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  چكيده

داراي نفس ناطقه است و نفس ناطقـه انسـان داراي    انسان به عنوان اشرف مخلوقات
بـه رابطـه    كه نـاظر  شود ميقوه عالمه عقل نظري ناميده  .عامله است دو قوه عالمه و

به رابطه نفس  كه ناظر شود ميقوه عامله عقل عملي ناميده  عقل فعال است و نفس و
 ي راجع به عقل نظري وتفسير واحد تعبير و مياسال يلسوفانبين ف اما در .بدن است و

شناسي  نظر معنام كه واژه عقل را از كوشيم مياين نوشتار ابتدا  در .عملي وجود ندارد
 راجع به ايـن دو قـوه، نگـرش   هاي مختلف فلسفي  گاهدبا اشاره به دي و بررسي كنيم

  .بررسي كنيمهر يك كاركردهاي  و عملي مراتب عقل نظري ودر خصوص  سينا ابن
  .سينا ابن، عقل نظري، عقل عملي، نفس ناطقه عقل، :ها كليدواژه

                                                            
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار  عضو هيأت علمي.  1
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  مقدمه. 1

 انديشمندان را به سوي خود جلب كـرده  توجه هاي آن از ديرباز كاركرد جايگاه و عقل انسان و
عقل چيست؟ اقسام آن كدام است؟ آيا  :تاس هاي فراواني را پيش روي آنها قرار داده و پرسش

عقل ؟ يي داردعملي چه مبنا گفت؟ تقسيم عقل به نظري وتقسيم عقل سخن  از توان مياساساً 
  ...؟ آيا عقل انسان داراي مراتب است؟ ودارند ييكاركردهاچه  هر يكنظري و عملي، 

 سينا ابنازجمله  و ميهايي از سوي حكماي اسال االتي از اين قبيل، هركدام پاسخؤاينها وس
عملـي   هاي عقل نظري و بررسي كاركردپي آن است،  اين نوشتار در چهآن. دريافت كرده است

ايـن   كـه  روشن است. بين فيلسوفان مسلمان جايگاه رفيعي دارد است كه در سينا ابناز ديدگاه 
اساس كـاركرد هـاي    بر توان ميپذيرش اين نكته است كه از عقل انسان  اثبات و بحث پس از

اينجـا نقـش    د عقـل، در چون كـاركر  و. عقل عملي ياد نمود آن با عناويني چون عقل نظري و
ماهيـت عقـل    بـا جايگـاه و   د ما را بيشترتوان ميها،  بنابراين بررسي اين كاركرد، يابد اساسي مي
شـناخت نفـس   چرا كـه   ،خود شناسي ياري رساند مسير ما را در ،آن به تبعِ و كند  انسان آشنا

  .ستها باالترين شناخت

  عقلمعناي لغوي . 2

، جـوهري ( .جلـوگيري آمـده اسـت    هي، امسـاك، حـبس و  لغت به معناي منع، ن عقل در
؛ مكتـب  69، ص4ج ،تـا  بي: فارس  ابن؛  423-422ص  ،1414 ،؛  فيومي1769، ص5، ج1990

   )1404االعالم االسالمي،
خوريم كه داراي دو جنبه معرفتي  ي لغت به نكاتي درباره عقل برميها كتابمراجعه به  در

فـارس،   ابـن ( .عقل نقيض جهـل اسـت   كه شود ميگفته  گاهي از جنبه معرفتي .ارزشي است و
 .شود مياي است كه انسان با آن آماده قبول علم  هعقل قو كهشود ميگفته  ياو ) 69، ص4تا،ج بي
  )577، ص1413  ،راغب اصفهاني(

زشـت بـاز    كـردار  و عقـل انسـان را از گفتـار    كه شود ميگفته ي گاهاز جنبه ارزشي هم 
انحـراف از راه   عقـل صـاحب خـود را از   اينكه يا و )  69، ص 4بي تا، ج فارس،  ابن( .دارد مي

  ) 65ص  ،1306 ،جرجاني(.دارد ميراست باز 
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  ي عقلحمعناي اصال. 3

  :رود ر اصطالح فلسفي عقل به دو معنا به كار ميد
 نيازمند نفس و د ونمستقل وجود دار به طور و هستند فعالً مجرد ي كه ذاتاً واتموجود .1
، به انحاء مختلف قاعده امكان اشرف را براساس قاعده الواحد و ولفالسفه اين عق. ندستبدن ني

. واسطه فيض الهي هسـتند و بـين آنهـا رابطـه عليـت برقـرار اسـت        ،اين عقول .كنند اثبات مي
 از شـده اسـت و   خدا تنها عقل اول صادر كه از ترتيب بدين. به عقول عشره قائل است سينا ابن

عالم عقل فعال هم  از و ،آن عقل سوم تا عقل دهم كه عقل فعال است از دوم و عقل اول، عقل
. اسـت  ميان آنها رابطه عليت برقـرار  اين عقول، عقول طولي هستند و .طبيعت صادر شده است

در اين ميان، رويكرد فلسفه مشاء به عقل باالخص اينكه حركت ارابه جهـان مـادي را درگـرو    
فلسفه اشـراق، تعـداد    د، بسيار اهميت دارد، هرچند بعدها درندان ميل تدبير و تحريك عقل فعا

را به پيروي از شيخ اشـراق و دفـاع جـدي از مثُـل      مالصد كثرتي بسيار يافت و جواهر عقلي،
آنهـا   پهنه گيتي سرايت داد وعدد ميوگستردگي عقول طولي وعرضي رابه تما افالطوني حضور

بخشي به جهـان و   هستي گانه مشائيان در ال، نقش عقول دهعين ح را محدود ندانست، ليكن در
. ك.ر.(فلسـفه سـينوي، امـري انكـار ناشـدني اسـت       تدبير حيات بشري، توسط عقل فعـال در 

  )293، ص1386ذبيحي، 
 ه خيـال و مقابل قو در كه با آن متحد است و قواي نفس انساني يكي ازبه عنوان عقل  .2

ل نظـري  ئبه استنباط مسا قادر است كليات را درك كند و معنابه اين  عقل .دارد ه حس قرارقو
. انـد  عقـل عملـي تقسـيم كـرده     نوعاً اين عقل را به لحاظ مدركات آن به عقل نظري و. بپردازد

والقوه المدركه العالمه تختص بالكليات الصرفه والقوه المحركه العامله تختص « : گويد مي سينا ابن
مله فيستنبط الصناعات االنسـانيه ويعتقـد القبـيح والجميـل فيمـا يفعـل       بما من شأن االنسان أن يع

ويترك، كما أنّ النظريه تعتقد الحق و الباطل فيما تري و لكل واحده مـن القـوتين ظـن و عقـد و     
  )96، ص 1363، سينا ابن. (»الظن ضعف الفعل و العقد قوه الفعل

نفـس بـا   نظـري وسـاطت رابطـه     عقل عملي تأمين كننده رابطه نفس با بدن است وعقـل 
دايره عقل نظري،كليات اسـت؛   دارد، دايره عقل عملي، جزئيات، و موجودات مافوق را به عهده

 دريافت كبراي كلي از عقل نظري و امور جزئي است پس از دار تصرف در قوه عملي كه عهده
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 قوه نظري در مدار. دهد مينفس، توسط نفس به قواي مادون فرمان عمل  تحقق صغراي آن در
 زيبـايي اسـت و   ترك، زشتي و فعل و عقل عملي در مدار باطل است و اعتقادات، حق و و آرا

عقد يعني قوت  فعل و ضعف در عقدند؛ ظن يعني سستي و قوه داراي ظن و از اين دو هر يك
مشـهورات،   مبادي قـوه نظـري از مقـدمات اوليـه ومبـادي قـوه عملـي از       . فعل استحكام در و

كـه تـام نيسـتند و ملحـق بـه      تجربيات واهمـه اسـت، يعنـي تجربيـاتي      والت، مظنونات ومقب
  .ادامه خواهد آمد بررسي بيشتر اين مطلب در. ندا مظنونات

  عقل نظري وعقل عملي. 4

برند،  كار ميه عقل عملي را ب اساس مدركات عقل، اصطالح عقل نظري و فالسفه نوعاً بر
كـه بـه ادراك كليـات     گيرند مياي را در نظر  هگويند، قو خن ميعقل نظري س كه از ميآنها هنگا

 و مقصـود آنـان از   گيـرد  ميطريق عمل قرار ن يابد كه در وبه شناخت هايي دست مي پردازد مي
يابد كـه   ميهايي دست  اما به شناخت ،پردازد مياي است كه به ادراك كليات  هعقل عملي نيز قو

  .تشخيص دهد بد اعمال را اساس آن خوب و د برتوان ميسان ان و گيرد مي طريق عمل قرار در
كننده  كننده امور نظري است و عقل عملي قوه درك عقل نظري قوه درك: گويد ارسطو مي

ارسطو بر آن بود كه تفاوت عقل نظري و عملي در غايت آنهاسـت، غايـت   . خوب و بد اعمال
  )260، ص 1366، رسطوا( .عقل نظري، نظر است و غايت عقل عملي، عمل است

يابد  هايي دست مي ست كه به كمك آن انسان به شناختا عقل نظري اين: گويد فارابي مي
واسـطه آن و از طريـق   ه كه انسان ب اي است و عقل عملي قوه. گيرد كه در طريق عمل قرار نمي

بـرد   مـي پي  آن كه براساس يابد تجارب بسيار و مشاهده اشياء محسوس، به مقدماتي دست مي
البته در اموري كه انجام آنهـا در اختيـار ماسـت، ايـن     . كه چه كار بايد كرد و چه كار نبايد كرد

  )55-54، ص1405، فارابي(  .اند و برخي جزئي مقدمات نيز برخي كلي
. اينكه عقل نظري، مدرك كليات اسـت، اتفـاق نظـر دارنـد     گفت همه فالسفه در توان مي

همگان كاركرد عقل نظـري را ادراك كليـات   ، ه عبارت ديگرب) 164، ص1380 ،معلمي :.ك.ر(
ادامـه بحـث روشـن     امـا در  را دارند، همين نظر فالسفه درباره عقل عملي نيز مشهور. نددان مي

ايـن   از ي خـويش ديـدگاهي غيـر   هـا  كتاببرخي  در سينا ابنجمله  از شد كه برخي و خواهد
  .دارند
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  سينا ابنديدگاه  عقل عملي از عقل نظري و. 5

عقل عملي الزم است به ديدگاه وي درباره قواي  درباره عقل نظري و سينا ابن بيان نظر پيش از
  .كند ميقواي باطن تقسيم  وي قواي نفس انساني را به حواس ظاهر و .نفس انساني اشاره شود

متـذكر اثبـات و    نيسـت  از اين جهت كه وجودشان ظاهر و محتاج به دليل :حواس ظاهر
به تفصيل دربـاره آنهـا    شفادر كتاب  ، اماشود نمي اشارات و تنبيهاتت آنها در كتاب بيان كيفي

  .گويد سخن مي
دو  از اين پنج قـوه . ذاكره ،متصرفه ،وهم ،خيال ،حس مشترك: از اند عبارت :قواي باطني

كـره، قـوه   انـد و دو قـوه ديگـر يعنـي خيـال و ذا      كننـده  قوه حـس مشـترك و وهـم، دريافـت    
قـوه متصـرفه عـالوه بـر     . كننـد  ي حفاظت و نگهداري مفـاهيم كمـك مـي   كننده را برا دريافت

  .نمايد حفاظت، در صور جزئي و معاني جزئي نامحسوس تفصيل و تركيب مي
و  كند ميجايگاه و ترتيب آنها را در مغز بيان  ،سينا در ضمن تعريف هر يك از اين قوا ابن

بـه   اشارات و تنبيهاتو آنگاه در فصل دهم از كتاب پردازد  هر يك مي سپس به ذكر دليل براي
 هـاي خـرد   ل، توضيحاتي درباره اقسام و شاخهوي در اين فص. پردازد ذكر قواي عاقله نفس مي

توانـد تعقّـل كنـد و     گويد نفـس انسـاني كـه مـي     مي و دهد انساني و نيروي عقل و انديشه مي
اي اسـت   يكي از اين قوا، قـوه  .خودبينديشد، جوهري است داراي قوا و كماالت مخصوص به 

عقـل  "اين همـان قـوه و نيرويـي اسـت كـه آن را      . كه نفس، در تدبير بدن به آن نيازمند است
مـورد رفتـار و كـردار جزئـي خـود،      در هـايي را   انسان با اين قـوه، بايسـتگي  . ميمنا مي "عملي

تن آن سان با به اجرا گذاشـ ان. آورد ه دست ميو يا تجربي ب ،براساس مقدمات بديهي يا مشهود
هـا در   عقل عملي در تعيين بايسـتگي . رسد هاي انتخابي خود مي ها به اغراض و هدف بايستگي

اعمال و رفتار انسان، عالوه بر مقدمات بديهي، تجربي و مشهور خود، از عقل نظري نيز كمك 
ئل جزئـي دسـت   ، بـه احكـام و مسـا   هاي كلي عقل نظري عقل عملي از طريق ديدگاه. گيرد  مي
 در تكميل جوهر خود از آن بهـره   مياي است كه نفس آد يكي ديگر از قواي نفس، قوه .يابد مي
اين همان عقل نظري  و. بخشد ارتقاء مي "عقل بالفعل" گيرد و به كمك آن خود را به مرتبه مي

  .پردازد مياست كه به ادراك كليات 
قوه نخستين نفس انساني به نظر  «: ويدگ ظري و عملي ميدر تعريف عقل ن شفادر كتاب 

شود و عقل  ه دومين او به عمل نسبت داده مينسبت داده شده و عقل نظري خوانده شود؛ و قو
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مبـادي آن از  . و كار اين قبـيح و جميـل و مبـاح اسـت     ،عملي نام دارد؛ كار آن واجب و ممتنع
 مظنونـات و تجربيـات واهـي و   مقدمات اوليه است؛ و مبادي اين از مشـهورات و مقبـوالت و   

شود، كه غير از تجربيات وثيقه است؛ و براي هر يك از  سستي است كه از مظنونات حاصل مي
پس رأي اعتقادي است كه شخص به آن جازم باشد؛ و گمـان  . اين دو قوه رأي و گماني است

 ،1363 ،سـينا  بـن ا( .»ميلي به آن پيدا شده باشد ،طرف مخالف وقوعِ اعتقادي است كه با تجويزِ
  )128ـ  127ص 

 درباره پيدايش علوم از عقل نظـري و اخـالق از عقـل عملـي     شفاوي همچنين در كتاب 
نفس انساني جوهر واحدي است كه به دو جنبه كه يكي در زير و ديگـري در روي   « :گويد مي

قـه بـين   عال هكه با آن قو استاوست نسبت دارد و برحسب هر يك از اين دو جنبه داراي قوه 
عمليه براي عالقه است كه براي سياسـت امـري كـه در    ه يابد، و قو او و بين آن جنبه انتظام مي

قوه ايست كـه بـراي   باشد؛ اما قوه نظريه  ، كه عبارت از بدن است، در او ميزير نفس قرار دارد
خـود  نيـرو، از مـافوق   اي كه روي نفس است براي نفس است و به توسـط ايـن    عالقه به جنبه

كند، پس براي نفس مـا دو وجـه اسـت     گردد؛ و صورتي قبول مي شود؛ و منفعل مي مستفيد مي
يكي به سوي تن، و واجب است كه با اين وجه هيچ اثري از جنس مقتضيات تن را قبول نكند 

. التـأثير باشـد   القبول و دائـم  است كه با اين وجه از آنها دائم و ديگري به مبادي عاليه، و واجب
  )همان( .»شود و علوم از جهت وجه علوي ت وجه سفلي و توجه به تن پيدا ميق از جهاخال

را بـر حسـب احكـام    ) عقل عملـي (واجب است كه اين قوه «: گويد و در بخش ديگر مي
كه قواي بدني از آن منفعل   ميديگري كه بعد خواهيم گفت بر تمام قواي بدني تسلط داد به قس

منفعل نشود؛ و بايد انسان متبوع و مطاع اين قوه باشد نه قـواي بـدن؛   شوند و او از قواي بدني 
هاسـت كـه اخـالق     د است در آن حاصل شود و اين هيئتتي كه از امور طبيعي مستفائمبادا هي

گاه از بدن منفعل نشود و اوامر تن را پيروي نكند؛ و اين قـوه   شود؛ و بايد هيچ رذيله ناميده مي
  )همان( .»داشته باشد تا شخص بتواند داراي اخالق فضيله شودبايد كه بر بدن تسلط 

از آن دو زمينه عمـل را   نفس ناطقه دو قوه دارد، يكي«: گويد مي عيون الحكمهسينا در  ابن
وسيله آن ميان آنچه سزاوار عمل كردن است و ه اين قوه به بدن مرتبط است و ب. كند فراهم مي

اين قـوه عقـل   . شود خوب و بد در جزئيات تميز داده مين آنچه سزاوار نيست عمل شود و ميا
اين قوه به عالم باال مـرتبط اسـت و فـيض    . كند قوه دوم، نفس را آماده نظر مي. عملي نام دارد
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گـردد كـه عقـل نظـري ناميـده       ه ادراك معقوالت و كليات نايل مـي و ب كند ميالهي را دريافت 
  )362ص تا، يب ،سينا ابن( .»شود يم

 مراتب عقل نظري .6

  :نددان ميعقل نظري را داراي چهار مرتبه  ،سينا ابناز جمله  و ميفيلسوفان اسال
اين مرتبه خالي از هر گونه صورت است و تنها استعداد پـذيرش  : عقل هيوالني .1

  .هر معقولي را دارد
در اين مرحله نفس ناطقه از قابليت محض عبور كرده، معقـوالت   :عقل بالملكه .2

حصول اين معقوالت نخستين، عقل بالملكـه  . كند ميه و بديهي را دريافت اولي
 .است؛ زيرا كمال اول براي قوه عاقله از حيث بالقوه بودن آن است

زماني كه عقل به كمك معقوالت اول و بديهي، معقوالت اكتسـابي   :عقل بالفعل. 3
تواند آن را تعقّـل    ميهد را تحصيل كند، عقل بالفعل نام دارد؛ زيرا هر وقت كه بخوا

 .كند بدون آنكه نياز به اكتساب دوباره آنها باشد

اين مرحله نيز عين مرتبـه عقـل بالفعـل بـه اعتبـار مشـاهده آن       : عقل بالمستفاد. 4
 .معقوالت در هنگام اتصال به مبدأ فعال و استفاده از مافوق خود است

سـوره   35ي اين اصطالحات را با آيـه  و .سينا در اينجا يك كار ذوقي انجام داده است ابن
  :فرمايد خداوند در اين آيه مي .دهد نور در قرآن تطبيق مي

هـا  كانّ ةٍفيهـا مصـباح المصـباح فـي زجاجـ      ةكمشكو رههللا نور السموات و االرض مثل نوا«
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسـه   ةو الغربي ةال شرقي ةزيتون ةمبارك ةكوكب دري يوقد من شجر

  ».ر علي نور يهدي اهللا لنوره من يشاء و يضرب اهللا األمثال للناس و اهللا بكل شئيٍ عليمنار نو
آن  آن چراغي، و او چون چراغداني است كه در مثَلِ نور. زمين است ها و آسمان خدا نور

درخت خجسـته زيتـوني    آن شيشه گويي اختري درخشان است كه از .اي است شيشه چراغ در
هرچند بـدان آتشـي    -نزديك است كه روغنش. شود مينه غربي، افروخته  كه نه شرقي است و

بخواهـد بـا نـور     روي روشني اسـت، خـدا هركـه را    روشني بر. روشني بخشد -نرسيده باشد
  .چيزي داناست خدا به هر زند و ها را خدا براي مردم مي اين مثل ، وكند ميخويش هدايت 

و استعداد درك معقوالت است كه گروهـي آن  داشتن توان ) عقل (نخستين مرتبه اين قوه
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  .يا چراغ است "مشكات" اين همان. نامند مي "ل هيوالنيقع"را 
تواند به معقوالت  ر آن مرتبه، نيروي عقالني نفس ميبه دنبال آن، مرتبه ديگري است كه د

معلومـات بـديهي را   وي . (اولي دست يابد و بـدين وسـيله آمـاده درك معقـوالت ثانيـه شـود      
اگـر نفـس از معلومـات اولـي و     ) نامـد  علومات نظري را معقوالت ثانيه مـي عقوالت اولي و مم

به معلومات نظري و ثانوي انتقال يابـد، در صـورتي كـه ضـعيف     ) به واسطه فكر(بديهي خود 
ي فكـري، بـا حـدس قـوي     هـا  روشو اگر به جاي تفكر و . است "شجره زيتون"باشد، همان 

يعنـي  (نفس در اين حالـت  . خواهد بود) روغن( "زيت"ورد همانند مسائل نظري را به دست آ
چه با فكـر  ) در حالتي كه بتواند معقوالت ثانوي و نظريات را به كمك بديهيات به دست آورد

 "زجاجـه "شـود كـه همـان     ناميـده مـي   "عقل بالملكـه " اين عمل را انجام دهد، چه با حدس،
  .است) شيشه(

ه گرانمايهه قدسـيه مـي    اما آن نيرو و قورسـد، بـا ادامـه آيـه كـه       نفس را كه به درجه قـو  
  .تطبيق داده است »يكاد زيتها يضييء ولو لم تمسسه نار«: فرمايد مي

كمال نفس اين اسـت كـه   . آورد مي پس از اين مرحله، نفس قوه و كمال ديگري به دست
نور « آيه فوق با عبـارت اين مطلب در . براي او معقوالت به صورت مشهود و نمايان پديد آيند

معقوالتي را كـه    مياين است كه نفس بتواند تما) قوه(اما مرحله ديگر . كند تطبيق مي »علي نور
به دست آورده است، هر زمان كه بخواهد، بدون نياز به كسب و كوشـش جديـد، بـه صـورت     

اشـاره شـده    »مصـباح « عبيـر ت به اين مرحله در آيه فوق با. ادراكي واضح و روشن احضار كند
آن عامل و . نامند مي "عقل بالفعل" را "قوه" گويند و اين مي "عقل مستفاد"اين كمال را . است

، كنـد  تام هدايت مي "فعليت"بيرون آورده و به مقام  "ملكه"فاعل كه نفس را از مرحله و مقام 
 "عقل فعال"د، رسان مي "عقل بالملكه"به مقام  "هيوالني"همچنين عاملي كه نفس را از مقام و 
، 1375-1368ا، سـين  ابـن . (قابل تطبيق اسـت  "نار "عقل فعال در آية شريفه با كلمه . گويند مي
  ) 187، ص1ج

عالوه بر مراتب چهارگانه عقل نظري كه بيان شد به عقل ديگري عقيده دارد كـه   ،سينا ابن
دانسـته و معتقـد اسـت    نامد؛ وي عقل قدسي را باالتر از عقل بالملكـه   مي "عقل قدسي"آن را 

رسـد كـه قـوه حـدس در او بسـيار شـديد باشـد و در تحصـيل          كسي به اين مرتبه از عقل مي
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باره در نفس او  هايي كه در عقل فعال است يك مجهوالت غالباً حدس را به كار برد تا صورت
  )1(1.نقش بندد
از   مـي ت كبعضـي از مـردم از جهـ   : در حدس گويد  ميسينا در بيان شدت و ضعف ك ابن

انـد؛ و   بـرده   مياند و بعضي ديگر به طور متوسـط از آن سـه   بهره اند يا كم بهره حدس به كلي بي
همـان گونـه كـه در جهـت نقصـان       ،بنابراين. كنند هم به طور كافي از آن استفاده ميمعدودي 

 ،ندبهره بوده و هيچ حدسي نداشـته باشـ   توان يافت كه به كلي از آن بي حدس، اشخاصي را مي
همچنين در جهت  فزوني ممكن است افرادي باشند كـه همـه يـا اكثـر مجهـوالت خـود را از       
طريق حدس به وسيله عقل فعال دريابند بدون آنكه پيش كسي تعلـيم گيرنـد و يـا مجهـوالت     

  .خود را به وسيله معلومات از راه فكر به دست آورند
بـه  . نام دارد "عقل قدسي" هو آن قو توان مرتبه پيغمبري دانست اين مرتبه از كمال را مي

ترين افرادي بودند كه  ص انبياست و آن بزرگواران شايستهسينا اين مرتبه غالباً مخصو ابنعقيدة 
  )همان. (كردند ي براي تحصيل مجهوالت استفاده مياز عقل قدس

  تعاريف عقل نظري و عملي. 7

تـوان در يـك تقسـيم     را مـي ه شده اسـت  ئطيف تعاريفي كه براي عقل نظري و عملي ارا
  :اوليه دو قسم دانست

                                                            
ت از يكـي حركـ  : فرق بين حدس و فكر در اين است كه در فكر و انديشه ناگزير از دو حركت هستيم. 1

خود، تا از ميان آنها مقـدمات الزم را بـه دسـت    ) معلومات(به سوي مخزونات ذهني ) مجهول(مطلوب 

هايي هستند كـه قضـاياي معلـوم مـا را بـه قضـيه مجهـول پيونـد          ريم و معموالً اين مقدمات حد وسطآو

كـت دوم خـود، از   كنند تا در حر اند و به ما كمك مي اموري هستند كه به منزله حد وسط و يا. زنند مي

ي با اين مقـدمات  حركت فكري گاه. نامند اين دو حركت را فكر و انديشه مي .معلوم به مجهول برسيم

از معلـوم  (و اما بـه حركتـي   . ماند از به دست آوردن نتيجه ناكام مي رسد و گاهي نيز به مطلوب خود مي

بـه دنبـال يـك حركـت و     ( گويند كه در آن حد وسط  به صورت دفعي و سـريع  حدس مي) به مجهول

ين كه ا(با پديد آمدن اين حد وسط، مطلوب ما . آيد در ذهن پديد مي) بدون شوق و حركتشوق و يا 

  . آيد به دست مي) حد وسط كسب آن است
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ه با دو كاركرديك قو:  انـد  هگروهي كه معتقدند عقل عملي و نظري در حقيقت يـك قـو .
ه به اعتبار اين كـاركرد خـاص،   يعني يك نيرو داريم كه گاهي كاركرد خاصي دارد كه به آن قو

ار آن كـاركرد بـدان عقـل عملـي     گوييم و گاهي كاركرد ديگري دارد كه به اعتبـ  عقل نظري مي
كـه در   دارد مياين ديدگاه خـود اقسـا  . كند اي كه دو نقش ايفا مي مانند هنرپيشه. شود اطالق مي

گويند اينجا تفاوت عقل نظري و عملي در مـدركات   بنابراين در اصطالح مي. شود ادامه بيان مي
295-296تا، ص  مظفر، بي(.است  ه درك كنندهآنهاست كه در حقيقت عقل اينجا به معناي قو(  

  :اند اما اين گروه نيز خود دو دسته
شده مربوط به امور عملي باشـد بـه     ستند كه معتقدند اگر مسأله ادراككساني ه دسته اول

مانند حسن عدل و قبح ظلم،  ،اين معنا كه از اموري باشد كه دانستن آن براي عمل كردن است
اين صورت بدان  در ،يابد كه عمل كند نسان به آنها علم ميتوكل، تسليم و رضا و اين امور كه ا

ـ ا هرك اموري است كه شايسته عمل كـرد اي كه كار آن د هيعني قو ،گويند مي عقل عملي امـا  . دن
در اين صـورت   ،صفات ذاتي او يا شده از امور عملي نباشد مانند علم به خدا، له ادراكئاگر مس

حـاج مـال هـادي     )31تـا، ص  سبزواري، بي(ي مانند فارابيبزرگان. گويند ميعقل را عقل نظري 
و مظفـر ايـن ديـدگاه را در     )195، ص3، ج1374اصفهاني، (محقق اصفهاني ،)همان( سبزواري

  .اند معناي عقل عملي و نظري اتخاذ كرده
د عقل عملي و نظري اختالف ماهوي ندارند و در واقـع يـك   نپذير با اينكه مي دسته دوم

ندان اما اختالف آن دو را در اين مي ،ريمه بيشتر نداقواي كه عقل نظري و مدرك است  هد كه قو
به اين بيان كه به طـور كلـي هـر ادراكـي چـه      . گيرد در برخي شرايط خاص عقل عملي نام مي

در حيطه  ،مربوط به كليات باشد چه مربوط به جزئيات و يا چه مربوط به عمل باشد چه نباشد
ه داريم و آن عقل نظري است اما اگر حكم اين عقل در خارج ها يك قوما تن. عقل نظري است

در غيـر ايـن صـورت بـر نظـري      . گيرد ه نام عقل عملي به خود ميمنتهي به عمل بشود اين قو
آيد كه احسان به  به عنوان مثال، در عقل انسان يك ادراك كلي پديد مي. بودن باقي خواهد ماند

كنـد   كه انسان به يك فقيـر برخـورد مـي    ميهنگا. نظري است اين يك ادراك. فقير خوب است
به اين ترتيب كه اگر احسان به فقير  ،كند عقل انسان آن كلي را بر يك مصداق جزيي تطبيق مي

آيـد كـه بايـد بـه ايـن       دسـت مـي  ه اين شخص يك فقير است پس اين گزاره ب خوب است و
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تا اينجا هنـوز از حـوزه نظريـات    . تاين تطبيق نيز از احكام عقل نظري اس .شخص كمك كرد
دهيم ديگر از حوزه  كنيم و پولي به فقير مي كه اقدام به عمل ميناما به محض اي. ايم خارج نشده

بنابراين، اين جهـش و حركـت بـراي عمـل     . شويم مي نظري خارج شده و به حيطه عمل وارد
حـائري يـزدي،   .(وندشود تمام آن مراحل استنتاجي نظري به عقـل عملـي تبـديل شـ     باعث مي

  )228-227، ص 1384
ل به تكثر قوا در عقل عملي و ئديدگاه دوم ديدگاهي است كه قا :دو قوه با دو كاركرد.2

داند كـه هـر كـدام كـاركرد      ه مجزا ميبه اين معنا كه عقل عملي و نظري را دو قو. نظري است
  :خورد مسلمان به چشم مي انديشمندانكم دوديدگاه درميان  اينجا نيز دست.خاص خود رادارند

، بهمنيـار، ابوالبركـات بغـدادي، مالصـدرا و عبـدالرزاق      سينا ابنبزرگاني مانند  دسته اول
چه كلياتي كـه مربـوط    ،كند كليات را ادراك مي عقل نظري، مطلقاًكه بر اين باورند  كه الهيجي

ربوط به نظـر  ليات مبه اعمال و افعال اختياري انسان است مانند حسن عدل و قبح ظلم و چه ك
اما كار عقـل عملـي، انديشـه در امـور     . االمري مانند خدا و صفات ذاتي االهي و واقعيات نفس

نتيجه اين  .مانند اينكه بايد به اين فقير خاص كمك كرد. جزيي است براي استفاده عملي از آن
ه داردديدگاه اين است كه انسان دو قو :عقـل  (ت اسـت  اي كه مخصوص ادراك كليـا  هيكي قو

  )96، ص1381مصباح يزدي،().عقل عملي(مربوط به جزييات عملي است كه اي وديگري قوه)نظري

هر نـوع  . معتقدند وظيفه عقل نظري به طور كلي ادراك است كساني هستند كه دسته دوم
باشـد چـه     چـه مـدرك آن كلـي   . گيـرد  اي به نام عقل نظري صورت مي هوسيله قوه ادراكي ب

امـا عقـل   . كار عقل نظري درك اسـت . بوط به عمل باشد چه غير مرتبط با عملچه مر ،جزئي
عمل است و كار آن صرفاً. ه عامله استعملي قو .ه كامالً مستقل بـراي  به طور كلي اينها دو قو

بزرگـاني چـون   . ه غضبيه و شهويه و هيچ نـوع اشـتراكي بـا هـم ندارنـد     مانند قو. نفس هستند
و  جـامع السـعادات  نراقـي در   )310تـا، ص  سـبزواري، بـي  (،حاكمـات المالدين رازي در  قطب

. انـد  اين ديدگاه را در تعريف عقل عملي و نظـري داشـته   شرح نهج البالغهميثم بحراني در  ابن
كانـت   .توان ديدگاه كانت در عقل عملي و نظري را نيز نظر ديگري در ايـن قسـم دانسـت    مي
يكـي اينكـه متعلـق     ؛و كار داشته باشد تعلقات خود سرتواند با م عقل به دو طريق مي: گويد مي

ء ديگري غير از خود عقل ناشـي   خود را تعين بخشد در حالي كه متعلق مزبور در اصل از منشا
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 و اولـي معرفـت عقـل نظـري اسـت     . ديگر اينكه متعلـق خـود را واقعيـت بخشـد    . شده است
اسـت    در شـهود عرضـه شـده    عقل در نقش نظري خود عيني را كـه   .معرفت عقل عملي  ميدو

شـود عمـل    ديگري غير از خود آن حاصل مـي  أيعني بر امري كه از منش. دهد تعين يا تقوم مي
به وجود آمـدن متعلقـات خـويش اسـت و مشـتمل بـه        أولي در نقش عملي خود منش. كند مي

تـوان   مـي . اختيارات و ترجيحات اخالقي است نه به اطالق مقوالت بر معروضات شهود حسي
ن با ايجاد ترجيحات يا تصميمات اخالقي است بر حسب قانوني كه ناشي آو كار  گفت كه سر

  .از خود اوست
ما در عقل عملـي عقـل   ا. كننده است و منفعل عقل در نقش نظري تنها درك ،به بيان ديگر

، 1375كاپلسـتون،  .(كننده اسـت  در اين صورت حكم. نين اخالقي استكننده قوا واضع و ايجاد
  )319-318ص، 6ج

  هاي عقل نظري كاركرد. 8

، كاركرد عقل نظـري را  سينا ابنجمله  از و ميتقريباً همه فيلسوفان اسال شد كه اشاره چنان
  .ها را چنين بر شمرد اين كاركرد توان ميند كه دان ميادراك كليات 

  ايجاد ارتباط ميان نفس و مفارفات براي كسب علوم و حقايق .1
 ادراك تصورات و تصديقات .2

 تصرف در امور كلي .3

 تشخيص صدق و كذب .4

 تشخيص وجوب و امكان و امتناع .5

 ...صفات او و ،شناخت مبادي هستي از قبيل خدا .6

  هاي عقل عملي كاركرد. 9

؛ ديدگاه مشهور :سه ديدگاه وجود دارد ميهاي عقل عملي ميان فالسفه اسال درباره كاركرد
 .سينا ابنديدگاه ؛ و الدين رازي ديدگاه قطب

كه گفتيم كاركرد مهم عقـل عملـي را ادراك كليـاتي     شهور فالسفه چنانم: ه مشهورديدگا
 قبح افعال مانند اينكـه عـدل خـوب و    ادراك حسن و. شود ميند كه به مقام عمل مربوط دان مي

 يا به عبارت بهتر، عقل را بـر  برعهده عقل عملي است و... قبيح است و حسن است، ظلم بد و
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  .اند دهعقل عملي نامي اساس اين نوع كاركرد،

قطب الدين رازي عقل عملي را  مصدر افعال و آن را برابر بـا  : الدين رازي ديدگاه قطب
وي در ايـن  . گـردد  يبر اساس اين ديدگاه هر گونه ادراك از عقل عملي سلب م. ددان مياراده  

ه مصدر افعال عقـل  قو ، عقل نظري وكند مياي كه نفس، اشيا را با آن درك   قوه« :گويد ميباره 
  )352،353، ص 1403رازي،. (»عملي است

 ،كند ميدرك  شود ميعقل نظري، هم اموري را كه به عمل مربوط ن«  :دهد ميسپس ادامه 
در نتيجه حكمت نظري و عملي نتيجه عقل نظري است، . و هم اموري را كه به عمل تعلق دارد

  )همان. (»ل استو عقل عملي به كمك ادراكات عقل نظري، مصدر افعا
ه محركه بدن است كه قواي دروني بـدن را تحريـك   عقل عملي، قو ،بر اساس اين نظريه

يعني پس از آنكه مراتب ادراك از كلي و جزيي بـه پايـان رسـيد، نوبـت عقـل عملـي       . كند مي
در اين زمينـه پيشـتاز اسـت، او بـراي      الرئيس شيخنظران معتقدند كه  برخي از صاحب. رسد مي

  )40، ص1368، سبحاني. (بار چنين تعبيري از عقل عملي را مطرح ساخته است اولين
همين نظريه را برگزيـده اسـت، وي    جامع السعاداتنراقي نيز در  الدين، به جز قطب البته

نظـر خيرخـواه اسـت و     فه عقل نظري است و به منزله صـاحب ادراك و ارشاد، وظي«  :گويد مي
  )75، ص1، جنراقي( .»كند ميجرا عقل عملي آرا و اشارات او را ا

، ديدگاه فـوق  نيز شايد بتوان از ظاهر برخي كلمات بهمنيار، مالصدرا، و بعضي معاصرين
، ؛ جوادي آملي354، ص6، ج1383، ؛ مالصدرا790- 789 ، ص1375، بهمنيار. (كرد را استنباط

كمـت  الـدين رازي آن اسـت كـه ح    نتيجه پذيرش ديدگاه قطـب ) 122، ص1، بخش1ج،1375
و هـر دو از عقـل نظـري سرچشـمه      بـوده  عملي و حكمت نظري، دو شـاخه از عقـل نظـري   

  :گردد از آنجا كه ادراك به دو قسم تقسيم مي« : گويد ميتوضيح اين مطلب  وي در .گيرند مي
  .شود ميادراك اموري كه مربوط به عمل ن -1
 .ادراك اموري كه مربوط به عمل است -2

كه  كند مياز يك جهت اموري را ادراك . باشد راي دو وجه ميين جهت عقل نظري دااز ا
ه و جهـت  همـين قـو   مربوط به عمل نيست، مانند آسمان و زمين؛ و مبناي حكمت نظـري بـر  

كه مربوط به عمل است، مانند علم به حسن عدل  كند مياز جهت ديگر اموري را ادراك  .است
ي ملـ مرجع حكمـت ع باشد؛ زيرا  ميجهت ه و و قبح ظلم؛ و مبناي حكمت عملي بر همين قو
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  )357، ص2، ج1375-1368 ،سينا ابن. (»هم ادراك و علم است
در اين باره دارد كـه بـه    گوناگونيهاي  در آثار مختلف خود بيان سينا ابن :سينا ابنديدگاه 
  :گفت وي سه كاركرد براي عقل عملي قائل است توان ميطور خالصه  

ـ  مـي عاالت را حاالتي انف سينا ابن: انفعاالت. 1 پـس از اسـتعدادها و    تحقـق آنهـا   د كـه دان
ماننـد اسـتعداد خنـده،     ،شـوند  كه با مشاركت نفس ناطقه بر بدن عارض مي است هايي آمادگي

  )37، ص2، ج1404: سينا ابن. (فت و الفتأگريه، خجالت، حيا، رحمت، ر
  )همان...(و ،ينجار ،ع انساني و تصرف در آنها مانند كشاورزييناصاستنباط . 2
كـاركرد ادراكـي    نجـات و  شفادر  سينا ابن: ادراك حسن و قبح در موارد كلي و جزئي. 3

 عيـون در صورتي كه در كتاب . عقل عملي را در دو حوزه آراء كلي و آراء جزيي دانسته است
بـراي روشـن    .كاركرد ادراكي عقل عملي را تنها در حوزه آراء جزئي اثبات كرده است الحكمه

ي شـفا، نجـات، عيـون الحكمـه، رسـاله      ها كتاباز را سينا ابنعبارات  ، برخين بيشتر بحثشد
  .كنيم نقل مي اشاراتو  ،نفس

كننده بدن انسان به افعال  عقل عملي، مبدا تحريك«  :آمده است نجات و شفاي ها كتابدر
  ) 330، ص1364 ،سينا ابن) ( 37ص ،2، ج1404، سينا ابن(. »جزئي برآمده از رويه و تفكر است

عقل عملي سه اعتبار و جهت « :گويد ميتوضيح كاركردهاي عقل عملي  در سينا ابنسپس 
جهـت اول در   :شـود  مياز اين جهات، اعمال خاصي از انسان صادر  هر يكاساس  دارد كه بر

مقايسه با قوه حيواني متخيله و متوهمـه و جهـت   ه حيواني نزوعي، جهت دوم در مقايسه با قو
  )همان. (»در مقايسه با خودش سوم

چـون خجالـت،    ه حيواني نزوعي سبب حدوث حاالتي هـم سه با قويعقل عملي در مقا«
عقل عملي در اثر فعـل و انفعـالي كـه بـه     . كه مختص انسان است شود ميحياء، خنده و گريه 

  .تا اين گونه حاالت را در انسان توليد كند شود ميآماده  دهد ميسرعت در انسان رخ 
عقل عملي در مقايسه با قو  هه حيواني متخيله و متوهمـه، قـو    ه حيـواني  اي اسـت كـه قـو

ه را براي استنباط تدابير در امور حادث و فاسد شدني و استنباط صنايع انساني متخيله و متوهم
اي است كه با كمك عقل نظري، به آرايي  هعقل عملي در مقايسه با خودش، قو .گيرد ميبه كار 

يابد، مثل اينكه دروغ و ظلم، قبيح  ، دست ميشود ميه اعمال تعلق دارد و مشهورات ناميده كه ب
  )همان( .»و زشت است
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  .نيز آورده است عيون الحكمهمشابه اين مطالب را در كتاب  سينا ابن
  :، از ميان اين سه كاركرد، تنها به كاركرد دوم و سوم اشاره كرده استرساله نفسدر  وي

»و  آيـد  مـي ه، آن است كه وي را عقل عملي خوانند و اخـالق نيـك و بـد از او    ه عاملقو
در آخرين كتاب خود، اشـارات، تنهـا كـاركرد     سينا ابن )24، ص1331همو،( .»استنباط صناعت

  :ه كرده استئسوم عقل عملي را آورده و تفسير خاصي از آن ارا
بدن به آن نياز دارد و نام عقل ه اي است كه نفس به جهت تدبير نفس، قو از جمله قواي« 

كار اين قوه استنباط آن گـروه از كارهـاي انسـاني و جزئـي     . ه استعملي مخصوص همين قو
اين استنباط، از مقدمات كلـي  . تا انسان به اهداف اختياري خود برسد است كه بايد انجام شود

  )353-352ص ،1375،2، ج1368، سينا ابن( .»اولي و مشهورات و تجربي عقل نظري است
ط بـه عمـل را از احكـام كلـي عملـي      وعقل عملي احكام جزيي مرب بنا بر آنچه ذكر شد

عـدالت  «اينكـه   مـثالً . اما استنباط احكام كلي عملي بر عهده عقل نظري اسـت  .كند مياستنباط 
ايـن عمـل عـدل    «اما اينكه  ،آيد ميتوسط عقل نظري به دست » ظلم قبيح است«يا » نيكو است

اما كار عقل عملي ضـميمه كـردن آن    ،ه واهمه استر اين حكم جزئي بر عهده قوصدو» است
، بنابراين »اين عمل نيكو است« شود ميكه نتيجه  باشد مي »هر عدلي نيكو است«به كبراي  كلي 

بـا  اي  اما همواره ادراك چنين حكم جزئـي  .استنباط اين حكم جزئي بر عهده عقل عملي است
سـخنان وي را   سـينا  ابنبا مالحظه آثار  توان ميكلي  به طور .گيرد ميكمك عقل نظري صورت 

  :هاي عقل عملي به چهار دسته تقسيم كرد در باب كاركرد
) بـد اعمـال   انفعاالت، اسـتنباط صـنايع انسـاني، ادراك خـوب و    ( گانه سهكاركردهاي . 1

  )نجات و شفاي ها كتاب(
وم به استنباط احكام جزئـي مربـوط بـه    با اين تفاوت كه كاركرد س گانه سهكاركردهاي . 2

  ) عيون الحكمهكتاب . (عمل تفسير شده است
  )رساله نفس.(هاي دوگانه كاركرد. 3
در كاركرد سوم آن هم به معناي استنباط احكام جزئي مربوط به  كاركرد واحد منحصر. 4

  )92-91، ص1383، برنجكار) ( اشاراتكتاب . (عمل
پـذيرد،   مـي سه كاركرد را براي عقل عملي  گفت وي، هر توان مي سينا ابنبا توجه به آثار 

گاه به دو يا هرسه كـاركرد   هنگام بيان به مناسبت مسئله مورد بحث گاه به يك كاركرد و اما در
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شـايد بتـوان گفـت از نظـر      اشارات و شفاي ها كتاباما با مراجعه به  .كند ميعقل عملي اشاره 
ي فـوق  هـا  كتـاب از ايـن رو وي در . ركرد عقل عملـي اسـت  كا ترين مهمكاركرد سوم،  سينا ابن

گفـت   تـوان  مـي درپايان  .كاركرد في نفسه عقل عملي را ادراك حسن و قبح افعال دانسته است
كـه بـا دو    كنـد  مـي باب كاركردهاي عقل عملـي عرضـه    ديدگاه مستقلي را در سينا ابنسخنان 

  .ديدگاه پيشين از جهاتي متفاوت است

  منـابع

 .المرعشي النجفي ميمنشورات مكتبه آيه اهللا العظ ،قم ،الهيات شفا، 1404 ،يناس ابن .1

، ، حسـن ملكشـاهي، تهـران، سـروش    ترجمه و شرح اشارات و تنبيهـات ، 1368سينا،  ابن .2
  .2و1ج

احمـد حجـازي، احمـد السـقا، قـاهره، مكتبـه       : ، تحقيقشرح عيون الحكمهتا،  بيسينا،  ابن .3
  .االنجلوا المصريه

منشورات مكتبه آيـه اهللا   ،كتاب النفس، قم الفن السادس، ،الطبيعيات الشفا،، 1404سينا،  ابن .4
  .المرعشي النجفي ميالعظ

  .انتشارات مرتضويتهران، ، النجات ،1364 سينا، ابن .5
  .، تصحيح موسي عميد، تهران، انجمن آثار مليرساله نفس، 1331سينا،  ابن .6
  .چاپ پنجمكبير، سرشت، تهران، انتشارات امير دانا اكبر ،سي شفاروانشنا، 1363، سينا ابن .7
مؤسســه مطالعــات  تهــران، بــه اهتمــام عبــداهللا نــوراني، ،المبــدأوالمعاد ،1363 ســينا، ابــن .8

  .همكاري دانشگاه تهران، چاپ اول شگاه مك گيل، بادان مياسال
  .ات حكمتعليمراد داوودي، تهران، انتشار ،درباره نفس، 1366ارسطو،   .9

 تحقيـق ابوالحسـن قـائمي،   ،نهايه الدرايه في شرح الكفايه، 1384محمدحسين،  اصفهاني، .10
  .قم، موسسه آل البيت

  .4ج ،معجم مقاييس اللغهتا،  فارس، احمد، بي ابن .11
  .چاپ اول، تهران، انتشارات نبأ، انديشه ديني حكمت و، 1383برنجكار، رضا،  .12
انتشارات دانشگاه  ، تصحيح مرتضي مطهري، تهران،التحصيل ، 1375 ،ابوالحسن بهمنيار، .13

  .تهران
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 موسسه پژوهشي حكمت و ،تهران كاوش هاي عقل عملي، ،1384 مهدي، حائري يزدي، .14
  .فلسفه ايران

  .الخيريه ،مصر، التعريفات ،1306جرجاني، علي بن محمد،  .15
  .5، ج دارالعلم للماليين ،بيروت ،الصحاح ،1990اسماعيل بن حماد، جوهري،  .16
  .1، ج قم، نشراسراء ،شرح حكمت متعاليه :رحيق مختوم، 1375عبداهللا،  جوادي آملي،  .17
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