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  سينااتصال عقل به عقل فعال در انديشه فلسفى ابن

  * فاطمه شريف فخر

  چكيده 

نظريـه  اسـت كـه سينا فيلسوف بزرگ و تأثيرگذار اسـالمى در اسـالم و غـربابن

و مـؤثر بـر فالسـفه  ویيكى از اجزای مهـم انديشـه اتصال عقل به عقل فعال او 

شناسـى اسـت و در ه مطـرح در شـناختاين نظريه يكـى از دو ديـدگا. بعدی است

همچنين از مصاديِق يكـى . گيردبينى االهى قرار مىشناسى و جهانساختار هستى

زء عالم و انسان بـا مبـادی و جـ) ايجابى يا سلبى(از دو نگرِش كالن، درباره رابطه 

اين نوشتار، واكاوی چنين . گيرددسته ايجابى است كه خوِد انسان را هم ناديده نمى

ای را بر عهده دارد، با اين پرسش كه، اتصال چيست و عقل و عقل فعال چه نظريه

دهد كه اتصال، توجه، روی سينا نشان مىوضعيتى دارند؟ بررسى ديدگاه فلسفى ابن

فس به عقل فعال است همراه با پيمـودن مسـير آوردن، آمادگى كامل و دسترسى ن

و آنگاه، به  -شود كه با عقل، به معنای خاص، متصل مى - شناخت از حس تا عقل

دريافـت و «توسط عقل فعال و  »اشراق و افاضه صورت عقلى بالفعل«طور دفعى، 

عقل، در ايـن . يابدتوسط عقل تحقق مى »ارتسام به صورت عقلى يا شناخت عقلى

 . شود ، متحد با عقل فعال نمىارتباط

  . سينا، انديشه فلسفى، عقل، عقل فعال، اتصال، اشراق، افاضهابن :هاكليدواژه

  

  

  

                                                            
 .العالمية) ص( استاديار جامعة المصطفى *
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  مقدمه

يا تأثيرگذاری و فاعليت مبـادی بـر ) مبادی عالى(های او وابستگى عالم و انسان به خدا و واسطه

و تفكرات فلسفى در سراسر تـاريخ  عالم و انسان، يكى از دو نگرش كالِن حاكم بر انديشه انسان

نگرش ديگر، خودكفايى و استقالل عالم و انسان است و اينكه اگر چيزی بر عالم حاكميت . است

دسته نخست، خـدا را . اند های االهى دو دسته شق نخست يا همان نگرش. دارد، تنها انسان است

. ند كار خدا در عالم، واسطه دارددانند و دسته ديگر معتقدفاعل و علت مستقل و مستقيم عالم مى

ها در حدوث و بقاست و تفاوت سوم در جبـر و ها، در عليت خدا و واسطهتفاوت ديگر اين نگرش

انسـان هـم (اراده خدا در عرض انسان باشد يـا در طـول آن  اختيار انسان است و اينكه قدرت و

ای  اين نگـرش در دوره). ين االمرينامر ب: نقشى در عالم و افعال خود داشته باشد يا نداشته باشد

نشـان داده،  -های خداونـددر جايگاه واسطه - ١از تاريخ، خود را در چارچوب نظريه عقول افالك

. قلمداد شـده اسـت ،از جمله انسان ،كه آخرين عقل، يعنى عقل فعال، مدير و مدبر جهان طبيعت

اگر . باطل شدن يا نشدن آن، متغير باشداما سرنوشت اين ديدگاه با نظريه عقول گره نخورده تا با 

درست است كه انسان، معلول خداست و اين معلوليت، تنهـا در لحظـه پيـدايش نيسـت بلكـه در 

اش و همـه تداوم آن هم هست، به روشنى، وابستگى و عـدم خودكفـايى وی در سراسـر هسـتى

اين نگرش، انسـان  طبق. »شناخت انسان نيز مشمول اين حكم است«شود و اجزای آن ثابت مى

ای از مراتب انسانيت يـا عقـل و تعقـل  چه بخواهد چه نخواهد، چه بداند چه نداند، و در هر مرتبه

ای كه خودش فراهم كرده و آنچه در شأن اوست، افاضه شـناخت بـر او كه باشد، بر حسب زمينه

يـِه چگـونگِى شناسـى شـناخت و توجداِر هستىاين ديدگاه، از يك جهت، عهده. گيردصورت مى

  .شناسانه درباره علم تحقق شناخت است و از جهت ديگر، يكى از مباحث شناخت

مطرح درباره  های به دليل ابهام ،سينا از اين سنخ بودهابن »اتصال عقل به عقل فعال«نظريه 

 انهو و به عنو سينا، بماابنالبته پيش و بيش از آن، لزوم بررسى انديشه . آن، نيازمند تحليل است

فيلسوف اسالمِى مطرح در گذشته و حتى در محافل و آثار علمى جديـد داخلـى و خـارجى، ايـن 

  .كند تر مىوظيفه را ضروری

تعبيرات و در خصوص سينا و با تحليلى اين نوشتار قصد دارد با مبنا قرار دادن آثار فلسفى ابن

 :ها بگشايدلب پاسخ به اين پرسشآن را در قا های توصيفات وی از اين نظريه، برخى زوايا و ابهام

سينا از وضعيت ارتباط و اتصال عقل به عقل فعال چيست و چگونه آن را توصيف كرده منظور ابن
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چگونـه  »انسان«افتد؟ دهد و در اين وضعيت چه اتفاقى مىاست؟ اين رابطه كى و چگونه رخ مى

  كند؟ چه مى »عالعقل ف«شود؟ و در اين ارتباط، مرتبط و متصل به عقل فعال مى

را ، »اشـراق و افاضـه«و  »اتصال«برای رسيدن به هدف، دو عنصر كليدی اين نظريه، يعنى 

سير شناخت عقلى تـا برقـراری اتصـال يـا سـير . 1: كنيم مىمطرح را مباحث زير كرده، گزينش 

فاضـه چيستى اتصال به عقل فعال و اشـراق و ا. 2فعاليت ادراكى انسان از حس تا لحظه اتصال؛ 

آيا ارتباط با عقل فعال، اتصال است يا اتحاد؟ و پاسخى بر مبنـای تحليـل ايـن . آن در قالب؛ الف

اتصال يعنى چه و . سينا از اتصال و نه اظهارنظرهايش درباره اتحاد؛ بنوشتار، يعنى توصيفات ابن

 و كـدام يك مربوط به نفسكدام . در وضعيت اتصال، چه اجزا و مراحلى قابل تشخيص است؛ ج

  . منظور از اشراق و افاضه عقل فعال چيست. مربوط به عقل فعال است؛ د

  سير شناخت عقلى تا برقراری اتصال . 1

كند تا گذری بر مراحـل پـيش از بحث درباره اتصال به عقل فعال است؛ اما اين مطلب اقتضا مى

در اينجـا، محـور بحـث، . دهـد، داشـته باشـيم ه در چه زمانى و چه شرايطى رخ مىاتصال و اينك

  . فعاليت ادراكى انسان از حس تا عقل و تا آستانه اتصال به عقل فعال است

دارد و بـه  ٢ای سرشته شده كه شوق غريزی بـه مبـادیسينا، نفس ناطقه به گونهبه نظر ابن

 نفس بـا). 56: 1980؛ همو، 66: 1417سينا، ابن( همين دليل، وجه رو به باالی وجود انسانى است

اگر از راه حدس به آن  - احساس نياز و اشتياق به شناخت و صورت عقلى و با كمك قوای ديگر

نخستين حركت، به كار انداختن ). 254.ش 111: 1371همو، (خيزد به طلب آن برمى -دست نيابد

حس نه تنها محور شـناخت حسـى . شودحواس ظاهری است؛ بنابراين، شناخت، با حس آغاز مى

: 1384مصباح يـزدی، (واسطه يا باواسطه، در همه مراحل بعدی شناخت نقش دارد ىاست، بلكه ب

؛ همـو، 1.، ف6.، ن1، ج1413؛ همـو، 372: 1379؛ همـو، 505، 318-311: 1373سـينا، ؛ ابن64

نتيجه اين شناخت، به دست آوردن صورت ). 282: 1414؛ بالى، 19: 1313؛ همو، 124: ب 1383

واس باطنى، يعنى حس مشترك، خيال، وهم و حافظه اسـت، كـه حسى و سپس گذشتن آن از ح

، 2/367 :1413؛ همو، 252 و 232-229و  63-60: 1417سينا، ابن(هر كدام تأثيری بر آن دارند 

؛ الــرازی، 62: 1326؛ همــو، 1077.، ش344 :1371؛ همــو، 130، 4/128؛ 379، 374-376، 370

  .سرانجام ورود به متفكره و) 347 و 2/333: 1375؛ الطوسى، 2/241: 1384
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. رسيدن صورت علمى به قوه متفكره، آخرين مرحله، پـيش از بـه كـار افتـادن عقـل اسـت 

شده بـا درك) ىِ ئخاص و جز( ها و معانىمتفكره، همان قوه متصرفه يا تخيل است كه در صورت

وه، دو اين قـ. كندتصرف مى -شوندكه در خيال و حافظه نگهداری مى - حس مشترك و واهمه

دهد؛ يكى كار مخصوص خودش، يعنى تجزيه و تركيب آنها و درست نوع كار روی آنها انجام مى

؛ همـو، ٢/٣٨٢: ١٤١٣؛ همـو، ٢٣٣، ٢٣٠، ٦٢: ١٤١٧سـينا، ابـن(و معانى جديـد  هاكردن صورت

، و ديگـری همكـاری و خـدمت بـه قـوه )٧١: ١٣٨٥زاده، ؛ حسين٦٢: ١٣٢٦؛ همو، ٥٠٣: ١٣٧٣

سـازی، تجريـد، گـزاره(يند تعقل و تفكر توسط قوه عاقله آگرفتن صورت در فر كاربه  عاقله برای

  ٣).تعريف و استدالل

در اين مرحله، عقل با ايـن صـورت . رسديند، شناخت انسان به مرحله عقلى مىآبا همين فر 

ره، بـه و بـا كمـك متفكـ) 322-321: 1417سينا، ابن(يابد كند و از آن اطالع مىنسبتى پيدا مى

؛ 3/403 :1413؛ همـو، 322: 5.، ف5.، م1417همو، (پردازد مطالعه و تأمل و تصرف روی آن مى

هر بار فكر و حركات نفسـانى بـاال،  نتيجه). 61: الف 1383 ؛ همو، 1151.، ش369: 1371همو، 

كلـى خيـالِى (به دست آمدن صورت معقول از صـور حسـى و خيـالى : يكى از اين چند چيز است

يافتن مفهوم مناسب برای تعريف، تركيب مفاهيم به صورت  ٤،)ص و مناسب صورت عقلىمخصو

  . ها به صورت استداللگزاره، و تركيب گزاره

پديد آمدن و پذيرش صورت مجرد بالفعلى شده كه از عقل  با اين حركت و تالش، عقل آماده

؛ يعنى در اثـر )282: 1384، ؛ الرازی2/403: 1413همو، ؛ ٣٢٢ :١٤١٧همو، (شود  فعال افاضه مى

صور خيالى مناسب و مشـاكل (ای از آن، بر متخيالت  اين آمادگى، نور عقل فعال يا اثر آن يا قوه

شود كه صور بـالقوه معقـول و مجـرد، كـامًال و  اشراق و افاضه مى) های معقول و مفاضصورت

 ؛)57: 1400؛ همو، 24: 1313؛ همو، 341: 1379همو،  ؛٣٢٢: ١٤١٧همو، (شوند  بالفعل مجرد مى

البته نه اينكه صورت خيالى تبديل به صورت عقلى شود و ديگر وجود نداشته باشد، بلكه صـورت 

مجرد به وزان صورت عقلِى انتزاعى توسط عقل، از عقل فعال، افاضه شده، در اختيار عقـل قـرار 

ترتيـب، نفـس بـه  دينبـ). 322 :١٤١٧همو، (شود گيرد و در آن حاصل و مرتسم و منطبع مى مى

 :Craig, 1998, v. 4 ؛٣٢٢ :همان(يابد  شناخت كليات و شناخت عقلِى مورد اشتياق خود دست مى

گاتـاس، (رسند های بالقوه نيز با اشراق عقل فعال به فعليت مىها، تعاريف و استداللگزاره). 650

های نفس، بدان عاليت؛ فيض عقل فعال، متناسب با ف) Yarshater, 1989: 83؛197-198 :1387

  . رسدمى



ل      صال  نا ی ا ه ف د عال  ا  انل 

 101 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

پس تصرفات و ادراكات قبلى نفس، سـبب تخصـيص اسـتعداد تـام و افاضـه از عقـل فعـال 

و شناخت متناسب ) 283: 1384؛ الرازی، 23 :1313همو،  ؛٤٠٣، ٤٠١، ٤٠٠/ ٢: ١٤١٣سينا،  ابن(

شناخت دريافت شود و هر كسى بر حسب تالش خود، از عقل فعال،  با توانايى و قابليت عاقل مى

های عقل، به نتيجه رسيدِن شناخت عقلى  بنابراين، پيمودن اين مراحل و از جمله، فعاليت. كندمى

نيست و شرط آن، ارتباط يافتن و اتصال به عقل فعال است، كه چيسـتى و چگـونگى آن محـور 

 پيوستن به عقل فعال، آخرين مرحله كوشش عقل و شرط عمل كـردن قـوه عاقلـه. بحث ماست

)Davidson, 1992, ch. 4: 103 ( است، و علم و معرفـت، پيوسـتگى يـا تمـاس بـا عقـل فعـال

و دريافت و پذيرش مفاهيم و ارتباطات آنها از عقل فعال يا آمـادگى بـرای ايـن ) 1383فخری، (

-ابـن(رسـد است كه نفس با اين پيوند، به كمال و تماميت مى) Nuseibeh, 1989: 42(دريافت 

  ٥).126: ب 1383 سينا،

  اتصال عقل به عقل فعال. 2

  اتصال يا اتحاد؟. 1. 2

ها و اهداف اين اسـت ترين پرسشنخستين و شايد مهم در ماجرای ارتباط با عقل فعال، از جمله

اين پرسش، نياز به بررسى مفصل  .»اتصال است يا اتحاد؟«و  »چه و چگونه ارتباطى است؟«كه، 

سيناشناسـان معـروف اسـت كنيم كه آنچه در بـين ابـناشاره مىاما همين اندازه  ،و مستقل دارد

سينا در برخى آثـار و بنا به تصريح خود ابن)  Davidson, 1992, ch.4: 103؛305 :1414بالى، (

شـاهد . مخالفـت وی بـا اتحـاد اسـت ٦،)275-3/267: 1413؛ همو، 93: 1978سينا، ابن(فلسفى 

است كه الزمه اتحاد نفس با مراتب باال، ارتقای وجودی  ديگری بر اتحادی نبودن اين رابطه، اين

سـنخى و رابطـه رتبگـى و هـمنفس و رسيدن به مرتبه آنهاست؛ چون متحد شدن، نياز بـه هـم

توانند متحد شوند و سرانجام به درجـه فنـا مى »دو موجود«وجودی دارد و شايد بتوان گفت تنها 

كاوش ايـن نوشـتار . نا، چنين لوازمى، پذيرفته نيستسيكم در انديشه فلسفى ابناما دست. برسند

  . در نظريه ارتباط عقل با عقل فعال هم مؤيد رد نظريه اتحاد است
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و به معنای دوم ) همه جريان ارتباط عقل با عقل فعال(اتصال به معنای اول . 2 .2

  )نخستين جزء جريان(

به لحاظ مفهومى و هم وقـوعى و ارتباط عقل با عقل فعال، واقعيت واحد و بسيطى است كه هم 

به لحـاظ . وجودی، اشراق و افاضه عقل فعال و نيز دريافت افاضه توسط عقل بشر را در خود دارد

سـينا، كـه بيشـترين تعبيـر ابـنچنـان ؛توان از همه اينها به اتصال ياد كردمفهومى و گفتاری مى

ه دليل اينكه در عالم مجـردات، و به لحاظ وقوعى هم حتى اگر متفاوت باشند، ب ؛است »اتصال«

اما اجزای همين حادثه بسيط و مجـرد، بـا  ٧.افتندزمان اتفاق مىكم همزمان مطرح نيست، دست

شوند كه جزء اول آن را اتصال ای جداسازی مىتحليل ذهنى و از نظر تقدم و تأخر رتبى، به گونه

اتصال، از يك نظـر، نـام كلـى ايـن  ترتيب، بدين. دريافت ؛افاضه ؛اشراق ؛اتصال: دهدتشكيل مى

ای از آن؛ و در هر صورت، با پايان يافتن آخرين مرحلـه جزء و مرحله است و از يك نظر،واقعيت 

اند، عباراتى هم كه از اتصال سخن گفته. شوداز فعاليت شناختى توسط قوای ادراكى بشر آغاز مى

ماجـد فخـری ايـن  ٩.ز برخى، معنـای دومو ا ٨شوداند؛ از برخى، معنای اول برداشت مى دو دسته

شود، فيضان اسـت جريان را كشف و اشراق عقلى ناميده كه تا جايى كه به عقل فعال مربوط مى

  ). 180: 1372فخری، (يافتن به آنند، اتصال   و از نظر نفوسى كه خواهان دست

وی ديگـر، در اين تفسير، از يك سو، كل جريان، كشف و اشراق عقلى ناميـده شـده و از سـ

اشتراك تفسير فخری با اين نوشتار اين است كه ضـمن . اتصال از افاضه و اشراق جدا شده است

فخری نام اين جريان را . پذير نيز تلقى شده استواحد دانستن جريان ارتباط با عقل فعال، تجزيه

كشـف و  ، برگزيده و تفسير بـه)شناخت عقلى(بر اساس هدف و نتيجه ارتباط عقل با عقل فعال 

، افـزون بـر تكيـه بـه »اتصـال«در اين نوشتار هم ناميدن همه جريـان بـه . كرده است ١٠اشراق

شناسى متون سينايى، به اين دليل است كه اتصال، وسيله و مقدمه رسيدن عقل به فعليـت و  واژه

است؛ يعنـى تحقـق شـناخت ) هدف اوليه و نقطه پايانى همه اين فعل و انفعاالت(شناخت عقلى 

اشـراق و افاضـه عقـل فعـال، (ى منوط به برقراری اتصال است و همه اجزا و مراحـل ديگـر عقل

تـا (پيونـدد در بستر اتصال به وقوع مى) انفعال، دريافت، ارتسام و درك صورت عقلى توسط عقل

نخسـتين  -به معنای دوم  –همچنين اتصال ). افتداتصال صورت نگيرد، هيچ اتفاق ديگری نمى

تفكيك ديگر در كـالم فخـری، نسـبت . ند است و اجزای ديگر، منوط به آن هستنديآجزء اين فر

دادن اتصال به نفس بشر و اشراق و افاضه به عقل فعال است كه تمايزی قابل استفاده در بحـث 

ماست؛ ضمن اينكه دريافت افاضه و مرتسم شدن به صورت عقلـى و درك آن نيـز سـهم ديگـِر 
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پس، اكنون كه در پى شناخت ماهيت اتصال هسـتيم، اتصـال، در . عقل بشر در اين جريان است

با (های پيشين فعاليت جايگاه نخستين جزء از جريان كلى اتصال را فعاليت خود انسان و در ادامه

  .زنيممى »... سير شناخت عقلى تا«ای بر بحث دانيم و تبصره، مى)قوای ادراكى

يـاری متفكـره از اتصـال را كـار عقـل بـا دسـت در آنجا، آخرين فعاليت قوای ادراكى پيش 

درسـت اسـت، اكنـون در تكميـل آن  »پيش از اتصـال«اين مطلب ضمن اينكه با قيد . دانستيم

در كـل . اسـت »اتصـال«گوييم، آخرين فعاليت انسان پيش از دست به كار شدن عقل فعال،  مى

كرد؛ آنچه مستند به خود نفـس  توان اجزا را از يك نظر به دو دسته تقسيمجرياِن اتصال هم مى

مفاهيم و مفاد اتصـال كـه در ادامـه، شناسـايى و مطـرح . است و آنچه از سوی عقل فعال است

شود، همگى مستند به خود نفس است و تأييد و تأكيد بيشتری بر نسـبت داشـتن اتصـال بـه  مى

  . نفس است؛ در برابِر اشراق و افاضه كه كار عقل فعال است

يند شناخت عقلى هستيم، در كنار ديگـر آمقام موشكافى فعاليت عقل بشر در فراكنون اگر در 

يند ارتباط با عقل فعال را آاش، محوريت آن در فروجوِه نقش و اهميت خود انسان در درك عقلى

يند، اتصال يا همان برقراری ارتباط بـا عقـل فعـال اسـت و آشويم كه ركن اين فرهم يادآور مى

بنابراين، اگر به هر دليلى خـود انسـان نخواهـد و بـرای برقـراری ارتبـاط . تفاعل آن، انسان اس

  .تالش نكند، عقل فعال دخالتى در حيات عقلى او نخواهد و نتواند كرد

  سينا درباره اتصال و معانى آن تعبيرات ابن. 3. 2

 منظور از اتصال چيست و در هنگام اتصـال، عقـل چـه وضـعيتى« برای پاسخ به اين پرسش كه

از  ،سينا درباره اتصال را به چهار دسته تقسـيم كـرده، تعبيرات ابن»كند دارد، و عقل فعال چه مى

در ادامه، تحليلى درباره اتحاد مفهومى يـا مصـداقى آنهـا خـواهيم . بريمتفاسير شارحان بهره مى

عنـای و هم م -كل جريان ارتباط با عقل فعال - در اين توصيفات، هم معنای اول اتصال. داشت

  . قابل شناسايى است  -نخستين جزء -دوم 

  استعداد و آمادگي كامل عقل. 1. 3. 2

زاده ؛ حسن٢/281 :١٣٨٤الرازی، (اتصال، آماده شدن كامل نفس برای قبول علم به چيزها است 

در آن پديـد ) عقـل فعـال(، يا استعداد كامل عقل است كه با سبب خـارجى )٢/29: ١٣٨٠آملى، 

  .)2/281: ١٣٨٤ى، الراز(آيد  مى
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كه به معنای آمادگى كامل نفس گرفته شـده، يـا آمـادگى پـيش از افاضـه  ،منظور از اتصال

صورت عقلى و تحقق شناخت است يا صالحيت و كامل شدن عقل در اثر افاضه صورت از عقـل 

فرض شق نخست به دليل لحاظ شدن اتصال به مثابه نخستين جزء از جريان ارتبـاط، و  ١١.فعال

  .دوم بر اساس اين است كه اتصال را كل جريان ارتباط در نظر بگيريمشق 

معنای نخست، يعنى استعداد و آمادگى نفس برای شناسا شدن عقلى پيش از وارد شدن عقل 

ادراكات خود انسان توسط قوای شناختى از جمله . الف: است سينا شامل دو مقوله فعال، از نظر ابن

كـاركرد نفـس در شـناخت  ؛تجـرد نفـس. تر است؛ بره از همه مهمعقل، كه البته كاركرد متفك

ای از آن اشـاره بـه گوشـه »... ير شـناخت عقلـى تـاس«عقلى، حديث مفصلى دارد كه در بخش 

در اينجا همين . مسئله تجرد نفس در ادراك عقلى هم موضوع يك پژوهش مستقل است. كرديم

كـه  بل بحث است، يكـى تجـرد صـورت علمـى؛ چراگوييم كه اين مسئله از دو زاويه قااندازه مى

ای كـه محور اصلى انواع ادراكات بشر، ابتدا تجريد درجه به درجه صورت علمى اسـت تـا انـدازه

مفهوم كلى بالقوه به دست آيد و نيز يافتن مفـاهيم مناسـب بـرای اسـتفاده در تعريـف و قيـاس 

ت صورت عقلى بالفعـل شـود؛ و ديگـری تا وقتى كه آماده درياف) 150 .، ش٨٧: ١٣٧١سينا،  ابن(

   ١٢.تجرد خود نفس و دوری از امور غيرمادی تا شايستگى دريافت افاضه را پيدا كند

را حمل بر اين دو مقوله، و كمال  »استعداد«در اين تعريف از اتصال و بر اساس شق اول آن، 

م نفـس، شايسـتگى دانيم كه در نتيجه، هم صورت علمـى و هـآن را آخرين حّد اين آمادگى مى

را پيـدا  -يعنى علم و شناخت به وزاِن شناخِت حاصل از فعاليت خـود  -دريافت فيض عقل فعال 

گيری از عقل فعال، كمال تجـرد عقلـِى هـر مضمون شق دوم هم اين است كه با فيض. كندمى

ای كـه  و نفـس، تـا انـدازه) 110: ١٩٧٨همـو، ؛ 125-124: ب 1383همـو، (دوی صورت علمى 

چون اينهـا، شـرايط الزم و كـافى شـناخت عقلـى . آيديستگى آن را داشته باشد، به دست مىشا

  . رسدهستند، ديگر دليلى برای بالقوه ماندن وجود ندارد و لذا به فعليت مى

 طلب، خواستن، توجه، التفات و اقبال: معناتعبيرات تقريباً هم. 2. 3. 2  
  ، رجوع، و نگاه عقل به عقل فعال)رروييرود( مقابله و محاذات    ،)آوردن روي(

گاهى از يكى بودن اتصال با اينها سخن گفته شده و اينكه اتصال، همان طلب و توجه عقـل بـه 

اتصال . ای كه اتصال نتيجه اينهاست و تأخر زمانى يا رتبى داردعقل فعال است؛ و گاهى به گونه

  .دوم، كل جريانارتباط است و در حالت  در حالت اول، نخستين مرحله
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نفس در حالت ادراك صورت عقلى و به شرط بـه دسـت آوردن ملكـه اتصـال، ماننـد  -

روی عالم قدس يا عقل فعال اسـت؛ و وقتـى از عقـل فعـال رو ای است كه روبه آينه

  ).٢/٤٠1: 1413همو، (رود بگرداند، صورت متمثل در نفس از بين مى

 ٣٣٧ :همان(شود به عقل فعال متصل مى ،هدگاه بخوا در مرتبه عقل بالفعل، نفس هر -

آوردن   گاه بخواهد، اتصال و اقبال و روی يا عقل بالفعل، هر) ٩٥ :١٩٧٨؛ همو، ٣٣٨و 

  ).٢/٤٠٢: ١٤١٣همو، (نفس به سمت اشراق است 

نفس پس از تعلم و خطور كردن آنچه مربوط به معقوِل مطلوب است، به جهـت نظـر،  -

و بـه آن متصـل ) كنداقبال مى(آورد يا عقل فعال روی مىيعنى رجوع، به مبدأ واهب 

  ).٣٣٧ :١٤١٧همو، (شود مى

همـو، (كنـد  مبدأ فعال به حسب طلب نفس، صورتى را پس از صورتى بر آن افاضه مى -

1417 :336.(  

كـردن آن از چيزهـايى اسـت كـه باعـث   ادراك عقلى، مسبوق به تلطيف ذهن و پاك -

ايـن . و گرداندن نگاه قوه عاقله بـه سـمت مطلـوب اسـت شودغفلت از معقوالت مى

كنـد و بـه آن آيد كه گويى عقل به مطلوب نگاه مىحالت هنگام نظر و تفكر پديد مى

  ). 2/616: 1384، الرازى(توجه دارد 

دومين حركت عارفان  -شده برای رياضت كه از جمله اهداِف شمرده را، »تلطيف سرّ «فخر رازی، 

 4/76: 1413همـو، (ا هدف آمادگى برای رسيدن به كمال و اتصال به عالم قدس پس از اراده و ب

آماده كردن و خـالى  ،ای تفسير كرده كه در هر ادراك عقلى مورد نياز بودهاست، به گونه -)82 و

گونه كه چشـم هنگـام گويد، همانوی مى. كردن ذهن برای مطلوب و توجه محض به آن است

يعنى ديدن، مشروط به ايـن  - كند شود و توجه مىر است ببيند دوخته مىديدن، تنها به آنچه قرا

قوه عاقله هم هنگام تفكر و به منظور رسـيدن  - توجه و حركت حدقه چشم به سمت مرئى است

ايـن نكتـه . به درك عقلى بايد نگاه خود را به مطلوب و معقول بگرداند و تنها به آن توجـه كنـد

ال و كسب آمادگى برای آن است، اما با توجـه بـه اينكـه مطلـوب هرچند مربوط به پيش از اتص

توان اين نگاه و توجه را توجه بـه شده است، مىنهايى در درك عقلى، عقل فعال و معقوِل افاضه

در ضـمن، . عقل فعال و صورت عقلى قلمداد كرد و تفسيری برای اتصال به عقل فعـال دانسـت

عـالم «توان از درك عرفانى به درك عقلى تعميم داده، مى گونه كه فخر رازی اين قانون راهمان

و در معرفـت  ١٣يابى كرد، كه همان عقل فعال است،را در قلمرو ادراك عقلى هم مصداق »قدس

  . عرفانى، مرتبه االهى است
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ای و  درباره اين تعبيرات، جای اين پرسش است كه طلب و توجه از چه راهى و به چه وسـيله

ها و  دهـد؟ در بخـش نكتـهگيرد يا مقابله چگونـه رخ مـىا چه چيزی صورت مىای يبا چه شيوه

  .دهيم ها پاسخ مىنتايج، به اين پرسش

  استفاده، تأثر و انفعال. 3. 3. 2

ويژگى و شأن عقل نظری به مثابه وجه رو به باالی نفس، انفعال و استفاده و قبول از مـافوق و  

 :١٩٥٣؛ همـو، ٦٥: ٢٠٠٧؛ همـو، ٦٦ :١٤١٧همـو، ( اسـت -به ويژه عقـل فعـال -مبادی عالى

اين انفعال، واكنش نفس در برابر اثرگـذاری و افاضـه عقـل ). ٣٣٢: ٥ ، جزء١٣٧٩همو،  ؛٢/١١٩

آنگاه، يا رابطه و اتصال عقل به عقل فعال، به شكل اثرگذاری عقل فعال و اثرپذيری . فعال است

در صـورتى (افتد  تأثر اتفاقى است كه در اتصال مىو انفعال قوه عاقله است، يعنى همين انفعال و 

؛ يا اثرگذاری و اثرپذيری، نتيجه اتصـال )كه اتصال بر كل جريان رابطه با عقل فعال اطالق شود

  ).اگر منظور از اتصال، نخستين جزء اين رابطه باشد(است 

الت واقـع در اتصـال، اثـری از عقـل فعـال در قابـِل معقـو«: سينا چنين اسـتتعبير خود ابن

دهد، عقل، نقش يا وقتى اتصال رخ مى ١٤)2/654: ١٣٨٤؛ الرازی، ٩٣: ١٩٧٨سينا، ابن(» شود مى

  ).601.، ش201: 1371همو، (كند او را قبول مى

شود؟ پاسـخ بـه توان پرسيد چگونه و چه اثری از عقل فعال بر نفس گذاشته مىهمچنين مى

گذارد، اين است كـه اثـر اسخ به اينكه چه اثری مىچگونگى، اين است كه با اشراق و افاضه؛ و پ

اين نكته را در چند بنِد بعـدی روشـن خـواهيم . عقل فعال بر عقل، صورت و شناخت عقلى است

  .كرد

  دريافت، قبول، انطباع و ارتسام، درك و تعقل، فعليت و خروج از قوه به فعل. 4. 3. 2

ای مربوط به آخرين مرحلـه  ، هر كدام به گونهاندمجموعه تعبيرهايى كه در اين دسته جای گرفته

اين مرحله با همه اجزايش، پـس از . بندی داردشناخت هستند كه خود نيز قابليت تحليل و مرحله

سينا از رابطه عقل با عقل فعال گونه كه بيشترين تعبير ابنهمان. اشراق و افاضه عقل فعال است

نان وی در بـاب اتصـال نيـز بـه ايـن مرحلـه دهد، بيشترين حجـم سـختشكيل مى »اتصال«را 

  . اختصاص يافته است
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در . شودعقل فعال، منفعل مى) اثرگذاری(تا اينجا روشن شد كه نفس پس از اشراق و افاضه 

شود، صورت عقلى بالفعل است كـه پـيش از بحث اشراق و افاضه خواهد آمد كه آنچه افاضه مى

اثرپذيری نفس عبارت از دريافت و قبول افاضه و صـورت  اكنون، انفعال و. اين، بالقوه بوده است

های كلى و عقلِى دريافتى، در نفس، مرتسم و منطبع يا بـه عبـارتى، حـادث، صورت. عقلى است

دهـد و درك عقلـى ها نتيجه مـىاينجاست كه تالش. شوندمى ١٥حاصل، حاضر، متمثل و موجود

حله، بالقوه و در حال به فعليـت رسـيدن بـوده، كه تا اين مر ،آيد و تعقلبرای انسان به دست مى

  .شودمتحقق و بالفعل مى

به عبارت ديگر، شناخت كه به طور كلى عبارت از حصول، ارتسام، انطباع و تمثل صـورت در 

قوای ادراكى است، در درك عقلى، با نقش بستن صورت عقلى، كلـى و مجـرد بالفعـل در عقـل 

يـابى بـه صـورت لت بالقوه و رسيدن به فعليت، يعنى دستيابد و اين خروج عقل از حاتحقق مى

  .دهدعقلى بالفعل، كه همان تعقل و شناخت عقلى است، با اتصال به عقل فعال رخ مى

  :سينا و شارحان چنين استای از عبارات ابننمونه

: 1414بـالى، (نفس هنگام اتصال به عقل فعال يا در اثر اين اتصال، معارف عقل فعال  -

  ).Craig, 1998, v. 3: 386(كند يا كليات را از عقل فعال دريافت مى )302

 :٢٠٠٧؛ همـو، ٢/١٤٦: ١٩٥٣سـينا، ابـن) (صور معقـوالت(صور موجود در عقل فعال  -

از عقـل ) صور عقلى خاصى(يا برخى از صور  ١٦)٣٤١: همان ؛٣٩٤ :١٣٧٩؛ همو، ١١١

 ١٧)٣٣٦: ٥ ، جزء١٣٧٩همو، ؛ 3/281؛ 2/401 :1413؛ همو، 68: 1417سينا، ابن(فعال 

بندد كه به همـين دليـل، ادراكـات عقلـى، شود و نقش مىدر نفس وارد و مرتسم مى

  ). 3/281: ١٤١٣همو، (نقش و رسمى از طبايع يا طابع عقلى هستند 

يـا معقـولى در آن صـورت شـود  مىصورت عقلى، در نفس، حادث و حاصل و حاضـر  -

  .)2/281: ١٣٨٤الرازی،  ؛337: 1417، ؛ همو216: 1400همو، (بندد  مى

  .)652-2/651: 1384، الرازی(كند چيزهايى را تعقل و درك مى -

، كه فعل يا فعليتى كه عقل فعال به )99: 1363سينا، ابن(شود از قوه به فعل خارج مى -

  ).١١١ :٢٠٠٧؛ همو، ٣٩٤ :١٣٧٩همو، (كند، صورت معقوالتش است آن افاده مى

ه و روشن اتصال به عقل فعال و مساوی دانستن آن با ظهور عقل فعـال در نفـس و اما بيان ساد

  :درك معقوالت، در زير آمده است
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و [مكـانى  فاصـله و جـدايى عقـل، عـالم در و است عقل عالم از مجرد، هو بما مجرد -

 عقـل با مرتبط و متصل كند،ىم كدر را معقوالت انسان كه  همين لذا. نيست] زمانى

ظهـورش در  باشد، بيشتر نفس صفاى چه هر كه است فعال عقل همان و ستا فعال

موسوی ( شود مى حاصل ظهور آن، در استعداد، اندازه به و بود خواهد اظهر و اجلى آن

  ).3/497 :تا اردبيلى، بى

  ها و نتايج نكته. 4. 2

  اتصال به معناي عام و خاص . 1. 4. 2

  :دارداتصال دو معنا يا دو مصداق عام و خاص 

آن، وابسته و مرتبط و معلول بودن شناخت عقلى نسبت بـه عقـل فعـال اسـت و  معنای عام

به همين دليل، نفـس . آيدجز با تأثيرپذيری از عقل فعال به وجود نمى ، ماهيتًا،اينكه اين شناخت

های حسى را برای اتصـال و انسان، گويى و در حقيقت، همه مراحل شناخت، حتى آغازين حركت

كه جز  دهد؛ چرا ه به عقل فعال و دراز كردن دست نياز به آن يا تضرع به مبدأ واهب انجام مىتوج

پس هر حركـت ادراكـى، گـامى در . رسدبا اين عمل و جز در اين وضعيت، به شناخت عقلى نمى

يـا  ١٨آوری و نزديك شدن به نقطه آخِر شناخت عقلى و وجود يافتن آن است؛ جهت اقبال و روی

ايـن . آوردن به عقل فعال است يا روی به عقل فعـال دارد  ر همه ادراكات، در حال رویانسان، د

آوردن آگاهانه و با اراده نيست، چون قانون و سنت معرفت   توجه هم همواره و در همه افراد، روی

البته اگر با اراده و آگـاهى همـراه شـود، ثمـرات بيشـتری خواهـد داشـت و بـرای نفـس، . است

شايد تحليل اين مطلب، بر اساس علت غايى جا داشته باشد كـه، علـت  ١٩.خواهد بود آفرين كمال

اتصـال . ها و همواره در كنار آنهاسـتبر ديگر علت ماهيتًا مقدمغايى به معنای ما الجله الحركة، 

  .يند شناخت، حضور داردآهم در نقش علت غايى، در همه فر

درباره اتصال ارائه شد و آن كـاربرد اتصـال  .2. 2در شماره آن، همان است كه  معنای خاص

بـه ديگـر سـخن، معنـای . برای مقوله ارتباط با عقل فعال، به طور كلى يا اولين مرحله آن، است

خاص اتصال، آخرين جزء و مرحله شناخت است كه به تحقق ادراك عقلى و ارتسـام صـورت در 

هـای مقـدماتى ين مرحله، همـه گـامدر ا. پذيردانجامد و حركت شناخت با آن پايان مىنفس مى

نفس به مرحله برقراری ارتباط با عقل فعال و اثرپذيری مستقيم از آن رسـيده، كـه  ،برداشته شده
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اين اثر چيزی جز دريافت افاضه، مرتسم، منطبع شدن و حلول معقول در نفس توسط عقل فعـال 

  ٢٠.نيست

معنای عام آن ايـن اسـت . ص را داردبر همين اساس، توجه به عقل فعال هر دو معنای عام و خا

كه نفس در همه كارهای شناختى خود، به نوعى، در حال توجه و حركت بـه سـمت عقـل فعـال 

افتـد و بيشـتر است؛ و معنای خاص آن در پايان مسير حركت يا حركات شناختى نفس اتفاق مـى

به ديگـر سـخن، . ، استقابل اطالق بر معنای دوم اتصال، يعنى اولين مرحله ارتباط با عقل فعال

بـه عقـل ) اتصال(آوردن   ای برای توجه و رویيند شناخت و مراحل ادراكى انسان، زمينهآتمام فر

  .يند، مصادف با تحقق اتصال استآفعال است، كه آخرين جزء اين فر

  عليت عقل فعال براي فعليت شناخت عقلي. 2. 4. 2

شناخت عقلى، از دو باب است؛ يا از باب علت  علت بودن عقل فعال يا اتصال به آن، برای فعليت

باب اول، شاهد . حقيقى در برابر علت معّد، يا به مثابه جزء اخير علت تامه در برابر اجزای ديگر آن

سينا دارد و اين شاهد، همان علت معّد دانسته شـدن افكـار و تـأمالت و  تری در خود ابنمستقيم

) 600.، ش201: 1371؛ همـو، 322: 1417سينا،  ابن(كره، های خود نفس، به ويژه قوه متففعاليت

اما باب دوم، نوعى تحليـل و بـر پايـه همـان . است كه نقطه مقابل علت معّد، علت حقيقى است

تر شدن اين تحليل  برای روشن. است. 1. 4. 2 در شمارهآمده از اتصال  عمل تحليل معنايِى عاِم به

كب دارد كه نخستين جزء آن، نخسـتين مرحلـه شـناخت، مر بايد گفت، شناخت عقلى علت تامه

، و همـه مراحـل و )جـزء اخيـر علـت تامـه(يعنى حس، است و آخريِن آن، اتصال به عقل فعال 

   ٢١.اند های مابين، بقيه اجزای اين علتشناخت

  اتصال انسان به عقل فعال يا رابطه عقل فعال با انسان. 3. 4. 2

ل فعال است يا برقراری اتصال از طرف عقل فعال با انسان؟ پاسخ آيا اتصال، اتصال انسان به عق

آورد شناختى خود، روی به عقل فعال مى -های نفسانى انسان با فعاليت. اين پرسش، هر دو است

شود؛ عقل فعال هم با اثرگذاری بر نفس، يعنى اشراق و افاضه صورت عقلـى، و به آن متصل مى

يند آاشراق و افاضه، بخشى از فر(دهد كند و به اين ارتباط پاسخ مىبا عقل انسان رابطه برقرار مى

  ).كلى اتصال و معّرف ايفای نقش عقل فعال است
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  غيرزماني بودن شناخت عقلي پس از اتصال. 4. 4. 2

های شناختى انسان تا رسيدن به مرز اتصـال، امـور زمـانى هسـتند و در طـول زمـان رخ  فعاليت

شود، چـون عامـل آن، خـود انسـان عال هم در زمان خاصى برقرار مىاتصال به عقل ف. دهند مى

شـود، كـه ديگـر اما وقتى عقل در وضعيت اتصال قرار گرفت، فاعل جريان، عقل فعال مى. است

عقل انسان هم در اين جريان، تابع عقـل فعـال اسـت و . آيدبه وجود مى »آن«همه چيز در يك 

  .و درك عقلى، آنى و دفعى استدريافت افاضه و ارتسام به صورت عقلى 

های اين نوشتار است و نه صـرفًا دفعى بودن اين واقعيت، نه به معنای نفى و نادرستى تحليل

ای است يابد، واقعيات جداگانهآنچه در وضعيت اتصال تحقق مى. به معنای اعتبار ذهنى بودن آنها

آن باز كرد؛ اما همـه اينهـا چـون در  ای برایكه بايد هر كدام را به نامى ناميد و حساب جداگانه

  .يابدعالم تجرد محض است، بدون زمان تحقق مى

  رابطه معاني و مراحل اتصال . 5. 4. 2

ای اسـت، يـك اين پرسش كه توجه و التفات به عقل فعال از چه راه، با چه شيوه و به چه وسيله

برای رسيدن به هـدف شـناخت . »ىهای شناختيندها و فعاليتآاز راِه و به وسيله فر«پاسخ دارد؛ 

، عقـل فعـال )110: ١٩٧٨همـو، ؛ 125-124 :ب 1383همو، (عقلى كه علت حقيقى و نهايى آن 

آوردن، با انجام دادن   اين روی. آورد  رساند، رویاست، بايد به چيزی كه نفس را به اين هدف مى

ه مـرز اتصـال يـا برقـراری يا تكميل آن ميزان شناخت كه بر عهده نفس است و نهايتًا رسيدن ب

صـورت عقلـى بـه دادن مصادف با برقراری اتصال هم . كنداتصال، مفهوم واقعى خود را پيدا مى

كنار اين عوامل يا عامل، تجرد نفس نيز مطرح است كه كّم و كيف و  در. نفس و ارتسام آن است

  .نقش آن در اتصال به عقل فعال، نياز به بحث دارد

قبول نفس از عقل فعال يا اثرگذاری آن بر نفس، تنها يك معنـا و مصـداق انفعال، استفاده و 

به . دارد و آن حصول صورت عقلى و ارتسام و انطباع آن در عقل، و خروج آن از قوه به فعل است

تر، اثرگذاری عقل فعال عبارت از دادن و مرتسم كردن صورت عقلـى، و اثرپـذيری بيان تفصيلى

در مجموع، در اتصال بـه عقـل فعـال، . تسم شدن به اين صورت استنفس، همان پذيرفتن و مر

افتد، حصول و ارتسام صورت عقلى در نفس ناطقـه و خـروج آن از قـوه بـه فعـل آنچه اتفاق مى



ل      صال  نا ی ا ه ف د عال  ا  انل 

 111 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

است، يعنى اتصال با هر مفهوم و توجيهى كه در نظر گرفته شود، پديده يا واقعيتى اسـت كـه در 

  .يابدبندد و شناخت عقلى تحقق مىنفس نقش مى های عقلى درصورت ٢٢آن يا در اثر آن

بخشى به آن و اينكـه تحقـق شـناخت به دليل نقش عقل فعال در ادراك عقلى، يعنى تحقق

از نـوع ارتسـام و حلـول در ذهـن ) عقلـى(عقلى مانند هر شناخت ديگری وجود و حضور صورت 

در حالـت دوم، ارتسـام در . آناست، اتصال به عقل فعال، يا همان ارتسام است يا علت و زمينـه 

  . دهد رخ مى -و بنا به رابطه تقدم و تأخر رتبى نه زمانى بين آنها -حال اتصال يا در اثر اتصال 

به ديگر سخن، برای اينكه شناخت عقلى رخ بدهد، بايد صورت عقلى در نفس مرتسم شـود؛ 

اين ارتسام وقتـى همـه . مدهای شناختى كه از حس آغاز شده، به ارتسام بينجايعنى همه فعاليت

ناخواه و بنا به ضرورت علّى و معلولى و به طـور تكـوينى صـورت  شرايط قبلى فراهم باشد، خواه

فراهم شدن شرايط، علت تامه برای افاضه است و افاضه، جزء اخيـر علـت تامـه اسـت . گيردمى

د، بر اساس قانون تكوينِى های شناختى مقدماتى را انجام داكه انسان فعاليت همين. برای ارتسام

شود و در وضعيت اتصـال، اثرگـذاری عقـل فعـال، يعنـى شناخت عقلى، متصل به عقل فعال مى

اشراق و افاضه صورت، و اثرپذيری نفس، يعنى دريافت افاضه يا مرتسم شدن به صورت عقلى و 

  .افتددرك آن، اتفاق مى

  سير شناخت عقلي در وضعيت اتصال . 6. 4. 2

شده در بخش اتصال و تحليـل دهد، بر اساس تحليل انجام كه در وضعيت اتصال رخ مى واقعياتى

  : آينده در بخش اشراق و افاضه، به اين ترتيب است

  آوردن عقل به عقل فعال توجه و روی -

  ٢٣اثرگذاری عقل فعال بر عقل در قالب اشراق و افاضه صورت عقلى -

  اثرپذيری نفس -

  دريافت و قبول افاضه -

  ارتسام نفس به صورت عقلى - 

  درك و شناخت عقلى -

  خروج عقل از قوه به فعل -

های شناختى انسـان، از جملـه اتصـال بـه عقـل فعـال و حتـى  بنابراين، از يك سو همه فعاليت

های عقل فعال، برای ارتسـام صـورت عقلـى و درك عقلـى اسـت؛ و از سـوی ديگـر، در فعاليت
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با لحاظ نكته اول، اتصال، همان ارتسـام . د تا به ارتسام برسدشووضعيت اتصال چند چيز واقع مى

  .پذيردو برای ارتسام است؛ و بنا بر نكته دوم، اتصال به ارتسام پايان مى

  اشراق و افاضه. 3 

  : شوددرباره اشراق و افاضه سه نكته مطرح مى

ذاری عقل فعال روی نفـس در مقوله ارتباط با عقل فعال، اشراق و افاضه، بيانگر كار و اثرگ .1. 3

پس از اتصال است و در اين نظريه، محوريت دارد؛ چراكه فعليـت شـناخت عقلـى انسـان بـه 

  . واسطه عقل فعال، در واقع، به واسطه اشراق و افاضه آن است

خورشـيد، ] مانند[عقل فعال . عقل فعال، نور است و اشراق و افاضه آن، اشراق و افاضه نور .2. 3

 :٢٠٠٧؛ همو، ٩٨ :١٣٦٣؛ همو، ٣٩٦ :١٣٧٩؛ همو، ٣٢١ :١٤١٧سينا،  ابن(نور است نور يا منبع 

. ، ف١٣٧٩همـو، (جوهری است كه شأن آن اناره و نوردهى اسـت  ٢٤،)٥٧ :١٤٠٠؛ همو، ١١٢

؛ و اثـر آن نـور اسـت يـا )١١١ :٢٠٠٧همـو،  ؛394  : ... الناطقة النفس باحوال االستدالل فى

 :١٤٠٠همـو،  ؛١١٢ :٢٠٠٧همـو،  ؛٣٩٦ :١٣٧٩همـو،  ؛٩٨ :١٣٦٣همو، (چيزی جز نور نيست 

 ٢٦.و عقـل، نـور اسـت ٢٥؛ افزون بر اينكه هم ماهيت و هـم اثـر آن، عقـل اسـت)٢١٦و  ٥٧

بنابراين، اشراق و افاضه آن، نور يا اشراق و افاضه نور است؛ ضمن اينكه اشراق، رابطه ذاتى و 

همـو، ( خوِد نفس هم نور است .آن به نور نباشدلغوی با نور دارد و شايد نيازی به مقيد كردن 

لطيف و نورانى اسـت و لطافـت و نـور دارد و قابـل انتقـاش بـا ، و ذاتًا )شرح ،٢/٣٩١: ١٤١٣

به عبارتى، نوری اسـت كـه بـه سـبب  ).55: الف 1383همو، ( هزاران صورت و حقيقت است

به عالوه، بـا انـاره  و) 184: 2007همو، ( استعداد بدن، يعنى مزاج انسانى، بر بدن فيضان يافته

و از قـوه بـه فعـل ) ١١١ :٢٠٠٧؛ همـو، ٣٩٤ :١٣٧٩همـو، ( شـودعقل فعال هم، نورانى مـى

مجرد شده، در اختيـار عقـل  رسد؛ يعنى صورت عقلى بالقوه، با تابش نور عقل فعال، كامالً  مى

كه در نتيجه، ) 110: ١٩٧٨همو، ؛ 125-124: ب 1383همو،  ؛٣٩٤ :١٣٧٩همو، (گيرد قرار مى

  .رسدخود عقل يا نفس ناطقه هم به فعليت مى

: 1413همو، (ها است عقل فعال در استفاده معقوالت، مانند رابطه چشم با خورشيد در مشاهده رنگ

رسـاند گونه كه نور خورشيد، چيزهای ديدنى را به چشم مىهمان. )١١١: ٢٠٠٧همو،  ، شرح؛2/389

راق عقل فعال بر خياالت، آنها را مجرد و قابل ديدن كـرده، بـه نفـس كند، اشو برای آن مرئى مى
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چـون ). 1/410 :١٣٨٦؛ نصر، ٥٧ :١٤٠٠؛ همو، ٣٢٢ :١٤١٧همو، (كند  رساند و در آن منطبع مىمى

و مانند چيزهايى كـه در تـاريكى قـرار هستند های حسى و خيالى، آميخته به اعراض مادی صورت

هـايى كـه در افتد و همچون صورتفعال مانند روشنايى آفتاب بر آنها مىاند، نور عقل  دارند پوشيده

 ).١٢٤: ب ١٣٨٣ سينا،ابن(كند يابد، آنها را در عقل منعكس مىچشم يا آينه بازتاب مى

عقـل . الـف: در تفسير نور بودن عقل فعال و اشراق و افاضه آن، دو احتمال قابل طرح اسـت

نور غيرمادی، است كه مانند نور مادی باعث روشن شدن چيـزی فعال و نور آن، نوعى نور، يعنى 

خود ظاهر است و  خودیعقل فعال كاركرد و حقيقت نور را دارد، يعنى به . شود؛ ببرای عقل مى

  .شودباعث ظاهر شدن چيزی مى

نظـر  توان اين تمايز را بـين آنهـا درسينا درباره اين دو مقوله، مىبر پايه غالب عبارات ابن .3. 3

دهد كه به دليل مجرد بودن و زمانى نبـودن اتصال، دو چيز رخ مى »پس از«يا  »در«. گرفت

عقل فعال و امور مربوط به آن، و همچنين عقل كه متأثر از عقل فعال است، اين دو با هـم و 

اما با تحليل عقلى، جدا در نظر  ٢٧پيوندد يا اصًال يك چيز بيشتر نيست،در يك آن به وقوع مى

كه كار خـود  ٢٨ایكلى و معقول شدن يا مجرد شدن كامل صورت خيالى. الف: شودرفته مىگ

يا ايجاد صورت عقلـى متناسـب بـا صـورت ) 23: 1313همو،  ؛٣٢٢ :١٤١٧همو، (نفس است 

قرار گرفتن اين صورت در اختيار نفس ناطقه و نقش بستن در . خيالى به وسيله عقل فعال؛ ب

كه باعث بـه فعليـت رسـيدن شـناخت عقلـى و ) ٢/401: ١٤١٣، ؛ همو٣٢٢ :١٤١٧همو، (آن 

كه وقتـى نـور  اولى، به اشراق نسبت داده شده است؛ به اين معنا. شودتحقق آن در انسان مى

شوند كند، آنها مجرد از ماده مىيابد و بر آنها اشراق مىيات خيال اتصال مىئعقل فعال به جز

و دومـى، بـه  ٢٩شـود؛توسط عقل فعـال سـاخته مـى تر، صورت مجرد آنهاو به عبارت درست

   ٣٠.فيضان و افاضه نسبت داده شده است

  گيری نتيجه

نظريه اتصال به عقل فعال، يكى از مصاديق اين قانون و نظريه كلى است كه عـالم و انسـان در 

هـايى كـه انسـان را هـم همه شئون خود وابسته به مبادی عالى است؛ و البته از آن دسته ديدگاه

كنـد و آخـرين مرحلـه، يعنـى فعليـت و داند و اينكه مقدمات را خودش فراهم مىآفرين مىنقش

اين بيان كوتاهى از اصل نظريه اسـت و همـين انـدازه روشـن . تحقق، به دست عقل فعال است

بشری، به مثابه يكـى از واقعيـات عـالَم و انسـان، تحقـق ادراك  »شناخت«كند كه در قلمرو  مى
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سازی خود انسان  رتسام صورت عقلى در نفس و شناسا شدن انسان، با اقدام و زمينهعقلى، يعنى ا

اما منظور از اتصال چيست و هر يك از عقل و عقـل . و در پايان، اشراق و افاضه عقل فعال است

  كنند؟ فعال در اين وضعيت چه مى

  :سينابنا به دستاورد اين نوشتار و با تحليل ديدگاه يا تعبيرات ابن

شـود؛ صـورت عقلـى كند؛ از آن متـأثر مـىآورد و به آن توجه مىعقل به عقل فعال روی مى .1

شود؛ و در يك كـالم، بـه شـناخت عقلـى كند؛ با اين صورت، منطبع و مرتسم مىدريافت مى

  .رسدمى

گذارد؛ به اشراق و افاضه صـورت عقلـى دهد؛ بر عقل اثر مىعقل فعال به اين توجه پاسخ مى. 2

كند؛ و در يك كالم، آن را بـه  ردازد؛ صورت عقلى را در نفس ناطقه، منطبع و مرتسم مىپمى

  .رساندشناخت عقلى مى

های شناختِى خود است؛ متأثر شدن آن، در روی آوردن عقل به عقل فعال، با حركات و فعاليت. 3

ن نيز شـناخت دريافت، انطباع و ارتسام و ماحصل آ قالب دريافت صورت عقلى است، و نتيجه

  .عقلى است

ق . 4 پاسخ عقل فعال، همان اثرگذاری است؛ اثرگذاری، عبـارت از اشـراق و افاضـه اسـت؛ متعلـ

شود و با اين انطبـاع و ارتسـام بـه افاضه، صورت عقلى است كه در نفس منطبع و مرتسم مى

  .رسدشناخت عقلى مى

در جهـت  -هـای عقلـى انسـانفعاليتترين آنها يعنى يا مهم -های شناختىحركات و فعاليت. 5

ادراكات . سازی، تعريف و استدالل است، گزاره)ىئسازی مفهوم جز تجريد و كلى(سازی مفهوم

حسى، خيالى و وهمى نيز مصداق ديگری از اين حركات اسـت و شـايد در اهميـت، كمتـر از 

پس صورت علمـى،  .موارد عقلى نباشد؛ هرچند فاصله زمانى آنها با مرحله اتصال، بيشتر است

يعنى صورتى كه با حس پديد آمده و از خيال، وهم، متفكـره و عقـل گذشـته اسـت، و چـون 

انسانيت انسان به نفس ناطقه، و هويت نفس ناطقه به عقل نظـری و درك عقلـى، و تحقـق 

؛ همـو، 286-284: 1.، ف5.؛ م66: 5.، ف1.، م1417همـو، (درك عقلى به عقل فعـال اسـت 

 A؛266: 1414؛ بــــالى، 316: 1349؛ داوودی، 23: 1313؛ همــــو، 10.ف ،3.، م2ج: 1413

Number of Orientalists, 1986: 943; Edwards, 1972, v. 1: 228; Davidson, 1992, 

ch. 4: 124;(لذا نفس، همـواره و در همـه . شود، همه اين ادراكات برای درك عقلى انجام مى

  . ه عقل فعال استآوردن و توجه ب  اين حركات، در حال روی
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كه به پايان تجزيه و تحليل يك صورت علمى به وسيله عقل رسـيد، متصـل بـه نفس همين . 6

كند؛ يعنى وضعيت اتصـال شود و توجه آن به عقل فعال، معنايى خاص پيدا مىعقل فعال مى

  .شود يابد و از اينجا، مراحل اثرگذاری و اثرپذيری آغاز مىتحقق مى

اعـم از  -ال و لحظه اتصال كه مصادف با پايان كار عقل روی صورت علمـىمراحل پيش از اتص

دهد؛ اما پس  است، در زمان رخ مى -)٦٠: ٢٠٠٧سينا، ابن(صورت حسى و خيالى و معنای وهمى 

از اتصال، برخى از مراحل، يكى است و بر هم منطبق است و در موارد غيرمنطبـق هـم زمـان در 

گذاری مراحل بـاال و تلفيـق آنهـا نشـان انطباق را با مرور و شمارهاين انطباق و عدم . كار نيست

اثرگذاری عقل فعال . 2اتصال به عقل فعال؛ = توجه نفس توسط عقل به عقل فعال. 1: دهيم مى

ای كه حاصـل كـار عقـل اسـت و مجـرد شـدن اشراق بر صورت عقلى بالقوه. در دو مرحله؛ الف

دريافت افاضه يـا صـورت عقلـى = اثرپذيری نفس. 3عل؛ افاضه صورت عقلى بالف. بالفعل آن؛ ب

  .شناسا شدن و تحقق شناخت عقلى= ارتسام به صورت= بالفعل

آوری به عقـل فعـال بـوده، كـه ايـن   های ادراكى انسان، اتصال به معنای رویهمه فعاليت 

ى نفس به طور تكوينى در صدد است هر گونه حركت و شناخت حسـ(اتصال به معنای عام است 

را با افاضه عقل فعال به درك عقلى تبديل كند، و بنابراين از مرحله حس، در حال توجه بـه ...  و

گانه باال، وضعيت كلى اتصال را، به معنـای خـاص، تشـكيل ؛ و همه مراحل سه)عقل فعال است

  . دهد مى

 :شـودگـردد و خالصـه مـىبه ديگر سخن، همه اين ماجراها و توجيهات، به يك چيز برمـى

دادن صورت عقلى بالفعل توسط عقل فعال و گرفتن آن توسط عقـل انسـان؛ يـا اصـًال = اتصال

عكـس، در حـال كند؛ يـا بـه گيرد و به آن شناخت پيدا مىانسان، با اتصال، صورتى عقلى را مى

  . ادراك عقلى، متصل به عقل فعال است

سـينا، ل با عقل فعال از ديد ابـنو سرانجام، همه توجيه و تحليل اين نوشتار درباره ارتباط عق

  .نه اتحاد ،در ضمن، نشانه و حتى دليلى است بر اينكه اتصال است

 فهرست منابع

 الـدين الطوسـى االشـارات و التنبيهـات مـع شـرح نصـير ).1413/1993( سينا، حسين بن عبداّهللاٰ ابن ،

  .مؤسسة النعمان: سليمان دنيا، بيروت: تحقيق

 وكالة المطبوعات: ، كويت) ضمن كتاب ارسطو عند العرب( نصافاال ).1978( ـــــــــــــ .  
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 فكر روز: صفری، تهران مهدی قوام: ، ترجمهبرهان شفا ).1373( ـــــــــــــ.  

 دانشـگاه : احسان يارشاطر، همدان: ، مقدمه و حواشى و تصحيحپنج رساله ).الف 1383( ـــــــــــــ

  .سينابوعلى

 العرب دار: ، القاهرةسع رسائل فى الحكمة و الطبيعياتت ).1326( ـــــــــــــ.  

 مكتبـة االعـالم : الـرحمن البـدوی، بيـروت عبـد: ، مقدمه و تحقيـقالتعليقات ).1404( ـــــــــــــ

  .  االسالمى

 بيدار: ، قمسينارسائل ابن ).1400( ـــــــــــــ.  

 دانشـكده ادبيـات : ضياء اولكن، اسـتانبول حلمى: ، به اهتمام2سينا رسائل ابن ).1953( ـــــــــــــ

  .استانبول

 نا بى: ، تهران)هامش شرح الهداية االثيرية( سينارسائل اخرى البن ).1313( ـــــــــــــ.  

 رساله ديگر سه ه همراه ب(اد االهوانى ؤف: مقدمه و تحقيق ،رسالة احوال النفس). 2007( ـــــــــــــ

  .ليونبيب دار: ، پاريس)سينااز ابن

 سيد محمد مشكوة، : ، مقدمه و حواشى و تصحيحنامه عاليى طبيعيات دانش ).ب 1383(ــ ــــــــــ

  . سينا دانشگاه بوعلى: همدان

 القلم دار: ، بيروت الرحمن بدوى عبد: ، مقدمه و تحقيقعيون الحكمة ).1980( ــــــــــــ.  

 بيدار: ن بيدارفر، قممحس: ، مقدمه و تحقيقالمباحثات ).1371( ــــــــــــ.  

 مؤسسه مطالعات اسالمى: عبداّهللاٰ نورانى، تهران: ، ترجمهالمبدأ و المعاد ).1363( ــــــــــــ.  

 دانشگاه تهران: پژوه، تهرانمحمدتقى دانش: النجاة، مقدمه و تحقيق). 1379( ــــــــــــ.  

 مركز النشـر : زاده آملى، قمحسنحسن : ، تحقيقالنفس من كتاب الشفاء ).1417/1375( ــــــــــــ

  . التابع المكتب اِالعالم االسالمى

 الجيل دار: ، بيروتسينااالتجاه االشراقى فى فلسفة ابن ).1994/1414( بالى، مرقت عزت.  

 ترجمـه)سرح العيون في شرح العيون( ل نفس و شرح آنئعيون مسا ).1380( زاده آملى، حسنحسن ، :

  .قيام: جا ، بىابراهيم احمديان و ديگران

 12، شمعرفت فلسفى: در، »شناسىحواس باطنى از منظر معرفت«). 1385( زاده، محمدحسين.  

 نا بى: ، طهرانسينااز ارسطو تا ابن ءعقل در حكمت مشا ).1349( مرادداوودی، على.  

 انجمن   :انزاده، تهر نجف: مقدمه و تصحيح ،)الفخر الرازی( شرح االشارات ).1384(الدين  الرازی، فخر

  . آثار و مفاخر فرهنگى

 المدارس و المذاهب و االتجاهات ( 2 ج ،الموسوعة الفلسفية العربية ).1986-1365/88-67( زيادة، معن

  .معهد االنماء العربى: جا ، بى)و التيارات

 نشر البالغة: ، قمشرح االشارات و التنبيهات مع المحاكمات ).1375( الدين الطوسى، نصير.  

 مركـز نشـر : مرتضـى اسـعدی، تهـران: ، ترجمـهسير فلسفه در جهـان اسـالم ).1372( اجدفخری، م

  .دانشگاهى
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 20ذهـن، ش: ردزاده، مرتضـى فتحـى: ، ترجمه»عقالنيت در فلسفه اسالمى« ).1383( ــــــــــــ ،

  . 134-121ص

 رجمـهت، »سـيناشناسـى ابـنساختار بسط تدريجى معرفـت: حدس و فكر« ).1387( گاتاس، ديمتری :

  .210-179ص، 29ش ،االهيات و حقوق: درزاده،  اّهللاٰ كريمرحمت

 محسـن : ، تحقيـق و نگـارش2و1، جترجمـه و شـرح برهـان شـفا ).1384( تقىمصباح يزدی، محمد

  .مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى: غرويان، قم

 ظيم و نشر آثار امام خمينى، مؤسسه تنتقريرات فلسفه امام خمينى ).تا بى( موسوی اردبيلى، سيد عبدالغنى .  

 حكمت: ، تهران1، جتاريخ فلسفه اسالمى ).1386(اليور ليمن،  ؛نصر، سيد حسين .  
 A number of Orientalists under the Patronage of International Union of 

Academies (1986). The Encyclopedia of Islam, E.  J. Brill. 
 Craig, Edward (1998). Routledge Encyclopedia of Philosophy: Routledge. 
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 Edwards, Paul (1972). The Encyclopedia of Philosophy , Macmillan 

Publishing Co. 
 Nuseibeh, Sari (1989). Al-Aql Al-Qudsi: Avicenn's Subjective Theory of 

Knowledge, Studia Islamic, no. 69, pp. 39-54. 
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 ها نوشت پى

                                                            
ای قابـل دفـاع نظريه  –ندهای خدا هم باشند يا نباشاعم از اينكه واسطه –نظريه عقول حاكم بر اجسام آسمانى .١

 -هم به لحاظ تجربى و هم بـر پايـه آيـات قـرآن  –است؛ چراكه شواهدی از شعور و آگاهى در همه موجودات

 .وجود دارد
بر اساس دو عبارت از مباحثات كه در يكى، سخن از تضرع عقل بـه مبـدأ واهـب و فيضـان صـورت در نتيجـه . ٢

، و در ديگری، فكر را )254.، ش111ص(ل به صورت عقلى است حدس يا كمك قوای ديگر هنگام اشتياق عق

 ).600.، ش201ص(نوعى تضرع دانسته است 
كاركرد عقـل در «ميزان تأثير متفكره و عقل روی صورت علمى، مسئله مهمى است كه به بحث مستقل درباره . ٣

شود؛ چـون تعيـين  اشاره مىدر اين نوشتار و در ضمن همين بحث، به كليات آن . شودمربوط مى» ادراك عقلى

  .گيرد، بر حسب ميزان كار عقل و قوای بشری روی صورت علمى است ای كه اتصال صورت مىمرحله

 .سازیمفهوم وتجريد  عمليات. ٤
يكى از تفاسير ممكن اين اسـت كـه نفـس  اما. داردمستقل نياز به بررسى  »كمال«سينا در خصوص ديدگاه ابن. ٥

، بـه شـودنياز مـىاز حس بى ،پس از گذشتن از مراحل حس و متفكره و بما هو معقول هنگام درك هر معقولى

؛ )چون نفس حيوانى، مجرد نيسـت(شود  يابد و به تجرد نائل مىرسد، به صورت عقلى دست مىمرتبه عقل مى

 .رسدحيث به كمال مى چنداز  يعنى
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شده هم ل، اتحاد نفس با صورت معقول يا صورِت افاضهدر اينجا، عالوه بر تصريح به رد اتحاد نفس با عقل فعا. (٦

سـينا خـود نفى شده، داليل آن قابل تطبيق با اتحاد با عقل فعال است؛ و دليل ديگر اينكه گاهى به نظـر ابـن

  ).شده شود نه صور افاضههای آن، معقوِل نفس مىعقل فعال و صورت

  .شده است اشاره 59، بدوی، صالتعليقاتنظير اين مضمون، در . ٧

ترتسـم فيـه ) ان(االتصال بالمبادی العقلية اعنى قبوًال لها من العقل الفعال و ( 340: 1417سينا، ابن: برای نمونه. ٨

اذا وقع بين نفوسنا و بينه اتصال ّما ارتسـم منـه فيهـا ( 401-٢/400: ١٤١٣همو،  ؛)الصور التى فى العقل الفعال

 .)الصور العقلية الخاصة
النفس الناطقة اذا طالعت تلك الصـور الخياليـة و اتصـل بهـا نـور العقـل الفعـال ( 322: 1417همو، : نهبرای نمو. ٩

الرجـوع  -اذا تعلم و اقبلت النفس على جهة النظر( 337: ؛ همان)استعدت الن تحدث فيها مجردات تلك الصور

 ). اتصل به ففاضت منه قوة العقل المجرد –الى المبدء الواهب 
يك پژوهش مستقل است؛ و بنابراين در اينجا از  راق بودن يا نبودن اين امر، از نظر نگارنده، مسئلهكشف و اش. ١٠

 . شودنكات ديگِر اين تفسير استفاده مى
رسد و يك كمـال بـه دسـت هايش مىای به يكى از خواستهای و دارا شدن هر صورت عقلىعقل با هر افاضه. ١١

  .آوردمى

ناخت عقلى با مفاهيم مجرد سر و كار داريم، هم مفهوم بايد شايستگى مجرد شـدن كامـل به دليل اينكه در ش. ١٢

  .را پيدا كند و هم نفس كه پذيرنده آن است

  .يابى استعقل فعال، عالم قدس ناميده شده، تأييدی بر اين مصداق 401، ص 13. ، ف3. اينكه در اشارات، ط. ١٣

خواب ديدن، علم غيـب در بيـداری و در حالـت (ق در خواب و بيداری در اينجا بحث از اثر روحانى عقول مفار. ١٤

اسـت كـه قـانون اتصـال و ) مريضى، وحى يا علم وحيانى پيامبر، و معلومات و مشهودات عارف در حال خلسه

گونـه  سـينا در ايندر خصوص شناخت عقلى و معمولى هم ساری است؛ به بيان ديگر، اگر ابن ،ماهيت و اثر آن

 .ان با عقول، معتقد به ارتسام باشد، در ادراكات معمولى قطعًا چنين باوری داردروابط انس
  .شودسينا درباره ادراك كه شامل ادراك عقلى هم مىتعبيرهای مختلف ابن. ١٥

 .ارتسام صور، درباره عقل قدسى است كه به طريق اولى درباره عقل غيرقدسى صادق استدر اينجا، مسئله  .١٦
شود يا عقل، به مهم در مقوله ارتباط با عقل فعال اين است كه صورت، از عقل فعال افاضه مى يكى از مباحث. ١٧

  . سينا و شارحان در اين زمينه نياز به واكاوی داردتعبيرات ابن. كند صورت موجود در عقل فعال علم پيدا مى

، و )124: ب 1383سـينا، بـنا(از مؤيدات اين تحليل، يكى، مبدأ دانسـتن محسوسـات و خيـاالت و وهميـات . ١٨

: 1413همـو، (ديگری، علت بعيد و متوسط و تام بودن عقل هيوالنى و بالملكه و بالفعل نسبت به اتصال اسـت 

بنـدی نقش عليت برای هر يك از مراحل پيش از اتصال، درجه: بندی اين دو مطلب اين است كهجمع). 2/402

  . شده و شدت و ضعف دارد

كمال از راه شناخت برهـانى يـا  -سينا از ديد ابن –كم، دو درجه كلى آن جاتى دارد و دستكمال نفس نيز در .١٩

 .عقلى، و عرفانى است
در اين تحليل معنايى عام و خاص از اتصال، مفاهيم و مفـادی چـون توجـه و اقبـال و تـأثر و ارتسـام كـه در . ٢٠

 .نيز تفهيم و توجيه بيشتری شده است سينا در باره اتصال وجود داشتبندی سخنان ابنگزارش و دسته
اند و نـه علـت  در برخى موارد، محسوسات و خياالت و وهميات، مبدأ معقوالت و سبب فعليت آنها دانسته شده. ٢١

  ).124: ب 1383همو، (معّد 
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 در خارج تفاوتى نيست؛ چون حتى اگر اتصال را مساوی با نقش بستن صورت در» در اثر آن«يا » در آن«بين . ٢٢

ايـم و از آن بدانيم، تنها به تقدم رتبِى اتصال قائل شـده) علت حقيقى يا جزو اخير علت(عقل هم نگرفته، علت 

  .نظر زمانى، اين نقش بستن، در حال اتصال رخ داده است

 .بين اشراق و افاضه هم در جای خود تفاوتى در نظر گرفته شده كه قابل تقسيم به دو مرحله يا واقعيت است. ٢٣
عقل فعال  .عقل فعال مانند خورشيد است و لذا يا خوِد نور است يا منبع نور؛ ب. الف: اين جمله دو مفهوم دارد. ٢٤

شود كه عقل فعال را به خورشيد تشبيه كرده اسـت مفهوم نخست از جمالتى برداشت مى. نور يا منبع نور است

ری كه به روشنى از نـوردهى عقـل فعـال و نـور آن تعابي. الف :؛ و مفهوم دوم از)321: ١٤١٧سينا، مثًال در ابن(

اينكه در چند جا، مراتـب . ؛ ب)216: ١٤٠٠همو،  ؛321: ١٤١٧همو،  ؛111 :٢٠٠٧مانند همو، (سخن گفته است 

؛ ٢/391: ١٤١٣همـو، : از جمله( عقل انسان با نور و آيه نور مطابقت داده و عقل فعال هم نار دانسته شده است

اگر عقل انسان نور باشد، نور بودن عقل فعال اولويت دارد؛ افزون بر اينكه آتش  حال). 127-126: ١٣٢٦همو، 

 .هم مانند خورشيد هم نور دارد هم گرمى، اما قراين نشان مى دهد كه نور آن مد نظر است
و  اسـت،» معقـولِ «ها و حقايق مجرد و به صورتى بالفعل، دربردارنده صورت. ماهيت آن عقل است چون، الف. ٢٥

قدرت نور از  .ب؛ )321: ١٤١٧همو، : با استفاده از(آيد لذا عقل بالفعل و دربردارنده مبادی اين صور به شمار مى

-صعود مـى »نور«شود و متقابًال نفس به جهان علت نخستين به سلسله مراتب هستى از جمله عقل منتقل مى
اثر آن عقل است؛ بنا بر اينكه معقـوالت  و). A Number of Orientalists, 1986, v. 8: 122, 123(كند 

  ).112 :٢٠٠٧سينا، ابن( كندو عقل بالقوه را بالفعل مى

در تطبيق مراتب عقل با نور و آيـه نـور كـه . منظور از عقل در اينجا، اثر عقل يعنى تعقل و صورت عقلى است. ٢٦

ل و نور دوم را به نفس تفسير كرده عقل مستفاد نور على نور دانسته شده، شيخ طوسى، نور اول را صورت معقو

آمده كه قوه نظری با نوردهى عقل فعـال از قـوه بـه فعـل  نجاتدر ). ، متن و شرح٢/391: ١٤١٣همو، ( است

شود كـه در مالحظه مى). 394( كند، صورت معقوالت است رسد و اين فعليت كه عقل فعال به آن افاده مىمى

 .ل فعال بر هم تطبيق داده شده استاينجا فعليت و صورت معقوالت و نور عق
شـروق عقـل فعـال، يعنـى : در عبارت زير، يكى بودن اشراق و افاضه به لحاظ واقعيت نشان داده شـده اسـت. ٢٧

  ).24: ١٣١٣همو، (فيضان صورت، از آن، در نفس است 

و كلـى و  كلى و معقول شدن، يعنى صورت علمى كه به مرحله اتصال رسـيده، هنـوز جزئـى و خيـالى اسـت؛. ٢٨

معقول بالفعل شدن، يعنى اين صورت جزئى و خيالى، با نگاهى ديگر، كلى و معقول بالقوه اسـت كـه بـا عقـل 

ای و در حد درك خيالى تجريد شده كه رسد؛ و مجرد شدن كامل، يعنى اين صورت، تا اندازه فعال به فعليت مى

  ). سينات مختلف ابنبنا به تعبيرا(شود با اتصال به عقل فعال، كامًال مجرد مى

؛ 57: ١٤٠٠؛ همـو، 124: ب ١٣٨٣؛ همو، 43 :١٩٨٠؛ همو، 24: ١٣١٣؛ همو، 322-321: ١٤١٧همو، (: از جمله. ٢٩

هـا بالفعـل های بالقوه متصل شـود يـا برسـد، ديـدنىخورشيد به ديدنى) شعاع(هر گاه اثر . )112: ٢٠٠٧همو، 

 ركه بـ] اشراق[شود افاضه مى) اثر و نوری(ای قل فعال هم قوهاز ع. شود شوند و چشم هم بيننده بالفعل مى مى

  . كندو آنها را بالفعل معقول مى )تسيح(جاری شده متخيالت، 

مطالعـه ( )322: ١٤١٧همو، (؛ )شوندمعقوالت از فيض االهى در نفس مرتسم مى( )64: ١٣٢٦همو، ( :از جمله. ٣٠

فعـال، بـه  أمبـد( )336: همـان(؛ )از عقل فعال افاضه شـود كند تا صورت مجردصور خيالى، نفس را آماده مى

  ).كندحسب طلب نفس، صورتى بعد صورتى افاضه مى



 

 


