
 
 

 
 
 
 

 جي فلسفه اسالميدوفصلنامه علمي تروی
 1400ستان زمـ  پایيز / 13پياپي  / دومشماره  /هفتمسال 

 
 1ءدر حکمت مشا نیو قلمرو عصمت معصوم تیماه

 2منشنیعرفا ریام

 دهیچک
 یدر پ ،صور معقوله شده افتیمستعد در یالیخ و یبا کسب ادراکات حس ناطقه نفوسبرخی از 
س که خارج از نف الصوراتحاد به واهب اتصال و قیو از طر شودمی شانشامل حال یآن موهبت اله
 کنند.یفاضه ما آنهاصور معقوالت را به  ،معقوالت در او به نحو بالفعل حضور دارند ناطقه است و

از  یاتبههر مر که متناسب با ردیپذیصورت م یندیصور معقول در فرا افتیبا عقل فعال و در ارتباط
 نکهیا تا ات،ینظر افتیدر گرید یدر مقطع ات،یهیبد افتیدر یدر مقطع .است یمراتب عقل نظر
ل قل فعاعهمة صور معقول حاضر در  افتیدر تینأرسد که شیم یینفس ناطقه به جا یمرتبة وجود

 .شودمیالذات ب و طیمرتبه عقل بس نیرسد که در ایم یدر آخر به مرتبة عقل قدس و کندیم دایرا پ
از  و اندمیمجهول نم و یاو مخف بر یامر چیه د ووشاه میآگعالم  قیبه حقا یصاحب نفس قدس

 نیا. است یمراحل عوالم هست معاد و نشر، و حشر ،یگر حق تعالنظاره یبه علم شهود این رو
 یچراکه از طرفدهد؛ میپوشش  ،از عقل گرفته تا حس ،را او یهمة مراتب وجود ،شهود حضور و

ست، در ا دهیرس یالقدسکه به مرتبة روحرا  ینفس نیا گریاز طرف د بالذات شده و عقل محض و
ه برا  زیچ چون در مرتبة ذات همهی لذا صاحب عقل و روح قدس نه قوه. ،کندیمرتبة حس ادراک م

 باه،ر گونه اشتاز ه محکوم به مرتبة ذات است، و یمقام فعل که مبت در ابد،ییشهود م نحو حضور و
ر د ین نفوسا ،نیمبراست. بنابرا منزه و است، ینها علم حصولکه موطن آ ذهول و...، غفلت، انینس

 .اندمصون و معصوم انیاز هر خطا و نس یو عمل یتمام مراتب عقل نظر

 عصمت. ،یعقل عمل ،یعقل نظر ،یعقل فعال، عقل قدس :کلیدواژگان
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 (.erfani-manesh@mailfa.comقم ) هیدر حوزه علم یاسالم ةفلسف سه سطح آموختةدانش. 2
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 مقدمه
 ت،اس طرحم شانیا نانیجانش و یالهی ایکه بعد از اثبات وجود انب یمباحث نیترمهم از

به  یالتزام چیاساساً ه ،مسئلة عصمت خدشه شوددر ه اگر راکچ؛ ستن امبحث عصمت آنا
 یبه سو ییراهنما یتواند ادعایم یکس هر و ماندینمباقی  ایزمینه چیه در انبیااز  یرویپ

 تیباب هدا انزال کتب خدشه و ارسال رسل و در یحکمت الهبه  بلکه؛ حضرت حق کند
ن دانشمندا این رواز  خواهد بود. هودهیب هدف از خلقت عبث و شود ویم بسته یاله یعیتشر
 وند ادهکر یوافر یهاتالش ناقلمرو عصمت معصوم و تیماه نییتب و ریتصو یبرا یاسالم

 .تاس مدهآن برآ میترس یخود در پ یفکر و یاعتقاد یبا توجه به مبان یانحله هر گروه و
 و ایانب تکه به عصم ندارد یلزوم چیاساساً هشده که  نیها انییتب یبرخ حاصل

و  داریگاهن افت،ی)دری را به حوزه خاص نعصمت آنانیز  یگروه. میمعتقد باش نانشانیجانش
 . ...و اندهخاص محدود دانست یمکان گاه به زمان و و اند،محدود کرده (رساندن پیام الهی

 عقل() یدرون امبریپ کنند؟یمحکم  اند وقضاوت نشسته یبه حق بر کرس کی کدام اما
 نیا یمشا برا یدرون امبریپ د؟شویرهنمون م یرونیب امبریما را به پ یچه راه چگونه و از

 لعه وموضوع را مطا نیا فیک حکمت مشا چگونه کم و دارد؟ ینییتب و ریمسئله چه تصو
 . و...کرده است؟  یبررس
در  ناودن آننظرها به منزه ب دی امر، در بادیآیم انیسخن به م نااز عصمت معصوم یوقت

 و لیحلتبر سر سفرة  یوقت یول؛ در عقل شانیتا نزاهت ا ردیگیسبقت م رفتار و گفتار
ز این ا ست.ن اآنا ینزاهت عقل افعال، اقوال و نیسرچشمة ا مینیبیم م،ینیبنش یعقالن یبررس
عالم  را در نافعل آن قول و یپاک لیدل و میدهیم رییتغ یلنزو ریخود را به س یصعود ریس رو

ه عالم ب یاله ضیواسطة ف مسلط و و منیکه مه یعالم؛ میشویم ایاز عالم امر جو خلق،
از  منزه است. یانینس و انیاز هر عص ،افتیراه کس به آن که هر  یعالمی است. خاک
 یقوا یررسببه سپس  وکنیم را آغاز میعقول  یسشنامعرفت و یشناسیکه هست نجاستیا

ا تپردازیم می ارتباط عقل فعال با نفوس ناطقه تیفیک و یمراتب عقل نظر نییتب ناطقه و
ام در مق انشیای ایاوص و ایانب تیبا معصوم یارتباط روح قدس و یروح قدس به عقل و نکهیا

 یچشم و یگر روح قدسهدر عالم امر نظار یچشم ،از آنجا به بعد و شود یمنته عمل عقل و
 .است شانیاقوال ا افعال و تیگر منزههخلق نظارعالم  در گرید

 عقل فعال یشناسیهست .1
در او راه  یگونه کثرت چیه و طیاست بس یذات یآنجا که اثبات شده است که حق تعال از
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 دیبا زین نیعقل نخست صادر اول و یعنی واسطة او،یمعلول ب د،توجه به قاعدة الواح با ندارد و
 متعدد و هایتواند لحاظیم است، طیبس یاول اگرچه موجود صادر واحد باشد. و طیبس

 نیا .یتعقل حق تعال ذات و تعقل ،یند از امکان ذاتاجهات متکثر داشته باشد که عبارت
 دیدوم را پد قلی عجهت تعقل حق تعال که از اندصادر اول تیمصحح عل ،جهات متعدد

 دارد، یآن نظر که امکان ذات از وا نفس فلک اقصعلت خود  تعقل ذاتاز جهت  ،آوردیم
روند  نیو ا اندصادق زیعقل دوم ن یگانه براجهات سه نیا آورد.یم دیرا پد اجرم فلک اقص

عالم  شیدایپ یبرا نهیزم عقل دهم، گانه وافالک نه شیدایبا پ که ابدییتا عقل دهم ادامه م
عالم را  یوالیهم ه ،شودمی هدیعقل دهم که عقل فعال نام .شودها فراهم میصورت و عناصر

علت نفوس  هم ابد،ییتحقق م یاول یوالیاست که در ه یهم علت صورت، آوردوجود میه ب
با اتصال به آن از صور  یاست که نفوس بشر یعقل یصور ادراک ضیهم مف است و یبشر

؛ 657ص ،1379 نا،ی؛ ابن س122ص ،3ج ،1375طوسی، ) ابندییم یمنقوش در آن آگاه
 .(6ص ،1995 ،یبفارا

 اثبات عقل فعال. 2
عل ا بالفآن کمال ر شاعطا کند که خود گریرا به شیء د یتواند کمالیم یءش کی زمانی
 رشیفقط استعداد پذ محض است و ةقو یوالنینفس در مرتبة عقل ه .داشته باشد
 س. پباشد یعقل یهاصورت یتواند معطیخود نفس نم بنابراین .را دارد یعقل یهاصورت

 ةتبرا به نفس در مر یعقل یهانفس موجود باشد که صورت زخارج ا یالزم است موجود
ملکه رتبة بالماز  و به مرتبة عقل بالملکه یوالنیرا از مرتبة عقل ه آن و اعطا کند یوالنیعقل ه

ور ص نیا دیبا ، خودبه نفس است یصور عقل ضیموجود که مف نیا به مرتبة بالفعل برساند.
در  ز تسلسلاسر  تکرار خواهد شد و زیسخن دربارة او ن نیهم وگرنه ؛باشدداشته  را بالفعل

را  هاآن است و یعقل یهاوجود دارد که واجد صورت یجوهر مجرد نیبنابرا خواهد آورد.
جوهر  نیا رساند.یباالتر م ةبه مرتب یاهانسان را از مرتب کند ویها اعطا مبه نفوس انسان

 .(27ص ،1999 ،ی؛ فاراب122ص ،3ج ،1375طوسی، دارد ) مجرد عقل فعال نام

 عقل فعال یشناسمعرفت. 3
بلکه نوع آن  است؛ ریفاقد افراد کث مجرد تام و گریفعال همانند عقول مفارق د عقل

عقل از عقول  نیآخر نکهیا به حکم مجرد بودنش و فعال عقل منحصر در فرد آن است.
بدون واسطه  و را ذاتاً یذات حق تعال سابق خود و ذات عقول است، ینظام عالم هست یطول
 یذاتاً علم حضور ایصور همة اش به ذات خود و نیهمچن؛ کندیتعقل م یبه علم حضور و
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 و یاست که ماد نیفعال ا لعق یاحکام مذکور برا لیدل .(80ـ79، ص1363 نا،ی)ابن س دارد
علم  یگرید به خود و اتیماد یمکه به اعتقاد همة فالسفة اسالچرا؛ ستین اتیمشوب به ماد

 دارند. بوبتیغ گریکدیذاتاً نسبت به  ندارند و یحضور
معرفت به  نیاما ا؛ باشدیعامل معرفت انسان م که خارج از انسان است، ییفعال مشا عقل
 مالحظة آنها، ( و88ص ،1375 ،همو) یالیخ و یبلکه نفس با ادراک حس یست؛گزافه ن
با  د.یابیم یعقل یهاصورت رشیپذ به عقل فعال و 1اتصال یا برااستعداد الزم ر و یآمادگ
 عقل بالفعل و بالملکه، عقل ،یوالنینفس افاضات عقل فعال را در مراتب عقل ه اتصال، جادیا

 [العقل الفعال ]أیجوهرنارة إلى الفعل، بإ... تخرج من القوة  ة النظريةالقوّ  نّأ» :ردیپذیعقل بالمستفاد م
 .(394ص ،1379 ،)همو «ليههذا شأنه ع

 (یعقل عمل و ی)عقل نظر نفس ناطقه یقوا. 4
دات ا اعتقاتنه یمتعلق امور کل دارد. یدر امور کل یتصرف و یجزئ در امور یتصرف انسان
ته نه ساخبه چگو یکه اعتقاد کل یکس. باشد یجزئ یدربارة کار یامور کل نیاگرچه ا ؛است

ه هادن خاننبنا  یبرا؛ زیرا شودنمی خاص بنا یاخانه یقاد کلاعت نیاز ا شدن خانه داشته باشد،
 یئجز نیاست مختص به ا یاز آن جهت که کل یچراکه کلاست؛  ازینهم  یجزئ یبه آرا

 یاهقو است و یکل یاست که مختص آرا یاقوه یانسان دارا پس. ستین گرید یبدون جزئ
 ندستین شهیاند ازمندیها نممتنع ها وواجب .ستا یامور جزئ ةدربار شهیاند مختصکه  گرید

 شهیاند ،اندگذشته نکهیا ه دلیلحوادث گذشته ب نیهمچن. موجود نشوند ایکه موجود شوند 
ن ور ممکدر ام یجزئ ییاست که رأ نیااز اندیشه بلکه هدف  ؛معنا ندارد جادشانیا برای

 نیبه ا دنیرس یبرا اننسا از این رو .دنابیتحقق  ندهیدر آ یآن امور جزئ حاصل شود و
م انجا د ورا بشناس ریخ و لیجم زند که امور نافع ویتأمل دست م و اسیق یمنظور به نوع

ا دارد ب صختصاا یکه به امور جزئ یاقوه یشر را ترک کند. وقت و حیقب امور مضر و دهد و
 .دیآیم بدن کیتحر یبرا اجماع ةحرکت قو به دنبال آن، کند، حکم اتیادراک کل ةکمک قو
ة قو گرید ةقو شود وگفته می یکه به آن عقل نظر است ینفس انسان قوة نظر ةقو یننخست
 .(284ص ،1383 ،همو) ندیگویم یکه به آن عقل عمل است یعمل

 و استکمال خود ریدر مس ریس یکه انسان برا یاقوه اندگفته یعقل نظر فیدر تعر
 یااند قوهفتهگنیز  یعقل عمل فیدر تعر و است ازمندیمرتبة کمال به آن ن نیبه باالتر دنیرس

 .(88ص ،1375 ،هموپردازد )یبدن م ریآن به تدب لةیوسه از نفس ناطقه است که نفس ب

                                                 
 (.177ص ،2007 نا،یابن س) الجوهر ذاهتصال بتصور النفس النطقية للصور الناطقة كماال له، وحاصال عند اإل. 1
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 یمراتب عقل نظر. 5
در  یکل ادراک صور فوق خود و اتصالش با ما ارتباط و ةبا توجه به نحو ینظر عقل
 اند:لکه به قرار ذی ردیگیقرار م یمختلف یهاساحت
ر آمدن د تیقابل و باشد تیفعل یبرا یموضوع تواندیم یوالنیعقل ه :یوالنیعقل ه (الف

 رشیذاد تام پنفس که استعد ةمرتب نینخست توان گفتیاختصار مبه. به صورت بالفعل را دارد
 تنها القوه است ونفس صرفاً ب ةمرتب نیا شود.می دهینام یوالنیصور معقول را دارد عقل ه

مة ه است. رفهیرا نپذ یصورت چیهنوز ه یول؛ را دارد یعقل یهاصورت رشیعداد پذاست
 مرتبه نیز اا یبه کماالت انسان دنیرس حرکت برای عقل برخوردارند و ةمرتب نیها از اانسان
 ؛شودآغاز می

 فقط و دهیرس تیاز نفس که از استعداد صرف به فعل یامرتبه عقل بالملکه: (ب
 یهیبد یعقل یهامراد از صورت کرده است. افتیرا در یهیبد یعقل یاهصورت
 یشربه حکم فطرت ب نیاز ندارند واحساس  و میتعل اکتساب وبه است که  ییهاقیتصد
و  «ستمحال ا نیضیاجتماع نق»مانند  یادراکاتعقل بالملکه  ةدر مرتب ینفوس انسان اند.حاصل

کتسابش با اکه  ی استاهیت در حکم سرمامعقوال نیا .ندداررا  «تر از جز استکل بزرگ»
 ؛دشویحدس فراهم م فکر و قیاز طر یمعقوالت ثان به دست آوردن یبرا نهیزم

 زینرا  اتیاکتساب ،اتیهیاز عقل انسان است که عالوه بر بد یامرتبه عقل بالفعل: (ج
 نیا شود. درمی یاتازه ةوارد مرحل یقسم از صور کل نیبه ا یابیبا راه ینفس انسان .داراست
هرگاه خواهان  و کندمی رهیصور را در خود ذخ نیااست که  ینفس مانند مخزن ،مرحله
 ؛دکنیآنها را مطالعه م دوباره، اکتساب زحمتتحمل بدون  ،دباشآنها  طالعةم

عقوالت م ةمطالع یآمادگ یادشدهگانه مراحل سه نفس پس از صعود از عقل بالمستفاد: (د
صور  نیل ابالفع ةمطالع به مشاهد و یآمادگ نیا ةبه واسط د وآوریم به دسترا  یثان
 د.وجه دارتردن آنها کبلکه به تعقل  کند،یتنها آن صور را تعقل مانسان نه از این رو .پردازدیم

عارف م وم ومرتبه عل نیدر ا یاست که نفس انسان نیا تفادبه عقل مس این مرتبه ةیوجه تسم
 کند.یاستفاده م و افتیفارق که خارج از وجود انسان است درم یخود را از موجود

 حدس فکر و یستیچ. 6
ه ب یبرا گریبه عبارت د و عقل فعال ارتباط با یانسان براکه  گفت دیبا همقدماز باب 

 یتفکر به معنا حدس. یگریفکر و د یکیدو راه دارد:  ی،نظر یعقل دست آوردن صور
معلوم به سمت مطلوب  یحرکت از مباد معلوم و یحرکت ذهن از مجهول به سمت مباد

تفکر مستلزم دو حرکت  از این روشود. حرکت به کشف مجهول منجر می نیاست که ا
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معلوم به  یمباد حرکت از و دیگریمعلوم  یمباد یحرکت از مجهول به سویکی  است:
 .(25ص، 3، ج1408 ،یفاراب ؛ 86ص ،1375 ،هموسمت مطلوب )

 ه واراد چیبدون ه مجهول، امر ذهن به محض برخورد با نکهیا عبارت است از حدس
در  نایکند.ابن سیمجهول را کشف م و ابدییحد وسط را درم کبارهیبه  ی،شوق طلب و
عد بحدس آن است که ذهن به محض مواجه با مجهول » :دیگویاز حدس م گرید یفیتعر

 ،1375 ،همو) ابدی یرا درم سطو حد ،بدون طلب حرکت ایبدون حرکت  از طلب و
 د ومع کرجرا  فیدو تعر نیتوان ایم وجود ندارد و فیراتع نیدر ا یالبته تهافت .(86ص

ر حدس است که د از یاز تفاوت افراد در برخوردار یناش فیتعار نیگفت اختالف ا
 ریخأت یبا اندک گرید یبرخ در شود ومجهول کشف می یحرکت طلب و چیبدون ه یبرخ
 .(339ص، 1383 ،همو)

اند نبرده یااز قدرت حدس بهره یگروه .انداز حدس متفاوت یمندبهره در یانسان نفوس
أمل ت یاندک پس از گرید یگروه؛ رندیگیبه صور معقول بهره م یابیدست یتنها از تفکر برا و
 یدس به حدحاز  یگروه یاما بهرمند؛ ابندییحدس درم ه کمکآن را براه حل  ،مسئلهبارة در

 الش وبه ت زایبدون ن ،مسئله با هبه محض مواجه و اتصال دارند یعقل یلعا یکه به مباداست 
به شود و یممرتبط  عقل فعال باحدس  ةبه واسط نعقل آنا .ابندییآن را درم ، راه حلزحمت

تفاوت گروه  .انددهینام یعقل قدس ای راییتوانا نیچن گردد.میعقل عالم  نیصور موجود در ا
 است که: نیا از حدس در یدر بهرمند گرانیبا داحبان عقل قدسی( )ص ریاخ

عال در اتصال کامل با عقل ف یاواسطه چیبدون ه علوم را بدون تالش و یتمام .1
 ؛کنندیم افتیدر

 ،دسحاز  یگاه در هنگام بهرمندچیه اتصال دائم با عقل فعال قرار دارند و در .2
 مو،ه؛ 116ص، 1363؛ همو، 340، ص1383،همود )شویالصور قطع نمبا واهب ناشاتصال
 .(341ـ340، ص1379

 ینحوة ارتباط عقل فعال با نفوس انسان. 7
ط ارتبا توان نحوةیم رد،یپذیرا م یدر ارتباط با عقل فعال صور یآنجا که نفوس انسان از

حو نط به ارتبا: عقل فعال را از آثار صاحبان مکتب مشا به دو نحو برداشت کرد نفوس با
 .یارتباط به نحو اتحاد ی واتصال

 یارتباط به نحو اتصال .7ـ1
اتصال  یبرارا الزم  یآمادگ یحدس و یفکر یهاتیفعال و یالیخ و ینفس با ادراک حس
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به  .آوردبه دست می ،شودیعقل فعال افاضه م یسو که از یصور رشیپذ به عقل فعال و
 و یادراک حس دیعقل بالملکه با ةدر مرتباتصال به عقل فعال  ینفس برا ،ترعبارت روشن

با که مستعد اتصال به عقل فعال شود  محسوسات در خود فراهم کند تا را با ارتباط با یالیخ
عقل  ةنفس در مرتب نیهمچن .کندیم افتیدر یواسطة ماد چیرا بدون ه اتیهیبد، اتصال نیا

 و یصور کل و شودعال میمستعد اتصال به عقل ف یحدس ای یفکر تیبالمستفاد با فعال
 ؛ همو، 322ـ321ص، 1383)همو، کندیم افتیدر یچ واسطة مادیمعقوالت را بدون ه

 .(88ص ،1375

 یارتباط به نحو اتحاد .7ـ2
 یحو ایببه ان یچگونه معقوالت بدون آموزش بشر نکهیابیان  در بحث نبوت و نایس ابن
 :دیگویشود ممی

است که قوة نبوت به او  یکس (یفوس بشرآنان )ن نیتروکامل نیترفیشرـ 
دراک ه به قوة اتوابس یک: یاست یژگیسه و ینبوت دارا ةقو و ... اختصاص دارد

 ؛ند آتشعقل فعال مان است و تیکبر ندانسان مان نیعقل ا ةقو ایگو است... یعقل
کند یم لیخودش تبد قتیآن را به حق و شودمیور در آن شعله کبارهیلذا به 
 .(115-117، ص1363 )همو،

لتي واصّ ااألنبياء وأجلّهم، وخصوصا إذا انضمّ إلى خاصّته هذه ساير الخ أشرفـ 
فعة ل فيها ديشتعفنسان كأنّ قوّته العقليّة كبريت والعقل الفعّال نار أذكرها وهذا اإل

 .(117ص، 1363 )همو، ويحيلها إلى جوهره
 ست.وبا ا یافتناتحاد  ایه معنب ،را به خود یکردن عقل فعال نفس نب لیتبد نیا
 یاله ضیف ةیمعقوالت را از ناح افتیخود در یاز رسائل فلسف یدر جمالت نایس ابن

انسان که  و بر آن استداند یصور معقول م ضیمفرا  یاله ضیفاو  ،یبه عبارت 1داند.یم
 گرید در او .کندیم افتیدرناحیه  نآاست از  شایکه متناسب با مرتبة وجودرا  یمعقوالت
عقل  را از آنها معقوالت، افتیدر یبا مستعد شدن برا ینفوس انسان دارد کهبیان می آثار خود
 نیدر ا. بنابراین (88ص ،1375 همو، ؛322ـ321ص ،1383کنند )همو،یم افتیفعال در
دو قسمت  نین اگذاشتحال با کنار هم  کند.یم یصور را عقل فعال معرف ضیمفقسمت 

معقوالت به  ضیمف گرید یانیبه ب. است یاله ضیگرفت که عقل فعال همان ف جهیتوان نتیم
                                                 

)ابن  لهىة لقبول المعقوالت االولى من الفيض اإلها بذاتها مستعدّنّ إة فلهذه القوّ ة ...ذا فارقت وهى هيوالنيّإة نسانيّالنفس اإل. 1
 .(273، ص1400نا،یس
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هر دو به  در واقع و شده دهینام یاله ضیف گرید یجهت از عقل فعال و ینفس ناطقه از جهت
عقل  دشوعقول مشاهد می یدر سلسلة طول نکهیاز جهت ا که دارند مصداق اشاره فرد و کی

 نکهیو از جهت ا (هست زیبودنش ن ضیبه مف ریل بودنش مشاگرچه فعا)شود می یدهفعال نام
 .است شده دهینام یاله ضیف ،است همور به افاضأم یاز جانب حق تعال

 :سدینویم نایابن س باز
ذا إها نّأكانت عقلت مبادى الموجودات والصور المفارقة ف ... ةذا كانت النفس زكيّإا مّأ

منتهى تحت عرش الرحمة وفى جواره وفى لهى عند سدرة الفارقت اتصلت بالفيض اإل
 «رَبِّها ناظِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ ِإلى»لى ذاتها كما قال تعالى إعالمه االولى ناظرة 

لى جوهر الفيض إ... ثم هى مع ذلك النقالبها فى ذاتها  لها جميع الحقائق نكشفوقد ا
ين معشوقها ومعشوق جميع هناك هو ارتفاع الوسائط بينها وب لهى الذی ...اإل

 .(276ص، 1400 همو،) 1الموجودات
اد نفس اتح) ریاخ انیو ب ی(اله ضیف وعقل فعال  نیوحدت ب)با توجه به مطلب اول  نیبنابرا

 شود. دعال متحفتواند با عقل یم هیکه نفس زک دیرس جهینت نیتوان به ایم ی(اله ضیبا ف هیزک
 چیه گرید ،کرد دایرا پ یوح افتیدر تینأشکه  یانفس ناطقه معتقد است بیفارا
رابطة  یریدر تنظ او .(89ص،  ،1999 ،یعقل فعال وجود ندارد )فاراب او و نیب یاواسطه

ورت ص اده ومهمانند رابطة  ،با عقل فعال دهیرس یوح افتیکه به مرتبة دررا  یانفس ناطقه
 ،1995 همو،)است اتحاد برقرار صورت  ماده و نیطور که ب همان از این رو (.ان)هم داندیم

فعال  ناطقه با عقل نفس رند،یمغا یذهن لیفقط در ظرف تحل ( و29ص ،1999 همو، ؛58ص
 .ریمتحصل بالغ البته اتحاد متحصل بالذات با است. کرده دایاتحاد پ
 یشده که عقل کسب دهینام 3عقل بالذات و 2طیعقل بس ی،در نب هقو منظر حکمت مشا از
 در مقابل آن است. ی(رهمان عقل نظ)

                                                 
 دایکه از بدن مفارقت پ یزمان هی. نفس زککندیموجودات و صور مفارق را تعقل م یچنان چه نفس پاک شد ... مباد. 1

و  یمفارق شوند( نزد سدرةالمنته یاز بدن عنصر یویدن اتیح نیدر هم توانندیکرد )گفته خواهد شد که نفوس ناطقه م
آن روز »همان طور که خود فرمود:  شود،یم یحق تعال ذاتگر و در عالم باال نظاره یتحت عرش و جوار رحمت اله

که  ی]اهیاو منکشف است ... . سپس نفس زک یبرا قیحقا عی، و جم«ه پروردگارشان ناظرنداند. بشاداب ییهاچهره
ذات و جوهر و  قتیاست[ حق یاله ضیاست و در شدت اتصال به ف یهست قیو عالم به حقا یگر حق تعالنظاره
که معشوق او و  یعالو حق ت هینفس زک نیب طی... در آن مقام، وسا شودیم لیتبد یاله ضیو به ف نقلب،م اشیجود

 .شودیموجودات است برداشته م عیمعشوق جم
 (.121ص، «الف»1404نا،یابن س) ا أن يكون نبياإلّ همّاللّ  ... ة عقل على هذا المثالوليس فى العقول اإلنسانيّ  ... العقل البسيط. 2

 ،یفاراب) صير عقال بذاته بعد أن لم يكن كذلك... في ة عقال بالفعليصير اإلنسان الذی هو عقل بالقوّ [العقل الفعال]أی  به. 3
 (.28ص ،1999
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نسان هو في اإل هذا» کند:یم حیاتحاد نفوس کامل با عقل فعال تصر به یفاراب باالخره
 ،)همو 1«ة وفي أعلى درجات السعادة وتكون نفسه كاملة مّتحدة بالعقل الفعّالنسانيّأكمل مراتب اإل

 .(121ص ،1995
 شود:دو مطلب برداشت می آنچه گفته شد از
تبة مر نیربه باالت لیپس از ن ،متعلق به ماده است در آغاز حادث و ینب اگرچه نفس. 1

 ،ستیرکب نماز آنجا که ، باشد طیعقل بس یاگر نب رایز ؛دشویبالذات م عقل ،وا یممکن برا
 عقل ینب اگر. بالذات است او یلذا بساطت برا .یخارج ینه اجزا دارد و یداخل ینه اجزا

که در  ییبه همان معنا شود،می دهیعقل بالذات نام ةقو زیت نادراک نبو ةقو ،بالذات باشد
. البته او به این داندیم لیعقل فعال را همان جبرئ یفاراب عقل فعال است. القدس وروح
به  ار یل وحاز آنجا که از نظر او خداوند به واسطة عقل فعا یولاست؛ نکرده  حیتصر مطلب
ا عقل حکم ریهم سا یاز طرف و (121ص، 1995 مو،ه ؛89ص ،1999 ،ی)فاراب رساندیم ینب

همان  عالفعقل  ی نیزگرفت که از نظر فاراب جهیتوان نتیم اند،دانسته لیفعال را جبرئ
 همو،) دزنیچ کیسه  هر یروح قدس و نیماألروح عقل فعال، یفاراباز نظر  است. لیجبرئ
 ؛(23ص ،1999
 ،ینی)عارف ام ستینفس ناطقه ن گریشده د لیبه عقل محض تبد که یذات نب. 2
 .(177ص ،1390

عدم اتحاد  و 2معقول عدم اتحاد عاقل ودر اعتقاد به مشا  ایتوجه به مبن با است گفتنی
عقل فعال، اتحاد  با یصاحب نفوس قدس منظور از اتحاد گفت دیبا ،نفوس عقل فعال با

 کیبه ( ...یا القدس حرو، لیجبرئ)فعال  عقل دوجو با ینب مثالً وجود نیست تا یوجود
 ،ی)فاراب قرار دارند یمرتبة وجود کی است که در نیبلکه منظور ا ؛شوند وجود موجود

، بساطت تجرد تام،قبیل از  عقول مجرد همة احکام عقل فعال و از این رو .(23، ص1999
 .استدق اص زین یبر نب بودن و... منحصر در نوع خود

به اتصال عقل فعال با از سویی  است که مشا نیکند ایم ییخودنما نجایکه در ا یتهافت
 نیا. شودآنها برداشت می نیاتحاد ب شانیاز آثار ا گرید سویاز  است ومعتقد نفس ناطقه 
 کند:یاقامه م لیدلاین گونه اتحاد  ینف یبرا نایکه ابن س یدمانمیرخ  شتریب یتهافت زمان
شود عقل فعال می که باعث کثرت در کندمی دایاز عقل فعال اتحاد پ یشبا بخ اینفس ناطقه 

تمام  دیصورت با نیکه در ا ابدییبا تمام آن اتحاد م ا، یاست طیعقل بس نیا کهی حال در
                                                 

 است. باعقل فعال متحد (،یدرجات سعادت قرار گرفته)نب نیباالتر و تیمراتب انسان نیکه در باالتر یانسان نیا. 1

 .استمعتقد معقول  به اتحاد عاقل و 7ص، المعاد وأ المبداز جمله  خود رآثابرخی  درابن سینا اگرچه . 2
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، 3، ج1375طوسی، محال است )نیز  نیاکه معقوالت در نفس انسان منطبع شود 
 یاناطقه به مرتبهنفس  نایبه اقرار ابن س. در حالی که (145، ص1386 ،یبهشت ؛295ـ294ص
لذا شق دوم  ؛شودآن مرتسم می همة معقوالت در ،شدت اتصال رسد که از شدت صفا ویم

که  ینب ؛ زیرااست یتهافت منتف ،هشدیاداما با توجه به دو مطلب  1؛کندیم یاستداللش را نف
 ؛باالتر از نفوس ناطقه شده است یبس شایوجود ةمرتب است، دهیعقل محض رس ةبه مرتب
 عقل محض و یکه به مرتبة وجود استنفوس ناطقه  بارةدر نایکه استدالل ابن س یحال در

 نایتخصصًا از استدالل ابن س ،دهیرس یمرتبة وجود نیکه به ا ینب نیبنابرا. ندادهیبالذات نرس
 خارج است.

عقل فعال  اتوانند بیم اتیماد انقطاع از ماده و مرگ و از گفته شود نفوس بعد دیشا
از تعلق به بدن  ،دنبریبه سر م ایدن نیا که در یتا زمان یول ؛کنند دایپ یدائم اتصال ای تحادا

در  یاست که نب نیشما ا یکه مدعا یدر حال شود.به عالم امر مانع میآنها  یاتصال دائم
تواند به عالم عقول اتصال یم اتیماد به ماده وداشتن تعلق  نیح در و یویدن اتیح دیق

دارد که نفس  ینظر نیآثارش چن یدر برخ نایطور که خود ابن س همان. داشته باشد یدائم
 ؛217ص ،1400ماند )ابن سینا،یم یمتصل به عقل فعال باق موت دائماً متعلق و بعد از
فارقنا البدن وكنّا قد حصل لنا العقل بالفعل وكنّا بحيث يمكننا أن نقبل  ذاإف». (83ص ،1375 ار،یبهمن

 نا،ی)ابن س 2«الفعّال بالذات كمال القبول، طالعنا دفعة المعشوقات الحقيقيّة واتّصلنا بها على العقل
 .(112ص ،1363
به  یافتهة راهنفوس ناطق نیب دیبا دیآیمربا توجه به آنچه از آثار مشا ب گفت دیجواب با در

با توجه به  یفسهر ن فرق گذاشت. اندافتهیمرتبه راه ن نیکه به ا ینفوس ی ومرتبة عقل قدس
 یکه به مرتبة عقل قدس یکسان لوازم خاص خود را دارد. احکام و اشیمرتبة وجود

هم که از  یکسان ،طور که گذشت همان ند وابهرهبیحدس  ةقو یمراتب باال ازاند، دهیسنر
مرتبة ویژة احکام  دینبا ین روا .است متفاوت شانمندیهبهر تیفیک ،حدس برخوردارند ةقو
به  یتعلق دائم اتصال و ،بعد از مرگصرفاً که  یکسان داد. تیسرا گریبه مرتبة د را یخاص
ن اششامل حال یموهبت اله نیکه ا یاما کسان؛ انددهینرس یبه مرتبة عقل قدس د،نیابیعقول م

                                                 
لى أن يشتعل حدسا، أعنى إتصال بالمبادى العقلية، ة اإلة الصفاء وشدّفيمكن أن يكون شخص من الناس مؤيد النفس لشدّ. 1

؛ همو، 341، ص1379 نا،یابن س) ءشى ال من كلّ ء، فترتسم فيه الصور التي فى العقل الفعّشى ال فى كلّ لهام العقل الفعّ قبوال إل
 (.340ص ،1383

با تمام  میتوانستیکه م میبودیم یاو به گونه شدیما حاصل م یو عقل بالفعل برا میکردیدن را ترک مب یاگر زمان. 2
 .میوستیپیو به آنها م میافتییرا درم یقیحق یهامعشوق کبارهیبه  م،یریو او را بپذ میآور یوجود خود به عقل فعال رو
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 اند وبالذات شده بلکه عقل محض و ،حاصل است یشاننه فقط اتصال دائم برااست، شده 
 .یستحجاب ن مانع و نآنا یبرا تایماد و یبدن ماد
ز ادن بعد عقل بالذات ش بر حصول اتصال و لیتواند دلینم منقول از ابن سینامتن  اما

قل عذات به بال بالامکان اق« ال بالذاتالعقل الفعّ ين نقبل علأ مكنناي»در عبارت  ؛ زیراموت باشد
ت قاز مفار شانیپس مراد ا .تینه فعل ،قوه است استعداد و لیدل کمال قبول، زین بالذات و
که  یت وجودتمام آن کماال ،هنگام مفارقت از بدن با مرگ رایز؛ ستیمفارقت با مرگ ن بدن،

؛ داردوجود ن استعداد اقبال و قوه و ثیح گرید و ابدییم تیشخص کسب کرده است فعل
 د.نشوجمع نمی ثیح کیاز  زیچ کیفعل در  قوه و چراکه
ون بها وهم في حياتهم للعارفين مقامات ودرجات يخصّ إنّ» :سدینویم نیدر مقام عارف نایس ابن

 1«هم وهم في جالبيب من أبدانهم قد نضوها وتجردوا عنها إلى عالم القدسالدنيا دون غيرهم فكأنّ 
 .(363ص ،3ج ،1375طوسی، )

 یعقل نظر ةمرتب در ناقلمرو معصوم و تیماه. 8
اتصال به  مرحلة در دورا  ایو قلمرو عصمت انب تیماه ، بحثشد انیتوجه به آنچه ب با

 توان دنبال کرد.یعقل فعال م اعقل فعال و اتحاد ب

 اتصال به عقل فعال ةدر مرحل ایو قلمرو عصمت انب تیماه. 8ـ1
ده از ستفااز جمله ا یخاص طیاتصال به عقل فعال به واسطه شرا ،طور که اشاره شد همان

 یکه در قوا ینفوس بشر .ردیپذیحدس صورت مو تفکر  نیو همچن یالیو خ یحس یقوا
مور و در ا ندکن تصوررا  یتوانند امور جزئیم تاًیاند نهامتوغل، الیحس و خ یعنی ی،وانیح
ل عال متصحدس به عقل فو با استفاده از تفکر  توانندمین یول ؛تصرف داشته باشند یجزئ
ذا ل .کنند قه فهمح هو کما را ایاش قیتوانند حقاد و خود را به عقل مستفاد ارتقا دهند که بونش
 شوند.یاشتباه م دچار خطا و راًیکث

 هب اتیهیبد د ودر مرتبة عقل بالملکه استفاده کنن خود یوردهاابتوانند از دست ینفوس اگر
 نهیتوانند زمیم، داشته باشند یحیصح تفکر ترروشن یبه عبارتو  دست آمده را سامان بخشند

 اسبمتننان آ یفکر یکه با سازماندهرا  یصور ،عقل فعال هکنند که هنگام اتصال برا فراهم 
 کنند. افتیدر است،

                                                 
 حاصل است. نانآ یبرا یویدن اتیح نیدرجات در هم نیا است که مختص خود آنهاست و یعارفان درجات یبرا. 1

 کشند... .یخلع بدن به عالم قدس پر م و زعبا ن ناایش
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 یفیک و یکه دارند از نظر کمّ ییبا توجه به استعدادها ،مرحله نیدر ا یانسان افراد
ر هر چه سرعت دبرای آنان تفاوت دارد. سرعت کشف مجهوالت مقدار و  و ندامتفاوت
اد تعد شود ومی شتریدوام اتصال به عقل فعال ب دفعات و ،ودیشتر شلومات بمع یسازمانده

ل ال به عقدوام اتص تعداد دفعات و زانیبه م و توانند حل کنندیرا م تاز مجهوال یادیز
جود دارد؛ وهم در حدس  ین نکتههم شود.کمتر می ناشتباه در آنا احتمال خطا و ،فعال

حدس را فاقد حرکت  زیرا ؛است ترپررنگ تیفیک و تررنگکم تیاگرچه در حدس کمّ
 هر کس یعن؛ ی(141ص، «الف»1404 نا،یابن س؛  36، ص 2، ج1375)طوسی،  دانندیم

برایش  یشتریمجهوالت ب باشد، ترداوممبه عقل فعال  شاتصال و تری داشتهقویحدس 
حال هرچه  شود.میکمتر نیز اشتباهش  احتمال خطا و ،تداوم اتصال علتبه  و شودمی کشف

دوام  و تعدد زیرا ؛ابدییکاهش منیز  درصد خطا زانیبه همان م ،ردیقدرت حدس شدت بگ
ه عقل فعال باتصال  نکهیتا ا شودمی شتریمعقول ب صور افتیدر برایاتصال به عقل فعال 

ال ود از عقل فعخ یوجود ةتواند متناسب با رتبیم زمان بخواهدهر  ود گردمیاو ملکه  یبرا
 یاشتباه خطا و چیبدون ه را صور معقول ( و366ص ،2ج ،1375 طوسی،شود ) ضیمستف
 کند. افتیدر

ند که از اهدرا فراهم کر نهیخود زم اریاخت ( که باای)انب هستند یکسانی بشر نفوس از
 اد و بنوبرخوردار ش (107، ص1371 نا،یاست )ابن س یاکتساب ریکه غ یاله ضیف موهبت و

 یفاصاز  یبه حد یصاحبان نفوس قدس برسند. یل فعال به مرتبة عقل قدساتصال به عق
اند و الم قدسع هو در توجه دائم باست  دهشمجرد  اتیاز ماد شانکه نفس اندرسیدهباطن 
 ال،عقل فع با یقیحق ةند و به سبب اتصال دائم و رابطاشدهسنخ عقول مفارق هم یبه نوع
 ست وا ینیو ع یقیحق ،یارابطه نیکنند. چنیهود مش ییخطا چیرا بدون ه ایاش قیحقا

 ،یبرد )فارابیاز آن بهره م اشیوجود ةبه مرتب وجهبا ت یهر نفسو  دشدت و ضعف دار
فَعَ بَعْضَهُْم َم اللَُّه وَرَ كَلَّْم مَنْبَعْضٍ ِمنْهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى تِلْكَ. »(427، ص3، ج1408

 .(253، هقر)ب« دَرَجات

 در مرحلة اتحاد با عقل فعال ایعصمت انب و قلمرو تیماه. 8ـ2
احتمال وقوع دارد که شناختش  یانفس ناطقه یبرا غفلت و... و انینس نیهمچ ،اشتباه و خطا
خود شناخت  رامونیجهان پ ازبتواند  نکهیا یبرا یعنی؛ باشد یبه نحو حصول یعالم هست از

آن  قیطر قرار دهد که ازه خود واسط یماوا اتیخود و واقع نیبرا  یچیز دیبا ،حاصل کند
 تاشود  لیمدرَک حا مدرِک و نیب یاکه واسطه نیهم کند. دایموجودات علم پ هواسطه ب
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 کند ویم یینمااحتمال وقوع خطا رخ د،بای یواسطه به ادراکات خود آگاه چةیمدرک از در
مدرکاتش  و نفس نیب اگر اما؛ د ادراک کندتوانیچنان که هست نم را آن تیواقع ،انسان
خود آن  اگر گرید انیبه ب کند، دایخود علم پی به ماوار آًمیمستق و نفس شدبان اییفاصل

 گرید ،کند افتیدر یشهود و ینفس آن را به علم حضور مدرک نزد نفس حاضر باشد و
 دور است که نفس نتوانمتص ییدر جا انینس خطا و .اندمینمباقی  یاشتباه مجال خطا و یبرا

صور معقول هم  نفس وهم از آنجا که  یول؛ دنبرقرار ک یبا مدرکات خود ارتباط وجود
 از این رو و دوشمینفس با صور معقول متحد  ،ستین شانانیم یارابط و واسطه مجردند و

لك المجرد ذ ء مجرد معناه أنّعلم مجرد لشى» ماند.یغفلت و... نم ،انینس خطا، یبرا یمجال چیه
ابن )« ... أى وجوده له كان عاقال لذاته ومعقوال لذاته صل بمجرد، عقله ذلك المجرد المتصل بهإذا اتّ
 .(176ص، 2007 همو، ؛190ص، «الف»1404 نا،یس

نع را و مواه آوردرا فراهم  طیده و همة شراکر قیطر یط خود اریکه با اخت یناطقة نب نفس
به ستمر مو سبب اتصال دائم به  و یافتهبه عقل فعال را اتصال  تینأش است، برطرف کرده
 او را است که نیبه او ا یحق تعال ضیف .است شده یموهبت اله و ضیمستحق ف ،عقل فعال

 قتیحقو جوهرة عقل فعال شده ، اشجوهرهبلکه است؛  کرده یصاحب عقل و روح قدس
و عقل محض  طیسوجودش عقل بو  دهیگرد یاله ضیف و یهمان روح قدس شایوجود
 ،«ب»1405 ،یاست )فاراب یمنتف شخصی نیچن ذات یخطا و اشتباه از مرتبة عقلاست.  شده
 ده بلکهبه عالم عقول متصل ش شایوجود قتیکه نه فقط حق ینفس گریبه عبارت د .(51ص

غفلت،  ،ناینس خطا،به  همرتبآن در که ذاتاً محال است  است، دهیخود از عالم عقول گرد
 نآ در ود.داده ش او بارةآن مرتبه در در انینکه احتمال عصایچه رسد به مبتال شود؛  ..ذهول و.
را  یزئو ج یهمة صور معقول کل عقل فعال، همچون عقول مجرد و ینبنفس  به،ترمقام و م
صور  و موجودات یمباد وا .یابدمیحاضر  خود نزد ی،زیچ غفلت از خطا و چیبدون ه

 و میت عظبه سعاد او منکشف است و یعالم برا قیحقا همة و بداییم یشمفارق را نزد خو
 ،1400 نا،ی)ابن س یستن یحق تعال او و نیب یاواسطه چیشده است که ه لینا ییکبرا
 یاهکسب آن بخواهد از واسط یبرا تا یستن یاز او مخف یزیچ چیه نیرابناب .(275ص

 داده شود. آناستفاده کند تا احتمال وقوع خطا در 

 یبا عقل عمل یارتباط عقل نظر .9
، 1375طوسی، آنها از نوع تعدد اصناف است ) انینفس ناطقه و اختالف م یقوا تعدد

 ایهقو دیبا ،شودنسبت داده می یوانیکه به نفس ح یبرابر هر فعل خاص در. (351ص ،2ج
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 گریقوة د هر قوه بالذات با تیماه . بنابراینجداگانه به عنوان مصدر آن فعل در نظر گرفت
 از منوع به شمار آورد وجود ندارد و هر کدا کیقوا را  نیکه همة ا یوحدت و متفاوت است

 ،ماناز باب تعدد انواع است )ه یوانینفس ح یتعدد قوا از این رو است.جداگانه  یآنها نوع
که به آن  ییقوا ،ندارد یجسمان یقوا اما از آنجا که نفس ناطقه مجرد است و ؛(352ـ351ص
همة آنها به  بلکه چون نفس محور آنهاست و ؛ندارند یماهو ریتغا و یاند اختالف ذاتنسوبم

نفس ناطقه  یقوا انیاختالف م حاکم است.بر آنها  یوحدت ماهو، دارند امیمجرد ق نفس
نظر گرفته  نفس در یکه برا یبه دنبال اعتبارات گوناگون یاختالف اعتبار نیا بالعرض است.

 .دگردیحاصل م شود،می
 ودارد  یریپذرثا تیقابل ،ردیگی)عقل فعال( فرا می عال یاز آنجا که نفس علوم را از مباد

فته ه فراگرکرا  یتواند علومیم علوم خود ممکن است و یمبنا نفس عمل بر یکه برا ااز آنج
 نیابنابر د.دار یرگذاریثأث تیقابل ،خود به کار گیردبدن  یحت موجودات مادون و برایاست 

ب از مرات هر دو موجودند و( نفس)وجود وجود  کیهر دو به  یعقل عمل و یعقل نظر
؛ ابن 352، صانثر بر مادون خود )همؤم یگرید و یعال یثر از مبادأمت یکیاما  ؛اندنفس
 .(332ص ،1379 نا،یس

 یعقل عمل یکارکردها. 10
آن  یبرا رده نوع کارکتوان سیم یعقل عمل یدر باب کاردکرها نایابن س مالحظة آثار با

 .«بد اعمال ادراک خوب و»و  «یانسان عیاستنباط صنا» ،«انفعاالت» لحاظ کرد:
 ییوفاشک یرا برا نهیخود زم تیبا فعال است و یخدمت عقل نظر در یاقوه یعمل عقل

 ةژیفعاالت وان شیدایپأ منش باعثه، یوانیح ةدر تعامل با قو یعقل عمل کند.یآن فراهم م
 یوانیح یابا قو یدر تعامل عقل عمل. شودمی هیوگر خنده ا،یح مانند خجالت، یانسان
وا ق نیا ی،ملعقل ع یعنی ؛ابدییظهور م نفس انسان بروز و یفعل یژگیو ،متوهمه و لهیمتخ

 عیصنا ها وحرفه لهیوس نیبد و ردیگیکار مه ب یفنون بشر و یرا در استنباط امور زندگ
 یعمل یعقل یبه احکام کل یعقل نظر تعامل با در یعقل عمل .آوردمی دیگوناگون را پد

 شیدایپ أمنش یعمل عقل .ابدییدست م «حسن عدل و صدق»و « کذب قبح ظلم و»مانند 
کم حا یوانیح یقوا بر بدن و یاگر عقل عمل مختلف در انسان است. یهایخو خلق و
 ط درحالت توس ،ن دهندبه تشخص آن ت آن عمل کند و ریتحت تدب یوانیح یقوا باشد و
؛ 330ص ،1379 نا،ی)ابن س ردیگیشکل م لتیفض و دیآیم دیگوناگون پد یقوا یهاتیفعال
 .(96ص ،1363 همو،
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 یعقل عمل ةدر مرتب ایقلمرو عصمت انب و تیماه. 11
دم ابه عنوان خ است و یدر خدمت عقل نظر یاقوه یعقل عمل ،که گفته شد طور همان
 هنکیدهد تا ایخادم خود فرمان م یبه قوا یعقل نظر طرةیتحت س ند وکیعمل م یعقل نظر

 شود. یخاص منته یگفتار ای یبه فعل به مرحلة اجرا برسد و یامر
و  ستاآن  یقوا و یمسلط بر عقل عمل و منیمه ،افتهیراه  یکه به عقل قدس ینبنفس 

ن ایو  ستاودم اخ یعمل چراکه عقل ؛کند یچیفرمان او سرپ از تواندینم یاقوه چیه گرید
آن  ریتحت تدب یوانیح یقوا و است حاکم محرکه( )مدرکه وی وانیح یقوا بر بدن وعقل 
 .(67ص ،2007همو،  ؛341، ص1379 دهند )همو،یآن تن در م صیبه تشخ کنند ویعمل م

در  تیممعصو لتیفض و دیآیم دیگوناگون پد یقوا یهایتحالت توسط در فعال از این رو
 .ردیگیشکل منبی گفتار  ل وافعا
ان ( انسیملععقل  و ی)عقل نظر مدرکه ایقو ئینمشاکه  گفت دیبا مقدمتاً  گر،ید یانیب به

رد عقول مجنفس از صور م اثبات تجرد یبرا نایابن س .داندیرا همانند نفس انسان مجرد م
رک دکه آنها را  هم یاقوه ند،مجرد ،همان طور که صور معقول گوید:و می کندیاستفاده م

 ،تی؛ عبود166ص ،1391 ،یمصطفوسعادت  ؛294ص ،1383 نا،یابن س)کند مجرد است یم
 نیکه ابل ؛اشدامر مجرد در نفس حلول کرده ب نیمعنا که ا نیاما نه به ا ؛(170ص ،3، ج1391

ل عق و یعقل نظر نفس، هایبه نام زیسه چ نیبنابرا .داندیدو را از مراتب نفس مجرد م
آن  یبرا یمراتب هدارد ک یبلکه انسان نفس ناطق مجرد ؛که منضم شده باشند میندار یعمل

 است و یت کلصاحب ادراکا ینفس در مرتبة عقل نظر توان گفتیم نیبنابرا شود.لحاظ می
قل عرتبة در م یعقل نظر مییبگو نکهیا ای کند،یحکم به فالن فعل م یدر مرتبة عقل عمل

 کند.یم حکم به فالن فعل یعمل
 یراب یخادم بودن عقل عمل گرید سویاز  وی عقل عمل یبا توجه به کارکردها :الؤس

 ا درشم گریبه عبارت د کجاست؟ یعقل عمل یدر کارکردها یعقل نظر گاهیجا ،یعقل نظر
 ا ووجه خط چیبه ه دهیرس یبه مرتبة عقل قدس یچون عقل نظر دیکه ثابت کن دیآن یپ

حت ت یعقل عمل است و یمخدوم عقل عمل یعقل نظر نیهم ند وزیاز او سر نم یاشتباه
 از هر یقل نظرهمان طور که ع و بنابراین ردیگیخود را به کار م طرةیتحت س یفرمان او قوا

ت ابثارا  یعقل عمل تیمعصوم و ،است نیچن زین یعقل عمل است، یبر یانیعص و انینس
هتر عبارت ب هبو  یعقل نظر گاهیکه جا دیکنرا ثابت  امری نیچن دیتوانیم یزمان ؛ ولیدیکن
 .دینشان ده یرا در هر سه حوزة کارکرد عقل عمل یعقل قدس گاهیجا

مدرکه در هنگام  ةگفته است که هرچند قو تحاصرآثار خود به یدر برخ نایابن س :جواب
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رت نفس صو یعن؛ ینه خود قوه ،ردیپذیانفعال را م نینفس است که ا شود،ادراک منفعل می
گاه  رایزی؛ حس کند نه قوةیمثاًل نفس است که احساس م؛ نه قوه ،کندیرا درک م یادراک
به سبب غفلت  اما؛ دیآیم دیپدآن در  یصورتو شود منفعل می یحس ةافتد که قویماتفاق 

پس نفس است که با قوا  .ردیپذیتحقق نم یادراک ،صورت موجود در آن نفس از قوه و
 خود قوه مدرک صورت موجود درخود باشد نکهینه ا ؛ندکیصورت را درک م

 نهل عنفعاء المحسوس واإلاإلدراك: إنّما هو للنفس، وليس إلّا اإلحساس بالشي
كون ة فية قد تنفعل عن المحسوس، وتكون النفس الهيالحاسّ والدليل على ذلك أنّ

 وتدركء غير محسوس وال مدرك، فالنفس تدرك الصور المحسوسة بالحواس الشى
ی، طوس ؛23ص، «الف»1404 نا،یس نیا)صورها المعقولة بتوسط صورها المحسوسة 

 (.312ـ311ص ،2ج ،1375
 ةودر تعامل با ق یشود که عقل عملگفته می یعقل عمل یدر کارکردها یوقت نیبنابرا

 نیترز باالاکه  یتوان گفت که عقل قدسیم انسان است، ژهیانفعاالت و أمنش ،باعثه یوانیح
ت شده انفعاال شیدایپ أمنش و یافتهحضور  یدر مرتبة عقل عمل مراتب نفس ناطقه است،

اینکه  با یاهگ رایز ؛انفعاالت شده باشد شیدایپ أباعثه منش یوانیح ةخود قو نکهینه ااست؛ 
 شود.مینمنفعل  ،چون نفس توجه ندارد یول است،باعثه فراهم  یوانیسبب انفعاالت قوة ح

 یرون بشفن و یبه استنباط امور زندگ یعقل عمل ةاست که در مرتب یقدس عقل نیا نیهمچن
م ل حکافعاقبح  به حسن و یعقل عمل ةباست که در مرت یعقل قدس نیباالخره ا و ازدپردمی
 تمام ست،امنزه  یاشتباه خطا و و انیاز هر نس یهمان طور که عقل قدس نیبنابرا کند.یم

 اشتباه است. از خطا وی عار زین ینب اقوال و... ،افعال

 رسالت با مقام نبوت و یروح قدس رابطة عقل و. 12
ر ه یعن؛ یعموم خصوص مطلق است ،با نبوت و رسالت یصاحبان نفس قدس نمیا رابطة

ر ه یول؛ است یضرورتاً صاحب نفس قدسباشد،  دهیرسالت رس که به مقام نبوت و یکس
س بحث نفواز این رو  نشده. لیت نارسال ضرورتاً به مقام نبوت و یصاحب نفس قدس

 و (11ص ،1352 نا،ی)ابن س است دهمطرح ش یصاحبان وح مبحث نبوت و هم در ی،قدس
 شود یدستواند صاحب روح قیم یاکه هر نفس ناطقهچه این ؛مطلق نفوس ناطقه بارةهم در
 اشد.ب دهیبه مقام نبوت نرس یاز جانب حق تعال ؛ هرچند(28-27، ص1999 ،ی)فاراب

 ینفس قدس صاحبان عقل و ؛ایانب نانیجانش. 13
عقل  اب شاتحاد اتصال و و یعقالن ییشکوفادر  انسان ییسعادت نها ،لسوفانیف نظراز 
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آن را  شوند و ییراهنما یقیسعادت حق یبه سوها انسانرو الزم است اوالً  نیاز ا فعال است.
 یخلق یهالتیفض لیبه تحص اًیثان؛ ندیاشتباه نگر قدرت و... مانند لذت و یظاهر یهایکین با
نزاع  ثالثًا اختالف و؛ شوند تا به سعادت برسند وادار یرفتار یهالتیفض دادن انجام و

الزم  نیبنابرا. (96، صانکند )همیم دیحصول کمال او را تهد نوع انسان و ها وجودانسان
هم  و بخش،اعمال سعادت و ییسعادت نها را هم از شانیباشد که ا نآنا انیدر م یاست کس

فاضله است  نةیمد سیو رئ واکار به عهدة فرمانر نیا و آگاه کند، نیآفراز اعمال شقاوت
 .(441صب، ، 1404 نا،یابن س ؛ 39ص ،«ب»1405)همو، 
 شر برترباز همة افراد  یباشد که در کماالت بشر فرمانروا دیبا یکس یجامعه بشر در
ه ب وباشد ه یافتاتحاد  عقل فعال اتصال و اب و دهیامل رسک ییبه شکوفا عقل او یعنی است؛

؛ 122 و 120ص ،1995 ؛ همو،89-88، ص1999 ،یاهلل باشد )فارابةفیخل ها ومنزلة رب انسان
مانروا از طرف فر دیفاضله با نهیمد یفرمانروا نانیجانش .(455ص ،«ب»1404 نا،یابن س

 همچون یانبا نانیرو جانش نیاز ا د.نباش اول را داشته سیرئ یهایژگیهمة و وشده منصوب 
. (451ص ،«ب»1404 نا،یباشند )ابن سیالطاعه مو واجب ندایصاحب نفوس قدسن، آناخود 
 .دارند عصمت مطلق زین شانیا لذا

 یعقل قدس یاز اعطا قبلی عصمت صاحبان نفس قدس. 14
 طور مطلق هب یموهبت اله نیتحقق ا واز بد یصاحبان نفوس قدس گفته شود دیشا

بة مرت نیابه  دنیقبل از رس نآنا تیاما معصوم ؛ندامصون یانیعص و انیاز هر نس معصوم و
 قبل از شانیعصمت ا قلمرو گریبه عبارت د است؟ یفلسف هیچگونه قابل توج یوجود

 است؟چگونه  یموهبت اله نیمتصف شدن به ا
متصف شدن به  یراب یرتب تیمحدو یمشا اگرچه از جهتحکمای  گفت دیبا جواب در

متصف شدن  گرید سویاز  رسالت است، ایمقام نبوت  همانکه  اندمطرح کرده ینفس قدس
نکرده بلکه آن را ممکن  ینف ینب ریغ یبرا یحت به نبوت و دنیرا قبل از رس یبه نفس قدس

 موهبت نیبه ا دنیرس یبرا نیهمچن گفته شد. انبیا نانیجانش یطور که برا همان؛ انددانسته
 ریغ و یاله یموهبت ینفس قدسداشتن  اند.را مشخص نکرده یاز زندگ یامرحله سن و یاله

علم بنابر  یتوان گفت حق تعالیم حکمت مشا یتوجه به مبان رو با نیاز ا است. یاکتساب
شوند  لیخلقت خود نا تیغا نظام احسن که موجودات به مطلوب و جادیبر ا خود ییناعِ
، 3جان، ها )همافعال انسان اتیتوجه به علم به جزئ با ( و31، ص3، ج1375طوسی، )
از  قبل، اریاخت ی( از رو599ـ595ص ،1379همو،  ؛19ص ،1363 نا،یابن س ؛317ـ315ص
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 نیکه ا کندیمتصف م یرا به نفس قدس نآنا و ندیبیموهبت م نیا قیرا ال یافراد خلقت،
 خواهد داشت. یعصمت مطلق را در پ ،اتصاف

 يیروا یثبح. 15
 نیتربر و نیپنجم که پنج روح ذکر شده است شانیا یایاوص و ایانب یبرا ییمتون روا در
طة واسه را ب اانبیا و اوصی یحق تعال .ستین یآن کسببه  دستیابی نام دارد و یروح قدسآنها 
 و لیتر از جبرئباعظمت را ناز آنا یبرخ یحتو داده  یبرتر گرانیبر د یروح قدس نهمی
 هاست که صاحب خود را ب نیا یروح قدس اتیخصوص زا .کرده است یمعرف لیئکایم

ه ب یوح قدسرصاحب  .در آن راه ندارد یرییتغ چیکه ه یعلم؛ کندیعالم م یتمام عوالم هست
 نازل یمحک یکه از جانب حق تعال یدر موارد یحت؛ کنندیصادر م یماحکاین روح اواسطة 

... و دهندینم جامان یسهو شوند،یغافل نم خوابند،یمن یصاحبان روح قدس نشده باشد.
 :سدینویم یآمل یجواد استاد. (447ـ455ص ،1، ج1403 )صفار،

 دایاه پر شیگرا محبت و و دیاز راه ام انسان کامل یعقل عمل تواند درینم طانیش
 اریز ؛ابدیاه بعلم ر و شهیاو از راه اند یتوان آن را ندارد که در عقل نظر زین کند و

جرد تام تاز  طانیش رود.یاز آن باالتر نم است و الیخ وهم و ،طانیمرحلة نفوذ ش
غضب  شهوت و ةاز محدود یعمل شه در بخک چنان ؛ستیبرخوردار ن یعقل
ی، آمل ی)جواد ابدییراه نم یتبر و یتول ثار،یا به مرحلة اخالص، گذرد وینم

 .(198ص ،6ج ،1385
ر از هاست  دهیرس یعقل قدس ةبه مرحل کامل شده و او یعمل و یکه عقل نظر یکس

 .(193ص ،1389 ماند )همو،یدر امان م رسته و یفراموش نوع غفلت و

 بندیجمع
به  گاهیاج اند و در آن مقام ودهیرس یبه مرتبة عقل و روح قدس ناآنجا که معصوم از

 یبه برادر آن مرت یهاشتبا گونه خطا و چیند، هاعالم یشهود و یهمة عوالم به نحو حضور
 یقوا است و منیمه آن مسلط و یقوا و یبر عقل عمل نآنا ی. روح قدسستیمتصور ن شانیا
 ر مرتبةد از این رو .کنندیکار م یعقل قدس ریتدب تحت حکم و یبه وساطت عقل عمل رکهمح
 نامعصوم نیبنابرا زند.یسر نم شانیاز ا یاشتباه خطا و چیه گفتار، اعم از رفتار و ،زیفعل ن

 ند.ا... مصونو ذهول غفلت، ان،ینس اشتباه، به طور مطلق از خطا، یعمل و یدر تمام مراتب عقل



 107  ماهیت قلمرو عصمت معصومین در حکمت مشا

 منابع
 .ميقرآن کر* 
چـا  اول،  ،نـورانی عبـداهلل اهتمـام ، بـهالمبدء و المعاد(، 1363بن عبداهلل ) نیحس نا،سی ابن .1
 تهران. ،یمطالعات اسالم ةسسؤم
 الوثقى، رشت. ةعرو ةمطبع ،یمکری بهمن اهتمام ، بهنامهمعراجق(، 1352)ــــــــ  .2
 قم. دار،یچا  اول، انتشارات ب دارفر،یمحسن ب قی، مقدمه و تحقالمباحثات(، 1371)ــــــــ  .3
 چا  اول، نشر البالغه، قم. ،هاتیشارات و التنباإل(، 1375)ــــــــ  .4
 پـژوه،دانش یمحمـدتق حیو تصح ، مقدمهبحر الضالل یمن الغرق ف ةالنجا(، 1379)ــــــــ  .5

 .تهران تهران، دانشگاه انتشارات دوم، چا 
 چـا  دوم، د،یـعم یدکتـر موسـ حیو تصح ی، مقدمه و حواشالنفس لةرسا(، 1383)ــــــــ  .6

 همدان. نا،سییدانشگاه بوعل
 قم. دار،یانتشارات ب ،نایرسائل ابن سق(، 1400)ــــــــ  .7
قلـم، چـا  دوم، دار ال ،یعبـدالرحمن بـدو قیمقدمه و تحق، الحکم ونیعم(، 1908)ــــــــ  .8
 .روتیب
 .سیپار ن،ویبلیدار ب ،یاد االهوانؤف قیتحق ، مقدمه واحوال النفس لةرسام(، 2007)ــــــــ  .9
 ،یمسـالاالعـالم اإ ةمکتب  ،یعبـدالرحمن بـدو قیتحق ،قاتیالتعلالف(،  ،ق1404)ــــــــ  .10
 .روتیب
 قم. ،یشاهلل المرع ةيآ مکتبة د،یزا دیسع حی، تصح(اتیء )الهالشفاب(،  ،ق1404)ــــــــ  .11
م، چـا  دو ،هاتیشارات و التنبشرح نمط هفتم از کتاب اإل ديتجر(، 1386احمد ) ،یبهشت .12

 بوستان کتاب، قم.
گاه چا  دوم، انتشـارات دانشـ ،یمطهر یمرتض قیو تعل حیتصح ،لیالتحص(، 1375) اریبهمن .13

 تهران، تهران.
ا  چـ، در قـرآن امبرانیپ رةیس ؛ميقرآن کر یموضوع ریتفس(، 1385عبداهلل ) ،یآمل یجواد .14

 چهارم، نشر اسراء، قم.
 ، چا  دوم، نشر اسراء، قم.و نبوت یوح(، 1389)ــــــــ  .15
 م.، چا  اول، نشر البالغه، قشاراتاإل یشرح نیالمحاکات ب(، 1376) نالدیقطب ،یراز .16
، چـا  دوم، در باب نفـس هاتیرات و تنبشرح اشا(، 1391) دحسنیس ،یسعادت مصطفو .17

 ، تهران.انتشارات دانشگاه امام صادق
، چـا  دوم، دار آل محمد ليفضا یبصائر الدرجات فق(، 1403بن حسن ) صفار، محمد .18

 .روتیب ،یالتراث العرب اءیاح



 108  1400/ پايیز ـ زمستان  13پیاپی  سال هفتم/ شماره دوم /

 نشـر ، چـا  اول،مـع المحاکـات هاتیشارات و التنبشرح اإل(، 1375) نیرالدینص ،یطوس .19
 قم.البالغه، 

 .روتیضواء، ب، چا  دوم، دار األالمحصل صیتلخق(، 1405)ــــــــ  .20
 ةسســؤچــا  اول، انتشـارات م ،یوحـ شناســیمعرفت(، 1390) محمــد دیسـ ،ینیامعـارف .21

 قم. ،ینیامام خم یو پژوهش یآموزش
عه چا  اول، سازمان مطال ،يیبه نظام حکمت صدرا یدرآمد(، 1391عبدالرسول ) ت،یعبود .22

 .تهران ،(سمت) هادانشگاه یعلوم انسان کتب نیتدو و
 قیـمقدمـه و تحق ،یغـازان لیاسماع دی، السفصوص الحکم و شرحه(، 1381ابونصر ) ،یفاراب .23

 تهران. ،یچا  اول، انجمن آثار و مفاخر فرهنگ ،یاوجب یعل
چـا  دوم،  ن،یاسـی محمدحسـن آل قیـ، تحقفصـوص الحکـم(، ، الـفق1405)ــــــــ  .24

 .قم دار،یانتشارات ب
لمکتبـه نجار، چا  دوم، ا یدکتر فوز قیو تعل قی، تحقهمنتزع لفصو(، ، بق1405)ــــــــ  .25

 ، تهران.الزهرا
بـوملحم،  ی، مقدمه و شرح دکتر علو مضاداتها ضلةالفا نةيالمدآراء اهل م(، 1995)ــــــــ  .26

 .روتیالهالل، ب ةچا  اول، مکتب
اول،  بـوملحم، چـا  یدکتـر علـ قیمه و تعلمقد ،نةيالمد سةايکتاب السم(، 1999)ــــــــ  .27

 .روتیالهالل، ب ةمکتب
 اول، چـا  پـژوه،دانش یو مقدمه محمـدتق قیتحق ،یللفاراب اتیالمنطقق(، 1408)ــــــــ  .28

 قم. ،یالمرعش اهلل ةيآ ةمکتب
 قم. ،ی، چا  اول، انتشارات حکمت اسالمحکمت مشا(، 1393) یارعلی ،ییروزجایکرد ف .29
مؤسسة ، چا  دوم، انتشارات ترجمه و شرح کتاب نفس شفا(، 1388) نیمحمدحس ،یجینائ .30

 قم. ،ینیامام خم یپژوهش و یآموزش
 


