
  
  

  

 بره تكي با يال، اراده و عقل در حصول مفهوم عقليسهم صور خ

   نفس ارسطوي فلسفه
  

  ∗∗                                       رضا برنجكار   ∗مهدي مطهري
  

  چكيده
 بدون توجه ،در باب ادراكات  بسياري از فيلسوفانيتبارشناسي و فهم دقيق آرا

ممكن  ر باب چگونگي حصول مفهوم عقلي، دخصوص به ، ارسطو عقلي نظريهبه 

و نيز   آثار ارسطومتن تكيه بر بازخوانيبا   در تالش است اين نوشتار.نيست

ي مفهوم عقل )الف: كندله ارائه أتفسيري نو از مس ،شناسي ارسطومحورقراردادن نفس

در اين دستگاه،  )ب؛  محضي  عاقلهي  نه قوهاست  انسان دستگاه شناختيحاصلِ

 بلكه ، بالقوه نه عقل بيروني است نه عقل دروني محض معقوالتبخشِ فعليتعامل 

 )ده و عقلحس، خيال، ارا(  انسانشناختيِ دستگاه  مختلفهاي بخشهريك از 

 ادراكات از گيري شكلفرايند  ) ج؛دارند نقش شدن معقول بالقوه نحوي در بالفعل به

 مختلف دستگاه هاي بخش يها كاركرد بلكه،كند پيروي نمييالگوي طولي واحد

 ي خيال،يحسقواي مرز مشخصي ميان توان   نميكه طوري به ،اند تنيده  درهم شناختي

با همان ادراكي كه  ، از منظر ارسطو.ترسيم كرد يشانها كاركردنيز ميان  و ي عقلو

  . يمياب ، ذات كلي و خالص آن را نيز درمييمياب  جزئي محسوس را درميشيء

  .مفهوم عقلي .5عقل فعال،  .4خيال،  .3 نفس، ي فلسفه .2ارسطو،  .1:  كليديهاي واژه
  

  مقدمه. 1
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طو در دو دو اثر ارس.  فلسفي باشدهاي موضع بسياري از د مرجعتوان ز هم مينگاهي كه هنو
و فلسفي حاكم بوده  بيش از هفده قرن بر مجامع فكري ، نفس ي ه اخالق و فلسف ي گستره

 جز بهو،  نفس ارسطي فلسفه ادراكات در ي مسأله.  براي گفتن داردهايي حرف است و هنوز هم
كه اعتبار خود را از دست داده است، هنوز هم در مراكز فكري و  ،هاي فيزيولوژيك آن تبيين

 اين توجه بيشتر به اين دليل است 1.گيرد  در كانون توجه قرار مي شده،دست به دستفلسفي 
اب نسبت ميان حس  در بخصوص به ادراكات ي يابي بسياري از مباحث بارز در حوزه كه ريشه

م روشني  به فرجا، ارسطوهاي ديدگاه بدون عنايت به گيري ادراكات،  فرايند شكلو عقل و نيز
ارسطو بهترين گواه بر اين  عقل ي نظريه دو هزار و پانصد ساله بر شرح و تفسيرهاي. رسد نمي

 عقل ارسطو، ازجمله چگونگي حصول مفهوم ي بدون داشتن دركي روشن از نظريه .استنكته 
آشكار  در اين باب افق و مخالف پس از ويعقلي، زواياي پنهان آراء بسياري از فيلسوفان مو

 .نخواهد شد

 عقل نزد ي مسألهشناختي  عقل و نيز ويژگي روشي دربارهبهام و اجمال كلمات ارسطو ا
 توان از عوامل مؤثر در برپايي  مي، كه در مرز ميان طبيعيات و مابعدالطبيعه قرار دارد راارسطو

 كه ،شده انجام هاي پژوهشخالف  به .1:  استددرصدوشتار ناين  . دانست ميان شارحاننزاع
اند، بر تحليل متن آثار يا جمع ميان تفسيرها بودهو  تقرير يا دفاع از تفسيري خاص درصدد

  روي نگارندگان بوده، اگرچه تفسيرهاي گوناگون شارحان ارسطو پيش2ِارسطو متمركز شود
  وداشته باشد شناسانهنفس يردرويك. 2ها اشاره خواهد شد؛   بدان،و در صورت نياز است
شناسانه   كه به رويكرد شناخت، را مفصلي همچون تعريف، تجربه و استقراهاي بحث ي هصفح

 - 15ب99: 15( تحليالت ثاني از دفتر دوم 19ارسطو بيشتر در فصل   ونيازمند است
 هاي خلط تا از بسياري نگشايد ،بدان پرداخته )17ب100 - 1ب100، 17الف100
يابد و در پايان با   ارسطو در طبيعيات پرورش ميشناسيِ نفس.  اجتناب شودناسانهش روش
  3.رسد  عقل به مرز مابعدالطبيعه ميي مسأله

 4حركتي يا چه تغيير و افتد كند چه اتفاقي برايش مي از منظر ارسطو، انساني كه تعقل مي
ماهيت فكر و تعقل : سي كرد را بررمسألهتوان اين   مي،دهد؟ با طرح چند پرسش در او رخ مي

معناي انفعال است عامل فعليت آن  شناسي ارسطو چگونه تبيين شده است؟ اگر به در نفس
 عاقله ي يافتن معقوالت بالقوه دارند؟ آيا قوه ر خيال و اراده چه نقشي در فعليتچيست؟ صو

 بخشي دارد؟ ماجراي عقل فعال چيست؟ وحدت قواي نفس چگونه با سهمي در فعليت
پس از اشاره به ماهيت در اين نوشتار، كاركردهاي مختلف حس، خيال و عقل سازگار است؟ 

 خواهيم يافتن معقوالت بالقوه  مؤثر در فعليتهاي فكر، ابتدا جداگانه به هريك از مؤلفه
تنيده   نيز درهمها آنتنيدگي كاركرد قواي نفس، بررسي  ، با الهام از درهمتدريج بهاما ؛ پرداخت
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نحوي، اما   خيال، عقل و اراده هريك به ارسطو صوري هرسد در انديش نظر مي  به. د شدخواه
  .كنند بخشي به معقوالت بالقوه ايفاي نقش مي ، در فعليتتنيده درهم صورت به

  

  ماهيت فكر. 2
.  ارسطو از فكر است7، نه منطقي6ِناسانهشطبيعتاين شرح .  استبخش كمال 5 انفعالفكرْ

 قوه ي هاين تبيين بر ايد. جويد  سود مياحساس با آن ي ه از مقايس،ن ماهيت فكراو براي تبيي
يافتن امر بالقوه است از آن حيث   فعليتتغييرْ «.1: ارسطو بر آن است كه. توار استو فعل اس

 امر بالقوه در دو مرحله .2 ؛)6ب201، 33 - 28الف201 ؛11ب201: 15 (»كه بالقوه است
كمال اول مانند داشتن علم (كند   آن به كمال اول و كمال ثاني ياد مييابد كه از فعليت مي

 27 ب412، 23 - 22 و 11 - 10 الف412: 15 ()كاربردن آن علم است و كمال دوم مانند به
 تغييري است كه شيء» استحاله «.3؛ )1ب - 22 الف417، 34 - 30 ب417، 1الف413 -

تغييري است كه سبب كمال » انفعال«كند و   پيشين خود پيدا ميكيفيت باكيفيتي متضاد 
 در احساس، .4؛ )3الف418 - 34ب417، 16 - 15 و 6 - 2ب417: 15 (شود خود موضوع مي

 بيروني شيء با تأثير حسي ي  چراكه قوه، بلكه انفعال است، استحاله نيستداده رخ تغييرِ
 يابد  و كمال مي ارتقا،بندد ر ميكا كند، بلكه مانند كسي كه علم خود را به كيفيتش تغيير نمي

درست «و  )22ب429: 15 (»خاصيتي انفعالي است«نظر ارسطو، فكر نيز   به.)20ب417: 15(
: 15 (»كند استحاله پذيرفته است  فكر ميكه هنگامينيست گفته شود كه انسان متفكر 

مفسد و : ترشد، انفعال دو نوع اس بيان ابن به.  استبخش كمالانفعال  پس فكرْ. )8 - 7ب417
 ،پيداكردن به آن پذيرفتن از معقول و علم  چراكه با انفعال انفعال متمم است،انفعال عقلْ. متمم

    .)376: ، ص1 (گردد  بلكه تام و كامل مي،شود فاسد نمي
 محسوس و فعل شيء از فعل ، احساسي دهد؟ ارسطو دربارهفكر يا تعقل چگونه رخ مي

 شيءآيا فكر نيز حاصل فعل . )16 - 15 و 10 - 9 الف426: 15 (كند  ياد ميحسي ي هقو
 كار ادراكي حس و عقل وجود ي ه ميان نحوهايي تفاوت عاقله است؟ چه ي همعقول و فعل قو
خيال صور  بدون پرداختن به نقش ها پرسش چيست؟ پاسخ به اين ها تفاوتدارد؟ منشأ اين 

  .  ممكن نيستبخشي به معقوالت بالقوه در فعليت
  

  بخشي به معقوالت بالقوه  در فعليتخيال صورقش ن. 3

 اش مورد بحث  ادراكيي ه جنبجا  كه اين، است8 تحريكيتخيل داراي دو نقش ادراكي و
 چيزي را ،تواند بدون حس  نميكس هيچ« فكر وابسته به احساس است، چراكه ،ويي ازس.است

حركتي است ناشي از ) 9اسيافانت( تخيل ،ديگر سوي و از)7 الف432: 15 (»بياموزد يا بفهمد
 مانند و محتوايي  حسي باقي ميهاي اندام در ، كهصور خيالآيا .  حسي هشدگي قو بالفعل



94 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  

بخشي به معقوالت بالقوه نقش   در فعليت10)6 - 5 و 2الف429: 15(  صور حسي دارندمشابه
  د؟ندار

  : ارسطو در جمالتي آورده است
  .)16 - 15الف426: 15 (اند فعل حسي يك ي ه محسوس و فعل قوشيءفعل 

  . )17الف429: 15 (نسبت عقل به معقول بايد همچون نسبت حس به محسوس باشد
 يا فرايند باشد معقول شيء اگر شبيه احساس است، يا بايد فرايند متأثرشدن نفس از تفكر

   .)14 - 13 الف429: 15 (ديگري مشابه اين
   .)14الف432: 15 ( استخيال مستلزم وجود صور] مفاهيم اوليه [ها آنوجود 

  . )2ب431: 15 (انديشد  ميها صورت به در بستر صور خيال عاقله ي هقو
: 15 ( آن آگاهي بايد همراه با صورتي خيالي باشد،شود وقتي عقل از چيزي آگاه مي

  .)8 - 7الف432
 .2محصول دو فعل حاس و محسوس است؛  احساس .1شود كه  ز اين كلمات استفاده ميا

 .3 معقول هم نسبت به عقل دارد؛ شيء محسوس نسبت به حس دارد شيء نقشي كه همان
 يصور ( معقولشيء محسوس چيزي است كه بالقوه داراي صورت حسي است، پس شيء
 خيالي منشأ هاي صورت .4؛  نيز چيزي است كه بالقوه داراي صورت عقلي باشد)يخيال

 ي نداشته باشد مفهوم عقلي هم ندارد؛ يعني كسي كه صورت خيال،اندوجودي مفاهيم عقلي
  بلكه صور خيال،كند عقل در خأل كار نميمعناكه   خيالي بستر تفكرند، بدينهاي صورت .5

 كاري  صور خيالعقل بدون همراهي.  مفهوم عقلي همراه عقل استگيريِ هنگام تفكر و شكل
  . برد از پيش نمي

 بلكه در ،معقول بالقوه حامل نهات نه  خيال فوق، صورهاي برداشت كلمات و بنا بر
د، چراكه براي تعقل به دو فعل كن آن و حصول مفهوم عقلي نيز به عقل كمك ميشدن  بالفعل

بخشي   در فعليت خيالبنابراين صور؛ و فعل عقل) صورت خيالي( معقول شيءفعل : نياز است
  كند؟  اي نقش ميبخشي ايف صورت خيالي چگونه در اين فعليت. اند فعالالقوه ببه معقول

ه دو طريق در توان فهميد كه صورت خيالي ب  فوق ميهاي برداشتباز از كلمات و 
   :كند  ميي نقش بالقوه ايفاكردن معقول بالفعل
 خيالي هاي صورتكارافتادن عقل بايد همراه با  ه و بند خيالي بستر تفكرهاي صورت) 1
 عقلي مفهوم خيالي به هاي صورتدرنگ از   بي، ادراكاتدر فرايند حصولمعنا كه  بدين. باشد
 بلكه عقل پس از ،فرايند تعقل دفعي نيست. شود  طي ميتدريج به بلكه اين فاصله ،رسيم نمي

آوردن  دست عقل تا به. كند ، فرايند تعقل را آغاز مي) بالقوهمعقول( خيالي هاي صورتحصول 
محصول عقل در . دهد امه مي به كار خود اد، خياليهاي صورتمفهوم محض عقلي در بستر 
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 را به »انسان« مفهوم محض كه وقتيعقل تا .  خيالي استهاي صورت آميخته با اين فاصله 
  .  انسان دست بكشدآن و اين خياليِ هاي صورتتواند از  دست نياورده، نمي

پردازد؟   ميهاق عقل كلي است پس چگونه به جزئيممكن است اشكال شود كه متعل
 فراتر از  بلكه،وردآ دست نمي   را بهها چيست؟ پاسخ آن است كه عقل جزئيفرقش با خيال

صورت خيالي مركب، يك و نه  آوردن صورت عقلي دست ، براي بهشده حاصل هايآن، با جزئي
 ، بسيط كار كندهاي صورتخيال هرچه با . آيد برنميخيال  ي قوه؛ كاري كه از 11كند كار مي

 خيالي در هاي صورتنقش نخستين پس . مفهوم عقلي دست يابد نخواهد توانست به گاه هيچ
آيا تنها . كند يم بالقوه اين است كه بستر الزم را براي كاركردن عقل فراهم شدن معقول بالفعل

  شود؟  دهد يا از طرف خيال نيز فعلي انجام مي عقل است كه فعل انجام مي
ا خيال كه اكنون با صورش يو ( خيالي هاي صورت نقش دوم ،پاسخ به اين پرسش) 2
 آنچه بنا بر، زيرا اندداراي فعل)  معقولشيء (صور خيال. را نشان خواهد داد) شده استمتحد 

)  ب؛است»  معقولشيءفرايند متأثرشدن نفس از «تفكر ) از ارسطو در باال نقل شد، الف
)  محسوس به حس است؛ جشيءبه عقل مانند نسبت )  خيالصور( معقول شيءنسبت 

 معقول شيء، درنتيجه.  استحسي ي ه محسوس و فعل قوشيءاحساس ناشي از فعل 
تواند داراي فعل   وقتي ميشيءالبته .  داراي فعل و نقش علّي است، محسوسشيءهمچون 

كه خيال  (طوركلي به حسي ي ؟ قوهاند بالفعل يا صور خيالْآ. باشد كه خودش امر بالفعل باشد
كسب صور محسوس هم داراي كمال اول است و هم كمال ، پس از )هم بخشي از آن است

يافتن امر بالقوه  همان فعليت» كمال«. )29 - 27ب412، 23 - 22 و 11الف412: 15 (دوم
  .تواند داراي فعل باشد  كه مي،بنابراين ما اكنون دستگاه حسي بالفعل شده داريم؛ 12است

بخشد؟   عاقله صورت عقلي ميي شود؟ آيا خيال به قوه اين فعل دروني چگونه انجام مي
در عقل به حس  كار ي ه لكن بر اساس همانندي نحو.در آن نيست چنين توانايي يقين به

 شيء.  محسوس استشيءتوان گفت كه فعلش مانند فعل  مي ،دستگاه شناختي انسان
   چراكه آنچه دارد صورت خارجي، ببخشدحسي ي هتواند صورت حسي به قو محسوس نمي

كار افتد و   بهحسي ي  محسوس اين است كه سبب شود قوهشيءفعلِ . رت ذهنياست نه صو
صورت خيالي نيز فعلش .  حسي تبديل كندصورت  به يك مبدل، صورت خارجي را ي مثابه به

شود عقل به كار افتد تا كار   بلكه سبب مي، عاقله ببخشدي اين نيست كه صورت عقلي به قوه
صور خيالي ) بدون نياز به عقل فعال بيروني(؛ يعني خود عقل را انجام دهد) تعقل(خاص خود 

  .را به صور عقلي تبديل كند
 از دو  صور خيال.2وجود صور خيال است؛  وجود مفاهيم عقلي وابسته به .1 بنابراين

تر و همراه با عقل در بس) الف: كند  ميايفاي نقشبخشي به معقوالت بالقوه  طريق در فعليت
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شود عقل   فعلي كه سبب مي؛اند فعل خود داراي صور خيال) كند؛ ب مي تعقل صور خيال
  . فعل خاص خودش را انجام دهدبتواند 
  

  ي عاقله در پيدايش مفاهيم عقلي نقش قوه. 4
ديگرسخن، عقل چگونه  دهد؟ به  عاقله چگونه فعل خاص خودش را انجام مي ي قوه

 به اين پرسش پاسخ داده شود اي گونه به كند؟ تالش خواهد شد معقوالت بالقوه را بالفعل مي
در باب  ويژه به ، عقل ارسطوي كه موضع اين نوشتار در برابر تفسيرهاي گوناگوني كه از نظريه

 در اين مجال ها آن روشن باشد؛ تفسيرهاي مفصلي كه ذكر ، استشده ارائهعقل فعال 
  .گنجد نمي

   13ماجراي عقل فعال. 1. 4
 ي هوسيل بههميشه امر بالفعل از امر بالقوه «كند كه  د مي تأكيمتافيزيكارسطو در 

 5فصل  3كتاب  درباره نفس او در .)25 - 24 ب1049: 15 (»آيد موجودي بالفعل پديد مي
، دو  يك كل وجود داردي مثابه بهكه در طبيعت  حيث آنما در هر گروه از اشياء، از«است آورده 

علتي كه ] و[لقوه تمام اشياء مندرج در آن گروه است اي كه با  ماده:يابيم عامل دخيل را مي
دومي نسبت به اولي همچون هنر نسبت به  (هاست آن ي  همهي ه يعني سازند؛مولد است

بايد هاي متمايز  اين مؤلفه«او معتقد است كه . )13 - 10 الف430: 15( »)اش است ماده
 داد و 4فصل وضيحش را در  كه ارسطو ت هست عقلي،سو يكاز. »درون نفس نيز يافت شوند

 عقلي هست با اين مشخصه ،ديگر و ازسوي» گردد تمام معقوالت مي«اش آن است كه  مشخصه
: 15 (ها كردن بالقوه اي است همچون نور در بالفعل و ملكه» سازد  معقوالت را ميي ههم«كه 

تبديل  چيز همه گفت كه عقل بالقوه به 3كتاب  از 4فصل ارسطو در  .)16 - 13الف430
، ها آن به ، بالفعلش هستند و وقتي بالفعل شدهاي متعلقشود و بالقوه هماني است كه  مي

بنابراين بايد دو عقل ؛ شدن نياز به عقل بالفعل دارد اما براي بالفعل؛ شود يعني صور، تبديل مي
  .)140: ، ص21 (در كار باشد

 ي مسأله ناچار بود كه ،طون افالي دليل رد نظريه دهد كه ارسطو به كويناس توضيح ميآ
افالطون بر آن بود كه ذوات اشياء محسوس، جدا از ماده، در . عقل فعال را به ميان بكشد

اما ارسطو كه ذوات ؛  وجود دارند، بنابراين نيازي به عقل فعال نبودحالت معقوليت بالفعل
در پي عاملي در خود داند، بايد  اشياء محسوس را موجود در ماده و داراي معقوليت بالقوه مي

  .)731: ، ص14 (ذهن بگردد تا اين ذوات را معقول بالفعل گرداند
استفاده » هاي متمايز بايد درون نفس نيز يافت شوند اين مؤلفه«از اين عبارت ارسطو كه 

 اند؟  مفسران ارسطو پذيرفتهي آيا اين تفسير را همه. شود كه آن عقل در نفس جاي دارد مي
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 آيا اين عقل ، مطرح بوده است كه از منظر ارسطوها پرسشچرا همواره اين اگر چنين است، 
در نفس انساني جاي دارد يا بيرون از آن؟ اگر در نفس است آيا وجودي مستقل از عقل 

 آيا خداست يا موجودي ، دو جنبه از امر واحدند؟ اگر بيرون از انسان استها آنمنفعل دارد يا 
جا منشأ اختالفات شد كه حتي شاگردان  تا آن مسألهسان؟ اين فروتر از آن و فراتر از ان

بالفصل ارسطو، همچون تئوفراستوس و اودموس، نيز در برداشت خود از عقل فعال توافق 
. داند تئوفراستوس بدون هيچ ترديدي عقل فعال را متعلق به طبيعت انساني مي. نداشتند
 شاگردان ارسطو كه ترين بزرگپس . داند  اودموس عقل فعال را با خدا يكي مي،ديگر ازسوي

اند نيز در همان موضوعي اختالف دارند كه تا به امروز  واسطه از استاد گرفته اين تعليم را بي
 اي كه ارسطو مسأله؛ نزاع در )313: ، ص17 (شديدترين نزاع را ميان مفسران برانگيخته است

اين اقوال و . به آن اختصاص داده است درباره نفس 3كتاب  از 5فصل  در تنها شانزده سطر را
   14. بيان شده استتفصيل به در آثار مختلف ها آناستنادات 

 به خواهد شد و در آثار ارسطو اجتناب نگريبخش از ،شده در اين نوشتار در تفسير ارائه
  .  مباني وي تكيه خواهيم كردي ه مستندات در سايي  ارسطو و ارائهي هروح كلي انديش

   عاقله ي وحدت و فرديت قوه. 2. 4
ي ميان  عاقله است و ايجاد دوگانگي  كه همان قوه انسان يك عقل دارد ارسطو،نظر از

 كه جايي آن ازبراي اثبات اين ادعا، .  در مقام تحليل است نه واقععقل فعال و عقل منفعل فقط
 اصلي او در ي مسأله  بايد ببينيم)89 - 85 :صص، 7 ( تأكيد داردمحوري مسألهارسطو بر 

  جا چيست؟ اين
 ، قوه و فعل را در تبيين فرايند انفعالي عقل وارد ساختي هدرست است كه ارسطو نظري

 اين نبود كه چون در طبيعت و صنعت فاعل درباره نفس، 3كتاب  از 5فصل  او در ي مسألهاما 
 خود بپرسد كه اي داريم پس در تعقل هم بايد فاعل مستقلي داشته باشيم و سپس از جداگانه

اين فاعل را » درون نفس«دانست كه بايد  او خود مي. آن فاعل جداگانه در تعقل چيست
تواند از دو   نمي، و چون به وحدت قواي نفس معتقد است)13الف430: 15 (جو كندو جست

 شروع 16الف430  ازواقع در اصلي وي در آن فصل ي مسأله. عقل مستقل سخن بگويد
در  (را اكنون )17الف430: 15 (»پذير مفارقت«ن فكر است كه عقل انسانيِ او در اي. شود مي

يافتن از طريق حصول معقوالت، چگونه پرواز دهد و از انسانِ  ، پس از كمال)پايان طبيعيات
 در كار نيست بالقوگيمركب از نفس و بدن جدا كند و به ابديت بسپارد؛ جايي كه ديگر هيچ 

. )24الف430: 15( »فناناپذير و جاودانه است« و )18الف430: 15 (» استيت فعلبالذات«و 
 برساند كه جايي  بهخواهد انسان طبيعي را در فرايندي استكمالي  ميدرباره نفس ارسطو در 

.  ديگر موضوع طبيعيات نباشد و سخن از او را مابعدالطبيعه و اخالق به عهده گيرد،پس ازآن
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درباره . زند از طبيعيات به مابعدالطبيعه و اخالق مي پلي است كه ارسطو درباره نفسكتاب 
 به موجودي شدن تبديل گزارشِ فرايند استكماليِ انسان طبيعي است براي نفس

شود كه سازوكار   وقتي شروع مي5فصل  ارسطو در ي مسألهبنابراين ؛ مابعدالطبيعي و اخالقي
تا . تعقل انجام شده است يعني  پاياني خود رسيده است؛ي پيدايش ادراكات انساني به مرحله

كه در مرز ،  از عقل ارسطوگفتن  سخن طبيعيات محض بوده است،ي كه عرصه ،اين جاي اثر
 دليلي وجود ندارد كه البته. ن است اكنون جاي طرح آنمود ونابجا ميمابعدالطبيعه قرار دارد، 

عقل فعالِ مستقل را برخي توان گفت كه نياز به  بنابراين مي .كنداذعان مستقل فعال  عقل به
  حس عقل بهسطحي ي ايسه اصلي ارسطو و مقي مسأله از خاصدليل تلقي  به شارحان ارسطو

  .اند وارد صحنه كرده
ديگر سخن، ما از ابتدا چيزي به نام عقل بالقوه در مقابل عقل فعال نداريم و آنچه  به

 جز بهكند چيزي  ياد مي )25الف430: 15( »عقل منفعل«ارسطو تنها در يك جا با نام 
 ،و پس از مرگ» فسادپذيرند«نيست؛ محصوالتي كه ) محصوالت نهايي حس(معقوالت بالقوه 

 بادنياآمده  به از همين روست كه كودك تازه. )26 - 25الف430: 15 ( نيستنديادآوري قابل
بالقوه، به فرض  زيرا عقل ، عقل بالقوه ندارد،عاقله دارد ي قوهبه اقتضاي انسان بودنش  كه آن

 همان معقوالت بالقوه نيست و اين كودك هنوز داراي جز بهكه وجودش را بپذيريم، چيزي 
ه تابع وجود صور خيال است و وجود صور معقول بالقووجود  نيست، چراكه معقوالت بالقوه

بنابراين  . حسي نداشته استي هاحساس است و اين كودك هنوز تجربوجود  تابع خيال
  . را بپذيريممستقل عقل سخن گفت، چه رسد به اين كه دو عقل ي هحتي از دو جنبتوان  نمي

 است و هنوز  عاقلهي قوه تنها چيزي كه داريم ،ممكن است اشكال شود كه اگر هنگام تولد
 و صور بالقوه ها مثال عاقله را جايگاه ي اي در كار نيست، پس چرا ارسطو قوه معقول بالقوه

حصول صور  صورِ معقول پيش از بالقوگي؟ پاسخ آن است كه )28 - 26الف430: 15 (داند مي
 حصول صور خيال پس از ها آن بالقوگي پيش از حصول علم است و بالقوگي مانند ،خيال
 خام ي ه داراي معقوالت بالقو، عاقله در بدو تولدي قوه. كار بستن علم ه پيش از ببالقوگيمانند 
 نكرده ري است يا مانند كسي كه هنوز علمي حاصل مانند كودكي كه مستعد سردا؛است
 ،شود كه پس از طي فرايندي اي مي  داراي معقوالت بالقوه، پس از حصول صور خيال اما،است

 مانند فرد بالغي كه مستعد سرداري است يا ؛شدنند  بالفعلي هاند و آماد اكنون پخته شده
 معقوالت نيز مانند بالقوگي. استكاربستن آن   بهي كسي كه علم را حاصل كرده و آماده

مقر «گفتن از   سخن،بنابراين پيش از حصول صور خيال ، داراي مراتب است، عقلبالقوگي
  .، به يك معنا، سخني افالطوني است و با مباني ارسطو سازگار نيست» و صور بالقوهها مثال
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 ديگري در فرايند ايم و عقل  عاقلهي نتيجه آن كه ما از بدو تولد داراي يك عقل يا قوه
 خود كه اين عاقله بدون ي اكنون پرسش اين است كه قوه. پيدايش مفاهيم عقلي در كار نيست

  بخشِ معقول بالقوه باشد؟ تواند فعليت  چگونه مي،هنوز بالفعل شده باشد

   عاقلهي فعليت قوه. 3. 4
 ارسطو ي واياي پنهان انديشه برخي از ز)1الف430: 15 ( عاقله به لوحي تشبيه قوه

 حدنفسه، فعليت دارد و در مقايسه با  في كه لوح،طور همان. كند  عقل را آشكار ميي درباره
 معقوالت، بالقوه د فعليت نخستين دارد و در قياس با عاقله نيز خوي  قوه،ها بالقوه است نانوشته

له را  عاقي اين سخن كه ارسطو قوه. تعين نيست  محض بيي  عاقله يك قوهي پس قوه. است
.  ملتزم باشدها آنتواند به  داند، لوازمي دارد كه ارسطو نمي  همان معقوالت بالقوه ميصرفاً

 اگر انساني، به هر دليل، هيچ صورت خيالي در ذهن نداشت و بنابراين معقوالت كه اينازجمله 
يا آمده است  عاقله ندارد؟ آيا كودكي كه تازه به دني توان گفت كه او قوه بالقوه نداشت، آيا مي

 عاقله ندارد؟ اگر بگوييم ي قوه اي داشته باشد و هنوز احساسي حاصل نكرده تا معقول بالقوه
 بدين معناست كه هنوز نفس ناطقه ندارد و اگر هنوز نفس ناطقه ، عاقله نداردي هنوز قوه

مشكل تواند كليد حل   مهم است كه ميقدر آناين نكته . ندارد پس هنوز به دنيا نيامده است
 ي اگر بتوانيم همين مقدار فعليت را پيش از تفكر براي قوه. عقل فعال در كلمات ارسطو باشد

   داريم؟)عقل فعال( امر بالفعل بيروني ديگر چه نيازي به ،عاقله قائل شويم
ارسطو .  بينايي مقايسه كنيمي  عاقله را با قوهي شود كه قوه تر مي اين برداشت وقتي واضح

بردن كار  آن نيز يكي از قواي نفس است، كمال اول و بههرحال بهكه  ، بينايي راي  قوهداشتنِ
: ، ص11 ( فعليت نخستيناست و كمال اولْكمال مساوق با فعليت . داند آن را كمال ثاني مي

 ي  قوه، بينايي كمال اول استي اگر قوه. )29 - 27ب412، 23 - 22 و 11الف412: 15؛ 296
است؟ ) فعليت نخستين( كمال اول اوليقِ طري به انسان، ي هترين قو ندمرتبه بلي مثابه بهعاقله، 

 اما نسبت به معقوالت بالقوه هنوز ، عاقله نسبت به خودش بالفعل استي  قوهكه آنحاصل 
 عقلي را در هاي صورتنحو پيشيني  آيا نظر ارسطو اين است كه بنابراين عقل به. بالقوه است

  نشاند؟  مواد حسي مي را برها آنخود دارد و 

   عاقله ي  كار قوهي نحوه. 4. 4
 ، مبناي ارسطوبربنا كه گفتيم، طور همانعقل داراي صور عقلي پيشيني نيست، زيرا اوالً 

 حتي از صور عقلي بالقوه نيز خبري نيست، چه رسد به صور عقلي ،تا صور خيالي حاصل نشود
نور نه خود رنگ دارد . )16الف430: 15 (كند  ميثانياً ارسطو كار عقل را به نور تشبيه. بالفعل
عقل نيز نزد خود . بخشد تا فعليت يابند  روشنايي ميها آن بلكه به ،آفريند  را ميها رنگو نه 
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 عقلي ي هافكند و جلو  موجود در صور حسي پرتو ميي ه بلكه بر معقوالت بالقو،معقولي ندارد
  . كند  را آشكار ميها آن

 عاقله از وحدت، فرديت و فعليت برخوردار است و بدون ي  آمد كه قوهجا به دست تا اين
. كند  را بالفعل ميها آن ، با پرتوافكني بر معقوالت بالقوه، داراي صور عقلي بالفعل باشدكه اين

 تمايز ،ديگرسخن  افراد عملكرد يكساني دارند؟ بهي اكنون پرسش اين است كه آيا قواي عاقله
 عاقله ي شود همان چيزي است كه بر قوه  به چيست؟ آنچه سبب تمايز مي افرادي هقواي عاقل
  .دارد بخشي وامي گذارد و آن را به فعليت تأثير مي

   عاقله ي بخشي قوه نقش اراده در فعليت. 5. 4
دهد وي بر تأثير اراده در كاركرد  توان يافت كه نشان مي چند شاهد در آثار ارسطو مي

 به فرق عامل ، احساس و علمي ه ارسطو در مقام مقايس.1. سته ا عاقله تأكيد داشتي قوه
 اشاره ها آن عاقله و نقش داشتن يا نداشتن اراده در ي هفعليت قواي حسي و عامل فعليت قو

آنچه احساس «او معتقد است عامل فعليت قواي حسي خارجي است چراكه . كرده است
 ، دروني است اما عامل فعليت عقلْ)23ب417: 15( »كند جزئيات است بالفعل ادراك مي

از همين روست «. اند گيرد و كليات به معنايي درون خود نفس چراكه علم به كليات تعلق مي
تواند فكر كند كه اراده كند، لكن احساسش دست خودش نيست و بايد  كه انسان وقتي مي

توان گفت كه اراده به نحوي  بنابراين مي ،)26 - 25ب417: 15( » محسوس در كار باشدشيء
  . عاقله دخالت داردي هبخشي به قو در فعليت

شبيه به نور ) نوعي حالت اثباتي(اي »ملكه«بخش،   امر فعليتي مثابه به او عقل را .2
ما را به ياد تشبيه مشهور ارسطو در مراتب فعليت و » ملكه«تعبير . )16الف430: 15 (داند مي

بستن آن تشبيه كار هببر  ي دوم را  نخست را به حصول علم و مرتبهي او مرتبه. اندازد كمال مي
 آن همچون كاربردن  عاقله همچون داشتن علم و بنابراين ملكه است و بهي داشتن قوه. كرد

كار بندد  تواند علم خود را به وقتي مي« دوم اين است كه عالم ي هويژگي مرتب. بستن علمكار هب
كه و داراي فعليت  مل عقلْ.1بنابراين اگر ؛ )2ب417 - 22فال417: 15 (»كه اراده كند

 انسان براي بالقوگي به معقوالت بالقوه همچون ي عاقله  قوهبالقوگي .2نخستين است و 
 ارسطو، ازنظر .4كند، پس  بستن علم نقش ايفا ميكار ه اراده در ب.3كاربستن علم است و  هب

  . كند الت بالقوه نيز ايفاي نقش مي به معقو عاقلهي هبخشي قو اراده در فعليت
 با كمك ، كه خود از وحدت، فرديت و فعليت برخوردار است عاقلهي قوه كه آنحاصل 

جا،  تا اين. بخشد ، معقوالت بالقوه را فعليت مي نيز گفتيم كه با كمك صور خيالو قبالً اراده
ه بررسي شد، اما آيا در مقام هاي مؤثر در فعليت معقوالت بالقوه جداگان در مقام تحليل، مؤلفه

  كنند؟ ها جداگانه عمل مي واقع نيز اين مؤلفه
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  وحدت قوا و تمايز حس و عقل. 5
در تمايز ميان كاركردهاي حس، خيال و عقل چگونه با وحدت قواي نفس سازگار است؟ 

چراكه نفس و قواي . در مقام تحليل است نه در مقام واقع ها تفكيك بايد گفت كه اين پاسخ
 آيا وحدت قواي 15.وحدت دارنددر واقع  ، كه در جاي خود تبيين شده استطور همان ،آن

شود  تر مي نفس مستلزم آن نيست كه متعلق حس و عقل يكي باشند؟ اين اشكال وقتي جدي
 اذعان )25 - 7الف418: 15 (كه ارسطو از سويي در بحث محسوسات بالذات و بالعرض

حس . ه بالذاتكند، هرچند اين ادراك بالعرض است ن راك مي جوهر را نيز ادكند كه حس مي
 با تأثير بر  ويسفيديمعناكه  كند، بدين  را بالذات ادراك مي16»پسر ديارس« سفيديِ بينايي

اما پسر ديارس را،  ،)2ب-30الف418: 15 (»بالذات دارد« حسي علت مدرك شدنش را اندام
 شيء«معناكه  تواند ادراك كند، بدين  مي بالعرضز آن حيث كه جوهر محسوس است، فقطا

  هيچ تأثيري بر اندام،]يعني از آن حيث كه جوهر است[محسوس از آن حيث كه چنين است 
 شيء كاركرد عقل نيز آن است كه صورت ،ديگر ازسوي. )23الف418: 15 (»گذاردحسي نمي

بايد بنابراين  ،)2ب1032: 15 (دريابدكه همان ذات هر چيز و جوهر نخستين آن است را 
   .باشندنحوي يكي  متعلق حس و عقل به

 تمايز ،ديگرسخن  فرق كاركرد عقل و حس يا به،از ارسطو فوق ي شده نقلدر عبارت 
 ، از آن حيث كه جوهر است، محسوسشيءگويد  ارسطو مي. شود متعلق آن دو آشكار مي

اين . كند ض ادراك ميكند، از همين روست كه حس آن را بالعر  را منفعل نمييحساندام 
 دارد و شيء عقل ادراك بالذات از ذات چراكه ،اي است كه در مورد عقل صادق نيست نكته
نهفته )  معقولشيء( همان معقول بالقوه است كه در صورت خيالي ،وصف كليت  بهشيءذات 
ن عقل با پرتو افكند. )3الف432: 15 (»اند محسوسمعقوالت در صور «بيان ارسطو،  به. است

 در دو نقطه مورد ادراك واقع شيءبينيم كه ذات  مي. يابد  را درميشيءبر آن است كه ذات 
 با وصف  لكن يكي با وصف جزئيت و ديگري و يكي توسط عقل، يكي توسط حس،شود مي

 ،يابد صرفاً ذات و جوهر جزئيِ پسر ديارس است  درميشيء ذات ي منزله بهآنچه حس . كليت
راس ديويد اين تعبير .  استطوركلي بهابد صورت، ذات و ماهيت انسان ي اما آنچه عقل درمي

، 9(  ذات مجسم در ماده را،آوريم، اما با حس  ذات را به دست ميبسيار دقيق است كه با عقلْ
توان اخذ كرد كه ويژگي نگاه ارسطو به  اي بسيار مهم مي از آنچه گفته شد نتيجه. )226: ص

  . تنيدگي ادراك درهم: دهد  را نشان مي ادراك حسي و عقليي مسأله
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  در هم تنيدگي ادراك. 6
 نگارنده، ارسطو با توجه به آنچه در باب نقش خاص حس و عقل و نيز وحدت قواي زعم به

كند  او تالش مي. داند تنيده مي درهمعملكرد حس و عقل را نفس از منظر وي بيان شد، 
مال را مطرح كند كه احساس و تعقل  اين احت،ضمن حفظ تمايز متعلق حس و عقل

توانيم ميان مقدار و چيستي مقدار و ما مي«گويد  او مي. واحدند  ي هكاركردهاي دو جنبه از قو
گوشت و چيستي گوشت يا با  «:در ادامه آورده است. 17»ميان آب و چيستي آب فرق بگذاريم

 و )14 - 13ب429: 15 (»تلف اما به دو نحو مخ،شوند يا با يك قوهقواي مختلف متمايز مي
 تمايز ميان خط مستقيم و چيستي آن را به درك توسط قواي مختلف ،باز در چند سطر بعد

اين اصرار ارسطو ناشي از . )21 - 19ب429: 15( كندنحو مختلف مرتبط مي يا يك قوه اما به
ن دهد  ادراكي حس و عقل ديواري بكشد كه نشاي هتواند ميان گستر آن است كه وي نمي

كند و عقل كارش   محسوسات را دريافت مي بگوييم حسكه اين. اند مشغولهريك به كار خود 
 كار حس و عقل ، ارسطوازنظر .تواند نظر ارسطو باشد  است نميزوائد آن از صرفاً تجريد

بينم،  نگرم و رنگ و شكل و حجم او را مي  ميدر همان زماني كه من به زيد. تتنيده اس درهم
  .كنم يت او را نيز ادراك ميانسان

 را شيءاست كه هويت بوده   يوناني آنان فيلسوفي هدغدغرسد ديگرسخن، به نظر مي به
 همواره و در  كه، هست وجه ثابت و اليتغير آن استكند كه  را آني ميشيءآنچه . دندرياب
 چگونه به ما.  حاالت با اوست و بدون آن وجه ثابت، ديگر چنين هويتي نخواهد داشتي همه

 مطرح شد ديدگاه ارسطواز مجموع آنچه تاكنون از يابيم؟   دست ميشيءهويت و ذات 
 به كاركرد حسِ تنها ،ديگر ازسوي. گردد  به كاركرد عقل برنميصرفاً اين شود كهاستفاده مي

حس . كنند تنيده ايفاي نقش مي  درهمصورت به حس و عقل هردوي بلكه ،گردد نيز برنمي
 انسانيت او را ادراك ،بيند  را مي زيدوقتي يك اسب.  را دريابدشيءتواند هويت   نميتنهايي به

 را ادراك كند كه از همراهي و اتحاد نحو جزئي  به زيدبودن تواند انسان مي وقتي حس. كند نمي
تواند ماهيت انسان بماهو انسان را درك كند كه آن  عقل نيز وقتي مي. با عقل برخوردار باشد

اند كه از دو حيث روي يك متعلق كار  حس و عقل يك قوه.  حس دريافته باشدي هز دريچرا ا
اش بيشتر   عيني و خارجيي هتفاوت اين دو حيث در اين است كه نگاه حسي مواجه. كنند مي

اش فعال نشده و قدرت   عاقلهي كودكي كه هنوز قوه. تر و نافذتر است است و نگاه عقلي عميق
هاي سطحي  اين نگاه. كند  خارجي را وارسي ميشيء سطحي صورت به اً نيافته صرفنفوذ

 شيءكه وقتي به  جايي تا،افزايد كند و بر قدرت نفوذش مي  وي را توانا ميي ه قوه عاقلتدريج به
هاي ذاتي و  تواند جنبه هاي ظاهري و حسي، مي  همزمان با درك جنبه،نگرد خارجي مي

تواند   مي،ا توان تأملي و شهودي كه به دست آورده استگويا ب. هويتي آن را نيز دريابد
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 فعال دارد در همان ي  عاقلهي  كسي كه قوه.  را نيز دريابدشيءهمزمان مفهوم عقلي از آن 
  . يابد هاي عقلي آن را نيز درمي يابد جنبه  را درميشيءهاي حسي  ادراكي كه جنبه

 با ، نگارندهزعم به به اين دليل است كهبودن مقيد كرديم   عاقله را به فعالي  قوهكه اين
 از كمال و فعليت نخستين اگرچه ، عاقله در ابتداي تولدي قوهتكيه بر مطالب پيشين، 

 نوزاد.  دست يابدشيء هنوز در حدي نيست كه بتواند به ذات و ماهيت ،برخوردار است
فعال ] عقل[وقتي اين قوه . تواند دركي از هويت انساني مادر داشته باشد  نميچندروزه

 اگر بخواهيم براي اصطالح رايج عقل درواقع.  به حد ملكه برسد،قول ارسطو شود كه به مي
 عاقله وقتي در اثر تمرينات حسي و خيالي به ي  قوهبايد گفت ، مصداقي در ارسطو بيابيمفعالْ

عقل  را نيز تشيء، هويت و ذات شيءتواند همزمان با احساس و تخيل  حد ملكه برسد مي
توان ارائه كرد تشبيهي است كه  شاهد ديگري كه بر اين تبيين از ديدگاه ارسطو مي. كند

 ي نوزاد ه عاقلي قوه. كند  فعلي عقل را به نور تشبيه ميي هارسطو جنب.  نيز طرح شدازاين پيش
 شود كه اين توان وقتي حاصل مي.  را دريابدشيءتوان نوربخشي ندارد تا بتواند ذات و ماهيت 

هاي حسي به صور خيالي و حافظه راه يابند و انسان در اثر كاركردن روي  حد نصابي از داده
 و بيفكند پرتو  شيء بر شيء نور پيدا كند كه هنگام احساس يا تخيلِي مثابه بهاي  ملكه،ها آن

  .  را هويدا كرده، دريابدذات آن
عقلي گفته شد منافاتي  مفهوم ين با آنچه در خصوص نقش صور خيال در حصولاين تبي

 بربنا.  است حس و عقل مستتري هتنيد  چراكه آن نقش نيز در همين عملكرد درهم،ندارد
ركرد شدن كا تنيده درهم ي ه واسطاساساً صور خيالآنچه در باب نقش صور خيال بيان شد، 

 ميان دو حيثيت حسي و حيثيت ي  فاصله، در كار نباشداگر صورت خيالي. حس و عقل است
كه  جهت ازآن ،بنابراين ادراك حسي و خيالي و عقلي .شود عقليِ قواي متحد نفس پر نمي

 بر اساس نگاهرسد، نظر مي  به. اند تنيده درهم ،يابند  را درميشيء به حيث خود ذات هركدام
مفهوم عقلي صرفاً يك امر . در همين نكته نهفته باشدراز مطابقت ذهن و عين نيز  ،ارسطو
 آن بلكه ماهيت آن وابسته  حصولتنها نه  و بايد گفت و بريده از عالم خارج نيستهساخت درون

.  استمنشأ اعتبار مفهوم عقلي، بلكه منشأ ماهوي و  منشأ وجوديتنها نهحس . به حس است
 بلكه در تعيين هويت آن مفهوم ، منشأ پيدايش خود مفهوم استتنها نهحس  كه آنتوضيح 

افزون بر اين، حس . كند  انسان باشد يا مفهومِ اسب، ايفاي نقش مي مفهومِكه ايننيز، يعني 
  .كند پل ارتباطي ميان ذهن و عين است و اعتبار شناختي آن را تأمين مي

او معتقد است آنچه حس . رشد به اين ديدگاه ارسطو از منظري ديگر نگريسته است ابن
 عقل را منبسط ،را بشناسدخواهد فقط صورت  نفس وقتي مي. فهمد فهمد عقل هم مي مي
خواهد  اما وقتي مي ،شناسد  ميدرستي بهكند و آن صورت را  كند و به ذاتش رجوع مي مي
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 اوليه را هاي شناختدهد تا   عقل را به حس ارجاع مي، مركب از ماده و صورت را بشناسدشيء
اما اشياء مركب  ،شناسد واسطه مي  صور عقليِ مجرد را بنفسه و بيگويا عقلْ. از آن اخذ كند

 شناخت اشياء جسماني قرار ي هشناسد و حواس را وسيل  حس ميي هواسط بهجسماني را 
شناسد و حس   معقول را ميشيءكنند عقل فقط  رشد به كساني كه گمان مي ابن. دهد مي

شناسد   معقول را ميشيءكند كه عقل هم  گيرد و تأكيد مي  محسوس را، خرده ميشيءفقط 
پس عقل هم . آيد وس را و اگر چنين نباشد محاالت كثيري پيش مي محسشيءو هم 

 يعني ،شناسد و هم محسوسات را، با اين تفاوت كه محسوسات را به علم جزئي معقوالت را مي
 ي ه يعني بنفسه و بدون واسط، اما معقوالت محض را به علم كلي،شناسد   جسم ميي هبا واسط

  18.)374 - 373: ، صص1 (شناسد حس مي
: 15 ( بر وحدت قوا،گذارد  ميان متعلق حس و عقل فرق ميكه آن بابنابراين ارسطو 

 درنتيجه و )5الف413-2ب412: 15 ( و حتي وحدت نفس و بدن)29-27ب413
 نفس ي وسيله به «كند اذعان مي است كهبر همين اساس. تنيدگي ادراكات تأكيد دارد درهم

بدون «و حتي ) 12الف414: 15( »انديشيم  و ميكنيم ايم، ادراك مي زندهاساساًاست كه 
انديشد، بلكه بگوييم آموزد يا ميكند، مي بهتر است نگوييم نفس است كه ترحم مي،ترديد

  . )13-12ب408: 15 (»كند نفس خود چنين ميي وسيله بهانسان است كه 
و  يكپارچگي، چنين كاركردهاي متمايز مادي باوجودانسان چه خصوصيتي دارد كه 

؛ دارد نفس را ي داند كه باالترين مرتبه غيرمادي دارد؟ ارسطو انسان را موجودي يكپارچه مي
اي كه ارتباط نفس و بدن در آن با ارتباط نفس و بدن در نباتات و حيوانات ديگر  مرتبه

 بلكه بايد براي هر نوعي از ،توان تعريف واحدي از نفس ارائه داد رو نمي ازهمين. متفاوت است
 ظاهر بهتعريف نفس انساني . )145: ، ص7؛ 301: ، ص11 ( تعريف جدايي ارائه كرد،سنف

.  چراكه از نوعي ديگر است، اما محتوايش متفاوت است،شبيه تعريف نفس حيواني است
 ساير حيوانات متفاوت است، چون از همان ابتدا كه از نوعي انسان با صورت نوعيصورت 

 الهي باعث ي  همين جنبه و و الهي داشته استو علويري  اثيي خارج وارد شده است جنبه
 ارتباط نفس حيواني و بدنش متفاوت باشد و ي  نحوه با ارتباطش با بدني شود كه نحوه مي

. حتي احساسي كه قواي حسي انسان دارند با احساسي كه ساير حيوانات دارند فرق كند
وان گفت يك قوه است كه به دو نحو تاش متحد است و مي  عقليي  حسي انسان با قوهي قوه

 ناپذير انفعالتر و ترديد چيزي الهيعقل بي«اگر . )21-19 و 14-13ب429: 15 (كند عمل مي
بهره از  حسي بيي  با آن نيز متفاوت از قوه حسي متحدي قوه، )31-30ب408: 15 (»است

 ساير حيوانات فرق  حسيي  قوه حسي انسان باي ه كاركرد قو،اساس ينرهمب؛ اين اتحاد است
اند، اما نفس حيواني چنين  تنيده  هم  كاركردهاي حس و عقل در،در نفس انساني. كند مي
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 عقل فعال نقل ي ه صفات ويژي مثابه به آنچه شارحان ارسطو ي بنابراين همه ،قابليتي ندارد
 انسان هاي ويژگي ، بيروني است، در اصل امر اين عقلِ فعالْكه ايناند تا دليلي بگيرند بر  كرده
كند و خيال  اين انسان است كه هويتش از بيرون آمده است و الهي است و احساس مي. است
  .كند كند و تعقل مي مي

ديدگاه ارسطو، بر اساس تفسيري كه در اين ذكر اين نكته ضروري است كه  ،در پايان
سازگار نيست و ) يه و متعالمشايياشراقي، (نوشتار ارائه شد، با مباني فيلسوفان اسالمي 

 به. گراياني همچون الك و هيوم فرق دارد با ديدگاه تجربه  همچنين.نقد و بررسي استدرخور 
دانند كه دچار ابهام   مفهوم عقلي را تصور جزئي ساييده شده مياين دو فيلسوفرسد نظر مي 

 از هويت كه ارسطو مفهوم عقلي را حاكي  درحالي، ارزش شناختي آن كاهش يافته استشده،
  .داند كه داراي ارزش واقعي شناخت است  ميشيءو ذات ثابت 

  

  گيري نتيجه. 7
جداگانه به  طور به ،تحليل ذهنيمقام در در اين نوشتار، پس از اشاره به ماهيت فكر، ابتدا 

با الهام از  ،يجتدر اما به. يافتن معقوالت بالقوه پرداخته شد هاي مؤثر در فعليت هر يك از مؤلفه
  .تنيده شد  هم دردر مقام واقع، ها نيز   بررسي آن، نفستنيدگي كاركرد قواي رهمد

ميان خيال . دهد انجام مي) صور خيال(فوظ عقل كار خود را در بستر صور حسيِ مح
نياز از اندام بدني   بيي ه متكي بر اندام بدني و قوي هميان قوي  زند و فاصله حس و عقل پل مي

 است كه به همراه عنصري دروني به نام اراده، عقل را ل، همين صور خيالدر اص. كند  ميرا پر
 بنابراين فكر .براي عقل حاصل شود) مفهوم عقلي (شيءاندازد تا ذات كلي و خالص  كار مي  هب

 ذاتش آميختگي كه باآنعقل .  است، عقل و ارادهصورت خيال فعلِمحصول دو فعل بلكه سه 
 صورتي از معقوالت در خود دارد و نه اندام بدني دارد، در پيشبا ماده ندارد، يعني نه از 

  .  از طريق اندام بدني استشده حاصلكاركرد خود نيازمند، نه اندام بدني بلكه، محصوالت 
از ديدگاه ، واقعيت آن است كه  در عالم تحليلها تفكيك از اين تمايزها و نظر صرف

 ميان متعلق حس و كه باآنارسطو . اند تنيده  هم عقلي درخيالي و  ،، ادراكات حسيارسطو
تنيدگي   درهمدرنتيجه بر وحدت قوا و حتي وحدت نفس و بدن و ،گذارد عقل فرق مي

 ، عقل در تحليل ذهني متمايز از يكديگرند حس، خيال واگرچه ،بنابراين. ادراكات تأكيد دارد
راكات حسي، خيالي و عقلي اد.  استتنيده  هم در بر اساس وحدت قواي نفس ها آنكاركرد 

، ديگرسخن به .اند تنيده  هم  در نيزيابند  ذات شيء را درمي،كه هركدام به حيث خود جهت آناز
  . انديشد فهمد و مي  مي، يكپارچهي موجودي منزله بهاست كه  انسان درواقع
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 فعال] عقلِ[ عاقله وقتي ي  ارسطو، قوهنظر از گفت توان مي ،با توجه به تبيين فوق
 عاقله ي  ارسطو قوهي ه، مصداق عقل فعال در انديشدرواقع. شود كه به حد ملكه برسد مي

، هويت شيءزمان با احساس و تخيلِ   بتواند همكه طوري به ، به حد ملكه برسدكه  گاه آن ،است
  .  را نيز تعقل كندشيءو ذات 

  

  ها يادداشت
بدنِ ارسطو، كه درصدد است -ي نفس ز مسألهي نوسبام ا يِيت در نقد تفسير كاركردگرايانه برن. 1

ي نفس ارسطو هنوز  كند كه آيا فلسفه ارسطو را فيلسوفي امروزي نشان دهد، اين پرسش را طرح مي
قبول نيست، چون  ي نفس ارسطو ديگر قابل فلسفه«هم ممكن و معتبر است؟ وي بر آن است كه 

تغيير در نفس نزد «اي با عنوان   در مقالهنوسبام). 19: ، ص18(» قبول نيست فيزيك وي ديگر قابل
ديدگاه «اي با عنوان  چارلز آن نيز در مقاله). 60 - 30: ، صص23(دهد  ، به اين نقد پاسخ مي»ارسطو

 ،تنها ممكن ي نفس ارسطو نه فلسفه«: گويد پذيرد و مي يِيت را نمي ، ديدگاه برن»ارسطو در باب تفكر
انگاري  و ضددوگانه) dualism(انگاري  هاي دوگانه ن بديلِ نظريهبلكه ضروري است، چون ارسطو بهتري

)anti-dualism (هايي كه فلسفه را در طول سه قرن اخير، به  دارد؛ نظريه در باب نفس را عرضه مي
  ).366 - 346: ، صص20(» فايده مبتال كرده است دعواهايي سخت و بي

 . ارسطو مبنا قرار گرفته استي انگليسي بارنز از آثار در اين نوشتار ترجمه. 2

هاي ارسطو در باب عقل با بسياري از فيلسوفان، همچون  تفاوت ساختاري و محتوايي ديدگاه. 3
 .شناسي خاص هر يك دارد مالصدرا، بيشتر ريشه در روش

 παθηµα: ما پثه. κινησις                                             5: سيس كينه. 4

6 .phusikos :ي طبيعت روش درخور فلسفه      
7 .logikos :تكيه بر مالحظات صرفاً منطقي و انتزاعي 

ي محركه و منشأ آن   به موضوع قوه10 و 9هاي  ، فصل3كتاب ي نفس،   دربارهارسطو در. 8
  .كند پرداخته است و به نقش تحريكي تخيل اذعان مي

9 .Phantasia :شناسي  براي واژهφαντασια) فانتاسيا( و φαντασµα) رجوع كنيد ) فانتاسما
: ، ص15؛ 3 الف428 و 3 الف429تعليقة تريكو ذيل : 2؛ 222: ، ص9؛ 325 - 324: ، صص19(به 
  ). الف152 تتوس ثئايالف و 264 سوفسطايي: 6 ؛17-1ب100 و 17الف100-15ب99

، 19؛ 1408: ، ص3: ، ج12(براي چيستي و سازوكار تخيل از منظر ارسطو رجوع كنيد به  . 10
 ). 9 الف429 - 10ب428 و 3الف428 و 3الف429، 15؛ 324: ص

روشني تبيين خواهد  اين مسأله در مقام جمع ميان اتحاد قوا و اختالف متعلق حس و عقل به. 11
  . شد

  ). 564: ، ص10(» آنچه از قوت به فعل آيد از نقص به كمال رسد«. 12
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) ذهن سازنده ('maker mind'به ) نوس پويتيكوس (nous poiētikosي  ترجمه. 13
عقل  ('active intellect'يا ) ذهن فعال ('active mind'ي بسيار رايج آن به  تر از ترجمه مناسب

  ). 330: ، ص22( است) فعال
) 14 - 1: ، صص3(؛ در زبان عربي به )119 – 91 و 87 - 83: ، صص8( به ،در زبان فارسي. 14

نظريه العقل الفعال عند اليونان و « بحثي دارد با عنوان ،تابي ك عبدالرحمن بدوي در مقدمه(
: عقل فعال«فصلي با عنوان ) (329 - 313: ، صص17(؛ در زبان انگليسي به )»المسلمين و الالتين

  . مراجعه كنيد) »بازخواني تفسيرهاي پيشين
 و 70 - 69 ائوستيم: 6(داند  افالطون نفس را داراي جزء و ارسطو نفس را متحد با قوا مي. 15

  ).29 - 27ب 413: 15
 ).25 - 20الف 418: 15(برگرفته از متن خود ارسطو است » پسر ديارس«مثال . 16

ي موارد، زيرا كه در  و نيز در بسياري از موارد ديگر، هرچند نه در همه«دهد كه  او ادامه مي. 17
  ). 12 - 11ب 429: 15(» برخي موارد شيء و صورتش يكي است

.  قائل است سازگار نيسترشد با كاركردهاي فراواني كه ارسطو براي حس سير ابنتف. 18
قدر  ي ادراكي، آن ي يك قوه مثابه كه در اين نوشتار بيان شد، حس از ديدگاه ارسطو بهطور همان

ي اجسام  ي كيفيات اوليه و ثانويه  شيء جزئي را نيز بشناسد و دربارهجوهرتواند  نيرومند است كه مي

ي عاقله ندارند، نيز قائل  رسد ارسطو اين كاركردها را حتي براي حيوانات، كه قوهنظر مي به. ري كندداو
البته اگر منظور ابن رشد اين باشد كه ارزش شناختي حس در انسان بيش از ارزش شناختي آن . باشد

 .زودي به آن خواهيم پرداخت  دقيقي است كه بهي نكته، در حيوانات است
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