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 چکیده

اعمال ارادی انسان، موضوع حکمت عملی هستند که قسمی از موجودات حقیقی و واقعی 
روند. اعمال ارادی به عنوان موجوداتی حقیقی، انسان را به کمال واقعی به شمار می

رسانند. برای شناخت این اعمال باید از روشی استفاده شود که کاشف از واقعیت باشد و می
شوند به انسان بشناساند. برهان یگانه روشی است خارج محقق می گونه که درآنها را همان

وی دهد. از سگونه که هستند در اختیار انسان قرار میکه علم حصولی از واقعیات را همان
دیگر، اگر علم حصولی که منشأ اعمال ارادی انسان است حقیقی و مطابق با واقع باشد و 

در ذهن است امکان تحقق در خارج را خواهد گونه که به اصطالح برهانی باشد، همان
داشت و پس از تحقق در خارج آثار واقعی و حقیقی مورد انتظار را از خود بروز خواهد داد. 
بنابراین در حکمت عملی و هر علمی که مربوط به اعمال ارادی انسان است، باید از روش 

بسیاری  سینا شواهدابی و ابنتوان درآثار فار برهانی بهره جست. برای تأیید این مطلب می
یافت که در آنها به برهانی بودن حکمت عملی اشاره شده است. با تأیید برهانی بودن حکمت 

از  توان به بهره گیریها دربارۀ افعال ارادی انسان )علوم انسانی رایج( را میعملی، پژوهش
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ن حوزه االمری در اینفسروش برهانی سوق داد و انتظار داشت تا محققان به نتایج واقعی و 
 دست یابند.

 سینا.روش برهانی؛ فارابی؛ ابن حکمت عملی؛ علوم برهانی؛:  واژگان کلیدی
 
 مقدمه

ر پی شود که دعلوم برهانی یا فلسفی به آن دسته از علومی گفته می در منطق و حکمت اسالمی،
دریافت واقعیت هستند. انسان موجودی است که دارای افعالی ارادی است. صدور افعال از 

گاهی امکان ندارد. علمی که پشتوانه اعمال انسان واقع می تواند شود میانسان، بدون علم و آ
 شود. حکمتی یا غیربرهانی باشد. اگر این علم برهانی باشد، حکمت عملی حاصل میبرهان

گیرد که نسبتشان با کمال و سعادت انسان، با برهان ثابت شده عملی، اساس اعمالی قرار می
، گیرد، غیربرهانی باشد، به صورت یقینی معلوم نیستاست. اگر علمی که پایه افعال انسان قرار می

شند که امکان تحقق در خارج را داشته باشند و در صورت امکان تحقق، به صورت یقینی افعالی با
معلوم نیست انسان را به سعادت حقیقی برسانند. به همین سبب تثبیت روش برهانی برای تحقیق 
در افعال ارادی انسان و معرفی آن به عنوان روش حکمت عملی، از ارزش و جایگاه مهمی 

 برخوردار است. 

آثار حکمای اسالمی، به برهانی بودن حکمت عملی توجه شده است، ولی به سبب مهجور  در
بودن حکمت عملی در طول تاریخ، ممکن است این مطلب برای برخی روشن نباشد و این تصور 

 ایجاد شده باشد که حکمت عملی، علمی غیربرهانی است. 

ی ها و مقاالتدرباره حکمت عملی، کتاب شود کههای دوران معاصر، دیده میبا مراجعه به نگاشته
 شناسی حکمت عملی و یااند، از جمله حکمت عملی از دیدگاه سه فیلسوف یا روشنگاشته شده

ها یا حکمت عملی، علمی غیربرهانی و حکمت عملی به مثابه علوم انسانی و... در این نگاشته
یا اگر برهانی دانسته شده، تبیین درست  1است اعتباری و مبتنی بر مشهورات و اعتبارات تلقی شده 

                                                           
)تهران: انتشارات سمت،  حکمت عملی به مثابه علوم انسانی. برای نمونه نک: سید حمیدرضا حسنی، 1

های مطرح در است كه روش (. در اين كتاب حکمت عملی همسان علوم انسانی معاصر دانسته شده13۹۸

 فلسفه غرب بر آن حاكم است، نه برهان. 
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  1و کاملی از دالیل برهانی بودن حکمت عملی صورت نگرفته است.

در این مقاله تالش شده است نخست با بیان دالیلی، امکان تحقق حکمت عملی چونان علمی 
زرگان پیشگام ه بسینا، در جایگابرهانی تبیین شود و در گام بعد با ارائه شواهدی از آثار فارابی و ابن

 در فلسفه اسالمی، برهانی بودن حکمت عملی تثبیت گردد. 

 . علوم برهانی9
های مرتبط به یکدیگر است که گاهی عامل پیوند آنها، به معنای مجموعه گزاره صنعت یا علم

اند و گاهی عامل پیوند، ای است که حول موضوع واحدی شکل گرفتههای به هم پیوستهقیاس
 های به هم پیوسته، موجب انسجام و پیوستگیرکرد خاصی که بدون در میان بودن قیاسغایت و کا

علوم قیاسی، پنج قسمند: فلسفه به معنای عام، جدل،  .ها به یکدیگر شده استای از گزارهدسته
 2سفسطه، خطابه و شعر.

شوند که ئی بیان میهای حق درباره اشیانامند که در آن گزارهعلم قیاسی فلسفی را برهانی نیز می
که در اقسام دیگر علوم قیاسی، هدف از علم یافتن شأنیت علم یقینی به آنها وجود دارد، درحالی

ی الفلسفیة فالمخاطبة»حق و یقین به اشیاء نیست.   الحق، تعلیم هاب یلتمس هی و البرهانیة، تسم 
 3«ء.بالشی الیقین العلم توقع أن شأنها التی األشیاء فی بیانه و

های برهانی برای حل مسائل علم بهره برده در علوم برهانی یا فلسفه به معنای عام، از قیاس
شود نه تکرار و مشاهده اعمال. این علوم شامل ریاضیات، علوم طبیعی و ... است. می

 هذه و. یةالنظر الصناعات فلتسم أفعال، مزاوله العن بمعلوماتها المعرفة تحصل التی الصناعات»
 ما و عیاتالطبی و التعالیم علوم مثل هی و البراهین، استعمال الی فیها یحتاج التی هی الصناعات

 4«.ذلك اشبه

برهان قیاسی است که از مقدمات صادق، کلی و یقینی تشکیل شده است. به همین سبب، علومی  

                                                           
(؛ 13۹۱)تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  شناسی حکمت عملیروشنژاد. . برای نمونه نک: يحیی بوذری1

 (.13۹۱)تهران: انتشارات سمت،  حکمت عملی از نگاه سه فیلسوف مسلمانمحمد ذبیحی، 

نجفی،  شیمرع اللهآيت انتشارات )قم: پژوهدانش محمدتقی كوششبه ،فارابی منطقیات . ابونصر فارابی،2

1۲۱۸ ،)1/11-12. 

 .12 -11/ 1، فارابی منطقیات فارابی، 3

 .3۱۱/ 1، فارابی منطقیات فارابی، ۲
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و به فلسفه به  1کنند، یقینی و همان علوم فلسفی به معنای عام هستندکه از برهان استفاده می
 لیقینیةا الصنائع»معنای عام شامل علوم نظری و عملی و منطق، صنایع یقینی گفته شده است: 

 2«.منطقیة و عملیة و نظریة ثلث

هدف در علم قیاسی برهانی یا فلسفی به معنای عام، شناخت حقیقت اشیاء است. برهان یگانه 
اشیائی دست یافت که علم یقینی به آنها ممکن توان به حقیقت روش قیاسی است که با آن می

است. در دیگر علوم قیاسی، انسان به دنبال کشف واقعیت به صورت یقینی نیست. بر پایه این 
رو، ازاین 3های برهانی، باید از یقینیاتی که صادق و کلی هستند تشکیل شده باشد.مقدمات قیاس

. این ها بستگی ندارندهستند و به اعتبار انسان االمرقضایای علوم برهانی، حقیقی و دارای نفس
دهند و از سنخ قضایا از حقیقت ارتباط میان اعمال انسان و تکامل و سعادت او گزارش می

قضایای انشائی، خیالی و شعری نیستند. پس اگر در حکمت عملی، قضایای تکلیفی یا انشائی 
 أویل برد و یا آنها را قضایایی دانست که بهشناختی تدیده شد؛ یا باید آنها را به قضایای هستی

 4اند.صورت استطرادی وارد آن شده

علوم فلسفی برهانی با علوم جدلی تفاوت دارند زیرا در جدل، غلبه بر دیگر آراء و نظریات مخالف 
مهم است نه دریافت حقیقت. به همین سبب در جدل از قضایای کلی مشهور برای استدالل بهره 

کند، معرفتی عامیانه است که به یقین نزدیك است ولی و نهایت معرفتی که ایجاد می شودبرده می
 شود وگیرد. با جدل، قدرت ذهنی انسان برای فهم مطالب فلسفی آماده میهرگز جای آن را نمی

 5به این لحاظ، جدل در خدمت فلسفه است.

ن حکم، ته باشند مانند یقینی بودبرای آنکه مقدمات برهان نتیجه یقینی بدهند، باید شرایطی داش
                                                           

 صادقة مقدمات من المؤلف القیاس هو البرهان، هو و العلمى القیاس و: » 1/3۱2، فارابی منطقیات . فارابی،1

 الیقینیّة، هى و الفلسفیة، العلوم و .يقینیة كلیة صادقة مقدّمات عن علمها حصل مقدمات من او أول، يقینّیة كلیّة

 «.ذكرناها التی العلمیة القیاسات كلها مطلوباتها بیان فى ابدا يستعمل التی هى

 .۲1۲/ 1 ،فارابی منطقیات فارابی، 2

 .3۱3 -3۱2 و 31۱ و 1/12، فارابی منطقیات . فارابی، 3

حکمت نشريه ، «شناسی حکمت عملی از ديدگاه فارابیجايگاه و روش»(، 13۹۱الدين شريفی ). حسام۲

 .اسلامی

 سنمح تعلیق و ، تحقیقالحروف كتاب؛ ابونصر فارابی، 3۱3 -3۱2و  31۱و  1/12، فارابی منطقیات . فارابی،۱

 :)بیروت بوملحما علی وشرح مقدمه ،العلوم احصاء؛ ابونصر فارابی، 1۲۸(، 1۹۸۱المشرق،  دار )بیروت: مهدی

 .۲۲-3۸(، 1۹۹۱الهلال،  مکتبه
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گیرند این شرایط از آنجا نشئت می 1ذاتی بودن محمول برای موضوع، ضروری و کلی بودن حکم.
ای باشد که با تحقق موضوع، موجود و با نبود آن، معدوم که محمول در مقدمة برهان باید به گونه

ضوع باشد، یقین حاصل نخواهد باشد، زیرا اگر موضوع بدون محمول باشد یا محمول بدون مو
  2شد.

ت ها ثابکلی بودن مقدمات برهان به این معنا است که حکم بر تمام افراد موضوع و در تمام زمان
باشد. کلی به این معنا سور قضیه نیست، بلکه مانند جهت است که وصف مجموع قضیه قرار 

اشد نیز ف قضیه دوام یا فعلیت بگیرد؛ بنابراین شامل حالتی که سور قضیه جزئی باشد یا کیمی
که  به شرطی کلی است« هر انسانی زمانی در حال نفس کشیدن است»شود؛ برای مثال قضیه می

 ای با موضوع غیرکلی مانندبا جهت ذکرشده در قضیه در تمام اوقات صادق باشد. همچنین قضیه
 بودن الزم است درباره برای کلی« کند.ماه هنگام واقع شدن خورشید در پشت زمین خسوف می»

 های متعلق به زمین صادق باشد.تمام ماه

آید محمول در بعضی از اوقات یا در بعضی از افراد موضوع اگر مقدمة برهان کلی نباشد، الزم می
رهان شود و برهان از بصادق نباشد؛ در نتیجه یقین به مقدمه و در پی آن نتیجة یقینی حاصل نمی

س برای آنکه برهان نتیجة یقینی بدهد الزم است دارای مقدماتی کلی گردد. پبودن ساقط می
شود، زیرا نه ضروری شود که بر قضایای اعتباری برهان اقامه نمیاز اینجا روشن می 3باشد.

البته گاه ممکن است برهان از مقدمات غیردائمی که اکثرًا صادق هستند تشکیل  4هستند، نه کلی.
نتیجة آن هم اکثری و یقینی خواهد بود. البته این مقدمات اکثری را  شده باشد که در این صورت

 5توان به وجهی به دائمی بازگرداند.می

 . حقیقی بودن موضوع و روش تحقیق در حکمت عملی 2
شود برای آنکه علمی برهانی باشد، باید موضوع آن، گفته، روشن میبا توجه به مطالب پیش

                                                           
المطبوعات و  وكالة )كويت: اول چاپ جلد، 3 بدوی، عبدالرحمن مقدمه و تحقیق ،ارسطو منطق. ارسطو، 1

 .2۹-2۱و  22-1۹(، 1۹۸۱دارالقلم،  بیروت:

 دار: )بیروت اول چاپ جلد، ۹ ،الاربعة العقلیة الاسفار فی متعالیة حکمة حاشیه. محمدحسین طباطبايی، 2

 .1/۱۱(، 1۹۸1العربی،  التراث احیاء

 .112: 13۸۱. طباطبايی، 3

 .113و  112 حکمة، حاشیه. طباطبايی، ۲

 .113حکمة،  حاشیه. طباطبايی، ۱
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ن اعتبار و فرض انسان امکان تحقق خارجی را دارد، زیرا اشیائی حقیقتی از حقایق باشد که بدو
توان برای آنها مستقل از اند، واقعیت خارجی ندارند و نمیکه توسط انسان فرض و اعتبار شده

فرض و اعتبار انسان، وجودی در خارج در نظر گرفت. در ادامه به تبیین موضوع حکمت عملی 
 ازیم تا زمینه تثبیت برهانی بودن این علم فراهم شود. پردکه حقیقتی از حقایق است می

 . تقسیم موجودات حقیقی به غیرارادی و ارادی 9 -2
شوند: حقایقی که اراده و فعل انسان در از نظر حکما حقایق و موجودات به دو دسته تقسیم می

امکان بررسی  1.تحقق آنها نقشی ندارد و حقایقی که اراده و فعل انسان در تحقق آنها نقش دارد
گونه که هست به انسان این دو در علوم برهانی وجود دارد. زیرا علم برهانی ، واقعیت جهان را آن

توان از آن برای شناختی حصولی از حقایق جهان استفاده کرد، نمایاند و یگانه روشی که میمی
ی ی به نتایجی یقینهای متشکل از مقدمات یقینروش برهان است. در برهان، با استفاده قیاس

یابیم. یقین علم ثابت و کلی به واقعیت موجودات است و صدق و تطابق با خارج در آن دست می
 اخذ شده است. 

پردازد و سینا، حکمت نظری به موجودات و حقایق خارج از اراده انسان میبه نظر فارابی و ابن
 یوقف أن الفلسفة فی الغرض» 2ن.حکمت عملی به موجودات و حقایق ناشی از اراده و فعل انسا

ها األشیاء حقائق علی  یاءأش إما الموجودة األشیاء و. علیه یقف أن اإلنسان یمکن ما قدر علی کل 
 التی راألمو معرفة و. فعلنا و باختیارنا وجودها أشیاء إما و فعلنا، و باختیارنا وجودها لیس موجودة

  3«عملیة. فةفلس تسمی الثانی القسم من التی األمور معرفة و نظریة، فلسفة تسمی األول القسم من

گونه که در خارج تحقق دارند های موجود را هماناین دو شاخه از حکمت، تمام حقایق و واقعیت
کنند و موجب علم یقینی و برهانی به آنها هستند. به باور ایشان، روش برای انسان کشف می

که غایت یکی شناخت حق و غایت دیگری تحقیق در حکمت نظری و عملی، برهان است 
شناخت خیر است. با این وصف، حکمت عملی یکی از علوم برهانی است که به شناخت حقایق 

ق إنما ذلك جمیع» پردازد.ناشی از اراده انسان می  غایةال و...  النظری، بالبرهان جملته صحة تحق 

                                                           
 چاپ مدكور، ابراهیم تحقیق جلد،۲ ،شفا )مدخل، برهان، جدل و خطابه( منطق سینا،.عبدالله ابن بن . حسین1

 .3۱۱و  1/12، فارابی منطقیات ؛ فارابی،1/12(، 1۲۱۱الامیرية،  المطبعة اول )قاهره:

 .1/13، فارابی منطقیات فارابی، .2

 .1/12 شفا، منطق سینا،ابن 3
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، معرفة النظریة الفلسفة فی   1.«الخیر معرفة العملیة الفلسفة فی الغایة و الحق 
دهد که موضوعات علوم حقیقی و برهانی، باید موجوداتی باشند که در طبیعت سینا توضیح میابن

قرار دارند و ایجادکننده آنها طبیعت و حق تعالی است. اما علوم غیرحقیقی علومی هستند که 
 تواند، اعتبار و وضعمی واجب نیست طبیعت و حق آنها را ایجاد کرده باشند، بلکه واضع آنها

پردازند غیربرهانی و شامل جدل و خطابه و شعر انسان باشد. صنایعی که به حقایق وضعی می
  2هستند.

د. شونافعال ارادی انسان از جمله موجوداتی هستند که توسط طبیعت انسان در خارج ایجاد می
به همین سبب باید آنها را موجودی از موجودات طبیعی دانست که ایجادکننده آنها طبیعت و حق 
تعالی است. پس با توجه به آنکه موضوع حکمت عملی موجودی حقیقی است که اراده انسان در 

تواند حقیقی و برهانی باشد. در مقابل پردازد، مین نقش دارد، علمی که به این موضوع میتحقق آ
افعال طبیعی انسان، تخیالت و موهومات غیرطبیعی قرار دارند که برساخته ذهن انسان هستند و 

ه گونبرای آنها، در طبیعت و خارج از ذهن انسان، مطابق و برابر نهادی حقیقی وجود ندارد. این
 توانند موضوع علوم حقیقی برهانی قرار گیرند. حقایق و موجودات ذهنی نمی

 . حقیقی بودن افعال انسان به دلیل واقعی بودن آثار و نتایج آنها 2 -2
ها انسان در جایگاه موجودی طبیعی، دارای افعالی حقیقی و واقعی است. این افعال غیر از وضع

شود و موضوع علوم غیربرهانی است. انسان با انجام می هایی است که توسط او انجامو اعتبار
افعال ارادی، در پی ایجاد اشیائی واقعی است و با انجام آنها به دنبال آثار وهمی و خیالی در ذهن 

کند. پس افعال ارادی انسان، هم خود نیست، بلکه آثار حقیقی و واقعی را از افعال خود طلب می
هم دارای آثار واقعی و تکوینی هستند. در واقع، موضوع حکمت خود طبیعی و حقیقی هستند و 

عملی یا افعال ارادی انسان، حقیقتی از حقایق این جهان است. برای علم به این حقایق آنگونه که 
هستند، باید روش و دانش برهانی به کار برد تا بتوان به شناخت واقعی از آنها دست یافت و در 

نابراین روش تحقیق برای کسب علم حقیقی دربارۀ افعال ارادی جهت تحققشان اقدام کرد. ب
 انسان، در جایگاه موجوداتی حقیقی، روش برهانی است. 

به گزارش فارابی از فلسفه افالطون، علم و فعالیتی خاص الزم است تا انسان را به کمال و سعادت  

                                                           
 .1/1۲ شفا، منطق سینا،ابن 1

 .3/۹ شفا، منطق سینا،. ابن2
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م به حقیقت اشیاء و شناخت رساند شامل علواقعی برساند. علمی که انسان را به این سعادت می
سعادت واقعی و روش دستیابی به آن است. قسم اول علم نظری و قسم دوم علم عملی است. 

وجوی در جست 1انسان اگر بر اساس این علوم عمل کند، به سعادت حقیقی دست خواهد یافت.
های یروش علم به سعادت حقیقی و سیره عملی مناسب برای رسیدن به سعادت، افالطون، علوم و

کند؛ از جمله علم زبان، صنعت شعر، خطابه، سفسطه، جدل و صنایع مختلفی را بررسی می
یک از آنها را در یافتن علم حقیقی که سعادت واقعی انسان را در پی عملی. در نهایت وی، هیچ

از نظر افالطون، روش فلسفی و برهانی یگانه روشی است که  2یابد.داشته باشد مناسب نمی
  3اند.نمایقیقت موجودات عالم و سعادت و سیره مناسب برای رسیدن به سعادت را به انسان میح

 . نقش علم برهانی در ایجاد افعال حقیقی 3 -2
علم حصولی انسان به افعال ارادی، برای آنکه بتواند منشأ تحقق افعال، خارج از نفس انسان باشد، 

. در علوم غیرحقیقی، به صورت یقینی معلوم نیست که االمر باشدباید علمی حقیقی و دارای نفس
کدام عمل واقعی ما را به کدام غایت حقیقی خواهد رساند. اگر علم غیرحقیقی باشد، گزارش و 
حکایتش از واقعیت افعال انسان، به صورت قطعی مشخص نیست. به همین دلیل، علم اعتباری 

وم گیرد، زیرا این علفعال ارادی انسان قرار نمیبه اعمال به صورت وهمی و خیالی ، منشأ حقیقی ا
توانند توسط انسان ایجاد شوند و اگر امکان تحقق اگر امکان تحقق در خارج نداشته باشند، نمی

 توان انتظار داشت انساندر خارج داشته باشند، چون به صورت وهمی و خیالی معلوم هستند، نمی
ایجاد کند، بلکه احتمال دارد صورت تصورشده با  بتواند به صورت یقینی، صورت تصورشده را

 شیء ایجادشده تطابق نداشته باشد.

بر این اساس، علم حصولی انسان به افعال ارادی خودش، باید علمی یقینی، واقعی و حقیقی باشد 
نه علمی ظنی، موهوم و خیالی تا بتواند بر اساس آن، اشیاء واقعی در خارج محقق سازد. اگر علم 

ش واقعی و حقیقی باشد، به این معنا که به چیزی تعلق گرفته باشد که ممتنع نباشد و بتواند و دان
توان انتظار داشت فعلی که بر اساس آنها در خارج در خارج به صورت یقینی تحقق پیدا کند، می

شود به صورت یقینی با صورت تصورشده همخوانی داشته باشد. این علم جز از طریق محقق می

                                                           
ندلس، الا دار بدوی )قاهره: الرحمن عبد ، تصحیحاسلام در افلاطون در افلاطون فلسفه . ابونصر فارابی،1

1۹۸۱ ،)۲ - ۱. 

 .1۱ -۹افلاطون،  فلسفه . فارابی،2

 .1۱ افلاطون، فلسفه . فارابی،3
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شود و حکمت عملی که موضوعش افعال ارادی انسان است، علمی ن برای انسان حاصل نمیبرها
 حقیقی و برهانی است.

سینا پس از تثبیت امکان تحقق علم برهانی به حکمت عملی، به ذکر شواهدی از فارابی و ابن
 پردازیم که در آنها به برهانی بودن حکمت عملی اذعان شده است. می

 

 نی بودن حکمت عملی از نظر فارابی. شواهد برها3
رخی از است که ب فارابی در عبارات متعددی به برهانی و فلسفی بودن حکمت عملی صریح کرده

 شود: آنها ذکر می

گونه که روشن شد، علوم داند. همانفارابی حکمت عملی را از اقسام فلسفه به معنای عام می
، سیم، وی حکمت عملی را کنار دیگر علوم فلسفیفلسفی، علومی برهانی هستند؛ پس با این تق

: أقسام أربعة الفلسفة و»داند: می 1دهد و روش تحقیق در آن را برهانیچونان علمی برهانی قرار می
  2«.المدنی العلم و[ االلهی العلم و] الطبیعی العلم و التعالیم علم

 لیس لتیا الموجودات معرفة تحصل به صنف: صنفین الفلسفة صناعة»گوید: در بیانی دیگر می
ة و فعل،ت أن شأنها التی األشیاء معرفة تحصل به الثانی و النظریة، تسمی هذه و فعلها لإلنسان  القو 

  3«.المدنیة الفلسفة و العملیة الفلسفة تسمی هذه و منها؛ الجمیل فعل علی

 ظریهفالن عملیه، منها و نظریه منها الفلسفه ان»وی هم چنین در عبارت دیگری بیان کرده است: 
 مکنها االنسان علمها اذا التی هی العملیه و یعملها، ان یمکنه لم االنسان علمها اذا التی هی الفکریه

در عبارتی هم آن را  5...«الفلسفه  من جزء هو الذی المدنی العلم و»گوید: نیز می  4«.یعملها ان

                                                           
الدين بندی وعلوم حقیقی و غیرحقیقی و نسبت آنها با يکديگر، نک: حسام. برای مطالعه بیشتر درباره دسته1

 . نشريه حکمت اسلامی، «شناسی حکمت عملی از ديدگاه فارابیجايگاه و روش»(، 13۹۱شريفی )

 .1/13، فارابی منطقیات فارابی، 2

 از تعلیق و حقیقت و مقدمه ،الفلسفی )تحصیل السعاده و تنبیه علی سبیل السعاده( الاعمال ابونصر فارابی،  3

 .2۱۱(، 1۲13المناهل،  دار ياسین )بیروت: آل جعفر دكتر

 .۲۱(، 1۹۹1المشرق،  دار: )بیروت ثانی مهدی، طبع محسن تصحیح ،المله ابونصر فارابی، ۲

 .۱۹ ،المله فارابی، ۱



 221 -211/ صص 14/ پیاپی 2/ شماره 7هستی و شناخت/ سال   211
 

 1فلسفه انسانی نامیده است.

 کند که مطالب آنها در فلسفه استفادهای ارسطو، از کتابهایی یاد میهفارابی در توضیح کتاب
 و»شوند، این مطالب شامل معلوماتی دربارۀ اصالح اخالق، تدبیر مدن، و تدبیر منزل هستند: می
م التی الکتب أما م فبعضها الفلسفة، فی تستعمل التی االمور منها یتعل   ،«االخالق صالحا» منه یتعل 
م بعضها و م بعضها و ،«المدن تدبیر» منه یتعل   . 2« «المنزل تدبیر» منه یتعل 

این به آن معنا است که از نظر ارسطو این علوم که اجزاء یا اقسام حکمت عملی هستند از جمله 
 شوند. علوم فلسفی هستند و علوم فلسفی هم با روش برهانی کسب می

 و عملیة و ظریةن ثلث الیقینیة الصنائع و»کند: میدر عباراتی فارابی، از صنعت یقینی عملی یاد 
یقین اعتقاد به مطابقت مفاد یک قضیه با خارج است به همراه این اعتقاد که ممکن  3«.منطقیة

در علم یقینی، انسان به حقیقت اشیاء ثابت و  4نیست این مفاد تغییر کند و اعتقاد زوال پیدا کند.
 5ند. علم یقینی نهایت درجه انسان در کسب معرفت اشیاء است.کدائم، علمی ثابت و دائم پیدا می

نی شود که نتایج علم برهانی نیز یقیدهد و این باعث میاین علم مبادی علوم برهانی را تشکیل می
 تند. آن است از جمله علوم برهانی هسباشد. بنابراین صنایع یقینی که حکمت عملی یکی از اقسام 

انواع فضیلت نظری که هدف از آن شناخت عقالنی و یقینی از موجودات گاهی فارابی در توضیح 
کند. این علم از مبادی عقلی، افعال و ملکاتی که انسان از علم مدنی یا علم انسانی یاد می 6است،

ود: شکند و چنین علمی جز از طریق برهان حاصل نمیوگو میرساند بحث و گفترا به کمال می
 الملکات و األفعال عن و العقلیة المبادی هذه عن یفحص آخر نظر و رآخ علم هاهنا فیحصل»

  1«المدنی. العلم و اإلنسانی العلم ذلك من فیحصل الکمال؛ هذا نحو اإلنسان یسعی بها التی

فارابی در بیان نظر افالطون و ارسطو که فلسفه را علم به موجودات از آن جهت که موجودند 
داند که یا همان حکمت عملی و یا بخشی از آن است و روش یاست میدانند آن را شامل علم سمی

                                                           
 .1/1۲، فارابی منطقیات فارابی،. 1

 .1/۲فارابی،  منطقیات فارابی، 2

 . ۲1۲/ 1، فارابی منطقیات فارابی، 3

 .3/۱۸ شفا، منطق سینا،. ابن۲

 .1/31۱، فارابی منطقیات . فارابی،۱

 .11۹، الفلسفی الاعمال . فارابی،۱

 .1۲۱، الفلسفی الاعمال فارابی، ۱
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 هی بما بالموجودات العلم انها ماهیتها، و حدها الفلسفة، اذ»فلسفی هم از نظر او برهان است. 
ها و العلوم موضوعات ان ذلك و. ... موجودة  و طبیعیة، اما و إلهیة، اما: تکون ان من تخلو ال مواد 

  1«.سیاسیة او ریاضیة، اما و منطقیة، اما

 و السنن و األفعال من عنه تفحص فیما تعطی المدنیة الفلسفة و»بیان دیگر فارابی چنین است: 
  2«الکلیة. القوانین عنه، تفحص ما سائر و اإلرادیة الملکات

بر پایۀ این عبارت، فلسفه مدنی که قسمی از اقسام فلسفه است، از قوانین کلی ثابت و بدون تغییر، 
کند. چنین علمی تنها با روش برهان قابل تحقق است. پس پیرامون افعال ارادی انسان بحث می

 حکمت عملی علمی کلی و فلسفی است که روش تحقیق در چنین علومی برهان است. 

ن، فارابی هنگام گزارش از فلسفه ارسطو، علمی را شایسته عمل ارادی توسط انسان افزون بر ای
داند که یقینی باشد. بنابر این علم ارادی که همان حکمت عملی است باید یقینی باشد و از می

 هو هموجب علی یعمل و االنسان، یعلمه ان ینبغی الذی العلم کان لما و»طریق برهان حاصل شود: 
 العلم یه،االراد و الطبیعیه االشیاء من عنه یفحص ما کل فی یتوخی ان لزم غیره دون قینالی العلم

  4«.االرادی العلم و الطبیعی العلم و المنطق علم: ثالثه عنده العلوم فتحصل»...  3«.الیقین

گوید؛ با های پنجگانه در کسب علوم میگیری روشوی همچنین با ذکر تاریخچه شکل
دانسته شد این روش برای کسب علم حقیقی کافی و مناسب نیست. در این  جدل،گیری شکل

وجو برای کشف روش علم حقیقی یقینی آغاز شد و تا مدتی روشی مخلوط از جدلی هنگام جست
شد. در همین زمان، مردم تمایل پیدا کردند تا در مسائل اجتماعی و برهانی در علوم به کار برده می

سب علم و دانش بپردازند. مسائل مدنی، اشیائی هستند که مبدأ تحقق آنها اراده و و مدنی هم به ک
اختیار انسان است. این روند ادامه داشت تا در زمان افالطون و ارسطو، روش برهانی به صورت 
کامل از روش جدلی ممتاز شد. خواص در تعلیم و تعلم علوم نظری و عملی به روش برهانی روی 

 5های جدلی، خطبی و شعری استفاده شد.علیم و تعلم عوام از روشآوردند و در ت

شود آن است که حکمت عملی، علمی فلسفی به معنای ای که از عبارات فوق حاصل مینتیجه
                                                           

 .۸۱(، 2۱۱2الهلال،  مکتبه )بیروت: بوملحم تصحیح علی ،الحکیمین رإيی بین الجمع ابونصر فارابی، 1

 .۸2، العلوم احصاءفارابی،  2

 .۱۱تا(، جا، بی)بی ارسطو فلسفه ابونصر فارابی،  3

 .۱2ارسطو،  فلسفه فارابی، ۲

 .۲۱۱ – ۲۱۱و  1۱2 – 1۱1، الحروف كتاب. فارابی، ۱
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عام است که با روش برهانی، حقایق افعال ارادی انسان و راه رسیدن به سعادت حقیقی را برای 
 کند. انسان کشف می

 

 سینانی بودن حکمت عملی از نظر ابن. شواهد برها4
سینا در عبارات متعددی بر این که حکمت عملی در کنار حکمت نظری قسمی از فلسفه است ابن 

 الحکمة»گوید: در عیون الحکمه می 1شود تأکید کرده است.که در آن از روش برهان استفاده می
 الطاقة قدر علی العملیة و النظریة ئقبالحقا التصدیق و األمور بتصور اإلنسانیة النفس استکمال

 ةحکم تسمی نعملها و نعلمها أن إلینا التی العملیة باألمور المتعلقة الحکمة و. ... البشریة
  2«.عملیة

داند. در توضیح علوم برهانی ذکر سینا تصدیق به حقایق عملی را حکمت میدر این عبارات ابن
پردازد. پس در حکمت عملی از روش شد برهان تنها علمی است که به تصدیق پیرامون حقایق می

شود نه از روش و مقدمات جدلی، خطابی و شعری که در آنها تصدیق به واقع برهانی استفاده می
 ک علم قرار داده نشده است. مال

گانه حکمت عملی و طرح مسائل اولیه آنها، شریعت گیری اقسام سهسینا، مبدأ شکلاز نظر ابن
رفته در این علوم، در شرع رخ کارالهی است. همچنین شناخت و آشنایی تام و کامل مفاهیم به

رد به تصرف در این احکام و دهد. بعد از این مرحله عقل انسان در حد طاقت و توانی که دامی
پردازد و به معرفت و شناخت غیرتقلیدی و برهانی از قوانین کلی عملی تعلیل و تحلیل آنها می

یات تواند این قوانین را در جزئیابد و چون به شناخت حقیقی از این احکام دست یافته، میدست می
 تبینتس حدودها کماالت و اإللهیة، شریعةال جهة من مستفاد الثالثة هذه مبدأ و»آنها به کار ببرد: 

 منهم العملیة نالقوانی بمعرفة البشر من النظریة القوة ذلك بعد فیها تتصرف و...  اإللهیة، بالشریعة

                                                           
 فترد انتشارات مركز: )قم سوم چاپ زاده آملی،حسن تحقیق ،شفا الهیات سینا،عبدالله ابن بن . حسین1

، تحقیق مباحثاتسینا، ؛ حسین بن عبدالله ابن1۲و 1/12 شفا، منطق سینا،؛ ابن 11(، 13۱۱اسلامی،  تبلیغات

 .1۹1و  1۹۱(، 13۱1محسن بیدارفر )قم: انتشارات بیدار، 

(، 1۲۱۱دار، بی انتشارات )قم: بیدار تصحیح رسائل( مجموعه )در الحکمه عیونسینا، عبدالله ابن بن حسین 2

3۱. 
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  1«.الجزئیات فی القوانین تلك باستعمال و

ائل گیری اقسام و مسگیری آن، شریعت الهی است؛ مبدأ شکلنظیر حکمت عملی که مبدأ شکل
فلسفه نظری نیز ملل و ادیان الهی هستند که با تنبه و جلب توجه مردم به مسائل حقیقی جهان 

م، شود که مردکنند. این مسئله باعث میخلقت و مبدأ آن، انسان را به تفکر درباره آنها وادار می
 قساماأل هذه مبادئ و»برای رسیدن به کمال در این علوم با قوه عقل و حجت برهانی تالش نمایند: 

ة أرباب من مستفادة النظریة للفلسفة التی  تحصیلها علی فمتصر   و التنبیه، سبیل علی اإللهیة المل 
ة بالکمال ة. سبیل علی العقلیة بالقو    2«الحج 

در نظر حکمای اسالمی، دین بیان حقایق عقالنی نظری و عملی دربارۀ جهان و افعال انسان به 
 داند که به او وحیبیانی عام و همگانی است. به همین دلیل، فارابی فیلسوف اول را کسی می

نی یاهای وحای به تقلید از آموزهشود و نبی است. حال بعد از دریافت دین توسط مردم، اگر عدهمی
راضی نباشند، این امکان برای آنها وجود دارد که با روش برهان و عقل به حقیقت و باطن احکام 

 نظری و عملی دین دست پیدا کنند. 

است. این کتاب دایرۀالمعارفی فلسفی  شفاشاهدی دیگر بر برهانی بودن حکمت عملی کتاب 
سینا متذکر ، ابن«منطق»مدخل  است که تمام آن درباره فلسفه به معنای عام است. در انتهای

شود که در این کتاب، به صورت مجمل از علم اخالق و سیاست سخن خواهد گفت. این سخن می
 ما إلی وبالمنس بالعلم الکتاب ختمت ثم»سینا دارد. نشان از فلسفی بودن این دو علم در نظر ابن

 أن إلی السیاسات، و األخالق علم من جمل إلی فیه مشارا وجوهه، و أقسامه علی الطبیعة بعد
ف   3«.مفردا جامعا کتابا فیها أصن 

داند. سینا غرض فلسفه را شناخت حقایق موجودات میگونه که در گذشته گفته شد، ابنهمان
پردازد. یکی از اقسام موجودات، موجودات ارادی است که حکمت عملی به بحث از آن می

ر انواع فلسفه عملی، روش تحقیق در تمام آنها را برهان ( وی بعد از ذک12/ 1ق: 1411سینا، )ابن
ق إنما ذلك جمیع و»داند: می   4«النظری. بالبرهان جملته صحة تحق 

سینا، انسان برای کمال ذات خودش، باید معرفت به آنچه باید بداند و آنچه باید عمل به باور ابن
                                                           

 .3۱الحکم،  عیونسینا، ابن 1

 .31الحکم،  عیونسینا، ابن 2

 .11/ 1 شفا، منطق سینا،ابن 3

 .1۲/ 1 شفا، منطق سینا،ابن ۲
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 نأ باإلنسان األشیاء أهم و»شوند: میکند داشته باشد که این دو معرفت از طریق برهان حاصل 
 و فقط، معرفة هو ما فمنه. 1: بمعرفة مکسوب کمالها و.....  الشخصیة، ذاته یکمل بما یشتغل

 هو ینیالیق القیاس و الیقینی؛ بالقیاس هی المکسوبة المعرفة و. به یعمل لما معرفة هو ما منه. 2
  1«.البرهان

زهایی سینا دارد، زیرا چیروشنی داللت بر برهانی بودن حکمت عملی در نظر ابناین عبارت نیز به 
کنند، یا علوم نظری صرف هستند و یا علومی عملی هستند که باید به که ذات انسان را کامل می

کند، یمعمل درآیند تا انسان به تکامل برسد. شناختی که این دو نوع علم نظری و عملی را حاصل 
 قیاس یقینی است که همان برهان است.

کاررفته در علوم اگر طبیعی و حقیقی باشند؛ یعنی با وضع و قرار داد موضوعات به سینا،از نظر ابن
انسان تعیین نشده باشند، باید قیاس برهانی در آنها جاری ساخت و اگر وضعی و اعتباری باشند 

 رادیا گونه که پیش از این ذکر شد، اعمالتحقیق کرد. همانبر اساس قیاس جدلی باید دربارۀ آنها 
 به نهاآ شناخت برای برهانی هایپس قیاس است؛ عالم طبیعی و حقیقی موجودات از یکی انسان

 عةالطبی کأن   الطبیعة، فی وضعه ما الموضوعات فمن»غیربرهانی.  و جدلی روش نه رود،می کار
 إنما فیه ما وضع الذی و. واضعین أو واضع بحسب وضعه ما منها و سلماه؛ و وضعاه قد الحق و

  2«.البرهانی القیاس فهو الحق، نفس و الطبیعة، بحسب هو

سینا، حکمت عملی و صناعت مدنی، بر اساس قضایای اقناعی خطابی شکل به باور ابن
 تشارك فال المدنیة الصناعة أما و»گیرد، بلکه در آن باید از قضایای جزمی و اخباری بهره برد: نمی

 خاطبةم تکون أن علی أمرها مبنی لیس الصناعة تلك فإن. تشابهه ال و التصرف نحو فی الخطابة
 إلی ذلك هافی یتعدی اإلقناع، بل علی فیه یقتصر نحوا( مدنی صنعت) بیانها نحو ال و للتقریر،
  3«.الجزم االعتقاد

باید حاصل شود، باید در این علوم برای انسان پس اگر اعتقاد جزم مطابق با واقع، در صنعت مدنی 
ج های برهانی با نتایشود و باید از قیاسیقین حاصل شود و این یقین جز با برهان حاصل نمی

 یقینی در صنعت مدنی بهره برد.

                                                           
 .۱/ 3 شفا، منطق سینا،ابن 1

 .۹/ 3 شفا، منطق سینا،ابن 2

 .3۱/ ۲ شفا، منطق سینا،ابن 3
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به گوید که ارتباط به اعمال دارند و به مرتسینا در توضیح قضایای عقل عملی از آرایی سخن میابن
یح شوند؛ مانند کذب قباند. این قضایا از ارتباط میان عقل نظری و عملی حاصل میدهشهرت رسی

ند؛ ااست و عدل حسن است. این قضایا برهانی نیستند و از اولیات عقلی محض حاصل نشده
 باألعمال تتعلق التی اآلراء»گرچه اگر بر این قضایا برهان آورده شود، قابلیت عقلی شدن را دارند: 

 أشبه ما و ،الَتَبرُهن سبیل علی ال قبیح، الظلم و قبیح، الکذب أن: مثل مشهورة ذائعة یضتستف و
 انتک إن و. المنطق کتب فی المحضة العقلیة األولیات عن لالنفصال المحدودة المقدمات من ذلك

  1« .المنطق کتب فی عرفت ما علی أیضا العقلیة من صارت علیها برهن إذا

س شود. پمی عقلی برهان اقامه شود از قضایای مشهوره بر قضایای عبارت اگربا توجه به این 
شود که این علم همان حکمت توان علمی داشت که در آن بر اعمال ارادی انسان برهان آورده میمی

های مشهوری ناظر به اعمال انسان که آید. اما گزارهعملی است که با قوه عقل نظری به دست می
حت سینا، اگر عقل عملی تشوند. به باور ابناند در حکمت عملی برهانی استفاده نمینشدهمبرهن 

احکام برهانی و یقینی عقل نظری یا به عبارت دیگر حکمت عملی باشد، از احکام مشهوری و 
اقناعی قوای وهمی و خیالی متأثر نخواهد شد و در این صورت انسان دارای اخالق و ملکات 

  2شود.فاضل می

بعد از تعریف مشهورات خاص یا محمودات که مالک پذیرش بیشتر آنها  اشاراتسینا در ابن
داند، زیرا صدق و کذب شهرت یا شرع است؛ صدق و کذب در آنها را منوط به قیاس و فکر می

 إذا و کاذبة، یکون قد و صادقة یکون قد المشهورات هذه و»غیر از محمود و غیر محمود است: 
 إال األول العقل عند الصدق بینة تکن لم إذا نحوها، و األولیات إلی تنسب لیست قةصاد کانت
 عشنی فرب الشنیع غیر الکاذب کذلك و المحمود، غیر الصادق و عنده، محمودة کانت إن و. بنظر
  3«کاذب. محمود رب و حق

لیت نیستند، قابپذیر بنابراین، قضایای عملی مشهور گرچه به لحاظ شهرت خود صدق و کذب
گیری ساز شکلگونه که محسوسات زمینهزیرا همان 4بررسی صدق و کذب با کمک برهان را دارند،

                                                           
 سینا،عبدالله ابن بن ؛ حسین2۱ الحکم، عیونسینا، هم مانند اين سخن آمده است. ابن عیون الحکمه. در 1

 .2۱(، 13۸۸كتاب،  بوستان )قم: زاده آملیحسن تصحیح ،شفا نفس

 .۱2، شفا نفس سینا،. ابن2

 .1/22۱، (13۱۱البلاغه،  دار )قم: 1ج )در شرح اشارات(، الاشارات سینا، عبدالله ابن بن حسین 3

 .2۱الحکم،  عیونسینا، است. نک: ابن آمده سخن اين مانند هم الحکمه عیون . در۲
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معقوالت هستند و محسوسات مانع معقول شدن معقوالت نیستند. انسان نیز در ابتدای کار خود، 
و حقیقی  صورت یقینیتواند آنها را به شناسد، ولی با پیشرفت علم، میاشیاء را به نحو مشهوری می

 نیز بشناسد که بررسی صدق و کذب این قضایا باید در علمی چون حکمت عملی صورت گیرد. 

 فرد انسان تصور معانی کلی عقلی و پی بردن به مجهوالت تصدیقیسینا ویژگی منحصربهاز نظر ابن
بلکه اولیات  از معلومات عقلی است. مراد از معلومات عقلی، مبادی مشهوری و اقناعی نیست،
ا در شوند، زیرعقلی مراد است که از آنها به واسطه برهان مجهوالت به صورت یقینی تصدیق می

مشهورات، مطابقت با واقع و صدق به این معنا وجود ندارد و در اقناعیات هم میل و تصدیق ظنی 
تصدیقات  وکند که کلیات سینا تصریح میابن وجود دارد که موجب کشف حقیقی مجهول نیست.

 و» 1توانند به اعمال انسان اختصاص داشته باشند.آیند، میعقلی که از طریق برهان به دست می
  2«عمل. فی أیضا کان لو و فقط اعتقاد فیها یکون إنما الکلیة األمور

این سخن بدان معنا است که با برهان، مجهوالتی کلی و عقلی دربارۀ افعالی که شایسته است 
شود که این موجب تشکیل حکمت عملی است. صغری و کبری در ک شود فهم میانجام یا تر

 هایآیند، اما در مقام عمل به این آموزهحکمت عملی کلی هستند که با عقل نظری به دست می
کلی، عقل عملی، کلیات حکمت عملی را با جزئیات و شرایط خاص در صحنه عمل ترکیب 

 به حکمت عملی ارتباطی ندارد. های جزئی کند که این نوع قیاسمی

 

 رفته در حکمت عملیکارهای بهگزاره
شود که چون ظاهرا حکمت عملی از نظر افالطون و ارسطو و با توجه به مباحث پیشین روشن می

توان انتظار داشت که در مقام عمل، حکما، به دنبال حکمای اسالمی برهانی و یقینی است می
 اند، ولی اینکه چقدر موفق بوده اند نیازمند تحقیق مستقلی است. ایجاد حکمت عملی برهانی بوده

گونه که هست وظیفه ا توجه به برهانی بودن حکمت عملی، کشف واقع و گزارش از واقع همانب
اصلی حکمت عملی است. چون موضوع این علم افعال اختیاری انسان است، حکمت عملی از 

ها چون از حقایق دهد. این گزارهحقایقی که توسط انسان در خارج باید محقق شوند خبر می
شناسانه هستند و چون درباره افعال ارادی انسان هستند هایی هستیگزاره دهندوجودی خبر می

                                                           
 .2۱۱، شفا نفس سینا،. ابن1

 .2۱۱، شفا نفس سینا،ابن 2
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شوند، برای آن که مایۀ برانگیختن شوق و اراده او برای عملی که توسط او در خارج محقق می
ها های انشائی و انگیزشی بیان شوند. همچنین چون این گزارهتوانند با گزارهکردن آنها باشند، می

سان پیوند دارند، به اوصافی چون خیر و شر، حسن و قبیح، مفید و مضر متصف با سعادت ان
 سازند. های ارزشی را شکل برمیشوند و گزارهمی

به نظر فارابی در صنایع برهانی از جمله حکمت عملی، تنها باید از برهان استفاده کرد، ولی گاهی 
یل م مردم، باید از روش اقناع خطابی و تخیبرای تعلیم علوم نظری و یقینی موجود در فلسفه به عمو

شعری نیز استفاده کرد، زیرا تعلیم علوم نظری به عموم مردم، جز با این دو راه ممکن نیست. به این 
های خیالی و تمثیلی که بر پایه علوم نظری قرار دارند؛ ملت )آیین و روش زندگی یا دین( گفته آموزه

و کالم، تابع این علم هستند؛ به این معنا که از ملت )دین( برای شود. برخی علوم از جمله فقه می
کنند. بنابراین، های موجود در ملت دفاع میگیرند یا از آموزههای جدید بهره میهاستنباط آموز

کاررفته در صنعت به 1شوند.های این دو علم نیز خیالی و تمثیلی و با روشی اقناعی بیان میآموزه
 2، خطابی، جدلی و شعری است.کالم و فقه

است که  ترین فیلسوف در عصر خودشود و نبی بزرگبه نظر فارابی، دین الهی، توسط نبی بیان می
کند و آن را به صورتی که برای عموم مردم قابل فهم است، معارف عقالنی را فهم و دریافت می

ماهنگ است و اگر کسی ادعای دارد. بنابراین، مطالب دینی، همواره با عقول برتر هبیان می
ناهماهنگی میان عقل و دین دارد، به سبب نقصان عقل اوست. نتیجه آنکه: به نظر فارابی، علم 

 اند، ولی چون بر علوم برهانی مبتنیفقه و کالم چون برهانی نیستند از علوم انسانی برهانی خارج
ی ای که حقایق فلسفانست؛ به گونهتوان آنها را بیانگر حقیقت به زبان عموم مردم دهستند، می

 برای آنها قابل فهم و عمل گردد.

گیرند و یکی از ارکان حکمت عملی، در افعال ارادی انسان با غایت و هدفی مشخص صورت می
نظر فارابی، پیوند آن با غایت و هدفی است. حکمت عملی، باید در راستای سعادت و پیشرفت 

انسان در مقایسه با غایت و هدف نهایی او، به صفات ارزشی حقیقی انسان باشد. افعال ارادی 
گر ارزش رسیدن به هدف شوند که بیانمانند خیر و شر، حسن و قبیح، جمیل و زشت متصف می

 دانند. ها میبه همین دلیل برخی موضوع حکمت عملی را ارزش 3و غایت مشخص شده هستند.

                                                           
 .133و  131- 132، الحروف كتاب. فارابی، 1

 .1۱3، الحروف كتاب. فارابی،  2

 .23۱ - 22۱، الفلسفی الاعمال . فارابی،3
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برای رسیدن به سعادت حقیقی، موجب از سوی دیگر ضرورت همسو ساختن اعمال ارادی 
رای هایی است که انسان بها و نبایدشود احکامی تکلیفی از دل این علم پدید آید که شامل بایدمی

تحقق آنها در جهان خارج باید تالش کند. این احکام انگیزشی سبب ایجاد شوق در انسان هستند 
د. به نظر فارابی، با شناخت سعادت و ارتباط کننو انسان را به سمت انجام اعمال ارادی تشویق می

 1آید. آن با فعل ارادی، شوق و عالقه به انجام فعل ارادی در انسان پدید می

شاء گذار یا خود انسان با انشوق و عالقه به لزوم انجام افعال برای رسیدن به سعادت، توسط قانون
ه انشائی یا جنبه خبری ندارند، بلکگیرد. این قضاقضایای تکلیفی، انگیزشی و کنشی صورت می

های انگیز و شاعرانه دانست. نکته مهم آن است که خود این گزارهتوان آنها را خیالهستند و می
ند و به دلیل روانشائی، انگیزشی و کنشی جزو حکمت عملی نیستند، بلکه از نتایج آن به شمار می

نا معرا برهانی دانست و صدق و کذب درباره آنها بیتوان آنها آن که حالت اخبار از واقع ندارند نمی
 است.

 شناختیهای هستیبایدها و نبایدها در حکمت عملی برهانی همگی برآمده از گزاره ها وامر و نهی
تنهایی مسئله و مطلوب علوم انسانی نیستند. به ناظر به افعال ارادی انسان هستند و خود آنها به

خبردهنده از واقع هستند، ولی بایدها و نبایدها جمالت انشائی هستند عبارت دیگر علوم انسانی، 
 توان به آنها نسبت صدق و کذب داد.اند و نمیکه فاقد ارزش علمی

های علوم گونه که گذشت، آن است که فارابی حکمت عملی را یکی از شاخهگواه این مدعا همان 
تجربه، قضایای بدیهی موجود در خود این علم  داند که با روش برهانی مبتنی برقیاسی برهانی می

خصوص فلسفه نظری در مسیر پاسخ به مسائل و کشف و قضایای یقینی برآمده از دیگر علوم، به
 دارد.قضایای مجهول مربوط به علوم انسانی گام برمی

 

 گیری نتیجه
ای تیجهیدن به نشده از مقدماتی یقینی و مطابق با واقع برای رس. برهان قیاسی است تشکیل1

یقینی، مطابق با واقع و کاشف از واقع. از سوی دیگر علوم فلسفی و حکمت به معنای عام عبارت 
است از علمی که هدف آن شناخت واقعیت و موجودات حقیقی است. پس علوم فلسفی برای 

 برداری کنند و این علوم برهانی هستند. های برهانی بهرهکشف واقع باید از قیاس

                                                           
 .22۸ - 22۱، الفلسفی الاعمال . فارابی،1
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ند: کند دو گونه هستموجودات حقیقی و واقعی که حکمت به معنای عام به آنها شناخت پیدا می. 2
یا موجوداتی هستند که اراده انسان در تحققشان نقشی ندارد و یا موجوداتی هستند که اراده انسان 
در تحققشان نقش دارد. بر این اساس حکمت به دو بخش نظری و عملی تقسیم شده است و 

 اخت این حقایق روش برهانی است. روش شن

. افعال ارادی انسان، از جمله موجودات حقیقی هستند که اراده انسان در تحقق آنها نقش دارد 1
و دارای آثار و اهداف واقعی و خارجی هستند و به ظرف ذهن و خیال انسان منحصر نیستند. با 

تند گونه که در خارج هساخت آنها همانتواند به شنتوجه به حقیقی بودن افعال انسان، روشی که می
 شود حکمت عملی است. دست یابد، روش برهان است و علمی که از این شناخت حاصل می

. انجام هر عملی توسط انسان، نیازمند علمی سابق به آن است، زیرا موجود ارادی بدون علم، 4
با واقعیت خارجی باشد که  تواند حاکی و مطابقزند. این علم میدست به انجام هیچ کاری نمی

تواند، غیر مطابق با آن و بر اساس وهم و خیال شکل انسان قصد تحقق آن را دارد و یا آنکه می
د ای حقیقی و واقعی برسد که مطابق با قصگرفته باشد. اگر انسان بخواهد از افعال خود به نتیجه

مبدأ انجام افعال خود قرار دهد، نه اش باشد، باید علوم یقینی و مطابق با واقع را و غرض ذهنی
علوم خیالی و وهمی را. بنابراین الزم است انسان به شناختی برهانی و یقینی از افعال خود دست 

 پیدا کند که همان حکمت عملی است.

شود. از جمله سینا شواهدی بر برهانی بودن حکمت عملی یافت می. در آثار فارابی و ابن1
تقسیم حکمت به نظری و عملی است. با توجه به آنکه علوم حکمی، علومی ترین این شواهد، مهم

برهانی و یقینی برای شناخت واقعیت هستند، حکمت عملی که یکی از علوم فلسفی است، باید 
از روش برهان بهره ببرد. دیگر آنکه ایشان حکمت به معنای عام یا گاهی خود حکمت عملی را 

ترین شاهد بر برهانی دانست حکمت عملی توسط ند که این مهماعلمی یقینی و برهانی دانسته
ایشان است. از جمله شواهد دیگر بر برهانی بودن حکمت عملی، عقالنی، کلی حقیقی بودن آنها 

توان بر آراء مشهوره، برهان آورد که در این صورت است. همچنین گاهی گفته شده است که می
 همان حکمت عملی است.  شود،علمی که از این فرآیند حاصل می

شود که اعمال ارادی انسان، اگر به صورت برهانی . با توجه به این شواهد، به روشنی مشخص می1
رساند در این علم اثبات شوند؛ حکمت بررسی شوند و اعمالی که انسان را به کمال حقیقی می

اعمال انسان قرار گیرد و عملی از آنها شکل خواهد گرفت. این علم شایستگی آن را دارد که پایه 
ی و اولویت گیرد دارای برترنسبت به علوم غیر یقینی و غیربرهانی که گاهی پایه عمل انسان قرار می
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نمایاند که موجب کمال حقیقی انسان االمری را به انسان میاست. زیرا اعمال حقیقی و نفس
 هستند. 

ق شود که قابلیت صدبا واقع استفاده میهای خبری مطابق افزون بر آن در حکمت عملی از گزاره
های عملی جدلی، خطابی و شعری که االمری در آنها لحاظ شده باشد، اما گزارهو کذب نفس

االمر یا در آنها لحاظ نشده یا قابلیت صدق و کذب ندارند از حکمت قابلیت صدق و کذب نفس
  عملی خارج هستند.
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