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ABSTRACT
Attracting the love of God is one of the goals of the sending the prophets 
and their caliphs, which is the result of many factors, including the growth 
of the virtues of individual morality. Rationality as one of the virtues of the 
individual morality, is necessary to benefit from the universe knowledge. The 
present study is a descriptive-analytical method and library and software col-
lects and quotes from verses of the Quran and narrations of the Infallibles 
(AS) and emphasizes the views of Ayatollah Javadi Amoli in examining the 
role of rationality in attracting God's love has reached the following results: 
obedience to the divine commands and the infallibles (AS), in order to call to 
contemplation about the universe, is an important factor in achieving the love 
and knowledge of God, that with its increase the true faith can be obtained; 
Therefore, rationality is a divine resource for planning in the affairs of life and 
reforming the affairs of the Hereafter, which leads to the emergence of true 
faith and the acceptance of Allah [Haqq] as the only beloved.
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با رویکردی بر نظرات آیت  اهلل جوادی آملی
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چکیده
است  ایشان  اوصیای  و  پیامبران  بعثت  اهداف  جمله  از  خداوند  محبّت  جلب 
که معلول عوامل فراوانی از جمله رشد فضایل اخالق فردی است.عقل  ورزی 
به  عنوان یکی از فضایل اخالق فردی، امروزه برای بهره  گیری از شناخت جهان 
هستی ضرورت دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و جمع  آوری 
کتابخانه  ای و نرم  افزاری و استناد به آیات قرآن و روایات معصومان  )ع( و تأکید 
بر نظرات آیت  اهلل جوادی آملی  در بررسی نقش عقل  ورزی بر جلب محبّت 
الهی و معصومان  )ع(،  اوامر  از  یافته است کهتبعیّت  نتایج دست  این  به  خداوند 
در دعوت به تدبّردر مورد جهان هستی، عامل مهم دستیابی به محبّت ومعرفت 
خداوند است که با افزایش آن ایمان واقعی حاصل می  شود؛ بنابراین عقل  ورزی 
که  است  امور آخرت  اصالح  و  زندگی  امور  در  تدبیر  برای  الهی  سرمایه  ای 

منجر به بروز ایمان واقعی و پذیرش حق به  عنوان تنها محبوب می  شود.

واژگانکلیدی: محبّت خدا، عقل، عقل  ورزی، آیت  اهلل جوادی آملی
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مقدمه
وجود انسان از دو بُعد مادی)بدن( و بعد روحی تشکیل شده است. بعد روحی انسان نیز به 
نوبه خود دارای دو جنبه شناختی و عاطفی است. از بعد شناختی با عنوان  های مختلفی چون 
فکر، ذهن، ادراک و... و از بعد عاطفی نیز با تعبیرات مختلفی مانند قلبی، گرایشی و انگیزشی 
یاد می  شود. بعد شناختی یا قوه عاقله، عهده  دار شناخت جهان هستی است که انسان با تکیه 
بر آن می  تواند جهان هستی را درک کند. آیات و روایات بسیاری وجود دارد که به تبیین 

جایگاه و اهمیّت به  کارگیری قوه عاقله اشاره دارد. خداوند متعال در این زمینه می  فرماید: }َو 
َتریِف  َو  َموِتا  َبعَد  االرَض  ِبِه  َفأحیاء  ِرزٍق  ِمن  الَسماِء  ِمَن  اهلُل  أنَزَل  َما  َو  الَنهاِر  َو  الیِل  اخِتالِف 
الریاِح آیاٌت ِلقوٍم َیعِقلوَن{)جاثیه: 5(؛ و در رفت و آمد شب و روز و آنچه خدا از آسمان 
روزی )برای خلق از برف و باران( می فرستد و زمین را پس از خزان مرگ دیگر بار بدان  ها 
زنده می سازد و در وزش بادهای عالم، در همه این موجودات برای خردمندان جهان آیاتی 
)از قدرت صانع( پیدا است . پس کسانی را که از عقل خود بهره نمی  برند، توبیخ می  کند و 
بر  و  بر شما  }أٍف َلُکم َو ِلَا َتعُبدوَن ِمن ُدوِن اهلِل أَفال َتعِقلوَن{)انبیاء: 67(؛ اف  می  فرماید: 
آنچه به جز خدای یکتا می پرستید، آیا شما عقل خود را هیچ کار نمی بندید؟زیرا آن  ها به دلیل 
عدم استفاده از قدرت عقل و اندیشه در انتخاب معبود واقعی، دچار گمراهی شده، به بیراهه 

رفتند و غیر خدا را پرستش کردند.
با توجه به اهمیّت و جایگاه استثنایی عقل  ورزی، به  عنوان یکی از فضایل اخالق  بنابراین 
فردی و نقش تعیین  کننده آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان، این سؤال مطرح می  شود که 
چگونه می  توان با توسعه آن محبّت خداوند را جلب کرد؛ زیرا در جامعه امروزی نیز به دلیل 
اشتغال بیش از حد به امور ماّدی، توسعه فناوری و پرداختن به امور ظاهری، انسان  هاکمتر مجالی 
برای تفکر پیدا می  کنند؛ یعنی عقل  ورزی و بهره  گیری از قدرت اندیشه و استدالل کم  رنگ 
شده و آثارش به وضوح در عواقب و پشیمانی  های بعد از انجام دادن عمل به  خوبی قابل حس 
و درک است. از این رو الزم است که به عوامل مؤثر در تقویت و گسترش این سرمایه الهی 
بیشتر پرداخته شود. بنابراین بررسی نقشرشد عقل  ورزیدر افراد به جهت کسب محبّت خداوند 
ضرورت دارد؛ پس در این پژوهش سعی شده است که عالوه بر بررسی جایگاه عقل  ورزی از 
نظر آیات و روایات و کالم بزرگان علم اخالق چون آیت  اهلل جوادی آملی، به این سؤال نیز 

پاسخ دهد که تقویت عقل  ورزی، چه نقشی در جلب محبّت خداوند دارد؟
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در مورد پیشینه تحقیق می  توان به مواردی اشاره نمود؛ از جمله مقاله »نسبت عقل و ایمان 
در آموزه  های اسالمی« از آقای محمد فنایی اشکوری که در مجله معرفت )شماره 133، سال 
1387( چاپ شده است، ضمن معّرفی ایمان به عنوان مؤلفه  ای مبنی بر معرفت، عقل به معنای 
قوه فهم و تفّکر بشری را راه عادی و عام برای دست  یابی به معرفت می  داند. متکلّمان اسالمی 
و فالسفه نیز با اتّکا بر توانایی عقل بشری در فهم دین، به تبیین مفاهیم دینی و اثبات باورهای 
بنیانی دین می  پردازند. با این  که عقل آدمی نیز مانند وجودش محدود و متناهی است و درک 
همه حقایق نامتناهی فراتر از توان عقالیی بشر است، امّا عرفای اسالمی نیز عالوه بر تأکید بر 
محدودیت عقل آدمی، بدون انکار ارزش  های آن، راه تجربه باطنی و دل را برای شناخت 
حقایق قدسی در پیش گرفته  اند که هر چند فراتر از درک عقل است، امّا رازی که ناسازگار 

با عقل و در تعارض با آن باشد، وجود ندارد.
همچنین مقاله »تبیین مفهوم عقل و عقل  ورزی از منظر روایات به عنوان مبنایی برای سرمایه  های 
سازمان )انسانی، اجتماعی، روان  شناختی، معنوی(« از آقایان احسان رحیمی، حسن زارعی متین 
و حسین پرکان در نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی)دوره5، شماره 4، زمستان 1397( به چاپ 
انواع سرمایه  های سازمانی معّرفی  رسیده است که عقل و عقل  ورزی را به  عنوان مبنایی برای 
می  کند و روایات مطرح  شده در زمینه ویژگی  های عقل و مشتقات آن را با بهره  گیری از دو 
الگوی راین و برنارد و کینگ و هولوکس تحلیل می  کند که نشان می  دهد همه ویژگی  های عقل 
و عقل  ورزی مطرح در روایات، نه تنها متضّمن ویژگی  های سرمایه  های یادشده بود، بلکه فراتر از 
آن  ها است؛ به  طوری  که می  توان گفت سرمایه معنوی جلوه  ای از عقل  ورزی در ساحت اندیشه، 
سرمایه روان  شناختی جلوه  ای از عقل  ورزی در ساحت گرایش  ها و صفات و سرمایه اجتماعی از 

عقل  ورزی در ساحت اعمال و رفتارهای انسان است.
مقاله دیگر با عنوان »عقل نظری و عقل عملی از نظر مالصدرا« نوشته خانم اکرم عسکرزاده 
مزرعه که در دو فصلنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی ساو اندیشه )سال دوم، شماره5، سال 
1398( چاپ شده است، عقل فطری را شامل دو قوه عقل نظری و عقل عملی می  داند که 
اکتسابی هستند و فاعل شناسا با طی کردن مراحل مختلف، قوه عقالیی نظری و عملی را از 
مرحله بالقوه به مرحله بالفعل می  رساند. سیر استکمالی عقل نظری و عملی، موجب استکمال 
فاعل  در  ایجاد و شکل  گیری درک صادق  برای  مناسب  بستر  و  فاعل شناسا می  شود  نفس 

شناسا را مهیا می  کند.
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با بررسی پیشینه تحقیقات انجام  شده در زمینه عقل  باوری در آیات و روایات، این نتیجه 
حاصل شد که تاکنون پژوهش مشابهی با موضوع مقاله پیش  رو انجام نشده است.

1- مفهوم  شناسی

1-1.محّبت
دوست  موّدت،  دوستی،  مهر،  معنای  به  لغت  در  و  بغض  متضاد  »ُحّب«  ریشه  از  محبّت 
داشتن )ابن  منظور، 1414ق، 1: 298؛ فیّومی، 1414ق، 2: 117؛ ابن  سیده، 1421ق، 2: 542( 
وعشق و دل  دادگی )جوهری، 1404ق، 1: 105( است و در اصطالح نیز به معنای اتّحاد میان 
محّب و محبوب است که جز به سبب مالیمت با طبع حاصل نمی  شود )نراقی، 1386: 566(؛ 
ارتباط وجودی بین محّب و محبوب که نوعی جذب    شدن آگاهانه و ویژه بین انسان و کمال 
شده  گرفته  دانه  معنای  به  »حبه«  و  »َحبََب«  از  »حّب«   .)114  :1  ،1360 )طباطبایی،  است  او 
است؛ چون محبوب در تخم و دانه مرکزی قلب محب رخنه می  کند که از آن به سودای دل 
یاد می  شود )جوادی آملی، 1394، 7: 98؛ جوادی آملی، 1388، 8: 268(. میل به چیزی که 
می  بینی و آن را خیر می  پنداری بر سه وجه است:1-محبّت برای لّذت  جویی 2-محبّت برای 
منفعت  طلبی و 3- محبّت به خاطر فضیلت و خصوصیّت ارزنده؛ مانند محبّت الهی بر بنده که 
عطای نعمت  ها است و محبّت بنده به خدا که درخواست تقّرب و نزدیکی به پروردگار است 

)راغب اصفهانی،1387: 169(. در پژوهش حاضر منظور از محبّت، نوع سوم  محبّت است.

2-1.عقل
عقل در لغت به معنای فهم، معرفت و درک )قرشی  بنابی، 1307، 5: 28(، علم)حسینی  زبیدی، 
اصفهانی،  )راغب  پایبند  با  شتر  بستن  مانند  ایستادن  باز  و  کردن  بند    ،)504  :15  ،1385
1387:578(، منع، جلوگیری و بازداشت )ابن  منظور، 1414ق، 11: 458؛ جوهری، 1404ق، 
به  اختیاری  به صورت  به معنای ملکه و حالتی در نفس است که  5: 1769( و در اصطالح 
خیرات و منافع دعوت می  کند و از شرور و ضررها اجتناب می  نماید)مجلسی، 1404ق، 1: 
25(.به نیرویی که آماده برای پذیرش علم است)همان( و دانشی که با آن نیروی باطنی انسان 
و عقل  فطری  طبیعی  است: عقل  بر دو گونه  نیز عقل گفته می  شود که  می  برد  از آن سود 
اکتسابی از مسموعات. هرگاه عقل فطری در انسان نباشد، عقل اکتسابی و شنیده  ها هم سود 
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نمی  بخشد)همان(؛ همچنین به معنای غریزه  ای است که به  وسیله آن، انسان برای فهم خطاب 
مهیا می  شود)فیّومی، 1414ق، 2: 423( و نیرویی در دل آدمی است که او را از کار زشت باز 

می  دارد و به  عنوان یک نیروی شناختی، زشت و زیبا را جدا می  سازد)ورام،1436ق: 554(.

2- اقسام محّبت به خدا
یکی از باالترین اقسام محبّت، محبّت اهل معرفت از بندگان نسبت به خداوند است که 
به خداوند است.  از قلب آدمی و فراهم  شدن زمینه نزدیکی  ثمره برداشته  شدن موانع غفلت 
این نوع محبّت به سه شکل فطری، اکتسابی و موهبتی قابل دست  یابی است )نراقی، 1386: 

.)570-590

1-2.فطری
به شکل فطری در درون خودش دارد،  به خدا را  ابتدای خلقت، محبّت  از همان  انسان 
ولی به خاطر دل  مشغولی به دنیا در حجابی از غفلت قرار گرفته است. علمای اخالق معتقدند 
که هیچ دلی نیست که از لمعه محبّت در آن نوری نباشد و از نشئه آن در او شوری نباشد. 
پس بیشتر اقسام محبّت، فطری و طبیعی است و به اختیار آدمی نیست. بنابراین نیاز به کسب 
در  هر کس  مصنوع. پس  و  محبّت صانع  و  معلول  و  علّت  محبّت  مانند  ندارند؛  تحصیل  و 
این قسم از محبّت ناقص باشد، به همان اندازه فطرت او معیوب است )نراقی، 1386: 570(. 
بنابراین همه اشیا و پدیده  های عالم همراه با تسبیح  گویی پروردگار، به او محبّت تکوینی دارند 
که مانند کیفیت تسبیح آنان از فهم انسان به دور است )جوادی آملی، 1388، 8: 307(. در 
حقیقت، فطرت حق  پویی، حق  شناسی و حق  خواهی، نحوه هستی و هویّت انسان است و هیچ 
انسانی بدون چنین فطرتی خلق نشده و نمی  شود )جوادی آملی، 1385: 55(؛ یعنی همان  طور 
که اصل دین محبوب انسان است، خداوند سبحان نیز که اعتقاد به توحید او در رأس دین 
است، محبوب انسان است و هر چه به  طور ذاتی محبوب انسان باشد، فطرت نیز به او گرایش 
اولیه  بنابراین طبق آیات قرآن1و روایات وارده، هسته  دارد)جوادی آملی، 1398الف: 28(. 
محبّت به حق در روح نوع انسان، به شکل فطری و تکوینی به ودیعه نهاده شده است و هر 
انسانی خواسته یا ناخواسته از این محبّت الهی بی  بهره نبوده و جرعه  ای از آن را چشیده است، 

1- . روم: 30؛ یس: 60 و 61؛ اعراف: 171.
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البتّه انسان مؤمن با پرورش این حّب الهی، عشق و محبّتش را نسبت به خداوند روزبه  روز بیشتر 
کرده و به  واسطه آن زمینه را برای کسب توفیقات بیشتر فراهم می  کند.

2-2.اکتسابی
دراین نوع از محبّت، خود انسان باید مراحل مجاهدت و سلسله مراتب را پشت سر بگذارد؛ 
یعنی با تالش و ریاضت فراوان، زمینه دست  یابی به آن را فراهم کند. علمای اخالق نیز در این 
زمینه معتقدند که محبّت به اختیار و کسب نادر است؛ مانند محبّت به احسان و انعام )نراقی، 
1386: 57( تحصیل این نوع محبّت، به معرفت خدا، تقویت آن و مسلّط ساختن آن بر خزانه 
دل و تحصیل معرفت نیز بر مواظبت بر طاعات و عبادات، ابتهال به درگاه خداوند و پی بردن 
به وجود خداوند از طریق مصنوعات وابسته است که تحصیل این نوع محبّت و معرفت برای 
همه کس مقدور است و نرسیدن بعضی از افهام به آن، به جهت کوتاهی در تفّکر و تدبّر 
و اشتغال به شهوات دنیا و لّذات نفسانیه است )همان: 591-590(؛ بنابراین این نوع محبّت، 
نیازمند مجاهدت و تالش فراوان آدمی در میدان زندگی است. پس هر کس باید بتواند با 
مهار نفس بر قوای علمی و عملی خود چیره شود؛ یعنی در استدالل، حس، خیال و وهم را 
تحت سیطره عقل نظری دربیاورد و در عمل نیز قوای شهوت و غضب را مهار و تحت نفوذ 
عقل عملی درآورد که زمینه دست  یابی به محبّت الهی برایش فراهم شود و بتواند از آثار و 

برکات آن در زندگی بهره  مند شود.

3-2.موهبتی
و  موهبت  حقیقت  در  و  می  شود  تعالی حاصل  عنایت حق  اساس  بر  محبّت  از  نوع  این 
برای  الزم  شایستگی  و  استحقاق  زیرا  است؛  واقعی  محبوبان  به  متعال  خداوند  ویژه  عنایت 
لّذت و محبّتی  بزرگان علم اخالق، هیچ  دریافت چنین رتبه و درجه  ای را دارند. در کالم 
او  عطیّت  و  احسان  خوان  از  که  نیست  احسانی  هیچ  و  نباشد  او  نعمت  ثمره  از  که  نیست 
نباشد )همان: 572(. این الطاف و کرامات الهیّه مخصوص بندگانی است که نسبت خود به 
پروردگار را شناخته  اند و دانسته  اند که شرافت و کمالی نیست، مگر معرفت به او.بنابراین با 
مواظبت بر طاعات و عبادات، اجتناب از گناهان کبیره، متّصف شدن به اوصاف فاضله و شوق 
به لقای الهی، خود را به این سعادت رسانده  اند )همان: 600(؛ بنابراین، عنایت ویژه خداوند 
منحصر به کسانی است که سراسر عمر خود را در راه معرفت خداوند به کار گرفته  اند، در 
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از این طریق، شأنیت الزم برای کسب موهبت و  به درجه کمال رسیده  اند و  طریق معرفت 
عنایت ویژه خداوند متعال را به دست آورده و خود را از دیگران ممتاز ساخته  اند.

3- راه  های دست  یابی به محّبت خداوند
انسان از دو طریق می  تواند محبّت به خدا را کسب کند: به شکل مستقیم، با انجام اموری 
همچون ترک گناه، قطع عالقه از دنیا، یاد خدا، نماز شب، ترک هوا، تفّکر و پذیرفتن والیت 
طهارت،  و  توبه  همچون  اموری  انجام  با  غیرمستقیم،  شکل  به  و  معصومان  )ع(  و  رسول  )ص( 
نیکوکاری، صبر، جهاد در راه خدا، شکرگذاری، توّکل، تقوا، عدل، یاد مرگ، سوز دل، 
خدمت به خلق، دوستی به خاطر خدا و کم  خوری، کم  خوابی و کم  حرفی )خلیلی،1432ق: 
564-574( که به علّت گسترده بودن بحث، در این پژوهش فقط به شکل موردی به آن  ها 

اشاره شد.

4- بررسی نقش عقل  ورزی در جلب محّبت خدا
خداوند متعال نیز در آیات متعّددی از قرآن و ائمه  )ع( در کالم خویش، پیروان خود را به 
اندیشیدن و عقل  ورزی دعوت می  کنند و از آنان می  خواهد که با تفّکر در عالم خلقت و جهان 
هستی، به وجود خالق عظیم و قادر مطلق پی ببرند و فقط او را الیق محبّت و عشق  ورزیدن 
بدانند؛ زیرا فقط او غنّی مطلق و برآورنده همه نیازهای بشری است.بنابراین اندیشیدن و به 
کار گرفتن عقل، یکی از دستورات موّکد الهی و معصومان  )ع( است که بی  شک نتایج پرباری 
را در زندگی دنیا و آخرت به دنبال خواهد داشت.در حقیقت، می  توان گفت که عقل انسان 
عهده  دار سامان دادن به همه ابعاد، رفتارها و شناخت جهان هستی است که با درک برتری 

آخرت بر دنیا، از دنیا برای رسیدن به سعادت نهایی در آخرت، بهره می  گیرد. 

1-4.درآیاتقرآن
کرده  اشاره  انسان  سعادت  در  آن  نقش  و  عقل  جایگاه  فراوانیبه  آیات  متعالدر  خداوند 

لحیاُه الُدنیا إاّل َلِعٌب َو َلٌو َو َلداُر  }َو َما ا می  فرماید:  انعام  آیه 32 سوره  در  مثال  عنوان  است؛به 
هوس  رانی  و  بازی  جز  دنیا  زندگی  و  32(؛  )انعام:  أَفالَتعقلون{  قُوَن  َیّ ذیَن  ِلَ خرٌی  االخرِه 
یعنی خداوند  نمی کنید؟  تعّقل  آیا  است،  نیکوتر  تقوا  اهل  برای  و همانا سرای دیگر  نیست 



 128  فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث   سال اول/ شماره 1/ بهار 1400/ پیاپی 1

برتری  به  خود  تا  می کند  دعوت  اندیشیدن  به  را  مردم  آخرت،  و  دنیا  میان  مقایسه  از  پس 
آخرت بر دنیا پی ببرند )جعفری، 1376، 3: 374(. در حقیقت مقایسه بین دو چیز است که 
به آن خیر  برتر و نسبت  از دیگری  از آن  ها  امّا یکی  از خیر و خوبی دارند؛  هر دو سهمی 
است)زینلی، 1398: 140(؛ یعنی با عقلی که خدا در آنان به ودیعت سپرده بین حق و باطل و 
خوب و بد تمییز می  دهند)موسوی همدانی، 1374، 18: 23(. بنابراین اندکی تأمّل و تعّقل در 
آیات کافی است که انسان، خدا را دوست بدارد؛ زیرا از آثار توحید ناب و مبتنی بر دلیل، 
محبّت خالص است)جوادی آملی، 1388، 8 : 271(. اندیشیدن درباره نعمت  های خداوند از 
باالترین عبادت  هاست؛ زیرا اگر مردم درباره عظمت خداوند می  اندیشیدند، نافرمانی خدا را 
نمی  کردند)ورام، 1436ق: 457(؛زیرا نگرش صحیح در کارها باعث نجات از غرور و تصمیم 
با  مشورت  و  نشانگر هوشیاری  اندیشه  و  دقّت  است.  پشیمانی  و  تفریط  از  رهایی  رأی،  در 
دانایان باعث استواری یقین و نیروی بینش است. پس انسان باید پیش از تصمیم به کاری در 
آن اندیشه کند و قبل از اقدام به کاری، به آن کار فکر کند و پیش از دست به کار شدن، 
به عنوان یکی از راه  های شناخت خداوند  بنابراین، عقل  ورزی  مشورت نماید)همان: 485(. 
اتّکا بر توانایی  های این قوه، توانسته  اند به  با  است که همه بزرگان دین، متکلّمان و فالسفه 
بندگان  نیز  بنابراین خداوند متعال  بپردازند.  اثبات باورهای اساسی آن  تبیین مفاهیم دینی و 
خود را همواره به عقل  ورزی دعوت می  نماید تا عالوه بر تبعیّت از فرمان خدا و معصومان  )ع(، 
با معرفت پیدا کردن نسبت به خداوند، زمینه کسب محبّت الهی را فراهم کنند؛ چون تا وقتی 

انسان کسی را خوب نشناسد، نمی  تواند او را دوست داشته باشد. 
با توجه به دیگر آیات قرآن نیز، استفاده از نعمت عقل و به  کارگیری آن در امور زندگی 
آثار بی  شماری مانند پیروی از بهترین آرا )زمر: 17-18(، درس گرفتن از حقایق موجود در 
عالم )بقره: 164(، موعظه  پذیری)قصص: 60، انعام:32 ( وعبرت  گیری از گذشتگان)صافات: 
136-138( دارد. همچنین عقل و عقل  ورزی از نظر معصومان  )ع(، سرمایه  ای است که خداوند 
متعال برای انسان خلق فرموده است تا انسان بتواند با به  کارگیری آن در دنیا و آخرت، سعادت 
خود را ایجاد کند. با این بیان می  توان سرمایه  های مطرح  شده )یعنی انسانی، اجتماعی، معنوی و 
روان  شناختی( را از جمله ارزش  افزوده  های عقل در زندگی دنیا دانست؛ به  عالوه طبق روایات، 
همین سرمایه میزان سنجش و ارزیابی انسان خواهد بود)رحیمی و دیگران، 1397: 598(، البتّه 
قرآن بر اندیشه  ای صحه می  گذارد که به موجب آن انسان به سوی خداوند حرکت نموده و 
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در پرتو آن به سعادت ابدی نایل گردد؛ بنابراین انسانی که از تعالیم پروردگار فاصله بگیرد، 
به همان اندازه اندیشه  اش رو به زوال می  نهد و فضای روحش در تاریکی فرو رفته و در نهایت 
به خسران ابدی دچار می  شود )خوشخو و دیگران، 1391: 17(. بر این اساس می  توان گفت 
اندیشه و تعّقلی مورد تأکید آیات و روایات و بزرگان دین است که موجب رسیدن به خداوند 
شود و یاد خدا را در رأس همه امور قرار دهدکه ثمره و بهره نهایی محبّت داشتن به خداوند 

متعال است.

2-4.درروایات
را که خداوند خلق  اولین چیزی  علی!  »یا  می  فرماید:  علی  )ع(  امام  به  پیامبر  )ص(در وصیت 
شو،  دور  فرمود:  و  آمد  نزدیک  عقل  آی،  نزدیک  فرمود:  عقل  به  بعد  است.  عقل  فرمود 
پس دور شد. آن  گاه فرمود: به عزت و جاللم مخلوقی محبوب  تر از تو نیافریده  ام. به  وسیله 
تو عقاب می  کنم، بخشش می  نمایم و ثواب می  دهم« )طبرسی، 1370، 2: 403(. امام علی  )ع( 
فیض  27؛   :1 1407ق،  ِبااَلموات«)کلینی،  إال  الُیقاس  َو  لَحیاِه  َفقُد ا الَعقِل  »َفقُد  می  فرماید:  نیز 
با مردگان  نبودن زندگی است؛ زیرا بی  خردان فقط  نبودن عقل،  کاشانی، 1383، 8: 258(؛ 
مقایسه می  شوند و »اعقَل الناُس َمن َغَلَب جّد هزُله و استظَهَر َع َهواُه ِبَعقِله« )انصاری قمی، 
بی  تا: 171؛ محمدی ری  شهری، 1384، 10:518(؛ خردمندترین مردم کسی است که جدی 
نیز  و  بگیرد  کمک  عقلش  از  خود  هوس  برابر  در  و  باشد  چیره  مسخرگی  اش  بر  بودنش 
می  فرماید: »رأُی الَرُجِل میزاُن َعقُله« )تمیمی آمدی، 1366، 6: 95(؛ رأی مرد ترازوی عقل 
او است؛ یعنی به  وسیله رأی یک نفر می  توان میزان عقل او را سنجید و از میزان استحکام و 

ضعف رأی و اندیشه هر کس قدر عقل او را می  توان معلوم کرد.
َلُه  »َمن کَن عاِقاًل َکَن  می  فرماید:  عاقله  قوه  به  کارگیری  اهمیّت  بیان  در  نیز  امام صادق  )ع( 
ّنة« )کلینی،1407ق، 1: 11(؛هر که عاقل است، دین دارد و هر  لجَ دیٌن َو َمن َکَن َلُه دیٌن َدَخَل ا

که دین دارد، به بهشت می  رود.امام علی  )ع( نیز می فرماید: »أفَضُل الّناِس عقاًل أحَسَنُ تقدیرًا 
کسی  مردم  عاقل  ترین  52(؛   :1366 آمدی،  )تمیمی  َمعاِدِه«  ِبإصالِح  اهامتمًا  ُه  أَشدُّ و  ِلَعاِشه 
است که در امور زندگی  اش بهتر برنامه  ریزی کند و در اصالح آخرتش بیشتر هّمت نماید. 

از امام باقر  )ع( و امام صادق  )ع(نیز در جواب پرسش از دلیل خلقت عقل روایت شده است: »لا 
َخَلق اهلُل العقَل ...فقاَل: و عزیت و جالیل َما َخَلقت َخلقًا أحَسُن ِمنَک، إیاَک آِمر َو إَیاَک أهَنی و 
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إَیاَک ُاثِیُب َو إیاَک ُاَعاِقُب« )مجلسی،1387، 1: 96(؛ وقتی خدای سبحان عقل را آفرید...به او 
فرمود: به عّزت و جاللم سوگند که موجودی بهتر از تو نیافریدم، تو را امر و نهی خواهم کرد 
و ثواب و عقابم متوجه تو است؛ همچنین از ایشان مروی است که: »به سبب جوالن دادن فکر، 

رأی پرمنفعت فراهم می  شود« )نراقی، بی  تا، 1: 166(.
 از امام رضا  )ع( نیز سوال شد که حّجت خدا بر خلق در این زمان چیست؟ فرمود: »عقل 
است که انسان به کمک آن پیامبر و امام راستین را از مّدعی دروغین نبّوت و امامت تشخیص 
می  دهد و اّولی را تصدیق و دومی را تکذیب می  کند« )حرانی، 1382: 450(و نیز از ایشان 
روایت شده است که فرمود: »عبادت به زیادی نماز و روزه نیست، بلکه عبادت تفّکر کردن 
در امر پروردگار است« )کلینی، 1407ق، 2: 55(.بنابراین با توجه به روایات رسیدهاز پیامبر  )ص( 
و معصومان  )ع(، عقل سرمایه   ای ارزشمند است که خداوند متعال در اختیار انسان قرار داده 
است تا با به  کارگیری آن در جهت شناخت معبود و محبوب واقعی و فانی بودن دنیای ماّدی، 
مقّدمات الزم برای کسب معرفت الهی را فراهم کند و به ثمره این معرفت و شناخت، خود 
را در زیر چتر محبّت الهی قرار دهد و با بهترین برنامه  ریزی برای زندگی، تمام هّمت خود را 

صرف اصالح و آبادانی آخرت خود کند.

5- در کالم دانشمندان علم اخالق
در نظر بزرگان دین و علمای علم اخالق نیز، عقل به  عنوان ابزار فهم و وسیله  ای برایادراک 
جهان هستی معرفی می شود و در حقیقت مایه بصیرت و فهم عمیق است که می  تواند طریقی 
نیرو  باشد. آیت  اهلل جوادی آملی معتقد است کهدو  برای شناخت و کسب محبّت خداوند 
در انسان وجود دارد که با یکی از آن  ها می  فهمد و با دیگری عمل می  کند. به نیرویی که 
عهده  دار فهم و اندیشه انسانی است، »عقل نظری« و به نیرویی که عهده  دار عزم و اراده است، 
»عقل عملی« می  گویند؛ پس احساس، تخیّل و توّهم در برابر شک، از شئون عقل نظری و 
نیّت، اراده و عزم در مقابل تردید از شئون عقل عملی است )جوادی آملی، 1383: 642(. در 
فرهنگ قرآن، عقل به  منزله چشم دیگری است که مایه بصیرت نفس نسبت به حقایق برتر 

است )جوادی آملی، 1378الف: 240(.
گاهی  که  است  ظاهری  رسالت  مّدعی  و  خداوند  باطنی  رسول  همان  حقیقت  در  عقل 
صادق است؛ یعنی واقعاً رسواللهیاست و زمانی کاذب و متنبّی است. عقلی که رسول باطنی 
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برهان  با شرایط ویژه  ادای رسالت صادق است و آن وقتی است که  خدا است، گاهی در 
بیندیشد و زمانی کاذب است و آن وقتی است که گرفتار مغالطه گردد. در این حالت، همانند 
متنبّی هیچ سهمی از رسالت الهی ندارد، البتّه رسول واقعی در عالم ظاهر همواره معصوم است 
و هرگز نبی متنبّی نخواهد شد، ولی رسول باطن چنین نیست؛ زیرا ممکن است گاهی متنبّی 
گرفتار اشتباه شود)جوادی آملی، 1387-1389، 1: 170(. بنابراین، یکی از راه  های شناخت 
خداوندعقل است که انسان با به  کارگیری درست آن می  تواند به شناخت عالم ربوبی نزدیک 
شود و معرفت فطری را تقویت نماید. عقل می  تواند با رفع شک و پاسخ به شبهه راه را برای 
ایمان هموار سازد؛ چون به  عنوان حّجت معتبری است که در اختیار همگان قرار دارد و به 
کمک آن می  توان به حقانیت اصل دین پی ببرد و وجود خدا را به عنوان اصل محوری دین 

پذیرفت )فنایی اشکوری، 1387: 2(.
عقل دو ویژگی ممتاز دارد: 1- بر تمام قوای انسان احاطه دارد و مالزم و همراه تمامی 
قوای آدمی است و 2- در میان تمام قوای انسان، این قوه مورد قصد و عنایت ویژه است و 
شایستگی دارد که در تمام امور به آن توجه شود)جوادی آملی، 1394، 2: 16(. ایمان داشتن 
به آنچه عقل به آن باور منطقی دارد، همان ایمان صواب و صحیح است. این ایمان موجب 
می  شود تا قوای مادون عقل نیز به مشایعت آن آمده و همگی وظیفه خود را به نیکی انجام 
دهند، حتّی وهم نیز به مشایعت و تبعیّت از عقل، به ادراک معانی جزیی می  پردازد و متخیّله 
نیز صور مناسب با آن را ترسیم می  نماید)همان: 284(. ادراک  های سه  گانۀحس، وهم و خیال 
مربوط به امور جزیی است، امّا اگر از این مراحل جزیی بگذرد و به ادراک کلّی برسد )یعنی 
به  ادراک کند(،  و...  ماّدی، زمانی، مکانی  افراداز جهت  نظر گرفتن خصوصیات  بدون در 
مرحله تعّقل رسیده است و آن قّوه  ای که در این مرحله کار می  کند و انسان به کمک آن 
می  تواند آن معانی کلی را ادراک کند، عقل نامیده می  شود) جوادی آملی، 1394، 2: 23(. 
احتیاج به عقل از دو جهت است: 1- برای دریافت صحیح آنچه عالِم القا می  کند و 2- برای 

شناخت عالمی که شایستگی آموزش دادن دارد )مجلسی،1407ق، 1: 138(.
لذا همه کارها مبدأ عقلی دارد؛ چرا که عقل سلطان قوای نازله و حاکم بر آنهاست، حس 
و خیال و وهم گروه مورد نظر را تعدیل می کند، وقتی تعدیل کرد، عقل دستور می دهد و به 
دستور او وهم، خیال، تخیّل، حس، احساس، اعضا و جوارح به تالش برمی  خیزند و چون در 
این صور، مبدأ نخست و فرمانروای کل عقل است، پس معیار سنجش نیز عقل است)جوادی 
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برخوردار است  نیرویی  از  به  طورکلی  نعمت عقل،  با داشتن  انسان  یعنی  آملی،1387:134(؛ 
حیوانات  سایر  آنبر  به  واسطه  و  کند  پیدا  بصیرت  کند،  درک  را  حقایق  آن  با  می  تواند  که 
برتری یابد، نفس را مهار کند، در مقابل آرا و اندیشه  ها عکس  العمل نشان دهد، از ارتکاب 
به زشتی  ها اجتناب کند، قوای دیگر بدن را با خود همراه کند و آن  ها را تحت تسلط خود 

دربیاورد.
 بنابراین کسی که برخالف فتوای عقل و فطرت رفتار کند، عهد خدا را نقض کرده است 
و خداوند با همان عقل بر او احتجاج می  کند)جوادی آملی، 1389، 2: 550(؛ بنابراین بر پایه 
شناخت عقلی، محبّت فقط به موجودی تعلّق می  گیرد که اصل هستی و کمال انسان را تأمین 
می  کند؛ یعنی فقط خدای سبحان شایسته محبّت است. بنابراین محبّت خدای سبحان اصل و 
متبوع و محبّت شرایع، احکام و اولیای الهی، فرع و تابع است و انسان را به محبوب حقیقی 
نیازمند فضای صاف و پاک از دام  های  البتّه قوه عاقله برای تعّقل،  می  رساند )همان: 303(، 
وهمی و خیالی است و پس از ایجاد شرایط و رفع موانع، نیاز به آن است که سمت نظر و آنچه 
مطلوب است، مشخص شده، حّد وسط مناسب با آن پیدا شود و شرایط درونی قوه عاقله برای 
تعّقل فراهم گردد )جوادی آملی، 1378الف: 267(. بنابراین انسان عاقل بر اساس برهان عقلی 
و نقلی، تنها رافع نیاز و در نتیجه تنها محبوب خود را خدا می  داند)جوادی آملی،  1388، 8: 
266(. پس اگر انسانی دنیاپرست باشد و در واقعیت  ها و در مورد قیامت و آخرت نیندیشد، از 
نظر قرآن عاقل و خردمند محسوب نمی  شود و همانند خردورزان محشور نخواهد شد)جوادی 

آملی،1378ب، 4: 91(.
  عقل به وجوب محبّت خداوند حکم می  نماید؛ زیرا به موجب آن به انسان نفع می  رسد 
و فرمان عقل جز برای جلب نفع و دفع ضرر نیست؛ پس به وجوب محبّت منعم و محسن و 
اندیشه تعّقلی  با  وجوب شکر در ازای نعمت حکم می  کند )کاشی، بی  تا: 223(. عاقلی که 
به سر می  برد، قبض و بسط، جذب و دفع، ارادت و کراهت، محبّت و عداوت او در محور 
ظریف عقلی دور می  زند و چون هر چه ادراک قوی  تر باشد، آثارش در اندوه و نشاط بیشتر 
خواهد بود و ادراک عقلی قوی  تر از ادراک حسی است، پس تألّم حاصل از اشارت بیش از 
درد ناشی از ضرب و جرح است؛ زیرا یکی با حس ادراک می  شود و دیگری با عقل. بنابراین 
رنجوری عاقالن از کنایت، اشارت، استعارت و مانند آن، بیش از دردمندی جاهالن از چوب، 
به نقش مهم عقل در تحّقق  باید  نظایر آن است)جوادی آملی، 1394، 2: 29(. پس  نیزه و 
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سعادت توجه کرد؛ زیرا نقش عقل تبعی است و در کنار نقل معتبر عمل می  کند و به  عنوان 
معبری برای سعادت است )مصباحی جمشید، 1398: 27(؛ زیرا ثمره عقل، علم است و نتیجه 
آن ایمان است)جوادی آملی، 1397: 341(، البتّه گروهی از صاحب  نظران معتقدند که عقل 
مانند کتاب و سنّت از منابع دین است، امّا کارآمد نیست؛ یعنی هیچ موردی نیست که عقل به 
مطلبی برسد و فتوا بدهد، مگر این  که در همان منطقه دلیلی از قرآن و روایات هم وجود دارد؛ 
یعنی اگر چه عقل از منابع دینی است، ولی اثر عملی ندارد؛ زیرا هر جا دلیل عقلی هست، 

دلیل نقلی نیز وجود دارد)جوادی آملی، 1389ب: 97(.
 بنابراین آیت اهلل جوادی آملی، با تفکیک عقل نظری و عملی به عنوان دو قوه از قوای 
انسان می  داند)صالحی ساداتی و دیگران،  به عمل  امور مربوط  نفس، عقل عملی را مجری 
1397: 67(. ایشان برای این گفته خود دو دلیل را مطرح می  کند: اول این  که برهان  های قاطع 
عقل نظری، در دسترس فهم همه مردم نیست و دوم این  که همه انسان  ها اعم از علما، خواص، 
توده مردم و کسانی که با براهین عقل آشنایند، نیازمند مسائل عقل عملی هستند و همراه جاذبه 
و دافعه حرکت می  کنند. به همین دلیل، بشارت به بهشت و ترس از جهنم، در قرآن مکّرر ذکر 
شده است؛ چون فراگیرتر از بخش نظری است)جوادی آملی، 1387: 300(. کارکرد عقل 
نظری، درک و فهم، اتصال با مبادی عالیه و دریافت علوم از آن  ها و رسیدن به مرتبه تجّرد 
عقل فعال است. کارکرد عقل عملی، استکمال و رشد عملی و اخالقی نفس است)عسکرزاده 
مزرعه، 1398: 15( مالصدرا نیز انسان را تنها موجودی دانسته است که در برابر خود، خداوند 
و هم  نوعان و طبیعت دارای مسئولیتی بس عظیم است و بر این اساس، غایت فلسفه را استکمال 
نفس انسان از جهت عقل نظری و عقل عملی می  داند )سلطانی کوهانستانی، 1398: 22(، البتّه 
اهل معرفت، عقل متعارف را برای یک مرحله الزم می  دانند، امّا در مرحله دیگر، همین عقل، 
عقال می  شود که جلوی غرایز و امیال سرکش را بگیرد؛ یعنی انسانی که بخواهد به اوج لقای 
به او می  گوید سالمت خود را از دست مده؛  حق برسد، عقل متعارف مانع آن است؛ زیرا 
برای مثال،اگر بخواهد شهید شود، به او می  گوید: دیگران هستند، تو فرزند داری و در مقابل 
تربیت آن  ها مسئول هستی. تو می  توانی از راه  های دیگری به جامعه  ات خدمت کنی)جوادی 
آملی، 1398ب: 70( در نزد اهل معرفت، جهاد اکبر، جنگ بین عقل و عشق است. کسی 
که عارف و مشتاق لقای حق باشد، جهاد اکبرش، جهاد بین عقل و عشق است. آن  گاه او 
می  کوشد تا عشق و محبّت را بر عقل پیروز کند، عقل در مقابل عشق، عقال شده است؛ زیرا 
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عقل مصطلح در ساحت عشق در مصاف با عقل مصطلح عاقالن،چونان وهم و خیال است 
)همان: 71(. بنابراین افرادی که خداوند را عاشقانه می  پرستند و برای لقای او لحظه  شماری 
می  کنند، در مصاف عقل و عشق، عشق را پیروز میدان می  کنند و با تمام وجود برای وصال 
محبوب، تالش می  کنند؛ زیرا رسیدن به محبوب حقیقی و کسب رضایت او در نظر آنان برتر 

از تمام دنیا و محبوب  های دیگر است.
آیت  اهلل جوادی آملی معتقد است کهعقل انسان فقط عهده  دار فهم واقعیت  ها نیست، بلکه 
تحریک  و  رفتارهای صحیح  با شناخت  و  مدیریت کند  را  رفتارها  نیز  در حوزه عمل  باید 
نفس به انجام بهترین و نافع  ترین آن  ها، مؤثر باشد. بنابراین انسان عاقل در قدم اول بر اساس 
برهان  های عقلی و نقلی، فقط کسی را شایسته محبّت خود می  داند که غنی مطلق و رافع همه 
اثبات محبّت خود،  برای  واقعی،  انتخاب محبوب  از  اساس، پس  این  باشد.بر  نیازهای خلق 
ابتدا به دستور محبوببا به  کارگیری عقل، بهترین برنامه  ریزی را برای زندگی خود و اصالح 
آخرت انجام می  دهد و قوای مادون عقل را نیز با آن همراه می  کند تا همگی وظایفشان را به 
خوبی انجام دهند و برای دست  یابی به بهترین نتایج، با تبعیّت از حق و گوش دادن به کالم 
اولیا و خردمندان، دنیا و همه محبوب  های دیگر را به منزله ابزاری برای دست  یابی به رضایت 
محبوب واقعی قرار می  دهد؛ چون استفاده ابزاری از دنیا، او را بصیر می  کند و قلبش را با نور 
محبّت و معرفت خداوند روشن کرده و از محبّت غیرخدا تهی می  کند، البتّه چنین خواسته  ای 
در ابتدا فقط لقلقه زبان است، امّا پس از مّدتی تعّقل و فهماندن آثار محبت به خدا به دل، نتایج 
خداپسندانه  ای  را به دنبال دارد. بنابراین به  کارگیری عقل در جهت کسب خشنودی خداوند، 
محبّت او را نیز به دست خواهد آورد؛ زیرا انسان عاقل خواسته خود را فدای خواسته محبوب 
می  گرداند و به جز حدیث او چیزی نمی  شنود و نمی  گوید تا عالوه بر تجدید عهد و اثبات 

محبّت به محبوب، بتواند زندگی ثمربخشی داشته باشد.
از  ابزاری  استفاده  و  اخالق،اندیشیدن  علم  بزرگان  و  معصومان  )ع(  کالم  طبق  بنابراین   
تعّقل  و  تفّکر  مجال  می  کند،  متعالی  را  انسان  فهم  و  درک  غیر  حقیقی،قدرت  محبوب  های 
می  شود.  زندگی  امور  در  واقع  نگری  و  دوراندیشی  باعث  و  می  شود  فراهم  برایش  بیشتری 
داشتن چنین روحیه و انگیزه  ای سبب می  شود که انسان به کمک نیروی عقل و تدبیر، سعادت 
ابدی و جاودانی خود را فدای امور فانی و زودگذر ننماید و قبل از اقدام به هر کاری در مورد 
آن خوب اندیشه کند و با دیگران نیز مشورت کند، پس باید منفعت  ها و ضررهای احتمالی 
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آن را کنارهم بگذارد و با ترازوی عقل خویش آن  ها را بسنجد و با در نظر گرفتن عواقب آن، 
عاقالنه و عالمانه وارد هر کاری شود. بنابراین با چنین دیدگاهی بعد از اقدام و تالش خالصانه، 

توّکل کرده و نتیجه کار را به خدا واگذار می  کند و هرگز پشیمان نخواهد شد.

نتیجه  گیری
اوامر  از  تبعیّت  بر  عالوه  خداوند،  شناخت  جهت  در  خود  عقل  به  کارگیری  با  انسان 
الهی و معصومان  )ع(، راه را برای معرفت به حق که مقدمه محبّت و عشق به خداوند است،از 
طریق شناخت عالم ربوبی هموار می  کند. بنابراینبر پایه این شناخت عقلیمحبّت فقط شایسته 
ابزاری برای  موجودی است که اصل هستی و کمال انسان را تأمین کند و سایر محبوب  ها 
به  بر رفع شک و پاسخ  نیروی عقل، عالوه  از  این محبوب حقیقی است.استفاده  به  رسیدن 
شبهات از طریق منطقی، راه را برای دست  یابی انسان به ایمان حقیقی هموار می  سازد. بنابراین 
آقای جوادی آملی با تفکیک عقل عملی و نظری و اختصاص دادن برهان  های عقل نظری 
به خواص،فقط عقل عملی را  به دلیل آشنایی توده مردم با آن،مسئول اجرای امور مربوط به 

عمل انسان معرفی می  کند.
است،  بشریّت  سعادت  کسب  و  آخرت  دنیا،  شناخت  برای  الهی  عقل  ورزیسرمایه  ای 
بنابراین به  کارگیری آن در جهت خواسته  های خداوند متعال و معصومان  )ع(، عالوه بر تقویت 
معرفت الهی، موجب بروز ایمان واقعی و پذیرش خداوند به  عنوان حقیقی  ترین محبوب واصل 
محوری دین می  شود و با تقویت و توسعه بیشتر عقل  ورزی در امور زندگی، بستر الزم برای 
رسیدن به هدف خلقت فراهم می  شود. بنابراین انسانمؤمن، خود رابه زیور عقل آراسته و از 
آن به عنوان حّجتی معتبردر نیل به مقاصد الهی، بهره خواهد گرفت که ثمره آن حصول علم 

و ایمان واقعی و در نهایت جلب محبّت خدا است.
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