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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to investigate the concept of reason based on 

Quranic verses by analytical-documentary method. According to the verses 

of the Qur'an, reason is one of the most important intellectual processes from 

which three meanings have been deduced. In the first sense, reason is like 

light emitted from within. In this sense, reason means man's relationship 

with the divine and spiritual dimension of his soul, which while illuminating 

the divine dimension of the soul, as a halo of light, encompasses the totality 

and reality of the soul and controls the undesirable desires of the soul. After 

that, reason is like a ray of light that shines on objects and events from within 

and illuminates their reality and totality. In this sense, it is in the light of 

reason that the verse of objects and events as well as their implicit meanings 

are explained. This stage of reasoning means reasoning. Thirdly, reasoning 

is like a mirror that reflects the truth. This kind of reasoning indicates the 

relation of human existence with objects and phenomena. 
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 مقاله پژوهشی

 (17 - 1)ص.  1401، زمستان 4 ، شماره2دوره 

  
 

  بتینی چیسیت تعقل بر اساس آیات قرآن 

 _________2*حسین نژاد کریمیسید مجتبی  ،    1یمسعود اخالقی بنار _________
1. ،  ، ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان استادیار، گروه علوم تربیتی

 ، کرمان، ایران.کرمان باهنر شهید دانشگاه تربیت و تعلیم فلسفه دکترای دانشجوی .2
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 نویسنده مسئول:

 نژاد کریمیسید مجتبی حسین

 چکیده

اسنادی انجام شده است.  -این پژوهش با هدف بررسی مفهوم تعقل بر اساس آیات قرآن با روش تحلیلی

سه معنا از آن استنباط در این پژوهش ترین فرایندهای عقلی است که بر اساس آیات قرآن، تعقل از مهم

به از این لحاظ، تعقل شود. همچون نوری است که از درون ساطع مینخست، تعقل شده است. در معنای 

که ضمن روشنایی بخشیدن به بعد الهی نفس، خویش است معنای ارتباط انسان با بعد الهی و معنوی نفس 

های نامطلوب نفس را کنترل گیرد و خواستهنورانی، کلیّت و واقعیّت نفس را در بر میای همچون هاله

تابد و واقعیّت و کند. بعد از آن، تعقل همچون شعاع نوری است که از درون به سوی اشیا و حوادث میمی

های چنین داللتکند. بنابراین در پرتو تعقل است که آیه بودن اشیا و حوادث و همکلیّت آنها را روشن می

ای گردد. این مرحله از تعقل، به معنای استدالل است. در مرتبه سوم، تعقل همچون آینهضمنی آنها تبیین می

از این ها است. کند. این نوع تعقل، بیانگر ارتباط وجودی انسان با اشیا و پدیدهاست که حق را منعکس می

گذرد و حقیقت را در اشیا متجلی ت یا درون انسان مینمایی است که از روزنه فطرنظر تعقل نوعی واقع

شود. وحدت این به عبارتی درون انسان با باطن اشیا و حوادث که نمایانگر حق است، یگانه می نماید.می

 گردد، حق است.یابد و آنچه پدیدار میدو جریان در آینه تعقل تحقق می

 ایمیل:
s.mojtaba.hnk@gmail.com 

 16/07/1401 تاریخ دریافت:

 24/09/1401تاریخ پذیرش: 

 07/11/1401 تاریخ انتشار:

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

.قرآن، تعقل، نور، حق  
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 بیان مسأله

عقلوه و  یعقلون، تعقل به صورت افعالی مثل تعقلون، ل« در قرآن به شکل اسم به کار برده نشده بلکه-ق-»ع واژه

عالمه طباطبایی می  .بار نیز به تفکر دعوت کرده است 17بار به تعقل و  48قرآن انسان را بیش از  .آمده است

گوید: »اگر کتاب الهی را به گونه کامل تفحص کرده و در آیاتش دقت شود، بیش از سیصد آیه وجود دارد که 

به تفکر، تذکر و تعقل دعوت کرده و یا به پیامبر استداللی را برای اثبات حقی و یا از بین بردن باطلی، مردم را 

( »همه آیاتی که کلماتی 37: 1362به گفته عالمه جعفری )(. 256ـ  254/ 5ق: 1392)طباطبایی،  آموخته است«

   اند«.ایید و یا تفسیر و توضیحی بر آیات عقلاز قبیل تدبر، تفکر، رحمت، حکمت، لُبّ و ... در آن به کار رفته ت

اکثر نویسندگان و مفسران نیز مفاهیمی همچون نهیه، حجی، لب، یری، انظروا، تفهم، تفقه، تدبر، تذکر، تفکر و... 

اند. البته بعضی از این مفاهیم از مشتقات و مخصصات عقل بوده و را که در قرآن آمده، مترادف با عقل بکار برده

بعضی از آنها بیانگر مراتب یا فرایندهای گوناگون عقلی است که در ارتباط با زندگی مادی و اجتماعی انسان معنا 

ک از آنها توان این مفاهیم را مترادف با عقل دانست. لذا در باب ماهیّت و چرایی هر یبا این وجود نمیدارد. 

( »الزم است مفاهیمی همچون تعلیم، تدبر، تفکر، تعقل 1356حائری ) توان چون و چرا کرد. به اعتقاد صفاییمی

و... که در قرآن آمده به طور جداگانه مورد تحقیق قرار گیرد«. هر یک از این مفاهیم معنا و جایگاه خاصی دارد 

دانستن این مفاهیم با عقل، بدون توجه به موقعیت و جایگاه  و بر موقعیت خاصی داللت دارد. لذا صرف مترادف

ها و مراتب شناختی انسان را با چالش خاص معنایی هر کدام، فهم آیات مرتبط با این مفاهیم و همچنین ویژگی

متفاوت آورده های نماید. این در حالی است که در قرآن به طور جداگانه این مفاهیم به کرّات اما با بیانمواجه می

 نماید. شده است. لذا ذهن هر خواننده و محققی را وادار به سوال در باب چیستی هر یک از این مفاهیم می

تعقل نسبت به سایر مفاهیم در مرتبه و فضای وجودی رسد در این میان بر اساس آیات قرآن به نظر می

کلمات و سخنان ائمه معصومین)ع( نیز که در ت. تری بر آن مترتب اسیابد و کارکردهای مهمتری تحقق میکلی

های رفیع دانایی و اوج زیبایی و فصاحت و بالغت است نشانگر این است که صاحبان این جمالت در اوج قله

ال قرآن نیز به انحای مختلف و با بکار بردن مفاهیمی همچون اکثرهم ال یعقلون، اکثرهم عقل ورزی هستند. 

این نوع تاکید بیانگر اهمیت و جایگاه تعقل نسبت به سایر  نماید.توصیه به تعقل میها را و... انسان یتفکرون

 فرایندهای عقلی است.

آورد که از قوّه عاقله خود به درستی بر اساس آیات قرآن کریم، انسان وقتی هویت واقعی خود را به دست می

مالک دینداری و ارزیابی سطح تدین و تعبد و مهمتر از تا آنجا که  بهره گیرد. یعنی به تعقل و خردورزی بپردازد،

ها به چگونگی و کیفیت تعقل آنان وابسته اسـت. از این لحاظ آیات مربوط به تعقل نسبت به همه، ایمان انسان

ابل توجه سایر مفاهیم که قرابت معنایی دارند نه تنها به لحاظ کمی بلکه به لحاظ گستره مفهومی و عمق معنایی ق
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تعقل چه معنی یا مصداقی و بررسی است که قبل از هر چیز ذهن محقق را وادار به جستجوی معنای تعقل می کند: 

های مهم تعقل سازی و تخیل؟ مولفهکند یا ذهنماهیت تعقل چیست؟ انسان از کجا بفهمد که تعقل میدارد؟ 

ا و در ارتباط با موضوعات مختلف، به صورت یکسان هتعقل مراتب معنایی دارد یا برای همه انسانچیست؟ آیا 

 انجام می پذیرد؟ 

تواند راهگشای راه و مسیر برای تعقل ورزیدن انسان باشد. تا چیستی تعقل دانسته پاسخ به سواالت فوق می

ت هایی مواجه است. لذا با شناخنشود و معنا و مصداق آن شناخته نشود. قرار گرفتن در مسیر آن با محدودیت

رو، قبل از پرداختن به چرایی و چگونگی مند شد. از این توان از مواهب آن در عمل بهرهمفهوم تعقل بهتر می

 . و بررسی قرار گیردتعقل، الزم است چیستی آن مورد پژوهش 

روش پژوهش   
ابتدا آیات قرآن که شود. استنادی انجام می-این پژوهش به لحاظ ماهیّت از نوع کیفی است که با روش تحلیلی

گیرد. بررسی معانی این آیات با استفاده از تفاسیر آوری و مورد بررسی قرار میدر مورد تعقل بیان شده است جمع

گیرد. عالوه بر این در جهت فهم بهتر مفهوم تعقل به تبعیّت گوناگون، در جهت درک معنا و مصداق تعقل انجام می

 شود.ای که تعقل مورد تاکید قرار گرفته، توجه میز آیهاز مفسّران به آیات قبل و بعد ا

گیرد. در گردآوری اطالعات ضمن رجوع مستقیم به آیات قرآن، تفاسیر مختلف مورد بحث و مطالعه قرار می

شیوه  شود.عالوه بر این سایر کتب تاریخی، فلسفی و روایی در این زمینه مطالعه و سیر مفهومی عقل بررسی می

استنادی است. ابتدا مفهوم تعقل با تمثیلی از جریان نور تسهیل شده، بعد  -حلیل اطالعات نیز تحلیلیتجزیه و ت

شود. جهت تحکیم و از آن ضمن بیان آیات مربوط به تعقل، تحلیل مفهوم تعقل با استفاده از تفاسیر انجام می

ی مصطلح و لغوی عقل و همینطور به تصدیق معنای استخراج شده در صورت نیاز، به احادیث و روایات به معان

 . شودمفاهیم قرآنی که از نظر مفسران قرابت معنایی و حتی مترادف با عقل دارند، استناد داده می

 مبانی نظری و پیشینه عملی.  1

این ها دو معنای متمایزی  (1380جهت روشن شدن مفهوم تعقل باید از مفهوم عقل بهره جست. به تعبیر مبینی )

 -به معنای لغوی-تواند مقدمه دیگری یعنی عقل، قرار گیرد. اما »عقل« هستند که یکی از آنها یعنی تعقل، می

 همیشه بر تعقّل مترتّب نیست.

عقل در لغت، لفظى عربى است و معادل فارسى آن خرد، اندیشه و گاه هوش آمده است )دهخدا(. در اکثر کتب 

اند. معنای عقل را حبس کردن، دربند آوردن، بستن پاهای شتر آورده قرآنی از جمله جوهری، راغب و...لغات 

معنای مصدری عقل یعنی تعقل را نیز   نامند.همچنین به پابند شتر »عقال« و قلعه و پناهگاه را نیز »معقل« می
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گویند: »العقل و هو مصدر »عقل سیر المیزان میاند. عالمّه طباطبایی نیز در تفدانسته «»فهمیدن« و »تدبر نمودن

 (.1/404: 1372)طباطبایی،  یعقل« ادراک الشیء و فهمه التام«

تا  ها و تفسیرهای متفاوتی شده است که از  خداپرستیاز عقل در مفهوم مصطلح آن تعریفبا این وجود 

امام صادق علیه السالم پرسیده سخن به میان آمده است. »از  استفاده از عقل به عنوان ابزاری در جهت منافع خود

شد عقل چیست؟ فرمود: چیزی است که به وسیله آن خدا پرستش شود و بهشت به دست آید و در ادامه پرسیده 

شد آنچه معاویه داشت چه بود؟ فرمود: آن نیرنگ است، آن شیطنت است، آن نمایش عقل را دارد ولی عقل 

(. پس عقل در مصداق عام آن به مجموعه فرایندهای ذهنی اطالق می شود که 1/11: 1365کلینی، ) «نیست

مفهوم عقل گسترده و دارای اختالف نظر شود. از این نظر مند میانسان در زندگی مادی و معنوی خود از آن بهره

اصی دارد که متفاوت الزمه این اختالف نظر آن نیست که بگوییم هر کس عقل خ( 1380است. به گفته برنجکار )

( 1383دینانی)توان گفت این اختالف به دلیل اختالف در تفسیر عقل است. و متباین با عقل دیگران است، بلکه می

های متنوع و متعددی بر عنصر عقل در تفکر فلسفی و دینی تاکید زیادی دارد. به نظر ایشان عقل در صورت

 ارسطویی خالصه کرد.شود و نباید آن را در منطق گر میجلوه

 بر اساس اندیشه هراکلیتوس که ایدهدر اندیشه فالسفه غرب از عصر باستان، چیستی تعقل مطرح بوده است. 

: 1386»لوگوس« یا »عقل کلی« را مطرح کرد، تعقل نوعی مشارکت عقل انسانی با عقل کلی است )کاپلستون، 

(. 99ـ97/ 1: 1380ى در درون آدمی دانست )افالطون، وجوى حقیقت ثابت و یقین(. سقراط تعقل را جست1/83

یـتغیری هستند که از دایره مکان و زمان خارج ال و اصـول کلیات یا مجرد از نظر افالطون، تعقل مـشاهده ذوات

کلیات داند کـه در ضـمن افراد موجود می باشند و عقل این ارسطو این کلیات را انضمامی می (.همانباشند )می

 (.1038/ 1: 1357راسل،کند )امور محسوس و به واسطه مشترکات آنها انتزاع می از را

در اندیشه فلسفی غرب در دوران معاصر، تعقّل در مصداق دخل و تصرف علمی و تکنیکی انسان در طبیعت 

کاپلستون، )ارجاع داد  مورد توجه قرار گرفت. از این رو دکارت عقل و طبیعت را به دو طبیعت »فکر« و »امتداد«

ها را به شکل (. کانت مانند دکارت، عقل و نظام طبیعت را از هم جدا کرد تا بار دیگر آن128/ 4: 1386

(. هگل از همه پا فراتر گذاشت و تعقّل را جریان 6/290نیرومندتری بدون نیاز به نیروی خارج پیوند دهد )همان: 

دانست. وی »همخوانی عقل و نظام طبیعت را از موضوعی صرفاً منطقی خارج  حرکت تاریخ یا تعین هستی مطلق 

 (.216/ 6همان: )یابد بدل نمود«نموده و به واقعیّتی که در بستر تاریخ تحقق می

اعتمادی و بدبینی نسبت به عقل منجر اعتماد افراطی به عقل و تعقل در اندیشه فلسفی غرب به تدریج به بی

ای به بازاندیشی به نقد عقالنیّت پرداختند و در این مسیر عده 18کران غربی از اواخر قرن از این رو متفشد. 

دهد که معنای اصیلی از تعقل وجود مفهوم عقل و اصالح در معنای عقالنیّت پرداختند. این نوع منازعات نشان می
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گرایی یک مفهوم تاریخی گوید: »عقلمیماکس وبر در این باره دارد که هنوز در پرده ابهام قرار دارد. از این رو 

است که بدون این که امر و موضوع واحدی را بازگو کند، حیطه وسیعی از امور متفاوت را در بر گرفته است و از 

این در حالی است که در قرآن و اندیشه  (.40: 1375ای از ابهام آن را فرا گرفته است«)آزاد ارمکی، این رو هاله

تعقل همواره مورد تاکید بوده است. در اندیشه فالسفه بزرگی همچون فارابی، ابن سینا، سهروردی، دینی مسلمانان، 

مالصدرا و... عقل و تعقل مورد تفحص و بررسی قرار گرفته و تقسیماتی نیز انجام شده است که مجال پرداختن 

فالسفه غرب و مسلمان به شرح زیر  تحقیقاتی نیز در زمینه تعقّل بعضاً به صورت تطبیقی میانبه آن نیست. اما 

 انجام شده که در روشن شدن مفهوم تعقل راهگشا است:

نویسند سینا و ارسطو در زمینه تعقل میابن( در تحقیق خود با مقایسه اندیشه 1394عباسی و همکاران )

عامل تمایز ادراک  کند کهدهد و تاکید میرشد، از شارحان ارسطو، تعقل را به جای نفس، به عقل نسبت میابن

عقلی فردی از افراد دیگر، مقدمات حسی و خیالی ادراک است. اما در اندیشه ابن سینا ادراک عقلی، فعل خود 

( در پژوهش تطبیقی به این نتیجه رسیدند که بر اساس اندیشه 1385)ها اکبریان و زمانینفس است. عالوه بر این 

کند و در این شهود اندیشنده مشاهده می نفس در یک ادراک آنی، حقیقت خود را به عنوان موجودیابن سینا، 

ین ا شود. از نظر دکارت نیز در فعل اندیشیدن هیچ عامل بیرونی نقش نداشته،تنها خود نفس است که مشاهده می

گذاران عین فکر و اندیشه است و در حقیقت همین امر باعث شده تا دکارت را یکی از بنیان ذات نفس است که

وجه تاثیر مبادی عالیه را در روند تعقل منکر  برخالف دکارت به هیچاومانیسم در غرب بدانند. اما ابن سینا 

 شود.نمی

بعد از ارسطو تعقل می نویسد:  قل در اندیشه فالسفه اسالمی( در ارتباط با اختیاری بودن تع1388علم الهدی )

شد؛ دیدگاه اول هر دو بعد فعّال و منفعل تعقل را در نفس انسان تفسیر می بر اساس دو دیدگاه طبیعی و اشراقی

 ت ارجاعانفعالی تعقل را به انسان اختصاص داده و وجه فعالیت را به مقام الوهی داند. دیدگاه دوم وجهمنطبع می

داند. در هر دو دیدگاه، جریان تعقل خارج از اراده و دهد و فعلیت عقل را عبارت از افاضه و اشراق الهی میمی

دیدگاه سومی را در نظریه عقل فعال ارائه  -سینافارابی و ابن-اسالمی  است. اما فلسفه مشائی قصد انسان بوده

ق در روند تعقل، ارادی بودن تعقل و قصدی بودن تکامل نظری نفس دهند که علی رغم قول به تاثیر عامل مفارمی

برخالف آگوستین مالصدرا ( در پژوهشی تطبیقی آورده است: 1396مهر )را تبیین نماید. عالوه بر این سعیدی انسان

آورد میان نمیشود، حرفی از عشق به دهنده برای اراده و عشق در فرآیند تعقل قائل میکه نقشی بنیادین و جهت

داند. از این نظر مال صدرا، فراتر از اختیاری بودن تعقل بر خالقیت و اراده را نیز تابعی از تعقل و فرع بر آن می

نویسد: صدرالمتالهین )برخالف ابن سینا و سهروردی( ( می1391طوری که اکبرزاده حوران )نفس تاکید کرده به

ت نفس است، بر اساس این پژوهش مالصدرا )بنا بر اصل تشکیک در در ادراک حسی و خیالی قائل به خالقی
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کند. در مرحله وجود( معتقد است که در مراتب اولیه تعقل، نفس به دلیل ضعف، صور عقلیه را از دور مشاهده می

در  کند.هایی را  دریافت میاش( فیضبعدی، نفس استکمال یافته و بر اثر اتحاد با صور عقلیه )در سیر صعودی

گردد. لذا بر اساس پژوهش تطبیقی امامی مرحله آخر، نفس در اوج استکمال و فنای قدسی، خالق صور عقلیه می

اما از نظر  کنندمال صدرا و دکارت تعقل را در پرتوی نور عقلی و شهود معنا می (1393جمعه و مهدی زاده )

و صور عقلی را ادراک کند، در حالی  ل را مشاهدهای وجودی برسد که عقوتواند به مرتبهمالصدرا عقل انسان می

کند. این در که دکارت معتقد است نور عقلی، همان عقل فطری ذهن است که اشیا را واضح و متمایز ادراک می

اند که تعقل در کالم خدای تعالی به معنای ادراک به این نتیجه رسیده( 1396همکاران )حالی است که صالحی و 

 کار رفته است و مرکزیت آن را ایجاد ربط منسجم با حقیقت بر عهده دارد.فطرت به مشروط با سالمت

توان گفت تعقل، فرایند خاصی است که مبتنی بر قوه عقل است. همه های فوق میبر اساس مطالب و پژوهش

ها را متذکر قل انسانکنند زیرا قرآن به کرّات عدم تعتوان گفت همه تعقل میها از عقل برخوردارند. اما نمیانسان

شود. البته هر نوع فعالیت شناختی که شود. پس تعقل فرایندی اختیاری است که از ذات نفس انسان آغاز میمی

 ها همراه با تزویر و نیرنگ باشد.توان تعقل دانست. چه بسا این نوع فعالیتهمراه با آگاهی و اختیار است را نمی

از این ( ذات انسان نورانی است یعنی عقالنی است. 1383دینانی ). به گفته خیزدتعقل از فطرت پاک آدمی بر می

 گیرد. رو با تمثیلی از نور ماهیت تعقل مورد تحلیل قرار می

 ای از نورتعقل به مثابه هاله .2

علی)ع( از پیامبر اکرم)ص(  امام شود. در حدیثیمیاولین مرتبه تعقل از نفس یا به عبارت دیگر از قلب انسان آغاز 

 و مستحب واجب از آن آید پسپدید می او نوری در قلب رسید، بلوغ به انسان کهاز آن کند: »پسمی چنین نقل

؛ مجلسی، 98ق: 1385است«)صدوق،  خانه در میانة مانند چراغی در قلب فهمد. همانا عقلو بد را می و خوب

فَتَکُونَ لَهُمْ أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ تعقل، قلب روشنایی می یابد: »با (. بر اساس آیات قرآن نیز 9/ 1ق: 1403

آیا در زمین سیر  الصُّدُورِ. قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ یَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها ال تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِی فِی

ها نیستند که کور هایی گردند که بدان تعقل کنند و گوشهایى که بدان بشنوند؟ زیرا چشمکنند تا صاحب قلبنمی

 (. 46حج: ها جاى دارند کور می شوند«)شوند، بلکه دلهایى که در سینهمى

: »وَ إِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا متکی به نظر آبا و اجداد خود می شود بدون تعقل، انسان

(. و چون به آنان گفته شود: از آنچه خدا 170 کَانَ آبَاؤُهُمْ الَ یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَالَ یَهْتَدُونَ )بقره:أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ

کنیم. آیا هر ایم، پیروی میگویند: نه، بلکه از چیزی که پدران خود را بر آن یافتهنازل کرده است پیروی کنید؛ می

اند؟«. آیه ا... طالقانی توارث و تقالید را سبب رفتهراه صواب نمیکرده و به چند پدرانشان چیزی را درک نمی

های شیطان است و بستن راه تحرک و اندیشه ها و سنن عقب مانده و پست که از آثار گامها و زشتیرسوخ بدی
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 دهند ور می(. در نتیجه خود نیز برای دیگر مردم نظ42/ 2: 1362داند )طالقانی، آزاد را بر مقلدین و آیندگان می

آیا (. 44: »أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟«)بقره: غافل خواهند شد از خود

کنید عامل باشید. عالمه طباطبایی فهمید که باید به آنچه امر میدهید و نمیمطلبی با این وضوح را تشخیص نمی

کند خود پایبند به آن از بدیهیات عقل آنست که کسی که امر به خیر میین باره می نویسد: »در تفسیر المیزان در ا

نویسد: ( نیز می4: 1388آیه ا... جوادی )باشد، چون کسب خیر برای نفس خود، مقدم است برکسب آن برای غیر«. 

تواند ن دیگر، عقل در این آیه مىبه بیا جمع بین امر مردم به کار نیک و بین خود فراموشى، با عقل هماهنگ نیست

کنید و به بند نمى کشید؟! نه عقل نظرى، تا عقل عملى و »أفال تعقلون« بدین معنا باشد که چرا خود را عقال نمى

دانید که خود باید عمل کنید؟ البته تحلیل جامع از آیه به معناى علم و آگاهى باشد و معنا این باشد که مگر نمى

 .شامل شود، بهتر است که هر دو قسم را

 یَهْزِمِ وَ لَمْ امام صادق )ع( نیز فرموده است: »مَنْ لَمْ یَنْسَلِخْ عَنْ هَوَاجِسِهِ وَ لَمْ یَتَخَلَّصْ مِنْ آفَاتِ نَفْسِهِ وَ شَهَوَاتِهَا

عِصْمَتِهِ لَا یَصْلُحُ لَهُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الشَّیْطَانَ وَ لَمْ یَدْخُلْ فِی کَنَفِ اللَّهِ تَعالی و تُوحِیدِهِ وَ أَمَانِ 

 (.1/75ق: 1415الْمُنْکَرِ«)عروسی حویزی، 

های خودش و شهوات و آفات امام صادق )ع( در روایت مذکور فرموده است که کسی که هنوز از گرفتاری

تعال قرار نگرفته است، صالحیت امر به معروف و نفس جدا نشده و شیطان را مغلوب نکرده و در پناه خداوند م

 نهی از منکر را ندارد.

با عدم تعقل به جای نور و روشنایی، ظلمت و تاریکی، نفس انسان را فرا گرفته که در نتیجه به آسانی تسلیم 

گروه زیادى از شما را  (. اما شیطان62)یس: شیطان خواهد شد: »وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا أَفَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ«

در این صورت نفس نه در مسیری نورانی که مناسب با شان و واقعیت او  ؟«کردیدگمراه کرد، پس چرا تعقّل نمى

یَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ »است بلکه به گمراهی و مسیر حیوانی کشانده خواهد شد: 

نویسد: »انسان به دماغ ( در تفسیر این آیه می626/ 9ق: 1378طیب ). (44«)فرقان: کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیال

قرائتی عقل، عطر و طیب واجبات الهیه را و گند و تعفن معاصى را استشمام کند و به احساس قلب حس کند«. 

هاى نویسد: »حیوان عقل ندارد تا خوب و بد را بفهمد و حقّ و باطل را بشناسد، ولى انسانیز می( ن6/262: 1384)

  کنند«.منحرف با داشتن عقل، آن را زیر پا گذارده و بر اساس هوس عمل مى

قبل از تعقل، نفس صرفاً محدود به بعد مادی است و عقل در جهت رفع بر اساس مطالب فوق باید گفت 

بعد معنوی و واقعی نفس متجلّی گری، فراتر از مادیّت و مادیکند. با تعقل، نیازهای مادی و اجتماعی عمل می

کلیّت  ای نورانیشود و همچون هالهتعقّل همچون نوری است که از درون ساطع میکه  کندآن روشن میشود و می
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به عبارت دیگر نفس در مسیر طاعت و بندگی خداوند قرار کند. نفس را در برگرفته و آن را کنترل و هدایت می

 فرماید: حق نفس تو این است که آن را  به طاعت خدا در بیاری.امام سجاد)ع( میگیرد. بر این اساس است که می

ترین و کند، اساسیر هاله نورانی حفظ و کنترل میاین مرتبه از تعقل که حدود و مسیر نفس را روشن و د

اصل مادّه »عقل« به معنای »بازداشتن« اند: ترین مرحله تعقل است. از این روست که در تعریف عقل گفتهزیربنایی

راغب و  3/278ق: 1399گردد )ابن اثیر جزری، است و همه مشتقات آن، به این معنای اصلی باز می

 توان در ارتباط با مفهوم قرآنی »نهیه« دانست.را میاین معنا از تعقّل  (.342-383: 1341اصفهانی،

( آن را بازدارنده از فعل قبیح 51: 1383نهی و به معنای باز داشتن است و راغب اصفهانی )نهیه از ریشه 

ها انسان در صورتى که به دور از هوس (.54)طه: «کُلُوا وَ ارْعَوْا أَنْعامَکُمْ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِأُولِی النُّهىداند. »می

منظور از نهیه عقلی است که  . پسحوزه و محدوده خودش قرار دهدتواند هر چیزی را در ها باشد، میو غرض

نماید لذا آدمی را از کار بد نهی و زمینه را برای انجام امور از محسوسات گذشته و به شناسایی معقوالت توجه می

گوید آنها ی میالنههای اولیدر حدیثی از پیامبر خدا صلّى اللّه علیه و آله در پاسخ به ویژگی کند.خیر فراهم می

کنند و صاحبان اخالق نیکو و بردبارى، کسانى که نسبت به فقیران، یتیمان و همسایگان پیمان دارند، اطعام مى

امام علی علیه السالم نقل شده است: »حبُّ العلم و  همین طور ازسازند. سالم را در جهان پراکنده و فاش مى

بعد از کنترل نفس است که (. 42: 1360النهی و االلباب« )آمدی، حُسنُ الحلم و لزوم الثواب من فضائل اولی 

 گردد.که هست، فراهم میزمینه ارتباط با واقعیت آنچنان

 تعقل به مثابه شعاع نوری .3

در ارتباط با واقعیات بیرونی قرار گرفته و همچون  ای بودن که نفس را در برگرفته استتعقل بعد از حالت هاله

 :1363)جعفری عالمه  به گفته بخشد. پرتو یا شعاع نوری است که فراتر از نفس، واقعیت اشیاّ را روشنی می

 پرتو آن سوی  بازگشت به به  عشق فراوانی   و شوق   و است  الهی الیزال پرتو   از شعاعی »عقل ( 7/259

سازد«. با تعقل، پرتو محصور می  مادیات و   ماده  قلمروی  در را  عقل که ما است  طبیعی خود  این و   دارد

کند. به ها را متجلی میای بودن آنکند. به عبارتی وجه آیهیا شعاع نور عقل، واقعیات پیرامون را نیز روشن می

کند و این خاصیت عقل است. به را روشن می( نور یعنی آنچه خود روشن است و غیر خود 1383ینانی )نظر د

از خود آگاه است و هر چیزی هم به نور آگاهی عقل آشکار و اثبات عقل آن نور آگاهی است که عبارت دیگر 

 شود.می

به نماید. »ها و امور واقعی و محسوس میدر آیات فراوانی از قرآن انسان را دعوت به تعقل در باب پدیده

نسبت  آگاهی مستقیم قرآن از مشاهده همراه با تفکر و نـظر در طـبیعت، آن است که در آدمیگفته گوته، غرض 

آفرینش آسمان ها  (.18و12: تا، بی)اقبال رود«طبیعت نماینده و رمـز آن بـه شـمار می که به چیزی را بیدار کند

http://lib.eshia.ir/15362/1/341/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84
http://lib.eshia.ir/15362/1/341/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84
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وَاألَرْضِ وَاخْتِالَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِی  و زمین و آمـد و شـد شب و روز: »إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ

بَثَّ فِیهَا مِن کُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِیفِ فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْیَا بِهِ األرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ

و یا بـارش بـاران و به دنبال آن  (164وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَیْنَ السَّمَاء وَاألَرْضِ آلیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ«)بقره: الرِّیَاحِ 

فَیُحْیِی بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ احیا و سرسبز شـدن زمـین: »وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً 

یا مسخر قرار گرفتن شب و روز و خورشید و ماه و ستارگان: ( 44)روم:  مَوْتِهَا إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ«

( و 12)نحل:  هِ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ«وَسَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ»

گـیرد، برای اثبات وجود  کـار عقل خویش را به ها به دلیل وضوحشان، نزد هر انسانی کهدیگر آیات و نشانه

 . خداوند و یکتایی او کـافی است

در ذیل آیه: »وَفِی ( 350/ 6: ق1420ندلسی )( و ا597/ 2: ق1407زمخشری )(، 7/353ق: 1415آلوسی )

احِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى األَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَ نَخِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ یُسْقَى بِمَاءٍ وَ

در  که است گویند: استدالل در این آیه با اموری(، می4)رعد:  «بَعْضٍ فِی األُکُلِ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ

و  164تفسیر آیات  . آنان درهـا و آبیاری آنهاهای متجاور زمین و بـاغنهایت وضوح هستند مانند مشاهده قطعه

انـد. به در بیان علت سخن گفتن از تعقل آورده را نور نیز نکاتی قریب به همین مضمون 61روم و24بقره،  242

واسطه کارهای  به نتیجه غضب خدا بر ساکنان آن در همین ترتیب خـداوند در اشـاره بـه شهرهای باستانی، که

( و رزق و روزی پاک: »وَ مِن ثَمَرَاتِ النَّخِیلِ 35عْقِلُونَ«)عنکبوت: : »وَلَقَد تَّرَکْنَا مِنْهَا آیَةً بَیِّنَةً لِّقَوْمٍ یَریخته بد فرو

زنده کردن ( و همینطور 67وَ األَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِی ذَلِکَ آلیَةً لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ«)نـحل: 

مستقیماً انسان را به تعقل یعنی (  5و جاثیه:   80)مومنون: (،  اختالف شب و روز17و حدید:  73مردگان )بقره:  

 جایی که متعلّق تعقّل در آیاتاز آننماید. توجه به مدلول که امور محسوس و ظاهری دال بر آن است، دعوت می

امور مهم  های جزئی بهقـرآنی را انـتقال از پدیده از کارکردهای عقل یکی توانهای تکوینی است، میقرآن نشانه

 است.  ها به امور جزئیفلسفی که کارکردش ادراک کلیّات و منتقل شدن از آن عقل و کلی دانست، بر خالف

شود به استدالل منطقی نیز در در قرآن، تعقل عالوه بر شکل ساده آن که به ظاهر و حتی به تمثیل اکتفا می

اعتقادات و  ع غالباً با اثبات واستدالل همراه است.شناخت مطابق با واق جهت اثبات حقایق نیز  توجه دارد.

قالَ رَبُّ باورهای انسان تا حدودی در گرو این نوع تعقل است. آیات تشریحی نیز بیانگر این نوع تعقل است: »

با توجه به آیات قبل و بعد از آن که داستان گفتگوی (. 28الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ ما بَیْنَهُما إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ«)شعرا: 

است. در این نمونه از حضرت موسی با فرعون است، بیانگر نوعی استدالل و اثبات با تاکید بر خالقیّت خداوند 

معنای جریان یا به عبارتی استدالل و اثبات است که در بیانی تمثیلی همچون پرتو یا شعاع نوری آیات، تعقل در 

کلیّت یا ماهیّت شی که در فلسفه مطرح است، تا حدودی است که از قلب انسان تا واقعیات بیرون جریان دارد. 



 1401، زمستان 4، شماره 2دوره                                                            پژوهی و کارآمدی         فصلنامه دین
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با تعقل، شیء از ماده و لواحق آن جدا ( 3: 1389)تواند همخوانی داشته باشد. به گفته داودی با این نوع تعقل می

 یابد.منقسم میشده و ماهیت مجرد و نا

در هر صورت تعقّل در مصداق استدالل و اثبات همچون پرتو نورانی است که از درون به سوی واقعیّات به 

ا پراکندگی بصورت پیوسته جریان دارد. از این رو واقعیت شی یعنی جنبه تداوم و بقا شی محور تعقل است. لذا 

نَکهُمْ شَدِیدٌ فکری و رفتاری مغایرت دارد: »لَا یُقَاتِلُونَکُمْ جَمِیعًا إِلَّا فِی قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَیْ

در تفسیر این آیه می نویسد: طبیعی  (. طبرسی14تَحْسَبُهُمْ جَمِیعًا وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا یَعْقِلُونَ«)حشر: 

کنند، پراکنده است، زیرا عقل همگان را به مسیر واحدی که است که دلهای کسانی که به خالف عقل عمل می

ها و هواهای شود. لیکن آنگاه که خرد به کنار رفت، اختالفطاعت الهی و نیکی خلق در آن است، رهنمون می

  (.9/396: 1377گردد )طبرسی، ه خویش برآمده و تفرقه ایجاد مینفسانی هر یک در صدد تحقق خواست

توجه به تداوم و بقا چیزی بر استداللی بودن آن داللت دارد. لذا با تعقل، نه صرف اتفاق یا رخداد بلکه دالئل 

نُّوحِی إِلَیْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ یَسِیرُواْ »وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ إاِلَّ رِجَاالً  :گردداتفاقات و رخدادها نیز روشن می

و  (109فَالَ تَعْقِلُونَ«)یوسف: فِی األَرْضِ فَیَنظُرُواْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَ لَدَارُ اآلخِرَةِ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ اتَّقَواْ أَ

گردد: جا در ارتباط با حقایق میهای نابههای ناروا و درخواستگمانعدم تعقل مانع روشنگری و در نتیجه رواج 

خطاب آیه  (.16تَعْقِلُونَ«)یونس:  »قُل لَّوْ شَاء اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَیْکُمْ وَ الَ أَدْرَاکُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِیکُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفاَلَ

فرماید: پیامبر صلى اهلل علیه و آله چهل سال در میان شما زیسته ت و مىکنندگان تغییر قرآن اسبه درخواست

هاى دیگرى از افکارش بر زبان او جارى بایست در این مدّت نمونهاست، اگر قرآن تراوشات فکرى او بود، مى

 شد. مى

»ضَرَبَ لَکُم مَّثَلًا با روشنگری تعقل است که فراسوی ظواهر، وحدانیّت در خلقت عالم نیز آشکار می شود: 

افُونَهُمْ کَخِیفَتِکُمْ أَنفُسَکُمْ مِنْ أَنفُسِکُمْ هَل لَّکُم مِّن مَّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُم مِّن شُرَکَاءَ فِی مَا رَزَقْنَاکُمْ فَأَنتُمْ فِیهِ سَوَاءٌ تَخَ

این آیه با استفهام انکاری از مشرکان و با استدالل عقالنی، (. خداوند در 28کَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ«)روم: 

تفصیل آیات خویش را برای خردمندانی دانسته که از ادراک خود در کسب معرفت استمداد جسته و جن و بنده 

تواند مخلوقی را هم ( و نمی266-16/264: 1379پندارند )طباطبایی، و مالئک را با پروردگار هم ردیف نمی

(. این ها 43: خالق ببیند: »أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ کَانُوا لَا یَمْلِکُونَ شَیْئًا وَ لَا یَعْقِلُونَ«)زمرعرض با 

 کند.یابی با چراغ عقل بیان میهمه آیاتی است که تعقل را در معنی و مصداق استدالل و اثبات یا به عبارتی واقع

داند ها را مخصوص کسانی میشود، آنهایی از مبدا و معاد ذکر میدر سوره روم، وقتی نشانهت که از این رو اس

رَبَ لَکُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِکُمْ هَلْ لَکُمْ مِنْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ مِنْ شُرَکَاءَ داشته باشند: »ضَ -یعنی فهم صحیح -که عقل 

(. اما کسانی 28)روم: «مْ فِیهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ کَخِیفَتِکُمْ أَنْفُسَکُمْ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَفِی مَا رَزَقْنَاکُمْ فَأَنْتُ
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ورزند، به دلیل آن است که از پذیرند و به خدا شرک میگیرند و وحدانیّت خدا را نمیها را نمیکه این نشانه

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ فَمَنْ یَهْدِی مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ د: »کننهواهای خود پیروی می

 (.29«)روم: نَاصِرِینَ

این برداشت از تعقل که هم با ظاهر اشیا و محسوسات سروکار دارد و هم با وجه باطن که با استدالل و اثبات 

هایی که علم و دودی با معنای عقل در مصداق علم و فلسفه همخوانی دارد. این همه روشنگریهمراه است تا ح

در  (342-341ق:  1404راغب اصفهانی )از این رو است که اند، مصداقی از تعقل است. فلسفه به ارمغان آورده

ای که باعث قبول دانش است کند و کسب علم می نماید یا قوهانسان با آن قوه استنباط میگوید: تعریف عقل می

 شود. و اگر نباشد تکلیف از انسان برداشته می

حجر به معنای منع، احاطه بر شی، حفظ مفهوم فوق از تعقل تا حدودی با مفهوم قرآنی »حجر« همخوانی دارد. 

(. عقل را به این دلیل حجر گویند که اطراف نفس 51: 1391)اصالنی، و تحجیر به معنای سنگ چین کردن است

در سوره فجر خداوند بعد از آیاتی که خداوند به آنها قسم یاد شود. کند و مانع انحراف آن میرا سنگ چین می

نویسد: می (694/ 20: 1379 عالمه طباطبایی )( را آورده است. 5هَل فی ذلِکَ قَسَمُ الَّذی حِجر«) فجر: کند: »می

شود که خداوند امری شریف و عظیم را در نظر گرفته و سوگند خورده »هر خردمندی با این سوگندها متوجه می

انسان عاقل  .داندها را خدا قَسم سنگین میاین قَسم نویسد:( نیز در تفسیر این آیه می1398جوادی آملی ) است«.

 .خوردبه برهان قسم می خوردقسم میوقتی به دلیل  ... واند دمی آیات الهیرا همه اینها  و کندها اکتفا میبه همین

ها حجر ناظر بر ضرورت حفظ نفس از ورود عوامل منفی به حوزه آن و همچنین آمادگی پذیرش واقعیت

انـضباطی با آن از رهـایی مطلـق و یله شـدن فکـری و بـی گویند، برای این که انسانرا عقـل میحجر است. »

دهد و برای همه آنها چهـارچوب منطقـی و فکـری یابد و به افکار، آرا و نظریات خود نظم میاندیـشه نجـات می

 . (520م: 1992رهانـد«)معلوف، کند و انسان را از سقوط در وادی جهل مـیفـراهم می

 آینه حق نماتعقل به مثابه  .4

یابی است، اثبات و استدالل به تنهایی بیانگر مفهوم تعقل به مثابه شعاع نور در مصداق استدالل جریان واقع گرچه

توان وارد عرصه تعقل به معنای راستین شد از این رو است که تعقل بدون پاکی درون نمی راستین تعقل نیست.

انسان حق را به خوبی بفهمد، اما در مقام عمل، ملتزم به این فهم خود نباشد. . ممکن است ناتمام و ناکارآمد است

دِ ما أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ یُؤْمِنُوا لَکُمْ وَ قَدْ کانَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ کَالمَ اللَّهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْفرماید: »قرآن کریم می

کنند، اما پس از این درک و فهم صحیح، آن را تحریف ها کالم خدا را درک میاین. (75)بقره: «عَقَلُوهُ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ

بر اساس این آیه انسان هر چند تعقل می ورزد و به اثبات و شناخت  کنند.دانند که چه میکنند و خود هم میمی

نویسد: ( در تفسیر این آیه می143/ 1: 1384. قرائتی )به کنه مفهوم آیات الهی نرسیده باشدبرسد اما ممکن است 
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بر اساس شناسند، ولى حاضر نیستند به آن اقرار کنند«. »شناخت حقّ، غیر از قبول حقّ است. افرادى حقّ را مى

کنند: آیه دوم مشخص است که این نوع تعقل نوعی استدالل و محاجه است و خود نیز همدیگر را به آن دعوت می

حَ اللّهُ عَلَیْکُمْ لِیُحَآجُّوکُم بِهِ عِندَ ذَا لَقُواْ الَّذِینَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَ إِذَا خَالَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ  أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَ»وَ إِ

 (. 76 رَبِّکُمْ أَفَالَ تَعْقِلُونَ«)بقره:

های خود حتی در مقام معرفت و شناخت هم تابع هوا و هوس علم و استدالل به تنهایی کافی نیست. انسان

تر برد. قرآن کریم بیشنمیشود و به خطا بودن فهم خود پیاست و در این جاست که انسان دچار جهل مرکب می

داند: »و لکن الذین کفروا یفترون علی اهلل الکذب و اکثرهم ال اند، از این قبیل میکسانی را که کفر ورزیده

پوشانند: »وَ مَثَلُ الَّذِینَ کَفَرُواْ کَمَثَلِ الَّذِی یَنْعِقُ بِمَا الَ یَسْمَعُ إِالَّ دُعَاء وَنِدَاء کفار حق را می(. 103یعقلون«)مائده: 

کفر، عدم تعقّل صحیح است«  ریشه( »3/340: 1384قرائتی )به گفته . (171صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ الَ یَعْقِلُونَ«)بقره: 

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ »کسانی هستند که از شنیدن و گفتن حرف حق ابا دارند. و نزد خداوند، بدترین موجودات 

بینند. لذا ایمان نخواهند آورد کنند، حقایق را نمیمی(. پس اینها چون تعقل ن22الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ الَ یَعْقِلُونَ«)انفال: 

دهد که عدم تعقل (. لحاظ دو آیه شریفه نشان می55»إنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الَّذِینَ کَفَرُواْ فَهُمْ الَ یُؤْمِنُونَ«)انفال: 

عدم تعقل صحیح در ارتباط با مسائل  (.113/ 9: 1379گردد )طباطبایی، منجر به عدم ایمان و رسوخ کفر می

تنها دالیل روشن و رهبر الیق کافى نیست: (. 3/576: 1384)عمیق عین کوری و کری است و به تعبیر قرائتی 

تعقل درست (. از این رو عدم 42وَ مِنْهُم مَّن یَسْتَمِعُونَ إِلَیْکَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ و َلَوْ کَانُواْ الَ یَعْقِلُونَ«)یونس: »

»وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ  باعث غافل شدن آنان از هدف رسالت پیامبران و عدم عاقبت اندیشی آنان خواهد شد:

قَبْلِهِمْ وَ لَدَارُ اآلخِرَةِ  الَّذِینَ مِنإِالَّ رِجَاالً نُّوحِی إِلَیْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ یَسِیرُواْ فِی األَرْضِ فَیَنظُرُواْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ 

منشا رجس برای آنان خواهد در نتیجه این نوع تکذیب و عدم تعقل  (.109خَیْرٌ لِّلَّذِینَ اتَّقَواْ أَفَالَ تَعْقِلُونَ«)یوسف: 

دوزخی ( و باعث 100ال یَعْقِلُونَ«)یونس: وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ یَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِینَ بود: »

  (.10شدن آنان خواهد بود: ))وَ قَالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِی أَصْحَابِ السَّعِیرِ(()ملک: 

به عبارتی عمل، نتیجه انعکاس شناخت در درون یا به عبارتی  تعقل فراتر از علم و آگاهی، انعکاس حق است.

عقل واقعى آن است که انسان حق را بشنود، بپذیرد و پیروى کند ( »3/576: 1384)به تعبیر قرائتی یقین است. 

 تعقل راستین بر اساس آیات قرآن کریم، به معنای فهمی است که حقتا از قهر الهى خود را نجات دهد«. بنابراین 

از این یابد. ای که اگر انسان ملتزم به این فهم شود، نجات میدهد، به گونهرا تشخیص داده و راه درست را نشان 

گذرد کند که از روزنه فطرت یا درون انسان مینظر تعقل نوعی واقع نمایی است که کنه حقیقت اشیا را متجلی می

 آینه قلب، عقل می باشد«.»(  2-12/3: 1386) ر طیببه تعبیو در واقع درون انسان را انعکاس می بخشد. 
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کند. این حقیقت همان است که ای است که حقیقت را در اشیا و موجودات منعکس میتعقل همچون آینهپس 

یابد. از این در فطرت پاک آدمی به ودیعه نهاده شده بود و در سیر تکاملی به واسطه تعقل در اشیا نیز عینیت می

هستی است. به گفته فالسفه با تعقل شی معقول  فرایند یا جریان انعکاس حقیقت غایی بر پرده عالملحاظ تعقل 

 نمایاند.گردد که کلیّت یا حقیقت را میای میهمچون آینهیعنی گردد. می

ت گردد که از این لحاظ تفاوتی میان درون و برون یا فطرت پاک آدمی و ذابا تعقل، حقیقت در اشیا نمایان می

اند. آنچه در درون یا فطرت پاک آدمی است در برون یا در اشیاء اشیا وجود ندارد، چون همه نمودار جلوه حق

( معرفت حقیقی از خدا به خداست، نه از 1383) دینانیهمه جلوه حقیقت واحد هستند. به گفته  گردد.نمایان می

تعقل را  این مرحله از. بنابراین، راه از خدا به خداست. معرفت حقیقی در وحدت وجود است .انسان به خدا

أَیُّهَا ا لَّذِینَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِکُمْ ال یَأْلُونَکُمْ خَبالًا وَدُّوا ما ایمان دانست: »توان در ارتباط با مفهوم می

 (.118«)آل عمران: ضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَ ما تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الْآیاتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْ

تعقل در معنای انعکاس حق، رسیدن به قدرت تشخیص و انتخاب است. این تشخیص باعث انتخاب او به 

 با مفهوم قرآنی »لب« همخوانی دارد. این مفهوم از تعقل عنوان تنها رب است.

یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً » ( در ذیل آیه:396/ 2: 1372عالمه طباطبایی )

ایشان همچنین اند، نه عقل خالص. لبّ در قرآن را به عقل تفسیر کرده(. 269«)بقره: کَثِیراً وَ ما یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ

(، 18«)زمر: لَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِالَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْدر ذیل آیه: »

شود که عقل عبارت است از نیرویی که با آن به کند که از جمله »و اولئک هم اولوا االلباب« استفاده میاضافه می

: 1379عقّاد )(. 34/79: 1379تن عقل پیروی از حق است )طباطبایی، شود و نشانه داشسوی حق راه یافته می

( نیز می گوید: »هر جا در قرآن سخن از اولواااللباب است اشاره به صاحبان خرد جامع؛ یعنی آنان که دارای 23

ص معتقد است: لب و لباب به معنی خال ( نیز1/145: 1368مکارم شیرازی ) همه وجوه عقل هستند، می باشد«. 

شود و در قرآن مجید مسائلی به و برگزیده هر چیزی است و لذا به مرحله عالی و خلوص عقل، لب اطالق می

میراحمدی های پژوهشی بنابر یافته .اولوا االلباب نسبت داده شده که جز با عقل در مراحل عالی قابل درک نیست

ترین و بر اساس بافت آیات، »اولوا االلباب« کسانی هستند که معارف اصیل الهی را در عالی (1395و صادقی )

کنند. سطح آن پس از پیامبران و اولیای الهی، به دور از هر گونه ناخالصی و وسوسه و توهم، درک و دریافت می

برگزیده و همزمان اهل ذکر و  آنان افزون بر قدرت تشخیص حق از باطل، بهترین طریق را در مسیر اطاعت الهی

اند. هم از نظر رویکردهای نظری از عقل کامل برخوردارند و هم در راستای اند و به موهبت حکمت رسیدهتعقل

 اند.کنش و کردار، به اوج بلوغ عقل عملی راه یافته

 



 1401، زمستان 4، شماره 2دوره                                                            پژوهی و کارآمدی         فصلنامه دین

14 
 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

2
ره 

شما
 ،

4
ن 

ستا
 زم

،
14

01
 

 

 گیرینتیجه

فهوم و مصداق خاصی دارد که با هیچ های عقلی است اما مبر اساس این پژوهش تعقل از جمله فرایندها یا فعالیت

توان صرفاً بر تفهم، تفقه، تدبر، تذکر، تفکر و... مترادف نیست و نمی کدام از فرایندهای عقلی مطرح شده در قرآن:

با نگاهی به سیر  عقل مفهومی جامع و عام است وعقل به استنباط مفهوم تعقل رسید. عام و مصطلح اساس معانی 

توان گفت اعمال مختلف انسان از تقلید آگاهانه که از روی ضرورت بوده تا نذر و انسان میتاریخ عملی زندگی 

جویی برای رفع نیاز و تامین آسایش شد و حتی علمنیازهایی که برای کنترل عوامل ناشناخته طبیعی انجام می

در  مصداق جامع و عام است.گریزی و... هر یک به نوعی از مصادیق عقل در معنا و خود و قانونگرایی و قانون

در ارتباط با چگونگی رویارویی انسان با مسائل و نیازهای مادی بیان شده که قرآن نیز فرایندهای گوناگون عقلی 

های عقلی را همسان با تعقل دانست. این نوع فرایندهای توان این نوع فعالیتو معنوی او است. با این وجود نمی

تعقل،  مند هستند. اماها از آن بهرهبخش هویت مادی و اجتماعی انسان است که اکثر انسانعقلی به نوعی تعین

تعقل باعث  به عبارتیبخشد. باشد که سایر فرایندهای عقلی را نیز معنا میتحقق هویّت صرفاً معنوی انسان  می

همخوانی دارد.  عالمه جعفریبحث با اندیشه  دهی و روشنگری این فرایندها در مسیر حقیقت است. اینجهت

 محدود واحدهای تنظیم که کاری جز نیست معمولی نظری عقل اندیشیدن، و تعقل مقصود قرآن از گوید:می وی

هدف  و فطرت و وجدان هماهنگی با که است ایاندیشه و ندارد بلکه عقل خودمحوری و سودجویی اصالت به

برنجکار نیز در پژوهش خود به این کند. می هموار هاانسان معنوی و مادی پیشرفت برای را راه معقول گیری های

ین نکته ادلیل این که در برخی احادیث زیرکی معاویه، نکراء و شیطنت شمرده شده است  که هنتیجه دست یافت

نتیجه خدا و دین قرار گیرد و زندگی دینی را سامان  عقل ابزاری اگر در خدمت عقل نظری و عملی و در که باشد

 به خدمت شهوت درآید، شیطنت و نکراء است. شود ولی اگردهد، عقل نامیده می

مفهوم تعقل در مصداق قرآنی آن بر وجه باطنی و معنوی انسان داللت دارد. به گفته مبینی: »عقل« در قرآن 

یابد. کند و حقیقت معنا را درمیکریم که به صورت فعلی استعمال شده نوعی فهم خاص است که به ظواهر اکتفا نمی

کار رفته است، به معنای قوه درّاکه نیست، قوه گوید: عقلی که در آیات قرآن به یا چنانچه حسینی بوشهری می

شود. درّاکه اشتقاق ندارد ولی عقل در آیات قرآن چون به معنای علم است، اشتقاق دارد و از آن فعل ساخته می

عالوه بر این، تعقل به سوی فضای شود. گیرد، »تعقل« گفته میبه این نوع علم که مطبوع است و از جان نشأت می

ای است که انسان از طریق آن با فضای به گفته محمدی ری شهری عقل دریچهیابی شده است. معنوی جهت

 شود.تری از فضای حسی آشنا میتر و عمیقگسترده

مفهوم و مصداق تعقل در اندیشه فالسفه  تعقل در منظر قرآن در مواردی با تعقل فلسفی تشابه و تفاوت دارد.

ه نخست استنباط شده از تعقل در این پژوهش قابل مقایسه دانست. دکارت و توان تا حدودی با دو مرتبرا می
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گرا معتقد به بدیهیات عقلی هستند که به نوعی با فطریات یا قلب به عنوان منشا تعقل در قرآن غالب فالسفه عقل

تعقل از نفس آدمی بر ابن سینا و دکارت معتقدند ، هااکبریان و زمانیچنانچه بر اساس پژوهش همخوانی دارد. 

بیند و نفس و جهت آن ادراک خویشتن است. بر اساس آیات قرآن، انسان با تعقل فراتر از نفس را می خیزدمی

نگری و خداجویی است و آغاز تعقل شناسی نیست بلکه واقعدهد. پس تعقل صرفاً نفسرا در جهت آن سوق می

پس تعقل کلیّتی است  یابد.شود و به سوی نورانیت گسترش مییا نورانیت درون، از نفی بندگی شیطان آغاز می

گیرد و این کلیّت خود در گرو کلیّت راستین است به گفته آناگساگوراس و به تبع آن سقراط، که انسان را فرا می

  عقل انسانی جزئی از عقل کل است.

های بیرون روشنایی وی واقعیتدر معنای دوم، تعقل همچون شعاع نوری است که فراتر از حوزه درون به س

شود با اندیشه غالب فالسفه تا حدودی بخشد. این معنا از تعقل که آیات تکوینی و تشریحی را  شامل میمی

توان تا حدودی همخوان با مفهوم تعقل در همخوانی دارد. اندیشه هراکلیتوس و سایر فالسفه پیشاسقراطی را می

اند و بر فراز آن در جستجوی وجود یا محسوس بودن اشیا توجه داشتهآیات تکوینی دانست که به خارجیت 

حقیقتی برتر و واحد بودند. اما بحث صورت و ایده در اندیشه فالسفه پساسقراطی به خصوص در اندیشه ارسطو 

شناسی و استدالل است که تا گرا تا حدودی مرتبط با تعقل در مصداق ماهیتو افالطون و دیگر فالسفه عقل

 دودی با تعقل در آیات تشریحی مرتبط است.ح

به طور کلی مفهوم تعقل در اندیشه فلسفی در ارتباط با نیازهای انسان است. حتی معنویات نیز معنای 

گرایانه دارد و در نهایت تعقل در جهت تحقق گستره وجودی انسان در بعد زیستی و اجتماعی است. چون انسان

خواهد بود. اما بر اساس قرآن،  انسان تا وقتی که متکی به خود است، مفهوم تعقل محدود به حوزه وجودی او

یابد. در قرآن منشا و جهت شود که نیازهای مادی او نیز جهت معنوی میانسان با تعقل وارد حوزه معنوی می

تعقل مهم است. منشا تعقل نه نیازهای شخصی و دنیای مادی است و نه موضوعیت و استقالل اشیا و ماهیت آنها 

ای از وجود تعقل، اهلل است که در پرتو تعقل، اشیا و حوادث، آیه و نشانه است. بلکه منشا و جهت و موضوعیت

او است و بطن وجود هر شی نیز تجلی وجود او است. این نوع تعقل در فلسفه اسالمی به خصوص در اندیشه 

رتبه شناسی، به مصدرایی به معنای نوعی شهود است که بر اساس آن انسان در پرتو تعقل فراتر از صرف ماهیت

حاصل مواجهه مستقیم با حقایق فراگیر و  عقلی شهودرسد که قادر به ادراک صور عقلی خواهد بود. وجودی می

 د.بودن دار و هم جنبه مقصد اکلی است که باالتر از عقل استداللی بوده و نسبت به آن هم جنبه مبد

بر اساس دیدگاه قرآن، انسان است. تعقل در قرآن در معنایی جامع و در سیری پیوسته و گسترده مطرح شده 

گیرد. با این چراغ و روشنایی میدر ارتباط با بعد معنوی خود قرار با چراغ تعقل، نسبت به خود آگاهی یافته و 

ای بیند. لذا موجودات را نه مستقل و تاریک بلکه آیه و نشانهمعنوی است که مسیر و جهت خود را روشن می
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بیند. به عبارتی ذات داند و در نهایت در عمق وجودی اشیا چیزی جز حق نمیمی روشن از وجود حقیقتی مطلق

گیرد و انسان شود. این معنا از تعقل ابعاد نظری و عملی وجود انسان را در برمیحق با تعقل شهودی حاصل می

  . درساند. لذا تعقل در مفهوم قرآنی آن پیونـد ناگسستنی با تدیّن داررا به ایمان و عمل می
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