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ديدگاه مالصدرا درباره عقل عملي و داوري آن بر اساس آموزههاي
قرآن و حديث
تاريخ دريافت1131/11/1 :

تاريخ تأييد1131/1/12 :

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
دو پرسش مهم روبهروست :يکي ،ديدگاه مالصدرا درباره عقل عملاي چيسات؟
دوم ،مستفاد از قرآن و حديث درباره شئون عملي عقل چه ميباشد؟
آنچه از مطالعه اين مقاله به دست ميآيد ،آن اسات کاه مطاابق آماوزههاا
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
عمل انسان دانستهاند ،و بين عقل عملي و عقال نظار در اصال شا نيت ادراا
تفاوتي قايل نشده اناد و برخاي دي،ار ،شا ن عقال عملاي را از مقولاه عمال و
تحريک ،و متفاوت از ش ن ادراا عقل نظار برشامردهاناد کلماات مالصادرا
درباره عقل عملي با هر دو ديدگاه همسان است؛ اما با آنچه درباره شا ن عملاي
عقل در آموزهها ديني وارد شده است ،مقدار تفاوت دارد
هدف ما از اين نوشتار آن است که با تحليل کلمات مالصادرا دربااره عقال
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عملي و فهم آموزهها ديني در شئون عقل ،به داور ديدگاه ايشاان بار اساا
قرآن و حديث بپردازيم؛ لذا روش ما در اين مقاله توصيفي ا تحليلاي هماراه باا
تفسير متن آيات و روايات است

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

در بين فيلسوفان مسلمان ،در اصل ش ن ادراکيِ عقل اخاتالف نيسات و شاهرت
عقل در بين ايشان به ادراا آن اسات؛ اخاتالف موجاود در چ،اون،ي و نحاوه
تحقق ادراا عقلي و انواع مُدرَکات عقل است برا نمونه ،ميتوان از اين مسئله
ياد کرد که آيا عقل ،افازون بار ادراا حصاولي و اساتدللي ،ادراا حضاور و
شهود نيز دارد؛ 1اما ش ن عملي عقل ماورد اخاتالف بيشاتر قارار گرفتاه کاه
موضوع اين نوشتار است
دو ديدگاه عمده در تفسير عقل عملي در بين آرا فيلسوفان اسالمي مطرح است:
( )1ديدگاه نخست آن است که با ت مل در ادراکات خود درمييابيم دارا دو
دسته مُدرَکات هستيم :يک دسته مُدرَکاتي هستند که حصول آن به طاور مساتقيم
موجب پيدايش و صدور فعل از انسان نميشود؛ بلکه مدرَا از قبيال «هسات» و
«نيست» و از نوع علوم و حِکَم نظر است؛ مانند حکم عقل به استحاله اجتمااع
و ارتفاع نقيضين اينگونه مُدرَکات به صورت مساتقيم مرباو باه حاوزه عمال
انسان و افعال اختيار او نيست قوه ادراا اين دساته مُادرَکات «عقال نظار »

 1برا آگاهي بيشتر از ادراا شهود عقل نک :رضازاده جود 7-2 :1531 ،
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خوانده مي شود دسته دوم ،مُدرَکاتي هستند که موضوع آنها افعال اختيار انسان
است؛ يعني با عمل او مرتبط بوده ،بين انسان و افعال اراد اش واسطه ميشاوند؛
مانند حُسن صدق و عدل ،و قبح کذب و ظلم قوه ادراا اين دسته از مُادرَکات
«عقل عملي» ناميده مي شود نزد اين فيلسوفان ،عقل نظر و عقال عملاي دارا
يک عملکرد ،يعني کارکرد ادراکي هستند فيلسوفاني نظير فاارابي )فاراب ي:1831 ،

181؛ 1118ق873–861 :؛  1،)11 :1831ابنساينا (خوبجا ووياي ،1871 ،ج،)811 :1

1

خواجه طوسي (همان 1)535 :و مالصدرا در برخي آثاارش (مالصاراب ،1831 ،ج:1

 1در آرا فارابي در جاها مختلف ،کارکرد ادراکي عقل عملي ،مانند علام باه مُادرَکات
جزئي ،حصول مقدمات در اثر کثرت تجارب و طول مشاهده اشياء محسوسه و وقاوف علماي
به امور ت ثيرگذار مشهود است؛ تا جايي که حکيم سبزوار به نقل از فارابي ،درباره قوه نظرياه
(عقل نظر ) و قوه عمليه (عقل عملي) مينويسد[« :قوه] نظريه آن است که انسان علم به آنچه
را ش نش عمل کردن بدان نيست ،به دست آورد و [قوه] عمليه آن است که انسان به واسطه آن،
آنچه را ش نش عمل نمودن بدان است ،ميشناسد» (سبزوار )513 :1575 ،
 2ابنسينا نيز در الشارات و التنبيهات به ش ن ادراکاي عقال عملاي معتقاد اسات کاه باا
استعانت از عقل نظر در رأ کلي به رأ جزئي منتقل مايشاود او در تفساير عقال عملاي
اظهار ميدارد« :پس از جمله قوا نفس ،آنچه برا نفس است ،بهحسب احتياج نفس به تدبير
بدن ،و آن قوها است که به اسم عقل عملي اختصاص دارد که واجب را در چيز که واجب
است ،انجام دهد از امور انسانيِ جزئي استنبا ميکند تا باه وسايله آن (واجاب مساتنبَطه) باه
اغراض اختيار نايل شود ،از طريق مقدمات اولي و مشهور و تجربي ،و باا اساتعانت از عقال
نظر در رأ کلي تا به رأ جزئي منتقل شود» (خواجه طوسي ،1573 ،ج)532 :2
 5خواجه طوسي در شرح الشارات و التنبيهات معتقد اسات عقال عملاي باا اساتعانت از
عقل نظر  ،از رأ کلي به رأ جزئي منتقل ميشود او مينويسد« :عقل عملي با اساتعانت از
عقل نظر  ،به وسيله استعمال مقدمات جزئي و محسو  ،از رأ کلي باه رأ جزئاي منتقال
ميشود پس بهحسب رأ جزئي عمل ميکند و با عملش مقاصاد معااش و معاادش حاصال
ميگردد» (همان)535 :
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 )133-111بر اين ديدگاه ت کيد ميورزند
( )2ديدگاه دوم اين است که عقل عملي ،مبدأ عمل ،حرکت و افعال اراد  ،و
عقل نظر  ،مصدر و مبدأ همه ادراکات نظر  ،عملي ،کلي و جزئاي اسات؛ لاذا
ش ن اين دو با هم متفاوت است عقل نظر از مقوله علم و ادراا ،و عقل عملي
از مقوله عمل و تحريک اسات فيلساوفاني نظيار بهمنياار 1،قطابالادين راز ،

1

مالصدرا در برخي دي،ار از آثاارش (مالصاراب1113 ،ق ،ج ،)183 :3محمدمهاد
نراقي (نربقي ،1838 ،ج ،)17 :1مالهاد سبزوار (يبزوباي )813 :1878 ،و برخاي
فيلسوفان معاصر 1بر اين ديدگاه ت کيد ميورزند
در ميان آرا اين دو طياف از فيلساوفان ،کلماات مالصادرا باا هار دو ديادگاه در
عملکرد عقل عملي همخواني دارد؛ اما اينکه «آيا با آموزهها قرآن و حديث در شائون
عقل نيز همسان است؟» ،مسئلها است که در اين مقاله مورد پژوهش قرار ميگيرد
 1بهمنيار عقل عملي را بر قوه عامله و مدبِِّره بدن اطالق کرده ،کمال اين قوه را دارا نبودن
هيئت اذعانيه (هيئت علميه و تصديقيه) ،بلکه تسلِّط بر ساير قاوا بادن برحساب حکام قاوه
نظريه (عالمه) دانسته است او بعد از بيان قوا عامله و عالمه و مراتب قوه عالمه ،يعناي عقال
هيولني ،عقل بالملکه ،عقل بالفعل و عقل مستفاد ،قوه عامله (عقل عملي) را مدبِِّر بدن و خادم

جميع قوا بدن دانسته که عقل نظر به واسطه آن استعمال و استکمال مييابد (نک :بهمنياار،
)313 :1573
 2قطبالدين راز نيز اطالق عقل را بر عقل نظر و عقل عملي به اشتراا لفظي دانسته،
قوها را که نفس با آن اشياء را ادراا ميکند ،عقل نظر  ،و قوها را که باه وسايله آن نفاس

مبدأ فعل ميشود ،عقل عملي ميخواند (نک خواجه طوسي ،1573 ،ج)535-532 :2
 5مانند آيتاهلل جواد آملي که با اشاره به پيوند علم و عمل و رهبر علام بار عمال در

انسان ،اصطالح عقل نظر و عقل عملي را در معنا اخير به کار گرفته اسات (ناک :جاواد
آملي 5 :1533 ،و55؛  ،1531ج)53 :5
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صدرالمت لهين در شرح اصول کاافي بعد از اشاره به معاني و اطالقات عقال در باين
مردم ميگويد« :حق کاشف پرده [جهل] آن است که اسم عقل بر بعضي معاني به
اشتراا [اسمي و لفظي] ،و بر بعضي دي،ر به تشکيک واقع ميگاردد» (مالصاراب،

 ،1838ج )118 :1او ضمن بيان معاني ششگانه عقل که به اشتراا [لفظي] اطالق
ميشود ،مينويسد:
[معناي] چهارم همان چيزي است که جمهور مردم درباره انسان ميگويند :او
عاقل است ،و مرجع آن به جودت رويه و سرعت تفطّن در استنباطِ آنچه سزاوار
است برگزيده شود يا اجتناب شود ،بازميگردد؛ هرچند در باب اغراض دنيوي ه و
خواهشهاي نفس اماره به سوء باشد ... .اما اهل حق [و امامان معصوم] اين حالت
را عقل نناميده ،بلکه به اسامي ديگري مانند نکراء يا شيطنت ي ا ده اء ي ا ش بيه
اينها مينامند ... .شأن [حقيقي] عقل نزد اهل حق ،انفعال (انفعال علمي) از ملکوت
اعلي و توکّل [عملي] بر خدا در امر دنيا و به کار بردن روي ه و فک ر ب ر س بيل
قصد (اعتدال) است (همان.)222 :

البته در کلمات ايشان ،عبارات دي،ر نيز ميتاوان يافات کاه در مقاام بياان
حقيقت نفس و قوا آن و بيان حقيقت علم ،صراحت يا ظهور بيشتر در وجود
عقل مُحرِِّا در کنار عقل مُدرِا دارند؛ مثالً ايشان در کالمي دي،ار پاس از بياان
مطلب فوق مينويسد:
پس اين دو عقل (عقل نظري و عقل عملي) دو جزء براي نفس انساني هستند:
يکي از اين دو ،جزءِ انفعالي علمي است که از مبادي عالي ه ب ه وس يله عل وم و
معارف منفعل ميشود؛ علوم و معارفي که غايت آنها خودشان هستند و آن ،همان
ايمان به خدا و روز آخرت است و دومين از اين دو ،جزءِ فعلي عملي اس ت ک ه
به سبب آرا و علوم در آنچه تحت آن اس ت ،عم ل م يکن د؛ آرا و عل ومي ک ه
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غايت آنها عمل به مقتضاي آنها از فعل طاعات و اجتناب از معاصي و تخلّ ق ب ه
اخالق حسنه و تخلّص از اخالق ذميمه است و اين همان دين و شريعت [واقع ي]
است .پس هر گاه اين دو غايت حاصل شود ،تقرّب به سوي خدا و تج رّد از غي ر
خدا حاصل ميشود (همان.)222-222 :

جزءِ فعلي عملي نفس در کالم ايشان ،همان ش ن عملي و تحريکاي عقال در
مادون خود است که در اين کالم ،فعل طاعات و اجتناب از معاصي و تخلاق باه
اخالق حسنه و تخلص از اخالق ذميمه معرفي شده است
مالصدرا در جا دي،ر ،اطالق عقل عملاي را باه نحاو تشاکيک بار مراتاب
چهارگانه اخالق عملي ،يعناي تهاذيب ظااهر (تجلياه) ،تطهيار بااطن (تخلياه)،
مشاهده معلومات (تحليه) و فنا از خاود و ر يات صادور اشايا از خداوناد و
رجوع آنها به خداوند (فناا) ،ممکان مايشامارد او در بياان معااني و اطالقاات
تشکيکي عقل مينويسد:
و از اين معاني ،مراتب عقل عملي ماذکور در کتاب اخاالق اسات :اولاين از
مراتب ،تهذيب ظاهر به اتيان عبادات و اجتناب از منهيات است (تجليه)؛ دوماين
از مراتب ،تطهير باطن از رذايل است تا نفس مثل آينه شفاف گردد که حقايق در
پوشش امثال در آن تجلي يابد (تخليه)؛ سومين از مراتب آن است که نفس ،همه
يا اکثر معلومات را مشاهده کند (تحليه)؛ و چهارمين از مراتب آن است که نفاس
از خود فاني گردد و همه اشياء را صادره از حق و راجعه به سو حاق ببيناد ،و
در اين هن،ام تخلق به اخالق خدا صورت ميپذيرد؛ همان گونه که امر به تخلِّاق
در قول حضرتش

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

ايشان در اين کالم مراحل تهذيب ظاهر ،تطهيار بااطن ،مشااهده معلوماات و
ر يت اشياء را در حال صدور آنها از حق و رجوع آنها به سو حق ،مراتب عقل
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عملي و تخلق به اخالق الهي برشمرده است که ظاهر کالم آن اسات کاه مرحلاه
مشاهده معلومات و ر يت اشياء ،از مبدأ و مصدر فعال در نفاس انسااني (جازء
فعلي عملي نفس عقل) صادر ميگردند و ايان مصادر ،مساتقل از مصادر ادراا
(جزء انفعالي علمي نفس) است بنابراين ،حتي اگر مراتاب اول (تهاذيب) و دوم
(تطهير) را شامل تهذيب و تطهير افکار نيز بدانيم ،بااز منساوب باه جازء فعلاي
نفساند؛ چنانکه مراتب سوم (مشاهده معلومات) و چهارم (ر يت اشياء و صدور
آنها از حق و رجوع آنها به حق) که افعال ادراکي هستند ،با جزء فعلي ،مانند قوه
اراده صورت ميگيرند به عبارت دي،ر ،مرحله تهذيب ظاهر به اتياان عباادات و
اجتناب از منهيات ،و مرحله تطهير باطن از رذايل که سبب وصول باه مراحال و
مراتب بعد  ،يعناي مشااهده معلوماات و ر يات اشاياء باا آن کيفيات خااص
ميشوند ،صرف ادراا عقل نيستند؛ بلکه حرکات عقل به سمت خادا و پيماودن
مراتب قرب به حق هستند که شئون عملي عقل يا عقل عملي خوانده ميشوند
در نهايت ايشان با اشاره دوباره به معنا چهارم عقل ،يعناي جاودت روياه و
سرعت تعقِّل در امور و قضايايي که مباد آرا و اعتقادات در آنچه واجب اسات
اختيار يا اجتناب شوند ،چه در امور خير و چه در امور شر ،مينويسد:
مراد از قول امام

(العقل ما عبد به الرحمان و اکتسب به الجنان) ،تعري ف

عقل به اين معناست؛ [يعني عقلي که] مقابل شيطنت به وجهي ،و مقابل بالهت به
وجه ديگر است (همان.)222-222 :

مالصاادرا در دي،اار آثااار خااود ،ماننااد شووهد الدبوبهب وۀلولدبحکمووۀلدبماليب ووۀ،
ديدگاهها متفاوتي را در اين خصوص اظهار داشته ،عقل عملي را به گونههاا
مختلف توجيه کرده است ايشان در حکمت متعاليه ،بعد از تقسيم نفاس انسااني
به عامله (قوه عمليه) و عالمه (قوه نظريه) ،ش ن هر کدام از ايان قاوا را جداگاناه
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تصوير نموده است:

شأن عالمه ،اتّصال نفس به مفارقات (مبادي عاليه) و انفعال [علمي] و استفاده
علوم و حقايق از آنهاست و شأن عامله ،تدبير بدن ب ر حس ب حمک و ق وه نظري ه
است ،و کمال قوه عامله نيز تسلط بر ساير قواي حي واني اس ت (هم و4141،ق،
ج.)431 :2

مالصدرا در شواهد دبوبهب ۀ نيز با بيان روشنتر  ،چ،ون،ي تدبير عامله را بار
بدن تبيين کرده است ايشان ادراا و استنبا رأ جزئاي را از رأ کلاي نياز از
جمله شئون عقل عملي مي داند؛ ولي سان ادراا و مُادرَا را در عقال عملاي،
متفاوت از عقل نظر برميشمارد ايشان برا نفس دو جزء تصوير کرده اسات:
يکي مصدر ادراا امور کليه و انجام عمل فکريه که دارا ش ن قبول و فراگيار
علوم از مافوق خويش بوده ،تصورات و تصديقات را ادراا کرده ،حق و باطل را
در مدرکات معتقد مي گردد [و تشخيص ميدهد] که «قوه عالمه» يا «عقل نظر »
ناميده ميشود و دي،ر  ،مصدر استنبا اعمال و صنايع انساني ،و [مصدر] اعتقاد
[تشخيص] به اعمال نيک و اعمال زشت در آنچه انجام ميدهد يا ترا مايکناد
که فکر و رويه را در افعال و صنايع به کار گرفته ،خير يا خيار مظناون را اختياار
ميکند که «قوه عمّاله» يا «عقل عملي» ناميده ميشود در نظر مالصدرا ،رأ کلي
نزد عقل نظر  ،و رأ جزئي نزد عقل عملاي اسات (مالصاراب ،1831 ،ج-111 :1
)133
عقلورزي در قرآن

در قرآن کريم واژه عقل به صورت اسمي باه عناوان قاوه مساتقل نياماده ،بلکاه
مشتقات عقل به معنا فعلي و حدثي ذکر شده است؛ مانند «نَعْقِال» (مل  )41::و
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«يعْقِلونَ» (بقره )421 :عالمه طباطبائى در اين باره اظهار داشته است:
گويا کلمه عق ل ب ه آن معن ايى ک ه ام روز مع روف ش ده ،يک ى از اس ماء
مستحدثه است که از راه غلبه استعمال اين معنا را به خود گرفته و به همين دليل،
کلمه عقل هيچ در قرآن نيامده و تنها افعال مش تقش ده از آن در ق رآن اس تعمال
شده است (موسوي همداني ،4331 ،ج.)212 :2

در قرآن کريم به جا عقل ،واژه «لبّ» به کار رفته است؛ مثالً عبرت و تاذکِّر
به «اولوااللباب» نسبت داده شده است؛ مانند« :هار آيناه در داساتانهاا ايشاان
عبرتي برا صااحبان لابّ اسات» (يويا )111 ::و «جاز صااحبان لابّ متاذکِّر
نميشوند» ( قره )161 :عالمه در تفسير آيه اخير مينويسد"« :لبّ" در انسانها به
معناى عقل است؛ چون عقل در آدمى مانند مغز گردوست نسبت به پوست آن ،و
لذا در قرآن "لبّ" به همين معنا استعمال شده است» (مويوي همربني ،1871 ،ج:1

 )633-637در روايت رسول اکارم

 ،اولوااللبااب در آياه باه «عُقاال» تفساير

شاادهانااد (ش ا ک ين ،ااي1137 ،ق ،ج )18 :1و در رواي ات هشااام از ابالحساان

،

اولوااللباب در آيه «الَّذِينَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أولئِاک الَّاذِينَ هَاداهُمُ
اللَّهُ وَ أولئِک هُمْ أولواالْ َلْباب» (زمر ،)17 :بر اهل عقل و فهام تطبياق شاده اسات
(ش ک ين ،ي1137 ،ق ،ج )18 :1به نظر ميرساد عبارت ،تاذکِّر و مانناد آن ،افعاال
ادراکي صرف نيستند؛ بلکه ادراا تحريکزا هستند
در برخي آيات نيز «قلب» از ادات عقلورز معرفي شده است؛ نظير آيه «آياا
در زمين سير نمىکنند تا صاحب دلهايى گردند کاه بادان عقالورز نمايناد؟»
(حج )16 :در روايت هشام از امام کاظم

نيز قلب در آيه «إِنَّ فِي ذلِک لَذِکرى

لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيد» (ق )87 :به عقل تفساير شاده اسات
(ش ک ين ،اي1137 ،ق ،ج )16 :1مالصاالح مازنادراني در توضايح کاالم اماام
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مينويسد:

اطالق قلب بر عقل از حيث لغت و عرف شايع است و لذا قرّاء ،قلب در اي ن
آيه را به عقل تفسير کردهاند و قول کسي که ميگوي د« :قل ب واٍ يتفک ر ف ي
الحقائق» ،آن معنايي را که ما اراده کرديو (عقل) ميگويد؛ زيرا تفک ر از ص فات
عقل است (مالصالح مازندرانى ،4322 ،ج.)432 :4

عالمه طباطبائي نيز اظهار ميدارد:
کلمه قلب در آيه به معناى آن نيرويى است که آدم ى ب ه وس يله آن تعق ل
مىکند و حق را از باطل تميز مىدهد و خير را از شر جدا مىکند و ب ين ن افع و
مضر فرق مىگذارد (موسوى همدانى ،4331 ،ج.)233 :42
شأن ادراکي عقل در حديث

در احاديث ،افعالي ادراکي به عقال نسابت داده شاده اسات کاه هرچناد برخاي
تضعيف شدهاند ،در مجموع بر کارکرد ادراکي عقل دللت دارند اين رواياات را
ميتوان به دو دسته کلي تقسيم کرد :دسته اول ،شامل رواياتي است که هامزماان
بر چندين کارکرد ادراکي عقل دللت دارند؛ مانناد روايات احماد بان محماد از
اباعبداهلل

که در آن عقل ،منش فِطنت ،فهم ،حفظ و علم دانساته شاده اسات:

«پايه انسان عقل اوست و از عقل فطانت و فهم و حفظ و علم نشئت ميگيارد »
(ين ،ي ،1861 ،ج« )11 :1مِن» در اين حديث ،نشويه بوده ،معنا روايت آن اسات
که منش افعال ادراکي يادشده ،عقل است دسته دوم ،شامل رواياتي است کاه بار
يکي از کارکردها ادراکي عقل ،مانند معرفت ت کيد دارند؛ نظير روايت حسن بن
عمّار از اباعبداهلل

که در آن آمده است« :پس باه وسايله عقال ،بنادگان خادا

خالقشان را ميشناسند و اينکه ايشان مخلوق اويند و خدا مادبِِّر ايشاان اسات و
آنها تحت تدبير اويند» (همرن )11-13 :و روايات دي،ر
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شأن عملي عقل در حديث

مراد ما از ش ن عملي عقل ،عمل عقل در ادراا امور يا ادراا عقل نسبت به امور
عملي نيست؛ بلکه مراد امور همچون اداره و تدبير عقال نسابت باه نفاو

و

ابدان ،اراده افعال ،بعث و زجر و مانند آن است مهم اين است که ثابات کنايم از
منظر روايات ،عقل دارا توان عملي و تحريکي است يا ثابت کنايم بار افعاال و
قوا عملي روح ،عقل به معنا حقيقي اطالق شده است گروهاي از اخباار باه
ش ن عملي عقل اشاره دارند که در اينجا به مهمترين آنها ميپردازيم
 .1احاديث معرفت نفس

از جمله اين احاديث ،روايت کميل از اميرمؤمنان

است:

از مواليمان سؤال کردم :اي اميرمؤمنان! مي خواهو نفسو را به من بشناساني.
فرمود :کدامي :از نفسها را ميخواهي به تو بشناسانو؟ گفتو :مگ ر آنه ا يک ي
نيستند؟ فرمود :اي کميل! همانا آنها چهار نفساند :ناميه نباتيه ،و حسّيه حيواني ه،
و ناطقه قدسيه ،و کلّيه الهيه ،و براي هر ي :از آنها پنج قوه و دو خاصيت است.
پس ناميه نباتيه داراي پنج قوه است :ماسکه و جاذبه و هاضمه و دافعه و ممربّي ه،
و خواصّ آن زيادت و نقصان ،و انبعاث آن از کبد است؛ و حسّيه حيواني ه داراي
پنج قوه است :سمع و بصر و شوّ و ذوق و لمس ،و خواص آن رض ا و غض ب ،و
انبعاث آن از قلب است؛ و ناطقه قدسيه داراي پنج قوه است :فکر و ذکر و علو و
حلو و نباهت ،و خواص آن نزاهت و حکمت است ،و انبعاثي ندارد؛ و کليه الهي ه
داراي پنج قوه است :بهاء در فناء ،نعيو در شقاء ،عِزّ در ذُلّ ،فقر در غَن اء ،و ص بر
در بَالء ،و خواص آن رضا و تسليو است ،و مبدئش از خدا و مع اد ب ه س وي
اوست .خداوند تعالي ميفرمايد :و در آن از روح خود دمي دم و م يفرماي د :اي
نفس مطمئنه! به سوي پروردگارت ،در حالي که راضي هستي ،ب ازگرد ،و عق ل
در وسط همه ق رار دارد (عالم ه مجلس ي4113 ،ق ،ج22- 21 :22؛ حس نزاده
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آملي :4332 ،نکته  4114به نقل از فيض کاشاني ،بيتا.)322 :

شاهد اصلي اين بند است« :وَ الْعَقْل فِي وَسَاطِ الْکال»؛ يعناي عقال در وساط
نفو

حضور و ميداندار داشته ،بر قوا ادراکي و تحريکي نفو

و خاواص

علمي و عملي آنها احاطه و تدبير و امامت دارد همچنين است ساير رواياتي کاه
از آنها استناد اوصاف عملي به عقل قابل استفاده است؛ مانند روايات وهاب بان
مُنبِّه به نقل از تورات که مجلساي در بحاار االناوار آورده اسات (مجنساي1138 ،ق،
ج)133 :13

اگر گفته شود :در اطالق برخي روايات ،امور عملي منسوب به نفس و صادره
از نفس است ،و به اعتبار مطابقتشان با ادراا صحيح عقل ،به اين امور نيز عقال
اطالق شده است ،در پاس ميگوييم :نفس مانند عقال معااني مختلاف دارد در
بيشتر کاربردها قرآني ،نفس به معنا شخص مخاطب به خطاب اسات؛ مانناد:
«لتکلَّفُ نَفْسٌ إِلَّ وُسْعَها» ( قره )188 :و «وَ لْتَنْظرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَاد» (حشر)13 :

در بعضي موارد ،حتي کارکرد ادراکي به نفس نسبت داده شده است؛ مانند« :وَ ما
تَدْر نَفْسٌ ما ذا تَکسِبُ غَداً» (لقمرن )81 :و «فَالتَعْلَمُ نَفْسٌ ما أخْفِي لَهُمْ مِانْ قارَّ ِ
أَعْينٍ» (يجره )17 :بنابراين ،در صورت التزام به لوازم شابهه ،يعناي اساتناد اماور
عملي به نفس به مجرد اطالق ،بايد پذيرفت ادراا نياز منحصاراً کاارکرد نفاس
باشد ،نه عقل؛ زيرا در اطالقات ،مانند آيات فوق ،افعال ادراکي باه نفاس مساتند
است؛ در صورتي که هر کدام از نفو

حياواني ،انسااني و الهاي ،قاوا و افعاال

ادراکي و تحريکي مختلف و خواص جداگاناه دارناد و عقال در وساط نفاو ،
ميداندار و مدير و مهيمن بر قوا نفاو
گرفته ،رهبر و اداره ميکند

و ابادان اسات و آنهاا را باه خادمت
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 .2احاديث توصیفي عقل و عاقل

گروه دي،ر ،رواياتي است که با بيان افعال و صافات عقال و عاقال ،ماا را در
شناخت ش ن عملي عقل يار ميدهد؛ مانند رواياتي که تشعّب افعاال ادراکاي و
تحريکي را از عقل ميرسانند؛ نظير صحيحه سميعۀ بن مهران از اباعبداهلل

در

جنود عقل و جهل (ين ،ي1871 ،ق ،ج13-1 :1؛ رقى ،ي تر ،ج )113-116 :1کاه باه
دليل طولني بودن متن ،به خصال و افعال علمي و عملي شمردهشده بارا عقال
در آن بسنده ميکنيم خصال و افعال ادراکي يادشاده عباارتاناد از :تصاديق در
مقابل جحود ،معرفت در مقابل انکار ،علم در مقابل جهلِ علمي ،فهام در مقابال
حُمق ،فهم در مقابل غباوت ،يقين ،شک ،ظن ،تفکر و حفظ که هماه مرباو باه
قوا ادراکي عقلاند اما خصاال عملاي دي،ار کاه محارا شامرده ماي شاوند،
عبارتاند از :رجاء ،عدل ،رضا ،طمع ،توکل ،رأفت ،عفِّات ،زهاد ،رِفاق ،رهبات،
تواضع ،تَؤدت ،حلم ،صمت ،استسالم ،تسليم ،سالمت (ضد بالء) ،سالمت غياب
(ضد مماکره) ،عفو ،رقِّت ،صبر ،صفح ،غني ،تعطِّف ،قنوع ،مُؤاسات ،مودّت ،وفا،
طاعت ،خضوع ،حبّ ،صدق ،حقِّ ،امانت ،اخاالص ،شاهامت ،مادارات ،کتماان
(ضد افشاء) ،نماز ،صوم ،جهاد ،حجّ ،محافظت و صيانت از کالم ،برِّ باه والادين،
حقيقت (ضد رياء) ،معروف (فعل معروف به يک وجه ظاهر) ،سَتر (ضد تبارِّج)،
تقيه ،انصاف ،تهيئه (بغي) ،نظافت ،حياء ،قصد ،راحت ،سهولت ،برکات ،عافيات،
قوام ،حکمت در مقابل هوا ،وقار ،سعادت ،توبه ،استغفار ،محافظت ،دعا ،نشاا ،
فرح ،الفت و سخا
بسيار از اين خصال و افعال ،مربو به مباد و قوا عملي و تحريکياناد
که در بين آنها نيز بعضي متعلق به قوا تحريکي باعثه و زاجره ،برخي متعلق باه
قوا مُحرِِّکه امر و تدبير ،و برخي نيز مانند انجام نماز و جهاد و حج ،هرچند باه
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قوه محِّرکه فاعله تعلق دارند ،تحت قوه امر و تدبير عقلاند مراد ما از قوه محِّرکه
فاعله ،قوه محرکه اعضاست که بسيار از فرايض ايمااني باه واساطه آن انجاام
ميگيرد؛ البته روشن است که هر تحريک عضالني و بدني بدون تحرياک قاوا
محرکه باطني ممکن نيست؛ اما به لحاظ افعال و حيثيات مختلف ،قوا نيز مختلف
ميشوند و عدم لحاظ آنها ،اهمال حيثيات بدون دليل است
عقل در اين روايت ،هرچند موجود نور و روحاني اسات ،باه اعتباار تعلاق
خصال و افعال به قوا و مباد عقل روحااني و باه تباع باه عقاول انسااني ،ايان
حقيقت مجرد با عقول جزئي بشر مرتبط ميگردد؛ زيرا مراد از جنود ،خصال و
قوايي است که به روح و نفس نبي و وصي و مؤمن و ساير موالي تعلق ميگيرند؛
همان گونه که امام در ذيل حديث فرمود:
و اين خصال جز در پيغمبر و وصي پيغمبر و مؤمني ک ه خداون د قل ب او را
براي ايمان امتحان کرده است ،کامل نميشود ،و اما ساير موالي م ا از بعض ي از
اين جنود خالي نيست تا اينکه استکمال يابد و از جهل پاک گردد .در اين هنگ ام
است که در درجه باال با انبيا و اوصياست ،و همانا اين ف وز ب ا معرف ت عق ل و
لشکريانش ،و با دوري کردن از جهل و لشکريانش درک ميشود؛ خداون د م ا و
شما را بر طاعت و مرضاتش موفق بدارد! (کليني4334 ،ق ،ج.)23 :4

و نيز رواياتي که در آنها عقل منش حلم و صبر و اماور عملاي دي،ار معرفاي
شده است (نک :ب نشعب حربناى1131 ،ق13-11 :؛ فتار ن شار وا  ،1871 ،ج )8 :1و
همچنين ،رواياتي که در آنها گزينش و رغبت و اتِّصال عقل به عِلويات و گرايش
آن به سمت معناگرو و در مقابل ،زهد و انفصاال آن از سِافليات ،جازء شائون
عقل آمده است (نک :ابغا

بصاانرني1111 ،ق173 :؛ تم ماي آماري1113 ،ق813 :؛

ين ،ي1137 ،ق ،ج )13 :1و ساير احاديثي که بر اوصاف عملي عقل ،مانند مفتاحيت
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امر ،امارت بر بدن ،امامت ،مديريت و اراده افعال ادراکي و تحريکي دللت دارند
(نک :ين ،ي1137 ،ق ،ج 11 :1و 81؛ يربجکي1113،ق ،ج133 :1؛ آقر جمر خوبنسارا ،

 ،1866ج )116 :6که به لحاظ رعايت اختصار از بيان آنها خوددار ميکنيم
اگر گفته شود در بسيار از روايات ،عقل با اوصااف ادراکاي شاناخته شاده
است و اوصاف عملي يادشده ،به دليل ثمرات و فوايد عمليِ مترتب بار اساتفاده
صحيح از ادراا عقل و التزام عملي به لاوازم انديشاه و تفکِّار عقلاي اسات ،در
پاس ميگوييم :طبق مساتفاد از ادلاه ،ماا نقاش محاور علام و معرفات را در
تحريک و رسيدن به رشد و کمال و اجتناب از موانع کمال ناديده نميگيريم؛ اماا
نفس بهکارگير علم و معرفت ،و التزام به ثمره عقل مُادرِا ،عينااً هماان شا ن
عملي عقل است که از آن سخن ميگوييم بهره ن،رفتن از انديشه صحيح (عقال
نظر ) و عدم التزام بدان يا انحراف در آن ،هماه عينااً هماان خنثاي رهاا کاردن
تواناييها و شئون و کارکردها عقل عملي و عدم بهارهمناد صاحيح از آن ياا
سوءاستفاده و انحراف در عملکرد قوا عقل محِّرا ،مانند قوا تدبير امر ،بعاث
و زجر ،اراده و فاعله است لذا ظاهر و صريح بسيار از ادله آن است که عمل و
خصال نيک ،و بهرهمند و التزام نفاس باه علام و ادراا صاحيح« ،عقال» و در
مقابل ،عمل و خصال زشت و عمل نکردن به علم و بهرهمند نشدن از ثمرات آن،
«جهل» خوانده شده است
اما احتمال اينکه اطالق عقل در معنا قوه مُدرِکه ،حقيقت ،و در معاني دي،ر،
مجاز يا مشترا لفظي باشد ،قابل اعتنا نيست؛ زيرا معنا عقل در لغات ،معناايي
عملي ،يعني منع و بازدارندگي است و وجه تسميه آن در روايت نيز همين اسات
و ميدانيم که اصل در اطالق لفظ در يک معنا ،حقيقات و عادم اشاتراا لفظاي
است و مطابق ادله نيز شئون عملي مختلفي برا عقل ثابت ميشود که با وجاود
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آنها نميتوان اطالق عقل را در اين شئون ،اشتراا لفظي يا مجاز دانست
 .3احاديث دالّ بر ارزشمداري عقل

گروه دي،ر ،رواياتي است که بين عقال و ارزش پيوناد برقارار کارده اسات
برخي از اين روايات ،در بيان ماهيت و شئون عقل و عاقل ،بار شا ن اطاعات از
خداوند ت کيد ميورزند؛ مانند روايت رسول خدا

که در جواب چيستي عقال

فرمود« :عقل عمل به طاعت خداست و به درستي که عمالکننادگان باه طاعات
خدا ،همان عاقالناند» (فتر ن شر وا  ،1871 ،ج )1 :1و مانند روايت دي،ر از ايشان
که ميفرمايد:
خداوند عقل را به سه جزء تقسيو کرد؛ پس ه ر ک س اي ن س ه در او باش د،
عقلش کامل است و هر کس اين سه در او نباشد ،عقل ندارد :حمس ن معرف ت ب ه
خدا ،حمسن اطاعت براي خدا ،و حمسن صبر براي خدا (همان.)3 :

در اين روايات ،عقل به اجزا ادراکي (معرفت) و تحريکي (اطاعت و صابر)
تجزيه شده است از اين قبيل ،روايت عبداهلل بن سنان است که ميگويد:
نزد اباعبداهلل از شخصي که گرفتار وسواس در وضو و نماز بود ،ياد کردم و
گفتو :او مرد عاقلي است .فرمود :ک دام عق ل ،در ح الي ک ه اطاع ت از ش يطان
ميکند؟ گفتو :چگونه اطاعت از شيطان ميکن د؟ فرم ود :از او بر رس ک ه اي ن
وسواس به دليل چه چيز است ،در جواب خواهد گفت :از عمل شيطان (همان ،ج:4
.)42

در اين روايت ،اطاعت از فرمان شيطان ،بهصراحت نشانه نداشتن عقل دانسته
شده و اطاعت از فرمان حق تعالي ،به طور ضمني مالا داشتن عقل و عقالنيات
عملي به شمار آمده است؛ بهويژه آنکه شخص وسواسي خود ميداناد شايطان را
در امرش اطاعت ميکند طبق اين روايت ،صرف ادراا و دانستن منش وسوا ،
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برا عاقل ناميدن شخص کافي نيست؛ بلکه اطاعت از فرمان عقل و حق تعالي و
پرهيز از اطاعت شيطان ،نشانه دارايي عقل است همچنين است دي،ر احاديثي که
اسا

خلقت عقل را بر پايه عبوديت دانسته ،عقل بشر را وسيله تسليم و اطاعت

از امر خدا و توسّل به ساحت او برشمردهاند يا بر پيوند ديانت و عقالنيات و بار
مقارنه و همراهي تکويني عقل ،حيا و دين دللات دارناد کاه باه دليال رعايات
اختصار از ذکر آنها صرفنظر ميکنيم (نک :همرن ،ج11-13 :1؛ ين ،ي1137 ،ق ،ج:1
 11-13و 13؛ ج)136 :1

طبق اين احاديث ،عقل ابازار عبوديات ا اعام از علام و عمال ا اسات؛ لاذا
انحصار ش ن عقل به ادراا و انحصار عبادت به علم ،باا رواياات دي،ار و وجاه
تسميه عقل در لغت و روايات همخواني ندارد
نتيجه آنکه ،از آموزهها قرآن و حديث به دست ميآيد ،عقل گوهر مقد
و دارا شئون ارزشي و وسيلها برا حرکت نفو

و ابدان به سمت معنويات

است که در دو دسته کلي جا ميگيرد :ش ن مُدرِکيت ،يعني توان ادراکاي عقال
همراه با اصول و قواعاد فطار و مُادرَکات نظار و عملاي اکتساابي ،و شا ن
محرِِّکيت ،يعني توان عملي عقل در امامت و امارت بر قاوا نفاو

و ابادان ،و

تدبير و اداره امور و اراده اعمال نفساني و بدني در قالب ساختار فطارتِ الهاي و
تمايالت و تدافعات و گرايشها و راناشهاا محارا هار دو شا ن ادراکاي و
تحريکي به عنوان ابزار هستند که سبب وادارندگي عقل و ميل و اقبال و اتصال
آن به منبع نور و خيرات و فضايل و پاکيها ،و سبب زجار و ادباار و انفصاال و
منع و بازدارندگي آن از شرور و رذايل و آلودگيها ميگردند
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داوري ديدگاه مالصدرا در عقل عملي بر اساس آموزههاي قرآن و حديث

کالم مالصدرا که اظهار داشت« :ش ن عقل نزد اهل حق ،انفعال (انفعال علمي) از
ملکوت اعلي و توکِّل [عملي] بر خدا در امر دنيا و به کار بردن روياه و فکار بار
سبيل قصد (اعتدال) است» ،سخن درستي است که از شا ن ارزشاي عقال بارا
عبوديت پروردگار در دو بُعد نظر و عملي ،و شا ن ابازار آن بارا پرساتش
حضرت حق حکايت ميکند روشن است که عقل به اصطالح اهل حق که همان
عقل در زبان روايات طبق نظر ايشان است ،عقلي است که برخالف عقل در زبان
جمهور مردم ،دارا ش ن علمي انفعالي از مافوق ،و ش ن عملي تحريکي و فعلاي
در مادون است
اما کالم ايشان در جا دي،ر که گفت« :مراد از قول امام

(العقل ما عبد به

الرحمان و اکتسب به الجنان) ،تعريف عقل به اين معنا [معناا چهاارم از معااني
شش گانه عقل که به اشتراا بر آنها اطالق عقل ميشود؛ يعناي جاودت روياه و
سرعت تعقل در امور و قضايايي که مباد آرا و اعتقادات در آنچه واجب اسات
اختيار يا اجتناب شوند ،چه در امور خير و چه در امور شر] ميباشد؛ [يعني عقلي
که] مقابل شيطنت به وجهي ،و مقابل بالهت به وجه دي،ر است» ،تحديد شائون
عقل به ش ن ادراکي است؛ در حالي که طباق رواياات ،شائون عقال منحصار باه
ادراا نيست؛ افزون بر آنکاه ،اطاالق و اساتعمال عقال در معناا واردشاده در
روايت ،اطالق و استعمال حقيقي است که حاکي از هر دو ش ن نظار و عملاي
عقل است
همچنين آنچه از کالم مالصدرا در شرح اصاول کاافي ،حکمو لتاليب ولۀلولشوهد ال

دبوبهب ۀ استفاده شد ،آن بود که عقل دو سن عملکرد دارد؛ يعني عملکرد اساتنبا
رأ جزئي و عملکرد استعمال فکر و رويه و اختيار خير بر شر کاه هار کادام از
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اين دو سن عملکرد به دو جزء نفاس اساتناد داده شاده اسات اساتنبا  ،فعلاي
ادراکي و از مقوله ادراا و علم است و به جزء علمي نفس منسوب گرديده است
و استعمال فکر و رويه در عمل و اختيار و گزينش ،از مقوله فعل و تحريک است
و به جزء عملي نفس منسوب شده است بنابراين ،بر اسا

رأ مالصدرا ،عقال

نظر و عقل عملي دو جزء از نفس به شمار ميآيند اين مطلب برخالف ديدگاه
مستفاد از متون ديني ،بهويژه روايات است که عقل را حاکم بر نفو
نفو

و ميداندار

موجود در انسان ميدانند طبق روايت کميل ،عقل در وسط نفو

حيواني و ناطقه حضور داشته ،بر قوا ادراکي و تحريکي نفو

نبااتي،

و خواصّ علمي

و عملي آنها احاطه و تدبير و امامت دارد
در هر حال ،کالم ايشان در شرح حديث (العقل ما عبد به الرحمان و اکتساب
به الجنان) ،ش ني عملي را برا جزئي از نفس به نام عقل عملي اثبات ميکند ،و
ظاهر کالم ميرساند که عقل دارا مبدأ مستقل تحريکاي اسات؛ زيارا ظااهر آن
است که نفس دو جزء دارد :جزء انفعاالي علماي و جازء فعلاي عملاي نفاو
انساني نوريه که دارا طبع مطمئنه و خلق معتدلاه هساتند ،باه وسايله ادراکاات
انفعاليشان از مباد عاليه ،دارا ش ن انفعال از ملکوت اعلاي مايگردناد و باه
غايت علميه (ايمان) ميرسند و سپس با اعمال رويه و فکر به سابب آرا و علاوم
مستنبطه از علوم و معارف کلي عقل (همان ايمان) به غايت عمليه ميرساند کاه
فعل طاعات و اجتناب معاصي و تخلِّق باه اخاالق حسانه و تخلِّاص از اخاالق
ذميمه است (دين و شريعت)
بر اسا

رأ مالصدرا ،عمليات فوق به مبدأ جداگانه از عقل نظار باه ناام

عقل عملي منتسب است؛ در صورتي که طبق روايات ،حقيقات روحااني انساان،
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دارا مبدأ واحد ادراکي ا تحريکي به نام عقل است که در وسط نفاو

نبااتي،

حيواني و ناطقه متعلق به وجود انسان قرار دارد
همچنين سخنان ايشان اين نکته را ميرساند که ادراکات خود محرِِّااناد ،اماا
اثبات نميکند که محراها در ادراکات عقلي منحصر باشند؛ بلکه تحريک قاوا
نفس و بدن به وسيله ادراکات و علاوم باا فاعليات جازء عملاي نفاس صاورت
ميپذيرد؛ لذا محرا اصلي ،همان جزء عملي نفس ،يعني عقل عملي است
همچنين در تعابير مالصدرا بهروشني ميتوان کارکرد ادراکاي عقال عملاي را
مشاهده کرد؛ مثالً تعبير به «اساتنبا » در کاالم ايشاان ،نشاان از افعاال و شائون
ادراکي است که مصدر آن قوه عامله يا عقل عملي است نيز تعبير «استعمال فکر
و رويه» را ميتوان به فعليت و تصرِّف قوه عامله به مباشارت ياا باه تسابيب در
ساير قوا نفس و بدن ،در دو عرصه رأ و عمل تفسير کرد نزد ايشان ،عملکرد
عقل عملي در عرصه استنبا و صدور رأ جزئاي ،باا واساطه رأ کلاي عقال
نظر و بدون واسطه فعل غيرادراکي و فعل بدني صورت ميگيرد؛ يعناي هماان
ادراا امور مربو به عمل انسان در حوزه عمليات و ت مّل در جزئياتِ مربو به
افعال بايسته و نبايسته و مُدرَکاتي از اين قبيل که مساتنبَط از ادراکاات و احکاام
کلي مربو به عقل نظر هستند؛ چنانکه عملکرد عقل نظر باا افعاال ادراکاي
مختلف در امور نظر کلي و حوزه نظريات و عقليات است در عرصاه صادور
عمل و فعل غيرادراکي نيز عملکرد عقل عملي با واسطه قوايش ،مانند قوه باعثاه،
قوه اراده و قوه فاعله صورت ميگيرد عبارت اخير ايشان که اظهار ميدارد« :عقل
عملي فکر و رويه را در افعال و صنايع به کار ميبندد و خير قطعي يا خير مظنون
را اختيار ميکند» ،شاهد بر ش ن تحريکي عقل عملي ،افزون بار شا ن ادراکاي
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(استنبا رأ جزئي) است که به اين لحاظ ميتوان صدرالمت لهين را جزو گاروه
دوم از فيلسوفان معتقد به عقل عملي به اصطالح دوم برشامرد؛ اماا در رواياات،
شئون عملي عقل ،امور هستند کاه از سان ادراا صارف نيساتند؛ هرچناد از
ادراکات عقلي نيز جداييناپذيرند؛ افازون بار اينکاه ،شائون عملاي در رواياات
منحصر به آنچه در عبارت فوق و مانند آن آمده ،نيست
نتیجهگیري

کلمات مالصدرا ،در مجموع با آنچه از آموزهها ديني استفاده مي شاود ،تطاابق
کلي ندارد؛ زيرا در کلمات او ،عقل عملي جزئي از نفس ناطقاه اسات کاه طباق
برخي کلمات ايشان ،دارا دو کارکرد نظر و عملي اسات؛ اماا در آماوزههاا
ديني ،عقل گوهر فطر واحد و مقد
معنو و ارزشي است که در وسط نفو

متعلِّق به وجاود انساان ،و دارا شائون
و مهيمن بر آنها نقشآفارين اسات ،و

قوا ادراکي و تحريکي نفو  ،هم،ي تحت اختيار و اشراف و مديريت عقل ،به
خدمت آن درآمده ،تابع و مطيع و م مور عقل ميگردند البته آنچه صدرالمت لهين
در معنا عقل عملي و کارکرد آن در برخي آثاارش اظهاار داشاته اسات ،مانناد
ديدگاه دوم فيلسوفان ،از نظر انتساب برخي شئون عملي به عقال باا آماوزههاا
ديني همخواني جزئي دارد در آموزهها ديني ،تعدد کارکردها علمي و عملاي
عقل ،تواناييها موجود در فطرت عقل را ميرسااند و اساتناد کاارکرد درا و
فعل به عقل ،به معنا تکثر مصادر و تعدد مباد نيست؛ چنانکه درباره خداوناد
چنين است
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منابع
 قرآن کريم. -نهج البالغه.

 آقاجمال خوانسارى ،محمد بن حسين ( ،)6611شرح آقا جماال الادين خوانساارى بار غاررالحکم و درر الکلم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 ابنبابويه (شيخ صدوق) ،محمد بن على (6631ق) ،التوحيد ،قم :جامعه مدرسين. ابنشعبه حرانى ،حسن بن على (6141ق) ،تحف العقول عن آل الرسول ،قم :جامعه مدرسين. برقى ،احمد بن محمد (6636ق) ،المحاسن ،قم :دار الکتب اإلسالميه. بهمنيار بن مرزبان ( ،)6631التحصيل ،تصحيح و تعليق مرتضا مطهار ،،تهاران :انتشااراتدانشگاه تهران.

 تميم آمدى ،عبدالواحد بن محمد (6164ق) ،غرر الحکم و درر الکلم (تجمهعۀلتنلکلموي للولحکملدإلتيملعليلعل هلدبسالم) ،قم :دار الکتاب اإلسالم .
 جواد ،آمل  ،عبداهلل ( ،)6611فطرت در قرآن ،قم :مرکز نشر اسراء. ااااا ( ،)6611منزلت عقل در هندسه معرفت دين  ،قم :مرکز نشر اسراء. جيالنى (گيالن ) ،رفيعالدين محمد بن محمدمؤمن (6143ق) ،دبذريلۀلإبىلحيفظلدبشويلۀ ،قم:دار الحديث.
 خواجه طوس  ،خواجه نصيرالدين ( ،)6631شرح االشارات و التنبيهات ،قم :نشولدببالغۀ. حسنزاده آمل  ،حسن ( ،)6634هزار و يک نکته ،تهران :رجاء. داود ،،عل مراد ( ،)6613عقل در حکمت مشاء از ارسطو تا ابنسينا ،تهران :حکمت. داورپناه ،ابوالفضل ( ،)6631انوار العرفان فى تفسير القرآن ،تهران :انتشارات صدر. راز ،،قطبالدين ( ،)6631المحاکمات بين شرح االشارات ،قم :نشولدببالغۀ . راغب اصفهانى ،حسين بن محمد (6164ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،بيروت :دبادرلدبشيت ۀ. رضازاده جود ،،محمدکاظم (« ،)6636تبيين رويکارد شاهود ،مالصادرا در ادرا عقلا »،آفاق حکمت ،دوره  ،6شماره .4
 -سبزوار ،،هاد ،)6636( ،شرح دبمنظهتۀ ،ب جا :ددردبحکمۀ.
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 عالمه طباطبائ  ،سيد محمدحسين (ب تا) ،الميزان ف تفسير القارآن ،قام :تنشوهرد للجيتلوۀللدبمارس نلفيلدبحهزةلدبللم ۀ.
 فاراب  ،ابونصر محمد بن محمد (6166ق) ،االعمال دبفلسف ۀ ،بيروت :دارالمناهل. ااااا ( ،)6616فصهصلدبحکمۀلولشوحهلبلس الدسميع للدبحسو نيل ،تهاران :انتشاارات وزارتفرهنگ و ارشاد اسالم .
 ااااا (ب تا) ،فصول منتزعه ،تهران :سروش. فتال نيشابورى ،محمد بن احمد ( ،)6631روضۀلدبهدعظ نلولبصو وةللدبمالظو نل ،قام :انتشااراترضى.
 کراجکى ،محمد بن على (6164ق) ،کنز الفوائد ،قم :دار الذخائر. کلينى ،محمد بن يعقوب ( ،)6614الکاف  ،تهران :دار الکتب االسالميه. مجلسى ،محمدباقر بن محمدتقى (6146ق) ،بحيرلدألنهدرلدبجيتلۀلباررلأخبيرلدألئموۀلدألهاويرل،بيروت :دار إحياء التراث العرب .
 مالصدرا ،محمد بن ابراهيم (6164ق) ،دبحکمۀلدبماليب ۀلفيلدالسفيرلدبلقل ۀلدالربلۀ ،بيروت :داراحياء التراث العرب .
 ااااا ( ،)6614دبشهد الدبوبهب ۀلفيلدبمني جلدبسلهک ۀ ،قم :انتشارات مطبوعات دين . ااااا ( ،)6616شرح أصول الکاف (صدرا) ،تهران :مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى. موسو ،همدان  ،سيد محمدباقر ( ،)6631ترجمه تفسير الميزان ،قم :دفتر انتشاارات اساالمجامعه مدرسين حوزه علميه قم.
 مازندرانى ،محمدصالح بن احمد (6614ق) ،شرح الکاف  :دألصهللولدبووضۀ ،تهاران :دبمکابوۀلدإلسالت ۀ.
ا نراق  ،محمدمهد6616( ،ق) ،جامع السعادات ،قم :جامعه النجف.
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