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چکیده
در نگاشته های حکمای مسلمان برای عقل نظري و عقل عملي دستکم سه شناسه
ذکر شده است .در این میان دستیابی به دیدگاه فارابی به عنوان یکی از برجستهترین و
تأثیرگذارترین فیلسوفان مسلمان ،چندان هموار نیست و شاید نتوان در نگاه آغازین با
لحاظ مجموع آثار وی به پاسخی روشن رسید؛ زیرا ظاهر سخنانش در این باره گاه با
یکدیگر ناسازگار می نماید .با این وجود نگاشته حاضر بر آن است تا در پس این ناسازگاری
نشان دهد که اندیشه فارابی درباره چیستی و کارکرد عقل نظری و عقل عملی میتواند
به گونه یکنواخت و همسو با دیدگاه ابن سینا تفسیر شود .در این راستا نوشتار حاضر با
پرداختن به سخنان فارابی در سه بحث «کارکرد قوای ناطقه»« ،چگونگی تحقق فعل
اختیاری خیر و شر» و «چیستی فضائل انسانی» ،آشکار خواهد کرد که از دید فارابی
عقل نظری تنها به حیطه شناخت حقایق کلی اعم از کلیات نظری و کلیات عملی مربوط
است و عقل عملی قوه درک کننده جزئیات عملی است که توان تصرف در این جزئیات
و ایجادشان در خارج برای انسان وجود دارد و قوه عملی با استخدام قوای دیگر یعنی
حساسه ،متخیله ،نزوعیه و فاعله ،انجام آنها را تدبیر و مدیریت میکند.
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مقدمه
آ گاهی انسان از همه مفاهیم و احکام ،چه مفاهیم و احکام نظری و چه مفاهیم و احکام عمل  ،با
قوه نابقه انجام م گیردت این قوه که تمایق دهنده انسان از دیگر جانداران است ،با لحا اینکه به
حیقه نظر و شناخت مربوط است یا به حیقه عم و کنش انسانی ،به نظرس و عمل تقسیم
م شودت قوه نظرس را عق نظرس و قوه عمل را عق عمل م نامندت
در نگاشتههای حکماء براس عق نظرس و عق عمل سه تعریل ذکر شده است
ُ
1ت
درک همه کلیات نظرس در حکمت نظری و کلیات عمل در حکمت
عق نظرس م د
ُ
درک جقئیات عملی است که آنها را از کلیات عملی درک
عملی است و عق عمل م د
شده با عق نظرس استنباط میکندت عق عملی پچ از استنباط رشی جقئی عملی،
چگونگی تحقق آن را نیق مدیریت میکند تا ارد اختیاری انسان حاص گرددت1
ُ
ُ
درک کلیات عملی و هم
درک کلیات نظرس است و عق عمل هم م د
2ت عق نظرس م د
ُ
درک جقئیات عمل استت عق عمل کلیات عمل را از کلیات نظری و به کم
م د
عق نظری استنباط م کند و س چ بر پایه این کلیات عملی ،جقئیات عمل را به
دست آورده و چگونگی تحقق آنها را تدبیر میکندت2
0ت عق نظرس قوه ُم ددرکه انسان است و همه ادراکات نفچ نابقه اعم از کلی و جقئی را
انجام میدهد و عق عمل قوه عامله انسان است که ادراک ندارد و کارش اجرای رشی
عملی جقئی ادراک شده از سوی عق نظری استت3
د
درباره شناسه فارابی از عق نظری و عق عملی شاید نتوان به روشنی سخن گفت چرا که در ظاهر
 1حسین بن عبدالله ابنسینا ،االشارات و التنبيهات (قم نشر البالاة011/1 ،)1071 ،ت
2محمد بن محمد اقال  ،مقاصد الفالسفة ،تحقیق سلیمان دنیا (قاهره دار المعار  019 ،)1911 ،خواجه
ن یرالدین بوس  ،شرح االشارات و التنبيهات (قم شر البالاة010-011/1 ،)1071 ،ت
3ت تف ی این سخنان همراه با بررسی آنها را بنده در مقاله «چیستی و کارکرد قوه درک کننده احکام عملی»
آوردهام که این مقاله از سوی مجله آموزههای فلسفه اسالمی (وابسته به دانشگاه رضوی مشهد) در شماره  11به
چا رسیده استت
بهمنیار بن مرزبان ،التحصيل ،ت حیح مرتض مقهرس (تهران انتشارات دانشگاه تهران،
1ت
793-789 ،)1071ت محمد بن محمد قق الدین رازس ،المحاكمات (تعلیقه بر شر ارشارات و التنبیهات
بوس ) (قم نشر البالاة010-011/1 ،)1071 ،ت
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یکنواختی و صراحت رزم در کالم وی وجود ندارد و حتی اینگونه به نظر میرسد که در سخنانش
تعابیر و معانی گوناگون از عق نظری و عق عملی وجود داردت همین امر نیق سب شده تا (به
گواه آنچه در شماری از نگاشتهها رب داده است) دیدگاه فارابی به گونه متفاوت با دیدگاه ابنسینا
و هماهنگ با دیگر دیدگاهها تفسیر شودت
با این وجود نوشتار حاضر تالش دارد تا نشان دهد مقالعه دقیقتر سخنان فارابی ما را به این نتیجه
رهنمون میکند که اندیشه وی درباه عق نظری و عق عملی همانند دیدگاه شماره ( )1و در
هماهنگی با سخنان ابنسینا استت به همین منظور در نوشتار حاضر بر سه بح محوری که فارابی
در آنها به توضیح قوه نابقه و اقسام آن پرداخته تمرکق میگردد الل) کارکرد قوای نابقه انسانت
ب) چگونگی پدید آمدن افعال خیر و شر انسانت ) فضائ جقء نابقه انسانت با بررسی دو بح
نخست از این مباح (یعنی «الل» و «ب») روشن میشود که سخنان فارابی در این دو حوزه،
از ی سو سازگار با هم و از دیگر سو سازگار با دیدگاه ابنسینا استت بح سوم این مباح (یعنی
« ») هم گرچه در ظاهر متفاوت با دیگر سخنان فارابی است ولی با بررسی زوایای آن میتوان
این باور را تقویت کرد که این بح نیق در حقیقت متفاوت با دو بح دیگر نیستت بنابراین با
تحلی و تبیین سه بح یاد شده از سخنان فارابی که در ادامه میآید ،به وجود هماهنگی میان
مجموت سخنان فارابی درباره چیستی و کارکرد عق نظری و عق عملی و در کنار آن روشن شدن
مراد اصلی وی از عق نظری و عق عملی پی برده میشودت
اقسام قوه ناطقه انسان بر پایه معیار کارکرد آنها
فارابی در دو کتاب ف ول منتقعه و سیاست مدنیه به گونه برجستهای (در سنجش با دیگر
کتابهایش) به بررسی قوای نابقه انسان و کارکردهای آنها پرداخته استت وی در ف ول منتقعه
میگوید قوه نابقه سه کارکرد دارد  )1ادراک معقورتت  )1حیازت علوم و صنایدت  )0تمییق افعال
جمی و قبیح از یکدیگرت وی بر پایه این سه کارکرد میگوید قوه نابقه سه گونه است قوه نظری،
قوه عملی دم َهنی (که فارابی از آن به قوه صناعی نیق تعبیر میکند) و قوه عملی فکری (که فارابی
از آن به قوه مرو یه نیق تعبیر میکند)ت کار قوه نظری ،ادراک کلیات است که شأنیت ندارند به عم
درآیند و قوه نظری تنها میتواند از آنها شناخت پیدا کندت این کلیات اعم از کلیات در فضای
حکمت نظری و کلیات در فضای حکمت عملی هستندت کار قوه عملی دم َهنی ،کس مهارتها
و فنون است و کار قوه عملی فکری ،جدا کردن افعال َح َسن از افعال قبیح استت هر دوی قوه
عملی دم َهنی و قوه عملی فکری ،معقو به جقئیاتاند که توان پدید آوردن آنها در خار وجود
دارد و عق عملی پچ از تروی درباره این جقئیات ،به انجام آنها (با استخدام دیگر قوا) میپردازد
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«قوه نابقه آن است که انسان به کم آن تعق و نیق تروس م کندت مهارتها و صناید را به دست
م آوردت افعال جمی را از افعال قبیح تمایق م دهدت قوه نابقه یا نظرس است یا عمل ت قوه عمل
نیق خود به عمل دم َهن و عمل فکرس تقسیم م شودت قوه نظرس آن است که انسان به کم آن
موجودات را م شناسد که شأنیت ندارند تا انسان آنها را ایجاد کند و آنها را از حالتی به حالتی
دیگر دگرگون سازدت قوه عمل آن است که انسان به کم آن چیقهای را م فهمد که ایجادشان
در اختیار انسان است و انسان م تواند در آنها دگرگون پدید آوردت قوه عمل دم َهنی و صناعی ،قوه
به دست آوردن مهارتها مانند نجارس ،کشاورزس ،پقشک و دریانوردس استت قوه عمل فکرس،
قوهاس است که درباره رفتار ارادس انسان تروس دارد و جقئیات فضائ و رذائ را درک م کندت»1
بر پایه این سخنان فارابی به دست میآید که برخی از کارکردهای قوه نابقه ،اخت اص به عق
نظری و برخی دیگر از آنها اخت اص به عق عملی داردت به این شک که کارکرد عق نظری
شناخت همه کلیات اعم از نظری و عملی است و کارکرد عق عملی پی بردن به جقئیات عملی
در دو حیقه مهارتها (کارکرد عق عملی دم َهنی) و کنش ارادی خیر و شر (کارکرد عق عملی
فکری) و تالش برای محقق ساختن این جقئیات در خار استت
البته عبارت دوم (عبارت نق شده از سیاست مدنیه) از این جهت با عبارت نخست (عبارت نق
1ت محمد بن محمد فاراب  ،فصول منتزعة ،تحقیق فوزس مترس نجار (بیروت دار المشرق 1990 ،ب)03-19 ،ت
متن عربی این عبارت «و القوة النابقة هی التی بها یعق ارنسان ،و بها تکون الرویة ،و بها یقتنی العلوم و
ال ناعات و بها یمیق بین الجمی و القبیح من ارفعالت و هذه منها عملی و منها نظریت و العملی منه مهنی و
منه فکریت فالنظری هو الذی به یعلم ارنسان الموجودات التی لیچ شأنها شن نعملها نحن کما یمکننا و نغیرها
من حال الی حال تتت و العملی هو الذی به تمیق ارشیاء التی شأنها شن نعملها نحن و نغیرها من حال الی حالت
و المهنی و ال ناعی هو الذی به تقتنی المهن م النجارة و الفالحة و الق و المالحةت و الفکرس هو الذس به
ُیروی ف الش ء الذس نرید شن نعمله حین ما نرید شن نعمله ،ه یمکن عمله شم ر ،و إن کان یمکن فکیل ینبغ
شن یعم ذلك العم »ت
فارابی شبیه همین عبارت را در کتاب سیاست مدنیه نیق آورده است «فالقوة النابقة هی التی بها یحوز ارنسان
العلوم و ال ناعات ،و بها یمیق بین الجمی و القبیح من ارفعال و ارخالق ،و بها ُیروی فیما ینبغی شن یفع شو
ریفع  ،و یدرک بها مد هذه النافد و الضار و الملذ و المؤذیت و النابقة منها نظریة و منها عملیةت و العملیة منها
مهنیة و منها ُمرویةت فالنظریة هی التی بها یحوز ارنسان علم ما لیچ شأنه شن یعمله انسان شصالت و العملیة هی
التی بها یعر ما شأنه شن یعمله ارنسان بارادتهت و المهنیة منها هی التی بها تحاز ال ناعات و المهنت و المرویة
ه الت یکون بها الفکر و الرویة فی شیء مما ینبغی شن یعم شو ریعم » محمد بن محمد فاراب  ،السياسة
المدنية ،تحقیق فوزس مترس نجار (بیروت دار المشرق 1990 ،الل)00-01 ،ت
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شده از ف ول منتقعه) تفاوت دارد که در بخش آاازین آن به ادراک معقورت اشاره نشده و به
جای آن به ادراک نافد و ضار و ملذ و مؤذی اشاره شده استت نیق ممکن است کسی بگوید فارابی
در هر دو عبارت یاد شده ،میان «تمیق افعال جمی از قبیح» و «تروی در باید و نباید انجام فع »
ُ
ُ
درک دیگری میداندت
درک هر ی از آنها را ایر از م د
تفاوت نهاده و بنابراین م د
درباره این دو مسلله باید گفت با لحا  )1همسانی و سازگاری بخش دوم هر دو عبارت که اقسام
قوه نابقه را سه قسم و هر ی را دارای کارکرد مشخص دانسته و  )1عبارات دیگر فارابی یعنی
این عبارت وی در المنققیات «و هذه اللفظة (أى النطق) تدل عند القدماء على ثالثة اشياء :على
القوة التى يعقل بها االنسان المعقوالت ،و هى التى تحاز العلوم و الصناعات ،و بها ّ
يميز بين الجميل
و القبيح من األفعال  1»...و این عبارت وی در آراء اه مدینه فاضله «القوة الناطقة التى بها يمكن
أن يعقل المعقوالت ،و بها يميز بين الجميل و القبيح ،و بها يحوز الصناعات و العلوم» 2میتوان این
داوری را پذیرفت که فارابی قوه نابقه انسان را دارای سه کارکرد اصلی «درک حقایق کلی»،
«فراهم آوردن صناید و فنون» و «تروی در بازشناسی افعال َح َسن و قبیح از یکدیگر» میداندت در
این صورت مراد فارابی از بخش آاازین دو عبارت یاد شده در ف ول منتقعه و سیاست مدنیه،
اشاره به همه یا برخی از م ادیق کارکرد قوای نابقه استت به دیگر سخن در عبارت ف ول
منتقعه ،نخست به اص کارکرد قوه نظری «بها يعقل االنسان» و اص کارکرد قوه عملی «بها
تكون ّ
الروية» و س چ به دو م داق کارکرد قوه عملی «بها يقتنى العلوم و الصناعات و بها ي ّ
ميز
بين الجميل و القبيح من االفعال» اشاره میکند ولی در عبارت سیاست مدنیه ،نخست به م ادیق
کارکرد قوه عملی میپردازد «بها يحوز االنسان العلوم و الصناعات ،و بها ّ
يميز بين الجميل و القبيح
من االفعال و االخالق ،و بها ُي ّ
روى فيما ينبغى أن يفعل أو اليفعل» (رویه در باید و نباید انجام فع
در واقد تکمی کننده تمایق افعال جمی و قبیح از یکدیگر و ادامه آن است چرا که عق عملی پچ
از آنکه حسن یا قبح فعلی را تشخیص داد به لقوم انجام یا ترک آن نیق دستور داده و به تروی درباره
چگونگی انجام یا ترک آن میپردازد) و س چ به م داقی از کارکرد قوه نابقه اشاره میکند «و
ّ
يدرک بها مع هذه النافع و ّ
الضار و الملذ و المؤذى» که این کارکرد میتواند کارکرد قوه نظری باشد
اگر ادراک نافد و ضار و ملذ و مؤذی به گونه کلی باشد و میتواند کارکرد قوه عملی باشد اگر
 1محمد بن محمد فاراب  ،المنطقيات ،تحقیق محمدتق دانشپژوه (قم انتشارات کتابخانه آیتالله مرعش ،
1138قت)11/1 ،ت
 2محمد بن محمد فاراب  ،آراء اهل المدينه الفاضله و مضاداتها ،ت حیح عل بو ملحم (بیروت دار و مکتبة
الهالل80-81 ،)1991 ،ت
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ادراک این موارد به گونه جقئی و در مقام ایجاد آنها باشدت
بر پایه آنچه گذشت این نکته نیق روشن م گردد که مراد فاراب از عبارت «موجودات که انسان
نمیتواند آنها را ایجاد کند و در آنها دخ و ت ر کند» همه کلیات اعم از کلیات نظرس و کلیات
عمل است زیرا ارتباط انسان با امر کل تنها در حیقه شناخت وس از آن با کم قوه نظرس
استت آنچه در اختیار انسان است و انسان م تواند در آن دگرگون پدید آورد امر جقئ است که با
قوه عمل انجام م گیرد و به دلی اینکه امر جقئ یا به بخش صناید و فنون و یا به افعال نی و
بد انسان مربوط است ،قوه عمل به دم َهن و فکرس تقسیم م شودت
ممکن است کسی از این عبارت فاراب «عق نظرس موجودات را درک میکند که در حیقه اختیار
انسان نیستند و عق عمل موجودات را درک میکند که در حیقه اختیار انسان هستند» اینگونه
برداشت کند که در نگاه وس ادراک کلیات نظری با عق نظری و ادراک کلیات عمل با عق
عمل انجام میگیرد و چنین نیست که کلیات عملی را عق نظری درک کندت به چند دلی میتوان
نشان داد که این برداشت با اندیشه فاراب سازگار نیست
1ت فاراب در ادامه سخنان خود در ف ول منتقعه و سیاست مدنیه که به آنها استناد شد،
درباره کارکرد عق عمل فکری م گوید این قوه در چیقهای تروس دارد که
م خواهیم آنها را در خار ایجاد کنیم در هنگام که ق د انجامشان را داریم یعن در
هنگام که تشخص پیدا م کنند و جقئ م شوندت1
2ت فاراب در کتاب الملة 2و نیق اح اء العلوم ،3حکمت عمل را که جقئ از فلسفه دانسته
1ت و الفکرس هو الذس به یروی ف الش ء الذس نرید شن نعمله حین ما نرید شن نعمله ،ه یمکن عمله شم ر ،و إن
کان یمکن فکیل ینبغ شن یعم ذلك العم (فاراب  ،ف ول منتقعة )03 -19 ،و المرویة ه الت یکون بها الفکر
و الرویة ف ش ء ش ء مما ینبغ شن یعم شو ریعم (فاراب  ،السياسة المدنية)00 ،ت
 2ت و العلم المدن الذس هو جقء من الفلسفة یقت ر فیما یفحص عنه من ارفعال و السیر و الملکات ارردیة و
سائر ما یفحص عنه عل الکلیات و اعقاء رسومها ،و یعر ایضا الرسوم ف تقدیرها ف الجقئیات کیل و بأس
ش ء و بکم ش ء ینبغ شن تقدر ،و یترکها ایر مقدرة بالفع  ،ألن التقدیر بالفع لقوة اخرس ایر الفلسفة ،و عس
شن تکون ارحوال و العوارد الت بحسبها یکون التقدیر بالنهایة و ایر محاط بهات (محمد بن محمد فاراب ،
كتاب الملة ،تحقیق محسن مهدس (بیروت دار المشرق19 ،)1991 ،ت)
3ت و الفلسفة المدنیة تعق فیما تفحص عنه من ارفعال و السنن و الملکات اررادیة و سائر ما تفحص عنه
القوانین الکلیة ،و تعق الرسوم ف تقدیرها بحس حال حال و وقت وقت ،و کیل و بأس ش ء ،و بکم ش ء
تقدر ،ثم تترکها ایر مقدرة ،ألن التقدیر بالفع لقوة اخرس ایر هذا الفع  ،و سبیلها شن تنضا الیهت و مد ذل
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و از آن با علم مدن و فلسفه مدن یاد م کند ،دانش به شمار آورده که از کلیات مرتبم
با افعال و ملکات ارادس انسان و چگونگ تقدیر آنها در جقئیات به گونه کل (کلی
اضافی) و بدون اینکه به تقدیر بالفع و شخ آنها بیانجامد بح م کند زیرا تقدیر
بالفع از آن قوهاس دیگر ایر از قوه به کار رفته در فلسفه است چرا که فلسفه با کلیات
سر و کار دارد و تقدیر بالفع  ،جقئی و شخ ی است و البته به تبد نامحدود بودن
احوال و عوارد مترت بر افعال و ملکات ارادس انسان ،نامحدود است و توان بر به
دست آوردن همه آنها وجود نداردت دلی اینکه مراد از این قوه ،قوه عملی فکری (قوه
مرو یه) است و نه قوهای دیگر ،سخنان دیگر فارابی است که به برخی از آنها اشاره شد
و به برخی دیگر نیق در ادامه اشاره میگرددت
3ت فاراب در کتاب تح ی السعادة دانشهاس فلسف را که از کلیات بح م کنند و با
این دانشها فضائ نظرس به دست م آیند دانش ریاض  ،دانش ببیع  ،دانش فلسفه
اول و دانش انسان (حکمت عملی) م داندت فضائ نظرس به دست آمده از این
دانشها ،مقدمه رسیدن به سعادت هستند و پچ از شناخت این فضائ و آ گاه از
سعادت انسان و چگونگ رفتار انسان براس رسیدن به سعادت با قوه نظرس ،باید به
کم قوه دیگرس که قوه فکرس نام دارد جقئیات پیاده شدن این سعادت در خار
استنباط گردندت1
بنابراین در نگاه فارابی دانش حکمت عملی دانش شناخت کلیات در حیقه فع انسانی یعنی
شناخت فضائ انسانی و چگونگی تحقق و حفظ آنها در انسان و به دیگر سخن چگونگی انقباق
آنها بر جقئیاتشان در شرایم زمانی و مکانی و ایره به گونه علمی و ایر متشخص در خار استت
این شناخت از سوی عق نظری انجام میگیرد و پچ از این شناخت ،زمینه برای فعالیت عق
عملی در ایجاد کنش ارادی که جقئی است فراهم میگردد و البته عق عملی این کنش را پچ از
استنباط حکم جقئی لقوم انجام فع خاص و به کم قوای متخیله و حساسه و تحریکی انجام
میدهدت

فان ارحوال و العوارد الت بحسبها یکون التقدیر ایر محدودة و ریحاط بها (محمد بن محمد فاراب  ،احصاء
العلوم ،تحقیق ع مان شمین (پاریچ دار بیبلیون131 ،)1331 ،ت)
 1محمد بن محمد فاراب  ،االعمال الفلسفية ،تحقیق جعفر آل یاسین (بیروت دار المناه 110-119 ،)1110 ،ت
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نقش قوا در پدید آمدن افعال خیر و ّ
شر
فاراب پدید آمدن فع اختیاری انسان را برآمده از همکاری قوا در راستای رسیدن به اایت سعادت
یا شقاوت میداندت وی با تقسیم فع اختیاری انسان به خیر و شر بر این باور است که اگر عق
عملی در تحقق کنش اختیاری ،بر پایه گرایش قوه نقوعیه برای دستیابی به سعادت (و فضائ
منجر به آن) که از سوی عق نظری ترسیم شده است عم کند ،فع پدید آمده ،ی فع خیر
میباشد ولی اگر عق عملی در تحقق کنش اختیاری ،بر پایه گرایش قوه نقوعیه برای دستیابی
به شقاوت (و رذائ منجر به آن) عم کند ،فع پدید آمده ،ی فع شر میباشدت
فارابی در کتاب سیاست مدنیه در این باره م گوید خیر و شر ارادس که همان جمی و قبیح است
تنها از انسان صادر م شودت انسان داراس پن قوه است  )1قوه نابقه نظرست  )1قوه نابقه عمل ت
 )0قوه نقوعیهت  )1قوه متخیلهت  )1قوه حساسهت انسان نخست در حیقه علم و با کم قوه
نابقه نظرس به شناخت سعادت میرسد و س چ قوه نقوعیه او به سعادت شوق پیدا میکند و پچ
از آن قوه نابقه عمل در حیقه عم به فعالیت میپردازدت کار قوه عمل  ،شناخت جقئیات منجر
به سعادت و انجام آنها با بهرهگیری از ابقار قوه نقوعیه است که البته عق عملی قوای متخیله و
حساسه را نیق به خدمت میگیردت انجام شر نیق با همین روند صورت م گیرد با این تفاوت که قوه
نابقه نظری به جای سعادت حقیقی ،چیقهایی دیگر مانند لذت ،نافد و البه را اایت و کمال
انسان معرفی میکند و قوه نقوعیه نیق به این اایت شوق پیدا میکندت البته ریشه پدید آمدن فع
شر همچنین میتواند این باشد که قوه نابقه نظری سعادت واقعی انسان را شناخته ولی انسان آن
را اایت قرار نداده و به جای آن چیقی دیگر که مایه شقاوت است را اایت قرار داده و قوه نقوعیه
یا اصال به سعادت شناخته شده شوق پیدا نکرده و یا شوق ضعیل پیدا کرده و شوق شدید آن به
اایت دیگر (مانند لذت بلبی و رفاه) تعلق گرفته استت بنابراین روند پدید آمدن فع اختیاری
انسان اینگونه است که عق نظرس سعادت (و فضائ در راستای آن) یا شقاوت (و رذائ در
راستای آن) را درک م کند و قوه نقوعیه به این سعادت یا شقاوت شوق پیدا میکند و عق عمل
پچ از تروس درباره فضائ منجر به سعادت یا رذائ منجر به شقاوت و استنباط جقئیات عملی از
آنها ،با بهرهگیری از قوای حاسه و متخیله و نیق با کم گرفتن از قواس تحریک  ،به انجام این
جقئیات عملی میپردازدت1
 1و شما الخیر اإلرادس و الشر اإلرادس و هما الجمی و القبیح فإنهما یحدثان عن اإلنسان خاصةت فالخیر اإلرادس
إنما یحد بوجه واحد و ذلك شن قوی النفچ اإلنسانیة خمچ النابقة النظریة و النابقة العملیة و النقوعیة و
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فارابی در کتاب آراء اه مدینه فاضله نیق همین مقل را در دو جا بیان کرده است1ت بنابراین
میتوان پذیرفت که دیدگاه فارابی در بح روند تبدی اندیشه به فع اختیاری و نقش قوای انسان
در این باره آن است که پچ از ادراک کمال انسانی (سعادت یا شقاوت) و کلیات عملی منجر به
آن (فضائ و رذائ ) از سوی عق نظری و پدید آمدن شوق به این کمال و کلیات عملی از سوی
قوه نقوعیه ،عق عملی این کلیات عملی را بر جقئیات عملی تقبیق میدهد و س چ با استمداد
از قوای نقوعیه ،متخیله و حساسه ،به انجام این جقئیات عملی میپردازد و پچ از انب ا قواس
المتخیلة و الحساسةت و السعادة الت إنما یعقلها اإلنسان و یشعر بها ه بالقوة النابقة النظریة ر بش ء آخر من
سائر القوی ،و ذلك إذا استعم المبادس و المعار األول الت شعقاه إیاها العق الفعالت فإذا عرفها ثم اشتاقها
بالقوة النقوعیة و روس فیما ینبغ شن یعم حتی ینالها بالنابقة العملیة و فع تلك الت استنبقها بالرویة من
األفعال بآرت القوة النقوعیة و کانت المتخیلة و الحساسة اللتان فیه مساعدتین و منقادتین لنابقة و معینتین لها
ف إنهاد اإلنسان نحو األفعال الت ینال بها السعادة کان الذس یحد حینلذ عن اإلنسان خیرا کلهت فبهذا الوجه
وحده یحد الخیر اإلرادست و شما الشر اإلرادس فإنه یحد بالذس شقوله و هو شن المتخیلة و الحساسة لیچ
واحدة منهما تشعر بالسعادة ،و ر النابقة شیضا تشعر بالسعادة ف ک حال ب إنما تشعر النابقة بالسعادة إذا
سعت نحو إدراکهات و هاهنا ششیاء ک یرة مما یمکن شن یخی لإلنسان شنه هو الذس ینبغ شن یکون هو الوکد و الغایة
ف الحیاة م اللذیذ و النافد و م الکرامة و ششباه ذلكت و متی توانی اإلنسان ف تکمی الجقء النابق النظرس
فلم یشعر بالسعادة فینقت نحوها و ن الغایة الت یق دها ف حیاته شیلا آخر سوی السعادة من نافد شو لذیذ شو
البة شو کرامة و اشتاقها بالنقوعیة و روس ف استنباب ما ینال به تلك الغایة بالنابقة العملیة و فع تلك األشیاء
الت استنبقها بآرت القوة النقوعیة و ساعدته المتخیلة و الحساسة علی ذلك کان الذس یحد حینلذ شرا کلهت
و کذلك إذا کان اإلنسان قد شدر السعادة و عرفها إر شنه لم یجعلها وکده و اایته و لم یتشوقها شو تشوقها تشوقا
ضعیفا و جع اایته الت یتشوقها ف حیاته شیلا آخر سوی السعادة و استعم سائر قواه ف شن ینال بها تلك
الغایة کان الذس یحد عنه شرا کله (فاراب  ،السياسة المدنية)71 -70 ،ت
1ت «النقوت قد یکون الی علم شیء ما و قد یکون الی عم شیء ما تتت و علم الشیء قد یکون بالقوة النابقة و
قد یکون بالمتخیلة و قد یکون بارحساات فاذا کان النقوت الی علم شیء شأنه شن یدرک بالقوة النابقة ،فان
الفع الذی ینال به ما تشوق من ذل  ،یکون بقوة ما شخری فی النابقة و هی القوة الفکریة و هی التی تکون بها
الفکرة و الرویة و التأم و ارستنباط» (فاراب  ،آراء اه المدینه)81 ،ت
«النابقة ،منها عملیة و منها نظریةت و العملیة جعلت لتخدم النظریة ،و النظریة ر لتخدم شیلا آخر ،ب لیوص
بها الی السهادة تتت فإذا علمت بالقوة النظریة السعادة و ن بت اایة و تشوقت بالنقوعیة و استنبقت بالقوة
المرویة (عق عمل فکری) ما ینبغ شن تعم حتی تنال بمعاونة المتخیلة و الحواا علی ذلك ،ثم فعلت بآرت
القوة النقوعیة تلك األفعال ،کانت شفعال ارنسان کلها خیرات و جمیلةت فاذا لم تعلم السعادة ،شو علمت و لم
تن اایة بتشوق ،ب ن بت الغایة شیلا آخر سواها و تشوقت بالنقوعیة و استنبقت بالقوة المرویة ما ینبغی شن
تعم حتی تنال الحواا و المتخیلة ،ثم فعلت تل األفعال بآرت القوة النقوعیة ،کانت شفعال ذل ارنسان
کلها ایر جمیلة» (فاراب  ،آراء اهل المدينه)131 ،ت
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محرکه و تحریك عضالت ،فع ارادی خیر یا شر در خار محقق میشودت
فضائل جزء نطقی
فارابی فضائ انسانی را به دو دسته تقسیم میکند الل) فضائ خلقی (ملکات فاضله) یعنی
فضائ جقء نقوعیه مانند عفت ،شجاعت ،سخاوت و عدالت که با تکرار و عادت پیدا کردن بر
انجام فع خیر پدید میآیند (و البته خود فع خیر با هدایت عق عملی انجام میگیرد)ت ب)
فضائ نققی یعنی فضائ جقء نابقه مانند حکمت ،عق  ،کیاست ،ذکاء و جودت فهمت 1وی
جقء نابق را به دو جقء نابق نظری و نابق فکری تقسیم میکند و برای هر ی از آنها فضائلی
بر میشمردت
در نگاه فارابی فضائ جقء نابق نظری عبارتند از عق نظری ،علم و حکمتت عق نظری ،قوهای
است که به کم آن انسان بالقبد و نه با بح و قیاا ،علم یقینی به مقدمات کلی و ضروری که
مبادی علوم هستند (بدیهیات) پیدا میکندت این قوه یا بالقوه است (هنگامی که بدیهیات هنوز
حاص نشدهاند) و یا بالفع (هنگامی که بدیهیات حاص شدهاند)ت علم عبارت است از یقین به
حقایقی که انسان قدرت ایجاد آنها را ندارد (حقایق متفاوت با افعال ارادی انسان که وجودشان
وابسته به اراده انسان نیست و انسان نمیتواند در آنها ت ر کند) از راه براهین تشکی یافته از
مقدمات صادق و ضروری و کلی و اولیت این علم خود به دو گونه است الل) علم یقینی به حقایق
وجودیت ب) علم یقینی هم به خود حقایق وجودی و هم به اسباب آنهات حکمت عبارت است از
علم یقینی به اسباب بعیده و قریبه همه موجودات دارای سب و چگونگی سببیت آنها و نیق آ گاهی
ترتیبی علی معلولی موجودات عالم از علت نخستین که واحد حقیقی و قوام دهنده همه
از چینش د
موجودات است تا پایینترین مرتبه وجودی و همچنین شناخت اوصا علت نخستین و علم به
چگونگی صدور همه موجودات از او و نیق آ گاهی از بهره هر ی از این موجودات از وجود و
حقیقت و وحدت و نوت تاثیر و تاثرات مقر در آنها و چگونگی تحقق تدبیر علت نخستین در
آنهات2
فارابی فضائ جقء نابق فکری را عق عملی ،تعق  ،حدت ذهن ،جودت رشی و ظن صواب بر
میشمارد و درباره آنها میگوید عق عملی ،قوه درک کننده مقدمات است که از راه تجربه فراوان
امور و مشاهده اشیاس محسوا به دست م آیند و انسان با دارا بودن این مقدمات توان آ گاه از
 1فاراب  ،فصول منتزعة03 ،ت
 2فاراب  ،فصول منتزعة11 -13 ،ت
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جقئیات افعال ارادس انسان را خواهد داشتت تعق عبارت است از توان بر تدبیر و تروس نیکو در
استنباط افعال که انجام آنها براس دستیابی انسان به فضائ و سعادت استت ذهن ،نوعی از
تعق است و به معنای قدرت بر به دست آوردن رشی درست از میان آراء گوناگون و اختالفی و نیق
توان بر بیان درستی آن رشی میباشدت ظن صواب نوعی از تعق و به معنای آن است که انسان هرگاه
چیقی را مشاهده کند ،به درستی ،ویژگی و اثر آن را بیاید و البته نه از راه علتت جودت رشی نیق
نوعی از تعق است و در کسی یافت میشود که اه کارهای خیر است و درستی گفتهها و آراء
وی درباره کارهای خیر با لحا تجربه و تکرار فراوان این کارها به اثبات رسیده به گونهای که به
کارگیری این گفتهها و آراء ،پیامدهای نی به همراه دارد و به اقامه حجت برای اثبات درستی
گفتهها و آراء وی نیاز نیستت1
تفاوت فضائ جقء نابق نظری با فضائ جقء نابق فکری در آن است که قسم نخست به حیقه
علم و شناخت حقایق کلی مربوط است و ارتباط مستقیم با افعال انسان ندارد ،ولی قسم دوم به
افعال انسان و چگونگی پیاده کردن آنها در خار مربوط استت به دیگر سخن فضائ جقء نابق
فکری ،معقو به خود فع ارادی است که جقئی است و در خار پدید میآید و نه معقو به
ُ
درکه آنها
حقایق عملی کلی مانند سعادت و فضائ در راستای آن که تنها ادراک میشوند و قوه م د
عق نظری استت با تحقق فضائ جقء نابق فکری ،زمینه برای تحقق فضائ خلقی نیق فراهم
میگردد چرا که فضائ خلقی با تکرار فضائ عملی برآمده از قوه نابقه فکری به دست میآیندت
ّ
گواه درستی برداشت مذکور از سخنان فارابی ،عبارت خود وی درباره انوات تعق است «التعقل
ّ
أنواع كثيرة :منها ما هو جودة ّ
الروية فيما يدبّر به أمر المنزل و هو التعقل المنزليّ؛ و منها ما هو
ّ
التعقل المدنيّ؛ و منها ما هو جودة ّ
جودة ّ
الروية فيما هو
الروية في أبلغ ما تدبّر به المدن ،و هو
ّ
اإلنسية مثل اليسار و الجاللة و غير
أفضل و أصلح في بلوغ جودة المعاش ،و في أن تنال الخيرات
ّ
ذلك بعد أن يكون خيرا و له غناء في نيل السعادة .فمن هذه ما هو مشوري  ،و هو الذي يستنبط ما
اليستعمله اإلنسان في نفسه بل ليشير به على غيرهّ ،إما في تدبير منزل أو مدينة أو غير ذلك .و منها
ما هو الخصوميّ و هو القدرة على استنباط رأي صحيح فاضل فيما يقاوم به ّ
العدو و المنازع في
ّ
الجملة أو يدفعه به .فيشبه ان يكون اإلنسان يحتاج في كل ما يعانيه إلى تعقل ما ّإما يسير و ّإما كثير
ّ
تعقل أقوى و ّ
أتم ،و إن
و ذلك على حسب األمر الذي يزاوله ،فإن كان كثيرا أو عظيما احتاج الى
ّ
ّ
التعقل هو الذى ّ
يسميه الجمهور العقل و هذه ّ
القوة
كان قليال أو يسيرا اكتفى باليسير من التعقل .و
 1فاراب  ،فصول منتزعة19 -11 ،ت

 113هستی و شناخت /سال /8شماره  /1پیاپی  /11صص 118-139

إذا كانت فى اإلنسان ّ
سمى عاقالا»ت1
بر پایه این عبارت ،تعق به معنای رویه درست و تدبیر و چارهجویی در انجام افعال در همه
حیقههای زندگی انسان مانند خانواده ،اجتمات ،نیازهای معیشتی و کارهای نی برآورده کننده
سعادت انسان استت در این صورت تعق که همان فعالیت عق عملی است ،متفاوت با علم و
شناخت کلیات است که فعالیت عق نظری میباشدت این سخن فاراب هماهنگ با سخن ابنسینا
درباره ماهیت و کارکرد عق عمل در کتاب عیون الحکمة است
«و له ّقوتان :احداهما ّ
معدة نحو العمل و وجهها الي البدن و بها يميز بين ما ينبغي أن يفعل و بين
ما الينبغي أن يفعل ،و ما يحسن و يقبح من االمور الجزئية و يقال له العقل العملي و يستكمل في
الناس بالتجارب و العادات»ت2
گواه دیگر درستی برداشت مذکور از سخنان فارابی آن است که وی در ادامه سخنانش در ف ول
منتقعه ،درباره تعام حکمت و تعق در برآوردن سعادت انسانی میگوید حکمت به بررسی
اسباب ق واس پدیدهها و اایت موجودات و نیق اایت انسان یعنی سعادت حقیقی وی پرداخته و
تعق به پیاده کردن افعال تامین کننده سعادت انسان م پردازدت بنابراین هر دوی حکمت و تعق
یاریرسان یکدیگر در رساندن انسان به کمال نهایی او استت3
در نتیجه میتوان پذیرفت که از دید فارابی هر دوی حکمت نظرس و حکمت عمل که مشتم بر
کلیاتاند ،از سوس عق نظرس درک میشوند و عق عمل به درک و پیادهسازس جقئیات عمل
برای رسیدن انسان به سعادت م پردازدت به دیگر سخن کار عق نظرس ،شناخت اسباب فرجامین
 1فاراب  ،فصول منتزعة18 -17 ،ت
 2حسین بن عبدالله ابنسینا ،رسائل ،ت حیح محسن بیدارفر (قم انتشارات بیدار1133 ،ق)11 ،ت
« 3الحکمة إذ کان یخ ها شنها تعلم األسباب الق وی الت لک موجود متأخر  ،و کانت الغایة الق وی الت
ألجلها کون اإلنسان ه السعادة ،و الغایة شحد األسباب ،فالحکمة إذن ه الت توقل علی الش ء الذس هو
السعادة ف الحقیقةت و شیضا فإن الحکمة إذ کانت ه وحدها تعلم الواحد األول الذس عنه استفاد سائر
الموجودات الفضیلة و الکمال ،و تعلم کیل استفاد عنه و کم مقدار ما نال ک واحد من قسق الکمال ،و کان
اإلنسان شحد الموجودات الت استفادت الکمال عن الواحد األول ،فه إذن تعلم شعظم الکمال الذس استفاده
اإلنسان عن ارول و ذلك هو السعادةت و الحکمة إذن ه الت توقل علی السعادة ف الحقیقة ،و التعق هو
الذس یوقل علی ما ینبغ شن یفع حتی تح السعادةت فهذان إذن هما المتعاضدان ف تکمی اإلنسان حتی
تکون الحکمة ه الت تعق الغایة الق وی ،و التعق یعق ما تنال به تلك الغایة» (فاراب  ،فصول منتزعة،
)11ت
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و نیق بح از دلی و اایت خلقت انسان یعن کمال و سعادت انسان و راههاس به دست آورن این
اایت است و کار عق عمل  ،پیاده کردن این آموختهها در صحنه عم است که البته رزمهاش
شناخت جقئیات فضائ و تدبیر چگونگی تحقق آنها در خار استت
فارابی همین مفاد درباره تعق را در چند جای دیگر نیق بازگو میکندت یکی از آنها عبارت وی در
کتاب الحرو است تعق  ،ادراک جقئیات عملی بر پایه مشهورات و تجربیات عملی استت1
دیگری این عبارت وی در المنققیات در شر کتاب القیاا ارسقو است متعق از مقدمات
ممکنه صادقهای که نتیجه جقئی شخ ی دارند استفاده میکند که این نتائ جقئی یا م ال صحیح
و یا قیاا صحیح هستندت 2عبارت سوم وی در آراء اه مدینه فاضله درباره کارکرد سه قوه نظری،
عملی و متخیله نبی است نبی با قوه نظری خود حکیم فیلسو (اعم از فیلسو نظری و فیلسو
عملی) میشود و با قوه عملی خود متعق علی التمام میگردد (یعنی جقئیات آموزههای حکمت
عملی را به گونه کام فهم کرده و به پیاده سازی آنها میپردازد) و با قوه متخیله خود انباء میکند
و مردم را انذار میدهدت3
با این وجود ،عبارت فارابی در ف ول منتقعه در توضیح عق عملی «عق عملی قوهای است که
به کم آن از ک رت تجارب امور و از مشاهده بورنی اشیای محسوا ،برای انسان مقدماتی
حاص میگردد که با این مقدمات ،امکان دستیابی به بایدها و نبایدها درباره اموری که انجام
آنها در اختیار انسان است پیدا میشودت برخی از این مقدمات ،کلی هستند و تحت هر کدام از آنها
بایدها و نبایدهای جقئی مندر است و برخی از این مقدمات هم مفرد و جقئی هستند و به عنوان
م ال برای اموری که مشاهده نشدهاند به کار میروند و انسان خواهان دستیابی به آنها است»4
ُ
درک مقدمات عملی
به گونهای است که امکان دارد از آن چنین برداشت شود که عق عملی هم م د
ُ
درک مقدمات عملی کلی است و بنابراین ادراک کلیات عملی نیق با عق عملی و نه
جقئی و هم م د
 1محمد بن محمد فاراب  ،كتاب الحروف ،تحقیق محسن مهدی (بیروت دار المشرق100 ،)1993 ،ت
 2فاراب  ،المنطقيات111/1،ت
 3فاراب  ،آراء اهل المدينه111 ،ت
4ت فاراب  ،فصول منتزعة11 -11 ،ت متن عربی این عبارت «العق العمل هو قوة بها یح لإلنسان ،عن
ک رة تجارب األمور و عن بول مشاهدة األشیاء المحسوسة ،مقدمات یمکنه بها الوقو علی ما ینبغ شن یؤثر
شو یجتن ف ش ء ش ء من األمور الت فعلها إلینات و هذه المقدمات بعضها ی یر کلیة ینقوس تحت ک
واحدة منها شمور مما ینبغ شن یوثر شو یجتن  ،و بعضها مفردات و جقئیة تستعم م ارت لما یرید اإلنسان شن
یقل علیه من األمور الت لم یشاهدها»ت
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عق نظری انجام میگیردت
درباره این عبارت فارابی باید گفت مراد از مقدمات به دست آمده با عق عملی که هم میتواند
کلی باشند و هم جقئی ،نه احکام عملی در فضای حکمت عملی بلکه تجربیات عملی است که
انسان با مشاهده محسوسات و تماا مکرر با آنها از ویژگیها و کاربردشان در پیاده کردن افعال
انسانی در همه حیقههای بشری (اعم از صناعات و افعال َح َسن و قبیح) آ گاه میشودت این
تجربیات یا جقئی هستند در هنگامی که انسان ی مورد را تجربه کرده و با لحا شباهت این
مورد با مورد دیگر ،همین تجربه را در آن مورد دیگر نیق به کار میگیردت یا کلی هستند در هنگامی
که انسان موارد گوناگون را تجربه کرده و این تجربهی فراهم آمده از موارد فراوان را در جقئیات آن
به کار میگیردت گواه درستی این ادعا ،عبارت دیگر فارابی در توضیح جودت رشی است که نوعی از
تعق و در شمار فضائ جقء نابقه فکری میباشد
«جودت رشس آن است که انسان صاح رشس درست باشد بدین معنا که فاض و در کارهایش اه
خیر باشد و درستی و راستی اقوال و آراء و مشورتهایش پچ از تجربه مکرر به اثبات رسیده
باشد به گونهای که دیگران با به کارگیری این آراء و اقوال به عواق نی و پسندیده دست
مییابندت به همین دلی سخن این انسان صاح رشی درست به دلی صدق فراوانی که از او دیده
شده ،بدون مقالبه حجت و دلی پذیرفته میگرددت به نظر میرسد رشیی که چنین انسانی ت دیق
کرده و به درستی آن رسیده ،صحت آن با تعق به دست آمده و بنابراین این رشی نوعی از تعق
میباشدت»1
باید توجه کرد که مراد از آرائی که شخص صاح جودت رشی به دست میآورد آراء عقلی نیست،
بلکه آراء فراهم آمده از تجربه و مشاهده مکرر حقایق محسوا مرتبم با امور انسانی استت این
آراء که با حسابگری و تروی درباره فع به دست آمدهاند ،به معنای مهارتی است که شخص در
انجام فع پیدا کرده و به سب برخورداری از این مهارت ،انجام فع با استحکام و صحت و پدید

1ت فاراب  ،فصول منتزعة19 ،ت متن عربی این عبارت «جودة الرشس هو شن یکون اإلنسان ذا رشس ،شو جید الرشس،
و هو شن یکون اإلنسان فاضال خیرا ف شفعاله ثم شن یکون قد جربت شقاویله و آراؤه و مشوراته مرارا ک یرة ،فوجدت
سدیدة مستقیمة تنته باإلنسان إذا استعملها ،إلی عواق محمودة ،و یکون قد صار لذلك مقبول القول ،شعن
ألج ال دق الذس شوهد منه ک یرا حتی صار ما اشتهر به من الفضیلة شو من سداد الحکم و المشورة مغنیا عن
شن یحتا ف ش ء یقوله شو یشیر به إلی حجة شو دلی ت و ظاهر شن الرشس الذی ی ححه و یقل علی ال واب منه
إنما یقل و ی حح بالتعق ت فهذا إذن نوت من التعق »ت
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آمدن نتیجه مقلوبش همراه استت
فاراب شبیه همین سخن را در مقاله ف معان العق نیق به زبان آورده استت وس در این مقاله ،به
شش معنای عق اشاره کرده و درباره معنای چهارم عق که آن را همان عق آمده در مقاله ششم
اخالق نیکوماخوا ارسقو دانسته و با متمایق شمردن آن از عق آمده در کتاب برهان ارسقو
م گوید عق در کتاب برهان ،درک کننده بدیهیات علوم نظرس (= علوم قیاسی برهانی اعم از
حکمت نظری و حکمت عملی) است که بر پایه این بدیهیات ،کلیات نظرس استنباط م گردند و
عق در مقاله ششم اخالق نیکوماخوا ،درک کننده تجربیات عمل است که بر پایه این
تجربیات ،افعال ارادی انسان استنباط م گردندت بنابراین همانگونه که کارکرد عق آمده در کتاب
برهان ،استنباط کلیات نظرس از بدیهات نظرس است ،کارکرد عق آمده در مقاله ششم اخالق
نیکوماخوا ،استنباط افعال ارادی از تجربیات عمل است و این تجربیات عمل با مواظبت بر
عادت پیدا کردن امور انسان و تجربه آنها در بول زمان فراهم آمدهاند و به هر مقدار که تجربه
انسان بیشتر باشد قضایای عملی بیشتری به دست میآید و هر کچ که در ی زمینه عملی خاص،
تجربه فراوان کس کند در آن زمینه صاح رشی میگردد و سخنش در آن زمینه بدون مقالبه دلی
پذیرفته میشودت1
بنابراین مراد فارابی از تجربیات و مشاهدات در بح عق عملی که مقدمات قیاا واقد میشوند،
مجربات و مشاهدات در فضای کنش و تحقق فع خارجی انسان است که تنها ازدیاد کمی
مییابند و از وصل یقین برهانی برخوردار نیستند بر خال مجربات و مشاهدات در فضای علوم
برهانی که ازدیاد کیفی هم مییابند و به همین دلی از ویژگی یقین برهانی برخوردار هستندت
تأثیرپذیری فارابی از ارسطو
برای پی بردن به اینکه عق عملی مقر در کتاب ف ول منتقعه و نیق عق چهارم مقر در مقاله
فی معانی العق فارابی ،همان عق عملی درک کننده جقئیات عملی است ،میتوان به سخنان
ارسقو در مقاله ششم اخالق نیکوماخوا استناد کرد که منبد و مرجد دیدگاه فارابی استت بر پایه
سخنان ارسقو در این مقاله ،فضائ عقلی که متفاوت با فضائ خلقی است ،به دو گونه فضائ
نظری و فضائ عملی هستندت فضائ نظری ،شناخت حقایق کلی و ضروری و بیارتباط با قدرت
انتخاب انسان هستند که تنها میتوان از آنها با روش قیاا برهانی آ گاه شد و ارتبابی با عم
انسان ندارند و قوه درک کننده آنها عق نظری استت فضائ عملی ،حقایق جقئی و ممکن و
 1محمد بن محمد فاراب  ،المجموع (م ر بینا ،بیتا)18-17 ،ت
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مستقب هستند که با انتخاب انسان و تحت هدایت و رهبری عق عملی او حاص میگردندت
البته این حقایق یا به حیقه صناعات و فنون بشری در تامین نیازهای زندگی انسان مربوط هستند
و یا به حیقه افعال نی و بد در تامین سعادت یا شقاوت انسان مربوط هستندت تحقق فضائ
عملی مربوط به افعال نی و بد در انسان ،زمینه پدید آمدن فضائ خلقی در انسان را فراهم
د
میکندت
برای اثبات این ادعا و نشان دادن اینکه سخنان فارابی درباره فضائ انسانی و قوای مرتبم با آنها،
از سخنان ارسقو در مقاله ششم اخالق نیکوماخوا تأثیر پذیرفته است ،به نظر میرسد رزم است
به گفتار ارسقو در مقاله مذکور اشاره گردد که در ادامه میآیدت
ارسقو در این مقاله نخست میگوید در فضائ اخالقی باید حد وسم را انتخاب کنیم و نه افراط
و تفریم را و حد وسم هم مقابق با قاعده مستقیم معین میشودت بنابراین اکنون باید به تحلی این
نکته اخیر (انقباق حد وسم با قاعده مستقیم) ب ردازیمت در همه استعدادهای خلقی و دیگر
حارت ،اایتی وجود دارد که انسان با لحا قاعده درست ،چشم به آن اایت میدوزد و بر حس
اقتضای مورد ،فعالیت خود را شدیدتر یا خفیلتر میسازدت همه این حارت به دلی اینکه مقابق
قاعده درست هستند ،برخوردار از مبدش و معیاری برای تعیین حد وسم هستند زیرا حتی در همه
فعالیتهای انسانی که موضوت دانشند و باید در آنها حد وسم را مقابق قاعده درست به دست
آورد ،نباید به تح ی حد وسم اکتفا شود بلکه باید ببیعت قاعده درست و مبدش و معیار آن معلوم
گرددت1
وی س چ با اشاره به تقسیم فضائ نفچ انسانی به خلقی و عقلی ،درباره فضائ عقلی نفچ
میگوید جقء خردمند نفچ به دو گونه است که یکی به موجودات ضروری و تغییرناپذیر و دیگری
به موجودات ممکن و تغییرپذیر میپردازد زیرا به تبد اختال جنچ موضوعات ادراک شده و به
حکم وجود سنخیت میان مدرک و َ
مدرک ،عقلی که به بررسی این موضوعات میپردازد نیق مختلل
د
میباشدت گونه نخست را باید جقء علمی (عق نظری) و گونه دوم را باید جقء تقدیری و حسابگر
(عق عملی) نامیدت دلی تقدیری نامیدن عق دوم آن است که تقدیر و رویه ی چیقند و انسان
درباره امور تغییرناپذیر تروی نداردت باید به دنبال شناختی تام از فضیلت هر ی از دو عق نظری
و عملی باشیم و فضیلت هر چیقی ،عم خاص آن استت2
 1ارسقو ،اخالق نيكوماخوس ،تحقیق عبدالرحمن بدوی (کویت وکالة المقبوعات138-137 ،)1979 ،ت
 2ارسقو ،اخالق نيكوماخوس139 -138 ،ت
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ارسقو در ادامه میگوید انسان دارای سه نیروی احساا ،عق و می برای تحدید فع و حقیقت
استت احساا مبدش عم اخالقی نیست چرا که حیوانات دارای این نیرو هستند ولی هیر کنش
اخالقی ندارندت می هم هنگامی فع نی را بل و از فع بد پرهیق میکند که در اباعت عق
باشد زیرا فضیلت اخالقی ،استعدادی است که با انتخاب سروکار دارد و انسان را قادر بر اختیار
میکند و انتخاب هم می همراه با تعق است و انتخاب درست هنگامی رب میدهد که هم تعق ،
صادق و بیانگر حقیقت باشد و هم می مستقیم باشد یعنی به چیقی تعلق بگیرد که عق تعیین
میکندت شناخت نظری که نه عم است و نه ابدات و ساختن ،نی و بد بودنش به معنای صدق
و کذب است ولی نی بودن عق عملی به معنای تعق می درست استت1
به باور ارسقو مبدش فع اخالقی ،اختیار آزاد است (و مق ود از مبدش در اینجا نققه آااز حرکت
است نه اایت حرکت) و مبدش اختیار ،می و تعق معقو به اایت فع استت بنابراین اختیار نه
بدون عق و فکر و نه بدون استعداد اخالقی ممکن نیست و اساسا بدون فکر و بدون خلق ،عم
نی و بد یافت نمیشودت عق عملی و عق صناعی در این جهت مشترکند که به تنهایی منقبد
بر هیر حرکتی نیستند و در صورتی منقبد بر حرکت خواهند بود که معقو به اایت باشندت
تفاوت آنها در این است که اایت در ابدات ،مقلق نیست بلکه نسبی و در ارتباط با چیقی است
ولی اایت در فع  ،مقلق است چرا که زندگی بافضیلت خودش اایت است و می نیق به دنبال
رسیدن به همین اایت استت به همین دلی به گونه یکسان میگوییم اختیار خوب یا عق می
کننده و یا می موافق عق است و مبدش چنین انتخابی هم انسان استت از این رو اختیار به امر
ماضی مانند تخری شهر ترویا تعلق نمیگیرد چرا که گذشته را نمیتوان تغییر داد و اختیار تنها به
امر مستقب و ممکن تعلق میگیردت بنابراین هر دو جقء عقلی نفچ به دنبال حقیقت هستند و
استعدادهایی که هر ی از آنها را به بهترین وجه در زمینه خود به حقیقت میرسانند ،فضائ
از آنها شمرده میشوندت2
خاص هر ی
ارسقو معتقد است حارتی که به واسقه آنها نفچ انسان به صورت ایجابی یا سلبی از حقایق تعبیر
میکند پن نوعند که عبارتند از صناعت ،فقنه ،علم ،عق عیانی و حکمتت در ایر این موارد
حکم و ظن ،گاه انسان را به خقا میاندازندت مراد از صناعت ،استعداد ساختن مقابق با قاعده
درست در حوزه ابدات یعنی دح َر  ،فنون و مهارتها استت مراد از فقنه ،تعق و رویه درست
درباره موجودات ممکن و متغیر و قاب ت ر از سوی انسان یعنی افعال خیر و شر تامین کننده
 1ارسقو ،اخالق نيكوماخوس139 ،ت
 2ارسقو ،اخالق نيكوماخوس111 -113 ،ت
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سعادت و شقاوت استت مراد از علم ،شناخت یقینی موجودات ضروری و نامتغیر در قال قیاا
برهانی است که مقدمات این قیاا برهانی ،کلی و فراهم آمده از استقراء جقئیات هستندت مراد از
عق عیانی ،قوه ادراک بدیهیات است و این بدیهیات مبادی برهان قرار میگیرندت مراد از حکمت،
فلسفه است که فراهم آمده از ترکی علم و عق عیانی استت1
ارسقو با اینکه میان ساختن انسان در فضای دح َر و صناید و عم نی و بد انسان در فضای
تالش برای رسیدن به سعادت تفاوت مینهد ،ولی هر دوی ساختن و عم را مشروط به رهبری
عق تدبیری و حسابگر دانسته و آنها را دو گونه متفاوت تعق میشماردت 2به باور وی موضوت
تعق  ،جقئیات در مرحله نهاییاند که انسان میتواند آنها را انجام دهد 3و به همین دلی بر خال
علم و فلسفه که با روش قیاا برهانی و بر پایه مقدمات بدیهی به دست میآیند ،تعق با قیاا
برهانی به دست نمیآید 4بلکه با تجربه و در ارتباط با امور محسوا برای انسان به دست میآید و
مردم به کسی که دارای این تجربه است اعتماد میکنند و سخن او را بدون دلی و برهان
میپذیرندت1
ارسقو تاکید میکند کسی که دارای فضائ عملی است به تأم درست درباره امور انسانی که
تغییرپذیرند میپردازد و با انجام آنها به اایت خود دست مییابدت همچنین کسی که دارای فضائ
عملی است تنها با کلیات ارتباط ندارد ،بلکه باید جقئیات را نیق بداند و به ویژه باید جقئیات را
بداند چرا که انجام فع با جقئیات ارتباط داردت به همین دلی کسانی که از فضائ نظری بیبهره
ولی دارای تجربه عملیاند در انجام فع موفقتر از کسانی هستند که تنها از فضائ نظری بهره
دارندت برای نمونه اگر کسی بداند گوشت سب به آسانی هضم میشود و در نتیجه برای تندرستی
بدن سودمند است ولی نداند گوشت سب کدام است و م داق آن یعنی گوشت پرندگان را
نشناسد ،نمیتواند از دانش خود برای تامین تندرستی بدن بهره گیردت3
بر پایه این سخنان ارسقو به دست میآید که از دید وی قوای ویژه انسانی عبارتند از عق نظری
و عق عملیت عق نظری قوه ادراک کلیات علمی در همه حیقههای فلسفی اعم از فلسفه نظری
 1ارسقو ،اخالق نيكوماخوس118 -111 ،ت
 2ارسقو ،اخالق نيكوماخوس111 -111 ،ت
 3ارسقو ،اخالق نيكوماخوس 111 ،و 111ت
 4ارسقو ،اخالق نيكوماخوس 111 -111 ،و 111ت
 1ارسقو ،اخالق نيكوماخوس 117 ،و  111و 111ت
 3ارسقو ،اخالق نيكوماخوس119 -118 ،ت
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و فلسفه عملی است که این کلیات یا بدیهیاند و یا نظری استنتا شده از بدیهیات میباشندت
عق عملی قوه ادراک جقئیات در حیقه صناعات و ابداعات (عق عملی دم َهنی) یا در حیقه
افعال ارادی خیر و شر (عق عملی فکری) استت بنابراین میتوان گفت دیدگاه فارابی درباره عق
نظری و عملی و کارکرد آنها ،متاثر از سخنان ارسقو در این باره استت
نتیجهگیری
بر پایه آنچه گذشت آشکار میگردد که در اندیشه فارابی حوزه پدید آمدن افعال ارادی انسان که
حوزه شناخت جقئیات عملی با هد ایجاد آنها در خار است ،متفاوت با حوزه شناخت حقایق
کلی است که انسان تنها از آنها شناخت پیدا میکند و توان ایجاد آنها در خار را نداردت فارابی از
ُ
درکه آنها نیق متفاوت هستندت قوه درک کننده هم
این سخن نتیجه میگیرد که بنابراین قوای م د
حکمت نظرس و هم حکمت عمل که علم هستند و کلیات علم را شام م شوند و در شمار
فضائ نظری جای دارند ،عق نظرس است ولی قوه عهدهدار شناخت جقئیات مربوط به رفتار
ارادس انسان و پیاده کردن این جقئیات در صحنه عم  ،عق عملی استت البته فارابی تذکر میدهد
که حیقه افعال ارادس انسان همه فعالیتهای عملی او اعم از به دست آوردن صناید و فنون و نیق
افعال نی و بد تامین کننده سعادت و شقاوت بشر را در بر میگیردت با مقایسه سخنان فارابی و
گفتار ارسقو در کتاب اخالق نیکوماخوا میتوان نشان داد که دیدگاه فارابی درباره ماهیت و
کارکرد قوای نابقه انسانی ،از دیدگاه ارسقو تأثیر پذیرفته استت
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