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چكيده
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مقدمه
آنچه اخالق دربارۀ آن بحث میکند عمل انسان در عالم واقع است؛ بنابراین ،برای پيشبرد تحقيق در
اخالق الزم است که عالم واقع را بستر انجام عمل اخالقی دانست ،اما عالم را چگونه میتوان شناخت؟
نزد بوعلی ماهيت عالم از سنخ عقل است و هر آنچه از سنخ عقل است برای انسان عاقل قابل شناسایی
است؛ بنابراین ،در عالم چيزی وجود ندارد که از قابليت شناسایی توسط انسان برخوردار نباشد« :به هر
نادانسته راهی است که به وی دانسته شود»(ابنسينا1383 ،ب ،ص .)59شيوۀ کشف امر مجهول نزد بوعلی
رجوع به دانستهها و قراردادن آنها در یک قياس برهانی با صورت و مادۀ درست است« :هرچه نادانسته
بود به دانسته ،دانسته شود  ...و راهی است که بدان راه شاید شدن از دانسته به نادانسته ،تا دانسته
شود»(ابنسينا1383 ،ب ،ص ،)9اما چگونه میتوان با رجوع به دانستهها از امر مجهول پرده برگرفت؟
ابنسينا برای حل این مسئله سراغ راه حل نوافالطونيان میرود.
سقراط در مواجهه با اندیشۀ نسبیگرایانۀ سوفسطائيان ،به دنبال اثبات وجود ماهيتی ثابت برای
مفاهيم اخالقی است( .(Irwin, 2007, P.16بههميندليل نيز خالف نظر سوفسطائيان ،او مفاهيم
اخالقی را کلی در نظر میگيرد(ارسطو ،1389 ،ص .)24اما افالطون در اندیشۀ خود به این حد اکتفا نكرده
و برای این کليات قائل به وجود هستیشناختی میشود(هاینمن ،1392 ،ص494؛ پرایس ،1392 ،ص.)547
وی این نظر را نيز توسعه میدهد و برای تمام متعلقات ذهن به وجود واقعی قائل میشود« :دانستن
مربوط به موجود است»(افالطون ،1380 ،ص  .)1011 ،1009متعلقات ذهن نزد افالطون به چهار دسته
تقسيم میشود :پندار ،عقيده ،فهميدن ،تعقل .در برابر این چهار سطح ادراک ،چهار سطح هستیشناختی
شكل میگيرد :جهان سایهها ،عالم محسوسات ،عالم مفاهيم ریاضی و عالم ایدهها1؛ بنابراین ،این
اندیشه که بين ذهن و عين قائل به وجود تطابق میشود ،اساساً افالطونی است« :سخن از دو عالم در
ميان است»(افالطون ،1380 ،ص.)1050
علم منطق با ارسطو آغاز میشود .ارسطو موجودات جهان خارج را جزئی میداند ،اما عِلم ما از
موجودات را صور کلی لحاظ میکند .نزد او (برخالف افالطون) این صور کلی در ذهن ما قرار دارند؛
بنابراین ،بين ذهن که دارای صور کلی از موجودات عالم است و جهان که خود برخوردار از موجودات
جزئی است ،تطابق حاصل نمیشود .به همين دليل او ذهن و جهان را در قالب مجموعهای یكپارچه
لحاظ نمیکند و به جهانشناسی خود در تقابل با جهانشناسی افالطونی شكل میدهد(ایلخانی،1393 ،
ص34ـ35؛ رجبی ،1388 ،ص.)63

 .1برای آگاهی بيشتر نک به :کاپلستون ،1380 ،ص181
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نوافالطونيان در جهانشناسی خود متأثر از افالطوناند .برای ایشان واقعيت برخوردار از سلسله
مراتبی طولی است و ضمن حفظ وحدت و کليت عالم ،دارای حرکتی نزولی از وحدت به سوی کثرات
و حرکتی صعودی در بازگشت کثرات به سوی وحدت است؛ بنابراین ،وحدت مفهومی بنيادین برای
فلسفۀ نوافالطونی است(رجبی ،1388 ،ص69ـ)71؛ ازاینرو تبيين رابطۀ وحدت با کثرت برای نوافالطونيان
تبدیل به مسئله میشود .نوافالطونيان برای حل این مسئله به سراغ عقل بهعنوان علت مراتب پایينتر
از خود میروند .عقل شامل معاليل خود بهعنوان مراتب مادون خود است؛ بنابراین ،تمام کثرتها نهایتاً
به وحدت خود یعنی عقل باز میگردند(ایلخانی و رجبی ،1386 ،ص68ـ .)69آنها برای توضيح ارتباط بين
وحدت عقل و کثرات آن ،سراغ منطق ارسطو میروند و تقسيمات او از مقوالت منطقی را به عنوان
توضيح این مسئله میپذیرند.
این اتفاق اول بار در ایساغوجی فرفوریوس تنها به عنوان یک مسئله مطرح میشود« :هم از آغاز
میگویم که در مورد اجناس و انواع ،دانستن اینكه آیا همه ،واقعيتهایی قائم به خود هستند یا صرفاً
تصوراتی ذهنیاند ،و در صورت پذیرش وجود مستقل و قائم به خود ،آیا جسمانیاند یا غيرجسمانی ،و
باالخره اینكه آیا به کل مفارق از محسوساتاند یا در اشياء محسوساند و قوامشان به اشياء محسوس
است ،سخنی نمیگویم»(فرفوریوس ،1383 ،ص61ـ .)62درواقع ،اگر واحد و کثير ،عقل و سایر مراتب آن
است ،میتوان با استفاده از فرمول تقسيمات مقولی عقل در منطق ارسطویی ارتباط بين واحد و کثير
را در جهان خارج توضيح داد؛ بنابراین ،فيلسوف نوافالطونی بين منطق ارسطو و این اندیشۀ بنيادین
افالطون که بين ذهن و جهان تطابق وجود دارد ،جمع میکند .با تمام اینها ،ایدۀ تطابق تقسيمات
منطقی ذهن و جهان 1و البته لحاظ ماهيتی معقول برای عالم ،نوافالطونی است؛ یعنی این سنخ از
تحليالت منطقی و وصول به عالم خارج از تحليل منطقی تصورات ذهنی ،ابتدا در اندیشۀ نوافالطونيان
مطرح میشود .ابنسينا نيز در این قضيه مستقيماً تحت تأثير آنها است.2
ماهيت عالم از جمله مجهوالتی است که بوعلی قصد دارد با قراردادن انواع معلومات خود در یک
قياس برهانی آن را بشناسد .مطابق با این الگوی نوافالطونی ،ابنسينا برای شناخت عالم ،به این دليل
که صورت آن در ذهن انسان نقش میبندد ،سراغ ذهن میرود و به تحليل عميقترین ابعاد شناخت
انسان میپردازد .بوعلی در این مسير مراتب شناخت و کسب معرفت را یکبهیک پیمیگيرد و با

 .1در تكميل ایدۀ افالطونی تطابق ذهن و جهان.
 . 2اقتباس از درسگفتارهای دکتر محمد ایلخانی ،دورۀ دکتری فلسفۀ یونان و قرون وسطی دانشگاه شهيد بهشتی ،سال تحصيلی
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استفاده از صورتبندی برهانی تصورات ذهنی ،نشان میدهد که جهان خارج چنانكه در واقع هست،
در ذهن انسان چگونه نقش میبندد؛ بنابراین ،هرگونه صورتبندی تصورات بهنحوی غير از تئوری
طرحشده توسط بوعلی که صورتبندی تصورات ذهنی در قالب قياس برهانی است به ساخت عالم به
نحو یقينی در ذهن منجر نمیشود؛ درنتيجه ،شناخت درستی نيز از عالم اتفاق نمیافتد و عالم به نحوی
غير از آنچه هست ،در برابر انسان نقش میبندد.
عالم برای بوعلی مخلوق خداوند است .اجزاء و صورتبندی اجزای آن به ارادۀ خداوند تكوین یافته
است؛ بنابراین ،برای شناخت این عالم نمیتوان از شناخت خداوند و اوامر او بهعنوان خالق آن فارغ
بود .مسئلۀ اصلی بوعلی در مواجهه با مخاطبان خود ذیل پرداختش به عالم به مثابۀ محل انجام عمل
اخالقی در همين جا شكل میگيرد .اصل در شناخت درست عالم برای بوعلی معرفت صادق نسبت به
مبادی تكوینی آن است؛ بنابراین ،تصورات منجر به شكلگيری جهان در ذهن باید ناشی از معارف و
علومی باشد که موضوع آنها تحقيق در نحوۀ تكوین عالم به امر خداوند است ،اما جهان نزد عموم مردم
از تصورات و تصدیقاتی نقش می بندد که منبعث از ادراکات مخيل و موهوم از عالم است .عمل در
چنين جهانی نيز بر اساس مصالح مشهور در جامعه اتفاق میافتد و درنهایت جهانی غير اخالقی را در
برابر مخاطبان خود به وجود میآورد؛ بنابراین ،مسئله این است که جهان چگونه جهانی است تا در قدم
بعد بخواهيم در آن به عمل بپردازیم.
زبان اخالق ابنسينا معلول در کنار هم قرار گرفتن تصورات و تصدیقات به نحوی است که قضيۀ
مرکب به وجود آمده از همنشينی آنها به صورتی صادق داللت بر عالم واقع داشته باشد ،اما عامۀ مردم
احكام اخالقی خود را از مشهورات رایج در اجتماع کسب میکنند و به صدق و کذب گزارههای تشكيل
دهندۀ آن کاری ندارند .برای آنها همين قدر کافی است که باورهای اخالقی ایشان در تقابل با آرای
عموم مردم قرار نداشته باشد .زبان این جماعت به دليل شكل نيافتن از تصوراتِ مطابق با عالم واقع،
گزارشگر صادقی نيز از جهان خارج نيست و تصورات تشكيلدهندۀ آن منجر به ساخت جهان ذهنی
خواهد شد که مصداقی در عالم واقع نمییابد؛ بنابراین ،دو گونه جهان متفاوت در برابر دو دسته از
مخاطبان بوعلی به وجود میآید .درواقع ،دو سطح معرفتی متفاوت ،به صورتبندی دو گونه جهان برای
مخاطبان بوعلی منجر میشود .جهانی که اجزای آن تكوین یافته ،به نحوی است که باورهای عمومی
مردم از آن گزارش کرده است و میتواند جامعه به جامعه و سنت به سنت متفاوت باشد و نيز جهانی
که برساخته از برهان و استدالل یقينی و گزارههای صادق است .اینها دو گونه جهان متفاوتاند .قطعاً
باور به منابع تكوینی گوناگون برای عالم ،صور گوناگونی از آن را در نظر ما میآورد .باورهای عمومی
مردم به شكلگيری انواع اعتقادات منجر شده است ،اما جهان در باوری مبتنی بر برهان یقينی ،معلول
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ارادۀ خداوند است و خداوند آن را به واسطۀ سلسله مراتبی از موجودات خلق میکند .نحوۀ رفتار در این
دو عالم نيز متفاوت است .جهان برساخته از باور ،انواع اعتقادات رفتاری متناسب با خود را میطلبد و
جهانی ساختۀ خداوند ،تكاليف و وظایف خاص خود را مطالبه میکند.
جهان اخالقی ساختۀ عمل بر اساس شناخت درست عالم است .انسان با عمل ،جهان خود را میسازد.
اگر شناخت ما از عالم مبتنی بر ارادۀ خداوند باشد ،عمل ما در عالم نيز بر اساس اوامر او خواهد بود.
نزد بوعلی جهانی که از این سنخ عمل انسان ساخته شود جهان اخالقی تعریف میشود ،اما اگر شناخت
ما از عالم مبتنی بر هر چيز غير از ارادۀ خداوند باشد ،عمل ما مبتنی بر مشهورات حاکم بر جامعه است
و آن ،به ساخت جهانی منجر میشود که در تعریف بوعلی جهانی غيراخالقی است؛ بنابراین ،اصل در
رفتار ،به سنخ باور ما نسبت به عالم باز میگردد .جهانی که قرار است در آن مطابق باور به هر آنچه
غير خداوند است عمل کنيم یا جهانی که قرار است در آن مطابق باور به خداوند عمل کنيم؛ باوجوداین،
در نظر بوعلی این سؤال مطرح میشود که جهان واقعی که باید در آن به عمل پرداخت چگونه در ذهن
انسان نقش میبندد و تمایز اصلی آن از دیگر عوالمی که در ذهن انسان نقش میبندد ،در چيست؟
همچنين ،عملی که به ساخت جهان اخالقی ما منجر میشود ،مبتنی بر چه مبادیای است و به طور
خاص چه چيز مایۀ تمایز جهان اخالقی از جهان غيراخالقی است.

تطابق ذهن و جهان
نزد بوعلی ،عقل فعال بهعنوان عقلِ بهوجودآورندۀ عالم تحت قمر ،عقلی که به نفس ما فيض میرساند
نيز هست(ابنسينا ،1394 ،ص)432؛ یعنی آنچه در جهان خارج موجود است میتواند در عالم نفس انسان
نيز به انحای گوناگون (محسوس ،مخيل ،معقول) موجود شود« :بدان که انسان را سه نوع ادراک است
بر حسب سه نوع مدرک که کل موجودات ماعدا االول الحق در آن سه نوع مدرک منحصر است»(ابن-
سينا1383 ،الف ،ص2ـ .)4حال اگر مخلوقات عالم نيز میتوانند برای انسانِ عاقل ،معقول واقع شوند ،تطابق
خاصی بين موجودات این عالم و ذهن انسان برقرار میشود .درواقع ،ذهن انسان آینهای میشود که
موجودات این جهانی میتوانند بهنحو درستی در آن انعكاس یابند« :کمال خاص نفس ناطقه تبدیلشدن
به عالم عقلی است که در آن صور عالم ،نظام معقول حاکم بر آن و خير فائض بر آن به تمامه ترسيم
شده باشد»(همو ،1394 ،ص.)466
عالم از صور افاضهشده از عقل فعال ایجاد میشود .ذهن نيز ذیل افاضۀ عقل فعال به همين سنخ
از صور دست مییابد؛ پس صور موجود در عالم میتوانند عيناً در ذهن نيز موجود باشند .این مطلب
اساس نظریۀ صدق بوعلی را تشكيل میدهد .وی ابتدا تفكيكی قائل میشود بين حق و صدق .در
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تعریف او از حق محوریت با ذهن است و در تعریف او از صدق محوریت با عالم است .منشأ این تفكيک
به تطابق ذهن و جهان باز میگردد .اگر ما ذهن را مالک و جهان را در قياس با آن قرار دهيم ،معقول
ذهنی حق است ،اما اگر جهان را مالک ،و ذهن را در مقایسه با عالم قرار دهيم ،بحث صدق و کذب
محتوای ذهن پيش میآید(همان ،ص62؛ سعادت مصطفوی ،1394 ،ص)222؛ بنابراین ،ما در ابنسينا با دو
معلولِ عقل فعال مواجه هستيم که فاصلۀ بين این دو باید به واسطۀ طرح او در حق و صدق که عبارت
است از «تطابق» پر شود« :حق ،در صورت مطابقت ]با خارج[ به معنای صادق است»(ابنسينا،1394 ،
ص.)62

 .1تطابق
شرافت انسان به علم است .تحليلهای منطقی برای ابنسينا علمساز است .علم در پی شناخت
مجهوالت عالم است و در این راه از معلوماتی استفاده میکند که گزارشگر صادقی از وضع موجود
عالماند(ابنسينا1383 ،ب ،ص9؛ همو1405 ،هـ ،ص .)18اما آیا نمیتوان خود این معلومات را به حيطۀ
مجهوالت وارد کرد؟ درواقع پرسش این است که آیا سنخی از معلومات برای ما وجود دارد که به هيچ
عنوان نتوان دربارۀ آن شک کرد؟ یا اینكه ،نوعی از معلوم وجود دارد که بتوان بیهيچ شک و تردیدی
آن را گزارشگر واقعی وضع عالم دانست؟ درواقع پرسش این است که کشف مجهوالت را از کجا و با
توسل به چه معلومِ تردیدناپذیری میتوان آغاز کرد؟ ابنسينا جهت پاسخ به این پرسش سعی میکند
با زیرسؤالبردن تمام معلومات خود به بنيادیترین سطح دانش به نحوی دست یابد که بههيچعنوان
مورد شک نباشد و نتوان در صدق آن تردید کرد« :1خودت را فرض کن که در ابتدا ،با عقل و هيئت
صحيحی خلق شدی و اینگونه فرض کن که در تمامی اوضاع و هيئات ،اجزاء خود را نبينی و اعضای
خود را لمس نكنی ،بلكه آنها لحظهای در هوای مطلق باز و معلق باشند ،در این صورت خود را در حالی
خواهی یافت که نسبت به تمامی چيزها جز ذات خود غافل هستی»(ابنسينا ،1396 ،ص .)233مشخص
است که این بنيادیترین سطح دانش برای بوعلی ماهيتاً از سنخ تصور است .ابنسينا نيز از تصور
بهعنوان بنيادیترین سطح دانش به این دليل آغاز میکند که تصور سنخی از دانش است که وجود آن
را بههيچعنوان نمیتوان انكار کرد« :تمام علم و معرفت یا از سنخ تصور است و یا از سنخ تصدیق و
]از این بين[ نخستين علم از سنخ تصور است» (همو1387 ،ب ،ص .)7بوعلی قصد دارد که با توسل به این

 .1اقتباس از درس گفتارهای دکتر محمد ایلخانی ،دورۀ دکتری فلسفۀ یونان و قرون وسطی دانشگاه شهيد بهشتی ،سال تحصيلی
97ـ.96
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بنيادیترین سطح دانش ،مجهوالت هستیشناختی را یکبهیک برای خود به معلوم تبدیل کند .درواقع،
وی قصد دارد که از نظریۀ تطابق ذهن و جهان برای کشف مجهوالت هستیشناختی استفاده کند .اگر
ذهن در صورت صدق ،در توازی با عالم است ،با دست یافتن به تصور درست میتوان عالم را به درستی
شناخت .بنابراین غایت ،کشف مجهوالت هستیشناختی است ،اما راه رسيدن به این هدف تحليل
تصورات ذهن است .به عنوان مثال ،دربرابر نهاییترین تصور انسان در تمثيل انسان معلق ،یک صورت
هستیشناختی تحت عنوان صورت ممتاز انسان یا «نفس» وجود دارد .بر این اساس ،تصور ،تصور یک
چيز (یک متعلق هستیشناختی) است که این چيز در تمثيل انسان معلق ،صورت یا نفس ناطقۀ او
است .پس برای تصور ذهنی ،متعلقی واقعی وجود دارد .درواقع ،در برابر ذهن انسان عالم واقع قرار دارد.
این نظریۀ ابنسينا دربارۀ داللت است .درواقع ذهن داللت میکند بر جهان ،بهنحویکه در عالم واقع
وجود دارد.1
بنابراین ،بوعلی به این دليل از بنيادی ترین سطح شناخت یا تصور خود آغاز میکند که تنها
معلوم هستیشناختی صادق که نمیتوان بههيچعنوان دربارۀ وجود واقعی او تردید کرد ،تصور مفرد وجود
خویش است و در ادامه سعی بر ساخت بنایی معمارانه مبتنی بر سایر تصورات دارد به نحوی که او را به
جهان معقولی در تطابق با عالم حاضر تبدیل کند؛ بههميندليل به تحليل تصورات میپردازد .نزد او
تصورات در ذهن انسان به اشكال گوناگون وجود دارند .ابتداییترین سطح تصورات را تصورات مفرد
تشكيل میدهند .تصورات مفرد یا کلیاند یا جزئی .از کنار هم قرارگرفتن تصورات مفرد نيز تصورات
مرکب ساخته میشوند .از کنار هم قرارگرفتن تصورات مفرد جزئی و کلی و مرکب نيز قضيه ساخته
میشود؛ ازاینرو ،ترتيبی شكل میگيرد که عبارت است از .1 :تصورات مفرد کلی .2 ،تصورات مفرد جزئی،
 .3تصورات مرکب .4 ،قضيه .به عبارت دیگر ،لفظ یا مفرد است یا مرکب و لفظ مفرد یا کلی است یا
جزئی .کلی نيز یا ذاتی است یا عرضی .تصورات کلی ذاتی عبارت است از :جنس ،فصل ،نوع ،و تصورات
کلی عرضی عبارت است از :عرض عام و خاصه .اجناس نيز تقسيم میشوند به :جنس عالی ،جنس یا
اجناس متوسط ،جنس سافل .در برابر این تصورات کلی نيز به این دليل که بوعلی اصالً بحث مقوالت را
بحثی متافيزیكی لحاظ میکند ،موجودات واقعی وجود دارند(خوانساری ،1382 ،ص .)12همانطور که ذهن
انسان شامل مفاهيم جنس عالی ،جنس متوسط ،جنس سافل ،نوع و فرد است ،عالم واقع نيز شامل جواهر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« .1الشی ،اما عین موجودة و اما صورة موجودة فی الوهم أو العقل مأخوذة عنها و ال یختلفان فی النواحی و االمم .و اما لفظة
تدل علی الصورة التی فی الوهم أو العقل معراة و اما کتابه دالة علی اللفظ و یختلفان فی االمم .فالکتابة دالة علی اللفظ و اللفظ
دال علی الصورة الوهمیة و العقلیة و تلک الصورة دالة علی االعیان» (ابنسينا1387 ،ب ،ص17ـ.)18
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به مثابۀ اجناس عالی ،انواع موجودات به مثابۀ نوع االنواع ،انواع موجودات بين جنس عالی و نوع االنواع
به مثابه اجناس متوسط و سافل و سایر انواع و درنهایت ،افراد موجودات است .بهعنوانمثال ،در برابر فرد
انسان در ذهن ،فرد انسان در عالم واقع ،و در برابر نوع ذهنی انسان ،نوع انسان در عالم واقع قرار دارد که
ذیل افراد موجود است .حيوان جنس سافل و نوع متوسط ،نامی جنس متوسط و نوع متوسط ،جسم ،جنس
متوسط و نوع سافل و درنهایت جوهر به مثابه جنساالجناس یا جنس عالی قرار دارد(طوسی ،1376 ،ص.)29
بنابراین ،در اندیشۀ بوعلی ما با دو نظام طولی مواجه هستيم .نظامی طولی از تصورات در ذهن و نظامی
طولی از موجودات در عالم واقع که این موجودات ذهنی داللت دارند بر این موجودات واقعی .به همين
دليل نيز ویژگی ممتاز قضيه که آن را در علم منطق مهم میسازد ،خبری بودن آن است(ابنسينا1383 ،ب،
صص .)32 ،25-11درواقع ،قضيه به ما از عالم واقع خبر و آگاهی میدهد که عالم واقع چگونه عالمی است:
«ازین لفضهاء مفرد ،گوناگون ترکيب آید و از ایشان ما را اکنون یكی گونه همیباید و این آنگونه است
که آن را قضيه خوانند و خبر خوانند و قول جازم خوانند»(ابنسينا1383 ،ب ،ص .)32نكتۀ بسيار مهم در
اندیشۀ بوعلی این است که شرط اخبار درست قضيه از عالم واقع یا صدق تصورات بسته به برقراری
نسبتی درست بين آنها و عالم واقع است .به عبارت دیگر ،یک قضيه زمانی صادق است که تصوراتی که
قضيه در مورد آنها است ،در عالم واقع نيز به همانگونه باشد که قضيه بيانگر آن است و اگر به نحو دیگری
باشد ،کاذب است؛ بنابراین ،در مطابقت به مثابه نظریۀ صدق بوعلی ،قصد بر ایجاد تطابق بين یک قضيه
با عالمی مستقل از ذهن است.1

 .2صدق
نظریۀ صدق نزد بوعلی نظریۀ تطابق است؛ یعنی نزد ابنسينا قضيه تنها در صورتی صادق است
که در تطابق با عالم واقع باشد(ابنسينا ،1394 ،ص)62؛ بنابراین ،باید بين قضيه و عالم نسبت درستی
برقرار باشد :نسبت صحيحی بين اجزای قضيه یعنی تصورات با صور هستیشناختی موجود در عالم و
همچنين ،نسبت صحيحی بين نحوۀ ترکيب تصورات در ساخت قضيه با نحوۀ ترکيب صور
هستیشناختی موجود در مصداق قضيه؛ بهعبارتدیگر ،برای تطابق گزاره با مصداق خود که عالم واقع
است ،الزم است که بين اجزای تشكيلدهندۀ گزاره و اجزای تشكيلدهندۀ مصداق گزاره و همچنين،

 .1اینكه نزد بوعلی تطابق عبارت از چيست و یا تطابق در نظر او چگونه حاصل میشود باید مستقالً بررسی شود .همچنين ،باید این
مطلب را مدنظر داشت که بوعلی جهان خارج را صرفاً جهان ماده نمی داند که امر تطابق تنها در مواجهه با آن صورت گيرد .عالم
عقل یا بهعبارت دیگر ،عقل فعال برای او دارای وجود واقعی و خارجی است؛ بنابراین ،همانطور که برخی قضایا برای صدق خود نياز
به تطابق با عالم ماده دارند ،برخی قضایا نيز برای صدق خود باید در تطابق با عالم واقعی و البته خارجی عقل فعال قرار گيرند.
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بين سنخ ترکيب اجزای گزاره و سنخ ترکيب اجزای مصداق گزاره نسبت درستی وجود داشته باشد.
برایناساس ،باید در برابر هر تصور مفرد یک صورت هستیشناختی مفرد ،و در برابر هر تصور مرکب،
یک وضعيت هستیشن اختی مرکب وجود داشته باشد .همين نسبت در ارتباط با تصورات کلی و جزئی
نيز صادق است .نوع ترکيب تصورات مفرد و مرکب برای تشكيل قضيه نيز باید با نوع ترکيب صور
هستیشناختی در مصداق گزاره تطابق داشته باشد .قضيۀ صادق نزد بوعلی با رعایت تمام این نكات
ساخته میشود .اما چنين قضيهای تنها گزارشگر مجموعهای از تصورات موجود در ذهن است .درواقع،
تا بدینجا ما هنوز پای خود را فراتر از معلومات قرار ندادهایم .ما بهواسطۀ قضایای موجود در ذهن تنها
به قسمتی از عالم دسترسی داریم که از آن باخبریم .ابنسينا برای کشف امر مجهول با توسل به
معلومات ،ایساغوجی را الگوی خود قرار میدهد و از نسخۀ نوافالطونيان برای حل این مسئله استفاده
میکند.1

تحليل ذهن و تشكيل جهان
ابنسينا با دراختيارداشتن ایساغوجی به تشكيل جهان خود اقدام میکند .او برای کشف امر مجهول ،نياز به
دو قضيۀ صادق دارد ،بهنحویکه قرارگرفتن آنها در کنار یكدیگر ذهن را به نتيجهای میرساند که ضرورتاً
صادق است .درواقع قياس در صورت صحت ماده و صورت ،به قضيهای می انجامد که آن ،ضرورتاً در تطابق
با عالم واقع است .حال نكته اینجا است که در نتيجۀ قياس ،ما با قضيه یا مجموعه تصوراتی روبهرو هستيم
که ممكن است الزاماً از تطابق آنها با عالم واقع بهنحو مستقيم و رو در رو بیاطالع باشيم و صرفاً چون این
مجموعه تصورات از شكلگيری قياس با ماده و صورتی درست به دست آمدهاند ،به تطابق آن با عالم واقع
یقين حاصل کنيم .درواقع ،در نتيجۀ قياس ،ما تنها با مجموعهای از تصورات روبهرو هستيم و نه در مواجهۀ
مستقيم با عالم واقع ،اما چون قياس ما دارای صورت درستی بوده و از قضایایی با مادۀ درست تشكيل یافته
است ،ما به صدق نتيجۀ آن یقين خواهيم داشت(ابنسينا1433 ،هـ ،ص78 ،54ـ .)79این یقين بدین معنا است که
هرچند ممكن است دسترسی مستقيمی به عالم واقع وجود نداشته باشد ،یقيناً به صورتی است که در نتيجۀ
قياس برای ما ترسيم میشود« :کل معرفة و علم؛ فاما تصور و اما تصدیق»(همو1387 ،ب ،ص)7؛ بنابراین،
برای استفادهکننده از نتيجۀ قياس (برهانی) ،جهانی شكل میگيرد که هرچند میتواند با آن در ارتباط مستقيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« .1القسم االول ،یتبين فيه اقسام االلفاظ و المعانی من حيث هی کليۀ و مفردۀ و یشتمل عليه کتاب ایساغوجی تصنيف فرفوریسوس
و هو المعروف بالمدخل»(ابنسينا1387 ،الف ،ص.)115
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نباشد ،اما به حقيقت آن علم دارد و آن را از مشاهدۀ تصورات مفرد ،مرکب ،کلی و جزئی آمده در قضيۀ منتج
از قياس ،درک میکند« :ادراک شیء ،تمثل حقيقت آن نزد مدرِک و مشاهدۀ آن است»(همو ،1396 ،ص.)237

شكلگيري دو گونه جهان اخالقی
جهان موضع عمل انسان است .انسان با عمل خود در جهان تصرف ،و تغييراتی را ایجاد میکند و به
آن صورت تازهای میبخشد .ابنسينا تعریف خاصی از رفتار اخالقی و غيراخالقی دارد .نزد او اگر رفتار
ما مبتنی بر قواعد اخالقی باشد جهانی که به تبع رفتار انسان صورتگری میشود جهانی اخالقی
خواهد بود ،اما اگر رفتار انسان مبتنی بر هرچه غير از مبادی اخالقی باشد ،رفتار انسان منجر به ساخت
جهانی غيراخالقی خواهد شد؛ بنابراین ،آنچه در صورتگری انسان در عالم و ساخت جهان اخالقی یا
غيراخالقی مهم است ،مبادیای است که انسان بر اساس آنها به عمل خود در عالم شكل میدهد.
شناخت رفتار درست اخالقی نزد بوعلی از ساخت قياسی شكل میگيرد که از مقدمات صادقی
برخوردار باشد .بهعبارتدیگر ،برای رسيدن به حكم اخالقی ،ذهن از شناخت خود نسبت به علم کلی و
علم به وضع موجود جزئی ،به ساخت یک قياس اقدام میکند .قياس برهانی به دليل اینكه در تشكيل
آن ،ذهن ضمن رجوع به مسائل مطرح در جامعه جهت کسب مقدمۀ جزئی قياس خود ،مقدمۀ کلی مورد
نياز را با رجوع به عقل فعال کسب کرده است ،از مقدماتی تشكيل شده است که ما به صدق آنها یقين
داریم .قياسی که از چنين مادهای تشكيل یافته است اگر از صورت درستی نيز بهرهمند باشد ،نتيجۀ یقينی
و صادقی را نيز به همراه دارد و بهدرستی بایدکردهای انسان را برای او مشخص میکند(ابنسينا،1396 ،
ص .)165اما مسئله این است که نزد بوعلی اینگونه به نظر میرسد که عامۀ مردم ضمن اینكه در فهم
خود از جهان اقدام به تشكيل قياس خاصی نمیکنند ،در نحوۀ عمل خود نيز از نوع مشهوراتی استفاده
میکنند که در شكلگيری خود به هيچ امر صادقی مبتنی نيستند(همان ،ص .)127مشهورات قضایای اخالقی
کسبشده از محيط زندگی ،نظير خانواده و جامعه است« :اما مشهورات که جز مشهوری ندارند ،مقدماتیاند
که عامّه و مانند عامّه چنين پندارند که اندر طبع خرد باول کارست و نه چنان بود و ليكن از کودکی مردم
آن شنود و همۀ شهرها یا بيشتر شهرها بر آن اتفاق کرده باشند»(همو1383 ،ب ،ص120ـ .)121مشهورات
احكامی هستند که انسان از کودکی با آنها روبهرو شده و با این دسته آرای اخالقی بزرگ شده است.
همچنين ،با توجه به این آرا و عادت به عمل بر اساس این قبيل احكام به برخی امور میپردازد و البته ،از
برخی دیگر نيز اجتناب میکند(همان ،1375 ،ص .)282در شكلگيری این احكام نه تصور مفردی بررسی
میشود و نه تصور مرکبی ایجاد میشود ،نه به نوع قضایا دقت میشود و نه داللت آنها بر عالم بررسی
میشود .از کنارهم قرارگرفتن این سنخ از قضایا نيز قياسی ساخته میشود که در آن ،ذهن برای کسب
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مقدمات کلی و جزئی تنها به سطح جامعه رجوع میکند و مبتنی بر مشهورات است.
نزد بوعلی قياسی که ضمن آن ،سنخ زبان اخالق عامۀ مردم روشن میشود ،از نوع قياسهای
برهانی نيست که دارای مقدمات یقينی باشد؛ بلكه قياسی ظنی و جدلی است که ذهن برای کسب
حكم اخالقی ،مبتنی بر این مقدمات مشهور میسازد و بهرهمند از مقدماتی غيرمبرهن و دارای نتيجهای
شبهیقينی است و الزاماً در تطابق با عالم واقع نيز نيست(1جعفریان و موسوی کریمی ،1395 ،ص .)30آرای
مشهور نيز نزد بوعلی قراردادی هستند(ابنسينا ،1375 ،ص« :)64مشهور آن بود که عامۀ مردم بپذیرند»
(همو1383 ،ب ،ص)123؛ یعنی آرای مشهور بر اساس توافقهای اجتماعی و بين افراد یک جامعۀ خاص
شكل میگيرد .البته باید در نظر داشت که عامۀ مردم اصل عدالت را میپذیرند و به شرافت علم باور
دارند ،اما پذیرش ایشان نه از این جهت است که معيار درستی این باورها ابتنای آنها بر اوليات است،
بلكه تنها به این دليل است که درستبودن این قبيل مسائل در جامعه مشهور است و از طرف عامه
پذیرفته میشود .معيار صدق در مشهورات حتی اگر این مشهورات مثل مواردی چون پذیرش اصل
عدالت یا شرافت علم ،مبتنی بر اوليات نيز باشد ،به جنبۀ مشهوری آنها برمیگردد .نزد عموم ،عبارتی
صادق است که در بين مردم مشهور باشد .از سنخ قراردادیبودن احكام اخالقی و لحاظ این امر که
آنها از سنخ مشهوراتاند ،با واقعگرایی اخالقی بوعلی در تضاد است .درواقع ،با واردکردن پای
قراردادهای اجتماعی و لحاظ مشهوربودن مقدمات تشكيلدهندۀ قياس اخالقی ،مفهوم نسبيت اخالقی
نيز وارد میشود و بنيان واقعگرایی اخالقی را سست میکند(جوادی ،1391 ،ص .)166بهعبارتدیگر ،تفاوت
بين انواع قياس به مادۀ تشكيلدهندۀ هر یک از آنها باز میگردد .تفاوت بين قياس یقينی با قياس
جدلی نيز به سنخ مقدماتی باز میگردد که تشكيلدهندۀ هر یک از آنها است .مقدمات تشكيلدهندۀ
قياس یقينی الزاماً صادق ،و در تطابق با عالم واقعاند ،اما مقدمات قياس جدلی اینگونه نيست .مقدمات
نيز گزارههایی هستند که از همنشينی تصورات ذهنی گوناگون تشكيل یافتهاند؛ بنابراین ،تفاوت بين
انواع قياسات بهنحو عام و قياس برهانی و جدلی بهطورخاص به سنخ تصوراتی باز میگردد که
تشكيلدهندۀ هر یک از آنها است .ابنسينا به سنخ تصوراتی که تشكيلدهندۀ اجزای زبان اخالق ما
هستند ،اشاره میکند .او معتقد است که احكام اخالقی که در جامعه رواج یافتهاند ،از اجتماع کسب
شدهاند و بهدليل شهرت و معروفيت آنها در جامعه پذیرفته شدهاند؛ بنابراین ،معيار صدق این سنخ از

 .1این قياس مبتنی بر هر سنخ مقدمه ای (چه مشهور و چه بدهی) که باشد ،حكم نهایی درمورد بایدکردهای انسان را نتيجۀ حاصل
از این قياس مشخص میکند.
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تصورات مطابقت آنها با آرای همگان است1؛ درواقع ،این سنخ از تصورات به واسطۀ تعليم از اجتماع
کسب میشوند ،درحالیکه مقدمات قياس برهانی از اوليات محض عقلی هستند(ابنسينا،1375 ،
ص64ـ« :)65اما مشهورات ،چون اوليات و امثال آن ،پذیرفته میشوند ،اما پذیرش آنها به این دليل
نيست که قبول آنها ]به لحاظ منطقی[ واجب است ،بلكه به این دليل است که عموم به آن اعتراف
دارند»(ابنسينا ،1396 ،ص126ـ .)127احكام اخالقی مشهورات ،ممكن است مطابق با عالم واقع باشند یا
با واقع در تطابق نباشند ،اما اوليات محض عقلی بهنحو ضروری در تطابق با عالم واقع هستند(همان،
ص .)127نكتۀ مهم آنكه هرچند ممكن است مشهورات در تطابق با عالم واقع نيز باشند ،اما معيار صدق
در آنها تطابق با آرای همگانی است .درصورتیکه در قياس برهانی معيار صدق تطابق با عالم واقع
است؛ پس زبان اخالق اگر در تطابق با رأی مشهور اجتماع نباشد ،حتی اگر در تطابق با عالم واقع نيز
باشد ،مورد پذیرش جامعه نيست و نزد آحاد جامعه صادق نخواهد بود .احكام مشهور نيز درنتيجۀ قياس،
معلول تصورات تشكيلدهندۀ خود هستند؛ درواقع ،هرچند بوعلی برای تشكيل قياس اخالقی خود بنایی
معمارانه از تصورات را با اندیشه و تأمل و دستآویز قراردادن صدق و حق و برهان به وجود میآورد و
در تمام مراتب سعی بر تطابق این مفاهيم با عالم واقع دارد ،اما عامۀ مردم به این مضامين پایبند
نيستند و ضمن عدم رجوع به این سنخ از تصورات و تأمالت برهانی ،تنها به احكام مشهور اجتماع خود
اکتفا میکنند .معلوماتی ،وهمی ،ظنّی و خيالی که هرچه باشد در تطابق با عالم واقع قرار ندارد؛ اما از
وجهی دیگر ،تصوراتی که مقدمات قياس منجر به جهان اخالقی ما را تشكيل میدهند ،میتوانند در
تطابق با عالم واقع باشند .درواقع ،قياسی که منجر به شكلدهی رفتار و به تبع ،ساخت جهان اخالقی
ما میشود میتواند دارای مقدماتی از سنخ اوليات محض عقلی باشد .2درواقع ،نزد بوعلی برخی هستند
که مادۀ قياسی را که برای آنها منجر به ساخت جهان اخالقی میشود ،از اوليات محض عقلی میسازند
و ضرورتاً به جهانی یقينی و مطابق با واقع رهنمون میشوند .برای این افراد جهان اخالقی ،جهانی

 « .1و یخصه فی المشارکة أن المصلحة تدعو إلی أن تکون فی جملة األفعال التی من شأنه أن یفعلها أفعال ال ینبغی له أن
أن یفعلها ،فیعلم ذلک صغیرا و ینشأ علیه .و یکون قد تعوّد منذ صباه سماع أن تلک األفعال ینبغی أن الیفعلها ،حتی صار هذا
االعتقاد له کالغریزی له ،و أفعال اُخری بخالف ذلک ،و تسمی االُلی قبیحة ،و االُخری جمیلة» (ابنسينا ،1375 ،ص.)282

 « .2و إما مایورد من حدیث الظلم و العدل و من حیث أفعال یقال :إنها من الظلم و أفعال مقابلة لها و وجوب ترک هذه و
األخذ بتلک ـ علی أن ذلک من المقدمات األولیة ـ فغیر واجب وجوباً کلیاً ،بل أکثره من المقدمات المشهورة التی جمع علیها
ارتیاد المصالح و لعل فیها ما یصحّ بالبرهان بحسب بعض الفاعلین .و إذا حقّت الحقائق فلیُلتفَت إلی الواجبات ،دون أمثالها»
(ابنسينا ،1396 ،ص.)338
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عقالنی است .جهانی که عالم خارج در آن از عقل فعال افاضه یافته و در عقل ایشان نيز به واسطۀ
افاضۀ عقل فعال ترسيم یافته است .جهان توسط عقل فعال از ماده و صورت تكوین مییابد .ویژگی
خاص صورت فعليت آن است(ابنسينا1404 ،هـ ،ص .)68فعليت خاص ماده نيز قابليت پذیرش صور
گوناگون است(همو ،1394 ،ص .)81حال اگر ویژگی خاص صورت ،فعليت آن است و ماده نيز به نوعی،
برخوردار از فعليت است ،پس ،ماده نيز ماهيتاً از سنخ صورت است(همان ،ص)81؛ بنابراین ،عالم یكسره
تكوینیافته از صورت است .صورت ،ماهيتاً از سنخ عقل است(همان ،ص .)382بنابراین ،عالم ماده ماهيتاً
از سنخ عقل است .امر عقالنی برای انسان عاقل ،معقول واقع میشود؛ بنابراین ،انسان میتواند عالم
برخوردار از ماهيت عقلی را ذیل توانایی دستگاه عاقلۀ خود شناسایی کند .این ،شناختی صادق از جهان
خارج است ،اما اگر دستگاه ادراکی انسان ،عالم را در مراتب خيال و وهم شناسایی کند ،طبيعتاً شناخت
صادقی از عالمی که ماهيتاً از سنخ عقل است ،اتفاق نيفتاده است؛ ازاینرو ،تصورات غيرعقلی از عالم
منجر به ساخت جهانی موهوم و مخيل و غيرواقعی در برابر انسان میشود؛ پس ما در حكمت عملی
ابنسينا با دو جهان اخالقی مواجه هستيم :جهانی ظنّی و وهمی و خيالی ،و جهانی برهانی و یقينی.
این دو جهان نيز در برابر دو دسته از افراد شكل میگيرند :آحاد مردم و بعض الفاعلين .درواقع ،دو سنخ
از تصورات برای دو دسته از مخاطبان بوعلی به ساخت دو گونه جهان اخالقی منجر میشود یا دو سنخ
از تصورات به دو گونه عالم داللت میکنند :سنخی از تصورات که به واسطۀ تعليم از جامعه کسب
میشوند و سنخی از تصورات که ضمن ساخت بنایی معمارانه از تصورات و تصدیقات و ضمن قرارگيری
در قياس برهانی ،منجر به شكلگيری عالم واقع در ذهن میشوند .در ادامه بوعلی سعی میکند اختالف
در شناخت درست عالم را بين مخاطبان خود از بين ببرد و جهانی یکدست اخالقی را برای تمامی
مخاطبان خود از حكما تا مردم عادی به وجود بياورد.
بوعلی به تمایزی بين مشهورات و مشهورات مبتنی بر اوليات قائل است .مشهورات سنخ احكام رایج
در جامعه است که میتواند مبتنی بر اوليات باشد و یا هيچ اتكایی به اوليات نداشته باشد؛ بنابراین ،آرای
مشهور گاه به یقينيات ارجاع میشود و گاه نمیشود .حال این پرسش مطرح میشود که چه زمان آرای
مشهور مبتنی بر اوليات است؟ زمانی مشهورات مبتنی بر اوليات خواهد بود که توسط حاکم حكيم در
قالب قانون به جامعه تسری یافته باشد .درواقع ،تفاوت بين مشهور مبتنی بر اوليات و سایر مشهورات،
به محل وضع آنها باز می گردد .اگر حاکم حكيم ذیل اتصال به عقل فعال به حكمی دست یابد و این
حكم را در قالب قانون به جامعه تسری دهد ،این حكم مشهور در جامعه ،مبتنی بر اوليات خواهد بود؛
چرا که ذیل تتبعات عقلی یک حكيم به دست آمده و حكيم برای کسب آن ،مقدمات عقلی را لحاظ
کرده و پس از آن ،این حكم را به جامعه تسری داده است .در غير این صورت مشهورات رایج در جامعه
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مبتنی بر یقينيات نيست؛ بنابراین ،تمام مشهورات قابل ارجاع به یقينيات نيست ،اما درنهایت مشهورات،
تعيينکنندۀ احكام اخالقی برای آحاد مردم ،و اوليات برای حكيمان است .مشهورات چون در برابر آحاد
مردم مطرح است ،حتی اگر جزو اوليات نيز باشد ،صدق آن مبتنی بر مشهور بودن آن است .به همين
دليل نيز بوعلی در منطق اشارات تأکيد دارد که «قياسهای جدلی از مشهورات و تقریریات تأليف یافته
است ،خواه این مشهورات و تأليفيات واجب ،ممكن یا ممتنع باشد»(ابنسينا ،1396 ،ص.)165
نكته مهم آن است که عمل مردم تنها بر اساس مشهورات است؛ بنابراین ،بوعلی قصد دارد قواعدی
را در جامعه شهره کند که مبتنی بر آنها ،تمام دستورالعملهای رفتاری آحاد جامعه مستخرج از اوليات
باشد و نه مشهورات .مردم احكام اخالقی خود را از اعتماد به مشهورات حاکم در جامعه کسب میکنند؛
بههميندليل ،بوعلی با بهحاکميترساندن حكيم ،قوانين جاری در جامعه را به قوانين اخالقیِ عقالنی
تبدیل میکند تا اگر قرار است عمل آحاد جامعه مبتنی بر مشهورات باشد ،عمل آنها مبتنی بر مشهوراتی
باشد که از اوليات عقلی مستخرج است .اینجا دیگر سخن از قرارداد و توافقات اجتماعی نيست .در جامعهای
که ریاست آن با حكيم است ،به دليل ابتنای قوانين حاکم بر جامعه بر عقل ،عمل مردم نيز بر اساس
مشهورات مبتنی بر اوليات صورت خواهد گرفت .قوانين وضعشده توسط حاکم حكيم مبتنی بر اولياتاند
و حاکم با ابتنای بر استدالل و برهان به آنها دست مییابد و ذیل تدوین قوانين ،آنها را در جامعه شهره
میکند؛ بنابراین ،عامۀ مردم به مشهوراتی عمل خواهند کرد که پيشتر ،حاکم آنها را با رجوع به اوليات به
دست آورده است .بوعلی سعی میکند که جامعه را با رواج مشهورات مبتنی بر اوليات ،اخالقی کند .او با
تسری مشهوراتِ مبتنی بر اوليات به جامعه ،شناخت مردم از احكام اخالقی خود را مبتنی بر اوليات میکند
و موفق میشود که ساخت جامعۀ یکدست اخالقی را بهنحوی فلسفی مطالعه کند؛ اما آیا جهان معمارانۀ
ابنسينا که مبتنی بر تصور و تصدیق ،در قالبی برهانی شكل یافته است از وضع حاضر ،بهعنوان واقعيتی
که با قرارگيری در آن دچار مواجهات اخالقی میشویم ،دور نيست؟

نقش معرفت در تشكيل جهان اخالقی برهانی
نزد بوعلی شناخت انسان با دریافت حسی از عالم و ذیل فرایند تجرید آغاز میشود(ابنسينا1404 ،هـ ،ص.)82

مواجهات حسی انسان برای درک اخالقيات نيز ابتدا در برابر خانواده و جامعه است و انسان با رجوع به
آموختههای خود از این سطح ،خوب و بد رفتار خود را تشخيص میدهد؛ بنابراین ،شناخت عامۀ مردم مبتنی
بر وضع موجود است .اما نزد ابنسينا قراردادن مقدمهای جزئی جهت ساخت قضایای اخالقی این مسئله را
مرتفع میسازد و به دليل واردکردن امر واقع در ساخت اینگونه قضایا صورت میگيرد .بوعلی در مباحث
متافيزیكی خود به دليل واردکردن مسئلۀ طبيعت در ساخت جهان بهطور عام ،و انسان بهطور خاص ،قائل
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به شكلگيری خُلقهای گوناگون برای جوامع گوناگون میشود .درواقع ،طبيعت که در ساخت انسان دخيل
است ،بهدليل برخورداری از تنوع ،منجر به شكلگيری انسانها با انواع طبعها و خُلقهای گوناگون میشود.
این مورد باعث شكلگيری اخالقيات گوناگون در جوامع مختلف و تنوع فرهنگی در ميان انسانها میشود.
ابنسينا ذیل توجه به این امر و پذیرش این تنوع فرهنگی و البته خلقی بين آدميان ،با قراردادن جزئيات
بهعنوان مقدمۀ قياس اخالقی خود ،نسبيت بهوجودآمده از این امر را در اخالق خود میپذیرد ،1اما سعی
میکند با اضافهکردن مقدمهای کلی در قياس خود ،همين نسبيت بهوجودآمده را نيز محدود کند و آن را با
معيار عقل بسنجد .درواقع ،هرچند درست است که معرفت انسان از امر محسوس آغاز میشود ،اما به همين
معيار محدود نمیماند ،بلكه انسان میتواند با ارتقای معرفتی خود عالوه بر ادراکات محسوسات به سنخی
از ادراکات دست یابد که بهنحو مستقيم و بدون دخالت امر محسوس ،افاضهیافته از عقل فعالاند .نمونۀ
مشهور این سنخ ادراکات نزد بوعلی تمثيل انسان معلق است .در این تمثيل بوعلی تمامی ادراکات محسوس
انسان را معلق میکند ،اما درعينحال هنوز برای آدم نوع خاصی از ادراک باقی است که آن نيز چون از سنخ
معرفت است ،محصول افاضۀ عقل فعال است ،اما اینبار بدون دخالت امر محسوس؛ بنابراین ،میتوان ذیل
ارتقای قوای معرفتی به شناختی دست یافت که برآمده از مواجهه با امر محسوس نباشد .نزد بوعلی برخی
اینگونهاند .برای ایشان مقدمات برهان منجر به حكم اخالقی از سنخ اوليات است .یعنی «مشهور»
بهدستآمده از جامعه نيز نزد ایشان جزء اوليات است و بهعنوان مقدمۀ قياسی برهانی لحاظ میشود .2ازاینرو،
مقدمات قياس اخالقی «بعض الفاعلين» نيز از شناخت امر جزئی بهعنوان وضع موجود بینياز نيست ،اما
این جماعت در شناخت جزئيات نيز به شرایط تشكيل برهان پایبند هستند .بههميندليل ،جزئيات قياس
نيز برای آنها صادق است و قياس اخالقی را به وجود میآورد که در کنار کليات صادق ،یقينی و در تطابق
با عالم واقع است .اشتراک در فهم جهان واقع ،ذیل رسميتبخشی به نسبيت فرهنگی ،جهانی همگون برای
این دست از مخاطبان بوعلی به نحوی به وجود میآورد که« :چون جمع شوند ،این وصيت قبول کنند»(ابن-
سينا ،1389 ،ص .)340بسياری از توصيههای اخالقی بوعلی در داستان رساله الطير در برابر این جماعت است.
بوعلی در این داستان «بعض الفاعلين» اشارات را «برادران حقيقت» خود مینامد .پيوند ایشان را از قرابت

 ...« .1و التی تخصّ شریعة شریعة بحسب قوم قوم و زمان زمان»(ابنسينا1387 ،الف ،ص.)109

...« .2تتولد فیه بین العقل العملی و العقل النظری اآلراء التی تتعلق باألعمال و تستفیض ذائعة مشهورة مثل :أن الکذب قبیح ،و
الظلم قبیح ،العلی سبیل التبرهن ،و ما أشبه ذلک من المقدمات المحدودة االنفصال عن األولیات العقلیة المحضة فی کتب
المنطق و إن کانت إذا برهن علیها صارت من العقلیة أیضا علی ما عرفت فی کتب المنطق»(همو ،1375 ،ص64ـ.)65
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الهی و الفت ایشان را از مجاورت علوی میداند .دليل نزدیكی آنها به یكدیگر نيز این است که دلهای هم
را به چشم حقيقت مینگرند .این تمثيالت رساله الطير باید در تحقيقی معرفتشناختی به زبان علم تفسير
شود ،اما در اینجا همين قدر کافی است که بدانيم قسمی از انسانها نزد بوعلی مطرحاند که از نسبيتهای
فرهنگی میگذرند و با جمعشدن خود ،به فهمی بيناألذهانی به نحوی دست مییابند که مخاطب مشترک
توصيههای بوعلی قرار میگيرند .در برابر جهان مشترک این جماعت ،جهان متكثری از طبایع و خُلقها و
نسبيتها وجود دارد« :که چون این قصه بشنود (خالف مواجهۀ بوعلی با برادران حقيقت) گفت پندارم که
تو را ثری رنجه میدارد یا دیو در تو تصرف کرده است .به خدای که تو نپریدی بلكه عقل تو پرید و تو را
صيد نكردند که خرد تو را صيد کردند»(همان ،ص)343؛ بنابراین ،در ابتدا دوگونه جهان در مواجهه با دو دسته
از مخاطبان بوعلی شكل میگيرد که ماهيتاً از هم متمایزند :جهان برادران حقيقت ،واقعی و از ساختههای
خداوند است و او در آن حاضر است ...« :پس گفت به سر این کوه ،شهری است که حضرت ملک آنجا است
 ...آمدیم تا بدین شهر به فضای حضرت ملک نزول کردیم  ...پس به حجرهای رسيدیم و چون قدم در
حجره نهادیم از دور نور جمال ملک پدید آمد .در آن نور دیدهها متحير شد و عقلها رميده گشت و بيهوش
شدیم»(همان ،ص342ـ ،)343و جهانی وهمی و خيالی برای آحاد مردم .در ادامه ،همين ادراک معقول یا مخيل
از عالم بهعنوان منشأ رفتار انسان عمل میکند و باعث میشود که رفتار مخاطبان بوعلی نيز ،براساس
معقوالت یا مشهورات ،به جهان اخالقی یا غيراخالقی آنها شكل دهد .بعد از این ،تمام تالش بوعلی در
اخالق خود برای ازبينبردن این تمایز و نزدیککردن جهان اخالقی عموم مردم به جهان اخالقی خواص
مردم است که این کار را از طریق بسط قانونِ برساخته از مشهوراتِ مبتنی بر اوليات در جامعه انجام میدهد.

نتيجهگيري
ابنسينا در متافيزیک اخالق خود ،با دو سنخ جهان اخالقی متفاوت روبهرو است .آن چيزی که به
شكلگيری این دو جهان اخالقی متفاوت منجر شده است ،ميزان معرفت افراد از اخالق و مبادی آن
و دستورات عملكردی آن است .اگر شناخت انسان از تمام این موارد ،معلول آموزشهای محيط فرهنگی
و جامعهای باشد که در آن زندگی میکند ،خوب و بد اخالقی را به نحوی درک میکند و در عالم بدان
نحو عمل میکند و آن را به شكلی برای خود میسازد که اقتضائات قومی طلب میکند؛ اما اگر اخالق
و مبادی آن و دستورالعملهای رفتاری آن را از منابع واقعی آنها دریافت کند ،در عالم واقع آنگونه عمل
میکند که با خواست این مبادی همراه است و عالم را به نحو دیگری برای خود کامل میکند؛ بنابراین،
به ميزان معرفت افراد ،دو جهان اخالقی متفاوت در برابر آنها تشكيل میشود :جهانی که میتواند
معلول رفتار منبعث از آرای مشهور باشد و غایت خود را پيشبرد مصالح زندگی معمول قرار دهد ،و
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جهانی که میتواند منبعث از مقدمات یقينی و قياس برهانی باشد و غایت خود را خواست خداوند و
پيشبرد ارادۀ او بداند.
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