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مقدمه

مقدمه

افتـه یي، اصـطالحات و اطالقـات گونـاگونيعت اسـالمیدر مابعدطبعقل
،شـود. نفـس ناطقـهيمطـرح ميعقـل در سـاحت عـوالم انسـانياست. گاه
یم آن را بـه انسـان کـه پروردگـار حکـاست ياي ربانهو لطیفيوتکجوهري مل

و گـوهر انسـانیت، حقیقـتيوتکـن جـوهر ملیـه اکاختصاص داده است، بل
نفس ازقبیل و القاب گوناگون،يت، به اسامیقت انسانیاست. آنگاه حقآدمیت

به و یطةو کلميو روح أمريو روح روحانهیو نفس قدسناطقه و نفس مطمئنه
و يو ِحجيو لّب و ُنهيقیو نور مدبر و قلب حقيفاصله و سّر الهةجامعةکلم

و سـّر و ذهـن، ينفس و عقل و صدر و فؤاد و َروع و کلمه و قلب و روح و خفـ
بر آن اطـالق يو القاب گوناگونيز اسامیگر نیده شده است. به اعتبارات دینام

و يقت داشته و اسامیک حقین عبارات و استعارات، اشاره به یاةشده است. هم
قت یباشند که به جهت اختالف جهات و اعتبارات آن حقيمتیک هویالقاب 

هـا و ا بـه جهـت اخـتالف مشـربیـقـت یو به جهت مراتب و درجات آن حق
؛شـونديقت، بر آن اطـالق مـیآن حقر از اطوار و مقامات یاصطالحات در تعب

مقصود از عقل در عـوالم يز دو ساحت دارد. گاهینيعقل در عوالم انسانالبته
اسـت و معصـومریـو غياست که عقل انسان عادي، عقل متصل جزئيانسان
اسـت کـه برتـر از کـل کائنـات ي، عقليمقصود از عقل در عوالم انسانيگاه
لي وجود مطـرح کعقل در ساحت عوالم ياست و عقل کل است. گاهيامکان

و ذات آن عبـارت اسـت شود که عقل منفصل و قائم به خود است و ماهیتيم



۱۸(جلد اول)عقلة لسفف

ن معنا که نـه از جهـت یبه ا،ه به هیچ وجهي تعلق به اجسام نداردکاز جوهري 
نفوس و نه بـه جزئیـت و وجود مانند اعراض و نه از جهت فعل و تصرف مانند
ةق از نوشتار فلسـفین تحقیامتزاج مانند ماده و صورت، تعلق به اجسام ندارد. ا

ت عقـل یـت و هویـماهیياطالقات عقل به طور عام و شناسـایيعقل، شناسا
، منظـور داشـته ياسالمةمحض در فلسفيعقلةرا به طور خاص به گونيجزئ
ست.ا

ت و حجت انسان یو نور هدايو انظار عقليانسان، مدار حرکات فکرعقل
رهــا و یخةکــو و اصــل همــیو منشــأ کمــاالت و ملکــات نتیو مکمــل انســان

و يآسـمانيهاامبران و کتابیو فرشتگان و پيهاست. شناخت اول تعاليخوب
ستن یزياز و چگونگیو نينفس و بندگم و معرفتیراه مستقت و یان هدایشوایپ

رد. یپذيآخرت، به عقل انجام ميبه سوو سلوک
ةدربـاريس علمـیو تأست پرداختن به عقلیاهمين در راستایصدرالمتأله

شمندان و متفکـران یکند، انديان میو اطالقات عقل را بينکه معانیآن، پس از ا
يکین و تشـکیمتبـايمعـانيدهد که تماميو دانشمندان را مورد خطاب قرار م

ن یـکنـد و آن امـر اياند، جمع مکه همه در آن مشترکيلفظ عقل را امر واحد
ل اشـتراک یو به دلياست که عقل نه جسم است و نه صفت جسم و نه جسمان

قـرار داد و يواحـدعلميموضوع براتوان عقل راين مفهوم، میدر اين معانیا
آن بحث يوضع کرد که از احوال اقسام آن و عوارض ذاتيآن کتاب واحديبرا
کند:يم

کها جيمعهـا امـر واحـد يشـرت کيکتباينهـا و تشـيلفظ العقـل علـاعلم ان مجيع معاين
، و مبا هـو جسـماينونه غري جسم و ال صفة جلسم و ال جسماينکل فيه، و هو  کال

هذا املفهوم يصـح ان جيعـل موضـوعا لعلـم واحـد، و ان يوضـع لـه  ها يفکالجل اشرتا 
تــاب کهــذا المــا يفکتــاب واحــد يبحــث عــن احــوال اقســامه و عوارضــها الذاتيــة  ک

١.ايفکتب الکاّلذي حنن فيه من  

ن معنـا یت فراوان است، به ایاهميز داراینياز جهت سلبپژوهش در عقل

.۲۲۹، ص۱؛ جشرح أصول الکافين؛ یصدرالمتأله.١



۱۹مقدمه

ن مانع یترياست و اصليشناخت درست، اجتناب از موانع آن ضروريکه برا
از ن نـوع آن، مغالطـهیتراسـت کـه گسـتردهيشناخت درست، مغالطات نظر

ماندن مباحـث جهینتيان و بیپايبيهاق اشتراک لفظ است که سبب جدالیطر
يهال کاربرد گسترده در دانشیبه دلاست که يادیاز واژگان بنيکیاست. عقل 

خ در معـرض مغالطـه از یگوناگون و اصطالحات مختلف، همواره در طول تـار
انـدک در يبـار آن قـرار گرفتـه اسـت و بـا تـأملانیق اشتراک لفظ و آثار زیطر

ت پـژوهش در یـت و اولویـدر ضـرورت و اهميدیـقات، تردیها و تحقدانش
چ یهيگسترده، براةن گونه مغالطیز از ایپرهياصطالحات و اطالقات عقل برا

ماند.ينميباقيشمندیاند
عقل در اصل، شناخت ةاست. فلسف» عقلةفلسف«ن نوشتار یايعنوان اصل

ن احکـام و عـوارض و یـیل و تبیـبه استخراج و تحلکهعقل استيعیمابعدطب
يمیمباحـث تقسـازپردازد کـه در حقیقـتميعقل يعیات مابعدطبیخصوص

ش رو اسـت: یدر پـيعقـل، پرسـمانیيشناسـايبـرارود.شمار مـيه بفلسفه 
کدام يعقل کدام است؟ مراتب عقل انسانيهااطالقات عقل کدام است؟ گونه

عقـل کـدام يدارد؟ کـارکرد اصـلدر دستگاه شناختياست؟ عقل چه اعتبار
کـه در پرسـمان يامـوریيسـت؟ ... . شناسـایچا تعقـلیـيورزاست؟ خرد

از آنها مطرح شد، شناخت عقـل را از یيهاشوند و نمونهيشناخت عقل وارد م
سـترگ بـوده و ي، کـاریين شناسـایـدهند. انجام ايجه میگوناگون نتيهاجنبه
ن یـطلبـد کـه در ايرا مـيمتعـددينوشـتارهاار گسترده است که یآن بسةدامن

ده است. یبه انجام رسیين شناسایاز اينوشتار، بخش
يچه اطالقـاتياسالمةدر فلسفعقلن است:ین پژوهش ایايپرسش اصل

دارد؟يست و چه مختصاتیچيداشته و به طور خاص، عقل جزئ
و طورکليبـهاطالقـات عقـلیيکـه شناسـافرعي این پژوهشهاي پرسش

محض در يعقلةرا به طور خاص به گونيعقل جزئتیو هوتیماهیيشناسا
کـدام اصـطالحات دسـتگاه شـناختن است:یمنظور داشته، اياسالمةفلسف

کدام است؟يدگاه فارابیاطالقات عقل از داست؟



۲۰(جلد اول)عقلة لسفف

دگاه یـاطالقـات عقـل از دکـدام اسـت؟سـیناابندگاه یاز داطالقات عقل
در اطالقـات عقـل هادیـدگاهازات ین کدام است؟ اشتراکات و امتیصدرالمتأله

مختصـات سـت؟یچياسـالمةفلسفساحتدريف عقل جزئیتعارست؟یچ
عقل يت نوریر هویتفسيهامالکست؟یچيعقل جزئيادیبنتیل هویتحل
ست؟یچيجزئ

دارد،ي، اصـطالحات و اطالقـات گونـاگونيعت اسـالمیدر مابعدطبعقل
، عقل نزد جمهور، عقل نزد متکلمان، عقـل در يزی، عقل غريعقل جزئازقبیل 

، عقـل در کتـاب نفـس، عقـل در کتـاب ، عقـل در کتـاب اخـالقکتاب برهان
، عقـل هکـعقـل بالمل،، عقـل بـالقوهي، عقـل عملـيعت، عقل نظریمابعدطب
، طی، عقـل بسـي، عقل فرقانيلی، عقل تفصي، عقل نفسان، عقل مستفادبالفعل

و ... . يقرآن، عقل يعقل اجمال
لـي وجـود کدر ساحت عوالم ي، گاهيامکاننشئآتدر عوالم و آنگاه عقل

و ذات آن عبـارت شود که عقل منفصل و قائم به خود است و ماهیتيمطرح م
از ن معنـا کـه نـه یبه ا،ه به هیچ وجهي تعلق به اجسام نداردکاست از جوهري 

جهت وجود مانند اعراض و نه از جهت فعل و تصـرف ماننـد نفـوس و نـه بـه 
در ساحت يجزئیت و امتزاج مانند ماده و صورت، تعلق به اجسام ندارد و گاه

مقصود از عقـل يز دو ساحت دارد. گاهین نیشود که ايمطرح ميعوالم انسان
رمعصـومیو غياست که عقل انسان عـادي، عقل متصل جزئيدر عوالم انسان
اسـت کـه برتـر از کـل ي، عقلـيمقصود از عقل در عوالم انسانياست و گاه
است و عقل کل است. يکائنات امکان

يعت اسـالمیدر مابعـدطبعقـلن اسـت:یپژوهش اةین اساس، فرضیبر ا
افتـه و یيف متعـددی، تعـارجزئـيها عقل آنان یدارد و در مياطالقات گوناگون

ــدارد کــه دقيآن مختصــاتيســتیچ ن آن در یترن و جــامعیترن و کامــلیترقی
ارائه شده است.يمتعالحکمت

دستیابي به هر گونه مقصود، راهي (= طریقي = مسیري) دارد کـه در فـرض 
شود. روش همان راه دستیابي به مقصـود اسـت پیمودن آن، مقصود حاصل مي
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که باید از مختصاتي از قبیل محاسبه و انضباط و پیوستگي و تشخص و وضوح 
کند. حیر ميرا دچار سرگرداني و تانسان برخوردار باشد و گرنه بیراهه است که 

اســت و روش يا، کتابخانــهآوري اطالعــاتروش جمــعق، یــن تحقیــدر ا
کار گرفتـه شـده، توصـیفي و تبیینـي و تحلیلـي و ه که به گونة محض بمعرفت
دارد تـا بـا از یـنار یـبه محک و معو نقدي است کهياي و سپس سنجشمقایسه

ا یـيزدن و کشـف سـازگارمحـکار و یـء بـه محـک و معيا شـیـمسـئلهةارائ
آن يو ضعف و کاستیيو قوت و دارايو نادرستيار، درستیآن با معيناسازگار

يزنار و محکیست، بلکه ارائه به معیاشکال نيمشخص شود، پس نقد به معنا
ها و ها در کنار ضعفیيها و توانایيها و داراتواند قوتيمند آنیاست و در فرا

و بـدون يها آشـکار شـود و روش انجـام پـژوهش، اکتشـافبیها و آسيکاست
ق از نوشتار ین تحقیاست. ايبه رألیتأویال یا تبدیفیاستن یا افزودن یا تحرک
تیو هوتیماهیياطالقات عقل به طور عام و شناسایي، شناسا»عقلةفلسف«

منظـور ياسـالمةمحـض در فلسـفيعقلةبه طور خاص را به گونيعقل جزئ
داشته است.

ن نوشـتار بـه انجـام یـا» منابع«در آثار مندرج در خصوصبهکه يقاتیتحق
، ياسـالملسـوفانیفد. یـآيبـه شـمار مایـن پـژوهشةنیشیپيده، به نحویرس

ان یـبه طور مدون آنها را بيکار برده و گاهه را باز عقلياصطالحات و اطالقات
ن به طور خاص و مدون، ینا و صدرالمتألهیسو ابنيان آنها، فارابیاند. در مکرده
ن یرتشدهشناختهةکه دربردارنداندهان اصطالحات و اطالقات عقل پرداختیبه ب
قـات یاسـت کـه در تحقيانسانياز آنها عقل جزئيکیبوده و ن آنهایترجیو را
ن یئه شده است. با اااريگوناگونينظرهاآن يستیدر مورد چيلسوفان اسالمیف

اطالقـات و ةجامع و مستقل درباريقیکه انجام گرفت، تحقيبعاتتوصف، با ت
به طور خـاص کـه يعقل جزئتیو ماهتیاصطالحات عقل به طور عام و هو

افـت نشـد. یل و سنجش و اکتشاف را به انجام رسانده باشد ین و تحلییند تبیفرا
ع و منحصـر از یبـديعقـل، اثـرةق حاضـر در فلسـفیا بتوان گفت که تحقیگو

ند است.یپژوهش و فراجهت مجموع عنوان و 
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، گذشته از موضوع خاص به خود که آن را از جهت يهر پژوهش استاندارد
است یيهاينوآورةسازد، دربردارنديز میگر متمایديها، از پژوهشيموضوع

يکنــد. برخــيآن موضــوع ممتــاز مةنــیگــر در زمیديهــاکــه آن را از پژوهش
ن شرح است:یق به این تحقیايهاينوآور
مسـتقل يواقعيو ظهورات مستمر آن، به معنايعت اسالمی: مابعدطبکمی

را يعت اسـالمیکه مابعدطبيدگاهین اساس، دیگر است. بر ایديهااز فلسفه
ده یآن به انـزوا کشـةجیداند که نتيگر میديهافلسفهيمتأثر از برخطورکليبه

ق، یـن تحقیست. ایح نیاست، صحيعت اسالمیشدن مابعدطبرونقيشدن و ب
ياسـت آشکارسـازکه عقلرااد شناختیدر بنيعت اسالمیمابعدطباستقالل

کرده است.
اساس، ن یاست. بر ایپويانیت خود، جریدر کليعت اسالمیدوم: مابعدطب

کامــل بــه یيعــدم تســلط و آشــناازقبیــل ل گونــاگون،یــکــه بــه داليدگاهیــد
عت یدر مباحـث مابعـدطبيق کـافیـا عدم تتبـع و تحقیيعت اسالمیمابعدطب
ةسـیا عـدم مقایيعت اسالمیخاستگاه مسائل مابعدطبيا عدم بررسیياسالم

بـه ظـاهر يعیمابعدطبيهاانیا سطوح مباحث مطرح در جریان اصل یق میدق
سـتا یرا ايعت اسـالمیگر، مابعدطبیديفلسفيهاانیبه جريا دلدادگیکسان ی
را بـه انجـام قـتین حقیـايسازق، آشکارین تحقیست. ایح نیپندارد، صحيم

بـه در مـورد عقـليریقابل تقديهاقات و کاوشیتحقاگرچه رسانده است که
ن یـان شده اسـت، بـا ایآن بیيشناسايدر راستايفیده است و تعاریانجام رس

ي، در آشکارسـازهیـمتعالحکمـتخصوصبه، يعت اسالمیوصف، مابعدطب
عت یاختصاصات مابعدطبن از یدارد و ايسیتأسةگوناگون عقل، جنبيهاجنبه
است.ياسالم

اسـت و يعقلـيهادگاهیـو ديدر انسـان، مـدار حرکـات فکـرسوم: عقل
ت در یعقـل اسـت و هـداةلیو حق و باطل، به وسيتو نادرسيص درستیتشخ
ستم شناخت، عقل اسـت و یسيا، به نور عقل است. نهاد اصلیدنيهايکیتار

و سـنجش، از يل و نقـادیـن و تحلیـینـد و تبیآيد میق عقل پدیطرها از دانش
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هـا، رد و دانشیگي، با پردازش آن شکل میيرسد و دانايق عقل به انجام میطر
ع یع، با تجمیبديندیق و فرایدقيق، در پژوهشین تحقیند. ایآيد میآن پدةیبر پا

آن را تیـاکتشـاف هوينه برایعقل، زمف یاز تعارياریبسةو ارائيبندو دسته
ات یل خصوصـیـن و تحلیـیعقل را با تبيادیت بنیفراهم کرده است و آنگاه هو

ب آنها، بـه اکتشـاف یها و ترکلیها و تحلنییج تبیآن و سپس سنجش نتاياصل
و مالک تجـرد يعقل را به مالک تجرد جوهر عقليت نوریرسانده است و هو

کـرده يآشکارسـازيو مالک ظهور وجوديو مالک ظهور اشراقيعقلادراک
يریکارگهبيبراهنیعقل، زمةدرباريق معرفتیگاه متقن و وثیجاد پایاست، تا با ا
انسـانتیآن، انسـانةیفراهم گردد که در سـايو عمليعلميهاتیآن در فعال

شود.يشکل گرفته و کامل م
موانـع و یيآنهـا شناسـاةدارد که از جمليطیح، شرایچهارم: شناخت صح

ح بـه ین موانع شناخت صـحیتري، از اصلياجتناب از آنهاست. مغالطات نظر
ن یترق اشـتراک لفـظ، از گسـتردهیاز طرهنها، مغالطان آیروند و در ميشمار م

ياریرد و بسیگياز منازعات شکل مياریانواع مغالطه است که به سبب آن، بس
شـود. ينميمنتهـيقات به اکتشـافیاز تحقياریماند و بسيجه مینتياز انظار ب

؛اسـتگسـتردهاریاسـتعمال شـده بسـکادراارتباط بادرکهيواژگان و الفاظ
،معرفتحفظ،ر،کذ،رشعو،حسبانظن،، ، شهادتنیقی، : ادراک، علممانند

اسـت، یکخبـرت،،متکححفظ،زعم،حدس، ،يرأر،کففهم، فقه، درایت،
و ... . ، عقلالی، خفراست، وهم

ين واژگان است، خود اصطالحات و اطالقات فراوانـیاز ايکیکه » عقل«
ل اطالقات و اصـطالحات عقـل و ین و تحلییک و تبیدارد. روشن است که تفک

ت و یـ، چـه اهمگـر اصـطالحات مـرتبط بـا دسـتگاه شـناختیز آنها از دیتما
انبار آن دارد. یزيامدهایق اشتراک لفظ و پیاز طرةز از مغالطیدر پرهيگاهیجا
ق و جامع اطالقات عقـل و یل و اکتشاف دقین و تحلییک و تبیق، تفکین تحقیا

ز از یـپرهيگر اصطالحات مرتبط با دستگاه شناخت را در راسـتایز آن از دیتما
ق اشتراک لفظ به انجام رسانده است.یاز طرمغالطه
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ل و سنجش و اکتشاف اطالقات و اصـطالحات ین و تحلییق که تبین تحقیا
بـه طـور خـاص را در سـاحت يعقل جزئتیو هوتیبه طور عام و ماهعقل

زیـرارائه شده که بـه شـرح يمنظور داشته است، در فصوليعت عقلیمابعدطب
است:

هـا، هـا و گزارهق واژهیـاست که از طرياصطالحاتيفلسفه دارا:فصل اول
انتقـال يز بـرایگر نیديهادر دانشکهچناندهد، ين کرده و انتقال مییآنها را تب

هـا ن واژهیاز ايبخششوند و يکار گرفته مه ها بها و گزارهو مقاصد، واژهيمعان
آنهـا يلغـويتواننـد بـا معـانياند که مـيخاص و اصطالحيمعانةدربردارند
يهـا بـا معـانواژهياصطالحير تناسبات معانیداشته باشند. آنگاه تأثيتناسبات
آنهـا يهـايژگـیات و ویا خصوصـیـياصطالحيآنها، در انتقال به معانيلغو
يلغويباشد، شناخت معانينیاز متون داطست و اگر سخن از استنبیده نیپوش
يآنهـا بـا معـانةسـیو مقااللغـهآنها از نظر فقهيل اجتهادیها و سپس تحلواژه

هرحال،بـهکنـد. يدا مـیـپیيت بسـزایو اکتشاف تناسبات آنها اهمياصطالح
يمعنـايختگیشـتر باشـد، گسـیبيو اصـطالحيلغـويتناسبات معناهرچه

يبـه معنـايلغـويکمتـر اسـت و انتقـال از معنـايلغوياز معناياصطالح
ياسـالمةتر است. در فلسـفآن روشنيهايژگیات و ویا خصوصیياصطالح

استعمال شده است، ارتباط با دستگاه شناختدرياصطالحات و واژگان فراوان
،معرفتحفظ،ر،کذ،رشعو،حسبانظن،، ، شهادتنیقی، ، علم: ادراکمانند

اسـت، یکخبـرت،،متکححفظ،زعم،حدس، ،يرأر،کففهم، فقه، درایت،
ياز واژگـان اصـليکـیو ... . آنگاه عقل کـه خـود ، عقلالی، خفراست، وهم

ياسـالمةدر فلسـفيدستگاه شناخت است، اصطالحات و اطالقات گونـاگون
گر اصطالحات مرتبط بـا شـناخت، بحـث از یز آنها از دیتمايبرادا کرده کهیپ

اصـطالحات مـرتبط بـا یيشناسـاق، یـن تحقیـاست. فصل اول ايآنها ضرور
گـر یآن بتوان اطالقات عقـل را از دةیدستگاه شناخت را ملحوظ داشته تا در سا
ز کرد.یاصطالحات مرتبط با دستگاه شناخت متما

کـم: یرد: یتواند مورد بحث قرار گيگونه محداقل سهيافصل دوم: هر واژه
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يلغت و دوم: بررسياصلواژه از کتبيم لغویو مفاهين معانییاستخراج و تب
و يان معـانیـو سـوم: باللغهم واژه از نظر فقهیو مفاهيمعانيل اجتهادیو تحل
يفراوانـيو اصـطالحيلغـويمعـانيداراعقـلةواژه. واژيم اصطالحیمفاه

آنهـا از نظـر ياجتهـادل یـعقـل و تحلةواژيم لغویو مفاهين معانییاست. تب
اختصاص دارد، ينیاز متون ديکه به ساحت استنباطیياللغه را در نوشتارهافقه

ل و سنجش و اکتشـاف ین و تحلییق، تبین تحقیم. فصل دوم ایابه انجام رسانده
محض يعقلةرا به گونياسالمةاطالقات و اصطالحات عقل در ساحت فلسف

منظور داشته است.
که دارد، همواره موضـوع کـاوش و ينیادیگاه بنیل جایبه دلفصل سوم: عقل

ارائـه يف گوناگون و فراوانیآن، تعاريستیچیيشناسايق بوده و در راستایتحق
عقـل، جـوهر يشده است و گـاهدانستهيکیعقل و نفس، يشده است. گاه

عقل، نور دانسته يشده است و گاهقل، قوه دانستهعيشده است و گاهدانسته
ن یـف شـده اسـت. فصـل سـوم ایـز عقـل تعرینيگریديشده است. به أنحا

در نظر گرفتـه »عقلةفلسف«ينوشتارهايکه برايکالنيطراحةیق، بر پایتحق
عت یرا در ساحت مابعدطبيانسانيعقل جزئتیو هوتیماهیيشناسا،شده
اسـت يقـیحقيف، در صورتیملحوظ داشته است. روشن است که تعريعقل

گونه کـه هسـت ء را آنيات شیذاتةنتواند هماگرچه باشد،تیکه مطابق با واقع
يامسئلها متعذربودن آن، یيف حدیا عدم امکان وقوع تعرینشان دهد. امکان 
بـودن يقـیزان حقیـمهرحال،بـهشـود، امـا يد بررسیخود باياست که در جا

ء يت شـیـشناخت انسـان بـه سـاحت واقعةزان تقرب قویء، تابع ميف شیتعر
ن و یـیست، لذا کوشش شده با تبین قاعده مستثنا نیز از ایاست. شناخت عقل ن

هـا، نیـیها و تبلیج تحلیب نتایات عقل و سپس ترکیل و سنجش خصوصیتحل
ن نوشتار به انجام رسد.یت عقل در حد ایعمل اکتشاف نسب به واقع

م یتقـدبـه انجـام رسـیده اسـت،۱۳۹۶که در تابسـتان ز راین تالش ناچیا
دارم:يم

و رحمـت ض مقـدسیو وجود منبسط و فهیمحمدقتیبه صادر اول و حق
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اءیـتم و خاتم أنبأکمل و أات مادون خود به نحو یع فعلیو جامع جمواسعه
او در کاول و عقل کل بـوده و وجـود مبـاراو، عقليمعناةو جنبتیکه روحان

لیه و جزئیه را داراست و اینها مقـام فتـق کماالت عقول کمعنا مقام رتق داشته و 
عقول اوایل وجود و عقول صاعده نبوّیه و ولوّیه ةماالت همکاویند و فعلیات و 

اوینـد و بـه ةثـرت ماننـد أشـعکو غیر آنها را به وجود واحد دارا بوده و به نحـو 
ر امـام حسـن عسـکريم آسمانیشان، به تعلیشگاه ایپ عرضـه يو لسان مطهَّ
م:داريم

َما َأَحلَّ کَ ُحمَمٍَّد  يَو َصلِّ َعلَ کَ ِرَساالتِ َو بـَلَّغَ کَ َوْحيَ َما َمحَلَ کَ ُحمَمٍَّد  ياللَُّهمَّ َصلِّ َعلَ 
ـٍد  يَو َصـلِّ َعلَـکَ َتابَـکِ َو َعلَّـَم  کَ َو َحـرََّم َحَراَمـکَ َحَاللَ  َمـا َأقَـاَم الصَّـَالَة َو آيتَ کَ ُحمَمَّ

کَ َو َأْشـَفَق ِمـْن َوِعيـدِ کَ َما َصدََّق ِبَوْعـدِ کَ ُحمَمٍَّد  يَو َصلِّ َعلَ کَ ِدينِ اَة َو َدَعا ِإَيل کَ الزَّ 
ُروَب ُکـالذُّنُوَب َو َسَرتَْت بِِه اْلُعُيوَب َو فَـرَّْجـَت بِـِه الْ َما َغَفْرَت بِهِ کَ ُحمَمٍَّد  يَو َصلِّ َعلَ 
َعاَء َو کَ َما َدفَـْعَت بِِه الشََّقاَء وَ کَ ُحمَمٍَّد  يَو َصلِّ َعلَ  ـاَء َو َأَجْبـَت بِـِه الـدُّ َشْفَت بِِه اْلَغمَّ

ــٍد  يَجنَّْيــَت بِــِه ِمــَن اْلــَبَالِء َو َصــلِّ َعَلــ َمــا َرِمحْــَت بِــِه اْلِعَبــاَد َو َأْحَيْيــَت بِــِه اْلــِبَالَد َو کَ ُحمَمَّ
َما َأْضَعْفَت بِِه اْألَْمـَوالَ کَ ُحمَمٍَّد  يَت بِِه اْلَفَراِعَنَة َو َصلِّ َعلَ کْ َقَصْمَت بِِه اْجلََباِبَرَة َو َأْهلَ 

َم َو َصلِّ َعلَ کَ بِِه ِمَن اْألَْهَواِل َو  َو َأْحَرْزتَ  ـٍد  يَسْرَت بِِه اْألَْصَناَم َو َرِمحَْت بِِه اْألََ ُحمَمَّ
ْميَاَن َو تـَـربََّْت بِـِه کَ  ِن َو َأْعَزْزَت بِِه اْإلِ َ َن َو َعظَّْمـَت بِـِه اْلَبْيـَت َما بـََعْثَتُه ِخبَْريِ اْألَْد اْألَْوَ

.ُحمَمٍَّد َو َأْهِل بـَْيِتِه الطَّاِهرِيَن اْألَْخَياِر َو َسلِّْم َتْسِليماً ياْحلََراَم َو َصلِّ َعلَ 




