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Abstract 

This article employs an analytical-descriptive and, to a certain extent, a comparative 

methodology to examine the prominent views of Muslim philosophers regarding practical 

reason and its origins as rooted in Aristotle's works. Then, a novel explanation of Avicenna's 

opinion regarding the cognitive or stimulating nature of practical reason based on his 

principles of psychology is presented and briefly contrasted with Farabi's opinion. The role 

of practical reason in Avicennian ethics is subsequently examined in light of the dual 

meanings of practical wisdom in his works. The findings of this study indicate that Avicenna, 

based on his foundations in the separation of faculties, never attributed a single action to two 

faculties in an essential and primary manner. Consequently, the perception of reasonable 

generalities is an essential act of theoretical reason, and the perception of particulars is an 

essential act of the animal soul's faculties. Therefore, Avicenna does not consider practical 

reason to be a cognitive faculty. The essential act of practical reason is the inference of the 

beauty or ugliness, and goodness or badness of partial acts as evidenced by perceptual 

faculties. This function of practical reason has a negative preliminary role for practical 

wisdom as science and a positive, stimulating role for practical wisdom as a virtue. However, 

one should not overlook the other significant function of practical reason in producing moral 

propositions generally accepted by the common people.  
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 ینویو نقش آن در اخالق س یعقل عمل

 2یحسن تهران دیزهرا س دهیس ،1فرزانه ذوالحسنی

 چکیده

ان در مورد  مس  ل  یاز آراء ش  ا ح حا ا یابتدا گزارش   یقیتطب یو تا حد یفیتوص   -یلیمقاله با روش تحل نیدر ا

  ای یدر مورد ادراک س  ینا ابن یاو از رأ ینییش  ود آاهات تب  یآن در آثار ارس  طو عه   ه م   یها ش  ه یو ر یعقل ع ل

  یمورد بهرس یاال تقابل آن با اظه فاراباج  دوشو  یارائه م یو یافس شناس   یبه اساس مباا  یبودن عقل ع ل یایتحه

  یونیدر ا الق س   یاقش عقل ع ل س  یناابندر آثار  یدو گااه حا ت ع ل ی. در ادامه به اس  اس منااهدیگ یقهار م

قوا   کی ود در تفا یبه اس  اس مبنا س  یناابندهد که  یپژوهش اش  ان م نیا یها افتهی. هدیگ یقهار م یمورد بهرس  

عقل   یمنقول فنل ذات اتیاساس ادراک کل  نیدهد به ه  یبه دو قوت اسبت ا   یو ذات یبه احو اول رافنل  کیههگز 

ههگز   س   ب  نیرا بد یعقل ع ل س   یناابناس   ت و  یواایمدرکه افس ح یقوا یفنل ذات زیا اتیو ادراک جزئ یاظه

  یابا اس  تفادت از مدرکات قو یئو ش  ه افنال جز هیاس  تنباح حس  ن و قبخ و    یعقل ع ل یدااد. فنل ذات یمدرکه ا 

ا ت  ح یس  از و بها نهیو زم یس  لب یبه مثابه علم، اقش   یحا ت ع ل یبها یکارکهد عقل ع ل نیاس  ت. ا یادراک

  دیدر تول زیا یلعقل ع  ههیاقش مهم د دیابا انیم نیدارد. البته در ا یایتحه یجابیا یاقش    لت،یبه مثابه فض    یع ل

 عامه مهدم مغفول ب ااد. خسطدر  یا الق یمشهور یگزارت ها

  .یعقل ع ل ،ی، عقل اظهیحا ت ع ل ،ی، حا ت اظهینویا الق س ،نایسابن کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

شناسی اشان می دهد که ا تالف اظههای مبنایی مهوری به آراء اادیش ندان مسل ان در حوزت حا ت ع لی و ااسان

دارد. این ا تالفات اتایج متفاوتی در تبیین اقش عقل ع لی در شناسی ایشان وجود در مورد عقل ع لی در افس

فه به عنوان حای ی که آراء وی اقطه عطفی در تاریخ فلس سیناابنداشته است. در بین این اادیش ندان، ا الق درپی

 لی عاما در مورد عقل  ؛ای در جهت بخشی به اادش ندان پس از  ود داشته استاقش تنیین کنندت ،اسالمی است

پس از او وجود دارد که ا تالفات اساسی در تبیین اقش این قوت در  در فالسفههای متفاوت یا متنار ی بهداشت

و  سینابنااز سویی ریشه در ا تالف اظه مبنایی بین  سیناابنپس از  متفاهانرقم می زاد. موا ع متنوع  ا الق را

گهدد. در این در مورد عقل ع لی به می این دو حایم رأی ابهامفارابی در این  صوص دارد و از سوی دیهه به 

ش تالاشارت می شود؛ آاهات  ه أآراء متفاوت در مورد عقل ع لی از ارسطو تا حای ان متهایی از ا واهمقاله به 

 یا الق یةاظه اقش عقل ع لی درو سپس در مورد عقل ع لی رفع ابهام شود  سیناابناظه از  او یتبیینبا شود می

 مورد بهرسی قهار گیهد. سیناابن

   مطالعاتی پیشینه. 1

در اظه  ادراک ةحسن و قبخ اع ال جزئی به منزل استنباح ،از ر ا بهاجاار ،«سیناابنعقل ع لی در آثار » ةدر مقال

مقاالت . در غال  کت  و (0030بهاجاار،اک. ) تلقی شدت است ای ادراکیقوتگهفته شدت و به این مننا عقل ع لی 

 حائهی مهدیشود. ه ین تفسیه مالحظه می ،اادپهدا ته سیناابنهایی که به اوعی به عقل ع لی ازد و پایان اامه

منتقد است عقل اظهی و ع لی یک چیز هستند. تشایل قیاس ع لی و  های عقل ع لیکاووشدر کتاب  یزدی

م این مهاحل عقل اظهی را به ع لی تبدیل استنباح کار عقل اظهی است تنها تحهک و جهش به س ت ع ل ت ا

 توانمی سیناابن ةای در عهض اظهی. هه چند این قول را به عنوان اظهیه(203-200،ص0034)حائهی یزدی، کندمی

به  ، لییننی صغهای قیاس ع ،اما یای گهفتن این دو عقل و ایز ااتساب ادراک جزئیات مهبوح به ع ل ،پذیهفت

صاح  از  «سینانابجایهات منهفت شنا تی عقل ع لی ازد » سازگار ایست. در مقالة سیناابن عقل اظهی با اح صهیخ

 نی،)ذوالحس ه ین قلم هم   ن افی ادراک کلیات از عقل ع لی ادراک جزئیات به این قوت اسبت دادت شدت است

بتنی مدر مورد عقل ع لی دست یافته است که  سیناابنمؤلف به تفسیه جدیدی از رأی  ،روپیش ةاما در مقال ،(0090

نی که در این تهین موا در مبحث تفایک قواست. ه چنین در   ن مباحث به مقایسه و تحلیل مهم به مباای شیخ

لف ؤ. مشودمیته پهدا  ،است سیناابنکه در تقابل با فارابی رأی کید به ةمورد توسط حا ای مسل ان اتخاذ شدت با ت

 پهدازد. می سیناابنبه تبیین اقش عقل ع لی در ا الق  س و با تفایک دو مننای حا ت ع لی ازد شیخبه ه ین اسا
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 تاریخی پیشینه. 2

راء آاهات آ ؛شودمیهای موا ع حا ای مسل ان در مورد عقل ع لی در آثار ارسطو جستجو در این بخش ابتدا ریشه

  شود.میر به عنوان ا واه مهو ،اادی دربارت عقل ع لی داشتهتأملبه ی از اادیش ندان مسل ان که موا ع متفاوت و قابل 

ورد عقل م توان رد پای او را در آراء حای ان مسل ان درمیگذارتهین فالسفه یواان است که تأثیهاز یای ارسطو 

کند. میهک در یک حهکت ااتقالی، اقش عقل اظهی و ع لی را با هم مقایسه . وی در واکاوی عامل محیافتع لی 

های سپس فهضه هات است.  پذیهد و با تخیل و یا شوقمیجام گوید این حهکت ه وارت با توجه به غایتی اامیاو 

 کند:میمورد عامل محهک بهرسی مختلف را در 

دربارت هیچ امهی که با ع ل ارتباح  0چه، عقل اظهی ؛محهک ایست ،شودمیعقلیه و آاچه عقل اامیدت  ةاما قو

ورتی گوید؛ در ص یآاچه باید از آن پههیز کهد یا در پی آن رفت هیچ چیز ا کند و دربارة یفاه ا ،دارد

ی پههیزد و حتی وقتمیرود یا از آن میکه حهکت ااتقالی ه وارت به موجودی تنلق دارد که در پی چیزی 

ة ارمثال اغل  درب ؛کند یبه امهی از این قبیل منطوف شود حام به توجه بدان یا احتهاز از آن اکه عقل 

آااه دستور گهیز از آن را بدهد. تنها قل  است که به اادیشد بیمی ،آور یا دل ااهیز استچیزی که تهس

ی که  هت حتی موقنعضو دیههی از بدن است. بال ،آید یا اگه مقصود شیء  وشایندی باشدمیحهکت در 

 دهد حیوان به ه ان سب  بهمیکند و فاه به گهیختن از آن یا اقبال بدان حام میعقل امهی را تجویز 

کند. بال هت میا اید چناااه شخح اامنتدل چنین میآید بلاه گاهی به اقتضای شهوت ع ل  یحهکت در ا

دهد میبی اشان بندد و این به  و یته آن را به کار ابینیم که آااه مثال علم طبابت دارد پیوسمیبه طور کلی 

 بلاه امه دیههی است. باری آاچه این ،سازدمیکه افس علم ایست که ع ل به طبق علم را صورت پذیه 

ا زیها که اشخاص منتدل وقتی که شوق ی ؛بخشد به طهیق اولی شوق هم ایستمیقبیل حهکت را صورت 

ارسطو،  کنند )میبلاه اطاعت از حام عقل  ،دهند یها مشتاقند ااجام اشهوت داراد اموری را که بدان

 (.00الف  400تا  25 -ب402 ،الف0039

شود ارسطو ابتدا از محهک ابودن عقل اظهی در حهکت حیوان به س ت چیزی میه چنان که در این متن مالحظه 

حام  شود ولیمیکه به امهی از این قبیل منطوف گوید میاز عقلی سخن گوید. در ادامه مییا گهیز از چیزی سخن 

 کند.یمبه حام عقل در گهیز از چیزی یا اقبال بدان اشارت  فهازی دیههکند. آاهات در  یبه توجه یا احتهاز از آن ا

صودش دهد که مقمیکند دو قوت شوق و عقل محهک حهکت ااتقالی هستند و تو یخ میدر ادامه ارسطو تصهیخ 

است که در منطوف بوداش به غایت با عقل اظهی متفاوت است. شوق ایز دارای غایت است. در واقع  2عقل ع لی

توااد یمه ان متنلق شوق، غایت عقل ع لی است و آ هین حد فاه، سهآغاز ع ل است. البته شوق در غیاب تفاه هم 

                                                           

 ,Aristotle, Aristotle-Worksذکه شدت است ) mind as speculativeمنادل  یوااای متن از راس . در تهج ه0

n.d., p.1247.  .) 

 (. Ibid., p.1248)ذکه شدت است  practical mindمنادل  یوااای متن از راس در تهج ه 2.
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 . (00-00الف400 ،0039 )ارسطو،  یهی ظاههی است اه واقنی محهک باشد که در آن صورت این  یه ع لی،

 کند که:می تأکیدارسطو دوبارت 

بلاه پیوسته در حال ساون است و چون در قیاس ع لی از یک طهف،  ،قوت عقلیه ههگز متحهک ایست

ه ین حام جزئی است که حهکت را  ،دهیممیحام یا قضیه کلی و از طهف دیهه حام جزئی را ت یز 

را بیشته  یای امنته ،شود یا بهته آن که هه دو را چنین بداایممیکه به کلی ح ل  یاه حا ،شودمیموج  

 .(05 الف404، 0039 ارسطو،) در حال ساون بش اریم و دیههی را چنین اهوییم

شود که عقل اظهی به ع ل جزئی منطوف ایست و حا ی بهای آن ادارد و این حوزت میبا این تو یخ منلوم 

وی در متافیزیک به مقایسه کنش  اما آیا عقل اظهی در بارت ع ل، حام کلی هم ادارد؟ ؛استمهبوح به عقل ع لی 

پهدازد و دااشی که ااظه به مصالخ زادگی ایست و تنها به  اطه میجزئی و دااشی که به چهائی آن کنش جزئی 

مهبوح به امور کلی (tekhne) اما فن ،، شنا ت جزئیات است(empeiria) پهدازد. تجهبهمیشود می ودش دابال 

ن در ع ل از افهادی که اهل ف ،به ه ین سب  افهادی که تجهبه داراد ؛ها به امور جزئی و فهدی مهبوطنداست. کنش

دستااران( ) ته از صاحبان تجهبه هستند. صاحبان تجهبهپس فهزااه ،شناسندمیاما اهل فن علل را  ؛موفق ته هستند ،هستند

ته زااهشناسند و فهمی)استادکاران( چهایی را  اما صاحبان فن ؛کنندمیدااند چه  یاما ا ،کنندمیبه حس  عادت ع ل 

 (sophia) ها سازادت هستند و ااظه به مصالخ زادگی، در حالی که شهیف تهین دااش، منهفتیهستند؛ اما این دااش

  (.25ب 932تا  22 الف930 ،ب0039 ،وارسط) دابال شود ،اه به  اطه غایت سودمندش ، اطه  ودشاست که به

الخ پهدازد و ااظه به مصمیهای جزئی ؛ یننی دااشی که به چهایی کنشگویدمیدر این متن ارسطو از فن سخن 

 عقل ع لی متافل این دااش است یا عقل اظهی؟  اما آیا ؛زادگی است

موا ع متفاوتی در مورد عقل ع لی و  ،اادهای مختلفی که از ارسطو داشتهحای ان مسل ان به اساس بهداشت

دهد که ایشان حداقل دو  وااش میااد. مهوری به تهاث حا ای مسل ان در این باب اشان حا ت ع لی اتخاذ کهدت

قل ع لی کات عکات آاها دااسته ااد. ایشان مدرَمتفاوت از ارسطو داشته ااد. به ی ت ایز عقل اظهی و ع لی را به مدرَ

هه از به ی دی ااد.ااد و آاچه از دامنه ا تیار ااسان  ارج باشد به عقل اظهی واگذاردتری ااسان دااستهرا اع ال ا تیا

ک کلیات اعم از ع لی و اظهی است و ااد. عقل اظهی مدرِحا ا ت ایز این دو عقل را به ادراک و تحهیک دااسته

ی ان  ه ایز از موا ع حاأش ندان متیاین که ااد عقل ع لی تنها محهک افنال جزئی است و فنل ادراکی ادارد. جال 

فارابی از اخستین حا ایی است که آراء وی در مورد عقل  ااد.های مختلفی داشتهمتقدم در بارت عقل ع لی بهداشت

شود. یمقه به اظهی و ع لی منقسم از اظه فارابی قوت ااطفهاوان داشته است.  تأثیهع لی در موا ع حا ای مسل ان 

ییهی توااد در آاها تغ یاادیشند که  ارج از حوزت افنال ع لی ااسان هستند و ا تیار ااسان امیاظهی به اموری عقل 

ه دهد. توااد شال چوب را تغییمیبا ا تیار ااسان قابل تغییه ایست در حالی که اجار  0مثال فهد بودن عدد  ؛ایجاد کند
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ی اادیشد که به ا تیار آدممیعقل ع لی به اموری  ،کند. از اظه اومیوی عقل ع لی را به قوت مهنی و فاهی منقسم 

 تأملشود ویمف توسط عقل مهنی فهاگهفته هَگیهد. صناعات و حِمیدو توااایی در اظه قوت وابسته است. او بهای این 

 گیهدمیصورت  0اماان، چهواهی و شایستهی فنلی که ارادت ااجام آن را داریم با قوت فاهی یا مهوّی و استنباح دربارة

  .(24 ص ،0993، ه و ؛ 00-29 ص ،0034 فارابی،)

فارابی در ه ه این موارد  .(001،ص 0995فارابی، )ی ااجام جزئیات حال و آیندت است قوت ع ل ناز اظه فارابی شأ

کند. وی در  یاای مدرکه بودن عقل ع لی اشارت بهاما  ،ج یل و قبیخ را به این قوت اسبت دادت استی و استنباح تهوّ

اما مو ع شفاف  ود را در مورد  ،(24،ص0993فارابی، ) کندمیبه شأن منهفتی عقل ع لی اشارت  ةالمدنی ةالسیاس

عقل ع لی مدرک کلیات و جزئیات ااظه به  از اظه وی. داردمیعه ه  ةالفصول المنتزعمدرکه بودن عقل ع لی در 

 ع ل ا تیاری است: 

آن بهای آدمی از کثهت تجارب و مشاهدت فهاوان محسوسات مقدماتی  ةوسیلای است که بهعقل ع لی قوت

 ی از کند. بهمیواقف  ،شود. این مقدمات وی را به اموری که ااجامش شایسته یا ااشایسته استمیحاصل 

زیهمج وعه کل واحدی هستند. به ی دیهه مفهد و جزئی هستند و به عنوان ا واه هایی  این مقدمات کلی و

 واهد به آاها واقف شود. این عقل بالقوت است و با تجهبه فنلیت میولی  ،هستند از آاچه ااسان مشاهدت ااهدت

 .(54 ،ص0034فارابی، ) شودمییابد و با افزایش سن آدمی افزون می

را  «عقل»مبتنی به  وااش  اصی از ارسطو است و به کلی با فارابی متفاوت است. شیخ تنبیه  اسینابنمو ع اما 

کند. یمادراک کلیات را به صهاحت از عقل ع لی افی دااد. او میبه اشتهاک لفظ  «ع لیعقل »و  «عقل اظهی»بهای 

یل قیاس فنل این قوت را تشا سینابنا کند. یتصهیخ ا ،در مورد جزئیات حتی ،وی ههگز به مدرکه بودن عقل ع لی

در افی  سینابنا هین فنل استنباح از سنخ ادراک است و أدااد. از اظه به ی متمیع لی و استنباح افنال جزئی بایسته 

ص در این  صو سیناابندهد که میمؤلف دراین مقاله اشان  به تناقض گویی دچار شدت است. ادراک از عقل ع لی

 کامال سازگار با مباای  ود سخن گفته و ادراک به مننای مورد اظه  ود را از عقل ع لی افی کهدت است.

عقل ع لی  از اظه اوع لی توجیه کند. عقل بهای  استفادت از لفظ عقل راکند میتالش  ،سیناابنشاگهد  ،به نیار

قل او به درستی مدرکه ابودن ع .شودمیعقل اامیدت تنها بدین سب  که هیئتی در ذات افس است و در مادت ایست 

ن ادراکی بهای عقل ع لی قائل ایست. از اظه وی این قوت رابط بین افس و أع لی را از استاد آمو ته است و هیچ ش

(. به ی 139 -190ص  ،0015)به نیار،  دهدمیکهدت کار ااجام  بدن است و به واسطه او افس در قوای مادون تصهف

  (.254ص  ،0030)مصباح یزدی،  و متفاوت با او محسوب کهدت ااد سیناابنرأی او را در عهض رأی 

                                                           
رود. در تو یخ کارکهد عقل ع لی در قاموس حا ای مسل ان رایج است، ولی امهوزت چندان به کار ا ی« روّیه». استفادت از اصطالح 0

 روّیه به مننای استنباح و استدالل ع لی است.
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ااطقه به  ةواگه ق :گویدمیاو  این  صوص تابع فارابی است. در ،سیناابن، بزرگتهین شارح  واجه اصیه طوسی

ه توجه اگ ؛شودمیبدین اعتبار عقل اظهی  واادت  ،موجودات و احاطه به اصناف منقوالت توجه کندمنهفت حقایق 

 ،به تصهف در مو وعات و ت یز میان مصالخ و مفاسد افنال و استنباح صناعات از جهت تنظیم امور مناش باشد آن

 ،است سیناابنظاهه این ج الت  واجه اصیه شبیه کالم  .(20ص  ،0400)اصیهالدین طوسی،  آن را عقل ع لی  وااند

ن مبنا استوار به ه ی ایزوی تقسیم حا ت به اظهی و ع لی را شود که میتفاوت مبنای  واجه با شیخ وقتی روشن  اما

مبنای  واجه اصیه در گذارد. میبه عقل ع لی وا ،حا ت ع لی است ةاو مااند فارابی ت ام آاچه در حوزکند. می

کند و ع لی یا  یتفایک عقل اظهی و ع لی تفایک متنلق آاهاست. وی جزئی یا کلی بودن این متنلق را لحاظ ا

آورد  یخن به میان ادهد. ه چنین  واجه ههگز از محهکه بودن عقل ع لی سمیاظهی بودن را مالک این ت ایز قهار 

را  وی قوای افس کند.میودن عقل ع لی تصهیخ به مدرکه ب ،در مقابل ؛داادمیشهوت و غض   و تحهیک را فنل

د که  ود به داامیکند. در این تقسیم قوت ااطقه را قوت ادراکی میبه اساس ادراک بالذات یا تحهیک به آالت تقسیم 

  .(20ص  ،0400اصیهالدین طوسی، ) داادمیشود و شهوت و غض  را قوت تحهیای میدو قوت اظهی و ع لی تقسیم 

شهوی  )ادراکی( و قوت قوت اطق که گویدمیقبل از ااجام فنل جزئی  (تأمل)در مورد جایهات استنباح و روّیه  واجه 

. (24ص  ،0400اصیهالدین طوسی، ت ییز و ارادت مبدأ ااجام افنال هستند ) ،روّیت ،)تحهیای( با مشارکت رأی و غضبی

 در آن صورت، ،تفاه و استنباح را محهک شهوت یا غض  بداایم سیناابندر تحلیل این سخن  واجه اگه مااند ارسطو و 

چ ارتباطی بین هی ،اقش تحهیای عقل ع لی را افی کنیم ولی اگه به طور کلی  واهد داشت،عقل ع لی اقش تحهیای 

 اشت و این گسست قابل قبول ایست.ادراک عقل ع لی و تحهیک منتهی به ع ل وجود اخواهد د

کند  یآورد و مخالفتی با اظهارات شیخ امی بارت عقل ع لیرا در  سیناابنعین عبارات تفصیل مالصدرا در اسفار به 

مالصدرا، ) شاید بدین دلیل که مشال رابطه این دو قوت را حل کند ؛کندمی تأکیدولی به وحدت افس با قوایش 

 .(33-32ص ،0019

مال اح د اهاقی از سویی به مدرکه بودن عقل ع لی قائل است و از سویی تنها ادراک جزئیات را به این قوت اسبت 

مدرک  شود که اگه این قوتمیاین مشال مواجه  با یهدهد. او با عدم تفایک بین ادراک جزئیات و استنباح و روّمی

یند و این ب یود. او تفاوتی بین عقل ع لی و قوت واه ه اشمیکارکهد آن با کارکهد قوت واه ه یای  ،جزئیات است

 کند:میقل داد دو را یک قوت 

ت ات را کند و دومى تصور جزئیابدان که شأن قوّت عقلیه و وه یّه، ادراک امور است و لیان اوّلى ادراک کلی

ال به در جزئیات افنشود، افنال جزئیه است، پس مبدأ تحهیک بدن و چون هه فنلى که از بدن صادر مى را

عقل »اامند، و اولى را مى« قوت عامله»و « ع لى عقل»تفاه و رویه ]تدبیه[قوت وه یه است و از این جهت آن را 

 .(43ص  ،0013)اهاقی،  «قوت عاقله»و « اظهى
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شدت  تدو کارکهد مت ایز ادراک جزئیات و استنباح به یک قوت واه ه اسبت داد ،پهوا خ است که در این اهات 

س . ه چنین بین قوای افس ااطقه و افپذیهد یدر تفایک قوا این رأی را ا سیناابندهیم میکه در ادامه اشان  است

زیها استنباح، فنل ویژت افس ااسان است و در حیوااات وجود ادارد. به عالوت اگه  ؛حیواای تدا ل پیدا شدت است

وت واه ه ق از آاجا که ولی ؛اات هم این توااایی باید وجود داشته باشدپس در حیوا ،استنباح را فنل قوت واه ه بداایم

 مااد.میمنطل  یواااتدر حاین توااایی  به استنباح بپهدازدتوااد  یدر حیوااات به سب  عدم دستیابی به ادراکات کلی ا

 سیناابنعقل عملی در آثار . 3

 ملهمحهکه عا عقل اظهی( ومدرکه عال ه )کند: میه تقسیم لم ه و عالقوای افس ااطقه را به دو قوت عا سیناابن 

ه را باظهی و ع لی کند و اطالق عقل به دو قوت می تأکیدبه محهکه و عامله بودن عقل ع لی . وی ع لی()عقل

(. اطالق 93 ص ،0030، ه و ؛20 ص ،ب0030، ه و ؛ 000 ،ص0019، سیناابن) داادمی تشابه لفظاشتهاک لفظ یا 

 .است سینابنامدرکه بودن عقل ع لی از ابهامات آثار به  سیناابنعقل به عقل ع لی به اشتهاک لفظ و عدم تصهیخ 

های نباحاو است شود کهمیکه این مقاله با تحلیلی او به رفع این ابهام  واهد پهدا ت. از کالم شیخ چنین روشن 

 دااد:میا فنل ویژت عقل ع لی جزئی  اص ا القی و تحهیک به اساس آن ر

و  شایستهی و افع و  هر در تأملااسان قوت ای دارد که مختح آراء کلی است و قوت دیههی دارد که به 

ه صحیخ صحیخ یا غی تأملامور جزئی ا تصاص دارد. این استنباح با اوعی قیاس و  زشت و زیبا و  یه و شهّ

 مورد امهی جزئی مهبوح به امور م ان در آیندت است. پذیهد که هدفش دستیابی به رأیی درمیصورت 

ه ااهواه که حام قوای دیههی در حیوااات  شود.میحام این قوت به حهکت قوت اج اعیه و ااجام فنل منجه 

به استنتاج  کند ومی]عقل اظهی[ مقدمات کلی را دریافت  این قوت به یاری قوت دیههی شود.میبه فنل منتهی 

عقل  ،عقل اظهی و به قوت دوم که با ع ل اسبت دارد ،ازد. به قوت اول که با اظه اسبت داردپهدمیجزئیات 

پهدازد و عقل ع لی به  یه و شه، عقل اظهی به واج  میشود. عقل اظهی به صدق و کذب میع لی گفته 

  (.034-035ب، ص 0404، سیناابن) و عقل ع لی به زشت و زیبا و مباحپهدازد میو م ان و م تنع 

اعتبار عقل ع لی در قیاس با قوت حیواای »کند: میدر موارد دیههی ایز به این اقش عقل ع لی اشارت  سیناابن 

ی را أاو این ر (.000ص ،0019 ،سیناابن« )پهدازد.میمتخیله و متوه ه این است که به استنباح تدبیه امور کائن فاسد 

عقل ع لی با تنقل به اقتضای مصالخ، بدن را به ااجام افنال »دااد: میمحهک ااسان بهای ااجام رفتارهای جزئی عقالئی 

بهای ع ل  ندّی جزئی مُازد عقل ع لی رأ»گوید: میو ایز  (000ص ،0019 ،سیناابن) «کندمیجزئی  اص تحهیک 

  .(93ص  ،0030 ،سیناابن) «است

ههگز به مدرکه بودن این قوت  سیناابنچها  است که آیا عقل ع لی قوت مدرکه است یا  یه؟حال پهسش این 

شناسی ر افسددر تفایک قوا جست.  سیناابنلف پاسخ این پهسش را باید در مباای ؤتصهیخ ااهدت است؟ به اظه م

، سیناابن) این بارت سخن گفته استاول افس شفا به تفصیل در  وی در مقالة بین قوا تقسیم کار وجود دارد. سیناابن
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کند اما ههگز رای جزئی ادارد. یا متخیله میمثال عقل اظهی فقط منقوالت کلی را دریافت  (40-21ص ، ب0404

قلی یا پهدازد و  ودش ادراک عمیفقط به تهکی  و تفصیل صور  یالی و یا محاکات از دریافتهای حسی یا عقلی 

حسی ادارد. اقش عقل ع لی هم ادراک مستقیم ایست. او اه مااند حواس مدرکه ظاههی و باطنی به ادراک مستقیم 

 لی و شود بلاه کار او تشایل قیاس عمیپهدازد و اه مااند عقل اظهی به ادراک مستقیم کلیات مشغول میجزئیات 

ع لی یا  تشایل قیاس بسیاری از اادیش ندان مناصه حام دادن به آن اساس است. استنباح مصادیق فنل ا القی و

مدرکه  ناسیابناما ؛ کنندمیمحسوب به این مننا قوت مدرکه  را عقل ع لی دااستهمقدمه تشایل این قیاس را ادراک 

 سیناابنقوا ازد  تفایک ست.بودن این قوت را به مننای  اصی که سازگار با مباای وی در تفایک قوا است افی کهدت ا

گیهد. وی با این مبنا هه قوت را به احو اولی و بالذات مبدأ یک فنل واحد میبه اساس ا تالف افنال افس صورت 

کند. بنابهاین هه قوت ابزاری ویژت بهای افس است که با آن فقط  یدااد که در آن فنل هیچ قوت دیههی مشارکت امی

ادراک صور حسی فقط با متخیله  .. ادراک محسوسات  ارجی فقط با حواس ظاههی استدهدمییک کار را ااجام 

است. ادراک مناای جزئی فقط با قوت واه ه است و ادراک صور منقول فقط با عقل اظهی است. پس به این مننا عقل 

ی التحهیک بدن به افنفنل اولی عقل ع لی هم  ،کند. در این میان یع لی مدرک ایست و در کار این قوا د التی ا

  (.40-21ب،ص 0404، سیناابن) شودمیاست که به اساس مصلحت سنجی این قوت تشخیح دادت  جزئی

 ؛نندداشته باشد که قوای دیههی آن را تأمین کایاز توااد بهای ااجام فنل ذاتی  ود به مقدماتی میالبته یک قوت  

ج اعیه را ای  یالی قوت اشوقیه به سب  ااهیزت ةیابد که قومیمحهکه عضالت در صورتی کارش فنلیت  ةقو مثالً

راک کار عقل ع لی فقط این است که از کبهای کلی ادکند.  یولی با فقدان اج اع، این قوت حهکتی ایجاد ا ،بهااهیزد

دست هب کند. جزئیات مهبوح به موقنیتی که در آن واقع شدت را ایز از حس و وهممیشدت توسط عقل اظهی استفادت 

آورد و به استنباح حسن و قبخ مصادیق جزئی رفتار بپهدازد. این توااایی  اص ااسان است و تنها عقل ع لی به عنوان 

  (.40-21ص  ب،0404، سیناابن) دهد و حیوااات واجد آن ایستندمیبخشی از قوت ااطقه آن را ااجام 

با توجه  .عقل فنال و دریافت منقوالت اشارت ااهدت است در هیچیک از آثار  ود به اتصال عقل ع لی به سیناابن 

 سینابناصورت منقول باید از عقل فنال افا ه شود. طبق مباای  ،وی بهای ادراک منقوالت قائل استکه به فهایندی 

ی اقش عقل ع ل .توااد مدرک کلیات باشد یپس ههگز عقل ع لی ا ؛شودمیفقط عقل اظهی به عقل فنال متصل 

چون قوای متندد بهای ااجام یک فنل  ؛کند یظاههی و باطنی مدرک جزئیات در افس حیواای را هم بازی احواس 

  توان در اظه گهفت. یا

 زیها ابزار افس بهای ادراک محسوسات ؛بنابهاین به اساس تفایک ع لاهد هه قوت، عقل ع لی مدرک ایست

های  اص تل در موقنیااستنباح شایستهی اع  سیناابنت.  ارجی جزئی و مناای جزئی یا ادراک منقوالت کلی ایس

دااد. حال اگه اام این فنل را ادراک بهذاریم از میبه اساس اصول کلی ا القی را فنل ذاتی و اولی عقل ع لی 
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ز ا سیناابناما اگه مننای  اصی که  ؛ایم که بدین مننا عقل ع لی هم مدرک استرا ارادت کهدت میادراک مننای عا

بدان مننا عقل ع لی مدرک ایست. پس تناقضی در کالم شیخ وجود ادارد و  ،لحاظ کنیم ،ادراک در اظه دارد

 ا تالف به سه دو مننای متفاوت از ادراک است. ،کنندمیا تالف اظه کساای که وی را به تناقض گویی متهم 

آن گسستی  ووارد است  ،توان آن را مطهح کهدمیکه در اینجا ایز  سیناابنشناسی البته یک اشاال کلی به افس

 یواایو ح یباتافس ا ی. او بهاداادیافس واحد م کیقوا را متنلق به  نیه ه ا نایسالبته ابناست که بین قوا وجود دارد. 

 ب،0404 نا،یس)ابن داادیا  زیقائل است و آاها را اوع مت ا یجنس یهستند مننا یکه متنلق به جوهه واحد افس ااساا

اما وحدت  ؛(02ص ب،0404 نا،ی)ابن س اه ااواع قوا دیگو یاز اصناف قوا سخن م ءشفاسب  در افس  نی( به ه 25ص

 ی است که مالصدرا اهبه  وبی فلسفه صدرایی قابل تبیین ایست. این ه ان اعت سیناابنبین افس و قوای آن در فلسفه 

 .(34،ص 0019)مالصدرا،  کندمیاظهی و ع لی بدان اشارت عقل  ةدربار سیناابنپس از بیان تفصیلی آراء 

 سیناابنمعنای اخالق در آثار . 4

ر است: علم ا الق، فضیلت ا القی. تبیین جایهات عقل ع لی درفته کارسینا به دو مننا بهحا ت ع لی در آثار ابن

 ا الق مستلزم جداسازی این دو منناست: 

 علم ةاخالق به مثاب. 4-1

حا ت استا ال افس آدمی است به تصور و تصدیق حقایق اظهی و ع لی »گوید: سینا در تنهیف حا ت میابن

استا الی که با  ؛دااد(. او در اینجا حا ت را از جنس استا ال می03 ص ،0930سینا، )ابن «به قدر طاقت بشهی

 ی که با ادراک منقوالت اظهی و ع لییننی استا ال ؛شودتصور و تصدیق حقایق اظهی و ع لی هه دو حاصل می

 آید.میبدست 

ه ااساای آن چجوید تا به میزان توان دااد که آدمی از آن سود میاو در جای دیهه حا ت را صناعتی اظهی می

ه افسش بهای این ک ؛تحصیل کند و ااجام دهد ،فهاگیهد و آن چه سزاوار است ،از وجود فی افسه بدااد ،شایسته است

آن شهافت پیدا کند و ک ال یابد و جهاای منقول مااند جهان موجود شود و مستند سنادت اهایی در آ هت  ةبه واسط

 (.005 ص ،0023سینا، )ابن گهدد

منهفتی که به  ودی  ود، ک ال  ؛داادمیرا از سنخ علم حا ت  سیناابندهد که دقت در این تناریف اشان می

صوال اتوااد حقایق اظهی یا ع لی باشد. کند که متنلق این علم میافس ااطقه ااساای است. در عین حال اشارت می

ههی را دااد. وی هیچ طهیق دیسینا تنها کس  منهفت یقینی توسط عقل اظهی را موج  استا ال ذات ااسان میابن

 (.1 ص ،الف0405، سیناابن) داادا ی به ک ال ذاتی ااسان منتهی

منهفت اظهی را به این اساس که دااستن محض است یا دااستن بهای ع ل کهدن، به دو قسم حا ت اظهی  سیناابن
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 ؛حا ت اظهی متنلق به آن دسته از امور اظهی است که دااستن آاها بهای ع ل کهدن ایست( 0: کندو ع لی تقسیم می

 .(03، ص0930سینا، ابن) استاست که دااستن آاها بهای ع ل کهدن  به آن دسته از امور ع لیحا ت ع لی متنلق  (2

ای هتنلق حا ت ع لی به ع ل،  دش یخبدین تهتی  مقسم حا ت اظهی و ع لی، صناعت اظهی است. در اهات ش

اامشان در علومی هستند که اح گوید: علوم به تقسیم اولی یاکند. شیخ در تقسیم علوم می یبه حا ت بودن آن وارد ا

شود و پس از آن دوبارت ها مغفول واقع میشود و پس از آن کنار گذاشته شدت و یا ایاز بدانای از زمان جاری میبههه

گیهاد و یا علومی هستند که اسبتشان به ه ه اجزاء دهه مساوی است و اام حا ت بهای این قسم مورد توجه قهار می

سان شیخ ثبات را مالک ت ایز حا ت از سایه (. بدین005ص  ،0023، ؛ ه و5-3ص  ب،0405سینا، ن)اب سزاوارته است

سم )منطق(. ق دهد. قسم اول ابزار تحصیل علم استمیکند. آاهات این علوم حا ی را در دو قسم جای علوم قل داد می

 ل منلوم افس است و عل ی که غایتش ع عل ی که غایتش ک ال حاصل از صور: دوم به تقسیم اولی شامل دو قسم است

ه بهای این ک .پهدازدمیاین قسم دوم به موجودات از آن حیث که افنال و احوال ما هستند  .به صور منلوم افس است

در حالی که در قسم اول چنین حیثیتی ملحوظ ایست. وی غایت اظهی  ؛تهین وجه صدورشان از  ودمان را بداایمصواب

 (.005، ص 0023؛ ه و، 5-3ب، ص 0405سینا، دااد )ابنمیلی را  یه را حق و غایت ع 

سینا حا ت ع لی ایز مااند اظهی از ثبات به وردار بودت در قل هو عقل اظهی است و تغییه بدین تهتی  از اظه ابن

ایدت حا ت ف کند:می تأکیدوی در بیان فواید اقسام حا ت ع لی ایز به علم بودن این اقسام  و اماان در آن رات ادارد.

 شود.به چهواهی مشارکتی است که در مدینه بهای ه یاری در مصالخ ااسان ها و بقاء اوعشان واقع می علممدای 

به مشارکت شایسته بین اهل یک منزل بهای ااتظام مصلحت منزلی است. این مشارکت بین  علمفایدت حا ت منزلی 

 به فضایل و چهواهی کس  آاها بهای تخلق علم فایدت حا ت  لقی زن و شوهه پدر و فهزاد و مالک و عبد است.

 . (4 ، صالف 0030سینا، )ابن به رذایل و چهواهی پههیز از آاها بهای پاک کهدن افس از آاهاست علمبدااها و 

حا ت ع لی به عنوان یک منهفت قس ی از حا ت و قسیم حا ت اظهی است و در این مننا مج وعه قضایای 

هیچ تفاوتی  ،داادسینا مالک سنخیت را کلی یا جزئی بودن قضایا مینی ااظه به ع ل است. از آن جا که ابنکلی یقی

 گذارد.بیند و ههدو را به عقل اظهی وا میدر سنخیت این منهفت با حا ت اظهی ا ی

یننی  ؛تمدای اس های منزلی وگوید منظور از حا ت ع لی، منهفت ااسان به ملاات  لقی و سیاستسینا میابن

منهفت به ملاات و اافناالت و یا اموری که به ماست آاها را ااجام دهیم. این منهفت، اکتسابی است و با تفاه و قیاس 

آید و این ه ان است که در کت  ا الق و سیاست مندرج است. کتبی که از  واادن آاها منهفت و استنتاج بدست می

قینی یا دهد که این منهفت حقیقی یوی تو یخ می یم و به  لقی متخلق اشویم.ولو فنلی ااجام اده ،کنیممیکس  

ولی این منهفت، حا ت طبینی یا ریا ی یا الهی )یننی حا ت اظهی که غایتش  ،حا ت است و یا جزء حا ت

 (.039-090 ص ،0010سینا، )ابن اظه است( ایست. پس قسم دیهه حا ت یننی ه ان حا ت ع لی است
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تهتی  حا ت اظهی و ع لی هه دو از سنخ علم هستند و تنها تفاوتشان در این است که در حا ت اظهی یک بدین

اما در حا ت ع لی یک هدف اصلی یننی دااستن و یک هدف تبنی یننی ع ل  ،هدف وجود دارد و آن دااستن است

چه جایهاهی دارد و آیا دااستن و ع ل ها شود که ع ل کهدن به دااسته سؤال سیناابنپس اگه از  کهدن ملحوظ است.

دهد دااستن منقوالت کلی به  ودی  ود ک ال است و ع ل میدابال دارد یا  یه؟ پاسخ ااهدن بهای آدمی استا الی به

کهدن یا ااهدن بدان، د لی در این استا ال ادارد. البته در ادامه روشن  واهد شد که در اادیشه وی ع ل ا القی بهای 

 ک الی تبنی که در  دمت استا ال عقل اظهی است. ؛آفهین استتهی از وجود آدمی ک الازلا مهتبه

 فضیلت ةاخالق به مثاب. 4-2

ک ال ذاتی ااسان کس  منقوالت اظهی است که متنلق آن  سیناابنه ااطور که در عنوان قبل بیان شد از اظه  

ا مهوری به ام ،شوادمیتوااد حقایق اظهی یا ع لی باشد. منقوالت ع لی در حا ت ع لی به مثابه علم تحصیل می

دهد که وی به مننای دیههی از حا ت ع لی یا ا الق ایز توجه داشته است. مننایی که از میاشان  سیناابنآثار 

ه فضیلت چیستی این مننای دوم یننی ا الق به مثاب اظه وی با مننای پیش گفته اشتهاک لفظی دارد. در این بخش به

 پهدازیم.می

اید ش ا حا ت ع لی را از اقسام فلسفه و از سنخ منهفت دااسته»کنند که می سؤالشاگهدان از شیخ  ال باحثاتدر 

  تگوید حاسینا در پاسخ میابن« در حالی که حا ت ع لی از سنخ ع ل است، ج ع این دو چهواه م ان است؟

حد وسط  ااجام افنالننا ه ان فضیلت ا القی یننی ملاة ع لی به اشتهاک لفظ دو مننا دارد. حا ت ع لی به یک م

 .(090-039ص ،0010 ،سیناابن) است تأملبدون 

از اظه شیخ فضیلت ا القی حاصل تسلط عقل ع لی به بدن و حصول ملاه ااقیاد قوای بدای از عقل ع لی است. 

حاصل تسلط قوای بدای به عقل ع لی و حصول ملاه ااقیاد عقل ع لی از قوای بدای است. از اظه  رذیلت ا القی ایز

بنابه (. 000ص  ،0019 ،سیناابن) گیهدمیای که در این تنامل شال ت است از هیئت اافنالیه یا فنلیه لق عبار سیناابن

 تفاوت استم ، لق که جزء عدالت است مثابة ة علم، جزء فلسفه است و با حا ت ع لی بهاین حا ت ع لی به مثاب

در اینجا به تبع افالطون عدالت را فضیلتی جامع شامل حا ت، عفت و  سیناابن(. 039 -090ص ،0010سینا، )ابن

فضایل چهارگااه اصلی در ا الق هستند. پهدا تن به مننای عدالت ازد ارسطو و  ،مج وعدر دااد که میشجاعت 

  0طلبد که از حوصله این مقال  ارج است.میسل ان پیهو ایشان مجالی افالطون و حای ان م

ی یقینی علم به چهواهی این استیالء که  ود منهفت (الف: ستسینا به دو منناع لی از اظه ابنبدین تهتی  حا ت 

ت دست به این منهف ،و متنلق به قل هو عقل اظهی است و کساای که توااایی درک منقوالت کلی را داشته باشند

                                                           
، تههان: سازمان ااتشارات پژوهشهات فههنگ و اادیشه 0093ر.ک. اتهک، حسین. اظهیه اعتدال در ا الق اسالمی. . تفصیل مطل  0

 اسالمی. چاپ دوم.
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عقل  قوای مادون به اساس احاام ةعقل ع لی به افس حیواای و ادار استیالی ةفضیلت حد وسط و ملا (بیابند؛ می

ا ت از ح سیناابنگنجد. ا یهای اظهی ابودت و در دفته اظهی. این مننای ا الق از جنس ع ل است و البالی بحث

 کند تا اشان دهد از جنس فضیلت است اه دااش. کساای که از عقل ع لیمیه ع لی به این مننا به فضیلت  لقی تنبی

  .(ه ان) شوادقوی به ورداراد به این فضیلت اائل می

حا ت  اگه کسی از فضیلتالبته این دو مننا ااظه به دو ک ال در ااسان است که بین آاها تنامل بهقهار است. 

واای  ود را مقهور افس ااطقه گهدااد. در مقابل، عقل اظهی او هم از توااد قوای افس حیمند باشد میع لی بههت

های قوای مادون در امان ماادت با تدبیه عقل ع لی بهای او فهاغتی در جهت اتصال ههچه بهته با آفات مزاح ت

 شود.میعقول مفارق و ایل به حا ت اظهی فهاهم 

 اخالق گانه دو معانی با عملی عقل نسبت بررسی. 5

ان به روشنی تومیو ایز ایضاح مناای ا الق ازد وی  سیناابنحال پس از تبیین جایهات عقل ع لی در افس شناسی 

 تحلیل کهد: سیناابناقش عقل ع لی را در ا الق 

 فضیلت ةمثاب به اخالق در عملی عقل نقش. 5-1

جزئی به ع ل  بلاه علم ،در پی داشته باشدتوااد ع ل را علم کلی ههگز ا ی متأثه از ارسطو به آن است که سیناابن

اما دااستن این اصل بهای ااجام فنل ا القی  ،شود. فنل ا القی مصداقی از یک اصل کلی ا القی استمنتهی می

تنباح های کلی  ود اسهای مختلف، مصداق جزئی منینی را از دااستهکافی ایست. آدمی باید بتوااد در موقنیت

گهدد. تنزل علم کلی عقل اظهی به علم جزئی منطوف به ع ل، به واسطه عقل ع لی میسه میکهدت بدان ع ل کند. 

ا کند. این قوت بعقل ع لی به عنوان رابط بین عقل اظهی و قوای مادون، ادراکات کلی عقل اظهی را اجهایی می

 . (01 ص ،ب0404، سیناابن) های  ود مبدأ محهک بدن بهای ااجام افنال جزئی استسنجیمصلحت

کند. از سوی دیهه اطالعاتی در مورد موقنیت میااسان از سویی حقایق کلی ا القی را از عقل فنال دریافت 

 اص جزئی  ود دارد که از حواس مدرکه ظاههی و باطنی افس حیواای دریافت کهدت است. تفاوتی که در اینجا 

ایسته چه کار ا القی شااجام  ح دهد در این موقنیت  اصتوااد تشخیمیاین است که  در ااسان با سایه حیوااات دارد

ز دهد که کبهای آن از عقل اظهی و صغهای آن ااست. این استنباح اقش ویژت عقل ع لی است که قیاسی تشایل می

، سیناابن) واه ه است. اتیجه این قیاس ایز یک علم جزئی است که محهک آدمی در جهت ااجام آن است یامتخیله 

ک در افس محه سیناابن(. این تحهیک با بهااهیختن قوت ازوعیه به اساس ادراکات جزئی است. از اظه 93 ص ،0030

اهیچه های کند و قوت فاعله در ممیحیواای دو قسم است محهکه باعثه و محهکه فاعله. قوت ازوعیه بهااهیختهی ایجاد 

این بهااهیختهی را وهم  یالى و عقل ع لى و شهوت و سینا مبادی آورد. ابنمیبدن ایهویی بهای ااجام فنل پدید 
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 (.00 ص ،ب0404)ه و،  عقل ع لی ویژت ااسان است أدااد که در این میان مبدمیغض  

ه ة حوزة حا ت ع لی را ببدیهی است در اینجا ادراک به مننای ه ین استنباح مصادیق است. در دیدگاهی که ه 

اما این  ؛دهدمیهم ادراک اصول کلی و هم مصداق یابی آن در جزئیات را عقل ع لی ااجام  ،گذاردمیعقل ع لی وا

 ،گار ایست. بنابهاینکند سازمیکه ادراک کلیات به مننای اتصال به عقل فنال را از عقل ع لی افی  سیناابنفهایند با مبنای 

ی ل فنال و دریافت منقوالت کلی مهبوح به ا الق را افاقش ادراکی عقل ع لی در ا الق به مننای اتصال به عق سیناابن

اما اقش عقل ع لی به مننای دریافت کبهای کلی ا القی از عقل اظهی و دریافت جزئیات مهبوح به موقنیت  ،کندمی

 پذیهد.میاز واه ه و متخیله و تشایل قیاس ع لی و استنباح مصادیق ع ل ا القی و حام به ااجام آن را 

کس  ملاه ا القی حاصل رفتار جزئی تنها اقش عقل ع لی در ا الق ورزی ایست.  رفتار ا القیِااجام یک 

 .شودمیدر رعایت حدوسط به کس  ملاه ا القی منجه  عقل ع لیا القی است. اطاعت ماهر قوای حیواای از 

آید. گاهی دید مین این دو پدهد که به دلیل ا تالف در اقتضائات افس ااطقه و بدن، کش اشی بیمیتو یخ  سیناابن

گهدد؛ اگه بدن غال  شود و افس پی در پی تسلیم گهدد، در شود و گاهی افس تسلیم بدن میبدن مقهور افس می

شود و او شود تا جایی که آاچه قبال بهای افس سخت ابود بهایش دشوار میافس هیئت اذعان اسبت به بدن ایجاد می

ایجاد  در افس هیئت استیالء به بدن ،وقتی بدن مقهور افس شود و این غلبه تاهار گهدداما  ؛داردرا از حهکت باز می

هیئت اذعان موج  وقوع افنال در یای  بازدارد. ،کندشود که بدن را از آاچه بدان میل میشود و بهایش آسان میمی

لت(. هیئت گهدد )فضیدار توسط می)رذیلت(. هیئت استیال موج  ااجام افنال به م شوداز طهفین افهاح و تفهیط می

ای است که از بلاه از جنس تجهد از مادت و لواحق مادت است. هیئت اذعان بیهااه ،استیالئی با جوهه افس بیهااه ایست

سینا، ابن) بهد. حصول هیئت استیالیی سنادت افس را در این بند در پی داردمتضاد با مقتضای جوهه افس بههت می ةماد

کند که ک ال عقل ع لی عدالت است و با ادارت قوا به اساس عدالت، ا الق می تأکیدسینا ابن (.000-009 ص ،0030

 . (000 ص ،0030سینا، گیهد )ابنشال می

ارکهد عقل ک ةدر گسته ،ه ه آاچه منطوف به ع ل استاز اظه فارابی و پیهوااش  سیناابندر مقایسه با این اهات 

های این ویژگیاز مدرک کلیات ااظه به ع ل است و هم مدرک جزئیات ااظه به ع ل.  ع لی است. این عقل هم

ه ه فهایند تشایل قیاس ع لی در حیطه کارکهد یک قوت است. این قوت هم کبها و هم صغهای  که دیدگات این است

یه ا القی حام ک فنل غکند و هم با تشایل قیاس و حصول اتیجه به ااجام فنل ا القی یا تهک یمیقیاس را دریافت 

رک توااد کلی را دمیاما پیش فهض این دیدگات این است که یک قوت هم  ،کند. این دیدگات سادت و روشن استمی

 شنا تی با مباای منهفت شنا تی و هستیتوااد به استنباح مصادیق بپهدازد. چنین چیزی میکند و هم جزئی را و ایز 

دااد یمبا تفایک کارکهد هه قوت فقط ااجام یک فنل را ذاتی هه قوت  سیناابنایست. پذیهفته دربارت عقل اظام سینوی 

گیهد. از سوی دیهه فارابی ت ایز در ع لی یا اظهی بودن میقوای متفاوتی را در اظه  ،و به اساس ا تالف ع لاهد
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تنها  به چنین چیزی قائل ایست و یناسابندر حالی که  ؛داادمیمتفاوت که ک را ایازمند قائل شدن به دو قوت مدرِمدرَ

 رسد ا تالف اساسی دو فیلسوف اینمیبه اظه  دااد.میقوت عقل اظهی را بهای ادراک کلیات اظهی و ع لی کافی 

 دااد و یای کلی و جزئی بودن مدرکات را .میباشد که یای ع لی یا اظهی بودن مدرکات را سب  ت ایز دو قوت 

 معرفت ةمثاب به اخالق در عملی عقل نقش. 5-2

در منناشناسی پیش گفته دااستیم که حا ت ع لی به مننای علم ا الق از سنخ شنا ت منقوالت کلی ااظه به 

او با اتصال به عقل فنال به این حقایق منقول چه در مقام  .عقل اظهی است ااحصارع ل است. ادراک کلیات ایز در 

ع لی  در این ساحت هیچ اقشی بهای عقل سیناابنبدین تهتی  از منظه یابد. میتصور و چه در مقام تصدیق دست 

ولی  ،توان در اظه گهفت. البته گفتیم که عقل ع لی از منهفت کس  شدت توسط عقل اظهی بی بههت ایست یا

م به حسن عقل ع لی حاکند.  یطور مستقیم و مستقل در کس  حقایق کلی ا القی اقشی ایفا اههگز  ودش به

های ت و اه ماتس  و دااستن حسن و قبخروشن است که جزئی اه کاس  اسکند و میبخ رفتارهای جزئی و ق

این علم جزئی تنها محهک آدمی در صحنه ع ل بهای ااجام فنل ا القی  شود. یجزئی، علم ا الق محسوب ا

ین قوت ااقش توان در این جا از زاویه ای دیهه به اقش سلبی عقل ع لی در علم ا الق پهدا ت یننی میاما  ؛است

ا قوای  ود اسبتی ب ةافس ااطقه جوههی واحد است که به واسط ،از منظه شیخ در رفع موااع کس  علم ا الق.

ن قوای آن است که عقل ع لی مدبه آکند. جنبه مادون افس ااطقه، بدن و میمادون و اسبتی با مافوق  ود بهقهار 

افس ااطقه،  مقتضیات بدن طبینی قهار اهیهد. جنبه مافوق تأثیهاست. بایسته است که افس ااطقه تا حد م ان تحت 

ه شود. استا ال آدمی در گهو اتصال هه چمیعقول و مبادی عالیه هستند که عقل اظهی هنهام تنقل بدااها متصل 

 ،ب0030 ،؛ ه و033و  03 ص ،ب0404سینا، )ابن فا ات مفارقات به احو حداکثهی استمندی از ابیشته و بههت

رابطه عقل اظهی و ع لی رابطه مخدوم و  ادم است. از منظه شیخ قوا ذو مهات  هستند و هه مهتبه به مهتبه  (.23 ص

 ؛اد استهی یننی عقل مستفتهین مهتبه عقل اظ، عالیاهاییکند. در این سلسله مهات ، غایت مافوق  ود  دمت می

سپس سایه مهات  عقل اظهی به تهتی   ادم و مخدوم یادیههاد و در اهایت عقل اظهی مخدوم ه ه قوای مادون 

ااطقه  دهد که تنلق افسسینا تو یخ میته از عقل اظهی و  ادم اوست. ابن ود است. عقل ع لی در مهتبه پایین

قوای  البته عقل ع لی  ود مخدوم ت و عقل ع لی مدبه این عالقه است؛اسبه بدن بهای تا یل و تزکیه عقل اظهی 

 (.93 ص ،0030سینا، )ابن افس حیواای و اباتی است

هتبه یننی تهین مبدین تهتی  عقل ع لی اقشی کلیدی در سلسله مهات  قوا به عهدت دارد. او از یک سو به عالی

دارد و در این افس حیواای را مدیهیت کهدت به  دمت وا میکند و از سوی دیهه ه ه قوای عقل اظهی  دمت می

 کند.رواد، ارتباطی وثیق بین بخش مجهد و عقالای آدمی با بخش مادی و حیواای او بهقهار می

منتقد است ایازی که عقل اظهی به عقل ع لی دارد از سه  هورت و ااچاری است. عقل اظهی بذاته  سیناابن
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ک منقوالت ایازی به ابزار ادارد و با اتصال به عقول مفارق از اوعی استا ال بذاته به وردار مستغنی است و بهای ادرا

جا است و از ه ین جهت است شود که در آن از مادون  ود بی ایاز است. جنبه شهافت عقل اظهی ایز در ه ینمی

 عقل اظهی حاجت ،با وجود این شود بهی شود.توااد از آفاتی که از مشارکت به او عارض میکه افس ااطقه می

 .(035-033 ص ،ب0404سینا، )ابن ارد؛ البته اه ه یشه و از هه جهتاادکی به بدن و قوای آن د

به اساس اظهیه تجهید قابل تو یخ است. در مهاحل آغازین  مهاد شیخ از حاجت اادک عقل اظهی به قوای بدای

اه اتصال ولی هنهامی که مل ،شودمیساز افا ه صور منقول از جاا  عقل فنال های حسی و  یالی زمینهتفاه دریافت

 . (233ص  ،0015، سیناابن) شودمیافس ااطقه از این علل اعدادی مستغنی  ،به عقل فنال حاصل شود

ه کند. اگمهاد وی از این آفات را روشن می دااشنامهمهاد شیخ از آفات مشارکت چیست؟ تو یحات شیخ در 

لاه ب ؛این اقصان ااشی از ذات منقوالت مجهد و یا ذات عقل ایست ،ل اظهی از تنقل تجهد محض ااتوان استعق

دارد. آن هنهام که این بازدارادگی از افس ر ت بهبندد و افس میاشتغال افس به بدن او را از این بهتهین ک ال باز

اایل  واهد  تهین تنقلتهین و لذت بخشالی تهین، شفافرسد و به عمیاز بدن و عوارض آن رهایی یابد به اتصال تام 

 رسد و این ه ان ک ال عقل اظهی یننی عقل مستفاد استکند و به لذت سهمدی میشد؛ ج ال عقلی را مشاهدت می

 (.200 ص ،ب0404 ،ه و ؛ 039ص ،الف0404،  سیناابن)

ن افس ااطقه و بدن است که موج  شود که مهاد شیخ از مشارکت، امورمشتهک بیفوق روشن می مطل از 

دو  قوای مادون اقش ،بدین قهار شواد.اشتغال عقل اظهی شدت آفتی بهای اتصال تام به عقول مفارق محسوب می

ویی رسااند و از سمیکنند: از سویی او را بهای دریافت منقوالت از عقل فنال مدد ای بهای عقل اظهی بازی میگااه

سان ماانی بهای توجه او به مفارقات هستند. در این میان، عقل ع لی با مدیهیت افس حیواای و ایجاد ،  ود بهدیهه

ساز زمینه کند ومیتنادل مبتنی به رعایت حدوسط، فهاغت عقل اظهی از اشتغال به مادون را به احو حداکثهی فهاهم 

  شود.میدستیابی عقل اظهی به حا ت و از ج له علم ا الق 

 نقش عقل عملی در اخالق مشهوری .5-3

ها بهای اما دستهسی بدان را تن ،کندمیرا تأمین  آناگهچه اتقان و جاودااهی  ،در مورد بههاای بودن ا الق سیناابناظه 

در حالی که ه ه ااسان ها به ا الق ایازمند هستند و قوام زادگی اجت اعی به رعایت ا الق استوار  ؛داادمیحا ا میسه 

 ود به این مشال توجه داشته و بهای حل آن به تبیین اقش مشهورات در ا الق عامه مهدم پهدا ته  سیناابناید است. ش

 کنیم. میدر اینجا به اج ال اقش عقل ع لی را در این سطخ از ا الق بهرسی  است.

یشان ااتوان هستند. بنابهاین اعامه مهدم بههت چنداای از عقل اظهی اداراد و از ادراک منقوالت کلی  سیناابناز اظه 

. دتوااند در رفتار ا القی و کس  ملاات ا القی موفق باشنمیاما ایشان  ؛به حا ت ع لی بههاای دستهسی اداراد
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ن تنباح حستوااد به اسمیهای جدلی و با استفادت از مقدمات مشهور و مظنون و مقبول عقل ع لی ایشان با تشایل قیاس

به  ءفاشدر افس  سیناابنآیند؟ میاما این مقدمات چهواه بدست  ؛های مختلف بپهدازدنیتو قبخ رفتار در موق

 سیناابن ةکند که شاید به سب  ابهام و اج الش ک ته مورد توجه پژوهشههان حوزمیکارکهدی از عقل ع لی اشارت 

 گویدمی وی ااظه به ه ین سطخ اازل از ا الق است. سیناابنبه ویژت در بحث مشهورات قهار گهفته است. این سخن 

ز یابد. این آراء به احو بههاای و مااند آن امیشود و شههت میبین عقل ع لی و اظهی آرائی متنلق به ع ل تولید  که

 0.(000، ص0019 سینا،ابن) شوادمیولی اگه به آاها بههان اقامه شود عقلی  ،آیند یمقدمات اولی عقلی محضه پدید ا

 به چند ااته دربارت اقش عقل ع لی در پیدایش قس ی از مشهورات اشارت کهدت است: سیناابندر این ج الت 

 قس ی از مشهورات گزارت هایی مهبوح به ع ل هستند.( 0

شواد و شههت میاز مشهورات در سطحی پایین ته از عقل اظهی و با د الت عقل ع لی سا ته  این قسم( 2

 بهای ه ه مهدم قابل درک هستند و ویژت حا ا ایستند. یابند پسمی

 سان هستند.اا؛ پس ویژة آیندمیاین قسم از مشهورات در سطحی باالته از افس حیواای و در قل هو افس ااطقه پدید ( 0

به آاها  توانمیههچند  ،پس کلی و یقینی ایستند ؛این قسم از مشهورات محصول عقل اظهی محض ایستند (4

 آیند.میی است که به طهیقی غیه از بههان بدست ، ولی در اینجا سخن از آرائاقامه کهد بههان

هور های ع لی مشد. عقل ع لی سهچش ة گزارتشومیبدین تهتی  کارکهد دیههی در مورد عقل ع لی آشاار 

ته است. این علم اازلورد که از حا ت ع لی بههاای آمیها سطحی از علم ا الق را پدید است. مج وعه این گزارت

آید. ادراک عامه مهدم از ا الق در میاما بههاای ایست و از شههت بدست  ،ههچند دااستن بهای ع ل کهدن است

 شواد.یمسطخ مشهورات است و ایشان متأثه از ه ین مشهورات به رفتارهای ا القی و کس  ملاات ا القی تهغی  

س حا ت ع لی بههاای این سطخ از ا الق مشهور در اجت اع را مدیهیت پهوا خ است که رؤسای مدینه باید به اسا

 پهدا تن به این بحث مهم در مهندسی فههنهی جوامع بسیار مهم است که در این جا مجال پهدا تن بدان ایست. کنند.

 مقایسه اجمالی عقل عملی در آراء ابن سینا و مخالفانش. 6

ه ه آاچه  ،از اقش عقل ع لی در ا الق دارد سیناتفسیهی متفاوت با ابنتهین حای ی که فارابی به عنوان بهجسته

. این عقل هم مدرک کلیات ااظه به ع ل دهدقهار میکارکهد عقل ع لی  ةدر گسته ،منطوف به ع ل استرا که 

                                                           

ى تتنلق باألع ال و النقل النظهى اآلراء الت النقل الن لى ینالذى بحس  القیاس إلى افسها هو القبیل الذى تتولد فیه ب )عقل ع لی( اعتبارها» .0

و تستفیض ذائنة مشهورة مثل: أن الاذب قبیخ، و الظلم قبیخ، ال على سبیل التبههن، و ما أشبه ذلک من ال قدمات ال حدودة االافصال عن 

 . «النقلیة أیضا على ما عهفت فى کت  ال نطقاألولیات النقلیة ال حضة فى کت  ال نطق. و إن کاات إذا بههن علیها صارت من 

 



 0950تابستان ، (05دوم )پیاپی وم، شمارة سفصلنامه تأمالت اخالقی، دورة   59

 

 

ه ه فهایند تشایل قیاس ع لی  که های این دیدگات این استاز ویژگیاست و هم مدرک جزئیات ااظه به ع ل. 

 کند و هم با تشایل قیاس ومیدر حیطه کارکهد یک قوت است. این قوت هم کبها و هم صغهای قیاس را دریافت 

اما  ،کند. این دیدگات سادت و روشن استمیحصول اتیجه به ااجام فنل ا القی یا تهک یک فنل غیه ا القی حام 

ه استنباح توااد بمیتوااد کلی را درک کند و هم جزئی را و ایز میک قوت هم پیش فهض این دیدگات این است که ی

ذیهفته ایست. پدربارت عقل اظام سینوی  با مباای منهفت شنا تی و هستی شنا تیمصادیق بپهدازد. چنین چیزی 

قوای  ،اهدف ع لدااد و به اساس ا تالمیبا تفایک کارکهد هه قوت فقط ااجام یک فنل را ذاتی هه قوت  سیناابن

به دو  ک را ایازمند قائل شدنگیهد. از سوی دیهه فارابی ت ایز در ع لی یا اظهی بودن مدرَمیمتفاوتی را در اظه 

به چنین چیزی قائل ایست و تنها قوت عقل اظهی را بهای ادراک  سیناابندر حالی که  ؛داادمتفاوت میکه قوت مدرِ

رسد ا تالف اساسی دو فیلسوف این باشد که یای ع لی یا اظهی به اظه می دااد.میکلیات اظهی و ع لی کافی 

 دااد و یای کلی و جزئی بودن مدرکات را .بودن مدرکات را سب  ت ایز دو قوت می

چنداای در ماهیت علم ا الق ادارد و تنها قوة متافل آن را متفاوت  تأثیهم ان است گ ان شود این تفاوت مبنا 

دهای مدرکات اظهی و ع لی است. از پیام ایست؛ زیها پیش فهض دیدگات فارابی تفاوت ماهوی بیننین دااد، اما چمی

جهبه کند که عقل ع لی با تاین پیش فهض  ارج شدن ا الق از حوزت علوم بههاای است. چنااچه فارابی تصهیخ می

ادن در اما  طه افت ؛ه و زودیاب ته استکند. در این اهات ع لیاتی کهدن ا الق آسان ترسد و رشد میمیبه فنلیت 

کند و فارابی باید مفهی بهای آن پیدا کند. ه چنین در اهات فارابی ارتباح هستی شنا تی میدام اسبیت ا الق را تهدید 

عقل اظهی  تنها سیناابنشود اما در اهات میچون حصول آاها با دو قوت متفاوت میسه  ؛شودمیبین باید و هست دشوار 

کند. در این صورت ارتباح هستی شنا تی بین هست و میت که هم کلیات اظهی و هم کلیات ع لی را ادراک اس

اظهی سنادت  گوید عقلقهار کند . وی میکند این ارتباح را به مییابد. ههچند فارابی تالش میباید توجیه آسان تهی 

ن کند. او در اینجا غایت را اقطه اتصال ایمین را تنیین کند و عقل ع لی رات ع لی رسیدن به آمیو غایت را شناسایی 

 .گیهدمیدو قوت در اظه 

 نتیجه گیری

تفادت های  اص است. این استنباح با اسفنل ذاتی عقل ع لی استنباح رفتارهای جزئی در موقنیت سیناابناز منظه 

ور در است. مقدمات مشهپهاکندت از مقدمات کلی بهگهفته از عقل اظهی و یا مقدمات مشهور و مظنون و تجهبیات 

اما از  ؛است زیها از سنخ علم ،باح به یک مننا ادراکی استنشود. فنل استمیای بین عقل اظهی و ع لی تولید مهتبه

توان آن را به این مننا مدرک دااست  یا ،های قوای ادراکی است لی تنها مصهف کنندت دادتع عقلآن جهت که 

زیها فنل ذاتی او ادراک ایست. ادراک کلیات منقول فنل ذاتی عقل اظهی و ادراک صور جزئی محسوس فنل 

 تالف وا به اساس ادر تفایک ق سیناابنطبق مبنای  ذاتی متخیله و ادراک مناای جزئی فنل ویژت واه ه است.



  50  یحسن تهران دیزهرا س و فرزانه ذوالحسنی /ینویو نقش آن در اخالق س یعقل عمل 

 

 

ح  وب تشخیتوااد باند.  یکارکهد آاها عقل ع لی در فنل ادراکی قوای مدرکه ظاههی و باطنی هیچ د التی ا

ست دهو بد رفتارهای ا القی حاصل قیاس ع لی است که کبهای آن از عقل اظهی و صغهای آن از حس و  یال ب

محهکی از جنس  ةاین حام به منزل .ا ادادن یک فنل استآید و اتیجه آن حام عقل ع لی در ااجام دادن یمی

فتارهای ا تاهار راین اقش ب ااجامد.میادراک است که با تبنیت شهوت یا غض  و قوت محهکه در عضالت به ع ل 

البته عقل ع لی در رابطه  ادم و شود. میت و ملاات ا القی منتهی کس  عادا ا القی مبتنی به حد وسط به

با مدیهیت قوای افس حیواای و بهقهاری در  دمت عقل اظهی بودت  ،در اهایت ،بین قوا بهقهار استمخدومی که 

اصل این کند. حمیت اظهی تأمین تأمالحدوسط و تنادل بین این قوا به طور غیه مستقیم فهاغت عقل اظهی را در 

ر ایل ک ال ذاتی ااسان د سیناناب)علم ا الق( است که از اظه  ت دستیابی به حا ت اظهی و حا ت ع لیتأمال

اقشی دیهه ایز بهای عقل ع لی قائل است که به و وح و روشنی از آن سخن اهفته است. در  سیناابنبدان است. 

ه از تای اازلارد. مشهورات ا القی که در مهتبهته عقل ع لی اقشی مهم در ا الق مشهور بین مهدم دسطحی اازل

دریافت عامه مهدم از ا الق و محهک ایشان در رفتارهای ا القی  ،شوادمی لی تولید عقل اظهی و فهاته از عقل ع

 هستند.و کس  فضایل 
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