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  سينا نظريۀ عمل ابن

  سينا  نظريۀ عمل ابن

  ∗∗∗∗ىذاكر ىمهد

  دهيچك

دهد، آدمى لذيذ  از مبادی فعل اختياری انسان بدست مى سينا در تصويری كه ابن
گاه به آن ميل و  آن. كند بودن چيزی را ادراك مى )شر/مضر(يا مؤلم  )خير/مفيد(

ای  آيد و در نتيجه، اعصاب يا قوای فاعلـه كند، سپس اراده پديد مى شوق پيدا مى
آورنـد و فعـل انجـام  كه در عضالت قرار دارنـد، عضـالت را بـه حركـت در مى

تـوان  مى سـينا اين تصويری كلـى اسـت كـه از نقـاط مختلـف آثـار ابـن. شود مى
 -و گـاه در واقـع  -ی آن را گرد هم آورد، اما همگى اين اجزا در نظـر اول اجزا

اين است كه قـوای  سينا از نكات مهم نظريۀ عمل ابن. ديگر سازگار نيستند با يك
در ادراك لذت نقش دارند، اما هر يـك لـذت  -هر سه  -ظاهری، واهمه و عقل 

بـر  سينا سد استدالل ابنر به نظر مى. كنند مخصوصى را به نحو خاصى ادراك مى
  .وجود اراده و نيز نقش واهمه و عقل عملى در عمل خالى از اشكال نباشد

  ها   واژه ديكل
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  مقدمه 

سابقۀ بحث فلسفى دربار$ عمـل، هماننـد بسـياری از مباحـث فلسـفى ديگـر، بـه افالطـون و 
ذهـن در ميـان  بـا رواج فلسـفۀ -امـا در نيمـۀ دوم سـد$ بيسـتم مـيالدی . گـردد ارسطو برمـى

ذهـن و تحـت تـاثير آن  يكى از موضوعاتى كه در ضمن مباحـث فلسـفۀ -فيلسوفان تحليلى 
تعريـف عمـل و تفكيـك آن از رويـدادهای اتفـاقى، قصـد، . اهميت يافت، عمِل انسان بـود
هـای  اراده و اراد$ آزاد از جملـه بحثمنـدی عمـل و ضـعف  تشخص عمـل، تبيـين و قـانون

تنهـا جنبـۀ » اراد$ آزاد«و » ضـعف اراده«البتـه، موضـوعاتى چـون . انـد عمل مطرح در فلسـفۀ
شناسـى  روان«گيرنـد و در  شناسى تجربى قـرار مى فلسفى ندارند و در مرز ميان فلسفه و روان

  . شود نيز به آنها توجه مى» اخالق
نيـز مطـرح بـوده اسـت و فيلسـوفان مسـلمان عمـدتاً در  اسـالمى موضوع عمل در فلسـفۀ

با اين همـه، بحـث عمـل . اند هايى ارائه كرده مباحث نفس دربار$ عمل به طور پراكنده بحث
ای از  آميـزه -ماننـد برخـى از مباحـث ديگـر مربـوط بـه نفـس  -در آثار فيلسـوفان مسـلمان 

. اند ديگر تفكيك نشـده ه از يكشناسى فلسفى و تجربى است و اين دو حوز  های روان بحث
. ترين بحث فيلسوفان مسلمان دربار$ عمـل، بحـث از مبـادی عمـل اسـت ترين و مبنايى عمده

كه تاكنون پژوهش منسجمى دربار$ نظريۀ عمل فيلسوفان مسلمان انجام نشده است،  جا آن از
ز دو فيلسـوف كم بـه عنـوان يكـى ا به عنوان مـوثرترين يـا دسـت -ينا س توجه به ديدگاه ابن

توانـد راه ورود بـه  دربـار$ مبـادی عمـل، مى -اسـالمى مسلمان دارای بيشترين تاثير در فلسفۀ
  .اسالمى باشد عمل در فلسفۀ فلسفۀ

كند چنين است كـه  از مبادی فعل اختياری انسان ارائه مى سينا ترين تصويری كه ابن ساده
آورد، سـپس بـه سـوی آن  كند و مفيد بودن آن را در نظر مـى انسان ابتدا چيزی را تصور مى

ای كـه در عضـالت قـرار دارنـد  كند و در نتيجه، اعصاب يا قوای فاعلـه ميل و شوق پيدا مى
تـوان گفـت كـه  بر اين اسـاس، مى. شود آورند و فعل انجام مى عضالت را به حركت در مى

ای كـه چيـزی را تصـور و فايـد$ آن را  مبادی فعل اختيـاری انسـان عبارتنـد از قـوه مدركـه
آورد و در نهايت قـّو$ فاعلـه  گاه قو$ شوقيه، شوق به آن چيز را پديد مى آن. كند تصديق مى

قـوای نفـس را بـه قـوای  سينا ابن. شود ها مى ها مستقيماً سبب ايجاد حركت در اندام در اندام
با توجه به اين تقسـيم، قـو$ شـوقيه و . )33: 2 ، ج)ب( 1362سينا،  ابن(كند  محركه و مدركه تقسيم مى
  .آيند شمار مى قو$ فاعله از قوای محركه به
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به عبارت ديگر، . اند با عمل به يك اندازه نيست فاصلۀ قوايى كه مبدأ فعل اختياری انسان
مبدأ قريب قو$ فاعله در ماهيچـه . بدأ قريب، مبدأ بعيد و مبدأ ابعدی داردهر حركت ارادی م

هنگامى . مبدأ پس از آن، اجماع قو$ شوقيه است و مبدأ ابعد تخيل يا تفكر است. اندام است
بـرد، قـو$  بندد و قو$ شـوقيه را بـه سـوی اجمـاع مى كه در تخيل يا در فكر صورتى نقش مى

تفكـر مخـتص انسـان . )284: )الـف( 1362سـينا،  ابن(گيرد  آن قرار مى ها در خدمت محركه در اندام
ای از افعال كه مبـدأ آنهـا  رو، دسته اين از. است، اما تخيل ميان انسان و حيوان مشترك است

اند، اما افعـالى كـه مبـدأ آنهـا تخيـل اسـت ميـان انسـان و حيـوان  تفكر است، مختص انسان
كند و بـه آن شـوق  برای مثال، انسان گاهى صورت ديدار دوستش را تصور مى. اند مشترك
كند و حركت  ت مىتواند دوستش را ببيند حرك كند و به سوی مكانى كه در آن مى پيدا مى

  .)همان(شود  او به آن مكان منتهى مى
پـردازم،  در اين نوشته، برای بحث دربار$ مبادی عمـل، نخسـت بـه مبـدأ قريـِب عمـل مى

مبـدأ قريـب قـو$ فاعلـه . كنم و پس از آن دربار$ مبـدأ ابعـد سپس دربار$ مبدأ بعيد بحث مى
در ادامه روشن خواهد شد كـه . اند كهاست؛ مبدأ بعيد قو$ شوقيه است و مبدأ ابعد قوای مدر

بنابراين، دربار$ ديگر قـوای . برخى از مبادی عمل ممكن است شامل بيش از يك قوه باشند
مسـتقيماً بـه عمـل  سـينا جـا كـه ابـن از آن. مناسبت سخن خواهم گفت دخيل در عمل نيز به

بـرای . خـورد م مىهايى در تبيين او از مبادی عمل به چش نپرداخته است، گاهى اوقات نقص
  .ام ها و تكميل تبيين عمل از آثار ساير فيلسوفان مسلمان بهره جسته جبران اين نقص

  قوE فاعله

اين قوه عضـالت را . قو$ فاعله كه مبدأ قريب حركت انسان است در عضالت پراكنده است
گاهى قـو$ . شود حركت اعضای بدن و انجام عمل مى كند و در نتيجه سبب شل و سفت مى

شود، اما در بيشتر موارد قو$ محركـه بـه  اطالق مى» قو$ فاعله«طور خاص به همين  محركه به
اعم از قـو$ فاعلـه اشـاره دارد و در مقابـِل قـوای مدركـه، شـامل قـو$ شـوقيه، اراده و فاعلـه 

  .شود مى
دليل مغايرت قو$ فاعله با ديگر قوا اين است كه انساِن دارای شوق و اراده گاهى قـدرت 

تحريك عضالت ندارد و از سوی ديگـر، كسـى كـه قـادر بـر تحريـك عضـالت اسـت، بر 
ای  توان تحريك عضالت را به همان قوه پس نمى. )173: 2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(گاهى شوق ندارد 

نسبت داد كه شوق و اراده از آن برمى خيزد، بلكه بايد قوه ديگری وجـود داشـته باشـد كـه 
  .ستكاركرد آن تحريك عضالت ا
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  قوE شوقيه

قـو$ . شـود ناميـده مى» شـوقيه«ای كه خود برانگيخته از قوای مدركـه اسـت  قو$ برانگيزاننده
ای است كه هنگام ترسيم صورتى مطلـوب يـا منفـور در خيـال، قـو$ فاعلـه را بـه  شوقيه، قوه
شود قـو$ فاعلـه ابـزار حركتـى انسـان را بـه حركـت درآورد  دارد و سبب مى مى تحريك وا

  ).33: 2 ج ،)ب( 1362سينا،  ابن(
قو$ شهوت كه منبعث از باور به سازگاری چيزی با نفس و قـوای : اين قوه دو شاخه دارد

و برای جلب امـور سـازگار بـا نفـس ) چه اين اعتقاد مطابق واقع باشد و چه نباشد(آن است 
ع و قو$ غضب كه برای دفـ. شود برای كسب لذت سبب تحريك انسان به سمت آن امور مى

چـه ايـن اعتقـاد مطـابق (اموری است كه اعتقاد به ناسازگاری آنها با نفس و قوای آن است 
غضـبى  $شهوانى برای جلب ماليـم اسـت و قـو $قو ،طور خالصهه ب). واقع باشد و چه نباشد

  .)همان( برای دفع منافر
ك آيد؛ زيرا قوای مدركـه تنهـا حكـم و ادرا شوق از هيچ يك از قوای مدركه پديد نمى

دارند و الزم نيست هنگامى كه حكم يا ادراك حسى يا وهمى صورت گرفـت، اشـتياق بـه 
ها محسوسات و متخيالت را يكسـان ادراك  كه انسان افزون بر اين، با اين. آن چيز پديد آيد

ها  كننـد و متعلـق شـوق انسـان كنند، به محسوسات و متخيالت واحدی اشـتياق پيـدا نمى مى
شوق يك انسان با وجود ثابت ماندن محسوسات و متخـيالتش تغييـر حتى . شود متفاوت مى

. كند، امـا در وقـت سـيری نـه كند و در زمان گرسنگى با تخيل غذا به آن اشتياق پيدا مى مى
شـود، امـا  های ناپسـند بـه آنهـا مشـتاق نمى همچنين انساِن دارای اخالق نيكو با تخيل لـذت

به طور خالصه، دليل تغـاير . )172: 2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(د شو بسا انسان ديگری به آنها مشتاق  چه
شود، اما شوق بـدون ادراك  شوق و ادراك اين است كه ادراك بدون شوق نيز حاصل مى

  .های شوق و ادراك رابطه مستقيمى وجود ندارد افزون بر اين، ميان متعلق. شود حاصل نمى

  اراده

هايى كـه محـل اخـتالف حكمـا بـوده اسـت  بحثدر بحث از مبادی فعل اختياری، يكى از 
برخى از فيلسوفان، در فهرست قوای محركه، افـزون بـر . وحدت يا تعدد شوق و اراده است

اين . اند كه واسطۀ ميان آن دو است قو$ شوقيه و قو$ فاعله از قو$ محركه ديگری نيز نام برده
راده همان عزمى است كـه پـس از به طور خالصه، ا. شود قوه اراده، اجماع يا عزم ناميده مى

ــد در فعــل و تــرك جــزم مى شــود و در نتيجــه، يكــى از دو طــرف تــرجيح پيــدا  تردي
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آيـد، و از ديگـر سـو،  گاهى شـوقى پـيش مى. )680-679: 1353؛ الكاتبى، 240: 2001مالصدرا، ( كند مى
هـا يـا  اجماع يا هماهنگى اين است كـه شـوق. آيد شوق ديگر يا خوف ديگری به مقابله مى

.)358: 7، ج1371مطهری، (های مزاحم عقب رفته و در نتيجه يك هماهنگى ايجاد شود  خوف  

ســينا،  ابــن(بــرد  از اراده نــام نمى -در بحــث از قــوای محركــه  - نجــاتدر كتــاب  ســينا ابــن

داند و بـرای تفـاوت آنهـا  اجماع را متمايز از شوق مى علم النفس شفااما در بخش . )321: 1364
گـاهى شـوق ضـعيف اسـت و . به اعتقاد او شوق هميشه به يك نحو نيست. كند استدالل مى

  . آورد را پديد مى» اجماع«شود كه  گاه تا آن اندازه قوی مى
شـود، امـا  اجماع همان شوق نيست؛ زيرا گـاهى شـوق بـه چيـزی تقويـت مى

پس هر گاه اجماع حاصـل شـد، قـوای ... گيرد صورت نمى اجماع بر حركت
محركـه كـه كــاری جـز ُشــل و سـفت كـردن عضــالت ندارنـد از آن تبعيــت 

  .)173-172: 2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(كنند  مى
او . دهـد را به طور كامل مطـرح كـرده و بـه آن پاسـخ مى سينا عالمه دوانى اين استدالل ابن
كـه عـزم باشـد؛  كند كه گاهى كمال شـوق هسـت بـدون اين استدالل را اين گونه تقرير مى

های حرام برای زاهدی كه مغلوب شهوت است و خود را بـه سـختى از آن  مانند موارد لذت
از سوی ديگـر، گـاهى انسـان بـه . )145: 1370دوانى، (دارد، پس عزم كمال شوق نيست  نگاه مى

كند ماننـد داروهـای تلـخِ مفيـد كـه انسـان بـه دليـل  چيزی شهوت ندارد، اما آن را اراده مى
  .)157: 1381دوانى، (كند  ای كه بر آنها مترتب است، خوردن آنها را اراده مى فايده

شـوق از در زاهد مغلوب كمال شوق پديد نيامده است؛ زيرا در اين صـورت،  ):1(پاسخ 
ای كه نوعا با آن متفاوت است از مبادی خواهـد بـود؛  مبادی فعل او نخواهد بود، بلكه اراده

زيرا فرض اين است كه در اين صورت، كمال شوق او به طرف مخالف اراده يعنى ارتكاب 
حرام تعلق گرفته است پس به طرف اراده كه همان ترك حرام اسـت، تعلـق نگرفتـه اسـت؛ 

بنـابراين تـرك . تواند در يك حالت همزمان مشـوق فعـل و تـرك باشـد ىزيرا يك چيز نم
  .)145: 1370دوانى، (حرام بدون شوق از او صادر شده است 

تر بـه طـرف مخـالف اراده تعلـق گرفتـه اسـت و شـوق  توان گفت شوق قوی مى: اشكال
ضعيف موافق اراده است، پس شوق از مبادی فعـل اسـت و فعـل بـدون شـوق صـادر نشـده 

  .تاس
افـزون . در اين صورت، دليلى برای اثبات شوق ضعيف مطابق اراده وجود نـدارد :جواب

كننده، ميلى طبيعـى اسـت كـه بـا اعتقـاد وهمـى پديـد  بر اين، چون شوق كه در نظر اشكال
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آيد، روشن است كه در اين مورد، اين ميل در طرف موافق اراده تحقق نيافته است؛ زيـرا  مى
های حـرام بـرای زاهـد  ای تلخ اصًال شهوت وجود ندارد و ترك لـذتبرای مثال، در داروه

پس باز در چنين مواردی شوق كه به اتفـاق همـه از . مغلوب به اين معنا همراه شهوت نيست
  .مبادی عمل است وجود نخواهد داشت

كسـى كـه شـوق را غيـر از اراده : تـوان تقريـر كـرد گونۀ ديگری نيـز مى اصل پاسخ را به
انگارد، الزم است خوردن غذای تلـخ مفيـد  اولى را طبيعى و دومى را اختياری مىداند و  مى

آيـد صـادر بـدون  را نسبت به كسى كه عالم به نفع آن است و در عين حال از آن بـدش مى
شوق بداند و خوردن غذای لذيذ مضر را نسبت به كسى كه عالم به ضرر آن است صـادر از 

داند در اولـى منتفـى اسـت و  شهوانى كه آن را ميل طبيعى مىاو بدون اراده بداند؛ زيرا ميل 
تـوان گفـت فعـل شـخص دوم  امـا نمى. ميل اختياری و از سر تأمـل در دومـى منتفـى اسـت

جـا كـه اراده محـل اخـتالف اسـت و اختالفـى  پـس، از آن. غيراختياری و بدون اراده است
و پـذيرفتن شـوق مشـكل را حـل توان با انكار اراده  نيست كه شوق از مبادی فعل است، مى

 .)157: 1381دوانى، (كرد 

پاسـخ او ايـن . دهـد مالصدرا در شرح هدايه پاسخ ديگری به اين استدالل مى: )2(پاسخ 
تـر از ميـل شـهوی بـه انجـام آن  شوق عقلى در زاهد مغلوب به سوی تـرك قـوی«است كه 

پـذيرد كـه تـرك حـرام در زاهـد  نمىبه عبارت ديگـر، مالصـدرا . )240: 2001مالصـدرا، (» است
مغلوب بدون شوق به فعل حرام باشد و تنها اراده عامل ترك باشد، بلكه شوقى كه مبـدأ آن 

تر از  عقلى است و حاصل تامل است در زاهد وجود دارد و بنابراين، چـون ايـن شـوق قـوی
اكيد و اراده پس شوق . كند شود و اراده موافق آن تحقق پيدا مى شوق خيالى است اكيد مى

  .ديگرند همراه يك

  قوای مدركه

هنگامى كه در تخيـل يـا در فكـر صـورتى . گفتيم كه دورترين مبدأ فعل مبدأ ادراكى است
ها در خـدمت آن  برد، قـو$ محركـه در انـدام سوی اجماع مى بندد و قو$ شوقيه را به نقش مى
برای برانگيخته شدن شـوق بايـد تصـور به عبارت ديگر، . )284: )الف( 1362سينا،  ابن(گيرد  قرار مى

ايـن تصـور يـا ناشـى از تخيـل . لذيذ يا مفيد، يا منفور يا مضر بودن چيزی وجود داشته باشد
همه افعال حيوان و افعال انسان از آن جهت كه حيـوان اسـت . است يا ناشى از تفكر و عقل

گـاهى  نيـز مبـدأ . عقـل اند و افعال انسان از آن جهت كه انسان است ناشى از ناشى از تخيل
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  .)148: 2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(شود دانسته مى» قو$ واهمه«ادراكى بيشتر اعمال حيوانى 
كاركرد قوای ادراكى در انجام عمل، ادراك لذت يا ألم و منافرت و مالئمت چيـزی بـا 

كه اين كاركرد توسط كدام قوای ادراكى و چگونه انجام  برای روشن شدن اين. نفس است
در . ويژه قوای باطنى بـا انـدكى تفصـيل روشـن شـود شود، الزم است كاركرد اين قوا به مى

را به طـور كلـى » قو$ واهمه«راستا، نخست كاركرد مشهور هر يك از اين قوا، به ويژه   همين
بـرای بيـان كـاركرد مشـهور قـوا . پردازيم كنيم، سپس به نقش آنها در عمل مى مشخص مى

قوای نفس حيـوانى را  سينا ابن. بيان كرده بهره جست شفادر كتاب  سينا نتوان از آنچه اب مى
شهويه و (قوای محركه عبارتند از قو$ شوقيه . كند تقسيم مى» مدركه«و » محركه«به دو دستۀ 

قـوايى كـه ) الف: اند قوای مدركه دو قسم. و قو$ فاعله كه پيشتر از آنها سخن گفتيم) غضبيه
قــوايى كــه از بيــرون . كننــد قــوايى كــه از درون ادراك مى) د؛ بكننــ از بيــرون ادراك مى

عبارتند از » حواس باطنى«قوای مدركۀ درونى يا . اند گانه كنند، همان حواس پنج ادراك مى
قوای نفس انسانى نيـز بـه قـو$ عالمـه . حس مشترك، خيال، مصّوره، مفكّره، واهمه و حافظه

  ).37-33: همان(شوند  يم مىتقس) عقل عملى(و قو$ عامله ) عقل نظری(
. كنـد ای است كه محسوسات حـواس ظـاهر را دريافـت و تركيـب مى حس مشترك قوه

. كند و حّس بويايى، بـوی آن گـل را برای مثال، حّس بينايى، رنگ زرد گلى را ادراك مى
كند و با تركيب آنها صـورتى از گلـى زرد بـا  حس مشترك اين دو محسوس را دريافت مى

ای  كند، كـار قـوه نگه داشتن آنچه قوه حس مشترك درك مى. كند ادراك مىبويى خاص 
گويـا حـس . شود نيز ناميده مى» متخيله«و » مصوره«اين قوه . شود ناميده مى» خيال«است كه 

حـس مشـترك و حـواس . انـد و در موضـوع تفـاوتى ندارنـد مشترك و خيال، قـو$ واحدی
گويند اين متحـرك سـياه اسـت و  مثال، مى كنند، برای ظاهری به جهت يا حكمى حكم مى

  .كند و ُحكم ندارد اما قوه خيال صورت محسوس را حفظ مى. اين قرمز ترش است
كـار ايـن قـوه تركيـب و تجزيـه . يكى ديگر از قوای نفس انسان، مفكّره يا متخيّله اسـت

ود و ايم، بدون تصديق وجـ محسوسات است، فارغ از وضعى كه آنها را در آن ادراك كرده
ناميـده » مفكـره«كنـد  اين قوه هنگـامى كـه تحـت تـدبير عقـل فعاليـت مى. عدم وجود آنها

  .شود ناميده مى» متخيله«كند  ای حيوانى آن را تدبير مى شود و آنگاه كه قوه مى
كنيم،  كنيم كه آنها را حس نمى ای حكم مى افزون بر اين، گاهى در محسوسات به معانى

اند امـا در وقـت حكـم آنهـا را حـس  كه محسوس س نيست يا اينحال يا طبيعت آنها محسو
ای اسـت كـه گوسـفند در  مثال معانى نامحسوس عـداوت و زشـتى و ناسـازگاری. كنيم نمى
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ايـن امـور را . كنـد ای كـه از صـاحبش درك مى كند و سـازگاری صورت گرگ درك مى
نفس اين امـور را . تندكند، اما نه با حس؛ زيرا اين امور محسوس نيس نفس حيوانى درك مى

مثال آنچه محسوس است اما در وقت حكـم آن را حـس . كند درك مى» وهم«به وسيلۀ قو$ 
. كنيم كـه عسـل و شـيرين اسـت بينيم و حكم مى كنيم اين است كه ما چيز زردی را مى نمى

پـس خـود . كنـد اجزای اين حكم محسوسند، اما حـس آنهـا را در حـال حكـم ادراك نمى
چنين حكمـى نيـز از قـوه . كند يست و حس در اين شرايط به آن حكم نمىحكم محسوس ن

 1362سـينا،  ابـن(شود  ناميده مى» معنا«ُمدَرك حس مشترك صورت و ُمدَرك وهم . وهم است
  .)148 -145: 2 ، ج)ب(

كنـد و آن را بـه  ابتدا حس ظـاهر آن را ادراك مى... صورت چيزی است كه
كنـد؛  سـفند صـورت گـرگ را درك مىكـه گو دهد، مثل اين حس باطن مى

كند؛ حس باطن گوسفند هـم آن  يعنى شكل، هيئت و رنگ آن را ادراك مى
معنا چيزی است . كند كند، اما ابتدا حس ظاهر آن را ادراك مى را ادراك مى

كه حـس ظـاهر ابتـدا آن  كند بدون اين كه نفس آن را از محسوس ادراك مى
حس ظاهر و پس از آن حس بـاطن   بتداپس هر چيزی كه ا.... را ادراك كند

بــاطنى آن را  $قـو هشــود و هـر چـ ناميـده مى» صـورت«يابنـد  از گـرگ درمى
  .)35: همان(شود  ناميده مى» معنا«يابد  يابد و حس آن را درنمى درمى

افزون بر اين، حكم قو$ واهمه كه در حيوان رئيس قواست مانند حكم عقلى قطعـى نيسـت، 
بلكه حكمى تخيلى و همراه با جزئيـت و صـورت حسـى اسـت و اكثـر افعـال حيـوان از آن 

  .)148: همان(شود  صادر مى
اند، امـا هـيچ  كنـد كـه در محسوسـات واهمه امـوری را درك مى -سينا  به نظر ابن -پس 
بنـابراين بـرای مثـال، ادراك رنـگ و شـكل . كننـد حواس ظاهری آن را درك نمى يك از

گرگ كار حواس ظاهری است و در مجموع حس مشترك كـه يـك حـس بـاطنى اسـت، 
كند، اما دشـمنى و منفـور بـودن گـرگ را كـه امـری  صورت محسوس گرگ را درك مى

  .كند غيرمحسوس است، قو$ واهمه درك مى

 اقسام ادراك

در بحث از مبادی ادراكى عمل، از ميان قوای نفس حيوانى و انسانى، تنها از سه قوه  سينا ابن
رسد وجه حصـر قـوای مدركـه دخيـل در عمـل در  به نظر مى. خيال، وهم و عقل: برد نام مى

سه نوع اصلى . بخشند اين سه قوه اين باشد كه اين سه قوه سه نوع اصلى ادراك را تحقق مى
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در همـه اقسـام . راك حسـى و خيـالى، ادراك وهمـى و ادراك عقلـىادراك عبارتند از اد
گيـرد و بـرای ايـن كـار، اگـر مـدَرك مـادی باشـد،  ادراك، مدِرك صورت مدَرك را مى

در ادراك حسى و خيالى، صورت از ماده تجريـد . ادراك همراه تجريد و انتزاع خواهد بود
تفـاوت . شـود خـاص تجريـد نمى شود، اما از لواحق ماده ماننـد انـدازه و كيـف و وضـع مى

ادراك حسى و ادراك خيالى در اين است كه در ادراك حسى ميـان حـس و مـاده نسـبتى 
رود، امـا در ادراك خيـالى،  وجود دارد كه با از ميان رفـتن آن، ادراك حسـى از ميـان مـى

در ادراك وهمـى، تجريـد انـدكى . مانـد اش باقى مى صورت خيالى بدون نياز به وجود ماده
كند كه ذاتاً مـادی نيسـتند، هرچنـد ممكـن  ای دست پيدا مى ديدتر است و واهمه به معانىش

البتـه، واهمـه معـانى مـادی امـا . است در مـاده باشـند ماننـد خيـر و شـر و موافـق و مخـالف
با اين حال در در ادراك وهمى نيز صورت كامًال از لواحق . كند نامحسوس را نيز درك مى

در ادراك عقلـى . كنـد شـكل جزئـى ادراك مى  و واهمه صورت را بهشود  ماده تجريد نمى
با . )53 -50ص ،2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(طور كامل مجرد از ماده است  شود به صورتى كه ادراك مى

يگر تفاوت دارنـد،  د شود كه ادراك حسى و ادراك خيالى با يك اين توضيحات روشن مى
مل اهميتى ندارد، اين دو نوع ادراك يك نوع شمرده جا كه اين تفاوت در بحث ع اما از آن

: عنوان مبادی ادراكى عمـل سـخن بگـوييم توانيم از سه نوع ادراك به بنابراين، مى. شود مى
  .ادراك حسى و خيالى، ادراك وهمى و ادراك عقلى

 ادراك حسى و خيالى

ا مضـر بـودن پيش از اين اشاره شد كه اولين مرحلۀ عمل، ادراك لذت يـا ألـم و مفيـد يـ
در عملى كه ادراِك حسى يا خيـالى مبـدأ ادراكـى آن اسـت حـواس ظـاهری . چيزی است

 سـينا ابـن. كند كنند و به تبع حس، خيال نيز اين ادراك را حفظ مى لذت و ألم را درك مى
بـرای . دهـد ادراك لذت و ألم را در امور محسوس به برخـى از حـواس ظـاهری نسـبت مى

در باب اولويت و لـزوم وجـود قـوه المسـه بـرای  سينا به استدالل ابنتوضيح اين مطلب بايد 
استدالل او اين است كه تركيب اصلى و مزاج حيوان از كيفيات ملموس . حيوان توجه كنيم

  .شود است و با اختالل اين كيفيات فاسد مى
ای باشد كه بر آنچه سبب  حس طليعه نفس است پس بايد طليعه اول آن طليعه

هايى باشد كه بـر امـوری  ظ صالح است داللت كند و قبل از طليعهفساد و حف
گيـرد كـه خـارج از قـوام  كنند كه به برخى از آنها منفعتى تعلق مى داللت مى
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  .)58: 2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(است يا ضرری كه خارج از فساد است 
مـدرك  دهنـد و المسـه بنابراين چون كيفيات ملموس تركيب اصـلى حيـوان را تشـكيل مى

المسه با احساس لذت در امور سـازگار . كيفيات ملموس است، پس اولين حس المسه است
درد «بنـابراين . كند و احساس درد در امور ناسازگار اسباب صالح و فساد نفس را درك مى

با اين حال، ادراك لذت و ألم كـه منشـأ . »و راحت شدن از درد از محسوسات لمسى هستند
قوه المسه ندارد و برخى از ديگر حواس ظـاهری نيـز در ايـن جنبـه  عمل است اختصاص به

توانـد  كه المسـه مى اند، اما لمس در اين معنا با حواس ديگر تفاوت دارد؛ زيرا با اين شريك
لذت و ألم را مستقيماً درك كند، برخى از حواس ديگر در محسوسشان لذت و المى نيست 

  .)61: 2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(كنند  م را احساس مىيكى از محسوسات، لذت يا ألا و برخى ب
هـا نـه  بينايى به سـبب رنگ. اند حواسى كه لذتى در محسوسشان نيست، بينايى و شنوايى

. شـود شود، بلكه نفس است كه از درون دچار لذت و ألـم مى برد و نه دچار ألم مى لذت مى
شـوند، از  مانند نور دچار ألم مىهنگامى كه گوش از صدايى شديد يا چشم از رنگى شديد 

كننـد  شـوند، بلكـه از آن حيـث كـه لمـس مى بينند دچار ألم نمى شنوند يا مى آن نظر كه مى
آيد و با از ميان رفتن آن عوامـل نيـز در  شوند؛ زيرا در آنها درد لمسى پديد مى دچار ألم مى

شـوند كـه  ت و ألـم مىبويايى و چشايى نيز زمـانى دچـار لـذ. آيد آنها لذت لمسى پديد مى
اما لمـس گـاهى بـه واسـطه كيفيـت ملمـوس . كيفيتى سازگار يا ناسازگار در آنها پديد آيد

شـود، ماننـد حـرارت و بـرودت و گـاهى بـدون واسـطه كيفيتـى كـه  دچار لـذت و ألـم مى
و بـا  1كنـد باشد، بلكه با از ميان رفتن پيوستگى بدن احساس ألـم مى) بالذات(محسوس اول 

  .) همان(كند  ن احساس لذت مىجبران آ
به طور خالصه، در اعمال حيوانى برخاسته از ادراك حسى و خيالى، مبدأ ادراكى عمل، 

در اين ادراك، حواس ظاهری يـا مسـتقيماً لـذت و . ادراك حسِى امری لذيذ يا منفور است
در . كنند كنند و يا در حاِل ادراك محسوس، لذت و ألم را نيز ادراك مى ألم را احساس مى

آيد و با پديد آمدن اجماع،  پى ادراك لذت و الم، در قو$ شوقيه، شهوت يا غضب پديد مى
بـرای مثـال، در هـوای گـرم وقتـى المسـه شـخص در جهـت . شـود تحريك مى» قو$ فاعله«

كند و در پـى آن، شـهوت، قـو$  كند، حكم به لذيذ بودن آن مى خاصى سرما را احساس مى
ای  مثـال ديگـر، شـخص گرسـنه. كنـد ه سوی مبدأ سرما تحريك مىفاعله را برای حركت ب

كند و با طى شدن ديگر مراحل دست  اش احساس لذت مى است كه با شنيدن بوی غذا شامه
  .زند به عمل مى
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 ادراك وهمى

گفتـه روشـن شـد، يكـى از كاركردهـای اصـلى واهمـه  طور كه از توضيحات پيش همان
ای است كه گوسفند  ين نوع معانى نامحسوس، دشمنىمثال ا. ادراك معانى نامحسوس است
ادراك . يابـد كند و انسى اسـت كـه در صـورت صـاحبش مى در صورت گرگ ادراك مى

معانِى نامحسوس مالئمت و منافرت يا لذت و ألـم توسـط واهمـه مبـدأ ادراكـى بسـياری از 
يـد حكـم بـه طور كه ديـديم بـرای برانگيختـه شـدن شـوق با افعال حيوانى است؛ زيرا همان

جا كه مطلوبيت و منفوريت از صور حسى نيسـتند  مطلوبيت يا منفوريت چيزی بشود و از آن
و به واسطۀ تعلق گرفتن بـه امـور جزئـى، مطلـوب جزئـى هسـتند  -بلكه از سنخ معنا هستند -

  .است» قو$ واهمه«كند  ای كه در حيوان حكم به مطلوبيت يا منفوريت مى قوه
های  حيـوانى برخاسـته از ادراك وهمـى، ابتـدا حـواس ظـاهری جنبـهبنابراين، در اعمال 

هـای  حس مشترك با جمع آوری داده. دهند مختلف شىء محسوس را به حس مشترك مى
در پى اين ادراك، واهمه حكم به لذيذ . كند حسى مختلف، آن شىء محسوس را درك مى

آيـد و سـاير مراحـل  د مىكند و سپس شهوت يا غضِب قو$ شوقيه پديـ يا منفور بودن آن مى
بيند، حـس مشـترك  برای مثال، هنگامى كه شخصى دوستش را مى. آيد عمل در پى آن مى
كند و در نتيجه شـخص بـه سـوی  دهد و واهمه حكم به لذت ديدار او مى او را تشخيص مى

  .كند دوستش حركت مى
گاهى ادراك مالئمت و منافرت يا لذت و ألم را  سينا در مجموع، مشاهده كرديم كه ابن

تـوان  چگونه مى. دهد و گاهى به برخى از حواس ظاهری نسبت مى» قو$ واهمه«در حيوان به 
ميان آنها جمع كرد؟ شايد بتوان با تفكيـك ميـان اقسـام ُمـدَركات تفـاوت ايـن دو ديـدگاه 

: ات را بـه دو قسـم تقسـيم كـردتـوان مـدَرك مى. دربار$ قوه مدرك لذت و ألم را تبيين كرد
مـدركاتى  )توانند آنهـا را ادراك كننـد؛ ب مدركاتى كه حواس ظاهری به تنهايى مى )الف

آنها را ادراك » حس مشترك«تنهايى قادر به ادراك آنها نيستند، بلكه  كه حواس ظاهری به
در مدركاتى كه كيفيـت محسـوس هسـتند و حـواس ظـاهری قـادر بـه درك آنهـا . كند مى

كننـد و از ايـن رو، حـس  هستند، حواس ظـاهری مالئمـت و منـافرت آنهـا را نيـز درك مى
ماننـد گرمـا و سـرما كـه المسـه . تواند لذيذ يـا مـؤلم بـودن آنهـا را ادراك كنـد ظاهری مى

كنـد  تواند آن را درك كند و لذت و المى كه در جسم گرم يـا سـرد درك مى تنهايى مى به
  .تواند منشأ عمل باشد مى
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كننـد، بلكـه حـس  تنهـايى آنهـا را ادراك نمى اما در مـدركاتى كـه حـواس ظـاهری بـه
كنـد، خـود  كردن مدركات حواس ظاهری، محسـوس خاصـى را درك مى مشترك با جمع

كند، بلكه قو$ واهمه اسـت كـه حكـم بـه  حس مشترك لذيذ يا مولم بودن آن را درك نمى
مانند زمانى كـه حـواس . داند ذيذ يا مولم مىكند و آن را ل مالئمت و منافرت آن با نفس مى

كننـد و حـس  گوسفند با ديدن، شنيدن و بوييدن، شكل، صـدا و بـوی گـرگ را ادراك مى
كنـد و منشـأ  كند، در اين زمان واهمه حكم به منـافرت آن مى مشترك گرگ را ادراك مى

 و )329: 2، ج1370 فخـر رازی،(شايد به همين مناسبت باشد كـه فخـر رازی . شود عمل گوسفند مى
اند كه مدِرك آنچه  اين احتمال را مطرح كرده ))پاورقى( 217: 8، ج1981مالصدرا، (عالمه طباطبايى 

شوند مانند محبت و عداوت جزئى همان حس مشترك باشد؛ زيـرا  ناميده مى» معانى جزئيه«
حسوِس تواند معانى غيرم تواند محسوسات را درك كند، مى طور كه مى حس مشترك همان

  .موجود در محسوسات را نيز درك كند
جا دريافتيم كه در اعمال حيوانى، يعنى اعمالى كه مبدأ ادراكى آنها تفكـر نيسـت،  تا اين

كنند، معموالً از سـنخ  هايى كه قوای ظاهری و واهمه يا حس مشترك حيوان درك مى لذت
هايى را نيـز  حيوان لـذتادراك ماليمت يا منافرت چيزی با يكى از قوای ظاهری است، اما 

كند كه مربوط به قوه باطنى خيال است، مانند شوق مادر به فرزندش و دوسـت بـه  درك مى
  :سينا از نظر ابن. دوست خود و نيز شوق به رهايى از قفس

اين امور شهوت قوه شهويه نيست، بلكه شوق به شهوت قوه خياليه است؛ زيرا 
در امـوری كـه در مـدركات تغييـر كند و  قوه مدركه در اموری كه درك مى

خود دارد كه  شوند يا صور لذتى مخصوص به كنند و با مشاهده تجديد مى مى
شود و در نتيجـه  شود، به آنها مشتاق مى وقتى با از دست دادن آنها ناراحت مى

. سـوی آن تحريـك كنـد آورد تا اعضا را به در قو$ اجماع، اجماعى پديد مى
انگيزد و بـرای معقـوالت زيبـا  مى اجماع را بر چنان كه برای شهوت و غضب

  .)173: 2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(
كـه منشـأ  ها وجـود دارد كـه بـا اين ای از لـذت توان گفت كـه در حيـوان دسـته بنابراين، مى

آورد، امـا شـهوت يـا غضـب ناميـده  تحريك است و شـوق و اجمـاع و حركـت پديـد مـى
اند بر اثر اُنس، محبت يا عـادت بـه محـيط يـا صـور  خيالها كه لذت قوه  اين لذت. شود نمى

شود  وقتى صور فوق مفقود گرديدند، حيوان از فقدان آنها متالم مى. آيند خوشايند پديد مى
بـا . كنـد كند و قوه عزم و تحريـك در آن شـروع بـه فعاليـت مى و اشتياق به آنها حاصل مى
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ها نامحسوسند بايد ادراك آنها را  كه اين لذتجا  توجه به آنچه دربار$ واهمه دانستيم، از آن
  .به واهمه نسبت داد

  ادراك عقلى

عقل عملى است كـه بـه كمـك  -از آن جهت كه انسان است  -مبدأ ادراكى عمل انسان 
در ادامـه، نخسـت بـه تفـاوت عقـل عملـى و . كند خيال يا واهمه، شوق به عمل را فراهم مى
  .واهمه در عمل انسانى خواهيم پرداختعقل نظری و سپس به نقش عقل عملى و 

و  )184: 2، ج)ب( 1362( اسـتدرك آرا و احكـام كلـى  ای اسـت كـه ويـژ$ عقل نظری، قـوه
ای كلـى پديـد  توانـد اراده ارتباطى مستقيم با عمل ندارد، زيرا عقل از جهت كليتش تنها مى

شـوند، مسـاوی  مىعنوان عمل محقق  های خاصى كه به بياورد و نسبت اراده كلى با حركت
واسطۀ كلى بـودن احكـامش، حتـى احكـام مربـوط بـه عمـل،  بنابراين، عقل نظری به. است

عقل «به نام ی نيز دارد ديگر $قورو، انسان  اين از. تواند منشأ ادراكى عمل باشد تنهايى نمى به
ها ست بدانامفيد و مضر است كه سزاوار  در آن دسته از امور جزئىِ  أملكه مختص ت» عملى

تأمـل در امـور  .انديعنى اموری كه خوب و بد و خيـر و شـرّ  ؛شود پرهيزعمل شود يا از آنها 
عقـل  از اين قوه در قيـاس خـود كبـری را. پذيرد از طريق نوعى قياس انجام مى جزئى عملى

كند و خـود بـه نتـايج جزئـى مربـوط بـه عمـل  اخذ مى ،كند كه كليات را ادراك مى نظری
كند، حركت قـو$ شـوقيه در  حكم مى» عقل عملى«مى كه اين قوه يعنى هنگا. يابد دست مى
عقـل نظـری بـا صـدق و كـذب كـار دارد و عقـل . كند آيد و بدن را تحريك مى پى آن مى

عقل نظری با واجب و ممتنـع و ممكـن كـار دارد و عقـل . امور جزئىعملى با خير و شر در 
بـه نظـر . )353 -352: 2، ج1375سـينا،  ؛ ابـن185 -184: 2، ج)ب( 1362سـينا،  ابـن( زشت و زيبا و جايزعملى با 

، قوه وهميـه خـادم عقـل  از سويى. عقل نظری است) همه مراتب(، عقل عملى خادم سينا ابن
  .)41: 2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(اند  عملى است و جميع قوای حيوانى خادم قو$ وهميه

ای اسـت كـه نفـس بـه وسـيله آن  قوهشود كه عقل عملى  چنين استفاده مىاين مطالب از 
اسـتنباط ادراك و امـا  ،كند احكام جزئى مربوط به عمل را از احكام كلى عملى استنباط مى

بدين ترتيـب عقـل نظـری گذشـته از ايـن كـه . عقل نظری است $احكام كلى عملى بر عهد
لى كند، استنباط احكام كلى حكمت عم استنباط مىادراك و احكام كلى حكمت نظری را 

عقل عملى است، استنباط احكام جزئى عملـى از احكـام  $آنچه بر عهد. را نيز بر عهده دارد
گـويى خـوب  راسـت«و » ظلم قبيح اسـت« ،»عدالت نيكوست« ،برای مثال. كلى عملى است

نظری ايـن احكـام  وقتى عقلِ . كند مى ادراكحكامى هستند كه عقل نظری آنها را ، ا»است
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پـس از  و شـوند كبـرای قيـاس لحـاظ مى ۀرا صادر كـرد، هـر يـك از ايـن احكـام بـه منزلـ
از دو  ،بـرای مثـال. كنـد ، عقل عملـى حكـم جزئـى اسـتنباط مىهاشدن صغری به آن ضميمه
ايـن عمـل نيكـو «گيـرد كـه  نتيجه مى» نيكو است تلاعد«و » است نهدالااين عمل ع«: ۀمقدم
  .»است

نصيرالدين طوسى برای تبيين و تصوير چگونگى صدور حركات از احكـام كلـى خواجه 
  :توان مشخص كرد آورد كه نقش عقل نظری و عملى را مى مثالى مى

كنيم كـه بخشـش  كنيم، بـرای مثـال، تصـور مـى ما حكمى كلى را تصور مـى
اين حكمى كلـى اسـت . ِدرهم كاری است كه انجام آن برای ما شايسته است

كـه  آن مقدمات كلـى عبارتنـد از اين. آوريم دمات كلى به دست مىكه از مق
انجام كارهای خوب برای ما شايسته است و بخشش درهم از كارهای خـوب 

كه شايسته است  آوريم، مبنى بر اين گاه حكمى جزئى در پى آن مى آن. است
از اين حكم جزئى شوق و اراده . درهمى كه در دست من است بخشيده شود

گاه قو$ محّركه برای  آن. آيد متعين برای بخشيدن اين درهم پديد مى جزئى و
  .)420: 2، ج1375سينا،  ابن(شود  پرداخت آن به مستحق برانگيخته مى

بخشش درهم كاری است كه انجـام آن بـرای مـن شايسـته «در اين مثال استنباط حكم كلِى 
آنچـه در «ضـميمۀ صـغرای عقل عملى از اين مقدمـه كلـى بـه . كار عقل نظری است» است

شايسته است درهمى كـه در «حكم جزئى » توان بخشيد دست من است درهمى است كه مى
  .كند را استنباط مى» دست من است بخشيده شود

جـا كـه صـغری معنـايى جزئـى اسـت و  از آندهـد،  در قياسى كه عقل عملى تشكيل مى
يد ادراك صغری را به واهمه نسبت بنا به قاعده بااست،  ههماو $قو كارادراك معانى جزئى 

در آثار حكيمـان مسـلمان، نـه در بيـان كـاركرد  -ام جا كه من تتبع كرده تا آن -داد، هرچند 
كبـری از سوی ديگـر، . واهمه و نه در نسبت ميان عقل و ساير قوا، به آن تصريح نشده است

ل نظـری آن را عق ،بنابراين .عقل نظری است $حكم كلى است و ادراك حكم كلى بر عهد
مـذكور نتيجـه را از  ۀدر نهايت اين عقل عملى است كه پس از اخذ دو مقدم. كند درك مى

حكم جزئى مربوط به عمل است و استنباط چنـين حكمـى ، زيرا نتيجه ؛كند آنها استنباط مى
  .عقل عملى است $بر عهد
 سـتنباطارا عملـى حكـم جزئـى و قو$ واهمـه سان عقل عملى به كمك عقل نظری  بدين

اين . شود با اين توضيح معنای خدمتگزاری واهمه نسبت به عقل عملى نيز روشن مى. كند مى
  .كند خدمتگزاری در اين جهت است كه صغرای قياس عقل عملى را فراهم مى
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شود كه نقش واهمه در افعـال انسـانى بـا نقـش آن در افعـال  با اين توضيحات روشن مى
كند، اما  مى همه در افعال حيوانى حكم به منفور و لذيذ بودنوا. حيوانى كامًال متفاوت است

كنـد و عقـل  در افعال انسانى عقل نظری است كه احكام كلى دربار$ منفور يا لذيذ بودن مى
بنابراين، نقش واهمه در افعال انسانى . كند عملى آن حكم را در مصداقى مشخص تطبيق مى

بـه طـور خالصـه . كلى عقـل نظـری اسـت كردن مصداق يا وسيلۀ تحقق حكم تنها مشخص
  :توان گفت عمل انسانى شامل اين مراحل است مى
يـا » عدالت خوب اسـت«كه  ادراك يا استنباط حكم كلى نظری ناظر به عمل مانند اين. 1

  .»بخشش كار خوبى است«
ای بـرای تحقـق جزئـى ايـن حكـم كلـى  حكم كردن واهمه در تعيين مصداق يا وسيله. 2

اكنون «كه  يا اين» ای است اكنون دادن اين پول خاص كار عادالنه«كه  اين مانند ادراك
  .»نگرفتن اين پول خاص از شخص درمانده، بخشش است

كه عقل  مانند اين. گفته توسط عقل عملى استنباط حكم عملى جزئى از دو مقدمۀ پيش. 3
، »ای اسـت هدادن اين پول خاص كار عادالن«و » عدالت خوب است«عملى از دو مقدمۀ 

كـه از دو مقدمـۀ  يـا اين. گيرد كه بخشش اين پـول خـاص كـار خـوبى اسـت نتيجه مى
» نگرفتن اين پول خاص از شخص درمانده، بخشش است«و » بخشش كار خوبى است«

  .»نگرفتن اين پول خاص از شخص درمانده كار خوبى است«گيرد كه  نتيجه مى
اع برای انجـام عملـى كـه عقـل عملـى بـه پديد آمدن اراده يا شوق شديد و سپس اجم. 4

مانند پديد آمـدن اراده يـا شـوق شـديد بـه دادن ايـن پـول . انجام آن حكم كرده است
  .خاص يا نگرفتن اين پول خاص

. حركت قوای فاعله در اعضا برای انجام آنچه اراده يا اجماع به آن تعلـق گرفتـه اسـت. 5
  .مانند حركت دست برای دادن پول يا نگرفتن آن

  .انجام عمل. 6
دربار$ مبادی ادراكـى  سينا نكته ديگر دربار$ عمل انسانى آن است كه بر اساس تبيين ابن

چـه ايـن اعمـال خـوب  -دهـد  عمل انسان، اعمالى كه انسان با تأمل و قياس عملى انجام مى
برای مثال، ممكن است عقـل نظـری در . همگى اين مبادی ادراكى را دارند -باشند و چه بد 

واهمۀ او نيز يكى از موارد سرقت مانند . كه كسب ثروت خوب است سى حكم كند به اينك
شمار آورد و عقل عملى نيـز  برداشتن بدون اجازه پول ديگران را از مصاديق كسب ثروت به

  : قياسى با اين شكل تشكيل دهد
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  كسب ثروت خوب است؛ «
  ست؛ اين مورد از برداشتن پول ديگران از مصاديق كسب ثروت ا

  . »پس، اين مورد از برداشتن پول ديگران خوب است
  

شـود و ايـن كـار در صـورت  ای حاصل مى طبيعتاً در پى اين حكم عقل عملى، شوق و اراده
در اين صورت اين عمل سـرقت كـه عمـل بـدی اسـت بـا همـان . پذيرد نبود موانع انجام مى

عقـل عملـى بـا تعريفـى كـه كـه  خالصـه اين. پـذيرد مبادی ادراكى اعمال خوب تحقـق مى
كند، صرفاً جنبۀ ابزاری دارد و به كمك واهمه تنها وسيله يا مصداق تحقـق  ارائه مى سينا ابن

  .كند احكام كلى عقل نظری را مشخص مى
بند نيست و وساطت عقل عملى را تنهـا  به اين نتيجه كامًال پای سينا رسد ابن اما به نظر مى

. كنـد ل بد را اعمال حيوانى شمرده و به واهمـه منسـوب مىپذيرد و اعما در اعمال خوب مى
  : نويسد مى سينا رو، ابن همين از

بـا  )عقل عملى(عقل نظری است؛ زيرا رابطه  )همه مراتب(عقل عملى خادم 
بدن برای تكميل و تزكيه و تطهير عقل نظری است و عقل عملـى تدبيركننـده 

  .)41: 2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(اين رابطه است 
كـه شـامل عقـل [مسلط بر سـاير قـوای بـدن ) عقل عملى(الزم است اين قوه «بر اين اساس، 

و از آنها منفعل نشود بلكه سـاير قـوا از آن منفعـل شـوند و نـزد آن ... باشد ] شود نظری نمى
معنای اين عبارت اين است كه اگر شوقى ناشى از عقل عملى وجود  ).38: همان(» خاضع باشند
ر مقابل شوقى ناشى از واهمه محض حيوانى، الزم است انسـان از شـوق ناشـى از داشت و د

طور كه ديديم، عقل عملى لزومـاً بـه كـار خـوب  در حالى كه همان. عقل عملى تبعيت كند
 سينا گويا ابن. كند و ممكن است حكم نادرستى صادر كند و مبدأ عمل بدی شود حكم نمى

 آرمـانى و گيـرد و دربـار$ عقـل ى را ناديـده مىخطای عقـل عملـى در ادراك احكـام عملـ
  .گويد آل سخن مى ايده

  خاتمه

دربار$ مبادی عمل اختياری انسان مـورد قبـول فيلسـوفان مسـلمان  سينا های ابن عمده ديدگاه
بر وجود اراده و ماهيت آن و نيز نقش واهمـه و  سينا اما استدالل ابن. بعدی قرار گرفته است
طور كـه ديـديم  افزون بر اين، همـان. سانى محل مناقشه و بحث استعقل عملى در اعمال ان

نسبت نايكسان عقل عملى با افعال خوب و بد و نقش انحصاری آن در دستيابى بـه سـعادت 
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در بحث اثبات غايـت بـرای اعمـال انسـان، عليـت  سينا از سوی ديگر، ابن. قابل دفاع نيست
تـوان او را از مـدافعان نظريـۀ علّـِى عمـل  مىپـذيرد و  را برای عمـل انسـان مى) دليل(غايت 

 2.معاصر نيز اشكاالت سختى وارد شـده اسـت اما به نظريۀ علِّى عمل در فلسفۀ. شمار آورد به
در معـرض  سـينا بررسى اشكاالت فيلسوفان مسلمان و ديگر اشكاالتى كـه نظريـۀ عمـل ابـن

توانند موضـوع  يا اصالح نظريه او مى سينا دفاع از ابن  های احتمالى و امكان آنهاست و پاسخ
  .های بيشتر باشند پژوهش

  ها نوشت پى

                                                
بر اساس طب قديم، مزاج حافظ تركيب و پيوستگي بدن است و هر آنچه مخـل بـه ايـن پيوسـتگي باشـد،      . 1

  ).236-233 :1388ناييجى، : نك(كند، سبب احساس الم مي شود  چون مزاج را از اعتدال خارج مي

 ).1386؛ همو، 1385ذاكری، : نك(براي آشنايي با نظرية علّي عمل و اشكاالت آن . 2
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