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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  13، شماره مسلسل 3179 بهار، دهمسال 

 

 

هاي  ديدگاه مالصدرا درباره عقل عملي و داوري آن بر اساس آموزه

 قرآن و حديث
 
 
 
 

 12/1/1131تاريخ تأييد:        1/11/1131 تاريخ دريافت:

 * * محمدحسین رجائی 

مسئله اصلي در اين تحقيق آن است که: ديدگاه مالصدرا درباره عقل عملي، 
تا چه ميزان با مستفاد از آيات و روايات همخواني دارد؟ بنابراين، اين تحقيق باا  

روست: يکي، ديدگاه مالصدرا درباره عقل عملاي چيسات؟    دو پرسش مهم روبه
 باشد؟  چه ميدوم، مستفاد از قرآن و حديث درباره شئون عملي عقل 

هاا    آيد، آن اسات کاه مطاابق آماوزه     دست مي آنچه از مطالعه اين مقاله به 
ديني، عقل دارا  شئون علمي و ادراکاي، و شا ن عملاي و تحريکاي اسات  در      

مقابل، برخي از فيلسوفان اسالمي، ش ن عقال عملاي را ادراا اماور مرباو  باه      

ظار  در اصال شا نيت ادراا    اند، و بين عقل عملي و عقال ن  عمل انسان دانسته
اناد و برخاي دي،ار، شا ن عقال عملاي را از مقولاه عمال و          تفاوتي قايل نشده

اناد  کلماات مالصادرا     تحريک، و متفاوت از ش ن ادراا عقل نظار  برشامرده  
درباره عقل عملي با هر دو ديدگاه همسان است؛ اما با آنچه درباره شا ن عملاي   

 ست، مقدار  تفاوت دارد ها  ديني وارد شده ا عقل در آموزه
هدف ما از اين نوشتار آن است که با تحليل کلمات مالصادرا دربااره عقال    

                                                 
 .استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی فسا *
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ها  ديني در شئون عقل، به داور  ديدگاه ايشاان بار اساا      عملي و فهم آموزه
قرآن و حديث بپردازيم؛ لذا روش ما در اين مقاله توصيفي ا تحليلاي هماراه باا     

   تفسير متن آيات و روايات است 
 

مالصدرا، عقل عملاي، شا ن ادراکاي، شا ن عملاي، قارآن و        :کلیدي واژگان

   حديث

 طرح مسئله

 شاهرت  و سات ين اخاتالف  عقل يِادراک ش ن اصل در ،مسلمان لسوفانيف نيب در

 نحاوه  و يچ،اون،  در موجاود  اخاتالف  اسات؛  آن ادراا به شانيا نيب در عقل

 مسئله نيا از توان يم ،نمونه را ب  است عقل کاتدرَمُ انواع و يعقل ادراا تحقق

 و  حضاور  ادراا ،ياساتدلل  و يحصاول  ادراا بار  افازون  عقل، ايآ که کرد ادي

 کاه  قارار گرفتاه    شاتر يب اخاتالف  ماورد  عقل يعمل ش ن اما 1؛دارد زين  شهود

   است نوشتار نيا موضوع

 : است مطرح ياسالم لسوفانيف  آرا نيب در يعمل عقل ريتفس در عمده دگاهيد دو

 دو  دارا يابيم ميدر خود ادراکات در ت مل با که است نآ نخست دگاهيد (1)

 ميمساتق  طاور   هب آن حصول کههستند  يمُدرَکات دسته کي: يمهست مُدرَکات دسته

 و« هسات » يال قب از مدرَا بلکه ؛شودمين انسان از فعل صدور و پيدايش موجب

 اجتمااع  استحاله به عقل حکم مانند ؛است  نظر حِکَم و علوم نوع از و« ستين»

 عمال  حاوزه  باه  مرباو  به صورت مساتقيم   مُدرَکات گونه نيا  نيضينق ارتفاع و

 « نظار  عقال » مُادرَکات  دساته  نيا ادراا قوه ست ين وا  ارياخت افعال و انسان

                                                 
  7-2: 1531 ،رضازاده جود برا  آگاهي بيشتر از ادراا شهود  عقل نک:   1
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 انسان  ارياخت افعال هاآن موضوعهستند که  يمُدرَکات ،دوم دسته شود  يم خوانده

 ؛دنشاو يم واسطهش ا اراد افعالو  نسانا نيببوده،  مرتبط او عمل با يعني است؛

 مُادرَکات  از دسته نيا ادراا قوه  ظلم و کذب قبح و عدل، و صدق حُسن مانند

  دارا يعملا  عقال و   نظر عقل لسوفان،يف نيانزد  شود  يم دهينام «يعمل عقل»

 :1831 ،يفاراب  ( يفااراب  رينظ يلسوفانيف  هستند يادراک کارکرد يعني عملکرد، کي

 1،(811: 1ج ،1871 ،خوبجا  ووياي  ) نايسا  ابن 1،(11: 1831؛ 873–861: ق1118؛ 181

: 1ج ،1831 مالصاراب، ) آثاارش  يبرخ در مالصدرا و 1(535 همان:) يسطو خواجه

                                                 

 مُادرَکات  باه  علام  مانند ،يعمل عقل يادراک کارکرد مختلف،  جاها در يفاراب  آرا در  1
 يعلما  وقاوف  و محسوسه ءاياش مشاهده طول و تجارب کثرت اثر در مقدمات حصول ،يجزئ
 هيا نظر قوه درباره ،يفاراب از نقل به  سبزوار ميحک که يي جا تا ؛است مشهود ت ثيرگذار امور به
 آنچه به علم انسان که است آن هينظر[ قوه: »]سدينويم( يعمل عقل) هيعمل قوه و(  نظر عقل)
 ،آن واسطه به انسان که است آن هيعمل[ قوه] و آورد دسته ب ست،ين بدان کردن عمل ش نش را

  (513: 1575 ، سبزوار)« شناسديم است، بدان نمودن عمل ش نش را آنچه
 باا  کاه  اسات  معتقاد  يعملا  عقال  يادراکا  ش ن به هاتيالتنب و الشارات در زين نايس ابن  2

در تفساير عقال عملاي     او  شاود يما  منتقل يجزئ  رأ به يکل  رأ در  نظر عقل از استعانت
 يرنفس به تدب ياجحسب احت به ،نفس است  نفس، آنچه برا  پس از جمله قوا»دارد: اظهار مي

که واجب  يز اختصاص دارد که واجب را در چ ياست که به اسم عقل عمل  ابدن، و آن قوه
آن )واجاب مساتنبَطه( باه     يلهوسا  هکند تا با ياستنبا  م يجزئ يِاست، انجام دهد از امور انسان

و باا اساتعانت از عقال     ي،و مشهور و تجرب يمقدمات اول يقشود، از طر يلنا يار اغراض اخت
  (532: 2ج ،1573 ،وسيخواجه ط) «منتقل شود يجزئ  تا به رأ يکل  در رأ  نظر

 از اساتعانت  باا  يعملا  عقال  اسات  معتقد هاتيالتنب و الشارات شرح در يطوس خواجه  5
عقل عملي با اساتعانت از  » نويسد:او مي  شوديم منتقل يجزئ  رأ به يکل  رأ از ، نظر عقل

کلي باه رأ  جزئاي منتقال     رأ وسيله استعمال مقدمات جزئي و محسو ، از   هعقل نظر ، ب
 کند و با عملش مقاصاد معااش و معاادش حاصال     حسب رأ  جزئي عمل مي پس به  شود مي
  (535همان: ) «گرددمي
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   ورزند يم ديت ک دگاهيد نيا بر (111-133

 و  ،ارادافعال  و حرکت عمل، مبدأ ي،عمل عقل که است نيا دوم دگاهيد (2)

 لاذا  ؛اسات  يجزئا  و يکل ،يعمل  ،نظر ادراکات همه مبدأ و مصدر  ،نظر عقل

 يعمل عقل و ادراا،علم و  مقوله از  نظر عقل  است متفاوت هم با ن دويا ش ن

 1، راز نيالاد  قطاب  1ار،يا بهمن ريا نظ يلساوفان يف  اسات  کيتحر و عمل مقوله از

  محمدمهاد  ،(183: 3ج ق،1113 ،)مالصاراب  آثاارش ،ار از  يد يبرخ در مالصدرا

 يبرخا  و (813: 1878 ،ييبزوبا)  سبزوار  مالهاد ،(17: 1ج ،1838 ،ينربق) ينراق

   ورزند يم ديت ک دگاهيد نيا بر 1معاصر لسوفانيف

دگاه در يا لساوفان، کلماات مالصادرا باا هار دو د     يف از فيا ن دو طيا  ان آرايدر م

ون ئث در شا يقرآن و حد  ها ا با آموزهيآ»اينکه دارد؛ اما  يهمخوان يعملکرد عقل عمل

 رد  يگ يم ن مقاله مورد پژوهش قرارياست که در ا  ا ، مسئله«؟همسان استنيز عقل 

                                                 
 نبودن دارا را قوه نيا کمال کرده، اطالق بدن مدبِِّره و عامله قوه بر را يعمل عقل اريبهمن  1

 قاوه  حکام  برحساب  بادن   قاوا  ريسا بر تسلِّط بلکه ،(هيقيتصد و هيعلم ئتيه) هياذعان ئتيه

 عقال  يعنا ي عالمه، قوه مراتب و عالمه و عامله  قوا انيب از بعد او  است دانسته( عالمه) هينظر

 خادم و بدن مدبِِّر را( يعمل عقل) عامله قوه مستفاد، عقل و بالفعل عقل بالملکه، عقل ،يولنيه

 ،نک: بهمنياار ) ابدييم استکمال و استعمال آن واسطه  هب  نظر عقل که دانسته بدن  قوا عيجم

1573 :313)  

 دانسته، يلفظ اشتراا به يعمل عقل و  نظر عقل بر را عقل اطالق زين  راز نيالد قطب  2

 نفاس  آن لهيوسا   هبا  که   رااقوه و ، نظر عقل کند،يم ادراا را ءاياش آن با نفس که   رااقوه

  (535-532: 2ج ،1573 ،يطوس خواجهنک  ) خوانديم يعمل عقل شود، يم فعل مبدأ

 در عمال  بار  علام   رهبر و عمل و علم ونديپ به اشاره با ي کهآمل  جواد اهلل يتآ مانند  5

  جاواد ناک:  ) اسات  گرفته کاره ب رياخ  معنا در را يعمل عقل و  نظر عقل اصطالح انسان،

   (53: 5ج ،1531؛ 55و 5: 1533 ،يآمل
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 يدگاه مالصدرا در عقل عمليد

ن يو اطالقات عقال در با   يبعد از اشاره به معان يشرح اصول کااف ن در يمت لهصدرال

به  يمعان يعقل بر بعضاسم حق کاشف پرده ]جهل[ آن است که »د: يگو يمردم م

)مالصاراب،   «گاردد  يک واقع مي،ر به تشکيد ي[، و بر بعضيو لفظ  ياشتراا ]اسم

[ اطالق يگانه عقل که به اشتراا ]لفظ شش يان معانياو ضمن ب  (118: 1، ج1838

 د: سيون يشود، م يم

او  :نديگو يمردم درباره انسان م است که جمهور يزي[ چهارم همان چي]معنا

آنچه سزاوار  ه و سرعت تفطّن در استنباطِيعاقل است، و مرجع آن به جودت رو

ه و ي  ويهرچند در باب اغراض دن ؛گردد يا اجتناب شود، بازميده شود ياست برگز

ن حالت ياما اهل حق ]و امامان معصوم[ ا .... نفس اماره به سوء باشد يها خواهش

ه يا ش ب ي  ا ده اء  ي  طنت يا شيمانند نکراء  يگريد يده، بلکه به اساميننامرا عقل 

( از ملکوت ي[ عقل نزد اهل حق، انفعال )انفعال علميقي]حق شأن .... نامند ينها ميا

ل يه و فک ر ب ر س ب   ي  کار بردن رو  ها و بيبر خدا در امر دن [ي]عمل و توکّل ياعل

 . (222)همان:  قصد )اعتدال( است

ان يا افات کاه در مقاام ب   يتاوان   يز مين  ،ريعبارات د ،شانيکلمات ا البته در

در وجود   شتريا ظهور بيقت علم، صراحت يان حقيآن و ب  قت نفس و قوايحق

ان يا ،ار پاس از ب  يد يشان در کالميعقل مُحرِِّا در کنار عقل مُدرِا دارند؛ مثالً ا

 د: سيون يمطلب فوق م

هستند:  ينفس انسان ي( دو جزء برايو عقل عمل ين دو عقل )عقل نظريپس ا

له عل وم و  يوس    هه ب  ي  عال ياست که از مباد يعلم ين دو، جزءِ انفعالياز ا يکي

همان  ،و آن هستند ت آنها خودشانيکه غا يعلوم و معارف ؛شود يمعارف منفعل م

اس ت ک ه    يعمل ين دو، جزءِ فعلين از ايمان به خدا و روز آخرت است و دوميا

ک ه    يآرا و عل وم  ؛کن د  يبه سبب آرا و علوم در آنچه تحت آن اس ت، عم ل م    
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و تخلّ ق ب ه    يآنها از فعل طاعات و اجتناب از معاص يت آنها عمل به مقتضايغا

[ يعت ]واقع  ين و شرين همان ديمه است و اياخالق حسنه و تخلّص از اخالق ذم

ر ي  خدا و تج رّد از غ  يبه سو ت حاصل شود، تقرّبين دو غايپس هر گاه ا. است

 . (222-222 :همان) شود يخدا حاصل م

عقال در   يکا يو تحر يهمان ش ن عمل ،شانينفس در کالم ا يعمل يجزءِ فعل

و تخلاق باه    يفعل طاعات و اجتناب از معاص ،ن کالميمادون خود است که در ا

 شده است   يمه معرفياخالق حسنه و تخلص از اخالق ذم

ک بار مراتاب   يرا باه نحاو تشاک    ياطالق عقل عملا  ،،ريد  مالصدرا در جا

ه(، يا ر بااطن )تخل يا ه(، تطهيا ب ظااهر )تجل يتهاذ  يعنا ي، يچهارگانه اخالق عمل

ا از خداوناد و  يت صادور اشا  يا از خاود و ر    ه( و فنايمشاهده معلومات )تحل

و اطالقاات   يان معاان يا شامارد  او در ب  يممکان ما   ،رجوع آنها به خداوند )فناا( 

 د: سيون يقل مع يکيتشک

ن از يماذکور در کتاب اخاالق اسات: اولا      يمراتب عقل عمل ،ين معانيو از ا

ن يه(؛ دوما يات است )تجليان عبادات و اجتناب از منهيب ظاهر به اتيتهذ ،مراتب

ق در ينه شفاف گردد که حقايل است تا نفس مثل آير باطن از رذايتطه ،از مراتب

همه  ،ست که نفسا ن از مراتب آنيه(؛ سوميابد )تخلي يپوشش امثال در آن تجل

ن از مراتب آن است که نفاس  يه(؛ و چهارميا اکثر معلومات را مشاهده کند )تحلي

و  ،ناد يحاق بب   را صادره از حق و راجعه به سو ءايو همه اش رددگ ياز خود فان

گونه که امر به تخلِّاق    همان ؛رديپذ ين هن،ام تخلق به اخالق خدا صورت ميدر ا

  (117: همرن) «تخلِّقوا باخالق اهلل»وارد شده است:  قول حضرتش در

ر بااطن، مشااهده معلوماات و    يا ب ظاهر، تطهين کالم مراحل تهذيشان در ايا

مراتب عقل  ،حق  در حال صدور آنها از حق و رجوع آنها به سورا  ءايت اشير 
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 هبرشمرده است که ظاهر کالم آن اسات کاه مرحلا    يو تخلق به اخالق اله يعمل

)جازء   ياز مبدأ و مصدر فعال در نفاس انساان    ء،ايت اشيمشاهده معلومات و ر 

ن مصادر، مساتقل از مصادر ادراا    يا گردند و ا ينفس عقل( صادر م  يعمل يفعل

ب( و دوم ياگر مراتاب اول )تهاذ   ين، حتينفس( است  بنابرا  يعلم ي)جزء انفعال

، بااز منساوب باه جازء فعلاي      ميز بدانير افکار نيب و تطهيشامل تهذ ر( راي)تطه

صدور  و ءکه مراتب سوم )مشاهده معلومات( و چهارم )ر يت اشيا ند؛ چنانا نفس

با جزء فعلي، مانند قوه  ،آنها از حق و رجوع آنها به حق( که افعال ادراکي هستند

اهر به اتياان عباادات و   به عبارت دي،ر، مرحله تهذيب ظ  گيرند اراده صورت مي

که سبب وصول باه مراحال و    اجتناب از منهيات، و مرحله تطهير باطن از رذايل

 ت خااص يا فيباا آن ک  ءايت اشا يا مشااهده معلوماات و ر    يعنا ي،  مراتب بعد

ماودن  يبلکه حرکات عقل به سمت خادا و پ  ؛ستنديشوند، صرف ادراا عقل ن يم

 شوند   يخوانده م يا عقل عمليعقل  يون عملئمراتب قرب به حق هستند که ش

ه و يا جاودت رو  يعنا يچهارم عقل،   شان با اشاره دوباره به معنايت ايدر نها

آرا و اعتقادات در آنچه واجب اسات    که مباد ييايسرعت تعقِّل در امور و قضا

 د: سيون ير و چه در امور شر، ميا اجتناب شوند، چه در امور خيار ياخت
ف ي  ، تعر(ما عبد به الرحمان و اکتسب به الجنان)العقل  مراد از قول امام

، و مقابل بالهت به يطنت به وجهيمقابل ش که[ يعقل يعني] ست؛ن معنايعقل به ا

 (.222-222 :همان) گر استيوجه د

 ،دبحکمووۀلدبماليب ووۀوللۀشووهد الدبوبهب وو ،اار آثااار خااود، ماننااديدمالصاادرا در 

  هاا  را به گونه يعقل عمل ،اظهار داشتهن خصوص يرا در ا يمتفاوت  ها دگاهيد

 يم نفاس انساان  يبعد از تقس ،هيحکمت متعال در شانياده است  کره يمختلف توج

ن قاوا را جداگاناه   يا ه(، ش ن هر کدام از ايه( و عالمه )قوه نظريبه عامله )قوه عمل
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 :ر نموده استيتصو
[ و استفاده ي]علمه( و انفعال يعال ياتّصال نفس به مفارقات )مباد ،شأن عالمه

ه ي  ر بدن ب ر حس ب حمک و ق وه نظر    يتدب ،ق از آنهاست و شأن عاملهيعلوم و حقا

 ،ق4141،)هم و  اس ت  يواني  ح ير قوايز تسلط بر ساياست، و کمال قوه عامله ن

 (.431 :2ج

را بار  ر عامله يتدب يچ،ون، ، تر ان روشنيبا بز ين دبوبهب ۀ شواهددر  مالصدرا

از ز يا ن يکلا   از رأرا  يجزئا   ادراا و استنبا  رأشان يا ن کرده است ييبدن تب

 ،يسان  ادراا و مُادرَا را در عقال عملا     يداند؛ ول يم يون عقل عملئجمله ش

ر کرده اسات:  ينفس دو جزء تصو  شان برايشمارد  ا يمبر  متفاوت از عقل نظر

  ريا ش ن قبول و فراگ  ه که دارايه و انجام عمل فکريا امور کلامصدر ادر يکي

قات را ادراا کرده، حق و باطل را يش بوده، تصورات و تصديعلوم از مافوق خو

 « عقل نظر»ا ي «قوه عالمه»دهد[ که  يص ميگردد ]و تشخ يدر مدرکات معتقد م

 ، و ]مصدر[ اعتقاديع انسانيمصدر استنبا  اعمال و صنا ، ،ريشود و د يده مينام

کناد   يا ترا ما يدهد  يانجام م ک و اعمال زشت در آنچهيص[ به اعمال ني]تشخ

ار يا ر مظناون را اخت يا ا خير يکار گرفته، خ  هع بيه را در افعال و صنايکه فکر و رو

 يکل  شود  در نظر مالصدرا، رأ يده مينام «يعقل عمل»ا ي «قوه عمّاله»کند که  يم

-111: 1، ج1831)مالصاراب،   اسات  ينزد عقل عملا  يجزئ  و رأ ، نزد عقل نظر

133)   

  قرآندر  يورز عقل

اماده، بلکاه   ينعناوان قاوه مساتقل      باه  يصورت اسم  عقل بهواژه  کريم در قرآن

و  (41)مل :: « نَعْقِال  » مانند ؛ذکر شده است يو حدث يفعل  عقل به معنا مشتقات
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 است:   داشته اظهار  باره  نيا ى درئعالمه طباطبا  (421)بقره: « عْقِل ونَي»
ک ى از اس ماء   ي ،ى ک ه ام روز مع روف ش ده    يا کلمه عق ل ب ه آن معن ا   يگو

دليل، ن ين معنا را به خود گرفته و به هميمستحدثه است که از راه غلبه استعمال ا

ش ده از آن در ق رآن اس تعمال     امده و تنها افعال مش تق يچ در قرآن نيکلمه عقل ه

 (. 212: 2 ج ،4331، يهمدان يموسوشده است )

عبرت و تاذکِّر  ؛ مثالً استکار رفته ه ب «ل بّ»عقل، واژه   جاه بکريم در قرآن 

شاان  يا  هاا  ناه در داساتان  يهار آ »مانند:  ؛نسبت داده شده است «اولوااللباب»به 

جاز صااحبان لابّ متاذکِّر     »و  (111)يويا::  «  اسات صااحبان لابّ     برا يعبرت

به ها  در انسان "لبّ"»د: يسون ير ميه اخير آيعالمه در تفس  (161) قره: « شوند ينم

عقل در آدمى مانند مغز گردوست نسبت به پوست آن، و   چون ؛معناى عقل است

 :1، ج1871)مويوي همربني، « است ن معنا استعمال شدهيبه هم "لبّ"لذا در قرآن 

ر يتفسا  «عُقاال »ه باه  يا ، اولوااللبااب در آ ت رسول اکارم ي  در روا(637-633

، ت هشااام از ابالحساانياااو در رو (18: 1 ق، ج1137)شاا ک ين ،ااي، انااد   شااده

نَ هَاداهُمُ  يأ ولئِاک الَّاذِ    تَّبِعُونَ أَحْسَنَهُيفَ  سْتَمِعُونَ الْقَوْلَينَ يالَّذِ»ه ياولوااللباب در آ

ق شاده اسات   يا ، بر اهل عقل و فهام تطب (17)زمر: « وَ أ ولئِک هُمْ أ ول واالْ َلْباب  اللَّهُ

آن، افعاال   مانناد ساد عبارت، تاذکِّر و    ر ي  به نظر م(18: 1 ق، ج1137)ش ک ين ،ي، 

 زا هستند   کيبلکه ادراا تحر ؛ستنديصرف ن يادراک

ا يا آ» هيآر ينظ ؛شده است يمعرف  ورز قلعت ز اداا «قلب»ز يات نيآ يدر برخ

 «؟دنا ينما  ورز ى گردند کاه بادان عقال   يها کنند تا صاحب دل ر نمىين سيدر زم

  ذلِک لَذِکرى يإِنَّ فِ»ه يقلب در آ زين ت هشام از امام کاظميدر روا  (16)حج: 

 ر شاده اسات  يبه عقل تفسا  (87)ق: « ديلِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِ

 ح کاالم اماام  يدر توضا  يمالصاالح مازنادران    (16: 1 ق، ج1137)ش ک ين ،اي،  
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 د: سيون يم
ن ي  قلب در ا ،لذا قرّاءع است و يث لغت و عرف شاياطالق قلب بر عقل از ح

 يتفک ر ف   يقل ب واٍ   »د: ي  گو يکه م ياند و قول کس ر کردهيه را به عقل تفسيآ

را تفک ر از ص فات   يد؛ زيگو يو )عقل( ميرا که ما اراده کرد يي، آن معنا «الحقائق

 (. 432 :4ج ،4322 )مالصالح مازندرانى، عقل است

 دارد:  يم ز اظهارين يئعالمه طباطبا
له آن تعق ل  يوس  ه ى است که آدم ى ب   يرويه به معناى آن نيدر آکلمه قلب 

ن ن افع و  يکند و ب   ر را از شر جدا مىيدهد و خ ز مىيکند و حق را از باطل تم مى

 (. 233 :42 ج ،4331 همدانى، موسوى) گذارد مضر فرق مى

 ثيعقل در حد يشأن ادراک

 يهرچناد برخا  کاه   داده شاده اسات  به عقال نسابت    يادراک يافعال ،ثياحاد در

ات را يا ن روايعقل دللت دارند  ا يدر مجموع بر کارکرد ادراک ،اند ف شدهيتضع

زماان   است که هام  ياتيرواشامل  ،ه اولدست م کرد:يتقس يتوان به دو دسته کل يم

احماد بان محماد از     تيا روا مانناد  ؛عقل دللت دارند ين کارکرد ادراکيبر چند

دانساته شاده اسات:    علم  و فهم، حفظطنت، منش  فِ ،عقل که در آن اباعبداهلل

 «   رديا گ يت مئاز عقل فطانت و فهم و حفظ و علم نش انسان عقل اوست و هيپا»

ن اسات  آت يروا  معنا ده،وبه ي، نشوحديثن يدر ا« مِن»  (11: 1ج ،1861)ين ،ي، 

است کاه بار    ياتيرواشامل  ،ه دوماست  دست عقل ،ادشدهي يادراک افعالکه منش  

ت حسن بن يروا رينظ ؛دارند ديت ک ، مانند معرفتعقل يادراک  از کارکردها يکي

بنادگان خادا    ،له عقال يوسا ه با پس »که در آن آمده است:  عبداهلل اعمّار از اب

شاان اسات و   يند و خدا مادبِِّر ا يمخلوق اوشان يانکه يشناسند و ا يخالقشان را م

  ،ريدات يو روا (11-13)همرن:  «ندير اويآنها تحت تدب
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 ث يدر حدعقل  ين عملأش

 ا ادراا عقل نسبت به اموريدر ادراا امور عقل عمل  ،عقل يعملاز ش ن ما مراد 

  و ونفا  عقال نسابت باه    ريتدبهمچون اداره و   اموربلکه مراد  ؛ستين يعمل

م از ين است که ثابات کنا  يمهم ا  است آن مانند، بعث و زجر و اراده افعالابدان، 

م بار افعاال و   يا ثابت کنا ياست  يکيو تحر يتوان عمل  عقل داراات، يمنظر روا

از اخباار باه    يگروها   اطالق شده است يقيحق  روح، عقل به معنا يعمل  قوا

 م  يپرداز ين آنها ميتر نجا به مهميعقل اشاره دارند که در ا يش ن عمل

 ث معرفت نفسياحاد .1

 است:  نارمؤمنيل از اميت کميث، رواين احادياز جمله ا
. يخواهو نفسو را به من بشناسان ين! مارمؤمنيام اي :مان سؤال کردمياز موال

 يک  يبه تو بشناسانو؟ گفتو: مگ ر آنه ا    يخواه يها را م : از نفسي فرمود: کدام

ه، ي  وانيه حيه، و حسّيه نباتياند: نام ل! همانا آنها چهار نفسيکم يستند؟ فرمود: اين

ت است. ي: از آنها پنج قوه و دو خاصيهر  يو برا ،هيه الهيه، و کلّيو ناطقه قدس

 ،هي  پنج قوه است: ماسکه و جاذبه و هاضمه و دافعه و ممربّ يه دارايه نباتيپس نام

 يه داراي  وانيه حيادت و نقصان، و انبعاث آن از کبد است؛ و حسّيو خواصّ آن ز

ض ب، و  و خواص آن رض ا و غ  ،پنج قوه است: سمع و بصر و شوّ و ذوق و لمس

پنج قوه است: فکر و ذکر و علو و  يه دارايانبعاث آن از قلب است؛ و ناطقه قدس

ه ي  ه الهيندارد؛ و کل يحلو و نباهت، و خواص آن نزاهت و حکمت است، و انبعاث

و در شقاء، عِزّ در ذُلّ، فقر در غَن اء، و ص بر   يپنج قوه است: بهاء در فناء، نع يدارا

 يو است، و مبدئش از خدا و مع اد  ب ه س و   يتسل و خواص آن رضا و ،در بَالء

 يد: اي  فرما يدم و م  ي  د: و در آن از روح خود دميفرما يم ياوست. خداوند تعال

و عق ل   ،ب ازگرد  ي،هست يکه راض ي حال پروردگارت، در يبه سو !نفس مطمئنه

زاده  ؛ حس ن 22- 21 :22ج ،ق4113 ،يدر وسط همه ق رار دارد )عالم ه مجلس    
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 (. 322تا:  ي، بيض کاشانيبه نقل از ف 4114نکته : 4332، يآمل

عقال در وساط    يعنا ي ؛«الْکال   وَسَاطِ  يفِ وَ الْعَقْل »است:  بندن يا يشاهد اصل

نفو  و خاواص   يکيو تحر يادراک  داشته، بر قوا  دار دانينفو  حضور و م

کاه   ياتير روايسااست ن يهمچن ر و امامت دارد يآنها احاطه و تدب يو عمل يعلم

وهاب بان    تيا مانند روا ؛به عقل قابل استفاده است ياز آنها استناد اوصاف عمل

ق، 1138)مجنساي،  آورده اسات   االناوار  بحاار در  يکه مجلسا  توراتمُنبِّه به نقل از 

  (133: 13ج

منسوب به نفس و صادره  يات، امور عمليروا ياگر گفته شود: در اطالق برخ

ز عقال  ين امور نيح عقل، به ايشان با ادراا صحاز نفس است، و به اعتبار مطابقت

  در داردمختلاف   يم: نفس مانند عقال معاان  ييگو يم پاس در  ،اطالق شده است

مانناد:   ؛شخص مخاطب به خطاب اسات   ، نفس به معنابيشتر کاربردها  قرآني

  (13)حشر: « لِغَاد   قَدَّمَتْ ما نَفْسٌ لْتَنْظ رْ وَ»و  (188 قره: ) «وُسْعَها إِلَّ نَفْسٌ لت کلَّفُ»

 ما وَ»مانند:  ؛به نفس نسبت داده شده است يکارکرد ادراک يحت ،موارد يدر بعض

 ق ارَّ ِ  مِانْ  لَهُمْ يأ خْفِ ما نَفْسٌ فاَلتَعْلَمُ»و  (81: )لقمرن« غَداً تَکسِبُ ذا ما نَفْسٌ  تَدْر

اماور  اساتناد   يعنا يدر صورت التزام به لوازم شابهه،   ،ني  بنابرا(17: )يجره« نٍيأَعْ

ز منحصاراً کاارکرد نفاس    يا رفت ادراا نيد پذيبه نفس به مجرد اطالق، با يعمل

باه نفاس مساتند     يات فوق، افعال ادراکيرا در اطالقات، مانند آي؛ زباشد، نه عقل

ل قاوا و افعاا   ي،و الها  ي، انساان يوانيا که هر کدام از نفو  ح ي صورت است؛ در

 ،و عقال در وساط نفاو     دارناد مختلف و خواص جداگاناه   يکيو تحر يادراک

نفاو  و ابادان اسات و آنهاا را باه خادمت         من بر قواير و مهيدار و مد دانيم

 کند   يو اداره م  گرفته، رهبر
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 عقل و عاقل يفیث توصي. احاد2

در ان افعال و صافات عقال و عاقال، ماا را     يبا باست که  ياتيروا، ،ريگروه د

و  يکه تشعّب افعاال ادراکا   ياتيمانند روا ؛دهد يم  اريعقل  يشناخت ش ن عمل

در  بن مهران از اباعبداهلل ۀسميعحه يصحر ينظ ؛رسانند يرا از عقل م يکيتحر

باه   کاه  (113-116: 1 تر، ج ؛   رقى،  ي13-1: 1ق، ج1871)ين ،ي،  جنود عقل و جهل

عقال    بارا شده  شمرده يو عمل يو افعال علم خصالبودن متن، به  يل طولنيدل

ق در يناد از: تصاد  ا عباارت  يادشاده  يادراکخصال و افعال م  يکن يم بسندهدر آن 

، فهام در مقابال   يمقابل جحود، معرفت در مقابل انکار، علم در مقابل جهلِ علم

مرباو  باه   هماه  ن، شک، ظن، تفکر و حفظ که يقيحُمق، فهم در مقابل غباوت، 

شاوند،   يما  شامرده کاه محارا   ،ار  يد يعملا خصاال  اما   ندا عقل يراکاد  قوا

ند از: رجاء، عدل، رضا، طمع، توکل، رأفت، عفِّات، زهاد، رِفاق، رهبات،     ا عبارت

ب يا م، سالمت )ضد بالء(، سالمت غيتواضع، تَؤدت، حلم، صمت، استسالم، تسل

دّت، وفا، ، تعطِّف، قنوع، مُؤاسات، موي)ضد مماکره(، عفو، رقِّت، صبر، صفح، غن

طاعت، خضوع، حبّ، صدق، حقِّ، امانت، اخاالص، شاهامت، مادارات، کتماان     

ن، يانت از کالم، برِّ باه والاد  ي)ضد افشاء(، نماز، صوم، جهاد، حجّ، محافظت و ص

ک وجه ظاهر(، سَتر )ضد تبارِّج(،  ياء(، معروف )فعل معروف به يقت )ضد ريحق

ت، يا راحت، سهولت، برکات، عاف  اء، قصد،ي(، نظافت، حيئه )بغيه، انصاف، تهيتق

قوام، حکمت در مقابل هوا، وقار، سعادت، توبه، استغفار، محافظت، دعا، نشاا ،  

 فرح، الفت و سخا  

اناد   يکيو تحر يعمل  و قوا  مربو  به مباد ،ن خصال و افعالياز ا  اريبس

باه  متعلق  يبرخ ،باعثه و زاجره يکيتحر  متعلق به قوا يز بعضين آنها نيکه در ب

باه   هرچند ،مانند انجام نماز و جهاد و حجز ين يو برخ ،ريامر و تدب مُحرِِّکه  قوا
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محِّرکه مراد ما از قوه   ند ا عقل ري، تحت قوه امر و تدبدندارفاعله تعلق  محِّرکهقوه 

واساطه آن انجاام     باه  يماان يض اياز فرا  اريقوه محرکه اعضاست که بس ،فاعله

  ک قاوا يا بدون تحر يو بدن يک عضالنيکه هر تحررد؛ البته روشن است يگ يم

ز مختلف يات مختلف، قوا نيثيلحاظ افعال و ح  اما به ؛ستيممکن ن يمحرکه باطن

   ل استيات بدون دليثيو عدم لحاظ آنها، اهمال ح شوند يم

اسات، باه اعتباار تعلاق      يو روحان  نور موجود، هرچند تين روايدر اعقل 

ن يا ، ايو باه تباع باه عقاول انساان      يعقل روحاان   ادخصال و افعال به قوا و مب

را مراد از جنود، خصال و ي؛ زگردد يمرتبط م  بشر يعقول جزئ باقت مجرد يحق

 ؛رنديگ يتعلق م ير مواليو مؤمن و سا يو وص ياست که به روح و نفس نب ييقوا

 ث فرمود: يل حديگونه که امام در ذ  همان

ک ه خداون د قل ب او را     يغمبر و مؤمنيپ يغمبر و وصين خصال جز در پيو ا

از  يم ا از بعض    ير مواليو اما سا ،شود يمان امتحان کرده است، کامل نميا يبرا

ن هنگ ام  يدر ا .و از جهل پاک گردد بداينکه استکمال يست تا اين ين جنود خاليا

ن ف وز ب ا معرف ت عق ل و     يو همانا ا ،استيا و اوصياست که در درجه باال با انب

خداون د م ا و    ؛شود يانش درک ميکردن از جهل و لشکر يانش، و با دوريلشکر

 .(23 :4ج ،ق4334، يني)کل !شما را بر طاعت و مرضاتش موفق بدارد

 يمعرفا  ،ار يد يعملا  اماور  و صبر و حلم که در آنها عقل منش  ياتيز روايو ن

و  (8: 1 ج، 1871فتار  ن شار وا ،   ؛ 13-11 ق:1131شعب  حربناى،   ب ن)نک:  است شده

ش يگرا وات ينش و رغبت و اتِّصال عقل به عِلويگزکه در آنها  ياتيروا همچنين،

ن وئشا  ءات، جاز ياز سِافل  آنزهد و انفصاال  در مقابل، و   سمت معناگروه ب آن

؛ 813 ق:1113 آماري، ؛ تم ماي  173: ق1111 ابغا  بصاانرني،  نک: ) استآمده عقل 

ت يعقل، مانند مفتاح يعمل بر اوصاف هک يثير احاديو سا (13: 1ج ق،1137ين ،ي، 
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دللت دارند  يکيو تحر يو اراده افعال ادراک تيريامامت، مد ،بر بدنت امارامر، 
؛ آقر جمر  خوبنسارا ،  133: 1ق، ج1113؛ يربجکي،81و  11: 1ق، ج1137)نک: ين ،ي، 

 م يکن يم  ان آنها خودداريت اختصار از بيلحاظ رعا  که به (116: 6، ج1866

شاناخته شاده    يات، عقل با اوصااف ادراکا  ياز روا  ارياگر گفته شود در بس

مترتب بار اساتفاده    يِد عمليثمرات و فوا دليل، به يادشده ياست و اوصاف عمل

در  ،اسات  يشاه و تفکِّار عقلا   يبه لاوازم اند  يح از ادراا عقل و التزام عمليصح

و معرفات را در  علام    م: طبق مساتفاد از ادلاه، ماا نقاش محاور     ييگو يپاس  م

اماا   ؛ميريگ يده نميدن به رشد و کمال و اجتناب از موانع کمال ناديک و رسيتحر

نااً هماان شا ن    يعلم و معرفت، و التزام به ثمره عقل مُادرِا، ع   ريکارگ نفس به

ح )عقال  يشه صحيم  بهره ن،رفتن از اندييگو يعقل است که از آن سخن م يعمل

رهاا کاردن    ينااً هماان خنثا   يانحراف در آن، هماه ع ا ي( و عدم التزام بدان  نظر

ا يا ح از آن يصاح   مناد  و عدم بهاره  يعقل عمل  ون و کارکردهائها و ش ييتوانا

ر امر، بعاث  يتدب  عقل محِّرا، مانند قوا  سوءاستفاده و انحراف در عملکرد قوا

و ن است که عمل آاز ادله   اريح بسيلذا ظاهر و صر  و زجر، اراده و فاعله است

و در  «عقال »ح، يو التزام نفاس باه علام و ادراا صاح      مند ک، و بهرهيخصال ن

مند نشدن از ثمرات آن،  مقابل، عمل و خصال زشت و عمل نکردن به علم و بهره

 خوانده شده است   «جهل»

 ،،ريد يقت، و در معانيحق ،قوه مُدرِکه  نکه اطالق عقل در معناياما احتمال ا

 ييمعناا  ،عقل در لغات   را معنايست؛ زيباشد، قابل اعتنا ن يا مشترا لفظيمجاز 

ن اسات  يز هميت نيه آن در رواياست و وجه تسم يمنع و بازدارندگ يعني، يعمل

 يقات و عادم اشاتراا لفظا    يک معنا، حقياصل در اطالق لفظ در دانيم که  ميو 

جاود  شود که با و يعقل ثابت م  برا يمختلف يون عملئز شياست و مطابق ادله ن
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 ا مجاز دانست  ي ياشتراا لفظ ،ونئن شيدر ارا توان اطالق عقل  يآنها نم
 عقل يمدار ث دالّ بر ارزشي. احاد3

وناد برقارار کارده اسات      ين عقال و ارزش پ ياست که ب ياتيروا، ،ريگروه د

ون عقل و عاقل، بار شا ن اطاعات از    ئت و شيان ماهيات، در بين رواياز ا يبرخ

عقال   يستيکه در جواب چ ت رسول خدايمانند روا ؛ورزند يد ميخداوند ت ک

کننادگان باه طاعات     که عمال  يدرست  عقل عمل به طاعت خداست و به»فرمود: 

شان ي،ر از ايت ديرواو مانند  (1: 1، ج1871)فتر  ن شر وا ، « ندا همان عاقالن ،خدا

 د: يفرما يکه م
ن س ه در او باش د،   ي  پس ه ر ک س ا   ؛و کرديخداوند عقل را به سه جزء تقس

حمس ن معرف ت ب ه      ن سه در او نباشد، عقل ندارد:يعقلش کامل است و هر کس ا

 (.  3 :)همان خدا  يخدا، و حمسن صبر برا يخدا، حمسن اطاعت برا

)اطاعت و صابر(   يکي)معرفت( و تحر يادراک  ات، عقل به اجزايروان يدر ا

 د: يگو يکه ماست عبداهلل بن سنان ت يل، رواين قبياز ا ه شده است يتجز
 م واد کردي، بودکه گرفتار وسواس در وضو و نماز  يعبداهلل از شخصانزد اب

طان يک ه اطاع ت از ش     يفرمود: ک دام عق ل، در ح ال    .است ياو مرد عاقل :گفتو

ن ي  فرم ود: از او بر رس ک ه ا    ؟کن د  يطان ميچگونه اطاعت از ش :گفتو ؟کند يم

 :4ج ،همانطان )ياز عمل ش :ز است، در جواب خواهد گفتيچه چ دليلوسواس به 

42 .) 

 دانستهصراحت نشانه نداشتن عقل  هب ،طانياطاعت از فرمان ش ،تين روايدر ا

ت يا مالا داشتن عقل و عقالن يطور ضمن  هب ،يشده و اطاعت از فرمان حق تعال

طان را يداناد شا   يمخود  يکه شخص وسواسآنژه يو هآمده است؛ ب شماربه  يعمل

ت، صرف ادراا و دانستن منش  وسوا ، ين روايکند  طبق ا يدر امرش اطاعت م
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و  يست؛ بلکه اطاعت از فرمان عقل و حق تعالين يدن شخص کافيعاقل نام  برا

که  يثياحاد است  همچنين است دي،رعقل  ييطان، نشانه دارايز از اطاعت شيپره

م و اطاعت يله تسليقل بشر را وسدانسته، عت يه عبوديبر پا را اسا  خلقت عقل

ت و بار  يا انت و عقالنيوند ديا بر پياند  از امر خدا و توسّل به ساحت او برشمرده

ت يا رعا دليال کاه باه   دللات دارناد   ن يا و ديح، عقل ينيتکو و همراهي همقارن

: 1ج ق،1137ين ،ي، ؛ 11-13: 1ج نک: همرن،) ميکن ينظر م اختصار از ذکر آنها صرف

   (136: 1؛ ج13و  13-11

اسات؛ لاذا    ا  اعام از علام و عمال   ا ت  يا عقل ابازار عبود  ث،ين احاديطبق ا

،ار و وجاه   يات ديا انحصار ش ن عقل به ادراا و انحصار عبادت به علم، باا روا 

 ندارد  يات همخوانيه عقل در لغت و روايتسم

قد  م  گوهر د، عقليآ يدست مه ب ثيقرآن و حد  ها آموزهاز جه آنکه، ينت

 تيا به سمت معنونفو  و ابدان حرکت   برا  ا لهيو وس يارزش ونئش  داراو 

 عقال  يادراکا توان  يعنيت، يکدرِمُش ن : رديگ يم  جا ياست که در دو دسته کل

 شا ن و  ،ياکتسااب  يو عملا   کات نظار درَو مُا   اصول و قواعاد فطار   همراه با

و ن، اباد ا  و ونفا   قاوا امامت و امارت بر عقل در  يتوان عمل يعنيت، يمحرِِّک

و  يدر قالب ساختار فطارتِ الها   يو بدن ياعمال نفسان هرادا امور و هداراو ر يتدب

و  يادراکا  شا ن محار ا  هار دو     هاا  ها و راناش  شيگرا و الت و تدافعاتيتما

ل و اقبال و اتصال يعقل و م يوادارندگ سببهستند که   به عنوان ابزار يکيتحر

و سبب زجار و ادباار و انفصاال و     ،ها يل و پاکيرات و فضايآن به منبع نور و خ

   دنگرد يها م يل و آلودگيآن از شرور و رذا يمنع و بازدارندگ
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 ثيقرآن و حد يها بر اساس آموزه يدگاه مالصدرا در عقل عمليد يداور

( از يعقل نزد اهل حق، انفعال )انفعال علم ش ن»کالم مالصدرا که اظهار داشت: 

ه و فکار بار   يا کار بردن رو  ها و بيبر خدا در امر دن [ي]عمل و توکِّل يملکوت اعل

  عقال بارا   ياست که از شا ن ارزشا   يدرست سخن ،«ل قصد )اعتدال( استيسب

پرساتش    آن بارا   ، و شا ن ابازار  يو عمل  ت پروردگار در دو بُعد نظريعبود

عقل به اصطالح اهل حق که همان که ند  روشن است ک يت ميحضرت حق حکا

است که برخالف عقل در زبان  يشان است، عقليات طبق نظر ايزبان رواعقل در 

 يو فعلا  يکيتحر ياز مافوق، و ش ن عمل يانفعال يش ن علم  دارا ،جمهور مردم

 در مادون است 

ما عبد به )العقل  مراد از قول امام»،ر که گفت: يد  شان در جاياما کالم ا

 يچهاارم از معاان    ]معناا  ن معنايبه اف عقل ي، تعر(الرحمان و اکتسب به الجنان

ه و يا جاودت رو  يعنا ي ؛شود يگانه عقل که به اشتراا بر آنها اطالق عقل م شش

آرا و اعتقادات در آنچه واجب اسات    که مباد ييايسرعت تعقل در امور و قضا

 يعقل يعني] ؛باشد يم [ر و چه در امور شريا اجتناب شوند، چه در امور خيار ياخت

ون ئد شا يتحد ،«،ر استي، و مقابل بالهت به وجه ديطنت به وجهيشمقابل  که[

ون عقال منحصار باه    ئشا  ،اتيا که طباق روا  ي حال است؛ در يعقل به ش ن ادراک

واردشاده در    اطاالق و اساتعمال عقال در معناا     ،آنکاه بر  افزونست؛ يادراا ن

 يو عملا   از هر دو ش ن نظار  ياست که حاک يقيت، اطالق و استعمال حقيروا

 عقل است 

شوهد اللوللۀحکمو لتاليب ولل، يشرح اصاول کااف  در  مالصدراکالم ن آنچه از يهمچن

عملکرد اساتنبا    يعني دارد؛ دو سن  عملکردشد، آن بود که عقل  استفاده  ۀدبوبهب 

کاه هار کادام از    ر بر شر يار خيه و اختيعملکرد استعمال فکر و رو و يجزئ  رأ
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 ياساتنبا ، فعلا  اساتناد داده شاده اسات      جزء نفاس ن دو سن  عملکرد به دو يا

 ه استدينفس منسوب گرد  يو از مقوله ادراا و علم است و به جزء علم يادراک

ک است ياز مقوله فعل و تحر ،نشيار و گزيه در عمل و اختياستعمال فکر و رو و

عقال   ،مالصدرا  رأ بر اسا  ،نيبنابرا  شده استنفس منسوب   يو به جزء عمل

دگاه يدبرخالف ن مطلب يند  ايآ يشمار م   دو جزء از نفس به يو عقل عمل  نظر

دار  دانيعقل را حاکم بر نفو  و مکه است ات يرواژه يو ، بهينيمستفاد از متون د

، يعقل در وسط نفو  نباات  ،ليت کميد  طبق رواندان ينفو  موجود در انسان م

 ينفو  و خواصّ علم يکيتحرو  يادراک  و ناطقه حضور داشته، بر قوا يوانيح

 ر و امامت دارد  يآنها احاطه و تدب يو عمل

ما عبد به الرحمان و اکتساب  )العقل  ثيشان در شرح حديکالم ا ،حال هر در

کند، و  ياثبات م ياز نفس به نام عقل عمل يجزئ  را برا يعمل ي، ش ن(به الجنان

را ظااهر آن  يا اسات؛ ز  يکا يمبدأ مستقل تحر  رساند که عقل دارا يظاهر کالم م

  نفاو   يعملا  يو جازء فعلا   يعلما  ي: جزء انفعاال دارداست که نفس دو جزء 

له ادراکاات  يوسا   هطبع مطمئنه و خ لق معتدلاه هساتند، با     ه که داراينور يانسان

گردناد و باه    يما  يش ن انفعال از ملکوت اعلا   ه، دارايعال  شان از مباد يانفعال

ه و فکر به سابب آرا و علاوم   يعمال رواسپس با رسند و  يم (مانيا)ه يت علميغا

کاه   رساند  مي هيت عمليبه غا (مانيا)همان  عقل يمستنبطه از علوم و معارف کل

و تخلِّق باه اخاالق حسانه و تخلِّاص از اخاالق       يفعل طاعات و اجتناب معاص

 ( عتين و شريد) مه استيذم

باه ناام     نظار ات فوق به مبدأ جداگانه از عقل يعمل ،مالصدرا  رأ بر اسا 

 ،انساان  يقات روحاان  يات، حقيکه طبق روا  يصورت ؛ دراستمنتسب  يعقل عمل
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، يوسط نفاو  نباات  در است که به نام عقل  يکيتحرا   يواحد ادراک أمبد  دارا

 قرار دارد انسان و ناطقه متعلق به وجود  يوانيح

اماا   ،دنا ا ادراکات خود محرِِّا که رساند يمن نکته را يشان ايا سخنانن يهمچن

  قاوا ک يتحر بلکه ؛منحصر باشند يات عقلها در ادراک محراکه کند  ياثبات نم

صاورت  نفاس   يت جازء عملا  يا باا فاعل ادراکات و علاوم  له يوسه ب و بدن نفس

 است  يعقل عمل يعنينفس،  يهمان جزء عمل ي،لذا محرا اصلرد؛ يپذ يم

را  يعقال عملا   يتوان کارکرد ادراکا  يم روشني ر مالصدرا بهين در تعابيهمچن

ون ئافعاال و شا   نشاان از  ،شاان يدر کاالم ا « اساتنبا  »ر به يمثالً تعب ؛دکرمشاهده 

استعمال فکر »ر يتعب   نيزاست يا عقل عملياست که مصدر آن قوه عامله  يادراک

ب در يا باه تساب  يا ت و تصرِّف قوه عامله به مباشارت  يبه فعلتوان  يرا م« هيو رو

عملکرد  ،شانينزد ا د کرر يو عمل تفس  نفس و بدن، در دو عرصه رأ  ر قوايسا

عقال   يکلا   باا واساطه رأ   ،يجزئا   در عرصه استنبا  و صدور رأ يعقل عمل

هماان   يعنا ي ؛رديگ يصورت م يو فعل بدن يرادراکيو بدون واسطه فعل غ  نظر

مربو  به اتِ يات و ت مّل در جزئيادراا امور مربو  به عمل انسان در حوزه عمل

ل که مساتنبَط از ادراکاات و احکاام    ين قبياز ا يسته و مُدرَکاتيسته و نبايافعال با

 يباا افعاال ادراکا     که عملکرد عقل نظر ند؛ چنانهست  مربو  به عقل نظر يکل

ات است  در عرصاه صادور   يات و عقليو حوزه نظر يکل  مختلف در امور نظر

 ،ش، مانند قوه باعثاه يبا واسطه قوا يلز عملکرد عقل عمين يرادراکيعمل و فعل غ

عقل »دارد:  يشان که اظهار مير ايخاعبارت   رديگ يقوه اراده و قوه فاعله صورت م

ر مظنون يا خي ير قطعيبندد و خ يکار مه ع بيه را در افعال و صنايفکر و رو يعمل

 يبار شا ن ادراکا    افزون، يعقل عمل يکيبر ش ن تحر  ، شاهد«کند يار ميرا اخت
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ن را جزو گاروه  يتوان صدرالمت له ين لحاظ ميکه به ا است( يجزئ  )استنبا  رأ

ات، يا ؛ اماا در روا برشامرد به اصطالح دوم  يمعتقد به عقل عمل لسوفانيدوم از ف

هرچناد از   ؛ساتند يهستند کاه از سان  ادراا صارف ن     عقل، امور يون عملئش

ات يا در روا يون عملا ئشا  ،افازون بار اينکاه    ؛رنديناپذ  ييز جداين يادراکات عقل

 ست ين ،آن آمده مانندمنحصر به آنچه در عبارت فوق و 

 گیري جهینت

شاود، تطاابق    يماستفاده  ينيد  ها آموزهآنچه از  بادر مجموع  ،کلمات مالصدرا

از نفس ناطقاه اسات کاه طباق      يجزئ يعقل عمل او،در کلمات را يندارد؛ ز يکل

  هاا  در آماوزه اسات؛ اماا    يعمل و  دو کارکرد نظر  دارا ،شانيکلمات ا يبرخ

ون ئشا   دارا ، وانساان  وجاود قد  متعلِّق به م واحد و  فطر گوهر عقل ي،نيد

، و ن اسات يآفار  من بر آنها نقشيدر وسط نفو  و مه که است يو ارزش  معنو

ت عقل، به يريار و اشراف و مديتحت اخت يهم، ،نفو  يکيو تحر يادراک  قوا

ن يالبته آنچه صدرالمت له  گردند يو م مور عقل م عيخدمت آن درآمده، تابع و مط

آثاارش اظهاار داشاته اسات، مانناد       يو کارکرد آن در برخ يعقل عمل  در معنا

  هاا  آماوزه به عقال باا    يون عملئش يانتساب برخ نظرلسوفان، از يدگاه دوم فيد

 يو عملا  يعلم  تعدد کارکردها ي،نيد  ها در آموزه  دارد يجزئ يهمخوان ينيد

رسااند و اساتناد کاارکرد درا و     يموجود در فطرت عقل را م  ها ييعقل، توانا

خداوناد   بارهکه در ست؛ چنانين  تکثر مصادر و تعدد مباد  به معنا ،فعل به عقل

 ن است يچن

  



 

 

 

 
 

 
 

 ...درباره عقل عملي و داوري آنديدگاه مالصدرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 منابع

 . کريم قرآن -

 .البالغه نهج -

 غارر  بار  خوانساارى  الادين  جماال  آقا شرح (،6611حسين ) بن محمد خوانسارى، آقاجمال -

 دانشگاه تهران. انتشارات تهران: ،الکلم درر و الحکم

  ين.قم: جامعه مدرس التوحيد، ق(،6631على ) بن محمدصدوق(،  يخ)ش بابويه ابن -

 .مدرسين جامعه: قم ،الرسول آل عن العقول تحف، ق(6141) حسن بن على حرانى، شعبه ابن -

 . اإلسالميه الکتب دار: قم ،المحاسن ق(،6636محمد ) بن احمد برقى، -

 انتشاارات : تهاران  مطهار،،  مرتضا   تعليق و تصحيح ،التحصيل (،6631مرزبان ) بن بهمنيار -

 . تهران دانشگاه

لکلموي للتنلتجمهعۀ) الکلم درر و الحکم غرر ق(،6164محمد ) بن عبدالواحد آمدى، تميم  -

  اإلسالم . الکتاب دار: قم ،(دبسالملعل هلعليلدإلتيملحکملو

   اسراء. نشر مرکز: قم ،قرآن در فطرت (،6611عبداهلل ) آمل ، جواد، -

 اسراء. نشر مرکز قم: ،دين  معرفت هندسه در عقل ، منزلت(6611ااااا ) -

 قم: ،دبشويلۀلحيفظلإبىلدبذريلۀ ق(،6143محمدمؤمن ) بن محمد الدين رفيع(، يالن )گ جيالنى -

 .الحديث دار

 .نشولدببالغۀ: قم ،التنبيهات و االشارات شرح (،6631نصيرالدين ) خواجه طوس ، خواجه -

 .، تهران: رجاءنکته يکهزار و ، (6634) حسن  ،آمل زاده حسن -

حکمت.: تهران ،سينا ابن تا ارسطو از مشاء حکمت در عقل (،6613مراد ) عل  داود،، -

صدر. انتشارات: تهران ،القرآن تفسير فى العرفان انوار (،6631ابوالفضل ) داورپناه، -

 .نشولدببالغۀ: قم ،االشارات شرح  بين المحاکمات (،6631الدين )قطب راز،، -

.دبشيت ۀلدبادر: بيروت ،القرآن ألفاظ مفردات ق(،6164محمد ) بن حسين اصفهانى، راغب -

 ،« مالصادرا در ادرا  عقلا   ،شاهود  يکارد رو يينتب» (،6636) محمدکاظم ،،رضازاده جود -

 .4 ، شماره6 ، دورهآفاق حکمت

 .ۀددردبحکم: جاب  ،دبمنظهتۀ شرح (،6636هاد، ) سبزوار،، -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 93، شماره مسلسل 7931 بهارسال دهم، 

 

 

 

 

 

 

 

37 

لجيتلوۀللتنشوهرد ل: قام  ،القارآن  تفسير ف  الميزان تا(، سيد محمدحسين )ب  طباطبائ ، عالمه -

  .دبللم ۀلدبحهزةلفيلدبمارس ن

 دارالمناهل.: بيروت ،دبفلسف ۀ االعمال ق(،6166محمد ) بن محمد ابونصر فاراب ، -

 وزارت انتشاارات : تهاران  ،دبحسو نيللدسميع للبلس الشوحهلولدبحکمۀلفصهص(، 6616ااااا ) -

  اسالم . ارشاد و فرهنگ

   سروش.: تهران ،منتزعه فصول تا(، ااااا )ب  -

 انتشاارات : قام  ،دبمالظو نللبصو وةللولدبهدعظ نلروضۀ (،6631احمد ) بن محمد نيشابورى، فتال -

  رضى.

 .الذخائر، قم: دار کنز الفوائد، ق(6164) کراجکى، محمد بن على -

 االسالميه. الکتب دار: تهران ،الکاف  (،6614يعقوب ) بن محمد کلينى، -

، بحيرلدألنهدرلدبجيتلۀلباررلأخبيرلدألئموۀلدألهاويرلل، ق(6146) مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى -

  .التراث العرب ياء: دار إحيروتب

: دار يروتب ،دالربلۀل ۀدالسفيرلدبلقلليفل ۀدبحکمۀلدبماليب ق(،6164يم )مالصدرا، محمد بن ابراه -

  .التراث العرب ياءاح

 ين .قم: انتشارات مطبوعات د ، ۀدبمني جلدبسلهکليفل ۀدبشهد الدبوبهب(، 6614ااااا ) -

 .فرهنگى يقاتتهران: مؤسسه مطالعات و تحق )صدرا(،  ح أصول الکافشر(، 6616ااااا ) -

 اساالم   انتشاارات  دفتر: قم ،الميزان تفسير ترجمه (،6631سيد محمدباقر ) همدان ، موسو، -

 قم. علميه حوزه مدرسين جامعه

دبمکابوۀللتهاران:  ، دبووضۀلودألصهلل : شرح الکاف، ق(6614) مازندرانى، محمدصالح بن احمد -

 . ۀدإلسالت

  .النجف جامعه: قم ،السعادات جامع ،ق(6616، )محمدمهد ، نراقا 
  



 

 

 

 
 

 
 

 ...درباره عقل عملي و داوري آنديدگاه مالصدرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 


