
  
رسالۀ معانی و کاربردهاي عقل در 

  فارابی العقل فی 
     06/06/1393تاریخ تأیید: 10/03/1393تاریخ دریافت: 

  * زاده طاهره کمالی ______________________________________________________________  

  چکیده
عقل از مسائل بنیادي و کلیدي فلسفه است که در سایر علـوم و حتـی در عـرف عـام در معـانی      

  وکاربردهاي مختلف حضور دارد.
العقل به بررسی معانی متعدد واژه عقل و کاربردهاي مختلف و متنوع  فی فارابی در رسالۀ ارزنده

 نظـران  ی فارابی است. صـاحب شناس دومین اثر مهم معرفت ،قابل توجه ۀپردازد. این رسال آن می

عقـل   بـارة ی فارابی را مستلزم بررسی نظریـۀ پیچیـدة فـارابی در   شناس  این حوزه وقوف به معرفت
  دانند. می

در قت و تبحر خاص و ابتکـاري، معـانی و کابردهـاي متعـدد و متنـوع واژة عقـل را       فارابی با د 
(عقـل   . تبیین معناي عقل در نزد عموم مردم.1تعریف مهم و کاربردي مطرح کرده است: شش

. عقل عملی 4. عقل برهانی در فلسفه. 3. معناي جدلی عقل در نزد متکلمان. 2به معناي زیرکی) 
حقیقتی واجد سه مرتبه: هیوالنی، بالفعل و مسـتفاد   یارسالۀ نفس ارسطو) . عقل (در 5دراخالق. 

تنظـیم  گونه  اینعقل فلکی مفارق و دخیل درفعلیت عقول انسانی است.  یا. توجه به عقل فعال 6
  بار توسط فارابی انجام شده است. براي نخستین ،سلسله مراتب عقل(نفس) انسانی

  
  .ت، فلسفه مشاءفارابی، عقل، معرف واژگان کلیدي:

                                                   
  گروه فلسفه دانشگاه زنجان. دانشیار* 
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  مقدمه
عقل از مسائل بنیادي و کلیـدي حکمـت مشـاء اسـت کـه نـه فقـط در فلسـفه، بلکـه          
ــاي مختلــف حضــور    ــانی و کاربرده ــام، در مع ــی در عــرف ع ــوم و حت در ســایر عل
دارد. آیا عقل در ایـن مراتـب و کاربردهـاي مختلـف بـه یـک معنـا اسـت و مصـداق          

لـف تـا چـه حـد بـه هـم نزدیکنـد و عقـل         واحد دارد؟ این معانی و کاربردهـاي مخت 
ــا معنــوي؟  ــانی مشــترك لفظــی اســت ی ــل در   در ایــن مع ــه جایگــاه عق ــا توجــه ب ب

ــت ــان معرف ــل در  شناســ شناســی و جه ــا و مصــداق عق ــام فلســفۀ اســالمی، معن ی نظ
فلسفۀ اسالمی و نـزد حکمـاي مسـلمان تـا چـه حـد بـه معنـا و مصـداق مـورد نظـر            

رســد فــارابی نخســتین  اســت؟ بــه نظــر مــیمعلمــان بــزرگ یونــانی ایشــان نزدیــک 
رغـم آنکـه بـا فلسـفۀ      فیلسوف مسلمان، هرچند پیـرو و شـارح ارسـطو اسـت و علـی     

یونانی مأنوس بوده است، امـا طـرح نظـام فلسـفی مسـتقل و متمـایز از فلسـفه یونـان         
اي کــه  تــوان آن را هندسـۀ نــوین فلسـفی تلقــی کـرد، فلســفه    نهـد کــه مـی   را بنـا مــی 

ــر  هرچنــد خــالی از  ــا مبتنــی ب ــود ام عناصــر ارســطویی، افالطــونی و نوافالطــونی نب
  مبانی آنها نیز نیست.

مـنظم و جـامع از    یچهارچوب ۀو ارائ یبررس براي ،ی معاصرشناس یفاراب در مباحث
اي  رساله .2؛ احصاء العلومکتاب  .1: شود یم استفاده لیمنابع ذ از، یفاراب یشناس معرفت
  .السعاده لعلی سبی هالتنبی .4؛ الحروفکتاب  .3؛ در عقل

قابل توجـه   یفاراب یشناس اثر مهم در معرفت نیدوم ،العقل فیارزنده  ۀرسال ،بنابراین
 یـۀ نظر یمستلزم بررس ی رافاراب یشناس وقوف به معرفت نظران این حوزه صاحباست. 

  ).80ص ،1381 نتون،( دانند میدر خصوص عقل  یفاراب ةدیچیپ
را در تحلیلـی جـامع از   » نظریۀ معرفـت «وصیف کامل عقل و تفارابی در این رساله 

در عین آگاهی از آموزة قرآنی وحی، میان عقل فعال کـه  وي  .دهد میارائه معناي عقل 
  .گذارد کلی و مستقل از فرد است و کارکرد عقل در انسان تمایز می

و  یمعـان  زیو تمـا  نیـی تب ی فـارابی، بـراي  شناس اي بر معرفت پژوهش حاضر مقدمه
و از  یفلسـف  یشناس در معرفت يدیاز واژگان کل یکی ،»عقل« ةمختلف واژ يکارکردها
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بـه   یونـان یجهت تعیین اصالت تفکر فارابی و تمایز بنیـادي آن بـا فلسـفه    سویی دیگر 
  پردازد. یم یعقل فاراب ۀرسال یبررس

  پیشینۀ بحث
ن از جمله فـارابی در  اند و حکماي مشائی مسلما خاستگاه فلسفۀ مشائی را یونان دانسته

  اند. بسیاري از اصول و مبانی پیرو اساتید سلف یونانی خویش بوده
در تاریخ فرهنگ یونان، براي فهم و درك پیام فلسـفی در ایـن نظـام فرهنگـی الزم     

  هاي هراکلیتوس و آناکساگوراس توجه کرد.  و اندیشه نظریاتاست که به 
نخستین فیلسـوفی اسـت    ـ کنند میطرح طور که مورخان فلسفه م همان ـ هراکلیتوس

دهـد تـا ابـدیت دوام     میبه نظر او وقایعی که در طبیعت رخ  .که لوگوس را مطرح کرد
توان بر آن نام قانون کلی نهاد.  خواهد داشت و بنا به دوام چنین و قایعی در طبیعت می

طلـع و آگـاه   طور صحیح م بهاز نظر او براي اینکه عقل انسان قادر شود از وقایع طبیعی 
د، باید با قانون کلی منطبق شود. طبق این نظر، عقل کـل، عقـل حـاکم بـر طبیعـت      شو
 عالوه خود طبیعت است. عقل کل همانند طبیعت نیست؛ اما با آن رابطه نزدیـک دارد  به

ــتون،  ــاتري55، ص1، ج1368(کاپلس ــرتس،  /45، ص5ج، 1377 ،/ گ ، 1ج، 1375گمب
  ).با تلخیص و تصرف 96-95ص

جـداي از  » عقل کلـی « را» نوس«ساگوراس، دیدگاه و بینشی دیگر ارائه داد، او آناک
را عقل به نظم و ترتیـب در آورده   کند، به نظر وي در جهان هر شیء طبیعت مطرح می

  ).25، ص8، ج1377 گاتري،( شود میاست و علت تمامی وجود از آن ناشی 
در فلسفۀ یونـان، گـرایش    با وجود تفاوت بین نظریات هراکلیتوس و آناکساگوراس

عام در مورد طبیعت و این عقل کل در پیوند بـا انسـان سـمت وسـو یافتـه اسـت. در       
فرهنگ یونان باستان، طبیعت در آغاز تکوینش بـدون نظـم و مبتنـی بـر هـرج و مـرج       

شود تـا بـه طبیعـت     اند، مطرح می شد سپس نیرویی که به آن نام عقل را داده دانسته می
گرفته است و انسان در  نشأتهد. تکوین جهان و روند رشد آن از عقل نظم و ترتیب د

 شود.  طور ویژه بخشی از عقل کل محسوب می بهاین نگاه 
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  ارسطو
، آنجا که ضرورت مبدأ نـامتحرك نخسـتین را مطـرح    کتاب المبدا، متافیزیکارسطو در 

  گوید: اي می کند به بحث از عقل پرداخته در فقره می
اندیشد و (خود نیز) در تمـاس و   اتحاد (یا اشتراك) با معقول به خود می ... عقل از راه

شود، چنانکه عقل و معقول یکی و همانند. زیرا پذیراي معقـول و   تعقل آن، معقول می
، ایـن  بنـابراین کند که داراي معقـول اسـت.    جوهر، عقل است. اما هنگامی فعالیت می

ـ     رود کـه در خـور عقـل االهـی اسـت      ی(دارندگی) بیشتر از آن (پذیرنـدگی) گمـان م
  ).25-21ب، 1072 ،1379 ،ارسطو(

در ادامه، در فقرات بعدي نیز جایی عقل را االهی (خدایی) نامیده و فصلی را به آن 
  ).15ب، 1074 ،همان( دهد اختصاص می

هایی در بـر دارد و در عـین حـال بیـان      کند که دشواري سپس پرسشی را مطرح می
بلکه یک قـوه   (Noesis)ی است؛ اگر جوهر این عقل نه اندیشیدن هاي عقل االه ویژگی

ترین جوهر نخواهد بود. زیرا از راه تعقل یا اندیشیدن این ارجمنـدي   است پس شریف
اندیشد؟  گیرد. همچنین خواه جوهر او عقل باشد خواه اندیشه، به چه می به او تعلق می

چون برترین چیز است بـه خـودش    شود که این عقل در نهایت به این نتیجه منتهی می
  ).36-19، ب1074 ،همان( اندیشد و اندیشیدن او اندیشیدن به اندیشیدن است می

در این فقرات در ضمن بیان ویژگی خاص عقل االهی که فعلیت محض است و به 
عبارت وي دارندگی است، به عقل بالقوه اشـاره دارد کـه در سـایۀ تعقـل و اندیشـیدن      

پردازد، اما در اینجا  ما هرچند که به دو عقل بالفعل (االهی) و بالقوه میشود. ا بالفعل می
آورد، اما عقل بالفعل االهی که خاصیت دارندگی  هرچند سخنی از عقل فعال به میان نمی

  اي به آن باشد. شود شاید بتوان گفت اشاره دارد و عقل بالقوه نیز در سایۀ آن بالفعل می
ارسطو، برد ( بار اصطالح عقل منفعل را به کار می فقط یک ارسطو  ،نفس ۀرسالاما در 

گاه به کار نبرده است.  ). ولی اصطالح عقل فعال را هیچ24، الف430دفتر سوم، بند، 1378
  تمییز این دو عقل و تسمیۀ مورد اخیر از ناحیۀ شارحان وي صورت گرفته است.

اي است و علـت   را ماده شود به نظر ارسطو چون در تمام طبیعت هر آنچه ایجاد می
  فاعلی که متمایز از یکدیگرند، در نفس نیز باید این دو امر وجود داشته باشد: 
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واجب است که در نفس نیز قائل به چنین فصـول ممیـزي باشـیم. در واقـع در آن     
گردد، مشابه ماده اسـت، از طـرف    عقلی را تمییز دهیم که چون خود تمام معقوالت می

کند، به اعتبار  شابه علت فاعلی است، زیرا که همۀ آنها را احداث میدیگر عقلی را که م
هـاي   زیرا که به یک معنی نـور نیـز رنـگ    ،اي است که مشابهت به نور دارد اینکه ملکه

دهد. همین عقل است که چون بالذات فعل اسـت   هاي بالفعل تغییر می بالقوه را به رنگ
زیرا که همواره فاعل اشرف از منفعـل و   مفارق و غیر منفعل و عاري از اختالط است؛

  ).19-11الف،  430دفتر سوم، بند  1378 ،ارسطو( مبدأ اشرف از ماده است
تواند فعلیت یابد، مگر اینکه تحـت تـأثیر وجـود     طبق نظر ارسطو وجود بالقوه نمی

دیگري که خود بالفعل است قرار گیرد. عقل منفعل چون تحت تأثیر معقـوالت فعلیـت   
، اما معقوالت خود نیز وجود بالفعل ندارند، در ضمن آنچـه متعلـق احسـاس و    یابد می

شود. از این رو عقلی را بایـد پـذیرفت کـه معقـوالت را از اشـیاء       تخیل است واقع می
حسی و تصاویر خیالی بیرون آورد و فعلیت آنها را تحقق بخشد و این همان عقل فعال 

نور به مبصرات است یعنی معقول را قابـل  است که نسبت آن به معقوالت مانند نسبت 
  ).224، پاورقی، ص1378داودي، ( سازد ادراك شدن می

ابهام سخن ارسطو در مورد این دو عقل به حدي است که منجر بـه اخـتالف نظـر    
مفسرین و شارحین شده و در نهایت تفاسیر متعددي را به دنبال داشته است. آیا این دو 

ا وابسته به هم؟ عالوه بر این آیا این دو عقل هر دو متعلق عقل مستقل از یکدیگرند و ی
به نفس انسانی بوده و در واقع دو مرتبه از نفسند و یا دو عقلند با دو جهت متفاوت و 
  یا یکی از مراتب نفس است؟ (عقل منفعل) و دیگري خارج از نفس است (عقل فعال)؟

ل در مورد عقـل مطـرح   حدي مجمل و مبهم است که هر دو احتما بهسخن ارسطو 
دهـد. گـروه    شود این امر مفسرین و شارحین ارسطو را در مقابل یکدیگر قـرار مـی   می

نخست قائل به وحدت عقل و حلول آن در نفس هستند، به نظر ایشان طبق ایـن قـول   
ارسطو هر دو عقل فعال و منفعل را باید جزء نفـس دانسـت، طبـق تحقیـق داوودي از     

در قـرون   .انـد  مسطیوس و آمونیوس قائل بـه ایـن نظریـه بـوده    قدماء، ثاوفرسطس و ثا
وسطی توماس قدیس و در دورة جدید برنتانو و دوکورت بر این رأي تأکیـد داشـته و   

  ).84ص، همان( اند هر دو عقل را متعلق به نفس انسان و حال در آن دانسته
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معـی از  رشـد و ج  سـینا و ابـن   افرودیسـی و فـارابی و ابـن    *گروه دوم که اسـکندر 
اندیشمندان معاصر هسـتند، عقـل فعـال را در خـارج نفـس انسـان قـرار داده و داراي        

بـا تلخـیص و    87ص ،1387 داودي،( انـد  استقالل جـوهري نسـبت بـه نفـس شـمرده     
  ).تصرف

عقـل   ةارسـطو دربـار   يرأ بـه  رسالۀ دربارة عقـل کندي اولین فیلسوف مسلمان در 
داند. وي عقل فعال را یـک   ا دو نوع متمایز میعقل فعال و منفعل ارسطو رپردازد و  یم

چهـار نـوع عقـل را بـر     کنـد، لـذا    حقیقت جوهري مستقل و جداي از نفس معرفی می
آن  گـر ید يبالفعـل اسـت (عقـل فعـال) و سـه معنـا       شهیشمرد که نخست عقل هم یم

  : اختصاص به نفس دارد
ت، عقلی است کـه  رأي ارسطو درباره عقل این است که عقل بر چهار نوع است: نخس

همیشه بالفعل است(عقل فعال)؛ دوم، عقلی که بالقوه است و اختصاص بـه نفـس دارد   
  و...

 ).353، صم1950 ابوریره،( معناي سوم و چهارم نیز متعلق به نفس است
 هاي متعدد ظاهر شده اسـت، در  هرچند عقل در فلسفۀ ارسطویی در جایگاه و نقش

النفس و  النفس. اما به دالیلی عقل در علم ی و علماسشن ی، معرفتشناس ، جهانمتافیزیک
رسـالۀ  گیري و شرح و تفسیر شـده اسـت لـذا     ی بیشتر توسط شارحین پیشناس معرفت

 . رسـالۀ ارسـطو اختصـاص یافتـه اسـت     رسالۀ نفسنیز به شرح عقل در  عقل اسکندر
ل را بـر  پـردازد و چهـار نـوع عقـ     کندي نیز به رأي ارسطو دربارة عقل می دربارة عقل

بـه   هرچنـد فـارابی نیـز    رسالۀ عقلشمرد که سه معناي آن اختصاص به نفس دارد.  می
گانۀ عقل پرداخته، اما به نحو خاص به معانی عقل در علم النفس اختصاص  معانی شش
 یافته است.

در جهان اسالم از سویی فرهنـگ عربـی ـ اسـالمی نماینـده آن اسـت و از سـویی        
نظران عـرب، سـاختار فرهنـگ     طبق نظر روشنفکران و صاحباسالمی.  ـ فرهنگ ایرانی

اسالمی از دورة عصر تدوین بطور کلی در سه حوزه بارز شده و سه نـوع نظـام    ـ عربی

                                                   
» عقل ارسـطو بـه روایـت اسـکندر و فـارابی     «اسکندر به مقالۀ نگارنده با عنوان  يجهت بررسی آرا* 

  مراجعه فرمایید.
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ی بیـانی،  شناسـ  ی درون این فرهنگ تثبیت و قوام یافته است: نظام معرفتشناس شناخت
غـوي) اسـت؛ نظـام    هاي دینی و ل اسالمی (نص ـ دهندة بخشی از میراث عربی  که نشان
ی عرفانی یا عقل مستقیل(مسـتقل) کـه متـأثر از میـراث قـدیم (بـا اسـاس        شناس معرفت

ی برهانی کـه بـر اسـاس فلسـفه و علـوم      شناس هرمسی) است و در نهایت نظام معرفت
  طور خاص ارسطویی) بود.  عقلی (به

یک) بـه  جابري تنها نویسندة معاصر عرب که (با رویکردي ناسیونالیستی و ایدئولوژ
بحث جدي پیرامون عقل پرداخته است، براي نخسـتین بـار (در دورة معاصـر) نظریـۀ     

به تفاوت عقل در دو  کند و ها را مطرح می تمایز بین کاربردهاي مختلف عقل در تمدن
 یاسـالم  ۀدر مغرب و مشـرق جامعـ   ییگرا عقل زیو اهل سنت و تما عیتش ینید انیجر

بـا   دیرشـد بـه اوج خـود رسـ     ب و اندلس را که با ابنمغر یفلسف ۀو مدرسا .پردازد یم
   د.کن یم سهیمقا ،بود نایس در مشرق که اوج آن همراه با ابن یفلسف ۀمدرس يها یژگیو

این اندکی از پیشینۀ بحث عقل بـود کـه در دو جانـب شـرقی و غربـی (یونـانی و       
   *شود. دار هر دو شاخه محسوب می اسالمی) حکمت فارابی میراث

  العقل فارابی رسالۀ فیبررسی 
و  هـاي فلسـفی قـرار دارد    پرسش از کیفیت حصول معرفت فردي در مرکز همۀ سـنت 

فلسفۀ اسالمی نیز از این قاعده مستثنی نیست. فلسفۀ اسالمی به رغم تمرکز بر وجود و 
ی و ابزارهاي موجود بشر براي حصول شناس اطوار آن، امعان نظر خاصی هم به معرفت

اي  . در نظام معرفتی فلسـفه اسـالمی، عقـل از جایگـاه ویـژه     موثق دارد معرفت معتبر و
برخوردار است. واژة عقل چنانکه امروزه به عقل جزوي تقلیل یافته و مترادف با عقـل  
جزوي شده است، همواره در معانی متعدد و متفاوت به کار رفته و نوعی مغالطۀ لفظی 

                                                   
به زیور طبع آراسته نشده است. متن این رسالۀ عقل فارابی متأسفانه تاکنون در ایران  پیشینۀ مطالعاتی:* 

رسالۀ ارزنده نیز به نحو مستقل در منابع فارسی، مطالعه و مداقه نشده است و مقاله یا کتاب مستقلی 
مـراد داودي بـا عنـوان عقـل در      نیز در این مورد به چاپ نرسیده، هرچند در اثر ارزنده مرحوم علی

). به نحو ضمنی به آن پرداخته شده است. همچنین 1349 سینا (داودي، حکمت مشاء از ارسطو تا ابن
). نیـز ایـن   1391زاده،  (کمـالی » عقل ارسطو به روایت اسکندر و فـارابی «در مقالۀ نگارنده با عنوان 
  رساله مد نظر بوده است. 
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بردهاي مختلف عقل همواره مـورد توجـه   را به همراه داشته است. بررسی معانی و کار
پیشگامان فلسفه اسالمی رسالۀ مستقلی در  ،حکما بوده است تا جایی که کندي و فارابی

  اند. باب عقل، معانی و کاربردهاي آن تألیف کرده
اي است کـه   المعارف جامع و گسترده اي از دایرة فارابی نمونه فی معانی العقل ۀرسال

  در آن مطرح شده است. » عقل«ی متعدد واژة با دقت و صراحت، معان
کند که وي با مهارت کامل  فارابی دربارة عقل روشن می رسالۀ عقلبررسی مختصر 

و تبحر استادانه، معانی و کاربردهاي متعدد و متنوع واژة عقل را ذیل شش تعریف مهم، 
ی انسانی شناس مطرح کرده، به نحوي که ابعاد متعدد واژة مزبور در جهان درك و معرفت

  شود. تبیین می
را در تحلیلـی جـامع از   » نظریۀ معرفت« ،توصیف کامل عقلفارابی در این رساله با 

در عین آگاهی از آموزة قرآنی وحی، میان عقل فعال که کلی و دهد  می ارائهمعناي عقل 
یان . وي عالوه بر تمایز مگذارد و مستقل از فرد است و کارکرد عقل در انسان تمایز می

و عقل جزوي به تمایز عقل عملی (عقل در دو حوزه اخالق و سیاست) و  عقل (کلی)
پردازد و تمایز عقـل جـدلی را نیـز از عقـل برهـانی بـه نحـو واضـح و          عقل نظري می

  کند. مشخص بیان می
در نهایت مراتب عقل انسانی و سیر تکاملی آن در ارتباط با عقل فعال را تحلیـل و  

برجستۀ معاصر، پرسش مهـم در بررسـی    شناس ا به نظر نتون، فارابیکند. لذ بررسی می
ی فارابی، کیفیت حصول علم است که پاسخ به آن در گرو بررسی تئـوري  شناس معرفت

  ).94همان، ص( عقل فارابی است

  العقل فارابی هبررسی معانی عقل در رسال
پـردازد،   هیم آن مـی ابونصر قبل از تحلیل فرایند معرفت و تجرید به تعریف عقل و مفـا 

شود و با اختالف قائالن از متکلمـان و فالسـفه    زیرا این اسم بر موارد متعدد اطالق می
تا عامۀ مردم، واجد معنا و کاربردهاي مختلف است، بر این اساس شش معنا و کـاربرد  

  شمرد: براي آن بر می
احب فضـیلت و  . عقل به معناي عمومی: عقل به نظر عامه یعنی تعقل و عاقل، فرد ص1
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  درایت در استنباط امور و افعال شایست و ناشایست است.
. عقل در اصطالح علم کالم: عقل در نزد متکلمان که غالبـا در بیـان آنهـا رواج دارد،    2

  کند. امري است که چیزي را قبول، نفی یا ایجاب می
ر کـرده  طبق نظر فارابی عقل در اصطالح فلسفی، به یکی از سه مفهومی که ارسطو ذکـ 

  گردد: میاست باز 
  که منظور از آن بدیهیات یا اولیات عقلیه است. برهان کتاب. اول عقل در 3
  (و منظور از آن عقل عملی است).  اخالق کتاب. دوم در مقالۀ ششم از 4
دهـد: عقـل    ، (ارسطو در این کتاب عقل را بر چهار نحو قرار مینفسکتاب . سوم در 5

  ل مستفاد و عقل فعال).بالقوه، عقل بالفعل و عق
  ).5-3ص، م1938فارابی، ( کند ذکر می مابعدالطبیعه. عقلی که ارسطو در کتاب 6

  معناي نخست عقل
اولین معنا و داللت عقل، تعقل در نـزد عامـۀ مـردم (جمهـور) اسـت و مقصـود از آن       

(جودت رویه) همراه با فضیلت است. عقل در اینجـا وسـیلۀ انتخـاب     فکر بودن خوش
شود و مشروط به دین است؛ زیرا دین فضـیلت   خیر و اجتناب از شر محسوب میفعل 

 (نادان) و داهیه است و اگر کسی واجد این شروط نباشد واجد عقل نیست و به آن نُکر
شود. معناي عقل در نزد این گروه شـبیه نظـر معلـم اول     (زیرك) و شبیه به آن گفته می

  ).119ص، م1983یاسین،  آل( است که در آن فضیلت مدخلیت دارد
  گوید:  میلذا فارابی 

گویند که عاقل است، منظـور نظـر ایشـان از     اما عقلی که عامه مردم در مورد انسان می
) در اسـتنباط امـور و افعـال شایسـت و     جید الرویۀفکر ( عاقل فرد با فضیلت و خوش

ط امور شر و ناشایست است. عامه، این اسم را برشخصی که درایت (فکر) را در استنبا
(زیـرك)  » داهیـه « (نادان) و» نُکر«کنند بلکه او را  گیرد، اطالق نمی ناشایست به کار می

امثال وي، بـه نظـر عامـه (اجمـاع      نامند. اما در مورد کسی چون معاویه و وشبیه آن می
کنند، آیا آنها کسی را که شریر است و فکر (درایـت) را   در مورد عاقل رجوع می عام)

نامند، یا از این امر اجتناب کـرده و   برد به این اسم می شر بنحو عام، به کار میدر امور 
ورزند که او را عاقل بنامند؟ به نظر آنها همچنین الزم است که عاقـل، فاضـل    امتناع می
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) را دراستنباط فضائل و انجـام آن و شناسـایی رذائـل و    ۀجودة رویباشد و فکر دقیق (
رد معنون بـه عنـوان   نظر، عامه (جمهور) در مورد ف بنابراین. اجتناب از آن به کار گیرد

ند: گروهی که قائلند عاقل تا اهل دین (صاحب فضیلت) نباشـد، عاقـل   عاقل دو گروه
شـود.   نیست و شریر هرچند که در استنباط شرور به حد اعال برسد عاقل نامیـده نمـی  

ر اسـتنباط امـور شایسـته    ) دجـودة رویـه  فکر دقیق ( دلیلگروهی دیگر که انسان را به 
نامد. این طائفه در مورد عاقل نامیدن کسی که شریر است و فکر دقیق  بالجمله عاقل می

کنند یا از اطالق عاقل بـر   ) در استنباط امور ناشایست و شر دارد توقف میجودة رویه(
، ورزند. مرجع عامۀ مردم در مورد معناي عاقل راجع به معنی متعقل اسـت  او امتناع می

معنی متعقل نزد ارسطو جید الرویه (خوش فکر) در استنباط امـور شایسـته و فضـائل    
  ).6-4، صم1938فارابی، ( در امور عارضی همچون خُلق باشد هرچنداست 

طبق این تعریف، نخستین شکل تحقق تعقل، همراه با فضیلت و بـه نـوعی حـزم و    
م ارسـطویی حـزم و   دوراندیشی در تمییز و تشخیص اسـت. بـه نحـوي کـه بـا مفهـو      

دوراندیشی تناسب دارد. بدین ترتیب این واژه حداقل داراي دو رویۀ مهم است میان حزم 
  که اینجا بیان شده و معناي چهارمین نوع عقل فارابی یا حزم اخالقی بیان خواهد شد.

  معناي دوم عقل
، دومین نوع عقل در فهرست فارابی، آن است که حکماي االهی مدرسـی یـا متکلمـان   

دهند که عبارتست از آنچـه عقـل ایجـاب و یـا      مبتنی بر قاعده ایجاب و سلب ارائه می
والعقـل منـاط التکلیـف    «گوینـد:   کند؛ به داللت مشهور یا فکر اجماع. لذا مـی  سلب می

  ).146ص ،م1907ایجی، ( »اجماعا و انه یطلق علی معان
  کند:  فارابی تصریح می

گویند که این از امـوري اسـت    و در مواردي می عقلی که بر زبان متکلمان جاري است
مقصود ایشان از  .نماید کند، یا عقل آن را قبول و یا رد می که عقل ایجاب و یا نفی می

  ).7ص ،م1938فارابی، ( عقل، مشهور در بادي رأي (اندیشه نخست) جمیع است
فـاق نظـر   یعنی آنچه که مـورد ات » مشهور در بادي رأي نزد جمیع یا اکثر«منظور از 

علماي کالم و دین یا اکثر ایشان است، چه این اجماع مستند به حجج و براهین باشد یا 
شرع و مقدمات دینی مسلم که در زبان منطق عبارت اسـت از مشـهورات و مسـلمات.    
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شاید بتوان گفت طبق نظر فارابی عقـل مصـطلح کالمـی، نـوعی عقـل جـدلی        بنابراین
 کنـد،  لـذا وي تصـریح مـی    انی فیلسـوفان اسـت.  شود و غیر از عقـل برهـ   محسوب می

همان عقل مورد نظر ارسطو در  آنها نیو مصطلح ب جیاند که عقل را متکلمان گمان کرده
از آنسـت کـه    یحـاک  شـان یا یمنـاظرات کالمـ   یبررسـ  که یکتاب برهان است در حال

  ).8همان، ص( ینه مقدمات برهان و -برند یکار مه مشهورات را ب ایمقدمات مشهور 
پس، این دو معنا از عقل که یکی در بین عامۀ مردم رواج داشته و دیگري بـر زبـان   

یک عقل مصطلح فلسـفی   متمایز از یکدیگر است اما هیچ هرچندمتکلمان جاري است، 
  شود. نیست و در آثار معلم اول نیز یافت نمی

  معناي سوم عقل  
شـود و   آثار ارسطو دیـده مـی   کند، در چهار معناي دیگري که فارابی براي عقل ذکر می

ناظر به آراء معلم اول است: نخست، (همان معناي سوم عقل) عقلی است که ارسطو آن 
وسیلۀ آن براي انسـان،   بهکند. منظور از آن قوة نفس است که  میذکر  برهان را در کتاب

شـود؛ نـه از راه قیـاس و فکـر بلکـه       با مقدمات کلی صادق ضروري یقین حاصل مـی 
دانـد از کجـا وچگونـه     نحو ناخودآگاه (که نمی بهطۀ فطرت و طبع از کودکی و یا واس به

حاصل شده است). این قوه جزئی از نفس است که بالطبع، قـادر بـه شـناخت اولیـه و     
 فـارابی، ( یقین به مقدمات کلی و ضروري (مبادي علوم نظري) است نه به فکر و تأمـل 

  ).9-8ص، م1938
، بدیهیات یا اولیات عقلی است. این عقل همان عقـل  هانبرکتاب منظور از عقل در 

وسیلۀ آن بالطبع، نه به بحث و  اي که به کند به قوه فطري است که فارابی آن را توصیف می
شود. این  قیاس، علم یقینی به مقدمات کلی ضروري که مبادي علومند، براي ما حاصل می

(برهان) در باب این عقل گفته  ثانی تحلیالتبا آنچه ارسطو در فصل ششم از کتاب اول 
 (Episteme)نامیده و بین آن و قوة قیاس کـه آن را   Nous)مطابق است و آن را نوس (

مطرح کرده اما براي آن  عقل رسالۀنامیده مقارنه برقرار کرده است. فارابی این عقل را در 
  ).Arst. Anal. Priora,53b9/ 198م، ص1950کند (فخري،  اسم خاصی ارائه نمی
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 کتـاب برهـان  کند که منبع آن  نتون سومین عقل فارابی را ادراك طبیعی توصیف می
سـازد تـا بـه حقیقـت      ارسطو است. به نظر وي این توانایی نفس که انسان را قادر مـی 

هـاي   بعضی از کلیات اساسی و اصول صحیح ضروري دست یابد، از قیاس یـا مهـارت  
ز طبیعت شخص و فرایند طبیعی ادراك به دست شود، بلکه ا منطقی یا فکري ناشی نمی

آید. با این حال بدیهی است که آن امر یا ذاتی اسـت و یـا در آغـاز دورة تفکـر بـه       می
 دست آمده است. انسان نسبت به اینکه از کجا و چگونه به دسـت آورده جاهـل اسـت   

تجلـی   فخري نیز این عقل را قوة استعداد درك اصول اولیـه و  ).85، ص 1381نتون، (
  ).198ص، م1950فخري، ( کند غریزي و شهودي توصیف می

دانند، که اسالم آن را همچون نور فطري  برخی این عقل را بدیهی و همان چیزي می
اند و عقل مورد  کند و معتقدند متکلمان بین عقل عملی و نظري خلط کرده توصیف می

و نظري خطاي متکلمان  نظر ایشان عقل عملی است و فارابی با تفصیل بین عقل عملی
  ).134ص م،1983حسن حنفی، ( کند را تصحیح می

  معناي چهارم عقل
کند؛ جزئی  ذکر می کتاب اخالقچهارمین عقل، عقلی است که ارسطو در مقالۀ ششم از 

از نفس است که با تجربه و مواظبت و تکرار اندك اندك در طول زمان، یقین به قضایا 
کند، که منجر به انجام فعلی یا اجتناب از آن شود.  ل میو مقدمات در امور ارادي حاص

عقل نامیده است. قضـایایی   اخالق، این جزء از نفس را ارسطو در مقالۀ ششم از کتاب
شود، در امور ارادي  که براي انسان به این وجه و در این جزء از اجزاء نفس حاصل می

شـوند. نسـبت ایـن قضـایا      مـی مبادي تعقلند و منجر به ایجاب فعل یـا اجتنـاب از آن   
نسـبت  شـود همچـون    وسیلۀ تعقل در امور عملی از آنها استنباط می به(مبادي) به آنچه 

شود. پـس   وسیلۀ آنها استنباط می بهاست به مبادي نظري که  برهان قضایاي اولی کتاب
که مبادي (کتاب برهان) براي اصحاب علوم نظري آنچه از امور نظري که بایـد  چنان هم
کنند، این مبادي (کتاب اخالق) نیز براي متعقل  نسته شود (نه انجام شود) را استنباط میدا

  نمایند.  و متفکر، آنچه از امور ارادي عملی را که شایستۀ انجام است، استنباط می
ارسطو ذکر شده است، در طول زندگانی  اخالقکتاب این عقل که در مقالۀ ششم از 
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یابد. قضایایی که در ابتدا انسـان   شود و در او تمکن می میبه تجربه براي انسان حاصل 
یابد و منجـر بـه    واجد آنها نیست به مرور زمان در او حاصل شده و رشد و افزایش می

شـود. در   شود که در این جـزء از نفـس عقـل نامیـده مـی      ها می تفاضل و برتري انسان
شـود. پـس    ور مـی نظـر درآن امـ   هرکس این قضایا در امـوري تکامـل یافـت، صـاحب    

نظر کسی است که هنگام اشاره به چیزي رأي و نظر او بدون اقامۀ برهان بر آن  صاحب
مطلب، پذیرفته است. نیل به این مرتبه دشوار بوده و به ندرت با تکرار و کسب تجربـه  

  ).10-9ص ،م1938فارابی، ( گردد در طول زمان، انسان به این صفت نائل می
داننـد. فـارابی نیـز آن را     را مربوط به حوزة عقل عملی می شارحین فارابی این عقل

ه در فعل و یا جزء عملی نفس که در خدمت اراده و در استنباط امور شایسته و ناشایست
معرفی کرده است. مردم در آن برحسب قدرت و قوة تشخیص افعـال شایسـت و    ترك

» نظـر  صـاحب « ،ناشایست در حیات فاضله مختلفند، پس کسی که واجد آن قـوه باشـد  
 شـود  شناخته شده و نظر او در این حوزه، بدون ارائـۀ برهـان و اسـتدالل پذیرفتـه مـی     

  ).120ص ،م1983یاسین،  آل(
از عقلی عملی که بـر   ،به آن پرداخته عبارت است اخالق عقلی که ارسطو در کتاب

صحت و درسـتی آن بـه ثبـوت     ،عملی ۀتجرب او ممارست در طول زندگی بتمرین اثر 
رسیده و تکلیف شخص را نسبت به انجام امري و یا اجتناب از امـري دیگـر معلـوم و    

کالت و این عقل در طول زندگی انسان به جهـت مواجـه شـدن بـا مشـ      .دکن معین می
اندیشی به منظور رفع آن، تجارب گوناگونی در شئون مختلف زندگی کسب کـرده   چاره

رو به فزونی و کمال  دائم ،امور زندگی و تشخیص صحیح آنه و در نتیجه معرفت او ب
خویش کامل کرده و در مسـائل و قضـایا    ةاست تا آنکه صاحب خود را در حد و انداز

 گیـرد  مـی دلیل مـورد پـذیرش قـرار     ۀاو بدون مطالب طوري که نظر ،ندک مینظر  صاحب
  ).10، صم1938فارابی، (

گانه عقول، در ظاهر نداي شعور رشد یافتـه   به نظر نتون عقل چهارم در تقسیم شش
ارسـطو   اخـالق نیکومـاخوس   کتـاب و متکامل است که فارابی آن را در کتـاب ششـم   

م و دوراندیشـی اخالقـی بـدین    طور که پیشتر مطرح شد، این کیفیت حز یابد. همان می
شناسد، پس در حزم و دوراندیشی که در مـورد   معناست، که شخص خوب را از بد می
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نخستین معناي عقل بیان شد، به نحوي شریک است. این عقل نیـز بخشـی از نفـس را    
 دهد و توانایی و استعدادي است که از تجارب طوالنی به دست آمده اسـت  تشکیل می

  ).96ص ،1381 نتون،(

  معناي پنجم عقل
گانـه   تـرین عقـول شـش    و پیچیده پنجمین عقل از عقول فارابی روي هم رفته مهمترین

ابونصر به خود اختصاص داده و  رساله عقلیگانه عقلی که بیشترین بحث را در  است.
داند: عقل  ارسطو است. فارابی این عقل را واجد چهار مرتبه می کتاب نفسمنبع آن نیز 

  ل بالفعل، عقل مستفاد، عقل فعال.بالقوه، عق
لکن حقیقت قابل توجه و تذکر آن است که تقسیم فوق را ارسطو ارائه نکرده، ایـن  
تقسیم را فارابی متأثر از جریان نوافالطونی و شرح اسـکندر افرودیسـی ارائـه کـرده و     

این تقسیم رسد  اند، لذا به نظر می رشد آن را پذیرفته غالب فالسفۀ مسلمان نیز به جز ابن
  نسبت به قواي انسانی نظر خاص فارابی باشد.

چنانکـه   اسـت،  نیشـ یپ ینسبت به معـان  ریتفاوت چشمگ ياز عقل دارا يمعنا نیا
) Intellectus(  و عقـل Ratio) ) یا (Reason(جزئی  میان عقل فارابی پیشتر نیز اشاره شد

  یا (عقل کلی) تمایز اساسی قائل است.
است که جانب ی) انسان جزئی(عقل عقلگانه نخست،  ب سهمراتمنظور از عقل در  

شوند  یسکه محسوب م کی يمعنا عقل و نفس دو رو نیاز نفس است لذا در ا يگرید
 ياست کـه رو بـه سـو    یانسان ۀعقل در واقع مراحل و مراتب نفس ناطق نیو مراتب ا

تکامـل  مستقل اسـت کـه    يجوهر قتیحق کی) ی(کل معنا، عقل نیچهارم .دارد ملتکا
هدف ما در اینجا پرداختن به  .ردیپذ یدر پرتو افاضات او تحقق م )ی(انساني عقل جزو

باب رابطۀ  ی اسالمی و موضع هریک درشناس موضوع گستردة مکاتب گوناگون معرفت
و ابزارهـاي   بلکه غرض دریافتن معنـاي دقیـق عقـل    نیست؛ و عقل جزئی،عقل (کلی) 

بررسی آنچه از قلمرو معرفـت بـراي   و ر و موثق موجود بشر براي حصول معرفت معتب
  ت.آدمی قابل حصول اس

معنـا و کـاربرد    نیگانه عقل در ارشود، مراتب چها یبحث روشن م ۀدر ادام چنانکه
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 قیاز انسجام دق یحاک ی،فاراب ۀی در نظام فلسفشناس  جهان ی وشناس  اتصال معرفت ۀنقط
 انیـ بحـث و ب  ۀدر آن اسـت. ادامـ   یشراقو ا ینیتفکر د قیعم ریو تأث ینظام حکم نیا

و توجـه   یآسمان (عقل کلی) (عقل) انسان با عقل فعال اطقهنفس ن ییارتباط مراتب نها
 ،یفـاراب  ۀی فلسـف شناس  ی و جهانشناس  خاص عقل فعال در معرفت تیو اهم گاهیبه جا
  مددرسان خواهد بود.  یمدع نیا نییدر تب

  عقل بالقوه   .1
اي از قواي نفس اسـت کـه ذات آن    رگانه، نفس یا جزء نفس یا قوهاولین از عقول چها

معد و یا مستعد است که کل ماهیات موجودات و صور آنها را از موادشان انتزاع کـرده  
اند،  و آنها را صورت ذات خود گرداند و آن صور منتزعه از مواد که صور این ذات شده

  ).12، صم1938فارابی، ( همان معقوالتند
چیز در آن نگاشـته   اي که هیچ بی تمثیل ارسطو را در مورد این عقل به لوح سادهفارا

داند زیرا این مثال فقط یک تمثیل سطحی است نه عمقی؛ ابونصر مثـال   نشده معتبر نمی
کند کـه هـر    دهد و نفس را در این مرتبه به موم تشبیه می موم را بدیل این مثال قرار می

  شود:  بعینه همان نقش می گیرد و صورتی را به خود می
(صورت) بر موم را که موم را مکعـب و مـدور بسـازد،     اگر فرض نمایی نفس و نقش

نقش در درون موم نفوذ کرده و شامل طول وعـرض و عمـق آن شـده اسـت در ایـن      این 
همـان،  ( صورت آن موم همان نقش است بعینه و ماهیتی منحاز از صـورت (نقـش) نـدارد   

  ).14ص

  ل  عقل بالفع .2
چون صور موجودات به نحو مثال سابق ایجاد شد، مرحلۀ دوم که همان عقـل بالفعـل    

معقـوالت بالفعـل و عقـل     بنـابراین یابند.  است ظاهر شده و معقوالت بالفعل تحقق می
رسد که  اي می شوند. عقل هیوالنی (بالقوه) در اینجا به مرتبه بالفعل بعینه امري واحد می

سازد، چیزي جز عقـل   کند. امري که این فعلیت را محقق می می معانی را بالفعل ادراك
بالفعل نیست. به اعتباري براي معقوالت دو داللت اسـت یکـی داللـت خـارجی از آن     

هر دو داللت و  حیث که در محسوسات بالقوه هستند و دیگري از حیث وجود عقالنی
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در این  بنابرایننیست. از ذات معقولی که در خود عقل به حد تجرید نائل گشته، خارج 
کند معقوالتی را که صور آن هسـتند، از حیـث آنکـه     مرحله عقل بالفعل چون تعقل می

  ).20ص همان،( معقول بالفعل است عقل مستفاد است

  عقل مستفاد. 3
این عقل و یا این مرحله از عقل قادر به درك موجودات است اما مجرد از مـاده؛ یعنـی   

انتزاع از ماده و امور غیر مـادي را بـه همـان نحـو مجـرد       صور حال در ماده را پس از
در اینجا این صور معقوله (مجرد)، از آن حیث که عقـل   ).20همان، ص( کند ادراك می

گردنـد. فـارابی ایـن     شوند و شبیه موضـوع آن مـی   مستفاد است، صوري براي عقل می
  کند: فرایند را به نحو زیر ترسیم می

است براي عقل بالفعل و عقل بالفعل شـبیه موضـوع یـا    عقل مستفاد همچون صورت  
ماده آن است و عقل بالفعل نیز صورت عقـل بـالقوه اسـت. در سـیر صـعودي، عقـل       

گیـرد. هنگـامی کـه از     مستفاد در آخرین و باالترین مرحله این سلسله کامل قـرار مـی  
عقـل مسـتفاد   ترین مرتبه،  ترین و ناقص مجردات مفارق آغاز شود در سیر نزولی، پایین

  ).21همان، ص( است
ابونصر با ارائۀ سیر صعودي و نزولی درنظریه عقل درصدد است تا یک دورة تکامل 

که از سویی نفس از مرتبۀ عقل هیوالنی طـی طریـق کـرده و بـه      کندرا در عقل ترسیم 
یابد و از سویی دیگر مفارقات عقلی در سیر نزولی به عقـل   مرتبۀ عقل مستفاد تعالی می

بـه   ر انسانی به شکل بالقوه واجد ذکاوت است.طبق این نظر ه. شوند تفاد منتهی میمس
شـود. هنگـامی کـه انسـان از حیـث       گفته مـی » بالقوه«یا عقل » مادي« این ذکاوت عقل
و وي بـه   کنند تحقق پیدا می هاي معقول از عالم باال در او صورت ،کند معرفت رشد می

که عقل در ذهن   رسد. سپس هنگامی می» عقل بالملکه« اي از عقل عادي و ثابت یا مرتبه
و با فعلیـت کامـل عقـل بـه     » عقل بالفعل«آدمی به مرتبۀ  ،انسان از قوه به فعلیت رسید

 قرار دارد »عقل فعال«شود. فوق این مراحل و در نهایت  نائل می» عقل بالمستفاد«مرتبۀ 
  *زد.سا واسطۀ معرفت ذهن را منور می بههی است و که اال

                                                   
  تقاللو باالسـ   خویش  ذات  به  آیا نفس  دهد؛ لکن می  و آزادي  را حریت  عقل  از بدن،  نفس  مفارقت* 

  است، نظرهـایی   و مبهم  غامض  باره  در این  فارابی  شود؟ رأي می» کلی  عقل«از   ماند یا جزئی می  باقی
  دارد.  اختالف  کرده، با هم  بیان آثار گوناگونباب، در   در این  که
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  عقل فعال. 4
عقل فعال مهمترین جزء عقل چهارگانه شناخته شده است. به نظر فـارابی، عقـل فعـال    

معقـوالت بـالقوه را معقـوالت    و  ماهیتی که عقل بالقوه بوده را به صورت عقل بالفعـل 
گرداند. نسبت او با عقل بالقوه مانند نسبت خورشـید اسـت بـه چشـمی کـه       بالفعل می

گونه که خورشید چشم را بیناي بالفعل  مانی که در تاریکی است؛ همانبالقوه بیناست، ز
کنـد، بـه مبصـرات بالفعـل      نور و روشنی که اعطا مـی  دلیل  گرداند و مبصرات را به می

کند، آن را  همچنین عقل فعال، به آنچه که از مبدأ به عقل بالقوه اعطا می .سازد تبدیل می
فـارابی،  ( گردنـد  ب معقوالت نیز معقول بالفعـل مـی  گرداند، به این ترتی عقل بالفعل می

  ).15، صم1938
عقل فعال از نوع عقل مستفاد است و صور موجودات مجرد همواره و پیوسته فوق 
آن، موجود هستند، جز اینکه ترتیب موجودات در آن غیر از ترتیبی است کـه در عقـل   

گیـرد. بنـابر    رف قـرار مـی  بالفعل است. به این نحو که اخس در عقل بالفعل اقدم از اش
بیان کردیم، هنگام سیر از اعرف به سوي امر مجهول، آنچه اکمـل   کتاب برهانآنچه از 

نفسه مجهول است، یعنی جهل ما به او بیشـتر اسـت. الجـرم     وجودي است، نزد ما فی
ترتیب موجودات در عقل بالفعل به عکس امـر در عقـل فعـال اسـت. عقـل فعـال اوال       

شـود، صـوري کـه امـروز      کند تا به صور منتزعه منتهی می ا تعقل میموجودات اکمل ر
صور در موادند، در عقل فعال صور منتزعند، نه اینکه موجـود در مـواد بـوده و منتـزع     

اند، بلکه همواره این صور در آن بالفعلند و اقتضاي مادة اولی و سایر مواد بـه ایـن    شده
آنهـا اعطـا شـود. موجـوداتی کـه اوال و       است که صور موجود در عقل فعال، بالفعل به

بالذات ایجاد آنها قصد شده است همین صورند، جز اینکه این صور ایجادشان در اینجا 
  (جهان مادي) ممکن نیست، مگر در مواد. 

گفته، این صور در عقل فعال منقسم نیسـتند ولـی در   کتاب نفس ه ارسطو در کچنان
شود غیر منقسم است ولـی مـاده آن را    اعطا می ماده منقسمند. آنچه از ناحیه عقل فعال

  کند.  جز به نحو منقسم قبول نمی
البته به نظر فارابی در این مدعی جاي بحث وگفتگو است، اگـر ایـن صـور ممکـن     
است که بدون مواد موجود شوند، چه نیازي است که در مواد قرار گیرند و چگونـه از  
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کن است کسی بگوید که این امـر انجـام   وجود اکمل به وجود انقص انحطاط یابند؟ مم
شده تا مواد وجود اکمل یابند و یا اینکه این صور به دلیـل مـاده هسـتند و بـراي مـاده      

  اند، ولی این مطالب همه خالف نظر ارسطو است. ایجاد شده
کند، مقصود از این سـخن کـه همـۀ صـور در      دهد و تصریح می فارابی توضیح می 

اي است که این صور را قبول کند و  ن نیست که عقل فعال در قوهاند، ای عقل فعال بالقوه
اي است که  در آینده در آن بالفعل گردند، بلکه منظور این است که عقل فعال واجد قوه

دهـد،   در ماده صوري را قرار دهد و این همان قوه است که صور را در مـواد قـرار مـی   
کند تا عقل مستفاد حاصـل گـردد. در    سپس اندك اندك به مفارقت آن از ماده اقدام می

است به عقل فعـال و ایـن    ترین شیء نسان از حیث جوهري، نزدیکاین هنگام جوهر ا
شـود و لـذا کمـال اخیـر،      در آخرین مرحلۀ سیر تکامل جوهري براي انسان حاصل می

  ).20-16صهمان، ( سعادت قصوي و معناي حیات آخرت است
لفطره و از آغاز واجد آن اسـت نـوعی هیـأت در    طبق نظر فارابی، عقلی که آدمی با

ماده است، زیرا قوة عقالنی نوعی جوهري غیر مادي نیست بلکه قـوه در مـاده اسـت؛    
اي از آن است. این قوه یـا   گونه است و او جزئی از نفس یا قوه چنانکه نفس سافل این

زد، فعلیت یافتن آن شود به اینکه به ادراك کلیات و صور معقوله بپردا استعداد بالفعل می
یابد. در پرتـو ایـن    از طریق عقل فعال و به افاضه (اشراق) نوري از جانب او تحقق می

نور، صور محسوس موجود در ذهن مجرد و مفارق گشـته و تبـدیل بـه صـور کلـی و      
طبق نظر فارابی صور معقول از انتزاع و تجرید صور محسوس  بنابراینشوند.  معقول می
قش عقل فعال نـه ایجـاد و افاضـه آن صـور بـه عقـل، بلکـه فقـط         شود و ن حاصل می

پرتوافشانی در جهت روشن شدن محسوسات و تبدیل صور محسوس به معقول است. 
وي نحوه دریافت معقوالت توسط عقل بالقوه و فرایند تبدیل شدن آن به عقل بالفعل را 

ریق انتقاش صورت در آن کند که این فرایند نیز به ط به موم و صورت یافتن آن تشبیه می
  یابد. یابد و در کل به آن صورت شکل می نیست، بلکه به سریان نقش در کل آن تحقق می

گـردد کـه    عقل بالقوه نیز چون با معقوالتش یکی شود، به واقعیتی جدید تبدیل مـی 
نامـد. عقـل در ایـن مرحلـه مفـارق و       قبل از تعقل نبوده و فارابی آن را عقل بالفعل می

که در مرحلۀ قبل عقل و معقوالت بالقوه و بـه نحـو موجـود در     شود در حالی میمجرد 
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  ماده بود، اینک مستقل و مجرد از ماده است.
توانایی عقل بالفعل بر ادراك صور همۀ معقوالت، از طریق تجرید است و خـود او  
نیز صورت مجرد معقول است، پس این عقل هـم معقـول بالـذات اسـت و هـم عقـل       

نامـد. ایـن تعریـف او از عقـل      فارابی عقل را در این مرحله، عقل بالمستفاد میبالذات. 
که ترتیب معقوالت در آنها  هرچندسازد،  بالمستفاد آن را قابل مقایسه با عقل بالفعل می

النفس فارابی کمال نفس ناطقه با نائل شـدن بـه    در علم بنابراینبه نحو معکوس است. 
عقل (نفس) در این مرحله مجرد محض بوده و فعلیـت   شود. عقل بالمستفاد حاصل می

تر نفس نیست. در این مرحلـه عقـل بالمسـتفاد     تام دارد و در تعقل نیازمند مراتب پایین
شود و در ایـن   قادر به ادراك عقل فعال شده و از این جهت اتصال با آن نیز حاصل می

  گردد. مستفاد میصورت در انسان کامل (پیامبر یا امام) عقل فعال صورت عقل 
شود که راه و روش ترتّب موجودات به نسبت عقـل فعـال و    جا روشن می از همین

االکمـل   راتعقل آن با آنچه در عقل انسانی است، تفاوت دارد. عقـل فعـال موجـودات    
نماید، زیرا دائما بالفعـل بـوده و از آن    واسطۀ صور منتزعه از ماده تعقل می بهفالکمل و 

رغم اینکـه عقـل بشـري چـون طبیعـتش       ست غیر منقسم است، علیجهت که مادي نی
پذیرد. عقل فعال آن چیـزي   متعلق به ماده است صور را به نحو منقسم از عقل فعال می

سازد تـا اینکـه عقـل     است که صور را اندك اندك انتزاع کرده و به مفارقت نزدیک می
یتش ـ نزدیکتـرین چیـز بـه     لذا جوهر انسان یا انسان در جوهر«شود.  مستفاد حاصل می

از آن جهت که سعادت با اتصال بین » عقل فعال است و آن همان سعادت قصوي است
  شود و این همان نظریه اتصال فارابی است. انسان وعقل فعال حاصل می

دهـد و   فارابی براي این عقل فاعلیت مستمر قائل نیست، بلکه گاهی فعل انجام مـی 
ن کمـال اخیـر و نهـایی آن در جـوهر و ذات اوسـت،      دهـد، لکـ   گاهی فعل انجام نمی

رغم آنکه در جوهرش گاهی بالقوه و گاهی بالفعل است. به دلیل همـین نقـص در    علی
  جوهر ذاتش قابلیت و شایستگی آن را ندارد که مبدأ جمیع موجودات شود:

نفسه او غیر از وجود  و آنچه در جوهرش نقص است کفایت آن را ندارد که وجود فی
در اینجا علـت   بنابراینیره باشد، پس ضرورت دارد براي وجود او مبدأ دیگري باشد بغ

  ).33همان، ص( دهد اي که در آن فعل انجام می دیگري مدد رسان اوست در اعطاي ماده
رسـانند، اجـرام    طبق نظر فارابی آنچه به مواد و موضوعات عقل فعـال را مـدد مـی   
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فساد فاعل نخستند و اکمـل ایـن اجـرام سـماوي      اند زیرا آنها نسبت به کون و آسمانی
وجود فلک اول است، زیرا او محرك آن است و محرك آسمان اول، (عقل اول) اکمـل  
از آن است، لکن او مبدأ اول براي همۀ موجودات نیست، بلکه براي خـود او ضـرورتا   

که را  کند ذاتش را و ذات شیء تعقل می«ه مبدأیی است و آن مبدأ عقل محض است ک
 اسـت » واحـد حـق  «و براي مبدأ، مبدئی نیست بلکه او اصل است و او » مبدأ آن است

و لذا عقل فاعلی یا فعال نمایانگر عقل دهم است کـه آخـرین سلسـله     ).34همان، ص(
  گانه فارابی ایفا کرده است. عقول طولی است و نقش مهمی در فیضان میراث عقالنی ده

 کاملی) به آخرین مراحل عقـل در سـیر نزولـی   سان فارابی در سیر صعودي (ت بدین
شود. در هر حال این دور در صعود و هبوط، شکل کاملی اسـت و   (تکوینی) منتهی می

 شـود. طبـق ایـن نظریـه     سانی مطـرح مـی  همچنان عقل فعال عامل رئیسی در معرفت ان
یـا    هبه  صورت  به  شود، بلکه نمی  حاصل  عقل  اجتهاد و کوشش صرفا با  انسانی  معرفت 

شود  ما قادر می  عقل  که  است  فعال  شود. در پرتو عقل می  او داده  باال به  از عالم  بخششی
  برتـر رود و داراي   حسـی   از حدود تجربه  کم کمو  کند  ادراك  صورکلی  اجسام  تا براي
  .دشو  عقلی  معرفت

شود و هم  ما افاضه میلذا عقل فعال هم منبع و مصدر معانی است که از عالم باال به 
کنیم. او موجِد مـاده و غیـر مـاده     میعلت فاعلی مستقیم جهانی است که در آن زندگی 

است و تغییر تکامل طبیعی در عالم محسوس به او واگذار شده است؛ این مالزم ارتباط 
به همین دلیل در نظام  ی در منظومۀ فکري فارابی است.شناس  ی و معرفتشناس  وثیق جهان

  *شناختی است. شناختی و جهان سفۀ فارابی عقل فعال واجد دو جایگاه و نقش معرفتفل
چالش بین دین این تحلیل توحیدي فارابی از حصول علم و فعلیت عقل انسانی، به 

دهـد.   پاسخ مـی معضالت اندیشه اسالمی بوده دیرباز از از که  وحیو فلسفه یا عقل و 
 يفرق جوهر چیه بنابراین ،ه عقل فعال استو فلسف نید یمصدر اصلطبق این تحلیل 

  وجود ندارد. اءیحکما و انب انیم یو اختالف ستیآنها ن انیم
داشتن  لیکه به دل ستا »یشخص« ،یفاراب یِدر دستگاه فلسف )لکو م سیرئ( »امام«

                                                   
خـدا و  «توانید بـه مقالـۀ    جهت مطالعه بیشتر در مورد جایگاه عقل فعال در جهان شناسی فارابی می* 

  اثر نگارنده مراجعه فرمایید.» جهان در نظام فلسفی ارسطو و فارابی
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در  یـی ممتـاز و اعال  یِژگی، از استعداد و و»عقل فعال«به  اش یوستگیپو  »عقل مستفاد«
تبـارك و   ،يهرچه از جانب خدا ،برخوردار است  »یتعال  يافاضات ذات بار«ا ارتباط ب

به عقل فعال افاضه شود، عقل فعال توسط عقلِ مستفاد، آن را به عقـل منفعـل و    ،یتعال
و  میحکـ  ،شـود  یکه به عقل منفعل او افاضه مـ  ثیاو افاضه کند. از آن ح لۀیسپس متخ

ـ پ شـود،  یاو افاضه مـ  لۀیکه به قوة متخ ثیاز آن ح ؛است و متعقل کامل لسوفیف  امبری
است و  يامام هم هاد. لذا خبر دهد اتیدر همان آن از همۀ جزئ تواند یمنذر است که م

و او مردم را در  کند یم ییکه عقل فعال به نور خود او را راهنما یمعن نیبد ،يهم مهد
  .دیفرما یم ينور راهبر نیپرتو ا

    گیري نتیجه
ن گیزترین مباحث در بین حکماي مسلمان نظریۀ عقل، معانی و مراتب آشاید بحث بران

دلیل ارتباط عقـل در نـزد حکمـاي اسـالمی بـا       بهله باشد. حوزه بحث پیرامون این مسئ
تـر از آن   تر و دقیق معرفت و تالزم آن به نحو ضروري با نظریۀ نبوت در مذهب، وسیع

  گراي سلف است.  در نزد حکماي عقل
تحلیل جامع از معناي عقل، میان عقل فعال که کلی و مستقل  ضمنرساله  نیادر  یفاراب

) و یعقل (کل انیم زیعالوه بر تما يگذارد. و از فرد است و کارکرد عقل در انسان تمایز می
 ي) و عقـل نظـر  اسـت ی(عقـل در دو حـوزه اخـالق و س    یعقل عملـ  زیتمابه  يعقل جزو

  .کند یم انیبه نحو واضح و مشخص ب یز عقل برهانا زیرا ن یعقل جدل زیپردازد و تما یم
پردازد.  ابونصر قبل از تحلیل فرایند معرفت و تجرید به تعریف عقل و مفاهیم آن می

شود و معناي آن به اختالف قائالن از عامـه،   به نظر وي این اسم بر امور کثیر اطالق می
 ،عقـل  یانثـ ق نظـر معلـم   بتوان گفت که طب دیلذا شامتکلمان یا فالسفه مختلف است، 

شش  ونکرده است  حیمطلب تصر نیبه ا يهرچند و ،ياست و نه معنو یمشترك لفظ
  شمرد: بر می عقل يبرا متفاوت کاربرد ایمعنا و 

  فکري اما به شرط فضیلت و دین؛ خوش. عقل به نظر عامه یعنی زیرکی و 1
  ورد نظر متکلمان که عقل جدلی است؛. عقل م2

  عناي عقل به یکی از سه مفهوم ارسطویی راجع است:در نظر فالسفه م
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  ؛ذکر شده است کتاب برهان. بدیهیات یا اولیات عقلیه یعنی عقل برهانی (که در 3
  عملی که در کتاب اخالق آمده است؛ . دوم عقل4
، که عقل در این معنا بر چهـار نحـو اسـت: عقـل بـالقوه، عقـل       نفس. سوم در کتاب 5

دهـد   عقل فعال. البته این تقسیمی که فارابی به ارسطو نسبت مـی بالفعل، عقل مستفاد و 
از ناحیۀ معلم اول نیست بلکه به نظـر و ترتیـب شـارحین ارسـطو خصوصـا اسـکندر       

ـ  افرودیسی نزدیک است. اما طبق تقسیمی که فارابی ارائه می ه دهد، عقل واجد سه مرتب
   است: هیوالنی، بالفعل و مستفاد.

کند، عقـل فلکـی مفـارق و دخیـل در      ورش را بر جمیع افاضه می. اما عقل فعال که ن6
  فعلیت عقل بالقوه انسانی است.

تـرین   تـرین و مـبهم   بندي چهارگانۀ پنجمین معناي عقل، به صـورت پیچیـده   تقسیم
انـد   پژوهـان نیـز گـزارش داده    شود. چنانکه فارابی له در نظریۀ عقل فارابی ظاهر میئمس

گانـه عقـل    در ارتباط مستقیم با تقسیم سـه  عقل فارابی ۀالرستوضیح، تفسیر و محتواي 
 ییاز سـو پنجم و نقش ششمین عقل(عقل فعال) و ارتباط بین آنها تدوین یافته اسـت.  

 یی در نظـام فلسـف  شناسـ   و معرفـت  یشناسـ  جهان ةدو حوز نیب قیاز ارتباط وث یحاک
از  یحـاک  گـر ید ییودهد و از سـ  یم نشانرا  يو ۀفلسف يقو يندم است و نظام یفاراب
  نفس است. يو صعود ینزول ریس کیالکتیو معاد در د مبدأ یگانگی يدیتوح ۀشیاند

به چالش بـین دیـن و    یعقل انسان تیاز حصول علم و فعل یفاراب يدیتوح لیتحل
پاسـخ   ،باز از معضـالت اندیشـه اسـالمی بـوده اسـت     ریکه از د یفلسفه یا عقل و وح

 چیهـ  بنـابراین عقل فعال اسـت و   ،و فلسفه نید یاصلمصدر  لیتحل نیطبق ا .دهد یم
  وجود ندارد. اءیو انب حکما انیم یو اختالف ستیآنها ن انیم يفرق جوهر

هرچند این مقاله در ارتباط تنگاتنگ با آراء معلم اول تدوین شده است، اما چنانکه مشهود 
ام فلسـفی معلمـان   که هرگز در نظـ  هفارابی مسائلی را وارد حوزه مباحث فلسفی کرداست 

بلکـه در  ، بزرگ یونانی سابقه نداشته و اصال با اصول مبـانی آن اندیشـه قابـل طـرح نبـوده     
اش  برخی از مسائلی که در اسالف یونانیاو  .است مشاهدهقابل  یو اسالم یشرق يها شهیاند

   با مدل و الگوي نو و با نگرش جدید و رویکرد متفاوت، طرح کرده است.را  سابقه دارد
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