .الزمة فعلیت شأن ارزشی عقمل در انسمان
تعلق گوهر عقل به انسان و تعبیة آن در فطرت اوست .عقل فطری تا بمه وجمود
انسان تعلق نگیرد (مرتبة آدمیت و وجه تمایز آن با حیوان) و بر نفموس و ابمدان
موجود در فطرت او اشراف و سلطة فعلی نیابد قوا و جنودش به فعلیت نرسیده،
تکمیل نمیگمردد (مرتبمة انسمانیتت بما درجمات آن) .افعماق و قموای ادراکمی و
* دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی دانشگاه باقرالعلوم
**
***

دانشيار گروه فلسفه و کالم دانشگاه باقرالعلوم
دانشيار دانشگاه قرآن و حديث.
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تکریکی نفوس و ابدان تکت امامت و إمارت و سلطنت و اداره و تدبیر عقل از
بند قوا و جنود جهمل و افعماق جاه نمة متعلمق بمه نفموس و ابمدان بمه سمب
مکدودیتهای ابدان مادی و مثایی و نفوس نباتی و حیوانی ،و اقتضائات آنها ،از
جمله امارت و سلطنت هواها و خواستههای نفس امتاره حیوانی ،رهایی مییابنمد
و به قوای عقل و افعاق ادراکی و تکریکی عق نی مبدتق میشوند .افعاق ادراکمی
و تکریکیِ قوا و جنود عقل نیز قل

حیوانی را تکت تأثیر قرار داده ،ادراکات و

تکریکات حیوانی و امیاق نازق را به ادراکات و تکریکات انسانی و امیماق عمایی
و گرایشها و رانشهای متعایی تبدیل ممیسمازند و قلم

حیموانی را بمه قلم

انسانی تغییر میدهند؛ همانگونه که در صورت سلطة نفس بر عقل ،قوا و افعماق
عق نی و انسانی به قوا و افعاق جه نی و حیوانی و شیطانی تبدیل ممیشموند و
عقل در سایة آن ،تغییر ماهیت داده ،به دها و نکرا تبدیل میگردد.

واژگان کلیدی :عقل عملی ،عقل نظری ،شأن انگیزشی ،شأن ادراکی ،قل .
مقدمه

واژة «عقل» دارای گسترة معنایی فمراوان در فرهنمم مکماورة عممو ممرد و
متدینان و زبان ادیّة دینی است .استعماق عقل در برخی از این معانی بمه اشمتراک
یفظی ،یا به حقیقت و مجاز با عنایت به وجه مناسبت آن معانی با معنای حقیقمی
آن است و نمیتوان بر همة معانی عقل به نَسَق واحد حکم کمرد .تکقیمق دربمارة
همة استعماالت و معانی عقل و ارتباط آنها با یکدیگر در حد این مقایمه نیسمت؛
بک

از همة معانی عقل در اصط ح دینی و خمانوادة اخبمار نیمز خمود فرصمتی

مضاعف میطلبد .اما در بین اصط حات دینی و روایمی عقمل ،بسمیاری مباحم
مربوط به عقل فطری انسانی است که از مهمترین و رایجترین اصط حات عقمل
در حوزة انسان شناسی ،معرفت نفس و معرفتشناسی دینی میباشمد .طبمق ایمن
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اصط ح ،گوهر عقل فطری در انسان دارای شئون متعدد است که با شناسایی آنها
ماهیت عقل فطری بهتر شناخته می شود .مراد از شموون عقمل نیمز توانماییهما و
کارکردهای عقل بر اساس سرشت قدسی و فطرت ایهی آن است که شامل هممة
شوون ارزشی و معنوی عقل با مرات
شأن آن در مرات

آن در پیراسمتگی از اممور دانمی و رفعمت

عایی است .این شوون در ی

دستهبندی کلی به شأن ادراکمی

و شأن تکریکی تقسیم میشود.
فصلایخطاب اخت فات و رفعکنندة تکیرات و شبهات دربارة حقیقت و شئون
عقل فطری در اصط ح دین ادیة معتبر دینی است ،به شرط آنکه هنگما مراجعمه
به آن ادیه ،ذهن خود را از معانی رایج و مصطلح عقل در بین ممرد و صماحبان
علو خایی نماییم و قل

را از تمای ت ناشی از درک معانی و مصطلکات فمار

سازیم .در این صورت ،بهقطع ،نمیتوانیم حکم کنیم که شأن عقل در منابع دینی،
بهویژه روایات ،منکصر در ادراک باشد ،بلکه بهسب

اط قمات و اسمتعماالت در

توصیف عقل و شواهد و قراین متصل و منفصل در آیات و روایات و با توجه به
معنای عقل در علم یغت و وجه تسممیة عقمل در برخمی روایمات و بما م حظمة
واژههای مترادف عقل در آیات و روایات ،مانند حِجر ،حِجی ،نُهی ،ی ت ،میتوانیم
حکم کنیم که در فرهنم وحی و در نگاه صاحبان عصمت ،گموهر فطمری عقمل
دارای شئون علمی و عملی است .اما به جهت فقدانِ تکقیقی نسبتاً جامع دربمارة
معانی و اصط حات واردشده در خانوادة اخبار م بلکه طوایفی از اخبار م و اتخاذ
معانى مختلف از عقل با استناد به برخی روایات ،بمین معمانی و شمئون عقمل در
روایات با معانی رایج یا مصطلح عقل در بین مرد و نخبگان خلطشده و معنمای
عقل به قوة ادراکی و شأن آن به ادراک خ صه شده است .در این صورت اسمت
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که شأن حقیقیِ واردشده برای عقل در منابع دینی نزوق مییابد .افمزون بمر ایمن،
اگر شأن عقل را در ادراک منکصر نماییم ،باز مطابق ویژگی ادراک خماّت عقمل
در منابع دینی ،میبایست جوهر تکری

را در ادراک عقل یکاظ کنیم و ملتز بمه

ادراک مکِّرک شویم .اما ثابت خواهیم کرد که طبق منابع دینمی ،عقمل عم وه بمر
ادراکِ مکرِّک دارای تکری ِ شناختی یا فراشناختی نیز میباشد .بنابراین ،در ایمن
تکقیق میکوشیم به قدر وُسع ،شأن انگیزشی و تکریکی عقل فطری را براسماس
منابع قرآن و حدی

بازشناسی نماییم ،اما قبل از بیان مستوفای آن ،نیمنگاهی بمه

شأن ادراکی عقل میاندازیم.
خالصهای از دیدگاه برخی اندیشمندان مسلمان دربارة عقل عملی

یکی از تقسیمات رایج عقل در بین اندیشمندان تقسیم آن بمه عقمل نظمری و
عقل عملی است .اصط ح عقل نظری و عقل عملی از یونان قمدیم ایهما گرفتمه
شده است ،زیرا یونانیان قدیم و پیروان ارسمطو و مشّمائین علمو را بمه حکممت
نظری و حکمت عملی تقسیم میکردند؛ حکمت نظری را مربوط به عقل نظمری
و حکمت عملی را مربوط به عقل عملی میدانستند .عقل نظری از دیدگاه ارسطو
عقل کلینگر و انتزاعی بود که سرمایهاش علو کلی و نظمری (حکممت نظمری)
بوده ،به حوزة ایهیات ،ریاضیات و طبیعیات تعلق میگرفت ،و عقل عملمی عقمل
جزئینگرِ منسوب به عمل انسان بود که سرمایهاش علو عملی (حکمت عملمی)
بوده ،به حوزة اخ ق فردی ،اخ ق خانوادگی (تدبیر منزق) و اخم ق اجتمماعی
(سیاست مُدُن) تعلق میگرفت.

1

 .1عقل عملی در نگاه ارسطو مقداری با عقل عملی در نگاه پيرو اسالمی ارسطو يعنی
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بهتدريج ،عقل نظری و عقل عملی در کلمات انديشمندان مسلمان بهکارگرفته
میشد و بسياری از فيلسوفان ،متکلمان ،عارفان ،فقيهان ،علمای اخالق و ديگران
در آثار خود از عقل عملی در کنار عقل نظری نام میبردند .در اين بين ،فيلسوفان
آرای گوناگونی در تفسير آن ارائه مینمودند .ازآنجاکه بيان آرای همة فيلسوفان،
حتی فيلسوفان مشرب واحد ،مجالی گسترده میطلبد ،ما به برخی از اين آرا
اشاره میکنيم.
در ی

طرف ،در کلمات بعضی از فیلسوفان ،اط ق عقل عملی تنها بمه نکمو

اشتراک یفظی بر برخی امور نظری و امور عملیِ نفس ممکن شمرده شده اسمت.
بعضی نیز ،باصراحت ،شأن فعلیِ عقل عملمی یما فعلیمت عملمیِ عقمل و تسممیة
قوه ای مستقل از عقل مُدرِک نظری در نفس را با شأنی غیرادراکمی بمه نما عقمل
عملی نپذیرفته و حقیقت هر دو را واحد و شأن همر دو را ادراک دانسمتهانمد .در
طرف دیگر ،در کلمات بسیاری از فیلسوفان ،این حقیقت را ممییمابیم کمه نفمس
انسانی از ی

سو دارای شأن قبوق علم کلی و انفعاقِ ادراکی از مبادی و مصمادر

ی علم و از سوی دیگمر دارای شمأن کُنشمی و فعلمی در قموای نفمس و بمدن
عای ِ
معرفیشده است .توان نفس ،به یکاظ نخست ،یعنی انفعماقِ علممی و ادراکمی از
مافوق ،قوة عایمه (علّامه) یا قوة عِلمیته (نظریته) یا قوة عقمل نظمری و ،بمه یکماظ
ابنسينا متفاوت است .به گفتة ژيلسون ،تمييز دو جنبة علوی و سفلی نفس که موجب تمييز دو
قوه نظری و عملی از يکديگر در آرای ابنسينا میشود با نظر ارسطو تفاوت دارد .عقل عملی
ابنسينا اعم از عقل عملی ارسطوست ،يعنی عالوه بر تعهد وظايف اين عقل طبق رأی ارسطو
همة قوای حياتی [نباتی] و اعمال حيوانی را مشروط بر اينکه صادر از بدنی باشد که نفس
ناطقه مدبر آن است مشتمل است ،مثل خنده به سبب تعجب يا سرخی رنگ چهره به سبب
حيا( .ر .ک .داودی)803 :1831 ،
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دو  ،یعنی فعلیتِ در مادون ،قوة عامله (عمتایه) یا قوه عملیته یا قموة عقمل عملمی
خوانده شده است .بنابراین ،دو دیدگاه عمده در تفسیر عقل عملمی در بمین آرای
فیلسوفان اس می ،اعم از مشّائیان و اشراقیان ،ارائه شده است:
دیدگاه نخست این است که با تأمل در ادراکات خود درمییابیم کمه دارای دو
دسته مُدرَکات هستیم .9 :مُدرَکاتی که حصوق آن به طور مستقیم موج

پیدایش

و صدور فعل از انسان نمیشود ،بلکه مدرَک از قبیل «هست» و «نیست» و از نوع
علو و حِکَم نظری است ،مانند حکم عقل به استکایه ارتفاع و اجتماع نقیضمین.
پس ،اینگونه مُدرَکات مربوط به حموزة عممل انسمان نبموده ،موضموع آن افعماق
اختیاری انسان نیست و موجودیت آن بستگی به اختیار انسان نمدارد .قموة ادراکِ
این دسته از مدرکات و علو عقل نظری خوانمده شمده اسمت .9 .ادراکماتی ،کمه
برخ ف دستة اوق ،بین انسان و افعاق ارادیِ او واسطه ممیشموند ،و بما عممل او
مرتبطاند؛ موضوع این دسته از ادراکات افعاق اختیاری انسان است و این دسته از
مدرکات از نوع علو و حِکَم عملی است ،مانند حُسن صدق و عدق و قبح کذب
و ظلم .قوة ادراک این دسته از مُدرَکات و علو ْ عقل عملی نامیمده شمده اسمت.
نزد غای

این گروه از فیلسوفان ،قوة عقل نظری و قوة عقمل عملمی دارای یم

عملکرد :کمارکرد ادراکمی هسمتند .فیلسموفانی نظیمر فمارابی ،ابمنسمینا ،خواجمه
نصیرایدین طوسی و م صدرا در برخی آثارش بر این دیدگاه تاکید میورزند.
دیدگاه دو در تفسیر عقل عملی این است که عقل عملی مبدأ عمل ،حرکمت
و اراده تلقی شده است و عقل نظری مصدر و مبدأ همة ادراکات نظری و عملمی
کلی و جزئی میباشد .درنتیجه ،شأن عقل نظری با عقمل عملمی متفماوت اسمت:
عقل نظمری از مقویمة ادراک ،و عقمل عملمی از مقویمه عممل و تکریم

اسمت.
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فیلسمموفانی نظیممر بهمنیممار ،قطمم ایممدین رازی ،م صممدرا در برخممی آثممارش،
مکمدمهدی نراقی ،م هادی سبزواری و برخی فیلسوفان معاصر بر ایمن دیمدگاه
تأکید میورزند.
در هر دو گروه کلمات فیلسوفان مختلمف اسمت؛ در گمروه نخسمت ،برخمی
مشّائین متقد  ،مانند فارابی و ابنسینا ،کار عقمل عملمی را از مقویمة اسمتخرا و
استنباط رأی جزئی از رأی کلی در امور عملی و مربوط به عمل انسان دانستهاند.
فارابی در کتاب فصوص الحکمة عقل عملی را قوهای میداند که نفس به واسطة
آن مبدأ افعاق میگردد .وی در توضیح وسماطت عقمل عملمی در مبمدئیت نفمس
نسبت به افعاق اظهار می نماید« :هنگامیکه نفس اراده نماید که صمدق جزئمی را
واقع سازد ،همانا [این کار را] به واسطة استخرا رأی جزئی از رأی کلمی انجما
میدهد ،و عقل عملی بهسب

علمی که به آن جزئمی دارد ،ایمن صمدق را انجما

میدهد( ».فارابی )181 :1831 ،او همچنین در کتاب االعمال الفلسفي شأن عقل عملی
را تکصیل مُدرَکات جزئی میشمارد( .همو .)873 - 861 :1118 ،فمارابی در کتماب
فصول منتزع نیز مکصَّ ت عقل عملمی را بمه تکصمیل مقمدمات [عقلیمه] تفسمیر
میکند .او به حصوق مقدماتی بهسب

قوة عقل عملی در اثر کثرت تجارب اممور

و طوق مشاهدة اشیاءِ مکسوسه اشاره میکند که به واسطة این مقدمات بمر اممورِ
تأثیرگذار و بر اموری که باید از آنها اجتناب کرد وقوف مییابد( .همو)11 :1831 ،

در آرای فارابی در جاهای مختلف ،کارکرد ادراکمی عقمل عملمی ماننمد علمم بمه
مُدرَکات جزئی ،حصوق مقدمات در اثر کثمرت تجمارب و طموق مشماهدة اشمیاء
مکسوس ،و وقوف علمی به امور تأثیرگذار مشهود اسمت ،تما جمایی کمه حکمیم
سبزواری به نقل از فارابی دربارة قوه نظریه (عقمل نظمری) و قموة عملیمه (عقمل
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عملی) مینویسد[« :قوة] نظریه آن است که انسان علم به آنچه را که شأنش عمل
کردن بدان نیست به دست آورد؛ و [قوة] عملیه آن است که انسان بمه واسمطة آن
آنچه را که شأنش عمل نمودن بدان است میشناسد( ».سبزواری)813 :1878 ،

شیخ مکمدتقی آملی نیز در تعلیقة خود بر شرح منظومه ،در توضمیح و تأییمد
ک

منقوق از فارابی ،قوة عایمه و قوة عامله را از مرات

حایتی برای نفس از آن حی

عاقله دانسمته ،عاقلمه را

که اشیا را درک میکنمد ممیشممارد و تقسمیم قموة

مدرکه به عایمه و عامله و عقل نظری و عقل عملمی را از ناحیمة اخمت ف اشمیاء
می داند ،که اگر چنین نباشد ،طبق نظر ایشان ،قوة عقل بنابر هر دو تقمدیر عایممه
است .ازاینرو ،ایشان پیشنهاد میدهد م همانگونه که در کت

اخ ق آمده اسمت

م علم به مکاشفه و معامله تقسیم شود ،نه عقل به نظری و عملی( .آملیی ،بییتیا:
)871/1

ابنسینا نیز در االشارات و التنبیهات قایل به شأن ادراکی عقل عملی است که بما
استعانت از عقل نظمری در رأی کلمی بمه رأی جزئمی منتقمل ممیشمود( .طوسیی

[خواجه] )811/1 :1871 ،خواجه طوسی نیز در شیح االشیارات و التنبیهیات معتقمد
است :عقل عملی با استعانت از عقل نظمری از رأی کلمی بمه رأی جزئمی منتقمل
میشود( .همان )818/1 :ع مه حلّی ،شاگرد خواجه ،نیز اط ق عقل عملی را بمر سمه
امر ممکن میشمارد :قوة تمییز بین امور حسن و قبیح ،مقدماتی که به وسیلة آنها امور
حسن و قبیح استنباط میشود ،و فعل امور حسن و قبیح( .حلی)181 :1111 ،

برخی اشراقيين ،نظير مالصدرا در الحکم المتعالي  ،بعد از تقسيم نفس انسانی به
عامله (قوه عمليه) و عالمه (قوه نظريه) شأن هر کدام از اين قوا را جداگانه
تصوير نموده است :شأن عالمه اتّصال نفس به مفارقات (مبادی عاليه) و انفعال
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[علمی] و استفادة علوم و حقايق از آنهاست و شأن عامله تدبير بدن حسب حُکم
قوة نظريه است و کمال قوة عامله نيز تسلط بر ساير قوای حيوانی است.
(صدرالدين شیحازی)183/3 :1113 ،

ع مه مکمدحسین طباطبایی نیز در پاسخ بمه ایمن شمبهه کمه عقمل عملمى و
احساسات فطرى انسان بدون دعوت انبیا

کفایت نمىکند به توضمیح معنمای

عقل عملی و جریان آن در افعاق انسان پرداخته ،اظهار مینمایمد« :آن عقلمى کمه
انسان را به حق دعوت مىکند عقل عملى است که به حُسن و قبح حکم مىکنمد
و براى ما مشخص مىکند چه عملى حَسَن و نیکو و چمه عملمى قبمیح و زشمت
است ،نه عقل نظرى که وظیفهاش تشخیص حقیقمت همر چیمز اسمت( .موسیوی

همدانی )113/1 :1871 ،همچنین ،ع ممه طباطبمایی در جمای دیگمر ،ضممن بیمان
گونههای علو و ادراکات ،مُدرَکات عقل عملی را ادراکاتی ممیدانمد کمه اساسماً
انسان به وسیلة آن در پی جل

کماق بمرای خمود اسمت ،و بمرخ ف قسمم اوق

(مُدرَکات عقل نظری) از امور خارجی حکایت نمیکند و از مکدودة عمل خار
نیست ،بلکه از نوع بایدها و نبایدها و حسنها و قبحهای عملمی اسمت و افعماق
ارادی به توسیط آنها تمما ممی شمود( .طباطبیايی ،بیی تیا )111 -111/1 :سمخن از
مُدرَکات عقل عملی و دعوت آن به حق شاهد واضکی بر کارکرد ادراکمی عقمل
عملی از دیدگاه ع مه است.
وجه اشتراک آرای این دسته از فیلسوفان م بهجز رأی خواجه که معتقمد بمود
عقل عملی بر حس

رأی جزئی عمل میکند و بهجز رأی ع مه حلی که اطم ق

عقل عملی را بر فعل ممکن شمرد م اصل شأن ادراکی عقل نظری و عقل عملمی
(قطع نظر از کلیت یا جزئیت آنها) است ،اما نقطة افتمراق ایمن آرا یکمی در ایمن
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است که برخی عقل نظری را به مدرکات نظمری و عقمل عملمی را بمه ممدرکات
عملی انسان اختصاّ دادهاند در حایی که برخی دیگر ،ماننمد ع ممه طباطبمایی،
سنخ ادراکات عقل عملی را به عمل انسان اختصماّ نمدادهانمد ،بلکمه آن را بمه
گونهای تفسیر نمودهاند که در موجودات دیگر ،حتی در خداوند نیز بسط مییابد،
بلکه حتی مدرکات عقل عملی مربوط به صرف اعماق هم نیست و شامل اشیاء و
ذوات ،اوصاف و افعاق اختیاری و غیراختیاری انسمان و غیرانسمان و اوصماف و
افعاق ایهی به جهات مختلف میگردد .نقطة افتمراق دیگمر در ایمن اسمت کمه در
برخی آرا ،مانند رأی م صدرا ،به نکوی بین مدرکات کلی و جزئی تفصمیل داده
شده و دامنة عقل عملی به علو و مدرکات جزئی مکدود شمده اسمت بمرخ ف
برخی کلمات دیگر ،مانند ک

ع مه حلّی ،که در آنها بین مدرکات جزئی و کلی

تفصیل داده نشده است .نقطة افتراق سو در مبدأ این دو نوع عقمل اسمت :شمیخ
مکمدتقی آملی ،تصریح نموده که مبدأ این دو گونه ادراک م یعنی عقل نظمری و
عقل عملی م قوة مُدرِکة واحد به نا عاقله میباشد( .آملی ،بیتا )871/1 :در مقابل،
م صدرا در بعضی کلماتش عقل عملی و عقل نظری را دو قوه با دو سنخ ادراک
و مدرکات مختلف میشمارد ،که سنخ یکی ادراکات کلمی غیرمربموط بمه افعماق
انسانی و سنخ دیگری ادراکات جزئی مربوط به افعاق انسانی است .به همر حماق،
طبق دیدگاه این فیلسوفان ،تنویع عقل به نظری و عملی میتواند ناظر به دو قموة
مُدرِکه یا ی

قوه با دو سنخ ادراک باشد.

کلمات فیلسوفان مشّاء و اشراقِ پیرو دیدگاه دو نیز متفاوت است؛ این دسته
از فیلسوفان غایباً عقلِ مکرِّک عملی را دارای مبدئی جدا از عقل مُدرِک نظری در
نفس انسانی تصویر کردهاند .مث ً ،بهمنیار عقل عملی را بمر قموة عاملمه و ممدبِّرة
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بدن اط ق کرده و کماق این قوه را دارا نبمودن هیئمت اذعانیمه (هیئمت علمیمه و
تصدیقیه) بلکه تسلّط بر سایر قوای بدن حس

حکم قوة نظریه (عایممه) دانسمته

است .بهمنیار بعد از بیان قوای عامله و عایمه و مرات

قموة عایممه ،یعنمی عقمل

هیوالنی و عقل بایملکه و عقل بایفعل و عقل مستفاد ،قوة عامله (عقل عملمی) را
مدبِّر بدن و خاد جمیع قوای بدن دانسته است کمه عقمل نظمری بمه واسمطة آن
استعماق و استکماق مییابد( .بهمنیار )318 :1871 ،قط ایمدین رازی نیمز اطم ق
عقل را بر عقل نظری و عقل عملی به اشتراک یفظی دانسته ،قوهای که نفس با آن
اشیاء را ادراک میکند عقل نظری ،و قوهای کمه نفمس بمه وسمیلة آن مبمدأ فعمل
میشود عقل عملی میخواند( .طوسی [خواجه])818 -811/1 :1871 ،

حکیم سبزواری نیز در شرح منظومه بخش حکمت ،نفس را دارای شئون علم
و عمل و قوای علّامه و عمتایه دانسته و قوة علّامه را عقل نظری و قموه عمتایمه را
عقل عملی نامیده است( .سبزواری )813 :1878 ،مرحو نراقی نیز شأن عقل نظری
را مطلق ادراک و ارشاد و شأن عقل عملی را انفاذدهندة این ارشادات میخوانمد.
(نحاقی)17/1 :1838 ،

آیت اهلل جوادی آملی از فیلسوفان معاصر پیرو حکمت متعاییه نیز ،با اشاره به
پیوند علم و عمل و رهبری علم (حکمت نظری و حکمت عملی) نسبت به عمل
در انسان ،اصط ح عقل نظری و عقل عملی را در معنای اخیر بهکارگرفتمهاسمت.
(جوادی آملی )8 :1836 ،همچنین ،ایشان در کتاب فطرت در قرآن اشاره میکند که
عقل نظری از سنخ ادراک ،علم و اندیشه اسمت و عقمل عملمی از سمنخ عممل و
کوشش است .ازاین رو ،عقل عملمی در جمایی اسمت کمه ایممان ،تصممیم ،عمز ،
اخ ّ و مانند آن مطرح باشد ،یعنی جایی که عمل شروع میشود و گرایش در
کار است( .جیوادی آملیی )83 /8 :1831 ،ایشمان در زمینمة اطم ق عقمل بمر شمأن
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تکریکیِ نفس نیز معتقد است عقل عملی دو اصمط ح دارد :در اصمط ح اویمی،
عقل عملی مدرِک مطای

حکمت عملی (باید و نباید) اسمت کمه ایمن اصمط ح

رایج است ،اما در اصط ح دو ادراک حکمت عملی ،مانند ادراک حکمت نظری
فقط بر عهدة عقل نظری است که مسئوق جز و علم اسمت ،امما عمز  ،تصممیم،
اراده ،اخ ّ و سایر مطای

[تکریکی ،فعلی و] عملی همگمی بمر عهمدة عقمل

عملی است( .جوادی آملی )88 :1836 ،طبق رأی آیتاهلل جوادی ،اطم ق عقمل بمر
قوة عمتایه ،که مسئوق عز و اراده است ،میتواند به اشتراک یفظی باشد .آنچمه از
کلمات این گروه از فیلسوفان به دست میآید این است که قوة عمتایه قوهای جدا
از قوة علّامه است ،اما اینکه این دو قوه دارای مبدئی جداگانه از یکدیگر در نفس
انسانی باشند ،استفاده نمیشود.
نیمنگاهی به شأن ادراکی عقل در منابع دینی

مراد از شأن ادراکی عقل هر نوع ادراک منسوب به نفوس مختلف موجمود در
انسان نیست ،بلکه مراد ادراکات روح و قل

و نفس ناطقة انسمانی اسمت .سمایر

ادراکات نفس حیوانی به یکاظ آنکه تکت مدیریت و تمدبیر عقمل انسمانی واقمع
میشوند به ادراکات انسانی تغییر کمارکرد یما ماهیمت ممیدهنمد .تفماوت اصملی
ادراکات خیمایی و وهممی نفمس حیموانی بما ادراکمات عقلمی نفمس انسمانی در
حرکتآفرینی ادراک عقل به سمت خیرات است .یکی از این افعاق ادراکیِ نفمس
انسانی عقل است .در قرآن ،قوة عقل به معنای اسمی آن نیاممده اسمت امما فعمل
عقلورزی آمده است ،مانند آیات« :آن را پس از فهمیدنش دگرگون میکردند ،در
حایی که میدانستند» (بقحه )71 :و «اگر گوش میدادیم و میفهمیدیم ،در میان اهل
سعیر نمىبودیم» (ملك )13:و «جز دانایان آن را درک نممیکننمد» (عنكبیوت.)18 :
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بسیاری از مترجمان ،عقل در این آیات را به «فهم» ترجمه کمردهانمد .گمروههمای
نیز بر کارکرد ادراکی عقل دالیت دارند .گروهی از این احادیم

مختلف احادی

هم زمان بر چندین کارکرد ادراک امور نظری و ادراک امور عملی دالیمت دارنمد،
مانند روایت احمدبنمکمد از ابا عبداهلل

« :قوا اصلی انسمان عقمل اوسمت ،و

فطانت و فهم و حفظ و علم از عقل نشئت میگیرد؛  ...پمس ،هنگمامیکمه تأییمد
عقلش از نور بود ،عایم و حافظ و ذاکر و فَطِن و فَهِم باشد .پمس ،بمه وسمیلة آن
کیف و یِمت و حی

را میداند( ».شیخ کلینی 1)11/1 :1137 ،و گروه دیگمر بمر یم

فعل ادراکی مانند معرفت تأکید ممی ورزنمد ،ماننمد روایمت ابوایموب بغمدادی از
ابایکسن

« :به وسیلة عقل ،صادق بر خدا شناخته میشود .پس ،او را تصمدیق

میکند .و دروغگوی بر خدا شناخته میشود .پس ،او را تکذی
و روایت حسنبنعمتار از ابماعبمداهلل

میکند( ».همیان)

« :پمس ،بنمدگان خمدا بمه وسمیلة عقمل

خایقشان را میشناسند و اینکه مخلوق اویند و اینکه خدا مدبِّر ایشان است و آنها
تکت تدبیر اویند  ...و به وسیلة عقل ،حسن را از قبیح میشناسند( ».کلینی:1137 ،

13/1ی 9)18و روایت امیرایمومنین
نیست و قل

« :چشم خود را از آنچه الیمق بمه دیمن تمو

تو آن را نمیپسندد و عقل تو آن را انکار ممیورزد ،پمایین انمداز».

(تفسیح منسوب به امام جعفح صادق

 )8 :1133،مراد از انکار عقل ،به ی

احتمماق،

« 1دِعَامَةُ الْإِنْسَانِ الْعَقْلُ وَ الْعَقْلُ مِنْهُ الْفِطْنَةُ وَ الْفَهْمُ وَ الْحِفْظُ وَ الْعِلْمُ وَ بِالْعَقْلِ يَكْمُلُ وَ هُوَ دَلِيلُهُ وَ
مُبْصِرُهُ وَ مِفْتَاحُ أَمْرِهِ ،فَإِذَا كَانَ تَأْيِيدُ عَقْلِهِ مِنَ النُّورِ كَانَ عَالِماً حَافِظاً ذَاكِراً فَطِناً فَهِماً فَعَلِمَ بََِلِ ََ
كَيْفَ وَ لِمَ وَ حَيْثُ».
« 2فَبِالْعَقْلِ عَرَ فَ الْعِبَادُ خَالِقَهُمْ وَ أَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ وَ أَنَّهُ الْمُدَبِّرُ لَهُمْ وَ أَنَّهُمُ الْمُدَبَّرُونَ  ...وَ
عَرَفُوا بِهِ الْحَسَنَ مِنَ الْقَبِيحِ».
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حوزة عقل نظری و درک آن نسبت به اعماق منکر و ناشایسته و نابایسمته اسمت.
در این روایات ،معارف مربوط بمه حقمایق و واقعیمات ،ماننمد معرفمت خمایق و
مخلوق و نورانیت علم و ظلمانیت جهل ،و معارف مربوط به عمل انسمان ،ماننمد
اعماق حسن و قبیح و معروف و منکر ،مطرح شده اسمت .طبمق ایمن روایمات و
طوایف دیگر ،عقل ادات معرفت حقیقمت ،قموة مُمدرِک حُسمن و قُمبح و بایمد و
نبایدهای امور ،و قوة معنانگر و معنازاست.
ادلة روایی بر شأن تحریکی عقل

مراد از شأن تکریکی عقل تکری

و تصرّف عقل در قموای نفموس و ابمدان،

اداره و تدبیر امور نظری و عملی م یعنی مدیریت و تدبیر ادراکمات و تکریکمات
نفوس و ابدان م و صدور امر و نهی ،بع

و زجر و اراده افعاق و نکو آن اسمت.

عمده دییل بر شأن تکریکی عقل احادی

است؛ آنچه مهم است ایمن اسمت کمه

ثابت کنیم :از منظر روایات ،عقل دارای توان بع

و تکری

است ،یا ثابت کنیم:

بر قوای عملی نفس ،عقل به معنای حقیقی اط ق شده است.
در احادی  ،عقل دارای اصط حات دینی مختلف است .آنچه از موارد اط ق
عقل و مشتقّات آن و شئون و قوا و افعاق ادراکی و تکریکمیِ منسموب بمه عقمل
بدون اهماق حیثیات به دست میآید در قای

معمانی متنموعی قابمل ذکمر اسمت:

مخلوق اوق ،نور نبیت ،موجود مجرد نوری و روحانی ،فرشته ،نفس ناطقه انسانی،
قوة عاقله ،قوة نظریته ،قوة عملیته ،قل  ،ی ت ،حِجر ،حِجی ،نُهی ،حایمت و وصمف
خاّت گزینش و ترجیح خیر بر شرّ در نفس انسانی ،عمل عاق نه ،عقمل معماش
(عقل منفعتسنج) ،عقل معاد (عاقبتانمدیش) ،دیمن و شمریعت ،گموهر فطمری
متعلق به نفوس بشری ،فعل ادراک ،فعل تکری .
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عمدة این اط قات مربوط به عقل انسانی است و بعضمی از آنهما مربموط بمه
عقل روحانی و حقیقت نوری است که با عقل انسانی در ارتباط اسمت .در میمان
اط قات مربوط به عقل انسانی نیز تداخل حقیقت و اتکاد در معنما وجمود دارد،
اما حیثیات و جهات اط ق بمه دییمل شمئون و قموای گونماگون عقمل و جهمات
مختلف موجود در حقیقت آن متفاوت است.
در مجموع ،در برخی روایات ،عقل بهصراحت بر بعضی از معانی فوق اط ق
شده است و بعضی معانی نیز با م حظة استعماالت و اط قات عقل و اوصاف و
افعاق و شئون آن ،اصطیاد میگردد.
آنچه در اینجا مورد نظر است آن طایفه از ادیة روایی است کمه بما زبمانهمای
مختلف به شأن عملی عقل اشاره دارند یا در آنها بر قوا و افعاق عملی و مکرِّکمه
به سوی خیر اط ق عقل شده است .این طایفه خود به گروههمای مختلمف قابمل
تقسیم است که به برخی اشاره میگردد :برخی از مهمترین روایات باب معرفمت
نفس و روح و شئون آنها از جمله روایمت کمیمل از امیرایممومنین

در گمروه

نخست جای دارند( .مجلسمی99 - 99/99 :9999 ،؛ و نیمز ر.ک .بهمایی ،بمیتما:
999/9؛ حسنزاده آملی :9999 ،نکتمة  )9999در ایمن روایمت امما علمی

در

جواب سواق کمیلبنزیاد از معرفت نفس م ضمن اشاره به تعداد چهارگانة نفس
م قوا و خواّت هر کدا و مکل انبعاث نفوسِ دارای انبعاث را بیان فرممود .ایمن
چهار نفس عبارتاند از :نامیته نباتیته ،حستیتة حیوانیته ،ناطقة قدسمیه و کلّیمة ایهیتمه.
قوای نامیه که مکل بک

نیست .اما قوای نفس حیموانی عبمارتانمد از :سممع و

بصر و شمت و ذوق و یمس ،و خواّت آن رضما و غضم
قل

اسمت و انبعماث آن از

است ،و قوای نفس ناطقه عبارتاند از :فکر و ذکر و علم و حلم و نباهمت،
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و خواّت آن نزاهمت و حکممت اسمت و انبعماثی ندارنمد ،و قموای نفمس ایهیمه
عبارتا ند از :بهاء در فناء ،نعیم در شقاء ،عِزّ در ذُقّ ،فقر در غَناء و صبر در بَم ء،
و خواّت آن رضا و تسلیم است و مبدئش از خدا و معمادش بمه سموی اوسمت.
شاهد ما آن فقره از روایت است که اما

بعد از ذکمر قموای نفموس حیوانیمه،

ناطقه و ایهیه و خواّت آن نفوس و مکل انبعاث بعضی از آن نفوس ممیفرمایمد:
«وَ ایْعَقْلُ فِی وَسَطِ ایْکُلِّ» ،عقل در بین نفوس نقش وساطت دارد ،بدین معنما کمه
عقل در بین همة نفوس چهارگانه حضور دارد ،و بر همة نفوس و قوای ادراکی و
تکریکی و خواّت علمی و عملی آنها احاطه و تدبیر دارد که مقا رفیمع عقمل و
مهمترین شأن عملی آن را می رساند .این روایت ،ضمن معرّفی نفوس موجود در
حقیقت وجود انسان ،نقش عقل در بین آنها را بیان کرده اسمت .رابطمة عقمل بما
قوای نفوس و ابدان رابطة اما و مأمو است ،همان گونه که در روایمت دیگمر از
ایشان وارد شده است« :عقلها راهبران اندیشههایند ،و اندیشهها راهبران دقها ،و
دقها راهبران حسها ،و حسها راهبران اندا ها( ».کحاجكی133/1 :1113،؛ مجلسیی،

 )86/1 :1138سخن از راهبری و امامت عقل نسبت به سمایر قموا و افعماق نفمس،
ع وه بر آنکه نشان از غیریت اما و مأمو است ،بمه معنمای سملطنت و نفموذ و
اثرگذاری اما و اثرپذیری مأمو است ،نه آنکمه گممان رود حکایمت از کمارکرد
فکری عقل نماید.
روایت دیگر از وه بنمنبِّه به نقل از تمورات اسمت .در ایمن روایمت ،افعماق
سمع ،بصر ،أکل ،شُرب ،قیا  ،قعود ،خنده ،گریه ،شمادی و حمزن را بمه نفمس ،و
افعاق عرفان ،علم ،تعلّم ،حُکم ،عقل ،استکیا ،تکرّ  ،تفقّه ،تفهتم ،تکذّر و تقمدت را
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به روح نسبت داده است( .مجلسی133/13 :1138 ،؛ ابن بابويه111/1 :1833 ،ی.)111

1

موجته است که به جهت سنخ افعاق و مقابلة افعاق نفس بما افعماق روح ،ممراد از
نفس نفمس حیموانی بموده و ممراد از روح نفمس ناطقمة انسمانی باشمد .در بمین
کارکردهای منسوب به روح بعضی شناختی و بعضی عملی هستند .این روایات و
امثاق آن نشان میدهد که ادراکات و تکریکات حیوانی مستند بمه روح یما نفمس
حیوانی و ادراکات و تکریکات انسانی مستند به روح یا نفس ناطقه انسانیاند ،نه
آنکه مطلق امور عملی منسوب به نفس (نفس به قوق مطلق) و مطلق امور ادراکی
منسوب به روح باشند .همچنین ،استناد افعاق تکریکی بمه نفمس نبماتی و اسمتناد
افعاق ادراکی و تکریکی به نفوس حیوانی و انسانی منافی با استناد افعاق ادراکمی
و تکریکی به عقل فطری نیست ،زیرا همان گونه که در روایات سمابق گذشمت،
رابطة عقل با نفوس و ابدان رابطة اما و مأمو و آمر و ممأمور و شمیء مکمیط و
حاضر ساری در همة نفوس است.
روایت دیگر از مفضّلبنعمر از اباعبداهلل

است که در آن عقمل بمه عنموان

قوه ای از قوای نفس معرفی شده است؛ حضرت بعمد از ذکمر حمواست پمنجگانمه
(قوای نفس حیوانی) ،به قوای نفس انسانی اشاره کرده ،ممیفرمایمد« :ای مفضّمل!
تأمل کن در این قوایی که در نفس میباشند و جایگاه آنها در انسان؛ مراد فکر و
وهم و عقل و حفظ و غیر اینهاست( ».مفضلبنعمح ،بیتا77 :ی)73

در این ک  ،قوة عقل در بین قوای ادراکی دیگر ذکر شده و قسیم آنهما و نمه
« 1ثُمَّ بِالنَّفْسِ سَمِعَ ابْنُ آدَمَ وَ أَبْصَرَ وَ أَکَلَ وَ شَرِبَ وَ قَامَ وَ قَعَدَ وَ ضَحِكَ وَ بَکَى وَ فَرِحَ وَ
حَزِنَ وَ بِالرُّوحِ عَرَفَ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ وَ الرُّشْدَ مِنَ الْغَیِّ وَ الصَّوَابَ مِنَ الْخَطَاءِ وَ بِهِ عَلِمَ وَ تَعَلَّمَ
وَ حَکَمَ وَ عَقَلَ وَ اسْتَحْيَا وَ تَکَرَّمَ وَ تَفَقَّهَ وَ تَفَهَّمَ وَ تَحَذَّرَ وَ تَقَدَّمَ».
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مشرف و مکیط بر آنها نهاده شده است ،که معلو میشود منظمور از عقمل عقمل
ادراکی است ،نه عقل فطریِ متعلق به فطرت انسان .در توضیح قوای ذکرشده در
روایت ممکن است بگوییم :قوای چهارگانه فاکره ،واهمه ،عاقله و حافظمه اشماره
به قوای عقل استدالیی است که آدمی تا حدودی با آثار ظماهری و کمارکرد آنهما
اُنس دارد ،و اما در صدد تذکّر فواید آنها برای انسان و تنبیمه بمر نعممات ایهمی
است ،همانگونه که ممکن است تعبیر «وَ غَیْرَ ذَیِ » ،اشاره به سایر قوای علمی و
عملی نفس مانند قوة ذکر ،قوة علم ،قوة حلم و قوة نباهت باشمد کمه در روایمت
کمیل از امیرایمومنین

دربارة قوای نفس ناطقه انسانی وارد شده است.

طبق روایت مفضّل ،تفکّرِ قوة فکر (فاکره و مفکِّره) ،فعمل ادراکمیِ جمدایی از
عقلورزیِ قوة عقل (عاقله) است ،هر چند در تکقق فرایند ادراک با همم ارتبماط
تنگاتنم دارند .همچنین ،احادیثی که در تمجید تفکّر آمده ،مانند روایماتی کمه در
باب تفکّر اصوق کافی وارد شده است« :بهدرستی که تفکّمر دعموت بمه نیکمی و
عمل بدان مینماید»« ،همانا عبادت تفکّر در امر خدای عزّ و جملّ اسمت» و غیمر
اینها (کلینی ،)11-11 /1 :1137 ،غیر از افعاق و قوای ادراکی دیگمر ماننمد عقمل در
روایات دیگر از جمله در روایت مفضّل است .شاید بتوان فعل قموة فکمر و فعمل
قوة عقل را بر دیدگاه برخی اهل منطق و فلسفه تطبیق کرد ،آنجا که تفکّر مسمتند
به فاکره (متصرّفه) را به معنای مطلق اندیشه و حرکت فکری از معلو به مجهوق
و از مبادی به مراد و تعقّل مستند به قوة عاقلمه را بمه معنمای ادراک تصمورات و
تصدیقات میدانند .بنابراین ،عقل مذکور در روایت مفضّل که قسیم قوای ادراکی
دیگر و قوهای از قوای نفس ناطقه انسانی است م به قرینة صفات ذکرشده بمرای
هر کدا در روایات م اصط ح متفاوتی از اصط ح گوهر عقل فطری است.
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ممکن است گفته شود :طبق این آیات و روایات ،اط ق عقل در معنمای قموة
مُدرِکه حقیقت است و در معانی دیگر ،مانند حاالت و شئون عملی ،بمه اشمتراک
یفظی یا مجاز است .جواب این است که اوالً اصل در استعماق و اط ق هر یفمظ
در ی

معنا حقیقت و عد اشتراک یفظی است ،ثانیاً اصل معنای عقل در یغمت و

روایت در شئون عملی ،ماننمد بازدارنمدگی ،اسمتعماق شمده اسمت و نسمبت بمه
استعماق آن در معنای ادراک تناس

بیشتری دارد و ازاینروسمت کمه بما وجمود

مناسبت شأن عملی بازدارندگی با معنای عقل قاطعانه به اشتراک یفظمی اسمتعماق
عقل در شأن عملی آن حکم میکنیم و ثایثاً مطمابق صمریح برخمی ادیمه و ظماهر
بسیاری دیگر و شواهد و قراین مکفی در اثبات ادعا ،شئون عملی مختلف بمرای
عقل ثابت شده است و با این وجود ،نمیتوانیم اط ق عقل را در شئون عملیاش
به اشتراک یفظی یا مجاز بدانیم.
همچنین ،ممکن است گفته شود که در بسیاری از روایات ،عقمل بما اوصماف
ادراکی شناخته شده است و اوصاف عملی مذکور در روایات فوق و نکمو آن بمه
جهت ثمرات و فواید عملی مترت

بمر اسمتفادة صمکیح از ادراک عقمل و ایتمزا

عملی به یواز اندیشه و تفکّر عقلی است .در پاسخ میگوییم :اوالً ،طبق مسمتفاد
از برخی ادیه ،نقش مکوری علم و معرفت در تکری

و رسیدن به رشد و کماق

و اجتناب از موانع کماق نادیده گرفته نمیشود اما نفس استفاده از علم و معرفت
و نفس ایتزا به ثمرة عقل مُدرِک عیناً همان شمأن عملمی عقمل اسمت ،کمه از آن
سخن راندهایم .بهره نگرفتن از اندیشة صمکیح عقمل (عقمل نظمری) یما درسمت
نیاندیشیدن یا انکراف در اندیشه و یا عد ایتزا به اندیشة صکیح همه عیناً همان
عد بهرهمندی و تعطیل و خنثی رها کردن تواناییها و شئون و کارکردهای عقمل
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عملی یا درست استفاه نکردن از قوای مکرّکه یما سموء اسمتفاده یما انکمراف در
عملکرد قوای عقل مکِّرک است ،مانند بیتوجهی به قموای تمدبیر و اممر و نهمی،
بع

و زجر ،عز و اراده ،و یا حتی قوة فاعله ،و حصوق انکراف در آنهما .ثانیماً،

اگر ما توانایی نفس ناطقة انسانی را در رتبة عقل ادراکمی ،و کمارکرد عقمل را در
صرف ادراک خ صه کنیم ،با ظاهر بلکه صریح روایمات سمازگاری نمدارد ،زیمرا
خسارتهای واردشده بر نفس انسان به یکاظ بهره نگرفتن نفس از ادراک صکیح
عقل یا عد ایتزا عملی به اندیشة صکیح ،نهایتاً ،توجیهگر برخی ادیة نقلی است،
اما ظاهر و صریح بسیاری از ادیة واردشده دربارة عقل این است :عمل و خصماق
نی

و بهرهمندی و ایتزا نفس به علم و ادراک صکیح «عقل» خوانده میشود ،که

ما از آن به شأن عملیِ عقل یا عقل عملی یاد میکنیم و در مقابمل ،عمد ایتمزا و
عد بهرهمندی از علم و عمل نکردن به آن و داشتن خصاق زشت «جهل» خوانده
میشود .در جمع بین همة ادیه ،توجیهی جز توجمه بمه هممة شمئون عقمل بماقی
نمیماند.
این اشکاق را به گونة دیگری میتوان بیان کرد :به امور عملی نیز م که صادره
از نفس یا روح انساناند م به اعتبار مطابقتشان با ادراک صکیح عقل عقل اطم ق
شده است .در جواب میگوییم :نفس مانند عقل دارای معانی مختلمف اسمت؛ در
غای

استعماالت قرآن ،نفس به معنای شخص یا فرد مخاط

به خطماب اسمت:

«ال تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِالَّ وُسْعَها» (بقحه« ،)188 :یا أَیُّهَا اینَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ ایَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ
نَفْسٍ واحِدَ » (نساء« ،)1 :مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ» (مائده« ،)81 :یا أَیُّهَا ایَّذینَ آمَنُموا
اتَّقُوا ایلَّهَ وَ یْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ یِغَدٍ» (حشیح )13 :و غیمر ایمن مموارد .در بعضمی
موارد نیز حتی کارکرد ادراکی به نفس نسبت داده شده است« :وَ ما تَدْری نَفْسٌ ما
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ذا تَکْسِ ُ غَداً وَ ما تَدْری نَفْسٌ بِأَیِّ أَرْضٍ تَمُوتُ» (لقمان« ،)81 :فَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مما
أُخْفِیَ یَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ» (سجده )17 :و «عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ» (تكويح .)11 :در
بعضی موارد نیز معنای نفس دقیقاً روشن نیست« :وَ نَفْمسٍ وَ مَما سَموَّئهَا .فَأَیهْمَهَما
فجُورَهَا وَ تَقْوَئهَا .قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّئهَا .وَ قَدْ خَابَ مَن دَسَّمئهَا» (شیم )13-7 ::و «وَ
یَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَیْ ُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما کانَ یُغْنی عَنْهُمْ مِنَ ایلَّهِ مِنْ شَمیْءٍ إِالَّ حاجَةةً
فی نَفْسِ یَعْقُوبَ قَضاها» (يوسف .)63 :اما میتموان حمدس زد کمه نفمس در آیمة
نخست بر نفس انسانی [یا به عبارتی نفس ناطقه] و بر نفس انسمانی بما م حظمة
وصف م متکنندگی آن (نفس یوتاممه) و در آیمة دو بمر بماطن و درون انسمان
تطبیق میپذیرد .ایبته ،نفس یوتامه [یا طبق بعضی تعابیر ،وجمدان اخ قمی] نفسمی
جداگانه از حقیقت نفس ناطقة انسانی نیست بلکه همان نفس با صفات ملهمه از
سوی خدای متعاق است که در جای خود باید بک

شود.

بنابراین ،با قبوق ظواهر آیات در کلیت نفس و ،در عین حاق ،ایتمزا بمه مفماد
شبهه و اصرار بر آن باید پذیرفت که ادراک نیز منکصراً کارکرد نفس باشد و نمه
عقل .اما بر طبق روایات ،نفس شامل نفس نباتی ،حیوانی ،ناطقمة انسمانی و کلمی
ایهی می گردد و هر کدا از نفوس دارای قوا و افعاق ادراکی و تکریکی مختلمف
و خواّت جداگانه میباشند .عقل در این وسط میداندار و مدیر و مهیمن بر همة
قوای نفوس و ابدان است و آنها را به خدمت میگیمرد و آنهما را رهبمری و اداره
میکند .ازاینرو ،قوای ادراکی و تکریکی نفوس همگی ،تکت اختیار و اشراف و
مدیریت عقل ،به خدمت عقل درمیآیند و تابع و مطیع و ممأمور و ممأمو عقمل
میگردند ،در عین اینکه قوای نفوس نیز هستند .ممراد از قموا و افعماق عقمل نیمز
همین معناست؛ با این معنا وجهی برای اختصاّ و انکصار افعاق عملی به نفس
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و افعاق نظری به عقل باقی نمیماند .بنمابراین ،قموای ادراکمی و تکریکمی عقمل
همگی اموری منسوب به نفس ناطقة انسانیاند و همانگونه کمه ادراک ،در عمین
استنادش به عقل ،فینفسه ،کارکرد نفس انسانی نیز شمرده میشود و شأن ادراکی
عقل و قوای ادراکی آن جدا از نفس بهحسابنمیآیند ،همچنین ،طبمق روایمات،
افعاق عملی امر و نهی ،تدبیر امر ،بع

و زجمر ،عمز و اراده و غیمر اینهما تموان

دیگری به نا عقل عملی در نفس بهحسابمیآیند ،و دییلی ندارد منکصراً ادراک
را به عقل و اعماق عملی عقل را به نفس مستند نمود.
مطابق کارکرد و شأن تکریکی نفس و عقل ،توجیهی جز قایل شدن به قموای
عملیه برای نفس انسانی به نا قوای عقل عملی م مانند قوای آمره ،ناهیه ،ممدبِّره،
باعثه ،زاجره ،اراده و فاعله م باقی نمانده است؛ افعاق عملیِ صکیحِ صادر از ایمن
قوا (افعاق مطابق با موازین شرع و دین) ،در حقیقت ،خوراک قوای عقمل عملمی
در نفس انسانی اند ،در عین حاق که قوای عقل نظری ،مانند حاسته ،خیاق ،واهمه،
حافظه و متصرّفه طبق رأی فیلسوفان [با اخت ف در تعداد و تفسیر و مرات

آنها

از هیوالنی ،بایملکه ،بایفعل و مستفاد] و افعاق ادراکی صادر از آنها نیمز در قموای
عقل عملی و مرات

آنها از تهذی

ظاهر ،تطهیر باطن ،تکلیمه و فنما [طبمق رأی

فیلسوفان] اثرگذارند.
ایبته ،منظور ما از تعدد کارکردها و قوا و شئون عقل توانماییهمای موجمود در
فطرت عقل است ،و استناد کارکرد فعل و درک به عقل به معنای تکثر مصمادر و
تعدد مبادی آنها در نفس ناطقه مجرد واحد نیست ،چنانکه در مورد خداوند نیمز
چنین است.
در مورد استناد افع اق عملمی بمه روح نیمز بایمد گفمت :روح ماننمد نفمس در
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استعماالت قرآن در این معانی بهکاررفتهاست :روحایقدس (بما توجمه بمه تفاسمیر
مختلف) ،روح به معنای اعظم م ئکه ،روحاهلل در وصمف حضمرت عیسمی

،

روح منسوب به ذات اقدس ایهی که در آد دمیده شد .دو کاربرد آخر ممیتوانمد
متناس

با روح انسان باشد که همان حقیقت مجرد متعلق به وجود انسان است و

ارتباط مستقیم با بک

از شئون عقل انسان ندارد .در استعماالت حدیثی نیز روح

به معانی مختلفی بهکاررفتهاست که یکی از آنها حقیقت درونی انسان یا مرتبمهای
از آن است و دیگری به معنای نفس مجرد متعلق به بدن است.
همچنین ،ممکن است گفته شود که بسیاری از افعاق عملمی یادشمده در شمأن
عملی عقل ،مانند بع

و زجر ،شوق و اشفاق ،و رجا و خوف ،مربوط به حاالت

قل  ،و افعاق ادراکی مربوط به قوای عقلاند .جواب این پرسمش را در روایمات
باب قل

باید جست .در آیات و روایات ،قل ْ ادات و ابزار شناخت و وسیلهای

برای عقل ورزی ،فقه و فهم و صدور رأی و أمر معرفی شمده اسمت ،نمه صمرف
حاالت احساسی و عواطف ،مانند روایت تفریق فروض ایمان بر جموارح کمه در
فقرهای از آن آمده است« :فَمِنْهَا قَلْبُهُ ایَّذِی بِهِ یَعْقِلُ وَ یَفْقَهُ وَ یَفْهَمُ وَ هُوَ أَمِیرُ بَدَنِمهِ
ایَّذِی یَا تَرِدُ ایْجَوَارِحُ وَ یَا تَصْدُرُ إِیَّا عَنْ رَأْیِهِ وَ أَمْرِهِ» (کلینیی )81/1 :1137 ،و امما
کاظم

در تفسیر آیة «إِنَّ فِی ذیِ َ یَذِکْرى یِمَنْ کانَ یَهُ قَلْ ٌ أَوْ أَیْقَى ایسَّمْعَ وَ هُوَ

شَهِید» (ق )87 :قل

را به عقل تفسیر نموده اسمت( .همیان)16/1 :؛ از ایمن آیمه و

سایر آیات گذشته استنباط مىشود عقلورزی کار قل
در توضیح روایت اظهار مینماید که کلمة قل

است .ع مه طباطبایی نیز

در آیه به معناى آن نیرویى اسمت

که آدمى به وسیلة آن تعقل مىکند و حق را از باطل تمیز مىدهد و خیر را از شر
جدا مىکند و بین نافع و مضر فرق مىگمذارد( .موسیو همیدان )188/13 :1871 ،
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بنابراین ،اختصاّ ادراک و عقلورزی به عقل و اختصاّ حاالت عملمی نظیمر
با آیات و روایات سازگاری ندارد .به نظر میرسد که تفسیر

بع

و زجر به قل

قل

به عقل و انتساب عقلورزی بمه قلم

در آیمات و روایمات بمه گونمههمای

مختلف قابل توجیه است که تفصیل آن به درازا میکشد .ما در اینجا به سه وجمه
اشاره میکنیم:
وجه اوق آن است که این تفسیر به اعتبار آثار ادراکی و معرفتى است کمه در
حاصل مىشود .در توضیح این وجمه

اثر اکتساب مُدرَکات و معقوالت براى قل

میگوییم« :ذکری» ،طبق روایت کمیل ،کار قوة ذکر از قوای نفس ناطقه اسمت ،و
نفس ناطقه بر نفس حیوانی احاطه و شرافت دارد ،همانگونه که نفس حیوانی بر
نفس نباتی .و چون مکل انبعاث حمواست پمنجگانمة نفمس حیموانی قلم
حیوانی) خوانده شده است ،قوای منبع

از قل

(قلم

و خود منبعم عنمه (قلم ) در

مرحله نازقتری از قوای نفس ناطقه قرار دارند .از سوی دیگر ،طبق روایات ،ذکر
قوة ذاکره (از قوای نفس ناطقه) بر قل

حیوانی اثرگذار است .ازاینرو ،مفاد آیمه

این است که در آن (حقایقی از روز رستاخیز و سرگذشت اممم سمابقه) ،تمذکّری
برای صاحبان دق عق نی و انسانی است ،دیی کمه تکمت نفموذ نفمس ناطقمه بمه
واسطة گوهر عقل ،بهتدریج ،شموق و جامعیت و احاطه تدبیر نسبت به سایر قوا
مییابد .بدین م حظه است که اما
است .گویی اما در آیة  99سورة ق قل

قل

در آیه را بمه عقمل تفسمیر فرمموده

را با تأثّر فعلی آن از قوة ذکمر از قموای

نفس ناطقه تفسیر فرمود .به عبارت دیگر ،شیء (قل ) با عنایت به وصمف مهمم
آن :عق نیتِ حاصله در پرتو نفس ناطقه و قوای عقلی آن ،استعماق شده است.
وجه دو آن است که قل  ،طبق بعضی استعماالت ،به حقیقت یا مرتبمهای از
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باطن اط ق میشود و عقل همان عقل فطری آدمیاست ،که به یکاظ وحدت این
دو در مرات

نفس انسانی بهجای هم بهکاربردهمیشوند .پس ،تفسیر قل

به عقل

با عنایت به وحدت مصادر آنها در عملکردهما و شمئون مختلمف بمهویمژه شمأن
ادراکیِ آنها است ،و شأن ادراکیِ استدالیی و شمهودی در بسمیاری از مراتم
قل

و عقل فطری قابل انتساب است .به سمخن دیگمر ،ممراد از قلم

بمه

در اینجما

حقیقت آدمی یا مرتبه ای از باطن است که حقیقمت آن بما عقمل مُمدرِک و عقمل
فطری در عملکردها و شئون مختلمف یگانمه اسمت .شماهد ایمن یگمانگی کلممة
«ذکری» در آیة قبل (إِنَّ فِی ذیِ َ یَذِکْرى یِمَنْ کانَ یَهُ قَلْ ٌ أَوْ أَیْقَمى ایسَّممْعَ وَ هُموَ
شَهِید) است که در آیه به قل

مُدرِک استناد داده شده است ،در حایی کمه ظماهر

امر آن است که «ذکری» فعلی ادراکی در کنار سمع است کمه منسموب بمه عقمل
ادراکی است .مویِّد این مطل
قوق برخی ،مراد از قل

موضع شیخ طوسی در تفسیر التبییان اسمت کمه از

در آیه را ،به قرینة تعبیر «ذکری» ،عقمل دانسمته و بمدون

اظهار نظر از کنار آن گذشته است ،که ظاهر آن تأیید مطل

یا دستکم عمد ردت

آن است( .طوسی [شیخ] ،بی تا )871/8 :آیة فوق بهمثابه آیة 99سورة مل

است کمه

میفرماید« :و مىگویند :اگر ما مىشنیدیم یا تعقمل ممىکمردیم ،اهمل ایمن آتمش
سوزنده نمىبودیم» .ایشان در این آیه ،بهجای جمع بین قل

و سمع ،بین عقل و

سمع جمع کرده است .این دو آیه خود شاهدی بر تفسیر قل

به عقمل در کم

اما

است.
وجه سو آن است که حقیقت عقل همان حقیقت روح و نفس و قل

انسانی

است و نفس انسانی بدون عقل همانند نفس حیوانی است .شاهد این سخن ک
امیرایمومنین

است ،آنجا که میفرماید« :انسان عقمل و صمورت اسمت .پمس،
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کسی که عقلش او را به خطا بیندازد ،و تنها م زممش صمورت [ظماهری] باشمد،
کامل نبوده ،بهمنزیة کسی است که روح ندارد( ».مجلسی 9)7/71 :1138 ،این روایت
به این حقیقت ایمان دارد که عقل بهمنزیة روح (حقیقت درون آدممی و قلم
برای کایبد ظاهری است .پس ،ماهیت انسان یعنی قل

و درون او به عقمل بسمته

است و انسان بدون عقل صورتی ظاهری بیش نیست .تفسیر قل
اما کاظم

او)

به عقل در بیان

نیز بدین م حظه است که عقلْ جوهر درون نفس انسانی اسمت و

کسی که دارای عقل باشد دارای قل

انسانی میباشد .پس ،تعبیر «یممن کمان یمه

قل » به این نکته اشاره دارد که در آن امر برای قل

انسمانیِ دارای گموهر عقمل

تذکّر است .به همین جهت ،در بعضی روایات نیز فعل ادراکی تفکّمر (عم وه بمر
تذکّر) به قل

نسبت داده شده است( .نعمانی 9)166/1 :1887 ،علّتْ آن اسمت کمه

همة قوای ادراکی عقل ،از جمله قوة مفکّره ،منسوب به قل

است و از توانهمای

شمرده میشوند .م صایح مازندرانی نیز در توضیح ک

را

قل

اما

در فقرة «یِمَنْ کانَ یَهُ قَلْ » به عقل تفسیر فرموده است« :اط ق قل
حی

یغت و عرف شایع است .ازاینروست که قرّاء قل

تفسیر کردهاند .و قوق کسی که میگوید« :قل

که قل

بمر عقمل از

در این آیه را بمه عقمل

واعٍ یتفکّر فی ایکقائق» آن معنایی

را که مما اراده کمردیم (عقمل) ،ممیگویمد ،زیمرا تفکمر از صمفات عقمل اسمت».
(مازندران  )171/1 :1831،به هر حاق ،استناد تذکّر و تفکّر و تعقّل به قلم  ،عقمل،
« 1الْإِنْسَانُ عَقْلٌ وَ صُورَةٌ فَمَنْ أَخْطَأَهُ الْعَقْلُ وَ لَزِمَتْهُ الصُّورَةُ لَمْ يَكُنْ كَامِلًا وَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا
رُوحَ فِيهِ».
« 2انتبهوا من رقدة الهوى و ال يَهبن عنكم ما يقوله الصادقون
واعيةٍ و قلوبٍ مفكِّرة».

صفحاً باستماعكم إياه بغير أذنٍ
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متذکّره و مفکّره هر کدا بمه حیثیتمی صمکیح اسمت .حاصمل آنکمه در آیمات و
روایات ،قل

م تکت مدیریت و سلطنت عقل م مرکز ورود و خرو ادراکات و

احساسات ،گرایشها و جاذبهها ،رانشها و دافعهها و امور معرفتی و فرامعرفتمی
شناخته شده است.
گروه دو روایاتی است که ماهیت عقل را به عمل یا شمئون عملمی و علممی
تعریف کرده ،تشعت
رسوق خدا

افعاق ادراکی و تکریکی را از عقل می رساند ،مانند روایمت

که فرمود« :سیتد اعماق در دو خانه (خانة دنیما و آخمرت) عقمل

است( ».کحاجك  1)81 /1 :1113 ،و نیز روایت مهم دیگمر از ایشمان در جمواب از
مسائل شمعونبنالوی از حواریون عیسی

است .در فقرهای از این روایمت در

وصف عقل این چنین آمده است« :بهدرستی که عقل زانوبند جهل است ،و نفمس
مانند خبی ترین جنبندگان است که اگر بسته نشود ،حمله میکند .پمس ،حلمم از
عقل و علم از حلم ،و رشد از علم ،و عفاف از رشد ،و صیانت از عفاف ،و حیما
از صیانت ،و رزانت از حیا ،و مداومت بر خیمر از رزانمت ،و کراهیمت از شمرّ از
مداومت بر خیر ،و طاعت از ناصح از کراهیت از شرّ منشع

میشوند .پس ،این

اصناف دهگانه از انواع خیرند( ».ححّان  9)13-11 :1131 ،در این ک

بلند ،عقل بمه

عنوان منشأ حلم معرفی شده است؛ حلم وصف و توانی معنوی در شکلِ حایمت،

 1به نظر میرسد تعبير به «عقلِ رعايت» در بعضی روايات که در مقابل «عقلِ روايت» آمده
است به شأن عملی عقل اشاره دارد (فتال نيشابورى)4/1:1813 ،
 2و نظير اين روايت روايتی از اباعبداهلل

است که میفرمايد« :بين بندگان از اين پنج امر

چيزی کمتر قسمت نشد :يقين و قنوع و صبر و شکر و آن چيزی که همة اينها به وسيلة آن
کامل میشوند ،يعنی عقل( ».فتال نيشابورى)8/1:1813 ،
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عادت و ملکه ،و مقا و منزیت است که مربوط بمه قموة عملمی عقمل اسمت کمه
صفات عاییة علم و رشد و به تبع ،عفاف و صیانت و حیا و رزانمت را بمه دنبماق
میآورد .نکتة قابل توجه در این روایت آن است کمه حضمرت قبمل از ذکمر همر
کارکرد و اثری برای عقل حلم را بیان کرده و صفت علم را از آثار حلمم شممرده
است که نقش عقل تکریکی و عملی را در شکلگیمری صمکیح عقمل ادراکمی و
نظری دارد .در ادامه روایت به وصف مداومت بر خیر اشاره میشود که به معنای
استمرار همراه ثبات بمر خیمرات اسمت و نیمز الزممة حایمت تکممل و تکفمظ و
خودنگهداری و بازداشتن نفس از شرور و آیودگیها است که همه از سنخ حلمم
منشع

میشوند .به دنباق مداومت بر خیرات نیز کراهمت از شمرور و طاعمت از

ناصح تکقق مییابد .همة این صفات حسنه نتیجة قوت عقمل عملمی بمه وسمیلة
تغذیه از سرچشمة ایمان به خداست .روشن است که هممة ایمن صمفات دهگانمه
بهجز علم به شأنی غیر از ادراک عقل مستندند و دستکم برخمی از آنهما ،ماننمد
عفاف ،صیانت ،حیا و کراهت از شرّ ،به قوة مانعه و زاجمرة عقمل مکتمرِک تعلمق
میگیرند .ایبته ،شاید بتوان تشع

حلم از علم را طبق ی

وجه به ایمن صمورت

توجیه کرد که مراد از علم شأن روشنایی و بینش و بصیرت عقل و قل

است ،نه

صرف ادراک یا مجموعهای از ادراکات عقل .ازاینرو ،سنخ علم ایهیِ منشمع
عقل مقدس و منشع
شیطنت یا مسب

از حلم ناشی از آن غیر از علومیاست که سب

از

ض یت و

از آنها هستند .چنین علمی وصفی ایجمابی و عملمی و بایفعمل

برای عقل (در مقابل وصف عدمی جهل) است که خود مکرِّک نفمس بمه سموی
رشد میگردد .با این توجیه ،شأن ادراکی عقل نظری نیز میتواند به ی

معنما بمه

شأن عملی عقل مستند گردد ،زیرا خود علم نیز نوعی فعل برای عقمل مکسموب
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میگردد .در واقع ،عقل نظمری خمود مککمو احکما عقمل عملمی اسمت ،زیمرا
عقلورزیِ نظری عملی است که احکا عقل عملی بر آن صادق است .این مطل
نافی این نیست که احکا خاصتی برای عقل نظری وجود داشته باشد.
از این گروه ،روایت سماعةبنمهران از اباعبمداهلل

در جنمود عقمل و جهمل

است که خصاق و افعاق علمی و عملی را برای عقل برمیشممارد( .کلینیی:1137 ،

18 -13/1؛ ر.ک .بحقی ،بیتا186/1 :ی 1)183عقمل در روایمت ،هرچنمد عقمل مجمرد
نورانی و روحانی است ،حقیقتی مجرد مربوط به عقوق جزئی بشری است ،زیمرا
مراد از جنود عقل خصاق و قوای عقل روحانی است که به روح و نفمس نبمی و
وصی و مومن و سایر موایی تعلق میگیرنمد ،هممانگونمه کمه امما
حدی
قل

در ذیمل

فرمود« :و این خصاق جز در پیامبر و وصی پیامبر و ممومنی کمه خداونمد
او را برای ایمان امتکان کرده است کامل نمیشمود .امما سمایر مموایی مما از

بعضی از این جنود خایی نیست تا اینکه استکماق یابد و از جهل پماک گمردد؛ در
این هنگا است که در درجة باال با انبیا و اوصیاست .و همانا این فوز با معرفمت
عقل و یشکریانش و با دوری کردن از جهل و یشکریانش درک میشود .خداوند
ما و شما را بر طاعت و مرضاتش موفق بدارد( ».کلینی)18/1 :1137 ،

خصاق و افعاق ادراکی ممذکور در روایمت عبمارتانمد از :تصمدیق در مقابمل
جکود ،معرفت در مقابل انکار ،علم در مقابل جهلِ علمی ،فهم در مقابمل حُممق،

 .1نظير اين روايت روايات ديگری در خلقت عقل و تشعب قوای ادراکی و تحريکی از آن
است ،مانند روايت رسول اکرم
همان.)4-8 :

در خلقت عقل از نور مخزون مکنون و قوای آن (ر.ک.
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فهم در مقابل غباوت ،یقین ،ش ت ،ظنّ ،تفکّر و حفظ که هممه مربموط بمه قموای
ادراکی عقلاند .اما خصاق عملی دیگر که مکرّک شمرده میشوند عبمارتانمد از:
رجاء ،عدق ،رضا ،طمع ،توکّل ،رأفت ،عفّت ،زهد ،رِفق ،رهبت ،تواضمع ،تَمودت،
حلم ،صمت ،استس  ،تسلیم ،س مت (ضد ب ء) ،س مت غی

(ضمد ممماکره)،

عفو ،رقّت ،صبر ،صفح ،غنمی ،تعطّمف ،قنموع ،مُواسمات ،ممودتت ،وفما ،طاعمت،
خضوع ،ح ت ،صدق ،حمقّ ،امانمت ،اخم ّ ،شمهامت ،ممدارات ،کتممان (ضمد
افشاء) ،نماز ،صو  ،جهاد ،حمجت ،مکافظمت و صمیانت از کم  ،بمرّ بمه وایمدین،
حقیقت (ضد ریاء) ،معروف (فعل معروف به ی

وجه ظاهر) ،سَتر (ضد تبمرّ )،

تقیته ،انصاف ،تهیئه (بغی) ،نظافت ،حیاء ،قصد ،راحت ،سهویت ،برکمت ،عافیمت،
قوا  ،حکمت در مقابل هوا ،وقار ،سعادت ،توبه ،استغفار ،مکافظت ،دعا ،نشماط،
فرح ،ایفت و سخا.
طبق این روایت ،به اعتبار تعلق این خصماق و افعماق بمه قموا و مبمادی عقمل
روحانی و ،به تبع آن ،به عقوق انسانی ،بسیاری از این خصاق و افعاق مربموط بمه
مبادی و قوای عملی و تکریکیاند ،که در بین آنها نیمز بعضمی متعلمق بمه قموای
تکریکی باعثه و زاجره ،برخی متعلق به قوای مُکرِّکه اممر و تمدبیر و برخمی نیمز
مانند انجا نماز و جهاد و حجت م هرچند به قوة مکِّرکة فاعله متعلق ممیباشمند م
تکت قوه امر و تدبیر عقلاند .مراد ما از قوة مکِّرکة فاعله قوة مکرِّکة اعضاسمت
که بسیاری از فرایض ایمانی به واسطة آن انجا میگیرد .ایبته ،روشن اسمت کمه
هر تکری

عض نی و بدنی بدون تکری

قوای مکرِّکة باطنی ممکن نیست امما

به یکاظ افعاق و حیثیات مختلف ،قوا نیز مختلف میشموند ،و عمد یکماظ آنهما
اهماق حیثیتات بدون دییل است.

سال هفتم ،بهار  ،3131شماره مسلسل 31

998

اين روايات با روايات ديگری که فقط انشعاب افعال ادراکی را از عقل ذکر
میکند ،مانند روايت سابق از اباعبداهلل

که منشأ فطانت و فهم و حفظ و علم

را عقل میشمارد ،قابل جمع است  ،زيرا اثبات اين افعال برای عقل نفیکنندة
افعال غيرادراکی ديگر برای عقل نيست.
از این گروه ،روایاتی است که بر شأن اطاعت عقل از خداوند در بیان ماهیمت
و شئون عقل تأکید میورزد :مانند روایتی دیگر از رسوق خدا

که در جواب

چیستی عقل فرمود« :عقل عمل به طاعت خداست ،و بهدرستی که عملکننمدگان
به طاعت خدا همان عاق ناند( ».فتال نیشابور  )1/1 :1871 ،و مانند روایت مروی
از ایشان که میفرماید« :خداوند عقل را به سه جزء تقسیم کرد .پس ،هر کس این
سه در او باشد عقلش کامل است ،و هر کس این سمه در او نباشمد عقمل نمدارد:
حُسن معرفت به خدا ،حُسن اطاعت برای خدا ،و حُسن صبر برای خدا( ».همیان:

 )8/1صریح این روایات تعریف عقل به اطاعت ،یا تجزیه عقل به اجزای ادراکمی
یعنی معرفت و به اجزای تکریکی یعنی اطاعت و صبر است.
و مانند روایت عبداهللبنسنان که میگوید :نمزد اباعبمداهلل

از شخصمی کمه

گرفتار وسواس در وضو و نماز است یاد کمرد و گفمتم :او ممرد عماقلی اسمت.
اباعبداهلل

فرمود« :کدا عقلی دارد ،در حایی که اطاعمت از شمیطان ممیکنمد».

گفتم :چگونه اطاعت از شیطان میکند .اما فرمود« :از او بپرس که این وسمواس
به خاطر چه چیز است ،در جواب تو خواهد گفت از عمل شیطان( ».همان)11/1 :

در این روایت ،اطاعت از فرمان شیطان بهصراحت نشانة نداشتن عقل دانسته شده
است و اطاعت از فرمان حق تعایی به طور ضمنی م ک داشتن عقل و عق نیمت
عملی به حساب آمده است ،بهویژه اینکه شخصِ وسواسی می داند که شمیطان را
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در امرش اطاعت میکند .پس ،طبق این روایمت ،صمرف ادراک و دانسمتن منشمأ
وسواسی برای عاقل نامیدن شخص کافی نیست ،بلکه اطاعمت از فرممان عقمل و
حق تعایی و پرهیز از اطاعت امر شیطان نشانة دارایی عقل میباشد .مقابل عقل و
عق نیت عملی جهل و جهایت عملی است ،همانگونه که مقابل عقل و عق نیت
نظری جهل و جهایت نظری است؛ مجموع عقل عملی و نظری ،وصف عاقلیمت را
تشکیل میدهد ،همان گونه که مجموع جهل علمی و عملی رسم جاهلیت است.

9

از این گروه روایاتی است که با بیان افعماق و صمفات عملمی عقمل ،مما را در
شناخت قوای عقل عملی یاری ممیرسماند .در برخمی از ایمن گمروه ،گمزینش و
رغبت و اتّصاق عقل به عِلویات و گرایش آن به سمت معنماگروی و ،در مقابمل،
زهد و انفصاق آن از سِفلیات جزء شئون عقل آمده است ،مانند روایت منقموق از
رسوق اکر

که میفرماید« :انسان چیزی بهتر از عقلی کمه او را بمه همدایت

رهنمون شود و از پستی باز دارد به دست نیاورده است( ».راغب اصیفهانی:1111 ،

 .)173و نیز از ایشان منقوق است که از کنار کسى میگذشتند [که حایی غیرعادی
داشت] .پرسید« :او را چه مىشود؟» گفتند :دیوانمه اسمت .فرممود« :نمه ،او بیممار
است .دیوانه کسى است که دنیا را بر آخمرت برگزینمد( ».مجلسیی)181/1 :1138 ،

بدین ترتی  ،پیامبر اکر

با زبان سل

و با معرفی دیوانة حقیقی بمه معرفمی

عاقل حقیقی پرداخت .و از این قبیل است روایت حضرت على

است ،که در

تکدید عقل یا وصمف عماق ن ممیفرمایمد« :حمدت خمرد جمدا شمدن از [دنیماى]
« 1جاهليت» مصدر جعلی گرفته شده از «جاهل» است که به لحاظ هر دو نوع جهل :جهل
از لحاظ علمی و عملی ،بهکارمیرود ،همانگونه که در آيات قرآن به جاهليت اولی اشاره شده
آنجا که میفرمايد« :وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى» (احزاب)88 :
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نابودشدنى و پیوستن به [آخرت] ماندنى است»( .تمیمیآمدی )813 :1113،و نیز از
ایشان منقوق است« :حدت خرد عاقبتاندیشى و خشنودى به قضاى ایهمى اسمت».
(همان) و نیز اباعبداهلل

خطاب به هشا میفرماید« :عاق ن کسانی هسمتند کمه

در دنیا زهد ورزیده ،به سوی آخرت رغبت نماینمد( ».کلینیی )13/1 :1137 ،و نیمز
میفرماید « :عاقل کسی است که به کم از دنیا با داشتن حکمت راضی باشد و بمه
کم از حکمت با داشتن دنیا راضی نباشد( ».همان) در این قبیل از روایمات ،شمأن
اتّصاق و انفصاق و وادارندگی و بازدارندگی عقل ،یعنمی هممان انفصماق از اممور
فانی و عد رغبت و رضایت به سِمفلیتات ،و اتصماق بمه اممور بماقی و رغبمت و
رضایت به عِلویتات از کارکردهای عقل و اوصاف عاق ن شممرده شمده اسمت و
حاکی از قوای عقل عملی مانند قوای باعثه و زاجره و غیر آن است.
برخی روایات دیگر از این گروه بر قوة امر و تدبیر عقل و شمئون ممدیریت و
امامممت و امممارت و ادارة امممور و صممدور رأی و امممر و نهممی و ارادة ادراکممات و
تکریکات دالیت دارد که بعضی از این تعابیر در احادی
بعضی دیگر مانند روایت منقوق از امیرایمومنین
است( ».خوانسار )161 :1866 ،؛ بنابر ی

سمابق گذشمت ،امما در

آمده است« :عقل مم ک اممر

وجه منظور این است که مم ک تمدبیر

همة امور (امور نفوس و ابدان) عقل است .وجه دیگر که ممکن است از فکموای
ک

و قراین خارجیه قابل استفاده باشد این است که میمزان درسمتی اممور عقمل

است .همچنین ،ایشان در ضمن ک می فرمود« :عقلمی بمه ماننمد تمدبیر نیسمت».
(مجلسی )11/71 :1138،این فرمایش به دو معنا حممل ممیشمود :یکمی بمه معنمای
عاقبت امور را دیدن و درنظرگرفتن ،که مناس
به معنای رعایت کردن جهات ی

است با تعبیر تدبُّر بیاید و دیگری

امر و مدیریت آن بما توجمه بمه درنظرگمرفتن
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عاقبت آن است .در صورت صکت معنای دو  ،که خایی از وجه نیست ،اما
تدبیر عملی عقل را  -براساس ادراکات عقل نظری  -از شئون عقل ممی شممارد.
روایتی دیگر از این دسته روایت سابق از احمدبنمکمد از اباعبداهلل

است که

فرمود« :عقل کلید گشایشدهندة امور شناخته شده است 1».مفتاحیتت امور هممان
راهگشایی و تدبیر و اداره و اممارت بمر اممور شمخص عاقمل اسمت .در روایمت
ابوعمرو زبیری از اباعبداهلل

شبیه همین تعبیر دربارة قلم

وارد شمده بمود« :وَ

هُوَ [قل ] أَمِیرُ بَدَنِهِ ایَّذِی یَا تَرِدُ ایْجَوَارِحُ وَ یَا تَصْمدُرُ إِیَّما عَمنْ رَأْیِمهِ وَ أَمْمرِهِ» .در
توجیه استعماق قل

به جای عقل در این روایت و امثاق آن یم

وجمه قموی آن

است که به جهت مدیریت و احاطه و اشراف و امامت عقمل بمر قلم ِ ممأمو و
مأمور عقل و اکتساب توانشناختی و فراشناختی قل
امر به قل

از عقل ،اممارت و صمدور

نسبت داده شده است.

گروه سو روایاتی است که عقل را وسیلة پرستش ،تعبتد ،عبودیمت ،تسملیم و
اطاعت از امر خدا و توستل بمه سموی او دانسمته اسمت و ،در مقابمل ،اسمتکبار و
استدبار جهل از امر ایهی را مطرح ساخته است ،ماننمد روایمت اباعبمداهلل

کمه

شخصى از ایشان پرسید :عقل چیست؟ اما فرمود« :چیزی است که به وسمیلة آن
خدا پرستش شود و بهشت به دست آید ».پرسید :پس ،آنچه معاویه داشمت چمه
بود؟ فرمود« :آن نیرنم است؛ آن شیطنت اسمت؛ آن نممایش عقمل را دارد ،ویمى
عقل نیست( ».همان )11/1 :عقل معاویه در خدمت عبودیت خدا نیست ،بلکمه در

 .1تعبير به مفتاحيت امر در شأن عقل در منابع ديگر نيز وارد شده است( .ر.ک.
کراجکى)8 /1 :1410،
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خدمت هوا و تکت بردگمی و اممارت نفمس اسمت ،چنمانکمه امیرایممومنین
س اممارهانمد».
میفرماید« :چه بسمیار عقمل همایی کمه تکمت اسمارت هموا و نفم ِ
(نهجالبالغه :1111 ،حكمت)111یکی دیگر از روایتهای این گروه روایت مفضل از
اما صادق

است« :امیرایمومنین به طور دائم میفرمود :خدا با چیمزی بهتمر از

عقل پرستش نشده است( ».کلینی )13/1 :1137 ،صریح روایت این است که عقمل
ابزار پرستش (اعم از علم و عمل) است ،نه صرف ابزار ادراک .ایبته ،روشن است
که طبق روایات ،طل

علم و تفکّر یکی از مهمترین عبادات و از ابزار توستل بمه

عقل برای عبودیت است .اما انکصار عبادت به علم و تفکّر و اینکه علم و ادراک
را تنها شأن ابزاری عقل برای پرستش تلقّی کنیم ،با روایات دیگر در زمینة عبادت
و با وجه تسمیة عقل در یغت و روایات همخموانی نمدارد ،بلکمه در بسمیاری از
روایات ،شأن بازدارندگی و وادارندگی به طور مطلمق آممده و منکصمر در جنبمة
ادراک نیست ،و انکصار آن در ادراک مُکرِّک دییلی قاطع میطلبمد تما از ظمواهر
بسیاری از روایات و نصوّ واردشده صمرف نظمر نمماییم .افمزون بمر ایمن ،در
بسیاری اوقات ادراک است ویی پرستش خدا و کس
وبایی به عهدة صاح

بهشت نیست ،بلکمه علمم

آن است .بنابراین ،چرخة عبودیت به وسمیلة عقمل آنگماه

تکمیل میگردد که همة ظرفیت عقل که عمدة آن شأن بازدارندگی و وادارنمدگی
است بروز نماید .و نیز از روایت معتبر دیگر از اما باقر

استفاده میشمود کمه

اساس خلقت عقل بشر بر پایة عبودیت شکل گرفته است ،آنجا کمه ممیفرمایمد:
چون خدا عقل را آفرید ،از او بازپرسى کرده ،به او گفت :پمیش آى .پمیش آممد.
گفت :بازگرد .بازگشت .فرمود« :به عزت و ج یم سوگند ،مخلوقى که از تو پیش
من مکبوبتر باشد نیافرید و تنها تو را به کسانى کمه دوستشمان دار بمه طمور
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کامل داد  .همانا امر و نهى کیفر و پاداشم تنها متوجمه تمو اسمت( ».همیان)13/1 :

فقرة اخیر نشان میدهد که این حقیقتِ مخلوق امری است کمه در بسمتر خلقمت
انسان قرار میگیرد و به او عطا میشود تا جریان حجیتتِ اممر و نهمی و ثمواب و
عقابِ ایهی به وسیلة آن تکقق پذیرد؛ آنگونه نیست که جریان خلقت عقل امری
جدای از خلقت انسان فرض شود ،بلکه طبق این روایات ،عقل جزئی از حقیقت
انسان تلقی میشود ،جزئی که رابطهاش با وجود او رابطة دوسمتی و معاونمت در
قرب ایهی است ،نه چیزی که در طریق دشمنی با انسانیت و کماق او واقع شمود،
همانگونه که در روایت آمده است« :دوست هر کسی عقل او ،و دشممنش جهمل
اوست( ».همان )11/1 :در روایت مهم دیگری ،اساس دین بر پایة عقل ذکر شده و
فرایض بر عقل فرض شده است و پروردگار به وسیلة عقل شمناخته شمده و بمه
وسیلة عقل به پروردگار توسل شده است که تعابیر نشمان ممیدهمد :عقمل دارای
ظرفیت ادراکی و فراادراکی و عملی است ،زیرا دیانت و فرایض تنها امور نظمری
نیست ،بلکه عمدة دین و فمرایض دینمی بمر اممور عملمی اسمتوار اسمت( .فتیال

نیشابور  )1/1 :1871 ،پرستش و عبودیت و اطاعت عقل از حق تعایی و انجا فمرایض
و سلو ک قربی به توسط عقل در امثاق ایمن روایمات هممان جموهر دیمن اسمت کمه در
روایات دیگر با حقیقت عقل قرین شده ،همه حاکی از حقیقتی واحد است.
گروه چهار روایاتی است که بر جداناپذیری تکوینی عقل و حیا و دیمن  -و
نه قرانت قراردادی  -دالیت دارد ،مانند روایت منقموق از رسموق اکمر

کمه

فرمود« :بنیان شخص (شخصیت حقیقی او) عقل اوست ،و کسی که عقمل نمدارد
دین ندارد( ».کحاجك  1)81/1 :1113،و نظیر آن روایت اصمب بمننباتمه از حضمرت
 .1نظير آن روايت ديگری از حضرت علی

است که میفرمايد« :أَصْلُ الْإِنْسَانِ لُبُّهُ وَ
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است که میفرماید :جبرئیل بر آد نازق شد و گفت :اى آد ! من ممأمور

شدها که تو را در انتخاب یکى از سه چیز مخیر ساز  .پس ،یکمى را برگمزین و
دوتا را واگذار .آد گفت :چیست آن سه چیز؟ گفمت :عقمل و حیما و دیمن .آد
گفت :عقل را برگزید  .جبرئیمل بمه حیما و دیمن گفمت :شمما بازگردیمد و او را
واگذارید .آن دو گفتند :اى جبرئیل ما مأموریم هر جا که عقل باشد بما او باشمیم.
گفت :خود دانید و باال رفت( .کلینی )11 -13/1 :1137 ،حیا یکی از افعماق ایممانی
متعلق به عقل تکریکی است که طبق روایات ،انسانِ بیحیا بیایمان است( .همان:

 )136/1حیا همان شر و نوعی هراس درونی است که شأن خود را اجلّ و مبرّا از
انجا فعلی یافته و آن را مخایف کرامت نفس خود دیمده و از آن خویشمتنداری
نموده و تکذر و پرهیز کرده است .ازاینروست که طبق روایت سمابق از رسموق
اکر
منشع

در اصناف دهگانة خیر ،حیا از خویشتنداری و خویشتنداری از عفمت
میشود .با این معنا ،حیا و استکیا به قوة دفعیه تعلق دارد .حقیقت دیانت

نیز همان تویّی و عبودیت عملی است کمه همر دو جداناشمدنی از عقمل خوانمده
شدهاند .قرانت عقل و دین و ایمان و حیا در این روایات ،بما توجمه بمه روایمات
دیگر در توصیف و تعریف عقل به شأن عملی ،نشان از آن است که عقل فقط از
مقویة ادراک نیست ،بلکه اساساً معنای عقل و عاقلیمت هممان دیانمت و ایممان و
حیاست که این امور تنها در درک و علم شخص یافت نمیشوند بلکمه در نکموة
عمل به علم و گزینش صکیح او پیدا میشوند .پس ،میتوان گفت عمل عایمانمه
و گزینش صادقانه خود حقیقت دین و حیا را تشکیل میدهد و این اممور زاییمدة
عَقْلُهُ دِينُهُ وَ مُرُوَّتُهُ حَيْثُ يَجْعَلُ نَفْسَهُ وَ الْأَيَّامُ دُوَلٌ وَ النَّاسُ إِلَى آدَمَ شَرَعٌ سَوَاءٌ»( .فتال
نيشابورى)4/1:1813 ،

شأن انگیزشی عقل در حدیث

999
عقل عملیِ فرمانبردار از عقل نظری میباشند.

نتیجهگیری

از مجموع روایات استفاده میشود که عقل ،عم وه بمر شمئون ادراکمی ،دارای
شئون عملی است که در روایات در وجه تسمیه عقل بیان شده و از معنای یغوی
آن نیز استفاده میشود .ادراکات ویژة عقل در صدور افعاق عملی نقمش مکموری
دارد ،همان گونه که نقش تکریکات و فعلیتات و عملیتات عقل ،ماننمد ممدیریت و
تدبیر و ادارة احواق و امور علمی و عملیِ نفوس و ابمدان (ممدیریت ادراکمات و
تکریکات نفوس و ابدان) ،بع

و زجر و وادارندگی و بازدارندگی ،عمز و اراده

و غیر آن نیز در ادراکات عقل واضح است .و اصوالً ادراک خود فعمل عقمل و از
سنخ عمل و از جمله شئون عملی آن است .با وجود اخمت ف زبمان روایمات در
شئون و کارکردهای معنوی عقل انسانی ،از مجموع کاربردهای عقمل انسمانی در
آیات و روایات این حقیقت واحد قابل استفاده است کمه عقمل گموهری مقمدس
فطری متعلّق به نفس انسانی اسمت کمه شمأن معنموی آن در حرکمت بمه سممت
معنویت در منابع درون دینی در دو جنبة عمده واقع میشود :یکی جنبه مُدرِکیت،
یعنی توان نظری و ادراکی آن همراه با مجموعة اصوق و قواعد ضروری و فطری
و مجموعة مُدرَکات نظری و عملیِ اکتسابی ،و دیگری جنبة مکرِّکیت عقل ،یعنی
توان عملی و تکریکیِ عقل در امامت و امارت و سلطنت بر قوای نفوس و ابدان
و تدبیر امور و اداره و ارادة افعماق و اعمماق نفسمانی و بمدنی در قایم

سماختار

فطرتِ ایهی و تمای ت و تدافعات و گرایشها و رانشهمای فطمریِ مکمرِّک .در
مجموع ،هر دو جنبة ادراکی و تکریکی سب

فعلیت عقل و میل و اقباق و اتصاق
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