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  و صلح در اسالم تيعقالن

  *يصباغچ ييحي

  چكيده
 يزيگر عقلو  ت،يجزم ،ييگرا تقدس دليل به نيدكه معتقدند  نيد منتقدان يبرخ
 گاهيپرداختن به جا صددمقاله در نيا. خشونت در جوامع استبروز از عوامل  يكي

مقاله نشان  زمينه، نيدر ا. هاست انسان رفتار بر آن ريتأثاسالم و  نيعقل در د
 سبب نيد احكام و اعتقادات فهم در تيعقالن بر اسالم ميمستق ديتأك دهد يم
 نيبرخاسته از ا يها طيتفر و ها افراط و ليزا ها يفهم كجو  ها جهالت كه شود يم

 ناظر فقط تيعقالن بر ديتأك نيبه عالوه، ا. شود طرد يدار نيد ةعرص از ها  يفهم كج
 انسان، قلب و فكر بر عقل تيحاكم موانع رفع به ناظر بلكه ست،ين عقل نيتحس به
 در ديبا را ها يدشمن و ها خشونت اكثر ةشير. است زين ،ينفسان ليرذا يعني

 موانع رفع بر اسالم نيد فراوان ديتأك نيبنابرا ،جست ينفسان مطامع و ها  شهوت
در مواجهه با  رفقكردن  شهيو پ ،تحمل ،مدارا يسو بهرا  ها عمالً انسان تيعقالن
  .دهد يم سوق ها انسان

  .صلح، نفس، خشونت ت،ياسالم، عقالن :ها دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
 تيكمال شخص يةكه ما شود يم ادي ها انسان انيم در دهيپسند يا شاخصه منزلة به تيعقالن
 همراه به آرامش و صلح يةسا در را يترق و پيشرفت ياجتماع بعد در و است يانسان

 اند دهيسنج رفتار و تيعقالن واجد خود يفرد يرفتارها در هم گرا عقل يها انسان. آورد يم
 از و رود يم شيپ به امور يعقالن سنجش يةپا بر كه دهند يم شكل را ياجتماع هم و

  .زديپره يم ها طيتفر و ها افراط
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 يعبارت است از زنـدگ  ،يو چه در بعد اجتماع يچه در بعد فرد ت،يمقابل عقالن ةنقط
 يمبتن كه يماتيتصم. امور مضار و منافع سنجش بدوناحساسات و عواطف  يةو رفتار بر پا

ـ  آرزوهـا  و ها آرمان بر يمبتن اي و باشد ها نهيك اي ها تعصب بر  و شـود  يشـمرده نمـ   يعقالن
  .شود يمافول  يةما جامعه رشد يجا به

صلح و آرامش است، چراكه به حكم عقل،  برقراري جامعه در تيعقالن آثار نيتر مهم از
ـ   يهـا  نـه يهز و شـود   يمـ  يو تـنش اجتمـاع   يثبات يب يةجنگ و خشونت ما  ،يفـراوان روان

در  جامعـه  افـراد  تمركـز  مانع و كند  يم ليرا به جامعه تحم... و  ياسيس ،ياقتصاد ،يفرهنگ
به سـود   باشد تيعقالن بر يمبتن كه يرفتار هر ن،يبنابرا. شود  يم پيشرفتبه رشد و  رسيدن
  .طرد شود ديبا باشد ناسازگار تيعقالن با كه يرفتار هر و هاست انسان
  

  نيدر د تياشكال عدم عقالن. 2
 يها مشوق از يكي مختلف جوامع در رگذاريثأت يعامل عنوان به نيد ،متفكران يبرخ منظر در

 مجـاب  را داران نيـ د دانند يم عقل يورا را خود كه ييها دگاهيد يالقا با و است يزيگر عقل
 ميتعلـ  و يمـاورائ  اصول يبرخ يالقا با نيد. بزنند دست يرعقالنيغ ييرفتارها به كه كند يم

 در و سـت ين يقدسـ  امر از تر باارزش زيچ چيه كه آموزد مي ها انسان به مقدس ميمفاه يبرخ
ـ يغ اگر يحت است، موجه يعمل و رفتار هر مقدس امور راه  ارزش و شـود  شـمرده  يرعقالن

  .دشو مقدسات راه در ها انسان ةفيوظ انجام از مانع بتواند كه ستين چنان هرگز عقل
 ياثـر  توانـد  يداشته باشـد، مـ   ياسيس اتيدر ح يسهم باارزش تواند يم كه نيضمن ا نيد

 گـرا،  مطلـق  غالبـاً  نيـ د. كننـد  يمـ  ديـ تأك ها براليل كه  يطور همان بگذارد، يجا بر مهلك
 را يرمعقـول يغ بعضاً و يقو يها زهيانگ. است زيگر مصالحه و ،گرا جزم مغرور، خودمحور،

 يجهنم و دشو  يم ياسيس يتباه سبب و كند يم ثبات يب را جامعه يراحت به و زديانگ يبرم
  .)Bhikhu Parekh, 1999: 72( آورد يم ديپد نيزم يرو بر را يواقع

اما اگر . در خدمت صلح باشد و هم در خدمت خشونت تواند يهم م نيدمنظر،  نيا از
 ةهسـت  بـه  دو هـر  م،يكن يبررس نيرا در د يطلب خشونتچنين  همو  ييجو صلح يها زهيانگ
 يهـا  سنجش يورا در را خشونت يها چرخه تواند يم نيد. شوند يم ختم نيد يرعقالنيغ

 ي،نـ يد ،ينژاد يها ضيتبع برابر در مقدس يشور با تواند يم كه چنان هم كند جاديا يعقالن
  :كه جاست نيا لهئمس اما. ستديبا يقوم و

 كردن يقربان افراط يسو به دسته دو هر. هستند كارجويپ انيجو صلح هم و انيگرا افراط هم
 سـنت  نياديـ بن قيحقـا  ينوساز و ييادگرايبن يادعا دو هر. روند يم مقدسات راه در خود
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 و ستين ينيد اعمال محركشان كه يمردم از را خود شانيا ها، راه نيا با. دارند را خود ينيد
  .)Appleby, 2000: ii( كنند يم زيمتما معتقدان معمول سطح از

 نيـ د بـارة در يا ژهيـ شـكل و  مطرح است، اما بـه  انتيد اصل بارةاشكال اگرچه در نيا
كه به نـام اسـالم صـورت     ،برخاسته از اهداف مقدس يها و خشونت شود ياسالم طرح م

 يهـا  آمـوزه  يبودن برخـ  يعقالنريتمركز اشكال غ ةنقط. رديگ يشاهد ادعا قرار م رد،يگ يم
. كنـد  ياز خود دعوت مـ  تيبه تبع يقدس يها زهيرا با انگ نيد روانياسالم است كه پ نيد
 داران نيـ د. طيبـا شـرا   قيـ قابـل مـذاكره و تطب   نـه  و نـد ا نه متعهد به عقـل  مينوع تعال نيا
 داران نيـ در نگاه د ،عقل يحت ي،عامل چيچون ه فشارند، يم يها پا بر آن يجزم يصورت به
از  تـر  نييپـا  يشـأن  ليدال ةباشد و هم ميدست برداشتن از آن تعال يبرا يهيتوج تواند ينم

چـون از   سـت، ين رفتـه يهرگز پذ ميتعال نياامكان اشتباه بودن . دارد ميتعال نيا يشأن قدس
  .است طرف خدا نازل شده
 ليتبد يالملل نيب ييروهاين به 80و  70 ةده در يبوم ييها گروه از يافراط بنيادگرايان

 و دانسته عقل از برتر حاالت ةهم در را نيد كه زنديگر تيعقالن ييها گروه ها آن. شدند
 دارند شناخت از يبعد تك يديد كه ندا مطلق يانيگرا لفظ و ينيد نصوص صرف وابستگان

مشتق از  يشونتخ. لق دارندعت يا هقشونت فرخها به  كاليراد ،شونتخدر بحث از ... 
 وعكه هر ن كيتفك و تيدومحد ونبد و، متصلب گسترده ،يدتيعق ديصب شدعت

لق دانسته مط قتياد حقمود را نخ نناآ. دارد يود برمخ هسر را از يا دهيرا با هر ا يمخالف
 يود تلقخ ةوردخ سمق منرا دش آنان ود انند يم زيآم بدعت و يانحراف ار ها هقفر ريسا و
  .)58 :1392 ،يقوام و بهرام( كنند يم

ـ  ييها آموزه نياز چن داران نيد تيتبع يعيطب ةجينتشد،  انيب تر شيپ كه چنان و  يثبـات  يب
  .خشونت در جامعه است

 نيـ ا و سـت يچ اسـالم  نگـاه  در عقـل  گـاه يجا كه است آن مقاله نيا در ياساس الؤس
  .است ارتباط در صلح با چگونه گاهيجا

  
  مسلمانان يبرخ يزيگر عقل .3
اند كه عقل را مالك و منبع قابل  وجود داشته ييها ها و فرقه مسلمانان همواره گروه انيم در
بـه   زيـادي  ليـ احكـام تما  ايـ و در باب اعتقـادات و   اند دانسته ينم نيدر شناخت د يياتكا

 ،خياول تـار  هـاي  قـرن در . انـد  حكم عقـل داشـته   تيو اجتناب از تبع ياستفاده از منابع نقل
 يو اعتقـاد  يكالم يها و سپس اشاعره در بحث اند را داشتهباور  نيا ثيمسلمانان اهل حد
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و  ثيـ و جمـود بـر ظـواهر احاد    يگـر  يهم اخبـار  انيعيش انيدر م. اند مودهيراه را پ نيهم
 و رواج داشـته  خياز تار ييها در دوره يبه عقل خصوصاً در استخراج احكام فقه يتوجه يب

  .را دارد يداران چنان طرف هم
  

  تيعقالن يمعنا. 4
 در اصطالح نيا يمعنا به است الزم ن،يد در تيعقالن تياهم و گاهيجا يبررس از شيپ

 به ناظر كه تيعقالن از ييمعنااز  نيچن هم شود اشاره ينيد متون در زين و ياسالم علوم
  .دشو زيمتما است خشونت و صلح بحث
 كي منزلة به »عقل« همواره فقه و ،اخالق كالم، فلسفه، ليقب از ياسالم مختلف علوم در

 حداقل اي و شود يم آن از ياديز ةاستفاد و بوده نظر مد روش و ابزار كي اي قتيحق
 يبرا يابزار عنوان به عقل يگاه فلسفه در. رديپذ يم صورت آن حول ياديز يها بحث
 يبرا عقل كالم در. رتبه يعال يوجود عنوان به يگاه و شود يم مطرح قيحقا كشف

 عنوان به اخالق در و شود يم استعمال ها انسان تخاطب در مشترك يمباد شناخت
 فقه در. ها يبد از كننده ينه و ها يخوب به امركننده زين و ها يبد و ها يخوب ةدهند صيتشخ
 احكام استخراج يبرا مستقل يمنبع اي مقدس متون بهتر درك يبرا يابزار عنوان به هم

1.شود يم شناخته
  

مفهوم مشترك استوارند كه  كيبر » عقل« يبرا يشناخت معرفت يكاربردها ةمجموع
و  يكالمو  يفطرو  ينظرمفهوم را هم در عقل  نيا. است» شناخت و ادراك«عبارت از 

در عقل ). يعمل( يتجربو هم در عقل  افتي توان يم) يبر طبق اصطالحات فاراب( عامه
 اي يدرست صيمصلحت و منفعت و تشخ ايو  يو بد يشناخت از خوب يهم نوع يعمل

  .شود يترك آن فعل م ايفعل سبب انجام  كي ينادرست
از  يكي. مورد نظر است يمعان نياز هم يبرخ تيعقالن نيامروز يكاربردها در
است كه از زمان  يو عقل عمل يآن به عقل نظر ميتقس تيمعمول عقالن يها يبند ميتقس

 2.مطرح شده است يشكل بارز  به كانت

 زيصادق متماريصادق را از غ يو باورها شود يباورها مربوط م ةبه حوز ينظر تيعقالن
 تيعقالن آن قسم نيتر مهمكه  شود يرفتارها مربوط م ةبه حوز يعمل تيعقالن. كند يم

نحو و با  نيدرصدد است به بهتر يابزار تيعقالن. است) instrumental rationality(ي ابزار
  .ها را به اهدافشان برساند كاربرد ابزار انسان نيبهتر
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  اسالم مقدس متوندر  تينعقال .5
 49 شهير نيا مشتقات ميكر قرآن در. دارد يفراوان يكاربردها ياسالم متون در »عقل« ةواژ
 كردن، بند يپا بستن، از است عبارت كلمه نيا يمعان از يكي لغت در. است شده استعمال بار

  .)159، 1 ج :1410 ،يدي؛ فراه458، 11ج : 1416ابن منظور، ( كردن امساك و ،بازداشتن
 و فهم ةقو همان يعني داند، يم علم افتيدر يبرا مستعد ةقو را عقل ياصفهان راغب

  ).577: 1412راغب، ( »العلم لقبول المتهيئة للقوة يقال العقْل« :ادراك
 :1416 منظـور،  ابـن ( دانـد  مـي  حماقت ضد و معنا همين به را »عقل« هم منظور ابن

دانسـته اسـت   » عقـل «را معادل » تدبر« يهم معنا المنير المصباحصاحب ). 458 ،11 ج
  ).422، 2 ج: تا يومي، بيف(

كـه   دهـد  ينشان مـ  ينيلفظ و مشتقات آن در متون د ينا ياصطالح يكاربردها بررسي
عمـدتاً همـان درك و شـناخت اسـت كـه انـواع گونـاگون و         ينيدر متون د» عقل« يمعنا

بسـتن   يعني ،آن ينخست لغو يمعنا كامالً با معنا ينا و البته كند يم يداپ يمختلف يها متعلَق
  .داردارتباط  ،و بازداشتن

: بقره( است شده استعمال نظري درك معنايبه » عقل« يمقرآن كراز  يمتعدد ياتآ در
 عقـل  از معنـا  همـين  معصـومين  از متعددي روايات در ترتيب، همين به). 22: انفال ؛242
 رعاتَـه  و كَثيـرٌ  الْعلْـمِ  رواةَ فَإِنَّ رِوايةٍ عقْلَ لَا رِعايةٍ عقْلَ سمعتُموه إِذَا الْخَبرَ اعقلُوا« :است مراد
  .)485: 1414 ي،رضيف شر( »قَليل

 يتـدبر و فهـم معنـا    يبه معنا »يةعقل رعا«معتقد است كه  البحرين مجمعدر  طريحي
 »فقـط  ألفاظـه  نقـل : الروايـة   بِعقْـلِ  و. معنـاه  تفهـم  و  تدبره الرعاية  بِعقْلِ المراد« :است يتروا

  ).427 ،5 ج: 1375 يحي،طر(
 برخي در. است رفته كار به عملي عقل معناي به »عقل« نيز متعددي روايات در
 با معاشرت حسن به ديگر برخي در و است شده تفسير الهي عبوديت به »عقل« روايات
 يا الهي عبوديت موارد از يك هر و هاست آن عملي بعد تفسيرها اين مشترك وجه. مردم
 در. كنند مي آشكار را عملي عقل اين از هايي جنبه و ها مصداق... يا  معاشرت حسن
 ما لَه قُلْت« :است شده اشاره »عقل« تفسير عنوان به الهي عبوديت به زير معروف روايت
 امام ؛ به)11 ،1ج  :1365 يني،كل( » الْجِنَان بِه اكْتُسب و الرَّحمنُ بِه عبِد ما قَالَ الْعقْلُ
 و شود رحمان خداي بندگي بدان چه آن: فرمود. چيست عقل كردم عرض )ع(  صادق

  .آيد دست به بهشت هاي باغ
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  إِنَ و أَلَـا « :اسـت  شـده  اشاره توأمان عملي و نظري بعد دو هر به هم روايات برخي در
 عـرَف  و فَأَصـلَحها  إِقَامته دار عرَف و فَعصاه عدوه عرَف و  فَأَطَاعه  ربه  عرَف عبد  النَّاسِ  أَعقَلَ
 كـه  است اى بنده مردمان ترين عاقل كه بدانيد ؛)337 :1408 ،يلميد( »لَها فَتَزَود رحيله سرْعةَ

 و كنـد  او نافرمـانى  و بشناسـد  را خـود  دشمن و برد او فرمان و بشناسد را خود پروردگار
 و بشناسـد  را عـزيمتش  شـتاب  و گردانـد  نيكـو  را آن و بشناسد را) يادن( خود اقامت محل
  .برگيرد توشه آن براي

 242 يـة آ ليدر ذ شانيا. منظر معتقد است نيبه هم زانيالمريتفس در هم ييطباطبا هعالم
  :ديگو يبقره م ةسور

 و هست تصديق به قلبى عقد ادراك در كه شود مى اطالق ادراك بر باب اين از...  عقل لفظ
 كه دانند مى جانداران ساير از ممتاز خصيصه اين به و گويند، مى عاقل جهت اين به را انسان
 باطل، از را حق نظرى و فكرى مسائل در كه آفريده چنين اين فطرتاً را انسان سبحان خداى

 چه آن در گاه آن و...  دهد تشخيص مضر از را نافع و شر از را خير عملى مسائل در و
 در و كند، حكم و دهد نظر تنها است، عمل ةمرحل از خارج و نظرى مسائل به مربوط

 ترتيب و كند عملى حكمى است عمل به مربوط و است عملى مسائل به مربوط كه چه آن
 او اصلى فطرت كه كند مى مجرايى طبق بر كند مى كه را كارهايى اين ةهم و بدهد عملى اثر
 .)249، 2 ج: 1417 ،ييطباطبا( است عقل همان اين و داده تشخيص را آن

 ةو جنبـ  ينظر ةجنب يعني ،آن ةداللت بر هر دو جنب يبرا ينيدر متون د» عقل« استعمال
اعـم از   ،و متون عالمان و متفكران ينيكاربرد آن در متون د يياز اشتراك معنا يحاك ي،عمل

 مقاله يكه در ابتدا ياشكال يبررس يبرا جهينت نيا. است ي،نيدريو متفكران غ ينيمتفكران د
ـ  تيـ مطرح شد اهم در متـون مقـدس و   » عقـل « يدارد، چراكـه اگـر كاربردهـا    ييسـزا ه ب

» عقل« گاهيجا ةبرخوردار بود، مطالع يآن در متون دانشمندان تنها از اشتراك لفظ يكاربردها
كـه مـد نظـر     ييبـه آن معنـا   »تيعدم عقالن« ياشكال يبه بررس توانست ينم ينيدر متون د

  .دانشمندان است كمك كند
  

  نيد در عقل گاهيجا. 6
. كوركورانه اسـت  دياز تقل زياز علم و پره يرويبر پ غيبل ديتأك ياز محكمات قرآن يكي

است كـه چشـم   ها خواسته شده  شده است و از انسان هيبه تفكر توص يمتعدد اتيدر آ
 كـر  و كـور  قيحقـا  نيـ ا برابـر بفهمنـد و در   يدرست را به يعالم هست قيو حقا نديبگشا
  .)5: روم( نباشند
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 خدا ادي و ذكر يژگيو كنار در ها آن يژگيو نيا و اند شده ديتمج تفكر اهل قرآن نگاه در
  .)191: عمرانآل ( است شده انيب

 يهـا  مثـال  و هـا  نشـانه  از يبرخـ  كه است شده اشاره موضوع نيا به ياتيآ در نيچن هم
 بتوانند ااهل تفكر و تعقل باشند ت ديها با لذا انسان). 3: رعد( ابندي يدرم تفكر اهل را خداوند

  .را دريابند ياله اتيآ
از جملـه   ستند،ين تفكر و تعقل اهل كه پردازد يم يكسان مذمت به قرآن ،مقابل ةنقط در
  .)170: بقره( خود بودند يآبا دياز عقا يرويبه پ يورز كه گرفتار تعصب يكسان

 و قلب با و باشد كرده رسوخ انسان جان در كه است يباور از عبارت هديعق اصوالً
 چرا و چون يب تيتبع و ديتقل راه از يا دهيعق نيچن نيا و باشد خورده گره يآدم روح

 با مواجهه در كه خواهد يم ها انسان از خداوند كه است دليل نيهم به. شد نخواهد حاصل
 نيا و رندينپذ را آن متعبدانه و بفهمند را آن و كنند باز را خود گوش و چشم ياله اتيآ

 لَم ربهِم بĤِيات ذُكِّرُوا إِذا الَّذينَ و« :داند يم) الرحمان  عباد( خود بندگان وصف را وصف
 تذكر پروردگارشان آيات به چون كه اند كسانى و؛ )73: فرقان( »عمياناً و صما علَيها يخرُّوا
 .افتند نمى آن روى كور و كر شوند داده

 خود يگو قتيحق زبان و نيب قتيحق چشم كه داند يم يكسان را جنبندگان نيبدتر بلكه
 »يعقلُونَ ال الَّذينَ الْبكْم الصم اللَّه عنْد الدواب شَرَّ إِنَّ« :ستندين فهم و تعقل اهل و اند بسته را
 .انديشند نمى كه اند الالنى و كران خدا نزد جنبندگان بدترين قطعاً ؛)22: انفال(

است كه  ينيمسلم د تيواقع نيا انگريب» عقل«مرتبط با  اتيو روا اتيبه آ مراجعه
 يدار نيد يادعا و نيد از گفتن سخن آن بدون و است يدار  نيد و نيد اركان از »عقل«

 مشخص خدا نزد را ها انسان يقيحق گاهيجا و ارزش چه آن. بود خواهد قتيحق از يخال
 هم قدر هر ستين تعقل و فهم اهل كه يكس و هاست آن تعقل و درك و فهم زانيم كند يم
  :برد نخواهد يچندان ةبهر بورزد تعبد و باشد داشته عبادت كه

 اهل كه دارم يا هيهمسا! شوم تيفدا: كردم عرض) ع( صادق امام به: ديگو عمار بن اسحاق
 فهمش! اسحاق يا: فرمود. ندارد يبيع چيه و است اريبس حج و ،اريبس ةصدق ار،يبس نماز

 باال او اعمال وضع نيا با: فرمود. ندارد يفهم! شوم تيفدا: كردم عرض است؟ چگونه
  ).24 ،1 ج: 1365 ،ينيكل( رود ينم

شمرده  نياز د يئچه جز و هر آن ابدي ينمود م نيد يها بخش ةدر هم تيعقالن نيا
را  نينام دفقط بدون عقل ممكن است  يدار نيمند است، چون د حتماً از عقل بهره شود يم
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به  نيد ياجزا ميدر تقس لذا. خواهد بود يته نيو باطن د قتيهمراه داشته باشد، اما از حق
  .كنند يم اديمهم  يعنوان منبع ل بهها از عق بخش نيا ةو احكام هم ،اخالق د،يعقا يها بخش
  
  نيد يدر بخش عمل تيعقالن 1.6

هـا   برقرار است و عقل انسـان  زيها ن انسان يعمل يدر باب رفتارها عقل اعتبار و تياهم نيا
ها با سنجش درست امور كار درسـت را از نادرسـت و    است تا انسان ياله يچنان حجت هم

ـ  هـا  يكيدهند و به حكم عقل خود ن صيمصلحت را از مضرت تشخ جـا آورنـد و از    هرا ب
 نيعقـل چنـ   ةدر بـاب قـو   ،ينراقـ  يمـوال محمدمهـد   ،يعالم اخالقـ . ندكناجتناب  ها يبد
 افعـال  بـه  امـر  و شرور و راتيخ نيب زيتم و امور قيحقا ادراك شأنش عقل ةقو« :ديگو يم

  .)28 :تا بي ،ينراق( »است زشت صفات از ينه و دهيپسند
 كان عاقال كان من« :آورد دست هب را ريز تيروا از يبهتر يمعنا توان يم اساس نيهم بر

 دارد نيد باشد عاقل كس هر؛ )11، 1 ج: 1365 ،ينيكل( »الجنة دخل دين له كان من و دين له
  .گردد بهشت داخل دارد نيد كه هر و

 هم جا نيا در عقل از منظور كه كند يم انيب ثيحد نيا شرح در يرازيش نيلهأصدرالمت
 بـه  عقل يعمل و ينظر احكام از تيتبع مدد به انسان و يعمل عقل هم و است ينظر عقل
  :ابدي يم دست سعادت و بهشت به نيد از يمند بهره با و ابدي يم دست نيد قتيحق

 شيانـد  درسـت  و فكـر  خوش آخرت و ايدن يزندگ امر در كه است يكس عاقل از مقصود
 اسـت،  نيمتد حتماً يكس نيچن و كند عمل خود حيصح نظر و دگاهيد يمقتضا به و باشد
 و نبوده عاقل گريد نباشد درست دگاهشيد و حيصح فكرش خود عاقبت ةدربار اگر چون
 نـه  و است احمق نكند عمل درستش دگاهيد و حيصح فكر يمقتضا به اگر و است جاهل
  .)236، 1ج : 1383 ن،يلهأصدرالمت( است نيمتد يعاقل هر كه شد معلوم پس. عاقل

 سـازگار  عقـل  بـا  يوقتـ  تا عمل كي كه است آن اعمال قبح و حسن بودن يعقل ةجينت
 منوط آن قيعم و يقيحق يمعنا به اعمال بودن »ينيد« و ابديب »ينيد« عنوان تواند ينم نباشد

  .است عمل آن با عقل يهمراه به
 حـد  تـا  ديـ نبا را ينيد احكام استنباط در عقل نقش كه است يضرور نكته نيا به توجه

 فهـم  يبـرا  يابـزار  كـه  آن ضمن در عقل بلكه داد، تنزل ينقل ةادل فهم يبرا صرف ابزار كي
 دارد را يچراغـ  نقـش  و است احكام استنباط يبرا هم يمستقل منبع است، ينقل ةادل درست

 نيـ د و يوحـ  از كاشـف  نقـل  موازات به عقل ن،يبنابرا. دارد يبرم ياله احكام رخ از پرده كه
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 و هسـت  زيـ ن آن مصـباح  نيد ةنيگنج اصل به نسبت بودن مفتاح بر افزون عقل« .است ياله
  .)39: 1390 ،يآمل يجواد( »است نيد ةنيگنج يمحتوا و نيمضام به نسبت بشر يمعرفت منبع

 انيـ چون م ؛ندارد يمسانخ است، سازگارريغ يكه معلول ،»جهل«هرگز با  يچراغ نيچن
و  ،»يزيسـت  عقـل « ،»يزيـ گر عقـل «لـذا  . برقـرار باشـد   تيهمواره سنخ ديعلت و معلول با

كه اسـاس ورود او   ابديراه  يكس يها نشيباورها و ب ةدر مجموع تواند يهرگز نم» جهالت«
 دهييزا يو رفتار عقالن نشيجز ب تيبر عقالن يمبتن نياز د. از عقل بوده است يرويپ نيبه د
  .كند يتراوش نم تيز عقالنمشحون از عقل ج ةو از كوز شود ينم

 ايـ  ياحساسـ  نشيـ و ب يزيـ گر آمدنِ عقل ديكه اشكالِ پد شود يروشن م ،اساس نيا بر
مصـداق   توانـد  ياسـالم نمـ   نيد بارةهرگز در ،دشمطرح  مقاله يكه در ابتدا ،نياز د يقدس

 سـت، ين تيـ و بر خالف عقالن يدر اسالم جدا از ساحت عقل يداشته باشد و ساحت قدس
  و منطبق با آن است؛ يبر نگاه عقالن يبلكه مبتن

 و ايح بر عقل رييتخ ةدربار و جهل و عقل باب ثياحاد از يكي شرح در نيلهأصدرالمت
  :ديگو يم نيد

 حق كه است عقل با چون است، خصلت نيارجمندتر و نيتر فيشر عقل كه ستين يشك
 خـدا  بـه  تقرب و مانيا ليتكم كه است عقل با و گردد يم جدا باطل از و شود يم شناخته
 دارد دوسـتش  هـم  خـدا  و دارد دوسـت  را خـدا  كـه  اسـت  يهمان عقل و ديآ يم حاصل

  .)222، 1ج : 1383 ن،يصدرالمتأله(

  :ديگو يم عقل با نيد و ايح تالزم وجه ةدربار سپس
 ايـ وقوف ح نيو از ا شود يدست آمد، قلب به عظمت و جالل خدا واقف مه عقل ب يوقت

 ند،ينش يدر قلب م ياله تيدست آمد، خش هب امتيعلم به خدا و روز ق يو وقت ديآ يالزم م
 عالمـان  تنهـا  خـدا  بندگان از ،)28: فاطر( “الْعلَماء عباده منْ اللَّه يخْشَى إِنَّما”: چراكه فرمود

 نيـ د آمـد،  دست هب عذابش از خوف و او از تيخش يوقت و دارند ياله تيخش كه هستند
  .)همان( گردد يم تمام عمل و شود يم كامل

. افـت ي يواقع نداريد كي در توان يم را ينيد منظر در عقل بر يپافشار زانيم نيا ةجينت
 )ع( صـادق  امـام . رفتـارش  هـم  و است دهيسنج افكارش هم كه است يكس يواقع نداريد

  .است مؤمن يراهنما عقل؛ )25، 1 ج: 1365 يني،كل( »الْمؤْمنِ دليلُ الْعقْلُ« :فرمودند
 و كنـد  عمـل  صرف تعبد و يدار نيد ظواهر اساس بر فقط كه ستين يكس يقيحق نداريد

 ديـ با تعقـل  شـدت  و درك عمـق  در را يواقعـ  دار نيـ د بلكـه  بكشـد،  دست تفكر و ملأت از
 ملأت از برخاسته او يكارها ةهم كه باشد يا گونه به ديبا دار نيد انسان يزندگ روش. شناخت
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 و مغبون خود يزندگ در يكس نيچن. دكن انينما را يرو انهيم و تعادل ريمس ،اشدب شهياند و
  :همان حضرت فرمودند. دارد يعقالن هيتوج خود يرفتارها ةهم يبرا و دشو  ينم نادم

 يكس از و كند ينم گوو گفت دارد، را كردنش بيتكذ خوف كه يكس با عاقل! هشام يا
 وعده ندارد، توان كه را يزيچ و كند ينم درخواست دارد، را ممانعتش خوف كه
 ترسد يم كه يزيچ بر و بندد ينم ديام ندارد را اقتشيل و يآمادگ كه يزيچ به و دهد ينم
  .)20: همان( كند ينم اقدام د،يايبرن اش عهده از يناتوان جهت به

 خـدا  به را انسان فقط نه ابد،ين راه آن در درك و فهم و باشد تعبد سر از فقط كه يعبادت
 مـا  إِرباً إِرباً الْعبادةِ منْ الْجاهلُ تَقَطَّع لَو و« :شود يم خدا از يدور باعث بلكه ،كند ينم كينزد
اددنَ ازم داً إِلَّا اللَّهعاز جاهل اگر: فرمودند) ص(  اكرم امبريپ ؛)54، 1 ج: 1385 ون،يابن ح( »ب 
  .دشو ينم افزوده خدا از او يدور بر جز شود، قطعه  قطعه عبادت شدت
همـواره بـه    نيـ د ةدر عرص ينابخردان نياز درد وجود چن: و امامان معصوم امبريپ اديفر

 از. اسـت  شـده  انيب يدار نيد در بيآس نيا يمتعدد ثيو در احاد رسد يو م دهيگوش رس
  :فرمود كه است شده نقل )ع( نيرالمؤمنيام از جمله

 كسى يگريد و است فاسق و باز زبان كه كسى يكي: شكستند مرا پشت دنيا در كس دو
 عبادتش با ديگرى آن و پوشاند يم را خود فسق زبانش با يكى آن. است عابد و نادان كه

 هر فتنه آنان بپرهيزيد، جاهل كنندگان عبادت و فاسق دانشمندان از پس. را خود نادانى
 من امت تباهى على يا: فرمود كه شنيدم )ص( خدا پيامبر از من همانا. هستند يا فتنه گرفتار

  .)69، 1ج : 1362 ه،يبابو  ابن( است بازى زبان منافق هر دست به
  

  در قالب مدارا تيظهور عقالن. 7
 يو رفتارهـا  ها نشيب. است ياجتماع يدر زندگ تيآرامش و امن تيعقالن نيا جياز نتا يكي

كـه   شـود  يسـبب مـ   دهد يم ميخود تعل روانياسالم به پ نيكه د يا محور و خردمندانه عقل
 يعمـل كننـد و از رفتارهـا    سـنجش و  ريخود با تـدب  يدر روابط انسان نيد يقيحق روانيپ

 ايـ را واگذارنـد، چراكـه افـراط     هـا  طيها و تفـر  و افراط نديو جاهالنه اجتناب نما ياحساس
 يهـا  بـه دانسـته  كه با چشم و گوش بسته  استانسان جاهل  يها يژگيهر دو، از و ط،يتفر

و بـر عمـل بـه آن اصـرار      داند يعلم م نيدارد و جهل خود را ع يكمال يناقص خود نگاه
  .دشو  يو جمود م يو لذا گرفتار تندرو ورزد يم

 تيـ عقالن با ميمستق ارتباط در زيآم مسالمت رفتار و جو صلح منظر نيا اسالم نيد نگاه از
 هـا  انسان در تيعقالن نمود. دهد يم سوق مدارا و رفق به را شانيا ها انسان تعقل و دارد قرار
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؛ )643، 2 ج: 1365 يني،كل( »الْعقْلِ  نصف النَّاسِ إِلَى التَّودد« :است شانيا يمدارا و خلق حسن
  .است عقل از يمين مردم با دنيورز يدوست: فرمود )ص( خدا رسول

 ديتأك مورد دائماً كه يتيعقالن همان ،رود باالتر ها انسان در تيعقالن قدر هر طبعاً
 »للنَّاس مداراةً أَشَدهم  النَّاسِ  أَعقَلُ« :شود يم افزون گرانيد با شانيا يمدارا است، اسالم

  .است مردم با شانيا نيپرمداراتر مردم نيتر عاقل ؛)395، 4 ج: 1413 ه،يبابو  ابن(
 در توان يم را مردم با مواجهه ةنحو نييتع در يعقالن نگاه از يتر ئيجز يها جنبه

 رفتار نييتع و عمل هاياثر يابيارز و سنجش از يحاك كه آورد دست هب ياسالم اتيروا
 اسالم نيد ديكأت مورد تيعقالن كه دهد يم نشان و است يابيارز نيا اساس بر حيصح

 يكُف فَإِنَّما النَّاسِ عنِ يده كَف منْ« :ابدي يتجل ها انسان ياجتماع رفتار در تواند يم چگونه
منْهداً عةً يداحو كُفُّونَ وي نْهياً عديرَةً أَيفرمود) ع(صادق  امام؛ )643 ،2 ج :1365 يني،كل( »كَث :
 يها كه دست يبازداشته در حال شانيواحد را از ا ياز مردم بدارد، تنها دست دستكه  يكس

  .ددارن يم را از او باز يفراوان
 و آمد )ص( امبريپ نزد ميتم يبن از ينينش هيباد عرب« :آمده نيچن گريد يثيحد در
 تا بورز محبت مردم به: كه بود نيا حضرت حينصا جمله از. كن حتينص مرا: كرد عرض

  .)642: همان( »بدارند دوست را تو
است كه از عالم قدس و  يشارع مقدس قرار دارد، عقل ديكأكه مورد ت يآن عقل اصوالً

كردن افكار و  يدر آن راه ندارد و لذا مبتن يدينور سرچشمه گرفته است و ظلمت و پل
ها  و قساوت ابديراه ن يزندگ ريدر مس يكيكه ظلمت و تار شود يرفتارها بر محور آن سبب م

است  دليل نيبه هم. دشومقبول انسان مؤمن خارج  يرفتارها ةريظالمانه از دا يها و خشونت
دانست، هر  تياز عقالن يا شعبه توان ينم ينيرا در نگاه د ياندوز رنگيو ن يشياند لهيكه ح

است كه از منظر اسالم  آن جهينت. است يفكر يو قدرت باال يچند كه برخاسته از تند ذهن
  :شيو تشو يثبات يو آرامش است و نه ب تيدر جامعه سبب امن مانيو ا نيد

 اغْتَفَرْت و علَيها احتَملْتُه الْخَيرِ خصالِ منْ خَصلَةٌ فيه لي  استَحكَمت منِ  )ع( مؤْمنينَالْ أَميرُ قَالَ
ا فَقْدا ماهوس رُ لَا وأَغْتَف قْلٍ فَقْدع ينٍ لَا وأَنَّ  دقَةَ لفَارينِ مقَةُ  الدفَارنِ منَّأُ فَلَا  الْأَمتَهاةٍ ييبِح عم 

 خصلت يك كه هر ؛)27، 1 ج: همان(  بِالْأَموات إِلَّا  يقَاس لَا و الْحياةِ فَقْد الْعقْلِ فَقْد و مخَافَةٍ
 از و بپذيرم را او آن خاطر به دهد تحويل من به كين يها خصلت از پابرجا خوب
 زيرا گذرم، ينم دين نداشتن و عقل نداشتن از ولى گذرم يم ديگرش خصال نداشتن

 عقل نبودن و نباشد گوارا هراس در زندگى و است امنيت از ييجدا دين از ييجدا
  .كنند ينم فيرد هم مردگان با جز را خرد بى و است زندگانى نبودن
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  تيو نفسان تيعقالن. 8
 و ها خشونت از تيعقالن بر ديكأت با اسالم نيد شود يم سبب كه يگريد مهم اريبس دليل
 يةتزك و درون طهارت ببرد انيم از را ها يريدرگ و ها ظلم ةشير و كند يريگ شيپ ها تنازع
 ليرذا از ها انسان كه شود يم سبب عقل كمال. است عقل يروين با ينفسان ليرذا از نفس
 ليرذا گرفتن قوت كه چنان هم رند،ينگ قرار ينفسان يهواها ريثأت تحت و شوند رها يدرون
 و افكار بر حاكم و رديگ قرار مغلوب ها انسان در عقل يروين كه شود يم سبب ينفسان

 و دهد يم سوق يپست و دنائت يسو به را انسان ينفسان ليرذا. نباشد افراد يرفتارها
ها از  و قوت گرفتن عقل، انسان افتني كمالبا . صالح و يروشن سوي به يعقالن كماالت

 :است نيبه هشام چن )ع(  امام صادق ميتعالاز جمله . شوند يرها م ليتسلط رذا

 در سالمت و حسادت از قلب يآسودگ و ييدارا بدون يثروتمند خواهان كه هر! هشام يا
 را عقلش خداوند كه كند يزار خود ةخواست در جل و عز خداوند درگاه به ديبا است، نيد

 و كنـد  يمـ  قناعـت  كند، يم تشيكفا چه آن به كرد، شهيپ تيعقالن كس هر چون د،كن كامل
 تشيكفـا  چـه  آن به هركس و شود يم ازين يب كرد، قناعت كند يم تشيكفا چه آن به كه يكس
  .رسد ينم يثروتمند به هرگز نكرد، قناعت كند يم

  مصارِعِ أَكْثَرُ« :است ينفسان يها خواسته شدن ور شعله هنگام به غالباً عقل خوردن نيزم
 در عقـل  يهـا  خوردن نيزم شتريب ؛)507 :1414 ،يرض فيشر( »الْمطَامع برُوقِ تَحت  الْعقُولِ

  .است ينفسان يها خواسته دنيكش شعله اثر
. زند يم رقم را خشونت و صلح يمباد از يكي ها انسان درون در نفس و عقل تقابل نيا
 كنـد  غلبـه كه عقل  ييو در جا كشند يسر م ها نهيك و ها يدشمن كند غلبه نفس كه ييجا در

 حيتوض به ازين موضوع نيا. دشو يم انينما ها طيتفر و ها افراط از زيپره و يرو انهيم و مدارا
  :دارد يتر شيب

  
  شاكله طبق بر عمل 1.8
 كـه  دارد ضـرورت  يمقدمات ةنكت نيا به توجه ها انسان يرونيب يرفتارها و اعمال ليتحل در

و هــر كــس بــر طبــق ملكــات و  هــا قــرار دارد درون انســان يرونــيب يرفتارهــا خاســتگاه
قـرآن  كه خداوند متعال در  ييهمان معنا كند، يعمل م يخود در زندگ يروح يها خصلت

 »سـبيالً   أَهدى هو بِمنْ أَعلَم فَرَبكُم شاكلَته  على يعملُ كُلٌّ قُلْ« :فرموده اسـت  ريتعب نيچن ميكر
 و كنـد،  مـى  عمـل  خـود ]  بـدنى  و روانـى [ سـاختار  حسـب  بر كس هر: بگو ؛)84: اسراء(

 .است داناتر باشد تر يافته راه كه هر به شما پروردگار
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 هـر  آثـار  بلكـه  دانست، ها آن آثار منشأ توان ينم را موجودات ظاهر ،يمولو ريتعب به
 بر ظاهر اگر يحت كه ييجا تا رد،يگ يم سرچشمه آن يدرون قتيحق و باطن از يموجود
 آن بـاطن  با منطبق است ياثر شود، يم حاصل موجود آن از كه ياثر باشد، باطن خالف

  :ظاهرش نه و
ــ ــاريگرمـ ــديتيعـ ــرندهـ  هنـــر دارد يتيخاصـــيگرمـــ   اثـ
 ديــفزا يســرد يخــورچــون   آنآتشزيكردگرمگرراسركه
ــآنزانــك  ستيزيت و ستيسرد اصلشطبع   ســتيزيدهلاويگرم

 جگر در ديفزا يگرم يخورچون   پسـريادوشـاببستهخيبودور
  )3697- 3694، 2ج : 1379 ،يمولو(

كـه   يتحـول اخالقـ   نيتر ياصل دهد ياسالم نشان م نيد ياخالق يبه دستورها مراجعه
 ريدر مسـ  يتحول يعني ؛تحول در درون اوست شود يحاصل م نيد نيانسان در پرتو ا يبرا

  .زشت يو زدوده شدن ملكات اخالق كوين يشكل گرفتن ملكات اخالق
  
  ياخالق ليرذا از ها نزاع گرفتن تئنش 2.8
 ينفسان يها خواسته كه شود يم جاديا يوقت غالباًها  انسان انيعالوه، كشمكش و نزاع در م به

 مطلوب نيتأم يبرا است ممكن يكس هر كه است ييها تيموقع نيچن در. شوند يم مطرح
 هم ميكر قرآن منظر از. بشود هم گرانيد با تعارض و تقابل به حاضر يحت خود ينفسان

 نيا اگر و گردد يبرم شانيا يسركش و يخواه ادهيز به ها انسان انيم اختالف ةشير
 بر خيتار كه ي،شگيهم يها كشمكش نيا دچار مردم نبود، ها يخواه ادهيز و ها تينفسان
 گاه آن و داند يم يعيطب ها انسان انيم در را اختالف ميكر قرآن. نبودند دهد، يم يگواه ها آن
 نيد خود در ها انسان افتني اختالف اما شمارد، يم يضرور ها اختالف نيا حل يبرا را نيد
  :داند يم ها انسان ستم و يسركش از يناش را آن روشن نيقوان و ميتعال و

 بِالْحقِّ الْكتاب معهم أَنْزَلَ و منْذرينَ و مبشِّرينَ النَّبِيينَ اللَّه فَبعثَ واحدةً أُمةً النَّاس كانَ
كُمحينَ ليا النَّاسِ باخْتَلَفُوا فيم فيه ا وم اخْتَلَف الَّذينَ إِالَّ فيه نْ أُوتُوهم دعما ب متْهجاء 
ناتيغْياً الْبب منَهينويدآور را پيامبران خداوند پس بودند يگانه امتى مردم ؛)213: بقره( ب 

 در مردم ميان تا فرستاد، فرو حقه ب را] خود[ كتاب آنان، با و برانگيخت، دهنده بيم و
 پس ،شد داده آنان به]  كتاب[ كه كسانى جز و كند داورى داشتند اختالف هم با چه آن
]  كس هيچ[ بود، ميانشان كه]  حسدى و[ ستم خاطر به ،آمد آنان براى روشن داليل كه آن از
  .نكرد اختالف آن در
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  :ييطباطبا هعالم ريتعب به
 طغيان و ستمگرى شأمنش كه دين در اختالف يكى شد، قسم دو ها اختالف نتيجه در پس
 همان كه دومى اختالف و بود، بشرى ةغريز و فطرت شأمنش كه اختالفى ديگر يكى بود،

 .)111، 2ج : 1417 ،ييطباطبا( شد دين تشريع باعث باشد دنيا امر در اختالف

كـه   شـوند  يسـبب مـ   ياخالقـ  ليـ و رذا ها يشناسانه زشت شناسانه و روان نگاه انسان در
 قيرا كه ال يرفتار گرانيفرو روند و در مواجهه با د يو خودمحور يها در خودخواه انسان

 نكـردن  تيـ رعا. در رفتار و برخـورد شـوند   يشأن انسان است انجام ندهند و گرفتار زشت
و روابط  دكن يفراهم م ها يو دشمن ها نهيك يرا برا نهيخود زم هخودب يو انسان ياصول اخالق

 يو خودخواه تيدر انان ياخالق لياصوالً رذا. اندازد يها را به مخاطره م انسان زيآم مسالمت
كسـب   يكه انسان بـرا  شود يسبب م ليرذا نيدارد و عمل كردن بر اساس ا شهير ها انسان
را در  گـران يپـا بگـذارد و د   ريها را ز منافع آن اي ،شانياحترام ا گران،يخود، حق د ةخواست

  .تقابل با خود قرار دهد
هـا بـر    از انسان يريكه تعداد كث شود يم داتريهو يهنگام عمل در لهئمس نيا مخرب اثر
 يزنـدگ  يانتظار داشت كـه فضـا   ديبا يحالت نيدر چن. رفتار كنند ياخالق ليرذا نياساس ا
  .باشد ها يها و دشمن با نفرت ختهيها و تعارضات و آم ها مشحون از نزاع انسان
 يدرون وبيع از ها تقابل و ها يدشمن گرفتن تئنش بر يفراوان ديكأت زين ينيد اتيروا در

 و هـا  عداوت جاديا در كه ياثر و ياخالق ليرذا نيا از يمتعدد يها نمونه و شده ينفسان و
 خـود  تينفسـان  دليل به يكس يوقت كه آن جمله از. است  شده ذكر دارند ها دل شدن نيچرك
 اگـر  يحتـ  ،اسـت  خـود  دگاهيـ د اثبـات  درصدد فقط و پردازد يم مرا و جدل به گرانيد با

كمـا   3د،كنـ  يمـ  ور شـعله  را يدشمن آتش تينها در كه كرده جاديا را ينزاع ،باشد نادرست
 ييجـو  بيـ ع گـران يكـه از د  و آن 4كند يم يتراش خود دشمن يگر برا انسان نكوهش كه نيا
 بـر  يروزيپ با جز دارد، يم نگاه را گرانيد ةنيك دل در كه آن 5.كوبد يبر طبل نفرت م كند يم

مسـلط نباشـد، بـه     شيكه بر غضب و خشـم خـو   و آن 6افتي نخواهد آرامش مقابل طرف
ها را به بار  دل يدگيهنگام برافروخته شدن نار غضب زمام از كف خواهد داد و نفرت و رم

 خشم ختنيبرانگ ةورط به را خود شود، يم او لجاجت سبب تشينفسان كه آن 7.خواهد آورد
كه چه  12و عجب ،11بخل 10حرص، 9چون كبر، يليرذا يحت 8.است انداخته گرانيد تنفر و

 يدر نگـاه امـا  نظـر نرسـند،    ها بـه  تنش و چالش در روابط انسان ساز نهينگاه اول زمبسا در 
كه ممكن است حسد   چنان هم .شوند يها م شدن دل دهيو تنفر و رم يموجب دشمن تر قيدق

  .بكشاند هيبر ضد محسود عل يانسانريو غ ياخالقريصاحب خود را به هر اقدام غ



 35   يصباغچ ييحي

كه كارها  ينقل شد، نگاه ميقرآن كراست كه از  ياز همان نگاه يحاك اتينگاه روا نيا
عنـوان   هم بـه  يل اخالقيرذا. دانست يها م انسان يدرون ةبر شاكل يها را مبتن و اعمال انسان
زا و  كـه نفـرت   شـود  يهـا مـ   در انسان ييها موجب رفتارها انسان يص قلبيملكات و خصا

  .كند يمخدوش مرا ها  انسان انيم زيآم و مسالمت يافكن است و روابط انسان اختالف
 جاديا عوامل نيتر ياساس از يكي كه است آن دهندة نشان شد ذكر كه يموارد تمام
 ليرذا به ابتال و نفس يهوا در يگرفتار ها انسان انيم در مختلف يانحا و انواع به خشونت

 از يمند بهره ها انسان انيم در مسالمت يها شهير نيتر مهم از يكي عتاًيطب و است ياخالق
 را ها انسان انيم در خشونت اي مسالمت يها شهير از يكي ن،يبنابرا. است ياخالق ليفضا
  .جست شانيا ياخالق ملكات در ديبا

 ليـ تكم با شد، انيب تر شيپ كه چنان و شود يم حاصل تيعقالن پرتو در يقيحق يةتزك اما
 و سـعادت  اوج و ابندي ييرها ياخالق ليرذا و ها دنائت از توانند يم ها انسان كه است عقل
  :آورند دست هب را شرافت يقصوا تيغا

 فرزندان يا برترند فرشتگان آيا: كردم سؤال )ع( صادق اماماز : ديگو سنان بن عبداللَّه
 فرشتگان در جلّ و عزّ خداوند: فرمود )ع( طالب ابى بن على اميرالمؤمنين: فرمود آدم؟
 را دو هر آدم فرزندان در و عقل بدون را شهوت چهارپايان در و شهوت بدون را عقل
 بر شهوتش كه آن و بهتر فرشتگان از گردد، غالب شهوتش بر عقلش كه كسى. داد قرار

  .)4، 1ج : 1385 ه،يبابو  ابن( است بدتر چهارپايان از شود، غالب عقلش

 هـم  هـا  انسـان  عقـل  درون يـة تزك بـا  و است دوطرفه هيتزك و تيعقالن ةرابط نيا البته
  .دشو يم شكوفا تر شيب

 راعقـل دسـت  دو هرگشايدحق   هـوادستدوبستتقواچون كه
  

 تيسـنخ  بهشـت  نـور  بـا  كه يظلمت است، ظلمت گرفتار ياخالق ليرذا به آلوده نفس
 مبـادا  تا ببرند انيم از ياخالق ليفضا نور به را ليرذا ظلمت بكوشند ديبا ها انسان و ندارد
  .شوند لهيرذ ملكات از يناش عذاب گرفتار
»قَد نْ أَفْلَحكَّاها مز و قَد نْ خاباها مسپـاك  را] نفـس [ آن كـس  هر ؛)10- 9: شمس( »د 

  .درباخت قطعاً ساخت، اش آلوده كه هر و شد، رستگار قطعاً گردانيد،
 

  اكبر جهاد 3.8
 كـه  يجهـاد  اسـت،  شـده  داده »جهاد« عنوان يدرون يةتزك يبرا تالش نيا به ينيد نگاه در
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 امـروزه  كـه  ،»جهـاد « از متبادر مفهوم خالف بر يعني است، ينظام و يبدن جهاد از تر بزرگ
 درون اصـالح  بـر  يواقع جهاد ينيد نگاه در گردد، يبرم آن يظاهر و يرونيب شكل به عمدتاً
اطالق  رينوع اخ نيبر ا يقيحق جهاد )ص( اكرم امبريپ لسان در كه  چنان هم د،شو مي اطالق
 :ديگو يم »اكبر جهاد« به نفس جهاد يةتسم وجه ةدربار نيلهأصدرالمت. است شده

 زين و دارد قرار يانسان مملكت درون در دشمن كه است آن جهاد نيا بودن تر بزرگ وجه و
 زين و است، دهيپوش و زير يفراوان نيع در و فراوان آن يها رنگين كه است جهت بدان
 از استفاده در عقل با او كه هستند يياعضا و قوا از آن سربازان تر شيب كه است جهت بدان
 و هالكت به منجر كه است نيا آن با جنگ و مجاهده شرط عالوه، به. است مشترك ها آن

 كه چنان هم د،يبنما ميتسل اهل و خدا فرمان عيمط و مسخر را آن بلكه نشود، آن كامل مرگ
 نمود ياري او هيعل مرا خداوند و شد ميتسل من دست به من طانيش: فرمود )ص( امبريپ
  .)232، 1ج : 1383 ن،يلهأصدرالمت(

ــرون ــا خصــم ب ــتيم م ــهان كش  انــدرون در بتــر زو يخصــممانــد   اي ش
 ســتينخرگــوش ةســخر بــاطنرِيشــ   سـتينهـوشوعقـلكارنياكشتن

 كاســتو كــم نگــردد اهــايدربــهكــو   اژدهاستدوزخونفسنيادوزخست
ــت ــدرهفـ ــامدراايـ ــوزدرآشـ ــم   هنـ ــرددك ــوزش نگ ــق آن س ــوزخل  س
فكـهدانيريسهل ش بشــكندرا خــود كــه آن آنســتريشــ   بشـكندهـاصـ 

  )بعد به 1375، 1ج : 1379 ،يمولو(
 نيـ ا ليتعـد  يبـرا  ينـ يد يرهنمودهـا  پرتـو  در هـا  انسـان  كـه  اسـت  يتالش اكبر جهاد

 ريتصـو  انسـان  يزنـدگ  اميـ ا ةهمـ  يبرا را يريمس كه ،تالش نيا. دهند يم انجام ها صهيخص
 و دارد يالهـ  رنـگ  كه دهد سوق يملكات يسو به را انسان روح كه است آن درصدد كند، يم
 رحمـت  و مالطفـت  يا حسـنه  ملكات نيچن در طبعاً. شود يم محسوب لتيفض انسان يبرا

 اسـالم  مطلـوب  تيـ عقالن همـان  حالت نيا. بازد يم رنگ نفرت و يتوز نهيك يابد و مي غلبه
 باشد داشته ليم يقيحق كماالت به فقط عمل ةمرتب در هم و نظر ةمرتب در هم انسان كه است

 ريتعـاب  يبرخـ  منظر در اكبر جهاد نيا. باشد شده آسوده ها يپست چنگال در شدن گرفتار از و
 بـه  هيتوص بر و آن تياهم بر مرتباً و ودش مي قلمداد ها انسان كمال و شرف يبنا سنگ ينيد
  :است شده دانسته فهم و عقل با مساوق و است شده ديكأت يزندگ در آن كردن شهيپ

 عميق فهم داراى فهميده، خردمند، كه داريم مى دوست را كسى ما: فرمود )ع( صادق امام
 نيكو اخالق جل و عز خداوند باشد، وفادار و گو راست صبور، مداراكننده، بردبار، دين، در
 داشتن بر را خداوند است پسنديده اخالق داراى كه كسى پس داده اختصاص پيامبران به را
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 خداى درگاه به بايد نيست وجودش در اخالقى چنين كه كسى و گويد سپاس اخالق آن
 ـ :گويد راوى ـ كند، درخواست خداوند از را نيكو اخالق و كند زارى و تضرع جل و عز

 صبر، قناعت، پارسايى،: فرمود حضرت چيست؟ نيك اخالق آن شوم فدايت: كردم عرض
 دارى امانت گويى، راست نيكوكارى، غيرت، شجاعت، سخاوت، حيا، بردبارى، شكر،

  .)57: 1380 ،يعامل(

 مردمـان  كه داند يم ييبندها و ديق برداشتن را اكرم امبريپ يها يژگيو از يكي ميكر قرآن
 شـد  جـدا  آنـان  از رهـا يزنج نيا اكرم امبريپ و اسالم آمدن با و دنديكش يم دوش به شيپ از
  ).157: اعراف(

 كـه  اسـت  ياخالقـ  و ينفسـان  ليرذا همان رهايزنج و غل نيا يها مصداق نيتر مهم از
 كه دهد ينم اجازه و كشاند يم خود يبندگ به و كند يم گرفتار خود ديق در را خود صاحب
 ظـاهر  بـه  اگرچـه  ياخالقـ  ليـ رذا صاحب. شود مشغول او تيعبود و خدا به انسان نفس
 طـوق  و اسـت  خود نفس ديپل يها خواسته تابع باطن در اما باشد، خداپرست است ممكن
 يجِد لَا مستَرِقٌّ الْمطَامعِ عبد« :اند فرموده كه است دليل نيهم به. دارد گردن به را ها آن يبندگ
  .نيابد رهايي هرگز كه است بندي در انسانِ ها طمع بندة؛ )298: 1366 ،يآمد( »الْعتْق أَبداً

ــوالكيســت ــكم ــدآزادتآن  كنــد بــر پايــت ز رقيــتبنــد   كن
 اســـت آزادي انبيـــا ز رامؤمنـــان   اسـتهادينبوتآزاديبهچون

  )4541- 4540، 6 ج: 1379 ،يمولو(
ذات خود به دنبـال   قتيكه همه در حق ابندي يدرم نيو د امبريپ ميتعال يةدر سا ها انسان
و  ينگـر  كوتـه  دليـل است، اما به  شانيا يقيحق معبودكه همان  گردند يواحد م يا گمشده

هـا داسـتان آن چهـار     انسـان  يماجرا. است دهيكارشان به نزاع و جدل كش يظلمت درون
در نام بـه  مختلف و از اختالف  يها بودند، اما با نام زيچ كياست كه همه خواهان  ينفر

  :كردند يرا طلب م زيچ كيكه همه  ينزاع افتادند در حال
 دهـم  يبـانگور  نيا گفتيكيآن   درمكيـ يمـرددادراكـسچار
 دغـا  يا انگور نه خواهمعنبمن   الگفـتبـدعـربگريديكيآن
ــرك   بـنمنياگفتوبديتركيكيآن ــنت ــواه ك ــتاف ميخ  رالياس
ــازعدر ــرآنتن ــنف ــه   شــدنديجنگ ــرزك ــام س ــا ن ــل ه ــد غاف  بدن

 نزاعشـان  كه كرد آشكار ها آن يبرا شد، ظاهر انشانيم در يهمت مانيسل كه يوقت اما
  :است دليل يب
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 صلحشـان  يجـا بـداد   آنيگر بـد   صاحب سري عزيـزي صـد زبـان
 دهــم  يتــان را مــ  جملــهيآرزو   درمكيـ نياو كه من زيپس بگفت

 عمـل  نيچنـد  كنـد  يمدرمتاننيا   دغــليبــرادلديچونــك بســپار
 اتحـاد  ز كيـ  شـود  يچار دشمن م   المـرادچـارشـوديمـ درمتانكي

دهد جنگ و فـراقكتانيهرگفت   مـــن آرد شـــما را اتفـــاقگفـــت 

  )بعد به 3685، 2ج : همان(

 چنـگ  ياله سمانير به كه خواهد يم همه از و كند يم اشاره مطلب نيهم به ميكر قرآن
 الفـت  جاديا و ينيد ميتعال يةسا در شدن يكي نيا و زنديبپره تفرقه از و شوند يكي و بزنند

  :شمارد يبرم ياله يها نعمت از را ها قلب انيم
: كنيد ياد خود بر را خدا نعمت و نشويد پراكنده و زنيد چنگ خدا ريسمان به همگى و
 او لطف به تا انداخت، الفت شما هاى دل ميان پس بوديد،] ديگر يك[ دشمنان كه گاه آن

 خداوند گونه اين. رهانيد آن از را شما كه بوديد آتش پرتگاه كنار بر و شديد هم برادران
  .)103: آل عمران( يابيد راه شما كه باشد كند، مى روشن شما براى را خود هاى نشانه

  
  و حسن خلق ياله تيتالزم عبود 4.8
 محبت شدن رنگ كم عوامل و ها شهير سو كي از كه است آن بخش ييرها ميتعال نيا ةجينت
 تر كينزد خدا تيعبود به ها انسان گريد يسو از و رود يم نيب از يزندگ در رفق و
 يكينزد يها نشانه از يكي مردم با مدارا و مرافقت همواره كه است دليل نيهم به. شوند يم
 گرفته فاصله ها يپست و ها يزشت از قلبش كه آن. است شده يمعرف امبريپ به شباهت و خدا به

 اصالح يعني دو، نيا و خدا، خلق با هم و داشت خواهد يبهتر ةرابط خدا با هم باشد،
 هم ها آن ةجينت و برخوردارند تالزم ينوع از خدا خلق با رابطه اصالح و خدا با ةرابط

 الْإِيمانِ نصف النَّاسِ مداراةُ): ص( اللَّه رسولُ قَالَ« :است توأماً ياخرو و يويدن شيآسا كسب
الرِّفْقُ و بِهِم فصش نيو ايمان از نيمي مردم با مداراي؛ )117  ،2 ج: 1365 ،ينيكل( »الْع 

  .است زندگي از نيمي ايشان با مهرباني
ــدارا       آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف اسـت ــمنان م ــا دش ــروت، ب ــتان م ــا دوس  ب

 نسبت عفو و مردم با مراء و جدال از زيپره بر متفرع ينيد نگاه در تيانسان درجات لذا
 ةبهر كند، مدارا مردم با كه كس آن. هاست آن يها يزشت از يپوش چشم و شانيا يخطاها به
 يخدا به تر شيب باشد، داشته دل در را نوع هم محبت كه كس آن و دارد مانيا از يتر شيب
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. است اسالم نيد در يقيتشو نيچن يايگو باره نيا در متعدد يدستورها. است كينزد خود
 به يبرخ و است معطوف زيآم محبت و دهيسنج يرفتارها به دستورها نيا از يبرخ

 است يكس مردم نيبهتر. كنند يم دايپ نمود انسان قلب در كه ياخالق يكوين يها خصلت
  :باشد داشته مردم با را تعامل نيبهتر كه

 و ايـ دن يهـا  خصـلت  نيبهتـر  از را شـما  ايآ: فرمودند خود يسخنران در )ص( اكرم امبريپ
 و دهيبر تو از كه يكس به وستنيپ و كرده ستم تو به كه يكس از گذشتن نسازم؟ آگاه آخرت

  .)107: همان( داشته غيدر تو از كه يكس به كردن عطا و كرده يبد تو به كه آن به يكين
 در). 240: همـان ( باشد رفتارتر خوش مردم با كه است يكس امبريپ به مردم نيتر هيشب و
  .)111: همان( است شده ذكر ياله تيعبود ةنشان عنوان به »حلم« گريد اتيروا يبرخ

و  حيهـا در منظـر صـح    رشد و كمـال انسـان   ةشاخص شد، انيب تر شيپ كه چنان نيبنابرا
و  ليفضـا  نيبلكـه همـ   سـت، يعبادات و كثرت ركـوع و سـجود ن   زانيصرفاً م نيب قتيحق

سرعت جلوه كند وفور عبادت است،  چه چه بسا به آن نيدر چشم ظاهرب. است كويملكات ن
  :شود يمحسوب م تر يقيحق يمالك يكه ملكات اخالق يدر حال

 تَرَكَه فَلَو اعتَاده ء شَي ذَلك فَإِنَّ سجوده و  الرَّجلِ  ركُوعِ  طُولِ إِلَى تَنْظُرُوا لَا  )ص( أَبوعبداللَّه قَالَ
شحتَواس كذَلل نِ وقِ إِلَى انْظُرُوا لَكدص هيثدح و اءأَد أَم هص( صادق امام ؛)105: همان( انَت( 
 كـرده  عادت ها نيا به بسا چه نباشد، ها انسان سجود و ركوع طول به نگاهتان: فرمودند

 يدار امانـت  و كـالم  در صداقت به بلكه گردند، يم وحشت دچار كنند، تركشان اگر و
  .ديبنگر ها انسان

 يبلكه به معنا ست،يعبادت ن تيارزش و اهم ينف يسخن البته به معنا نيا
باز  يا در مرتبه كه نيهاست، كما ا در كمال انسان ياخالق ليتر بودن نقش فضا برجسته

شده  يها معرف حقارت انسان ايعنوان مالك عظمت  ها به معرفت و فهم انسان تر، قيعم
 بزرگ را يكس مبادا ؛)47: 1366 ي،آمد( »معرِفَتَه تَستَكْشف حتَّى أَحداً  تَستَعظمنَ لَا« :است
  .يبشناس را معرفتش كه آن از شيپ يبشمار
  
  منؤخصلت م 5.8
 كه است آن ها انسان در آن يدرون يها شهير و اخالق به برجسته و دياك توجه نيا ةجينت
 ةصبغ و رنگ و است غالب خود نفس بر كه بود خواهد يكس ميتعال نيا پرتو در مؤمن كي
 تعارض و تقابل موجب كه ينفسان عوامل آن از لذا و است نشسته او وجود در ياله

 د،شو يم سبب را يدشمن و تنفر اي زند يم دامن شانيا انيم اختالف به و شود يم ها انسان
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 و عقْلَه أَحيا قَد« :كه است )ع( نيرالمؤمنيام كالم مصداق بلكه بود خواهد مطهر و مبرّا
اتأَم هتَّى نَفْسقَّ حد يلُهلج و يظُه لَطُفو زنده را عقلش ؛)337: 1414 رضي، يفشر( »غَل 
  .ديگرد نرم اش يستبر و خُرد او يدرشت كه ييجا تا است، راندهيم را نفسش
عـداوت و عفـو را    نيگزيغلظـت و محبـت را جـا    نيگزيمالطفت را جا يكس نيچن

 نيـ او هـم ا  يو ظـاهر  يرونيب يانتقام كرده است و روشن است كه در رفتارها نيگزيجا
 نيبـه همـ  . قرار خواهـد داد  يكرده، او را مركز محبت و محور دوست دايها بروز پ خصلت

 يها و برقـرار  وصف انس گرفتن با انسان ،ينيدر منظر د» مؤمن«است كه از اوصاف  دليل
 »يؤْلَف لَا و يأْلَف لَا فيمنْ خَيرَ لَا و مأْلُوف الْمؤْمنُ  )ع( الْمؤْمنينَ أَميرُ قَالَ« :است شانيالفت با ا

 انـس  نه كه كسي در نيست خيري و است گرفتني انس ؛ مؤمن)102، 2ج : 1365 ،ينيكل(
  .شد مأنوس او با توان مي نه و گيرد مي

 ةجـ يو نت يالهـ  يها است با خصلت يكه اسالم درصدد پرورش آن است، انسان يانسان
 تـوان  ياصوالً نم. عمل خواهد بود ةها در عرص رفق و مدارا با انسان ،ياله يها خصلت نيا

 بـه  شـدن  مصبوغ. باشد نشده »اهللا ةصبغ« از مند بهرهباشد اما » مؤمن« يتصور كرد كه انسان
 اتحـاد  و اشتراك به را خود يجا ها انسان يدرون تكثر و تشتت كه معناست بدان ياله رنگ
 هـا  نزاع و ها اختالف ةشير گشته، برقرار اهدافشان و ها خواسته در يگانگي و يدل هم و داده
  :است درآمده واحد يرنگ به ها دل چراكه است، رفته انيم از

 اسـت  يبنـد  چون نامحرمانبامرد   اسـتيونـديپويشيخويزبانهم
ــدوبســايا ــركوهن ــمت ــانه  گانگــانيب چــون تــرك دوبســايا   زب

ــم   گرسـتيدخـوديمحرمزبانپس ــه ــم ازيدل ــان ه ــت يزب  بهترس
ــغ ــقري ــغونط ــاياري ــجلوم  دلز زديـ خ ترجمـان  هـزاران صد   س

  )1208- 1205، 1ج : 1379 ،يمولو(

كـه رحمـت و عطـوفتش در عـالم      يياست و خـدا  ييرنگ واحد همان رنگ خدا نيا
 نيكسـب همـ   يرا فرا گرفتـه اسـت، رنـگ گـرفتن از او بـه معنـا       زيچ غالب است و همه

رحمـت و عطوفـت در مواجهـه بـا      ةغلبـ  يعنـ يخود اسـت،   تيدر حد ظرف اتيخصوص
 نفـس  تيحاكم با آن زيتما و ها انسان روح شدن ياله فيتوص در نيلهأصدرالمت. مخلوقات

  :ديگو يم انسان روح بر اماره
 كه باشد ينار جزء آن، غالب طبع و باشد نرفته فراتر حركات عالم ةمرتب از اگر يانسان نفس

 بـه  فـراوان  شـباهت  يدارا ينفس نيچن است، اشتعال قوت و حركت سرعت تشيخصوص
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 ييجو يبرتر و عناد و فاسد اسيق به عمل و يرأ استبداد و مكر و لهيح دنيشياند در طانيش
 جـوهر  و معتـدل  خلقت و مطمئن طبع با هينور نفوس خالف بر است، بيفر و يگمراه و

 و ايدن كار در خدا بر توكل و ياعل ملكوت از يريرپذيثأت تشيخصوص كه عالم نيا از يمتعال
 سـفاهت  اهـل  نه و است مكر اهل نه لذا و است اعتدال ليسب بر شهياند و فكر يريكارگ به

  .)225، 1ج : 1383 ن،يلهأصدرالمت( هاست آن وسط حد كارها نيبهتر چراكه

 بِـأَداء  أَمرَنـي  كَمـا  النَّـاسِ  بِمداراةِ ربي أَمرَني« :فرمودند نيچن خود ةدربار اكرم امبريپ لذا
 فرمـود  دسـتور  مـردم  بـا  يمـدارا  بـه  مـرا  پروردگارم ؛)117 ،2ج : 1365 ،ينيكل( »الْفَرَائضِ

  .فرمود دستور فرايض انجام به كه چنان هم
از آزارها را تحمـل كردنـد و    ياريبس. كردند ادهيخود هم پ يرفتار را در زندگ نيهم و
 هيـ عل كـه  ييجـا  در يحتـ  درگذشتند، ياريبس يخطاها از و بخشودند را ها ظلم از ياريبس

 و يهسـت  عـالم  در نيگرانبهاتر كه يكس جان ،گرفت يم صورت يا توطئه حضرت آن جان
  :است يهست عالم جان خود بلكه

) ص( للنَّبِي الشَّاةَ سمت الَّتي بِالْيهوديةِ أُتي) ص( اللَّه رسولَ إِنَّ: قَالَ) ع( جعفَرٍ أَبِي عنْ
 أَرحت ملكاً كَانَ إِنْ و يضُرَّه لَم نَبِياً كَانَ إِنْ قُلْت فَقَالَت صنَعت ما علَى حملَك ما لَها فَقَالَ
النَّاس نْهفَا قَالَ مولُ فَعسر ص( اللَّه (انْهع )زن آن: فرمودند )ع( باقر امام؛ )108: همان 

 خدا رسول نزد بود، كرده مسموم امبريپ يبرا را يگوسفند گوشت كه را يهودي
 خودبا  :گفت زن آن ؟يبكن را كار نيا شد باعث چه: فرمود او به امبريپ. آوردند
 را مردم باشد، فرمانروا كي فقط اگر و رساند ينم او به يبيآس باشد، امبريپ اگر گفتم

  .درگذشتند او از خدا رسول. ام كرده راحت دستش از
 ةبند است، رفق اهل چون و پسندد يم خود ةبند از را لطافت است، فيلط كه يخداوند

  :خشونت و يتند نه و خواهد يم رفق اهل هم را خود
إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ رفيقٌ يحب الرِّفْقَ و يعطي علَى الرِّفْقِ ما لَا يعطي علَى : قَالَ )ع( جعفَرٍ أَبِي عنْ

نْفدوسـت  را يمهربـان  و است مهربان خداوند: فرمودند )ع( باقر امام؛ )119: همان( الْع 
  .دهد ينم خشونت به كه دهد يم يپاداش يمهربان به و دارد

 اسـت خـدا  شـيران  هـاى جـانمتّحد  استجداهمازسگانوگرگانجان
ــوانىروح ــفالحي ــدهس ــتجام ــانىروح  اس ــنفس انس ــده ك ــتواح  اس
ــاجنگنــدهمــه زان  ايـــانبانـــدر دينشـــن كـــسجنـــگ  مــااصــحابني

 دود وشــمع و چــراغ مــا حــسنــور  بـــودديخورشـــايـــانبنـــورزانـــك
  )بعد به 414، 4ج : 1379 ،يمولو(
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  يريگ جهينت. 9
تحجـر و تعصـب    يسـو  ها را به انسان فقط اسالم نه نيمتفكران، د يبرخ يخالف ادعا بر

هـا   از انسـان  نيـ در فهـم اعتقـادات و احكـام د    تيبر عقالن ديكأبلكه با ت دهد، يسوق نم
مجمـوع   از. نـد كنرفتـار   دهينشـوند و سـنج   طيكه گرفتار جهل و افراط و تفـر  خواهد يم

 بـر  عـالوه  تيـ اسـالم بـر عقالن   ديـ كأعقل و نفس روشن شد كه ت ةمباحث مرتبط با رابط
از  يكـ يعقل بـر فكـر و قلـب انسـان اسـت و       تيناظر به رفع موانع حاكم ،عقل نيتحس
 كـن  شهير ةدربار ياديز مياسالم تعال نيد. انسان است ينفسان يها موانع خواسته نيتر مهم

و رفعـت   تيـ هـا را بـه اوج عقالن   انسـان  كوشـد  يراه م نيدارد و از ا ينفسان ليذاكردن ر
را  هـا  يها و دشمن اكثر خشونت ةشيروشن شد كه ر گر،يد ياز سو. برساند يو اله يانسان
ـ   جست و هر قدر كه انسـان  يها و مطامع نفسان در شهوت ديبا  ليـ از بنـد رذا  تـر  شيهـا ب

فـراوان   ديـ كأت ن،يبنـابرا . دارند شيو بغض گرا يورز نهيك تر به رها شده باشند، كم يدرون
كـردن   شـه يمدارا و تحمـل و پ  يسو ها را به عمالً انسان تياسالم بر رفع موانع عقالن نيد

  .دهد يم سوق ها انسان با مواجهه ررفق د
  

  ها نوشت پي
 

 مـدرك  شـماره  بـه  ياسـالم  يشورا مجلس خانة كتاب در موجود( العقل يمعان ةرسال در يفاراب .1
IR21295(، اتينظر از متأثر رساله نيا در خود حيتصر به او. شمارد يبرم عقل يبرا را معنا شش 
ه،  عقـل : از انـد  عبـارت  او منظر در عقل ةگان شش يمعان. است عقل ةدربار ييارسطو عقـل  عامـ 
  .فعال عقل و ،ينظر عقل ،يتجرب عقل ،يفطر عقل ،يكالم

 اشـاره  عقـل  از معنـا  شـش  بـه  خود يكاف اصول شرح كتاب در زين يرازيش نيصدرالمتأله
 او، ريتعب به). 223 ،1 ج: 1383 ن،يصدرالمتأله( دارد يفاراب استقصاي با ياديز قرابت كه كند يم

 عقـل  هم. اند ذومراتب و يكيتشك خود ذات در هم آن يمعان يبرخ و دارد يمختلف يمعان عقل
. شـود  يم مطرح اخالق در كه يعمل عقل هم و است مراتب يدارا انسان در) عاقله ةقو( ينظر
: همان( مستفاد و ،بالفعل بالملكه، بالقوه،: است مرتبه چهار يدارا هيمتعال حكمت در ينظر عقل
 تـرك  و عبادات انجام به شدن آراسته: است مرتبه چهار يدارا هم اخالق در يعمل عقل). 226
 در يالهـ  ةجنب دنيد و نفس يفنا معلومات، اكثر اي تمام ةمشاهد ل،يرذا از باطن ريتطه ات،يمنه

  ).227: همان( اياش رجوع و صدور
 تيـ عقالن: كنـد  يمـ  اشـاره  تيعقالن نوع چهار به خود منظر از عقل انواع انيب در وبر ماكس .2

ـ  تيـ عقالن ،)practical rationality( يعملـ  تيـ عقالن ،)theoretical rationality(ي نظـر   يذات
)substantive rationality(،  يصور تيعقالنو )formal rationality( )← ،1383 كالبرگ(.  
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 يشـناخت  ارزش و ،يعملـ  ،ينظر نوع سه به آن ميتقس عقل، تر يامروز يها ميتقس از يكي
)axiological (است:  

Stenmark, Mikaeal (1995). Rationality in Science, Religion and Everyday Life, 

University of Notre Dame Press, p. 5. 
3. ببس نَاءرَاء كَثْرَةُ الشَّح464: 1366 آمدى، تميمى محمد بن الواحد عبد( الْم(.  
  .)462: 1366 آمدى، تميمى محمد بن الواحد عبد( أَعداؤُه كَثُرَ الرِّجالَ لَاحى منْ .4
تَعتب  و الْبغْضَـاء  إِلَى يدعو الضَّغينَةَ يورِثُ فَإِنَّه الْعتَاب تُكْثرَنَّ لَا .5 ـنْ  اسـمل  تو جـه  ر تَابـعبـد (  إِع 

  .)479: 1366 آمدى، تميمى محمد بن الواحد
6. قْدالْح 299: 1366 آمدى، تميمى محمد بن الواحد عبد( بِالظَّفَر إِلَّا تُطْفَأُ لَا نَار(.  
7. يرُ الْغَضَبثنَ يامكَو قْد303: 1366 آمدى، تميمى محمد بن الواحد عبد( الْح(.  
8 .اجاللَّج جنْتي رُوبالْح غِّرُ وو464: 1366 آمدى، تميمى محمد بن الواحد عبد( الْقُلُوب ي(.  
  .)310: 1366 آمدى، تميمى محمد بن الواحد عبد( الْكبر بِمثْلِ الْمقْت اجتُلب ما .9

10. رُ الشَّرَهكْثيرُ[ يثي [296: 1366 آمدى، تميمى محمد بن الواحد عبد( الْغَضَب(.  
11. اكُمإِي خْلَ ويلَ فَإِنَّ الْبخالْب قَتُهمي الْغَرِيب نْفُرُ وي نْهآمـدى،  تميمى محمد بن الواحد عبد( الْقَرِيب م 

1366 :294(.  
  .)309: 1366 آمدى، تميمى محمد بن الواحد عبد( الْبغْضَاء الْعجبِ ثَمرَةُ .12
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