ثسوِ تعبلٖ
فلسفه 2درس هشتم :عقل در فلسفه ()2
ٗىٖ اس عَاهل هْن تَجِ ثِ عمل ٍ عمالً٘ت ٍ تفىز فلسفٖ در جْبى اسالم ،پ٘بم الْٖ ٍ سخٌبى پ٘بهجز اوزم (ظ) ٍ عتزت
گزاهٖ اٗطبى است.
دٍ ضىل هخبلفت جزٗبى ّبٕ فىزٕ هسلوبًبى ثب عمل:
 .1تٌگ ٍ هحذٍدوزدى داٗزٓ اعتجبر ٍ وبرآهذٕ عمل در ع٘ي پذٗزش آى؛
تَؾ٘ح ث٘طتزٍ :رٍد عمل ثِ هسبئل دٌٖٗ هَجت آس٘ت سدى ثِ دٗي هٖ ضَد .چَى ثزخٖ رٍش ّبٕ عملٖ در هسبئل دٌٖٗ
وبرثزدٕ ًذارًذ.
 .2هخبلفت ثب فلسفِ ٍ هٌطك ،تحت عٌَاى دستبٍردٕ ًَٗبًٖ ٍ غ٘ز اسالهٖ.
تَؾ٘ح ث٘طتز :هخبلفت دٗگز در هَرد عمل در خػَظ هسبلِ فلسفِ ٍ هْذ آى (ًَٗبى) ثَد اٗي وِ اغل فلسفِ اس ًَٗبى ثبستبى ٍ
فالسفِ آى ًطبت گزفتِ است ٍ ثب هسبئل دٌٖٗ سبسگبر ً٘ست.
رد هخبلفت دٍم :جذإ اس اٗي وِ آرا ٍ ًظزات فالسفِ ًَٗبى ثبستبى ثب هسبئل دٌٖٗ سبسگبرٕ ًذارد ًوٖ تَاى فلسفِ را ثِ عٌَاى
ٗه داًص خبظ هتعلك ثِ ٗه وطَر ٍ ٗه سهبى خبظ داًست ّوبى طَر وِ سبٗز داًص ّب وِ ّز وذام ًطبت گزفتِ اس ٗه
وطَر ّستٌذ .در درستٖ ٍ ًبدرستٖ ٗه داًص عملٖ فمط استذالل است وِ داٍرٕ هٖ وٌذًَٗ ًِ ،بًٖ ٗب اٗزاًٖ ٍ ٗب چٌٖ٘
ثَدى اًذٗطوٌذ.

عقل نزد فیلسوفان مسلمان
 .1عمل ،ثِ عٌَاى ٍجَدٕ ثزتز ٍ هتعبلٖ در ّستٖ؛
 .2عمل ،ثِ عٌَاى لَٓ استذالل ٍ ضٌبخت.
 -1عقل ،به عنوان موجود متعالی و برتر از ماده

ف٘لسَفبى هسلوبى هزتجِ إ اس هَجَدات را وِ حم٘مت ٍجَدضبى هجزد اس هبدُ است ،اثجبت وزدُ ٍ ًبم آى هزتجِ را عبلن عمَل
گذاضتِ اًذ  .اس ًظز فبراثٖ ٍ اثي سٌ٘ب اٍّل٘ي هخلَق خذا عمل اٍّل است وِ هَجَدٕ وبهالً رٍحبًٖ ٍ غ٘زهبدٕ است ٍ عمَل دٗگزٕ
ً٘ش ثِ تزت٘ت اس عمل اٍّل ثِ ٍجَد آهذُ اًذ .اٗي هَجَدات هجزّد فَق عبلن طج٘عت اًذ ٍ ف٘ؽ خذاًٍذ اس طزٗك آًْب ثِ عَالن دٗگز
هٖ رسذ ،عبلن عمَل را تطى٘ل هٖ دٌّذ.
تَؾ٘ح ث٘طتز:
 .1ثِ اعتمبد فالسفِ هسلوبى ،هزتجِ إ اس هَجَدات ،حم٘مت ٍجَدضبى هجزد اس هبدُ است ٗعٌٖ جسن هبدٕ ًذارًذ.
 .2اٍل٘ي هخلَق خذا «عمل اٍل» است ٍ سبٗز عمل ّب اس عمل اٍل ثِ ٍجَد آهذُ اًذ.
 .3عبلن عمَل عبلوٖ است وِ هَجَدات هجزد اس هبدُ (عمَل=عمل ّب) در آًجب ّستٌذ.
 .4عمَل در عبلوٖ فزاتز اس عبلن طج٘عت ّستٌذ.
 .5عمَل ٍاسطِ ف٘ؽ رسبًٖ خذا ثِ عبلن طج٘عت ّستٌذ.

غ٘ز اٗي عملِ تَ ،حك را عمل ّبست

وِ ثذاى تذث٘ز اسجبة سوبست

فالسفِ هسلوبى هعتمذًذ عملٖ وِ در اًسبى ّست پزتَٕ اس عبلن عمَل است اگز تزث٘ت ضَد ٍ رضذ وٌذ ،عالٍُ ثز استذالل
وزدى ،هٖ تَاًذ حمبٗك را آى گًَِ وِ عمَل درن هٖ وٌٌذ ،ث٘بثذ ٍ هطبّذُ وٌذ.
ٗىٖ اس عمل ّبٕ عبلن عمَل «عمل فعبل» ًبم دارد وِ ٍظ٘فِ آى ف٘ؽ رسبًٖ ثِ عمل اًسبى ّبست (راٌّوبٕ عمل اًسبى ّبست).
فبراثٖ هٖ گَٗذ :همبم ٍ هٌشلت عمل فعبل ًسجت ثِ اًسبى ،هبًٌذ آفتبة است ًسجت ثِ چطنٍ .جِ اضتزان اٗي تطجِ٘ «رٍضي
وزدى ٍ ًطبى دادى هس٘ز حزوت» است.
 -2عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل
عوَم ف٘لسَفبى هسلوبى عم٘ذُ دارًذ وِ ّؤ راُ ّبٕ عملٖ ضٌبخت ٍ اًَاع استذالل ّب،اس جولِ استذالل تجزثٖ ،توث٘ل ٍ
ثزّبى عملٖ هحؽّ ،زوذام در جبٗگبُ خَد رٍضٖ درست ثزإ وست داًص ثِ حسبة هٖ آٌٗذ.
«هب فزسًذاى دل٘ل ّست٘ن» ّ :ز ًظز ٍ ّز هىتت ٍ آٌٖٗ٘ را وِ دالٗل استَار عملٖ داضتِ ثبضذ ،هٖ پذٗزٗن.
اثي سٌ٘ب هٖ گَٗذّ :زوس وِ عبدت وزدُ سخٌٖ را ثذٍى دل٘ل ثپذٗزد ،اس حم٘مت اًسبًٖ خبرج ضذُ است.
دٗذگبُ اثي سٌ٘ب ٍ فبراثٖ در هَرد عمل:
عمل اًسبى در اثتذا ّوبًٌذ ٗه استعذاد است وِ ً٘بس ثِ رضذ ٍ تزث٘ت دارد ٍ در طٖ هزاحلٖ ثِ ووبل هٖ رسذ.

اٍل٘ي هزحلِ عمل :عمل َّ٘الٖٗ است ٍ آى ٌّگبهٖ است وِ اًسبى ّ٘چ ادران
عملٖ ًذارد ،اهب استعذاد ٍ آهبدگٖ درن هعمَالت را دارد.
دٍه٘ي هزحلِ عمل :عمل ثبلولىِ است در اٗي هزحلِ  ،عمل دروٖ اٍّلٖ اس لؿبٗبٕ
ؾزٍرٕ پ٘ذا هٖ وٌذ در اٗي هزحلِ اًسبى هٖ تَاًذ داًص ّب را وست وٌذ.
سَه٘ي هزحلِ عمل :عمل ثبلفعل است در اٗي هزحلِ ،عمل ضىَفب ضذُ ٍ ثِ فعل٘ت
رس٘ذُ ٍ ثب توزٗي ٍ تىزار داًص ّبٖٗ را وست هٖ وٌذ(.توزٗي ثزإ وست داًص).
چْبره٘ي هزحلِ عمل ثبلوستفبد ًبم گزفتِ است در اٗي هزحلِ اًسبى ثز داًص ّب
هسلط هٖ ضَد ٍ اس ّز وذام ثخَاّذ استفبدُ هٖ وٌذ .هبًٌذ ٗه استبد رٗبؾٖ وِ
ّز هسئلٔ رٗبؾٖ را جلَٕ اٍ ثگذارًذ ،ثِ راحتٖ حل هٖ وٌذ.

عوَم ف٘لسَفبى هسلوبى عم٘ذُ دارًذ وِ:
 -1پذٗزش ّز اعتمبد ٍ آٌٖٗ٘ ً٘بسهٌذ استذالل عملٖ است؛ ّز چٌذ استذالل عملٖ افزاد در سطح جبهعِ هتفبٍت است ٍلٖ
اٗوبًٖ ثب ارسش است وِ پطتَاًِ عملٖ داضتِ ثبضذ ٍ .اٗوبى ثذٍى عمل اًسبى را ثِ سَٕ وبرّبٕ غلط ٍ اضتجبُ هٖ وطبًذ.
 -2عمل ثْتزٗي اثشار ثزإ تفىز در آٗبت ٍ رٍاٗبت است .هب ثِ ووه عمل در آٗبت لزآى هٖ اًذٗط٘ن ٍ ثب تفىز ٍ تذثّز در آٗبت،
ثِ هعبرف لزآى پٖ هٖ ثزٗن .وتبة ّبٕ ثس٘بر ارسضوٌذ هالغذرا ٍ عالهِ طجبطجبٖٗ در تفس٘ز لزآى گَٗبٕ اٗي هَؾَع است.
 -3ف٘لسَفبى هسلوبى عالٍُ ثز استذالل عملٖ ،حس ٍ ضَْد را ّن هعتجز هٖ داًٌذ اس اٗي رٍ ثب تْذٗت ًفس سعٖ هٖ وزدًذ ثِ
هعزفت ضَْدٕ دست ٗبثٌذ آًبى ّوچٌ٘ي ٍحٖ را عبلٖ تزٗي هزتجٔ ضَْد هٖ ضوبرًذ وِ ثِ پ٘بهجزاى الْٖ اختػبظ دارد.
اس ًظز ف٘لسَفبى هسلوبى ،استذالل عملٖ ،ضَْد ٍ ٍحٖ ّز سِ هب را ثِ حم٘مت هٖ رسبًٌذ ٍ لذا در هَؾَعبت هطتزن حتوبً ثِ ٗه
ًت٘جِ خَاٌّذ رس٘ذ ٍ هؤٗذّ ٗىذٗگز خَاٌّذ ثَد .استفبدُ ًبدرست ٍ ًبلع اس استذالل عملٖ ثبعث اٗجبد تعبرؼ ه٘بى دست آٍردّبٕ
ٍحٖ ٍ استذالل عملٖ هٖ گزدد وِ راُ عالج آى در هَارد سٗز است:
 -1ثبٗذ تالش علوٖ خَد را افشاٗص دّ٘ن.
 -2اس داًص دٗگزاى ثْزُ ثجزٗن.
در ًت٘جِ دٍ تالش ثبال هٖ تَاً٘ن ،خطبّبٕ خَد را اغالح ًوبٗ٘ن ٍ اس تَّن ٍ گوبى تعبرؼ ه٘بى ٗبفتِ ّبٕ عملٖ ٍ دستبٍردّبٕ
ٍحٖ رّبٖٗ ٗبث٘ن.
هالغذرا هٖ فزهبٗذ:
اهىبى ًذارد وِ احىبم ٍ لَاً٘ي دٗي حك ٍ رٍضي الْٖ ثب داًص ٍ هعزفت ٗمٌٖ٘ ٍ لطعٖ در تمبثل ثبضذ ٍ ًفزٗي ثز آى فلسفِ إ وِ
لَاًٌ٘ص ثب لزآى ٍ سٌت هخبلف ٍ هتؿبد ثبضذ ٍ ثب آًْب هطبثمت ًىٌذ( .اهىبى ًذارد ٗبفتِ ّبٕ عملٖ ثب آٗبت لزآى هخبلف ثبضذ).
فعبل٘ت ّبٕ تىو٘لٖ:
 .1سَاالت پبٗبًٖ درس را پبسخ دّ٘ذ.
 .2ثِ سَاالت ًْبٖٗ سبل ّبٕ گذضتِ ّبٕ هزاجعِ وزدُ ٍ ثِ سَاالت درس اٍل تب درس ّطتن پبسخ دّ٘ذ.
 .3چٌذ سَال اهتحبًٖ ّوزاُ پبسخ اس درس ّطتن طزاحٖ وٌ٘ذ.

