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چکیده
یلسـوفان است. فیمهم در معرفت نفس و انسان شناسیلنفس انسان از مسايشناخت ابعاد وجود

مسـاله را در  یـن کـه قـدما ا  ياند به طورآن پرداختهيمراتب نفس و قوایانبه بیدر علم النفس فلسف
ینفس انسـان يدر رابطه با قوایانمین. در اکنندیمطرح میاتو متاخران در بخش الهیعیاتمبحث طب

و يعقل نظرهیگاپرداخته شده است. بحث از جایو عمليقوه نظریایو عمليبه بحث از عقل نظر
اتخـاذ نشـده و شـاهد    يواحـد یـدگاه دی،امـا در بـاب قـوه عملـ    یـده گردیـان بیلمراتب آن به تفص

یکمال انسـان دریزو شئون آن نی. از آنجا که عالوه بر ادراکات، قوه عملباشیمیمیمختلفیکردهايرو
در یـدگاه . چهار دیمن بپردازبعد از انساینابعاد مختلف ایشده است به بررسیدارد، سعییبسزایرتاث

آن را مبدا ادراك و انفعاالت در نظر یآن را قوه شناخت و برخیقوه مطرح شده است: برخینایلتحل
قـوه را مبـدا   یـن کـه ا یـدگاهی دیـت، نهاررا انکـار کـرده و د  ياقوهینوجود چنیزنيااند. عدهگرفته

نوشـتار  یـن ايیدهبرگزیدگاهکه د-یراخیدگاهت. دانسان دانسته اسیرشناختیتحرکات، اراده و امور غ
یرادراکیانسان قائل است که مبدا شئون غيبرایمعرفتیربعد غیکی،عالوه بر بعد معرفت-هم هست

است.

قوه عملی، قوه نظري، اراده، نفس، عدالت:هاواژهکلید
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مقدمه

س و بـدن. سـاحت نفـس    ي فیلسوفان مسلمان، انسان واجد دو ساحت است؛ نفدر اندیشه
ي نباتی، حیوانی و انسانی است؛ که هر کـدام قـوایی مخصـوص بـه     نیز برخوردار از سه مرتبه

خود را واجدند. نفس انسانی عالوه بر استعداد تحصیل قواي مادون خود، قابلیت برخـورداري  
ك تمـایز  از کماالت بیشتري را نیز دارد. یکی از این کماالت، توان تفکر و تعقل است کـه مـال  

شـود.  انسان از حیوان شناخته شده و در تعریف ارسطویی از انسان، از آن بـه نطـق تعبیـر مـی    
فیلسوفان مسلمان در بیان قواي نفس انسانی و تمایز آن با مراتب پایین نفس، قوه ناطقه را بیان 

ل نظـري و  اند؛ از این قوا به تعابیر مختلفـی همچـون عقـ   کرده و براي آن، قوایی در نظر گرفته
عقل عملی، قوه مدرکه و محرکه عامله، قوه ادراکی و متصرفه، قـوه نظریـه و قـوه عملیـه، قـوه      
عالمه و عامله، قوه علمیه و عملیه و قوه عالمه و عماله یاد شـده اسـت. عـالوه بـر آن، تقسـیم      

ا توان نسـبت آن ر حکمت و فلسفه نظري و عملی نیز در کنار این مباحث مطرح گردیده که می
با عقل نظري و عملی مورد توجه قرار داد.

هـا و سـواالتی پیرامـون قـوه عملـی در انسـان صـورت گرفتـه اسـت؛          در این میان بحـث 
هایی از ماهیت قوه عملی، کارکرد و شوون و مراتب آن؛ و سوال از اینکـه عقـل عملـی    پرسش

شوند.ین قوه محسوب میکارکرد ادراکی دارد یا غیر ادراکی؛ و چه قوایی در انسان از مراتب ا
هاي مختلف پیرامون این بعد از انسان را بیان کـرده و در  بر این اساس در این مقاله، دیدگاه

آییم که توانایی بهتري در بیان ابعاد وجودي انسان دارد؛ به طـوري  مقام توضیح دیدگاهی بر می
دهد. هدف اصـلی در  یهاي مختلف انسانی و قواي آن را پوشش متوان ادعا کرد ساحتکه می

باشد؛ هر چند ممکن است در ایـن بـاره الزم باشـد از    این مقاله، تحلیل قوه عملی در انسان می
هاي بیان شده در مورد قوه نظري نیز بهـره ببـریم. اهمیـت ایـن بحـث از ایـن       نظرات و بحث

ر هـاي وجـودي انسـان، دسـت یافتـه و د     روست که با بررسی آن به شناخت بهتري از ساحت
آیـیم کـه از نظـر بسـیاري از     نتیجه به موفقیت بیشتري در رسیدن به استکمال انسان نایـل مـی  

آید.فیلسوفان، غایت فلسفه به شمار می

رویکردهاي مختلف در مورد عقل عملی
. بـا استقصـاي   اسـت یـان شـده   بیعقل عملتعاریف مختلفی از ،یاسالملسوفانیر آثار فد

خورد.هار برداشت مختلف از عقل عملی، به چشم میصورت گرفته در آثار حکما چ
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ادراك و فهم اند که از سنخدانستهاي قوهنظر، عقل عملی را نیمشهورتردر دیدگاه اول:

،سیناابنبرعهده دارد. (راترك کندایسزاوار است انجام دهد یرا که آدمبوده و شناسایی آنچه
)199-200؛ مالصدرا، الشواهد الربوبیه، 42ن الحکمه،عیو؛ همو، 2/352االشارات و التنبیهات، 

الزمه این دیدگاه آن است که اطالق عقل در دو قسم نظري و عملی، معناي واحد داشـته و در  
باشند.متفاوتیکدیگرولی ازجهت متعلق ادراك باهر دو به معناي ادراکی به کار رود 

هاي مختلفـی  ه این معنا، تعابیر و تبییندر رابطه با چیستی مدرکات و معلومات قوه عملی ب
از:اندعبارتبیان شده است که 

الف: متعلق ادراك عقل عملی، اشیایی است که تحـت اختیـار انسـان بـوده و بـا اختیـار او       
شوند. از این رو درك اموري که مربـوط بـه افعـال انسـان و تحـت تعلـق       موجود یا معدوم می

) 2/1873، ي شـرح منظومـه  هـا درسیرازي، شـ باشـد. ( یقدرت آدمی است بر عهده این قوه م
اند که در انسـان یـک قـوه ادراك وجـود     برخی از اصولیین به این نظر اشاره کرده و بیان داشته

مثـل اینکـه   شود. دارد که هرگاه به امور مربوط به عمل تعلق گیرد از آن به عقل عملی تعبیر می
2/271غروي اصـفهانی،  . (»عصیتش قبیح استاطاعت از خداوند حسن و م«که عقل درك کند

حـاجی  1)222مظفـر،  اسـت. ( عالمه مظفر نیز همین نظر را پذیرفتـه ) 375و 1/295و 311و 
)5/167، . (شرح المنظومهفارابی نسبت داده استسبزواري اساس این نظر را به معلم اول،

نظر خود را به تصـریح بیـان   )، 13/713شهید مطهري نیز با اشاره به این مساله و ابهام آن (
توان ادراکی بودن عقل عملی در نـزد وي را  نکرده ولی از نقل اقوال دیگران و اشارات وي می

با اراده و اختیـار خـود   تواندیادراك اموري که در خارج نیستند ولی انسان منتیجه گرفت. وي 
)714-23/713و7/95مطهري،دهد. (را به عقل عملی نسبت میها را ایجاد کندآن

باشند تـا  ب: در تعبیر دیگري عقل عملی مربوط به امور جزیی است که به عمل مربوط می
بنابراین متعلق عقل عملی امور جزئـی هسـتند   ؛ ها استفاده عملی شودبا درك امور جزیی، از آن

ربـوط بـه   ) اما درك امور کلـی م 2/353سینا، االشارات و التنبیهات، انجامند. (ابنکه به عمل می
بنابراین براي انسـان  «گوید: سینا در این باره میعمل و غیر عمل مربوط به قوه نظري است. ابن

اي است که به آراء کلی اختصاص دارد و قوه دیگري که به تروي در امـور جزیـی اختصـا    قوه

دانـد اظهـار تعجـب    که مطلق ادراك و ارشاد را مربوط به عقـل نظـري مـی   جامع السعاداتوي در ادامه از گفتار نراقی در 1.
کند و گوید گویا او از عقل عملی، نفس تصمیم و اراده عمل را اراده میداند و میاین نظر را خروج از اصطالح مینماید و می

). شاید بتوان سخن مظفر را این گونه پاسخ داد 223ی،(مظفر، الجزء الثاننامد که وضع جدیدي در لغت است. اراده را عقل می
ها اراده در انسان است.داراي مراتب و قوایی است که یکی از آنکه عقل در اینجا منظور قوه عملی است که
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شفاء (ال» شود.اي است که مربوط به عمل است پس عقل عملی نامیده میدارد ... این دومی قوه

است کـه  و اما قوت عامله [آن]کند:سینا در جاي دیگر چنین بیان می) ابن2/184، »الطبیعیات«
وي را عقل عملی خوانند و اخالق نیک و بد ازو آید و استنباط صناعت؛ و هر آنگه وي قـاهر  

ها، پس از وي قوت اخالق نیکو آید؛ و هـر آنگـه   باشد بر قوت شهوت و غضب و دیگر قوت
، المبـدا و المعـاد  ، ؛ همو24، . (رساله نفس»هور شهوت و غضب باشد ازو اخالق بد آیدوي مق

. (الشـواهد  لهین نیز در برخی از کتب خود همین نظر را اختیار نموده استاصدرالمت)29و 96
)260، المبدا و المعاد؛199-200الربوبیه،

شوند دگرگونی و تحول میثباتی، ج: متعلق عقل عملی امور متغیري است که دستخوش بی
کـه  و معلومات آن غیر یقینی و متغیرند. در حالی که عقل نظري مربوط به درك امـوري اسـت  

)74-75، میزان العمل، یغزالشوند. (نمیبوده و با تغییر زمان و مکان، دگرگونثابتیقینی و 
حـاالت یبرخابدکه هم ممعرفی شده ايقوه،یعقل عملدر برخی موارد نیزدیدگاه دوم:

بـه  ط است و هـم ادراك کننـده احکـام مربـو    هیمختص به انسان همچون خجالت، خنده و گر
-331سـینا، النجـاه،   ابـن (همچون استنباط صناعات و ادراك حسن و قبح اعمال.یانسانالاعم

و در این تلقی، عقل عملی هم مبدا ادراکی )37،»االلهیات«الشفاء نک. به: همو،ینهمچن؛330
هم مبدا امور غیرادراکی است.

برخی دیگر با پذیرش این نکته که تمامی اقسـام و انـواع ادراك، مربـوط بـه     دیدگاه سوم:
الزم یـدي جده هـا، فـرض قـو   آنیجـاد و ایدرك افعال جزئيراب«عقل نظري است معتقدند: 

و آنچه یل جزئدرك افعايبرا،کندرا درك مییکلیکه معانیادراکیرويبلکه همان نیست؛ن
حرکـات  یـرا اسـت؛ ز یبدن کـاف ییاجرایروهايآن توسط نیجادمربوط به آن است و سپس ا

یازمنـد به آن و سپس انقباض عضالت نیاقاز درك عالئم و اشتیشتربیزيانسان به چیارياخت
خالصه سخن این نویسنده این است که اوال اسناد ادراك امور جزیـی  )269، یمدرس» (.یستن

داند و ثانیا معتقد اسـت نیـازي بـه فـرض عقـل عملـی نیسـت و        به عقل عملی صحیح نمیرا 
داند.نیروهاي اجرایی را کافی می

تفـاوت مـاهوي بـا عقـل نظـري      اي است کـه قوه،یعقل عملگریديمعنادیدگاه چهارم:
، نبیهـات االشـارات و الت سـینا، رود. (ابـن داشته و تنها مبدا افعال و تحرکات نفس به شـمار مـی  

) بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، ایمـان،      29، رساله احوال نفسهمو،نک. به: ینهمچن؛2/353-352
آینـد کـه از جـنس شـناخت     اراده، عواطف و انفعاالت نفسـانی از شـئون آن بـه حسـاب مـی     
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کـه صـحیح بـه نظـر     )1/26برنجکار، اند (باشند. البته برخی آن را مرادف با قوه اراده گرفتهنمی
کیـ تحرشیانسان را به اعمال خـو زیرا اراده تنها یکی از شئون عقل عملی است کهرسدنمی
.کندمی

توان براي آن سیري تکـاملی  هاي مختلفی ارائه شده است که میالبته در این دیدگاه نیز بیان
الدین رازي از جمله حکماي معتقد به این نظـر اسـت کـه اطـالق عنـوان      در نظر گرفت. قطب

داند که یکـی مصـدر فعـل و    یمدو قوه (عملی و نظري) را از باب اشتراك لفظی بر هر» عقل«
البته وي در همـه  )3/160و 2/353االشارات و التنبیهات، دیگري از نوع درك و انفعال است. (

جا به این نظر پایبند نبوده و در بخش دیگري از کالم خود در حاشیه کتاب شرح االشارات در 
تیاري، ادراك صور بـراي نفـس را مربـوط بـه عقـل عملـی دانسـته اسـت.         بیان مراحل فعل اخ

تر این دیدگاه مورد نظر نگارنده است که در ذیـل  ) صورت کامل2/412، (االشارات و التنبیهات
شود.توضیح و بررسی این دیدگاه بیان می

هاي مذکوربررسی دیدگاه
ي داللت بـر قـوه شـناخت امـور     به کار بردن دو اصطالح متفاوت برابررسی دیدگاه اول:

ها و قوه ادراك باید و نبایدها و امور جزیی، فی نفسـه اشـکالی نـدارد و    کلی یا هست و نیست
گیرد زیـرا  مالك تقسیم، رعایت شده است اما این تقسیم، تمام قوا و شئون انسانی را در بر نمی

تنها به جنبه ادراکی انسان پرداخته است.
یدگاه این است که شاید برخـی در تقسـیم حکمـت و فلسـفه بـه      حدس ما در مورد این د

اند. در حـالی  حکمت نظري و حکمت عملی، عقل عملی را همان حکمت عملی در نظر گرفته
توان تمام ادراکات جزیی و کلی را مربوط به عقـل نظـري دانسـت و حکمـت نظـري و      که می

عملی را از اقسام آن به شمار آورد.
که اگر منظور از حکمت عملی مباحثی باشد که به صورت نظري مورد نکته قابل توجه آن 

توان غایت آن را تحقق عدالت و کمال نفس دانست. حـال  گیرد، پس نمیبحث حکیم قرار می
ي انجام این افعـال اسـت و تعبیـرات حکمـا در     براآن که غایت حکمت عملی، داشتن علومی 

) نشانگر آن 9/285: مالصدرا، الحکمه المتعالیه، مورد غایت عقل عملی (به عنوان نمونه نک. به
است که بین عقل عملی و حکمت عملی خلط شده است زیرا تحقق عدالت و آراسته شدن بـه  

نه غایت حکمت عملـی؛ کـه در   کماالت اخالقی، غایت عقل عملی به معناي غیر ادراکی است
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ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

رد دیدگاه دوم نیز این نکته را باید بیان کرد که دلیلی بر این کـه  در موبررسی دیدگاه دوم:
عقل عملی هم از سنخ شناخت و هم غیرشناخت باشد، وجود نـدارد. توضـیح آن کـه در ایـن     
تقسیم، مالك تقسیم رعایت نشده است زیرا اگـر وجـه تفـاوت را در شـناختی و غیرشـناختی      

و فهم را به عقل عملـی نسـبت داد و اگـر مـالك     توان ادراك بودن بدانیم، در این صورت نمی
تـوان ایـن قـول را بـا     تفاوت این دو، وجود امر دیگري است، بدان اشاره نشده است. البته مـی 

اعتبارات مختلف در مورد عقل عملی که ذکر آن خواهد آمد، مورد مالحظـه قـرار داد؛ کـه در    
این صورت بازگشت این نظر به قول چهارم خواهد بود.

مبنی بر ادراکـی  -کند؛ ادعاي اول آن این دیدگاه دو ادعا را مطرح میسی دیدگاه سوم:برر
با دیدگاهی که مورد نظر ماست همراه بوده و تمامی امور ادراکی را بـه قـوه   -نبودن قوه عملی

دهد اما ادعاي دوم، مستلزم نادیده گرفتن شئون دیگـر نفـس همچـون اراده،    واحدي نسبت می
ها را بر عهده دارد. البته طرفدار این دیدگاه، با ایـن کـه   است که عقل عملی تدبیر آنامیال و ... 

بیند اما براي تحقق فعل، وجود حالت نفسانی شوق و تحریـک  نیازي به فرض عقل عملی نمی
توان پرسید که حاالت نفسانی شوق و اراده در مراتـب قـواي   داند. حال میعضالت را الزم می

اي نیست مگر اینکه این امور را از مراتب عقل (قوه) عملـی در  ی دارد. چارهنفس، چه جایگاه
بنابراین اگر چه با این دیدگاه در ادراك امور جزیی توسط عقل نظري موافقیم اما ؛ انسان بدانیم

داریم چرا که قوه عملی مبـدا افعـال مختلفـی در انسـان     حذف عقل (قوه) عملی را نیز روا نمی
پردازیم.توضیح دیدگاه چهارم به آن میباشد که در می

رسد از میان چهار دیدگاه فوق، نظر چهارم قابل پذیرش به نظر میبررسی دیدگاه چهارم:
اند که با بسـط و تکمیـل   تر است. برخی از حکما در نظرات خود به این دیدگاه اشاراتی نموده

عملـی عقلاند کهح کردهیتصری لو غزاتوان به این دیدگاه دست یافت. بهمنیاراین نظرات می
) 789-790یـار، نـک: بهمن ینهمچنـ ؛395، مقاصـد الفالسـفه  غزالی، . (نداردیادراکیتصالح

ـ فن المنطقیالعلم فیارمعدر کتاب ،از نظرات خودیبر خالف برخیزالغ را بـه  ی، عقل عمل
: معتقد اسـت و کرده سلبرا آن بودنیقرار داده که علم و ادراکیمورد بحث و بررسايگونه

یـروي ننسجـ از و یـک بـوده  که مبدا تحردهدمییلرا تشکینفس آدمازايقوهیعقل عمل«
یتیکـه غـا  کندمییارامور را انتخاب و اختیاتاز جزئیزيچیزنیهشوقیروي. نباشدمییهشوق

علوم نبـوده  است، از جنسیهقوه محرکه که مبدا جنبش شوقینمعلوم داشته باشد و ایامظنون 
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)209(معیار العلم فی المنطق،.» ادراکات قرار نداردهو در زمر

سینا، عقل عملی و عقل نظـري را  قطب الدین رازي، صریحا در حاشیه خود بر اشارات ابن
داند. حایري یزدي در رابطه با نظر وي مطلبی نگاشته است که اگرچه خـالی از  اشتراك اسم می

کنـد. وي تحـت عنـوان اشـتباه بـزرگ، ایـن چنـین        جالبی اشـاره مـی  اشکال نیست اما به نکته
گوید با اینکه راستگویی جزیی، یک راي جزیـی اسـت، نتیجـه    قطب الدین رازي می«گوید: می

رسد اما به نظر ما اشـتباه  استنباط عقل نظري است نه عملی. تا اینجا سخن او درست به نظر می
عقل عملی عامل اجراي فعل راستگویی است. در صورتی گوید او در این است که در پایان می

دانیم که عقل از آن جهت که عقل و درك است چه نظري باشد چه عملی، عامـل  که خوب می
فعل و تحرك نیست. عامل فعل، پیوسته قواي اجرایی و عملی نفس اسـت کـه در بـدن، تـاثیر     

)229ي،حائر». (طبیعی دارد نه در قواي شناخت نفس
عقل عملی، شـان شـناختی نیسـت و همـه     شانکهکند وق به این مطلب اشاره میعبارت ف

اقسام معرفت با انحاء مختلفش مربوط به عقل نظري است و رازي نیـز بـه ایـن مطلـب اشـاره      
رسد زیرا رازي معتقد نیسـت  کرده است؛ اما نقد مولف محترم بر سخن وي صحیح به نظر نمی

تا اشکال شود چیزي که درك و عقل است چطـور مبـدا   که عقل عملی از مقوله شناخت است
شود. اطالق عنوان عقل در اینجا به اشتراك اسم است و اشاره اي به درك نـدارد و بـه   فعل می

دهد. البته نظرات مختلفی در بیان دلیل اطالق عنوان عقل به این قوه این قوه جنبه شناختی نمی
نابراین عقل عملی همان قوه محرکـه و عاملـه در   ها خواهد رفت. بمطرح شده است که ذکر آن

باشـد.  انسان است که مراتب مختلفی دارد و عامل تحقق افعال نفسانی و جوارحی در انسان می
شاهد بر این مدعا این است که در برخی موارد، خود حکما بـه جـاي اسـتفاده از تعبیـر عقـل      

)330ا، النجاه، سیناند. (ابنعملی اصطالح قوه عامله را به کار برده
گویـد:  اي نفس ناطقه انسانی و توضیح قوه عملی این گونـه مـی  قوشیخ اشراق نیز در باب

نفس انسانی را دو قوت است: یکی دریابنده و یکی در کارکننده و قـوت دریابنـده یـا نظـري     «
[قـوت] است یا عملی و فرق میان این دو قوت آنست که نظري مقصور است بر علم بحـت و 

کردنی ،که آن معلومکه بدانندعلمی الزم آید،اگر چه روي سوي عملی دارد از آن عملعملی 
است یا بجاي گذاشتنی است و اما قوت کارکننده قوتی اسـت کـه چـون اشـارت کنـد بعملـی       

که او دریابنده است خوانند نه از بهر آن» عقل عملی«سوي آن عمل منبعث شود و این قوت را 
) از سـخن شـیخ اشـراق    422-3/423(سـهروردي،  .» محرکست از دریابنـده که اوبل از بهر آن
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آید که ادراك امور نظري و عملی به قوه عالمه و امور غیرادراکـی بـه قـوه محرکـه     چنین بر می

نسبت داده شده است.
یعنـ ییعقـل عملـ  «جوادي آملی نیز اعتقاد به غیرادراکی بودن عقل عملی دارد. از نظـر او 

کـه  یـی روی، نـه ن »و اکتسب بـه الجنـان  حمنربه البدع«که ییاجرايرویو نریدمدبر، ميروین
بـر  ،یو خواه عملـ يدرك همه مسائل، خواه نظررایزد؛کنرا درك مییمسائل و حکمت عمل

اراده را از سنخ علم ندانسـته  يو)188(مراحل اخالق در قرآن کریم، » است.يعهده عقل نظر
و عـزم، از سـنخ عمـل و از    تیبلکه مانند اخالص، نست؛یز سنخ علم ناراده ا«دارد: میانیو ب

انیـ بنیچنـ یکليریگجهینتکیاو در )127(مبادي اخالق در قرآن، » است.یشئون عقل عمل
و آن چـه مربـوط بـه    یو عمل است، جزء شئون عقـل عملـ  شیآن چه مربوط به گرا«کند: می

تـر بـه   یبه صورت جزئگریديو در جاانجا)(هم» است.ياست، جزء عقل نظرنشیدرك و ب
يمربـوط بـه عقـل نظـر    یعلم و آگاه«پردازد: و متعلقات آن میينظرقلو عیعقل عملانیب

توهم و تعقل، شـئون  ل،یاحساس، تخلیاز قبيادراك است و امور،ياست ... متعلق عقل نظر
اخـالص، عبـادت،   مـان، یاریـ ظاست؛ نیکار و فعل انسان،یآن هستند... متعلق عقل عملگرید

)75، (تبیین براهین اثبات خدا» و ...يتبر،یمحبت، تول
همانطور که بیان شد غالب عبارات مالصدرا بر ادراکی دانستن عقل عملی داللـت دارد امـا   

مالصـدرا در  .کنـد حکایـت مـی  یناتبـ قوه موجود دوازويسخنان برخی ظاهر در عین حال 
نامـد. وي معتقـد اسـت    ا اراده و عمل در انسان است را عقل عملی میاي که منشمواردي، قوه

آیـد و شـدت ایـن اشـتیاق،     پس از تصور فعل و تصدیق به فایده آن، شوق در انسان پدید مـی 
شود که آن قـوه، بـاالتر از   اي ناشی میگردد. این اراده در انسان از قوهموجب پیدایش اراده می

وي در توضـیح  )6/354عملـی نـام دارد. (الحکمـه المتعالیـه،     قوه شوقیه حیوانی است و عقل 
اتحاد نفس با قواي مدرکه و محرکه خود در مراتب مختلف نفس نباتی تا انسانی، عقـل عملـی   

در 2)8/150دهد. (همـان،  را در مرتبه بعد از جذب و دفع در نبات و قوه باعثه حیوانی قرار می
داند که براي پرواز به دو بال نیازمند است و قوه عملـی  اي میجاي دیگر نفس را همانند پرنده

ا تتضمن جمیع القوي المدرکۀ و المحرکـۀ المتخالفـۀ نوعـا عنـد مـا      تهفالنفس مع وحد«عبارت صدرالمتالهین چنین است: .2
ا لهاتحاد المدارك کفی نشأة البدن و هی متحدة عند ما کانت فی النفس کاتحاد الحواس الخمس فی الحس المشترك وظهرت

کالجذب و الدفع و غیرها فی القوه النباتیه و اتحاد جمیـع القـوي المحرکـه    -فی العقل النظري و کاتحاد القوي المحرکه النباتیه
ان فـی  «نویسـد:  . و همچنـین در تفسـیر خـود مـی    »نسانالفی القوه الباعثه الحیوانیه و العقل العملی فی ا-عضاءالمبثوثه فی اال

تفسـیر القـرآن   » (ه.و غضـبی هلی شهویاهمنقسمهو العملی.هو وهمیهلی عقلیاهمنقسمه . و العلمیهعملیهو قوهعلمیهسان قوناال
)2/323، الکریم



133یقوه عملیستیبر چیلیتحل1395بهار و تابستان 
مالصـدرا،  باشد. (ر.ك. به: هاي نفس براي رسیدن به کمال میدر عرض قوه علمی، یکی از بال

)95،المظاهر االلهیه
سینا در باب اطالق عقل عملی به اعتبارهاي مختلف نیز حـائز اهمیـت اسـت. ایـن     نظر ابن
ر جایی ادراك جزئیات را به عقل عملی نسبت داده و در جاي دیگرآن رود که اگر داحتمال می

را مبدا گرایش و تحرك و امور غیرادراکی دانسته، به دلیل اعتبارهاي مختلف قوه عملی اسـت.  
شـود  میمیبه قوه عامله و عالمه تقسینفس انسانيقوا«سینا در این باره چنین است: سخن ابن

اي است که مبـدا محـرك   عامله قوه.شوندمیدهیعقل نامی،ك لفظو هر کدامشان به طور اشترا
ياو. بـرا يهـا شهیانديخاصه است با تامل و فکر طبق مقتضاهییافعال جزيبدن انسان به سو

.اسـت يبـا خـودش اعتبـار   اسیـ متوهمه و در قولهیو متخیوانیبا قوه حاسیقوه عامله در ق
کـه  دیـ آمیدیمخصوص انسان در او پديهااتیهآنه است که بواسطقبولهمان یاعتبار اول

اعتبـار خنـده، گریـه و مثـل آن.    و ایـ شود مثل خجالـت و ح باعث سرعت فعل و انفعال او می
یامـور و اسـتنباط صـناعات انسـان    ریاست کـه بـه تـدب   یمختص اوست هنگامیسومودومی

متعلق به اعمال او و بعنـوان  ییراآیو عمليعقل نظرنیخر آنست که بآاعتبار. مشغول است
البتـه نـه بصـورت    دروغ قبیح است یـا ظلـم قبـیح اسـت،    . مثلدیآمشهورات است بوجود می

(الشـفاء  .» منسـوب اسـت  یقوه عملنیما مشهور است به انیکه در بیاخالقعلم..... یبرهان
اشـاره کـرده   سینا در این عبارت به مشترك لفظی بودن اصـطالح عقـل  ) ابن2/38،»الطبیعیات«

است و مشترك لفظی درجایی است که لفظ واحد به دو معناي مختلف به کار رود. از ایـن رو  
توان عقل عملی را همانند عقل نظري منشا شناخت دانسـت زیـرا شـناختی دانسـتن عقـل      نمی

عملی به معناي اشتراك معنوي دانستن عقل است.
که اگر عقل عملی را مبدا تحریک بدانیم، تواند در اینجا مطرح شود این است سوالی که می

شود، چیست و آیا عقل عملی به این معنـا  اي که در قواي نفس بیان مینسبت آن با قوه محرکه
طـور کـه قـوه    رسد همـان گیرند؟ به نظر میو شوون آن، در زمره قواي باعثه یا نزوعیه قرار می

داراي هـا آنباشد و عـالوه بـر   ود میمدرکه در مرتبه نفس انسانی داراي قواي نفوس مادون خ
گونه باشـد؛  تواند اینکماالت دیگري است، بر همین اساس قوه محرکه در نفس انسانی نیز می

یعنی عالوه بر قواي محرکه نفس حیوانی داراي کماالت دیگـري در نفـس انسـانی اسـت کـه      
فالسفه در قواي نفـس  شود. توضیح آن کهاصطالحا به این مبدا در انسان، عقل عملی گفته می
داننـد  تري از قواي ادراکی نفس حیوانی میانسانی قواي ادراکی در انسان را داراي مراتب کامل



96شمارةفلسفه و کالم- مطالعات اسالمی134
اند و البته در این امر تردیدي نیست که ادراکات انسانی بسیار و براي آن اصطالحاتی بیان کرده

حد قـواي تحریکـی حیـوان    اما قواي تحریکی در انسان را در همان ؛ تر از حیوانات استکامل
انـد در حـالی کـه    تر آن را در بحث از قواي نفس انسانی بیان نکردهمعرفی کرده و مراتب کامل

تر از حیوان باشد بعـد  تواند کاملگونه که بعد ادراکی در انسان میتوان تردید داشت، هماننمی
اند، داشـته  از نفس حیوانیترتواند مراتب بسیاري که کاملگرایشی و تحریکی در انسان نیز می

که اصراري بر به کاربردن لفظ عقل عملـی وجـود نـدارد و اگـر ایـن      باشد. نکته قابل توجه آن
شود نباید ما را به اشتباه بینـدازد کـه چطـور عنـوان     اصطالح بر اساس ادبیات سنتی استفاده می

شود. آنچه مهـم اسـت   نمیشود ولی کارکرد ادراکی براي آن در نظر گرفته عقل به کار برده می
تري در انسان در نظر گرفتن دو قوه ادراکی و غیر ادراکی در انسان است که داراي مراتب کامل

باشد و توجه به بعد ادراکی نباید سبب غفلت و نادیده گرفتن بعد گرایشـی  نسبت به حیوان می
در انسان شود.

، عقل عملی، شان ادراکی نـدارد  شود که اگر بر اساس این دیدگاهحال این سوال مطرح می
بیـان  شود؟ در پاسخ به این سوال، دو توجیه بیان شـده اسـت:  چرا به آن عنوان عقل اطالق می

یـده نامیعقـل عملـ  یـرو نینا«:گویدمیی،عقل عملمعناي بعد از ذکر اول از بهمنیار است که 
است در هیئتییرانهادند زو نام عقل بر آن کندعمل مییرونینچون نفس به واسطه اشودمی

کـه ادراك  یسـت ن آن ناو بدن اسـت و از شـ  نفسینرابطه بیرونیننه در ماده و اذات نفس
3)789ار،یهمن(ب» کند، بلکه فقط عامل کار است.

یـن قوه، تنها بـه ا یناطالق عنوان عقل بر اتوجیه دیگر از آن غزالی است. وي معتقد است
ظـیم خود، به دستورات عقل گردن نهاده و در برابـر او سـر تع  یعتکه به حسب طباستیلدل

ـ  یرويپیانکه خطر و زیمردم عاقل، کسانیاندر میارندفرود آورده است. بس ه از شـهوات را ب
توانرا نمییعجز و ناتوانینها را ندارند او اجتناب از آنیزپرهییتوانایولشناسندمییخوب

اسـت،  یرفتهو فتور پذیسستینجاتبط ساخت. بلکه آنچه در اها مرآنيضعف در عقل نظرهب
) 209(غزالـی، معیـار العلـم فـی المنطـق،      شـود. مـی یـده نامیاست که عقل عملیزيهمان چ

)422-3/423سهروردي نیز به این نکته اشاره کرده است. (سهروردي، 
جبمویداي نباقوهینبر چنیاطالق عنوان عقل عملبنابراین از نظر افرادي همچون غزالی 

ا هیئه فی ذات النفس ال فی ماده و هی العالقـه بـین   نهو انما یسمی [العقل العملی] عقالً ال«عبارت بهمنیار این چنین است: .3
».ا ان تدرك شیئا بل هی عماله فقطنهبدن، و لیس من شأالنفس و ال
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یـروي قـوه از اوامـر عقـل پ   یـن است که اینایلاطالق تنها به دلینایراانحراف ذهن گردد، ز

آن از راه یـت صورت، تقویندر ایدگرایقوه ممکن است به ضعف و سستین. البته انمایدمی
عقـل  گـردد،  یفقوه سست و ضـع ینکه اییدر جاگردد و مییسرو مبارزه با نفس میاضتر

را جبران کند.ضعف آنتواندباشد، نمییرومندنزهانداهر ينظر
حتی اگر کسی این توجیهات را هم نپذیرد، اصراري در به کاربردن اصطالح عقل در مـورد  
این قوه نیست. مهم تمایز ساحت شناختی و غیرشناختی نفس انسانی است که قوه عملی، مبـدا  

مختلف است، هر چند نام عقل عملی در مورد آن به کار امور غیرشناختی بوده و داراي مراتب
4بنابراین اصطالح عقل در مورد این قوه نباید ما را به اشتباه بیندازد.؛ برده نشود

بـر  یعقـل عملـ  مراتـب مطلب دیگري که باید بدان توجه کرد، مراتب عقل عملی اسـت.  
اند از:حسب مراتب استکمال عبارت

گناهانومحرماتاز انجام عبادات و اجتناب لهیوسبه ظاهر بی. تهذ1
تهذیب باطن و تطهیر قلب از ملکات رذیلهیعنیلی. پاك کردن درون از رذا2
ی و نورانی نمودن نفس به واسطه صور علمی و معارف ایمانیعلميها. مشاهده صورت3
5)207(مالصدرا، الشواهد الربوبیه، . یحضرت الهمشاهدهنفس و ي. فنا4

دهد مرتبه سوم که عبـارت از نـورانی نمـودن نفـس بـه      به مراتب ذکر شده نشان میتوجه
توان در زمره قوه عملی دانست زیرا این مرتبه به قلمرو معرفت ارتباط صور علمی است را نمی

رود که سبزواري با آگاهی از این نکته، به بیان مراتب عقل عملی پرداختـه  دارد. این احتمال می
که همان نظر صدرا را بیان نموده با این تفاوت که مرتبه سوم را اتصـاف نفـس   است به طوري

مراتب عمل که به واسـطه  «کند: داند. وي این مراتب را این چنین بیان میبه فضایل اخالقی می
ست. اول، تهذیب ظـاهر  » فنا«، و »تحلیه«، و »تخلیه«، »تجلیه: «شودیچهار م» عقل عملی«ها آن

. نیم، آرایش یافتن بـه ملکـات حمیـده روحـانی    سو.ذیب باطن، از ملکات رذیلهدوم، ته. است

داننـد  همانطور که استفاده از اصطالح هوش در هوش هیجانی حتی از ناحیه روانشناسانی که آن را کامال غیر شـناختی مـی  .4
قـوه عملـی قرابـت    یی که با تفسـیر برگزیـده از  هابحثنباید این تصور را ایجاد کند که این هوش جنبه ادراکی دارد. یکی از 

Cognitive(»هـوش شـناختی  «زیـادي دارد، هـوش هیجـانی در روانشناسـی اسـت. در مفهـوم سـنتی از هـوش تنهـا از          
Intelligenceهاي شده است اما روانشناسان به تدریج به اشکاالت مفهوم سنتی هوش پی برده و دریافتند که جنبه) بحث می

. تالش در جهت تکمیل مفهوم هـوش، منجـر بـه مطـرح شـدن بحـث هـوش        غیرشناختی هوش مورد غفلت واقع شده است
ر.ك: دهـد. ( هیجانی گردید. هوش هیجانی، بعد عاطفی، احساسی و به عبارتی بعد غیرشناختی انسان را مورد توجه قـرار مـی  

)63گلمن، 
اینجا اصطالح عقـل عملـی را بـه    همین مراتب را بیان کرده است تنها با این تفاوت که درمفاتیح الغیبمالصدرا در کتاب 5

)523جاي قوه عملی به کار برده است. (
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و اتصال به حق، با قصر نظر بر مالحظه جمال و جـالل او کـه   هچهارم، انفصال از خود، بالکلی

)391-392، اسرار الحکمي،سبزوار» (گویند.» بقاء باللّه«و » فناء فی اللّه«
دانند و قرابت چهار مرحله می،انسان را در اخالقیلتکامیراخالق سيعلمابه همین سان 

زیادي در مراتبی که فرد در علم اخالق باید طی کند و البتـه از سـنخ ادراك و معرفـت صـرف     
صـرفا  عقل عملی شواهد بر این کهاز یکینیست با مراتب عقل عملی وجود دارد. در حقیقت

بـه آن  یـز اخالق نيشود و علماذکر مییعملعقلاست که در یمراتبیست،از جنس ادراك ن
هـاي یناپسند و آلـودگ هاييکردن خود از خویخالويپاکسازیعنیتخلیه. 1: انداشاره کرده

و فانکشـا یعنـی یـه لج. ت3یانسانیدهآراستن نفس به صفات پسندیعنییهلح. ت2يعالم ماد
است کـه  یو درخور انسانیقال. فنا که وصول به کمال 4یصفات و کماالت انسانیافتنظهور 

.اندیشـد نمـی یالهـ يجـز خـدا و خواسـت و رضـا    یزيو به چسازدمینیخود را در خدا فا
هـا  روشن است که منظور از اکتساب ایـن مراتـب، تنهـا تحصـیل معرفـت بـه آن      )41ی، نراق(

س شود، تحقق این مراتـب در نفـ  باشد و غایت اصلی که کمال قوه عملی نیز محسوب مینمی
آدمی است که غیرشناختی بوده و نشانگر استکمال قوه عملی در انسان است.

هـا امـري   بر اساس آن چه ذکر شد باید گفت در حقیقت همان گونه که قـوه تفکـر انسـان   
گیـرد و شـناخت در   واحد بوده و مراتب مختلفی از ادراك حسی تـا ادراك عقلـی را در برمـی   

احت عاطفی و گرایشی نیز امري واحـد بـوده کـه داراي    هاي مختلف را بر عهده دارد، سحوزه
باشد. از این رو یک قوه از انسان صـرفا  ها در امور مختلف میتوانایی کنترل عواطف و گرایش

باشـد. البتـه اشـکالی    شناختی بوده و دیگري قوه که مبدا گرایش، اراده و امور غیر ادراکـی مـی  
کنـیم،  گـذاري مـی  هاي مختلف را نـام ت در حوزهندارد همان طور که مراتب ادراك و یا شناخ

هاي مختلف نیز عناوین خاصی به کار ببـریم.  براي مراتب گرایش و امور غیرشناختی در حوزه
بر این اساس حتی شناخت امور معنوي، فضـایل و رذایـل اخالقـی و معرفـت بـه عواطـف و       

باشند و توانایی انسان ن میهیجانات، همگی از جنس ادراك بوده و مربوط به قوه شناختی انسا
ها و یا توانایی در ارتبـاط بـا دیگـران و کنتـرل     در کنترل هیجانات و یا به کارگیري به موقع آن

هـاي اخالقـی مربـوط بـه قـوه      روابط بین افراد و گرایش بـه امـور معنـوي و تحقـق فضـیلت     
بوده و تنها متعلقـات  باشند؛ از این رو قوه غیرشناختی نیز امري واحدغیرشناختی در انسان می

بهـره  يکـه دارا ییهـا داد که چـرا انسـان  یحتوان توضقوه میآن متفاوت است. با پذیرش این
يهـا کـنش یگـر و دیمانکشش، ایزه،انگيداراياند لزوما افراددر تفکر و استداللباالیهوش
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که حتما یستنینايبه معناو آگاهی شناختو داشتن هوشی باالیبضریرازیستند؛مناسب ن

باشـد.  ییدر درجه بـاال یزاست، نیو افعال آدمیمانکننده اخالق و محبت و ایرکه تدبياقوه
هـا را  داند اما توانایی انجـام آن به عنوان مثال کسی که قوانین خوشنویسی و یا شنا کردن را می

ناخت اسـت کـه   ندارد، ضعف او در ادراك نیست بلکه نقص او در توانایی به کارگیري این شـ 
امري است غیرمعرفتی.

یسـت، ، فقط دانسـتن ن یشان عقل عملکهیدتوان فهممیینیدیمو تعالیثبا تامل در احاد
یـل از قبیثیمثـال احـاد  يشـود. بـرا  شامل مـی یزرا نو امور غیرادراکی انسان بلکه عمل کردن 

عقل آن است «و »یعمل کنیی،گوو به آن چه میییبگوی،دانعقل، آن است که آن چه را می«
ی،گشتینو چون خشمگيو از آن تخلف نورزیبدهوعدهی،نموده، اسراف نکنيرویانهکه م

در یعنـی که عقـل  ینمطلب اشاره دارد. اینبه ا)54(تمیمی آمدي، »یرا حفظ کناتيبردبار
کـه عهـده   است یعقل عمل،دهد که منظورنشان مییمکنیشهپيهنگام خشم و غضب، بردبار

یباال، عقـل عملـ  یهوشیباز افراد هستند که با وجود ضریاريبسیرااست. زانسانیردار تدب
هـا در  دهد، در واقـع آن انجام نمییکار خود را به خوبیت،ها در کنترل خشم هنگام عصبانآن

چـون  ییهـا یژگـی وینانـد؛ بنـابرا  نقصـان يدارای به معناي غیرشـناختی آن  ساحت عقل عمل
حفـظ زبـان،   یزي،سـت یادنیی،راستگوي،ها، بردبارتهعمل به وعده، حلم، عمل به گفي،روانهیم

داشتن نفـس در هنگـام غضـب،    یارکاستن از آرزوها، در اختیوب،از گناه و نزاهت از عیزپره
قـوه  از قـوه شـناختی  یـک هسـتند و بـا تفک  یعملـ یا قوه)ن عقل (ئوناظر به شگی ، همترغب

مـوارد بـراي تحقـق   قطعا البته باید توجه داشت که اند. یهقابل فهم و توجوبیخبه غیرشناختی
نفس نقش داشـته و  يفعل، همه قوایکدر تحقق چرا که الزم استیشناختیثیتحذکر شده 

یـن است که در تحقق اینادرمدرکه و محرکه است. اما سخن يتحقق آن منوط به تعاون قوا
؛ باشـد یهمان قوه ادراکتواندیاست که مبدا آن نمنیز ضروريیرمعرفتی غيرواموجود امور، 
صـفات  یـن ایگر،نبود عناصر دیلبه دلی،اخالقیلاز فضایاريگاه با وجود معرفت به بسزیرا 

بلکه درنظر گرفتن ابعاد یستنیمنظور مورد نظر، حذف بعد شناختین. بنابراشوندیمتحقق نم
ارند.که مبدایی غیر شناختی داستیگرد

انـد کـه نفـس داراي دو قـوه ادراکـی و      فیلسوفان در نفس شناسی خود به این امر پی برده
تحریکی متفاوت است اما در مورد تقسیم نظري و عملی، برخی به جاي آن که حکمت نظـري  
و عملی را به عقل نظري نسبت دهند، حکمت نظري را به عقل نظري و حکمت عملـی را بـه   
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کنند، ایـن مراتـب را از   اند اما زمانی که مراتب عقل عملی را بیان میتهعقل عملی منتسب دانس

انـد. البتـه   سنخ فراگیري و شناخت ندانسته بلکه در فحواي کالم، انتظـاري غیرشـناختی داشـته   
تقسیم ادراك به ادراك نظري و عملی مانعی ندارد ولی این تقسیم صرفا از سنخ شناخت بـوده  

دهد. حال اگر بپذیریم مبدا حکمت نظـري و عملـی (ادراك   شش نمیو ابعاد غیرشناختی را پو
شـود کـه مبـدا گرایشـات و امـور      امور کلی و جزیی) عقل نظري است، این پرسش مطرح می

نفسانی غیرمعرفتی همچون اراده چیست؟ به عبارت دیگر در مسیر علم به فایده فعل، شـوق و  
و تصور بر عهده عقل نظري اسـت و عمـل   اراده و سپس تحریک اعضا و جوارح انسانی، علم 

هـاي بـین ایـن دو از شـئون و مراتـب کـدام قـوه        اعضا و جوارح بر عهده قوه عامله، اما حلقه
شوند؟ پاسخ این است که باید مبدا تمام این امور غیرمعرفتی را قوه عملـی (عقـل   محسوب می

ایـن غفلـت وجـود دارد کـه     عملی) با مراتب مختلف بدانیم. بنابراین در نگاه برخی فیلسـوفان 
بهتر اسـت تمـامی   اند در حالی کهادراکات جزیی را به بعد عملی و تحریکی انسان نسبت داده

ادراکات را به عقل نظري نسبت داده و قوه عملی (یـا عقـل عملـی) را داراي مراتـب مختلفـی      
ریک اعضاء بدنی و حاالت نفسانی از شئون آن هستند و هم تح6بدانیم که هم اراده و انفعاالت

هاست و هاي انسان و از سنخ انگیزهبراي تحقق فعل را به عهده دارد. این قوه مربوط به گرایش
7اموري همچون عدل، تقوا، ایمان و.. از شئونات آن هستند و بیشتر صبغه عملی دارد.

اند و هم بنابراین اگر بپذیریم قواي نفس انسانی هم در بعد ادراکی کامل تر از قواي حیوانی
در بعد گرایشی و ارادي، نباید تنها امتیاز انسان از حیوان را در شـناخت و معرفـت او دانسـت    

مان این ها و ساحت عاطفی انسان نیز قابل مقایسه با حیوان نیست. مگر اینکه دلیلبلکه گرایش
ن ترتیـب  شود پس مالك تمایز را بر آن بنهـیم. بـدی  باشد که چون همه چیز از معرفت آغاز می

هـاي حسـی و وهمـی حیـوان اسـت،      هـاي انسـانی متمـایز از شـناخت    همانطور کـه شـناخت  
هاي انسانی نیز تمایز مهمی از حیوان دارد. این نکته اي است که برخی به آن پرداخته و گرایش

گویند انسان حیوان نـاطق اسـت،   می«اند: اند و گفتهتمایز ارسطویی انسان از حیوان را نپذیرفته

در باب انفعاالت نفسانی ذکر این نکته الزم است که اموري مثل درد، خوشحالی که در زمره انفعاالت نفسانی قرار دارند، از 6.
اگـر  یانفعاالت نفسـان ) البته 717و 718،اجدره التیرازي،شلوازم قوه عملی و غیرمعرفتی انسان است. (به عنوان نمونه ر.ك.: 

وجود درد در انسان با ادراك یرادارد زیبا قوه ادراکيها تالزم وجوداند اما تحقق آننفسیمحرکه و عمليچه مربوط به قوا
یـن اما ا؛ن نباشدمعنا ندارد درد باشد اما علم به آ.باشدبرقرار میيوجودینهمانیدو اینایناست و بیکیدرد و احساس آن 

گردد.نمییادراکیرغيبه قوایانتساب انفعاالت نفسانعدمامر سبب 
یرشاز نظـر نگارنـده قابـل پـذ    يگرویمانایهو نظرردیگیشکل نمیقیحقیمانکه تا معرفت نباشد ایستنیديالبته ترد7.

ییکـه مبـدا آن، مبـدا   باشـد یمـ یـل دخیمـان ایقتدر حقیزنیرشناختیعالوه بر شناخت، عنصر غرسدی. اما به نظر میستن
دانسته شده است.یعملهاز شوون قویمانجهت ایناست و به همیرادراکیغ
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آن چـه فـارق انسـان از    دیاست. شایاحساساییعاطفوانیاند که انسان حدانم چرا نگفتهینم
دهـد،  عقل به خرج میياکه گربهمیادهیباشد احساس و عاطفه باشد نه عقل، چه بسا دوانیح
ـ  یگربه درونهیگرایخنده دیکند، شاهیگرایبخندد میادهیهرگز ندیول یاز طرفـ یباشـد، ول
) این سخن 33اونامونو، » (کند.حل مییخودش، معادالت دو مجهوللخرچنگ هم در دد یشا

هاي غیرعقیدتی اگرچه به معناي کلی پذیرفته نیست اما حاکی از توجه و تاکید بر تمایز ساحت
انسان از حیوان است.

ارتباط اراده و عدالت با قوه عملی و تأثیر آن بر قوه عاقله
وه عملیمراتب ق. اراده از1

با فـراهم  است که ياراده عنصریکی از موارد موثر در تحقق فعل آدمی، عنصر اراده است. 
از دو یکـ یو بـه  آوردهرونیامکان بدرا از حتحقق یا عدم تحقق فعلنسبتآمدن مقدماتش، 

،سـینا ابن؛ همچنین نک: 4/112، (مالصدرا، الحکمه المتعالیه. دهدقطعیت و وجوب می،جانب
در حقیقت اراده به عنوان عنصر تعین بخش که فعلـی نفسـانی اسـت،    )174، »االلهیات«فاء الش

شود که در ناحیه ضـرورت بخشـی و وجـوب آن، یکـی از دو طـرف فعـل تحقـق        معرفی می
)411یابد. (شهرزوري، می

ویژگی دیگري که فالسفه در مورد اراده در افعال انسانی بدان توجـه کـرده اسـت، نشـات     
اراده از دو مبدا شوق و عقل است. از این رو، تفاوت مفهـومی شـوق و اراده را یـادآور    گرفتن 

گیرد بدون آن کـه شـوقی در او   اش به انجام کار تعلق میاي که انسان گاه ارادهاند، به گونهشده
باشد همانند خوردن داروي تلخ و گاه بالعکس به کاري شوق دارد، اما به دلیل ضرر یـا قبحـی   

؛ 2/412سـینا، االشـارات و التنبیهـات،    کنـد. (ابـن  بیند انجام آن فعـل را اراده نمـی  آن میکه در
) البتـه هنگـامی کـه    269؛ همو، مفاتیح الغیب، 4/113همچنین نک: مالصدرا، الحکمه المتعالیه، 

تـوان گفـت هـیچ    کنـد، نمـی  انسان امري خالف میل خود را به خاطر ترجیح عقالنی اراده مـی 
ندارد بلکه در نهاد او شوقی که حاصل تدبیر عقالنی است، بر شوق و امیال دیگر شوقی وجود

؛ 78ی،فـاراب انـد. ( کند. بنابراین شوق را بـه طـور کلـی مقدمـه ضـروري اراده دانسـته      غلبه می
) بنابراین اراده همیشه همراه شوق است هـر چنـد کیفیـت    240مالصدرا، شرح الهدایه االثیریه،

وت است.متفاهاشوقاین 
اراده، شوق شدید بـه  «تعبیر دیگري از ارده در کالم سبزواري در حاشیه اسفار چنین است: 
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) وي در جـاي  8/323(مالصدرا، الحکمـه المتعالیـه،   » کسب مراد و جزء اخیر علت تامه است.

گیـرد، اراده  میل و شوق شدیدي که از عقل عملی نشات مـی «افزاید: دیگر درباره مبدا اراده می
شوق از زیتما)3/648، شرح المنظومه؛ همچنین نک: سبزواري،9/240(همان، » شودامیده مین

يرهایو تـدب هـا شیگـرا نـد یکه فعل انسان برآچرافهم است ابلقیشوق موکد در افعال انسان
شـوق بـه   یحـال نیو در چنـ زدیـ را در او برانگیمختلفهايشوقتوانداست که مییگوناگون

گرفـت.  دیشدت نباینسبیرا به معندیشوق اکن،ی. بنابراستینیصدور فعل کافيبراییتنها
همان اراده نیمخالف آن محسوب کرد و اهايشیشوق بر گراکییآن را غلبه قطعدیبلکه با
و این سخن شبیه به تعبیر تعـین بخشـی مالصـدرا از    )174، »االلهیات«الشفاء ،سیناابن. (است

ن به میان رفت.اراده است که ذکر آ
با توجه به توضیحات داده شده مراحل شکل گیري فعل ارادي و مبـادي و مقـدمات آن را   

توان چنین بیان کرد:می
نیروي -5اراده -4شوق به انجام یا ترك فعل -3تصدیق به فایده فعل -2تصور فعل -1

؛ 4/114مه المتعالیه، . (مالصدرا، الحکدر اعصاب و عضالت استکهثهعمنبهقوحرکتی بدن یا
)411-2/412سینا، االشارات و التنبیهات، همچنین نک: ابن

تواند مورد تامل قرار گیرد. بعد از بیان نظر فالسفه در باب اراده، نسبت قوه عملی با آن می
بیان شده است که در اراده همیشه عنصر شوق و ادراك وجود دارد. از نظر برخی فیلسوفان در 

شتوانه ادراکی اراده در حد وهم و خیال باشد، شوق و میل انسانی متناسب با ایـن  مواردي که پ
هاي شهوي و غضبی است. در این مرتبه حکما براي مبدا ادراکات، ایجاد شده و در حد گرایش

گرایش و شوق به وجود آمده، قوه خاصی در نظر گرفته و آن را ناشی از قوه شهویه یا غضـبیه  
شود که اگر مبدا ادراکی اراده، عقلی باشد، آیا شـوق و میلـی   ین سوال مطرح میاند. اما ادانسته

شـود، ناشـی از قـوه مخصوصـی اسـت؟ بسـیاري از       که در پی چنیین ادراك عقلی حاصل مـی 
اند اگـر مبـدا   اند. علی رغم اینکه گفتهفیلسوفان در پاسخ به این سوال قوه خاصی را بیان نکرده

یجاد شده نیز متناسب آن بوده و داراي مرتبه بـاالتري اسـت امـا از    شناخت، عقلی باشد شوق ا
تـر آن  باشد، ذکري به میان نیامده اسـت. واضـح  اي که مبدا تمایل و شوق به وجود آمده میقوه

که فیلسوفان معتقدند در جایی که انسان امري خالف میل شـهویه خـود را بـه خـاطر تـرجیح      
ت هیچ شوقی وجود ندارد بلکه در نهاد او شوقی که حاصـل  توان گفکند، نمیعقالنی اراده می

کند. اما سوال این است کـه چـرا بـراي ایـن     تدبیر عقالنی است بر شوق و امیال دیگر غلبه می
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اند؟ روشـن  اي در نظر نگرفتهشوق و گرایش (همانند شوقی که در پی وهم یا خیال است) قوه

اد زیرا که قوه عاقله مربوط به شـناخت اسـت؛ در   توان آن را به قوه عقلی نسبت داست که نمی
باشد. دلیل نادیده گـرفتن ایـن امـر،    حالی که شوق حاصل شده از مقوله گرایش و تمایالت می

دانند و معتقدند تر از حیوان میممکن است این باشد که فالسفه قواي ادراکی در انسان را کامل
ي ادراکـی حیـوان، داراي کمـاالت دیگـري در     نفس انسانی در بعد ادراك عالوه بر داشتن قـوا 

کنند و مبدا همه این مراتـب را قـوه نظـري    ها مراتبی ذکر میباشد و براي آنقلمرو شناخت می
یخاصـ يقواسینا اند. ابندانند اما چنین دیدگاهی را در مورد بعد گرایشی انسان بیان نکردهمی
نیـ و آثار انسبت دادهیو انسانیوانیبه نفس حبرخوردارندهااز آنهاو انسانواناتیکه حرا 

و 2/33،»الطبیعیات«سینا، الشفاء (ابن.ه استدو قوه محرکه و مدرکه خالصه کردلینفس را ذ
و 173و 2/185(همـان،  .انـد دانستهلهمو قوه عاهیشوقهحکما قوه محرکه را مشتمل بر قو)7

یال در نفس انسانی تکامل بیشتري نسـبت بـه قـواي    به این ترتیب با آنکه بعد گرایش و ام)33
تري است، اما قوه خاصـی  گرایشی حیوان همچون شهوت و غضب داشته و داراي مراتب کامل

اند. به همین سبب ما قوه عملی در انسان را مبدا تمام مراتـب گرایشـی   براي آن در نظر نگرفته
مبدا تمام مراتب ادراکـی در انسـان بیـان    دانیم همان گونه که قوه نظري یا عقل نظري انسان می

اي فـاحش  گردد گرایشات او نیز به گونـه تر میشده است. اگر شناخت و ادراك در انسان کامل
شود و تا مرتبه عقل مسـتفاد و قدسـی   یابد. اگر شناخت انسان از قوه حس شروع میتکامل می
و تا عشق پاك انسـانی امتـداد   یابد در گرایشات او نیز از شهوت و غضب شروع شدهادامه می

که نگاه جامعی در مورد قواي نفس در نظر گرفته نشده است. البته این اشکال یابد. نتیجه آنمی
یی کـه عقـل عملـی را    هـا آنولـی  داننـد عقل عملی را ادراکی میشانکهبه کسانی وارد است 

عرض عقل نظري، مبـدا بعـد   دانند که مبدا گرایش در انسان است، عقل عملی را در اي میقوه
باشد. اگر چه مالصـدرا در  تري میرسد دیدگاه جامعکه به نظر میاندعاطفی انسان لحاظ کرده

همه جا عقل عملی را به معناي مبدا گرایشی به کار نبرده است اما در برخی عبـارات خـود بـه    
ـ      «این نکته اشاره دارد:  د اراده ایجـاد  پس هنگامی که شـوق نفسـانی قـوي گشـته و شـدت یاب

شود و این اراده در انسـان از عقـل عملـی    شود، حاصل میگردد و اراده که اجماع نامیده میمی
(الحکمـه  » شود.ایست فوق قوه شوقیه حیوانی که به شهوت و غضب تقسیم میباشد که قوهمی

ست. احتمال مالصدرا در عبارت فوق، اراده را مربوط به عقل عملی دانسته ا8)6/354المتعالیه، 

راده المسماه باالجماع و هـذه  فإذا قوي الشوق النفسانی و اشتد اهتزت القوه االرادیه و حصلت اال«صدرا چنین نوشته است: .8
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این که در اینجا مراد از عقل عملی، مبدا ادراکی باشد، منتفی اسـت زیـرا وي اراده را ناشـی از    

داند که از نظر او باالتر از قوه شوقیه حیوانی است و ایـن فوقیـت، زمـانی معنـا پیـدا      اي میقوه
در ایـن بـاره   کند که هر دو از یک سنخ باشند؛ اگرچه این تعبیر صدرا بـا دیگـر نظـرات او   می

سازگاري ندارد. بنابراین اگر میل و شوق در حیوان مربوط به قوه شوقیه اسـت کـه بـه دو قـوه     
شود، اراده و شوق غالب در انسان نیز مربوط به قـوه عملیـه اسـت    شهویه و غضبیه منشعب می

که از مقوله گرایش است نه ادراك.
ن مساله اشاره کرده است. وي شـوق و  مالصدرا در حاشیه بر الهیات شفا نیز تا حدي به ای

وهم را مبدا قواي فعلی و ادراکی در حیوان بیان کـرده و سـپس همتـاي آن را در انسـان بیـان      
کند. به اعتقاد وي هم عرض شوق در حیوان که مبدا قوه فعلیه اسـت در انسـان ابتـدا عقـل     می

شوند. عقل عملـی در  عملی بعد اراده و بعد شوقی است که از آن شهوت و غضب منشعب می
توان به معناي مبدا ادراکی دانست زیرا عقل عملی را در تناسـب بـا قـوه    این عبارت را نیز نمی

9)164اند. (الحاشیه علی االلهیات الشفاء،شوقیه مطرح کرده

اگر چه تفسیر مبدا گرایشی بودن عقل عملی از سخن مالصدرا قابل برداشت اسـت امـا بـا    
زیرا وي در موارد دیگري عقل عملـی را مبـدا شـناختی    ؛ و سازگار نیستکل منظومه معرفتی ا

بدان کـه بـراي   «دانسته و در برخی موارد نیز مبدا ادراکی بودن عقل عملی ظهور بیشتري دارد: 
اي هست و از همه دورتر از عالم حرکت، خیال یا وهم است در حرکات اختیاریه مبادي مترتبه

ستخدام آن دو در انسان و فلک، و بعد از آن قـوه شـوقیه اسـت    و عقل عملی است به احیوان،
و همچنین نک. به: همو، شرح الهدایه، 234(المبدا و المعاد، » که در قواي محرکه رییس است.

هاي متعدد در مورد عقل عملی به لحاظ اعتبارهاي سینا مبنی بر اطالقالبته اگر توجیه ابن)183
توان عبارات مختلف مالصدرا را با هم سازگار دانسـت؛ هـر   میمختلف مورد قبول قرار گیرد، 

چند چنین توجیهی را خود مالصدرا تصریح نکرده است.
عدالت الزمه قوه عملی. 2

باشـد. دو  معناي فضیلت عدالت با دیدگاه برگزیده در مورد قوه عملی انسان نیز مربوط می

».لی الشهوه و الغضب و هی العقل العملیاالتی تتشعب -قوه الشوقیه الحیوانیهنسان من قوه هی فوق الراده فی االاال
ن الوهم فیـه رئـیس القـوي    افإن الشوق فی الحیوان بما هو حیوان رئیس القوي الفعلیه کما «عین عبارت صدرا چنین است:.9
راده و بعدها الشوق المنشعب إلی الشـهوه و  ملی االما فی الحیوان النطقی بما هو حیوان ناطق فرئیسها بعد العقل العادراکیه و اال

نسان مما یحتاج فیه إلی توسـط شـوق   کل فعل یفعله االسانیالغضب و بعده القدره المباشره للفعل و هو تحریک العضالت و ل
».فعال الشهویه و الغضبیهاحیوانی بل ذلک فی 
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ه دیدگاه اول، عدالت به عقل عملی نسبت . بنا ب1دیدگاه در مورد معناي عدالت بیان شده است:

یرهاي مختلفی شده است.تفسداده شده اما این که منظور از عقل عملی چیست، سبب 
الف: برخی در تحلیل خود فضیلت عدالت را به عقل عملی به معنـاي قـوه ادراك عملـی    

دراك بـذات و  نفس را دو قوت است یکی ا«گوید: اند. خواجه نصیر در این باره مینسبت داده
شود به دو شعبه. اما قوه ادراك به قـوه نظـري و   دیگري تحریک به آالت و هریک منشعب می

قوه عملی. و اما قوه تحریک به آالت به قوه دفع یعنی غضبی و قوه جذب یعنی شهوي.... پس 
فضایل نیز چهار بود از تهذیب قوه نظري و آن حکمت بود. از تهذیب قوه عملی و آن عـدالت  

». ود. از تهذیب قوه غضبی و آن شـجاعت بـود. از تهـذیب قـوه شـهوت و آن شـجاعت بـود       ب
) ابراهیمی دینانی در توضیح نظر خواجه طوسی این طـور بیـان کـرده اسـت:     72ص ی،طوس(
وجه این که اجناس فضایل در چهار مورد خالصه شده اسـت، ایـن اسـت کـه نفـس انسـانی       «

دراك بالذات دو قسـم اسـت کـه یکـی ادراك نظـري و      داراي دو قوه ادراك و تحریک است. ا
شود. قوه تحریک نیز دو قسم است که قوه دفـع و جـذب نـام    دیگري ادراك عملی خوانده می

دارد. در نتیجه اگر هر یک از این چهار نیرو در موضوع خود بر وجه اعتدال عمـل کنـد، یـک    
ظري و فضیلت عدالت نتیجه یابد. فضیلت حکمت نتیجه تهذیب قوه ادراك نفضیلت تحقق می

تهذیب و اعتدال در قوه ادراك عملی و و فضیلت شجاعت و عفت نیز به ترتیب مربوط بـه دو  
) بر این اساس عدالت مربوط به اعتـدال در قـوه   510-511ینانی،دیمیابراه» (قوه دیگر است.

ادراك عملی است.
تلقی نشده و عدالت به اعتـدال  البته در تفسیر دیگر عقل عملی مبدا شناختی و ادراکی ب:

و 3/68در نیروي عقل عملی به معناي غیرمعرفتـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت. (سـهروردي،       
در ياز عقـل نظـر  یعملـ عقلیرويو پانقیاد«عبارت است از یرتفساین عدالت بنا بر) 4/16

. شرعو دستور عقل ويمهارکردن غضب و شهوت تحت رهبریاهمه کارها و تصرفات خود، 
و آن دو را کنـد مییرو تدبرهنفس که خشم و شهوت را اداياي است براعدالت حالت و قوه

ها را در به کار انداختن و بازداشـتن بـر حسـب اقتضـا، در     و آنبردحکمت راه میيبه مقتضا
اسـت نـه   یداشتن عقـل عملـ  يتسلط و برتریروينینجادارد. مراد از حالت و قوه در ایاراخت

شده است که تسلط دو وبمحسمبدائییقوه عقل عملینجادر ا)97ی، نراق» (.یعملهقوخود
شـده  دانسـته  یاز عقل عملیرغيقوه شهوت و غضب را بر عهده دارد و شهوت و غضب امر

است.
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از يبـر فرمـانبردار  هاهمه قوا و اتفاق آناجتماع دوم عدالت عبارت است از . در دیدگاه2

هیـاتی کـه   حاصل شود.یکمخصوص هر یلتبرود و فضینه کشمکش از بکيعقل، به طور
کند در صورتی کـه در حـد اعتـدال باشـد     شود و حق هر قوه را ادا میاز این طریق حاصل می

)555، و همچنین نک: سبزواري، اسرار الحکم1/405عدالت است. (طباطبایی، 
از یو اطاعـت عقـل عملـ   یـاد (انقلدوم از دیدگاه اویرتفسرسد دیدگاه صحیح، به نظر می

خشم و شـهوت  هبر دو قویعقل عملیاستمستلزم اتفاق قوا و تسلط و ساست کهعاقله)هقو
شود؛ زیرا هنگامی که قوه عملی کار خـود را  این تفسیر محسوب میالزمه و دیدگاه دوم است

اي شود به گونهبه نحو صحیح انجام دهد و غضب و خشم انسان کنترل شود کیفیتی حاصل می
شود و اگر عدالت نتیجه تهذیب در قـوه ادراك  اي ادا میکه همه قوا اجتماع یافته و حق هر قوه

توان آن را به تسلط و انقیاد شهوت و غضـب  عملی باشد، از سنخ ادراك بوده و از این رو نمی
شـد، غیرادراکـی   تعریف نمود و تعریف ذکر شده براي عدالت بیشتر از آن که در زمره ادراك با

است.
سخن صدرا نیز با این تفسیر سازگارتر است. وي چهار قوه را ذکر کرده و حسـن خلـق را   

همان طور که انسان را صـورت و شـکلی ظـاهري    «کند: ناشی از اعتدال این چهار قوه بیان می
ها است و زشـتیش بـه زشـت   است که زیباییش به زیبا بودن تمام (اعضاي چهره) و اعتدال آن

ها، همین طور صورت باطنی هـم داراي ارکـانی   ها است چه رسد به تمام آنبودن برخی از آن
است که باید همگی زیبا و خوب باشند تا خلق و خو، نیکو گردد و حکمت و حریت حاصـل  

» شود و او چهار معناست: قوه علم، قوه غضب، قوه شهوت و قوه عقل و عدالت بین این امـور. 
آید ) از عبارت صدرا برمی457، اسرار الحکمي،نک: سبزوارینهمچن؛9/88، ه(الحکمه المتعالی

که منظور او از قوه علم، عقل نظري است که ادراك تمامی امور را بر عهده دارد زیـرا در ادامـه   
اي شود که فرق بین سخن راسـت  اما اعتدال و نیکویی قوه علم این است که به گونه«گوید می

(الحکمـه  » و باطل بودن اعتقادات و خوب و بد بودن اعمال را ادراك نماید.و دروغ و بین حق 
داند که ضبط و کنترل شهوت و غضـب را بـر   اي می) و قوه عدل و عقل را قوه9/89المتعالیه، 

)453عهده دارد. (همانجا و همچنین ر.ك: همو، شرح الهدایه االثیریه، 
را مربوط به عقل عمل دانسـته و از شـئون   که اگر قوه شهوت و غضب قابل توجه آننکته

لـه  قعاهصـرفا قـو  یگـر کـه د -یبه عقـل عملـ  هاآنیلفضائل و رذاین صورتدر انیم،آن بدا
مراتبيداراقوه غیرشناختی ورایعقل عمل. بنابراین بهتر آن است کهشودمربوط می-یستن
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محسوب یراتب عقل عملاست از ميبه امریشکه گرایزکه شهوت و غضب نیمبدانمختلف

ت و غضب کنتـرل  وشهقواي اعتدالش،در حالتاست کهقوهینهمبرخی مراتبشوند و در 
.شودمی

. تاثیرگذاري قوه عملی بر عقل نظري3
چهارم بهتر یدگاهدر دیو عمليعقل نظریکتفکغیرادراکی بودن عقل عملی ویرشبا پذ

امـري  یبر عمليعقل نظریرنمود. اعتقاد به تاثیینتبرا یکدیگردو بر ینایرگذاريتوان تاثمی
و بـر اسـاس رویکردهـاي مختلـف قابـل      شودبا معرفت شروع مییزيهر چیرازروشن است

و هر دو عقـل را از  تهرا از مقوله ادراك پنداشیو عمليعقل نظرکه یدگاهی. دباشدتبیین می
عقـل  یراست، درباره تـاث یدهدر متعلقاتشان درا تنها هاو ادراك دانسته و تفاوت آنینشسنخ ب

یـد و نبایـد بـر ادراك مـا بـر با   یست،معتقد است ادراك ما نسبت به هست و نیبر عملينظر
یـرا اسـت، ز یگـري تـابع ادراك د یکـی، کردن نسـبت بـه   تفکریانبیندر ا.باشدمییرگذارتاث

اند.ینیبها تابع جهانژيیدئولوگذارند و امییرثاها تیدئولوژيها بر اینیبجهان
معنـا  یـن روشن است به ایبر عقل عمليعقل نظریرگذاريتاثیزچهارم نیدگاهاساس دبر

) بـر  یدنباوید(بای ) و حکمت عملیست(هست و نيکه ادراکات ما در دو حوزه حکمت نظر
واضـح  یملگذارند و تابع بودن عقل عمییراست، تاثیافعال انسانیککه مبدا تحریعقل عمل

یصمنـوط بـه درك و تشـخ   یح،درست و صحیو جوارحیجوانحايکارهياجرایعنیاست 
است.یقدرست حقا

يبـر عقـل نظـر   یعقل عملیرباشد، سوال از تاثمورد نظر میینجاکه در ادیگريمساله اما
يمـور شود که ادراك اگونه مییناي،بر نظریعقل عملیرتاثياول، معنایدگاهاست. مطابق د

گذارد مییرثااند تیستکه مربوط به هست و نياند، بر ادراك اموریاريکه مربوط به اعمال اخت
.یستنیرشسخن چندان معنادار و قابل پذینو البته ا
مبـدا  يبـه معنـا  یاست کـه عقـل عملـ   آنیرگذاريتاثینايدوم معنایدگاهديبر مبنااما

یـدگاه دیـن در ايگـذار یرثاتیـن اییندارد و تبیرثات(مبدا ادراك)ي بر عقل نظریزنیکاتتحر
یبر نقش عقل عملیحاجا صریندر ایگردیلسوفاناز فبسیاريصدرا و یرتر است. تعابراحت

يبر عقـل نظـر  یعقل عملیرثاکه مالصدرا از تیدارد و در موارد گوناگونیدتاکريبر عقل نظ
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یعقـل عملـ  يمراتب ذکـر شـده بـرا   وه بر اینعال10.استیدگاهدینسخن گفته، متناسب با ا

تـوان  مییچهارم به راحتیدگاهدر دین. بنابرایستاز سنخ ادراك نیدهد که عقل عملنشان می
یر در مسـ یعنـی گـذارد  مییرثااست، بر مبدا ادراکات تیکاتکه مبدا تحریزيداد که چیحتوض

یـدگاه (در دی ز سـنخ عقـل عملـ   کـه همـه ا  یغضب و حاالت نفسانیدها،آرزوها، امشناخت،
یـن شده است. به ااکیدتیزنیاتسخن در رواینو ایرگذارندتاثيچهارم) هستند، بر عقل نظر

انسان خوب عمل نکند و خشم و غضب و شهوت انسان کنتـرل نشـود   یمعنا که اگر عقل عمل
د شروع بـه کـار   تواناو نمیينداشته باشد، عقل نظریقبه شناخت حقایلانسان بالعکس میاو 

وارد شـود و  یقدر جرگه معرفت و شناخت حقااندتودهد، نمیکه تعصب نشان مییکند. کس
مصـالح و مفاسـد امـور، بـه سـبب      یصو تشخیافتو دريبا وجود سالمت دستگاه عقل نظر

.یردگمییشنشده و راه انکار را پیقتحق و حقیمتسلی،فساد دستگاه عقل عمل
اوج يهر چه عقل نظریعنیدانست یهرا دو سویو عمليعقل نظرینبتوان رابطهمیلذا

کننـده  یرکـه تـدب  یهـر چـه عقـل عملـ    یگرديشود و از سوکمک داده مییعقل عملیرد،بگ
یممانند خوف، رجاء رضا، شوق، اراده، محبت، تسلیعواطف و احساسات و ... است و مقوالت

توانـد بهتـر بـه    مـی يکار خود را انجام دهد، عقل نظربهتریند،آمیسابن آن به حئوو... از ش
تفکر و استدالل بپردازد.

يخود، دو قوه عقـل نظـر  یستهنفس ناطقه به کمال شایدنمعتقد است قبل از رسمالصدرا
دو قـوه مزبـور بـه قـوه     ی،به مرتبـه کمـال عقلـ   یدنباشند اما پس از رسجدا مییو عقل عمل

را مربوط بـه  یو عملياگر دو قوه عقل نظر)200واهد الربوبیه، (الشگردند.مییلتبديواحد
از ابتـدا هـم دو قـوه    یـرا ها معنا نـدارد ز اتحاد آنزآن گاه سخن ایریمحوزه ادراك در نظر بگ

دوم یدگاهاند. اما اگر سخن صدرا را براساس دمتفاوت بودههاوجود نداشته و تنها متعلقات آن
توان گفـت بـا   آن گاه مییم،است، معنا کنیکمبدا تحریو عقل عملمبدا ادراك يکه عقل نظر

علـم  ینعمل و عمل او عینرسند و آنجاست که علم او عدو به وحدت میینتکامل انسان، ا

) و در مواردي که صـدرا از  7یه االثیریه،هداالشرح (داندیمیرا سبب استکمال قوه عملیحکمت عملمالصدرا در جایی.10
منظورشان صرفا برخورداري ادراکاتی در باب عمل و اعمال اخالقی نبوده اسـت  اندگفتهکمال قوه عملی یا عقل عملی سخن 

داننـد کـه   ثر مـی بکه مرادشان ملبس شدن و تحقق این فضایل در نفس بوده است و خود این امر را نیز در کمال قوه نظري مو
گردد. مالصدرا مکرر در کتب خود بـه ویـژه در تفسـیر    ها و پیروي از رذایل مانع از فعلیت کمال قوه نظري میعدم تحقق آن

؛ همـو،  2/86قرآن و شرح اصول کافی خود به این نکته اشاره کرده است. (براي مثال ر.ك: مالصدرا، تفسـیر القـرآن الکـریم،    
).319و 1/316شرح اصول کافی، 
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گردد.می

گیرينتیجه
هـاي  در مورد حقیقت قوه عملی در انسان در نظرگاه فیلسوفان و حکیمان اسـالمی تحلیـل  

ت. برخی با مبدا ادراکی دانستن قوه عملی، کارکرد شناختی براي آن قایـل  مختلفی بیان شده اس
اند. این نظر تا این حد قابل قبول است که عقل انسان دو سنخ متعلق و مدرك دارد که این شده

دو از جهات مختلفی با هم متمایزند و تعابیر مختلف در تحلیل این دیدگاه نیز به ایـن جهـات   
ها یا توجه به باال یـا مـادون داشـتن.    ی مثل کلی یا جزیی بودن متعلقات آنکند؛ جهاتاشاره می

بنابراین مزیت این دیدگاه این است که تقسیم بندي را با حیثیات مختلف در مورد قوه اندیشـه  
توان گفت تحلیل قائالن به این دیدگاه ناقص بوده و انسان بیان کرده است. اما در عین حال می

قوا و ابعاد نفس انسانی به طور منسجم نپرداخته و از ایـن رو تصـویر کامـل و    به بیان دیگر به
اند.جامعی از نفس انسانی ارائه نداده

دیدگاه دوم نیز علی رغم اینکه به نحوه سیر از نظر تا عمل پرداخته اما قوه عملی در انسـان  
را مستقال بیان نکرده است.

تـوان  به این مطلب توجه داشـته اسـت کـه مـی    دیدگاه دیگر به نفی عقل عملی پرداخته و
ها را به قوه نظري نسبت داد و نیازي به ادراکی دانسـتن قـوه شـناختی    تمامی ادراك و شناخت

دیگر نیست. اما در این دیدگاه نیز بعد گرایشی و تحریکی انسان توضیح داده نشده است.
اسـت و  دانسته ادراك ي راظرمتعلق عقل ندیدگاه برگزیده در این مقاله دیدگاهی است که

امـور  (شـوند محسـوب مـی  ون گونـاگون آن  ئتوهم و تعقل، شیل،احساس، تخیلاز قبيامور
و یاعـم از نفسـان  ی)، کـار و فعـل انسـان   یـک (مبـدا تحر ی) و متعلق عقل عملینشمربوط به ب

دهـد. بـر   که تصویري جامع از ابعاد انسان را ارائه مـی مربوط به کنش)امور است (یرنفسانیغ
این اساس اراده انسانی نیز از شئون این قوه بوده و فضیلت عدالت در گرو اعتدال در این قـوه  

بنابر نظر اتخاذ شده در مورد عقـل عملـی، در حقیقـت سـخن از تـاثیر عوامـل       از انسان است.
گیرد.غیرمعرفتی بر معرفت، بحث از تاثیر قوه عملی بر عقل نظري را دربر می
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