761
فصلنامه علمی-پژوهشی آيين حكمت

سال دهم ،تابستان  ،3179شماره مسلسل 13

جایگاه وجودی و معرفتی عقل انسانی از منظر ابنعربی
تاريخ تأييد1932/9/72 :

تاريخ دريافت1936/6/1 :

محمدمهدی گرجیان *

*

مهدی بابایی المشیری **

*

عقل با توجه به معناای لغاوی ،خصوصایات و لاوزم ازتای آن ،میاان هماه
موجودزت عقالنی ،زم عقل زول گرفته تا قاو عاقهاه زنناانی مشاتر زتا ب باه
همین دلیل ،زبنعربی وقتی زم عقل تخن میگوید ،معناای لغاوی آن ز د ن ار
میگیردب عقول زننانی زم عقل زول به نحو تجهی و زفاضاه باه وجاود آماد زنادب
برزینزتاس ،حقیق

عقول زننانی ،همانناد عقال زول ،زم تانو ناو و مجارد زم

ماد زندب کثرت عقول زننانی و نیز تفاوت و زمتیام میان آنها به وزتطه موزد قاابهی
زت  ،نه زم ناحیه فاعل مفیضب عقل زننانی دز زی دو بعد یا جنباه زتا ج جنباه
عمهی که مربوط به کنترل غرزیز نفنانی و هدزی

آن به تم

ماوز د مشاروو و

دعوت به خیر و جهوگیری زم زنجا شر زت  ،و جنباه ن اری کاه عقال زم زیان
جه

به عنوزن یکی زم قوزی زد زکی زننان ،زبزز و طریق و یا منبع برزی معرف

و شناخ
کاشفی

به وزقع زت ب عقل دز زی هوی

و وشنگری د با غیر دز د و زمزین و ،د حد تاوزن خاود مایتوزناد

* استاد گروه فلسفه و کالم دانشگاه باقرالعلوم

.

** دانشج وی دکتججری فلسججفه دانشججگاه بججاقرالعلوم
امام خمینی .

نو ی و زد زکی زت

و همانناد ناو

و عضججو یئج علمجی مؤسسججه ومو جی و پژو شجی
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وزقع ز بیابدب عقل برزی کنب معرف

جدید ،یا زم قو فکر و ن ر مدد میگیارد

(عقل ناظر) و یا زینکه حقایق و معا ف زم توی حق تعالی بر زو زفاضه مایشاود
و زو میپذیرد (عقل قابل)ب

واژگان کلیدی :عقل ،عقل زول ،عقل ن ری ،معرف  ،زبن عربیب
مفهومشناسی عقل

زم آنجا که عقل به عنوزن یکی زم منابع و زبزز معرف
حکم

زننانی ،جایگاا مهمای د

و عرفان زتالمی دز د ،شناتایی معنا و حقیق

زصل زین وزژ د لغ

آن بنیا ضرو ی زتا ب

به معنای حبس و منع کردن ا مانند بنتن شتر با طنابی که

به آن «عقال» میگویند ا و زد ز و نگه دزشتن و حفظ کردن آمد زت ؛ چنانکه
عاقل کنی زت
کنی زت

که خود ز زم گفتا و زفعال مذمو باامدز د و حفاظ کناد و یاا

که بر کا و زندیشهزش زحاطه دزشته و جامع آنها باشدب عقل ز زم زین

ن ر عقل گفته زند که صاحبش ز زم هالک
4141ق 154 :44؛ فيننرم

4146ق )456 :4ب زهل لغ

و ناابودی نگاه مایدز د (ابن منظنر،

4141ق144 :؛ ابنن فننس،

4141ق 04-96 :1؛ فراهينن،

وزژ عقل ز ضد جهل یا حمق دزنناتهزناد؛ بناابرزین،

زصل معنای عقل ،حبس و منع و تقیید و حفظ و ضبط کردن زت ب تدبیر و تمییز
و زحاطه دزشتن و جمع کردن و تثب

د زمو دزشتن نیز زم لوزم معنای عقال باه

شما میآیدب
زین وزژ د فهنفه و عرفان بر موجودی زطالق میگردد که ازتاً و فعالً زم ماد
و مادیات مجرد باشد؛ چنانکه گفتهزند زول موجود زبدزعی که زم حق تعالی صاد
شد  ،عقل زول زت

و همچنین بر قو زی زم قوزی نفس ناطقه و گااهی بار خاود

نفس ناطقه ،عقل گفته میشودب به هر حال ،نکته مهم د زینجا آن زتا

کاه زیان
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نامگذز ی با توجه به معنای لغوی بود زت ب بنابرزین ،عقال ز زم آن ن ار عقال
گفتهزند که آنچه ز زم ناحیه حق به زو زلقا میگردد ،زد ز و ضابط مایکناد و زو
برزی حفظ ممهک

عالم یا نفاس ،همانناد ینامان و طناابی بار حیاوزن زتا

(اب عرب )450 :4339ب مقتضای معنا و حقیق

عقل ،تقیید زتا

و زیان حصار و

قید زبتدز د عقل زول ظاهر شد و نو تجهی مطهق ز تقیید مد و حق تعالی باه زو
فرمود «زکتب» یعنی مقید تام و جمع کن عهمم ز د آفرینش مخهوقاات تاا وم
قیام

(مؤی،ال،ی جن،ی 4143ق)104 :ب بنابرزین ،عقل زول ،نخنتین جوهری زت

که وجود و عهم ز بدون وزتطه زم ناحیه حق تعالی زخذ و قبول کرد  ،آنچه ز زم
حضرت غیب به زو می تد ،زد ز و ضبط میکند و به همین دلیل باه زو «عقال
زول» گفته شد (کسشسنی 4149ق 144 :4و )545و یاا باه زعتباا ضابط و زحصاای
زتماء زلهی و قایق وجودی «عقل» نامید شد زتا

(ابن ترکن)596 :4 4304 ،ب

زلبته عقل زول به زعتبا زت مختهف ،زتامی دیگری هام دز د؛ چناانکاه زم جها
تدوین و تنطیر به آن «قهم» میگویند و زم جه

تصارف و تادبیر عاالم « وح»

نامید میشود (اب عربی )54 :4339ب
با توجه به آنچه گفتیم ،وشن شد که خصوصیات و لوزم ازتی حقیق
عبا ت زت

عقال

زمج تجرد زم ماد و مادیات ،تقییاد و حاد مدن ،زد ز و زندیشایدن،

حبس و ضبط کردن ،و حفظ و جمع و تدبیر نمودنب زین خصوصیات میاان هماه
موجودزت عقالنی ،زم عقل زول گرفته تا قو عاقهه زننانی مشتر زت ب به همین
دلیل ،زبنعربی وقتی زم عقل به عنوزن قو زی زم قوزی نفس ناطقه تخن میگویاد،
معنای لغوی آن ز لحاظ میکند (برای نمرن ،نک :اب عربنی بنیتنس 464 :4و354؛ :3

)464؛ چنانکه مینویندج
و أما العقل فهو أن يعقل عن اللَّه ما يريد اللَّه منه في خطابه إياه في نفسه بما
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يلهمه أو على لسان رسوله صلى اللَّه عليه و سلم و من قيد وجوده بوجوود خالقوه
فقد عقل نفسه إذ العقل مأخوذ من عقال الدابة و على الحقيقة عقال الدابوة موأخوذ
من العقل (همان.)555 :1 ،

همان گونه که مالح ه شد ،د زین عبا ت با عنای

به معنای لغوی عقال ،آن

ز حقیقتی دزننته که د مطهوبات خدزوند تعقل و تأمل میکند و یاا خاود ز باه
مطهوبات حق تعالی مقید و محدود میتامدب زم عبا ت «فهو أن یعقل عن زلهَّه ماا
یرید زلهَّه منه» میتوزن هر دو معنا ز به دت
لغوی عقل ،گفته زت

آو د و د زدزمه با توجاه باه یشاه

زننان د صو تی حقیق

و نفس خود ز مییاباد و آن ز

مو د تعقل و تأمل قرز میدهد که وجودش ز به وجود حق تعاالی مقیاد تاامدب
بدین ترتیب ،عقل به معنای قو یا حقیقتی آمد که کا ش تعقل و تأمل کاردن و
مقید تاختن و نگه دزشتن زت ب با دق

د عبا ت فوق باه دتا

زبن عربی د تبیین عقل زننانی ،با توجه به معنای لغوی آن ،هم جه
هنتیشناختی و هم جه

مایآیاد کاه
وجاودی و

معرف شناختی ز مطرح کرد زت ب زو د جایی دیگر

نیز با توجه به معنای لغوی عقل ،ماهی

آن ز زینگونه تبیین کرد زت ج

و لکن مما هو عقل إنما حده أن يعقل و يضبط ما حصل عنده فقد يهبوه الحو
المعرفة به فيعقلها ألنه عقل ال من طري الفکر هذا ما ال نمنعه (همان.)49 :

حقیق

عقل زم آن جه

که عقل زت  ،عبا ت زت

آنچه نزد زو حاصل شد زت ب گاهی حق تعالی معرف
هبه میکند و عقل زم آن جه

که عقل زت

زم تعقل و ضبط و ثب
به خود ز به عقل زعطا و

ا و نه زم طریق فکار ا آن ز زد ز

و ضبط و حفظ مینمایدب زو بام د جای دیگر با توجه به معنای لغوی عقال ،باه
توصیف عقال پردزخته که آنها کنانیزند که مقید به صفاتشان هنتند و صفاتشاان
ز زم صفات خالقشان جدز می کنند و با زین تمییز و جدزتامی ،تباین بین خالق و
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مخهوق و تمییز و تقیید مخهوق زم خالق حاصل میگرددب زمزین وت
عقل بین حق و عبد و خالق و مخهوق تمایز قایل زت
به نکته فوق وشن میشود آنچه زم معرف

کاه دالیال

(همسن )354 :4ب باا توجاه

زلهی برزی عقل زم جه

فکر حاصل

میشود ،صرفاً عهم تنزیهی و تهبی زت ؛ میرز تنزیه زم تنو تمییز و تقییاد خاالق
زم مخهوق زت

(همسن 464 :3؛ )143 :1ب
بر اساس آنچه تا کنون گفته شد ،روشن گرديد که در تبيين ماهيت و حقيقت
عقل ،چه به عنوان موجود ابداعي و چه به عنوان قوهای از قووای نفوا انسواني،
معنای لغوی آن مورد توجه و عنايت بوده است .بنابراين ،از مختصات ذاتي عقول
به عنوان قوه ای از قوای نفا انساني ،ادراک ،تقييد ،تمييز ،ضوبط ،نهوه داشوتن،
خودداری کردن و منع ميباشد.

کیفیت پیدایش عقل انسانی

به زعتقاد زبن عربی ،عقل زننانی پرتوی زم نو عقل زول بود  ،زم شعاو ناو زو باه
وجود آمد زت ؛ چنانکه زو د با چگونگی تکوین و پیدزیش عقال زنناانی زم
عقل زول ،با تمثیل و تشبیه به چرزغ و فتیهه تخن گفته زت ب وی عقل زول ز باه
منزله چرزغ زول فرض کرد که حق تعالی آن ز د آغام آفرید زت

و تاسس زم

آن چرزغ ،جمیع فتیههها زفروخته میشوند و د نتیجه ،به تعدزد فتیههها چرزغهاای
متعدد به وجود میآیند و هریک زم چرزغها به زندزم زتاتعدزد و ظرفیتشاان زم آن
چرزغ زول نو و وشنایی میپذیرند و هرکدز زم زین فتیهاههاا زگار طبیعای و د
نهای

پاکیزگی و صافی د وغن و پری د جنم باشد ،قبولش د زنتشا نو و

د مقدز نو بیشتر زت

و زم فتیههزی که د پاکیزگی و صفا زم زین پایینتر زت ،

عالیتر خوزهد بودب بنابرزین ،تفاوت بین زنوز زین چارزغهاا برحناب زتاتعدزد و
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قابهی

فتیهه هات ؛ با وجود زین ،زم نو چرزغ زول چیزی کم نمایشاود و زو بار

کمال خود همانگونه که بود زت  ،خوزهد بود (همسن )90-99 :4ب
زبن عربی د زدزمه ،تفاوت میان عقل زول و عقول تکاون یافتاه زم زو ز مطارح
کرد و گفته زت ج زول آنکه ،عقل زول زصل و مقد بر تایر عقاول و نیاز بادون
ماد قابهی زت ب دو آنکه ،وزتطهزی میان زو و حق تعالی نین

و بدون وزتاطه

زم حق تعالی صاد شد زت ب تو آنکه ،تایر عقول باه وزتاطه زو و باه تابب
موزد قابهی که زم زو زشتعال و وشنی ز میپذیرند ،موجود میشوندج
إنه األصل و له التقدم و الثاني إنه في غير مادة و ال واسطة بينه و بين ربوه و
ما عداه فلم يظهر له وجود إال به و بالمواد التي قبلت االشتعال منه فظهرت أعيوان
العقول (همان.)76 :
جهات وجودشناختی عقل انسانی

زم گفتا زبن عربی که د باال بیان شد ،چند نکته به دتا
ماهی

مایآیاد کاه د تبیاین

عقل به عنوزن قو زی زم قوزی زننان مؤثر زت ج

7ب همه عقول ،چه عقل زول و چه عقول جزئیِ صااد زم زو ،ازتااً مجارد و زم
تنو نو ند و به عباا ت دیگار ،هماه عقاول ماهیا

و ازت مشاترکی دز ناد و

ماهیتشان زم جنس نو و مجرد زت ؛ چنانکه زبنعربای د زدزماه عباا ت فاوق،
عقل زول ز همان وحی دزننته که حق تعالی د آیه کریمه «فَإِاز تَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْ ُ
فِیهِ مِنْ ُوحِی» (حجر )64 :آن ز به خود زضافه کارد و باا دمیادن آن د نفاوس
طبیعیه و بدنِ تنویه و کامل شد  ،عقاول و ز وزح جزئای ز پدیاد آو د زتا ب
وشن زت

که زین ز وزح جزئی که با دمیدن خدزوند پدید آمد زند ،ازتاً و حقیقتاً

زم تنو منفوخٌ فیه ،یعنی همان وح زلهی و عقل زول هنتند و به همین دلیل ،وی
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نو عقل ز د برزبر نو شرو ،نو ازتی دزننته زت ؛ به زین معناا کاه حقیقا
ازت عقل ز نو تشکیل دزد زت

و

(اب عربی بیتس )343 :1ب

1ب پیدزیش عقول و ز وزح جزئی زم عقل زول به نحو تجهی و زفاضه زت

و به

عبا ت دیگر ،با زضافه زشرزقیِ عقل زول تایر عقول موجود میشوند و زین زفاضه
و تجهی به گونه زی زت

کاه موجاب کاتاته شادن زم ناو وجاودی عقال زول

نمیگرددج «مع هذز فهم ینقص من زلنرزج زألول شیء بل هو عهى کماله کما کان»
(همسن )90 :4ب
1ب کثرت عقول جزئی زم ناحیه موزد قابهی زت  ،ناه زم ناحیاه فاعال مفایض؛
چرزکه عقول زم جها

عقال باودن ،ازت و ماهیا

مشاتر و وزحادی دز ناد؛

بنابرزین ،تعدد و کثرت عقول مربوط به زمری خا ج زم ازت آنهات ب موزد قاابهی
که همان بدن تنویه و کامل شد و یا نفس طبیعای زتا  ،باا حرکا
مززجی د آن پدید می آید که زتتعدزد د یاف

جاوهری

مرتبه عقهی و وح زننانی ز پیادز

میکندب
4ب بهحنب قابهی

و زتتعدزد قوزبل ،شدت و ضعف و به تعبیاری ،تفااوت و

زمتیام تشکیکی د عقول و ز وزح جزئی ز پیدز میکند؛ چناانکاه زبانعربای باه
همین نکته زشا کرد که هریک زم چرزغها به زندزم زتتعدزد و ظرفیتشاان زم آن
چرزغ زول ،نو و وشنایی می پذیرند و هرکدز زم زین فتیهههاا زگار طبیعای و د
نهای

پاکیزگی و صافی د وغن و پری د جنم باشد ،قبولش د زنتشا نو و

د مقدز نو بیشتر زت ب زو همچنین برزی تبیین زینکه خدزوند برزی هدزی

بشر،

حقایق و معانی ز بر مبان توالنش ،به گونه تمثیهی د صو محنوتاه جاا ی
تاخته ،چند نمونه اکر کرد که زم جمهه آنها تقنیم عقول بار زنناانهاتا

کاه
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شا و فرمود زین تقنیم همانند تقنیم دزنه ها و حبوبات زتا ؛ برخای زم مارد
بهر شان زم عقل یک پیمانه یا دو پیمانه و کمتر یا بیشتر زت ب شا و زم زین تمثیل
خوزتته تفاضل و برتری مردمان ز د عقلها وشن تامد؛ چرزکه برزی ما مشهود
زت

همه کنانی که متصف به عقل و عاقلزند ،زم جها

عقهای د یاک تاط

نینتند ،بهکه برخی عقولشان پیچیدگی زترز و معاانی ز زد ز مایکناد و یاک
عبا ت زم کال حکیم ز بر صد و پنجا وجه کمتر یاا بیشاتر زم معاانی دشاوز و
عهو عالی که به مرتبه زلوهی یا عقول یا طبایع یا عهم یاضی و یا منطقی متعهاق
زت  ،حمل میکنند و عقل شخص دیگر کمتر زم زین د جاه زتا

و نیاز عقال

دیگری کمتر زم زین مقدز و به همینگونه عقول زفرزد زننانی د فهام و د یافا
زترز و معانی ،دز زی شدت و ضعف زند و بدین ترتیب ،بهر و نصیبشان زم عقل
زول به میززن قابهی

و زتتعدزد محل قابهی آنها برمیگردد (همسن)99 :ب با توجه باه

زین گفتا معهو میشود زبن عربی شدت و ضعف زد ز و فهم عقهی ز دلیل بار
زمری وجودی و هنتی شناختی قرز دزد زت

و زین نتیجاه ز گرفتاه کاه میاززن

بهرمندی عقول زننان ها زم عقل زول زم جه

و باه هار

زندزم قابهی

و زتتعدزد مززج زننانی د د یاف

وجودی متفااوت زتا

فیض زم عقل زول بیشاتر باشاد،

زفاضه بر آن هم بیشتر خوزهد بودب
5ب عقل زول بدون محل قابهی و بدون وزتطه زم حق تعالی صاد شد زتا ؛
زما عقول جزئی به توتط نفوس طبیعی زم عقل زول به ظهو می تند و به تعبیار
زبن عربی ،عقل زول و نفوس طبیعی به منزله زب و ز برزی عقول جزئیاه هناتند؛
بدین صو ت که تجهی و پرتوزفکنی نو عقل زول بر نفوس طبیعی به عنوزن محل
قابل ،موجب پدید آمدن عقول جزئی میگردد (همسن)90 :ب به ن ر می تاد نفاس
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که با حرک

جوهری باه مرحهاهزی

می تد که با تجهی و زفاضه عقل زول بر آن ،نفس زننانی پدید میآیدب به عبا ت
دیگر ،نفس طبیعی عبا ت زم جنم کامل همرز با نفس نباتی و حیوزنی زت

کاه

و نفس زننانی متولد زم بدن تنویهشد و ناو

منتعد د یاف

نفس زننانی زت

عقل زول زت

و بدین ترتیب ،جنبه وحی و مرتبه عقالنی نفس زننانی زثر عقل

زول میباشدب
بنابرزین ،با توجه به آنچه تا به حاال گفتایم ،باه دتا

مایآیاد کاه زم ن ار

زبن عربی ،عقول و ز وزح زننانی همانند عقال زول مجردناد و حقیقتشاان زم ناو
زت

و با تجهی و زفاضه عقل زول بر نفوس طبیعی پدید میآیند و نفوس طبیعای

به عنوزن محل قابل میان عقل زول و عقول جزئی ،نقش وزتطه ز زیفا میکنند؛ به
گونه زی که بدون آنها هیچ عقل جزئی محقق نخوزهد شدب کثرت عقول جزئای زم
ناحیه قوزبل زت ؛ وگرنه عقول زم جه

ازت ،کثرت و تعدد د آنهاا ز نادز دب

تفاوت و شدت و ضعف د عقول جزئی بهحنب ظرفی

و زتتعدزد قوزبل زت ب

رابطه نفس و عقل انسانی

با زین همه ،زبن عربی د برخی عباا زت د باا نفاس ناطقاه و وح زنناانی باه
گونهزی تخن گفته که گویا همان عقل زت ؛ میرز وی د با نفس زننانی همانند
عقل میگوید با نفو زلهی زم وح خود د بدن پدید میآیدب بنابرزین ،عقل و نفس
زننانی یک حقیق زند با دو زتم؛ چنانکه وی د عبا تی برزی تبیین زینکه چرز به
حقیق

زننان لطیفه گفته میشود ،میگوید بعد زم تنویه بادن ،باا نفاو زلهای زم

وح خود د بدن ،حقیق

زننان برزی تدبیر بدن ظاهر می شاود؛ همانناد ظهاو

حروف و کهمات زم نَفَس متکهم که با برخو د به مخا ج حروف د دهاان ظااهر
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می شوند و مخا ج حروف د دهان به منزله قوزبل برزی ظهو حکم نَفَس هنتند؛
که ترّ لطیف زلهی زت

وح منفوخ همان نَفَس خدزوند زت
به خدزوند مننوب زت  ،زما کیفی
به حقیق

جه

و به طاو زجماال

زین زنتناب برزی ما معهو نینا

و زم زیان

زننان« ،لطیفه» گفته میشود (همسن)543 :ب

زما د عبا تی دیگر میگوید نفس ناطقه زننانی که مدبر بدن زتا  ،دز زی دو
زت ج جهتی به توی عالم باال دز د؛ یعنی عقل که نو محض و باه منزلاه

جه

پد برزی زوت  ،و جه

دیگر به تم

طبیع

دز د ،که ظهما

محاض و باه

منزله ماد برزی زوت ب بنابرزین ،نفس ناطقه زننانی میان نو و ظهم
و به عبا ت دیگر ،نفس ناطقه برمخ میان نو و ظهم
نو و ظهم  ،به دلیل تدبیری زت

زت

قارز دز د

و زین برمخی

میان

که نفس د خصوص بدن دز د (همسن)436 :ب
می آید که زین تعابیر منافاتی با آنچه د با

با جمع بندی مطالب فوق به دت

عقل گفته شد ندز د؛ چرزکه زبن عربی د عبا زت باال د صدد تبیاین نفاس ناطقاه
زننانی زت

زم آن جه

که نفس زت ب نفس زم جه

نفنیزش همیشه د حال

تدبیر بدن زت  ،و توجه و زلتفات به بدن زم توی نفس ،زمری زت

که خدزوناد

برزی تدبیر بدن د نفس قرز دزد زت ب به عبا ت دیگر ،نفاس زم آن جها
نفس زت  ،یکی زم خوزص ازتیزش توجه به بدن و تادبیر آن زتا

کاه

و باا زینکاه

تدبیر ،ازتی آن زت  ،ولی به تدبیر و آنچه تدبیر میکند ،عهم دز د ،زما حقیقا
ازت نفس زم تنو وح زلهی زت
زمزین و ،مجرد زم ماد زت
حال
د یاف

دو وجهی یا وتطی

و

که زم ز نفو و دمیدن حق به ظهو می تد و

(همسن )364 :3ب تدبیر بدن مقتضای زتا
و برمخی

کاه نفاس

دزشاته باشاد ،تاا زم عاالم بااال فایض ز

و تسس بدن ز با آن تدبیر کندب بنابرزین ،زین مطهب با تخنی که د باا
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عقل گفته شد ،منافات ندز د؛ چرزکه عقل به عنوزن قو زی زم قوزی نفاس زنناانی
زت

که خدزوند آن ز د نفس قرز دزد زت

(همسن )346 :4ب زین جنبه نو ی و

عقهی نفس ،زثر عقل زول د مرتبه نفس و برتر زم خود نفس زم آن جه

که نفس

زت  ،می باشدب د عبا ت نخن  ،تعبیر نو خالص یا نو محض که د با عقل
به کا فته ،خود مؤید مطالبی زت

که د با عقل گفته شدب

عقل از جنبه معرفتشناختی

آنچه تا به حال د با عقل گفتیم ،مباحث وجودشناختی بود؛ زما زکنون د صددیم
معرف شناختی مطالبی ز زم ن ر زبنعربی د با عقل بیاان کنایمب زبتادز

زم جه
الم زت

زین نکته ز یادآو شویم که چنانکه پیشتر گفتیم ،عقال د لغا

معنای حبس و منع و تقیید و زد ز و ضبط به کا فته زتا
جه

و عقال ز زم زیان

عقل گفتهزند که آنچه ز زم ناحیه حق به زو زلقا مایگاردد ،زد ز و ضابط

می کند و زو برزی حفظ ممهک
زت

باه

عالم یا نفس ،همانند ینمان و طنابی بر حیاوزن

(اب عربی )450 :4339؛ چنانکه عقل زننانی وی ز زم گفتا و زفعال ماذمو

باممی دز د و حفظ می کندب بنابرزین ،مقتضای معنا و حقیق

عقل ،تقییاد زتا

و

زین حصر و قید زبتدز د عقل زول ظاهر شاد و ناو تجهای مطهاق ز تقییاد مد
زت

و خدزوند دفتر زیجاد عالم و تدبیر آن ز برعهد زو گذزشاته ،زو ز باه ن ار

کردن د مصال عالم مقید و محدود کرد زت
نخنتین جوهری زت

(ابن عربنی بنیتنس )144 :4ب نیاز

که وجود و عهم ز بدون وزتطه زم ناحیه حق تعالی زخاذ

و قبول کرد  ،آنچه ز زم حضرت غیب به زو مای تاد ،زد ز و ضابط مایکناد
(کسشسنی 4149ق 144 :4و)545ب عقل زننانی هام کاه پرتاویی زم زناوز عقال زول
زت  ،به زعتقاد وی ،حقیقتی زت

که د مطهوبات خدزوند تعقل و تأمل میکناد

جایگاه وجودی و معرفتی عقل انسانی از منظر ابنعربی

711

یا خود ز به مطهوبات حق تعالی مقید و محدود مایتاامدب بناابرزین ،کاا عقال
زننانی هم همانند عقل زول ،تقیید و منع و ضبط و تمییز و قبول زت ب
وظایف عقل در انسان

بر زتاس آنچه گفتیم ،زین پرتش قابل طرح زت

کهج آیا عقل به عنوزن قو زی زم

قوزی نفس زننانی ،برزی کنب عهو آفرید شد یا صارفاً بارزی دفاع و مناع زم
هوزهای نفنانی به وجود آمد زت ؟ زبنعربی د باب  171زم فتوحات المکیّا ،
زین پرتش ز مطرح کرد و بدون زینکه به آن پاتو دهد ،گفته زت
یکی زم منائل تهل بن عبدزهلل تنتری بود زت

زین منالهه

و من کنی ز غیر زم زو ندیاد

که آن ز مطرح کرد باشد (اب عربی بیتس )14 :3ب زما وی د زبوزب دیگر فتوحات
به زین منلهه پردزخته زت

و میتوزن آن ز پاتخی برزی زین پرتش تهقی کاردب

وی د باب  116میگوید زم آنجا که زنس و جن زم جه

صو ا یعنی زم جها

زبدزنشان که شامل نفس نباتی و حیوزنیشان مایگاردد ا ناه زم جها

ز وزح بار

شهوت و معا ف ترشته شد زند ،خدزوند د آنها عقل ز قرز دزد تا بدزن وتیهه
شهوت ز به میززن شرعی بامگردزنند و نیز زم منامعه شهوزنی د غیر محل مشروو
جهوگیری نمایندب خدزوند د آنها عقل ز برزی دتتیابی به عهو نیافریاد زتا ،
بهکه برزی کنب عهو  ،قو مفکر ا یعنی متصرفه که کا گزز عقل زت
آنها زعطا کرد زت
نشد زت

و زم همین وت

ا ز باه

که ز وزح زنس و جن بر معاا ف ترشاته

(همسن)66 :ب

زبن عربی د بیان فوق کا عقل ز کنب معا ف و عهاو ندزنناته ،بهکاه کاا
زصهی آن ز بامگردزندن شهوزت به میززن شرعی و جهوگیری زم آنها د غیر محل
مشروو دزننته زت ب نکته قابل توجه د زینجا آن زت

کاه باه ن ار زبانعربای،
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و به همین دلیل ،حاق تعاالی

برزی کنب عهم ،قو مفکر ز به آنها زعطا کرد زت ؛ همانگونه که برزی کنتارل
شهوت ،قو عقل ز د آنها قرز دزد زت ؛ برخالف مالئکه که ز وزحشان بر عهم
و زمزین و به قو فکر نیاام ندز نادب زم تاوی دیگار،

و معا ف ترشته شد زت

مالئکه همانند جمادزت ،قو شهویه ندز ند و به همین دلیل ،فاقد قو عقال بارزی
کنترل شهوت هنتندب زبن عربی همین مطهب ز د جای دیگر با وضوح بیشاتری
بیان کرد که مالئکه بر معرف
بر معرف

و ز زد ترشته و آفرید شد زند؛ زما جان و زناس

و شهوت ترشته شد زند و شهوت ،گوناه خاصای زم ز زد زتا ب باه

عبا ت دیگر ،شهوت ،ز زد طبیعی یعنی ز زد زی زت

که زم طبیع

ناشی می شود؛ بارخالف ز زد مالئکاه کاه ز زد زلهای زتا

زننان و جن

و منشاأ زلهای دز دب

برزین زتاس ،خدزوند عقل ز به زننان و جن زعطا کرد تا بدزن وتیهه شاهوزت و
خوزتتههای طبیعی خود ز د زیان دنیاا کنتارل کنناد و خدزوناد عقال ز بارزی
زکتناب عهم قرز ندزد زت  ،بهکه قو فکر ز بارزی زیان جها

آفریاد زتا

(همسن)146 :ب بام د جای دیگر با توجه به معنای لغوی عقل (منع ،حبس و تقیید)
میگوید عقل جز فضایل ز نمیپذیرد و صاحبش ز زم تصرف د زمو ناشاین
منع میکند و نگه میدز د (همسن)333 :ب
زلبته قابل توجه زت
ز قرز دزد تا معرف
جه

که به ن ر زبنعربی ،خدزوند د قو عقل خاصی

ز زم حق تعالی و قو فکر زخذ و قبول کند؛ زما عقال زم آن

که عقل زت  ،برزی کنب معرفا

بنابرزین ،تحصیل معرف

قباول

آفریاد نشاد زتا

(همنسن )346 :4ب

به عهد قو فکار زتا  ،و عقال د مقابال شاهوزت و

هوزهای نفنانی قرز دز د و به عنوزن عامهی بامدز ند و هدزی کنند زیفای نقاش
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و نفاس ز باه نجاات و

میکند؛ چرزکه عقل همچنین دعوتکنند به خیر زتا

تعادت دعوت می کند؛ د مقابل ،شهوزت و هوزهای نفنانی ،نفاس ز باه ناا و
شقاوت فرزمیخوزند (همسن )944 :4ب مؤید زین نکته حدیث جناود عقال و جهال
زت

که د کتب وزیی ما آمد زت

(کلين 4140ق )44-44 :4ب

جنبههای مختلف عقل انسانی

زما تؤزلی که د زینجا به اهن می تد زین زت
عقل زت

کهج آیا زیان زمار تنهاا خصیصاه

و خصوصیات و جنبههای دیگری ندز د؟ به عباا ت دیگار ،آیاا تنهاا

وظیفه زی که خدزوند به عقل تسرد  ،زین زت

که با شاهوزت و هوزهاای نفناانی

مقابهه کند و به فضایل و زمو خیر دعوت نماید و جز زین وظیفاه دیگاری باه زو
محول نشد زت ؟ د پاتو به زین پرتش دو بیان میتوزن ز زئه دزدب بیان زول آن
زت

که عقل زننانی هرچند پرتویی زم زنوز عقل زول زت

و دز زی هوی

نو ی

و زد زکی زت  ،زما با توجه به معنای لغوی ،خصیصاه زصاهیزش تقییاد و مناع و
حبس و حفظ زت

و نقش زصهی آن د زنناان ،باه عناوزن عاامهی بامدز ناد و

هدزی کنند زت ب زمزین و ،صاحبش ز زم تصرف د زمو ناشاین

بااممیدز د

و به زنجا زعمال خیر و فضایل فرزمیخوزند و به زعتقاد زبنعربای ،خدزوناد هام
برزی همین جه

ا و نه برزی کنب عهم و معرف

دزد زت ب زما عهم و معرف

زم جمهه فضایهی زت

ا قو عقل ز د زننان قارز
که عقل به آن دعوت میکند

و زنگیز تحصیل عهم ز د نفس پدید میآو د تا به دنبال کنب عهام و معرفا
برود و بدین ترتیب ،عقل قو فکر ز که خدزوند برزی کنب عهام و معرفا
زننان قرز دزد زت  ،به کا می گیرد تا زم طریق آن به عهم و معرف

دت

د
یابدب

به عبا ت دیگر ،عقل زننانی هرچند همانند حوزس و خیال ،زبازز زد زکای بارزی
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معانی د مقابل صو حنی و خیالی زت  ،زما خدزوناد آن ز باه عناوزن

یکی زم منابع عهم و معرف

د زننان قرز ندزد زت  ،بهکه وظیفاه زصاهی زو د

زننان ،دعوت به خیر و فضایل و نهی و منع زم زنجا ازیل و شارو زتا

و زم

جمهه فضایهی که عقل ،نفس زننانی ز به آن فرزمیخوزند ،کنب عهام و معرفا
زت

و عقل زننانی برزی کنب عهم و معرف

باید یا زم خدزوند زخذ کند و یا زم

قو فکر مدد بگیردب
عقل نظری و عقل عملی

بیان دو زین زت

که همانگونه که گفتیم ،زم خصایص ازتی عقال باا توجاه باه

معنای لغوی آن ،تقیید و گر مدن و منع و ضبط و زد ز و قبول زت ب زمزیان و،
با زد زکات و د یاف های خود ،صاحبش ز به فهم و زد ز خاود زم وزقعیاات و
زفعال و فتا مقید و محدود می تامد و به تعبیر دیگر ،به یافتههاای خاود تعهاق
خاطر پیدز میکند و زم زین طریق د منائل ن ری ،حاق ز زم باطال و د مناائل
عمهی ،خیر ز زم شر و نافع ز زم مضر تشخیص و تمییز میدهد و صاحبش ز زم
تصرف د زمو ناشاین
میتوزن گف

باممی دز د و به زنجا زعمال خیر فرزمیخوزندب بنابرزین،

عقل زننانی دز زی دو گونه کا کرد زت ج کا کرد زد زکی و زنفعاالی

و کا کرد عمهی و فعهیب عقل زم جه

زد زکی موجودی زت

کاه دز زی هویا

نو ی و زد زکی زت ؛ به همین دلیل به زعتقاد زبنعربای ،عقال دز زی یاک دتاته
زد زکات ازتی زت

و معا ف غیرازتی خود ز زم حاق تعاالی یاا زم تاایر قاوزی

زد زکی نفس ،مانند قو فکر زخذ و قبول مایکناد و همچناین زم تاوی خدزوناد
مکهف شد تا معرف

و شناخ

به زو پیدز کند و د کنب معرف

به خود زو مرزجعه و زم زو زخذ کندب خاصی

به حق تعاالی

قبول و ضبط عقل که د باال زشاا
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شد ،به زین جنبه زم عقل ،یعنی عقل ن ری دالل

دز د و زم جه

عمهی خدزوناد

عقل ز د زننان د مقابل هوزهای نفنانی و باه عناوزن یاک عامال بامدز ناد و
هدزی کنند قرز دزد زت ب د فهنفه به زین جنبه زم عقل ،عقل عمهی میگویناد
نقشی د زکتناب معرف

و عقل زم زین جه

ندز دب بدین ترتیب ،عقال زنناانی

زفزون بر بعد عمهی ،جنبه ن ری و بعد معرفتی هم دز د که د کهمات زبانعربای
به طو مبنوط آمد زتا

کاه د زینجاا نموناههاایی زم بیاناات وی ز بر تای

میکنیمج
7ب به ن ر زبن عربی ،عقل زم توی خدزوند مکهاف شاد زتا
شناخ

به زو پیدز کند و د کنب معرف

و

تاا معرفا

به حق تعالی به خود زو مرزجعاه کناد،

نه به غیر زو؛ زما عقل برخالف خوزتته خدزوند ،فکر ز منتند خود قرز میدهاد
و زم طریق آن میخوزهد به معرف

حق دت

دتتو به تفکر زم زو خوزتته ،غفه

و میاد زتا ؛ خدزوناد باه زو دتاتو دزد

تفکر کند تا د یابد که معرف

پیادز کناد و زم آنچاه خدزوناد باا

به خدزوند فقط با جوو به زو باه دتا

مایآیاد

(اب عربی بیتس )449 :4ب
زم زین بیان به دت

میآید که عقل زفزون بر بعد عمهی ،جنبه ن ری و معرفتی

هم دز د و زم زین جنبه ،توزنایی کنب معرف

و شناخ

وزقع و حتی خدزوناد ز

دز زت ب زگر عقل چنین توزناییزی ندزش  ،تکهیف زو به تحصیل معرفا
لغو و بیهود می نمودب ممکن زت
معرف

و شناخ

من و کنب معرف

کنی زدعا کند هرچناد عقال توزناایی کناب

وزقع ز دز د ،زما خدزوند زو ز برزی زین جه

د پاتو میتوزن گف

زماری

هرچند خدزوند عقل ز زم آن جها

نیافرید زتا ب

کاه عقال زتا

باه

د زننان قرز ندزد زت  ،زما عقل زننانی باه دلیال هویا
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و شاناخ

قبول و پذیرش ز د عقل قرز دزد زتا

ز دز د
تاا

ز زم حق تعالی و قو فکر زخذ و قبول کند (همسن )346 :4 :و همین

زمر موجب شد که زم توی خدزوند مأمو به کنب معرف

به حق تعالی گارددب

بنابرزین ،یکی زم ویژگیهای ازتی عقل ،زد ز  ،تعقل و کنب معرف

زت ب زلبتاه

زبنعربی د زین متن خاطر نشان میکند کاه عقال بارزی خصاوص معرفا

باه

خدزوند ،باید به خود زو ،یعنی به کال زو و توالنش مرزجعه کند ،نه به فکار ،و
زین منلهه زم منائهی زت

که زبنعربی د کتااب فتوحات المکیّا بنایا بادزن

پردزخته زت ب وی همچنین د جایی دیگر میگوید هدف زم آفرینش مخهوقاات،
معرف

به حق تعالی زت

زت ج کشف ،عقل و متابع
زت

و چنین معرفتی به یکی زم زین ته طریق دت یاافتنی
زم صاحب کشف یاا عقال (همنسن )434 :3ب وشان

که عقل زم جنبه ن ری ا و نه زم جنبه عمهی ا به عنوزن زبزز و زهای بارزی

دتتیابی به عهم و معرف

به شما میآیدب

1ب به زعتقاد زبنعربی ،عقل زننانی به عناوزن قاو زی زم قاوزی زد زکای زنناان
محنوب می شود و همانند تایر قوزی زد زکی زو ،زد زکاتی دز دب زد زکاات قاوزی
حنی ،ضرو ی و ازتی هنتند؛ بدین معنا که همیشه مطابق با وزقعزند و خطاا د
آنها ز ندز د؛ زما زد زکات عقهی ،برخی ضرو ی و ازتی و برخی غیرضارو ی و
غیرازتی هنتندب عقل د زد زکات غیرازتی به قوزی حنی یاا قاو فکار نیاام دز د
(همسن 443 :4؛ نيز نک)944 :4 :ب
با توجه به زین بیان ،معهو میشود عقل زننانی زفزون بر جنباه عمهای ،دز زی
جنبه ن ری و معرفتی زت

و همچون تایر قوزی زد زکی زننان ،طریق و زبازز ی
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برزی معرف

به وزقع شمرد میشودب زلبته ناگفته نماند که عقل عاالو بار زینکاه

همانند تایر قوزی زد زکی ،زبازز فهام و معرفا

و زد ز معناا د مقابال

زتا

صو ت حنی و خیالی زم طریق آن صو ت میگیارد ،باه عناوزن یکای زم مناابع
معرف

هم به شما میآیدب زمزین و ،زد زکاتی مخصوص به خود دز د و نمیتوزن
آو د ،بهکه زین دتاته زم زد زکاات،

زین زد زکات ز زم تایر قوزی زد زکی به دت
ازتی و ضرو ی عقل زت ؛ یعنی زد زکاتی زت

که زم ازت و حقیق

آن ،بادون

نیام به قوزی دیگر حاصل میشودب زین زد زکات عقهی میتوزند با کمک قو فکر و
وش برهانی ،منبعی برزی کشف مجهوالت باشدب د هر صو ت زین زمو مربوط
به جنبه ن ری عقل زت ب
1ب به زعتقاد زبنعربی ،عقل همانند زیمان دز زی نو زت
به برخی زمو معرف
هر چیزی معرف

و با نو عقل میتوزن

پیدز کرد؛ زما با نو زیمان ،د صو ت نبود مانع ،میتوزن به

یاف ب با نو عقل ،مرتباه زلوهیا

و زوصااف ثباوتی و تاهبی

مربوط به زین مرتبه ز میتوزن شناخ  ،و نیز عقل منو به نو زیمان میتوزند باه
ازت حق تعالی و زوصافی که به خود ننب
زم زین بیان میتوزن د یاف
خاصی

کاشفی

دزد  ،معرف

که عقل ،هوی

پیدز کند (همسن )11 :4ب

نو ی و زد زکای دز د و زمزیان و،

زم غیر و وشنگری د باا آن ز دز زتا

طریق آن می توزند معهوماتی مانند مرتبه زلوهی

و نفاس زنناانی زم

و زوصااف ثباوتی و تاهبی زو ز

بیابدب پس همانگونه که گفتایم ،چناین معرفتای زم بعاد ن اریِ عقال ترچشامه
می گیرد و ز تباطی به جنبه عمهی آن ندز دب نکته قابل توجه د زین بیان آن زتا
که د با شناخ

ازت حق تعالی و زوصافی که به خاود نناب

دزد  ،باام عقالِ

منو به نو زیمان مد ِ زت  ،نه خود زیمانب د هر صو ت ،عقل زم جنبه ن ری
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مییابد؛ خوز با نو خود یا به کمک و تأیید نو زیمانب

4ب زم دیدگا زبنعربی ،زمو ی که متعهق عهم ما قرز میگیرند ،د ته مرتبه یاا
حضرت قرز دز ند و هر مرتبه با قو زی زم قوزی زد زکی ما زد ز مایشاودج زول،
مرتبه معانی که ازتاً مجرد زم موزد جنمانی زند که به کمک عقل قابل زد ز زت ب
دو  ،مرتبه یا حضرت محنوتات که زم طریاق حاوزس د

مایشاود و تاو ،

مرتبه یا حضرت خیال که میان دو مرتبه فوق قرز دز د و قو مصاو  ،معاانی ز
د زین مرتبه د قالب صو محنوته د می آو دب زین مرتبه ،هم زم طریق عقال و
هم زم طریق حس ،یعنی معانی زم طریق عقل و صو محنوتاه زم طریاق حاس
قابل د

زت

(همسن 99 :4؛ نيز نک)391 :3 :ب

بدین ترتیب ،با توجه به زین تخن وشن میشود کاه معاانی مجارد فقاط زم
طریق عقل قابل حصولزند و وشن زت

که عقل زم جنبه ن ری ا و نه زم جنباه
معاانی مجارد ز دز دب زلبتاه

دیگر ا و به عنوزن زبزز فهم و زد ز  ،توزناایی د

زبنعربی د زینجا به وش دتتیابی عقل به معانی مجرد زشا کرد زت
زین معانی ز ،یا زم طریق زتتدالل به دت

می آو د و یا قو د یاف

که عقل

آنها ز زبتدئاً

به نحو ازتی و بدون زتتمدزد زم قوزی دیگر د خود دز دب
5ب به ن ر زبنعربی ،عقل زم آن جه
آن ،عهم و معرف

که قو فکر ز به کا میگیرد و زم طریق

کنب میکند ،محدود زتا

و زم حاد خاود فرزتار نمای ود؛

وگرنه ،دچا خطا میگرددب زما عقل زم آن جه

قباول زتا ،

که دز زی خاصی

حدی ندز د و زم زین جه  ،حقایق و معا فی ز زد ز
کمک قو فکر نمی توزنن
زم عقل قابل زت

آنها ز به دت

میکند و میپذیرد که باه

آو دب بنابرزین ،عقل ناظر و مفکر غیر

(همسن )14 :4ب زو د بیانی دیگر ،حد و حقیق

عقل ز عبا ت
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زم تعقل و ضبط و پذیرش آنچه ز نزد زو حاصل شاد  ،دزنناته زتا
عقل ،معرف

جه

و شناخ

و زم زیان

حق تعالی ز که زم توی زو به عقال زعطاا شاد ،

تعقل و ضبط میکند (همسن)61 :ب
بنابرزین ،عقل ،یا ناظر و مفکر زت
زت ب زما با دق

و یا قابل ،و بین زین دو حیثیا

د تخنان فوق میتوزن د یاف

ازتی عقل زت ؛ میرز د گفتا فوق ،حقیق

که خاصی

د تاردد

قباول ،زم خاوزص

عقال ز زد ز و ضابط و پاذیرش

آنچه نزد زو حاصل شد  ،دزننته زت ب بدین ترتیب ،عقل ناظر هام باا توجاه باه
قبولی که دز د ،برزی دتتیابی عهم ،زم قو فکر مدد میگیردب باه عباا ت

خاصی

دیگر ،عقل د کنب معرف

جدید ،یا پیرو قو فکر زت

و زم آن میپذیرد و یاا

زم حق تعالی به زو زعطا میشود و می پذیردب به هر حال ،عقل با خاصی
معرف

و شناخ

قباولش

کنب می کند؛ چه زم طریق فکر و ن ر باشاد و چاه زم تاوی

حق تعالی به زو زعطا گردد (همسن464 :؛ )354 :4ب
بر زتاس آنچه تا کنون گفتیم ،وشن میشود که بحث زم عقال نااظر و عقال
قابل ،مربوط به د یاف

و کنب معرف

زت

و به عبا ت دیگر ،زیان بحاث باه

جنبه ن ری و معرفتی عقل برمیگردد ،نه به جنبه عمهی آنب
6ب همانگونه که بیان شد ،کا کرد عقل زم ن ر جنبه عمهی ،کنتارل شاهوزت و
غرزیز نفنانی و منع نفس زم شر و زنجا ازیل و دعوت به خیر و عمل به فضایل
زت ب وشن زت
نیز شناخ
شناخ

که خود زین کا کرد به شناخ

و معرف

فضاایل و ازیال و

موز د مشروو زم خوزتتههای نفس نیام دز دب بنابرزین ،عقل باید چنین
و معرفتی دزشته باشد یاا آن ز کناب کناد تاا بتوزناد وظاایف خاود ز

بهخوبی زنجا دهدب دزشتن چنین معرفتی یا کنب آن به جنبه ن ری عقل مرباوط
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میشود ،نه جنبه عمهی آنب بدین ترتیب ،عقل باه عناوزن قاو زی زم قاوزی نفاس
زننانی دو جنبه یا جه

دز دج جنبه ن ری که برزی کنب حقایق و معا ف زتا

و حکما آن ز «عقل ن ری» نا نهاد زند و جنبه عمهی عقل که آن ز «عقل عمهی»
نامید زندب
حاصل سخن

( )7عقل د لغ

به معنای حبس و منع و تقیید و تادبیر و زد ز و تمییاز آماد

زت ب زین وزژ د فهنفه و عرفان بر موجودی که ازتاً و فعالً زم مااد و مادیاات
مجرد باشد ،زطالق گردید و همچنین بر قو زی زم قوزی نفس ناطقه و گااهی بار
خود نفس ناطقه نیز عقل زطالق گردید زت ب
( )1زم جمهه خصوصیات و لوزم ازتی حقیق

عقال عباا ت زتا

زمج تجارد زم

ماد و مادیات ،تقیید و حد مدن ،زد ز و تعقل ،حبس و ضابط کاردن ،حفاظ و
جمع و تدبیر نمودن ،که زین خصوصیات میان همه موجاودزت عقالنای ،زم عقال
زول گرفته تا قو عاقهه زننانی مشتر زت ب به همین دلیل زبنعربی وقتی زم عقل
تخن میگوید ،معنای لغوی آن ز لحاظ میکندب
( )1عقول زننانی زم عقال زول باه نحاو تجهای و زفاضاه باه وجاود آماد زناد و
برزین زتاس ،حقیق

عقول زننانی همانند عقل زول زم تنو نو و مجارد زم مااد

زت ب کثرت عقول زننانی و نیز تفاوت و زمتیام میان آنها ،به وزتطه ماوزد قاابهی
زت  ،نه زم ناحیه فاعل مفیضب عقل زول بدون وزتطه و موزد قابهی زم حق تعاالی
صاد شد زت  ،زما عقول زننانی به وزتطه نفوس طبیعی زم عقل زول باه ظهاو
می تندب
( )4نفس ناطقه زننانی مدبر بدن زت

و زین توجه و تدبیر بادن کاا همیشاگی
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نفس زم آن جه

که نفس زت  ،میباشد و جایگا وجودی نفس زم آن جه

که

نفس زت  ،بین بدن و عقل زت ب
( )5عقل زننانی دز زی دو بعد یا جنبه زت ج جنبه عمهای کاه مرباوط باه کنتارل
غرزیز نفنانی و هدزی

آن به تم

موز د مشروو و دعوت به خیر و جهاوگیری

زم زنجا شر زت  ،و جنبه ن ری که عقل زم زین جه
زد زکی زننان ،زبزز و طریق برزی معرف
( )6عقل دز زی هوی

و شناخ

نو ی و زد زکی زت

باه عناوزن یکای زم قاوزی
وزقع زت ب

و همانند نو  ،کاشفی

و وشنگری

برزی غیر دز د و زمزین و ،د حد توزن خود میتوزند وزقع ز بیابدب
( )1زمر وزقع که متعهق عهم و زد ز ما قرز میگیرد ،مرزتبی دز دب هر مرتباهزی زم
معهومات زم توی قو زی زم قوزی زد زکی ما زد ز میشاودج مرتباه معاانی زم ز
عقل و مرتبه محنوتات زم ز حوزس قابل زد ز زند و مرتبه خیال کاه میاان دو
مرتبه فوق قرز دز د ،هم با عقل و هم با حس قابل زد ز زت ب
( )1عقل برزی کنب معرف

جدید ،یا زم قو فکر و ن ار مادد مایگیارد (عقال

ناظر) و یا زینکه حقایق و معا ف زم توی حق تعالی بر زو زفاضاه مایشاود و زو
میپذیرد (عقل قابل)؛ زما د وزقع ،عقل ناظر هم با خاصی
کمک میگیرد و زم زین طریق معرف
گف

صف

قبول خود زم قو فکر

و عهم کنب مایکنادب بناابرزین ،مایتاوزن

قبول زم خصایص ازتی عقل زت ب

سال دهم ،تابستان  ،7931شماره مسلسل 93
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