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حجت االسالم دكتر علي لطيفي

تفكر، تعقل و حكمت، و جايگاه هر يك در هويت وجودي آدمي

پله پله ِسير كن

كليد واژه ها: تعقل، تفكر، حكمت و پژوهش
اشاره

مقاله اي كــه پيش رو داريد، اولين مقالــه از مجموعه مقاالت 
درباره ي مفهوم تفكر، انواع آن، انتظارات عملكردي و روش هاي 
پرورش تفكر در برنامه ي درسي تفكر و حكمت، كتاب هاي تفكر 
و پژوهش و تفكر و ســبك زندگي اســت. براي ورود به چنين 
مباحثي، آشنايي با اصطالحات و تعاريف واژه هاي كليدي برنامه، 

مانند تفكر، تعقل و حكمت، ضرورت دارد.
واژه هــاي «عقل» و «حكمت» در فرهنگ اســالمي دامنه ي 
معنايِي بسيار گســترده اي دارند كه پرداختِن كامل به آن ها در 
چنين نوشته اي، نه ممكن است و نه مطلوب. در عين حال، اين 
نوشته ي كوتاه تالش خواهد كرد با استفاده از دستاوردهاي علمي 
و پژوهشي حكماي مسلمان به روشــنگرِي برخي از مهم ترين 

معاني اين واژه ها و ابعاد آن ها بپردازد. 

عقل
انســان ها همان گونه كــه در برخي آثــار و ويژگي ها با ديگر 
موجودات مشترك اند، از ويژگي هايي اختصاصي نيز برخوردارند. 
هر دسته از اين ويژگي ها و آثار، از يك قوه يا نيروي دروني (يا به 
تعبير دقيق تر، مرتبه اي از مراتب وجودي) انسان نشئت مي گيرند. 
مهم ترين وجه تمايز انســان با موجــودات بي جان و جان داراني 
همچون گياهان و حيوانات، برخورداري وي از نيرويي اســت كه 
به واســطه ي آن مي تواند مفاهيم، قضاياي كلي، باورها و حقايق 
متعالي را درك كند. اين نيرو كه يكي از شــريف ترين نيروهاي 
وجود آدمي اســت، به زبان ساده «عقل» يا همان نيروي تعقل 

ناميده مي شود. 
اين نيرو كه در اصطالح با عنوان «عقل نظري» نيز شــناخته 
مي شود، در مراتب سطحي و ابتدايي، حقايق را صرفًا به واسطه ي 
مفاهيم و معاني ذهني و «اســتدالل» مي شناســد. اين نحوه ي 

ادراِك با واســطه، در اصطالح فلسفه ي اسالمي «علم حصولي» 
ناميده مي شــود. عمده ي علوم و دانش هاي مــا علوم حصولي 
هســتند، چرا كه مفهومي اند. اين دانش مفهومي، در صورتي كه 
عميق تر شود و به جان آدمي نفوذ كند، از «علم» به «عقيده» و 
«باور» تبديل مي شود. به عبارت ديگر، عقيده عبارت است از گره 

خوردن يك حقيقت به جان انسان.
«عقل عملي» يكي ديگر از قواي اختصاصي انســان است كه 
مهم ترين كاركرد آن، از يك سو شناخت امور پسنديده و ناپسند، 
و از سوي ديگر تدبير و مديريِت مناسب ديگر نيروهاي دروني و 
بيروني انسان براي تحقق اين امور پسنديده است. «امور پسنديده 
و ناپســند» شامل «حاالت و ملكات نفساني» و «افعال و رفتار» 
است. به بيان ديگر، وظيفه ي «عقل عملي» تشخيص امور نيكو و 
پسنديده، دروني كردن حاالت پسنديده و ملكات فاضله ي انساني 

و نيكوكاري است. 

تفكر
«تفكر» در ســنت فلسفه و حكمت اســالمي حداقل سه معنا 
و زمينــه ي كاربرد دارد. در معناي نخســت، «تفكر» كار ويژه ي 
نيرويي به نام «ُمفكره» اســت كه تحــت نظارت «عقل نظري» 
فعاليت مي كند و وظيفه ي آن، جست و جو و سير ميان اطالعات و 
معلومات و استفاده ي مناسب از آن ها به منظور معلوم كردن يك 
مسئله ي مجهول است. مي توان گفت «استدالل»- كه پيش از اين 
بدان اشــاره شد- يكي از جلوه هاي بيرونِي اين سيِر دروني است. 
تفكر در اين معنا ياريگر و خادم «عقل نظري» است و در شناخت 
حقايق در سطح دانش «حصولي» و مفهومي به ما ياري مي رساند. 
در معناي دوم، مقصود از «تفكر» نوعي تأمل و تدبر در موقعيت 
و هنگامه ي عمل اســت. اين نوع تفكر با تشخيص وظيفه يا فعل 
پسنديده در موقعيِت پيش رو، ما را در انتخاِب مناسب ترين گزينه 
در هنگام اقدام ياري مي كند. اين معنا از تفكر از مهم ترين وظايف 
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«عقــل عملي» اســت و تحقق مناســب آن، 
عالوه بر اينكه بر بعضي شناخت هاي عقل نظري 

(خصوصًا شناخت هايي درباره ي صفات و ملكات نفساني 
و افعال پسنديده و ناپسند و روابط آن ها با يكديگر) متكي است، به 
برخورداري از صفات و ملكات نفسانِي متناسب با افعال پسنديده و 

تجربه و مهارت در تحليل و بررسي موقعيت نيز نياز دارد.
ســومين معناي «تفكر»، نوعي تأمل و تدبر در هستي خود و 
ديگر موجودات، به عنوان «نشانه» هاي وجود و حكمت خداوند 
و رهنمون شــدن از «نشانه» به سوي «صاحب نشانه» است. اين 
نوع تفكر كه گاهي از آن به «تفكر در آفاق و انُفس» ياد مي شود، 
نوعي تفكِر طولي، بصيرت افزا و باطن بين است كه در جهت بخشي 
و تعميق شناخت هاي نظري انسان از يك سو، و هدايت صحيح 
عقل عملي در تشــخيص و اقدام مناســب از سوي ديگر نقش 
بســزايي دارد. واژه هاي «تفكر» و «تدبر» در آيات قرآن در موارد 

قابل توجهي به اين گونه تفكر ناظرند.

تعقل
همان طور كه بيان شــد، دو ويژگي اختصاصي انسان نسبت به 
ديگر موجودات، برخورداري وي از دو قوه  يا نيروي «عقل نظري» 
و «عقل عملي» است. غالبًا تعقل در معناي اصطالحي آن كاركرد 
اختصاصي «عقل نظري» اســت، يعني تالش براي ادراك حقايق 
كلي و متعالي (هم در مراتب ســطحي و «حصولي» آن و هم در 
مراتب عميق تــر آن). در اينجا توجه به دو نكته ضروري اســت: 
نخســت آنكه مقصود از «حقايق» در اينجا اطالعات و معلومات 
روزمره و موقت نيست، بلكه از پديده ها و روابطي سخن مي گوييم 
كه واقعيت و هويت هستي و موجوداِت آن را بر ما آشكار مي سازند. 
نكتة دوم آنكه حكيم مسلمان، هنگامي كه با منظري الهي به جهان 
مي نگرد، تمام حقايق هستي را جلوه هاي حقيقت مطلقي مي بيند 
كه تنها در پناه رابطه با او و اسما و صفاتش معني و تحقق دارند. 

حكمت
در بياني ســاده، مي توان «حكمت» را «سعادت و كمال نهايي 
انسان» توصيف كرد. در سنت فلسفه ي اسالمي، كمال و سعادت 
نهايِي هر موجودي برحسب داشته ها و ويژگي هاي اختصاصي وي 
تعريف مي شود و با توجه به برخورداري انسان از دو ويژگي «عقل 
نظــري» و «عقل عملي»، «حكمت» بــه معناي كمال و نهايت 
شــكوفايِي اين دو نيــرو خواهد بود: كمال عقــل نظري در آن 
است كه به حقايق هستي (خصوصًا حقايقي كه در سعادت وي 
تأثيرگذارند)، شــناخت و معرفت قطعــي و يقيني و بلكه باور و 
ايمان عميق داشته باشد و كمال عقل عملي در آن است كه در 
تمامي موقعيت ها، آنچه را بايســته و پسنديده است، به درستي 
تشــخيص دهد و به آن عمل كند. انسان حكيم كسي است كه 
از يك سو «حقيقت بين» است و از سوي ديگر «نيكو خصلت» و 
«نيكو كردار». به همين خاطر اســت كه باالترين مراتب حكمت 
در انسان ها، از آِن پيامبران و اولياي الهي (عليهم السالم) است و 
ديگر افراد بشر، صرفًا به همان ميزاني كه در اين دو جهت موفق 

گشته اند، به «حكمت» آراسته مي شوند. 
شايان ذكر است، در برنامه ي درسي تفكر و حكمت و كتاب هاي 
تفكر قرار نيست دانش آموزان چنين مفاهيم و تعاريفي را حفظ 
كنند، بلكه از طريق انجام فعاليت هايي، قواي عقل نظري و عملي 
در آنان پرورش مي يابد. در مقاالت بعدي، با مصداق هاي عملي 
اين فعاليت ها در پرورش تفكر، تعقل و حكمت بيشــتر آشــنا 

مي شويد. 

دو ويژگی
 اختصاصی انسان 

نسبت به ديگرموجودات،
 برخورداری وی از دو قوه 
يا نيروی « عقل نظری» و 

« عقل عملی»
 است


