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In this article, the opinions of peripatetics, such as Al-Kindi, Farabi, and Ibn Sina, 

are examined under the role of practice in the completion of theoretical reason.the 

method of this article is logical analysis. The importance of the research is due to 

the explanation between practice and science, which somehow clarifies the 

connection between metaphysics and ethics and the gap between opinion and 

practice in the philosophy of these thinkers. The necessity of explaining the issue in 

the opinions of these thinkers is to show the type of evolution and peripatetic 

approach, while discussing the effect of science and practice in the direction of 

happiness. The results of the research show that Kindi has dealt with this theory 

based on connecting the soul to reasonable forms in the dream. While discussing 

happiness and the actualization of the potential human intellect, Farabi puts forward 

his theory that by receiving the general forms or what God has sent to humans 

through revelation, he achieves his happiness, i.e. the perfection of the faculty of 

rationality and theoretical intellect. Ibn Sina considers the relationship between 

science and practice to be bilateral. According to him, the perfection of the human 

intellect is from the potential to the useful intellect, through the active intellect, but 

after the human intellect is actualized, it needs actions in order to connect at a higher 

intensity and higher level. it is free from material and physical affairs and has the 

ability to receive and unite with general forms. 

 

Cite this article: Raeisi, MohammadAslam; Morteza Keshavarz; MohammadAli Akhgar. (2022). Examining the Role of 

Practice in the Completion of Theoretical Reason in the Views of the Prophets (Al-Kindi, Farabi and Ibn Sina). 

Journal of Philosophical Investigations, 16(39): 730-743.  DOI: 

http//doi.org/10.22034/JPIUT.2022.51095.3166 

 © The Author(s).                                                                      Publisher: University of Tabriz. 

 DOI: http//doi.org/10.22034/JPIUT.2022.51095.3166 

 

file:///C:/Users/HP/Desktop/39/http/doi.org/10.22034/JPIUT.2022.51095.3166
file:///C:/Users/HP/Desktop/39/http/doi.org/10.22034/JPIUT.2022.51095.3166
https://orcid.org/0000-0002-0495-5184


Journal of Philosophical Investigations, Volume 16, Issue 39, 2022  731   

 

JPI, 2022; 16 (39): page 731 

Extended Abstract 

Introduction 

In this research, the role of practice in the perfection of theoretical reason has been paid attention to by 

examining the views of the peripatetics such as Al-Kindi, Farabi and Ibn Sina. The importance of this issue 

is due to the explanation of the relationship between science and practice in the opinions of the pilgrims, as 

well as the metaphysical and moral issues related to the gap between opinion and practice. The explanation 

of the important opinions of peripatetics in the field of Islamic philosophy shows the evolution and approach 

of this theory more clearly.  

Methodology 

The research method is logical analysis using library texts  

Discussion 

In Kandy's view, action is only discussed under the issue of the relationship between religion and 

philosophy, and the issue of practice as one of the important elements for the completion of theoretical 

reason is not yet discussed with him, although in the question of dreams, which was influenced by Aristotle, 

he considered the role of cultivation to receive general forms. Paid. Farabi has pursued this issue while 

discussing happiness, because in Farabi's opinion, for man to find happiness, two faculties of theoretical 

and practical intellect, such as form and matter, are necessary and essential for the perfection and happiness 

of man. In Ibn Sina's view, action is something that must have a cause or an agent and it is in some way in 

terms of causality and agency. The meaning of action is the difference between theoretical reason and it is 

practical, and since the active intellect corresponds to what is referred to as Gabriel in the Shari'ah, therefore 

it includes the performance of the Shari'ah, such as prayer, etc. Shari'a practice for the peripatetics mean 

going beyond the material and physical affairs and attaining the simple and general affairs. One of the 

important characteristics of practice is that the agent always knows about the action and that this action is 

issued by him. That is, if the subject does not have knowledge of his practice and practice, that practice 

cannot be considered his practice, because what is issued without knowledge, there is no goal or purpose in 

that element, and it is merely a passivity and change. In the view of the peripatetics, science and practice 

are not in conflict with each other, and the relationship between the public and the private is established 

between them. According to Ibn Sina, theoretical intellect is divided into two directions and aspects, one is 

the perception of things that do not belong to action, such as the knowledge of the heavens and the earth, 

which theoretical wisdom is based on this aspect, and the other is the perception of things that belong to 

action, such as the knowledge that “justice is good” or “evil is bad, and scientific wisdom is based on this 

aspect. In Ibn Sina's view, theoretical and practical wisdom is in the realm of reason or theoretical faculty. 

Conclusion 

In Ibn Sina's philosophy, the role of action in the completion of theoretical reason has a metaphysical aspect. 

Ibn Sina, with a new definition of theoretical wisdom, which considers it to include theoretical and practical 

wisdom, considered the relationship between science and practice to bilateral. Even though Ibn Sina states 
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that the perfection of the human intellect from potential and monstrous to useful is due to the active intellect, 

but after the human intellect is actualized, it needs actions in order to connect to a higher intensity and level, 

through which material and physical affairs It is completed and has the ability to receive and unite with 

general forms, which is the connection to the active intellect and the ultimate perfection of the theoretical 

intellect. Therefore, the difference between Ibn Sina's opinion and the previous two philosophers is in the 

effect of action in the levels of the matterial, the potential, and the useful aspect. According to Ibn Sina, 

action only at the stage when the human intellect reaches the level of usefulness, causes the completion of 

the theoretical intellect because it causes the human intellect to be continuously connected with the active 

intellect. But according to Kindi and Farabi, there is a bilateral communication for the completion of 

theoretical and practical reason in potential to actual levels. 
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 ها:  واژهکلید

،  کندی،  مشائیان،  عملعقل نظری،  

 . سینافارابی، ابن

 

 

 

 
 سینا ذیل نقش عمل در استکمال عقل نظری است. ابندر این نوشتار آراء مشائیان نظیر کندی، فارابی و  هدف: 

روش این پژوهش بر اساس تحلیل منطقی است. اهمیت تحقیق به سببِ تبیین میان عمل و علم است که به    روش پژوهش: 

کند. ضرورت تبیین  می  نوعی ارتباط میان مابعدالطبیعه و اخالق و شکاف میان نظر و عمل را در فلسفه مشائی این متفکران روشن
ی هاتأثیر علم و عمل در جهت سعادت است. یافته  رویکرد مشائی ضمن بحث موضوع در آراء این متفکران نشان دادن نوع تکامل و  

دهند که کندی بر اساس اتصال نفس به صورتهای معقول در رویا به این نظریه پرداخته است. فارابی ضمن بحث  می  تحقیق نشان
دریافت صورتهای کلی یا آنچه خداوند از  کند اینکه انسان با  می  سعادت و به فعلیت رسیدن عقل بالقوه انسانی نظریه اش را مطرح

سینا رابطه علم و عمل را  ابنشود.  می  طریق وحی برای انسانها فرستاده، به سعادت خود یعنی استکمال قوه ناطقه و عقل نظری نائل
ا پس از آنکه عقل انسان  داند به نظر او استکمال قوه عقل انسانی از بالقوه و هیوالنی تا مستفاد بواسطه عقل فعال است اممی  دوسویه

فعلیت یافت، برای اتصال در شدت و مراتب واالتر نیاز به اعمالی دارد که بواسطه آن از امور مادی و جسمانی فارغ شده و قابلیت 
 دریافت و اتحاد با صور کلی را داشته باشد. 

طبیعیاتی در کندی به بحثی اخالقی و    نگرش مشائیان مذکور درباره نقش عمل در استکمال عقل نظری از بحثی  گیری: نتیجه

 سینا تبدیل شده است. ابندینی به بحثی مابعدالطبیعی ضمن مباحث نفس شناسی در 
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 مقدمه  

سینا به نقش عمل در استکمال عقل نظری توجه شده است. اهمیت  ابن در این تحقیق با بررسی آراء مشائیان نظیر کندی، فارابی و  
این موضوع به سبب تبیین ارتباط میان علم و عمل در آراء مشائیان و ضمن مباحث مابعدالطبیعی و اخالقی در ارتباط با شکاف نظر  

با وضوح بیشتری نمایان و عمل است. تبیین     نظرات مهم مشائیان در حوزه فلسفه اسالمی نوع تکامل و رویکرد این نظریه را 
کند. عمل در نگرش کندی صرفاً تحت موضوع ارتباط میان دین و فلسفه مطرح است و هنوز نزد او مسئله عمل به عنوان یکی می

او در مسئله رویا که از ارسطو تأثیر پذیرفته به نقشِ تزکیه برای  از ارکان مهم برای استکمال عقل نظری مطرح نیست هر چند  
فارابی این موضوع را ضمن بحث سعادت    .( 606:  1362؛ شریف،  103:  1372دریافت صورتهای کلی پرداخته است )ماجد فخری،  

ماده برای استکمال و سعادت پی گرفته زیرا به نظر فارابی برای سعادت یافتنِ انسان دو قوه عقل نظری و عملی مانند صورت و  
سینا امری است که حتما دارای علت یا فاعل است و به  ابنعمل در نگرش    .(80- 79:  1366انسان الزم و ضروری هستند )فارابی،  
منظور از عمل تفاوت میان عقل نظری و عملی است و از این رو    .(94-93:  1404سینا،  ابن)  نحوی از انحاء علیت و فاعلیت است

  شود، مطابقت دارد، بنابراین انجام شرایع نظیر نماز و غیره را در بر می  قل فعال با آنچه در شریعت به عنوان جبرئیل اطالقکه ع
ی هاگیرد. اعمال شریعی نزد مشائیان به منزله فرا رفتن از امور مادی و جسمانی و نیل به امور مجرد و کلی است. از مشخصهمی

شود. یعنی اگر فاعل به فعل و می  مل همیشه علم به عمل دارد و اینکه از سوی او این فعل صادر مهم عمل نیز این است که عا
توان آن فعل را عمل او دانست زیرا آنچه که بدون علم به آن صادر شود، در آن عنصر غایت و  نمی  عمل خود علم نداشته باشد،

در نگرش مشائی علم و عمل در تقابل با یکدیگر نیستند   .(328: 1392سینا، ابن) هدف وجود ندارد و صرفاً یک انفعال و تغیر است
شود یکی ادراک می  سینا عقل نظری به دو جهت و جنبه تقسیمابن و رابطه عموم و خصوص من وجه میان آنها برقرار است. نزد  

ه استوار است و یکی هم ادراک اموری اموری که تعلق به عمل ندارد مانند علم به آسمان و زمین که حکمت نظری به همین جنب
سینا، ابن )  که به عمل تعلق دارد مانند علم به اینکه عدل حسن است یا ظلم قبیح است و حکمت علمی به این جنبه استوار است

 سینا حکمت نظری و عملی در حیطه عقل یا قوه نظری است.ابن در نظر  .( 352: 2، ج1383

 پیشینه پژوهش
، تحقیقی به طور تخصصی به موضوع تأثیر عمل در  ها نامه و رسالهام شده در منابع کتابی، مقاالت و پایان بر اساس جستجوی انج

نپرداخته است. اما از تحقیقات زیر به عنوان پیشینه پژوهشی، رساله    (سیناابن)کندی، فارابی و    استکمال عقل نظری نزد مشائیان 
 توان نام برد:  می حاضر

سینا« که با راهنمایی مهدی قوام ابن( در رساله دکتری خود با عنوان »نقش علم و عمل در اندیشه ارسطو و  1394طه آگاه )
سینا  کند ارسطو و ابنمی  ارتباط علم و عمل پرداخته است. محقق بیانبه موضوع    ،صفری در دانشگاه شهید مطهری دفاع شده است

نمایند؛ ارتباط  گردد، این نسبت را تبیین میبر اساس عقل عملی و آراء جزئی حاصل از آن، که باعث انگیزش و شوق به عمل می
ل دو فیلسوف از سعادت در انسان نیز  میان قوای مدرکه و محرّکه در انسان، به وسیله همین عقل عملی توصیف گشته است. تحلی

اند، دیدگاهی است برخاسته از مبانی فلسفی ایشان  ای در حصول آن ایفا کرده که بر طبق آن، عقل و ادراکات عقالنی نقش ویژه
 که کیفیت آن در پژوهش حاضر بررسی شده است. 

خراشادی )نجمه  پایان1389زاده  در  عنوان  (  با  خود  ارشد  کارشناسی  دیدگاه  نامه  از  دین  و  عقل  توماس  ابن »رابطه  و  سینا 
یناس ئبه موضوع رابطه عمل و نظر پرداخته است. محقق توماس آکو  ،به راهنمایی جهانگیر مسعودی در دانشگاه پیام نورآکوئیناس«  

از   متأثر  بسیار  آئین مقمی  سیناابن را  از وحی  منظور  معتقد است که  بایدها و داند و در تعریف وحی  دس مسیح است که شامل 
توماس هم به تطابق و تعامل آنها معتقد است    ،در بیان رابطه عقل و دین  باشد که عمل به آنها سعادت را بدنبال دارد.می  نبایدهایی

وماس معتقد است اما برای آنها استثنائاتی قائل است که از آن جمله در باب تثلیث ت  ؛داندمی   پذیری دینی را عقل هاو او هم گزاره 
دهد. از نظر توماس هم تعارض عقل و دین، یک می کند و حال آنکه عقل به توحید و وحدانیت دستورمی که وحی به تثلیث حکم

باشد. لذا دراین می  تعارض ظاهری است یعنی این که در واقع تعارضی میان آن دو وجود ندارد. از نظر او نیز راه حل تعارض، تأویل
 سیناست. ابن تأثر از باب بسیار م

ارشد خود با عنوان »تأثیر حکمت نظری و حکمت عملی بر حیات معنوی از  نامه کارشناسی( در پایان1396)  عاطفه سعادتی
به موضوع رابطه عمل و نظر پرداخته است.   ،در دانشگاه حکیم سبزواریدیدگاه عالمه طباطبایی« به راهنمایی محمدکاظم علوی  
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سطو به طور نه چندان صریح بیان کرد و پس  بود که ارای  محقق در بیان تحقیق خویش آورده است: حکمت عملی و نظری ایده
سینا و مالصدرا ابنی حکما اسالمی از جمله سهروردی هاتر دنبال کردند ولیکن در بحثاز او دیگر فالسفه غربی به صورت واضح

ن هم دارد  بینی اسالمی و همچنین قرآاما ریشه در جهان  ؛بندی آن به عملی و نظری کامال پذیرفته استموضوع حکمت و تقسیم
باشد در واقع ایمان و اعتقادات همان  می  رو و منطبق بر حکمت نظری و عملیو اما نظریه حیات معنوی عالمه طبابایی دنباله

 . حکمت نظری است و عمل صالح همان حکمت عملی است
 در هیچ کدام از تحقیقات باال بحث تأثیر عمل بر استکمال عقل نظری مدنظر نبوده است.

 شروش پژوه
تحلیل است که -روش تحقیق تحلیل منطقی برای پاسخ به مسائل اصلی تحقیق است. بر همین اساس از نوع تحقیقات توصیفی

ی مورد نیاز این تحقیق با  هاپردازد. داده می  گیریو تحلیل محتوای مرتبط با موضوع به نتیجه   هابا گردآوری توصیف و تبیین داده 
 استفاده از منابع کتابخانه و اینترنتی جمع آوری شده است.  

 هایافته

 نقش عمل در استکمال عقل نظری نزد کندی  .1

نفسانی که صور اشیاء را مجرد از  ای  به موضوع عقل پرداخته و آن را چنین تعریف کرده است: »قوه   فی العقلکندی در کتاب  
( قسم 1  :(. بر اساس نظر کندی عقل بر چهار قسم است385:  1355)الفاخوری،    کند«می  آنها، یعنی انواع و اجناس درکهیوالی  

اول آن عقل بالقوه است که متعلق به نفس است یعنی مادام که نفس بالفعل صورت معقولی دریافت نکرده است و فقط قوۀ تعقل  
عقلی که در خود نفس از حال قوه خارج شده و فعلیت یافته است. یعنی صورتهای    (2  است.  آن را دارد، عقل بالقوه در این مرحله قائم

معقول از طرف او اکتساب شده و درون نفس به مقام فعلیت رسیده است و آن صورتها اینک در اختیار اوست و آماده این است که  
ی غیر از خود اظهار کند. مانند نوشتن که نویسنده آنرا آموخته و  هر زمان بخواهد یکی از آنها را بدر آورد و بکار اندازد و به موجود

افتد و فعل آن از نفس به می  عقلی که بکار  (3  نزد خود ثابت و محفوظ داشته است تا هر گاه که بخواهد این هنر را بکار اندازد.
است که در آنجا صورتهای عقول از پیش  یابد و فرق آن با مرحله سابق این  می  رسد و برای دیگران نیز بالفعل وجودمی  ظهور

افتد یا در می  یابد و به کارمی  بدست آمده و بر جای خود ثابت و ساکن مانده بود. در اینجا آن صورتهای تحصیل شده بالفعل ظهور
ساب کند  ابتدای اکتساب خویش است. به هر صورت وجه ممیز این مرحله فعالیت نفس است. خواه برای اینکه صور معقول را اکت

عقل اول یا عقلی که    (4  نامد.می   خواه برای اینکه صور مکتسب را بکار اندازد و ظاهر سازد. کندی خود این مرحله را عقل ثانی
بخشد اگر چیزی بالقوه باشد به ذات خود قادر  می  کند و فعلیتمی  پیوسته بالفعل است و اوست که نفس را از مرحله بالقوه خارج

 بود چون ذات پیوسته با آن است مدام خود را در حال فعلیت نگاه می  ه فعلیت رساند. زیرا اگر آنرا چنین توانایینیست که خود را ب
داشت پس آنچه بالقوه چیزی است باید بوسیله شئ دیگری که بالفعل همان چیز است به فعلیت درآید. به عبارت دیگر عقل  می

عقل بالفعل که همواره   .(386:  همان)  سازدمی  ت که عاقل بالقوه را عاقل بالفعلاول مبدأ و علت همه معقوالت است. عقل اول اس
رساند، زیرا نفس خود بخود قادر نیست خود را فعلیت بخشد. عقل بالفعل  می  بالفعل است و نفس را از مرحله بالقوه به مرحله بالفعل

بر این اساس اگر عقل بالفعل وجود   .( 5-4:  1983کندی،  از نفس انسان است )ای  همان عقل اولیه است که حاوی کلیات و مرتبه
حنا الفاخوری در زمینه    .(228:  1349رسید )داوودی،  نمی  ماند و به فعلیتمی   نداشت که پیوسته بالفعل نبود عقل انسانی در حال قوه 

 نویسد:  می چگونه ارتباط عقل بالفعل با عقل بالقوه نزد کندی چنین

شوند و نفس به هنگام چنین می  »انواع و اجناس هنگامی که با نفس آدمی اتحاد پیدا کردند معقول آدمی
که در چیزی بالقوه  گردد در حالی که پیش از این اتحاد عاقل بالقوه بود. چیزی  می   اتحادی عاقل بالفعل
تواند خویشتن را فعلیت بخشد و از این رو باید به وسیله چیز دیگری که بالفعل  نمی  باشد به خودی خود

سازد یعنی با این  می  همان چیز است به فعلیت درآید. پس آنچه نفس را که عاقل بالقوه است عاقل بالفعل
کلیات است. به بیان دیگر در پی اتحاد این کلیات با   دهد عینمی  انواع و اجناس یا به تعبیری کلیات اتحاد

 شوند«می  باشد که در آن کلیات اشیاء حاصلمی  شود یعنی برای او نوعی از عقل می  نفس، نفس عاقل 
   .(387 همان:)
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انی  نگرش کندی به نوعی ارتباط یکسویۀ عقل فعال برای به فعلیت رساندن عقل در نفس انسانی و برای عاقل شدن نفس انس
 است. رویکرد کندی در تأکید بر این نوع از ارتباط یکسویه، در جهتِ تأکید بر توافق میان عقل و وحی است. 

کندی سعی دارد که میان عقل و وحی توافق ایجاد کند. به نظر کندی فلسفه معرفت حقیقت اشیاء است و این علم شامل  
امبران نیز از طریق وحی به جستجوی حقیقت و عمل به فضیلت بوده اند.  ربوبیت، علم توحید، اخالق و تمام علوم مفیده است. پی

در دین تأکید بر عمل است و فلسفه نیز مجموعه هر علم مفید و راه فراگیری آن و دوری جستن از هر چیز زیان آور و مقابله با آن 
ری از رذایل اعالن داشته اند. فلسفه یا  و کسب تمام چیزهایی است که پیامبران برای عمل به فضایل مورد قبول خداوند و دو

به نظر کندی دین بنا بر مشیت    .(105:  1، ج1983استکمال عقل نظری برای اقامه دلیل برای قبول یا عدم قبول آن است )کندی،  
یامبر به  شود و از این رو با توفیق و حمایت و الهام و رساالت الهی است که پمی  خداوند از طریق تزکیه و اشراق نفوس حاصل

شود. بنابراین اعتقاد کندی چنین بود که علم الهی عالی تر از علم بشری است زیرا علم الهی بی واسطه است و از می حقیقت نائل
شود و نیازی به زمان ندارد؛ اما علم فیلسوف از راه منطق و برهان و با تحقیق و تالش و به مرور می  طریق الهام بر پیامبر نازل

شود و راه رسیدن دیگران  می  آید. علم دین بنا بر مشیت خداوند و پس از طی تزکیه نفس توسط پیامبر به او اعطامی  زمان به دست
 . (601: 1362به این علم ایمان به خداوند و وحی است )شریف، 

برداشت است. به نظر که کندی درباره رویا و خواب بیان داشته قابل  ای  ارتباط میان عمل و استکمال عقل نظری در نظریه
کندی رویا دارای دو ویژگی است که از یکسو عبارت است از تعطیل عمل حواس و پرداختن نفس به اندیشه و تفکر محض )تعقل( 

ی زمان هااست که هنگام خواب پس از قطع رابطه با فعالیتای تعریف کرده است و ویژگی دیگر آن چنین است که صورت ذهنی
گیرد. به همین دلیل است که قوه مصوره از این رو که در رویا از تأثیر اشیای خارجی می  وه خیال )مصوره( انجام بیداری، به وسیله ق

تواند با دخل و  می  تواند تصویرهای مرکبی بسازد و این امر در رویا به این دلیل که نفس فعال استمی  و جسمانی برکنار است
هد یا از آنها استنتاجات الزم به عمل آورد. به نظر کندی با اعمال عبادی نظیر  تصرف در بعضی صور خاص حتی از آینده خبر د

: 1372)ماجد فخری،    اندی خود را رها کرده هاطهارت، قادر به دیدن خوابهای عجیب و همصحبتی با دیگر نفوسی شود که بدن
 . (606: 1362؛ شریف، 103

 نقش عمل در استکمال عقل نظری نزد فارابی   .2

آورد و صور بالقوه را  می  ده فارابی عقل )عقل فعال( همان فاعلی است که عقل بشری را از حالت بالقوه به حالت بالفعل دربه عقی
عقل فعال   .(36- 35:  1366)فارابی،    سازدمی  را قابل رویت  هاکند همانگونه که خورشید چشم را قادر به دیدن و رنگمی  بالفعل

است که قوام هر چیز به آنهاست. در مرتبه اول از این مبادی مبدأ اول جای دارد در مرتبه بعدی عقول  ای  یکی از مبادی ششگانه
قرار دارند و پس از آنها عقل فعال به عنوان یازدهمین عقل مفارق و واپسین مبدأ غیر مادی و قوام بخش جهان جای گرفته است 

ی معقولی که قائم هاظر فارابی عقل انسانی به ذات خود عقل بالفعل نیست. همچنین معقوالت بالقوه یعنی صورتبه ن  .(27:  همان)
توانند به شکل صورتهای معقول درآیند بلکه این هر دو یعنی هم عقل  نمی  به ماده و واقع در اشیای جسمانی هستند خود به خود 

که در اجسام جای دارند محتاج آن هستند که شئی دیگر آنها را از قوه به فعل  ای  قوهکه در انسان است و هم معقوالت بالای  بالقوه
 . (63-62: 1986)فارابی،  نامدمی دهند عقل فعالمی درآورد. فارابی این شئی که عمل واحدی را با دو جنبه مختلف انجام

بصورت فی نفسه وجود ندارد و به چیزی بیرون از    به نظر فارابی کمال انسان در ادراک مبادی عقلیه است. این کمال در انسان
عقل   .(102-101:  همان)  کندمی  ذات خود برای نیل به آن محتاج است. عقل فعال انسان را به سوی کمال و غایت خود هدایت

ام سماوی  فعال هم هدف کمال و هم وسیله رسیدن به کمال است. از وظایف عقل فعال در عالم کون و فساد نظارت بر تأثیر اجر
بخشد که تبدیل قوه معقول به  می  همچنین عقل فعال به انسان صورتهای کلی را  .(71:  1366بر هیوالی نخستین است )فارابی،  

عقل فعال    .(35  همان:)  شودمی   فعلیت عقالیی است که انسان با آن به سوی کسب کمال یعنی علوم و معقوالت اولیه رهنون
کند زیرا انسانی که به مرحله عقل مستفاد رسید و به عقل فعال متصل شد به ادراک عقول مفارقه  می سعادت را نیز به انسان اعطا 

 .(74 همان:شود که همان سعادت انسان است )می شود و تبدیل به انسان الهیمی و اشیاء عالم باال نائل
چیزهایی است که به وسیله آنها و از طریق آنها و در آنها علم حق حاصل شود و عقل  به نظر فارابی عقل نظری مشتمل بر  

:  1408)فارابی،    شودمی  عملی آن است که مشتمل بر سعادت است و مشتمل بر چیزهایی است که به واسطه آنها سعادت حاصل
وعی حرفه و مهنه خاصند و مهارت در آنها  شود، »مهنی و صناعی اموری هستند که نمی  عقل عملی به مهنی و فکری تقسیم  .(64
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خواهیم  می  فضیلت مهنی نام دارد مانند نجاری، کشاورزی، طب و خیاطی. فکری اموری هستند که به وسیله آن ما نسبت به شئی که
ار امکان  کنیم که آیا عمل به آن کار ممکن است یا نه و اگر عمل به آن کمی  آن را انجام دهیم در همان حین عمل شناخت کسب

نزد فارابی عقل عملی عقلی است که جوهر نفس به    .(30:  1405)فارابی،    دارد چگونه شایسته است که آن عمل انجام پذیرد«
عقل عملی برخالف عقل نظری که ذاتی است، مکتسب   .(74تا:  )فارابی، بی  شودمی  گردد و جوهر عقلی بالفعلمی  واسطه آن کامل

به مرحله باالتر صعود کند. ای  شود که عقل انسان از مرحلهمی  شود و سببمی  آوردن تجارب تقویت  و بواسطه انجام عمل و بدست
شود و جوهر عقل نظری به واسطه عقل عملی از حالت بالقوه به می به این معنا که تقویت عقل عملی سبب استکمال عقل نظری

 رسد. می حالت بالفعل

کسب نکرده است. پس هنگامی ای  باشد تا زمانی که هنوز تجربهمی   بالقوه»و این عقل عملی ابتدا فقط  
گردد و این عقل بالفعل با زیاد  می  را حفظ کرد عقل بالفعل  هاکه تجربه کسب کرد و این عقل آن تجربه

)فارابی،   یابد«می  کند در هر سنی از عمر انسان که باشد افزایش و رشدمی  یی که کسبهاشدن تجربه
1405: 55).   

در این نگرش، فارابی نظر کندی درباره بالفعل شدن عقل بالقوه توسط عقل فعال را توسیع داده است. به این معنا که تأکید بر  
 عقل عملی و تأثیر تجربه در استکمال آن دارد. 

ی دنبال کرد. به نظر  فارابی در فیلسوفان اسالمی اولین متفکری بود که مسئله اتصال نفس با مبدأ را بر اساس برهان فلسف
کند دریافت نماید. این  می تواند با مکاشفه و اشراق، صوری را که عقل فعال افاضهمی رسد کهمیای فارابی نفس انسانی به مرحله 

تواند به عقل فعال متصل شود، یا از طریق تعقل که چنین می دریافت بدون واسطه حواس است. به نظر فارابی انسان از دو طریق
ی فلسفی است؛ یا اتصال از طریق تخیل است که در این  هاتی را فیلسوف دارد زیرا اتصال با عقل فعال سرچشمه کلیه معرفتحال

هنگامی انسان از مراتب عقل هیوالنی،   .(218-221:  1361)کربن،    حال اتصال سرچشمه الهامات و وحی و رویای پیامبرانه است
شود که به واسطه  می  به عقل منفعل انسان افاضهای  ل مستفاد رسید از جانب عقل فعال، قوه بالملکه و بالفعل گذشت و به مرحله عق

آن قوه قادر خواهد شد حدود اشیاء را دریابد و افعال را به سوی سعادت جهت دهد. بُعد دریافت سعادت مرتبط به عقل عملی است 
افعال سبب آنها وارسته شده و صور کلی را دریابد   شود که نفس انسان از شواغلمی  که این موضوع بواسطه    مادی و توجه به 

نزد فارابی نیز اتصال نفس به عقل فعال در خواب و در بیداری به سبب اعمالی است که عالیق مادی در   .(80- 79: 1366)فارابی، 
مال قوه متخیله به دریافت کند. به نظر فارابی اولین قلمرو ورود عقل فعال به فضای نفس خواب است اما استک می  انسان را کم

شود در بیداری نیز  می  شود بلکه عقل فعال در همان حالتی که به هنگام خواب بر متخیله واردنمی  حکایات و نماد در خواب محدود
نزد فارابی بحث عمل در استکمال عقل نظری ضمن بحث سعادت مطرح   .(93:  1986)فارابی،    سازدمی این قوه را مفیض خویش

رسند که معقوالت را به طور واضح درک کرده و به فضیلت عمل کرده باشند. بواسطه  می  است به نظر فارابی کسانی به سعادت
که به معقوالت دست یافته و   در جهت دیگر کسانی .( 75: 1366)فارابی،  عمل است که انسانها به فطرت انسانی سلیم برخوردارند

آنها را ادراک کرده باشند اما به آن عمل نکرده باشند در عذاب به سر خواهند برد و استکمال نیافته اند و اعمال ناشایسته آنها موجب 
)فارابی،    ابندینمی  ی ناشایسته برای آنها شده و از این رو به کمال عقل نظری یعنی اتصال به عقل فعال و سعادت نیز دستهاهیأت
 . (143و133: 1986

 سینا ابن نقش عمل در استکمال عقل نظری نزد  .3

( عقل فعال آخرین عقل  82- 81:  1363سینا،  ابنسینا عقل فعال موجودی مفارق از ماده و بیرون از نفس انسان است )ابن در دیدگاه  
: 1371؛ 315: 1364سینا، ابن) آوردمی از قوه به فعلیت دراز عقول دهگانه است و مبدأ صور معقول و کلی است که عقل انسان را 

 . (215: 2، ج1404؛ 304
 کند: می عقل نظری و عملی را چنین تعریف الحدودسینا در رساله ابن

  است از قوای نفس که ماهیات و مفاهیم کلیه را از آن جهت که کلی هستند قبولای  »عقل نظری قوه 
که به  ای در نفس که مبدأ تحریک قوه شوقیه است به سوی امور جزئی  استای کند و عقل عملی قوهمی

 . ( 88: 1400سینا، ابنبخاطر غایت معلوم یا مضنون الخیریه اختیار کرده است« )
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سینا چنین است: جوهری که ابن شود. تعریف عقل فعال نزد  می  عقل نظری به عقل هیوالنی، بالملکه، بافعل و مستفاد تقسیم
است و ماهیتی است که ذاتا مجرد است و غیری او را از ماده و عالیق آن تجرید نکرده است و آن ذات و ماهیت   ذات آن صوری

شود که تعریف آن اینگونه است: جوهری است با صفت ذکر شده  می   هر موجودی است و یا از این جهت که به آن عقل فعال گفته
سینا دلیلی  ابن به نظر  .(89- 88 همان:) به فعل است به وسیله اشراق بر آن برای آن که شأن آن خارج کردن عقل هیوالنی از قوه
توان آورد این است که نفس ناطقه انسانی در مرحله کودکی خالی از هر  می  که برای استکمال عقل نظری انسان توسط عقل فعال

آیند. عامل این معقوالت نه حس و تجربه است  می  بدیهیات در آن پدید  گونه صورت عقلی است اما پس از مدتی، معقوالت اولی یا
چنین است که معقوالت سینا  ابن  نظر  .(176:  1371سینا،  ابن)  و نه تفکر و استدالل بلکه مبدأ دیگری است که عقل فعال نام دارد

لقوه است برای تبدیل به  از ابتدا بصورت بالفعل در نفس انسانی حاصل نیستند بلکه نفس ابتدا عاقل بالقوه است و هر چیزی که با
  ،فعلیت نیاز به عامل دارد. از این رو

بالقوه مناسب و  با عاقل  بالقوه را تبدیل به فعلیت کند و این عامل  باید باشد که نفس  بالفعلی  »موجود 
سنخیت دارد و نسبت آن به عقول انسان مانند نسبت خورشید به چشم است یعنی همانطور که اگر نور 

تابد همانند رنگها، دیده نخواهند شد اگر نور عقل  می  د و اجسامی که خورشید بر آنها نباشد خود خورشی
: 1385سینا،  ابنشوند« )نمی  فعال بر نفوس بالقوه انسان اضافه نشود هم صور معقول، معلوم و معقول نفس 

321).   

 سینا استکمال عقل نظری در انسان بواسطه عقل فعال است:  ابن در دیدگاه 

عقل نظری و کیفیت بیرون آمدن آن از قوه به فعل اثبات کردیم که نفس انسان با حدوث بدن »در مورد 
حادث است و دارای عقل نظری است. این قوه عقل نظری در ابتدا عقل هیوالنی است. ناچار باید سببی 

بالفعل در وجود داشته باشد تا آن را از حد قوه به فعل درآورد و آن جوهری مجرد است که صور معقوالت  
 . (64: 1331سینا، ابنآن موجود است« )

سینا نفس در مرحله عقل هیوالنی تنها قوه و استعداد قبول صور را دارد و بالفعل واجد هیچ صورت معقولی نیست و ابن به نظر 
سوس باشد  چنانچه غیر از این باشد یعنی دارای صورت باشد آن صورت یا صورت محسوس است یا صورت معقول. اگر صورت مح

باید صالحیت پذیرش هیچ صورتی غیر از آن صورت را نداشته باشد و اگر صورت، صورت معقول باشد به طور مستقیم هیچ صورت 
باشد  می  تواند بپذیرد در حالی که نفس در مرحله عقل هیوالنی استعداد محض است و پذیرای هر گونه صورتینمی  معقول دیگری را

 . (97: 1363سینا، ابن)
شود.  می  سینا عالوه بر تأثیر عقل فعال بر فعلیت یافتن عقل در انسان آالت بدنی انان نیز سبب استکمال عقل نظری ابن ه نظر  ب
 نویسد: می االشارات و التنبیهاتسینا در نمط ششم ابن

بدنی یابد. نفس ناطقه به سبب آالت می  »نزد نفس ناطقه انسان است که ترتیب وجود جواهر عقلی خاتمه
  .(132-131، 1339سینا، ابن) شود نیازمند استکمال است«می  و افاضاتی که از سوی مبادی عالیه به او

شود می   سینا علت پدید آمدن نفس ناطقه در انسان عقل فعال است و به همراه پدید آمدن بدن انسانی حادثابن در دیدگاه  
 . (108: 1363سینا، ابن)

سینا تصرف نفس در صور  ابنیابد. از نظر  می  عقل فعال با قوه متخیله انسان به معقوالت کلی دستسینا با ارتباط  ابن به نظر  
سینا، ابنسازد. )می  ی مجرد از عقل فعال آماده هاخیالی و در معانی جزئی به کمک قوه وهم و مفکره نفس را برای پذیرش صورت

آورد زیرا نمی  یالت نباشد عقل فعال عقل انسان را از قوه به فعل دراما اینگونه است که تا زمانی محسوسات و متخ  ؛(97:  1339
  ی مجرد در عقل تبدیل هاافتد آن خیاالت به صورتمی  شوند و تابش عقل فعال بر خیاالتمی  محسوسات و متخیالت موجود

 . ( 123: 1383سینا، ابنشوند )می
کند. سبب نیاز نفس به این قوه اعمال اختیاری انسان است.  می  تدبیراست که نفس به واسطه آن بدن را  ای  عقل عملی آن قوه

شود و از آنجایی که در می  انجام اعمال اختیاری تنها با علم به این اعمال ممکن است. اعمال و افعال انسان از عقل عملی صادر
آن فعل به یک رأی و نظر جزئی نیازمند  یابد عقل عملی برای انجام  می  عالم واقع هر فعل انسان به صورت جزئی و مشخص تحقق



 

 
 سینا( ی، ابنفاراب ، ی )کند انیدر آراء مشائ ینقش عمل در استکمال عقل نظر یبررس 

 

 

JPI, 2022; 16 (39): page 739 

739 

شود. عقل نظری با استفاده از مقدمات  می   که عقل نظری آن را ادراک کرده است استخراجای  است. این رأی جزئی از رأی کلی
عقل   شود و این آراء کلی پشتوانه و منبع اصلی عمل انسان است.می  بدیهی اولیه، مشهورات یا تجربی به ادراک آراء کلی نائل

دهد و به یک رأی جزئی که برای صدور فعل مورد نظر نیاز  می  عملی با یافتن جزئیات مخالف آن رأی کلی را با آن جزئیات تطبیق
شود. بنابراین عقل عملی در عمل خود توسط عقل نظری می  یابد و پس از آن مرحله است که فعل از انسان صادرمی  است دست

سینا کار عقل عملی در حوزه قبیح و جمیل و مباح است و آنرا از مبادی  ابندر دیدگاه    .(168:  1387شود )مصطفوی،  می  یاری
کند که از مظنونات هستند که غیر از تجربیات وثیقه اند. در می  مشهورات و مقبوالت و مظنونات و تجربیات واهی و سستی اخذ

بنابراین عقل    .(214:  1363کند )داناسرشت،  می  ها را اخذحالیکه عقل نظری کارش واجب و ممکن است که از مقدمات اولیه آن
 عملی در استنباط احکام جزئی نیازمند معقوالت افاضه شده بر عقل نظری توسط عقل فعال است: 

گردد و عقل عملی برخالف عقل نظری مبدأ فعل  می  »عقل نظری مبدأ دریافت است و از عالم باال منفعل
گردد و عقل عملی بر خالف عقل نظری مبدأ می  گوناگون است و از عالم باال منفعلی  هافعل  و مصدر

ی گوناگون است و در بدن و این جهان دارای تأثیراتی است بنابراین عقل عملی در هافعل و مصدر فعل
طلبد و تکالیف خود را با  می  تشخیص موارد عمل که انجام آن حتمی است ناچار از عقل نظری استمداد

کند چون انجام عمل در عقل عملی بدون دریافت می  الحظه مقدمات کلی به وسیله عقل نظری معینم
یابد و همانطور که بیان شد مبدأ دریافت عقل نظری است لذا سرپیچی و مخالفت عقل عملی نمی  تحقق

 . (94: 1339سینا، ابن) «باشدنمی از عقل نظری جایز

یابد که این استعداد سبب ارتباط می  هنگام مشاهده امور جزئی و توجه به آنها انسان استعدادیسینا چنین است که  ن بنظر ا
شود اما بعد از این ادراک در اثر توجه به عالم جسمانی و یا توجه به صورتی دیگر فعلیت صورت ادراک پیشین  می  نفس با عقل فعال 

شود برای یادآوری آن باید به عقل فعال  می   ی که فرد از صورتی کلی غافلماند. هنگاممی  رود و تنها استعداد آن باقیمی  از بین 
سینا نفس انسانی بر اساس ممارست عملی و اشتغال دائم به درک کلیات و صورتهای معقول ابندر دیدگاه    .(96:  همان)  متصل شود

 ال و پیوستگی دایم به عقل فعال دستو دوری از شواغل مادی و توجه کامل به امور عقلی و مالحظه عقل فعال به ملکه اتص
سینا،  ابن)  شودمی  است که صورت تمام صور معقول در آن منعکسای  یابد. در حقیقت نفس انسانی در این حالت مانند آیینهمی

1385 :337) . 
فعال و به فعلیت رسیدن سینا ارتباط عمل و نقش آن در استکمال عقل نظری پس از اتصال قوه ناطقه انسانی با عقل  ابن به نظر  

آن از قوه است. در اینجا مسئله اینگونه مطرح است که افاضه صور معقول به نفس ناطقه انسانی به وسیله عقل فعال است اما 
شود و همچنین اشخاص با مراتب وجودی مختلف نمی  گیرد برخی صور معقول به نفس انسان افاضهمی  هنگامی این اتصال صورت

کند که صورتهای کلی که از عقل فعال می  سینا این موضوع را اینچنین تحلیلابن برند.  می  از صورتهای عقلی بهرهبه نحو متفاوت  
شود بر حسب قابلیت و استعدادهایی است که نفس آنها را برای خود حاصل کرده است. به همین  می  بر نفس ناطقه انسانی افاضه

شود و مراتب نفوس اشخاص در ادراک صور معقول یکسان نیست. این  نمی  افاضهدلیل است که تمام صور معقول به نفس انسانی  
موضوع به سبب نقصان نفس افراد و نیاز به تزکیه و تهذیب نفس انسانی برای دریافت صور کلی است زیرا عقل فعال برای افاضه  

عقل نظری پس از اتصال به عقل فعال، بنابراین در بحث استکمال    .(199:  1، ج 1385صورتها نقص و کاستی ندارد )ملکشاهی،  
که نفس ناطقه متوجه و به تدبیر ای  مانع و محدودیت به سبب ارتباط تدبیری نفس ناطقه با بدن و قوای آن است. به هر اندازه

حرف  ماند و برعکس هر چقدر از تدبیر بدن و قوای آن که امور مادی است منمی   قوای نفس بپردازد از قبول فیض عقل فعال باز 
یابند. بنابراین دور شدن از شواغل می  شود و به صور کلی متوجه باشد، معقوالت بیشتری در نفس ناطقه و عقل نظری ظهور و بروز

 (. 177: 1371سینا، ابن) مادی و بدنی و احزان و اشواق و افکار مربوط به آن سبب استکمال عقل نظری است
م فعل در انسان تصور چیزی همراه با موافقت آن تصور است، بنابراین زمانی که  سینا چنین است که اراده برای انجان بنظر ا

رود در این صورت تصور آن برای فرد همان اراده آن چیز است می  کند و پس از آن به دنبال تحصیل آنمی  انسان معنایی را تصور
در واقع    .(21:  1391سینا،  ابن)  کندمی  یل آن رااما انسان همیشه بعد از تصور شئ و در صورتی که مالئم با او باشد قصد تحص

کند. این تصور به این صورت می  کند آن چیز را یا به صورت ظنی یا تخیلی یا علمی تصورمی  انسان هنگامی که چیزی را اراده
عتقاد شوقی برای  داند. بر این اساس از این تصور و امی  است که با شئ تصور شده موافق است یعنی اینکه آن را نیکو و نافع
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آورد. بنابراین اعمال انسان  می  کند و پس از آن قوای موجود در عضالت، آلت تحصیل آن را به حرکت در می  تحصیل آن تبعیت
سینا اراده کلی یا همان صورت علمی چیزی با وصف کلیت، اراده اصلی برای انجام ابناز نظر    .(13  :)همان  تابع غرض و غایت است

اراده جزئی و متخصص شود فعل توسط فرد انجام فعل نیست   اراده در انسان   ؛(496:  )همان  شودمی  بلکه هرگاه    بنابراین علت 
باید از خارج بر او وارد شود، و آن امر یعنی سبب پدید آمدن ظن یا تخیل یا علم معین کننده فعل است بنابراین قدرت و اراده  می

در دیدگاه    .(21  :شود )هماننمی  که بواسطه تقدیر الهی است نباشد فعلی از انسان صادر  سینا بدون این مبادیابن انسان از نظر  
سینا علم یقینی علمی است که احتمال خطا در آن وجود ندارد و دارای وصف کلیت است و برخالف علم غیریقینی است که  ابن

تواند طبیعی و  می  بسوی غایت و خیر از این لحاظ هم  اراده  .( 332:  همان)  دلیلی مبنی بر مطابقت با خارج و صجت آن وجود دارد
تواند با  می  کندمی  هم اختیاری عقلی باشد. انسان هنگامی که با به فعلیت رسیدن عقل خود توسط عقل فعال، صور کلی را ادراک

استکمال دهد را  به نظر    ؛(296:  1404سینا،  ابن )  اختیار عقلی، عقل نظری خود  عقل نظری در    الشفاءیات  سینا در طبیعابن زیرا 
بردارنده حکمت نظری و عملی است. بنابراین تکمیل عقل نظری وابسته به عالقه نفس به بدن است و مدبر این عالقه عقل عملی 

دهد تا نفس در  می  سینا تمام قوای نفس انسانی را در مراتبی برای حکومت بر یکدیگر قرارابن بر همین اساس    .(41:  همان)  است
بنابراین کمال اول عقل نظری است که برای انسان   .(67-66:  1385سینا،  ابن)  نهایت به تکمیل عقل نظری و تزکیه آن دست یابد

به منزله صورت است و کمال دوم عقل عملی است که برای انسان به منزله ماده است و هیچکدام از این دو بدون یاری یکدیگر  
سینا، ابن )  مل مایه کمال است و مبدأ بدون کمال بیهوده و کمال و غایت بدون مبدأ محال استشود، زیرا علم مبدأ و عنمی  کامل
 . ( 184: 2، ج1404

  شود و با کاهش آن موانع کمترمی   بنابراین اگر بدن به امور مادی اشتغال داشته باشد بر سر اتصال با عقل فعال خلل ایجاد
انجام اعمالی که سببِ دوری از شواغل مادی و تحت انقیاد در آوردن قوای نفس   ( و این مهم تنها با عمل و216:  همانشود )می

سینا نفس پیامبر و نبی را  ابنحیوانی یعنی قوای شهوانی، غضبی و حسی توسط عقل عملی ممکن است. به همین علت است که  
بر آن نفس چنان    ر حال بیداری، فیض علمدارد و دنمی  داند که حواس آن را مشغولمیای  در عقل عملی و قوه متخیله در رتبه

شود می  شود و ملک به صورت بر او ظاهرمی  شود که در حال خواب به نفس دیگران و از ملکوت، علم غیب بر او جاریمی  متصل
سینا درباره مراتب ابنتأثیر عمل در استکمال عقل نظری در بحثی که    .( 285:  1400سینا،  ابن)  کندمی  گوید و وحیمی  و با او سخن

 سینا نفوس انسانی پس از موت بدن به چهار قسم هستند: ابن به نظر  شود.می دارد، مشخصمی  نفوس بعد از موت بدن بیان
 ؛نفوسی که کامل در علم و عمل هستند (1
 ؛نفوسی که کامل در علم و ناقص در عمل هستند (2
 ؛ نفوسی که کامل در عمل و ناقص در علم هستند (3
 نفوسی که ناقص در علم و عمل هستند.   (4

اند که دارای درجه قصوای الهی هستند. این نفوس سینا چنین است که آنهایی که در علم و عمل کامل هستند سابقونن بنظر ا
مقارنت با اجسام و نفوس فلکی منزه و مبرا هستند. بعد از این  شوند و از هر گونه  می   پس از مفارقت از بدن به عالم عقول ملحق

گروه متوسطین و اصحاب یمین هستند که به دو قسم اند، قسمی که در عمل کاملند و در علم ناقص که مدتی از عالم علوی دور 
عالم قدس و طهارت بروند و به گروه  شوند تا از هیئات ظلمانی افعال بدشان در دنیا رهایی یابند و به تدریج به سوی  می   نگه داشته

 گیرند و به سوی آسمان عروج می  سابقون ملحق شوند و گروه دوم که در علم کاملند و در عمل ناقصند به نفوس فلکی تعلق
کنند تا به عالم عقلی راه یابند و گروه آخر ناقص در علم و عمل می  کنند و تمام اوصاف بهشت و احوالش را مشاهده و تخیلمی

الهی گرفتارمی  که اصحاب شمالند که به مرتبه سفلی تنزل در دیدگاه    .( 192- 187:  1371سینا،  ابن )  شوندمی  کنند و به عذاب 
آیند  می  کنند مانند اعمال عبادی با تهذیب نفس بدستمی  سینا اعمالی که انسان را از امور مادی دور و به امور مجرد نزدیکابن

 شوندمی  های کلی یا آنجایی که قوه ناطقه و عقل از آنجا آمده است، یادآورکنند و او را به صورتمی  ورکه انسان را از بدن و حس د
 . (349: 1390سینا، ابن)

 گیری بندی و نتیجهجمع
ده  سینا درباره نقش عمل در استکمال عقل نظری به دست داابنبر اساس تحلیلی که از آراء فیلسوفان مشائی نظیر کندی، فارابی و  

ی این نظریه بطور مجمل در آرائ کندی ضمن بحث رویا و اتصال نفس به  هاتوان جمع بندی کرد که اولین بارقهمی  شد، چنین
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ی کالمی  هاصورتهای معقول در رویا یاد شده است. از این رو که آراء کندی بیشتر تحت تأثیر نگرش یونانی به فلسفه و نظریه 
است، بحث او درباره عمل و نظر نیز ضمن این موضوع دسته بندی شده است و تنها ارتباط نظر و عمل  درباره جدایی دین و فلسفه  

ی فیلسوفان پس از هااما بحثی که وی در ارتباط با رویا داشته، در نظریه  ؛ضمن بحث دین و فلسفه و توافق آنها بحث شده است 
ال عقل نظری ضمن بحث سعادت مطرح شده است. فلسفه فارابی به او پیگیری شده است. نزد فارابی بحث ارتباط عمل در استکم

های کلی یا آنچه خداوند از طریق وحی برای انسانها نوعی به فعلیت رسیدن عقل بالقوه انسانی است که ضمن آن با دریافت صورت
 عقل نظری و عملی را دو طرفه  فرستاده، به سعادت خود یعنی استکمال قوه ناطقه و عقل نظری نائل شوند. فارابی ارتباط میان

داند و تنها با عمل است که عقل نظری استکمال یافته و  می  داند و یکی را صورت و دیگری ماده برای استکمال عقل انسانیمی
با ابنسینا، نقش عمل در استکمال عقل نظری دارای صورتی مابعدالطبیعی است.  ابن رسد. در فلسفه  می  انسان به سعادت سینا 

سینا ابن داند، رابطه علم و عمل را دوسویه دانسته است.  می  یفی دوباره از عقل نظری که آن را مشتمل بر حکمت نظری و عملیتعر
کند که استکمال قوه عقل انسانی از بالقوه و هیوالنی تا مستفاد بواسطه عقل فعال است اما پس از آنکه عقل انسان  می  هر چند بیان

در شدت و مراتب واالتر نیاز به اعمالی دارد که بواسطه آن از امور مادی و جسمانی فارغ شده و قابلیت    فعلیت یافت، برای اتصال
دریافت و اتحاد با صور کلی را داشته باشد که همان اتصال به عقل فعال و نهایت استکمال عقل نظری است. بنابراین تفاوت نظر 

که  ای  سینا، عمل صرفاً در مرحله ابن راتب هیوالنی، بالملکه و مستفاد است. نزد  سینا با دو فیلسوف پیشین در تأثیر عمل در م ابن
شود که عقل انسان پیوسته در اتصال با  می  شود زیرا سببمی  رسد، سبب استکمال عقل نظریمی   عقل انسانی به مرتبه مستفاد

 نظری و عملی در مراتب بالقوه تا بالفعل هست.عقل فعال باشد. اما نزد کندی و فارابی، ارتباط دو سویه برای استکمال عقل 

 های تحقیقنوآوری
توان اشاره داشت: الف( تحلیل سیر تکاملِ اندیشه فلسفی می  های زیر بر اساس نتایجی که در تحقیق حاضر حاصل شد، به نوآوری

سینا این تأثیر داده شد که از کندی تا ابندر فیلسوفان مشائی بر اساس نظریه ارتباط میان علم و عمل؛ در ضمن این موضوع نشان  
در نظریه نقش عمل در استکمال عقل نظری، فیلسوفان    از بُعد دینی و اخالقی به بُعد مابعدالطبیعی توسیع داده شده است. ب(

فسیر کرده  مشائی بحث سعادت را از امری مرتبط با عالم دنیوی به بحث استکمال عقل هیوالنی در نفس انسان به عقل مستفاد ت
توان به روابط دوسویۀ عمل در نفس انسانی و فعلیتِ عقل مستفاد به عنوان دستاورد در نظریه مشائیان تأکید  می  اند. در این نظریه

 داشت. 
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