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چکیده
جهان اخالقی نزد ابنسینا چیست و عمل انسان باید چگونه باشد تا به ساخت آن منتهی شود؟ از
آنجا که جهان کثرت ،معلول ارادۀ خداوند بوده و به واسطۀ سلسله مراتبی از عقول به وجود آمده
است ،ماهیتاً از سنخ عقل است .انسان نیز میتواند به عنوان مجرای ارادۀ الهی در عالم عمل کرده
و با ادراک معقول از عالم ،صور معقولی را به آن اضافه کند .بنابراین ،شرط عمل اخالقی برای او
شناخت معقول از عالم است و با این شناخت ،رفتار او به ساخت جهانی عقالنی منتهی خواهد شد.
اگر شناخت انسان از عالم از هر منبع معرفتی دیگری غیر از عقل حاصل شده باشد ،جهان به
خوبی شناخته نشده و قواعد عمل انسان در این عالم نیز به خوبی شناخته نخواهد شد .بنابراین،
برای شناخت جهان اخالقی ابنسینا ابتدا باید ماهیت عالم را شناخت و سپس ،به ماهیت رفتار
اخالقی نزد انسان پی برد و در آخر ماهیت جهان اخالقی او را بهدرستی تعریف کرد .بر این
اساس ،این تحقیق نیز از تالش جهت شناخت ماهیت عالم آغاز میشود و با تحقیق دربارۀ منشأ
رفتار اخالقی برای انسان سعی میکند ماهیت جهانی را بشناسد که با اضافهشدن صور حاصل از
رفتارهای اخالقی انسان به عالم شکل میگیرد.
کلید واژگان :ابنسینا ،جهان اخالقی ،ماهیت عالم ،ماهیت رفتار ،عقل
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1ـ تاريخ دريافت اوليه مقاله1931//5/52 :؛ تاريخ پذيرش نهايي1931/2/1 :
 اين مقاله مستخرج از رساله دکتری مي باشد.
mortezashajari@gmail.com
5ـ استاد گروه فلسفه دانشگاه تبريز ،تبريز ،آذربايجان شرقي ،ايران
3ـ دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تبريز ،آذربايجان شرقي ،ايران(نويسنده مسئول)
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مقدمه
انسان با رفتار خود به جهاني که در آن زندگي ميکند ،شكل ميدهد .جهاني که ميتواند ذيل رفتار
درست انسان بهنحوی صلحآميز و مسالمتجويانه پذيرای زندگي سعادتآميز انواع موجودات حاضر در
خود باشد؛ بنابراين ،جهاني که در آن همگان بتوانند سعادت خاص خود را کسب کنند ،معلول رفتار
اخالقي انسان است .بوعلي رفتار انسان را در ساحت عقل عملي بررسي ميکند .به عبارت ديگر،
رفتار معلول کارکردهای فعلي خرد عملي است .ابنسينا به مسئلۀ کارکرد عقل عملي در دو موضع از
رسالۀ عيون الحكمه و نفس شفا بهطور مفصل پرداخته است که برای فهم آن بايد هر دو را در کنار
هم لحاظ کرد .وی در عيون الحكمه ابتدا کارکرد نفس ناطقه را به سه قسمت تقسيم ميکند:
ادراکي ،فعلي ،انفعالي .کارکرد ادراکي آن ،تصور معاني کلي و تعقل در امور جزئي است ،کارکرد
انفعالي آن ،ايجاد انفعاالت نفساني چون خجالت ،حيا ،خنده و گريه است و کارکرد فعلي آن ،اعمال
اراده و انجام رفتار اخالقي پس از تصور معاني کلي و تعقل در امور جزئي است(ابنسينا1311 ،م ،ص-01
 .)05از بين اين مراتب ،بوعلي انفعاالت نفس را کيفيات عارض بر آن ميداند ،ادراک کليات و جزئيات
کارکرد خاص عقل نظری است و کارکرد عقل عملي را استنباط و تشخيص بايدکردها در تدبير امور
روزمره و رفتارهای اخالقي معرفي ميکند .1اما نكتۀ مهم در بررسي کارکرد خرد عملي مسئلۀ هستي
بخشي است که ذيل تدبير امور و فعل اخالقي اتفاق ميافتد(ابنسينا ،1932 ،ص.)10
ابنسينا کار علمي خود را با شناخت از جهان خارج آغاز ميکند .او ميگويد« :چيزها دو گونه
است ،يكي آن است که هستي وی به فعل ما است و يكي آن است که هستي وی نه به فعل ما
5
است .مثال نخستين ،کردارهای ما ،و مثال دوم زمين و آسمان و حيوان و نبات» (ابنسينا1919 ،الف،
ص1؛ همو1099 ،هـ ،ص .)15از اين صراحت بوعلي پيداست که انسان با رفتار خود چيزی را به وجود
ميآورد يا هستي خاصي را به عالم اضافه ميکند .9در واقع ،انسان با رفتار خاص خود يک نوع هستي
خاص را به هستيهای پيشتر موجود در عالم اضافه ميکند .بيان بوعلي گويای اين مقصود است که
کارکرد خاصي از عقل ،موجوداتي را به جهان خارج اضافه ميکند .طبيعتاً اين مورد جزو کارکردهای

1ـ ادراک اعم از کلي و جزئي ذيل فرايند معرفتي تجريد حاصل ميشود که در ساحت خرد نظری اتفاق ميافتد .خرد نظری بعداً
دريافت داشتههای کلي و جزئي خود را در اختيار خرد عملي قرار ميدهد .خرد عملي با سنجش ميان جزئيات و کليات ،به استنباط و
تصميمگيری در بايدکردهای خود ميپردازد و به واسطۀ اعمال رفتار ،صورت خاصي را به عالم اضافه ميکند.
5ـ برای آگاهي بيشتر نک به :فارابي ،1911 ،ص19

9ـ برای آگاهي بيشتر نک به :فارابي ،1913 ،ص119
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عقل نظری نيست؛ بنابراين ،هستيبخشي در جهان خارج کار عقل عملي است .کار عقل عملي
استنباط و تعقل در برخي امور جزئي است که بايد بر حسب اختيار انجام داده شوند يا نشوند .اين امور
جزئي خود شامل سه حيطهاند .1 :رفتار معمول و روزمرۀ انسان .5 ،استنباط حسن و قبح اخالقي.9 ،
استنباط صنايع عملي .بوعلي در نفس شفا صراحت دارد که تمام اين امور جزئي پديدآينده و از بين
رونده هستند .از اين بيان او پيدا است که عقل عملي اين سنخ از موجودات را پديد ميآورد(ابنسينا،
 ،1932ص10؛ همو1311 ،م ،ص.)05-01

با اين حال ،سؤالي که به وجود ميآيد ،اين است که صورتي که در نتيجۀ رفتار انسان به عالم
اضافه ميشود 1بايد دارای چه ويژگيهايي باشد که نزد بوعلي بتوان رفتار بهوجودآورندۀ آن را رفتاری
اخالقي به حساب آورد و جهاني که از اضافهشدن چنين صورتي شكل ميگيرد ،دارای چه ماهيتي
خواهد بود؟ قطعاً با پاسخ به اين دو پرسش مواضع مقابل آنها نيز روشن ميشود؛ يعني ميتوان
فهميد که اوالً رفتار غير اخالقي چگونه رفتاری است و دوم آنکه جهاني که معلول اضافهشدن صور
غيراخالقي به آن است ،ماهيتاً چگونه جهاني خواهد بود.
برای پاسخگويي به اين سؤاالت ابتدا نشان داده خواهد شد که نگاه بوعلي نسبت به عالم چگونه
است و عالم نزد او چگونه تشكيل يافته است و ماهيت آن چيست؟ سپس با فرض عمل انسان در
عالم ابتدا به ماهيت عمل اخالقي ميپردازد و ضمن نشاندادن اينهماني ماهيت معقول عالم و رفتار
انساني نشان داده خواهد شد که ماهيت جهان اخالقي چگونه از کنار هم قرارگرفتن معقول صور
برساخته توسط انسان و صوری که توسط عقل فعال بهوجود آمدهاند ،شكل ميگيرد.

تکوین عالم
نوع انسان دارای نفوس ناطقه کثير (افراد انسان) است ،اما از خداوند جز واحد صادر نميشود .پس
بايد بين خداوند واحد و نفوس کثير انسان ،موجودی اشرفِ از نفس باشد که واحد را به کثير تبديل
کند .اشرفِ از نفس ،عقل است؛ پس بين نفس انسان و خداوند ،عقل واسطه است و واحد را به کثير
تبديل ميکند .اما عقل عالوه بر اشرفيت بر نفس انسان از نفس فلک هم اشرف است .نُه فلک در
آسمان موجود است و هر نفسِ فلكي برای ايجاد ،احتياج به عقلي اشرف از خود دارد .بنابراين ،نُه
عقل واسطه در ايجاد افالک نُه گانه ميشوند .مشخص است که اين نُه عقل تنها به ايجاد جرم و

1ـ رفتار انسان معلول حرکت اندام و بدن انسان است .آنچه در بررسي فعل اخالقي مهم است صرف تحرک اندام نيست ،بلكه
صورتي است که به واسطۀ حرکات بدن به عالم اضافه ميشود.
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نفس فلک و البته عقل بعدی بسنده کردهاند؛ چرا که عالم عناصر پس از فلک نهم تشكيل شده
است .در واقع ،برای عقول باالتر قوابلي وجود ندارد که قرار باشد سبب صدور آنها باشند .در حالي که
برای عقل دهم قوابل کثيری وجود دارد که سبب صدور افاضات گوناگون از عقل فعال ميشوند.
عقل دهم ديگر با فلكي مواجه نيست که به ايجاد آن اقدام کند؛ بلكه پس از ايجاد افالک ،نوبت به
ايجاد عالم عناصر و مواد رسيده است که وظيفۀ آن بر عهدۀ همين عقل اخير است؛ بنابراين ،عقل
دهم وظيفۀ تشكيل عالم عناصر را بر عهده دارد (ابنسينا ،1930 ،ص.)005-001
عقل دهم يا عقل فعالِ در اين عالم ،عامل ايجاد موجودات اين جهاني است .اين عقل ،مبدأ
مبادی عالم طبيعت ،يعني هيوال و صورت است(همو1012 ،هـ ،ص .)10-19از بين اين مبادی ،حقيقت
عالم طبيعت به صور موجود در آن است« :ألنّ العوالم هي ماهيه بصورها» (همو ،1919 ،ص .)119هيوال
نيز به معاونت صورت به وجود ميآيد(همو ،1930 ،ص .)33 ،31درواقع ،عقل فعال ابتدا موجود اشرف و
سپس ،به معاونت موجود اشرف موجود اخص يا هيوال را به وجود ميآورد .ابنسينا تعاريف گوناگوني
را برای صورت ارائه ميکند 1از بين آنها ،دو تعريف وی از صورت نوعيه و صورت جسميه در تبيين
جهان ماده مهماند.
معلوالت عقل فعال ماهيتاً کلّياند؛ بنابراين صورت صادرشده از عقل فعال کلّي است .اين صورت
کلّي صادرشده از عقل فعال صورت نوعيه ناميده ميشود که مشخصکنندۀ نوع و بخشندۀ خواص نوع
به موجودات اين جهاني است .عالم کثرت عالم جزئيات است؛ بنابراين بوعلي صورت صادرشده از عقل
فعال را بهنوعي به صور جزئي موجودات حاضر در عالم ماده تبديل ميکند .او برای تبديل کلي به جزئي
(تبديل هيوال و صورت کلي به جزئي) از افالک استفاده ميکند .جهت مشترک افالک (ماده و برخي
حرکات مشترک بين افالک) ،معد در ايجاد جهت مشترک اجزای عالم ماده يا هيوال است و جهت
مختلف افالک(نفس فلک و حرکات غير مشترک بين افالک) ،معد در ايجاد جهت مختلف اجزای عالم
عناصر يا صور است .عقل فعال ابتدا صورت کلي را صادر ميکند و پس از صدور صورت کلي و به
معاونت آن ،اقدام به صدور هيوالی کلي ميکند؛ اما در تبديل امر کلي به جزئي تقدم با هيوال است.
هيوالی عالم عناصر در ابتدا امری کلي است که از عقل فعال افاضه ميشود .اين امر کلي به کمک
جهت مشترک بين اجرام سماوی به هيوالهای جزئي موجود در عالم عناصر تبديل ميشود و هر کدام
از هيوالها استعداد پذيرش يک صورت خاص را دريافت ميکنند .درواقع ،برای هيوال دو استعداد وجود
دارد :يک استعداد عام که قابليت هيوال برای دريافت صورت صادر شده از عقل فعال بهنحو کلي است؛
1ـ نک :ابنسينا ،1930 ،ص511؛ همو1931 ،الف ،ص193-191
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ديگری استعداد هيوال جهت پذيرش صورت يک موجود خاص است .اين استعداد دوم پس از تبديل
هيوالی کلي به امر جزئي توسط اجرام سماوی در او ايجاد ميشود؛ بنابراين ،استعداد پذيرش صورت
خاص ،توسط اجرام سماوی در هيوال ايجاد ميشود و اين استعداد بهوجودآمده در هيوالی جزئيشده
است که عامل تخصيص صورت کلي ميشود .عامل تقدم هيوال بر صورت در فرايند جزئيشدن نيز
همين است .به بياني ديگر ،هيوال در پذيرش صورت کامالً منفعل نيست و به دليل وجود ميل مستقيم
در هر کون و فساد در اين فرآيند دخيل است .ايجادکنندۀ اين ميل مستقيم در هيوال نيز افالک و اجرام
سماویاند( 1ابنسينا ،1930 ،ص009ـ .)002فلک از آن جهت که دارای حيات ،قوۀ ناطقه و درنتيجه ،نفسي
تميزدهنده است ،کليات را درک ميکند .بهعالوه ،به واسطۀ تمايل برای تشبه به عقول مجرد ،حرکات
متعاقبي ميکند که به واسطۀ آن حرکات ارادی ،به عالي تشبه يافته ،خير و نيكي از آن تراوش ميکند
(همو ،1931 ،ص .)911 ،911اين حرکات فلک برخي مشترک بين افالک ،و برخي مختلف است .از حرکات
مشترک بين افالک و مادۀ فلک که آن نيز بين تمامي افالک مشترک است ،خير و نيكي تراوش
مييابد که مستعدکنندۀ هيوال برای پذيرش صور گوناگون از عقل فعال است؛ بنابراين ،صور ،معلول
عقل فعال هستند ،اما استعداد هيوال در پذيرش آنها يا حاالتي که هيوال را برای پذيرش صور گوناگون
آماده ميکند و در نتيجه ،ماده را جهت پديد آوردن آثار گوناگون مستعد ميسازد ،منبعث از اجرام
5
سماوی است (همو ،1930 ،ص.)002-009
برای صور کلي صادر شده از عقل فعال 9ميتوان ابعاد نامتناهي فرض کرد .اين صورتِ کلي که
برخوردار از قابليت پذيرش ابعاد نامتناهي است ،به معاونت جهت مختلف بين افالک که عبارت از
نفس فلک و حرکات گوناگون افالک است ،جزئي ميشود و ضمن تعلق به مادۀ جزئي و مستعدِ
پذيرش اين صورت خاص ،از ابعاد بالفعل برخوردار ميشود .0به عبارتي ديگر ،صورت جسميه به

1ـ مرجح هيوال برای پذيرش صور ،استعدادی است که فلک بر اساس فاعليت خيرگونۀ خود در موجودات عالم ماده به واسطۀ ايجاد
شرايط گوناگون آبوهوايي و تغييرات اقليمي به وجود ميآورد .برايناساس ،تراوش خير و نيكي در عالم ،همان شكلدهي به گونه-
های مختلف شرايط آبوهوايي و وضعيتهای گوناگون جغرافيايي و اقليمي توسط اجرام سماوی است .اين شرايط گوناگون ،ضمن
ايجاد استعداد خاص برای ماده در هر منطقه ،قابليت پذيرش صور خاصي را برای آن منطقه ايجاد ميکند.
5ـ نک به( :ابنسينا ،1930 ،ص.)911 ،991 ،952 ،113 ،153-151 ،111-111 ،11
9ـ صورت کلي صادرشده از عقل فعال يا صورت نوعيه همان ماهيت مطلقه است که در حالت مجرد خود تنها از وجود عقلي
برخوردار و در عالم ماده همراه با ماده و ساير عوارض موجود است .درواقع ،همراهي با ماده و عوارض باعث بروز جزئي اين صورت
کلّي ميشود.
0ـ افالک به واسطۀ شوق به تقرب به عقول ،حرکت دوراني دارند .اين حرکت دوراني صورت کلي صادرشده از عقل فعال را جزئي
ميکند(ابنسينا ،1931 ،ص.)913
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هيوال ابعاد ميدهد .هيوالی پذيرندۀ صورت جسميه به واسطۀ تأثير افالک ،جزئي شده است .خود
صورت جسميه نيز جزئي و دارای ابعاد متناهي ميشود .از تناهي ابعاد سطح به وجود ميآيد و ماده از
هيئت احاطهکنندۀ سطح دارای شكل ميشود .صورت نوعيه نيز ويژگيهای نوع را به مادۀ متشخص
شده از تناهي ابعاد بخشيده و زمينۀ الزم جهت پذيرش ويژگيهای عرضي را آماده ميکند .با
درنظرداشتن تمام اين مقدمات ،مادۀ متشكل ،تخصيص و تعين دارد و شيء صورت خارجي مييابد
(ابنسينا ،1913 ،ص031ـ033؛ همو ،1930 ،ص .1)091بنابراين ،موجودات اين جهاني از فيوضات کلّي عقل
فعال و معاونت اجرام سماوی در تبديل امر کلي به جزئي شكل ميگيرند.5

ماهیت عالم
بنيادیترين سطح عالم يا ماهيت آن ،در انديشۀ ابنسينا صورت است .ويژگي خاص صورت ،فعليت
آن است .9ماده نيز ذاتاً موجود ،0و از فعليت خاص خود در پذيرش ساير صور برخوردار است .درواقع،
فعليت ماده ،قوۀ پذيرش ساير فعليتها به حساب ميآيد« :2جوهر بودن هيوال ،و بالفعل هيوال بودن
آن ،چيز ديگری به جز جوهر مستعد بودنش نيست( 3»1ابنسينا ،1930 ،ص .)11با اين طرز تلقي ،ماده
نيز به نوعي صورت است؛ يعني از عقل فعال جز صورت ،چيز ديگری صادر نميشود .عقل فعال به
دليل مواجهه با انواع زميني که قوابل درخواستکنندۀ صورت هستند ،انواعي از صور را صادر ميکند؛
اما همچنان ،انواع صور صادر شده از عقل فعال کلّياند1؛ يعني از ماهيت عقلي برخوردارند« :و أما

1ـ برای آگاهي بيشتر نک به( :سعادت مصطفوی ،1939 ،ص501 ،03 ،00 ،93؛ همو ،1930 ،ص ،915-911 ،911 ،532 ،521 ،119-115 ،03
.)903

5ـ پاسخ بوعلي به مسئلۀ امور عامه نيز از همين بحث متافيزيكي برخواسته است .امر عام يا به اصطالح کلي طبيعي در عالم کثرت
موجود است ،اما همراه با عوارض؛ يعني نوع صادرشده از عقل فعال در عالم کثرت موجود است ،اما همراه با دخالتهای فلک در
جزئيکردن صور صادرشده از عقل فعال و عوارض الحق به اين صورت کلي.
9ـ «کل شيء يكون بالفعل سمي صوره»(ابنسينا1010 ،هـ ،ص.)11
0ـ «أن الهيولى معدوم بالعرض موجود بالذات»(همان ،ص.)110
2ـ برای آگاهي بيشتر نک به(:قوام صفری ،1930 ،ص119ـ110؛ سعادت مصطفوی ،1939 ،ص.)12 ،12
1ـ ترجمه از( :قوام صفری ،1930 ،ص.)110

3ـ «إن جوهر الهیولی و کونها باللفعل هیولی لیس شیئا آخر إلّا أنه جوهر مستعد لکذا» (ابنسينا ،1930 ،ص.)11
1ـ اين انواع کثير نيز هر يک منحصر در فرد هستند .به عنوان مثال ،تنها يک صورت کلي انسان به مثابه نوع منحصر در فرد از
عقل فعال صادر ميشود.
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الوجود الصوری فهو الوجود العقالني»(ابنسينا ،1930 ،ص915؛ همو1010 ،هـ ،ص .)115مادۀ صادرشده از
عقل فعال که خود ،صورتِ دارای فعليت خاص خود است ،نيز کلي است؛ بنابراين ،تمام آنچه که بي
واسطه از عقل فعال صادر شدهاند ،از ماهيت کلي برخوردار ،و از سنخ عقل هستند .اين صور کلي
چنانكه بيان شد توسط افالک ،جزئي ميشوند؛ اما اين فرايند در ماهيت عقالني آنها تغييری ايجاد
نميکند .درواقع ،آنچه تفاوت بين جسم بهعنوان ترکيب صورت و ماده ،و صور صادرشده از عقل
فعال بهعنوان بهوجودآورندۀ جسم را ايجاد ميکند ،محدوديتهای واردشده به عقول صادرشده از
عقل فعال است .با اين تعبير عالم يكسره ،ماهيتاً از سنخ عقل است ،اما:
 .1گاه اين عقل ،صادرشده از عقلي(سلسلۀ عقول يا عقل اول و دوم و  )...است که تنها برخوردار
از يک فصل برای صدور نوع دانيتر از خود است .به عبارت ديگر ،عقول حاضر در سلسلۀ عقول
بسيطاند .در سلسلۀ عقول هر عقل با پذيرش تنها يک فصل ،مبدأ ايجاد عقل پايينتر از خود ميشود
تا به عقل فعال برسد؛ بنابراين ،عقل نهم با پذيرش تنها يک فصل ،مبدأ ايجاد عقل فعال ميشود.
 .5گاه اين عقل بهعنوان عقل فعال ،انواع فصول را ميپذيرد و انواعي از عقول دانيتر از خود يا
انواع مطلقۀ موجودات را صادر ميکند.
 .9گاه اين عقل ،نوع صادرشده از عقل فعال است که توسط فلک از محدوديت ابعاد برخوردار
ميشود و جسم يک موجود منفرد خاص را ميسازد.
 .0گاه نيز در مرتبۀ نهايي ،عقل موجود منحصر به فرد و متشخص خارجي است که از قرارگرفتن
ماهيت مطلقه در معيت عوارض و لواحق شكل ميگيرد.
بنابراين ،درنهايت ،عالم ماهيتاً از سنخ عقل است؛ به همين دليل نيز ميتواند برای انسان عاقل،
معقول واقع شود« :فإن المعقول هو الذی ماهيته المجرده لشيء»(همو ،1930 ،ص .)915ماهيت مجرد
عالم ذيل فرايند معرفتي تجريد با کنارگذاردن انواع محدوديتهای بهوجودآمده از درخواست قوابل
برای انسان کشف ميشود و ذهن انسان ميتواند به عقل نهفته در پس هر چيز دست يابد.1
صورتهای جزئيِ متشكل ،با قرار گرفتن در کنار يكديگر به عالم مادی شكل داده و به آن کليت
واحدی ميبخشند« :کليت عالم يک جسم بود»(همو1919 ،ب ،ص .)92يعني ،نقوش عالم با قرارگرفتن
در کنار يكديگر کليت واحدی را به وجود ميآورند« :بايد نزد انسان تصوری از کليت عالم و نسبت

1ـ دست يافتن به امر معقول در مواجهه با موجودات منفرد و متشخص در فرايند معرفتي تجريد نشاندهندۀ وجود کلي در ضمن
اين موجودات متشخص است .عقل انسان نيز با کنارزدن اين تشخصات و عوارض نهايتاً ميتواند به امر کلي يا عقل نهفته در پس
هر چيز دست يابد.
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بعض اجزاء آن با بعضي ديگر حاصل شود»(ابنسينا ،1913 ،ص .)135وحدت يا يكپارچگي اين کليت
بسته به وجود عقل فعال است؛ با اين توضيح که نزد بوعلي ،ماده پيوسته پذيرای صور گوناگون است.
صورتي بر ماده قرار ميگيرد و سپس از آن برميخيزد و صورت بعدی جانشين صورت سابق ميشود.
در اينجا اين سؤال پيش ميآيد که در فاصلۀ برخواستن صورت پيشين تا نشستن صورت تازه چه چيز
ماده را نگاه ميدارد(ابنسينا ،1913 ،ص)213؟ درواقع ،اگر فرض ماده بدون صورت ممكن نيست ،ماده
بدون صورت در فاصلۀ برخواستن صورتي و نشستن صورت ديگر توسط چه چيز حفظ ميشود؟ پاسخ
بوعلي عقل فعال است .عقل فعال به عنوان بهوجودآورندۀ ماده ،نگاهدارندۀ آن نيز هست؛ اين عمل
يا به واسطۀ صورت انجام ميشود و يا در زمان نبود صورت ،خود عقل فعال مستقيماً ماده را حفظ
ميکند(سعادت مصطفوی ،1939 ،ص.)11
چينش صور در کنار يكديگر برای ساخت عالم ،به استعدادی باز ميگردد که افالک در هيوال ايجاد
ميکنند .هيوالی مستعدشده نيز در تبديل صورت کلّي به جزئي دخيل است .درواقع ،استعداد موجود در
هيوال عامل تخصيص صورت به آن ميشود؛ بنابراين ،درست است که صور و ترکيبي که از قرار گرفتن
آنها در کنار يكديگر به وجود ميآيد ،ماهيتاً از سنخ عقل است ،اما آنچه سبب شيوۀ قرارگرفتن صور در کنار
يكديگر ميشود ،استعداد موجود در هيوال است .استعداد موجود در هيوال نيز به واسطۀ دخالت افالک در
آنها ايجاد شده است .افالک به واسطۀ ميل به تشبه به عقول ،هيوالی کلي را جزئي کرده و در آن استعداد
پذيرش صورت خاصي را به وجود ميآورند .هيوال نيز بر اساس استعداد خاص خود پذيرندۀ صور خواهد
بود ،پس آنچه در اساس مايۀ چينش صور در کنار يكديگر است ،ماده است .بنابراين ،صورتبندی عالم به
استعداد نهفته در ماده باز ميگردد .ماده را نيز عقل فعال نگاه ميدارد .با اين حساب ،عقل فعال جوهر
عالم ،و نگهدارندۀ اجزای عالم در کنار يكديگر است .بنابراين ،تا اينجا به اين نتيجه ميرسيم که اوالً
يكايک اجزای عالم ماهيتاً از سنخ عقلاند؛ ثانياً چينش اين اجزاء در کنار يكديگر برای ايجاد کليتي واحد
تحت عنوان عالم نيز عقالني است؛ ثالثاً ،در نهايت نيز ،اين عقل است که اجزای گوناگون عالم را در کنار
يكديگر قرار داده و ضمن شكلدهي به کليت عالم ،صورتبندی نهايي آن را شكل ميدهد .اما عالم برای
بوعلي تنها تشكيليافته از مجموعهای از صورِ افاضهشده از سوی عقل فعال نيست ،بلكه انسان نيز
ميتواند همراه با عمل خود به مجموعۀ عالم ،صوری را اضافه کند.

ماهیت رفتار اخالقی
ويژگي خاص انسان نزد ابنسينا ،ادراک کليات است(ابنسينا ،1932 ،ص)22؛ بنابراين ،تنها صوری ميتوانند
جزء صورتهای برساخته توسط انسان به حساب آيند که معلول ادراک معقوالت باشند .بر اين اساس،
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انسان در تمام مراحل ادراکي سابق بر ادراک کليات(ادراک حسي ،خيالي ،وهمي ،ظنّي) از خصوصيات
انساني برخوردار نيست و در مراحل ادراک حيواني به سر ميبرد؛ يعني ،صور اضافهشده به عالم توسط
انسان که فارغ از ادراک عقلي ،معلول ادراک مخيل از سطح محسوسات هستند ،درواقع نقوش برساخته
توسط حيواناند و از شأن انساني آدم برنخواستهاند؛ هرچند ،رفتار اين حيوانات انساننما به دليل مزيّن
بودن دستگاه ادراکي آنها به قوۀ نطقيه ،انسانگونه است(ابنسينا ،1932 ،ص535ـ.)539
اضافهشدن صورتي به عالم توسط انسان بايد معلول ادراک کلي از عالم باشد و عالم را در وحدت
سازوار خود در نظر داشته و با کليت عالم همراه باشد و به وحدت مجموعۀ عالم خدشه وارد نسازد؛
يعني انسان در اضافهکردن صورتي به عالم ،هم بايد اجزای عالم را به نحو معقول بشناسد ،هم به
ترتيب معقول قرارگيری جزئيات در عالم بهنحو معقولي علم داشته باشد .اين مورد نيز ميسر نيست
مگر اينكه انسان شناخت خود از عالم را به واسطۀ اتصال با عقل فعال به مثابه جوهر عالم کسب
کند .درواقع ،افاضات عقل فعال کلياند و برای قرارگيری در عالم الزم است که با اضافهشدن
عوارضي به امر جزئي بدل شوند .در مورد رفتار ،اضافهشدن عوارض و لواحق توسط دستگاه ادراکي
انسان انجام ميشود1؛ بنابراين ،رفتار انسان متأثر از ادراک معقولي خواهد بود که به دليل اضافهشدن
عوارض توسط دستگاه معرفتي او به ادراکات خود از عقل فعال ،خاص و جزئي شده است5؛ بنابراين،
اضافهکردن صورت به عالم بايد با شناخت از عالم به نحو أعم و شناخت استعدادهای عالم ماده به طور
1ـ کارکرد خيال در فرايند معرفتي تجريد ،گرفتن صورت از ماده است ،اما اين صورتِ مخيلِ فاقد ماده ،همراه با عوارض و لواحق
مادی است .بعداً اين عوارض و لواحق نيز در سطح ادراک معقول از بين ميرود و خود صورت معقول ذيل افاضۀ عقل فعال برای
دستگاه ادراکي انسان حاضر است .اين کارکرد خيال در خرد نظری است(ابنسينا ،1931 ،ص591؛ همو ،1932 ،ص23ـ .)11در خرد
عملي که منبع رفتار انساني است نيز همين کارکرد برای خيال وجود دارد .صورت معقول مكتسب از خرد نظری ابتدا در اختيار خرد
عملي قرار ميگيرد .خيال ،چنانكه صورت مخيل در ساحت خرد نظری همراه با عوارض و لواحق بود ،در ساحت خرد عملي نيز به
همراه عوارض و لواحق است ،اما اينجا اين عوارض و لواحق را خيال به صورت معقول اضافه کرده است .پس ،در خرد نظری کار
خيال جداکردن ماده و داشتن صورتي فاقد آن ،اما همراه با عوارض و لواحق مادی است و در خرد عملي کار آن بخشيدن لواحق و
عوارض مادی به صورت معقول است« :ثم المتخلیة تخدمها قوتان مختلفتا المأخذین :فالقوه النزوعیه تخدمها باالئتمار ألنها
تبعثها علی التحریک نوعا من البعث ،و القوة الخیالیة تخدمها لعرضها الصور المخزونة فیها المهیاة لقبول الترکیب و التفصیل»
(همو ،1932 ،ص .)13خيال در خرد نظری اين عوارض و لواحق را از ادراک محسوس ميگيرد و در خرد عملي آن را به ادراک
معقول ميبخشد.
5ـ انسان تنها اضافهکنندۀ صورت به عالم است؛ يعني ويژگي خاص اِعمال ارادۀ انسان در عالم ،عدم خلق ماده توسط آدمي است« :وأما
الفاعل ،فانه أما علة للصوره وحدها»(ابنسينا ،1913 ،ص .)255چه در رفتار اخالقي که در آن ،غايت تأثيرات اعمال و رفتار بر نفس ما
است و چه در رفتار صناعي ،که غايت از عمل چيزی غير از آن است ،ما تنها اضافهکنندۀ صورت به مادۀ موجود در عالم هستيم.
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خاص همراه باشد .رعايت چنين شرطي نيز در ارتباط با عقل فعال و دريافت کليات عقالني در مرحلۀ
عقل بالمستفاد و بالفعل رخ ميدهد .در اينصورت ارادۀ انسان جهت اضافهکردن صورت معقول به عالم
در طول ارادۀ خداوند ،و متأثر از ادراک در سطح معقوالت است و در غير اينصورت ،شرّی که محصول
عدم دستيابي به کمال انساني يا ادراک کليات عقالني است ،به وجود ميآيد(ابنسينا ،1913 ،ص،131
 .)131-132اين تعريف متافيزيكي رفتار اخالقي نزد بوعلي است .طبيعتاً در تعريف رفتار غير اخالقي بايد
شرايط بهوجودآمدن رفتار اخالقي را لحاظ نكرد؛ يعني رفتار غير اخالقي رفتاری است منبعث از ادراک
محسوس و مخيل و موهوم انسان از عالم .طبيعتاً رفتار منبعث از چنين ادراک غير واقعي از عالم ،نظم و
ترتيب عالم را ملحوظ نميکند و صورتي که به تبع آن به عالم اضافه ميشود ،نظم اخالقي آن را بر هم
ميزند و صورت معقول عالم را مخدوش ميسازد.

ماهیت جهان اخالقی
در انديشۀ بوعلي ،ارادۀ خداوند بر زمين به واسطۀ سلسله مراتبي از موجودات قابل اعمال است .اين
سلسله مراتب ،شامل عقل و نفس است؛ بنابراين ،ارادۀ واجب پس از گذر از سلسلۀ عقول و به طور
خاص عقل فعال ،بايد بر نفوس نيز برای رسيدن به عالم ماده تأثير بگذارد .موجودات دارای نفس
عبارتاند از :افالک ،انسان ،حيوان ،گياه .اما از اين بين تنها نفوس فلكي و انساني هستند که از قابليت
اتصال با عقول برخوردارند و ميتوانند مجرای اجرای ارادۀ الهي در سلسله مراتبي پيوسته از موجودات
باشند؛ بنابراين ،خداوند ارادۀ خود را به واسطۀ نفوس فلكي و انساني به عالم اعمال ميکند .اعمال ارادۀ
الهي از طريق نفوس فلكي موجوداتي را ايجاد ميکند که هستي آنها به فعل ما وابسته نيست و اعمال
ارادۀ خداوند از طريق نفوس انساني ،هستيای را به عالم اضافه ميکند که وجود يافتن آن در عالم بسته
به فعل ما است .بنابراين ،عمل اخالقي مجرای اجرای ارادۀ الهي است .به عبارت ديگر ،انسان تنها
مباشر در اعمال ارادۀ الهي است .اين خداوند است که اراده ميکند و انسان با درک ارادۀ الهي در سطح
ادراکات معقول خود ،با عمل و رفتار خود صورتي را به عالم اضافه ميکند که خداوند خواسته است .در
نهايت نيز با اعمال ارادۀ الهي از هر جهت که باشد ،جهاني شكل ميگيرد که موجودات حاضر در آن و
ترتيب موجوديت آنها در عالم اوالً مطابق با ارادۀ الهي است و در ثاني به واسطۀ وساطت عقل و قوای
عاقلۀ نفس در شكلگيری آن ،ماهيتاً عقالني است« :در مقام تحليل در مييابي که تمامي امور ،استناد
به مبادی ايجابي خود دارند و از سوی خداوند نازل شده اند» (ابنسينا ،1930 ،ص .)012بنابراين ،جهان
اخالقي جهان خداوند است .جهان به نحوی است که او ميخواهد و قصد بهوجودآوردن آن را دارد .او
ميخواهد که جهان آنگونه باشد که جهان اخالقي بدان گونه است .انسان در اين بين تنها مباشر است؛
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يعني ،هرچند اين جهان به واسطۀ رفتار انسان ساخته ميشود ،اما ساخت اين نوع جهان اخالقي را
خداوند ميسر ميکند .اين عالم مطابق ارادۀ او است و چون اينگونه است ،خير و زيبا است.
اما جهان ابنسينا به اينجا ختم نميشود .در پايان قوس نزول عالم ،قوس صعود آن آغاز ميشود:
«چنانكه نخستين کائنات از ابتدا تا درجۀ عناصر ابتدا عقل و بعد نفس و بعد جرم است و از اينجا
هستي از جرم آغاز شده و سپس نفس است و بعد عقل»(ابنسينا ،1930 ،ص.)012
نزد ابنسينا هرگونه تغيير ،چه منفرد و چه پياپي ،منتهي به غايتي است .غايت نيز آن چيزی است که
شيء به خاطر آن به وجود آمده است .بعضي از تغييرات جزو حرکات ارادی است .نزد بوعلي حرکت
ارادی خالي از شوق نيست ،و هر شوقي ،شوق به چيزی است؛ يعني فاعل از انجام چنين حرکتي غايتي
بيرون از خود را جستوجو ميکند(همان ،ص .)531 ،513 ،510اضافهکردن صورت رفتاری انسان به عالم
نيز معلول عمل وی است ،بنابراين معلول شوق است .شوق در موجود ممكن(از جمله انسان) معلول
جنبۀ وجودی او است .اين وجه وجودی انسان ،ضمن توجهدادن وی به کمال و اشتياق به خيرات ،عشق
او را به سرچشمۀ کمال و خير موجب ميشود و باعث ميشود که آدمي مبدأ کل را که بر حسب ذات،
خير محض و وجود صرف است ،بهعنوان معشوق خود بپذيرد(همو1931 ،ب ،ص)013-011؛ به همين دليل
نيز بوعلي در رسالۀ عشق از عشق اختياری صحبت ميکند و بين رفتار اخالقي و عشق اينهماني
برقرار ميکند؛ چراکه ماهيت هردو از سنخ عقل و وجود است و وجود بهعنوان منبع خير و سرچشمۀ
کمال ،علت شوق و بقای ممكنات است(همان1931 ،ب ،ص .)015 ،011بهاينترتيب ،اضافه کردن صورت
به عالم بيش از همه ،معلول عشق انسان برای تشبه به مبدأ کل است .عشق در ذات انسان و جميع
ديگر موجودات عالم به صورت غير مفارق به وديعه گذارده شده است ،1اما اين عشق ،کمال عشق
نيست .کمال عشق در وجود واجب است؛ بنابراين وجود عالم با کمال عشق يكي نيست و دوئيتي در
موجودات تشكيلدهندۀ عالم وجود دارد .خداوند کمال عشق است و ساير موجودات از اين کمالِ در
شوق بيبهرهاند .اجزای عالم برای ازبينبردن اين دوئيت سعي ميکنند به عشق حقيقي تقرب حاصل
کنند .بههمينمنظور نيز بر حسب ميزانِ بهرهمندی خود از عشق ،از روی طبع و اختيار به عالم عشق
ميورزند و با اضافهکردن حسن اعتدال و قوام انتظام آن سعي ميکنند بر جنبۀ وحدت و اتفاق اجزای
خود بيفزايند .بنابراين ،عالم ماهيتاً از سنخ عشق است و انسان در رفتار خود عشق را به عالم اضافه
ميکند و با اينكار جهت تشبه به حق ،اول بر تناسب و زيبايي عالم اضافه ميکند(همان1931 ،ب،
ص013ـ.)013 ،015 ،011

1ـ منظور بوعلي به زبان فلسفۀ مشاء ،ماهيت مطلقه موجود در شيء يا وجود تعينبخش آن است.
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نتیجهگیری
ابنسينا با دو نوع عالم روبهرو است :عالمي اخالقي که ماهيتاً از سنخ عقل است؛ عالمي غير اخالقي
که ماهيتاً از سنخ تمام منابع معرفتي غير از ادراک عقالني است .جهان اخالقي ابنسينا معلول ارادۀ
خداوند است .خداوند از طريق سلسلهای از موجودات ،جهان را خلق کرده و ارادۀ خود را در آن بسط
داده است .انسان نيز در اين ميان ،در اعمال ارادۀ الهي در ساخت جهاني اخالقي ،واسطه است؛
بنابراين ،جهان اخالقي نزد بوعلي جهاني الهي است و چون تنها با شناخت اوامر و ارادۀ خداوند است
که ميتوان چنين جهاني را ساخت ،ادراک عقالني در ساخت جهان اخالقي برای بوعلي به مثابۀ
اصل ،لحاظ ميشود ،اما برخالف جهان اخالقي ،جهان غير اخالقي به تبع عدم شناخت خداوند و
ارادۀ او ،معلول شناخت جهان محسوس و به تبع آن ،ارادهای است که در ذيل خود ،اوامر الهي را به
عنوان سرمنشأ لحاظ نكرده است؛ درحاليکه جهان الهي جهاني است که تمام موجودات آن ،مشتاق
ساحت عشق کاملاند؛ بنابراين ،به خداوند عشق ميورزند و سعي ميکنند با تقرب به ساحت او بر
عشق خود بيفزايند و خود را به محبوب متشبه کنند .بهاينترتيب ،جهان اخالقي ماهيتاً از سنخ عشق
و محبت است و انسان نيز با رفتار خود به عالم عشق ميورزد.
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