
 

 

 نظر و عمل ابن سینا در مقایسه با ارسطوبررسی نسبت 

 1حسن عباسی حسین آبادی

 چکیده

سوفانی شد و فیلورزی از دیرباز نزد حکیمان همچون کمال ویژه نوع انسانی شمرده میتأمل نظری و اندیشه

رابطه  این است دانستند. پرسشورزی را بالاترین فعالیت سعادت برای آدمی میسینا اندیشهمانند ارسطو و ابن

هایی اندیشه و تأمل نظری با عمل چگونه است؟ بر اساس دیدگاه ایندو اندیشمند رابطه نظر و عمل در چه زمینه

شود؟ آیا ابن سینا صرفا شارح ارسطو است یا آراء او را بسط نیز داده است؟ اگر بسط داده آیا در همه مطرح می

ن سینا میان نظر و عمل در ارسطو و اب« نسبت علی»ست؟ جوانب بسط داده یا در جوانبی آنرا مغفول گذاشته ا

ملی مسئله بررسی کردیم: نخست رابطه قوه نظری و ع دورابطه نظر و عمل را ذیل چگونه است؟ در این نوشتار 

شناسی؛ دوم رابطه معرفت و عمل که تجلی آن در عرفان، سعادت، سیاست، اخلاق و نبوت را از حیث معرفت

ابر مبانی ابن سینا به این نتیجه رسیدیم که بن گوییم.که با عنوان حکمت عملی از آن سخن میبندی کردیم دسته

است. ابن سینا در بعضی جوانب آراء ارسطو « عمل»علت « نظر»است و « رابطه علّی»رابطه نظر و عمل از سنخ 

براین اساس رابطه عقل نظری و عقل عملی و سپس  بعضی جوانب مغفول گذاشته است. را بسط داده و در

 کنیم.ل بررسی میبا روش تطبیق و تحلی« علّیرابطه »حکمت عملی نزد ارسطو و ابن سینا را  با تکیه بر رویکرد 

  عقل نظری، عقل عملی، انتخاب، عمل، عادت.: واژگان کلیدی
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 مقدمه

ارسططو نخسطتین کسی نیست که در یونان باستان فلسفه و موعوعات اخلاقی و سیاسی را 

در خدمت اهداف عملی گرفته باشطد. پیش از ارسططو، رواقیان، اپیکوریان و سوفسطاایان 

عنوان راهی برای نشان دادن مساال زندگی انسان دانستند و سطقرا  و افلاوون فلسفه را به

شینیان به شناسی پیسطوفسططاایان با فاصطله گرفتن از اندیشطا جهانو به عمل اهمیت دادند. 

اندیشطططه اجتماعی و سطططیاسطططی گرایش یافتند و سطططقرا  نیز با کنارنهادن همان رویکرد 

های سططقراوی خود بیش شططناختی، محوریت را به اخلاق داد و افلاوون نیز در نوشططتهجهان

ت اخلاقی آگاه سططازد. هردو هم از هرچیز به جسططتجوی معرفتی اسططت که ما را از فضططیل

سططقرا  و نیز افلاوون علت مر ر بر عمل را صططرفا معرفت دانسططتند. پس از آنها ارسطططو با 

ه رغم تواند گاه بقبول تطأ یر معرفطت بر عمطل اخلطاقی، براین عقیطده بود میل انسطططانی می

 بر معرفطت مطانعی بر سطططر راه عمطل اخلطاقی ایجطاد کند. او برای تحقق عمل چندین علل

 شمارد.  می

از میان فیلسطوفان مسطلمان نیز نخسطتین فیلسطوفی که بحث سطیاسطت مدن را به شکل 

نظریه ورح کرد؛ درواقع جنبه عملی فلسطفه اسلامی را درصدر نشاند فارابی بود. او درباره 

ماهیت سطیاسطت، مدینه و ماهیت مدینه اندیشطیده و سطخن گفته اسطت. پس از او ابن سینا 

بندی کرده و حکمت عملی او دربردارنده اخلاق مختلف علوم را دسطططتههای صطططورتبه

ی نوعی با امور فرااخلاقی و عرفانفردی و اجتماعی و سطیاست و حتی نبوت نیز هست و به

شطططود رابطه نظر و عمل در دو یطابد. بر این اسطططاس این پرسطططش مطرح مینیز پیونطد می

نظر و عمل در اندیشه ایندو به هم ربطی آیا  1اندیشطمند ارسططو و ابن سطینا چگونه است؟

دارند یا حوزه آنها بطور کامل از هم جداسططت؟ مبدو و منشططأ هر کدام چیسططت؟ ابن سططینا 

حث های متفاوت بچه ابتکاراتی نسططبت به ارسطططو داشططته اسططت؟ در این بحث در زمینه

                                                           
درباره عقل نظری و عملی در ارسطططو و ابن سططینا مقالاتی نوشططته شططده و نگارنده هما آن مقالات را دیده اسططت؛  -1

عمل را در  وعقل نظری و عملی در پیش گرفته و این رابطه علّی میان نظر « نسبت علی»مقاله حاعر نگرشی مبنی بر 

های متفاوت ایندو اندیشمند را در مواعع گوناگون تقسطیم علوم، و نیز حکمت عملی پیگیری نموده اسطت و نگرش

 در تطبیق باهم تحلیل و بررسی کرده است.
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عم اشناسی، جایگاه حکمت عملی فلسطفی در دو جایگاه بررسطی کردیم؛ جایگاه معرفت

 از سیاست و عرفان و اخلاق. 

 شناسی نزد ارسطورابطه عقل نظری و عقل عملی از حیث معرفت .8

. 3. عمل؛ 2. شناختن؛ 1ارسطو معتقد است فعالیت انسان از سه حوزه اصلی خارج نیست: 

ابداع و سطاختن. براسطاس این سطه فعالیت، حکمت را به سه دسته نظری، عملی و تولیدی 

                              تقسیم نمود.     

 نظری: الهیات، ریاعیات، وبیعیات                  

 عملی: اخلاق، سیاست، تدبیر منزل.  یا )اخلاق فردی، تدبیر منزل، سیاست مدن(

 تولیدی: خطابه، شعر، جدل.               

 عقل نظری ادراککند وظایف ارسططو عقل را به دو دسته نظری و عملی تقسیم می

و تعقطل اسطططت و غر  از حکمت نظری مربو  به آن نیل به حقیقت اسطططت آنگونه که 

هست. وظایف عقل عملی تفکر درباره عمل است و غر  از حکمت عملی به کاربستن 

 نتایج آن برای رفاه و آسایش انسانی.

ه و تمتعلقات عقل عملی را امور مرتبط با عمل دانسططط درباره نفسارسططططو در کتاب 

وید گمتعلقات عقل نظری را اموری که مستقل از عمل هستند؛ مانند صواب و خطا، و می

صطططواب و خطا از همان جنسطططی اسطططت که نی  و بد به آن تعلق دارد. با این تفاوت که 

) ارسطططو، درباره نفس،  دارد و نی  و بد برای شططخم معینی صططواب و خطا مطلقا وجود

 .(12-11ب 131

 عقل»سططخن ارسطططو این اسططت که عقل عملی کاملا مسططتقل از عقل نظری نیسططت: 

 که متعلق عقل نظری صوابعملی چنین اسطت که متعلق آن نی  و بد اسطت؛ درصورتی

رابطه نی  و بد با صواب و خطا چگونه « و خطا است. اما این امور از عمل مستقل هستند.

تفاوت ایندو در این اسططت که  اسططت؟ آیا هرچیزی که نی  اسططت صططواب نیز هسططت؟

صطواب و خطا مطلق اسطت؛ اما نی  و بد نسبت به ی  شخم یا ی  چیز معتبر است و 

 حکمت
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جنبه اعطافی دارد. برای ارسططو نی  و بد که متعلق عقل عملی اسططت نسبی است و عقل 

کند نه درباره امور انتزاعی. منشأ و سبب نی  عملی همواره مقید به امور اعافی تفکر می

بد همان صطواب و خطا اسطت بسطتگی به نحوه اجرا دارد و اگر درست عمل نشود خطا و 

درباره  (221، ص 1378)ارسطططو،  کند.شططود. عقل نظری درباره اشططیا مفارق فکر میمی

کند. و عقل زمانی به چنین اموری فکر بکند هیچ امری کطه بطا عمل ارتبا  دارد فکر نمی

کند لیت خود آن است و امر واجب را ادراک میعقل عملی است. غایت عقل نظری فعا

 .(221)همان، ص ملی مربو  به حوزه امور ممکن استو غایت عقل ع

مشطخصه اصلی معرفت نزد ارسطو این است: آن مستلزم ی  عقیده محکم است که 

توانطد بطور عقلطانی متقطاعد شطططود آنرا تغییر دهد و اینکه دارنده آن فکر دارنطده آن نمی

 .(  Anthon, 1991,p14)تواند اشتباه کندنمی کند کهمی

 عقل نظری و عملی در ابن سینا .2

 .عقل نظری و عقل عملی تعابیر دیگری از قوه عالمه و قوه عامله است ابن سینادر کلمات 

ابن ) .نامیده اسططتاین دو قوه را عقل  بحث کرده واز قوه عامله و عالمه  تنجااو در آغاز 

منظور او این اسططت که قوه عامله، عقل عملی اسططت و قوه عالمه،  (133 ص ،1321سططینا، 

  1عقل نظری.

حکمت نظری آن اسططت که مطلوب از آن اسططتکمال قوه »گوید: می الهیات شططفادر 

نظری نفس است تا اینکه عقل بالفعل حاصل آید و حصول عقل بالفعل بواسطه دارا شدن 

 ود به اعمال و احوال ما نیسططتند؛علم تصططوری و تصططدیقی اسططت نسططبت به چیزهایی که خ

ز آن ایعنی غایت نظری پیدایش روی و اعتقادی درباب کیفیت عمل یا کیفیت مبدو عمل 

 (.38،ص 1، ج1311)مصباح، «جهت که مبدو عمل است، نیست

حکمت عملی حکمتی اسططت که مقصططود از آن این اسططت که اولا قوه نظری نفس »

                                                           
)ابن سططینا، « شططوندمشططهورات از قوه عامله و عقل نظری متولد می»گوید: می تنجاابن سططینا در ادامه بحث در  1-

1321 ،331.)  
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نسبت به چیزهایی که خودبه خود اعمال ما  بواسططا دارا شطدن علم تصطوری و تصطدیقی

، 1311باح، ) مص«ابدهسطتند استکمال یابد سپس قوه عملی  نفس بواسطه اخلاق استکمال ی

 .(38، 1ج

در ابتدا نفس انسططان نسططبت به تصططورات و تصططدیقات بالقوه اسططت این مرتبه عقل 

تر س کاملنف هیولانی اسطت. هنگامی که این تصطورات و تصدیقات درنفس تحقق یافتند

رسطد. تا این مرحله علوم فلسفی چه نظری و چه عملی باهم شطده به مرتبا عقل بالفعل می

اشططتراک دارند؛ یعنی در همه این علوم تعدادی از تصططورات و تصططدیقاتی که برای ما به 

رسند و از این مرحله به بعد تفاوت علوم نظری با عملی صطورت بالقوه بودند به فعلیت می

شططود. در علوم نظری متعلق تصططورات و تصططدیقات اموری اسططت که اعمال و یظاهر م

که  متعلق تصورات و تصدیقات در علوم عملی اعمال و احوال احوال ما نیسطتند؛ درحالی

) رددگسطت که منشأ عمل اختیاری میماسطت. مراد از احوال، حالات و کیفیات نفسطانی ا

 .(31-38همان، 

فسطططانی اگر از جهت نحوج وجود مورد بحث قرار گرفتند بنابراین حالات و ملکات ن

بطایطد در علوم نظری جطای گیرنطد و اگر از جهطت مبطدو عمطل اختیاری بودن مورد بحث 

 باشند باید در علوم عملی گنجانده شوند.

عمن اینکه به تعریف ارسطویی انسان به حیوان ناوق قاال  هعیون الحکمابن سینا در 

ل و فع وادراک  هایی دانسته؛ ازجمله آنهاانسطان را دارای ویژگیبوده اسطت. نفس ناوقه 

ود. افعال و شادراک کلیات بدون نیاز به بدن از نفس صادر میانفعال نفس انسطان هستند. 

گردد. اما افعالی که با مشطططارکت بدن و انفعالات نفس به کم  بدن از نفس صطططادر می

 ز:اشود عبارت استقوای بدنی از نفس صادر می

ل عمعمل شود یا  برحسب اختیار تعقل در امور جزای در کارهایی که سزاوار است .1 

 نشود؛

استنبا  صناعات عملی و تصرف در آنها مانند کشاورزی و نجاری به همین باب تعلق  .2

 دارد.
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ت هایی که با مشارکهایی هستند که پس از استعدادها و آمادگیاما انفعالات، حالت

مانند اسططتعداد خنده، گریه، خجالت،  ؛آیندشططوند، پدید میبدن عار  مینفس ناوقه بر 

 .(31،ص 1121)ابن سینا، فت و الفتوحیا، رحمت، ر

براسطططاس این بیانات ابن سطططینا عقل عملی زیرمجموعه عقل نظری اسطططت و از عقل 

 گیرد و درواقع عقل نظری علت عقل عملی است.نظری انشعاب می

پس از تعریف حکمت آنرا به دو شاخه نظری و  عیون الحکمهوبیعیات ابن سطینا در 

هری  از   کند.عملی تقسطیم کرده و هری  را به شطیوج ارسطویی به سه بخش تقسیم می

ها را به سه قسم تقسیم کرده است: حکمت عملی را به سه قسم حکمت مدینه، این شطاخه

الهی  قسططم را شططریعت کند. سططپس مبدو این سططهحکمت منزلیه، حکمت خلقیه تقسططیم می

ر ایابد و آن قوانین را در جزایات بکداند که قوه نظری بشططری به آن قوانین معرفت میمی

 .(12، ص1181ابن سینا، ) گیردمی

کند حکمت مدنیه دو فایده دارد: نخسطططت هطایی نیز برای هرسطططه لحطا  میفطایطده

نوع.  ابدان و بقایشطناخت چگونگی مشارکت جمعی انسانی است؛ دوم تعاون بر مصال  

ها و نیز مال  و بنده و و والد فایده حکمت منزلیه هم در زندگی در مشططارکت میان زوج

و مولود است. حکمت خلقیه یا اخلاق نیز دارای دو فایده است: نخست شناخت فضایل و 

 )همانجا(رذایل نفسانی؛ دوم تهذیب و تطهیر نفس. 

را به دو  دهد. او ابتدا دانشمتفاوتی ارااه میبندی تقسیم منطق المشرقینابن سطینا در 

ص معرفت غیرداامی احکامش مخصو کند.دسته معرفت گذرا و معرفت پایدار تقسیم می

ها نیست و در زمانی صادق و در زمان دیگر صادق نیست. چنین معرفتی شایسته تمام زمان

ها در تمام زماننطام معرفطت نیسطططت. معرفطت دیگر، معرفت  ابت و داامی که احکام آن 

جاری اسطت و در همه حالات صادق است این نوع معرفت همان است که اسم علم برای 

پس از آن علوم را به اصالی و ابزاری  .(2، ص1112)ابن سینا، ای اسطتآن اسطم شطایسطته

یگر از بندی دکند و پس از آن دسططتهکند و علم ابزاری را منطق معرفی میبندی میدسططته

دهطد علومی کطه غطایت آن تزکیه نفس اسطططت، علوم عملی؛ و علومی که میعلوم ارااطه 
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غایت آن نقش بسطتن صطورتی بر عقل اسطت؛ علوم نظری. سپس برای علم نظری اقسامی 

کند: وبیعی، ریاعططی، الهی، کلی. و علمی که درباره انسططان و احوال چهارگانه لحا  می

به علم اخلاق است. این علم در پی شطود موسطوم او و خوشطبختی او در دو دنیا مربو  می

نظام فاعططل اسططت باتوجه به اینکه مشططارکت انسططان با غیر چگونه اسططت برای علوم عملی 

کند: مشطارکت جزیی که در منزل واحد اسطت و مشارکت کلی که در اقسطامی لحا  می

ر . تدبی2. علم اخلاق؛ 1شود: مدینه اسطت. در نهایت به چهار قسطم علم عملی هم قاال می

. تدبیر امور مدنی با صناعات واحد از سوی 1. تدبیر امور مدنی به صورت واحد؛ 3منزل؛ 

 .(2-2)همان، ص است شخم واحد که نبّی

 بررسی تطبیقی عقل نظری و عملی نزد دو فیلسوف .9

ارسطو نفس ناوقه را مقسم عقل عملی و نظری دانسته و عقل نظری و عملی کاملا مستقل 

اندیشطنده هستند؛ اما متعلق اندیشه آنها متفاوت است. عقل نظری به  از هم نیسطتند و هردو

اندیشد و عقل عملی به اموری که مستقل از عمل امور مسطتقل از عمل و امور انتزاعی می

اندیشد. درواقع عقل عملی هرگز به امور انتزاعی نیسطتند و مربو  به امور جزیی است می

نظری صططواب و خطا  اسططت و متعلق عقل عملی  اندیشططید. از سططوی دیگر متعلق عقلنمی

نی  و بد. و تفاوت ایندو در  مطلق و نسططبی بودن آنهاسططت. صططواب و خطا امری مطلق 

 هستند؛ اما نی  و بد شخصی و نسبی هستند.

علوم عملی علومی هسططتند که در آنها اولا اسططتکمال قوه نظری نفس برای ابن سططینا 

تصورات و تصدیقات متعلق به آنچه اعمال انسان مطلوب اسطت. این اسطتکمال با حصول 

شود. بعد از اینکه این تصورات و تصدیقات حاصل شد قوه عملی نفس با اسطت ایجاد می

یابد. استکمال قوه نظری نفس در علوم نظری مطلوب کسطب اخلاق فاعطله اسطتکمال می

، 1311صباح، )مدر علوم عملی مطلوب بالغیر است بالذات است؛ حال آنکه این استکمال

 .(11، ص 1ج

 در اینجا عقل عملی برای تحقق حکمت نظری است.
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ابن سطططینطا در اینجا قوه نظری را مقدمه برای علوم عملی قرار داده اسطططت و عمل را 

کم عمل برای آن دسته معلومات نظری غایت برای معلومات نظری دانسطته اسطت. دسطت

، ص 1، ج1311) مصباح، غایت دانسطته استباشطند انسطان میکه متعلق به افعال اختیاری 

12). 

 نفس ناوقه را مقسطم عقل عملی و نظری دانسته و عیون الحکمهابن سطینا بنابر کتاب 

عقل نظری که جنبه ادراکی دارد و ادراک و فعل و انفعال نیز از مشطخصطات ایندو است. 

به عقل  ستند مربو فعل و انفعال هردو وابسته به بدن ه ادراک کاملا مستقل از بدن است.

عقطل عملی جنبطه تحریکی دارد و مبطدو تحریط  بدن انسطططان برای انجام عملی اسطططت. 

کطارهای جزیی اسطططت. اختلاف ایندو عقل مربو  به غایت آنهاسطططت. غایت عقل نظری 

 کمال نفس، ازجهت علم و آگاهی است؛ اما غایت عقل عملی تدبیر بدن است.

ذکر شطده است،  عیون الحکمهو  تنجاو  فاشطبه هر حال بر اسطاس سطخنانی که در 

انفعالات مختم به انسططان و اسططتنبا  صططنایع انسططانی و ادراک حسططن و قب  اخلاقی، سططه 

ابن سطططینا جنبه تولیدی را نیز زیرمجموعه عقل عملی آورده  کارکرد عقل عملی اسطططت.

از  اسططت؛ حال آنکه در ارسطططو وجه تولیدی جدای از جنبه نظری و عملی آورده اسططت.

اند، هر چند مربو  به این میطان، کطارکرد اول، عملی اسطططت و دو کطارکرد اخیر ادراکی

ده است کننای صطرفا عملی یا ادراکی نیسطت، بلکه هم عملعمل. بنابراین عقل عملی قوه

کننطده. امطا از آنجطا کطه مدرکات او مقدماتی برای انجام اعمالند، به آن قوه و هم ادراک

 .گویندعامله می

 ر این بحث  میان ارسطو و ابن سینا از چند جهت شباهت است:د

 . عقل عملی و نظری از تقسیمات نفس ناوقه هستند؛1 

.  عقل عملی و نظری هر دو اندیشنده هستند و متعلقات آنها متفاوت است. متعلق عقل 2 

 نظری اندیشه انتزاعی است و متعلق عقل عملی امور جزیی و عمل است؛

و اندیشمند عقل عملی قدرت ادراکی نیز علاوه بر عمل دارد و بسته به متعلق . برای هرد3 

 گردد؛ادراک آن از عقل نظری متمایز می
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گرایی در اندیشطه ابن سینا بسیار مدنظر است؛ مراد تفاوت ایندو در این اسطت: کمال

از عقل نظری و عملی هردو اسطططتکمال قوه نظری و عملی اسطططت؛ نحوه اسطططتکمال آنها 

فاوت اسطت؛ اما برای ارسططو غایت عقل نظری فعالیت عقلانی و اندیشه است؛ و غایت مت

 عقل عملی هم امور ممکن و تدبیر بدن است.

درباره موعطوع دوم که تقسطیم علوم برحسطب عقل نظری و عملی است تفاوت بین 

ه اارسطططو و ابن سططینا بیشططتر اسططت؛ زیرا ابن سططینا در آ ار مختلفش تقسططیمات متفاوتی ارا

 شود.کند و همین سبب تمایز او از ارسطو میمی

حا راه ارسطو را در پیش گرفته و صری الهیات شطفابندی علوم در ابن سطینا در تقسطیم

کند. اما علوم نظری را به وبیعیات، تعلیمیات که همان ریاعیات است و الهیات تقسیم می

رسطویی روش ا ت عیون الحکمهوبیعیادر آ ار دیگر یکسره راه ارسطو را نرفته است. در 

گوید و از تقسطیم علوم به گذرا و  ابت سططخن می منطق المشططرقینرا بکار برده اسطت. در 

 داند. معرفت  ابت را شایسته نام معرفت می

کند حوزه البته ارسطو نیز بنابر مشخصاتی که برای حکمت نظری و عملی مطرح می

)ارسططططو، داندار امور تغییرپذیر می عملیحکمطت نظری را امور  طابطت و حوزه حکمت 

 .(212ب، 1111اخلاق نیکوماخوس، 

کند معرفت حقیقی و پایدار را به دو دسته اصلی و ابزاری تقسیم می ابن سطینا سطپس

نظری  کند. در علومآنگاه بخشطی از معرفت حقیقی اصطلی را به نظری و عملی تقسیم می

سططم بر سططه قافزاید. و در علم عملی نیز علاوهبر موارد ارسطططویی، علم کلی را نیز میعلاوه

افزایططد. معرفططت نزول وحی، متعططارف، قسطططم دیگری علم تشطططریع و تقنین را بططه آن می

عملی  ای از حکمتا شاخهشناسی را علم تشریع و تقنین نامیده و آنرپیامبرشطناسطی و امام

را به علوم نظری، علوم او در این تقسیم بندی علم کلی  .(2، ص 1112) ابن سینا، داندمی

 افزاید.تقنین و حقوق تقنین را به حکمت عملی می
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 حکمت عملی در ارسطو  .4

گوید برای دانسطططتن چیسطططتی می  1ارسططططو در اخلاق نیکوماخوس درباره حکمت عملی

دانیم؟ پاسططخ او این است حکمت عملی باید دانسطت چه کسطی را دارای این حکمت می

ا داراست. او در ادامه با بیان سلبی برای تعریف حکمت کسطی که استعداد تفکر درست ر

رود. حکمت عملی نه شطناخت علمی اسطت و نه هنر )فن(. شناخت علمی عملی پیش می

تواند باشد چون عمل کردن نیست چون حوزه عمل حوزه امور تغییرپذیراست و هنر نمی

ید حالت پس حکمطت عملی بطاب( 1111) و سطططاختن بطه دو جنس مختلف تعلق دارنطد.

اسططتعداد عمل کردن پیوسططته با تفکر درسططت باشططد در حوزه آدمی که برای آدمی بد یا 

نیکند. سططاختن غایتی در بیرون از خودش دارد ولی عمل چنین نیسططت؛ زیرا عمل خوب 

هایی که با عمل سروکار دارند دانش سیاست از میان دانش ) همان(.خودش غایت اسطت 

 (.11اخلاق نیکوماخوس،  ،ارسطو( از همه معتبرتر است

در توانططایی عملی )هنر، فن( مرحلططه کمططال وجود دارد؛ ولی حکمططت علمی چنین 

است؛  کند قابل چشم پوشینیسطت. در هنر)فن( آن کسی که خواسته و دانسته خطایی می

ولی در حکمت عملی در فضططایل چنین نیسططت. بنابراین حکمت عملی فضططیلت اسططت نه 

شططود سططازد و آنچه سططاخته میسطازد برای هدفی معین مییزی میزیرا اهل هنر که چهنر؛ 

هدف به معنی مطلق نیسطت، بلکه در ارتبا  با چیزی است و شکل بخشی به چیزی. عمل 

اخلاقی به عکس آن خودش هدف است؛ زیرا عمل نی  و با ارزش هدف است و هدف 

مبدو  عقل و بدین سان کننده یا موافقمیل نیز همین است. بدین جهت انتخاب یا عقل میل

 الف(1111. )ارسطو، اخلاق نیکوماخوس ،انتخاب و عمل، انسان است

ضططایل تمایز میان ف»کند: مثابه نوعی فضططیلت تعریف میرا به ارسطططو حکمت عملی

های فکر، ها، فضیلتدهندج این تفاوت اسطت؛ زیرا برخی از فضیلتگوناگون نیز انعکاس

شطططونططد. حکمططت، ادراک و ذکططاوت خوانططده میهططای منش و برخی دیگر، فضطططیلططت

زن، )لنگهاو «های منش.شطوند، و سطخاوت و اعتدال، فضیلتهای فکر نامیده میفضطیلت

                                                           
1  - Phronesis 
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 (21، ص 1311

 پیش از هر چیز باید بدانیم مراد از عمل چیست؟ چه تعریفی از عمل نزد ارسطو وجود دارد؟ 

از نظر ارسططططو عمطل با جزایات ارتبا  نزدیکی دارد و حکمت عملی تنها با کلیات 

گیری برمبنای حکمت عملی علم به جزایات اسططت. سططروکار ندارد، بلکه لازمه تصططمیم

. 2شود؛ مند نمی. انسطان به صطرف داشطتن معرفت، فضیلت1توان گفت: براین اسطاس می

 (13، ص 1388)جوادی،  صیادنژاد،  یکی از لوازم عمل، علم به جزایات است.

انتخاب است و مبدو  -عنوان علت محرک نه علت غاییبه -مبدو عملبه نظر ارسططو 

دهد؛ از اینرو انتخاب بدون انتخطاب، میل همراه با تفکری اسطططت که هدف را نشطططان می

تعقل و تفکر در یکسططو و ملکه اخلاقی در سططوی دیگر وجود ندارد؛ زیرا عمل نی  و بد 

تواند داشطططت. عقل و فکر به تنهایی هیچ چیز را به حرکت دون تفکر و ملکه وجود نمیب

آورنطد. این کار تنها از عقل و تفکری سطططاخته اسطططت که نظر به هدفی دارد و همین نمی

 ب(1131. )ارسطو، اخلاق نیکوماخوس، خود بر تفکر سازنده نیز حاکم است

 نقش دارند چنین است:« عمل»سلسله مراتب عواملی که در پیدایش ی  

 میل

                                                            

 تصور متعلق  میل )تخیل(

 

 انتخاب

 

 اندیشه عقلی متعلق با نظر به هدف

 

 اراده

 

 عمل
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نوعی از میل اسططت. نه میل برای غایت، بلکه میل برای وسططایلی که بوسططیله  1انتخاب

؛ یعنی «انتخاب میل سنجیده است»کند آیند. ارسطو ادعا میآن بعضطی غایات بدسطت می

و با لذت سروکاری ندارد. انتخاب معلول   شطود.میلی که بوسطیله عملی عمدی ایجاد می

آورد. به نظر ملی بدن را به حرکت در میانطدیشطططه عملی اسطططت. ی  معلول با نیروی ع

 (hope may, 2010, p27-28) ارسطو انتخاب علت فاعلی عمل است. 

ال بندی برخی اعمبندی متفاوتی دارد: در ی  تقسطططیمبرای ارسططططو، عمل تقسطططیم

اند یا بندی دیگر اعمال انسطان یا اعطراریاند و برخی غیر اختیاری، و در تقسطیماختیاری

ری. عملی که فی نفسطه دارای ارزش باشطد باید دارای دو صططفت اصططلی باشد غیراعططرا

یکی علم و دیگری میل. و از میان سططه قسططم عمل اختیاری، غیراختیاری و اعطططراری آن 

 گیرد از اصالت بیشتری برخوردار است. عملی که با تأمل و آزادانه انجام می

. احسططاس 2. علم و عقیده، 1مرد: توان چنین برشططبنابراین عوامل مر ر در عمل را می

 .  . اراده و انتخاب2. غایت؛ 2. عقل؛ 2. میل و شوق؛ 1. تخیل؛ 3و ادراک حسی؛ 

بنظر ارسطططو اندیشططه عملی و میل علت عمل بشططری هسططتند؛ زیرا متعلق میل، آغاز 

اندیشطه عملی و سطپس متعلق اندیشطه، آغاز عمل است. علاوه بر این تخیل باعث حرکت 

  .( Deborah, 2002,p  26(گیردخیل بدون میل صورت نمیشود. تمی

آورد: نخسططت اینکه متعلق میل علت حرکت اسططت و بواسطططه ارسطططو سططه دلیل می

کند. قوه میل بر قوه اندیشططه تأ یر دارد. دوم اینکه متعلق میل، اندیشططه حرکت را ایجاد می

اگر دو علت حرکت، اندیشططه و میل هسططتند آنها باید حرکت را بوسططیله صططورتی دیگر 

نوعی  ای باکند؛ زیرا هر ارزیابیحرکت ایجاد نمی انجام دهند. سوم اینکه عقل بدون میل

                                                           
(  متمایز از میل، عقل است و moralآیا یک قابلیت خاص اخلاقی ) choice)پرسش این است انتخاب ) -1

کند؟ پاسخ خیر است. اگرچه انتخاب برای ارسطو میل نیست؛ اما برای او قوه سومی ما را از حیوانات متمایز می

سطو کند. گفتیم ارنوع خاصی از عقل را با میل ترکیب میای است که علاوه بر عقل و میل نیست. درعوض قوه

معنا کرد. او سنجیدگی را به عنوان نوع خاصی از فعالیت عقلانی فهمید؛ یعنی فعالیتی « میل سنجیده»انتخاب را به 

 Deborah, 2002,pداند که در قوه ما هستند که برای مقاصد ما سودمند است. )هایی میمربوط به به فعالیت

22) 
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که نوع متفاوتی از میل مانند شطططود؛ درحالینامیده می« خواهش»شطططود و میل همراه می

آنچه به »خواهش با  .(Ibid(دهد اشطططتها حرکت را برخلاف محاسطططبه و ارزیابی انجام می

. شودمربو  می« عمل»و « خیر»و غایت سروکار دارد. بطور مفهومی به مفهوم « خاور آن

) hope داند. خواهش میلی اسطططت برای غایتو ارسططططو خیر ی  عمل را غایت آن می

may, 2010, p28). 

نیسططت. برای  2اسططت ی  نظریه اخلاقی 1بحث اخلاق ارسطططو ی  نظریه علم اخلاق

های ترین ویژگیشطططود. ما کلیارسططططو فهمیطدن بطا ادراک، تخیطل، و تجربطه آغطاز می

معرفططت کنیم. ات مطاننططد قوه و فعطل و ذات و... را ادراک یطا تخیطل یططا تجربطه میموجود

سططت، های جهان محسططوس اترین ویژگیمتافیزیکی )نوس( تاآنجاکه معرفت درباره کلی

 Deborah, 2002,p 20& hope) سطازی و معرفت ما از جهان محسطوس استروشطن

may, 2010,p 76). 
نزد ارسططططو اسطططت از نظریه اخلاقی متمایز  علم اخلاق که بخشطططی از حکمت عملی

اسططت: فضططایل اخلاقی  به گسططترش هماهنگی دو ویژگی قوای اندیشططنده و نفسططانی و 

های اخلاقی خاص ورای عقل یا برخلاف احسططاس محرک نیاز دارد. به بعضططی مشططخصططه

، روع دیگمانند اراده به سطوی خدا، یا تسلیم دربرابر خدا، یا اراده آزاد و اراده نی  یا هرن

 .(Deborah, 2002,p 21)حس اخلاقی و آگاهی نیاز ندارد

 حکمت عملی در ابن سینا .5

درباره حکمت عملی درباب سططیاسططت در قالب بحث  الهیات شططفاابن سططینا در مقاله دهم 

نیز نمط نهم در بحث تصوف و عرفان نوعی از حکمت  اشاراتکند و در نبوت بحث می

دارد. براین اسطططاس حکمت عملی ابن سطططینا ترکیبی از تعالیم اسطططلامی با عملی را بیان می

های ارسططویی و نیز آ ار فارابی و عناصطری از سنت صوفیانه  است که با آنها آشنا آموزه

 بود. 

های اجتماعی و ع و آموزهبحث عمل در ابن سطططینا بیشطططتر برحسطططب عادت و اجتما
                                                           

1- ethical 

2- moral  
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تربیت اسططت که مبدو آن بیشططتر تربیت و اجتماع اسططت. و نیز در زمینه حکمت عملی هم 

 بیشتر شامل تزکیه نفس و انجام اعمال شرعی است. 

ه واسطططخواهی اسططتکمال نفس انسططانی بهجویی و کمالابن سططینا حکمت را کمال

. او حاصل همه انواع حکمت نظری داندتصطور امور و تصطدیق حقایق نظری و عملی می

را در ظرف حکمت عملی ریخته و نشان داده است دستگاه فلسفی او برای تأسیس مدینه 

، 1381) شمشیری، های سطعادتمند سطاماندهی شطده استعادله و به منظور پرورش انسطان

که وجودشطان از عنصطر فعلیت، شجاعت و عفت و جمعشان عدالت است اگر   (311ص 

شود و مند میر همراه با حکمت نظری در کسطی جمع شود آن شخم سعادتاین عناصط

ای امکان چنین جامعه .(218-212، ص 1118) ابن سططینا، های نبی اسططتاین از مشططخصططه

ی ای مانند دروغ و خیانت ... براشطدن با پرهیز از صفات رذیله« تشطبه به خدا»تلاش برای 

هدف اصططلی از تأسططیس جامعه انسططانی و مدینه،  آورد. به عقیده ابن سططیناانسططان فراهم می

 3، ج 1322)ابن سینا، قل فعال از وریق حکمت و عمل استسطازی برای اتصال با عزمینه

،321 ). 

در اندیشطه ابن سطینا سعادت رابطه تنگاتنگی با حکمت نظری و عملی دارد. سعادت 

تبع  قوای اساس، بهاست؛ براین 1وصطفی مرتبط با لذت اسطت. حقیقت لذت نوعی ادراک

   انداز:پذیر است و اقسام آن عبارتادراکی، لذت نیز تقسیم

 آید؛لذت حسی ظاهری که از حواس ظاهری بر می .1

 لذت حسی باونی که برخاسته از ادراکات خیالی است؛  .2

 گیرد.لذت عقلی که از ادراکات عقلی نشئت می .3

ه امور داند. اشتغال نفس بتر از لذات دیگر میتر و قویابن سینا لذات عقلی را بادوام

، 3، ج  1322) ابن سینا، شودلات و لذا برخاسته از آن میحسی مانع از توجه نفس به معقو

 .(121-123، ص 1321؛ همو، 221-211ص 

                                                           
ان اللذه ادراک و نیل لوصطططول ما هو عند المدرک کمال و خیر من حیث هو کذل  و لاشطططاغل و لامضطططاد »  -1

 (.313و332،ص 3، ج1322ابن سینا، للمدرک. )
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گوید؛ ابن سطینا به سعادت عقلی قاال است و دربارج مفهوم سعادت عقلانی چنین می

ال واسطا حکمت، یعنی فعلیت عقل با اتصال به عقل فعکه به نفوس کامل نفوسطی هسطتند

ترین حالت خود دسططت یافته باشططند. این نفوس پس از مفارقت و نیز عمل صططال  به کامل

شوند و به ومأنینه و آرامش کامل از بدن جذب ملأ اعلی، انوار فرشتگان و انوار الاهی می

 زند و از آیه نور برداشططتی در بابگره می رسططند. ابن سططینا تفسططیر خود را با آیه قرآنمی

یز ن شطططرح بر کتاب ا ولوجیادهد. ابن سطططینا در جایی از اتحاد نفس با عالم الاهی ارااه می

، 1128) ابن سطططینا، پیوندد. کند که نفس پس از مفارقت از بدن به عالم عقل میبیطان می

بدون شططط  وظن فهم وجود آنچنان که هسطططت  کشططف حق و ،کمال قوه عاقله(12ص 

چیزی که غر  وهدف حکمت هم تلقی شططده اسططت و با عبارت مشططهور  .ووهم اسططت

، ص 1322)ابن سینا، شوداز آن یاد می "صیرورج الانسان عالما عقلیاً مضاهیا للعالم العینی"

122) . 
ود. و شططدر ابن سططینا اخلاق از یکسططو به عرفان و از سططوی دیگر به نبوت مربو  می

 خورد. تببین مسطططئله نبوت مبتنی بر جامعه وبطا بحث سطططیاسطططت گره میبحطث نبوت نیز 

ها ای است که ابن سینا در نظر دارد. او به تبیین لزوم وجود معامله و عدل میان انسانمدینه

ا حافظ قوانین داند. عدل و عدالت ربخش روابط اجتمطاعی میپرداختطه و شطططرع را نظطام

برای قطانون و عطدالت نیز باید  .(312-311ص ، 1322سطططینطا، )ابنکنطدشطططرع معرفی می

ای باشطططد که بتواند با مردم سطططخن بگوید و آنان را به پذیرفتن قانون وا دارد. اجراکننطده

گذار و برقرارکننده عدالت باشد ممکن است؛ زیرا چگونه وجود انسطانی صطال  که قانون

ایا مر عروری را که پممکن اسطت عنایت ازلی که منافع غیرعروری را اقتضا کرده این ا

 واجب اسططت نبی برای بقای آنچه سططنت و همه سططودها و کمالات اسططت را اقتضططا نکند؟

 .(238-232، ص 1388سینا، )ابنشریعت قرار داده، تدبیری نماید

را  اخلاقاخلاق، سططیاسططت و نبوت و حتی عرفان درهم تنیده هسططتند.  نزد ابن سططینا

. . او درباره اخلاق نوشطته مستقلی ندارداسطتفتهعنوان مدخلی برای سطیاسطت درنظر گربه

نکات اصططلی مربو  به اخلاق و سططیاسططت بویژه مباحث فرااخلاقی او در آ ار اصططلیش در 
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 آمده است.  الشفاءو  اشارات

شود اخلاق در تعریف علوم عملی معنای عامی دارد که هم شامل اخلاق شخصی می

است؛ یعنی باید گفت منظور از واژه اخلاق و هم دربرگیرنده تدبیر منزل و سطیاسطت مدن 

در این تعریف همان عادات و مبادی نفسطططانی اسطططت که منشطططأ  اعمال اختیاری انسطططان 

اخلاق »گردنطد. حطال این اعمطال اختیطاری گطاه جنبا فردی دارد که اصططططلاحا به آن می

بیر تد»آن  شطود و گاه مربو  به خانواده و ادارج آن است که اصطلاحا بهاولاق می« فردی

شطود. بالاخره گاهی اعمال اختیاری مربو  به اداره اجتماع است که به آن گفته می« منزل

 (12، 1، ج1311. )مصباح، گویندمی« سیاست مدن»

 بررسی تطبیقی حکمت عملی نزد دو فیلسوف .6

ارسططو نخسطتین کسطی نیسطت که در یونان باسطتان تعلیمات فلسفی موعوعات اخلاقی و 

خدمت اهداف عملی گرفته باشططد. دین عمومی مردم زندگی خوب را به  سططیاسططی را در

نرا بر عقل کند آگرداند بدون اینکه درباره عقل بشطری بررسی کند سعی میعبادت برمی

کند عناصططر تاری  و غیرقابل کنترل از زندگی بشططری بشططر غالب کند. فلسططفه ادعا می

 ند.کای عقلانی ایجاد میل و تخنطهکنطد برای عقطحطذف کنطد و تخنطه )فن( را زیربنطا می

(501 Nussbaum, 1994, p)  در « صططنعت»و«تمرین»،«هنر»را به معنای « تخنه»ارسطططو

غایت هر دانش و هر » آمده اسططت:  نیکوماخوسبه کار برد. در  نیکوماخوسآغاز کتاب 

ز غایت همه چی 1فن و همچنین هر عمل و هر انتخاب، ی  خیر است؛ از اینرو به حق خیر

  (11)ارسطو، اخلاق نیکوماخوس، « شود.نامیده می

در اخلاق ارسططو عناصر زیادی دخیل هستند؛ ازجمله عمل، میل سنجیده، غایت که 

گطذارنطد؛ مثلا انتخاب مبدو عمل اسطططت و مبدو هریط  از این امور بطه نوعی برهم ا ر می

                                                           
« آنچه برای هرچیزی از هرجهت انجام شود« »خیر»برچیزی مانند ارزش اخلاقی دلالت ندارد. « خیر»برای ارسطو  -1

برد. بنابراین خیر یک هنر غایت و هدف آن هنر است تاآنجا برای دلالت بر غایت و هدف نهایی بکار می« خیر»ارسطو کلمه 
که برای آن ایجاد شده باشد. خیر دارو، غایت آن است یعنی سلامتی. بنابراین مفهوم خیر برای ارسطو از خود اصطلاح خیر 

 (hope may , 2010, p7)و هدف سروکار دارد نه چیز دیگری.  تر است. خیر برای ارسطو با غایتتنگ
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آن عمل خود همان  ای که هدف دارد و تحققانتخاب میل همراه با اندیشطه است. اندیشه

 هدف است.

از دید ارسطططو اخلاق به عملکرد و اندیشططه انسططانی مربو  اسططت که خود موجودی 

ای اسططت که در آن عقل بر نظر و متفکر و عاقل اسططت. زندگی خیر برای انسططان زندگی

عمل حاکم باشد و برای رسیدن به این زندگی نیازمند به فضایل اخلاقی هست. در اندیشه 

غایتی خیر و نی  دارد و برای رسیدن به آن غایت سوی اخلاقی ارسططو انسان عاقل رو به

که سطعادت معنوی اوسطت باید فضطایل اخلاقی را در خود ایجاد کند و به فعلیت برساند. 

 فضیلت اخلاقی حدوسط بین دو رذیلت افرا  و تفریط است. و همان اعتدال است. 

ه افضططیلت بر دو نوع اسططت: فضططیلت عقلی و فضططیلت اخلاقی. فضططیلت عقلی از ر

که یابد و بدین سبب نیازمند تجربه و زمان است؛ درحالیآید و رشد میآموزش پدید می

در  است حاصل اندک تغییری« اتی »فضیلت اخلاقی نتیجه عادت است و از اینرو نامش 

ی  از فضطایل اخلاقی ناشی از وبیعت ما نیست؛ به معنی عادت اسطت. هیچ« اتوس»کلمه 

وس،  ) ارسطططو، اخلاق نیکوماخیابد. دتی برخلاف وبیعتش نمیزیرا هیچ موجود وبیعی عا

21) 

در ارسطو چیست؟ آیا تکرار و تمرین انجام کاری است؟ اگر چنین « عادت»مراد از 

شطططود؟ مراد از عادت کار اسطططت چگونه چنین عملی منجر به عملی از روی حکمت می

 اشعمل اسطططت که لازمهتکراری انجطام دادن نیسطططت، بلکطه حطالتی تعقلی و انتقادی از 

 )Sherman, 1999, p17(. تصحی  خطا است ارزیابی و

داند. او آموختن را از وریق ارسطططو وریقه کسططب فضططایل را تمرین و ممارسططت می

شططویم و از راه چنز زدن، چنز زن، مثلاً از راه بنا کردن معمار میداند؛ عمل ممکن می

 جریانارسطو دلیل درستی سخن خود را  .مشطویهمچنین از وریق اعمال عادلانه عادل می

گزاران بطا پدید آوردن عادت پیروی از قانون، مردم را با . قطانوندانطدمی امور در جطامعطه

. به گفته او از وریق عمل و تکرار گذاری همین استسازند و غر  هر قانونفضیلت می

توان به فضطططایل و فنون دسطططت یافت. و اگر چنین نباشطططد نیازی به آموزگار و تمرین می
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بودند. این سططخن در مورد فضططیلت نیز صططادق به حکم وبیعت، نی  یا بد مینداشططتند و 

 ویم.شکنیم عادل یا ظالم میاست؛ ما به سبب رفتاری که در معاملات خود با دیگران می

سازد. بدین جهت، باید ها ملکات و سیرت آدمی را میبه سطخن کوتاه، همین رفتار»

ود و شای معیّن باشطد؛ چون سطیرت ما از رفتار ناشی میگونهمراقب باشطیم که رفتارمان به

لاق )ارسططططو، اخ« کنطد کطه از کودکی بطه چگونگی رفتار عادت کنیم.بسطططیطار فرق می

 ب(1113نیکوماخوس، 

 داند.ارسطططو، کسططی که دارای حکمت عملی و حکمت نظری باشططد سططعادتمند می 

گوید: سعادتی حکیم بودن همان سطعادتمند بودن اسطت. او از دو نوع سطعادت سطخن می

شططود و سططعادتی که با دارا بودن حکمت نظری که با دارا بودن حکمت عملی محقق می

نیسططتند. حکمت نظری از جمله  شططود. از نظر ارسطططو این دو سططعادت یکسططانمحقق می

کند. حکمت نظری و سططعادتی که اهدافی اسططت که عقل عملی ما را به آن راهنمایی می

تحقق همان حکمت نظری اسططت مقدم بر حکمت عملی و سططعادتی اسططت که با حکمت 

شطططود.  از نظر او حکمت نظری برتر از حکمت عملی اسطططت و حکمت عملی محقق می

 ظری است. عملی برای خاور حکمت ن

دیطدگطاهی برخلطاف این دیدگاه وجود دارد که بر اسطططاس آن حکمت نظری نیز به 

خطاور حکمطت عملی اسطططت؛ زیرا عقطل نظری بطا فراهم کردن کلیطات اخلاقی برای قوه 

را که اعمال  گیرد. همچنین عقل نظری معرفت به هدف متعالعملی، در خدمت قرار می

گذارد. عقل عملی درباره جزایات تیار ما میفرد باید به سطططمت آن معطوف شطططود در اخ

 (88-82ص  ،1311)لنگهاوزن، توان آنرا به عقل نظری فروکاست. دهد نمیحکم می

کند این در انطدیشطططه ابن سطططینا نیز آنچه حکمت عملی را از حکمت نظری جدا می

 تاست که حکمت عملی رهنمون عمل است و برای ابن سینا انجام این وظیفه باید جزایا

متعددی را در نظر بگیرد. شطططرایط جزیی و خاصطططی که اعمال باید در آنها انجام شطططود، 

جزایات مربو  به روابط اجتماعی و تعلیم و تربیت و احسطططاسطططات اخلاقی به معنای دقیق 

کلمه اسطتدلال عملی. شطریعت و قانون از نظر ابن سینا از آن حیث الهی است که از وریق 
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 (111)همان،   عال نازل شده است.اتحاد عقل نبوی با عقل ف

خاور حکمت نظری اسطططت؛ هرچند حکمت عملی از ی  جهت به برای ابن سطططینطا

داند یکی از وظایف فیلسططوف را انجام احکام آنجاکه سططعادت را اتصططال با عقل فعال می

دانطد؛ امطا از جهطت دیگری حکمطت نظری در خطدمت حکمت عملی و تزکیطه نفس می

ه گوید این کتاب  مرمی مبدو والمعاده ابن سینا در مقدمه کتاب وورکهمانعملی اسطت؛ 

نام مابعدالطبیعه خوانده شطططده و دیگری، دو دانش بزرگ اسطططت: یکی آن دانشطططی که به

عنوان وبیعیات موسوم گردیده است.  مرج علم مابعدالطبیعه، قسمتی از آن به دانشی که به

شططناخت و دربارج مبدو نخسططتین و نسططبت  اسططت و« ربوبیت»نام ا ولوجیا اسططت که همان

نا، )ابن سططیموجودات به او اسططت و  مره دانش وبیعیات، شططناخت نفس، بقا و معاد اسططت

خاور علم و پردازد، بههای وجودشططناسططی میاو معتقد اسططت اگر به بحث (.1، ص 1323

 های معاد و نبوّتخاور  بحثپردازد، بهربوبیطت و الهیطات اسطططت؛ اگر بطه علم النفس می

اسطططت. پس به نوعی دغدغا ابن سطططینا الهیاتی اسطططت. و زمانی از مباحث وبیعیات و نفس 

 نظری را در خدمت حکمت عملی آورده است. گیرد حکمتبرای نبوت و معاد بهره می

داند و چنانکه پیش از این نیز مطرح کردیم ابن سینا حکمت عملی را چهار مورد می

پیامبرشطناسی را نیز به حکمت علمی افزود و در این باره سخن بسیار برای گفتن دارد. در 

اعطا  دا به آنهادلیل برخورداری از عقل قدسطططی که خحکمت عملی ابن سطططینا پیامبران به

ا توانند بدون خطا داوری کنند که برسطططند. معرفتی که آنها میکرده به معرفت علمی می

ترین قانون اسططت. قانونی که از وریق توجه به شططرایط جزیی و خاص چه قانونی مناسططب

ندن گذاری باید شناسااساس این قانونارتبا  دیداری و کلامی برای آنها ارااه شده است. 

-112،ص 1118. )ابن سططینا، دگار یگانه، توانا و دانای آشططکار و نهان به مردم باشططدآفری

113) 

ابن سططینا معتقد اسططت نبی، برای تعلیم و آگاه کردن مردم از این مسططئله، باید در حد 

فهم و درک مردم بطا آنهطا سطططخن بگوید و به کم  تشطططبیه و تمثیل مردم را از عظمت 

-218، ص 1321)ابن سططینا، لال الهی رهنمون شططود. های محسططوس به بزرگی وجپدیده
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بنابراین به نظر ابن سینا نبّی نیز برای تعلیم و آگاهاندن  (113-112، ص 1118؛ همو، 213

توان گفت غایت حکمت عملی، نیز معرفت و و فهمطانطدن آمطده اسطططت؛ بطه این معنا می

د تنیده هستن حکمت نظری اسطت. و ایندو حکمت عملی و حکمت نظری به نوعی درهم

یط  بدون دیگری و به تنهایی مدنظر ابن سطططینا نبوده و هردو باهم درجهت تحقق و هیچ

 سعادت و آنچه انسان بدنبال آن است از حیث نظری و عملی کارگشاست.

ه ها هسططتند که هرکدام باما در اندیشططه ابن سططینا بعد از نبی دو دسططته دیگر از انسططان

 یابد:وریقی به حقایق دست می

 یابند؛. عارفان از وریق تزکیه به حقایق دست می1 

ن دو دسته شوند؛ اما اتصال ای. فیلسوفان از وریق کسب معرفت به مبادی عالیه متصل می2 

 باشد و به گستردگی اتصال نبی به حقایق عالم نیست.محدود می

و ی کنند که با بررسططابن سططینا برای هری  از این دو دسططته خصططوصططیاتی بیان می

 توان به هماهنگی نظر و عمل در ابن سینا رسید. تحلیل آنها می

اسططت که ناشططی از اسططتبصططار یافتن عارف از وریق یقین  1اولین درجا عارفان، اراده

برهطانی یا ایمان قلبی اسطططت و عارف برای تحقق این اراده و خواسطططت ناگزیر باید انواع 

 ها رابر خود هموار سازد. ریاعت

و  گیرد نه اصطلاحات شهودییان خود از اصطلاحات فلسفی کم  میابن سینا در ب

شطططمارد با هایی که برای عارف برمیاو در ویژگی (23، ص 1383)جهانگیری، عرفانی. 

گوید و بر جنبه عمل برای عارف تأکید بسططیار دارد: تنزه و لحنی موافق با عرفا سططخن می

به سوی عالم قدس؛ عارفان به برکت  پاک کردن درون خود از شطواغل و بازدارندگان تا

اند. آنان از امور سرّی یعنی مشاهدات ویژه نفوس کامل خود، از شوایب مادی تجرد یافته

مشاهدات باونی، ( 112، ص 1322)ابن سینا،  و از امور آشکار، یعنی کرامات برخورداند.

عارف  (123-111. )همان، صکندابتهطاجطات درونی و کرامطات ظطاهری آنها را بیان می

                                                           
سوی عالم برای حرکت باون و درون به« 1عروه الو قی»اراده، بنابرتعریف شطیخ، عبارت اسطت از میل توسطل به  -1

 (112، 1322. ) ابن سینا، قدس
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خواهططد و هیچ چیزی را بر عرفططان و معرفططت او ترجی  حق را برای چیزی غیر از او نمی

 (118-112. )همان،دهدنمی

برخورد و خندان اسطططت در تواعطططع و فروتنی کودکان و رو، خوشعارف گشطططاده

شطططمارد. از افراد گمنام مانند افراد مشطططهور با خردسطططالان را مانند بزرگسطططالان محترم می

 (118-112)همان،کند. رویی استقبال میشادهگ

تولی بیند، خشم بر او مسعارف بدنبال کسب خیر نیست و زمانی امر ناخوشایندی می

هراسد. او به مال دنیا توجهی ندارد؛ پس شطود، عارف دلیر اسطت؛ چون از مرگ نمینمی

 )همانجا(باید بخشنده باشد. 

م شمارد نظر و عمل باهها که ابن سطینا برای عارف و نبّی برمیدر تمامی این ویژگی

ازد سهماهنز هسطتند و باهم متحد هسطتند. نظر بر عمل تأ یر دارد و برای عمل هدف می

 و عمل نیز تحقق خارجی نظر است. 

یق رنوعی هماهنگی نظر و عمل معتقد اسطت. فیلسوفان از واو دربارج فیلسطوف نیز به

رسند. هرگاه انسان قوج نظریه خود را هم تکمیل نمود و به زیور علم معرفت به حقایق می

و دانش آراسطططته کرد آن وقت باید آنرا حکیم و فیلسطططوف نامید. پس از رسطططیدن به این 

مرتبه اگر از جمیع علااق دنیوی و عوار  مضطططرّ آن برای نفس دوری کند و مشطططتاق و 

و نیت خود را خالم گرداند و نفس را به اشططتیاق مبدو و خالق مایل به عالم علوی شططود 

ووری که این مراتب و حالات کند؛ بهدهطد و از هما ماسطططوای حق اعرا  خود عطادت 

شطود که در ذات مجرد هستند. این شطود در این هنگام شطبیه موجوداتی میبرای او ملکه 

و به جا آوردن اعمال مشططروعه از واسطططا تحمل مشططقّات حالت تجرد و اشططتیاق به مبدو به

د و آیقبیل نماز، روزه و رفتن به اماکن مشططرفه و خواندن اوراد و اذکار وارده بدسططت می

. شودگردد. پس از درک این مقام، صطورت ظاهری او شطبیه صورت برزخی میملکه می

  (322-322، ص 1388)ابن سینا، 

گوید؛ وم سعادت عقلانی چنین میابن سطینا به سعادت عقلی قاال است و دربارج مفه

ال واسطا حکمت، یعنی فعلیت عقل با اتصال به عقل فعنفوس کامل نفوسطی هسطتند که به
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 (12،ص 1128ابن سططینا، . )ترین حالت خود دسططت یافته باشططندو نیز عمل صططال  به کامل

ه تداند که هم از حیث نظری و هم از حیث عملی آراسططبنابراین فیلسططوف را نیز کسططی می

 گذارد.باشد. او نظر را به نفع عمل یا عمل را به نفع نظر کنار نمی

 آیا این اندیشطه که نظر و عمل در ابن سطینا هماهنز هسطتند با اندیشطه او در شفا که

قوه نظری را مقطدمطه برای علوم عملی قرار داده اسطططت و عمطل را غطایت برای معلومات 

است؛ چراکه در نبی و عارف و فیلسوف  همخوانی دارد؟ پاسخ مثبت نظری دانسطته است

ه تنهایی برای رسیدن بهرسطه معرفت نظری همراه با عمل است و درواقع معرفت نظری به

 کند.مقصود کفایت نمی

توان این مسئله را بررسی کرد در رویکردی از ارسطو که پیش از سوی دیگر نیز می

ز چنین ارست دارد. نزد ابن سینا نیاز این بیان کردیم که کسطب فضایل نیاز به تمرین و مم

 ای قابل تبیین است.مسئله

عقل نظری بُعد معرفتی دارد و عقل عملی بُعد مهارتی. بوسطططیله عقل نظری، معرفت 

شطططود و عقل عملی از این کنیم و در عقل عملی معرفت تبدیل به مهارت میکسطططب می

فعال  لسططوف به عقلکند فیحیث تابع عقل نظری اسططت. از جهتی که معرفت کسططب می

شطود. در فیلسوف و در صاحبان حرف شطود و آن معرفت به مهارت تبدیل میمتصطل می

شود و از مراحل مختلف عقل دیگر این معرفت محدود اسطت و از وریق حواس آغاز می

عبور کرده و به تناسطب آغازی که برای راه خود داشتند و معرفتی که در پی آن بودند به 

شود و شوند. نجار از آن حیث که نجار است به عقل فعال متصل میمیعقل فعال متصطل 

اتصطال او به این معنا نیسططت که هرآن چه در عقل فعال اسططت فراگیرد؛  و معرفت در همه 

و  شططودتبدیل می« مهارت»یا « فن»باید به مهارت تبدیل شططود و در این صططورت علم به 

وید گسخن می« فن»از  الهیات شفااساس در  شود. براینمطرح می« فن»عنوان به« مهارت»

که بگوید معرفت که کارکرد عقل نظری اسططت حتی در عقل نظری هم به مهارت تبدیل 

شططود که دارای شططود و کسططی که دارای مهارت در امری اسططت به آن اینگونه اولاق می

 بینیم؛ مثلا در سططیاسططت معرفتاسططت و مهارت را در صططاحبان حرف دیگر هم می« فن»
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کند. عقل عملی فراتر از آن است که در  کشورداری را با عقل عملی به مهارت تبدیل می

این معرفت و یا اخلاق یا تدبیر منزل دیده شطود، بلکه علوم نظری مانند الهیات، ریاعیات 

صطططورت و وبیعیات نیز باید از مرحله معرفت گذر کنند و به مهارت تبدیل شطططود؛ در این

نظر اسطططت. ولی معرفت نبّی از حیث کمّی و کیفی و زمانی محدود  عمطل، تجلی  مهارتی 

تواند به عقل فعال متصططل شططود و از آن نیسططت و او هرگاه اراده کند و هرچه بخواهد می

تواند از گذشطططته و حال و آینده و حتی از گونطه اسطططت که نبی میمعرفطت بگیرد. و این

 های دیگر و علوم دیگر آگاهی یابد. مکان

ن اسطاس نزد ارسططو و ابن سینا تمرین و ممارست و مهارت لازمه فضیلت است؛ برای

 چه فضیلت عقلانی و چه فضیلت عملی و اخلاقی.

 گیری نتیجه

برای هردو انطدیشطططمنطد حکمطت نظری اولویت دارد؛ اما حکمت عملی نیز جایگاه ویژه 

دارد. ابن سطططینطا در شطططفا در بیان حکمت عملی، حکمت نظری را مقدمه حکمت عملی 

مت عملی حوزه حکدانسته است؛ اما منافی این مسئله نیست که ایندو در هم تنیده هستند. 

سطططو اسططت؛ علاوه بر اخلاق سططیاسططت و تدبیر منزل، تر از حوزه اربرای ابن سططینا گسططترده

 شود؛شناسی و حقوق را نیز شاملبحث نبوت و امام

تفاوت دیگر ایندو در بحث اخلاق اسططت اخلاق برای  ارسطططو  از قسططم عقل عملی 

اسططت و عقل، تخیل و احسططاس و اراده و امیال در عمل اخلاقی دخیل هسططتند؛ حال آنکه 

 کند. داند در منطق و جدل بحث میشهورات میابن سینا اخلاق را از م

توان منشأ فضیلت اخلاقی برای ارسطو و ابن سینا عادت است و از وریق آموزش می

تمرین و تکرار عملی همراه « عادت»و تربیت اجتماعی آنرا کسططب کرد. و مراد هر دو از 

 کسططب فضیلتبا آموختن اسطت نه انجام کاری تکراری. در هردو تکرار و ممارسططت در 

 شود چه فضیلت عقلانی باشد و چه فضیلت اخلاقی و یا عملی.سبب مهارت می

در فلسطفه ابن سطینا بحث سطعادت و عرفان و نبوت و سطیاسطت و فلسفه هدف انسان 
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؛ ندآیبدسططت می همراه با عمل تهذیب نفساتصططال با عقل فعال اسططت که در حکمت و 

 بحثی از ریاعت  وداند؛ نی برای انسطان میسطعادت را فعالیت عقلاحال آنکه در ارسططو 

 عمل زاهدانه و اعمال و مناس  دینی نیست؛

نظام فلسططفی ارسطططو و ابن سططینا غایت انگارانه اسططت و هدف از علوم فلسططفی برای 

 رسیدن به کمال و سعادت انسان است؛ 

حکمت از نظر  ابن سططینا در جهت تحقق کمالاتی برای انسططان از جانب علم و عمل 

سطت. برای ارسططو در حکمت عملی کمال مطرح نمی شطود. در هنر و فن کمال هست؛ ا

  اما در حکمت عملی که فضیلت است کمال مطرح نیست.
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 انشگاه بوعلی سینا، چاپ دوم.(، منطق دانشنامه علایی، همدان: د1383ابن سینا، ) -

(، الهیات من کتاب الشططفاء، حسططن زاده آملی، قم: مکتبه الاعلام الاسططلامی 1118همو، ) -

 .مرکز نشر

(، مبدو والمعاد، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران: انتشارت مرسسه مطالعات 1323همو، ) -

 اسلامی دانشگاه م  گیل.

المنسططوب الی ارسطططو، ارسطططو عند العرب،  (، شططرح کتاب ا ولوجیا1128ابن سططینا، ) -

 الطبعه الثلنیه وکاله المطبوعات.

 (، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران: ورح نو.1321ارسطو، ) -

 (، درباره نفس، ترجمه علیمراد داودی، تهران: حکمت.1328همو، ) -

ترجمه رعطططا  ،«نسطططبت نظر و عمل در وی تحول تفکر غربی( »1322برونر، فرنطانطد، ) -

 .118-112. نشریه الفبا.صفحات 2داوری.ج
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بررسی شکاف بین نظر و عمل اخلاقی »(، 1388جوادی، محسطن، صطیادنژاد علیرعطا، ) -

 .28-1، صفحات 32، فصلنامه اندیشه دینی شیراز،  پیاپی«از دیدگاه ارسطو

لنامه ، فص«عرفان ابن سینا و یا نظر ابن سینا درباره عرفان»(، 1383جهانگیری، محسن، ) -

 .12-1. ص 1فلسفه، شماره

، «ارتبا  عقل نظری با عقل عملی از دیدگاه ابن سطططینا»(، 1381خادمی حمیدرعطططا، ) -

،  تهران: مرسطسه پژوهشی انجمن حکمت 2همایش روز جهانی فلسطفه: نظر و عمل، ج

 و فلسفه ایران.

مطالعه ارتبا  میان نظر و عمل در تاریخ فلسططفه و »(، 1381شططمشططیری محمدرعططا، ) -

،  2، همایش روز جهانی فلسططفه: نظر و عمل، ج«تطبیقی در فلسططفه ارسطططو و ابن سططینا

 تهران: مرسسه پژوهشی انجمن حکمت و فلسفه ایران.

شطططرح حال و نقد و نظریه ابن سطططینا درباره عقل »(، 1311عابدی شطططاهرودی، علی، ) -

چنار با  ، همدان: نشطططر1شطططناسطططی، حکمطت عملی شطططیخ الرایس: دفتر بوعلی«عملی

 همکاری بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا.

(، فلسططفه عملی ابن سططینا، حکمت عملی شططیخ الرایس، دفتر 1311لنگهاوزن، محمد، ) -

 ، همدان: نشر چنار با همکاری بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا.1شناسیبوعلی

رات ، قم: انتشططا1(، مشططکات، شططرح الهیات شططفا،ج1311مصططباح یزدی، محمدتقی، ) -

 مرسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(.
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