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 چکیده
ها برای رسیید  بیه حی      به همراه ارزش تفکّرکارگیری فرایندهای هعبارت از بدانش و باالترین سطح عملکرد ذهنی،  برترین شکل ،درَخِ

رفتن سین  عدود حفات شخصیتی است که با باالیکی از م و پوشی داردخرد با حوزه اخ ق و مفهوم استدالل اخ قی نیز هم .همگانی است

تأکید  عد شناختیهای غربی خرد بر بُسنّتهای کارشناسا  و پژوهشگرا  حوزه خرد است. آشکار، تبیینیابد. رویکردهای نظری افزایش می

بیر مفیاهیم    ،هیای میمنی  . نظرییه دارنید گیرایش  شناختی، تأملی و عاطفی  عناحرسازی های خرد شرقی به یکپارچهسنّتکه درحالی ؛دارند

هیای شیناختی، تیأملی و    مشخصیه  ؛های ممنی خرد در منابع شرقی و غربیی بر نظریههای متمرکز . پژوهشاستمبتنی   امتخصصناعامیانه 

هیای حیریح ودیود    نظرییه  وهای ممنی خرد شرق و غیر   نظریهبین کمتری  هایتفاوت ،بنابراین ؛دانندعاطفی را از عناحر مهم خرد می

با تمیرین و تجربیه    ،قابل رشد عنوا  عقل عملیخرد به و ؛دنداعقل مىمندی از بهرهاس م اساس خداشناسى و سعادت و نجات را بر دارد. 

د کیه  ندهبر ودود نیرویی قدسی در انسا  گواهی می آیات قرانی و روایات  اس می .کند شناختی ایفا می دها نقشی  ،های اس می آموزه در

هیای التزامیی، کیاربردی و    بلکیه دنبیه   ؛دراکیی نیدارد  فقط دنبه شناختی و اخرد  ،عبارتیبه ؛در اعتقادات و کارهاستراهنمای انسا  عقل، 

 .داردارزشی نیز 
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 مقدمه
و بیه معنیای    wisdomد معیادل واهه  رَکلمه فارسی خِی 

ترین سطح کرد  منطقیقدرت قضاوت درست و دنبال

 Webster’s) اسیت ه و فهم عمل براساس دانش، تجرب

New World Dictionary, 1997: 1007 .)  ریشیه هنید و 

اروپایی خرد به معنای فهمید  و دانستن اسیت. خیرد   

ی فنی امیروزه  ها تمفهوم ددیدی نیست که از پیشرف

بلکه معنای میمنی و باسیتانی    ؛سرچشمه گرفته باشد

دارد که فراسوی زما ، دانش و فرهنی  اسیت. همیه    

ننید تیا   ک میی   تی ش  ابتیدایی و چیه متمید    مردم چه 

هیا  ی مختلف مانند اساطیر، داستا ها هخردشا  را از را

 از خود منتقل کنند.پسهای ها به نسلالمثلو مر 

عنوا  یک ویژگیی  هخرد ب ،در علوم تجربی معاحر

هیای  گییری کیه تصیمیم  د وشمینسبت داده به افرادی 

د در فراینیید ویژگییی خییر ؛ بنییابراین،ننییدک میییمنطقییی 

ود. خیرد ییک ویژگیی    شی  میی گیری نشا  داده تصمیم

گسترده در بیاالترین سیطح عملکیرد ذهنیی اسیت و      

مستلزم آ  است که فرد با تجربه و دوییای اط عیات   

گییری  باشد و بتواند پیامدهای مختلیف ییک تصیمیم   

نظر پیچیده را بسنجد و استدالل منطقی داشته باشد. به

برای خردمندی کیافی   ،ش باالتنها دانش و هوسد ر می

میمات ها به تنهایی منجر بیه تصی  نیست و این ویژگی

 .(:Birren, Svensson, 2005 5)ود ش میخردمندانه ن

از دو خرد بیه بییش   بارةپیشینه پژوهش درهرچند 

هنیوز ییک    ،(et all, 2013: 1-13 Glück) رسید دهه می

خیرد   بیارة های مودیود در توافق عمومی برای تعریف

چندودهی بود  خرد و اینکیه   بارةاما در ؛د نداردودو

 ،رودشمار میهآ  بدیگر کننده ابعاد تقویت آ عد هر بُ

 اشتراک نظر ودود دارد.

( خیرد را یکپیارچگی ابعیاد    م1991) 1بیر  و فیشیر 

های انسیا  در پاسیخ   عاطفی، رفتاری و شناختی توانایی
                                                                               
1. Birren & Fisher  

 انیید هبییه تکییالیف و مشییک ت زنییدگی تعریییف کییرد

(Birren, Fisher,1990: 326). 

( خیرد را ییک سیطح    م2111) 2بالتز و اسیتادینگر 

انند د میاستثنایی از شایستگی شخصی و بین شخصی 

که توانایی گوش داد ، ارزیابی و توحییه کیرد  را در   

 ود.ر میکار هیرد و برای رفاه خود و دیگرا  بگ میبر

المللی بیرای  از متخصصا  خرد بین که در پژوهشی

برخییی از  ،دشییف بهتییر مفهییوم خییرد اسییتفاده  توحییی

واهه خییرد را از هییوش و معنویییت متمییایز  متخصصییا ،

دانستند و خرد را یک ویژگی منحصر به انسا  و شیکلی  

از رشدشناختی و عاطفی برتر دانستند که توسیط تجربیه   

یابید و قابیل   با باال رفتن سن افزایش می ؛ودش میهدایت 

 (Jeste et all, 2010: 668-680). یادگیری است

شناسیا  کیه خیرد را دانیش     برخ ف گروهی از روا 

م حظیات عملیی    ی  دمعی مرتبط با معنا و سبک زنیدگی 

 ،(Baltes, Kunzmann, 2004)اننید  د می ی3اساسی زندگی

( شامل چهار توانایی فیردی  م2111) 4گ کب گ و ازنظر 

ل، همدلی و تعادل هیجانی یابی، پذیرش تجار ، تأم تسلط

آ  را  هیای زنیدگی  است که رویارویی با تغییرات و چالش

 (Bluck, Glück, 2005: 84-109). خشدب می ارتقا

ورزی و قیدرت شیناخت انسیا ،    توانایی اندیشیه 

یکی از اختصاحات ودودی اوست که تیاریکی درو   

عید  نید. بُ ک میی روشن کرده، راه هیدایت را آشیکار   را 

رشیت روانیی    ، یکی از ابعیاد مهیم س  آشناختی در قر

است که با مفاهیمی همچو : علم، فقیه، فکیر، حفی ،    

ل و... فهم، ظن، عقل، لب، عرفا ، حسبا ، تیدبر، تأم ی  

بر تفاوت معنایی و کارکردهیای  افزو بیا  شده است. 

مختلفی که هریک از این مفاهیم دارند، نقطه اشیتراک  

 آنها، به توانایی شناختی و عق نی انسا  اشیاره دارنید  

 (.6 :1391حفت، و نیک )زارع

                                                                               
2  . Staudinger 
3. The fundamental pragmatics of life  
4. Bluck & Glück  
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نیی مهیم   آی قرها هعقل و مشتقات آ  از واهخرد و 

مین منبیع معرفیت عقیل و    دوو  در قوای شناختی انسا 

در زبییا   .(173: 1392 ،شیییرازی )مکییارماسییت  خییرد

مییخ و   اعربیی، بیه ریسیما  و حبلیی کیه حییوا  را بی       

  تجیاوز نکنید،   آبندند تیا از حیریم داییره    میمحوری 

داشتن، بازداشیتن و  به معنای نگه و ودش میته گف« قالعِ»

همانند بستن شتر با ریسما  که عقال  ؛کرد  استحبس

شییتر و حیییوا  را از حرکییت بیجییا  ود شیی مییىسییبب 

ارد. عقییل همییا  ریسییما  رهییایی انسییا  از   د میبییاز

ی شیییطانی بییرای نگهییداری او در حییریم و هییا هانگیییز

قصیود  محدوده شریعت و متعه کیرد  او بیه مرکیز و م   

همیا    ،رسد ریشیه احیلى  نظر مىبه دها  هستی است.

کیه زبیا  کسیى    هنگامىبنابراین،  ؛منع و بازداشتن است

و به دییه نییز   « اعتقل لسانه»گوید: عر  مى ،آیدبند مى

گوینید چراکیه دلیوو خیونریزو بیشیتر را      میى « عقل»

شیود کیه عِفّیت و    به زنى گفتیه میى  « عقیله» و ؛گیردمى

بین احمید در   . بیه گفتیه خلییل   داردنى حجا  و پاکدام

 شیود  بیه قلعیه و ده نییز گفتیه میى     « عقل»کتا  العین 

 اط ق نام عقل بر آ  نوع از ادراک انسا  (.142: هما )

 ؛نید ک میی د و آ  را درک یابی میی که به آ  اعتقیاد   است

  آ مراد از عقل در سخن خداوند متعیال، براین اساس، 

الم بیرای انسیا    سی ادراکی است که همیراه بیا فطیرت    

 از منظور بنا (.2/247: 1374ود )طباطبایی، ش میحاحل 

 نامیدنید،  عقل را خِرَد اینکه دلیل ،عر  معروف لغویا 

 هیا مهلکیه  در غلتید  از را خود حاحب که داند مى این

 :1366 ،العییر  لسییا ) داردبییازمى و کنییدمییى حفیی 

 (.11 :1344 حدرایی، از نقلبه ،11/414

بررسیی و مطالعیه خیرد را از     ،حامرهدف مقاله 

دینیی و   یی با رویکرد علمیی  شناسی و اس منگاه روا 

که است سعی شده  ،راستا. درایناستبه روش نظری 

ی ها هنظریخرد و عناحر آ  تصریح شود.  هایریفتع

پیردازا  و  از دییدگاه نظرییه  نییز  آشکار و ممنی خرد 

د ییا  خر نق و غر  و همچنیشناسا  مختلف شرروا 

بررسیی و شیباهت و    ،در قرآ  و رواییات  عقل نظری

 د.شو یا ب باالرویکردهای  بهباتوده آ تفاوت 

 خرد در غرب هایتعریف
دانشیمندا ،  و افکیار   هیا  هخرد برگرفته از اید هایتعریف

اسیت  پردازا ، ف سفه و پژوهشیگرا  ایین حیوزه    نظریه

(Bluck, Glück, 2005: 84-109)هیا و   یشعبارتی، گرا؛ به

ع ئق فلسیفی و نظیری محقیق، باعیت اسیتنبان معیانی       

 ،مثیال  رایبی ود؛ ش میمختلف، از ماهیت چندودهی خرد 

عیالی  عملکرد شناختی  :اند هدانست زیر یهاشکلبهخرد را 

(Dittmann-Kohli & Baltes, 1990: 54)،   تخصی  در

هنر  ،(Baltes &  Staudinger, 2000: 124) سبک زندگی

 هیا  هگیاهی از نادانسیت  آ، (Arlin, 1990: 230) پرسشیگری 

(Meacham, 1990: 181)،    ،تبدیل تجیار  درو  فیردی

ی شخصییتی، شیناختی و   ها هبین فردی و فرافردی به دنب

و کیاربرد   (Achenbaum, Orwol, 1991: 21-39)رفتاری 

هیا بیرای   دانش ممنی )ناآشکار( بیا درنظرگیرفتن ارزش  

دل کیرد  منیافع درو    دستیابی به ح   همگانی و متعیا 

منظیور کسیب تعیادل بیین     فردی و فرافردی بهفردی، بین

دهی به محیط مودود و سازگاری با محیط مودود، شکل

. (Strenberg, 1998: 347-365)های ددید انتخا  محیط

استرنبرگ عنصر فراشناخت را به خیرد افیزود و خیرد را    

درنظیر گرفیت.    1از فراسیت یک سبک فراشیناختی بییش  

ی خیرد هسیتند،   هیا  هنظر او خ قیت و هوش عملی پایبه

ویژه دانش ممنی که نقشی اساسیی در هیوش عملیی    هب

 برعهده دارد.

 2خرد مستلزم یکپیارچگی و انسیجام عقیل و مینش    

است. توسعه و تقویت آ  نیازمنید عوامیل و فرآینیدهای    

ن، هییای عق نییی معییی ازدملییه توانییایی ؛چندگانییه اسییت

                                                                               
1. Sagacity  

2. Intellect & Character 
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هارت در تجار  بحرانیی زنیدگی،   دسترسی به مربیا ، م

تجیار  ددیید و نیییز    پیذیری درمقابیل کسییب  انعطیاف 

ل ها کیه بیه رشید شخصیی، خیرخیواهی و تحم ی      ارزش

 .(Kunzmann, & Baltes 2003: 1104-1119د )امنجایم

ل تواند در شش دزء تحو خرد می برخی معتقدند،

هییا، معییانی و فییر فهییم پیییش دانــ : الــف یابیید: 

های مرتبط با مسئله و حلراه یندها:افر  ب؛ ها تمحدودی

سـب  هششـمندانه    ج  آنچه با حل مسئله مرتبط نیسیت؛ 

 تمایل و خواست فرد برای ارزیابی عمیق امیور؛ قضاوت: 

 انگیـهه:  هــ  ل ایهیام در زنیدگی؛   تحم  شخصیت: د 

زمینـه   و انگیزه دانستن آنچه الزم اسیت دانسیته شیود و    

یط که بیه افکیار و اعمیال    مح ای درعوامل زمینه محیطی:

 .(Sternberg, 1990: 142-159) انجامدمختلف می

بیه   تفکّیر کیارگیری فراینیدهای   هخرد عبارت از ب

ها برای رسید  به ح   همگانی در یک همراه ارزش

بافیت ادتمیاعی یییا فرهنگیی اسییت. هرچنید دوامییع     

 ،های متفاوتی داشته باشیند مختلف ممکن است ارزش

هیای خاحیی ماننید حقیقیت،     رزشسید ا ر میی  نظربه

حداقت، خلوص، بخشندگی و همدلی بیا دیگیرا  در   

 همه دوامع پسندیده است.

دهییم و چگیونگی   خرد توانایی فهم آنچه انجیام میی  

بیا مشیک ت و معضی ت    وقتیی است آ  هیم  انجام آ  

عیید شییناختی قییوی دارد بُ ؛ویمشیی میییرو هزنییدگی روبیی

ماننید  ، رمیانی کیاربرد کلیی احیول آ    ،که اخی ق درحالی

کیه فیرد بیا آ     است انصاف و عدالت در همه تنگناهایی 

در مقایسه . (Kohlberg, 1973: 497-502)ود ش میمواده 

خردمندانیه مسیتلزم آ     و هیای بسییار اخ قیی   با تصیمیم 

نیست که فراسوی سیستم ارزشی متعارف در دامعه عمیل  

هیای متعیارف دامعیه    تواند بیا کیاربرد ارزش  شود. فرد می

که برای یک مشکل مناسب باشید ییک تصیمیم    درحورتی

 ،اگرچیه خیرد و اخی ق مشیابه هسیتند      .خردمندانه بگیرد

همپوشی مستقیمی بیین سیاختار و توانیایی آنهیا نیسیت و      

  بینی کندتواند دیگری را به میزا  زیادی پیشیکی نمی

 .(Pasupathi, Staudinger, 2001: 401- 415) 

هایی است کیه بیا بیاال    ییخرد یکی از معدود توانا

بد. خرد با بسییاری از حیفات   یا میرفتن سن افزایش 

ی هییا تمثبییت ماننیید انسییجام خییود، قضییاوت، مهییار

فردی و فهم خاص از زندگی مرتبط دانسیته شیده   بین

تر با سی مت روا ، رمیایت از   در افراد مسنو  ؛است

هیای دسییمی و  زنیدگی و توانیایی مقابلیه بییا کاسیتی    

بینیی قدرتمنید   پیش ،ان دارد. خردمندیادتماعی ارتب

نظیر  . به(Ardelt, 2003: 275-324)س مت روانی است 

رو هرسد سالمندا  خردمنید حتیی درحیورت روبی    می

هییای دسییمانی و شییناختی شییکوفا شیید  بییا چییالش

هیایی  شوند. این بدا  معنی است که پیدا کیرد  راه می

برای تقویت خردمندی، وسیله قدرتمندی برای کمیک  

بخش است کرد  به رفاه انسا  و دورا  پیری رمایت

(Sternberg, 2001: 360). 

 های خردنظریه
ی آشکار و ممنی خرد تمایزهیایی ودیود   ها هبین نظری

و بیا  مفاهیم عامیانیه   ودارد. رویکردهای نظری ممنی 

ی هیا  همعطیوف بیه خیرد اسیت و نظریی      ،تخصصیغیر

ساخته شیده  آشکار از نظرات کارشناسا  و پژوهشگرا  

. در مطالعییات (Strenberg , 1998: 347-365)اسییت 

از هیایی  آزمیودنی  باتودیه بیه   مربون بیه خیرد میمنی   

را هیایی  سنی خواسته شده انواع واههمختلف های گروه

 ؛بندی کنندرتبه ،کنندکه مشخصه افراد خردمند تلقی می

چنید   بنیدی  با استفاده از فنو  مقییاس  ها هسپس این واه

حورت ابعاد مختلف تجزیه شدند. نتیای  ایین   هبعدی بُ

مطالعات نشا  داد که مردم عامی درک روشنی از خیرد  

هند کیه  د میرا به بردسته و ممتازبود  ربط  داشته و آ 

مثییل هییوش ادتمییاعی، بالیییدگی و  هییا هاز سییایر دنبیی

شیامل   ،ی آشیکار خیرد  هیا  هخ قیت متمایز است. نظری



 15          های غربی و شرقی اسالمیشناختی خرد در سنّتبررسی تطبیقی و واژه

عنیوا   خیرد بیه   یی اسیت کیه بیه مودیب آ     هیا  هنظری

ای از ای از رشد شخصییت )اریکسیو (، مرحلیه   مرحله

ها( ییا سیطح بیاالیی از رشید     ایرشد شناختی )نو پیاهه

مهارت که شخصییت و شیناخت را دربرگییرد، مطیر      

ی هیا  هافیراد مختلیف در نظریی    شود. مقایسه خرد درمی

هیای میمنی   رسمی در کانو  تودیه قیرار دارد. نظرییه   

هند که افراد چه چییزی را  د میپاسخ  خرد به این سؤال

 .(Ardelt, 2009: 9-26) نندک میر خرد تصو 

 )آشکار  خرد در غرب های صریحنظریه
درک  عنشان مرحله نهایی رشد شخصـیت: خرد به الف 

های شیناختی،  عنوا  مفهومی متشکل از ویژگیهخرد ب

ای لی و عاطفی یک شخصیت منسجم با مدل مرحلهتأم 

کیه  مطابقت دارد؛ چرا( از رشد انسا  م1942اریکسو  )

خرد را مشخصه منت  از حل موفق بحرا  روانی مرحله 

نظیر اریکسیو  افیراد در    اند. بیه د میهشتم در کهنسالی 

ناپیذیری  پیری باید با زندگی فعلی خودشا  و برگشیت 

ایین امیر    .(Ardelt, 2003: 275-324) گذشته کنار بیایند

سیت  ا شیکل   همیا بیه   مستلزم درک و قبول زنیدگی 

)کییاهش قییوای دسییمانی و حقیقییت مییرگ(. فراینیید 

 ها،ها، تعار ها، نومیدنیتمامیت بخشید  به شکست

هیای مراحیل رشید در ییک     هیا و لغیزش  ناشایسیتگی 

انگییز اسیت. حیل ایین     داستا  منسجم، بسیار چیالش 

بحرا  به سود تمامیت و بیرخ ف ناامییدی بیه خیرد     

پذیرش خود بیا   ،خرد ،و شود. ازنظر اریکسمنجر می

ها بیدو  نیدامت، پیذیرش    ها و شکستتمام پیشرفت

که تمام سعی خیود  است عنوا  افرادی والدین خود به

هرچنید در   ؛اندوار عشقاسز ؛ بنابراین،اندکار بستههرا ب

عنیوا   هپذیرش زندگی خود بی  .ندباش حد کمال نبوده

 توانسیته داشیته باشید و   بهترین زندگی که شخ  می

 ،اریکسیو   گیاه پذیرش گریزناپذیری مرگ اسیت. ازن 

هیوش   مرحله نهایی رشد شخصیت اسیت و بیا   ،خرد

بیرای حیل همیه مشیک ت      هرچند ؛ارتبان کمی دارد

حداقلی از سطح هوش مروری است  ،چرخه زندگی

 (.317 :1391م/ 2114، 1)کار

 تعدادی عنشان مرحله نهایی رشدشناختی:هخرد ب ب 

 Kitchener, Brenner,1990: 226) هییاایپیییاهه نییواز 

Arlin,1990:240)؛ Kramer,Woodruff,1986:280-290 

از گذرانید   معتقدند که افراد در اواخر نودیوانی پیس  

ییا   مرحلیه پساحیوری  وارد  ،مرحله عملیات حیوری 

 .وندش می دیالکتیکی تفکّر

های در مرحله عملیات حوری فرد به دنبال دوا 

کنید  این مرحله شخ  درک می ولی در است؛قطعی 

ییافتن   بیرای بنیابراین   ؛بعضی از قضایا نسیبی هسیتند  

ی ها هتعارمات بین گزار تا وشدک میهای منطقی پاسخ

دییالکتیکی بیر ایین منطیق      تفکّر. دکنمتناقض را حل 

پاسیخ  ،استوار است که بیشتر مسائل مودود در دها 

تیر  هیای به بلکه پاسخ ؛های درست یا نادرستی ندارند

ال ؤنید و پاسیخ مناسیب بیرای ییک سی      دار ییا بیدتر 

برحسب زما  و مکا  متفاوت است. بیا درنظرگیرفتن   

دیالکتیکی شامل شیناخت ایین    تفکّر ،زما  باید گفت

فراینید میداوم و    بیا زمیا    یطی  هیا  هنکته است که اید

رسد در نظرمیای که بهبند. اندیشهیا میپایا  تکامل بی

درسیت   طورکاملبهشخ   ةباریک مرحله از زما  در

شیواهد و  از بعدها ممکن است براساس برخی  ؛است

ه کی  میی ددید، نادرسیت دلیوه کنید. هنگیا    ها هاندیش

ود شی  میبه مکا  یا فضا مطر  دیالکتیکی باتوده تفکّر

شامل شیناخت ایین نکتیه اسیت کیه افیراد برحسیب        

 بیارة دیدگاه و بافت دغرافییایی و ادتمیاعی خیود در   

سیتی امیور باورهیای متفیاوتی دارنید.      درستی ییا نادر 

لی همیشیه مطلیق   دیالکتیکی ییا تیأم    تفکّردر حقیقت 

 بلکه بافتی تاریخی فرایندی شامل مراحل نهیاد  ؛نیست

 .Sternberg) است)ترکیب(  )تز(، برابر نهاد و هم نهاد

                                                                               
1  . Karr  
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دیالکتیکی بیرای   تفکّرگیری وسیع از بهره .(2003:151

یکییی از  ،گسیالی حیل مسییائل پیچییده انسییانی در بزر  

شناسییا  سییازی خییرد اسییت. روا  هییای مفهییوم راه

نند که غلبه بر خودمحیوری در  ک میپیشنهاد  ای هنوپیاه

یعنییی دوره عملیییات  ،مرحلییه پایییانی رشیید شییناختی

به خرد خیود   و فرد با اتکا یردگ میدیالکتیکی حورت 

هیا،  لی دارد تنیوع دییدگاه  که ماهیت دیالکتیکی و تیأم  

پییذیرد و براسییاس را مییی هییا تدیتضییادها و محییدو

یی که الزمه حل ها همقتضیات زندگی واقعی به مصالح

 هید د میها و مسائل پیچیده و مبهم است تن درچالش

(Staudinger et all, 2005:195). 

در یک بافت و موقعیت خیاص  خرد را که افرادی

در بافت دیگیری  را  آ ممکن است بتوانند  ،آموزندمی

مییا دانییش مییمنی مییورد نیییاز بییرای ا ؛کییار گیرنییدهبیی

زیرا  ؛ی خردمندانه ممکن است متفاوت باشدها تفعالی

 ؛ی مختلف خردمندانه باشید ها تاین دانش باید در باف

در یک دامعیه ممکین اسیت    فرد خردمند  ،برای مثال

ی مفییدی ارائیه   هیا  تبتواند در بافت آ  دامعه مشور

 در هیا  هکیه احتمیال دارد همیا  توحیی    درحیالی  ؛دهد

خردمندی ممکن است از  .ای دیگر مهلک باشددامعه

اما محتوای واقعی  ؛یک بافت به بافت دیگر انتقال یابد

 ،روازاین ؛تواند متفاوت باشدهای خردمندانه میتوحیه

اند که چیه موقیع توحییه    د میتنها یک فرد خردمند نه

زییرا فیرد    ؛اند چه موقیع توحییه نکنید   د میبلکه  ؛کند

آگیاه  ، ی دانیش میمنی خیود   ها تودیخردمند از محد

 (.319: 1391م/ 2114کار، ) است

تیرین  یکیی از بردسیته   پارادایم خـرد بـرلی :   ج 

ییا خیرد    درباره خرد عمیومی  ،های تحقیقاتی خردتیم

گانیه  وابسته به دانش با انگیزه دستیابی به اهیداف سیه  

 :استزیر قرار  هبکه  انجام دادههای وسیعی پژوهش

 ؛عملکرد انسا  طو  عالیالف( مطالعه س

های مثبتی که در روند رشید   ( شناسایی ویژگی

 .بندیا میانسا  تکوین 

 کننیده یی از هوش کیه مینعکس  ها هج( بررسی دنب

حفات مثبت در م حظات عملی عملکردهای انسانی 

 .هستند

خبرگییی در  ،در پییاردایم خییرد بییرلین  خییرد 

 م حظات عملی اساسی زندگی تعریف شده اسیت 

Baltes, Staudinger, 2000: 122-136)) منظییور از .

دانش عمیق و قضاوت منطقیی دربیاره ماهییت     ،م حظات

رییزی و فهیم ییک زنیدگی خیو       انسا ، مدیریت، برنامه

 تیودهی درخورمستلزم حرف زمیا    ،این امر تحقق است.

رسیید  بیه    وبرای نییل بیه دانیش و مهیارت تخصصیی      

ه سی مت شخصیی   فضیلت و شایستگی همراه با پایبندی ب

خیرد   .(Watson, 2012: 363,38) و خیر همگانی اسیت 

بلکیه   ؛یک ویژگی شخصیتی نیسیت  ،برای گروه برلین

سامانه تسلط بر رفتار بامعنا و هیدایت زنیدگی اسیت.    

 :ه که عبارتند ازدشمعیار را برای خرد تدوین  پن 

آگیاهی دربیاره ماهییت انسیا ،      :5دان  واقعـی  .5

 ی و هنجارهای ادتماعی.فردرشد، روابط بین

های اکتشافی راهبردها و راه حل: 5ای هدان  روی .5

 برای مقابله مؤثر با مشک ت زندگی.

آگیاهی و تودیه بیه    : 9گرایی در تمام عمـر بافت .9

و مراحیل رشیدی در    کنندهحاطهتأثیر محیط و بافت ا

 دیدگاه و رفتار افراد. گیریشکل

ـ  گرایی ارزشنسبی .7 ی زنـدگی:  هـا  تهـا و اولشی

ی فیردی و فرهنگیی   ها تتفاو آگاهی و پذیرش نقش

 های ارزشی.گیریدر دهت

گاهی از این آ: 7تردید ابهام و شناخت و مدیریت .1

هرگز همه چیزهایی را که الزمیه بهتیرین   امر که انسا  

تواند حددرحد اند و اینکه نمید مین ،گیری استتصمیم

                                                                               
1. Factual Knowledge 

2. Procedural Knowledge 

3. Life span contextualism  

4. Uncertainty  
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باشیید. فییرد رخییدادهای آینییده زنییدگی مطمییئن  بییارهدر

ها و شییوه میدیریت آنهیا آگیاه     خردمند از این ب تکلیفی

  (.,Staudinger,1992: 123-167 Baltes, Smit) است

درحید   41سنجی خیرد،   های روا بررسی همبسته

 24سییهم تغییرپییذیری را بییرای هییوش و شخصیییت، 

درحد برای توانایی  34های سیال،  درحد برای توانایی

 24های ددید و  کسب توانایی درحد برای 42متبلور، 

 شییناختی نشییا  دادنیید  درحیید بییرای مناعییت روا  

(Staudinger, Lopez & Baltes 1997). 

از  دییدگاه ایین   :5د  نظریه تعادلی یا تشازنی خـرد 

)الزمیه سیازگاری میؤثر بیا      نظریه هوش سیه ودهیی  

محیط، ترکیب هوش تحلیلی با هوش عملی و هیوش  

 در خیرد   .شیده اسیت  مشیتق   بالتز و همکارا خ ق( 

)سیودمند بیرای حیل     هم با هوش عملی ،رویکرداین 

مسائلی که تعریف مبهم و چنیدین راه حیل احتمیالی    

مفید برای مسیائلی کیه   ) یلیهوش تحلبا و هم  دارند(

 ارتبان دارد تعریف روشن و یک پاسخ درست دارند(

(Strenberg, 1998: 347-365). عیید بُ ،2دانییش مییمنی

دانش آگیاهی از چگیونگی    ؛استکلیدی هوش عملی 

 بیرای انجام کار است که بیرای حیل مسیائل روزمیره     

و  شیود اسیتفاده میی  هیای ارزشیمند   دستیابی به آرما 

ود یا بییا   ش میحورت آشکار آموزش داده ندرت بهبه

هیای خیاص   با کسب تجربه در محییط  حتی ؛رددگ می

ایجیاد   بیا یک ح   همگانی را  ،خردود. ش میانباشته 

فیردی و  فیردی، بیین  دل میا  منافع چندگانه )درو تعا

هییای آورد و بییین واکیینشفرافییردی( بییه ارمغییا  مییی

کنید.  ی محیطیی تعیادل برقیرار میی    ها تباف بامختلف 

شیکل مشیورت اسیت. فیرد خردمنید      بیه  ،پیامد خیرد 

 .داردتوانایی باالیی برای مشورت به خود و دیگرا  

اهیداف  فرد ممکن است به دنبیال   ،در حیطه خرد

                                                                               
1. Balance Theory of  Wisdom 

2  . tacit 

نیید اهییداف ک میییولییی تیی ش  ؛شخصییی خییود باشیید

شخصی خود را با پیامیدهای مطلیو  بیرای دیگیرا      

متعادل سازد و بین اهداف شخصی و عوامل محیطیی  

 ،تعادل بیین منیافع   .د )منافع فرافردی(کنتعادل برقرار 

دهییی و انتخییا   کننییده سییازگاری، شییکل  تعیییین

در  مفهییوم خییرد بییر تعییادل ،بنییابراین ؛هاسییتمحیییط

قضاوت تأکید دارد. برای اینکیه تصیمیمی خردمندانیه    

 Staudinger) باشد باید به منافع دیگرا  نیز توده شود

et all, 2005: 198). 

 های ضمنی خرد در غربنظریه
بر مفاهیم و توحیف خیرد ییا    ،های ممنی خردنظریه

مبتنیی    ایین حیوزه   اازنظر غیرمتخصص افراد خردمند

مقایسیه افیراد خردمنید بیا      هیا  ههدف این نظری است.

های ذهنی افیراد  بازنماییبررسی بلکه  ؛یکدیگر نیست

 :Strenberg ,1998) سیازد از آنچیه خیرد را میی   است 

دییییدگاه افیییراد دربیییاره خیییرد ازطرییییق  .(347-365

تدوین ییا آموختیه شیده     ،تعام تشا  با دها  پیرامو 

ماننید فیلترهیایی بیرای     هیا  هاست. مردم از این دییدگا 

ها و خودشیا   فرهن  افراد، بارهبررسی و قضاوت در

 .(,Gluck, 2004: 543-572) Bluck نندک میاستفاده 

هیا و  ی ممنی خیرد در فرهنی   ها هنظری ،بنابراین

توانید  ی شخصیتی مختلیف، میی  ها همردمی با مشخص

ی فرهنگیی در ابعیاد خیرد در    ها تمتفاوت باشد. تفاو

 کیه در طیوری هود؛ بی شی  میی رفتار مردم نییز مینعکس   

تحقیقی دریافتند که خیرد بیا بیاالرفتن سین در مییا       

هیای دیوا  و   امیا هاپنیی   ؛بدیا میها افزایش امریکایی

از میانسییال از راهبردهییای اسییتدالل خردمندانییه بیییش

نیید. نک میییهییای همسیین خییود اسییتفاده   آمریکییایی

این تفاوت در میا  سیالمندا  هاپنیی و    دیگر،عبارتبه

 . (Grossmann et all, 2012) ستاامریکایی کمتر 

های مرتبط با ویژگی ،های انجام گرفتهدر پژوهش
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  دوا ، میانسال و مسین بیا   اخرد توسط غیرمتخصص

موزشییی و شییغلی مختلییف توحیییف و  آی هییا هزمینیی

با اسیتفاده از تحلییل مقییاس     ؛ کهبندی شده استرتبه

ی سیینی هییا هگییرواییین ازنظییر  آ عییدی، مفهییوم چندبُ

 د:شمشخ  

بینی آگاهی، هوش، تجربه، واقع) عد شناختبُلف  ا

 ؛و هشیاری(

 ؛1بینی و شهود()درو  عد تأملبُب  

دییویی و )درک، همییدلی، حییلح عــد عاه ــهبُ ج 

 .(Birren, Clayton, 1980:(123  مهربانی(

از اساتید هنر، بازرگانی، فلسفه و فیزیک و  همچنین

ال را هکه یک فرد خردمنید ایید   ه شدافراد عامی خواست

 ؛ سیپس طیورکلی توحییف کننید   هدر حرفه خیود ییا بی   

شده به گروه مشابه دیگری داده شید  های انجامتوحیف

فیرد خردمنید    )رفتار کام ً نامرتبط با یکتا موارد را از 

)رفتار کام ً مرتبط بیا فیرد    نُهدر آ  حرفه یا در کل( تا 

از بندی کنند. پیس خردمند در آ  حرفه یا در کل( درده

د مدست آهعد متفاوت ببُ شش، عدیتحلیل مقیاس چندبُ

که استرنبرگ آنها را توانایی استدالل، فراسیت، ییادگیری   

از عقاید و محیط، قضاوت، استفاده سریع از اط عیات و  

بیاز   ؛ کیه (Strenberg, 1998: 347-365) نامیید  2کیاست

های شناختی، تأملی ویژگی ،برگیرندهدر همه ابعادِ ،هم

از  ای هآمییز  ،عد فراستبرای مثال بُ ؛د بودو عاطفی خر

های تأملی و عیاطفی اسیت )تودیه بیه دیگیرا ،      آیتم

انصاف، درنظر داشتن پندها، شناخت خود و توده بیه  

 همه دوانب موموع(.

بزرگسییال خواسییتند  111از  در تحقیقییی دیگییر،

 ،بزرگسیال  111؛ سیپس  مفهوم خرد را توحیف کننید 

 ییک در مقییاس را از  آمیده  دسیت ههای خرد بویژگی

)اغلب  7افراد خردمند حادق نیست( تا  باره)اغلب در

                                                                               
1. Introspective  

2. Perspicacity  

 ند. ردبندی کند( دردهک میافراد خردمند حدق  بارهدر

منجر عاملی از خرد  پن به یک مدل  مواردتحلیل 

درک ویژه، مهارت در قضیاوت و   ،این عوامل ؛ کهشد

فییردی و ی بییینهییا تارتبییان، شایسییتگی کلییی، مهییار

 (Holliday, chandler, 1986: 61) 3تماعیمحجوبیت اد

التحصیی    فیار  در پژوهشیی دیگیر،   . دشی مگذاری نا 

گیاهی، درک دیگیرا ،   آاز خود ای ه، خیرد را آمییز  کیال  

ی زندگی و تمایل بیه  ها تقضاوت، دانش زندگی، مهار

. ((Brown, 2004: 134-148 نید توحییف کرد ییادگیری  

را ترکیبیی از  خرد  ، صاغیرمتخص بیشتر ،طور خ حههب

به دیگیرا    توانایی شناختی، بینش، نگرش تأملی، توده

 ,Bluck, Glück) اننید د میی ی دنیای واقعی ها تو مهار

2005: 105). 

رفتار عاق نه یا تعالی خرد  ،غیرمتخصصا همچنین 

خود را در غالب مشورت، همدردی، همدلی، حماییت  

ری، تجربه، احول اخ قی، خودمختیا  از دیگرا ، دانش،

 انید  هپیذیری گیزارش کیرد   قاطعیت، تعیادل و انعطیاف  

 :Glück, Bluck, 2011: 321-324 Glück et all, 2005)؛

197-208). 

 خرد در شرق هایتعریف
شیرقی و غربیی خیرد همپوشیی      هیای اگرچه تعریف

خیرد در   عناحیر تأکیید بیر    ،دارد ای هم حظی  درخور

 ی غربیی هیا  هغر  و شرق متفاوت است. تأکید نظریی 

امییا  ؛لی بیشییتر اسییت ی شییناختی/ تییأم  هییا هبردنبیی

و  لیی شیناختی/ تیأم   ها هرویکردهای شرقی برای دنب

 انید  ههیجانی/ همدلی خرد وزنیی برابیر درنظیر گرفتی    
(Takahashi, Overton, 2005: 53).  

 در شرق )آشکار  خرد ی صریحها هنظری
ی حیریح خیرد   هیا  هبسیاری از مفاهیم مدر  در نظریی 

ی قدیمی خرد مشیرق زمیین   ها هآموز براساس ،شرقی

                                                                               
3. Social unobtrusiveness 
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تیرین متیو  خیرد    ترین و بردسیته است. یکی از کهن

موعظه )سیخنرانی( از قدیسیین    114شرقی مشتمل بر 

اوپانیشیادها )نوشیته    ،هند باسیتا   و فرزانگا  مختلف

. اسییت م(.ق 111ق.م تییا  411هییای شییده در سییال 

یی برای یک زندگی خو  ها هاوپانیشادها شامل توحی

مکاشفه سیعی   گیری از شهود وامعناست که با بهرهو ب

 دهییا  دارد ی غیرحسییی و مییبهمهییا هن دنبیییدر تبییی

(Birren, Svensson, 2005: 8). 

اوپانیشییادها سییعی دارد تودییه مییردم را از آدا   

ظاهری به اسرار باطنی و مفاهیم درونیی دلیب کنید.    

برخی از مطالب اوپانیشادها که رایحیه توحییدی دارد   

 .یر المیزا  آمده استدر تفس

را  هاو اوپانیشیاد هیا  هر وقتى رسالیک دانشمند متفکّ

بینید  کنید میى  مطالعه مى ،که آموزنده معارف الهى است

و  مربون بیه آ ،  ئچند این رسائل، عالم الوهیت و شهر

از قبیل اسماء و حفات و افعال آ  یعنى آغاز خلقیت و  

رانید  و  و می کیرد  زنده ،اعاده خلق، احل خلقت، رزق

د کیه  دهی میى  شر طورو  ؛کندغیر اینها را توحیف مى

؛ شیود توحییف میى   بدا  شیکل امور دسمانى و مادو 

کند کیه  عالم الوهى را به اوحافى توحیف مى برای مثال

شد  و داشیتن حرکیت    تکهپذیرو و تکهمستلزم انقسام

و سکو  و انتقال و حلیول و اتحیاد و بیزرگ شید  و     

حییوال دسییمانیت و مادیییت کوچییک گشییتن و سییایر ا

تصریح شده بیه   ها هولیکن در چند داو آ  رسال ؛است

از اسیت  ذاتى مطلقه و متعالى  «برهم» اینکه عالم الوهى

ذاتى است کیه   ؛دسازحد و تعریفى محدود آ  را اینکه 

داراو اسماء حسنى و حفات علیا ازقبیل: علم و قدرت 

  و ذاتى منزه از حفات نق  و عیوار  استو حیات 

ذاتى است کیه مثیل او چییزو    ؛ است ماده و دسمانیت

 اوپانیشیاد  قدر در اغلب فصیول و این مطالب آ  ؛نیست

کیس آ  کتیا  را بخوانید بیه ایین       تکرار شده که هیر 

در  «شییت اسیتر  » عنیوا   بیا و  مطالب برخواهد خیورد 

لم   »عیین عبیارت     سیراالکبر ) ادهیاو ششم، آیه هشتم

و  آمیده  «و ليس له كفوا احد یءو ل  يتولد من ش ئيولد منه ش

الیذات  احیدو  ،این خود تصریح است بیه اینکیه بیرهم   

است، نه از چیزو متولد شده و نیه چییزو از او متولید    

 .شود و احدو مثل و مانند او نیستمى

 13آیییه  نیییز در اوپانیشییاد، ادهیییاو چهییارم  در

آییا بیراو ایین    » ت:خوانیم که شیت استر گفته اسی مى

ل حیالح بجیاو آورم و ییا آ  ذات    ذات نورانى اعمیا 

او روشن و ظاهر را ترک گفته، به درگیاه هیر فرشیته   

 «قربانى تقدیم کنم؟

و این خود حریح است در اینکه حیق ایین اسیت    

چیز عبادت نشود کس و هیچکه غیر خداو تعالى هیچ

بلکه سیزاوار   ؛و به درگاه غیر خدا قربانى تقدیم نگردد

 .شریکى برایش نیستبه عبادت، تنها اوست و هیچ 

مرادعه کند در بسیارو از  اوپانیشاد و اگر کسى به

تصریح شده  نیز قیامتهستی  بیند که به فصول آ  مى

عالمى است دلییل کیه خلقیت بیدا       ،و اینکه قیامت

بیند کیه در بییا  ثیوا  اعمیال و     شود و مىمنتهى مى

از میرگ عبیاراتى آورده کیه هرچنید     پیس عقا  آنهیا  

ن در آ  سیت، متعیی   اله تناسیخ  ئاق با مسی انطب درخور

 .برزخ نیز قابلیت انطباق دارد ئلهبلکه با مس ؛نیست

آنچه هییچ   اوپانیشاد هاو ایراد شده درو در بحت

کیرد   شود خبر از اوثا  و احینام و عبیادت  دیده نمى

 .براو آنها و تقدیم قربانى به آنهاست

حقایقى است بیس بلنید و معیارفى اسیت      و اینها

کنید و   به آ  اعتماد میى  الفطر حق که هر انسا  سلیم به

تمامى احول  ی  دشومی دیدهطورکه  هما  ی  این مطالب

 .کند وثنی ت را که در اول بحت برشمردیم نفى مى

آنچه نظر عمیق و بحت دقیق ما را بیدا  رهنمیو    

او گونه مطالب، حقایق عالییه شود این است که اینمى

 رو کیه اهیل والییت ا    شیما است که افیراد انگشیت  

آ  را کشف کرده و به بعضى از شاگردا  خود  اند هبود
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تعلییم و   ،دسیت آورده بودنید  که ح حیت آنا  را بیه 

بردسیته و   چیزو که هسیت ایین میردا      .اند هخبر داد

 ابی  بیشتر اند هآنچه به شاگردا  خود گفت ،شمارانگشت

 .انید  هبرد کارهایى نیز بهرمز بوده و در تعلیم خود مثال

ند اسیاس و  اهآنچه از آنا  گرفت ،سپس شاگردا  ایشا 

ى که درحقیقت همیا   سنّت است؛حیات  سنّتزیربناو 

و  ؛دین مجتمع است و عامه مردم به آ  گرایش دارنید 

آ  معارف دقیقى است که دز آحادو از اهل معرفیت  

بیراو اینکیه    ؛دنی نید و بفهم نل کتواند آ  را تحم ی نمى

 ولندتر از افق فهم عامیه میردم اسیت    سطح آ  بسى ب

زنید و   ت دور میى تنها پیرامو  محسوسیات و مخیی   

فهم عامه کجا و درک  .دنازآ  نصیبى از درک نداربیش

گونیه  فهم و عقل عامه کیه هییچ   !گونه معارف کجااین

مهارت و آشنایى از معارف حق ندارند از درک چنیین  

 .مطالبى پیاده و عادز است

 ،ارددادتمیاعى   سینّت ن میذهب و  اشکالى که ایی 

 ،اسیت  حقهمین است که زیربناو آ  هرچند معارفى 

فهمند شمار آ  را مىدر هر دوره تنها چند نفر انگشت

تواند براو کل دامعه که به اقرار خود آنیا   و این نمى

ى ادتمیاعى  سینّت ، دینیى و  اند هاز درک آ  معارف پیاد

نسا  را بیا  فطرت آفرینش، ا نخست اینکهچو   ؛باشد

شد  آفرییده و  غریزه انس به یکدیگر و دور هم دمع

شیده و ییک    معنا ندارد دمعیتیى کیه دور هیم دمیع    

از هم  ،حیات سنّتدر درک  اند همجتمع را تشکیل داد

آ  را بفهمنید   دکفاحله داشته باشند و فقط افرادو ان

و چنیین دینیى    سینّت تحمیل چنین  .و دیگرا  نفهمند

فطییرت و  سیینّتلغییوکرد   ،یقییتدرحق ،بییر ادتمییاع

 .مخالفت با طریقه خلقت است

ین، کنار گذاشتن طریق عقیل نییز هسیت و    همچن

دانیم طریقه عقل یکى از سه طریق درک حال آنکه مى

حقایق است و آ  عبارت است از: وحیى و کشیف و   

تیر و  و طریقه عقل از آ  دوطریقه دیگر عمومى ؛عقل

زییرا   ؛تر اسیت همبراو زندگى دنیوو م ،ازنظر اهمیت

 یوحى چیزو است که دز اهل عصیمت یعنیى انبییا   

، کسى به آ  دسترسى ندارد و طریقه کشیف هیم   الهی

موهبتى است که دیز بیه آحیادو از اهیل اخی ص و      

دهند و تنها طریقى که براو عموم بشر بیاقى  یقین نمى

 حتى مردم براو استفاده از دو ؛ماند این طریق استمى

 .عقل نیازمندندطریق اول نیز به 

ه خود احتیاج مبرم انپس همه افراد در زندگى روز

او بخواهید عقیل او را از   د و اگیر طریقیه  نبه عقل دار

؛ اعتبار بیندازد، این طریقیه، طریقیه حیحیحى نیسیت    

و  ئشود تقلید ادبارو را بیر همیه شی   باعت می چراکه

مجتمع زنده و حتى بر عقایید و اخی ق و اعمیال آ     

معلوم است که اگر چنین شود انسیانیت  حاکم سازد و 

 .دشوبه کلى ساقط مى

اسیتعباد   سینّت شیود  ع وه، این روش باعیت میى  هب

شیاهد   ؛گیر شودکرد  مردم( در مجتمع انسانى دای)برده

کیه در   ستها تروشن آ  نیز تجار  طوالنى تاریخى ام 

دا بیا دیین وثنی یت زنیدگى کیرده، سینن        هر زما  و هر

و مثیل خیود )و   افراد /و انسا  دریا  یافتهاستعباد در او 

طباطبیایی،  ) نید اهحتى بدتر از خود( را اربا  خود گرفتی 

 (.431ی  11/429 :1374

البحرین مفیاهیم فلسیفه   کتا  مجمع داراشکوه در

از احیط حات   ای هگونه مجموعهندی و اس می را به

هایی از برابر هم قرار داده است. بخش فنی دو دین در

 :ثر عبارتند ازاین ا

بییا    (3 ؛بییا  حیواس   (2 ؛بیا  عناحیر پنجگانیه   (1

؛ بییا  بادهیا   (6 ؛بیا  رو  (1 ؛بیا  حفات الهی (4 ؛شغل

بیا   (11 ؛بیا  نور (9 ؛بیا  آوازها (4 ؛بیا  عوالم اربعه (7

بییا  نبیوت    (12 ؛الهی یبیا  اسما (11 ؛رؤیت )خداوند(

بییا    (11 ؛  دهیات بیا (14 ؛بیا  برهماندا (13 ؛و والیت

بییا    (14 ؛بیا  قسمت زمین (17 ؛بیا  زمین (16 ؛آسما 

 ؛بییا  مُکیت )نجیات(    (21 ؛بیا  قیامیت  (19 ؛عالم برزخ
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 .نهایتی ادوار بیا  بی (22 ؛بیا  شب و روز (21

شیکوه شیکل   راساس دییدگاه دارا باین اثر تطبیقی 

هیای  اما در شیکل  ؛گرفته است که حقیقت یکی است

شییکوه از نظییر دارااهر شییده اسییت.  گونییاگو  ظیی 

اوپانیشادهای هندی چیزی دز تأوییل معنیوی آییات    

شیکوه سیعی   گونیه اسیت کیه دارا   قرآ  نیست و ایین 

هیایی  هماننیدی  ،تیرین دزئییات  ند تا حد کوچکک می

)شایگا  و اردمند،  میا  دین اس م و آیین هندو بیابد

 (.232ی  231: 1392

رقی، هییای مهییم خییرد شیی  کتییا  یکییی دیگییر از 

کیه بیین    اسیت  گیتا )میروری بیر فلسیفه هنیدو(    بهاگاواد

. در اسیت  نوشیته شیده   م.ق 111ق.م تیا   411هیای  سال

عنوا  دانش زندگی، تعادل هیجیانی،  خرد به ،بهاگاوادگیتا

بیه خیدا، وظیفیه و    کنترل تمای ت، قاطعیت، عشق نسبت

کار، یوگا، همدردی، فداکاری بینش و فروتنیی و توامیع   

 (Jeste, Vahia, 2008: 197-209). استتوحیف شده 

ی بودا منبع مهم دیگر خرد شیرقی اسیت   ها هآموز

محبوبیییت مراقبییه  دلیییلهییای اخیییر بییهکییه در سییال

هوشیارانه در غر  اهمیت بیشتری یافته است. بودا بر 

)درک و شناخت عمیق خیود(،   نگریاهمیت خویشتن

کید متانت، بینش، همدردی و خرد تأ نیازعنوا  پیشبه

 .(Ardelt, 2009: 9-26) ورزدمی

اهمییت   کنفسیوس و الئوتسه برنیز در چین باستا  

و توسیعه خیرد   نگری و خودآگاهی برای رشد خویشتن

 .(Birren, Svensson, 2005: 3-32) تأکید داشتند

 ی ضمنی خرد در شرقها هنظری
در مقایسییه بییا تحقیقییات حییورت گرفتییه براسییاس   

مطالعات حورت گرفتیه   ی خرد ممنی غر ،ها هنظری

  شیرقی وز   ادر شرق بسیار اندک است. غیرمتخصصی 

ند اهعد هیجانی/ همدلی خرد درنظر گرفتبیشتری برای بُ

. در (Takahashi, Overton, 2005: 36) هییاتییا غربییی

 پژوهش تاکاهاشی و بوردیا دانشجویا  هاپنی و هندی

عنییوا  قییدرت بییا خییرد را  ،مقطییع کارشناسییی تبییار

کییه همتایییا  درحییالی ؛یییری معرفییی کردنییدگتصییمیم

خیرد را معیادل دانیش و     ،شیا  استرالیایی و امریکایی

ویژگیی رفتیاری    111تجربه دانستند. تحلیل اکتشیافی  

چینی آنها را به عنیوا  حیفات    یکه بزرگساال  تایوانی

بندی کرده بودنید، نشیا  داد   بردسته یک خردمند رده

هیای شیناختی(،   رت)مها آنا  خرد را ترکیبی از دانش

هییای عییاطفی( و )توانییایی خیرخییواهی و همییدردی

عد تأملی( همراه بیا محجوبییت و   )بُ بازبود  و آگاهی

 . (Yang, 2001: 662-680)انندد میتوامع 

 ن و روایات آدینی اسالم: قر سنّتخرد در 
که بیه   است «عَقَلَ»شده از اسمی گرفته«: عقل»واهة عربی 

اسیت  « قیید »و « فهیم » ،«دریافت» ،«دانش» ،«خرد»معنای 

(. تعبیرهایی که در قرآ  بیرای ایین   4/2969: 1363)شاد، 

)بیر   اکار رفته است: عقل، لب، فیؤاد، نُهیی  همنبع معرفت ب

: 1392، شییرازی مکیارم ) وز  شما( حیدر، روع و نفیس  

ولیی مشیتقات عقیل     ؛واهه عقل در قرآ  نیامیده  .(1/141

 4بیار، تیدبر    14ار، فکیر  ب 49« یعقلو »و « تعقلو »مانند 

 شیهری، کار رفته اسیت )محمیدی ری  هبار ب 16بار و لب 

 ،1«ذی دحر»(. همچنین قرآ  حاحبا  خرد را 17: 1347

واند. تعبیرهیایی ماننید   خ می 3«اولوالنهی»و  2«اولوااللبا »

یعنیی   « عقیل »به معنیای معیروف   « لب»و « نهی»، «حجر»

ا آ  عیالم و آگیاه   که انسیا  بی  است از قوای نفس  ای هقو 

ود و نه عقل مصدری )اندیشید (. چنانچیه مصیدر   ش می

 نمایییدودییه میییبییی «البییا »مییراد باشیید، دمییع آمیید  

بییه معنییای خییال  و « لییب(. »31 :1391دوسییت، )علیی 

مرحلیه عیالی    درعقل  ؛ بنابراین،برگزیده هر چیزی است

                                                                               
 2. فجر: 1
؛ رعید:  111؛ یوسیف:  111؛ مائده: 191و  191، 7عمرا :  ل؛ آ197و  179. بقره: 2
 11و ط ق:  14؛ غافر: 21و  14، 9؛ زمر: 43و  29؛ ص: 12؛ ابراهیم: 19

 124و  14. طه: 3
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عقلیی  « لبیی »دلییل هیر   همیین بیه  ؛ودش مینیز لب اط ق 

 :1347احیفهانی،  هر عقلی لب نیسیت )راغیب  اما  ؛است

که لب عقیل در مراحیل عیالى و خلیوص آ      چرا ؛(442

« اولواااللبیا  »در قرآ  مجید مسیائلى بیه    رو،ازاین ؛است

نسییبت داده شییده کییه دییز بییا عقییل در مراحییل عییالى   

گفته « لب»نیز  ها هبه مغز بسیارو از میو .ستا ناپذیردرک

، شییرازی )مکیارم  است چراکه خال  از پوست ؛شودمى

به پختن و برییا  گوشیت گفتیه    نیز فؤاد  (.1/142: 1392

 ود. نهی به معنای خرد به معنای بازداشتن از چییزی ش می

که عقل، انسیا  را از کارهیای زشیت و     دلیلاینبه است؛

« اولواااللبییا »نیید. ک میییارد و نفییی د میناپسییند بییاز 

خلیوص  اندیشمندانی هستند که فکر و عقلشا  به مرحلة 

؛ آنها هستند کیه از  ندارسیده و از شوائب اوهام پاک شده

دمال  ،و در ماورای آ  شونددقایق نظام آفرینش آگاه می

 بینند.رای خدا را میدال

دای قرآ  از مراتب معرفت انسا  همچنین در دای

خیارج شید  انسیا  از شیکم      ،برای مثیال  ؛دشویاد می

ابیزار معرفیت و   و  ؛دانسیت  که هیچ نمیی  مادر، درحالی

 ؛)نیروی شنوایی(« سمع»نخست  شناخت او عبارتند از:

شینود؛   که با آ  علیوم نقلیی و تجیار  دیگیرا  را میی     

که با آ  امور قابل مشیاهده در دهیا  را    «بینایی»سپس 

ها و خردها( کیه بیا آ    )دل« افئده» و آنگاهکند درک می

 ازآ ،پیس و  نمایید حس را ادراک میی  یواقعیات ماورا

و  برافروخته و پختیه اسیت و ایین سییر    « عقل» ،«فؤاد»

را « عقیل »حعود به اوج معرفت واالی انسیانی اهمییت   

 (.1/144: هما دهد )نشا  می

سه معنیا بیرای عقیل و     ،دو در احادیتوبا دست

 آید:دست میخرد به

هییا و هییا و بییدیالییف( نیرویییی کییه بییدا  خییوبی

 د.وش میی آ ، شناخته ها هو زمین ها تتفاو

هیا و پرهییز از   که به انتخیا  خیوبی   ای ه ( ملک

 واند.خ میها فرابدی

ل و دانستن که در برابر دهل و نادانی قرار تعقّ ج(

 (.19 :1347شهری، گیرد )محمدی ریمی

حیورت آشیکار بیه    هبیشتر روایات بازییابی شیده بی   

)البییییب، اولواالبیییا  و  تعرییییف میییاهوی خردمنیییدا 

 های آنا  اشاره دارد:و ویژگی هاااللبا ( و شاخ ذوی

دیین  ه : خردمند آ  است که بی فرمایدمی )ص(پیامبر

 خود چندا  بپردازد که از دیگرا  فار  باشد.

نگیرد و  خردمند، با چشم دل سرانجام کیار را میی  

، الب غیه )نهی   هید د می  را تشخی  آپستی و بلندی 

 (.213 ،114: خطبه 1341

روی اسیت و  رد  به مردم کلید راستک میلطف و نر

 (.1176/247 :1366آمدی، ) شیوه و خصلت خردمندا 

خردمند، کسی اسیت کیه بیا اندیشیه درسیت، بیه       

)هما :  عواقب بنگرد استقبال آرای گوناگو  رود و در

2774/371.) 

همانا خردمند کسی است که کینیه خیود را از دل   

 (.3464/136 )هما : مردم بیرو  کند

 تییر ودییود نییدارد )همییا :   منیید شییجاع از خرد

11191/1349.) 

 دوانمردی، دز برای خردمنیدا  بیه کمیال نرسید    

 (.11619/1311)هما : 

گاه، کسیی اسیت   آ: خردمند فرماید می )ع(امام کاظم

کییه کییاری را کییه یییارای آ  را نییدارد، رهییا سییازد    

 (.399 :1341 ،العقول)تحف

 خرد از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
دهنیده  عقل یا نفس ناطقه را تشکیل ،لما حکیما  مس

انند؛ آنچه انسا  را از دیگر د میحقیقت و گوهر انسا  

ی یند. گوهر عقل دو تواناکمیمودودات طبیعی ممتاز 

 عقیل کرد . عمده دارد: توانایی دانستن و توانایی عمل

حیورت معرفیت و   ها را بیه ، هستینخستدر توانایی 

کیه  گونیه خود را بیه آ   و ندک میدانش نزد خود وارد 
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از خییر را درک   رآورد و دهیا  پُی  دها  هست، درمی

هایی را به دها  هستی ند. در توانایی دوم، هستیک می

آورد که بخواهد درمیای هگونهدها  را ب ؛ندک میحادر 

افزاید. این است توانیایی  و خیری را به دها  خیر می

ی هیا  هسیتگا د ،و کمال عقل انسانی. اما در کنیار عقیل  

یرد. ایین  گ میدیگری هم هست که از بد  انسا  مایه 

واحید در   های شناختی و کیرداری  با انظبان ها هدستگا

ییا راه   ننید ک میی راستای توانایی و کمال عقل حرکیت  

خود را از عقیل دیدا سیاخته و آشیفتگی، پریشیانی،      

درگیری و نزاع مقطعیی ییا دائمیی مییا  آنهیا برقیرار       

و است انسا  در گرو این ومعیت . سرنوشت شودمی

 کیفیییت تحقییق آ  در مراتییب کمییال و نقصییا  اسییت

 (.44 :1349)دیوانی، 

مختلف و متفاوتی  هایتعریف اس می دانشمندا 

تیرین آ ، تعرییف فیارابی    . مهیم انید  هاز عقل بیا  کرد

عقیل کیه مفکّیره نییز نیام دارد،      » :گویید که میی  است

میدب ر و حیاکم   نیرویی ورای حواس ظاهری انسیا  و  

بر قوای مصو ره است. عقل، قادر بیر ادارک حقیایق و   

مفاهیم است. عقل در آنچیه کیه از عیالم امیر اسیت،      

ولی حس در عالم خلق و دها  میاده   ؛ندک میف تصرّ

  .(91: 1391آیتی، ) «ندک میتصرف 

عقل، لفظی مشترک بیرای چنید معناسیت. نخسیت     

کیار    بیه نامی است که برای س مت فطری اولیی انسیا  

ود. عقل در این حورت نیرویی است که میا  امور ر می

دومیی نیامی اسیت     ؛نهدزشت و زیبا، به خوبی فرق می

ود که در ایین  ش میکه بر تجربیات اکتسابی انسا  نهاده 

 حورت، عقل عبارت از معاش تراکم در ذهن است کیه 

است که  ای همعنای دیگری نیز دارد و آ  حالت پسندید

 .(424ی  426هما : ) یردگ میآ  حورت  طبقرفتار 

هیای ارسیطو و    از اندیشه ،فارابی در تعریف نفس

ب از دو عنصیر  ا مرکّی ر  میاست. وی آدثر أمتاف طو  

آ  عیالم   أ؛ یکی دوهری روحانی که منشسته استدان 

آ  در عیالم میادی    أامر است و دیگری بد  کیه منشی  

ییه و نفیس   نفس از نباتیه، نفس حیوان رهدربا. او است

و بیرای هرییک قیوایی را    ه آورد ناطقه سخن به مییا   

. پیرامو  نفیس ناطقیه نییز از عقیل     فته استگر درنظر 

 .ده استارائه دا یحثابمو عقل نظری  عملی

هیید یییا از د میییآنچییه محتییوای عقییل را تشییکیل 

مقوالت نظری است که ربطیی بیه عمیل نیدارد ییا از      

ی انسا  مرتبط مقوالت عملی است که با افعال اختیار

 است:

مدرک کلیات اسیت   ،از دیدگاه فارابی ،عقل نظری

عقیل   بیا درواقع  ؛و برای سعادت انسا  مروری است

آدمیی   نظری است که معقوالت در اثر فیض الهیی بیر  

است از قوای نفس  ای هقو ،عقل نظری شود. آشکار می

انید  که ماهیات و مفاهیم کلیه را از آ  دهت کیه کلیی  

 چهارگانیه برای عقیل نظیری مراتبیی     . اوندک میقبول 

، هییوالنی، عقیل بالفعیل    عقیل  که شاملفته گر  درنظر

نجیاتی،  عثمیا  ) بالملکیه و عقیل مسیتفاد اسیت    عقل 

و مسائل کلی را  ها تعقل نظری فقط هس (.66 :1341

نید و از میوارد مربیون بیه امیور واقعیی و       ک میدرک 

راین نید؛ بنیاب  ک میی اند حکایت مودود که ثابت و کلی

 اند. خبری آ  قضایای

عقل ناشیی از تجربیه را عقلیی    فارابی  عقل عملی:

اند که بر اثر کثرت تجار  و طی زمیا  طیوالنی،   د می

آید و به آدمی قدرت اسیتنبان  ودود میبرای انسا  به

گیییری از اسییتدالل عطییا آرای حییحیح را بییدو  بهییره

 کسیب  کیه  تجیاربى  بیا  زندگانى یط عقل این ند.ک می

 را کسیى  عیرف  در کیه  چنیا   ؛شود مى تقویت ند،کمى

 و اندوختیه  متفیاوت  وهیا  هتجربی  کیه داننید  میى  عاقل

 میردم  معنیى،  این در .است آزموده را مختلف هاو راه

 درمقابیل  برخیى  و دارنید  هیم  بیا  بسیارو هاو تفاوت

 دارند. فراوانى هاو برترو دیگرا 

دزء نفس است که از راه مواظبت بر  عقل تجربی،
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زمیا ،   یطکه آید  دست می به ت در چیزی از امورعاد

تدری  با تجربه و یقین به قضایا و مقدمات در امیور  به

ارادی  آنها و با طوالنی شد  عمیر انسیا ، عمیر ایین     

ود و انسیا  را بیه ایین قضیایا     ش میتجربه نیز طوالنی 

و به میرور زمیا ، قضیایای     سازدمین و توانمند متمکّ

 ؛ بنیابراین، شیود  میت آنها پر بارتر زیاد و کیفی ،تجربی

. هر کس است، متفامل و ذومراتب انسا  در این عقل

تیر  تر و رأی او حائبدر نوعی از قضایا عقل او کامل

ل و که در ارائیه نظیر، نییاز بیه تأم ی      است؛ به این معنا

 استدالل ندارد و در مشاوره با او رأیش بیدو  برهیا ،  

است که انسانی با ایین  ه پذیرفته است و با این ویژگی

مگر در سن پییری؛ زییرا ایین     ؛ودش میحفات یافت ن

نیازمند طول تجار  است که دز در طیی   دزء نفس،

 ود.  ش میزما  حاحل ن

عقییل »اییین عقییل را « فصییول المییدنی»فییارابی در 

ة بهم  يصلمل لسانم      هو قوّ»وید: گ مینامد و می« عملی

ه اوشمي ء  عن كثمةة جام  ا اوممو  و عمن اموش ال  م هد      

است که بیر اثیر    ای هیعنی عقل عملی قو  ؛«..ال صنوسه.

اشیییای ة کثییرت تجییار  امییور و از طییول مشییاهد  

آ   اآیید کیه انسیا  بی    ودود میی محسوس مقدماتی به

االدتنیا  در  ییا الزم  عةاالعیا تواند بر چیزهای الزم می

نید و بیا   ک میتک امور مربون به انسا  آگاهی پیدا تک

و در ادامیه،  ا ود.شی  میین عقل بالفعل حصول تجربه، ا

ل تعقّی »، «ل میدنی تعقّی » کار این عقل را بیه سیه قسیم   

 ند و بیر ایین  کمیتقسیم « ل خصومیتعقّ»و « مشوری

 ةترین قیو  باور است که عقل تجربی، بهترین و شایسته

ییابی بیه   استنبان خیرات و غایات شریفه، برای دسیت 

 (.117یی  116 :1346)مهادرنییا،   سعادت قصوی است

اخ ق و رفتارهیای   أدر دیدگاه فارابی عقل عملی منش

آدمی است که در خدمت عقل نظری قرار دارد. انسا  

عقییل عملییی بییه انجییام اعمییال مختلییف ازدملییه   ابیی

ای  هیای حینعتی و حرفیه    رفتارهای اخ قی و فعالیت

عقیل عملیی دربیاره     ،طورخ حهبه .ورزد مبادرت می

رفتارهیای انسیا     اییدهای ی و باییدها و نب ئمسائل دز

 قضایای آ  انشایی خواهد بیود  ،ند؛ بنابراینک میبحت 

 (.149 :1349 )میردرکوندی،

ینانی نییز دربیاره تفیاوت عقیل و خیرد      د میابراهی

ی اسیت کیه   ا هاندیشد و خرد اندیشعقل می»وید: گ می

همین  به ؛یابد در عالم عین و در دها  خارج تحقق می

حکمیا از   .کنیم بر آ  اط ق میدلیل نام عقل عملی را 

آغاز، عقل را به دو قسمت عقل عملی و عقیل نظیری   

حقیقتاً عقل یکی است اما با دو کاربرد  .اند هتقسیم کرد

تومییح   در ق کارکرد است.لحاظ متعلّو این تقسیم به

عقل عملی، عقلیی اسیت    این دو قسم، باید بگویم که

نباییدها،   شیود و شیامل باییدها،   که در عمل پیاده میی 

مثیال دیگیر کیه     .شودمی ها تها، بدها و مصلحخو 

توا  در آ  درن  کرد تفاوت میا  زمیا  و تیاریخ   می

گوییم، زمیا  را  که ما از تاریخ سخن میهنگامی. است

 ،زییرا تیاریخ   ؛اما تاریخ فیرای زمیا  اسیت    ؛فهمیممی

؛ گونیه اسیت  عقل عملی همیین ت. یافته اسزما  تحقق

 «دهید یافته، عقل عملی را شکل میی حققزیرا اندیشه ت

 (.11: 1347دینانی، ابراهیمی)

انیواع عقیل    بارهبندی فارابی را درم حدرا تقسیم

تری در آثار خود بیا  لحورت کامپذیرد و آ  را بهمی

 پینچ  بیه  نییز  را عقل تشکیکى معانى حدرام  .ندک می

 کند: مى تقسیم دسته

ــاوت اول: ــاو آن  فطــرو و ت   معنییاو در لعقیی ه

 ؛است موسوم غیرکسبى و فطرو عقل عنوا به نخست

 در و کنید مى ددا حیوا  از را انسا  که است سرشتى

 انسیانى  خِرَد گوهرهاو بلکه ؛نیست مساوو افراد همه

 تیرگیى،  و تابناکى نظراز سرشتشا ، و فطرت احل در

 برخى دلیل این به هستند. مختلف تاریکى و روشنایى

 هستند تیزهوشى و استعداد از باالیى حد در نفوس از

 بیراو  بشیرو  آموزگار و معلم نیازمند برخى کهتادایى
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 از برخى درمقابل و نیستند خود عقل تکمیل و هدایت

 و ذوق و اسیت  تیار  و تییره  خِرَدشیا   گیوهر  نفوس،

 و آموزش کهتاحدو است خاموشى نزدیک شا  قریحه

 عقیل  اقلحید  البتیه  ندارد. سودو آنها حال به پرورش

 آ ، براسیاس  انسیا   و اسیت  تکلییف  میزا  که فطرو

 داده همگیا   بیه  دارد، را شیرّ  و خیر تشخی  قدرتِ

 است. شده

 در کیه  عقلیى  هیاو  حورت انشاع صشر عقلى  دوم:

 کیه  هایى حورت و هستند ددا ماده از سرشتشا  احل

 تفیاوت  هیم  بیا  شیوند،  مى ددا ماده از تجرید لعم اب

 است. نق  و کمال در تنها تفاوتشا  اما ؛دارند

 کتیا   در عقیل  مراتب چهارگانه عقل عملى  سشم:

 :ددار مراتبى باشد، عملى عقل هما  که اخ ق

 اسیت  ظیاهر  شید   پاک و ظاهر تهذیب مرتبه اول:

 دورو و بنیدگى  طریق پیمود  و عبادات داد  انجام اب

 است. شده منع که چیزهایى آ  و منهیات از

 اینکیه  تیا  هیا  زشیتی  از اطنب شستشوو مرتبه دوم:

 و شیود  شیفاف  و بیراق  اوآئینیه  منزلیه بیه  آدمى نفس

 یابد. انعکاس آ  در امثال لباس در حقایق

 همیه  ی واسطه بدو  و مستقیم مشاهده مرتبه سشم:

 ،مرحلیه  ایین  در است. علوم و معارف ی از بسیارو یا

 مرتبیه  و مرحلیه  بیه  حقیایق  انعکیاس  حالیت  از نفس

 گیرد. مى جاو حقایق مشاهده

 خیود  نفس و خود از انسا  فنا؛ مقام :مرتبه چهارم

 در را چیزهیا  همیه  و شیود میى  نائل فنا مقام به و فانى

 وشیده  حیادر  تعالى حق از که کندمى مشاهده حالتى

 حقیایق  و ملکوت ،حالت این در گردد.بازمى نیز او به

 همیا   ایین  و کنید  میى  مشاهده شایسته طوربه را اشیا

 ا )حیلى  خدا پیامبر از که است الهى اخ ق به قتخلّ

جخلقموا  » فرمودنید:  کیه  شیده  نقیل  سلم( و آله و علیه

 نظیرو  عقل دو مرتبه و درده نهایت این .«اهلل  ب خسق

 و شوند مى یگانه هم با حالت آ  در که است عملى و

 دیزء  کیه  کننید  مى درک و بینندمى یگانه را امور همه

 مخیت   مقیام  این احل نیست. چیزو یار، قامت الف

 تبیع بیه  و اسیت  علییهم(  ا )س م اطهار ائمه و انبیا به

 آیند. مى نائل مقام این به نیز مکتبشا  شاگردا  آنها،

 معناو به عقل مراتب چهارگانه عقل نظرو  چهارم:

 تقسییم  قسیم  چهیار  بیر  نفس( کتا  در )عقل چهارم

 و کمیال  و میعف  و شدت به آنها تفاوت که شود مى

 است. نق 

 ،ششیم  معنیاو  بیه  عقیل  ت اوت عقشل هشلیه  پنجم:

 ده ،ف سیفه  مشیهور  ظردرن .است مجرد بتمامه گوهرو

 را دهیم  عقل و دارند نام دهم تا اول عقل که است عقل

 آنهیا  تعیداد  دیگر برخى درنظر اما ؛نامند مى «فعال عقل»

 ؛اسیت  میعف  و شیدت  بیه  آنهیا  تفاوت و است بسیار

 و کمیال  در کیه  نیور  ییک  هیاو  شیعاع  و رهانو همانند

 خورشییید( چییو  احییلى )نییور نوراالنییوار بییه نزدیکییى

 هسیتند  بسیطى مودودات آنها درحقیقت .است متفاوت

 دهییت .اسییت یکییى تمایزشییا  و اشییتراک دهییت کییه

 دهیت  و گذشیت  کیه  معنایى به بود  عقل آنها اشتراک

 از بهیره  در نقصا  و کمال و معف و شدت ،تمایزشا 

 آنکیه  ؛خورشید نور از شعاع دو همانند است؛ عقل نور

 .اسیت  آ  از دور آنکیه  بیا  اسیت  خورشید پرتو نزدیک

 و هسیتند  مسیاوو  خورشیدند نور شعاع که دهتایناز

 و خورشیید  بیه  نسیبت  نزدیکیى  و دورو بیه  تمایزشا 

 شییرازی،  )حدرالدین است نورانیتشا  شدت و معف

 .(922 ی 322 :1344

عقیل، آرائیی    بیاره ی اسیت کیه در  سینا از حکیمانابن

 ةگرای، عقیل را بیر دوگونی   مبسون دارد. این حکیم عقل

ة عالمیه و عقیل   عقیل نظیری ییا قیو     : ندک میکلی تقسیم 

 این دو نیوع عقیل  سینا در تعریف ه عامله. ابنعملی یا قو 

ة نخسیتین، نفیس انسیا  را بیه نظیر      قیو  » وید:گ میچنین 

ة دومیین،  د و قیو  وش مینسبت داده و عقل نظری خوانده 

ود. شی  مینفس را به عمل نسبت داده و عقل عملی نامیده 
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خیر و  ،و کار این دومین ؛کار آ  نخستین، حدق و کذ 

در دزئیات اسیت. مبیادی آ  نخسیتین، از مقیدمات      شرّ

از شیهودات، مقبیوالت،    ،ه است و مبادی این دومیین لی او 

مظنونییات و تجربیییاتی اسییت کییه از مظنونییات حاحییل  

 .(21ی  14: 1349)سهروردی، « ودش می

هایی که از راه ادراک دانش هم ،به اعتقاد سهروردی

شینوایی،   المسیه، چشیایی،  »حس ظیاهری  پن  حسی )

حیس مشیترک،   »حیس بیاطنی    پین  و « بویایی و بینایی

گیرند به میوارد  شکل می«( له و حافظهخیال، وهم، متخی 

ی دیگیر  ولی با ادراکی  ؛ق دارنددزئی در محسوسات تعلّ

ات و محسوسیات  یی تیوا  از طبیع به نام ادراک عقلی می

ودییود آورد. بییا ههییایی کلییی را بی فراتیر رفتییه و دانیش  

هیایی معلیوم   توا  مجهوالت را به دانیش خردورزی می

ترین شرون دستیابی بیه ایین   تبدیل کرد که یکی از مهم

هدف، سالم بود  عقل آدمیی و اسیتفاده درسیت از آ     

ه سیهروردی بیرای اسیتفاده    کی  میی لتیرین ع است. مهیم 

اند، علم منطق است؛ کیه  د میدمی الزم آدرست از خرد 

ها را بیرای رسیید    ند بهترین روشک میبه انسا  کمک 

 (.21 ی 14: هما به نتیجه انتخا  کند )

 گیرینتیجه
خرد باالترین سطح عملکرد ذهنی است کیه در فراینید   

اسیت کیه   ود. سیقران معتقید   ش میگیری نمایا  تصمیم

ق به خداونید اسیت و انسیا  تنهیا     خرد واقعی تنها متعلّ

تواند عاشق خیرد باشید و در مسییر رسیید  بیه آ       می

   کیه در تعرییف خیرد از مچیام    گونیه همیا   ت ش کند.

ی خیود  ها هانسا  خردمند از نادانست ،شاره شدم( 1991)

آگاه و به ناکامل بودنش معترف است و همین امیر او را  

های مختلیف کسیب تجربیه کنید و     که از راه اردد میوا

 .(Meacham, 1990: 181-211) دویای دانش باشد

 شیناختی، را  خیرد عناحیر مهیم   ،تعرییف در  برخی

 ;Clayton, Birren, 1980:133) انندد میلی عاطفی و تأم 

Holliday, Chandler, 1986: 35; Strenberg, 1990:157;  

Ardlet, 2003: 275-324). 

ی هیا  هد عیاطفی خیرد اغلیب در نظریی    عی هرچند بُ

ولیی شیناخت    ؛ودش میحریح غربی مورد غفلت واقع 

دها  و تکامل انسا  در مسییر خیرد بیدو  عشیق و     

. تبلیور خیرد در   سیت یپیذیر ن محبت به دیگرا  امکا 

هیا بیرای   به همیراه ارزش  تفکّرکارگیری فرایندهای هب

دی فردی و فرافررسید  به تعادل بین منافع فردی، بین

عنوا  مرحلیه  ود. خرد بهش میو ح   همگانی نمایا  

نهایی رشد شخصیت و انسجام شخصیت مهم دانسیته  

به شناسی که انسا  خردمند با حقطوریهب ؛شده است

ند و بیرای زنیدگی در زمیا  حیال و     ک مینگاه گذشته 

ند. ازنظیر رشدشیناختی،   ک میآینده با مسئولیت ت ش 

بیود   ییالکتیکی و نسیبی  د تفکّرخرد حرکت به سمت 

قضایا بر حسب زما  و مکا  است. در پیارادایم خیرد   

ی هیا  تهیا و اولویی  گراییی در ارزش برلین این نسیبی 

ه است. توسعه و تقویت خرد نیازمند شدزندگی تأکید 

هییای عق نییی عوامییل و فراینییدهایی ازدملییه توانییایی

ن، دسترسی به مربیا ، مهارت در تجار  بحرانیی  معی 

هاسیت کیه   و ارزش ها هبه تجرب، بازبود  نسبتزندگی

ود. شی  میل منجر به رشد شخصی، خیرخواهی و تحم 

 یعنوا  وسیله قدرتمندی بیرای ارتقیا  هپرورش خرد ب

سی مت روا  و کمییک بییه رفییاه انسییا  مییورد تأکییید  

 روانشناسا  است.

بهیر بیاال نیه تضیمینی بیرای      هیوش  سدر مینظربه

و نه به حفی  حیلح و    استموفقیت در زندگی افراد 

پیرورش افیراد    ؛ بنیابراین، کندمیآرامش دهانی کمک 

دهنید و در  بخردمندی که به دیدگاه دیگیرا  اهمییت   

 ؛گیرنید نهنگام اندیشید  تنها منافع خودشا  را درنظر 

بلکه به منافع دیگرا  و دامعیه نییز تودیه کننید الزم     

ن ود بیا بیاال رفیت   ر میطورکلی انتظار هسد. بر مینظربه

سن، خرد افراد نیز افزایش یابد. خرد یکیی از معیدود   

 ؛بدیا میهایی است که با باال رفتن سن افزایش توانایی
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با بسییاری از حیفات مثبیت ماننید انسیجام خیود،        و

فییردی و فهییم خییاص از ی بییینهییاتقضییاوت، مهییار

 .(Ardelt, 2011: 241-255) زندگی مرتبط است

الل اخ قیی نییز   خرد با حوزه اخ ق و مفهوم استد 

نظریییه  6و  1درواقییع خییرد بییا مراحییل  ؛همپوشییی دارد

مفهییوم  ،حییالدرعییین ؛( مطابقییت داردم1969کلبییرگ )

تری از استدالل اخ قی است. خرد در هر مسیئله  گسترده

انسانی که شامل برقراری تعادل بین منیافع باشید اسیتفاده    

ل اخ قی در معر  خطیر باشیند ییا    ئد. خواه مساشو می

 ند.نباش

هیم و چگیونگی  د میخرد توانایی فهم آنچه انجام 

وقتی با مشک ت و معضی ت زنیدگی   است انجام آ  

. در (Kohlberg,1973: 497-502) ویمشیی میییرو هروبیی

های بسیار های بسیار اخ قی، تصمیممقایسه با تصمیم

خردمندانییه مسییتلزم آ  نیسییت کییه فراسییوی سیسییتم 

توانید  فرد میی  ؛ وارزشی متعارف در دامعه عمل شود

کیه  های متعیارف دامعیه در حیورتی   با کاربرد ارزش

برای یک مشکل مناسب باشد یک تصمیم خردمندانیه  

بنابراین اگرچه خیرد و اخی ق مشیابه هسیتند      ؛بگیرد

همپوشی مستقیمی بین ساختار و توانایی آنها نیست و 

بینی کند تواند دیگری را به میزا  زیادی پیشیکی نمی

(Pasupathi, Staudinger, 2001: 401- 415). 

ی هییا ه( نشییا  داد کییه نظریییم2111) 1تاکاهاشییی

هیای  ی خیرد فلسیفی فرهنی    ها تسنّآشکار خرد در 

ی خیرد غربیی   هیا  تسینّ است.  غر  و شرق متفاوت

عد شیناختی خیرد ماننید دانیش و     تمایل به تأکید بر بُ

ی خرد شیرق  ها تسنّکه درحالی ؛توانایی تحلیل دارند

لی و عیاطفی  سازی عناحیر شیناختی، تیأم    پارچهبه یک

 بیا خیرد   ی خیرد شیرق،  ها تسنّخرد تمایل دارند. در 

م، ، حساسیییت، فهییم، تییرح پییذیری، حییداقتانعطییاف

ازخودگذشییتگی و حالییت تعییادل ذهیین کییه قییادر بییه 

                                                                               
1. Takahashi  

دریافت و پذیرش واقعییت کنیونی اسیت نشیا  داده     

نگیاه  به گذشیته  شناسی ود. انسا  خردمند با حقش می

نیید و بییرای زنییدگی در زمییا  حییال و آینییده بییا ک یمیی

. (Ardelt, 2003: 275-324)نید  ک میی مسئولیت تی ش  

ی میمنی خیرد شیرق و غیر      هیا  ههمچنین در نظری

 ی حریح ودیود دارد ها هتفاوت کمتری نسبت به نظری

(Ibide, 1997: 15-27)شده های انجام. خرد در پژوهش

عنوا  بهی ممنی خرد شرق و غر  ها هبراساس نظری

لی و عیاطفی  مرکب از عناحیر شیناختی، تیأم     ای هساز

 تعریف شده است.

ل و استدالل است و تخی  تفکّره یا توانش عقل، قو 

را در نگاه عوام  «عقل»فارابی (. 442: 1347، اودبی)

سینا کند. ابنبه تشخی  مصلحت و منفعت تعریف می

 اند هبرد کاررا در آثار خود بهو م حدرا نیز همین معنی 

اگرچه عقل در لغت و احط    .(3: 1344)حدرایی، 

ظاهر  دره شناخت و تشخی  است و به معنای قو 

ه چنین برداشتی لی حورت او منابع دینی و اس می نیز به

دانبه به آیات و نگاهی عمیق، دقیق و همه ،ودش می

و مطالعه دقیق است روایات مربون به عقل و خرد 

شیوه استنباطی و های آ  دو بهگیو ویژ عقل، عاقل

سازد که عقل فقط دنبه شناختی ادتهادی، مشخ  می

ی التزامی، کاربردی و ها هبلکه دنب ؛و ادراکی ندارد

عقل این  رو تعریف عملیاتیازاین ؛داردارزشی نیز 

است: عقل یک نیروی شناختی آمیخته با التزام و تعهد 

 ؛تهای آ  اسنسبت به کاربردها و ویژگی

دیگر، عقل از دیدگاه اس می، دارای ابعاد عبارتبه

عمل  دربرابرشناختی، انگیزشی )تحریک و تشویق 

خو  و پسندیده و منع از عمل زشت و ناپسند( و 

ها و احول و ارزشدربرابر کنشی )تعهد و التزام عملی 

کرد  از کارهای زشت اعمال خو  و پسندیده و دوری

 (.121ی  124: 1344ندی، )میردرکو است و ناپسند(

شباهت و تفاوت خرد و عق نیت اسی م بیا   و اما 
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 عبارت است از: عق نیت غربی

عقلی تجربی است و دیگر از بیدی و   ،عقل غربی

گویید و   فعل سخن نمیی  فاعل و پلیدی و پاکی  خوبی 

 تنهیا فقط سخن از سود و زیا  افعال است و هیدفش  

است. ایین عقیل   تصرف دنیا و استی دویی بر طبیعت 

سیطره آشکار نفس اماره بیر انسیا  میدر  اسیت کیه      

های آ  را بیر فیرامین خیدا تیردیح      فرامین و خواسته

 ،عقیل ارزشیی  ، اما در  مکتب تربیتیی اسی م  ؛ دهد می

از رشید و  که پیس  ؛حاحل تهذیب نفس و رو  است

گییرد   وددا  شکل می ةهسته اولی تعادل دسم و رو  

 ( .جازی حابره: پایگاه م1391)تنها، 

در دهیا   کیه  اسیت  نخستین کسیزکریای رازی 

عقیل در همیه یکسیا      اس م با حراحت مطر  کیرد 

همه کیس را  » است: سعدی شیرازی از اوپسو  ؛است

گیر از بسییط    ؛عقل به کمال نماید و فرزند بیه دمیال  

کس که خود گما  نبرد هیچهب ،زمین عقل منعدم گردد

تیرین سیخن را بیه    ارت ددیها بعد دکو قر «. نادانم

تر از عقیل تقسییم   چیز در عالم عادالنههیچ :طنز گفت

نشده است. پس عقل در انسا  یکسا  است و تفاوت 

دینانی، )ابراهیمی کاربرد  عقل استفقط در کیفیت به

 (.46ی  41 :1341

اس م اساس خداشناسى و سعادت و نجات را بیر  

رآ  و تعلیمیات  عقلی را که در قی . نهدعقل و خرد مى

رود، نبایید بیا عقیل میدر  و      دینی ما از آ  سخن می

intellect) فلسفی در هر شکل و روایت آ 
1
, reason

2
 

ratio,… )    ، خلییط کییرد. عقییل در مفهییوم مییدر  آ

  شیناختی  های اس می، هیچ نقش دها  برخ ف آموزه

مثابه پییامبر  دینی ما از عقل به سنّتکند. در  را ایفا نمی

: 1391تییه اسییت )اعییوانی، رفانسییا  سییخن درونییی 

http://www.irip.ir/Home/Single/5144 .) خیییییرد و

                                                                               
 عقل استداللی . 1

  . عقل شهودی2

خیرد     از امور الزم هسیتند. آدر نگاه اس م و قرعلم 

دسیت  خرد و عقل به اسد و علم بر میبا علم به کمال 

آید. اگر انسا  فاقد انواع علیم و آگیاهی باشید در    می

. در میواردی  ل اسیت حقیقت فاقد مراتب خرد و تعقّی 

 :1366 ،آمیدی )رکب علم معرفی شیده  مَ ،عقل و خرد

خیدادادی   ای هعنوا  غریزدر مواردی نیز به و (1/211

 بید یا میعلم و تجار  ازدیاد  اشناخته شده است که ب

هر دو کلمه عقل و علم ییک   ،بنابراین ؛(2/32 هما :)

متضاد دارند و آ  دهل است. هر چیزی باید بیه علیم   

 رنه کور است.برگردد وگ

مطالییب غییامض و بلنیید حِکَمییی  ،عقییل کمییک ابیی

آیید و انسیا  بیه درک معیارف الهیی ناییل       دست میبه

د. با درک معارف الهی و حقایق عقلی و تحصیل شو می

ه و غیرعاقل بود  بیه  معارف حقه، نفس آدمی از حد  قو 

سیوی کمیال حرکیت    سد و از نقی  بیه  ر میحد  فعل 

  بیه اخی ق حیالحه و آدا     ق و تیأد  کند. با تخلّی می

ردد و گی  میی حسنه، انسا  به غایت مطلو  عقیل ناییل   

کیارگیری عقیل   و با بیه  ؛آیدحورت عقل بالفعل درمیبه

عملییی و تییدبیر درسییت، انسییا  دارای اد  و فرهنیی  

 .(1/123 :1374 ،کاشانیفیض)د شو میحالح 

از هر انسا  دیگری کیه بیه    پس انسا  قرآنی، بیش

ب تعلّیق دارد، انسیا  عق نیی و اهیل     های رقیی  مکتب

و « عقیل آزاد »و اسیت   محیوری خردورزی و اندیشیه 

اسیت؛  « اولواالبا » ،دیگربیا و بهد؛ دار« آزادی عقلی»

؛ امیا  البته تعقّل با تعب د سیازگار، بلکیه مکم یل هسیتند    

نید و  ناپذیرسیازگار و دمیع  نا ،نی عی تعقّل با تعلّق ییا ت 

ی معرفیت عقلیی و   هیا  هااز لغزشگ انسا  قرآنی رهیده

اندیشیی و  «عقیل »آزادشده از موانیع نظیری و عملیی    

اندیشة عق نی است تیا بیه معرفیت نیا  و حکمیت      

نظیری و عملیی خیویش را    « عقل»زالل دست یابد و 

« عقیل »ه بیه  بیالقو  « عقیل »ال و تکامل بخشید و از  فع 

شیهودی و  « عقیل »بالمستفاد و اسیتع یی تیا مرحلیة    
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 از ایدر هیچ مرحلیه « عقل» .زدشهود عق نی دست یا

دچار غرو  و زوال نشیده و بیه    ،حیات انسا  قرآنی

شود تیا غیبیت داشیته باشید؛ بلکیه      محاق کشیده نمی

هماره در مشرق حیات انسا  قرآنی طالع و در کیانو   

زندگی فردی، خانوادگی، ادتمیاعی، میادی، معنیوی،    

: 1374اش حضیور دارد )طباطبیایی،   و آخرتیی  دنیایی

 (.179 :سوره مائده 19 ی11تفسیر آیة ؛ 41ی  11/44

 منابع
ای، تهیرا :  (. تردمیه الهیی قمشیه   1374) قرآ  مجید

 انتشارات اسماعیلیا .

تردمه محمددشتی. قیم: مؤسسیه    (.1341) الب غهنه 

 تحقیقاتی امیرالمؤمنین.

 و دررالکلییم. غیررالحکم (. 1366) عبدالواحید  آمیدی، 

 .چاپ اول نشر دانشگاه تهرا .: تهرا 

 پرتییو خییرد.(. 1341) حسییین دینییانی، غیی م ابراهیمییی

 مهرنیوشا. :تهرا 

. حیییاد عقییل گریختییه ،سییعدی (.1347) یییییییییییی

. هفتم اردیبهشت میاه.  3913. شماره روزنامه ایرا 

 )فرهن  و اندیشه(. 11ص 

معنای عقل قرآنیی و نسیبت آ    (. 1391) غ مرما ،اعوانی
 .www.irip.ir/Home/Single/5144. با عقل فلسفی

 دکتر نامهخرد و خردورزی: ارج(. 1347) اودبی، علی

تهرا : مؤسسیه خانیه    .دینانیغ محسین ابراهیمی

 کتا .

 ؛محمیدعلی ، احیفهانی  رمیایی  ؛عبیدالکریم ، پیور  بهجت

قیرآ   عی تفسیر مومو(. 1341) و... ابراهیم، ک نتری
قیم: مرکیز   . عباس ردبی ویراستار: امیر ج(.16کریم. )

 نشر اسراء. چاپ دوم.

بررسی مفهیوم عقیل از دییدگاه    »(. 1391) تنها، نفیسه

مقییاالت برگزیییده سییومین  اسیی م و پییرورش آ .

سییوی راهبردهییای قرآنییی در تربیییت ههمییایش بیی

 .)س(مؤسسه فرهنگی قرآ  و عترت حیابره  .«انسا 

 .sabereh.irپایگاه ر قابل دسترسی د

العقییول عیین تحییفتردمییه  (.1341دعفیری، بهییراد ) 

تهیرا :   .ابن شعبهعلیبنحسنتألیف  .)ع(الرسولآل

 .دارالکتب االس میه

خلق عقلی و سیعادت داویید؛   »(. 1349دیوانی، امیر )

سینا درباره نقش خرد در مقام عمل بیر  دیدگاه ابن

 .3 ش .سال پانزدهم نقد و نظر.. «سعادت اخروی

تردمیه  (. 1347محمید ) بین حسیین  راغب احیفهانی، 

حسین خداپرست.  :متردمفارسی مفردات راغب. 

مصحح عبدالرحیم عقیقیی بخشایشیی. قیم: نویید     

 اس م.

(. تحلیییل 1391) ابییراهیم ،حییفتنیییک ؛زارع، حسییین

ی هیا  همفاهیم شیناختی و عیاطفی انسیا  در آمیوز    

. مطالعییات معرفتییی در دانشییگاه اسیی می. اسیی م

 .42 ی 66  ح .46شماره 

 (.1349) حییبشبیینالییدین یحییییسییهروردی، شییها 

تردمه سیددعفر سیجادی. تهیرا :    .اوشةاق حک ة

 دانشگاه تهرا .

 ج(. 3) .فرهنی  آننیدراج  (. 1336) شاد، محمدپادشاه

 خیام. تهرا : .کوشش محمد دبیرسیاقیبه

آییین   .(1392)اردمنید، دمشیید    ؛شایگا ، دارییوش 

البحیرین  مجمیع هندو و عرفا  اس می )براسیاس  

 .. تهرا : فرزا  روزداراشکوه(

تردمه   (.1344)ابراهیم الشیرازو، محمدبنحدرالدین

 محمیید تصییحیح (.1 ج) .الکییافى احییول شییر 

 و انسییانی علییوم پژوهشییگاه تهییرا : .خوادییوو

 .فرهنگی مطالعات

عقول طولی از دییدگاه  (. 1344) حدرایی، محمودرما
کارشناسیی ارشید   نامیه  پاییا   سینا و م حدرا.ابن

گییرایش فلسییفه و کیی م اسیی می.  رشییته الهیییات.

 خردادماه. دانشگاه احفها .

http://www.irip.ir/Home/Single/5144
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/512-1397287-8261357?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87&select-author=author-exact
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تردمییه . المیییزا (. 1374)طباطبییایی، محمدحسییین  

دفتیر نشیر    :قیم  .سیدمحمدباقر موسیوی همیدانی  

 .چاپ پنجم اس می دامعه مدرسین.

شناسیی  روا ) النفسعلم (.1341) نجاتی، محمدعثما 

سییعید  :تردمییه .(دا  مسییلما از دیییدگاه دانشییمن

 .رشد. تهرا : بهشتی

پژوهشگاه  .فقه و عقل (.1391) دوست، ابوالقاسم علی

 چاپ پنجم. .فرهن  و اندیشة اس می

(. تیاریخ فلسیفه در   1391در، خلییل )  ؛فاخوری، حنا

تهیرا :   عبدالمحمید آیتیی.  : دها  اس می. متردم

 .علمی و فرهنگی

تردمه فارسی تفسییر   .(1347) محسن محمد ،کاشانی فیض

زیرنظییر عبییدالرحیم   .(جلییدم 6. )شییریف حییافی 

بخشایشی با همکاری دمعیی از فضی ی دوره    عقیقی

دفتیر   قیم:  .عالی مرکز تخصصی تفسیر و علیوم قیرآ   

 .  : اوج علم   نشر نوید اس م

)علییم  شناسییی مثبییت  روا  .(1391/ م2114) ، آلیینکییار
حسیین  تردمییه .هییای انسییا (شییادمانی و نیرومنییدی

 تهرا : انتشارات سخن. زند. پاشاشریفی و دعفر نجفی

خردگرایییی در قییرا  و   (.1347شییهری. ) محمییدی ری
 قم: دارالحدیت. چاپ سوم. .حدیت

پیییام قییرآ : روش  (.1392) شیییرازی، ناحییر مکییارم

ارالکتب د :تهرا  .در تفسیر موموعی قرآ  ای هتاز

  .االس میه

قیم:   .یاسی فارابیاندیشه س .(1346) ، محسنمهادرنیا

)مرکیز چیاپ و نشیر دفتیر      ستا  کتا ومؤسسه ب

 .چاپ دوم تبلیغات اس می حوزه علمیه قم(.

مقیاس مقدماتی سینجش  »(. 1344) میردرکوندی، رحیم

. 1 . ش2 س فصییلنامه روانشناسییی و دییین.. «عقییل

 .144ی 123ح  

عقییل دینییی و هییوش (. 1349) میردرکونییدی، رحیییم

موزشیی و  آارات مؤسسیه  قم: انتشی  شناختی.روا 
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