
 

 

 
 
 

 
 
 

 رمقالهس

 کند.  را از نگاه فیلسوفان، کوتاه، بررسی می« عقل»سرمقاله این شماره معناهای واژه 
 نیروی تعقل را بد.ان  1معنای نگاه داشتن و مرز نهادن یاد ش.ه است در زبان عرب به« عقل»واژه 

معندای  دارد  عقدل بده  ها را شکار کرده و در خدود نگداه مدی   ان. که معقولجهت عقل نامی.ه
تدر  ، بدی  «عملی»گرچه واژه  2روی ادراکی انسان، دارای دو ساحت نظری و عملی است نی

 آورد، اما بای. توجه داشت که عقل نظدری و عملدی  یاد میهای ب.نی را به کن  و جنب  ان.ام
هر دو از نیروهای ادراکی نفس هستن.  با این تفاوت که عقل عملی بای.ها و نبای.ها و عقل 

 کن.  نامی.ن عقل به عملی، تنها ب.ان سبب است کده گداه  ها را ادراک مینیستها و نظری هست
 از سنخ مسائل عملی است   م.رَک این نیرو

 تواند. جهت ت.بیر ب.ن است؛ زیرا عقل عملی مدی ی بهلمسینا نیاز انسان به عقل عبوعلی باوربه
هدای متعدالی   فیدابی بده هد.   ای را تشخیص ده. که نفس بدرای دسدت  امور جزئیِ شایسته

 هدای اختیداری  حسن و قدب  فعدل   ،در واقع عقل عملی 3خوی ، ناگزیر از انجام آنها است 
 دارد تا سهم ارشادی خودبیان می نبای.ها و انسان را ادراک کرده و آنرا در قالب بای.ها

                                              
، «مجمع البحرین»؛ فخرال.ین بن محم. طریحی،  191، ص8، ج «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»رک: حسن مصطفوی،   1
   125ص ،5ج
خارج از گنجای  تحقیق رس  پپاسخ این ج.اگانه است یا یک قوه عاقله با دو سنخ ادراک؟  هقلاآیا آدمی را دو قوه ع  2

 توان گفت: داشتن دو عاقله متفاوت دور از باور است  حاضر است، اما به اجمال می

 ما لَها قواها ]النفس[ فمِن»: 352، ص2، ج«تشرح االشارات و التنبیهات مع المحاکما»واجه نصیرال.ین الطوسی،   خ3
 مِن یُفعَل أن یَجِب فیما الواجبَ تَستنبِطُ الّتى هى و العملى، العقل بإسم تَخصُّ الّتى القوّةُ هى و البدن، تدبیر إلى حاجتِها بحسب
   «اإلنسانیّة جزئیةً لتتوصل إلی أغراضٍ اختیاریّةٍ األمور
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عقل عملی در وادی اخالق و آراستن نفس به خوهای نیکدو نقد     1خوبی انجام ده. را به
 های اخالقی آن است که عقل، سلطان مملکت انسان باش.یی دارد  سفارش کتابسزابه

 و نفس را به پیروی احکامی که خود یافته و یا از راه نقل دریافته، وادار نمای.   
سدینا  بداور بدوعلی  نامند.  بده  یاب. عقل نظری میهای کلی را میی که حقیقتیفیلسوفان نیرو

یدابی بده   صور معناهای کلیِ مجرد از ماده، و دیگدری دسدت  ترین ویژگی انسانی یکی تویژه
ها است  نیرویی که این خ.مت را برای نفس انسدانی  کمک شناختههای تص.یقی بهناشناخته
 نیروی ادراکدی « عقل نظری»باور استاد جوادی آملی به 2شود ده. عقل نظری نامی.ه میانجام می

 «اصل تنداق  »باش. و پی  از هرچیز گزاره اولیِ  نابی است که از گزن. وهم و خیال در امان
 )مانن. بطالن جمع دو ض.( را ادراک کند.   3های ب.یهیخوبی دریاب. و در سایه آن گزارهرا به
  1گاه دیگر مطالب نظری را با بازگردانی به ب.یهی روشن نمای. آن
معنای گاه به« عقل»ا مثابه یکی از نیروهای نفس انسانی بود  امچه گذشت تبیین عقل بهآن

های که گونهرود  فیلسوفان هنگامیکار میموجود مجرد عقلی یا همان فرشتگان الهی به
بن.ی شمارن. آنها را به مجرد و مادی، و مجردها را به عقل و نفس دستهرا بر می 5جوهر
که عقل تنها ده. مثابه دوگونه از جوهر، نشان میقرار دادن عقل در کنار نفس، به 6کنن. می
رود  کار میمعنای جوهری مستقل از نفس بهمعنای نیروی ادراکی نفس نبوده و گاه بهبه

و    به این معنای دوم « عقل فعّال»، «عقل اول»، «عقول عشره»، «عالَم عقل»واژگانی چون 
  کنن. اشاره می

  اهلل سوریروح
                                              

   11، ص«عرفت دینیمنزلت عقل در هن.سه م»  رک: 1
 العقلیة الکلیة المعانى تصوّرُ باإلنسان الخواص أخصُ»: 186 -185، ص2، ج«الشفاء)الطبیعیات(»، حسین بن عب.اهلل سینا  2

.. العقلیة. المعلومات من تصوراً و تصدیقاً المجهوالت معرفة إلى التوصلُ و بَیَّناه، و حَکیناه ما على التجرید کلَ المادة عن المجردة
   «نظرى عقل فیقال النظر إلى تنسب قوة اإلنسانیة للنفس األولى فالقوة
ان.، اما اوّلی غیر قابل است.الل نیز هست، در صورتی که ب.یهی قابلیت است.الل نیاز از است.اللب.یهی هر دو بی و   اوّلی3
   31، ص«منزلت عقل در هن.سه معرفت دینی»رک:   دارد

   31، ص«ه معرفت دینیمنزلت عقل در هن.س»  1
 باور فیلسوفان جوهر ماهیتی است که اگر در خارج موجود شود یا نیازمن. محل نیست )مانن. عقل، نفس، جسم و ماده( به  5

 کنن.و یا نیازمن. محلی است که در وجودش به جوهرِ حالّ نیاز دارد )مانن. صور جسمیه و نوعیه که در ماده حلول می
   ازمن. است(ها نیو ماده ب.ان

   651، ص«أسرار الحکم»هادی سبزواری،   بنگری.: مال6


