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چكيده

زمینه و هدف :عقل و ديگر كلمات معادل آن در علوم اسالمي ،روانشناسي و روان پزشكي از اهمیت خاصي برخوردار است .علت اين موضوع جايگاه و تأثیر عقل در وضعیت
سالمت انسان مي باشد .مطالعه حاضر به تبیین و بررسي تطبیقي اين مفهوم در منابع مذكور پرداخت.
مواد و روشها :در اين مطالعه مروری ،پس از يافتن تعريف عقل در فرهنگ لغات عربي ،فارسي ،انگلیسي و نیز در فرهنگ لغات قرآني ،مفهوم عقل از منظر فالسفه ،پیشوايان
اسالمي و قرآن استخراج گرديد .سپس با مراجعه به كتب مرجع روانپزشكي و روان شناسي دانشگاهي ،مفاهیم مرتبط با عقل استخراج شد و به وسیله تطبیق اين مفاهیم ،ويژگيها،
نقاط اشتراک و تفاوت آنها توصیف گرديد.
یافتهها :يافتههای مطالعه مفهوم عقل را در سه قسمت توصیف مي كند؛ منابع اسالمي ضمن تفكیک عقل به نظری و عملي ،عقل را به عنوان قدرت تشخیص انسان ،عاملي برای
بازداری از انحراف و فساد ،اساس شخصیت انسان و مالكي برای ارزيابي انسان در دنیای پس از مرگ توصیف كردهاند .در فرهنگ روانپزشكي ،عاقل بودن به مفهوم داشتن بینش
صحیح نسبت به خود و بیماری خود ،قضاوت صحیح در شرايط مختلف و داشتن تفكری عاری از آسیبهای مختلف ميباشد .در روانشناسي نیز عقل عبارت از توانايي فكر و عمل
بر اساس دانشها و تجربهها ،بینش صحیح نسبت به آنها است.
نتیجهگیري :در هر سه منبع به سیر تدريجي برای تكامل عقل ،عوامل و موانع مؤثر در آن و راههای برون رفت از آنها اشاراتي شده است ،اما در منابع اسالمي مفهوم دنیای پس از
مرگ به عنوان يک موضوع اساسي و مهم ،دارای ابعاد و رويكرد متمايزی ميباشد.
واژههاي کلیدي :عقل ،انديشه ،قضاوت ،اسالم ،روانپزشكي ،روانشناسي
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دريافت مقاله1396/1/25 :

مقدمه
عقل و دیگر کلمات معادل آن در علوم اسالالمي ،روانشناسالي و روانپزشالكي از
جایگاه خاصي برخوردار است .شناخت چیسالتي ،ابعالاد ملتلال و مراتاله مفهالوم
عقل ،جایگاه و منزلت عقل ،تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این مفهالوم از دیگالر ابعالاد
شلصیتي ان سان ،تغییر و ثبات عقل ،سالالمت و بیمالاری عقالل از دیالدگاه علالوم
اسالمي از موضوعات مهم ایالن حیهاله باله شالمار ماليرود ( .)1مقالاتت و کتاله
فراواني که در آن دانشمندان علوم اسالمي و انساني سعي کردهاند به نوعي ایالن
مفهوم را تعری و بسط دهند ،به تنهایي دلیل کافي بر این ادعا است و ميتالوان
به آثار برجسته ای از جهان اسالم که در این زمینه توسالط دانشالمندان شاخصالي
همچون ابنسینا ،فارابي ،ابنعربي ،مالصدرا و عالمه طباطبایي به رشالته تحریالر
درآمده است ،اشالاره کالرد ( .)2در حیهاله علالوم انسالاني نیالز دانشالمندان زیالادی
همچون سقراط ،بقراط ،افالطون و دانشمندان دو سده اخیر در این زمیناله آثالار و

مقاتت فراواني داشتهاند (.)3
با مهالعه و دقت در مقاتت زیادی که در این رابهه انتشار یافته است ،مانند
رابهه عقل و وحي از نظر امام محمد غزالالي ،بررسالي تهبیقالي مفهالوم عقالل در
فلسفه ابنسینا و  ،Agoniasمقایسه بین دیدگاههای مالصدرا ،مولوی ،ابنعربي
و  ،Ibn Arabiاین سؤال مهرح ميشود که آیا دست یافتن به یک مفهوم کلالي
مشترک از عقل امكانپذیر است؟ (.)4
اگرچه در نگالاه ابتالدایي و هالاهری ،در علالوم روانشناسالي و روانپزشالكي
مفهوم عقل تا حدودی کمرنگ به نظر ميرسد ،اما در جای جای ایالن متالون بالا
عناوین ملتل از مفاهیم غیر مستقیم مربوط به عقل استفاده شده اسالت کاله در
این راسالتا ماليتالوان باله کلمالاتي همچالون ،Intellect ،Reason ،Wisdom
،Belief ،Judgement ،Insight ،Mind ،Thought ،Understanding
 Rationو نظایر آن اشاره کالرد ( .)5از ایالنرو ،در روانشناسالي و روانپزشالكي

 -1استاد ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روانپزشكي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -2روانپزشک ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -3دانشیار ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روانپزشكي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -4استاد ،گروه معارف اسالمي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ایران
نویسنده مسؤول :سید غفور موسوی
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عقل در روانشناسي ،روانپزشكي و اسالم

مدرن نیز عقل جایگاه مهمي دارد؛ چرا که در یک طرف وجالود و سالالمت عقالل
شاخص سالمت روان است و از طرف دیگر ،ضالع یالا اخالتالتت آن ماليتوانالد
شاخصهای خوبي برای ابتال به بیماریهای روانالي باشالد ،امالا بالر خالالف ایالن
موضالالو  ،ایالالن سالالؤال مهالالرح اسالالت کالاله آیالالا معالالادلهالالای مفهالالوم عقالالل در
روانپزشالكي و روانشناسالي (از قبیالل  = Reality testingسالنج واقعیالت،
 = Judgementقضاوت = Thought ،تفكالر و  = Rationمنهال)) ،مسالاوی
همان مفهوم عقل در علوم اسالمي و علوم قضایي است یالا بالا آن تفالاوت دارد؟
بدیهي است که هرچه فهم فرد از این موضو (عقل) به واقعیت نزدیکتر باشالد،
عملكرد وی در درمان بیماران و نیز ارتقای بهداشت رواني مؤثرتر خواهد بالود .از
این رو ،با توجه به اسالمي بودن فرهنگ ما و مبتني بودن بسالیاری از رویكردهالا
در حیهه های ملتل جامعه (قضایي ،آموزش و پرورش ،مراودات عادی مردمالي
و )...بر رویكردهای اسالمي و نیز کمبود مهالعات تهبیقي در مورد این موضالو ،
پژوه حاضر به بررسي مفهوم و ویژگاليهالای عقالل از منظالر منالابال اسالالمي،
روانپزشكي ،روانشناسي و مقایسه آنها با یكدیگر پرداخت (.)6

مواد و روشها
این تحقی) از نو مرور کتابلانالهای بالود کاله در آن ابتالدا معالادلهالای عقالل و
واژه های نزدیک به آن در زبان فارسي مانند خالرد ،فكالر ،اندیشاله ،عقیالده ،نظالر،
نیت ،ذهن ،بین  ،قضاوت ،هوش ،فهم ،زیرکي ،فراست ،بصیرت ،آگالاهي و نیالز
معالالالالادل انگلیسالالالالي آن ماننالالالالد ،Reason ،Wisdom ،Thought ،Idea
،Mind ،Insight ،Judgement ،Understanding ،Belief ،Intellect
 Realismو نیز معادل عربي مانند نهیه ،قله و له استلراج گردیالد .سال ب بالا
روش جستجوی الكترونیكي و نیز اسالتلراج مسالتقیم از منالابال غیالر الكترونیالک
اسالمي که شامل قرآن ،روایات و نظالرات دانشالمندان برجسالته علالوم اسالالمي
(ابن سینا ،مالصدرا ،عالمه محمد حسالین طباطبالایي و )...بالود ،باله جمالالآوری و
طبقهبندی مفهوم عقل در این منابال پرداخته شد.
در مرحله بعد با اسالتفاده از همالین روش ،توضالیحات مربالوط باله واژههالای
انگلیسي در برگیرنده این مفهوم در کتاب هایي مانند کتالاب جالامال روانپزشالكي
( )Comprehensive T.Psychiatryو خالصه روانپزشكي ( )Synopsisو
نیز منالابال دانشالگاهي روان شناسالي ماننالد روانشناسالي  Hilgardجسالتجو و و
طبقهبندی گردید .در نهایت ،تفاوتها و شباهتهای این مفهوم در منبال سهگاناله
ذکر شده استلراج و تا حدودی به بحث کشیده شد .سعي شالد کاله منالابال چالا
شده سه دهه اخیر استفاده شود و در این راستا ،آخرین منابال علوم روانپزشكي و
روانشناسي در دسترس به کار گرفته شد.

يافتهها
الف .معني لغوي و اصطالحي عقل :عقل واژهای عربالي اسالت و در عربالي
عقال (افسار) مانال حرکت شتر معرفي ميگردد ( )7و معادل فارسي این واژه خرد،
اندیشه و گاهي هوش ميباشد ( )8و برای معادل انگلیسي آن بیشتر ميتوان باله
 Wisdomاشاره کرد ( .)9خرد ( )Wisdomعبارت از توانایي فكالر و عمالل بالر
اساس دان  ،تجربه ،دانستنيها و بین به آنها است ( .)10در زبالان عربالي باله
کسي که در حال دیدن است« ،مبصر» و کسي را که ماليتوانالد ببینالد« ،بصالیر»
مي گویند ،اما برای عقل چنین تعبیری وجود ندارد؛ چرا که در آن صورت باید باله

کسي که در حال تعقل کردن است« ،عقلنده» گفت و البته این اصالهالح وجالود
ندارد و برای عقل در جایگاه مصدری و فعلي از کلماتي مانند فهمیدن ،علم پیالدا
کردن و تعقل کردن استفاده مي شود و در جایگاه اسمي نیز از این لفال اسالتفاده
ميگردد ،یعني کسي که عاقل است.
در اصهالح برای عقل ميتوان دو مفهوم را متذکر شالد؛ یكالي «توانالایي و
پتانسیلي که بالفهره آماده قبول دان است» و دیگالری «علمالي اسالت کاله باله
وسیله آن توانایي کسه ميشود».
ب .عقل از نظر فالسفه :در حكمت متعالي« ،نیروهای انسان» درجالات
ملتل یک انسان واحده است و حقیقتالي جالدای از حقیقالت آن انسالان واحالده
ندارد .همان نفب واحده که دارای درجاتي است و در هر مرحله یک کاری انجام
مي دهد ،نه این که یک نفب باشد و چند «نیالرو» داشالته باشالد .ایالن مراتاله و
درجات به طور ناگهاني برای انسان حاصل نمي شود ،بلكه باله مالوازات همالدیگر
انسان به آنها دست ميیابد ( .)11نفب انساني ارتباطي با مبادی عالیه و بالاتتر
از خودش (خداوند ،پیامبر و )...دارد و از آنها در زمینالههالای ملتلال بهالرهمنالد
ميشود و ارتباطي هم به پایینتر از خود ،یعني بدن دارد؛ بالدین معنالي کاله آن را
بهرهمند ميسازد و هدایت ميکند .از اینرو ،این نیروی ادراک کننده ،دو عملكرد
خواهد داشت؛ یكي عقل نظری که مبین ارتبالاط آن باله عالالم بالاتتر از خالودش
ميباشد و دیگری عقل عملي که مبین آن به عالم مادون خوی است.
عقل نظری همان بین انسالان و کالار آن ،ادراک کلیالات و مفالاهیم الهالي
است و حیهه عملیاتي آن در محدوده «واقعیتها» یالا «هسالتهالا» ماليباشالد و
مربوط به اموری است که وجود یا عدم وجود آنها در اختیار ما نیست .حیهه کار
عقل نظری را اعتقادات تشكیل ميدهالد .دسالتاورد عقالل نظالری در یالک نگالاه،
«جهانبیني» است .در این رابهه ،برای عقل نظری مراته و مسیر رشدی مهرح
شده که در ادامه به تفصیل آمده است.
 -1عقل هیوتني :یک نیروی خالص که مستعد است به عقل بالفعل برسالد
و فاقد مفاهیم عقلي مي باشد و هر نقشي که به او داده شالود ،ماليگیالرد و ماننالد
طفلي است که مستعد آموختن ميباشد و به این «عقل منفعل» نیز ميگویند.
 -2عقل بالملكه :انسان در این مرحله دارای «معقوتت اولیه» ميشود کاله
نسبت به مفاهیم «معقوتت ثانویه» در حكم نیروی بالقوه و پتانسالیل اسالت .باله
این مرحله از عقل «استعداد اکتساب» ميگویند و مانند کودکي که آماده شالده او
را نزد استاد ببرند.
 -3عقل بالفعل :استعداد اکتساب در این مرحله به عمل تبالدیل ماليشالود و
نفب توانایي و قدرت حاضر نمودن معاني و معقوتت کسه شده در ذهالن را دارا
مي شود .در این مرحله نظریات را به وسیله بدیهیات و ضروریات از طریال) فكالر
کردن یا حدس زدن کسه ميکند و احتیاج به کسه جدید ندارد و بالا توجاله باله
خزانه خود آنها را استحضار ميکند.
 -4عقل بالمستفاد :در این مرحله تمام نیروها و استعدادهای قوه عاقلاله باله
فعلیت ميرسد و دیگر هیچ حالت منتظرهای در آن نیست ،بلكاله تمالام معقالوتت
در نزد او حاضر است .در این مرحله انسان مانند کسالي اسالت کاله نوشالتن را در
عمل آموخته است و توانایي نوشالتن دارد و ایالن عقالل اولالین مرحلاله موجالودات
مستقل شده و کامل در قوس صعود مي باشد که به طور کلي از ماده و ملحقالات
ماده مبرا ميبا شد (مجرد) و نفب انسالان در ایالن مقالام باله منتهالا مراتاله خالود
ميرسد (.)3 ،5 ،12
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عقل عملي مربوط به اموری اسالت کاله وجالود و عالدم آنهالا در اختیالار مالا
مي باشد و افعال مفید به حال انسان را معرفي ميکند و کار آن ،تشلیص بایالدها
و نبایدها و تدبیر کننده بدن است .عقل عملي نیز مسیر رشد و مراتبالي دارد کاله
شامل تللیه (پیرای از تمام رذایل) ،تجلیه (جال دادن هاهر) ،تحلیاله (جالایگزین
کردن فضایل) و فنا (غرق در تماشای جمال ح) ،از نظر افعالي ،صفاتي و ذاتالي)
مي باشد .به بیان دیگر ،ميتوان گفت که قرار است تالا تمالام آنچاله را کاله عقالل
نظری مي فهمد ،عقل عملي اجالرا کنالد و ایالن دو در اصالل دو روی یالک سالكه
هستند و در مراحل عالي مانند هم ميشوند (( )13شكل .)1
هیوتني
بالملكه
بالفعل
بالمستفاد

ميکند و عقل عملي تدبیر بدن را بر عهده دارد (( )14شكل .)2
از نظر حكمت متعالیه ،جهان دارای سه بل «عالم طبیعت ،عالالم مسالال و
عالم عقول» است که رابههای طولي بین این سه عالم وجود دارد .مرتبه بالاتیي
بر مرتبه پاییني برتری دارد .هر موجود طبیعي با توجه به این سه نو جهان ،ساله
نحوه از وجود دارد که شامل «وجود عقلي ،مسالي و وجود مادی» ميباشد.
فالسفه اصل هستي و گردش آن را به شكل یک دایالره ترسالیم ماليکننالد
(( )15شكل .)3
فالسفه بر این باور هستند که مللوق نلست از ح) تعالالي کاله عقالل اول
است و از آن سایر عقلها ایجاد ميشود ،به وجود آمد.
ج .عقل از نظر روايات :از پیشوایان اسالم مهاله زیالادی در رابهاله بالا
عقل ذکر شده است ،اما با توجه به موضو بحث این مهالعاله و نیالز محالدودیت
هرفیت این نوشتار ،فقط نمونههایي از آن اشاره ميشود .بالدیهي اسالت کاله هالر
روایت خود شایان تدبر و توضیحي مفصل و مستقل ميباشد:
خداوند ،پیغمبر و رسول را جز برای تكمیل عقل مبعوث نساخته است.
تا بنده واجبات را به وسیله عقل خود نفهمد ،آنها را انجام نداده است.
عاقلترین مردم کسي است که ح) را اطاعت کند.
خداوند پیامبران را فرستاد تا مردم از جانه خداوند «خردمنالد» شالوند و هالر
کب این موضو را نیكوتر پذیرد ،معرفت بهتر شود و شلصي کاله باله فرمالان
خداوند داناتر است ،عقل نیكوتر است و کسي که عقل کاملتر است ،مقام
در دنیا و آخرت باتتر ميباشد.
خداوند بر مردم دو حجت آشكار و پنهان دارد .حجت آشكار ،رسوتن و انبیا
و ائمه ( ) هستند و حجت پنهان ،عقل مردم است.
آرزوی دراز ،گفتار بیهالوده و خالواه هالای نفسالاني ،باعالث ویرانالي عقالل
ميشود.
صبر به تنهایي نشانه قوت عقل است.
اعمال اندک از عالم ،چند برابر پذیرفته ميشود.
زیادی بر احتیاج عاقل را از دنیا کنار ميگذارد.

مبادی عالیه
(پیامبر ،خداوند و)...
عقل نظری
نفب انساني

تللیه
تجلیه
تحلیه
فنا

عقل عملي
جسم انسان

شكل  .1عقل نظري و عقل عملي

ابنسینا نفب را به سه نو «نباتي ،حیواني و انساني»تقسالیم ماليکنالد کاله
«نفب نباتي» دارای توانالایيهالای تغذیاله ،خالواب و تولیالد مسالل اسالت« .نفالب
حیواني» شامل دو قسمت حرکتي و ادراکي مالي باشالد .نفالب حرکتالي (شالوقیه)
توسط شهوت و غضه عمل ميکند و نفب ادراکي شامل حالواس بیرونالي (پالن
حب) و حواس دروني (حب مشترک ،خیال (مصالوره) ،متلیلاله ،وهالم و حافظاله
(ذاکره) مي باشد .نفب انساني تعقل کلیات را بر عهده دارد و شامل نیروی دانشي
(عقل نظری) و نیروی عملیاتي (عقل عملي) اسالت .عقالل نظالری ادراک عقلالي
تغذیه
خواب
تولید مسل

حب مشترک
خیال (مصوره)
متلیله
وهم
حافظه (ذاکره)

حواس بیروني
(حواس پن گانه)
حواس دروني

نفب نباتي

نفب از نظر ابنسینا

حرکتي
نفب حیواني
ادراکي

عقل نظری
نفب انساني (نفب ناطقه)
عقل عملي

شكل  .2تقسيمبندي نفس از ديدگاه ابنسينا
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حق تعالي
عقل اول

قوس صعود

قوس نزول

عقل

(بازگشت همه موجودات به اصل خودشان)

(ایجاد موجودات از ح) تعالي)
هیوتی اول (جهان ماده(

شكل  .3هستي و گردش آن

عاقل بین دنیا و آخرت ،آخرت را انتلاب ميکند.
کسي که ثروت بدون مال ،دلآسودگي از حسد و سالمتي دین ماليخواهالد،
باید از خدا بلواهد عقل را زیاد کند.
خداوند به چیزی بهتر از عقل پرست نشود.
عقل اولین مللوق است و تعابیر متفاوتي مانند روح محمدی (ص) و قلالم و
ملک کروبي دارد.
عقل ،قوه تشلیص و وادار کننده انسان به نیكي ،صالح و بازدارنده از شر و
فساد است.
عقل چیزی است که به وسیله آن خدا پرست شود و بهشت به دست آیالد.
البته ،نیرنگ و شیهنت هم ميتواند نمایشي شبیه عقل را داشته باشد.
خداوند به بندگان چیزی بهتر از عقل نبلشیده است.
همان گونه که عقول افراد بشالر باله دلیالل شالدت و ضالع متفالاوت اسالت،
تكالی انسان ها نیز متناسه با عقول آنان است .پب آن کب که عقل قویتری
دارد ،نسبت به دارنده عقل ضعی تر دارای تكلی بیشتری است.
پایه شلصیت انسان عقل است و هالوش ،فهالم ،حافظاله و دانال از عقالل
سرچشمه ميگیرد.
حدیث معروف «جنود عقل و جهل» در روایات اسالمي ،تعریال جالامعي را
در مورد عقل بیان داشته است .در این حدیث با بیان  75ویژگي برای عقل ،ابعاد
و جوانه ملتل مفهوم عقل به طور موشكافانه مورد بحث قرار گرفتاله اسالت .از
جمله ویژگيهایي که برای صاحبان عقل در این روایت ذکر شده است ،ميتالوان
به ایمان به خدا ،توکالل ،اعتمالاد باله خالدا ،امیالدواری ،خشالنودی و س اسالگزاری
خداوند ،مهرباني ،فروتني ،شالكیبایي ،قناعالت ،امانالتداری ،راسالتگویي ،رازداری،
انصاف ،میانه روی ،اعتدال ،سلاوتمندی ،زیرکي ،شادابي و خوش رفتالاری ،اهالل
شادی ،اهل نماز و روزه ،جهاد ،ح  ،نیكي به والالدین و اهالل توباله و دعالا اشالاره
کرد (.)14
د .عقل از نظر قرآن :واژه عقل در قرآن حدود  54بار آمده است که یک
بار به صورت «مِن بَعدِما عُقلوهُ» (بعد از فهمیالدن ) ،یالک بالار باله صالورت «مالا
یَعقِلُها» (نمي فهمند) ،یک بار دیگر باله صالورت «نَعقُالل» (تعقالل کالرده بالودیم)،
 27بار باله صالورت «تَعقِلالونَ» (مالياندیشالید) و  24بالار باله صالورت «یَعقِلالونَ»
(مي اندیشند) آمده است .طب) نظر عالمه محمد حسین طباطبالایي ،اگالر کلمالات
نزدیک یا مرتبط با عقل در قرآن شامل نهیه ،حجر ،قله ،له ،فؤاد ،أمالر ،ملالک،

روح ،نور قلم ،حجت ،سلهان و حلم و ...نیز به این تعالداد اضالافه شالود ،بیشالتر از
 300بار از عقل در قرآن یاد شده است و این خود دتلت بر اهمیت این مفهوم از
منظر قرآن دارد .برای طبقهبندی اجمالي و سربسته آیاتي که عقالل در آنهالا باله
کار رفته است ،ميتوان به موارد زیر اشاره نمود (.)16
قرآن چندین بار از افراد ميخواهد که در مورد پیامبرش که با آنها زنالدگي
کرده است و پاداشي از آنها نميخواهد ،تعقل کنند .گویا ميخواهد این مهله را
برساند که اگر از عقل خود استفاده کنید ،به روشني درميیابید که این پیامبر ح)
و نبوت ح) است و بياحترامي و بيادبي نسبت به پیامبر ،از بيعقلي ميباشالد و
عدم استفاده از عقل ،باعث انكار نبوت ميگردد.
خداوند چندین نوبت با اشاره به قرآن عربالي و خصوصالیات آن و اشالاره باله
کته آسماني ،از افراد ميخواهد تا عقل خود را به کار ببندند که اگر چنین کننالد،
به واقال خواهند یافت که این کتاب ح) است.
خداوند در قرآن مكرر از آیات و نشانههای خود و این که چگونه آسمانهالا،
زمین و انسانها خل) شدهاند ،سیر زندگي را بیان ميدارد و ميخواهد که از عقل
خود استفاده کنند و ربوبیت خدا را در تمام این آیات روشن ببینند.
در قرآن اشاره شده است که آخرت بهتر است و آنچاله نالزد خداونالد اسالت،
باقي است و مي ماند و این موضو به معني آن است که با به کالار بالردن عقالل،
معاد برای انسانها روشن ميشود ،البته اگر به کار گیرند.
خداوند گاهي انسانها را امر به معروف و یا نهالي از منكالر ماليکنالد و بعالد
توصیه ميکند که اگر عقل خود را به کار ببرید ،در ميیابیالد کاله آنچاله در قالرآن
مي باشد ،ح) است؛ چرا که که سازگار با فهرت و همان تبیالین دیالن اسالت کاله
وجود و وجوب آن را عقل ميفهمد ،البته به شرطي که به کار گرفته شود.
خداوند گالیه ای دارد که چرا کساني را ميپرستید که گمراه کننده هستند و
نفعي برای شما ندارند؟ و در اینجا از خواننده ميخواهد که عقل خود را باله کالار
ببندد تا متوجه شود که چه چیزی برای او سودمند نیست.
خداوند دلبستگي به دنیا را مانال رسیدن به کمال ميداند و انسان را متوجاله
این موضو ميکند.
خداوند افراد بيعقل را مانند کساني ماليدانالد کاله کالر و تل هسالتند و بالر
دلهایشان مهر زده شده است و مانند حیوانات هسالتند و از هماله ماليخواهالد در
مورد این افراد تعقل کنند تا به حقیقت برسند.
هـ .عقل از نظر علوم روانپزشكي و روانشناسي :از تعاریفي که
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در روانپزشكي و روان شناسي نزدیک به واژه عقل است ،ميتوان به مالوارد زیالر
اشاره نمود.
واقعیتسالنجي ( :)Reality testingشالامل توانالایي افتالراق بالین دنیالای
بیرون ،جهان درون و قضاوت صحیح در مورد رابهه بین خود و محیط است.
قضاوت ( :)Judgmentنوعي کن ذهني که در آن گزینه های موجالود در
چارچوب یک مجموعه از ارزش ها مقایسه یا ارزیابي مي شود تا مسالیر خاصالي از
عمل انتلاب گردد.
بین ( :)Insightشناخت آگاهانه از وضعیت خود
هوش ( :)Intelligenceتوانایي آمالوختن ،یالادآوری ،ادغالام سالازنده و باله
کارگیری یادگیریهای قبلي
شناخت ( :)Cognitionفرایند ذهني یادگیری ،دانستن و آگاه شدن
هوشالالیاری ( :)Consciousnessحالالالت بیالالداری همالالراه بالالا پاسالال بالاله
محرکهای طبیعي
محتالالوای تفكالالر ( :)Thoughtبالاله آنچالاله بیمالالار در مالالورد آن مالالياندیشالالد،
گفته ميشود.
حافظه ( :)Memoryفرایندی که اطالعات تجربه شده یا آموختاله شالده را
در مغز ثبت ،ذخیرهسازی و یادآوری ميکند (.)16
شلصیت شامل سه جزء من ( ،)Characterروان ( )Psycheو سرشالت
( )Temperamentمالالاليباشالالالد .در مالالالورد سرشالالالت چهالالالار خصوصالالالیت
( Harm avoidanceآسیهگریزی) (صفرایي)( Noveltyseeking ،نوجویي)
(سودایي)( Reward dependence ،پاداشپالذیری) (دمالي) و Persistence
(پشتكار) (بلغمي) مهرح شده است که در سراسر عمر ثابت ميماند.
در مورد من نیز ساله نالو خودهالدایت شالده ( ،(Self-directedهمكالار
( )Cooperativeو تعاليطله ( )Self transcendeبیان شده است.
در اینجا  Psycheبه آگاهي ( )Self awarenessیالا  Spiritاشالاره دارد (ایالن
مفهوم با آنچه به طور عام در مورد  Psycheتعری ميشود ،متفاوت است) (.)17
از سایر مفاهیمي که در روانشناسي وجود دارد و به نظر ميرسد تالا حالدودی باله
مفهوم عقل نزدیک باشد و یا ارتباطي با آن داشته باشد ،به طور خالصاله ماليتالوان باله
نقهاله نظریالالات Young ،Ericson ،Maslow ،Kohlberg ،Sullivan ،Piaget
و  Horneyاشاره کرد ( )16-18که در ادامه بیان شده است.
از دیدگاه  ،Piagetچهار مرحله عمده تالا رسالیدن باله قابلیالت اندیشالیدن در حالد
بزرگساتن وجود دارد که خالصه این مراحل در جدول  1نشان داده شده است (.)17
 Kohlbergیک مدل مرحله استدتل اخالقي را بیان نمود کاله شالامل اخالالق
دوره پی دبستاني (اجتناب از تنبیه و دستیابي به پاداش) ،اخالق قالراردادی (مبتنالي بالر
دستورات منابال قدرت یا نفال متقابل) و اخالق مبتني بر اصول فردی (مبتني بالر اصالول
اخالقي دروني شده کلي) ميباشد (.)17
در نظریه رشد شالناختي  Sullivanماليتالوان باله مالواردی ماننالد مرحلاله ادراک

ابتدایي (( )Prototaxicشیرخوارگي و اوایل کودکي) تجارب گالذرا و بالدون ارتبالاط بالا
هم درک ميشود ،مرحله خودمحالوری (( )Parataxicاوایالل کالودکي) تجالارب معنالي
سمبولیک دارد ،اما قوانین منهقي بر آنها حاکم نیست و مرحله منهقالي ()Syntactic
که در آن جهان و خود بر اساس قوانین منهقي ،ارتباط زمالاني ،اعتبالار خالارجي و ثبالات
داخلي درک ميشود (.)17
 Sullivanدر نظریالاله رشالالد اجتمالالاعي خالالود بالاله مراحالالل زیالالر اشالالاره مالاليکنالالد؛
 -1شیرخوارگي (از تولد تا شكلگیری زبان) :با نیاز به تماس بدني و صحبت مشاللص
مالاليشالالود و ناحیالاله تعامالالل اولیالاله دهالالان و تالالا حالالدی مقعالالد اسالالت -2 .دوران کالالودکي
(شكلگیری زبان تا شرو مدرسه) :کودک روی پدر و مالادر تمرکالز دارد -3 .نوجالواني
( 5تا  8سالگي) :روابط بین فردی به طالرف گالروه همسالاتن و منالابال قالدرت خالارجي
انتقال ميیابد -4 .قبل از بلوغ ( 8تا  12سالگي) :حرکت به سمت صمیمیت واقعالي باله
سمت یک نفر ( -5 .)16نوجواني :با بلوغ شرو ميشود .مانند دوره قبلي اسالت ،امالا در
این دوره امیال جنسي هم به روابط بین فردی اضافه ميشود.
 Maslowنیز مهالبي را در مورد وضعیت رواني انسان مهرح مالينمایالد کاله تالا
حدودی ممكن است با بحث عقل ارتباط داشته باشد؛ بدین ترتیه کاله زنالدگي انسالان
مبتني بر برآوردن یک سری از نیازها است و پن سهح «نیازهالای فیزیولوژیالک (غالذا،
آب ،رابهه جنسي و خواب) ،نیاز به حمایت و امنیالت ،نیالاز باله عشال) و تعلال) ،نیالاز باله
احترام به خود و اعتماد به نفب و نیاز به زیبایي ،اعتماد ،خودشكوفایي» دارد (.)16
 Ericsonهشت مرحله برای رشد رواني انسان مهرح نموده است کاله عبالارت از
«اعتماد در مقابل بياعتمادی (بدو تولد تا  18ماهگي) ،خودملتالاری در مقابالل شالرم و
تردید ( 18ماهگي تا ساله سالالگي) ،ابتكالار در مقابالل احسالاس گنالاه (ساله سالالگي تالا
 5سالگي) ،سلتکوشي در مقابل احساس حقارت ( 5تا  13سالگي) ،هویالت در مقابالل
سالالردرگمي نق ال ( 13سالالالگي تالالا  21سالالالگي) ،صالالمیمیت در مقابالالل انالالزوا ( 21تالالا
 40سالگي) ،زایندگي در مقابل بيحاصلي ( 40تالا  60سالالگي) و یك الارچگي در مقابالل
یأس ( 60سالگي تا هنگام مرگ)» ميباشد (.)17
مباني نظریات  Youngاین بود که بدون لحالا کالردن نفالوذ متقابالل نیروهالای
اجتماعي ،فرهنگي ،شلصي و کهن الگویي ،امكان درک روان و ضمیر ناخودآگاه پدیالد
نلواهد آمد .او هشت نو روانشناختي را معرفي کرد که شامل «بالرونگالرای متفكالر،
برونگرای احساسي ،بالرونگالرای حسالي ،بالرونگالرای شالهوی ،درونگالرای متفكالر،
درونگرای احساسي ،درونگرای حسي و درونگرای شهوی» ميباشد (.)18
بر اساس نظر  ،Horneyانگیزه اصلي رفتالار انسالان ،احسالاس امنیالت اسالت و از
دست دادن امنیت باعث اضهراب ميشود .انگیزه مهم آدمیالان نیازهالای آنهالا اسالت.
وی ده نیاز را مهرح ميکند که شامل «نیاز روان آزردگي به محبت و مورد تأییالد واقالال
شدن ،نیاز به شریكي که مسؤولیت زندگي فرد را عهدهدار شود ،نیاز باله تجرباله زنالدگي
در حصارهای تنگ ،نیاز به داشالتن قالدرت ،نیالاز باله اسالتسمار دیگالران ،نیالاز باله اعتبالار
اجتماعي ،نیاز به تحسین شدن ،نیاز به موفقیت ،نیاز به خودکفایي و استقالل و نیالاز باله
کمالگرایي و مورد انتقاد واقال شدن» ميباشد (.)18

جدول  .1مراحل کسب توانايي انديشيدن از ديدگاه Piaget

نام مرحله
حسي -حرکتي
پی عملیاتي
عیني (غیر انتزاعي)
عملیات صوری

دوره سني
 0-2سالگي
 2-7سالگي
 7-11سالگي
 11تا آخر نوجواني

ويزگي مرحله
کسه توانایي درک جهان خارج از خود
استفاده از زبان و نقاشي ،یادگیری بدون استدتل
استدتل استنتاجي ،ادراک ثبات شي ،ادراک بازگشتپذیری
تفكر انتزاعي ،استدتل استنتاجي ،استدتل ازکل به جز و بالعكب
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عقل در روانشناسي ،روانپزشكي و اسالم

جدول  .2مقايسه برخي ويژگيهاي عقل از منظر اسالم ،روانشناسي و روانپزشكي
ويژگي
ماهیت
مراحل رشد
انوا
عملكرد

اسالم
باتترین درجه وجود پب از خداوند ،نیروی وجود
*عقل نظری :هیوتیي ،بالملكه ،بالفعل و بالمستفاد
*عقل عملي :تللیه ،تجلیه ،تحلیه و فنا
*عقل نظری و عقل عملي

روانشناسي و روانپزشكي
کنشي ذهني برای مقایسه ارزشها ،فرایند اندیشیدن و فرایند قضاوت
حسي -حرکتي ،پی عملیاتي ،عیني ،صوری
ادراکي ابتدایي ،خودمحوری و منهقي
سالم -بیمار

نفب نباتي ،حیواني و انساني
تشلیص درست از غلط ،تشلیص ح) از باطل ،بازداری از شرور فسادها ،بهترین
وسیله پرست خداوند ،تأمین آرام رواني و تأمین سعادت هر دو جهان

افتراق بین دنیای درون و بیرون ،شناخت آگاهانه از وضعیت خود و دیگران و
محیط ،آگاه شدن ،آموختن و یادآوری

*نشان دهنده ویژگي ذکر شده فقط از زاویهای خاص ميباشد.

در نظریههای شناختي بر این واقعیت تأکید ميشود که ارگانیسالم یالک دسالتگاه،
پردازش اطالعات است و هدف آن کسه تهابقي بهینه با محیهي است کاله از طریال)
حواس خود ادراک ميکند .این دستگاه در غیاب اطالعالات کالافي نماليتوانالد نقشالهای
شناختي را که تجربه جاری باید بر آن منهبال) شالود ،ترسالیم کنالد و در نتیجاله ،دچالار
سامان گسیلتگي و عدم انهباق ميشود .افراد برای پای رفتار خالود و داشالتن سالهح
بهینهای از پاس دهي ،باید همواره از محیط بازخورد بگیرنالد وگرناله مجبالور هسالتند تالا
دورنمایههای ویژه خود را برونفكني کنند که ارتباط چنداني با واقعیت ندارد (.)19
بهتازگي توانایي مسبت و عاطفي انسان در جهت سازگاری و بهداشت روان تحالت
عنوان هوش هیجاني ( )Emotional intelligenceمفهومسالازی شالده اسالت کاله
مؤلفههای آن در بردارنده مفهوم سالمت در اندیشه و رفتار ماليباشالد .هالوش عالاطفي
نوعي پردازش اطالعات عاطفي و شامل ارزیابي صحیح عواطال در خالود و دیگالران و
ابراز مناسه هیجان و تنظیم سازگارانه عواط است؛ به نحالوی کاله منجالر باله بهبالود
جریان زندگي ميشود ( .)19هوش عاطفي مجموعهای از توانایيهای غیالر شالناختي و
مهارتهایي است که بر توانایي رویالارویي موفقیالتآمیالز بالا خواسالتههالا ،مقتضالیات و
فشارهای محیهي تأثیر ميگذارد (.)20
هوش هیجاني دربرگیرنده پن مقوله درون فردی ،بالین فالردی ،تالوان سالازگاری،
مدیریت استرس و خل) و خوی عمومي است (.)21
در جدول  2مقایسه خالصه و سادهای بین برخي از ویژگيهالای عقالل در منالابال
نشان داده شده است .بدیهي است کاله مقایساله کامالل ویژگاليهالا ،نیالاز باله پالردازش
وسیالتری دارد که در این پژوه نميگنجد.

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلي از انجام پژوه حاضر ،پیدا کالردن مفهالوم عقالل در منالابال دینالي،
روانپزشكي ،روان شناسي و س ب یافتن وجوه اشتراک و اختالف بین آنها بالود.
ابتدا منابال موجود در دسترس مهالعه شد و این نتیجه به دست آمالد کاله مفهالوم
عقل از نظر قرآن و روایات به طالور کامالل مشالابه یكالدیگر بالوده ،عقالل ،اولالین
مللوق خداوند و بهترین چیزی است که خداوند به بنالدگان بلشالیده اسالت و
پایه شلصیت انسان عقل محسوب ميشود .هوش ،فهالم ،حافظاله ،دانال و ...از
عقل سرچشمه مي گیرد و خداوند در قیامت نسبت به حساب بندگان باله انالدازه
عقلي که در دنیا به آنها داده است ،بازخواست ميکند .در کتاله روانپزشالكي و
روان شناسي دانشگاهي موجود ،مفهوم عقل به طور مسالتقیم کمتالر مالورد اشالاره
قرار گرفته است و به جای آن اغله فراینالدهایي کاله باعالث شالكلگیالری یالک
عاطفه یا رفتار مي گردد ،به بحث کشیده شده است .در علوم روانپزشالكي عقالل

به مفهوم هوشیاری نسبت باله شالرایط جسالمي ،روانالي و واقعیالتهالای موجالود،
قضاوت ،بین صحیح در مورد آنها و عدم وجود اختالل در تفكر است .در علوم
روان شناسي ،خردمند بودن به بین صحیح به شرایط خود و دیگر افراد و محیط
و یک نو پلتگي در شرایط خود اطالق ميگالردد کاله فالرد را باله رضالایتمندی
دروني ميرساند (.)5 ،16
به نظر مي رسد که تشابهات این دیدگاهها را بتوان به صورت «وجالود یالک
پدیده مشترک به نام عقل بین همه انسانها ،وجالود یالک نقهاله آغالازین بالرای
شكلگیری و یک تكامل و یک سیر برای آن ،عوامل خارجي ماليتوانالد در سالیر
حرکت و تكامل عقل دخالت داشته باشد و حتي ميتواند مسیر تكامل را معكوس
نماید ،برای تكامل عقل نیاز به برطرف کالردن موانالال ،برداشالتن تضالادها و نیالز
معالجه بیماری های مربوط به آن مي باشد و برای داشتن یک عقل سالم نیاز باله
شرایط سالم ،محیط سالم و پرورش صحیح است و پرورش صحیح باله اسالباب و
لوازمي نیاز دارد» بیان کرد.
از تفاوتهای این مفهوم و نظریات ملتل ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
عاقل بودن در فرهنگ روانپزشكي به معني بین صحیح نسبت باله خالود،
بیماری خود ،قضاوت صحیح در شرایط ملتل  ،داشتن تفكری عاری از هالذیان،
توهم ،وسواس ،ترس مرضي و ،...اما در فرهنالگ دینالي یعنالي در مسالیر بنالدگي
خداوند و نه دیگری گام برداشتن است که این وضعیت چیزی بالی از آنچاله در
ادبیات روانپزشكي موجود است را ميطلبد.
از دیدگاه اسالم مفهوم عقل بسیار جامال ،کامل و گسالترده اسالت .اسالالم مفهالوم
عقل را تا قیامت (دنیای پب از مرگ) کشانده است و آنقدر این مفهوم قیالامتي عقالل را
پررنگ کرده است که اگر حرکتي به سمت قیامت و به عبارت دیگر به سالمت خداونالد
نباشد ،آن را از حیهه عقل خارج ميداند و فاقد عقل بیان ميدارد؛ در حالالي کاله بیشالتر
نظریات روانشناسي و روانپزشكي در این مورد سكوت کردهاند.
اسالم تفكر خدا محوری را مد نظر دارد و مفهوم عقل از نظالر روانپزشالكي
یک مفهوم رواني -زیستي ( )Psycho-biologicو انسان محور است.
در کته اصلي منبال اسالمي که در تبیین مفهوم عقل ميباشد ،باله مسالایل
بیولوژیک کمتر اشاره شده ،هرچند ایالن موضالو در برخالي از کتاله غیالر اصاللي
اسالمي مورد اشاره قرار گرفته است.
از دیدگاه اسالم ،برای پرورش عقل از روشهایي استفاده شده است کاله در
دیدگاه روانشناسي و روانپزشكي در مواردی مورد قبول نبودهانالد و در مالواردی
درباره آنها سكوت شده است .مانند انجام واجباتي همچالون نمالاز ،روزه ،حال و
نیكي به والدین.
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سید غفور موسوی و همكاران

 تشلیص و درمان اختالتت شلصیتي تا حدود زیالادی مالنعكب کننالده، زمینه تعاری
.)1 ،3 ،13 ،15 ،16 ،18( این غفلت و مربوط به آن باشد
 دقی) و کاملي در ایالن زمیناله باله علالت، اههار نظر صریح:محدوديتها
 هم در بعد روانشناسي و روانپزشالكي و هالم،وسعت مهاله هم در بعد اسالمي
 کالار،از نظر تنو سلیقههایي که در این حیهه در هر کدام از رویكردها وجود دارد
 پیشنهاد ميشود پژوه حاضالر باله ابعالاد کوچالکتالری، از اینرو.مشكلي است
تقسیم گردد و توسط پژوهشگران متعددی انجام شود تا بتوان به ابعاد جدیدی از
.نظریات اسالمي در زمینه مسایل روانشناسي و روانپزشكي دست یافت

سپاسگزاری
،392037 مهالعه حاضر برگرفته از پایانناماله دسالتیاری روانپزشالكي بالا شالماره
.مصوب مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشالكي اصالفهان ماليباشالد
بدین وسیله نویسندگان از کارکنان و استادان مرکز تحقیقات علالوم رفتالاری کاله
. س اسالگزاری مالينماینالد،نق مؤثری در تأیید و اجرای پالژوه ایفالا نمودنالد
 راهنمالایيهالا و، از جناب آقای دکتر اصغر طالاهرزاده کاله بالا همكالاری،همچنین
 تشالكر، بر کیفیت دستاوردهای پژوه به نحو مؤثری افزودنالد،حضور مؤثر خود
.و قدرداني به عمل ميآید

 اسالم پیشنهادهایي دارد که در منالابال روانشناسالي و،برای درمان بيعقلي
روانپزشكي اههار نظر چنداني در مورد آنها (حالداقل در حالال حاضالر) مشالهود
 ایالن کاله دروغگالویي و خیانالت در امانالت از جهالالت و، به عنوان نموناله.نیست
.بيعقلي است و برای رسیدن به عقل باید از آنها پرهیز کرد
به نظر مي رسد که از نظر اسالم دو دسته عقل ندارند؛ یكي آنهایي که مغز
بیمار یا معلولي دارند و لوازم تشلیص عقل را ندارند و گالروه دیگالر عالدهای کاله
 اما خداوند را در تفكرات خود مالد نظالر قالرار،لوازم تعقل و مغز بیولوژیک را دارند
 باله،نمي دهند؛ در حالي که منابال روانپزشكي و روانشناسي در مورد حالالت دوم
 باله طالور،خصوص در مواردی که عوامل اجتماعي و تربیتي خاصي مهرح نیست
.تلویحي سكوت اختیار کرده است
نتای پژوه حاضر نشالان داد کاله از نظالر اسالالم عقالل عبالارت اسالت از قالوه
تشلیص خوب و بد و عاملي که به وسیله آن نیكویيها تقویت ميگردد و از تبالاهيهالا
 عقل اساس شلصالیت انسالان و پدیالدهای اسالت کاله باله وسالیله آن.بازداشته ميشود
خداوند پرست ميشود و در موضوعات پب از مرگ هم جایگالاه مهمالي بالرای آن در
نظر گرفته شده است و اسالم تا حدود زیادی با این رویكرد به سالاختن زنالدگي انسالان
 در، در روانپزشالكي باله مفهالوم قضالاوت واقالالبیناناله و تالوان برنامالهریالزی.ميپردازد
 دیگران و محیط اطالالق ماليگالردد و در،روانشناسي به بین صحیح به شرایط خود
 به نظر ميرسد که سالردرگمي موجالود در.مورد مسایل پب از مرگ سكوت شده است
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 روانﭘﺰﺷﻜﻲ و اﺳﻼم،ﻋﻘﻞ در روانﺷﻨﺎﺳﻲ

A Comparative Study of the Concept of Wisdom in Islamic, Psychological,
and Psychiatric Resources
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Review Article

Abstract
Aim and Background: The concept of wisdom and its other equivalents have an important place in Islamic
sciences, psychology, and psychiatry because of their determining roles in human health. Therefore, The present
study explained and compared this concept in these three resources.
Methods and Materials: In this was a review study, after looking up the word "wisdom" in the Arabic, Persian, and
English dictionaries, and Quranic Arabic Corpus, the concept was extracted from the perspective of Islamic philosophers,
Imams, the Quran, and academic textbooks of psychiatry and psychology. Finally, the common features and points and
differences of the concept in the mentioned resources were described.
Findings: Wisdom can be described in three perspectives. The Islamic literature has divided wisdom into theoretical
and practical and described it as judgment power, preventer of deviation and corruption, the basis of human
personality, and a human appraisal criterion in the hereafter. Psychiatry has defined wisdom as having true insight
into the self, one’s disorders, and correct judgment in various conditions. In psychological literature, the concept of
wisdom is the ability to think and practice based on knowledge, experience, and correct insight.
Conclusions: All three resources believe in the gradual evolution of wisdom and consider various factors affecting
this evolution. However, in the Islamic view, the concept of the hereafter, as an important and essential concept, has
different approaches and perspectives.
Keywords: Wisdom, Thought, Judgment, Islam, Psychiatry, Psychology
Citation: Mousavi SG, Karami A, Ebrahimi A, Taherzadeh A. A Comparative Study of the Concept of Wisdom in Islamic,
Psychological, and Psychiatric Resources. J Res Behav Sci 2017; 15(2): 261-8.
Received: 14.04.2017

Accepted: 07.06.2017

1- Professor, Behavioral Sciences Research Center AND Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences,
Isfahan, Iran
2- Psychiatrist, Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3- Associate Professor, Behavioral Sciences Research Center AND Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical
Sciences, Isfahan, Iran
4- Professor, Department of Islamic Education, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Corresponding Author: Seyed Ghafur Mousavi, Email: mousavi@med.mui.ac.ir

1396 / 2  ﺷﻤﺎره/ 15  دوره/ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري

268
www.mui.ac.ir

