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یدهچک
را حاکمیت عقل بـر قـوای   » فضیلت«داند و را ذات و جوھر نفس مجرد انسان می» عقل«مسکویه 

آورد ی آن، آزادی عقل در پرداختن به تأمالت نظری اسـت و ره کند که نتیجهنفس و اعمال آن، ذکر می
است. بنابراین سعادت، مستند به جنبه نفس» سعادت«، ھمان »حکمت«این تأمالت که عبارت است از 

نظری عقل است، و فضیلت که حاصل شأن عملی عقل است، نقشی مقدمی برای آن دارد. 
اما در آیات و روایات، فضیلت و سعادت انسان از طرفی ریشه در عقل دارد و از طرف دیگر اراده 

ر نتیجه فالح (سـعادت) اسـت. از   گری انسان میان فجور و تقوا، موجب تزکیه (فضیلت) و دو انتخاب
این رو حوزه معنایی عقل در لغت و لسان دین، و ھمچنین شاخصه محوری فضیلت و سـعادتِ انسـان   

عنوان آن به» انسان به منزله عامل انتخابگر«اند که پس از تعیین در قرآن، سؤاالت کلیدی این تحقیق بوده
منشـأ بـودن آن در فضـیلت و سـعادت از طریـق      شاخصه محوری، و بازشناسی معنای عقل و اذعان به

اندیشی، به این نتیجه رسـیدیم کـه بـر خـالف رأی مسـکویه،      تمییز میان حق و باطل و تدبیر و عاقبت
»  تقوا«فضیلت نقش مقدمی برای سعادت ندارد بلکه مالک فضیلت و سعادت یک چیز است و آن اتخاذ 

است.
ه انسانیت، عقل، فضیلت، سعادت.قرآن، حدیث، مسکویه، شاخص:ھاکلیدواژه
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مقدمه

اینکه انسان بودنِ انسان به کدام شاخصه اوست و تبیـین نقـش ایـن ویژگـی در رابطـه بـا       
را فصل » عقل«دھد. مسکویه فضیلت و سعادت، چارچوب نظام اخالقی مسکویه را تشکیل می

کند.  تبیین میداند و آنگاه فضیلت و سعادت انسان را با توجه به آن،ممیز انسان می
اسـت و  از آنجا که در قرآن و روایات نیز از طرفی به عقل انسان اھمیت زیـادی داده شـده  

) و ۲/۳۱(ابـوالفتح کراجکـی، کنـز الفوائـد،     » قـوام «)، ۸/۱۸۱(کلینی، کافی، » اصل«در تعابیری 
دیگـر  اسـت؛ و از طـرف   )، عقل او قلمـداد شـده  ۲۷۷وجود انسان (آمدی، غرر الحکم، » نظام«

تبیین فضیلت و سعادت از منظر دینی صورتی متفاوت با تبیین مسـکویه دارد، در ایـن جسـتار    
ایم که مشخص سازیم محور فضیلت و سعادت انسان پس از نقل آرای مسکویه، در پی آن بوده

ای با عقل دارد. بعد از تعیین ایـن شاخصـه محـوری در انسـان از     در قرآن چیست و چه رابطه
پردازیم و بر این اساس، میزان و ، به تحلیل معنای عقل در لغت،  قرآن و روایات میمنظر قرآن

شـود و مبنـای   چگونگی دخالت عقل در فضیلت و سعادت انسان از منظـر قـرآن، روشـن مـی    
گیرد.مقایسه میان دستگاه فلسفی مسکویه و دیدگاه قرآنی قرار می

فصل ممیز انسان از نظر مسکویه
کند که: ماھیت نفس انسـان چیسـت؟ و ضـمن بـر شـمردن      نکته شروع میمسکویه از این

کند که نفس ما نه جسم است و نـه جزئـی از جسـم و نـه عـرض (مسـکویه،       دالیلی اثبات می
» عقـل «)، و آنگاه ذات و جوھر این نفـس مجـرد را،   ۳۱-۳۰تھذیب االخالق و تطھیر االعراق، 

). ۳۳کند (ھمو، معرفی می
که در آن شاخصه و خاصیت اصلی انسان بحث کـرده و بـه ایـن    ١ارسطودر ادامه ھمچون 

انسان را وظیفه و عمل خاصی است و آن عبارت است از عمل و فعالیتی کـه  «نتیجه رسیده که: 
، ضمن بیان این نکتـه کـه   )۱/۱۸ارسطو، اخالق نیکوماخس، » (دھدنفس بر وفق عقل انجام می

ھا، ھمچنین اجرام سماوی، قـوا و  و جماد و بسائط آنبرای ھر موجودی اعم از حیوان و نبات
ھا و تمایزشان از سایرین، بـه آن قـوا و ملکـات بـوده، و     ملکاتی است که ھویت ھر یک از آن

و کمـال آن در برنـدگی   » برنـدگی «ی آن، که مثال شاخصـه » شمشیر«ھایی از جمله به زدنِ مثال

تمام زیاد وي به ارسطو و نقل آراي او در آثارش، به گفتار ارسطو نیـز در ابتـداي مباحـث    به جهت رویکرد فلسفی مسکویه و احترام و اه.1
کنیم. اشاره می
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» خلق نیکـو و اعمـال پسـندیده   «از انسان را، ھرچه بیشتر است، ویژگی اختصاصی مورد انتظار 

) و البته در ادامـه، ایـن اخـالق نیکـو را مبتنـی بـر       ۳۴کند (مسکویه، تھذیب االخالق، بیان می
و امـا افعـال و   «کنـد:  و قوه تعقل انسانی دانسته و آن را، فصل ممیز اصلی انسان بیان می» عقل«

سان به آن بـوده و انسـانیت و فضـائلش بـا آن     قوا و ملکات اختصاصی انسان که انسان بودنِ ان
(ھمو)» گیرد.ای است که قوه فکر و تمییز بدان تعلق میشود، ھمان امور ارادیتمام می

کند، افق انسانی را چسـبیده بـه   در اواسط کتاب نیز آنجا که مراتب موجودات را ترسیم می
یمون، که بدون تمـرین و از پـیشِ   حیواناتی مثل م» پذیریتعلیم«و » پذیریادب«سطح پیشرفته 

برخورداری از عقـل و  «داند و مشخصه افق انسانی را کنند، میخود، اعمال دیگران را تقلید می
)۷۸کند. (ھمو، بیان می» تمییز و نطق

بنابراین: برای انسان از میان سایر موجودات، فعل خاصی است که «کند که: وی تصریح می
آن ھمان انجام امور مبتنی بر قـوه تمییـز و تفکـر اسـت کـه در      دیگری در آن شریک نیست و 

تر و انتخـابش بھتـر باشـد، در    تر و تفکرش درستنتیجه، ھر کس تشخیص و تمییزش صحیح
)۳۵(ھمو، » تر خواھد بود.انسانیت کامل

بنابراین از منظر مسکویه فصل ممیز انسان، قوه عاقله به عنوان جوھر نفس مجرد اوسـت و  
تر است.ھره انسان از عقل در نظر و عمل بیشتر باشد، انسانیتش کاملھر چه ب

رابطه فصل ممیز انسان با فضیلت از نظر مسکویه
ارسـطو،  » (فضیلت ھر چیز متناسـب بـا عمـل خـاص آن اسـت     «کند که ارسطو تصریح می

ئل اسـت  ). مسکویه نیز رابطه مستقیمی میان فصل ممیز انسانی یعنی قوه عاقله و فضیلت قا۲/۴
١داند.ی رشد قوه تمییز و تعقل آدمی میپذیری را حاصل و نتیجهای که اساسا فضیلتگونهبه

داند، فضـیلت نفـس   طور کلی از آنجا که نفس انسان را مجرد و گوھر آن را عقل میوی به
شوق آن به افعال مختص به خودش یعنی علوم و معارف، ھمراه بـا دوری جسـتن از امـور    «را 

کند که این دوری جستن از جسمانیات نیز ھمچـون جنبـه شـوق نفـس بـه      بیان می٢»یجسمان
گیـرد. از ایـن رو از میـان فضـائل     علوم و معارف، متأثر از عقل و تحت نظـر آن صـورت مـی   

که وی بر اساس تقسیم قوای » عدالت«و » عفت«، »شجاعت«، »حکمت«چھارگانه بنیادی یعنی 

، (مسکویه، تهـذیب  »ثم تتزاید فیهم قوة التمییز والفهم إلى أن یصیروا إلى وسط األقالیم فیحدث فیهم الذکاء وسرعۀ الفهم والقبول للفضائل«1
)78االخالق و تطهیر االعراق، 

)33، (همو، »أما شوقها إلى أفعالها الخاصۀ بها أعنی العلوم والمعارف مع هربها من أفعال الجسم الخاصۀ به فهو فضیلتها«2
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ھا قائل است، صرف ) بدان۳۸(مسکویه، تھذیب االخالق، » ھویهش«و » غضبیه«، »عاقله«نفس به 

نظر از رابطه مستقیم حکمت با عقل، در تعاریف آن سه فضیلت دیگـر نیـز تنھـا یـک چیـز را      
توان دید و آن حاکمیت عقل است که در خصـوص قـوای غضـبیه و شـھویه حاصـل ایـن       می

و زمانی که این ھـر سـه فضـیلت    ؛)۴۰ھمو، (» عفت«و » شجاعت«شود: ھا، میحاکمیت بر آن
ھا بـر دیگـری   یک از آنای که ھیچتحت حاکمیت عقل با ھم در تعادل و سازش باشند به گونه

است.(ھمو) بنابراین عدالت برآیند دیگر شده» عدالت«غلبه نکند، در واقع انسان صاحب ملکه 
ت. فضائل و مطلوب نھایی در اخالق است که حاصل تدبیر و تسلط عقل اس

هدف از عدالت اخالقی: آزادي عقلی
نکته شایان ذکر در اینجا توجه به ھدف و منظوری است که از رھگذر رسیدن بـه عـدالت   

شود. در حقیقـت از آنجـا کـه    اخالقی و به تعبیر دیگر فضیلت و اخالق برای انسان حاصل می
داختن ھرچـه بیشـتر و   داند، سعادت انسـان را در پـر  مسکویه گوھر وجود انسان را عقل او می

داند و الزمه آن را آزاد شدن عقل از اسارت شھوت و غضب بیـان  خالصتر به تأمالت عقلی می
حکـم عقـل بـه سـادگی     «ی رسیدن به عدالت اخالقی، توان گفت وقتی در سایهکند. لذا میمی

بـدن  وقت روح بدون ھیچ مزاحمتی از ناحیه اجرا شد، بدن ھیچ وقت مزاحم روح نیست و آن
). مسکویه خود در بیـان  ۳۱۰فلسفه اخالق،(مرتضی مطھری،» کندکماالت خودش را کسب می

یک از ی ھیچشود و دیگر بندهبا آن، آزاد می«کند: ی آن را چنین بیان می، فایده»عفت«فضیلتِ 
اخالق از نظر این حکما از «) به قول مطھری: ۴۰(مسکویه، تھذیب االخالق، » شھواتش نیست.

وله آزادی است به یك معنا، و از مقوله حاکمیت عقل است به معنـی دیگـر، کـه اگـر آزادی     مق
).۳۱۱فلسفه اخالق، (مرتضی مطھری،» شود آزادی عقلیبگوییم می

رابطه فصل ممیز انسان با سعادت از نظر مسکویه
١»سعادت ھر چیزی در رسیدن به کمال اختصاصـی آن اسـت.  «کند که: مسکویه تصریح می

، به تعبیر دیگر از نظر او، سعادت ھـر موجـودی در ارتبـاط مسـتقیم بـا فصـل ممیـز آن اسـت        
سعادت انسان در فعالیت عقالنی او خواھد بود و لـذا بـرای سـعادت انسـان مراتـب      : «بنابراین

)83، (مسکویه، تهذیب االخالق، »یخصهالذيوکمالهتمامهفیشیءکلوسعادة«.1
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گیـرد  بسیاری قابل تصور است که بر حسـب [کیفیـت] تفکـر و آنچـه متعلـق تفکـر قـرار مـی        

اسـت کـه برتـرین تفکـر، تفکـر در برتـرین [و       ھمین جھت گفته شـده  شود و بهبندی میرده
ی ایـن تفکـر کاسـته شـده، تـا اینکـه بـه        ترین] امور است و آنگاه مرتبه به مرتبه از درجهمنزه

). ۳۶(مسکویه، تھذیب االخالق، » گردد.ی تفکر در امور ممکنِ عالم حس منتھی میمرتبه
رداری از علوم و معارف و رسـیدن بـه نھایـت آن    ارسطو حد اعالی سعادت نفس را برخو

ی حصـول چیـز دیگـری    داند چراکه حکمت مطلوبیت ذاتـی دارد و وسـیله  می» حکمت«یعنی 
) از نظـر مسـکویه نیـز    ۲۲نیست. (مسکویه، رسالتان فـی اللـذات و اآلالم و الـنفس و العقـل،     

ین باشـد و چنـین متعلَقـی    شود که متعلَق تفکر او برترسعادتِ قصوای انسان زمانی حاصل می
ای بـاالتر، بـه عبـارت    ای باشد برای تفکر در مرتبـه نقطه پایان تفکر است نه آنکه خود واسطه

». لغیـره «مطلـوب باشـد نـه    » لذاتـه «آید کـه  دیگر سعادت قصوی از تفکر در امری حاصل می
ز سـعادت را  ) وی رسیدن به این نقطه از تفکر و ایـن درجـه ا  ۲۴(مسکویه، ترتیب السعادات، 

داند که فرد با طیِ طریق فلسفه و معرفت مخلوقات و طبایع آنھا بـه حکمـت و علـوم    آنجا می
الھی رسیده و مستعد دریافت فیض الھی شود و در نتیجه یا حکیمی کامل شود کـه الھامـات و   

کند، و یا نبـی و پیـامبری  تأییدات آسمانی در تصورات عقلی و تأمالت حِکمی، را دریافت می
١آید.شود که وحی الھی به سراغش می

نمایـد.  بینـی او سـودمند مـی   برای فھم بھتر تبیینِ سعادت از منظر مسکویه، اشاره به جھـان 
داند. نخستین صادر از این مبـدأ و منبـع   مسکویه تنشّؤ اشیاء را از خداوند، به طریق صدور می«

ف نوافالطونیان اسالم که این نـام را  نامد (بر خالھستی، عقل اول است، که آن را عقل فعال می
سـیر فلسـفه در   (ماجـد فخـری،   » دھند). صادر دوم نفس، و سوم افالک اسـت به عقل دھم می

و ٢) لذا او معتقد است که عقل بـر نفـس، و نفـس بـر طبیعـت احاطـه دارد      ۲۰۵، جھان اسالم
شـود.  ی باالتر حاصل میهبردن از مرتبای در استفاده و بھرهکند که سعادتِ ھر مرتبهتصریح می

آیـد کـه در حرکتـی    ) از این رو سعادت نفس زمانی به دسـت مـی  ۷۹(مسکویه، الفوز االصغر، 

مؤیـدا نبیاوإماالعقلیۀالتصویراتفیالعلویۀوالتأییداتالحکمیۀاوالتالمحمنفیهیتصرففیمااإللهاماتتأتیهتاماحکیماإماوصار« ... 1
. 79، همو، ».ذکرهتعالىاهللاعندلهتکونالتیالمنازلضروبعلىالوحییأتیه

)71(مسکویه، الفوز االصغر، » احاط العقل بالنفس و النفس بالطبیعۀ«2
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اش از قـوگی بـه   صعودی، از نور عقل فعال(صادر اول) بھره گیرد و بـه کمـک آن، قـوه عاقلـه    

١فعلیت درآید و در نتیجه، نفس به کمال برسد.

) قائل به دو سطح از سـعادت  ۱/۳۵ون ارسطو (ارسطو، الزم به ذکر است که مسکویه ھمچ
توان سعادت عقلی نامید چراکه خود، مرحله مقدماتی است و آنچه در باال بدان اشاره شد را می

بـه  » تھذیب االخـالق «سعادت عقلی یعنی رسیدن به فضیلت و عدالت اخالقی را که در کتاب 
).۸۱د. (مسکویه، تھذیب االخالق، ناممی٢»سعادت خُلقی«ی دنبالِ آن است، مرحله

فلسفه: طریق رسیدن به سعادت قصوي از نظر مسکویه
داند که طریق رسیدن به سعادت قصوی را که از نظر مسکویه، ارسطو را نخستین کسی می

وی ھمان طریق تفلسف و آغازیدن از علم منطق است، به عنوان یـک صـناعت و فـن تـدوین     
خود را در تفصیل این مراتبِ فلسفیِ ارسطو نگاشـته  » یب السعاداتترت«نموده است. لذا کتاب 

است و بر این باور است که نه تنھا جز این راه، طریقی برای رسیدن به سعادت قصوی نیسـت  
؛ ھمـو، تھـذیب   ٢٤-٢٣تر از آن راه ھم وجود ندارد. (مسکویه، ترتیـب السـعادات،   بلکه کوتاه
). ٩٤االخالق، 

داند و ھمان تقریر فیلسوفان می»عامله«و » عالمه«در کمال ھر دو قوهوی سعادت انسان را 
از غایت فلسفه را، مبنی بر حضور صُوَر تمام موجودات در نفـس، و تبـدیل شـدن بـه عـالمی      

کند و البته بر عمل به مقتضـای آن علـم   کوچک [مشابه عالم عینی]، در تعریف سعادت ذکر می
)٥٨-٥٧، تھذیب االخالق، کند.(مسکویهکلی ھم تأکید می

کند و تنھـا فضـیلت جـاودان و    ی عقل نظری ترسیم میاساسا مسکویه سعادت را از ناحیه
. از این رو پرداختن انسان به تعـدیل  ٣کندذکر می» حکمت«جھانیِ انسان را مؤثر در سعادت آن

عقـل و در آسـتانه   قوای شھویه و غضبیه و اشتغال به این امر را به نوعی نـزول از مقـام تـأملی    
داند که فقط چون در این تعدیل، باز خودِ عقل است که نقشـی فعـال   خروج از حد سعادت می

انماوبالقوةعاقلۀهیالنفسفاذن«) و نیز: 59(همو، » لیتم ذاتها بالعقل«)؛ و: 57همو، »(منهفاذا تحرکت نحو العقل استنارت به و استفادت «1
).24مسکویه، رسالتان، »(بالفعلهوالذيالعقلالفعلالییخرجها

». جمیلۀکلهااألفعالعناتصدروأنالخلقیۀالسعادةالکتابهذافیغرضناکان. «2
یحتاج فی صحۀ األرواح الطیبۀ المستغنیۀ عن األبدان إلى شیء من السعادات البدنیۀ التی ذکرناها سوى سعادة النفس وینبغی أن یعلم أنه ال«.3

)89مسکویه، تهذیب االخالق، »(فقط أعنی المعقوالت األبدیۀ التی هی الحکمۀ فقط
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گیـرد.  گیرد و نھایتا ھم، غلبه با آن است، این خروج صورت نمـی دارد و مورد مشاوره قرار می

ی یـابی بـه مراتـب بـاال    تـوان گفـت گرچـه او دسـت    ) لذا می٨٢-٨١(مسکویه، الفوز االصغر، 
دانـد  سعادت را بدون گذر از مرحله حکمـت عملـی و اخـالق (سـعادت خُلقـی)، محـال مـی       

)، اما آنچه ابتداء و اصـالتا مـورد عنایـت مسـکویه اسـت عقـل       ٩٥(مسکویه، تھذیب االخالق، 
و نـه تـوده  » محبان فلسفه«صراحت، مخاطبان کتاب اخالق خویش را، فلسفی نظری است و با 

)٨١کند. (ھمو، معرفی می١عوام مردم
شایان ذکر است که طبیعتا از آنجا که مسکویه حکیمی مسلمان است، طریق شریعت را نیـز  

کند، اما از آنجا که وی در بحث از فضـائل،  داند و خود بدان تصریح میرساننده به سعادت می
فضـائل  ) که خودِ آن، برآیند دیگـر  ٤٥آورده (ھمو، » عدالت«را ذیل فضیلت » تقوا«و » عبادت«

سـاز بـرای آزادی عقلـی و    اخالقی و حاصل جمع آنھاست و نھایتا نیز نقشـی مقـدمی و زمینـه   
رسد از نظرِ او، معرفت و عملِ مندرج در شریعت، پرداختن به تأمالت حکمی دارد، به نظر می

کند ولی رسیدن به مراتب عالی سعادت سعادتمندان را تأمین میتنھا حد نصابِ ورود به جرگه
حال آنکه عبادت و تقوا، از منظـر  است.٢گرو پرداختن به عقل نظری و طی مدارج حکمتدر

وَ «دارد نه آنکه برآیند فضائل دیگـر باشـد:   » طریقیت«قرآن، برای رسیدن به فضیلت و سعادت 
) و در نھایت نیز، مراتـب سـعادتِ انسـان بـا ھمـین      ٦١(یس: ٣»ھذا صِراطٌ مُسْتَقیمٌأَنِ اعْبُدُوني

ــابی و حاصــل مــی مــال ــدی، ارزی ــه معقــوالت اب ــهِ «شــود: ک تقــوا، و ن ــدَ اللَّ ــرَمَکُمْ عِنْ إِنَّ أَکْ
). ١٣(الحجرات: ٤»أَتْقاکُم

اکنون نوبت آن است که به تأمل در آیات قرآن بپردازیم تا ببینیم فضیلت و سـعادت انسـان   
اند. او مستند شدهبه کدامین شاخصه

».و عملناه لمحبی الفلسفۀ خاصۀ ال للعوام. «1
داند: گروهی که ذاتا و از همان کودکی بافضیلتند؛ گروهی کـه خـود بـا سـعی و تـالش در      چهار گروه می. مسکویه اصناف سعادتمندان را2

رسند، سوم و چهارم گروهی که خود به طور داوطلبانـه در  آیند و با طی طریق تفلسف به مرتبه حکما میجستجوي حقیقت و حکمت بر می
و نجد ایضا من یوجد بهذه السیرة اخذا علی «اند: دیب و تعلیم شرعی و یا حکمی قرار گرفتهاند بلکه به اکراه و اجبار تحت تأپی حقیقت نبوده

شود که آنچه مورد بحث و انتظار است حال گروه دوم است چرا که آن ؛ و آنگاه متذکر می»االکراه اما بالتأدیب الشرعی و اما بالتعلیم الحکمی
و معلوم ان المطلوب هو القسم الثانی «تواند مورد درخواست واقع شود و در نتیجه، آن حال نمیسه گروه دیگر تحت تأثیر امور بیرونی هستند 

کند تنها این گروه دوم هستند که سعادتمند کامل و مقرب درگاه ، و نیز تصریح می»اذا کانت االقسام الباقیۀ هی من خارج، و ال یمکن ان تطلب
و انه وحده من بین سائر الطبقات هو السعید الکامل المقـرب الـی اهللا عـز و جـل، المحـب      «الهی و مستحق محبت و دوستی خداوند هستند 

.  150همو، » . المطیع المستحق خلته و محبته
»راست!راهاستاینبپرستیدمرااینکهو. «3
»شماست.پرهیزگارترینخدانزدشماارجمندترینحقیقتدر. «4
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2در قرآن1گرنسان به منزله عامل انتخاب

گر شاخصه محوری فضیلت و سعادت در انسان ھستند: به نظر ما آیات ذیل بیان
) ۲(الملک: »أَحْسَنُ عَمَلًا وَ ھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُالَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الحَْیَوةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکمُ«-
ا     إِنَّا خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَ«- بِیلَ إِمـَّ ا ھَـدَیْنَاهُ السـَّ اجٍ نَّبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعَا بَصِیرًا *إِنـَّ

)  ۳-۲(االنسان: »شَاکِرًا وَ إِمَّا کَفُورًا
وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّئھَا * فَأَلھَْمَھَا فجُُورَھَا وَ تَقْوَئھَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّئھَـا * وَ قَـدْ خَـابَ    «-

)  ۱۰-۷(الشمس: »ئھَامَن دَسَّ
و خـود بایـد ھویـت و    ٤اسـت » گـر ِ انتخاب٣عامل«این محور عبارت است از اینکه انسان: 

گـری خـود تنھـا    ) البته انسان با این انتخاب۳، االنسان: ۲سرنوشت خود را تعیین کند (الملک: 
؛ ۸اکی (الشـمس:  است بلکه باید بر اساس الھام فجور و تقوا به نفس او و عقل و ادررھا نشده
که از آن برخوردار است سرنوشت خود را با انتخاب یکی از دو راه ») سَمِیعَا بَصِیرًا«۲االنسان: 

) رقم بزند و البته مسلم است که ھـدف خلقـت انسـان و کمـال او، در     ۳شکر یا کفر (االنسان: 
می و عقـلِ اعطـایی   ) به مقتضای آن تقوای الھـا ۲(الملک: » عمل«انتخاب راه شکر و در نتیجه، 

ذِینَ خَسِـرُواْ أَنفُسَـھُمْ    «شود: چه انسان راه کفر را برگزیند نه تنھا از خود تھی میاست. چنان الـَّ
أُولئِكَ کَالْأَنْعـامِ  «یابد: )، بلکه به سطحی پایینتر از چھارپایان تنزل می۱۲(االنعام: » فَھُمْ لَا یُؤْمِنُونَ

.)۱۷۹االعراف: »(بَلْ ھُمْ أَضَل
فَلَمَّا أَنبَأَھُم بِأَسمَْائھِِمْ قَـالَ أَ  «)؛ ۳۱(البقرة: » وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّھا«البته آیات دیگری نظیر: 

فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیـهِ مِـن   «)؛ و: ۳۳(البقرة: » أَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضلَمْ أَقُل لَّکُمْ إِنیّ

، »هـا در روانشناسـی  انسان به منزله عامل بحثی تطبیقی درباره نقش پیش فـرض «منزله عامل) را از مقاله: قسمت اول این عنوان (انسان به.1
ام.متعلق به آقاي خسرو باقري، وام گرفته

» رآن کـریم مدار مسکویه و نراقی بر مبناي قبررسی مبانی اخالق فضیلت«دکتري با عنوان . الزم به ذکر است که این مقاله برگرفته از رساله2
او اثبات شده، و البته آن شاخصه که از جهت آن، انسان مخاطب » روح الهی«باشد که در شرف دفاع است. در آن رساله، فصل ممیز انسان، می

به ي مزبور) گیرد همین وجه انتخابگري و عملِ مبتنی بر تعقل است. از نگاه مسکویه هر دو(فصل ممیز، و شاخصهدستورات اخالقی قرار می
گردد.عقل بر می

، همه اعمال درونی و جـوانحی (تعقـل، نیـت، ایمـان و...) و بیرونـی و      »الملک«ناگفته پیداست که گستره عمل انسان در آیه مبارکه سوره 3
شود.جوارحی انسان را شامل می

اراده نقش محوري دارد که معناي مراد از آن در ادامه خواهد آمد که حداقل مبادي عمل سه چیز است: معرفت، میل و اراده؛ و از آن میان،4
است که مالك » اختیار«یکی از معانی چهارگانه » انتخابگري«است. بعالوه آنکه » تصمیم برخاسته از ترجیح عقالنی بر انجام کاري«در اینجا: 

خداوند بعنوان فاعل بالعنایـۀ) همـه معـانی اراده    تکلیف و جزاء نیز همین معناي اختیار است. البته براي انسان بعنوان فاعل بالقصد (در برابر 
(دوست داشتن و پسندیدن، تصمیم گرفتن بر انجام کاري، تصمیم برخاسته از ترجیح عقالنی)، و اختیار(در برابر جبر، انتخـابگري، در برابـر   

)96-2/95تواند صادق باشد. (نگ: محمد تقی مصباح یزدي، آموزش فلسفه، اکراه، در برابر اضطرار) می
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) از روح الھی دمیده شده در گل وجود انسان و ظرفیـت  ۲۹(الحجر: » وحِی فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِینَرُّ

ای بـرای تکامـل و   دھند. ناگفته پیداست که آن روح الھی بـه عنـوان سـرمایه   علمی او خبر می
به تواند ھمه وجودش را زندهاست که در صورت انتخاب راه تقوا میتعالی به انسان داده شده 

آن روح کند و عالم به تمام اسمای حسنای الھی شده و در نتیجه، مسجود مالئکه واقع شود.
توان به حدیثی که در بیان تفـاوت انسـان بـا مالئکـه و حیوانـات از      در تأیید معنای باال می

حضرت علی(ع) آمده است اشاره کرد که در آن برای مالئکه تنھا عقـل، بـرای حیوانـات تنھـا     
إن اهللا عز و جل رکب في المالئکة «اند: برای انسان ھم عقل و ھم شھوت قائل شدهشھوت، و

عقال بال شھوة و رکب في البھائم شھوة بال عقل و رکب في بني آدم کلیھمـا فمـن غلـب عقلـه     
(صـدوق، علـل   » شھوته فھو خیر من المالئکة و من غلبت شھوته عقلـه فھـو شـر مـن البھـائم     

اند صِـرف داشـتن عقـل    که امام(ع) فرمودهی این حدیث باید گفت چنان). در معنا۱/۴الشرائع، 
آورد بلکه عقل ھمچون شھوت به عنوان یک منبع در انسـان نھـاده شـده    برای انسان امتیاز نمی

در سایه این عقل بر شھوت اسـت؛ بـه بیـان دیگـر     » غلبه«شود است اما آنچه موجب امتیاز می
وجه برتری انسان بر مالئکـه و کمـال و سـعادت او، در آزادی    اند،که برخی محققان گفتهچنان

این برتری اگر فقط به این بود که جنبـه  «عقلی و پرداختن به تأمالت عالی حِکمی نیست بلکه: 
آمد تساوی انسان کامل و فرشتگان ای که به دست میعقلی انسان اسیر بدن نشود، نھایت مرتبه

د] در صورت غلبه بر شھوات، انسان برتـر از فرشـتگان نیـز    فرمایبود، در حالی که روایت [می
)  ۱۲۴-۵(سید محمد رضا مدرسی، فلسفه اخالق، » خواھد شد.

گري انسان در نظر مسکویه و نقد آنجایگاه اراده و انتخاب
کنندهالزم به ذکر است که مسکویه نیز در مقام نظر، به اراده و قدرت انتخاب و نقش تعیین

ایجاد گوھر وجـود انسـان مربـوط بـه قـدرت      «نویسد: کند و میلت انسان اشاره میآن در فضی
فاعل و خالق او یعنی خداوند تبارک و تقدس اسمه تعالی است، اما نیکوساختن این گـوھر بـه   

توان ) و حتی می۵۷(مسکویه، تھذیب االخالق، » است.او وابسته انسان تفویض شده و به اراده 
گیرنـد،  دی که از فضائل چھارگانه و انواعی که در ذیل ھر یـک قـرار مـی   گفت در تمامی موار

گویـد. امـا   کند به نوعی از نقش اراده در تنظیم اعمال، متناسب با حکم عقل سخن میبحث می
پردازد و این بحث صـرفا  طور جداگانه نمیاو در مقام ارائه نظام اخالقی خود به این ویژگی به



94شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسالمی108
و در نتیجه برای حکیمِِ صاحبِ ملکـات اخالقـی، در شـرایطی    ١شود؛ذیل قوه عاقله مطرح می

بدتر از شرایط حضرت ایـوب(ع) نیـز، انجـام اعمـال خـالف حکمـت و فضـیلت را متصـور         
ی جاست کـه گرچـه اراده و قـدرت انتخـاب، در سـایه     ی مھم ھمین). نکته۹۷(ھمو، ٢داندنمی

ن نقشـی تعیـین کننـده در سـاختِ شخصـیت      کند، اما خودِ آداشتن عقل و ادراک معنا پیدا می
باید متذکر شـد کـه زمـانی    عالوهتواند فائق آید. بهانسان دارد و حتی بر ملکات اخالقی نیز می

بودن، محور فضیلت و سعادتِ انسان است توجـه داریـم کـه:    » عاملِ انتخابگر«گوییم که ما می
، سه مبدأ است: مبـدأ معرفتـی، مبـدأ    حداقل مبادی الزم برای آنکه رفتاری به عمل تبدیل شود«

(خسرو باقری، انسان به منزلـه عامـل، بحثـی تطبیقـی دربـاره نقـش پـیش        » ارادیمیلی و مبدأ 
). بنابراین مبدأ معرفتی ھرچند ھم که مھم بوده و در مبادی میلی و ۲۴ھا در روانشناسی، فرض

بـرای خـود نقـش جداگانـه و     ارادی انسان مؤثر باشد اما در نھایـت ھـر یـک از میـل و اراده،     
ای دارند و حتی برخی محققان به درسـتی، از حضـور و حاکمیـت اراده در مرحلـه    کنندهتعیین

اند و به تفصیل، این نقش محوری اراده و نیز روابط معرفت، میل، و حتي خود اراده سخن گفته
).۳۷مبادی عمل، اند. (رضا برنجکار، حضور اراده در گانه را بحث کردهمتقابل مبادی سه

گر بودن انسانجایگاه عقل در قرآن و روایات و نسبت آن با عامل انتخاب
اسـت تـا آنجـا کـه در     حقیقت آن است که در آیات و روایات بسیار به عقل بھا داده شـده  

) و ۲/۳۱(ابـوالفتح کراجکـی،   » قـوام «)، ۸/۱۸۱(کلینـی،  » اصل«برخی روایات از عقل به عنوان 
است و در آیات قرآن نیز بدترین جنبنـدگان نـزد خداونـد    ) یاد شده۲۷۷سان (آمدی، ان» نظامِ«

ذینَ ال       «اند که اھل تعقل نیستند: کسانی معرفی شده مُّ الْـبُکْمُ الـَّ هِ الصـُّ إِنَّ شَرَّ الـدَّوَابِّ عِنْـدَ اللـَّ

مسکویه پیرو ارسطوست چراکه او هم گرچه سـعی  -شودجز آنچه به توحید و معاد مربوط می-در این مسأله همچون عمده مسائل دیگر1
نموده بر خالف سقراط و افالطون که قائل به وحدت فضیلت و معرفت بودند، نقش اراده و انتخاب انسان را در فضیلت گوشزد کند و متذکر 

) باز در 4داند(همو، می» تعقل و میل«) اما نهایتا چون مبناي عمل اخالقی را 2/5(ارسطو، » اصل عمل اخالقی، انتخاب آزاد است«شود که می
تـوانیم  بدین ترتیب مـی «کند: معقول خالصه می» میل«دهد و آن را در نقش جداگانه، تعیین کننده و محوري را به اراده نمی» انتخاب«مرحله 

انـد:  (همو) لذا محققان به نقد ارسطو در ایـن خصـوص پرداختـه   » تخاب مرجح، تعقل متکی به میل و یا میل مبتنی بر عقل استبگوییم که ان
سازد، علی رغم میل باطنی بدینسان، ارسطو براي اراده، هویت مستقلی، غیر از تصور، تصدیق و شوق قائل نیست. هویتی که آدمی را قادر می«

اص و علم به اصلح بودنش، به ترك آن کار مبادرت ورزیده و میل و شناخت خویش را نادیده انگـارد. بـه بیـانی    خویش، نسبت به عملی خ
گیـري نمایـد،   دیگر، فیلسوفان یونان، اراده را چونان قدرتی که باعث حاکمیت انسان بر میل و معرفت خویش گردیده و بر اساس آن جهـت 

(رضـا  » دانند.وم علم خویش (در اخالقِ سقراطی)، یا محکوم میلِ معقول (در اخالق ارسطویی)، میاند بلکه اراده آدمی را محکتصویر نکرده
)206-205برنجکار، مبادي خداشناسی در فلسفه یونان و ادیان الهی، 

)100-99این اندیشه نیز مأخوذ از ارسطو است. (مسکویه، تهذیب االخالق، 2
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استفاده شـده از  ا شاخصهای میان عقل ب). اما سؤال این است که چه رابطه۲۲(االنفال: » یَعْقِلُونَ

قرآن است؟
برای رسیدن به تبیینی درست از این رابطه، ناگزیریم ابتـدا معنـای عقـل را در لسـان دیـن      

مشخص سازیم، که رسیدنِ به آن نیز در گرو فھم معنای اصیل عقل در لغت عربی است.  

معناي عقل در لغت
توان یافت:  برای عقل در کتب لغت دو معنا را می

گیرد و حتی خـود  . عقل به معنای قوه پذیرنده علم که فھم و تمییز انسان از آن نشأت می۱
٣شود.آن علم و تمییز نیز در مواردی، عقل نامیده می

٤. عقل به معنای حبس و منع و امساک.۲

که ابـن فـارس گفتـه،    است و چناناز دو معنای باال، معنای دوم برای عقل بیشتر ذکر شده 
ای عقل ھم ھمان است. اما در اینجا باید به یک نکته مھم در اصل معنای عقـل اشـاره   اصل معن

شود و البته نقشی مھم در فھم چگونگی مـانع و ممسـک بـودن    کنیم که عموما از آن غفلت می
عقل، دارد: 

فرھنگ تطبیقی عربی بـا زبانھـای   «وقتی برای یافتن سرنخی از معنای اصیل عقل، به کتاب 
و » عَقَـفَ «در میـان دو ریشـه   » عَقَـلَ «مراجعه شد، مشاھده نمودیم کـه ریشـه   » رانیسامی و ای

آمـده اسـت.   » باز داشتن و مانع شدن«، و »تا کردن و خم کردن«به ترتیب به معانی: » عَقَوَ(عقا)«
خـم شـدن،   «، و: »بستن دو پای خـم شـده شـتر را بـه رانـش     «نیز: » عَقَلَ«ی معنای خودِ ریشه

معنا شده بود. البته به معـانی  » خم دره«از این ریشه نیز به » عاقول«شده بود. کلمه ذکر» پیچیدن
ھـم در ایـن منبـع    » عَقل«برای » رأی و خرد«، و ھمچنین »عِقال«برای » پای بند ستور«معروفِ: 

اشاره شده است. (محمد جواد مشکور، فرھنـگ تطبیقـی عربـی بـا زبانھـای سـامی و ایرانـی،        
در معنای این ریشـه بـود کـه    » خم کردن و تا کردن«جدید در اینجا معنای ه) نکت۲/۵۷۶-۵۷۷

حرکـت  » مـانع «سازد و از این طریق ی شتر به رانش را فراھم میپای خم شده» بستنِ«ی زمینه

)؛ 577القـرآن، راغب اصفهانی، مفردات الفـاظ »(عقْلٌالقوةبتلکاإلنسانیستفیدهالذيللعلمیقالوالعلم،للقبوالمتهیئۀللقوةیقالالعقْل«3
فیابن فارس، معجم مقاییس اللغۀ، به نقل از حسن مصطفوي، التحقیق»(یفعلهکانعماانزجرأوقبلیجهلهکانماعرفإذاعقالیعقلعقل«

). 11/458(ابن منظور، لسان العرب، » فَهِمه: عقْلًایعقلُهءالشیعقَلَ«)؛ 8/194الکریم، القرآنکلمات
البعیرعقلتو. استمسک..: استطلقمابعدالمریضبطنعقلو«)؛ 577(راغب، » بالعقَالالبعیرکعقلاالستمساك،واإلمساك: العقْلأصل«4

التَّورطعنیعقل صاحبهألَنهعقْلًاالعقْلُسمیو«)؛ 1/159العین،خلیل بن احمد، کتاب»(لالعقوجمعهوالحصن: العقلیده... وشددتعقال
(ابـن  » الحبسـۀ یقـارب ماأوءالشیفیحبسۀعلىعظمهیدلّمطّردمنقاسواحدأصل: عقل«)؛ 11/458(ابن منظور،»یحبِسهأَيالمهالکفی

).8/194نقل از حسن مصطفوي، فارس، معجم مقاییس اللغۀ، به 
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شود. در ادامه با دقت در کتب لغت مشاھده نمودیم که به عنوان نمونه در لسان العرب و او می

مان معنای خم کردن و تا زدن و جمع کردنِ ساق و ران شتر در معنای عقل مصباح المنیر نیز ھ
از اینجا بـه ایـن   ٥شود.گفته می» عِقال«بندند ھا را میآمده است و آنگاه به آن طنابی که بدان آن

، بستن و منع و ضبطی است که حاصل یـک جمـع و در   »عقل«رسیم که معنای اصیل نتیجه می
و در نظر گرفتن تمامی » تدبر«ه تعبیر دیگر، اساس معنای عقل حاصل کنار ھم گذاشتن است. ب

(احمد بن محمد فیـومی، مصـباح المنیـر، بـه نقـل از      » ء: تدبّرتهعقلت الشي«جوانب امر است: 
) و از این رو ابن منظور، از قول ابن ۸/۱۹۴حسن مصطفوی، التحقیق في کلمات القرآن الکریم، 

(ابن منظور، لسان العرب، » ھو الجامع ألَمره و رَأْیه«کند: ا چنین معنا میر» رَجُل عاقِلٌ«االنباری، 
دانـد:  )، و اتفاقا این معنا را مأخوذ از ھمان معنای جمع کردن دسـت و پـای شـتر مـی    ۱۱/۴۵۸

در نظـر گـرفتن ھمـه    «(ھمو) و ظاھرا این معنـایِ  » مأْخوذ من عَقَلْتُ البَعیرَ إِذا جَمَعْتَ قوائمه«
داند چراکه در ادامه برای اشـاره بـه ایـن معنـا     را بر معنای حبس و منع مقدم می» ورجوانب ام

و قیل: العاقِـلُ الـذي یَحْـبِس نفسـه و یَرُدُّھـا عـن       «کند: استفاده می» قیل«، از لفظ »عاقل«برای 
(ھمو)  » ھَواھا، أُخِذَ من قولھم قد اعْتُقِل لِسانُه إِذا حُبِسَ و مُنِع الکالمَ

یگر آنکه عقل در لغت و در روایات در مقابل جھل آمده است:نکته د
)، و...۱/۱۵۹(خلیل، » العقل: نقیض الجھل«لغت:

)، و...۱۱(کلینی، » صَدِیقُ کُلِّ امْرِئٍ عَقْلُهُ وَ عَدُوُّهُ جَھْلُهُ«روایات:
انی ذکـر  و اتفاقا لغویون برای جھل نیز در تقابل با عقل، دو معنای مخالف، متنـاظر بـا معـ   

اسـت (ابـن منظـور،    اند یعنی از طرفی جھل نقیض علم قرار داده شدهشده برای عقل نقل کرده
)، و از طرف دیگر به معنای خفت و سبک [سَری] و عدم طمأنینه (ابن فارس؛ به نقل از ۳/۳۹۰

و بدون ضـابطه و بـه   ٧)۳/۳۹۰و انجام عمل بدون علم (ابن منظور، ٦)۲/۱۳۱حسن مصطفوی، 
، آمده است.٨)۲۰۹نادرست (راغب، صورت

معناي عقل در قرآن و روایات
تـوان دیـد کـه البتـه     در آیات و روایات ھر دو معنای نقل شده از لغویون برای عقل را مـی 

ابن »(العقالُهوالحبلُذلکوالناقۀ،کذلکوالذراع،وسطفیجمیعاًشَدهماوذراعهمعوظیفَهثَنى: اعتَقَلهوعقَّلَهوعقْلًایعقلُهالبعیرَعقَلَ«5
)8/194ه نقل از حسن مصطفوي، ؛ و نیز بنگرید به: احمد بن محمد فیومی، مصباح المنیر؛ ب11/458منظور،

».الطمأنینۀخالفوالخفّۀاآلخرو. العلمخالفأحدهماأصالن،: جهل«6
است.چنین معنا شده» الجهالۀ«البته لفظ: 7
».فاسداأوصحیحااعتقادافیهاعتقدسواءیفعل،أنحقّهمابخالفءالشیفعل: الثالثو«8
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توجه به فضای دو قطبی مطرح شده در معنای اول از سوی روایـات، و نیـز مالحظـه آیـات و     

در معنای دومش، و ھمچنین خاسـتگاه تکـوینی   روایاتی که چگونگی مانع و حابس بودن عقل
کنند، در این مسأله حائز اھمیت و راھگشاست. در ذیل این سه نکتـه  آن منع عقلی را تبیین می

کاویم.را وا می
کارکرد اصلی عقل در مرحله شناخت: تمییز و تشخیص حق از باطل  .۱
(دیلمـی، ارشـاد   » الباطـل الحـق و  قال رسول اهللا (ص) العقل نور في القلب یفرق بـه بـین   «

). این روایت بـه صـراحت کـارکرد    ۲۰/۴۰؛ ابن ابی الحدید، شرح نھج البالغه، ۱/۱۹۸القلوب، 
و البتـه در روایـات   ٩١٠کنـد. اصلی عقل در مرحله شناخت را تمییز میان حق و باطل بیان مـی 

العقل أصل العلـم  «اند: انسان از شاخه ھا و ثمرات ھمین عقل دانسته شده» فھم«و » علم«دیگر، 
دِعَامَةُ الْإِنْسَانِ الْعَقْـلُ وَ  «)؛ و نیز: ۵۳(عبدالواحد آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، » و داعیة الفھم

)۱/۲۵(کلینی، » الْعَقْلُ مِنْهُ الْفِطْنَةُ وَ الْفَھْمُ وَ الْحِفْظُ وَ الْعِلْم
ل، توجه به ھمین فضای دو قطبی به نظر ما نکته کلیدیِ تبیین آیات و روایات مربوط به عق

ترسیم شده از سوی عقل میان حق و باطل است. یعنی عقل انسـان از منظـر آیـات و روایـات،     
دھنـده  » تمییز«طرف و منفعل در شناخت حقایق موجودات ندارد بلکه اساسا وار و بینقش آینه

تی، حق را بـا اشـاره   پردازد و در ھر شناخاست و به نحوی فعال، به جداسازی حق از باطل می
سازد. به باطل مقابل آن نمودار می

شود و در قرآن، بسـیاری  معرفت و شناخت خداوند امری است که در دین بدان توصیه می
شود و از این راه انسانھا از موارد، آیاتی از خلقت و چگونگی تدبیر خداوند در آفرینش نقل می

د که در ایـن پدیـده ھـا، آیـات و نشـانه ھـایی از       شوشوند و تصریح میبه تعقل فراخوانده می
ق تعقـل انسـان، خـود       ١١خداوند برای تعقل کنندگان نمایان است در برخی روایـات نیـز متعلـَّ

است مثل این روایات:  خداوند ذکر شده
).  ۱/۱۵(کلینی، » اللَّهِیَا ھِشَامُ مَا بَعَثَ اللَّهُ أَنْبِیَاءَهُ وَ رُسُلَهُ إِلَی عِبَادِهِ إِلَّا لِیَعْقِلُوا عَنِ«-

احمـد بـن محمـد خالـد برقـی، المحاسـن،       »(الْعقْلِقلَّۀُإِلَّاالْباطلِوالْحقِّبینَما«شود: ات نیز مشاهده میکارکرد تمییزي عقل در این روای9
).75/6، مجلسی، بحاراالنوار»(الشَّرَّینِخَیرَیعرِفمنْالْعاقلَلَکنَّوالشَّرِّمنَالْخَیرَیعرِفمنْالْعاقلُلَیس«)؛ 1/254

از میان کتب لغتی که مراجعه کردیم تنها صاحب التحقیق بود که بر این کارکرد تمییزي عقل تأکید کرده بـود و حتـی آن را اصـلِ معنـاي     10
که کنیم اما همچنان با توجه به نکته ايما گرچه بر این کارکرد عقل تأکید می)8/194(حسن مصطفوي، داندعقل، و امساك را از لوازم آن می

گیـریم و ایـن تمییـز    مبنی بر ضرورت حصول یک جمع و کنار هم گذاري براي تحقق منع عقلی، متذکر شدیم، اصل معنا را حبس و منع می
دانیم. عقلی را همان زمینه چینی براي تحقق منع می

)، و... .5)، (الجاثیۀ: 12)، (النحل: 164)، (البقرة: 24بنگرید به آیات: (الروم: 11
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).۴۴(صدوق، کتاب التوحید، » و ابتعث فیھم النبیین... لیعقل العباد عن ربھم«-

اما نکته مھم توجه به زاویه و ھدف شناخت عقلی مورد نظر از خداونـد در تعـالیم دینـی    
سـازد. بـرای دریافـت ایـن نکتـه،      است که آن را از تأمالت حِکمی و فلسفیِ محض جـدا مـی  

مشاھده ادامه دو روایتِ باال ضروری است:
هِ أَحْسَـنُھُمْ عَقْلًـا وَ أَکْمَلُھُـمْ عَقْ     «- لًـا  فَأَحْسَنُھُمُ اسْتِجَابَةً أَحْسَنُھُمْ مَعْرِفَةً وَ أَعْلَمُھُمْ بِـأَمْرِ اللـَّ

)۱/۱۵(کلینی، » أَرْفَعُھُمْ دَرَجَةً فِي الدُّنْیَا وَ الْآخِرة
» م] ما جھلوه فیعرفوه بربوبیته بعد ما أنکـروا و یوحـدوه باإللھیـة   لیعقل العباد عن ربھ«[-

)۴۴(صدوق، 
با رویکـرد و ھـدف شـناخت    » تعقل عن اهللا«سازد که این مالحظه ادامه روایات روشن می

خداوند به عنوان رب و در مقام ربوبیت است نه برای اثبات خالقیت خداونـد، چراکـه بنـا بـر     
وَ لَـئِنْ سَـأَلْتَھُمْ مَـنْ خَلَـقَ     «ق دانسـتن خداونـد مشـکلی نداشـتند:     آیات قرآن، مشرکان در خال

) بلکه این قبول ۲۵(لقمان: » السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَکْثَرُھُمْ ال یَعْلَمُونَ
ت کـه بنـا بـر قـرآن ایـن      ربوبیت یگانه خداوند بود که برایشان مشکل بود. و باید توجـه داشـ  

(آل » إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ ھـذا صِـراطٌ مُسْـتَقیمٌ   «آورد: می» عبودیت«است که » ربوبیت«
دھد و شناسد حکم به عبودیت او می) یعنی زمانی که عقل خداوند را با ربوبیتش می۵۱عمران:

آید. به تعبیر دیگـر شـناخت و معرفـت    ر میدر پی تمییز و تشخیص اوامر و نواھی رب خود ب
یابد و دھد و تجلی میخداوند، در چارچوب فضای دو قطبی شناخت اوامر و نواھی او ثمر می

بر خالف اھتمام فیلسوفان و از جمله مسکویه بـه شـناخت نظـری فلسـفی و ترسـیم سـعادت       
فت در منطـق قـرآن و   توان گفت اساسِ شناخت و معرقصوای انسانی از ناحیه عقل نظری، می

روایات، مبتنی بر رویکرد تمییز حق و باطلیِ عقل و در جھت ایمان و عبودیت است:
هِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ قِوَامَهُ وَ زِینَتَهُ وَ ھِدَایَتَهُ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ ھُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ ھُوَ إِنَّ الْعَاقِلَ لِدَلَالَةِ عَقْلِ«

) ۱/۲۸(کلینی، » رَبُّهُ وَ عَلِمَ أَنَّ لِخَالِقِهِ مَحَبَّةً وَ أَنَّ لَهُ کَرَاھِیَةً وَ أَنَّ لَهُ طَاعَةً وَ أَنَّ لَهُ مَعْصِیَةً
خواند باز ھدفش رسیدن به تمییز حـق از  براین آن زمان که دین به معرفت و علم فرا میبنا

باطل در سطحی باالتر و عالی تر و در نتیجه دوری از انواع شرکھای خفی است چراکـه علـم،   
؛ و )۷۵/۶(مجلسـی،  » الْعِلْمُ یَزِیـدُ الْعَاقِـلَ عَقْـال   «در روایات، یکی از عوامل افزایش عقل است:

)۲۸(فاطر: » إِنَّما یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ«ی آن بنا بر قرآن باید خشیت بیشتر باشد: مرهث
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و تدبیر و حزم در ١٢بازدارندگی عقل بر مبنای تمییز میان حق و باطل، و به شکل تثبت.۲
امور  

یز که در لغـت  از آنجا که اصل معنای عقل ناظر بر منع و امساک است، معنای اصیل جھل ن
انجـام عمـل   «و » عدم طمأنینه«و سبکی، » خفت«و روایات مقابل عقل آمده است، ظاھرا ھمان 

کنـد.  است و سیاق استعمال آن در آیات و روایات نیز این نظر را تأیید می» بدون علم و ضابطه
قْلَ عِقَالٌ مِنَ الْجَھْـلِ وَ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِنَّ الْعَ«در روایتی وجه تسمیه عقل چنین آمده است: 

(ابـن شـعبه حرانـی،    » النَّفْسَ مِثْلُ أَخْبَثِ الدَّوَابِّ فَإِنْ لَمْ تُعْقَلْ حَارَتْ فَالْعَقْلُ عِقَـالٌ مِـنَ الْجَھْـل   
توان ترسیم کرد: نفـس بـه   )؛ بنابراین رابطه عقل و جھلِ نفس را این طور می۱۵تحف العقول، 

رود و ارد با کوچکترین باد ھوس و میلی به این سو و آن سو مـی ای که دجھت خفت و سبکی
شـود و بـا   زند و لذا عقل وارد عمل میای دست به عمل میگونه سنجش و محاسبهبدون ھیچ

اندیشی و پردازد و بر آن اساس، با حزم و عاقبتتأنی و درنگ (تثبت) به تمییز حق از باطل می
شـود. آیـاتی از قـرآن کـه انسـان را بـه تعقـل در        مـی سری نفسجامع نگری خود، مانع سبک

خوانند و یا از عدم تعقل مشرکان و کافران در این امور سـخن  ھا و حقایق زندگی فرا میعبرت
گری عقل ھستند که اندیشی و تدبیری و محاسبهی عاقبتگویند در واقع ناظر بر ھمین جنبهمی

کنیم:  مرتبط اشاره میدر ذیل به تعدادی از آن آیات و نیز روایات
آیات:

)۴۶(الحج: » أَ فَلَمْ یَسیرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَھُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِھا«-
)۳۵(العنکبوت: » وَ لَقَدْ تَرَکْنا مِنْھا آیَةً بَیِّنَةً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ«-
)۶۸(یس: » قِلُونَوَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَ فَال یَعْ«-
(االنعـام:  » وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِالَّ لَعِبٌ وَ لَھْوٌ وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذینَ یَتَّقُونَ أَ فَال تَعْقِلُـونَ «-

۳۲(
روایات:

)۱/۱۹۹ابوالفتح کراجکی، » (التَّثَبُّتُ رَأْسُ الْعَقْلِ وَ الْحِدَّةُ رَأْسُ الْحُمْقِ«-
)۵۲(آمدی، » قَلُ النّاسِ أنْظَرُھُم في العَواقِبِأعْ«-
)۵۳(ھمو، » للحازِم مِن عَقلِهِ عَن کُلِّ دَنیّةٍ زاجِرٌ«-
)  ۸/۲۰(کلینی، » لَا عَقْلَ کَالتَّدْبِیرِ«-

).19/ 2(ابن منظور، » عنهفحصوشاورإِذاأَمرِهفیاستَثْبتو. یعجللموفیهتَأَنَّى: استَثْبتوالرَّأْي،واألَمرفیثَبتتَ«12
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) ۳۵۴(آمدی، » ء علی غزارة العقل حسن التدبیرأدل شي«-
عقلی اسـت، چراکـه حتمـا    نکته مھمی که نباید از آن غفلت کرد توجه به خاستگاه منع.۳

باید برای منع و امساک عقل، زمینه و بستری موجود باشد وگرنه در خأل و بی علت ایـن منـع   
دانیم برای جمادات محبت و کراھت معنا ندارد چراکه گرایش و که مییابد. چنانضرورت نمی

آور، لـذا  رنـج ھا نیست اما برای حیوانات برخی امور لذتبخش ھستند و برخی ھـم  میلی در آن
دھند و ھا به طور غریزی و بدون محاسبه عقلی، ھمیشه نسبت به امور مالئم تمایل نشان میآن

کنند. انسان نیز به طور تکوینی و فطری، نسبت به بعضی امور ھماره از امور نامالئم اجتناب می
را محبـوب  » ایمـان «کنـد کـه   گرایش و محبت و از برخی امور، کراھت دارد. قرآن تصریح می

وَ لکِـنَّ  «قلوب شما قرار دادیم و بالعکس کفر و فسوق عصیان را برایتان ناخوشـایند سـاختیم:   
(الحجرات: » قُلُوبِکُمْ وَ کَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیاناللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإیمانَ وَ زَیَّنَهُ في

انـد (الـروم:   ھا بر فطرتی حنیف آفریده شـده شود که ھمه انسانمی) و در ھمین سیاق، متذکر۷
) کـه مسـلما ایـن    ۷۲؛ ص: ۲۹است (الحجر: ھا دمیده شده) و از روح الھی در گل وجود آن۳۰

روح الھی، به حق گرایش دارد و از باطل گریزان است. 
یـن اسـت کـه    ا-عالوه بر متعالی بـودن سـطح گرایشـات   -وجه فارق میان انسان و حیوان

انسان بر خالف حیوان، محکوم گرایشات و تمایالت تکوینی خود نیسـت بلکـه خداونـد، بـر     
اساس آن محبت و کراھت فطری نسبت به ایمان و کفر، قدرت تشخیص و تمییز فجور و تقوا 
را ھم به انسان الھام کرده است و به او این حق را داده که بر اساس تشخیص و محاسبه خـود،  

کننـد کـه منظـور از فجـور و تقـوای      آن دو را انتخاب کند. عالمه طباطبایی تصریح مییکی از 
ھمـان عقـل   )۸-۷(الشمس: » وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّئھَا * فَأَلھَْمَھَا فجُُورَھَا وَ تَقْوَئھَا«الھامی در آیات: 

از امـام  )؛ ایـن روایـت  ۲۰/۲۹۸عملی است (محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 
(قمـی مشـھدى، تفسـیر کنـز     » عرّفه الحـقّ مـن الباطـل   «صادق(ع) نیز که منظور از آن الھام را: 

نماید. کنند، این برداشت عالمه را تأیید می)؛ تفسیر می۳۰۰/ ۱۴الدقائق و بحر الغرائب، 
بنابراین اوال خاستگاه معنای اصیل عقل، محبت و کراھت فطری و تکوینی انسان نسبت بـه  
ایمان و کفر است. ثانیا آنکه نقطه آغازین حرکت عقلی مورد نظر قرآن، از عقل عملی و بر پایه 

تمییز میان حق و باطل است.
گفتیم که جنس ضبط و منع عقل از نوع عاقبت نگری و تدبیر است یعنـی نھایتـا عقـل در    

ان چگونی رابطه عقـل  این مورد ھم کارکرد ادراکی دارد نه تحریکی. برای تبیین این مسأله و بی
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میان کشید.  در قرآن را ھم به» قلب«با عمل، باید پای 

رابطه عقل با قلب و عمل
شود:  نسبت داده می» قلب«تعقل و تفقه، در قرآن و روایات به 

)  ۴۶(الحج: » أَ فَلَمْ یَسِیرُواْ فیِ الْأَرْضِ فَتَکُونَ لھَمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بھِا«-
) ۱۷۹(االعراف: » وبٌ ال یَفْقَھُونَ بِهلَھُمْ قُلُ«ِ-
)۱۹۰/ ۸(کلینی، » الْعَقْلُ مَسْکَنُهُ فِي الْقَلْبِ«-
(دیلمـی، ارشـاد   » قال رسول اهللا (ص) العقل نور في القلب یفرق به بین الحق و الباطل«-

)، و...۲۰/۴۰؛ ابن ابی الحدید، شرح نھج البالغه، ۱/۱۹۸القلوب، 
ات و روایات مربوط به عقل و کارکرد آن را در نسبت عقل بـا قلـب   بنابراین باید ھماره، آی

مد نظر داشت. 
ھـا عبارتنـد از:   ای مبتنـی اسـت کـه اھـم آن    بر مبادی» عمل«در مباحث گذشته دانستیم که 

ی ایـن مبـادی را در خـود دارد و    گوییم آن کانونی که ھـر سـه  معرفت، میل و اراده؛ و حال می
است. یعنی قلب در قرآن ھم مرکز ادراک » قلب«شود، اصلی قلمداد میبنابراین عامل و محرک 

که نقل شد، و ھم محل امیال و عواطف:  است، چنان
(آل » «-

) ۱۵۹عمران: 
)؛ و...۴۳(االنعام: » مْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَ لکِنْ قَسَتْ قُلُوبُھُمْفَلَوْ ال إِذْ جاءَھُ«-

و ھم محل اراده: 
) ۵(االحزاب: » لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ فیما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لکِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُم«-
)؛ ۲۲۵(البقـرة:  » اخِذُکُمْ بِما کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْأَیْمانِکُمْ وَ لکِنْ یُؤال یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في«-
و... . 

گفتیم که کارکرد اصلی شناختیِ عقل در قرآن و روایات، تمییز میان حق و باطل و آنگاه بـر  
گوییم اساسا اقتضـای فضـای دو قطبـی ترسـیم     اندیشی و تدبیر است حال میاساس آن، عاقبت

توان تصور کرد که ھرچه وضوحِ مقابل است و میشده، گرایش به یک قطب و دوری از قطب
تمایز میان حق و باطل بیشتر باشد، گرایش انسان به حـق و عمـل بـه مقتضـای آن نیـز بیشـتر       

توان اجتناب حضرت یوسف(ع) از ارتکاب عمـل منـافی عفـت بـا     خواھد بود. با این بیان، می
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ه ١٣بُرْھانَوَ ھَمَّ بِھا لَوْ ال أَنْ رَأى«رؤیت برھان پروردگار:  )، و بـه طـور کلـی    ۲۴(یوسـف:  » رَبـِّ

عصمت معصومان(ع) را در ھمین وضوحِِ تمایز میان حق و باطل در نظر آنـان دانسـت. امـا در    
مجموع باید گفت که درست است که عقل با تمییـز میـان حـق و باطـل و بـراگیختن امیـال و       

ای عواطف و احساسات و ایمـان  تواند جکند ولی نمیعواطف، نقشی بنیادی در عمل بازی می
است که به عنوان کانون ھمـه  » قلب«گری و اراده انسان را بگیرد بلکه در نھایت این و انتخاب

زند. ومراد از قلب ھم چیزی جز ھمان حقیقت وجـود  این مبادی، دست به انتخاب و عمل می
)۲/۲۲۳(طباطبایی، » انّ المراد بالقلب ھو اإلنسان بمعنَی النفس و الرُّوح«انسان نیست: 

تقوا: طریق رسیدن به فضیلت و سعادت از منظر قرآن
کند که بر سعادت داللت می» فالح«که ناظر بر فضیلت است و » تزکیه«، »الشمس«در سوره 

). بـه تعبیـر دیگـر    ۹(الشـمس:  » قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّئھَـا «اند: ای مستقیم آمدهدر کنار ھم و در رابطه
ی اراده و یم سعادت به اخالقی و عقلی منتفی است چراکه انسان در قرآن از جنبـه بحث از تقس

ھای انسان در مرحله عمل (چه جـانحی و  گریش مخاطب است درنتیجه ھر چه انتخابانتخاب
او بیشتر خواھد بود و این ١٤تر باشد فضیلت و رشد معنویچه جارحی) بھتر و به تقوا نزدیک

ا در پی خواھد داشت. لذا مالک فضیلت و سعادت یک چیز است و رشد معنوی، سعادت او ر
). ۱۳(الحجرات: » إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُم«ست: »تقوا«آن 

بیـان  » قصوی«که مسکویه، فلسفه و حکمت نظری را طریق رسیدن به سعادت بنابراین این
ت و حکمـتِ حاصـل از تـأمالت عقـل     کند، از منظر قرآنی قابل نقد است چراکـه آن معرفـ  می

کمال واقعی و اصیل آفرین است که با ایمان ھمراه باشد. به بیان دیگر، نظری نیز زمانی سعادت
عقل نظری نیز ھمان کمال عقل عملی یعنی ایمان است (عبداهللا جوادی آملـی، رحیـق مختـوم،    

رآن استناد نمود:توان به شواھد ذیل از قدر تأیید این مطلب می)۱۵۸/ ۱بخش یکم، 
اند کـه اھـل   در ھمان سوره انفال که بدترین جنبندگان نزد خداوند، کسانی معرفی شده-

ذینَ ال یَعْقِلُـونَ  «تعقل نیستند:  ای )، در آیـه ۲۲(االنفـال:  » إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الـَّ
هِ   «کار رفته است: آورند بهیدیگر، ھمان تعبیر، برای کسانی که ایمان نم إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْـدَ اللـَّ

)۵۵(االنفال: » الَّذینَ کَفَرُوا فَھُمْ ال یُؤْمِنُونَ

تمیلالطاعۀانیۀاإلنسالنفستطیعهالمشهودالیقینوالمکشوفالعلممننوعالمخلصینعبادهاهللایریهالذيهووبهأراهالذيفالبرهان«. 13
)129/ 11(طباطبایی، المیزان، » أصالمعصیۀإلىمعها
)380(راغب ،» تعالىاللّهبرکۀعنالحاصلالنّمو: الزَّکَاةِأصل«14
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هَ مِـنْ عِبـادِهِ الْعُلَمـاءُ      «ثمره علم باید خشیت در برابر پروردگار باشد: - » إِنَّمـا یَخْشَـی اللـَّ

ایمان است و آنگاه ھر چه در این ایمان، معرفـت  و اساسا آنچه ابتداء مطلوب است )۲۸(فاطر: 
» قَالَ النَّبِيُّ ص أَفْضَـلُکُمْ إِیمَانـاً أَفْضَـلُکُمْ مَعْرِفَـة    «اش باالتر خواھد بود: انسان بیشتر باشد مرتبه

)۱۴/ ۳؛ مجلسی، ۵(تاج الدین شعیری، جامع االخبار، 
هُ    أَ فَرَأَیْتَ «علم به تنھایی ضامن سعادت انسان نیست: - مَنِ اتَّخَذَ إِلھَهُ ھَـواهُ وَ أَضَـلَّهُ اللـَّ
نھج البالغـة، حکمـت   » ( رُبَّ عَالِمٍ قَدْ قَتَلَهُ جَھْلُهُ وَ عِلْمُهُ مَعَهُ لَا یَنْفَعُهُ«)؛ ۲۳(الجاثیة: » عِلْمعَلی
)۴۶۲و ۱۰۷

)۳۸/ ۲(مجلسی، » کُلُّ عِلْمٍ وَبَالٌ عَلَی صَاحِبِهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِهِ«-
)۱۱(کلینی، »مَا عُبِدَ بِهِ الرّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُالعقل] «[-

شویم که اگر ھم حکمت نظـری فلسـفی را یکـی از مصـادیق حکمـت      در پایان متذکر می
ھا بدان در و بر این اساس به ضرورت اھتمام انسان١٥منقول در آیات و روایات، محسوب کنیم

ھا میسور نیسـت، و  م، اما از آنجا که پیمودن طریق آن برای ھمه انساننیل به سعادت حکم کنی
ی باشد، تقوا و عمل به انـدازه مالک و میزان برتری نزد خداوند که متضمن عدالت الھی نیز می

اش ھمچـون اغلـب   توان گفت آموختن حکمت بـه معنـای فلسـفی   وسع ھر کس است، لذا می
توانند از حاصل اندیشه فیلسـوفان در  ی؛ و بقیه مردم میعلوم دیگر واجب کفایی است و نه عین

خود، به میزان وسعشان بھره ببرند و چه بسا کـه بـه جھـت پایبنـدی بـه      » عقل«جھت افزایش 
عمـل، اوج بیشـتری   حکمت و علم اندک خویش، در مراتب سعادت، نسبت بـه فیلسـوفانِ بـی   

بگیرند.

بندي  جمع
داند و در نتیجـه، بنـا بـر جھـان     وجود آن را عقل میمسکویه نفس انسان را مجرد و گوھر

اش که عالم نفس مافوق عالم طبیعت و مادون عالم عقـل اسـت، کمـال و سـعادت     بینی فلسفی
رو وی طریق وصول به سـعادت  کند. از اینانسان را در فعلیت یافتن قوه عاقله انسان ترسیم می

دن به سعادت قصـوای عقلـی کـه رھـاورد     کند البته نائل شقصوی را فلسفه و حکمت ذکر می

تی است اما روایات دیگر حسوره لقمان) اشاره به تفکر همیشگی او شده20در روایات تفسیري گرچه در مورد حکمت لقمان (ذیل آیه 15
معرفـۀ أوتـی الْحکْمۀَ، قـال] لُقْمانَآتَینالَقَد«[)، حکمت را به 269کند (البقرة: ذیل همان آیه، و آیه دیگري که حکمت را خیر کثیر معرفی می

اند. ، و از این قبیل تقسیر کرده»ارالنعلیهااهللاأوجبالتیالکبائراجتنابواالماممعرفۀ«، »االماممعرفۀواهللاطاعۀ«، »الفهم و العقل«، »زمانهإمام
بنگرید به تفاسیر روایی ذیل این آیات.
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آزادی عقل از بند شھوات و پرداختن آزادانه به تأمالت عالی اسـت را، بـدون گـذر از مرحلـه    

داند. لـذا وی بـرای فضـیلت اخالقـی، نقشـی مقـدمی و       فضیلت و سعادت خُلقی، ممکن نمی
تمھیدی، در نیل به سعادت قصوی قائل است.

است که محور فضیلت و سعادت است » گره منزله عاملِ انتخابانسان ب«از منظر قرآن، این 
و فضائل نقشی مستقیم و نه مقدمی در سعادت دارند. بعالوه گرچه در لسان روایات عقـل بـه   

است اما با تحلیل معنـای عقـل روشـن شـد کـه کـارکرد       انسان یاد شده» نظام«و » قوام«عنوان 
از باطـل اسـت کـه بـر مبنـای آن، عقـل بـه        اصلی شناختی عقـل از منظـر دینـی، تمییـز حـق     

خـوش ھواھـای   شود که نفـس انسـان دسـت   پردازد و مانع از آن میاندیشی و تدبیر میعاقبت
نفسانی شده و مرتکب انتخاب و اعمال ناپسند شود. و از طرفی ھمین عقل با کسب معرفـت و  

یدن حق به نحو بـارزتر  حکمت، بر نورانیتش افزوده شده، باعث تعالی سطح انتخاب انسان و د
گونه کارکرد تحریکی ندارد و انجام عمل به قلـب  شود. در ضمن متذکر شدیم که عقل ھیچمی

گردد که عالوه بر مرکز تعقل بودن، کانون دو مبدأ حداقلیِ دیگرِِ عمـل،  یا حقیقت انسان باز می
ن تمییز و تدبیر عقلـی  باشد. بنابراین درست است که منشأ شرافت انسایعنی میل و اراده ھم می

است اما آنچه که در قلب به عنوان عامل، نقش اصلی را حتی در مرحله فعالیـت عقلـی، بـازی    
گری انسان است.کند ھمان اراده و انتخابمی

گیرينتیجه
دانـد  مسکویه امتداد خط فضیلت اخالقی و حکمت عملی را تا رسیدن به آزادی عقلی می

تـأمالت  کند، اما سـعادت را از زاویـه  بر التزام به فضائل تأکید میو پس از آن، گرچه ھمچنان
گـری انسـان محـور فضـیلت و     کند. لکن در قرآن چون اراده و انتخابعالی حِکمی ترسیم می

گری انسان و بـر اسـاس تمییـز    سعادت وی است، خط فضیلت و تقوا، که تجلی مثبت انتخاب
تداد دارد و مالک سـعادت نیـز ھمچـون مـالک فضـیلت،      عقل است، از ابتدا تا انتھای مسیر، ام

است.  » تقوا«

منابع
قرآن کریم 

مجلـد، قـم: انتشـارات    ۱۰جلـد در  ۲۰، شرح نھـج البالغـةابن ابی الحدید، عبد الحمید بن ھبه اهللا، 
ق.۱۴۰۴کتابخانه آیت اهللا مرعشی، 
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ق.۱۳۹۸، ، قم: انتشارات جامعه مدرسینالتوحیدابن بابویه، محمد بن علی، 
تا.، قم: انتشارات مکتبة الداورى، بیعلل الشرائع_______________،
ق.۱۴۰۴، قم: انتشارات جامعه مدرسین قم، تحف العقولابن شعبه، حسن بن علي، 

ق.۱۳۷۹، قم: مؤسسه انتشارات عالمه قم، )مناقب آل أبي طالب (عابن شھر آشوب، محمد بن علي، 
ق.۱۳۱۹، بیروت: الفوز االصغر، ابن مسکویه، احمد بن محمد

، به کوشش ابوالقاسم امامی، تھران: کتابخانـه مـوزه و   ترتیب السعادات__________________، 
تا.مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، بی

تا. ، اصفھان: انتشارات مھدوی، بیتھذیب االخالق و تطھیر االعراق__________________،
، القـاھرة: مکتبـة الثقافـة    التان فی اللذات و اآلالم والنفس و العقلرس__________________،

ق.۱۴۲۱الدینیة، الطبعة االولی، 
ق..۱۴۱۴، بیروت: دار صادر، چاپ سوم، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

ترجمه سید ابوالقاسم پورحسینی، تھـران: مؤسسـه انتشـارات و    ،اخالق نیکو ماخس (ج اول)ارسطو، 
.۱۳۵۶دانشگاه تھران، چاپ

، ترجمه سید ابوالقاسم پورحسینی، تھران: مؤسسه انتشـارات و  )اخالق نیکو ماخس (ج دوم_____، 
.۱۳۶۸چاپ دانشگاه تھران، 

. ۱۳۶۶، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، غرر الحکم و درر الکلمآمدى، عبدالواحد بن محمد، 
فصـلنامه ،»ھا در روانشناسیبحثی تطبیقی درباره نقش پیش فرضانسان به منزله عامل «باقری، خسرو، 
.۲۸-۲۲، صص ۱۳۷۵، سال سوم: زمستان ۹، شماره هحوزه و دانشگا

ق.۱۳۷۱، قم: دار الکتب اإلسالمیة، المحاسنبرقی، احمد بن محمد،
، ۶شماره ، )شناسی علوم انسانی(حوزه و دانشگاهروش، »حضور اراده در مبادی عمل«برنجکار، رضا، 

.۴۵-۳۴، صص ۱۳۷۵بھار 
.۱۳۷۵، تھران: مؤسسه نبأ، چاپ اول، مبادی خداشناسی در فلسفه یونان و ادیان الھی_________، 

. ۱۳۷۵، قم: مرکز نشر اسراء، )رحیق مختوم(شرح حکمت متعالیهجوادي آملي، عبداهللا، 
قـم: مؤسسـه آل البیـت    ، وسائل الشیعة فـی تحصـیل مسـائل الشـریعةحر عاملی، محمد بن حسن، 

ق.۱۴۰۹السالم، علیھم
، تحقیق: مھدی المخزومی و ابراھیم السـامرائی، قـم: مؤسسـه دارالھجـرة،     کتاب العینخلیل بن احمد، 

ق.۱۴۱۰الطبعة الثانیة، 
ق.۱۴۱۲، دو جلد در یك مجلد، قم: انتشارات شریف رضی، ارشاد القلوبدیلمي، حسن بن محمد، 
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، تحقیق: صفوان عدنان داودى، الطبعة االولـی،  مفردات الفاظ القرآنمحمد، راغب اصفھانی، حسین بن

ق.۱۴۱۲الدار الشامیة، -بیروت: دارالعلم-دمشق
، ترجمه محمد دشتی، قم: مؤسسه بوسـتان کتـاب، چـاپ    نھج البالغةالرضي، محمد بن حسین، شریف
. ۱۳۸۹ھفتم، 

.۱۳۶۳ت رضی، ، قم: انتشاراجامع األخبارشعیري، محمد بن محمد، 
، قم: جماعة المدرسین فی الحـوزة العلمیـة فـی قـم     المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، 

تا. المقدسة، بی
، تحقیق: السید احمد الحسینی، تھران: المکتبة المرتضویة، مجمع البحرینطریحی، فخرالدین بن محمد، 

.۱۳۷۵الطبعة الثالثة، 
، ترجمه: زیر نظـر نصـراهللا پورجـوادی، تھـران: مرکـز نشـر       ر جھان اسالمسیر فلسفه دفخری، ماجد، 

. ۱۳۷۲دانشگاھی، چاپ اول، 
، تھـران: سـازمان چـاپ و انتشـارات     کنز الدقائق و بحر الغرائبقمی مشھدی، محمدبن محمد رضـا،  
.۱۳۶۸وزارت ارشاد اسالمی، الطبعة االولی، 

ید طیب موسوی جزایری، قم: دار الکتاب، الطبعة الرابعة، ، تحقیق: ستفسیر القمیقمی، علی بن ابراھیم، 
۱۳۶۷.

ق.۱۴۱۰، قم: انتشارات دار الذخائر، کنز الفوائدکراجکي، محمد بن علي، 
. ۱۳۶۵، تھران: دار الکتب اإلسالمیة، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،

لبنـان:  –، بیـروت  ئمة االطھاربحار األنوار الجامعة لُدرر اخبار االمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
ق. ۱۴۰۴مؤسسة الوفاء، 

ھای زبانی، فطری، تجربـی، نظـری، و دینـی نفلسفه اخالق (پژوھشی در بنیامدرسی، محمد رضا،
. ۱۳۷۱، تھران: انتشارات سروش، اخالق)

ات جـا: انتشـار  ، بـی فرھنگ تطبیقی عربی با زبانھای سامی و ایرانی(جلد دوم)مشکور، محمد جواد،
.۱۳۵۷بنیاد فرھنگ ایران، 

، تھران: شرکت چاپ و نشر بین الملـل وابسـته بـه مؤسسـه     آموزش فلسفهمصباح یزدى، محمد تقی، 
.۱۳۸۳انتشارات امیر کبیر، چاپ چھارم، 

.۱۳۶۰، تھران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن، 
. ۱۳۷۲تھران: انتشارات صدرا، چاپ یازدھم، ،فلسفه اخالقمطھری، مرتضی، 

، تصحیح: محمد کالنتر، قم: مؤسسـه مطبوعـاتی اسـماعیلیان،    جامع السعاداتذر، نراقي، مھدي بن ابي
تا.بی


