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 سينا رفتى عقل فعال و تأثير آن بر ُمثل نزد ابننقش مع

 *احمد عابدی

 **سيده معصومه شمشيری

  چكيده

. شناسى ُمثل، به طرح نظريه عقل فعـال پرداخـت ارسطو در تقابل با جايگاه معرفت

سـينا عقـل  ابن. انـد  كردههای متعددی از عقل فعال  مشاييان بعد از ارسطو برداشت

د كه در سلسله عقول در مرتبه كرستقل از نفس معرفى فعال را موجودی مجرد و م

عقـل . كنـد آخر قرار دارد و صور عينى و علمى را به عالم ماده و نفوس افاضـه مى

واسـطه ه كند، يعنى نفوسى كـه بـ فعال صور ادراكى را به نفوس مستعد افاضه مى

اما . دطى مراتب تجريد حسى و خيالى و عقلى آماده پذيرش افاضه عقل فعال باشن

سينا مثل رابطه طولى ميان مراتب ادراك، عرض انگاشـتن  بعضى مبانى فكری ابن

علم، انكار اتحاد عاقل و معقول و نفى حركت جوهری با اين رويكرد معرفتى تقابل 

الزمـه ايـن . دارند و ناقض تجريدند، لذا معرفت چيزی جز افاضه عقل فعال نيست

قل نزد عقل فعال و به تعبيری پـذيرش سخن، پذيرش وجود معقوالت به نحو مست

عقل فعال ارسطو كه  ،بنابراين. استمنكر آن سينا  مثل در بعد معرفتى است كه ابن

بود، در ادامه مسير فلسفه دوباره به دامن نظريه مثـل   در تقابل با ُمثل شكل گرفته

 .گردد باز مى

  

  .ثل، افاضهشناسى، مُ  سينا، عقل فعال، تجريد، معرفت ابن :ها كليدواژه

 

                                                 
 .دانشگاه قم  گروه فلسفه و كالمدانشيار  *

 نشگاه تهران و نويسنده مسئولدانشجوی دكتری فلسفه دا **
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  مقدمه

اين . جوی متعلق پايدار و خطاناپذير برای معرفت به طرح نظريه مثل پرداختو افالطون در جست

اساس ترتيـب محـاورات و سـير  شئون فلسفه وی سايه انداخته است، اما بر نظريه گرچه در همه

حـث مهـم در ايـن موضـوع، ب شـود كـه يـك انگيـزه گيری انديشه افالطـون، معلـوم مى شكل

سقراطى مثـل هراكليتـوس و پارمنيـدس، هـم در  البته انديشه فالسفه پيش. است شناسى معرفت

ای  شناسـانه نظريه مثل، رويكرد معرفتاما به هر ترتيب افالطون با . ديدگاه وی بسيار مؤثر است

عـالم بـه ها به فراخور توان خود، قبل از تولد و ورود  كند كه بر اساس آن همه انسان را اتخاذ مى

هنگـام تولـد و . كنند را مشاهده مى) ُمثل(ای، حقيقت موجودات  محسوسات، طى گردش اسطوره

بـا ايـن . شود مواجه مى حضور در عالم ماده، نفس با سايه و روگرفت ُمُثل، يعنى اشيای محسوس

 منـد ای وجود دارد، يعنـى محسوسـات بهره د كه ميان محسوسات و ُمثل، رابطهياب مىمشاهده در

)participate( لذا نفس حقايق مثـالى را بـا . سايه و روگرفت آن هستند ،يا به تعبير ديگر ،از ُمثل

حقايق مثالى  )recollection( آورد و حقيقت معرفت همين يادآوری مشاهده محسوسات به ياد مى

ى كيد افالطون آن است كه تا ادراك حسـالبته تأ. آن در عالم ماده است های با مشاهده روگرفت

  .شود رخ ندهد، يادآوری محقق نمى

و بـه  كـردو به تفصيل و تدقيق نظريه مثل را تحليل  كردنقادی را ارسطو عميقًا اين رويكرد 

به نظر . دكرطرح ممثل با شناسى ديدگاه خود را در تقابل  وی در حوزه معرفت. ابطال آن پرداخت

موجود مستقل بالفعل نيست، بلكه بـه شود و متعلق ادراك عقلى،  ادراك، با حس آغاز مى ،ارسطو

بـرای تعقـل، بايـد صـورت آن را دريـابيم و جـزء . نحو بالقوه در موجودات محسوس حضور دارد

اين جـزء در آغـاز بـالقوه اسـت و بـا ادراكـات محسـوس و . عقالنى نفس، مدِرك صور اشياست

معقـوالت بـالقوه  عقـل بـالقوه بـا ،بـه تعبيـر ديگـر. شـود های تجريدی نفس بالفعل مى فعاليت

، صـور اشـيای )abstraction( فرآينـدی بـه نـام تجريـددر شود و حـس  مواجه مى) محسوسات(

  .شود كند و بر اساس آن عقل بالفعل مى محسوس را تعقل مى

ارسطو يك قاعده عمومى در بحث قوه و فعل دارد كه بر اساس آن، هـر تغييـری همـواره از 

دهـد، بايـد بالفعـل واجـد  وسيله آن رخ مىه و آنچه تغيير ب آيد وسيله چيزی پديد مىه چيزی و ب

رسـد، هميشـه  هر آنچه از حالت بالقوه به حالت بالفعل مى ،به تعبير ديگر ١.فعليت مورد نظر باشد

-18 ب 1049، 1366ارسـطو، ( ٢رسد كه آن فعليت را از قبـل دارد عاملى به فعليت مى به وسيله
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شود، بايد از جانب امـر بـالفعلى  فرآيند ادراك، بالفعل مى درلقوه وقتى عقل با ،بر همين مبنا .)27

خوانـده  )ποιητικος νους( در نظام ارسطو ايـن امـر بالفعـل، عقـل فعـال. اين فعليت حاصل شود

  ٣:شود مى

ای از موجودات  گونه كه در كل طبيعت چيزی وجود دارد كه برای هر طبقه همان

چيزی وجود دارد كـه علـت و ) ه چيزهاستيعنى چيزی كه بالقوه هم(ماده است 

كه نسبت آن به چيـز اول (سازد،  مولد است، به اين معنا كه همه آن چيزها را مى

درست به همين سان در قلمرو نفـس نيـز بايـد ) مثل نسبت صنعت است به ماده

يك نـوس وجـود دارد كـه از راه شـدن همـه چيـز . اين تمايز وجود داشته باشد

 ٤ايـن نـوس. سـازد ری وجود دارد كه همه آن چيزهـا را مىشود و نوس ديگ مى

هـای  ای ملكه است كه شبيه نور است، زيرا به يك معنا نور اسـت كـه رنگ گونه

ناپذير و ناآميخته و بالـذات فعـل  اين نوس جدا و انفعال. سازد بالقوه را بالفعل مى

. ميشه برتر استاز ماده ه) آرخه(است، زيرا فعال از عامل منفعل و مبدأ نخستين 

دانش بالقوه در فرد، بر دانـش بالفعـل بـر . دانش بالفعل با متعلق خود يكى است

اما مطلقًا حتـى بـر حسـب زمـان نيـز مقـدم نيسـت؛ و . حسب زمان مقدم است

انديشـد، فقـط وقتـى  انديشد و گاهى نمى توان گفت كه اين نوس گاهى مى نمى

ناپذير و ازلـى اسـت و  ت كه فنامفارق شود، همان است كه هست و فقط اين اس

  ).25-10الف  430 :1349همو، (انديشد  بدون آن هيچ چيز نمى

بر اساس اين عبارات، عقل فعالى وجود دارد كه واجد همه معقـوالت و عامـل فعليـت معقـوالت 

، مفسران وی در باب كيفيت وجود عقل فعال نظـرات ارسطواما به سبب ابهام سخن . بالقوه است

اند  دانسـته) جزء بالفعـل(ى از عقل ، بعضى عقل فعال را جزئبه طور كلى. اند رضه كردهمتعددی ع

و بعضـى هـم آن را موجـود مسـتقل مجـردی لحـاظ ؛ شـود كه باعث فعليت جزء بالقوه عقل مى

  ٥.كند اند كه با افاضه صور معقول، عقل بالقوه را بالفعل مى كرده

   سينا نقش معرفتى عقل فعال در نظام ابن

، عـالم بـه نظـر وی. هم تفسير خاص خود را از عقل فعـال دارد ،حكيم مشايى مسلمان ،سينا بنا

الوجـود  از واجـب ٧و نظام فيض ٦گانه است كه بر اساس قاعده الواحد ای از عقول طولى ده سلسله

سـينا،  ابـن(الوجـود  ايـن عقـل ممكن. استدر اين سلسه، عقل دهم عقل فعال . صادر شده است

 :1364همـو، (ذاتـًا بالفعـل  ،عالوه بر آن. است) 315: انهم(و منحصر در نوع خود ) 304: 1371



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره شا ماره ایپپی ،   )١٣٩۴ھار (   ۶٣وم، 

118 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

همـو، ) (نفس ناطقه(ترين  تا كامل) هيوال(ترين  و مبدأ پيدايش موجودات عالم ماده از پست) 315

اين عقل واجد صور عينى و علمى عالم ماده اسـت و ايـن صـور را بـه . است) 2/215: ب 1404

: ب 1404؛ همـو، 315: 1364همـو، (كند  ماده و نفوس انسانى مستعد، افاضه مى موجودات عالم

سـينا  گرچه عقل فعال نزد ارسطو برای تبيين معرفت عقالنى مطرح شد، اما در نظام ابن .)2/215

   ٨.دكرنقشى فراگير در كل هستى پيدا 

دراك و سـه شناسانه عقل فعال الزم است ابتـدا توضـيحى دربـاره ا نقش معرفتخصوص  در

وجـه مشـترك ميـان ايـن اقسـام در . عرضه كنيم ٩،يعنى ادراك حسى، خيالى و عقلى ،مرتبه آن

 همـو،(» ل ادراك انما هو اخـذ صـوره المـدركو يشبه ان يكون ك« :تعريف از ادراك آمده است

1364 :344(.  

قرين ) نمكا لواحق ماده يعنى زمان و و(مادی صورت شىء يا حقيقت شىء با ماده  یدر اشيا

يعنـى . است و الزم است برای شناخت حقيقت شىء، طى فرآيند ادراك صورت از ماده جدا شـود

اش از صـورت يـا حقيقـت آن جـدا شـود و  هرچه بخواهد مورد ادراك واقع شود، الزم است ماده

 ،كنـد اين جداسازی خللى به شناخت حقيقـت شـىء وارد نمى. صورت آن مورد ادراك قرار بگيرد

ميع هذه االمور غريبه عن طبائعها وذلك النه لو كانت االنسانيه هى على هـذا الحـد او ج« :چون

حد آخر من الكم و الكيف و االين و الوضع الجل انها االنسانيه لكان يجب ان يكون كـل انسـان 

  .)51 ب، 1404همو، (» مشاركا لآلخر فى تلك المعانى

نفس انسان در هر مرتبه ادراكى  ،سينا نظر ابن به. نام دارد ١٠»انتزاع«يا » تجريد«ين فرآيند  

از حـس تـا (دهد، يعنى در هـر مرحلـه ادراك  سازی متعلق ادراك انجام مى برای آمادهفعاليتى را 

بـر همـين اسـاس، . كنـد نفس ناطقه، ماده يا لواحق آن را از صورت شىء جـدا مى) خيال و عقل

ستند؛ يعنى هر كدام بخشى از تجريد را انجـام سينا در طول هم ه مراتب ادراك بنا به تعريف ابن

ادراك حسـى شـىء را از مـاده خـارجى . دهد دهند و در مرتبه بعدی، گام بعدی انتزاع رخ مى مى

همراه اسـت، يعنـى صـورت  ،يعنى زمان و مكان ،كه هنوز با لواحق ماده حالى كند، در تجريد مى

نـى ادراك خيـالى، صـورت مدركـه از يع ،در مرحله دوم. حسى واجد زمان و مكان مشخص است

نهايتًا در ادراك عقلى صورت بـه  ١١.شود اما مكان مالزم صورت خيالى است مكان هم تجريد مى

همـو، (كنـد  عالوه قابليت صدق بر كثيرين را پيدا مىه شود، ب تمامه از ماده و لواحق ماده جدا مى

نا، سه نوع در عرض هـم نيسـتند، سي روشن است كه انواع ادراك به نظر ابن .)344-349: 1364
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يعنى ادراك حقيقت واحدی است كـه دارای مراتـب طـولى . بلكه سه مرتبه در امتداد هم هستند

  .)322: 1379همو، ( ١٢مذكور است

ى ئـتوجـه بـه صـور جزه دليل عقل فعال در هر مرتبه ادراكى حضور دارد، مثًال نفس ناطقه ب

شود و لذا ملكه اتصال به عقل فعال بـرايش حاصـل  حسى و خيالى واجد استعداد درك كليات مى

 ,material intellect( ايجاد اين ملكه علل مختلفى دارد كه همان مراتب عقل هيوالنى. شود مى

passive nous(عقل بالملكـه ، )intellect in disposition, In habitual nous(  و عقـل بالفعـل و

كـه عمـوم  ،بعـد از ايـن مراحـل ١٣.هسـتند )acquired intellect, epiktetos nous( عقل مستفاد

سـت ا آن را دارند، مرتبه عقل قدسى قرار دارد كه مخصوص انبيا و اولياكردن ها توان طى  انسان

و به جهت صفای نفس و قوت حدس، نبى همواره با عقـل فعـال متصـل اسـت و لـذا بـه كـل 

 .)339: 1364 ؛ همو،220 ب، 1404همو، (معقوالت دسترسى دارد 

با حصول مقدمات، عقل فعـال . در مرتبه عقل هيوالنى نفس واجد هيچ صورت ادراكى نيست

سـپس بـا افاضـه عقـل فعـال . رسد كند و به مرتبه عقل بالملكه مى اوليات را به نفس افاضه مى

نفس در اين مرتبه به عقـل فعـال متصـل . كند مراتب عقل بالفعل و عقل مستفاد را هم طى مى

و فقط تا زمان توجه مداومش به عقل فعال از  ١٤نه رابطه اتحادی خالف واقع استگو است و هر

در . رود با قطع توجه صور ادراكى، اتصال با صور ادراكى از بـين مـى. شود مند مى افاضات آن بهره

-2/208: 1403همـو، ( فظ صور كليات برای نفس ناطقـه اسـتعقل فعال حا ،زمان قطع اتصال

213(.  

  عقل فعال براهين اثبات

بـه اثبـات  ١٥،سينا در آثار خود ضمن سه برهـان شناسانه عقل فعال، ابن برای توجه به بعد معرفت

  :پردازد مى ،يعنى ضرورت وجود آن ،وجود عقل فعال و باالتر از آن

آمده اسـت و مبنـای آن رابطـه امـر بـالقوه و  نجاتو  شفااين برهان در  ١٦:برهان قوه و فعل. 1

  .بالفعل است

نظری نفس ناطقه عاقل بالقوه است، بالقوه بودن آن به اين معناست كـه فاقـد فعليـت صـور  قوه

شـود، يعنـى از حالـت فقـدان بـه  با حصول معقوالت قوه نظری بالفعل مى. معقول در نفس است

تواند خود  تواند معطى آن باشد، لذا خود نفس نمى از آنجا كه فاقد شىء نمى. رسد حالت وجدان مى
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عليت برساند، يعنى به موجود بالفعلى نياز دارد تا فعليت الزم را به نفس اعطا كنـد، لذاسـت را به ف

كه هرچه بالقوه است، برای رسيدن به فعليت به عامل بالفعل نياز دارد، يعنى برای بالفعـل شـدن 

عل عقل نظری، بايد موجودی كه بالفعل واجد صور معقول است، موجود باشد تا عقل بالقوه را بالف

؛ همـو، 209 :ب 1404 همـو،(كند، عقل فعـال اسـت  موجودی كه نفس بالقوه را بالفعل مى. كند

1364 :272-275(.  

آمده است و از آنجا كه محور آن حالـت ذهـول در نفـس  اشاراتاين برهان در : برهان ذهول. 2

قول بـه ذهول حالتى در نفس است كه در آن صورت مع. كنيم است با اين عنوان از آن ياد مى

كلى از بين نرفته، بلكه مورد غفلت واقع شده و بدون نياز به ادراك و كسب جديد و صـرفًا بـا 

حالـت  صور ادراكـى در ،بر اساس اين برهان ١٧.توان به آن دسترسى پيدا كرد توجه به آن مى

نزد موجود مجـردی  ،بنابراين. جسم وجود ندارند و هستى مستقلى هم ندارند ذهول در نفس و

 همـو،(كنـد  نام عقل فعال حاضرند، كه در هنگام مناسب صور را دوباره به نفس افاضه مى به

1403 :3/331(.  

اسـاس منشـأ  آمده اسـت و بـر مبدأ و معادو  احوال النفساين برهان در كتاب : برهان اوليات. 3

هـر يعنى در مرتبه عقـل هيـوالنى، فاقـد  ،نفس اطفال در آغاز. پيدايش اوليات در نفس است

صورت معقول است، سپس در مرتبه عقل بالملكه بدون تعليم و ترويه، واجد صور ادراكى اوليه 

ليـت چراكـه حـس ك ١٨،شود، منشأ پيدايش بديهيات نه حس است و نه تجربه يا بديهيات مى

پس اوليات از جانب موجود مستقلى به نفـس افاضـه . بخش نيست ندارد و تجربه هم ضرورت

  .)177-176 :1952 ؛ همو،99: 1363 همو،(شود  مى

به اين صـورت  ،داند سينا ادراك عقلى را حاصل فعاليت تجريدی نفس و افاضه عقل فعال مى ابن

. دشـو فعل تجريد در مراتب مختلف مستعد دريافت افاضه عقل فعال مـىدادن كه نفس با انجام 

افاضـه عقـل فعـال يعنى ادراك عقلى به عنوان معلول حاصل تعامل فعل تجريدی نفس و فعـل 

  :نويسد ابراهيم مدكور در اين باره مى. است

شناسـى  های اصـلى طبيعيـات و روان يكى از پايـه) preparation(مفهوم اعداد 

چون هر تغييری مستلزم ماده و صورتى است كه با يكديگر متحـد . ستا سينا ابن

رش صـورت ذيكننده، آماده پـست كه ماده به تأثير عوامل مستعدشوند، الزم ا مى

النفس  عيات حركت افالك آسمانى و در علمكننده در طبي اين عوامل مستعد. باشد
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اگر ايـن آمـادگى حاصـل شـود، عقـل فعـال . قوای ظاهری و باطنى نفس است

بـه ايـن ترتيـب پـذيرش . بخشد صورتى را كه ماده بايد به خود بگيرد به آن مى

و تصرف عقل فعال كـه  كننده ؛ ماده، عامل مستعدصورت مقتضى سه شرط است

شناسى قابل اطالق است و هم  اين اصلى است كه هم بر روان. الصور است واهب

گـوييم  كنار بگذاريم، مـى اگر اطالق اين اصل را بر طبيعيات عجالتاً . بر طبيعيات

واسطه محسوسات، كه عقل بالقوه در آنها تأثير ه شناسى تجريد ب كه از نظر روان

وقتى كه اين محسوسات مسـتعد شـدند، عقـل فعـال . يابد كرده باشد، انجام مى

اگر يكى از اين سه عنصر موجـود . بخشد صورتى را كه خاص آنهاست به آنها مى

توانـد  بدون تأثير اعـدادی، عقـل فعـال نمى. شود نباشد صورت كلى تشكيل نمى

آيند، يعنـى  دخالت كند و بدون دخالت عقل فعال، محسوسات از قوه به فعل نمى

  .)15: 1363مدكور، (آيند  عقوالت به فعل درنمىم

  تأثير نقش معرفتى عقل فعال بر مثل

خـوانى نـدارد و گرچـه در سـينا هم برخى ديگر از نظرات ابن رسد اين معنا از ادراك با به نظر مى

اگر بخواهيم وی را ملتزم بـه كـل كند، اما  مقام تبيين، ادراك را بر دو پايه تجريد و افاضه بنا مى

تر شدن ايـن معنـا  برای روشن. دراك را كنار بگذاريمش بدانيم بايد يك پايه از اا ارچوب فكریچ

  :رسد ذكر مقدماتى ضروری به نظر مى

اساس معنای تجريد انواع  طور كه تبيين شد، بر همان: رابطه طولى ميان مراتب ادراك. 1

رای تقدم و تأخر ذاتـى ادراك در عرض هم نيستند، بلكه با هم رابطه طولى دارند و دا

ای از تجريد است كـه در هـر نـوع از  اساس مرتبه هستند، يعنى تمايز انواع ادراك بر

  .شود ادراك انجام مى

داند و به اصطالح قائـل  سينا حركت و تغيير را در اعراض مى ابن :نفى حركت جوهری. 2

و  ارددثبـاتى  ،در موضوع حاضر نفس بـه عنـوان جـوهر ١٩،به حركت جوهری نيست

  .حركت و تغيير در مدَركات تأثيری در آن ندارد

سينا ذيل مقوله كيف  بحث علم در آثار ابن: رابطه جوهر و عرض ميان نفس و مدَركات. 3

و اين به آن معنا است كـه علـم عـرض نفـس  ٢٠نفسانى در بحث اعراض آمده است

بـه نظـر  .است و رابطه نفس و مدَركاتش از سنخ رابطه جوهر با عرض خويش اسـت
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حالى كـه بـه  در( ٢١نه اتحادیای انضمامى است  ، رابطه جوهر و عرض رابطهسينا ابن

  .)عنوان نمونه رابطه ماده و صورت اتحادی است

چراكـه  ،له محل بحث بسيار اسـتئسينا اين مس در آثار ابن: نفى اتحاد عاقل و معقول. 4

كنـد، مـثًال در  ت انكـار مىدر برخى آثار قائل به اتحاد است و گاهى اتحاد را بـه شـد

كند كه در ايـن بـاب  اشاره مى فرفوريوسبه كتاب  اشارات فصل دهم از نمط هفتم از

خصـوص  در ٢٢.شـمارد است و سپس با لحن شديدی محتوای اين كتاب را مردود مى

. يـك، قابـل نقـد اسـت شده، اما هرمطرح حل بسيار  حل اين معضل هم سخن و راه

. استتحاد يا عدم اتحاد نفس و مدركاتش هنگام ادراك غير محل بحث در اين نزاع ا

دارد، امـا نظـر وی خصـوص ای در ايـن  گيری دوگانه سينا به داليلى موضع ابنگرچه 

كننـده ديـدگاه وی در  ، روشنكه در سطور قبل گفتيم ،رابطه نفس و مدَركاتش رهدربا

مدِرك معتقد است علـم رابطه مدَرك و  بارهاو در. معقول هم هست باب اتحاد عاقل و

  .از مقوله عرض است و رابطه عرض و جوهر از نوع رابطه انضمامى است، نه اتحادی

پس از ذكر اين مقدمات بايد بپرسيم آيا با توجه به رابطه طولى ادراكـات و نفـى اتحـاد عاقـل و 

ا هم سـازگار توان به تجريد به عنوان پايه مهم معرفت باور داشت؟ آيا اين دو ب معقول باز هم مى

  است؟

ابتدا بايد بگوييم كه مراتب طولى ادراك با تعريف تجريد سازگار است، يعنى بر اساس معنای 

دهد و در هر مرتبه بخشى از تجريـد  رخ مى...  تجريد، اين معنا در مراتب مختلف حسى، خيالى و

 ،يعنى ادراكات حسـى اما نوع رابطه نفس و مدَركاتش از نوع رابطه انضمامى است،. افتد اتفاق مى

از سـوی . خيالى و عقلى عرض نفس هستند و نفس صرفًا محلى برای حلول صور يادشده اسـت

يعنى در ما نحن فيه تغيير در مراتب ادراك تـأثيری در  ،سينا منكر حركت جوهری است ابن ،ديگر

پس نفس ضمن ادراك منفعـل صـرف اسـت و در هـيچ يـك از . گذارد نفس و ذهن مدِرك نمى

نفـس فقـط از . تواند فاعليت و نقش فعالى نسبت به صور ادراكى داشته باشـد راحل ادراك نمىم

شود نه آنكه بتواند فعلى مانند تجريد را برای حصول صورت حسى انجـام  صورت حسى متأثر مى

  .اين معنا در تمام مراحل ادراك ساری و جاری است. دهد

كننده صور معقـول بـه نفـس در هنگـام  ن افاضهسينا عقل فعال را به عنوا ابن ،از سوی ديگر

فعل، چون نفس فاقد صـور ادراكـى اسـت و فاقـد  بر اساس برهان قوه و. كند استعداد معرفى مى

تواند معطى باشد ضـرورتًا بـه عـاملى خـارج از نفـس بـرای اعطـای صـور علمـى  شىء هم نمى
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 ،ل بالملكـه و بالفعـل و مسـتفاديعنى عقـ ،نيازمنديم تا نفس را از حالت هيوالنى به مراحل بعدی

توانـد بـا پـذيرش اتحـاد نفـس و  سينا مى البته ابن. اين عامل هم همان عقل فعال است. برساند

مدَركاتش و حركت جوهری نفـس بـرای رسـيدن بـه ادراك عقلـى قائـل بـه حركـت جـوهری 

نفعال نفـس در استكمالى نفس باشد، اما با نفى دو مقدمه فوق نتيجه هم قابل دستيابى نيست و ا

  .شود ادراك و ضرورت عمل عامل مفارق برای ادراك مسجل مى

اساس برهان ذهول، نفس در اين حـال بـرای دسترسـى مجـدد بـه صـور  بر ،از سوی ديگر

حال تالش برای بازيابى صور اسـت، عقـل  وقتى نفس در. ادراكى نيازمند افاضه عقل فعال است

 ساس اين برهان نفس حتـى تـوان نگهـداری صـور قـبالً ا بر. كند فعال آن را به نفس افاضه مى

البته چنانچه گفته . شده را هم ندارد، چه رسد به آنكه بخواهد با تجريد به ادراك عقلى برسد درك

امـا بـا  ،شـود عقل فعـال افاضـه مى به وسيلهتجريد معد ادراك است و اصل صورت ادراكى  ،شد

از جملـه تجريـد در هـيچ  تـوان هـيچ فعـاليتى شود كه نفس توجه به توضيحات قبلى معلوم مى

  .ای را هم ندارد مرتبه

سينا ناسازگار باشد، ادراك به ناچار فقط بر افاضه عقل فعـال  وقتى تجريد با مبانى انديشه ابن

  .)10: 1390 الهدی، علم( ر معرفت قائل به نظريه افاضه استسينا د ابن ،به تعبيری. شود متكى مى

آن است كه به وجود صور معقول مستقل از نفس نزد عقل فعال معتقد  الزمه چنين ديدگاهى

اين معنا مـا را بـه يـاد ُمثـل . باشيم، يعنى صور معقول موجودات در ساحتى از هستى تحقق دارد

  .اندازد كه در آغاز اين مقاله از آن سخن گفتيم ن مىياافالطونى و انكار مشاي

سينا منتسب كنيم در حالى كه وی  ل را به ابنممكن است اين پرسش پيش آيد كه چگونه مث

طـور كـه  در پاسـخ بايـد گفـت همـان .ارسطو مثل را نفى كرده استدر آثار خود صراحتًا به تبع 

ما در فيلسوفان مسلمان با دو بحث كليات و مثل به نحو جداگانه مواجه  است مطهری تذكر داده

 ى سخن بگوييم تـا گويـای مطلـب باشـدالن، از فرد مجرد عق»مثل«هستيم و بايد به جای واژه 

شـناختى  توضيح آنكه بحث مثل دارای دو جنبـه وجودشـناختى و معرفت .)241 :1377مطهری، (

شـناختى رويكـرد وجود انـد است و آنچه حكيمان مشايى معموًال با رويكرد انتقادی به آن پرداخته

امـا فالسـفه  ،كنـد معرفـى مىمنـدی  مثل و افراد محسوس را رابطه بهـرهافالطون رابطه . است

» فرد مجرد عقالنى«ى ميان بپذيرند، نوعى رابطه علّ  مسلمان البشرط از اينكه ُمثل را رد كنند يا

  .)1/367 :1349همو، (كنند  و افراد ذيل آن برقرار مى
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غالب حكيمان مسلمان گرچه به ظاهر در بحث كلى طبيعى آن را فقط موجود به وجود افـراد 

های ديگر به نوعى به مثـل اذعـان  اند، در بحث دهكروجود فرد مجرد مستقل را انكار  اند و دانسته

هى و نظريه صور مرتسمه، به نوعى تحقـق كليـات را در سينا در بحث علم اال ، مثًال ابناند داشته

  .كند هى به عنوان ساحتى از واقعيت قبول مىوعاء علم اال

كنند، وجود عينى  سفه مسلمان صراحتًا رد مىفوق آن است كه آنچه فال پرسشپس پاسخ به 

هى يا همين بحث نظريه افاضه، سـخنانى دارنـد های ديگری مثل علم اال مثل است اما در بحث

اين دوگانگى نيز بيشتر از اين حيـث اسـت كـه ايشـان در بحـث از . كه به نوعى تأييد مثل است

انـد و كمتـر مـتفطن بعـد  دهكر نظريه ُمُثل تمام توجه خويش را صرف بعـد وجودشـناختى مثـل

  .اند شناختى شده معرفت

  نتيجه 

حصول ادراك عقلى معلول فعاليت تجريدی نفـس ناطقـه و افاضـه عقـل فعـال  ،سينا به نظر ابن

ابتدا نفس با مواجهه حسى به تجريد حسى و به دنبال آن ساير مراتـب تجريـد  ،به تعبيری. است

جـدا ) مكـان زمان و(صورت شىء را از ماده و لواحق آن  پردازد، يعنى مى) تجريد خيالى و عقلى(

صورِت معقوِل مناسِب تواند  در اين حال نفس مستعد دريافت افاضه عقل فعال است و مى. كند مى

سينا هماهنگى  ا اين تبيين با برخى باورهای ابنام. شده را از مبدأ مفارق دريافت كندادراك تجريد

يان مراتب ادراك، عرض انگاشتن علم، انكار اتحاد عاقل و معقـول اعتقاد به رابطه طولى م. ندارد

كند و از معرفت چيزی جز افاضه عقـل  و نفى حركت جوهری جنبه تجريدی معرفت را ويران مى

ری از بعد معرفتى مثل اسـت وجود صور معقول مستقل از نفس انسانى تعبي. گذارد فعال باقى نمى

 كه در تقابل با مثل شكل گرفتـه ،درنهايت عقل فعال ارسطويى. ده بودكرسينا آن را انكار  كه ابن

  .باره به دامن مثل بازگشتاساس مبانى انديشه وی دو سينا بر بود، در نظام ابن

  منابع

پژوهشگاه علـوم : ، تهرانقواعد كلى در فلسفهٴ اسالمى). 1380(حسين  ابراهيمى دينانى، غالم .1

  .انسانى و مطالعات فرهنگى

انتشـارات : عبداّهللاٰ نورانى، تهـران: ، به اهتماممبدأ و معاد ).1363(سين ابن عبداّهللاٰ سينا، ح ابن .2

  .گيل و دانشگاه تهران مؤسسهٴ مطالعات اسالمى مك
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: ويـرايش و ديباچـهٴ  النجاه من الغرق فى بحر الضالالت، ).1364(سينا، حسين ابن عبداّهللاٰ  ابن .3

  .هرانانتشارات دانشگاه ت: پژوه، تهران محمدتقى دانش

انتشارات : محسن بيدارفر، قم: ، تحقيق و تعليقالمباحثات). 1371(سينا، حسين ابن عبداّهللاٰ  ابن .4

  .بيدار

مهـدی قـوام صـفری، : ، ترجمـه و پـژوهشبرهان شـفا). 1373(سينا، حسين ابن عبداّهللاٰ  ابن .5

  .فكر روز: تهران

  .ت دفتر تبليغات اسالمىمركز انتشارا: ، قمالتعليقات). 1379(سينا، حسين ابن عبداّهللاٰ  ابن .6

دانشـگاه : موسـى عميـد، همـدان: ، تصـحيحرسالهٴ نفس). 1383(سينا، حسين ابن عبداّهللاٰ  ابن .7

  .بوعلى سينا

: ، مع الشرح المحقق الطوسى، تهراناالشارات و التنبيهات). 1403(سينا، حسين ابن عبداّهللاٰ  ابن .8

  .3و  2و  1نشر كتاب، ج

االب قنـواتى و سـعيد زايـد، : ، تحقيقالشفاء، الهيات. )الف 1404(سينا، حسين ابن عبداّهللاٰ  ابن .9

  .2و  1منشورات مكتبة آية اّهللاٰ العظمى مرعشى نجفى، ج: قم

االب قنواتى و سعيد زايـد، : ، تحقيقالشفاء، طبيعيات ).ب 1404(سينا، حسين ابن عبداّهللاٰ  ابن .10

  .منشورات مكتبة آية اّهللاٰ العظمى مرعشى نجفى: قم

: احمد فـؤاد االهـوانى، قـاهره: ، به اهتماماحوال النفس). 1952(ابن عبداّهللاٰ  سينا، حسين ابن .11

  .چاپ سوم، دار احياء الكتب العربيه

  .انتشارات دانشگاه تهران: مراد داوودی، تهران على: ، ترجمهدرباره نفس). 1349(ارسطو  .12

  .اپ اولنشر گفتار، چ: الدين خراسانى، تهران شرف: ، ترجمهمتافيزيك). 1366(ارسطو  .13

  .طرح نو: حسن لطفى، تهران: ، ترجمهمتافيزيك). 1378(ارسطو  .14

  .حكمت: ، تهران)سينا از ارسطو تا ابن(عقل در حكمت مشاء ). 1389(مراد  داوودی، على .15

انتشـارات : قـم المباحث المشرقيه فى العلم االلهيات و الطبيعيات،). 1411(رازی، فخر الدين  .16

  .2بيدار، ج

، 40، شانديشـه دينـى: ، در»مشـاييان و نظريـه تجريـد« ).1390(ى علم الهدی، سـيد علـ .17

  .140-127ص

: غالمرضـا وثيـق، تهـران: ترجمـهٴ  فرهنگ علمى و انتقـادی فلسـفه،). 1377( الالند، آندره .18

  .1فردوسى، ج

اسماعيل : ، ترجمهٴ »نظريهٴ مثل و مسئلهٴ معرفت در فلسفهٴ اسالمى«). 1363(مدكور، ابراهيم  .19

  .22-5، ص 1، ش1، سارفمع: سعادت، در
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 .حكمت: ، تهراندروس الهيات شفا). 1349(مطهری، مرتضى  .20
  .9صدرا، چاپ سوم، ج: تهران مجموعه آثار، ).1377(مطهری، مرتضى  .21

  .5صدرا، چاپ سوم، ج: ، تهرانمجموعه آثار). 1379(مطهری، مرتضى  .22
23. Aristotle (1985). The Complete Works of Aristotle, the revised Oxford 

translation, edited by Jonathan Barnes, Princeton University Press, 
second printing. 

24. Guthrie, W. K. C. (1981). A History of Greek Philosophy, Vol. 1 Aristotle, 
Cambridge University Press. 

25. Lloyd, G. E. (1968). Aristotle: The Growth & Structure of His Thought, 
Cambridge University press. 

 ها نوشت پى

                                                 
عـل فلـه كل ما له جهتا قـوه و ف: به اين صورت تقرير شده است »تقريباً «اين قاعده در فلسفه اسالمى مضمون  .١

  .)2/662: 1380ابراهيمى دينانى، ( من حيث كونه بالقوه أن يخرج الى الفعل بغيره

  .اين بحث در آثار ارسطو و مفسران تحت عنوان تقدم فعليت بر قوه وجود دارد .٢

در مقابل عقل منفعـل  )25الف  430(ارسطو درباره نفس فقط يك بار در كتاب ) نوس توپويون(تعبير عقل فعال  .٣

مفسران ارسطو و پيش از همه اسكندر افروديسى در تمايز ميان اين عقل و عقـل . آمده است) نوس پائتيكوس(

 ,Guthrie( دهـد گاتری به جای عقل فعال، عقـل خـالق را تـرجيح مى. اند منفعل، اولى را عقل فعال خوانده

1981: 315, n. 1( دانـد كننـده مى را گمـراه» فعـال«، لوييد كلمه )197 :968Lloyd, 1.( اسـاس معنـا و  بـر

اساس عرف رايـج، در ايـن مقالـه از تعبيـر متـداول  تر است، اما بر عبارات ارسطو اين ديدگاه به صواب نزديك

  .شود استفاده مى

4. νους 
  .107-85: 1389، دیوداو.: ، نكعقل فعال رهشرح مفصل نظر مفسران دربابرای  .٥

 1404 ؛ همـو،125-3/122 :1403 ،سينا ابن(كند  ای در اثبات آن ذكر مى ادله وپذيرد  سينا قاعده الواحد را مى ابن .٦

  .)403 :ب

عقول به نحو لـزوم  اساس آن صدور موجودات از خداوند و رود و بر كار مىه عقول ب درباره خداوند و فقطفيض  .٧

  .)117 :1379سينا،  ابن(شود  به همين سبب فيض خوانده مى است و

سينا از عقل فعال ارسطو محل تأمل و مطالعـه اسـت، كـه اكنـون محـل بحـث  نبودن تفسير ابنموجه بودن يا  .٨

  .نيست

بـه  اشـاراتگونه ادراك اشـاره شـده، امـا در  جا سخن از انواع ادراك به ميان آمده به چهار هر ،سينا در آثار ابن .٩

هـای  در شرح خـود بـر اسـاس گرايش سينا، وهم در اقسام ادراك ذكر نشده، خواجه نصير عنوان آخرين اثر ابن

  .اش به آن پرداخته است اشراقى

تجريد هم به فعل  ،از سوی ديگر. جود نداردو تمايزی) تجريد و انتزاع(سينا ميان اين دو اصطالح  فلسفه ابن در .١٠

: ١٣٧٧ الالنـد،(شـود  يعنى آنچه عمل تجريد يا انتزاع بر آن واقع شـده، اطـالق مى ،نفس و هم به حاصل آن

١/٦(.  
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مرتبه ادراك وهمى، هنگام انتزاع زمان از صورت ادراكى است، امـا ذكر شده كه  اشاراتسينا قبل از  در آثار ابن .١١

  .كثير نيست صورت ادراكى هنوز قابل صدق بر

سـاير حكمـا تقريبـًا  ،)٢/٤١٧: ١٤١١ رازی،(كنـد  كـه ذومراتـب بـودن ادراك را انكـار مى ،رازی غير از فخـر .١٢

  .القول هستند كه انواع ادراك دارای مراتب طولى هستند متفق

: 1383 ،وهمـ ؛271-267: 1364سـينا،  ابن .:، نـكسـينا مراتب نفس در فلسفه ابنره برای مطالعه تفصيلى دربا .١٣

24-26.  

 :1952، سـينا ابن( »تصور النفس الناطقه عند للصور الناطقه كماال له و حاصال له عند االتصال بهـذا الجـوهر« .١٤

177(.  

شناسى دارد، امـا  نكته قابل توجه آن است كه گرچه در نظام سينوی عقل فعال وجوهى فراتر از مباحث معرفت .١٥

  .همه براهين اثبات عقل فعال بر محور شناخت هستند

 و در منابع و آثار دست اول و دوم نـامى بـرای استاساس محتوای برهان  نويسنده و بر نام براهين به انتخاب .١٦

  .ها ذكر نشده است برهان

رود و صورت ادراكـى مجـدد  بين مى در آن است كه ذهول با توجه از) فراموشى(نسيان  تفاوت حالت ذهول و .١٧

ايم و حتى  دانستيم كامًال از ياد برده اما فراموشى حالتى است كه مطلبى را كه قبًال مى ،شود نزد نفس حاضر مى

  .آن دست پيدا كنيمتوانيم دوباره به  با توجه هم نمى

بلكه ظاهرًا تجربه به معنای عرفى مقصـود بـوده  ،سينا تجربه به معنای فنى نيست منظور از تجربه در متن ابن .١٨

تواند منبع اوليات باشد آن اسـت كـه  كه همان استقرای ناقص است، چراكه در متن آمده دليل آنكه تجربه نمى

يقينـى بـودن مجربـات ره مفصـل دربـابرهان شفا يم در كتاب دان حالى كه مى بخش نيست، در تجربه ضرورت

  .سخن به ميان آمده است

ء مـن  ء من الجوهر كذلك؛ فـاذن ال شـى و قد ظهر أن كل حركه، ففى أمر يقبل التنقص و التزيد؛ و ليس شى. ١٩

: 1364 ،اسـين ابن(الحركات، فى الجوهر؛ فاذن كون الجواهر و فسادها، ليس بحركه؛ بل هـو أمـر يكـون دفعـه 

205(.  

در . فصل فى العلـم و انـه عـرض: شود كه با اين عنوان آغاز مى ب الهيات شفافصل هشتم از مقاله سوم از كتا .٢٠

پردازد و در نهايت نظرش آن اسـت كـه  علم و نقد آنها مى رههای مختلف دربا سينا به طرح تبيين اين فصل ابن

النفس، ال ذوات تلك األشياء، و ال أمثال لتلك األشياء قائمه ال  و ألنها آثار فى. فيبقى أنها تحصل فى نفوسنا«

فى مواد بدنيه أو نفسانيه، فيكون ما ال موضوع له يتكثر نوعه بال سـبب يتعلـق بـه بوجـه، فهـى أعـراض فـى 

  .)144 :ب 1404، سينا ابن( »النفس

: تـوان فـرض كـرد ه دو نحـو مىتركيب حقيقى را ب«: نويسد مطهری در توضيح رابطه اتحادی و انضمامى مى .٢١

تركيب اتّحادی تصورش آسان است، زيرا تركيب اتّحادی عبـارت اسـت از اينكـه دو جـزء . اتّحادی و انضمامى

تركيب انضمامى يعنى اينكـه دو جـزء . اشكال در تصّور تركيب انضمامى است. مجموعًا وحدتى را تشكيل دهند

رسد و آن اينكه اگـر واقعـًا بـين ايـن دو جـزء  ال به نظر مىاينجاست كه يك اشك. ضميمه يكديگر واقع شوند

دهند پس اساسًا اين تركيب يك تركيب اعتباری  وحدت خارجى وجود ندارد و مجموعًا يك واحد را تشكيل نمى

است نه حقيقى و حال آنكه محّل كالم تركيب حقيقى است؛ و اگر بين اين دو جزء وحدت خارجى برقرار اسـت 

تـوان بـه ايـن نحـو  اين اشـكال را مى .ندارد اادی است و بنابراين تركيب حقيقى انضمامى معنپس تركيب اتّح

دهنـد بـه دو  پاسخ داد كه دو چيزی كه با يكديگر رابطه وجودی دارند و مجموعًا يك وجود واحد را تشكيل مى

اشد به طوری كه تغيير الذات و مستغنى از ديگری ب المتّحدين، متحّصل يكى اينكه إحدی :نحو قابل فرض است

مانند تركيب جـوهر و » تركيب انضمامى«گوييم  و تبديل ديگری مستلزم تغيير و تبديل او نيست كه اين را مى
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يك از ايـن متّحـدين، در وجـود و يـا لـوازم  يكى هم اينكه هيچ. عرض كه يك تركيب حقيقى انضمامى است

ّده و صورت كه هر يك نيازمند به ديگـری اسـت، زيـرا وجود مستغنى از ديگری نباشد مانند تركيب جسم از ما

محّقق شده است كه ماّده در تحّقق خود نيازمند به صورت است و صورت هم در قبول تشّخصـات نيازمنـد بـه 

  .)5/246 :1379مطهری، ( »گويند مى» تركيب حقيقى اتّحادی«چنين تركيبى را . ماّده است

 »فى العثل و المعقول كتابا يثنى عليه المشـاوون و هـو حشـف كلـهو كان لهم رجل يعرف بفرفريوس عمل « .٢٢

  .)3/295 :1403، سينا ابن(


