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Abstract
This article employs an analytical-descriptive and, to a certain extent, 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, 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.
Keywords: Theoretical wisdom, Theoretical Reason, Avicenna, Practical wisdom, Practical
Reason, Avicennian Ethics.
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مقالة پژوهشی

عقل عملی و نقش آن در اخالق سینوی
فرزانه ذوالحسنی ،1سیده زهرا سید حسن تهرانی
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چکیده

در این مقاله با روش تحلیلی -توص یفی و تا حدی تطبیقی ابتدا گزارش ی از آراء ش ا ح حا ای مس ل ان در مورد
عقل ع لی و ریش ه های آن در آثار ارس طو عه

ه می ش ود آاهات تبیینی او از رأی ابنس ینا در مورد ادراکی یا

تحهیای بودن عقل ع لی به اساس مباای افس شناسی وی ارائه می شودو اج اال تقابل آن با اظه فارابی مورد بهرسی
قهار می گیهد .در ادامه به اس اس مناای دو گااه حا ت ع لی در آثار ابنس ینا اقش عقل ع لی در ا الق س ینوی
مورد بهرس ی قهار می گیهد .یافته های این پژوهش اش ان می دهد که ابنس ینا به اس اس مبنای ود در تفایک قوا
ههگز یک فنل را به احو اولی و ذاتی به دو قوت اسبت ا ی دهد به ه ین اساس ادراک کلیات منقول فنل ذاتی عقل
اظهی و ادراک جزئیات ایز فنل ذاتی قوای مدرکه افس حیواای اس ت و ابنس ینا عقل ع لی را بدین س ب ههگز
مدرکه ا ی دااد .فنل ذاتی عقل ع لی اس تنباح حس ن و قبخ و یه و ش ه افنال جزئی با اس تفادت از مدرکات قوای
ادراکی اس ت .این کارکهد عقل ع لی بهای حا ت ع لی به مثابه علم ،اقش ی س لبی و زمینه س از و بهای حا ت
ع لی به مثابه فض یلت ،اقش ی ایجابی تحهیای دارد .البته در این میان اباید اقش مهم دیهه عقل ع لی ایز در تولید
گزارت های مشهوری ا القی در سطخ عامه مهدم مغفول ب ااد.
واژههای کلیدی :ابنسینا ،ا الق سینوی ،حا ت اظهی ،حا ت ع لی ،عقل اظهی ،عقل ع لی.

تاریخ دریافت│0400/02/29 :تاریخ پذیرش │0400/00/25 :تاریخ انتشار0400/04/00 :
 .0نویسندة مسئول ،استادیار گهوت فلسفه ،دااشادت علوم ااساای ،دااشهات زاجان ،زاجان ،ایهانfa.zolhasani@yahoo.com ،
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مقدمه
مهوری به آراء اادیش ندان مسل ان در حوزت حا ت ع لی و ااسانشناسی اشان می دهد که ا تالف اظههای مبنایی
در مورد عقل ع لی در افسشناسی ایشان وجود دارد .این ا تالفات اتایج متفاوتی در تبیین اقش عقل ع لی در
ا الق درپیداشته است .در بین این اادیش ندان ،ابنسینا به عنوان حای ی که آراء وی اقطه عطفی در تاریخ فلسفه
اسالمی است ،اقش تنیین کنندتای در جهت بخشی به اادش ندان پس از ود داشته است؛ اما در مورد عقل ع لی
بهداشتهای متفاوت یا متنار ی در فالسفه پس از او وجود دارد که ا تالفات اساسی در تبیین اقش این قوت در
ا الق را رقم می زاد .موا ع متنوع متفاهان پس از ابنسینا از سویی ریشه در ا تالف اظه مبنایی بین ابنسینا و
فارابی در این صوص دارد و از سوی دیهه به ابهام رأی این دو حایم در مورد عقل ع لی به میگهدد .در این
مقاله به ا واههایی از آراء متفاوت در مورد عقل ع لی از ارسطو تا حای ان متأ ه اشارت می شود؛ آاهات تالش
میشود با تبیینی او از اظه ابنسینا در مورد عقل ع لی رفع ابهام شود و سپس اقش عقل ع لی در اظهیة ا القی
ابنسینا مورد بهرسی قهار گیهد.
 .1پیشینه مطالعاتی
در مقالة «عقل ع لی در آثار ابنسینا» ،از ر ا بهاجاار ،استنباح حسن و قبخ اع ال جزئی به منزلة ادراک در اظه
گهفته شدت و به این مننا عقل ع لی قوتای ادراکی تلقی شدت است (اک .بهاجاار .)0030،در غال کت و مقاالت
و پایان اامههایی که به اوعی به عقل ع لی ازد ابنسینا پهدا تهااد ،ه ین تفسیه مالحظه میشود .مهدی حائهی
یزدی در کتاب کاووشهای عقل ع لی منتقد است عقل اظهی و ع لی یک چیز هستند .تشایل قیاس ع لی و
استنباح کار عقل اظهی است تنها تحهک و جهش به س ت ع ل ت ام این مهاحل عقل اظهی را به ع لی تبدیل
میکند (حائهی یزدی،0034،ص .)203-200هه چند این قول را به عنوان اظهیهای در عهض اظهیة ابنسینا میتوان
پذیهفت ،اما یای گهفتن این دو عقل و ایز ااتساب ادراک جزئیات مهبوح به ع ل ،یننی صغهای قیاس ع لی ،به
عقل اظهی با اح صهیخ ابنسینا سازگار ایست .در مقالة «جایهات منهفت شنا تی عقل ع لی ازد ابنسینا» از صاح
ه ین قلم هم

ن افی ادراک کلیات از عقل ع لی ادراک جزئیات به این قوت اسبت دادت شدت است (ذوالحسنی،

 ،)0090اما در مقالة پیشرو ،مؤلف به تفسیه جدیدی از رأی ابنسینا در مورد عقل ع لی دست یافته است که مبتنی
به مباای شیخ در مبحث تفایک قواست .ه چنین در

ن مباحث به مقایسه و تحلیل مهمتهین موا نی که در این

مورد توسط حا ای مسل ان اتخاذ شدت با تةکید به رأی فارابی که در تقابل با ابنسینا است ،پهدا ته میشود .مؤلف
به ه ین اساس و با تفایک دو مننای حا ت ع لی ازد شیخ به تبیین اقش عقل ع لی در ا الق ابنسینا میپهدازد.

05

فصلنامه تأمالت اخالقی ،دورة سوم ،شمارة دوم (پیاپی  ،)05تابستان 0950

 .2پیشینه تاریخی
در این بخش ابتدا ریشههای موا ع حا ای مسل ان در مورد عقل ع لی در آثار ارسطو جستجو میشود؛ آاهات آراء
به ی از اادیش ندان مسل ان که موا ع متفاوت و قابل تأملی دربارت عقل ع لی داشتهااد ،به عنوان ا واه مهور میشود.
ارسطو یای از تأثیهگذارتهین فالسفه یواان است که میتوان رد پای او را در آراء حای ان مسل ان در مورد عقل
ع لی یافت .وی در واکاوی عامل محهک در یک حهکت ااتقالی ،اقش عقل اظهی و ع لی را با هم مقایسه میکند.
او میگوید این حهکت ه وارت با توجه به غایتی ااجام میپذیهد و با تخیل و یا شوق ه هات است .سپس فهضهای
مختلف را در مورد عامل محهک بهرسی میکند:
اما قوة عقلیه و آاچه عقل اامیدت میشود ،محهک ایست؛ چه ،عقل اظهی 0دربارت هیچ امهی که با ع ل ارتباح
دارد ،فاه ا یکند و دربارة آاچه باید از آن پههیز کهد یا در پی آن رفت هیچ چیز ا یگوید؛ در صورتی
که حهکت ااتقالی ه وارت به موجودی تنلق دارد که در پی چیزی میرود یا از آن میپههیزد و حتی وقتی
که عقل به امهی از این قبیل منطوف شود حام به توجه بدان یا احتهاز از آن ا یکند؛ مثال اغل دربارة
چیزی که تهسآور یا دل ااهیز است ،میاادیشد بیآااه دستور گهیز از آن را بدهد .تنها قل است که به
حهکت در میآید یا اگه مقصود شیء وشایندی باشد ،عضو دیههی از بدن است .بال هت حتی موقنی که
عقل امهی را تجویز میکند و فاه به گهیختن از آن یا اقبال بدان حام میدهد حیوان به ه ان سب

به

حهکت در ا یآید بلاه گاهی به اقتضای شهوت ع ل میا اید چناااه شخح اامنتدل چنین میکند .بال هت
به طور کلی میبینیم که آااه مثال علم طبابت دارد پیوسته آن را به کار ا یبندد و این به وبی اشان میدهد
که افس علم ایست که ع ل به طبق علم را صورت پذیه میسازد ،بلاه امه دیههی است .باری آاچه این
قبیل حهکت را صورت میبخشد به طهیق اولی شوق هم ایست؛ زیها که اشخاص منتدل وقتی که شوق یا

شهوت داراد اموری را که بدانها مشتاقند ااجام ا یدهند ،بلاه اطاعت از حام عقل میکنند ( ارسطو،
0039الف402 ،ب 25 -تا  400الف .)00

ه چنان که در این متن مالحظه میشود ارسطو ابتدا از محهک ابودن عقل اظهی در حهکت حیوان به س ت چیزی
یا گهیز از چیزی سخن میگوید .در ادامه از عقلی سخن میگوید که به امهی از این قبیل منطوف میشود ولی حام
به توجه یا احتهاز از آن ا یکند .آاهات در فهازی دیهه به حام عقل در گهیز از چیزی یا اقبال بدان اشارت میکند.
در ادامه ارسطو تصهیخ میکند دو قوت شوق و عقل محهک حهکت ااتقالی هستند و تو یخ میدهد که مقصودش
عقل ع لی 2است که در منطوف بوداش به غایت با عقل اظهی متفاوت است .شوق ایز دارای غایت است .در واقع
ه ان متنلق شوق ،غایت عقل ع لی است و آ هین حد فاه ،سهآغاز ع ل است .البته شوق در غیاب تفاه هم میتوااد
 .0در تهج ه راس از متن یوااای منادل  mind as speculativeذکه شدت است ( Aristotle, Aristotle-Works,
.)n.d., p.1247.

 .2در تهج ه راس از متن یوااای منادل mind

 practicalذکه شدت است (.)Ibid., p.1248
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محهک باشد که در آن صورت این یه ع لی ،یهی ظاههی است اه واقنی (ارسطو400 ،0039 ،الف.)00-00
ارسطو دوبارت تأکید میکند که:
قوت عقلیه ههگز متحهک ایست ،بلاه پیوسته در حال ساون است و چون در قیاس ع لی از یک طهف،
حام یا قضیه کلی و از طهف دیهه حام جزئی را ت یز میدهیم ،ه ین حام جزئی است که حهکت را
موج میشود ،اه حا یکه به کلی ح ل میشود یا بهته آن که هه دو را چنین بداایم ،منتها یای را بیشته

در حال ساون بش اریم و دیههی را چنین اهوییم (ارسطو404 ،0039 ،الف .)05
با این تو یخ منلوم میشود که عقل اظهی به ع ل جزئی منطوف ایست و حا ی بهای آن ادارد و این حوزت
مهبوح به عقل ع لی است؛ اما آیا عقل اظهی در بارت ع ل ،حام کلی هم ادارد؟ وی در متافیزیک به مقایسه کنش
جزئی و دااشی که به چهائی آن کنش جزئی میپهدازد و دااشی که ااظه به مصالخ زادگی ایست و تنها به اطه
ودش دابال میشود میپهدازد .تجهبه ( ،)empeiriaشنا ت جزئیات است ،اما فن )(tekhneمهبوح به امور کلی
است .کنشها به امور جزئی و فهدی مهبوطند؛ به ه ین سب افهادی که تجهبه داراد ،در ع ل از افهادی که اهل فن
هستند ،موفق ته هستند؛ اما اهل فن علل را میشناسند ،پس فهزااهته از صاحبان تجهبه هستند .صاحبان تجهبه (دستااران)
به حس عادت ع ل میکنند ،اما ا یدااند چه میکنند؛ اما صاحبان فن (استادکاران) چهایی را میشناسند و فهزااهته
هستند؛ اما این دااشها سازادت هستند و ااظه به مصالخ زادگی ،در حالی که شهیف تهین دااش ،منهفتی )(sophia
است که به اطه ودش ،اه به اطه غایت سودمندش ،دابال شود (ارسطو0039 ،ب930 ،الف  22تا 932ب .)25
در این متن ارسطو از فن سخن میگوید؛ یننی دااشی که به چهایی کنشهای جزئی میپهدازد و ااظه به مصالخ
زادگی است؛ اما آیا عقل ع لی متافل این دااش است یا عقل اظهی؟
حای ان مسل ان به اساس بهداشتهای مختلفی که از ارسطو داشتهااد ،موا ع متفاوتی در مورد عقل ع لی و
حا ت ع لی اتخاذ کهدتااد .مهوری به تهاث حا ای مسل ان در این باب اشان میدهد که ایشان حداقل دو وااش
متفاوت از ارسطو داشته ااد .به ی ت ایز عقل اظهی و ع لی را به مدرَکات آاها دااسته ااد .ایشان مدرَکات عقل ع لی
را اع ال ا تیاری ااسان دااستهااد و آاچه از دامنه ا تیار ااسان ارج باشد به عقل اظهی واگذاردتااد .به ی دیهه از
حا ا ت ایز این دو عقل را به ادراک و تحهیک دااستهااد .عقل اظهی مدرِک کلیات اعم از ع لی و اظهی است و
عقل ع لی تنها محهک افنال جزئی است و فنل ادراکی ادارد .جال این که اادیش ندان متأ ه ایز از موا ع حای ان
متقدم در بارت عقل ع لی بهداشتهای مختلفی داشتهااد .فارابی از اخستین حا ایی است که آراء وی در مورد عقل
ع لی در موا ع حا ای مسل ان تأثیه فهاوان داشته است .از اظه فارابی قوت ااطقه به اظهی و ع لی منقسم میشود.
عقل اظهی به اموری میاادیشند که ارج از حوزت افنال ع لی ااسان هستند و ا تیار ااسان ا یتوااد در آاها تغییهی
ایجاد کند؛ مثال فهد بودن عدد  0با ا تیار ااسان قابل تغییه ایست در حالی که اجار میتوااد شال چوب را تغییه دهد.
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وی عقل ع لی را به قوت مهنی و فاهی منقسم میکند .از اظه او ،عقل ع لی به اموری میاادیشد که به ا تیار آدمی
وابسته است .او بهای این قوت دو توااایی در اظه میگیهد .صناعات و حِهَف توسط عقل مهنی فهاگهفته میشود وتأمل
و استنباح دربارة اماان ،چهواهی و شایستهی فنلی که ارادت ااجام آن را داریم با قوت فاهی یا مهوّی 0صورت میگیهد
(فارابی ،0034 ،ص  00-29؛ ه و ،0993 ،ص .)24
از اظه فارابی شأن قوت ع لی ااجام جزئیات حال و آیندت است (فارابی،0995 ،ص  .)001فارابی در ه ه این موارد
تهوّی و استنباح ج یل و قبیخ را به این قوت اسبت دادت است ،اما به مدرکه بودن عقل ع لی اشارتای ا یکند .وی در
السیاسة المدنیة به شأن منهفتی عقل ع لی اشارت میکند (فارابی،0993 ،ص ،)24اما مو ع شفاف ود را در مورد
مدرکه بودن عقل ع لی در الفصول المنتزعة عه ه میدارد .از اظه وی عقل ع لی مدرک کلیات و جزئیات ااظه به
ع ل ا تیاری است:
عقل ع لی قوتای است که بهوسیلة آن بهای آدمی از کثهت تجارب و مشاهدت فهاوان محسوسات مقدماتی
حاصل میشود .این مقدمات وی را به اموری که ااجامش شایسته یا ااشایسته است ،واقف میکند .به ی از
این مقدمات کلی و زیهمج وعه کل واحدی هستند .به ی دیهه مفهد و جزئی هستند و به عنوان ا واه هایی
هستند از آاچه ااسان مشاهدت ااهدت ،ولی می واهد به آاها واقف شود .این عقل بالقوت است و با تجهبه فنلیت
مییابد و با افزایش سن آدمی افزون میشود (فارابی،0034 ،ص .)54

اما مو ع ابنسینا مبتنی به وااش اصی از ارسطو است و به کلی با فارابی متفاوت است .شیخ تنبیه «عقل» را
بهای «عقل اظهی» و «عقل ع لی» به اشتهاک لفظ میدااد .او ادراک کلیات را به صهاحت از عقل ع لی افی میکند.
وی ههگز به مدرکه بودن عقل ع لی ،حتی در مورد جزئیات ،تصهیخ ا یکند .ابنسینا فنل این قوت را تشایل قیاس
ع لی و استنباح افنال جزئی بایسته میدااد .از اظه به ی متأ هین فنل استنباح از سنخ ادراک است و ابنسینا در افی
ادراک از عقل ع لی به تناقض گویی دچار شدت است .مؤلف دراین مقاله اشان میدهد که ابنسینا در این صوص
کامال سازگار با مباای ود سخن گفته و ادراک به مننای مورد اظه ود را از عقل ع لی افی کهدت است.
به نیار ،شاگهد ابنسینا ،تالش میکند استفادت از لفظ عقل را بهای عقل ع لی توجیه کند .از اظه او عقل ع لی
تنها بدین سب

که هیئتی در ذات افس است و در مادت ایست عقل اامیدت میشود .او به درستی مدرکه ابودن عقل

ع لی را از استاد آمو ته است و هیچ شأن ادراکی بهای عقل ع لی قائل ایست .از اظه وی این قوت رابط بین افس و
بدن است و به واسطه او افس در قوای مادون تصهف کهدت کار ااجام میدهد (به نیار ،0015 ،ص  .)139 -190به ی
رأی او را در عهض رأی ابنسینا و متفاوت با او محسوب کهدت ااد (مصباح یزدی ،0030 ،ص .)254

 .0استفادت از اصطالح «روّیه» در تو یخ کارکهد عقل ع لی در قاموس حا ای مسل ان رایج است ،ولی امهوزت چندان به کار ا یرود.
روّیه به مننای استنباح و استدالل ع لی است.
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واجه اصیه طوسی ،بزرگتهین شارح ابنسینا ،در این صوص تابع فارابی است .او میگوید :اگه قوة ااطقه به
منهفت حقایق موجودات و احاطه به اصناف منقوالت توجه کند ،بدین اعتبار عقل اظهی واادت میشود؛ اگه توجه
آن به تصهف در مو وعات و ت یز میان مصالخ و مفاسد افنال و استنباح صناعات از جهت تنظیم امور مناش باشد،
آن را عقل ع لی وااند (اصیهالدین طوسی ،0400 ،ص  .)20ظاهه این ج الت واجه اصیه شبیه کالم ابنسینا است،
اما تفاوت مبنای واجه با شیخ وقتی روشن میشود که وی تقسیم حا ت به اظهی و ع لی را ایز به ه ین مبنا استوار
میکند .او مااند فارابی ت ام آاچه در حوزة حا ت ع لی است ،به عقل ع لی وامیگذارد .مبنای واجه اصیه در
تفایک عقل اظهی و ع لی تفایک متنلق آاهاست .وی جزئی یا کلی بودن این متنلق را لحاظ ا یکند و ع لی یا
اظهی بودن را مالک این ت ایز قهار میدهد .ه چنین واجه ههگز از محهکه بودن عقل ع لی سخن به میان ا یآورد
و تحهیک را فنل شهوت و غض میدااد؛ در مقابل ،به مدرکه بودن عقل ع لی تصهیخ میکند .وی قوای افس را
به اساس ادراک بالذات یا تحهیک به آالت تقسیم میکند .در این تقسیم قوت ااطقه را قوت ادراکی میدااد که ود به
دو قوت اظهی و ع لی تقسیم میشود و شهوت و غض را قوت تحهیای میدااد (اصیهالدین طوسی ،0400 ،ص .)20
واجه در مورد جایهات استنباح و روّیه (تأمل) قبل از ااجام فنل جزئی میگوید که قوت اطق (ادراکی) و قوت شهوی
و غضبی (تحهیای) با مشارکت رأی ،روّیت ،ت ییز و ارادت مبدأ ااجام افنال هستند (اصیهالدین طوسی ،0400 ،ص .)24
در تحلیل این سخن واجه اگه مااند ارسطو و ابنسینا تفاه و استنباح را محهک شهوت یا غض بداایم ،در آن صورت،
عقل ع لی اقش تحهیای واهد داشت ،ولی اگه به طور کلی اقش تحهیای عقل ع لی را افی کنیم ،هیچ ارتباطی بین
ادراک عقل ع لی و تحهیک منتهی به ع ل وجود اخواهد داشت و این گسست قابل قبول ایست.
مالصدرا در اسفار به تفصیل عین عبارات ابنسینا را در بارت عقل ع لی میآورد و مخالفتی با اظهارات شیخ ا یکند
ولی به وحدت افس با قوایش تأکید میکند؛ شاید بدین دلیل که مشال رابطه این دو قوت را حل کند (مالصدرا،
 ،0019ص.)33-32
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
میدهد .او با عدم تفایک بین ادراک جزئیات و استنباح و روّیه با این مشال مواجه میشود که اگه این قوت مدرک
جزئیات است ،کارکهد آن با کارکهد قوت واه ه یای میشود .او تفاوتی بین عقل ع لی و قوت واه ه ا یبیند و این
دو را یک قوت قل داد میکند:
بدان که شأن قوّت عقلیه و وه یّه ،ادراک امور است و لیان اوّلى ادراک کلیات را کند و دومى تصور جزئیات
را و چون هه فنلى که از بدن صادر مىشود ،افنال جزئیه است ،پس مبدأ تحهیک بدن در جزئیات افنال به
تفاه و رویه [تدبیه]قوت وه یه است و از این جهت آن را «عقل ع لى» و «قوت عامله» مىاامند ،و اولى را «عقل
اظهى» و «قوت عاقله» (اهاقی ،0013 ،ص .)43
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پهوا خ است که در این اهات ،دو کارکهد مت ایز ادراک جزئیات و استنباح به یک قوت واه ه اسبت دادت شدت
است که در ادامه اشان میدهیم ابنسینا در تفایک قوا این رأی را ا یپذیهد .ه چنین بین قوای افس ااطقه و افس
حیواای تدا ل پیدا شدت است؛ زیها استنباح ،فنل ویژت افس ااسان است و در حیوااات وجود ادارد .به عالوت اگه
استنباح را فنل قوت واه ه بداایم ،پس در حیوااات هم این توااایی باید وجود داشته باشد؛ ولی از آاجا که قوت واه ه
در حیوااات به سب عدم دستیابی به ادراکات کلی ا یتوااد به استنباح بپهدازد این توااایی در حیوااات منطل میمااد.
 .3عقل عملی در آثار ابنسینا
ابنسینا قوای افس ااطقه را به دو قوت عال ه و عامله تقسیم میکند :مدرکه عال ه (عقل اظهی) و محهکه عامله
(عقلع لی) .وی به محهکه و عامله بودن عقل ع لی تأکید میکند و اطالق عقل به دو قوت اظهی و ع لی را به
اشتهاک لفظ یا تشابه لفظ میدااد (ابنسینا،0019 ،ص  000؛ ه و0030 ،ب ،ص 20؛ ه و ،0030 ،ص  .)93اطالق
عقل به عقل ع لی به اشتهاک لفظ و عدم تصهیخ ابنسینا به مدرکه بودن عقل ع لی از ابهامات آثار ابنسینا است.
که این مقاله با تحلیلی او به رفع این ابهام واهد پهدا ت .از کالم شیخ چنین روشن میشود که او استنباحهای
جزئی اص ا القی و تحهیک به اساس آن را فنل ویژت عقل ع لی میدااد:
ااسان قوت ای دارد که مختح آراء کلی است و قوت دیههی دارد که به تأمل در شایستهی و افع و هر و
زشت و زیبا و یه و شهّ امور جزئی ا تصاص دارد .این استنباح با اوعی قیاس و تأمل صحیخ یا غیه صحیخ
صورت میپذیهد که هدفش دستیابی به رأیی در مورد امهی جزئی مهبوح به امور م ان در آیندت است.
حام این قوت به حهکت قوت اج اعیه و ااجام فنل منجه میشود .ه ااهواه که حام قوای دیههی در حیوااات
به فنل منتهی میشود .این قوت به یاری قوت دیههی [عقل اظهی] مقدمات کلی را دریافت میکند و به استنتاج
جزئیات میپهدازد .به قوت اول که با اظه اسبت دارد ،عقل اظهی و به قوت دوم که با ع ل اسبت دارد ،عقل
ع لی گفته میشود .عقل اظهی به صدق و کذب میپهدازد و عقل ع لی به یه و شه ،عقل اظهی به واج
و م ان و م تنع میپهدازد و عقل ع لی به زشت و زیبا و مباح (ابنسینا0404 ،ب ،ص .)034-035

ابنسینا در موارد دیههی ایز به این اقش عقل ع لی اشارت میکند« :اعتبار عقل ع لی در قیاس با قوت حیواای
متخیله و متوه ه این است که به استنباح تدبیه امور کائن فاسد میپهدازد( ».ابنسینا ،0019 ،ص .)000او این رأی را
محهک ااسان بهای ااجام رفتارهای جزئی عقالئی میدااد« :عقل ع لی با تنقل به اقتضای مصالخ ،بدن را به ااجام افنال
جزئی اص تحهیک میکند» (ابنسینا ،0019 ،ص )000و ایز میگوید« :ازد عقل ع لی رأی جزئی مُندّ بهای ع ل
است» (ابنسینا ،0030 ،ص .)93
حال پهسش این است که آیا عقل ع لی قوت مدرکه است یا یه؟ چها ابنسینا ههگز به مدرکه بودن این قوت
تصهیخ ااهدت است؟ به اظه مؤلف پاسخ این پهسش را باید در مباای ابنسینا در تفایک قوا جست .در افسشناسی
ابنسینا بین قوا تقسیم کار وجود دارد .وی در مقالة اول افس شفا به تفصیل در این بارت سخن گفته است (ابنسینا،
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0404ب ،ص  )40-21مثال عقل اظهی فقط منقوالت کلی را دریافت میکند اما ههگز رای جزئی ادارد .یا متخیله
فقط به تهکی

و تفصیل صور یالی و یا محاکات از دریافتهای حسی یا عقلی میپهدازد و ودش ادراک عقلی یا

حسی ادارد .اقش عقل ع لی هم ادراک مستقیم ایست .او اه مااند حواس مدرکه ظاههی و باطنی به ادراک مستقیم
جزئیات میپهدازد و اه مااند عقل اظهی به ادراک مستقیم کلیات مشغول میشود بلاه کار او تشایل قیاس ع لی و
استنباح مصادیق فنل ا القی و حام دادن به آن اساس است .بسیاری از اادیش ندان مناصه تشایل قیاس ع لی یا
مقدمه تشایل این قیاس را ادراک دااسته عقل ع لی را به این مننا قوت مدرکه محسوب میکنند؛ اما ابنسینا مدرکه
بودن این قوت را به مننای اصی که سازگار با مباای وی در تفایک قوا است افی کهدت است .تفایک قوا ازد ابنسینا
به اساس ا تالف افنال افس صورت می گیهد .وی با این مبنا هه قوت را به احو اولی و بالذات مبدأ یک فنل واحد
میدااد که در آن فنل هیچ قوت دیههی مشارکت ا یکند .بنابهاین هه قوت ابزاری ویژت بهای افس است که با آن فقط
یک کار را ااجام میدهد .ادراک محسوسات ارجی فقط با حواس ظاههی است .ادراک صور حسی فقط با متخیله
است .ادراک مناای جزئی فقط با قوت واه ه است و ادراک صور منقول فقط با عقل اظهی است .پس به این مننا عقل
ع لی مدرک ایست و در کار این قوا د التی ا یکند .در این میان ،فنل اولی عقل ع لی هم تحهیک بدن به افنالی
جزئی است که به اساس مصلحت سنجی این قوت تشخیح دادت میشود (ابنسینا0404 ،ب،ص .)40-21
البته یک قوت میتوااد بهای ااجام فنل ذاتی ود به مقدماتی ایاز داشته باشد که قوای دیههی آن را تأمین کنند؛
مثالً قوة محهکه عضالت در صورتی کارش فنلیت مییابد که قوة شوقیه به سب

ااهیزتای یالی قوت اج اعیه را

بهااهیزد ،ولی با فقدان اج اع ،این قوت حهکتی ایجاد ا یکند .کار عقل ع لی فقط این است که از کبهای کلی ادراک
شدت توسط عقل اظهی استفادت میکند .جزئیات مهبوح به موقنیتی که در آن واقع شدت را ایز از حس و وهم بهدست
آورد و به استنباح حسن و قبخ مصادیق جزئی رفتار بپهدازد .این توااایی اص ااسان است و تنها عقل ع لی به عنوان
بخشی از قوت ااطقه آن را ااجام میدهد و حیوااات واجد آن ایستند (ابنسینا0404 ،ب ،ص .)40-21
ابنسینا در هیچیک از آثار ود به اتصال عقل ع لی به عقل فنال و دریافت منقوالت اشارت ااهدت است .با توجه
به فهایندی که وی بهای ادراک منقوالت قائل است ،صورت منقول باید از عقل فنال افا ه شود .طبق مباای ابنسینا
فقط عقل اظهی به عقل فنال متصل میشود؛ پس ههگز عقل ع لی ا یتوااد مدرک کلیات باشد .عقل ع لی اقش
حواس ظاههی و باطنی مدرک جزئیات در افس حیواای را هم بازی ا یکند؛ چون قوای متندد بهای ااجام یک فنل
ا یتوان در اظه گهفت.
بنابهاین به اساس تفایک ع لاهد هه قوت ،عقل ع لی مدرک ایست؛ زیها ابزار افس بهای ادراک محسوسات
ارجی جزئی و مناای جزئی یا ادراک منقوالت کلی ایست .ابنسینا استنباح شایستهی اع ال در موقنیتهای اص
به اساس اصول کلی ا القی را فنل ذاتی و اولی عقل ع لی میدااد .حال اگه اام این فنل را ادراک بهذاریم از
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ادراک مننای عامی را ارادت کهدتایم که بدین مننا عقل ع لی هم مدرک است؛ اما اگه مننای اصی که ابنسینا از
ادراک در اظه دارد ،لحاظ کنیم ،بدان مننا عقل ع لی مدرک ایست .پس تناقضی در کالم شیخ وجود ادارد و
ا تالف اظه کساای که وی را به تناقض گویی متهم میکنند ،ا تالف به سه دو مننای متفاوت از ادراک است.
البته یک اشاال کلی به افسشناسی ابنسینا که در اینجا ایز میتوان آن را مطهح کهد ،وارد است و آن گسستی
است که بین قوا وجود دارد .البته ابنسینا ه ه این قوا را متنلق به یک افس واحد میدااد .او بهای افس اباتی و حیواای
که متنلق به جوهه واحد افس ااساای هستند مننای جنسی قائل است و آاها را اوع مت ایز ا یدااد (ابنسینا0404 ،ب،
ص )25به ه ین سب در افس شفاء از اصناف قوا سخن می گوید اه ااواع قوا (ابن سینا0404 ،ب ،ص)02؛ اما وحدت
بین افس و قوای آن در فلسفه ابنسینا به وبی فلسفه صدرایی قابل تبیین ایست .این ه ان اعتها ی است که مالصدرا
پس از بیان تفصیلی آراء ابنسینا دربارة عقل اظهی و ع لی بدان اشارت میکند (مالصدرا،0019 ،ص .)34
 .4معنای اخالق در آثار ابنسینا
حا ت ع لی در آثار ابنسینا به دو مننا بهکار رفتهاست :علم ا الق ،فضیلت ا القی .تبیین جایهات عقل ع لی در
ا الق مستلزم جداسازی این دو منناست:
 .1-4اخالق به مثابة علم
ابنسینا در تنهیف حا ت میگوید« :حا ت استا ال افس آدمی است به تصور و تصدیق حقایق اظهی و ع لی
به قدر طاقت بشهی» (ابنسینا ،0930 ،ص  .)03او در اینجا حا ت را از جنس استا ال میدااد؛ استا الی که با
تصور و تصدیق حقایق اظهی و ع لی هه دو حاصل میشود؛ یننی استا الی که با ادراک منقوالت اظهی و ع لی
بدست میآید.
او در جای دیهه حا ت را صناعتی اظهی میدااد که آدمی از آن سود میجوید تا به میزان توان ااساای آن چه
شایسته است ،از وجود فی افسه بدااد ،فهاگیهد و آن چه سزاوار است ،ااجام دهد و تحصیل کند؛ بهای این که افسش
به واسطة آن شهافت پیدا کند و ک ال یابد و جهاای منقول مااند جهان موجود شود و مستند سنادت اهایی در آ هت
گهدد (ابنسینا ،0023 ،ص .)005
دقت در این تناریف اشان میدهد که ابنسینا حا ت را از سنخ علم میدااد؛ منهفتی که به ودی ود ،ک ال
افس ااطقه ااساای است .در عین حال اشارت میکند که متنلق این علم میتوااد حقایق اظهی یا ع لی باشد .اصوال
ابنسینا تنها کس منهفت یقینی توسط عقل اظهی را موج

استا ال ذات ااسان میدااد .وی هیچ طهیق دیههی را

به ک ال ذاتی ااسان منتهی ا یدااد (ابنسینا0405 ،الف ،ص .)1
ابنسینا منهفت اظهی را به این اساس که دااستن محض است یا دااستن بهای ع ل کهدن ،به دو قسم حا ت اظهی
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و ع لی تقسیم میکند )0 :حا ت اظهی متنلق به آن دسته از امور اظهی است که دااستن آاها بهای ع ل کهدن ایست؛
 )2حا ت ع لی متنلق به آن دسته از امور ع لی است که دااستن آاها بهای ع ل کهدن است (ابنسینا ،0930 ،ص.)03
بدین تهتی مقسم حا ت اظهی و ع لی ،صناعت اظهی است .در اهات شیخ تنلق حا ت ع لی به ع ل ،دشهای
به حا ت بودن آن وارد ا یکند .شیخ در تقسیم علوم میگوید :علوم به تقسیم اولی یا علومی هستند که احاامشان در
بهههای از زمان جاری میشود و پس از آن کنار گذاشته شدت و یا ایاز بدانها مغفول واقع میشود و پس از آن دوبارت
مورد توجه قهار می گیهاد و یا علومی هستند که اسبتشان به ه ه اجزاء دهه مساوی است و اام حا ت بهای این قسم
سزاوارته است (ابنسینا0405 ،ب ،ص 5-3؛ ه و ،0023 ،ص  .)005بدینسان شیخ ثبات را مالک ت ایز حا ت از سایه
علوم قل داد میکند .آاهات این علوم حا ی را در دو قسم جای میدهد .قسم اول ابزار تحصیل علم است (منطق) .قسم
دوم به تقسیم اولی شامل دو قسم است :عل ی که غایتش ک ال حاصل از صور منلوم افس است و عل ی که غایتش ع ل
به صور منلوم افس است .این قسم دوم به موجودات از آن حیث که افنال و احوال ما هستند میپهدازد .بهای این که
صوابتهین وجه صدورشان از ودمان را بداایم؛ در حالی که در قسم اول چنین حیثیتی ملحوظ ایست .وی غایت اظهی
را حق و غایت ع لی را یه میدااد (ابنسینا0405 ،ب ،ص 5-3؛ ه و ،0023 ،ص .)005
بدین تهتی از اظه ابنسینا حا ت ع لی ایز مااند اظهی از ثبات به وردار بودت در قل هو عقل اظهی است و تغییه
و اماان در آن رات ادارد .وی در بیان فواید اقسام حا ت ع لی ایز به علم بودن این اقسام تأکید میکند :فایدت حا ت
مدای علم به چهواهی مشارکتی است که در مدینه بهای ه یاری در مصالخ ااسان ها و بقاء اوعشان واقع میشود.
فایدت حا ت منزلی علم به مشارکت شایسته بین اهل یک منزل بهای ااتظام مصلحت منزلی است .این مشارکت بین
زن و شوهه پدر و فهزاد و مالک و عبد است .فایدت حا ت لقی علم به فضایل و چهواهی کس آاها بهای تخلق
بدااها و علم به رذایل و چهواهی پههیز از آاها بهای پاک کهدن افس از آاهاست (ابنسینا 0030 ،الف ،ص .)4
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
کلی یقینی ااظه به ع ل است .از آن جا که ابنسینا مالک سنخیت را کلی یا جزئی بودن قضایا میدااد ،هیچ تفاوتی
در سنخیت این منهفت با حا ت اظهی ا یبیند و ههدو را به عقل اظهی وا میگذارد.
ابنسینا میگوید منظور از حا ت ع لی ،منهفت ااسان به ملاات لقی و سیاستهای منزلی و مدای است؛ یننی
منهفت به ملاات و اافناالت و یا اموری که به ماست آاها را ااجام دهیم .این منهفت ،اکتسابی است و با تفاه و قیاس
و استنتاج بدست میآید و این ه ان است که در کت ا الق و سیاست مندرج است .کتبی که از واادن آاها منهفت
کس

میکنیم ،ولو فنلی ااجام ادهیم و به لقی متخلق اشویم .وی تو یخ میدهد که این منهفت حقیقی یقینی یا

حا ت است و یا جزء حا ت ،ولی این منهفت ،حا ت طبینی یا ریا ی یا الهی (یننی حا ت اظهی که غایتش
اظه است) ایست .پس قسم دیهه حا ت یننی ه ان حا ت ع لی است (ابنسینا ،0010 ،ص .)039-090
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بدینتهتی حا ت اظهی و ع لی هه دو از سنخ علم هستند و تنها تفاوتشان در این است که در حا ت اظهی یک
هدف وجود دارد و آن دااستن است ،اما در حا ت ع لی یک هدف اصلی یننی دااستن و یک هدف تبنی یننی ع ل
کهدن ملحوظ است .پس اگه از ابنسینا سئوال شود که ع ل کهدن به دااستهها چه جایهاهی دارد و آیا دااستن و ع ل
ااهدن بهای آدمی استا الی بهدابال دارد یا یه؟ پاسخ میدهد دااستن منقوالت کلی به ودی ود ک ال است و ع ل
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
مهتبه اازلتهی از وجود آدمی ک الآفهین است؛ ک الی تبنی که در دمت استا ال عقل اظهی است.
 .2-4اخالق به مثابة فضیلت
ه ااطور که در عنوان قبل بیان شد از اظه ابنسینا ک ال ذاتی ااسان کس

منقوالت اظهی است که متنلق آن

میتوااد حقایق اظهی یا ع لی باشد .منقوالت ع لی در حا ت ع لی به مثابه علم تحصیل میشواد ،اما مهوری به
آثار ابنسینا اشان می دهد که وی به مننای دیههی از حا ت ع لی یا ا الق ایز توجه داشته است .مننایی که از
اظه وی با مننای پیش گفته اشتهاک لفظی دارد .در این بخش به چیستی این مننای دوم یننی ا الق به مثابه فضیلت
میپهدازیم.
در ال باحثات شاگهدان از شیخ سئوال میکنند که «ش ا حا ت ع لی را از اقسام فلسفه و از سنخ منهفت دااستهاید
در حالی که حا ت ع لی از سنخ ع ل است ،ج ع این دو چهواه م ان است؟» ابنسینا در پاسخ میگوید حا ت
ع لی به اشتهاک لفظ دو مننا دارد .حا ت ع لی به یک مننا ه ان فضیلت ا القی یننی ملاة ااجام افنال حد وسط
بدون تأمل است (ابنسینا ،0010 ،ص.)090-039
از اظه شیخ فضیلت ا القی حاصل تسلط عقل ع لی به بدن و حصول ملاه ااقیاد قوای بدای از عقل ع لی است.
رذیلت ا القی ایز حاصل تسلط قوای بدای به عقل ع لی و حصول ملاه ااقیاد عقل ع لی از قوای بدای است .از اظه
ابنسینا لق عبارت است از هیئت اافنالیه یا فنلیهای که در این تنامل شال میگیهد (ابنسینا ،0019 ،ص  .)000بنابه
این حا ت ع لی به مثابة علم ،جزء فلسفه است و با حا ت ع لی به مثابة لق که جزء عدالت است ،متفاوت است
(ابنسینا ،0010 ،ص .)039 -090ابنسینا در اینجا به تبع افالطون عدالت را فضیلتی جامع شامل حا ت ،عفت و
شجاعت میدااد که در مج وع ،فضایل چهارگااه اصلی در ا الق هستند .پهدا تن به مننای عدالت ازد ارسطو و
افالطون و حای ان مسل ان پیهو ایشان مجالی میطلبد که از حوصله این مقال ارج است.

0

بدین تهتی حا ت ع لی از اظه ابنسینا به دو منناست :الف) علم به چهواهی این استیالء که ود منهفتی یقینی
و متنلق به قل هو عقل اظهی است و کساای که توااایی درک منقوالت کلی را داشته باشند ،به این منهفت دست
 .0تفصیل مطل

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

اسالمی .چاپ دوم.
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مییابند؛ ب) فضیلت حد وسط و ملاة استیالی عقل ع لی به افس حیواای و ادارة قوای مادون به اساس احاام عقل
اظهی .این مننای ا الق از جنس ع ل است و البالی بحثهای اظهی ابودت و در دفته ا یگنجد .ابنسینا از حا ت
ع لی به این مننا به فضیلت لقی تنبیه میکند تا اشان دهد از جنس فضیلت است اه دااش .کساای که از عقل ع لی
قوی به ورداراد به این فضیلت اائل میشواد (ه ان).
البته این دو مننا ااظه به دو ک ال در ااسان است که بین آاها تنامل بهقهار است .اگه کسی از فضیلت حا ت
ع لی بههتمند باشد می توااد قوای افس حیواای ود را مقهور افس ااطقه گهدااد .در مقابل ،عقل اظهی او هم از
آفات مزاح تهای قوای مادون در امان ماادت با تدبیه عقل ع لی بهای او فهاغتی در جهت اتصال ههچه بهته با
عقول مفارق و ایل به حا ت اظهی فهاهم میشود.
 .5بررسی نسبت عقل عملی با معانی دو گانه اخالق
حال پس از تبیین جایهات عقل ع لی در افس شناسی ابنسینا و ایز ایضاح مناای ا الق ازد وی میتوان به روشنی
اقش عقل ع لی را در ا الق ابنسینا تحلیل کهد:
 .1-5نقش عقل عملی در اخالق به مثابة فضیلت
ابنسینا متأثه از ارسطو به آن است که علم کلی ههگز ا یتوااد ع ل را در پی داشته باشد ،بلاه علم جزئی به ع ل
منتهی میشود .فنل ا القی مصداقی از یک اصل کلی ا القی است ،اما دااستن این اصل بهای ااجام فنل ا القی
کافی ایست .آدمی باید بتوااد در موقنیتهای مختلف ،مصداق جزئی منینی را از دااستههای کلی ود استنباح
کهدت بدان ع ل کند .تنزل علم کلی عقل اظهی به علم جزئی منطوف به ع ل ،به واسطه عقل ع لی میسه میگهدد.
عقل ع ل ی به عنوان رابط بین عقل اظهی و قوای مادون ،ادراکات کلی عقل اظهی را اجهایی میکند .این قوت با
مصلحتسنجیهای ود مبدأ محهک بدن بهای ااجام افنال جزئی است (ابنسینا0404 ،ب ،ص .)01
ااسان از سویی حقایق کلی ا القی را از عقل فنال دریافت میکند .از سوی دیهه اطالعاتی در مورد موقنیت
اص جزئی ود دارد که از حواس مدرکه ظاههی و باطنی افس حیواای دریافت کهدت است .تفاوتی که در اینجا
ااسان با سایه حیوااات دارد در این است که میتوااد تشخیح دهد در این موقنیت اص ااجام چه کار ا القی شایسته
است .این استنباح اقش ویژت عقل ع لی است که قیاسی تشایل میدهد که کبهای آن از عقل اظهی و صغهای آن از
متخیله یا واه ه است .اتیجه این قیاس ایز یک علم جزئی است که محهک آدمی در جهت ااجام آن است (ابنسینا،
 ،0030ص  .)93این تحهیک با بهااهیختن قوت ازوعیه به اساس ادراکات جزئی است .از اظه ابنسینا محهک در افس
حیواای دو قسم است محهکه باعثه و محهکه فاعله .قوت ازوعیه بهااهیختهی ایجاد میکند و قوت فاعله در ماهیچه های
بدن ایهویی بهای ااجام فنل پدید میآورد .ابنسینا مبادی این بهااهیختهی را وهم یالى و عقل ع لى و شهوت و
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غض میدااد که در این میان مبدأ عقل ع لی ویژت ااسان است (ه و0404 ،ب ،ص .)00
بدیهی است در اینجا ادراک به مننای ه ین استنباح مصادیق است .در دیدگاهی که ه ة حوزة حا ت ع لی را به
عقل ع لی وامیگذارد ،هم ادراک اصول کلی و هم مصداق یابی آن در جزئیات را عقل ع لی ااجام میدهد؛ اما این
فهایند با مبنای ابنسینا که ادراک کلیات به مننای اتصال به عقل فنال را از عقل ع لی افی میکند سازگار ایست .بنابهاین،
ابنسینا اقش ادراکی عقل ع لی در ا الق به مننای اتصال به عقل فنال و دریافت منقوالت کلی مهبوح به ا الق را افی
میکند ،اما اقش عقل ع لی به مننای دریافت کبهای کلی ا القی از عقل اظهی و دریافت جزئیات مهبوح به موقنیت
از واه ه و متخیله و تشایل قیاس ع لی و استنباح مصادیق ع ل ا القی و حام به ااجام آن را میپذیهد.
ااجام یک رفتار ا القیِ جزئی تنها اقش عقل ع لی در ا الق ورزی ایست .کس
ا القی است .اطاعت ماهر قوای حیواای از عقل ع لی در رعایت حدوسط به کس

ملاه ا القی حاصل رفتار
ملاه ا القی منجه میشود.

ابنسینا تو یخ میدهد که به دلیل ا تالف در اقتضائات افس ااطقه و بدن ،کش اشی بین این دو پدید میآید .گاهی
بدن مقهور افس میشود و گاهی افس تسلیم بدن میگهدد؛ اگه بدن غال

شود و افس پی در پی تسلیم گهدد ،در

افس هیئت اذعان اسبت به بدن ایجاد میشود تا جایی که آاچه قبال بهای افس سخت ابود بهایش دشوار میشود و او
را از حهکت باز میدارد؛ اما وقتی بدن مقهور افس شود و این غلبه تاهار گهدد ،در افس هیئت استیالء به بدن ایجاد
میشود و بهایش آسان میشود که بدن را از آاچه بدان میل میکند ،بازدارد .هیئت اذعان موج وقوع افنال در یای
از طهفین افهاح و تفهیط میشود (رذیلت) .هیئت استیال موج

ااجام افنال به مدار توسط میگهدد (فضیلت) .هیئت

استیالئی با جوهه افس بیهااه ایست ،بلاه از جنس تجهد از مادت و لواحق مادت است .هیئت اذعان بیهااهای است که از
مادة متضاد با مقتضای جوهه افس بههت میبهد .حصول هیئت استیالیی سنادت افس را در این بند در پی دارد (ابنسینا،
 ،0030ص  .)000-009ابنسینا تأکید میکند که ک ال عقل ع لی عدالت است و با ادارت قوا به اساس عدالت ،ا الق
شال میگیهد (ابنسینا ،0030 ،ص .)000
در مقایسه با این اهات ابنسینا از اظه فارابی و پیهوااش ه ه آاچه منطوف به ع ل است ،در گستهة کارکهد عقل
ع لی است .این عقل هم مدرک کلیات ااظه به ع ل است و هم مدرک جزئیات ااظه به ع ل .از ویژگیهای این
دیدگات این است که ه ه فهایند تشایل قیاس ع لی در حیطه کارکهد یک قوت است .این قوت هم کبها و هم صغهای
قیاس را دریافت میکند و هم با تشایل قیاس و حصول اتیجه به ااجام فنل ا القی یا تهک یک فنل غیه ا القی حام
میکند .این دیدگات سادت و روشن است ،اما پیش فهض این دیدگات این است که یک قوت هم میتوااد کلی را درک
کند و هم جزئی را و ایز میتوااد به استنباح مصادیق بپهدازد .چنین چیزی با مباای منهفت شنا تی و هستی شنا تی
اظام سینوی دربارت عقل پذیهفته ایست .ابنسینا با تفایک کارکهد هه قوت فقط ااجام یک فنل را ذاتی هه قوت میدااد
و به اساس ا تالف ع لاهد ،قوای متفاوتی را در اظه میگیهد .از سوی دیهه فارابی ت ایز در ع لی یا اظهی بودن
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مدرَک را ایازمند قائل شدن به دو قوت مدرِکه متفاوت میدااد؛ در حالی که ابنسینا به چنین چیزی قائل ایست و تنها
قوت عقل اظهی را بهای ادراک کلیات اظهی و ع لی کافی میدااد .به اظه میرسد ا تالف اساسی دو فیلسوف این
باشد که یای ع لی یا اظهی بودن مدرکات را سب ت ایز دو قوت میدااد و یای کلی و جزئی بودن مدرکات را .
 .2-5نقش عقل عملی در اخالق به مثابة معرفت
در منناشناسی پیش گفته دااستیم که حا ت ع لی به مننای علم ا الق از سنخ شنا ت منقوالت کلی ااظه به
ع ل است .ادراک کلیات ایز در ااحصار عقل اظهی است .او با اتصال به عقل فنال به این حقایق منقول چه در مقام
تصور و چه در مقام تصدیق دست مییابد .بدین تهتی

از منظه ابنسینا در این ساحت هیچ اقشی بهای عقل ع لی

ا یتوان در اظه گهفت .البته گفتیم که عقل ع لی از منهفت کس
ههگز ودش بهطور مستقیم و مستقل در کس

شدت توسط عقل اظهی بی بههت ایست ،ولی

حقایق کلی ا القی اقشی ایفا ا یکند .عقل ع لی حام به حسن

و قبخ رفتارهای جزئی میکند و روشن است که جزئی اه کاس

است و اه ماتس

و دااستن حسن و قبخهای

جزئی ،علم ا الق محسوب ا یشود .این علم جزئی تنها محهک آدمی در صحنه ع ل بهای ااجام فنل ا القی
است؛ اما میتوان در این جا از زاویه ای دیهه به اقش سلبی عقل ع لی در علم ا الق پهدا ت یننی اقش این قوت
در رفع موااع کس

علم ا الق .از منظه شیخ ،افس ااطقه جوههی واحد است که به واسطة قوای ود اسبتی با

مادون و اسبتی با مافوق ود بهقهار می کند .جنبه مادون افس ااطقه ،بدن و قوای آن است که عقل ع لی مدبه آن
است .بایسته است که افس ااطقه تا حد م ان تحت تأثیه مقتضیات بدن طبینی قهار اهیهد .جنبه مافوق افس ااطقه،
عقول و مبادی عالیه هستند که عقل اظهی هنهام تنقل بدااها متصل میشود .استا ال آدمی در گهو اتصال هه چه
بیشته و بههتمندی از افا ات مفارقات به احو حداکثهی است (ابنسینا0404 ،ب ،ص  03و 033؛ ه و0030 ،ب،
ص  .)23رابطه عقل اظهی و ع لی رابطه مخدوم و ادم است .از منظه شیخ قوا ذو مهات هستند و هه مهتبه به مهتبه
مافوق ود دمت میکند .در این سلسله مهات  ،غایت اهایی ،عالیتهین مهتبه عقل اظهی یننی عقل مستفاد است؛
سپس سایه مهات عقل اظهی به تهتی

ادم و مخدوم یادیههاد و در اهایت عقل اظهی مخدوم ه ه قوای مادون

ود است .عقل ع لی در مهتبه پایینته از عقل اظهی و ادم اوست .ابنسینا تو یخ میدهد که تنلق افس ااطقه
به بدن بهای تا یل و تزکیه عقل اظهی است و عقل ع لی مدبه این عالقه است؛ البته عقل ع لی ود مخدوم قوای
افس حیواای و اباتی است (ابنسینا ،0030 ،ص .)93
بدین تهتی

عقل ع لی اقشی کلیدی در سلسله مهات

قوا به عهدت دارد .او از یک سو به عالیتهین مهتبه یننی

عقل اظهی دمت میکند و از سوی دیهه ه ه قوای افس حیواای را مدیهیت کهدت به دمت وا میدارد و در این
رواد ،ارتباطی وثیق بین بخش مجهد و عقالای آدمی با بخش مادی و حیواای او بهقهار میکند.
ابنسینا منتقد است ایازی که عقل اظهی به عقل ع لی دارد از سه هورت و ااچاری است .عقل اظهی بذاته
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مستغنی است و بهای ادراک منقوالت ایازی به ابزار ادارد و با اتصال به عقول مفارق از اوعی استا ال بذاته به وردار
میشود که در آن از مادون ود بی ایاز است .جنبه شهافت عقل اظهی ایز در ه ینجا است و از ه ین جهت است
که افس ااطقه میتوااد از آفاتی که از مشارکت به او عارض میشود بهی شود .با وجود این ،عقل اظهی حاجت
اادکی به بدن و قوای آن دارد؛ البته اه ه یشه و از هه جهت (ابنسینا0404 ،ب ،ص .)035-033
مهاد شیخ از حاجت اادک عقل اظهی به قوای بدای به اساس اظهیه تجهید قابل تو یخ است .در مهاحل آغازین
تفاه دریافتهای حسی و یالی زمینهساز افا ه صور منقول از جاا عقل فنال میشود ،ولی هنهامی که ملاه اتصال
به عقل فنال حاصل شود ،افس ااطقه از این علل اعدادی مستغنی میشود (ابنسینا ،0015 ،ص .)233
مهاد شیخ از آفات مشارکت چیست؟ تو یحات شیخ در دااشنامه مهاد وی از این آفات را روشن میکند .اگه
عقل اظهی از تنقل تجهد محض ااتوان است ،این اقصان ااشی از ذات منقوالت مجهد و یا ذات عقل ایست؛ بلاه
اشتغال افس به بدن او را از این بهتهین ک ال بازمیدارد .آن هنهام که این بازدارادگی از افس ر ت بهبندد و افس
از بدن و عوارض آن رهایی یابد به اتصال تام میرسد و به عالی تهین ،شفافتهین و لذت بخشتهین تنقل اایل واهد
شد؛ ج ال عقلی را مشاهدت میکند و به لذت سهمدی میرسد و این ه ان ک ال عقل اظهی یننی عقل مستفاد است
(ابنسینا 0404 ،الف ،ص 039؛ ه و0404 ،ب ،ص .)200
از مطل

فوق روشن میشود که مهاد شیخ از مشارکت ،امورمشتهک بین افس ااطقه و بدن است که موج

اشتغال عقل اظهی شدت آفتی بهای اتصال تام به عقول مفارق محسوب میشواد .بدین قهار ،قوای مادون اقش دو
گااهای بهای عقل اظهی بازی میکنند :از سویی او را بهای دریافت منقوالت از عقل فنال مدد میرسااند و از سویی
دیهه ،ود بهسان ماانی بهای توجه او به مفارقات هستند .در این میان ،عقل ع لی با مدیهیت افس حیواای و ایجاد
تنادل مبتنی به رعایت حدوسط ،فهاغت عقل اظهی از اشتغال به مادون را به احو حداکثهی فهاهم میکند و زمینهساز
دستیابی عقل اظهی به حا ت و از ج له علم ا الق میشود.
 .3-5نقش عقل عملی در اخالق مشهوری
اظه ابنسینا در مورد بههاای بودن ا الق ،اگهچه اتقان و جاودااهی آن را تأمین میکند ،اما دستهسی بدان را تنها بهای
حا ا میسه میدااد؛ در حالی که ه ه ااسان ها به ا الق ایازمند هستند و قوام زادگی اجت اعی به رعایت ا الق استوار
است .شاید ابنسینا ود به این مشال توجه داشته و بهای حل آن به تبیین اقش مشهورات در ا الق عامه مهدم پهدا ته
است .در اینجا به اج ال اقش عقل ع لی را در این سطخ از ا الق بهرسی میکنیم.
از اظه ابنسینا عامه مهدم بههت چنداای از عقل اظهی اداراد و از ادراک منقوالت کلی ااتوان هستند .بنابهاین ایشان
به حا ت ع لی بههاای دستهسی اداراد؛ اما ایشان میتوااند در رفتار ا القی و کس

ملاات ا القی موفق باشند.

عقل عملی و نقش آن در اخالق سینوی /فرزانه ذوالحسنی و زهرا سید حسن تهرانی

55

عقل ع لی ایشان با تشایل قیاسهای جدلی و با استفادت از مقدمات مشهور و مظنون و مقبول میتوااد به استنباح حسن
و قبخ رفتار در موقنیتهای مختلف بپهدازد؛ اما این مقدمات چهواه بدست میآیند؟ ابنسینا در افس شفاء به
کارکهدی از عقل ع لی اشارت میکند که شاید به سب ابهام و اج الش ک ته مورد توجه پژوهشههان حوزة ابنسینا
به ویژت در بحث مشهورات قهار گهفته است .این سخن ابنسینا ااظه به ه ین سطخ اازل از ا الق است .وی میگوید
که بین عقل ع لی و اظهی آرائی متنلق به ع ل تولید میشود و شههت مییابد .این آراء به احو بههاای و مااند آن از
مقدمات اولی عقلی محضه پدید ا یآیند ،ولی اگه به آاها بههان اقامه شود عقلی میشواد (ابنسینا ،0019 ،ص.)000

0

در این ج الت ابنسینا به چند ااته دربارت اقش عقل ع لی در پیدایش قس ی از مشهورات اشارت کهدت است:
 )0قس ی از مشهورات گزارت هایی مهبوح به ع ل هستند.
 )2این قسم از مشهورات در سطحی پایین ته از عقل اظهی و با د الت عقل ع لی سا ته میشواد و شههت
مییابند پس بهای ه ه مهدم قابل درک هستند و ویژت حا ا ایستند.
 )0این قسم از مشهورات در سطحی باالته از افس حیواای و در قل هو افس ااطقه پدید میآیند؛ پس ویژة ااسان هستند.
 )4این قسم از مشهورات محصول عقل اظهی محض ایستند؛ پس کلی و یقینی ایستند ،ههچند میتوان به آاها
بههان اقامه کهد ،ولی در اینجا سخن از آرائی است که به طهیقی غیه از بههان بدست میآیند.
بدین تهتی کارکهد دیههی در مورد عقل ع لی آشاار میشود .عقل ع لی سهچش ة گزارتهای ع لی مشهور
است .مج وعه این گزارتها سطحی از علم ا الق را پدید میآورد که از حا ت ع لی بههاای اازلته است .این علم
ههچند دااستن بهای ع ل کهدن است ،اما بههاای ایست و از شههت بدست میآید .ادراک عامه مهدم از ا الق در
سطخ مشهورات است و ایشان متأثه از ه ین مشهورات به رفتارهای ا القی و کس ملاات ا القی تهغی میشواد.
پهوا خ است که رؤسای مدینه باید به اساس حا ت ع لی بههاای این سطخ از ا الق مشهور در اجت اع را مدیهیت
کنند .پهدا تن به این بحث مهم در مهندسی فههنهی جوامع بسیار مهم است که در این جا مجال پهدا تن بدان ایست.
 .6مقایسه اجمالی عقل عملی در آراء ابن سینا و مخالفانش
فارابی به عنوان بهجستهتهین حای ی که تفسیهی متفاوت با ابنسینا از اقش عقل ع لی در ا الق دارد ،ه ه آاچه
را که منطوف به ع ل است ،در گستهة کارکهد عقل ع لی قهار میدهد .این عقل هم مدرک کلیات ااظه به ع ل

« .0اعتبارها (عقل ع لی) الذى بحس القیاس إلى افسها هو القبیل الذى تتولد فیه بین النقل الن لى و النقل النظهى اآلراء التى تتنلق باألع ال
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
األولیات النقلیة ال حضة فى کت ال نطق .و إن کاات إذا بههن علیها صارت من النقلیة أیضا على ما عهفت فى کت ال نطق».
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است و هم مدرک جزئیات ااظه به ع ل .از ویژگیهای این دیدگات این است که ه ه فهایند تشایل قیاس ع لی
در حیطه کارکهد یک قوت است .این قوت هم کبها و هم صغهای قیاس را دریافت میکند و هم با تشایل قیاس و
حصول اتیجه به ااجام فنل ا القی یا تهک یک فنل غیه ا القی حام میکند .این دیدگات سادت و روشن است ،اما
پیش فهض این دیدگات این است که یک قوت هم میتوااد کلی را درک کند و هم جزئی را و ایز میتوااد به استنباح
مصادیق بپهدازد .چنین چیزی با مباای منهفت شنا تی و هستی شنا تی اظام سینوی دربارت عقل پذیهفته ایست.
ابنسینا با تفایک کارکهد هه قوت فقط ااجام یک فنل را ذاتی هه قوت میدااد و به اساس ا تالف ع لاهد ،قوای
متفاوتی را در اظه میگیهد .از سوی دیهه فارابی ت ایز در ع لی یا اظهی بودن مدرَک را ایازمند قائل شدن به دو
قوت مدرِکه متفاوت میدااد؛ در حالی که ابنسینا به چنین چیزی قائل ایست و تنها قوت عقل اظهی را بهای ادراک
کلیات اظهی و ع لی کافی میدااد .به اظه میرسد ا تالف اساسی دو فیلسوف این باشد که یای ع لی یا اظهی
بودن مدرکات را سب ت ایز دو قوت میدااد و یای کلی و جزئی بودن مدرکات را .
م ان است گ ان شود این تفاوت مبنا تأثیه چنداای در ماهیت علم ا الق ادارد و تنها قوة متافل آن را متفاوت
میدااد ،اما چنین ایست؛ زیها پیش فهض دیدگات فارابی تفاوت ماهوی بین مدرکات اظهی و ع لی است .از پیامدهای
این پیش فهض ارج شدن ا الق از حوزت علوم بههاای است .چنااچه فارابی تصهیخ میکند که عقل ع لی با تجهبه
به فنلیت میرسد و رشد میکند .در این اهات ع لیاتی کهدن ا الق آسان ته و زودیاب ته است؛ اما طه افتادن در
دام اسبیت ا الق را تهدید میکند و فارابی باید مفهی بهای آن پیدا کند .ه چنین در اهات فارابی ارتباح هستی شنا تی
بین باید و هست دشوار میشود؛ چون حصول آاها با دو قوت متفاوت میسه میشود اما در اهات ابنسینا تنها عقل اظهی
است که هم کلیات اظهی و هم کلیات ع لی را ادراک میکند .در این صورت ارتباح هستی شنا تی بین هست و
باید توجیه آسان تهی مییابد .ههچند فارابی تالش میکند این ارتباح را به قهار کند  .وی میگوید عقل اظهی سنادت
و غایت را شناسایی میکند و عقل ع لی رات ع لی رسیدن به آن را تنیین میکند .او در اینجا غایت را اقطه اتصال این
دو قوت در اظه میگیهد.
نتیجه گیری
از منظه ابنسینا فنل ذاتی عقل ع لی استنباح رفتارهای جزئی در موقنیتهای اص است .این استنباح با استفادت
از مقدمات کلی بهگهفته از عقل اظهی و یا مقدمات مشهور و مظنون و تجهبیات پهاکندت است .مقدمات مشهور در
مهتبهای بین عقل اظهی و ع لی تولید میشود .فنل استنباح به یک مننا ادراکی است ،زیها از سنخ علم است؛ اما از
آن جهت که عقل ع لی تنها مصهف کنندت دادتهای قوای ادراکی است ،ا یتوان آن را به این مننا مدرک دااست
زیها فنل ذاتی او ادراک ایست .ادراک کلیات منقول فنل ذاتی عقل اظهی و ادراک صور جزئی محسوس فنل
ذاتی متخیله و ادراک مناای جزئی فنل ویژت واه ه است .طبق مبنای ابنسینا در تفایک قوا به اساس ا تالف
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کارکهد آاها عقل ع لی در فنل ادراکی قوای مدرکه ظاههی و باطنی هیچ د التی ا یتوااد باند .تشخیح وب
و بد رفتارهای ا القی حاصل قیاس ع لی است که کبهای آن از عقل اظهی و صغهای آن از حس و یال بهدست
می آید و اتیجه آن حام عقل ع لی در ااجام دادن یا ادادن یک فنل است .این حام به منزلة محهکی از جنس
ادراک است که با تبنیت شهوت یا غض و قوت محهکه در عضالت به ع ل میااجامد .این اقش با تاهار رفتارهای
ا القی مبتنی به حد وسط به کس

عادات و ملاات ا القی منتهی میشود .البته عقل ع لی در رابطه ادم و

مخدومی که بین قوا بهقهار است ،در اهایت ،در دمت عقل اظهی بودت با مدیهیت قوای افس حیواای و بهقهاری
حدوسط و تنادل بین این قوا به طور غیه مستقیم فهاغت عقل اظهی را در تأمالت اظهی تأمین میکند .حاصل این
تأمالت دستیابی به حا ت اظهی و حا ت ع لی (علم ا الق) است که از اظه ابنسینا ک ال ذاتی ااسان در ایل
بدان است .ابنسینا اقشی دیهه ایز بهای عقل ع لی قائل است که به و وح و روشنی از آن سخن اهفته است .در
سطحی اازلته عقل ع لی اقشی مهم در ا الق مشهور بین مهدم دارد .مشهورات ا القی که در مهتبهای اازلته از
عقل اظهی و فهاته از عقل ع لی تولید میشواد ،دریافت عامه مهدم از ا الق و محهک ایشان در رفتارهای ا القی
و کس فضایل هستند.
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