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ارسطو نوس را در تحليلات ثانوي به عنوان ملكه معرفتي و دانش علمي برهانناپذير معرفي ميكند.
در درباره نفس به عنوانِ ويژگي انساني شناخته شده است؛ آن ويژگي در ما كه نفس به واسطه آن

ميشناسد و حكم ميكند .نوس از نظر ارسطو واجد تقسيمهايي است :عملي و نظري ،منفعل و سازنده.
نوس منفعل پيش از ادراك معقولات خود هيچ چيز نيست و پس از بهفعليترسيدن به صورت تمامي

معقولات در ميآيد؛ اما ويژگياي كه در نوس موجب بهفعليترسيدن معقولات ميشود ،همان نوس
سازنده است .نوس سازنده ملكهاي نفساني و دروني است كه موجب بالفعلشدنِ معقولات ميگردد.

تلقي ابنسينا از عقل تفاوتهاي جدياي با ارسطو دارد؛ او عقل را در مقام ذات خود مجرد دانسته ،آن

را واجدِ خودآگاهي پيش از درك اشيا ميداند .مراتب عقل نزد ابنسينا به جاي دو مرتبه به چهار مرتبه:
هيولاني ،بالملكه ،بالفعل و مستفاد ارتقا مييابد .عقل فعال براي ابنسينا امري بيروني است كه با اشراق
خود نفس را به فعليت عقلاني ميرساند .رويكرد ابنسينا به عقل با توجه به سنّت ارسطويي واجد

تفاوتهايي جدي است .وي از طرفي تلقي ارسطو از عقل را ميپذيرد و با توجه به آن ،لوازمش را
پيگيري ميكند؛ از سويِ ديگر رگههايي از تفكر نوافلاطوني را در ديدگاه خود وارد كرده و ميكوشد آن
را با رويكر ِد اول سازگار كند .اين مقاله وجوه تلائم و تنافر تفسير ابنسينا از نظريه نوس ارسطو را

بررسي ميكند.

واژگان كليدي :نوس ،عقل ،هكسيس ،خودآگاهي ،عقل فعال ،عقل منفعل.
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نظريه عقل ابنسينا با نظر به تفسيرِ او از نظريه نوس در فلسفه ارسطو

كاركرد اين ملكه معرفتي دريافت اصلهاي دانش و اموري است كه همه دانشها بر آن استوارند .نوس

مقدمه
نوس ) (νοῦςدر فلسفه ارسطو واجد جايگاه ويژهاي است .ارسطو در آثار مختلف خود
و به مناسبتهاي مختلف از نوس سخن گفته است :نوس منشأ اصلي دانش علمي

است؛ نوس آن جنبه از نفس انسان است كه وظيفه انديشيدن و درك معقولات را بر
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عهده دارد؛ نوس آن جنبه از نفس است كه به صورت جدا و انفعالناپذير و ازلي تحقق

ي برهانناپذير از
دارد :نوس الهيترين بخش نفس و فسادناپذير است .درك دانش علم ِ
وظايف ملكهاي ) (ἕξῐςاست در نفس كه نوس نام دارد.

اينها ويژگيهايي است كه ارسطو براي نوس بر ميشمرد .از نظر ارسطو نوس
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واجد كاركردهاي مختلفي است :اولين كاركرد آن درك اصول نخستين مانند اجتماع

نقيضين است .كاركرد دوم فعليتدادن معقولات در نفس است؛ چنانكه نور رنگها را
بالفعل ميگرداند؛ اما كاركرد سوم نوس درك علت و تبيين موارد مكرّر در تجربه است.

ابنسينا در مقا ِم يك فيلسوف ارسطويي نوس را با نام »عقل« به عنوان يكي از مراتب
نفس ناطقه در فلسفه خود وارد مي كند .ابنسينا از عقل به عنوان يكي از موجودات

عالم غيرمادي )= عقول عشره( نيز نام ميبرد كه آشكارا با عقل به معناي نوس در

اصطلاح ارسطو متفاوت است .عقل در نظر ابنسينا جنبه مجرد نفس انساني است؛
عقل در نظر وي واجد چهار مرتبه است :عقل بالقوه ،عقل بالملكه ،عقل بالفعل و عقل
مستفاد .در ادامه اين مقاله اشاره خواهد شد كه هر يك از اين مراتب در تفسير كدام

يك از عبارات ارسطو آورده شده و كدام يك در فلسفه ارسطو وجود نداشته است.

عقل فعال ،گرچه در فلسفه ابنسينا از عقول عشره است و لذا از مراتب نفس نيست؛

اما چون در ارتباط مستقيم با بخش عقلاني نفس بوده ،از جمله مباحثي است كه
ميتواند ذيل عنوان عقل )= نوس( به بحث از آن پرداخت .در اين مقاله ابتدا با بررسي

عبارات ارسطو در خصوص نوس در آثار مختلف وي و اشاره به تفسيرهاي


البته ارسطو در كتاب لامبدا متافيزيك از جواهر الهي سخن ميگويد كه تحقق در ماده نداشته و

ويژگي آنها همين انديشيدن صرف است .تعداد اين عقول  ٥٦عدد است.

صورتگرفته از آن ،به نظريه عقل در فلسفه ابنسينا پرداخته و نسبت آن را با فلسفه

ارسطو نشان ميدهيم.

الف( معناي عقل
.١معناي نوس در آثار منطقي ارسطو
ارسطو در تحليلات ثانوي كتاب دوم بخش  ١٩به بررسي دريافتن اصلها )(ἀρχαί

ميپردازد .چنانكه مشخص شده است ،هر برهاني بايد از اصول شناختهشدهاي آغاز
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گردد كه خود ديگر برهانپذير نيست؛ زيرا بر اين اساس -يعني بر اساس تسلسل دلايل

به شكل بينهايت -شناخت حاصل نميآيد )برهان پسرفت(؛ اما دانش اين اصلها كه

ت ثانوي )١٠٠ب (١٧-٥
برهانناپذير پاسخ ارسطو به اين پرسش است .در تحيلا ِ
ميگويد:

ولي چون از ملكههاي فهم كه ما به وسيله آنها به حقيقت دست مييابيم،

پارهاي همواره راستاند و پارهاي ديگر ميتوانند پذيرنده دروغ باشند -براي
نمونه عقيده و شمارگري ) (λογισμόςپذيرنده دروغاند ،هم بدانگاه كه دانش
و خرد فرابين ) (νοῦςهمواره راست اند -و چون هيچ جنس ديگر دقيقتر و

برتر از دانش نيست ،جز خرد فرابين و چون اصلها از ]نتيجههاي[ برهانها
شناخته شدهتر هستند ،ولي هر گونه دانش همراه با نتيجهگيري است ،پس
هيچگونه دانشي از اصلها برجا نيست؛ ولي چون هيچ چيز نميتواند از دانش

راستتر باشد جز خرد فرابين ،پس خرد فرابين است كه اصلها را مييابد؛ اين

امر هم از بررسي اين بودهها نتيجه ميشود و هم از اينجا نتيجه ميشود كه
برهان اصل برهان نيست؛ چنانكه دانش هم اصل دانش نيست .اكنون اگر

افزون بر دانش هيچ جنس راستين ديگر نداشته باشيم )جز خرد فرابين( آنگاه
اين خرد فرابين است كه بايد اصل دانش باشد و خرد فرابين خود اصلِ اصل
است )ارسطو ،١٣٧٨ ،ص.(٦٠٨-٦٠٧

نظريه عقل ابنسينا با نظر به تفسيرِ او از نظريه نوس در فلسفه ارسطو

خود برهانپذير نيستند ،بر عهده كدام ملكه ) (ἕξῐςمعرفتي است؟ نوس يا دانش علمي

براي توضيح اين بند بايد روشن كنيم كه معناي ملكههاي فهم چيست؟ ملكه در

اينجا به جاي واژه هكسيس ) (ἕξῐςآمده است كه در آثار ارسطو واجد سه معناي
وجودشناختي ،معرفتشناختي و اخلاقي است:

الف( در معناي اول هكسيس به معناي داشتن و واجدبودن است .در اينجا

هكسيس در مقابل ستِرِسيس ) (στέρησῐςقرار دارد كه به معناي نداشتن و فاقدبودن
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است؛ اما اين فاقدبودن به معناي آن است كه چيزي به اقتضاي طبيعتش شايستگي
واجدبودن چيزي را داشته و الان فاقد آن است.

ب( معناي دوم هكسيس ،دياثسيس ) (διάθεσιςاست .دياثسيس به معناي حالت و
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وضع خاص يك چيز بر حسب ترتيب و نظم خاص آن است؛ چه بر حسب مكان و
چه برحسب توانايي يا نوع .با توجه به گفتههاي ارسطو در دلتا )١٠٢٢ب  (١٤-٤مي-
توان گفت كه منظور ارسطو از هكسيس در اين معنا ،دياثسيس پايدار و ماندگار است،
مانند علم و دانش .بر اين اساس دانش يك دياثسيس پايدار و لذا يك هكسيس است.

ج( اما معناي سوم هكسيس نسبت اجزاي يك شيء به كل آن -مانند معناي دوم-

است ،با اين تفاوت كه بر حسب فضيلت هر يك از اجزا آن شيء واجد هكسيس
خاصي ميشود؛ براي مثال چاقو واجد يك دياثسيس خاص بر حسب نظم و ترتيب

اجزايش ميباشد ،حال آنكه بر حسب تيزي آن واجد فضيلتي است كه هكسيس چاقو
به معناي سوم است )قوام صفري ،١٣٩٢ ،ص.(٣٤

بر اساس اين توضيح ميتوان گفت كه نوس در نظر ارسطو يكي از هكسيسهاي

نفس به معناي دوم آن است ،يعني دياثسيس پايدار؛ ازاينرو هنگامي كه ارسطو از

ملكههاي فهم سخن ميگويد ،منظورش وضعهاي پايداري در نفس است كه قواي
شناختاري ما را تشكيل مي دهد .اين قوا علاوه بر نوس ،چنانكه در قطعه فوق در

ت ثانوي آمده است ،عقيده ) ،(δόξᾰشمارگري ) (λογισμόςو دانش
تحليلا ِ
 ميور اين تركيب را به صورت » «Thinking statesو بارنز به صورت » «Intellectual statesترجمه

كرده است.

) (ἐπιστήμηاست.



بر اين اساس ميتوانيم معناي قطعه مذكور را دقيقتر تفسير كنيم :از ميان هكسيس-

هاي شناسنده ،برخي همواره راست هستند؛ يعني همواره واجد احكامي هستند كه

مطابق با واقعيت و متعلق خوداند ،مانند اپيستمه و نوس؛ اما برخي از آنها مانند دوكسا
و لوگيسموس )= شمارگري و محاسبه (پذيرنده دروغ ميتوانند باشند؛ اما چون هيچ

يك از اين هكسيسها دقيقتر از اپيستمه نيستند جز نوس )= خرد فرابين ،عقل

شهودي( و از طرف ديگر چون اصلها شناخته شدهتر از نتيجهها هستند و اپيستمه
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همواره دانشي است كه از نتيجهگيري )و استدلالورزي( حاصل ميآيد ،اپيستمه نمي-
از استدلالي ديگر هم ميتواند اخذ بشود؛ به اين صورت كه چون برهان اصل برهان
نيست ،بايد اصلها را با ابزاري ديگر دريافت كه همان نوس است و همچنين اپيستمه،
ت
اصل اپيستمه نيست .با روشنشدن معناي اين قطعه بايد به عبارتي ديگر در تحليلا ِ
ثانوي اشاره كرد .در  ٨٨ب  ٣٦ميگويد» :نگريسته من از خرد فرابين اصل دانش
) (αρχή ἐπιστήμηςاست«.

»اپيستمه« دانشي است همراه با استدلال و نتيجهگيري و لذا منشأ اصلي آن اپيستمه
 هكسيس را نميتوان با قوه )دوناميس( برابر دانست .قوام صفري در مقاله »نوس« ) ،١٣٩٢ص(٤٤

نشان داده است كه عبارات ارسطو هيچگاه هكسيس را برابر قوه قرار نميدهد ،مگر در اول كتاب دلتا
در ١٠١٩الف  ٢٧-٢٦كه در معاني قوه هكسيس به كار رفته است .اين معنا از قوه با معاني ديگر قوه به
معناي دوناميس كه در مقابل انرگيا قرار دارد ،متفاوت است و بيشتر به معناي فعليت است تا قوه.

 در ترجمه ميور.calculation :

 اصلها بر دو قسماند :الف( اصلهاي بديهي ) (كه خود بر دو دسته است -١ :اصولي

كه بر همه موجودات اطلاق ميشوند؛ مانند اصل امتناع تناقض -٢ .اصولي كه بر هر چيزي در مقولهاي
معين قابل اطلاق است ،مانند اينكه كل بزرگتر از جز خود است .ب( برنهادهها ) (sكه خود بر

دو دسته است -١ :تعاريف اخذشده در هر علم مفروض؛  -٢فرضيههاي هر يك از علوم مفروض
)ر.ك.(Ross, 1957, p.675 :
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تواند اصلها را دريابد و لذا شناخت اصلها در حوزه فعاليت نوس است .اين نتيجه

نيست ،بلكه نوس است .با اين حساب ميتوان نوس را دانش علمي برهانناپذير
) (ἐπιστήμη αναπόδεικτοςناميد .چنانكه قبلاً نيز اشاره شد ،بنا بر برهان پسرفت،

بايد اصولي بديهي در سير استدلالآوري اخذ شوند كه خود برهانناپذيرند؛ بنابراين

نوس هكسيسي است در نفس كه دانشهاي بيواسطه و برهانناپذير را فراهم ميكند،

ب
بلكه خود عين همين دانشهاست.در اينجا به تفسير ابنسينا از اين بخش از كتا ِ
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تحليلاتِ ثانوي بايد توجه كنيم:

 -٢معناي عقل نز ِد ابنسينا
ابنسينا در فصل آخر مقاله چهارم برهان شفاء مطابق با بخش  ١٩كتاب دوم تحليلات
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ثانوي به كيفيت علم به مبادي برهان ميپردازد .او ابتدائ ًا اين مقدمه را مطرح كرده كه
هر برهاني متشكل از مقدمات و نتيجهاي است .علم به نتيجه از طريق برهان حاصل

آمده است؛ اما جاي اين پرسش باقي است كه علم به مبادي برهان از چه طريقي
حاصل شده است؟ آيا اين علم اتقان بيشتري نسبت به علم برهاني دارد؟ واضح است
 در تحليلاتِ ثانوي آلفا ٧٢ب  ٢٤ -١٩ميگويد :اما ما ميگوييم كه اين طور نيست كه همه دانشها

برهاني باشند ،بلكه در خصوص دانشهاي بيواسطه ،برهانناپذيرند -و اينكه اين ضروري است كه
]اين دانش ها[ بديهي باشند؛ زيرا اگر اين ضروري باشد ،دانش به اموري كه مقدم بوده و برهان بر
اساس آن استوار است و اين ]مقدمات[ در زماني متوقف ميشوند ،اين براي دانشهاي بيواسطه

ضروري است كه برهانناپذير باشند )بر اساس ترجمه بارنز(.

 در انتهاي عبارت مذكور در تحليلاتِ ثانوي اين چنين گفته است :و دانش چونان كل با موضوعات

خويش همان نسبت را دارد كه نوس با اصل ها دارد« .اين تفسير كه مورد قبول بارنز ،تردنيك بوده

تحت تأثير تفسير راس از اين قسمت قرار گرفته است .اما نظر صائبتر را ميتوان در مقاله »نوس:

دانش علمي برهان ناپذير و ملكه معرفتي ارسطو« ديد .قوام صفري در مقاله تحقيقي خويش نشان داده
است كه اين عبارت بايد به اين صورت ترجمه شود» :نوس از سويي اصل اصل خواهد بود و از سوي

ديگر سراسر نسبت به همه امور به همين سان خواهد بود«؛ به اين معنا كه نسبت نوس به اصلها با
نسبت آن با همه دانش ها نسبتي يكسان است؛ يعني منشأ همه آنها مي باشد )ر.ك :قوام صفري،١٣٩٣ ،

ص.(١٠٦

كه اين علم ،امري فطري نيست كه در زماني معلو ِم ما بوده و در زمان ديگري آن را از
ياد بردهايم؛ از طرف ديگر حصول علم به مبادي برهان خود از طريق برهان نميتواند

باشد؛ زيرا به مبادي آن برهان نقل كلام مي كنيم» .بنابراين براي حل اين مشكل راهي
نيست جز اينكه در ما قوهاي باشد كه شأن آن ،دانستن اموري باشد كه نيازمند تعليم

نيست] ،اگرچه[ به كمك چيزهايي حاصل ميآيد كه غير از چيزهايي هستند كه به
تعليم كمك مي كنند« )ابنسينا ،١٤٠٤ ،ص .(٣٣٠اين چيزها حواس ظاهري و باطني
هستند.

١٧٩

ابنسينا در اينجا توضيح ميدهد كه تجربه به وسيله حواس ظاهري و اجتماع و

مبادي اولي برهان است؛ براي مثال تجربه اشياي خارجي و تشخيص اجزا و كل يك
شيء خاص ما را بدون وساطت امري -مانند برهان -به تصديق اين حكم مي رساند كه
»كل بزرگتر از جزء است« .اين حكم اگرچه مبدأ تصديقي ندارد ،اجزاي آن كه
تصوراتي هستند از جمله مبادي اين تصديق محسوب ميشوند» :اين تصور يكي از
مبادي آن است« )همان(.

همانطوركه حفظ با تكرر احساس حاصل ميشود و تجربه با تكرر با محفوظات

متشابه منعقد ميشود ،كليات تصوري نيز به وسيله همين تجربه و تكرر آن در ما ايجاد
ميشود؛ لذا زماني كه هر يك از موجودات انساني واجد احساس و تخيل باشد ،بدون

آموزش يا وساطت برهان ،به احكام اولي كه مبادي برهان محسوب ميشود ،دست مي-
يابد .ابنسينا در اينجا شرطي ديگر در حصول اين تصديق را لحاظ ميكند» :اگر آن فرد

متصل به فيض الهي باشد كه ]البته[ از مستعد منفصل نيست«.

پس از اين ابنسينا با تفكيك ميان قواي ادراكي ما ،در توضيح موارد چهارگانهاي

كه ارسطو گفته است ،آن را به اين شكل بر ميشمرد :قوه علامه ،يعني قوهاي كه

مجهولات را به وسيله نظر )= برهان( كسب ميكند .اين مطابق است با »«ἐπιστήμη

)اپيستمه( .قوه ظانه ،مطابق است با » =) «δόξᾰعقيده( .قوه مفكره ،مطابق است با

نظريه عقل ابنسينا با نظر به تفسيرِ او از نظريه نوس در فلسفه ارسطو

تكرر آن در نفس به وسيله حواس باطني )خيال ،وهم و قوه مفكره( موجب تصديق به

» =) «λογισμόςشمارگري( .ابنسينا تفصيل ًا به قوه متوهمه پرداخته و در ضمن قواي

ادراكي آورده است .قوه عاقله ،مطابق است با » .«νοῦςابنسينا همانند ارسطو سه قوه
ظانه ،مفكره و متوهمه را هميشه صادق نميداند؛ ازاينرو اين قوا نميتوانند مبدأ دانش

اصلها باشند .قوه عالمه نيز چون از طريق استدلال به كشف مجهول دست مييابد-
چنانكه گذشت -نميتواند مبدأ دانش مبادي باشد؛ لذا قوهاي كه باقي ميماند همان قوه
١٨٠

عاقله است .اين قوه مجبول در ما انسانها بوده و اين »استعداد فطري هميشه صادق

است«.

تعبير »استعداد« و عبارتي كه ابنسينا پس از اين ميآورد ،يعني »عقل بالملكه« -كه
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صورتهاي معقول در آن تحقق پيدا ميكند -يادآور تعبير هكسيس ارسطوست .اين
قوه عاقله اولين فعل خود را زماني انجام ميدهد كه مزاج بدن حاصل شده و مراتب

ادراكي پايينتر از عقل ،يعني خيال ،ذكر ،وهم و فكرت تحقق پيدا كنند .اينها همگي
»آلات عقل«اند.

مشاهده ميشود كه ديدگاه ابنسينا در خصوص عقل ،مطابق با فصل  ١٩تحليلات

ثانوي تفاوت چنداني با ديدگاه ارسطو ندارد .اگر از اضافه شدن تعبير قوه متوهمه

صرفه نظر كنيم ،مهمترين تفاوتي كه بعد ًا در نظريه نفس ابنسينا هم خود را ظاهر مي-
كند ،استناد تصديقهاي قوه عقلاني ،علاوه بر مبادي تصوري كه به حس منتهي ميشود،
به فيض الهي است .چنانكه ديديم ،نظريه نوس ارسطو واجد چنين قيدي نيست.

ب( كاركردهاي عقل
 -١نوس به مثابه قوه نفساني
ارسطو در درباره نفس »نوس« را يكي از قواي نفس ) (ψυχήدانسته كه انسان را از
ساير موجودات جدا ميكند .قواي نفس به غير از نوس عبارتاند از :غاذيه ) το
 ،(θρεπτῐκόνمولده ) ،(το γεννητικόمحركه ) (το κῑνητῐκόνو احساس ) το

 وهم از نظر ابنسينا قوهاي است كه وظيفه درك معاني جزئي را بر عهده دارد )ر.ك :ابن سينا،١٤٠٤ ،

ص.( ٧٦

 (αἰσθητῐκόνكه احساس با خود خيال ) (φανταστικόو شوق ) (ὀρεκτικόرا به
همراه دارد .در درباره نفس ميگويد:

از قواي نفساني فوق كه برشمرده شد ،برخي از موجودات زنده همه آنها و

برخي ،بعضي از آنها و بقيه فقط يكي از آنها را دارند .آن قوايي كه بيان كرديم
غاذيه ،شهويه ،احساس و محركه و قوه درك است ) ٤١٤الف .( ٣٢-٢٩



عقل ) (διανοητικόدر اين عبارت معادل است با شمارگري ) (λογισμόςو
ديانويا )) (διάνοιαر.ك ٤١٥ :الف  .(٥آشكار است كه همه اين معاني عبارات مختلفي

١٨١

براي اشاره به قوهاي نفساني هستند كه انسان را از بقيه موجودات جدا ميكند .نوس

)ر.ك :قوام صفري ،١٣٨٢ ،ص .(٣١٣درواقع ميتوان عبارات ارسطو درباره نوس يا

ت ثانوي و درباره نفس اينطور جمعبندي
اصطلاحات معادل با آن را با توجه به تحليلا ِ
كرد كه نوس علاوه بر اطلاق بر مراتب دانش انساني همچون اپيستمه يا شمارگري ،بر
مرتبه خاص آن -كه درواقع منشأ همه آنها محسوب ميشود -يعني مرتبه خرد فرابين و

دانش برهانناپذير نيز اطلاق ميشود.
اكنون بايد به موارد كاربرد نوس در درباره نفس بپردازيم .بررسي اين موارد ما را
به بحثهاي مختلفي از جمله تفكيك ميان عقل نظري و عقل عملي و تفكيك ميان

عقل فعال و منفعل ميكشاند.

 -٢عقل نظري و عقل عملي

از نظر ارسطو عقل واجد دو كاركرد است :عقل نظري ) (νοῦς θεωρητικόςو عقل
عملي ) .(νοῦς πρᾱκτῐκόςعقل نظري صرف ًا به شناخت امور و موضوعات خود

پرداخته و هدفي عملي را در اين شناخت در نظر نميگيرد .استدلال ،محاسبه و درنتيجه
فراهمآوري دانشها در حوزه اين كاركرد خاص عقل است؛ اين در حالي است كه عقل
 بر اساس ترجمه اسميث » «Power of thinkingبه جاي واژه يوناني » «τόπον διανοητικόνآمده
است .آشكار است كه منظور از ديانوتيكون عقل است.

نظريه عقل ابنسينا با نظر به تفسيرِ او از نظريه نوس در فلسفه ارسطو

علاوه بر معاني فوق واجد معناي خاص خود نيز هست و آن ،همان عقل شهودي است

عملي علاوه بر شناخت موضوع خود هدفي را منظور كرده »و به سبب ويژگي هدفمند
بودنش با عقل نظري متفاوت است« )كتاب سوم  ٤٣٣ ،١٠الف .(١٦

اما استدلال ارسطو بر وجود چنين كاركردي براي عقل چيست؟ در قسمت نهم و

دهم از كتاب سوم درباره نفس اشاره ميكند كه علاوه بر قواي ادراكي موجودات واجد

احساس ،تخيل و تفكر ،قوايي بايد وجود داشته باشد كه موجب حركت ميشوند:
١٨٢

واضح است كه اين قوه نمي تواند همان قوه غاذيه باشد؛ زيرا »گياهان نيز بايد قوه
ايجاد حركت را داشته باشند« )٤٣٢ب  (١٩كه آشكارا غلط است و از آن رو كه طبيعت
هيچ چيزي را بدون هدف رها نكرده است ،بايد قوهاي براي حركت به سمت هدف
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خاصي در ميان موجودات وجود داشته باشد؛ از طرف ديگر اين قوه نميتواند همان
قواي ادراكي -چه عقلي و چه حسي -باشد؛ زيرا »عقل نظري هيچگاه به آنچه كه عملي

است ،نميانديشد«؛ ازاينرو علت ايجاد حركت حيوان يا انسان به سمت هدفي خاص
قوه شهويه و ادراك )اگر تخيل را نيز جز ادراك محسوب كنيم؛ زيرا برخي از انسانها

به خاطر تخيلشان بر خلاف درك و حيوانات به خاطر نبود درك از روي تخيل به

سمت چيزي حركت ميكنند( است .اين قوه ادراكي كه موجب برانگيختن قوه شهويه و
ايجاد ميل به سمت هدفي خاص ميشود ،همان عقل عملي است )ر.ك ٩ :و  ٤٣٢ ،١٠ب

 ٩الي  ٤٣٣الف  .(٢٠بايد توجه كرد كه عقل عملي قوهاي جداگانه از عقلي نظري يا
قسمتي خاص در نفس نيست ،بلكه واجد كاركردي جداگانه از عقل نظري است كه آن،

منظورداشتن هدفي عملي است.
 .٣عقل به مثابه قوهاي نفساني نزد ابنسينا
ن ابنسينا در خصوصِ عقل به عنوا ِن قوهاي نفساني را بايد در نفس شفاء
ل بنيادي ِ
تحلي ِ
 ٤٣٢ ب .μὲν γὰρ θεωρητικὸς οὐθὲν θεωρεῖ πρακτόν :٢٨

 حكمت عملي ) (φρόνησῐςبه عنوان دانشي كه نتيجه عقل عملي محسوب ميشود ،در شمار علوم

محسوب شده و با توجه به عدم تفكيك ميان عقل نظري و عقل عملي نميتوان فرونسيس را دانشي
آلي يا فن محسوب كرد.

جستوجو كنيم .نفس شفاء جامعترين اثر ابنسينا در خصوص مسائل نفس و قواي آن

است .اين نكته شايسته توجه است كه ديدگاه ابنسينا در خصوص تجرد نفس ،در

ارتباط با رويكرد وي به عقل است؛ زيرا از نظر او تنها عقل است كه ميتوان آن را به
صفت تجرد منتسب كرد .مراتب ديگر نفس ،مانند حس و خيال ،فاقد تجردند .مسئله
خودآگاهي عقل به خود و ارجاع آن به علمي غيرمفهومي -به تعبيري علم حضوري -از
موارد تفاوتگذارنده ميان ارسطو و ابنسيناست ،به اين نكته در ادامه بيشتر خواهيم

١٨٣

پرداخت.

مراتب عقل انساني به عنوان مثال عقل هيولاني ،عقل بالملكه ،عقل بالفعل و عقل

ميرساند؛ البته بايد توجه داشت كه عقل فعال )نوس سازنده( براي ابنسينا موجودي
فوق مادي بوده كه عامل فعليت معقولات در نفس ميشود.
تجرد نفس و ارتباط آن با نظريه عقل

هنگامي كه از تجرد نفس سخن ميگوييم ،مرادمان نفس ناطقه يا نفس انساني است.
ويژگياي كه موجب تمايز نفس انساني از ديگر نفوس )نباتي و حيواني( ميشود،
ويژگي عاقلهبودن آن و به تعبيري صفت نطق آن است؛ بنابراين اثبات تجرد نفس

انساني اثبات تجرد قوه عقل است؛ زيرا انسانها واجد نفس نباتي و حيواني نيز هستند؛
پس نميتوان اين دو مرتبه از نفس را صرفاً به خاطر تعلق آن به انسان ،مجرد دانست.

ابنسينا در نفس شفاء نُه دليل براي تجرد نفس اقامه ميكند .يكي از مهمترين

دلايل اثبات تجرد عقل بر فرض وجود مفاهيم كلي در عقل و غيرماديبودن آن است.
تقرير اين برهان به اين صورت است كه ما در خود علاوه بر ادراكات حسي و خيالي،

واجد ادراكات عقلاني هستيم ،مانند مفاهيم كلي .اين مفاهيم به دليل كليت و جدايي آن
از وضع و هيئت مادي -مانند زمان و مكان -واجد تجردند؛ بنابراين ظرف اين
ادراكات ،يعني عقل نيز مجرد است .توضيحي كه در خصوص غيرماديبودن مفاهيم
كلي ميتوان آورد ،آن است كه هر امر مادي و جسماني قابليت تقسيم به اجزاي

نظريه عقل ابنسينا با نظر به تفسيرِ او از نظريه نوس در فلسفه ارسطو

مستفاد ،ديدگاه خاص ابنسينا در تفسير نوس منفعل و نوس سازنده ارسطويي را

مقداري آن است؛ درحاليكه در مفهوم كلي ،مانند تصور »واحد« ،فرض تقسيمپذيري
به اجزاي مقداري ،غير قابل تصور است.

قبل ًا به اين نكته اشاره كرديم كه تنها وجه جداييپذير نفس در نظر ارسطو ،نوس

است .ابنسينا در اين عقيده با وي همراه است .اما ابنسينا در الهيات شفاء انسانهايي
را تصوير ميكند كه به مرتبه عقل بالفعل نرسيده و ازاينرو از تجرد بيبهرهاند .پرسشي

١٨٤

كه در اينجا براي وي مطرح است ،آن است كه زندگي اخروي اين انسانها به چه

شكلي است؟ صبغه ديني تفكر ابنسينا به او اين اجازه را نميدهد كه زندگي اخروي
برخي از انسانها را انكار كند .وي به نقل از فارابي اشاره ميكند كه نفوسي كه در دنيا
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اعمالي نيكو داشته و بهره اي از اعتقاداتي نسبت به آخرت باشد كه مردم عادي دارند،

چون تصوري جز تصور لذات و آلام جسماني نداشته ،بعيد نيست كه پس از جدايي از
بدن )؟( با جسم افلاك متحد شده و آن اجسام ابزارهاي بهفعليترساندن لذتهاي

خيالي آنها باشد )ابنسينا١٤٠٤ ،ب ،ص.(٤٧٣

گذشته از اينكه دلايل ابنسينا در اثبات تجرد نفس وافي به مقصود نيست ،ديدگاه

وي در خصوص بقاي نفوس فردي نيز مغشوش و ناسازگار است .تنها چيزي كه
ميتوان بر اساس استدلال ابنسينا به آن معتقد بود ،بقاي نفوس انسانهايي است كه به

مرتبه عقل بالفعل رسيده و بهرهمند از اشراق عقل فعالاند.

ج( سازوكار شناخت عقل
ت عقل ما را به بررسي سازوكار شناخت عقلي،
ي اين مقصود ،يعني شناخ ِ
جستوجو ِ
يعني بررسي نحوه حصول صورتهاي عقلاني در نفس به عنوان يك دانش عقلاني-

رهنمون ميسازد؛ زيرا منظور از عقل »آن چيزي است كه نفس به واسطه آن مي شناسد
و حكم مي كند« ) ٤٢٩الف  -(٢٢ميكشاند.

 اين حكم در خصوص ارسطو هم صادق است .در بخش چهارم كتاب سوم درباره نفس ،استدلالي را

در تأييد وجود نفس مجرد ،مبني بر تمايز ميان حس و عقل پيش ميكشاند كه به نظر ناموجه ميآيد .در
بخش پنجم نيز بدون هيچ استدلالي نوس را جاودان و جداييپذير معرفي مي كند.

.١عقل منفعل
اول ًا بايد بدانيم كه آيا عقل پيش از شناخت اشيا خود واجد طبيعت و صورتي خاص

هست يا خير؟ ارسطو با استمداد از آناكساگوراس ميگويد» :ازآنجاكه هر چيزي
شايسته آن است كه توسط نوس شناخته شود ،بنابراين ،همانطوركه آناكساگوراس گفته

است ،ذهن براي احاطه ،بايد از هر تركيبي مبرا باشد« )٤٢٩الف  .(١٩-١٨درواقع با
فرض آنكه عقل پيش از شناخت اشيا واجد صورت يا فعليتي باشد ،شناخت ناممكن
ميگردد؛ زيرا تعارض صورتها پديد ميآيد و لذا هيچ چيزي شناخته نميشود .اين

١٨٥

تعبير نشاندهنده نوس منفعل است .چنانكه حس پيش از احساس فعليتي ندارد ،عقل
ميكند كه چگونه ارسطو نوس را به آيسثسيس تشبيه ميكند؛ درحاليكه حس واجد

آلتي مخصوص به خود است .اين در حالي است كه عقل آلتي ندارد ) Hamlyn,


.(1993, p.136

تشبيه نوس به احساس ،ما را به اين امر رهنمون ميكند كه نوس مانند احساس از

صورتهاي ادراكي خود منفعل ميشود؛ اما ارسطو در ادامه با اضافهكردن اين نكته

كه حس ممكن است برخي از اصوات ،به طور مثال ،به خاطر كمي يا برخي از رنگ ها
را به خاطر شدت نور احساس نكند ،درحاليكه عقل هر آنچه كه معقول است را درك
 هاملين پس از اين اشكال ميگويد بهترين چيزي كه ميتوان گفت ،اين است كه قوه درك عقلاني

چيزي در انسان بهطوركلي است و ]از لحاظ بنياد مادي[ وابسته به قواي ديگري است كه واجد آلت
هستند.


بايد توجه داشت كه معنايِ انفعال چه در نوس و چه در آيثسيس معنايِ مرسوم انفعال كه يكي از

مقولاتِ دوازدهگانه است ،نيست .ارسطو در كتاب دوم نفس هنگام توضيح منفعلشدنِ حس از

محسوس توضيح ميدهد كه اين انفعال ،انفعالِ تخريبي نيست ،بلكه انفعالي است كه حس را از مرتبه
فعالنبودن خارج كرده ،به فعليتِ صورتِ احساسيِ خاص ميرساند .چنين فرايندي را نيز بايد در مورد

نوس قائل شويم )٤١٧ب  .(٥-١توضيح و تفسير هيكس نيز در ابن باب سودمتد است )ر.كHicks, :
.(1907, pp.352-356

نظريه عقل ابنسينا با نظر به تفسيرِ او از نظريه نوس در فلسفه ارسطو

هم پيش از دريافت صور ادراكي واجد فعليتي مستقل نيست .هاملين در اينجا اشاره

كرده و از آنها منفعل ميشود ،ازاينرو نتيجه ميگيرد كه اين امر به اين دليل است كه
»قوه حسي وابسته به بدن است؛ درحاليكه نوس از آن جداشدني است«٤٢٩) ب .(٥
تعبير جداشدني ) (χωριστὸςبعد ًا در فصل پنجم كتابِ سوم در خصوص نوس سازنده

به كار ميرو؛ ازاينرو ميتوان دريافت كه عقل منفعل از جهت انفعال آن چيزي جز

بدن نيست -مانند سيستم مغزي -درحاليكه از جهت فعليت عقلاني امري جداشدني و

١٨٦

جاودان است.

 .٢عقل سازنده )عقل فعال(
ب سوم ،ارسطو اصلي را تكرار ميكند كه در فيزيك و متافيزيك
در فصل پنج ِم كتا ِ
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بهتفصيل درباره آن بحث كرده است» :ازآنجاكه در هر طبقه از موجودات ،چنانكه در

طبيعت به صورت كلي ،ما دو عنصر را مييابيم ،مادهاي كه نسبت به موجودات يك
طبقه توانستني است و علتي كه سازنده است ،به اين معنا كه آنها را ميسازد )دومي بر

اولي مقدم است چنانكه فيالمثل ،صنعت بر ماده خويش( اين دو عنصر ،اين چنين بايد
در نفس هم تحقق داشته باشند« )٤٣٠الف  .(١٣-١٠اين اصل در ديگرآثار ارسطو اثبات

شده است :به اين بيان كه هر قوهاي مسبوق به يك فعليت است كه آن فعليت موجب
بهفعليترسيدن آن امر بالقوه ميشود )براي مثال ،ر.ك١٠٤٦ :الف  ٧٣٤ ،١١ب .(٢١

بر اين اساس ارسطو نتيجه ميگيرد كه در نوس -چنانكه گفته شد ،ادراك همه

امور به نحو بالقوه تحقق دارد و لذا بايد چيزي باشد كه آن امر بالقوه را بالفعل كند آن
امر يا آن هكسيس» مانند نور است ،به آن معنا كه نور همه رنگهاي بالقوه را رنگ
بالفعل ميكند« ) ٤٣٠الف .(١٨-١٧

 ارسطو تبيين دقيقي از جدابودن نوس و اينكه آن غير از بدن است ،ارائه نميدهد .در جايي از درباره

نفس اشاره ميكند كه بهتر است افعال را به انسان نسبت دهيم و نه به نفس يا به بدن؛ زيرا نفس و بدن
يك واقعيت هستند ) ٤٠٨ب .(١٤ -١٢

ὡς ἕξις τις, οἷον τὸ φῶς· τρόπον γάρ τινα καὶ τὸ φῶς ποιεῖ τὰ δυνάμει ὄντα
χρώματα ἐνεργείᾳ χρώματα


نوس در اين معنا امري جداشدني ،غيرمنفعل و غيرمخلوط است؛ زيرا »آن در

كمال فعليت خويش است« )٤٣٠الف  .(١٩اين عقل )دانش بالفعل( با مدرك خود متحد
است؛ درحاليكه دانش بالقوه )يا همان عقل منفعل( بر حسب زمان متقدم است ،اما نه
به صورت كلي؛ زيرا مطلق ًا فعليت بر قوه مقدم است .اين نوس چنين نيست كه گاهي

بينديشد و گاهي نينديشد و هنگامي كه از بدن جدا شد ،هماني هست كه هست؛ يعني

تا هنگامي كه از بدن جدا نشده است ،چيستي آن مشخص نيست )به دليل آنكه ارسطو
اشاره كرد كه ويژگي عقل ،انفعال از همه معقولات و لذا غيرمخلوط است( .اين نوس

١٨٧

ازلي و جاودان است )ر.ك ٤٣٠ :الف .(٢٣-١٩

است ،چنانكه راس اشاره مي كند ،اختلافهايي است كه درباره فهم و تفسير اين دو

بند پيدا شده است .اختلاف فيلسوفان و شارحان ارسطو در تعيين درونيبودن يا

بيرونيبودن نوس سازنده است .طبيعي است كه بگوييم دو دسته ديدگاه در اين
خصوص وجود دارد :الف( ديدگاهي كه نوس سازنده را دروني مي انگارد؛ ب(

ديدگاهي كه نوس سازنده را امري بيرون از نفس تلقي ميكند .ديدگاه اول را ميتوان
منشعب از ثمستيوس دانست )ر.ك(Themistius, 2013, pp.122-132 :؛ درحاليكه

ديدگاه دوم از اسكندر افروديسي آغاز شده است.



ويكتور كاستون در مقاله »دو عقل در نزدِ ارسطو« و »خيال و انديشه« به بحث

درباره نوس سازنده و تفسيرهاي پيرامون آن پرداخته است .كاستون ابتدا به دو گروه

اصلي مفسران اشاره ميكند :الف( گروهي كه هم عقل سازنده و هم عقل منفعل را


 ۴٣٠الف καὶ οὗτος ὁ νοῦς χωριστὸς καὶ ἀπαθὴς καὶ ἀμιγής :١٧

» شايد مبهمترين و خصوصاً پربحثترين نظريه ارسطو همين باشد« )راس به نقل ازGuthrie, :
.(1981, p.315

 ترجمه انگليسي رساله اسكندر و ثميستيوس به همراه مقدمه و حواشي ،در مجموعهاي با عنوان

 Two Greek Aristotelian commentators on the intellectبه چاپ رسيده است )ر.ك:

.(Frederic M. Schroeder, Robert B. Todd, 1990

نظريه عقل ابنسينا با نظر به تفسيرِ او از نظريه نوس در فلسفه ارسطو

شايد يكي از جنجاليترين مباحثي كه در ميان فيلسوفان و مفسران ارسطو در گرفته

دروني ميدانند .توماس آكويني و بيشترين مفسران قرن بيستم در اين دسته قرار دارند.

كاستون اشاره ميكند كه يگانه راه تفسير تعلّق دو گونه عقل به نفس ،تفسير آن بر

اساس تعلق دو عقل به نفس هر فرد انساني نيست؛ زيرا ميتوان اين تعلّق را به نفس به
صورت كلي دانست؛ ب( گروهي معتقدند اين عقل بيروني است .حال يا آن را يكي از

عقول فرامادي ميدانند ،مانند فيلسوفان مسلمان يا آن را همان خدا ميانگارند ،مانند

١٨٨

اسكندر افروديسي .در ادامه كاستون تلاش ميكند با ارائه تفسيري فيزيكاليستي و در
عين حال كاركردگرايانه از ديدگاه ارسطو در خصوص نفس ،نشان دهد كه عقل سازنده
ق تفسي ِر اسكندر افروديسي ،خداست .كاستون عبارتهاي آغازين بخش چهارم
مطاب ِ
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كتاب سوم كه در آن ادراك عقلاني به حس تشبيه شده است ،شاهد آن ميگيرد كه
فرايند ادراك عقلاني با تصديق به وجود عقل منفعل ،كامل شده و چنانكه حس از امر
محسوس منفعل مي شود ،عقل منفعل نيز صورتهاي عقلاني را پس ادراك حسي و
خيالي دريافت ميكند .اين فرايند ،فرايندي فيزيكي و مربوط به ساختار عصبي مغز

است .طبق اين تفسير بايد جايگاه عقل سازنده را همانند خدا در ايجاد شوق در
حركتهاي طبيعي -اگرچه فاعل و غايت بي واسطه حركتهاي طبيعي ،طبيعت است-

دانست .عقل سازنده امري است كه نظام متافيزيكي ارسطو نيازمند آن است -زيرا هر
امر بالقوه اي مسبوق به امر بالفعل است -و ازاينرو نقش مستقيم در فرايند ادراك

ندارد و ضرورت وجود آن ،ضرورتي متافيزيكي است) see Caston, 2009, pp.330-

.(333

اين تفسير به وضوح مخالف آن چيزي است كه ارسطو در بخش پنجم كتابِ سوم

ميكوشد آن را اثبات كند .ارسطو در ابتداي بخش پنجم تصريح ميكند كه
 اين نظر آشكارا برگرفته از تفسير گاتري است .گاتري در جلد ششم تاريخ فلسفه خود در شرح خود

بر درباره نفس صراحتاً اعلام ميكند كه منظور ارسطو از عقل سازنده ،خداست )ر.كGuthrie, :
.(1981, p.324

 كاستون در مقالهاي مفصلتر با عنوان »دو عقل ارسطو« به تفسير بخش پنجم كتاب سوم درباره نفس

پرداخته ،سعي ميكند به شكل دقيقتري الفاظ ارسطو را تحليل كند .در اين مقاله بيشترين سعي كاستون

همانطوركه در طبيعت دو سطح از واقعيت ،يعني قوه و فعليتي كه آن امر بالقوه را

بالفعل مي گرداند وجود دارد» ،در نفس« نيز اين حقيقت جاري است .ارسطو تركيب

» «ἐν τῇ ψυχῇرا به كار ميبرد كه آشكارا به معناي »در نفس« است .جلوتر ارسطو

لفظ » «χωρισθεὶςرا آورده است كه به معناي جداشدني است -يعني در زماني جدا
نبوده و بعد ًا از آن جدا خواهد شد .از طرف ديگر چنانكه پيش از اين و در بحث
تحليلات ثانوي اشاره شد ،نوس هكسيس نفساني است كه موجب فهم و درك امور

١٨٩

كلي است .گفتههاي ارسطو درباره نوس در تحليلات ثانوي -و البته در درباره نفس-

در خصوص موجودي جدا از انسان يا خداوند نيست.
ورود بحث از خودآگاهي عقل است.

ن پيشدرآمد سازوكارِ شناخت نز ِد ابنسينا
 .٣خودآگاهي به عنوا ِ
نمط سوم اشارات با تنبيهي به مسئله آگاهي نفس به خود -و به تعبير بهتر ،خودآگاهي

عقل -آغاز ميشود .ابنسينا مسئله را چنين طرح مي كند:

به خودت رجوع كن و بينديش ،اگر از سلامت برخوردار هستي و بر
بعضي از حالات خود نيز انديشه كن ،آنطوركه بر چيزي تفطن صحيح پيدا

آن است تا دو عبارت » «ἐν τῇ ψυχῇو » «χωρισθεὶςرا سازگار با تلقي خود مبني بر اينكه عقل

سازنده امري بيرون از نفس بوده و اين همان با خداست ،نشان دهد .نكته قابل توجه در مقاله كاستون

تلقي وي از جداشدني است :جداشدني بر اساس تحليل وي به معناي رابطه غيرمتقارن ميان مراتب

نفس مانند غاذيه ،احساس و تعقل است :حيوان از گياه جداست؛ زيرا علاوه بر غاذيه از احساس
برخوردار است و همچنين انسان از حيوان به خاطر عقل جداست؛ اما برعكس اين رابطه برقرار نيست

)ر.ك.(Caston, 1999, pp.199-219 :

 نكتهاي كه به نظر گاتري مانعي براي تفسير عقل فعال به خداوند است؛ اما جالب اينجاست كه وي

اين عبارت و عبارتهاي شبيه به اين را كه موانعي براي تفسير عقل سازنده به خداوند هستند -مانند

لفظ » «χωρισθεὶςبه معناي جداشدني -به نادقيق بهكاربردن الفاظ از سوي ارسطو منتسب مي كند و

عبارت »در نفس« را به »در حوزه نفس« تعبير ميكند )ر.ك.(Guthrie, 1981, p.322 :

نظريه عقل ابنسينا با نظر به تفسيرِ او از نظريه نوس در فلسفه ارسطو

در ادامه بايد به رويكر ِد ابنسينا به سازوكار شناخت عقلاني روي آوريم .مقدمه اين

ميكني ،آيا از وجود ذات خودت غافل ميشوي و در عين حال وجود
خودت را تصديق نميكني؟ حتي فرد خواب يا مست نيز در حالت خواب
و مستي ،اگرچه تصور خودش را اكنون از ياد برده است ،ذات خود را از
خود تشخيص نميدهد؟ و اگر فرض كني كه نفست با عقل و بدني سالم
در حال خلق شده است و فرض شود كه همه اعضاي آن اجزاي خود را نه

١٩٠

ديدهاند و نه لمس كردهاند ،بلكه آنها ازهمجدا و در لحظهاي معلّق در هوا
باشد ،خود را غافل از هر چيزي ميبيني جز ذات خودت )ابنسينا،١٣٧٩ ،
ص.(٨٠
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اين معرفت پيش از هر معرفتي براي انسان حاصل است .ابنسينا معتقد است

هنگامي كه چيزي را تصور ميكنيم ،درابتدا ذات خودمان را اثبات و سپس به ديگري
علم حاصل ميكنيم .اين دانش بدون وساطت مفاهيم و افعال نفس است )ر.ك :ابنسينا،

 ،١٣٧٩ص ٨١و  ،١٣٩١تعليقه  .(٤٤اين تعبير بعد ًا در فلسفه اسلامي عنوان »علم
حضوري« را به خود ميگيرد .بر اساس اين تعبير ابنسينا تنها مصداق علم حضوري را
علم حضوري نفس به ذات خود ميداند.

اين ديدگاه آشكارا با نظريه ارسطو در خصوص خودآگاهي نوس در تضاد است.

ارسطو در درباره نفس اشاره ميكند كه هنگامي كه چيزي را درك ميكنيم ،نوس در
اين درك به خود آگاهي پيدا ميكند؛ زيرا پيش از دريافت صورتهاي معقول ،نوس از
خود واجد هيچ فعليتي نيست؛ ازاينرو فقط در خلال مدركات خود به خود ،آگاهي

پيدا ميكند .نظريه ارسطو بر ديدگاه وي مبني بر وحدت عاقل و معقول استوار است.

ارسطو در درباره نفس مي نويسد» :عقل دقيقاً به همان طريق كه موضوعاتش معقولاند،
معقول است؛ زيرا در مورد موضوعات فاقد ماده عاقل و معقول يك چيز هستند؛ زيرا

دانش نظري با موضوعش يكي است« ) ٤٣٠الف .(٣-٢

درواقع ميتوان حدس زد كه انكار شديد نظريه اتحاد عاقل و معقول از سوي

ابنسينا بر چه اساسي استوار بوده است .ابنسينا ادراك يك چيز را چونان رابطه
معروض با عرض خود ميپندارد .معروض ادراكات ،عقل و عوارض آن خود ادراكات
هستند .عقل -همان كه ابنسينا از آن با تعبير »ذات تو« ياد ميكند -پيش از ادراك اشيا

ت خود ،آگاه است؛ ازاينرو اگر گفته شود كه صورتهاي ادراكي همان مُدرِك
از ذا ِ

هستند ،ديگر جايي براي خودآگاهي عقل باقي نميماند .نكتهاي كه در اينجا باقي
ميماند و ديدگاه ابنسينا را ناسازگار جلوه ميدهد ،اعتقاد به عقل هيولاني و فرايند

بالفعلشدن آن در خلال ادراكات است كه آشكارا در تطابق با نظريه ارسطو در

١٩١

خصوص اتحاد عاقل و معقول و در تضاد با ديدگاه اخير ابنسيناست .در ادامه اين
 .٤-٣مراتب عقل و تفسيرِ عقل فعال در نظرِ ابنسينا
تقسيم عقل به عقل منفعل و عقل سازنده در فلسفه ارسطو ،تفاسير مختلفي را نيز در فلسفه
اسلامي برانگيخته است.



فيلسوفان مشائي مسلمان مانند فارابي و ابنسينا تحت تأثير

اسكندر عقل را واجد چهار مرتبه ميدانند .اولين مرتبه عقل در تطابق با عقل منفعل
) ،(παθητικὸς νοῦςعقل هيولاني است .اين عقل -چنانكه از نام او مشخص است-
واجد هيچ فعليتي نبوده و قوه محض است؛ به عبارت ديگر عقل در اين مرتبه از خود هيچ
فعليت يا صورتي نداشته و فقط آمادگي دريافت صورتهاي معقول را دارد.
اما وقتي ميگوييم عقل هيولاني صرف ًا قوهاي براي درك معقولات است ،مراد ما از

قوه »استعدادي است كه فعليت در آن راه ندارد« )ابنسينا١٤٠٤ ،ج ،ص ،(٣٩اين به تعبير
 ابنسينا با تمسخري مخصوص به خود ،از فرفريوس كه به زعم وي اولين كسي است كه معتقد به

اتحاد عاقل و معقول بوده است ،ياد ميكند )ر.ك :ابنسينا ،١٣٧٩ ،ص .(١٢٩دلايلي كه ابنسينا در نقد
اين نظريه آورده شده ،همگي مصادره به مطلوب بوده و مبتني بر اين پيشفرض هستند كه ذات نفس

غير از صورتهاي ادراكي است .التزام به اين نظريه ،بر خلاف گفته ملاصدرا ،هيچگاه مبتني بر فرض

اصالت وجود و فهم وجودي اتحاد عالم و معلوم نيست.

 براي توضيح دقيق اين تفاسير در ميان فيلسوفان مشاء ،ر.ك :داوودي /١٣٤٩ ،كرد فيروزجايي.١٣٨٦ ،

نظريه عقل ابنسينا با نظر به تفسيرِ او از نظريه نوس در فلسفه ارسطو

مسئله را پيگيري خواهيم كرد.

ابنسينا معناي اول قوه است .اما قوه دو معناي ديگر نيز دارد» :قوه ممكنه« و »كمال
قوه« .قوه ممكنه خود نوعي فعليت است؛ براي نمونه هنگامي كه يك نويسنده ،دانش

نويسندگي خود را به كار نميگيرد ،فاقد فعليت نويسندگي است؛ اما بالقوه واجد آن

است تا زماني كه قصد نوشتن نكرده است .ابنسينا اين مرتبه از عقل را عقلبالملكه
مينامد .عقلبالملكه واجد تصديقاتي بالفعل است كه با قرار دادن آنها در مقدمه برهان،

١٩٢

به تصديقات ديگر منتهي ميشود .عقل بالملكه خود در نسبت با عقل هيولاني ،عقلي

بالفعل است؛ اما فعليت آن صرف ًا احكام اولي عقل نظري است؛ مانند اينكه كل بزرگتر
از جزء خود است )ر.ك :ابنسينا١٤٠٤ ،ج ،ص.(٤٠-٣٩
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كمال قوه حالتي از عقل است كه صورتهاي معقول را به شكل بالفعل در خود

دارد؛ اما به اين صورت نيست كه دائم ًا در حال ادراك آنها باشد ،بلكه هر زماني كه

ميخواهد به آنها رجوع كرده ،به استدلال مي پردازد .اين مرتبه را ابنسينا عقل بالفعل

مينامد .با توجه به تقسيم سهگانه قوه ،با احتساب اين مرتبه ،ديگر موردي باقي

نميماند؛ اما ابنسينا در اينجا مرتبه اي ديگر را معرفي ميكند كه فراتر از مرتبه پيشين
است .در مرتبه عقل بالفعل صورتهاي عقلاني به شكل دائمي مورد انديشه قرار

نميگيرند ،بلكه در زماني كه در مسئلهاي نيازمند استدلال است ،آن را به شكل بالفعل
ميانديشد؛ اما در اين سطح »عقل ،بالفعل به مطالعه آنها« )همان ،ص (٤٠مينشيند.

ويژگي اين انديشه آن است كه در عين انديشه به صور معقول به اينكه نسبت به اين
امور آگاه است نيز آگاه است .اين مرتبه را ابنسينا عقل مستفاد



مينامد )ر.ك :همان،

ص.(٤١-٤٠

وجه تسميه اين مرتبه به عقل مستفاد آن است كه عقل براي دريافت معقولات

 در تعليقه  ١١٠ابنسينا اشاره ميكند كه يقين به ذات يك چيز ،درك آن و درك اين است كه وي به

آن ميانديشد و همين طور به شكل نامتناهي اين امر به پيش ميرود )ر.ك :ابنسينا ،١٣٩١ ،ص.(٩٥

 اين تعبير احتمالاً از فلوطين گرفته شده است .به باور فلوطين عقل انساني ،معقولات را از عقلي

جهاني دريافت ميكند و لذا در نسبت با آن مستفاد است )ر.ك.(Davidson, 1992, p.86 :

نيازمند مبدأيي خارج از خود و در مرتبهاي والاتر از خود است .آن مرتبه تمامي
معقولات را به شكل بالفعل دارا بوده و موجب بهفعليترسيدن معقولات در عقل انساني
ميگردد .اين مرتبه ،همان عقل فعال يا واهب الصور است.

رابطه هر يك از اين مراتب نسبت به مرتبه قبلي خود رابطه قوه و فعليت است.

ميتوان تشخيص داد كه تمايز وجود شناختياي كه ارسطو در بخش پنجم كتاب سوم

نفس وضع ميكند ،تفسير اينچنيني را در ابنسينا برانگيخته است .همانطوركه قبل ًا هم

١٩٣

گفتيم ،عقل هيولاني مطابق با نوس منفعل ارسطويي و هر يك از مراتب بعدي مراتبي

است كه ابنسينا آنها را به عنوان عقل بالفعل در نسبت با عقل هيولاني -يا منفعل-
عقل هيولاني به وسيله صورتهاي معقول به عقل بالملكه ،عقل بالفعل و مستفاد

تبديل ميشود و ازاينرو در ابتداي تحقق خود واجد هيچ فعليتي نيست؛ اما در اينجا

نوعي ناسازگاري وجود دارد :همانطوركه در بخش قبل اشاره شد ،عقل پيش از هر
ي بيواسطه دارد .جاي اين پرسش است
گونه فعاليتي واجد ذاتي است كه به خود آگاه ِ
كه با فرض عقل هيولاني كه به گفته نويسنده شفاء واجد هيچ فعليتي نيست ،چگونه
ميتوان ذات مستقل از معقولات و درنتيجه واجد خودآگاهي تلقي كرد؟ خودآگاهي

خلسهوار عقل از خود ،عدم اتحاد عاقل و صورتهاي معقول و درنظرگرفتن ذاتي براي
عقل غير از معقولات خود ،موجب اين تلقي ناسازگار در ابنسينا شده است .در ادامه

به بحث عقل فعال نزد ابنسينا ميپردازيم.

در قسمت قبل اشاره شد كه ابنسينا چگونه مبدأيي بالفعل را براي بهفعليترسيدن

 اين نكته اگرچه پيش از اين بهطورمبهم در ذهن من وجود داشت؛ اما توضيح دقيق و نظاممند آن را

مديون درسهاي مهدي قوام صفري هستم.

 در هر سه مورد ارسطو به مقابل آن اعتقاد دارد؛ يعني اولاً آگاهي عقل از خود به شكل جداي از

معقولات را نميپذيرد؛ ثانياً معتقد به اتحاد صورتهاي عقلاني و عقل است؛ ثالثاً عقل را پيش از درك
صور معقول ،فاقد تركيب و فعليتي جداگانه ميداند.

نظريه عقل ابنسينا با نظر به تفسيرِ او از نظريه نوس در فلسفه ارسطو

تصوير ميكند.

معقولات در نفس را فرض ميگيرد؛ اما استدلال كامل آن در قسمت پنجم ،مقاله پنجم
نفس شفاء آمده است .در اين بخش ابنسينا گفته ارسطو را تكرار ميكند :هر آنچه از
حالت بالقوه به حالت بالفعل درآيد ،نيازمند فعليتي است كه اين تبدّل را ممكن گرداند.

اين قاعده در نفس نيز جاري است؛ بنابراين در اينجا علتي وجود دارد كه عقل ما را از

حالت بالقوه به حالت بالفعل در ميآورد» .اين امر چيزي نيست جز عقلي بالفعل كه نزد
١٩٤

او مبادي صورتهاي عقلاني مجرد موجود است« )ابنسينا١٤٠٤ ،ج ،ص .(٢٠٨رابطه اين


عقل با معقولات مانند خورشيدي است كه رنگهايي كه بالقوه ديدني هستند ،بالفعل
ديدني ميكند .اين عقل همان عقل فعال است.

پاييز /١٣٩٧شمارة /٧٥محمدعلي معمارزاده ،مهدي قوامصفري

ابنسينا با توجه به اين فرض تئوري انتزاع صورتهاي معقول از صورتهاي

محسوس و خيالي را رد و آنها را صرف ًا اموري تلقي ميكند كه نفس را براي اشراق
عقل فعال آماده ميسازند .اين ديدگاه را ميتوان با عنوان »نظريه اِعداد« صورتبندي

كرد؛ به عبارت ديگر اين طور نيست كه نفس پس از درك حسي و خيالي صورتهاي
عقلاني را از آنها با انتزاع جنبههاي مادي و جزئي بخش آن ،دريافت كند .يا

صورتهاي معقول را در ضمن صورتهاي خيالي ادراك كند )ر.ك :همان( .بلكه اين

صورتها پس از آمادهشدن نفس از ناحيه عقل فعال ،چنانكه حد وسط آمادگي اخذ

نتيجه را فراهم ميكند ،دريافت ميشوند.

تجربه هيچ مدخليتي در ادراك اصول اوليه دانش نداشته ،صرفاً آمادهكننده نفس

براي دريافت معقولات هستند .ابنسينا بر اساس اين تلقي كه تجربه هيچگاه كليت را

اعطا نميكند ،مبدأ مفاهيم كلي را در جاي ديگري جستوجو ميكند ) Davidson,



به تمثيل خورشيد به جاي نور ،در عبارت ارسطو دقت كنيد .اين تمثيل ميخواهد جوهري جدا را

اثبات كند؛ درحاليكه ارسطو تعبير نور را به جاي خورشيد به كار ميگيرد .شايد تمثيل خورشيد

برگرفته از تمثيلي باشد كه افلاطون در رساله هفتم جمهوري در خصوص رابطه مثال خير و موجودات

به كار گرفته است.



.(1992, p.88

اين ديدگاه كامل ًا با تلقي ارسطو از نوس سازنده ،در تنافر است .نياز به يك امر

بالفعل كه موجب بهفعليترسيدن صور معقول ميشود ،لزوماً به معناي نياز به امري

خارج از ما در جهاني تمام ًا بالفعل نيست .ارسطو ،چنانكه در تحليلات ثانوي اشاره
ميكند ،از نوس امري بالفعل را مراد ميكند كه ملكه شناسايي است؛ اما اين ملكه
)هكسيس( در درون نفس بوده و واجد دانشهاي برهانناپذير است؛ به تعبير ديگر-

١٩٥

چنانكه گفته شد-هر دانشي مسبوق به دانشي پيش از خود است؛ اما اين سير نميتواند
تا بينهايت پيش رود؛ بنابراين بايد به دانشي كه خود برهانپذير نبوده و درواقع اصل
اصلها نيست .اين ملكه شناسايي تنها فعليتي است كه نوس در خود دارد؛



اما از

جهت پذيرش صورتهاي معقول ،پذيرنده و منفعل است .نوس بر اين اساس امري
دروني است.

نتيجهگيري
در بخشي از مقاله سعي كرديم منظري تقريب ًا جامع از نظريه نوس در فلسفه ارسطو به

دست دهيم .اين منظر را ميتوان در چند مورد زير خلاصه كرد:

الف( نوس هكسيسي نفساني است كه بنيادهاي دانش ،يعني اصلهاي برهانناپذير

را فراهم ميآورد .عقيده ،محاسبه و دانش همگي نيازمند نوس به عنوان اصل دانش
 نكته جالب توجه آن است كه ابن سينا همانند فارابي در رساله في المعاني العقل ،مبدا عقل عملي را
تجربه هاي ضعيف ،رسوم و عادات و عقيده ها مي داند و لذا مبدا عقل عملي را نمي توان عقل فعال

دانست .اين تمايز مي تواند ناسازگار با ديدگاه ارسطو در خصوص وحدت عقل نظري و عقل عملي و

تفاوت كاركرد هاي آن باشد.
 اين دانش خود ديگر به مبدايي معرفتي نيازمند نيست بلكه برامده از ساختار نفس انساني است.
 تعبير عقل بالملكه اي كه ابن سينا پيش از اين يادآور شد به اين تلقي از نوس به عنوان هكسيس
نفساني بسيار نزديك است .اما ابن سينا همين مرتبه بالملكه را فعليتي مي داند كه از عقل فعال گرفته

شده است.

نظريه عقل ابنسينا با نظر به تفسيرِ او از نظريه نوس در فلسفه ارسطو

برهان محسوب ميشود ،رسيد كه همان نوس است .نوس چيزي جز اين دانش از

هستند.
ب( اين اصلها ،اصلهاي بديهي و اولي همه دانشهاست.

ج( نوس يكي از ويژگيهاي موجود انساني و در رتبه بالاتري نسبت به آنها قرار

دارد؛ نوس در نظر ارسطو امري الهي است.

د( نوس در يك تقسيمبندي به نظري و عملي تقسيم ميشود .نوس عملي همان

١٩٦

نوس نظري است با اين تفاوت كه هدفي عملي را منظور خود قرار ميدهد .اين تفاوت

صرف ًا تفاوتي در دو كاركرد ) (Functionعقل است.

هـ( نوس نظري خود به نوس منفعل و نوس سازنده تقسيم ميشود.
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و( نوس در ذات خود فاقد هرگونه تركيب و فعليت است؛ زيرا در غير اين صورت

نميتوانست چيزي را بشناسد.
ز( نوس با مدركات خود متحد است.
ح( نوس سازنده وظيفه بهفعليترساندن معقولات در نفس را داراست .نوس

سازنده تنها عنصر جداييپذير و جاودان نفس است.

ط( نوس سازنده همان هكسيس نفساني و لذا امري دروني نفس است.

تفسير ابنسينا از ديدگاه ارسطو در خصوص نوس تفاوتهاي جدي دارد .درواقع

ميتوان گفت كه ديدگاه ابنسينا نه تفسير مقيد به متن ،بلكه نظريهاي متفاوت در

خصوص عقل است كه عناصري غير ارسطويي و بيشتر نوافلاطوني را در خود وارد

كرده ،ميكوشد ديدگاهي منسجم ارائه داده تا هم بنيادِ ارسطويي نظريه عقل را حفظ
كند و هم تجرّد و خودآگاهي عقل را توأمان در نظريه خويش وارد كند .موارد زير اين
تفاوت را بهتر نشان ميدهد:
 .١ابنسينا در برهان شفاء قوه عاقله را چونان قوهاي كه دانش اصلها را به ما

ميدهد تلقي ميكند؛ اما بلافاصله اضافه ميكند كه اين درك ،از ناحيه اشراق خداوند-
يا موجودات عالم الوهي -دريافت شده است.

 .٢عقل جداكننده انسان از ساير موجودات است .عقل در ابتداي تحقق خود مجرد

و در تمايز با بدن است.
 .٣عقل بدون آنكه هيچ فعاليت ادراكي داشته باشد ،از خود آگاه است .هر ادراكي

مسبوق به خودآگاهي عقل پيش از آن است.

 .٤عقل غير از معقولات خود است .معقولات بر عقل عارض ميشوند و نه متحد با

عقل.

 .٥عقل واجد مراتبي است :عقل هيولاني ،عقل بالملكه ،عقل بالفعل ،عقل مستفاد.

هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل فعليت و نسبت به مرتبه بعد قوه و استعداد است.

١٩٧

 .٦عقل فعال موجودي بيروني در عالم مجردات است .اين موجود ،عقل هيولاني را
درنتيجه بايد گفت كه ديدگاه ارسطو از نوس درمجموع ميتواند با نظريههاي

فيزيكاليستي و نظريههايي كه دوگانهانگار نيستند ،در تلائم باشد؛ زيرا ارسطو گرچه عقل

ت
را موجودي الهي ميداند ،فرايند تعقل را طوري تعبير ميكند كه فعليتي پس از فعلي ِ

ادراك حسي و تخيلي و به تعبيرِ بهتر همزمان با آنها دارد .اين در حالي است كه ديدگاه

ت جدايي نفس از بدن با تعبيه نظريه
ت اثبا ِ
ابنسينا واجد پيشفرضهاي بيشتر و در جه ِ
ي عقل پيش از آگاهي از ديگر موجودات در نظريه عقل خود است .درك
خودآگاه ِ

خلسهوار اشيا بدون مداخله حس كه ميراث فلسفه فلوطين است ،تأثير بسيار زيادي بر

فلسفه ابنسينا بهويژه نظريه نفس او دارد.

نظريه عقل ابنسينا با نظر به تفسيرِ او از نظريه نوس در فلسفه ارسطو

به عقل بالفعل بدل ميكند.
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