
 ثغن هللا الشدوي الشدین

 عقل

 گفتبسُبیی اص: هغؼْد ثغیطی دسط

ؽْین؛  ، ثب ػمل ثَ ػٌْاى اثضاسی هطوئي ّ ضوبًت ؽذٍ دس ُذایت ّ عؼبدتوٌذیِ آدهیبى آؽٌب هی«ػمل»ی  دس دّسٍ

ث، دس کٌین. ایي هجذ هی ًوبیین؛ ّ عبص ّ کبس افضایؼ ّ کبُؼ آى سا ثشسعی جبیگبُؼ سا ًضد خذاًّذ هتؼبل ثیبى هی

 گشدد.  ی هتْالی اسائَ هی پٌج گفتبس ّ طی پٌج ُفتَ

 

 

 تخصّصهنطق و : تفاوت عقل با فکر، هىش، سىمدرس 

آؽٌب ؽذین. دس ایي جلغَ ثب چٌذ اثضاس دیگش کَ هؼوْال دس  ُبی آىدس دّ دسط گزؽتَ ثب ػمل، جبیگبٍ ّ ّیژگی 

 :ؽْین هی ؽًْذ، آؽٌب هی جْیین ّ گبٍ ثب ػمل، اؽتجبٍ گشفتَ هی اص آًِب ًیض ثِشٍُب  تقوین گیشی

 

فؼبلیت ی  دْصٍ ،خْة اص ثذ اعت. دس ّالغ قذرت تشخیص ،، تْضیخ دادٍ ؽذ، ػملًخغتُوبًطْس کَ دس دسط 

دس ؽْد.  هی اهب گبُی ػمل، ثب فکش، ُْػ، هٌطك ّ داًؼ ّ تخقـ اؽتجبٍ گشفتَاعت.  تشخیص ی دْصٍ ػمل،

 :خْاُین پشداختایي دسط ثَ توبیض ّ تفبّت ایي هفبُین 

 

 فکر چیست؟

دل هغئلَ ثب ّ  گیشی اص اطالػبت هتفبّت ًتیجَ ،ُبی هختلف سیضی، تذلیل، یبفتي ساٍ دل ثشًبهَ فکش، اثضاسی اعت ثشای

 .بدٍ اص اطالػبتاعتف

دعت آّسدى یک هْلؼیت َ ثشای ث ثَ طْس هثبل .کٌین هی دس ّالغ هب ثب فکش، هغبئل ّ هؾکالت سّصهشٍ سا دل ّ فقل

 ، ؽشایط سا عٌجیذٍ ّ اهکبًبت هختلف سا ثشسعیدادٍگبم ثَ گبم اًجبم  سیضیِ ثشًبهَ ،تذقیلی، ؽغلی یب هبلی

هب کن ّ ثیؼ ایي ی  اعت. ُوَ «هغض»ؽْد کَ جبیگبٍ آى دس  فکش اًجبم هی ی دس دْصٍُب  . ایي گًَْ فؼبلیتًوبیین هی

دس ایي هْاسد  این. ًیبص ثَ اعتشادت سا دظ کشدٍخغتگی فکشی ّ  ،پظ اص یک سّص پش هؾغلَکَ این  تجشثَ سا داؽتَ

 ثب ّسصػ، عفش، ،شتیتدُین فکشهبى سا ثَ ُش ت ّ تشجیخ هی ای ًذاسین توبیلی ثَ کبس فکشی ّ توشکض ثش کبس یب هغئلَ

 ًتیجَ آًکَ:  ّ ...، سُب کٌین. خْاة

این، هوکي اعت دس ؽشایطی لشاس ثگیشین کَ  ای کَ داؽتَ ُبی رٌُی ّ ًْع تغزیَ ثغتَ ثَ فؼبلیت فیضیکی، دسگیشی

ین، ا سیضی ّ تفکشهبى ثَ ؽذت اُفت کٌذ. اهب آیب دس هْسد ػمل ُن چٌیي اعت؟ آیب ّلتی خغتَ لذست تذلیل، ثشًبهَ
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تْاًین ثَ سادتی تؾخیـ دُین  ًوی آیذ؟ آیب هثال ثؼذ اص یک سّص عخت کبسی دیگش هی لذست تؾخیـ ػمل، پبییي

ثیٌیذ کَ چٌیي ًیغت. ػمل، دتی  هی فذالت خْة اعت؛ ظلن ثذ اعت؛ خیبًت ثذ اعت؛ هذجت خْة اعت؛ ...؟!

اًذ ثَ خْثی دسعت سا اص ًبدسعت تؾخیـ تْ هی دس هْالؼی کَ خغتَ ُغتین ّ کبساییِ فکش ثَ ؽذت اُفت کشدٍ،

 دُذ.

فبسؽ اص  –ُش ًْع فؼبلیتی  دستْاى  هی م اعت! یؼٌی اص فکشچبلْی دّ د  ؽجیَ ثَ  ،دیگش ایي اعت کَ فکشهِن ی  ًکتَ

دًجبل کغت هٌبثغ َ سیضی کٌذ، ث خبًَ ثشًبهَ یک یتین ی سٍاتْاًذ ثشای اد فکش هی اعتفبدٍ کشد. –خْة یب ثذ ثْدى آى 

تْاًذ ثشای  . ُوچٌیي هیکٌذتِیَ  ای لبثل اجشا ًمؾَ ّ ثشًبهَ ،ش ثبؽذ ّ ثشای ایي ُذف خْةبلی ّ جلت افشاد خیّه

خْثی َ ُب، ث ایي دْصٍ یدس ُش دّ ،ّ تذاثیش اهٌیتی اتخبر ًوبیذ. فکش کٌذسیضی  ثشًبهَ عشلتیک ثبًذ تجِکبسی ّ ی  اداسٍ

اهب ػمل، اثضاسی ًیغت کَ ثتْاى آى سا دس ساٍ ًبدسعت ثَ هشالت ثبؽین.  پظ دس اعتفبدٍ اص فکش ثبیذ ػول خْاُذ کشد.

دُذ  ػمل، تؾخیـ هیثَ ػٌْاى ًوًَْ دُذ.  کبس گشفت. ػمل، اثضاسی اعت کَ ُوْاسٍ ساٍ فذیخ سا تؾخیـ هی

ًذ ثَ تْا هیاعت کَ آدهی . دبل، ایي ًبدسعت یخبًَ کبس دسعتی اعت؛ ّ عشلت اص دیگشاى، کبس ی یک یتین اداسٍ

خبًَ ثپشداصد؛ یب ثَ تؾخیـ ػمل ػول  یتینی  ی اداسٍ سیضی ّ تفکش دسثبسٍ ّ هثال ثَ ثشًبهَ ًوبیذتؾخیـ ػمل ػول 

   .کٌذتِیَ ی عشلت  ّ ثشًبهَ  ًکٌذ ّ هثال ًمؾَ

 :استجبط فکش ثب ػمل  

 . ثبؽذوٌذی کبس اسصؽکوک ثشای ػمل تْاًذ  هی، لشاس گیشداگش دس خذهت ػمل،  عت کَا اثضاسی ،فکش

عپظ اگش اًجبم آى کبس،  ثْدى کلیّت آى سا تؾخیـ دُذ. ًبدسعتیب  دسعتػمل، ثبیذ ثشای اًجبم ُش کبسی، اثتذا 

آى کوک ثگیشین. هثال ؽشایط سا ثغٌجین؛  اجشایثشای « فکش»تْاًین اص  هی ،تؾخیـ دادٍ ؽذفؼلی فذیخ )ػمالًی( 

ایٌکَ ی  گیشین؛ تذلیل کٌین؛ ثشًبهَ سیضی ًوبیین؛ ّ خالفَ دسثبسٍداًؼ ّ اطالػبت خْد سا افضایؼ دُین؛ هؾْست ث

هذک صدٍ ؽْد )یؼٌی تْعط  عقلکٌین. اگش تک تک ایي هشادل، تْعط  تفکرچگًَْ گبم ثَ گبم آى کبس سا جلْ ثجشین 

 هغیش ثش اعبط تؾخیـ ػمل، پیؼ ثشّد،ی  ػمل خْة یب ثذ ثْدى ُش گبم تؾخیـ دادٍ ؽْد( ّ عپظ اداهَ

 تْاى گفت: ایي تفکش اثضاسی اسصؽوٌذ دس خذهت ػمل ثْدٍ اعت.  هی

 ، دس کٌبس اثضاس ػمل اعتفبدٍ کٌین، ًَ تٌِب تجذیل ثَ کوک کبسی ثشای ػمل)یؼٌی فکش( اگش اص ایي چبلْی دّ دم

اسصؽؼ  ، چٌیي تفکشی اعت کَػلیِن الغالمدس هکتت تشثیتی اُل ثیت  1 گشدد. هی ؽْد؛ ثلکَ دلیل ّ ساٌُوبی ػمل هی

 2 ؽْد! هی ُب ػجبدت ثیؾتش اص عبل

 

 هىش چیست؟

                                                           
تفکر  ،عقل وجَد دارد و دلیل (راٌيهاییبرای ٌر چیزی دلیل )یعيی:  "التَّّفَّکُرُ  العَّقلِ دلیلُ  وَّ دَّلیالً شَّیٍِ  لِکُلِّ اِنَّّ"فرنایيد:  نی علیً السالمانام کاظم 1

 .11، ص 1اصَل کافی، ج : "تاس
رسد نگر ایيکً خداوىد ىَر نعرفت و  است و کسُ بً نقام تفکر ىهُ تفکر بٍتر از یك سال عبادت ساعت یك"فرنایيد:  پیانبر رحهت نی2

 .321، ص  16الىَار، ج : بحارا"تَحید را در دل او روشو کرده باشد و او را بً ایو نقام اختصاص دٌد
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ؽْد.  ، ػکظ الؼول، دسک استجبطبت ّ ... هشثْط هیتذلیل دس اختیبس فکش کَ ثَ لذست ّ عشػتِاعت اثضاسی  ،ُْػ

 ثبالیی ثشخْسداسًذُْػ سیبضی اص . ثشخی هتفبّت اعتدس افشاد هختلف، هیضاى آى ّ  داسداًْاع گًْبگًْی  ،الجتَ ُْػ

ّ دسک  ُغتٌذُْػ ُیجبًی یب اجتوبػی ثبال داسای . ثشخی ای داسًذ تْاًبیی ّیژٍهغبئل سیبضی یب هٌِذعی  ّ دس

تْاًذ ثب تغزیَ ّ آهْصػ تمْیت ؽْد ّ اهشّصٍ  ُبی اًغبًی داسًذ. ُْػ هی خْثی اص استجبطبت اجتوبػی ّ تذلیل سفتبس

 ذ. تْاى عٌجی ُبی اعتبًذاسد هی همذاس آى سا ثب ثشخی تغت

 تْاى هی . اص ایي اثضاسًیغت خْد خْة یب ثذ ثَ خْدیِ کَاعت  یاثضاس ،ًیض هبًٌذ فکش ایي اعت کَ ُْػ هِنی  ًکتَ

کٌذ ُْػ  هی کبسُبی خْة ثِشٍ جُغت ّ ُن دس جٌبیبت تجِکبساًَ! ایي، آدهی اعت کَ ثب اختیبس خْد اًتخبةُن دس 

 ای ثَ کبس ثگیشد:  سا دس چَ دْصٍ

ُ ک کشدى ایویل دیگشاى؛  عشلتای صیشکبًَ ثَ هٌظْس  ؾَثشای طشادی ًم -  اص ثبًک یب 

 ّ یب طشادی دعتگبُی ثشای کوک ثَ هؼلْلیي!  -

فذیخ اص ُْػ، ًبگضیش ثبیذ اص ػمل ی  ػمل ثیؾتش ًیغت. ثبًیب، ثشای اعتفبدٍی  ثٌبثشایي: اّال، ُْػ ثبالتش، ًؾبًَ

 . گشفتکوک 

 

 هنطق چیست؟

آهْصد چگًَْ فکش  داًؾی اعت کَ ثَ هب هی ، هٌطك،دس ّالغ. ی اعت ثشای فکش کشدىچْثهٌطك، ثَ صثبى عبدٍ، چبس

 ًَ فکش کشدى.  ؛اعت فکش کشدى ثشای روشهٌطك یک تْجَ داؽتَ ثبؽین کَ ًتیجَ ثگیشین. چگًَْ کٌین ّ 

. َ هٌطمی ثبؽذؽْد ک هی خْاًذٍکبسی ػمالًی ّ ؽْد  هی ثب هٌطك یکی گشفتَ ،اهشّص هب، ػملی  دس جبهؼَهؼوْال 

ؾش هٌطك ّجْد داسد ّ ُوچٌبى ثػلن ای کَ دس  تْاى ثَ هؾکالت دل ًؾذٍ ثشای دسک ثِتش تفبّت ػمل ّ هٌطك، هی

َ تْاى ث داًذ کَ ثب چبسچْة هٌطك هی کَ هٌطك سا هطبلؼَ ًوْدٍ هی . کغیسا دل کٌذ اؽبسٍ کشد ًتْاًغتَ آى

هغلطَ ّ عفغطَ  افطالدبت. )دك سا ثبطل؛ ّ ثبطل سا دك ًؾبى داد( سادتی جبی دك ّ ثبطل سا ثب ُن ػْك کشد

ُیچگبٍ دك ّ ثبطل سا ثب ُن  ،کَ ػمل ذ. دس دبلیًداساؽبسٍ ثَ ُویي خبفیت ؽًْذ،  هی کَ دس هٌطك اعتفبدٍ

بگضیشین ثَ ثشین، ً هی ثٌبثشایي، ایٌجب ًیض ثشای هطوئي ؽذى اص دسعتیِ هٌطمی کَ ثَ کبسجبثجب ًخْاُذ کشد.  یبهخلْط 

 ػمل هشاجؼَ کٌین. 

 

 دانص و تخصّص چیست؟

آیذ. هوکي  هی سفتي ثَ داًؾگبٍ ّ ... ثَ دعتهطبلؼَ، ُبی آهْصؽی،  ثب ؽشکت دس دّسٍ ،تخقّـ ّ داًؼ، اطالػبت

خبؿ، داًؼ ّ اطالػبت خْثی داؽتَ ثبؽذ؛ اهب داؽتي اطالػبت ّ تخقـ ثیؾتش، لضّهب ی  اعت فشدی دس یک دْصٍ

تشی ُن ثبؽذ. چَ ثغیبس هتخققبى، پژُّؾگشاى ّ هذممبًی کَ دس داًؼ ّ  ٌی ًیغت کَ اًغبى ػبللثَ ایي هؼ

دٌُذ. آیب اگش کغی فْق تخقـ جشادی هغض  هی خْد ُغتٌذ؛ اهب کبسُبی غیشػبلالًَ اًجبمی  هِبست، عشآهذ دْصٍ

 گْیذ؟ دك کغی سا پبیوبل ًوی دیگش دسّؽ هؼوبس ؽذ، ؛ یب هبُشتشیيگشفت؛ یب ثشتشیي پژُّؾگش لشى ؽٌبختَ ؽذ
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 دمی سا ًب دك؟ کٌذ ًوی تبثی دس هؾکالت ّ هقبئت سّصگبس ثیکٌذ؟  ًوی کٌذ؟ ثب ُوغشػ ثَ تٌذی ثشخْسد ًوی

تْاًذ کوک کبسِ  هی ػمل ُوشاٍ ؽْد، اگش ثب چبؽٌیِ ل ًیغت؛ اهبثٌبثشایي، داًؼ ّ تخقـ، ػم کٌذ؟ ... ًوی

 اسصؽوٌذی ثشای ػمل گشدد.

***** 

هب  ی ُبی سّصهشٍ ُب ّ اًتخبة گیشی طْس کَ اؽبسٍ ؽذ، اثضاسُبی هتٌْػی هبًٌذ فکش، ُْػ، داًؼ ّ ... دس تقوین ُوبى

اگش اص ایي اثضاسُب ثذّى ُوشاُیِ ػمل اعتفبدٍ کٌین، هوکي اعت ثَ ًتبیج ًبهطلْثی  .گیشًذ هْسد اعتفبدٍ لشاس هی

گیشد؛ دس دبلی کَ فکش، ُْػ، تخقـ ّ ...  فْست هی ی ػمل تؾخیـ دسعت اص ًبدسعت، دس دْصٍثشعین. چشا کَ 

سا هی تْاى ُن دس کبسُبی دسعت )ػمالًی( هْسد اعتفبدٍ لشاس داد؛ ّ ُن دس کبسُبی ًبدسعت )غیشػمالًی(. اگش 

 تْاًٌذ کوک کبس خْثی ثشای ػمل ؽًْذ. اثضاسُبی فکش، ُْػ ّ ... ثب ُوشاُیِ ػمل ثَ کبس گشفتَ ؽًْذ، هی

 

 ین جلسه:نکات ههن ا 

 ًیغت. « فکش»ػمل،  -

o َگیشی اص اطالػبت  ُبی هختلف، ًتیجَ سیضی، تذلیل، یبفتي ساٍ دل فکش، اثضاسی اعت ثشای ثشًبه

 هتفبّت ّ دل هغئلَ ثب اعتفبدٍ اص اطالػبت؛ اهب ػمل، اثضاسی اعت ثشای تؾخیـ.

o گیشد؛ اهب جبیگبٍ ػمل، سّح آدهی اعت. هی تفکش دس هغض فْست 

o فت پیذااُآیذ؛ اهب لذست تؾخیـ ػمل، ثب خغتگی  هی ی، لذست تفکش پبییيدس ٌُگبم خغتگ 

 کٌذ. ًوی

o  ،تْاى  هی تْاى اص آى دس کبسُبی ػبلالًَ عْد جغت؛ ّ ُن هی چبلْی دّ دم اعت. ُنؽجیَ فکش

 کٌذ، ثَ کبس ثغت. ًوی آى سا دس کبسُبیی کَ ػمل تبییذ

o گشدد. هی ، کوک کبسی ثشای ػملاگش اثضاس فکش ثب ُوشاُیِ ػمل، ثَ کبس گشفتَ ؽْد 

 ًیغت. « ُْػ»ػمل،  -

o  ُْػ، اثضاسی اعت دس اختیبس فکش کَ ثَ لذست ّ عشػتِ پیؾٌِبد ساٍ دل، ػکظ الؼول، دسک

 ؽْد؛ اهب ػمل، اثضاسی اعت ثشای تؾخیـ. استجبطبت ّ ... هشثْط هی

o  ،اص آى اعتفبدٍ تْاى دس کبسُبی ػبلال هی چبلْی دّ دم اعت. ُنؽجیَ ثَ ُْػ ُن هبًٌذ فکش ًَ

 تْاى آى سا دس کبسُبی غیش ػبلالًَ ثَ کبس گشفت. هی کشد؛ ّ ُن

o  گشدد. هی ثب ُوشاُیِ ػمل، ثَ کبس گشفتَ ؽْد، کوک کبسی ثشای ػمل ُْػاگش اثضاس 
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 ًیغت. « هٌطك»ػمل،  -

o .هٌطك، چبسچْثی اعت ثشای فکش کشدى؛ اهب ػمل، اثضاسی اعت ثشای تؾخیـ 

o ُ گشدد. هی وشاُیِ ػمل، ثَ کبس گشفتَ ؽْد، کوک کبسی ثشای ػملاگش اثضاس هٌطك ثب 

 

 ًیغت. « داًؼ ّ تخقـ»ػمل،  -

o .داؽتي اطالػبت ّ تخقـ ثیؾتش، لضّهب ثَ هؼٌبی ػمل ثیؾتش ًیغت 

o گشدد. هی اگش اثضاس داًؼ ّ تخقـ ثب ُوشاُیِ ػمل، ثَ کبس گشفتَ ؽْد، کوک کبسی ثشای ػمل 

 

 تورین عولی: 

ثشخْسد ثَ ایي هؾکل  ایذٍ ػمل ّ ػول ثَ آى اًجبم داد ثشای فشاخْاًیِتبکٌْى ُبیی کَ  توشیيبی هوکي اعت دس ساعت

؟ ثب دُیذ ّالؼب دس دبل اعتفبدٍ اص اثضاس ػمل ُغتیذ یب ایٌکَ اثضاس دیگشی سا هْسد اعتفبدٍ لشاس هیآیب  :ثبؽیذ کَ کشدٍ

تالػ کٌیذ اثضاسی کَ تش خْاُذ ؽذ.  تش ّ ؽفبف تساد ،هجبدثی کَ دس ایي جلغَ گفتَ ؽذ تؾخیـ ػمل اص غیش آى

 :هثالگیشیذ سا یبدداؽت کٌیذ ّ ًذٍْ ّ صهبى دخبلت ػمل سا ثیبى کٌیذ.  هی ُبی خْد اص آى ثِشٍ گیشی دس تقوین

 گْیذ؟  هی ػمل چَچگًَْ ّ ثب چَ کیفیتی؟ تقوین داسم ثشای فشصًذم جؾي تْلذ ثگیشم. آیب ثگیشم یب ًگیشم؟ 

 : کٌنسا جوغ آّسی ّ ثشسعی  فیذ تب اطالػبت هختلآ هی ػمل تفکش ثَ کوک

ُؾذاس  ؽْم. }ػمل هی پیؾتش ثَ فشصًذم لْل دادٍ ثْدم کَ اهغبل ثشایؼ جؾي ثگیشم. اگش ًگیشم، ثذلْل -

 اعت{. ػمالًی ثذلْلی، سفتبسی غیش  دُذ: هی

تشثیت فشصًذ ثَ ایي  دُذ: ػمل ُؾذاس هیؽْد. } هی ؽکغتَدّعتبًؼ عشًضد فشصًذم اگش جؾي ًگیشم،  -

 ؽیٍْ غیش ػمالًی اعت{.

اًذ ّ هب ُن دس هِوبًی آًِب  ؽبى تْلذ گشفتَ ام ثشای فشصًذاى ام ّ ُوغبیَ دس ثبًی خْاُشؽُْشم، دختش ػوَ -

چؾن ّ ُن چؾوی، سفتبسی غیش دُذ:  ػمل ُؾذاس هیاین؛ اگش هب تْلذ ًگیشین، صؽت اعت. } ؽشکت کشدٍ

 اعت{. ػمالًی 

ػمل } این. سا پشداخت ًکشدٍ  ایي هبٍّ لغط ثشین  ًوی ؽشایط هبلی خْثی ثَ عشبل دبضش دس داص طشفی دس  -

 غیش ػمالًی اعت{.  یؽشایط چٌیيدس  هفقل،هِوبًی  یکُضیٌَ کشدى ثشای دُذ:  ُؾذاس هی

 ثگیشم یب ًگیشم؟!جؾي چَ کبس کٌن؟  دبال

 ؽْد: هی خشّجی ثذیي گًَْهثال . لیل کٌٌذآیٌذ تب هغبئل فْق سا ثَ دسعتی تذ هی فکش ّ ُْػ ثَ کوک ػمل
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کٌن  هی ی ُن عي فشصًذم داسًذ، دػْتیُب ای کَ ثچَ ّ اص چِبس خبًْادٍ کٌن هی عبالد الْیَ ّ کیک خبًگی دسعت

گزسد؛ ُن  هی ُب خْػ سایگبًی داسد، ثیبیٌذ. ُن ثَ ثچَّ ُبی هتٌْع  ثبصی کَ اعجبةی ثشای ف شفِ ػقشاًَ ثَ پبسک

اهب ... ؛ ماٍ صیبدی ًؾذی  ام؛ ُن هتذول ُضیٌَ ؽْد؛ ُن ثَ لْلن ػول کشدٍ هی تٌْع ّ تجذیذ سّدیَ ثشای هبدساى،

 پیؼ اص ُش الذاهی ثبیذ ثب ُوغشم هؾْست کٌن ...


