ابنسینا در فرایند جترید
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داک نیکوالس هاسه
*

مترجم :آصف احسانی

 .۱نظریه تجرید یکی از گیجکنندهترین اجزای فلسفه ابنسینا است .به نظر میرسد آن ه
که ابنسینا در عبارات زیادی درباره ظرفیت عقل انسان برای به چنگ اوردن دانش کلـی
از دادههای حس میگوید ،به وضوح درتضاد با عباراتی قرار دارد که در همان آثار درباره
فیضان دانش از عقل فعال ،جوهری که بگونه منفصل موجود است ،بیان میدارد .وقتی او
مدعی میشود؛" مالحظه ی جزئیات (که در خیال ذخیره شدهاند) نفس را آماده میسازد
تا امر تجرید شده از عقل فعال بر آن افاضه شود ،1ظاهرا دو مفهـوم ناسـازگار را در یـک
نظریه درهم میآمیزد :یا وور معقول از باال افاضه میشوند یا آنها از دادههای کـه توسـط
حواس جمع اوری شدهاند ،تجرید میشوند اما هردو[باهم] امکان پذیر نیست .واکـنش
معمول میان مفسرین مدرن دربرابر این معضل پذیرش (دیدگاه) ابنسینا راجع به افاضه و
عدم اطمینان به (نظر) او درباب تجریـد میباشـد« :تجریـد وـرفا راهـی 2بـرای افاضـه
معقوالت است و آن نباید به معنای تحت اللفظـی اخـذ شـود»« :3اندیشـههای معقـول...
مستقیما از عقل فعال افاضه میشوند و بحورکلی تجرید نمیشوند»4؛ «ابنسینا قادر نبـود
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1این ترجمه دومین مقاله از چهار مقالهای است که در کتاب «ابعادی از [اندیشههای] ابنسینا» []aspects of Avicenna
با ویراستاری رابرت ویسنوفسکی توسط ناشران مارکوس وینر ـ پرنستون در سال  ۱۵۵۵به چاپ دوم رسیده است.
* دکتری فلسفه اسالمی جامعه المصطفی العالمیه.

تجرید عقلی در دانش را توضید دهد؛ فعالیت عقل انسانی ورفا میتواند ذهـن را بـرای
ِ
دریافت مفاهیم جدید آماده سازد 5».محمئنا این ورفا یـک تفسـی ِر بخـوبی تثبیـت شـده
نمیباشد ،بلکه یک نمونه قدرتمند نیز میباشد :این تفسـیر نظریـه ابنسـینا را در برابـر
مفهوم نظام ِ
مند تجرید ،آنگونه که از تاریخ عقلی درمییابیم ،ارزیابی مینماید و متوجـه
میشوند که نظریه ابنسینا فاقد شرایط است و از ایـن رو ،بـه معنـای واقعـی نمیتوانـد
نظریه تجرید خوانده شود.
با وجود این ،فکر میکنم این تفسیر نمیتواند چنانکـه هسـت بـاقی بمانـد .یکـی از
پیامدهای نامحلوبش آن است که ابنسینا به آن ه که مـیاندیشـید بدسـت اورده اسـت،
ِ
فیلسوف ممتازی ماننـد
نتوانسته دست یابد ،یعنی بسط نظریه ی درباب تجرید .درمورد
ابنسینا که منابع یونانی -عربی خود را مـیشناسـد ،ایـن یـک نقحـه نظـر هرمنـوتیکی
(تفسیری) پرمخاطره است .عالوه براین ،کسی شاید متعجب شـود کـه ابنسـینا دربـاره
افاضه نیز بگونه شایسته حق محلب را ادا نمیکند :عقل فعال ووررا به عقل انسانی افاضه
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میکند اما این کار را با خدمت بعنوان یک میانجی در فرایند ادرا عقلی ،به مثابه نـوعی
نور غیرمادی که به نفس مدد میرساند تا ببیند ،به انجام میرساند6؛ از این جهت ،تقریبـا
شصت سال قبل آنی -ماریا گوچون نتیجه گرفت« :معقـوالت نـه توسـط نفـس تجریـد
شدهاند و نه توسط عقل فعال به آن اعحا شده است».
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اگر کسی می خواهد از این نتیجه گیری منفی مضاعف دوری جوید ،معقول به نظـر
می رسد که نخست ،باردیگر روی استفاده خود ابن سینا از اوحالحات در حوزه معنایی
«تجرید» تمرکز نماید ،همانحور که برخی مفسرین پیشین ،قبل از اینکه تصمیم بگیرند
ابن سینا نباید بگونه تحت اللفظی اخذ شود ،چنین کردند .قحعـا ،ایـن مسـتلزم نـوعی
شهود راجع به آن ه که ما به دنبالش هستیم ،میباشد -یعنی نوعی تصورِ«تجرید» -اما
این مفهوم ممکن است بحور گسترده به مثابه ارجا ِ به هـر نـو دگرگـونی دادههـای
حسی به معقوالت اخذ گردد  .ثانیا ،مبادرت ورزیدن به تبیین تکـاملی نظریـه ابنسـینا

منحقی به نظر می رسد :تبیینی که فلسفه او را سیستم در نظر نمی گیرد بلکه شکل گیری
این نظریه را از تالیفات جوانی او تا تالیفات پایان عمرش دنبال می کنـد .ایـن رویکـرد
ِ
بررسی دیمتـری گوتـاس« ،مجموعـه آثـار ابنسـینا» را و
موجه است ،چراکه از زمان
مباحثه بعدیاش با میشل مارمورا و جین می ات ،یک اجما علمی بنیادین درباره گاه
شمارنسبی آثار فلسفی ابن سینا (به استثنای اشارات و تنبیهات ،حال الـنفس و زنـدگی
ِ
منـابع آغـاز
نامه خود نوشت) وجود دارد 8.در وضعیت ایده ال ،تفسیر تکاملی باید بـا
شود که دردسترس ابنسینا بودند  ،اما چنین کاری از حدود این مقاله و والحیت مـن
فراتر خواهد بود ،با فرض اینکه تاریخ مفهوم تجرید هنوز نوشته نشده است .مقالـه ی
مهم «تجرید» در «فرهنگ تاریخی فلسفه» ی  ۱۷۱۵بهترین بررسی قابل استفاده اسـت
که بحور خا

درباب قرون وسحای غربی قوی می باشد اما دربـاب فلسـفه اسـالمی

ضعیف است 9 .با این وجود( ،دیدگاه) یکی از اسالف ابن سینا (یعنی) ابو نصر فارابی،
راجع به این موضو باید بحور خالوه بحث شود ،زیـرا نظریـه اش بعضـی مواقـع بـا
دیدگاه ابن سینا مقایسه شده است(d. 339 AH/95 AD( 10.

 .۱دیدگاه فارابی میتواند از طریق ارجا به دو اثرش ترسیم گردد؛ «مبادی آراء اهـل
مدینه فاضله» ،رساله مهم و تاثیر گذار ،دارای طبیعت فلسفی فراگیر که حدودا در اواخـر
مشتمل بر بیش از یک فراز درباره موضو تجرید نمیباشد ،که این از یک طرف تعجـب
آورد نیست ،زیرا این کتاب بـه بسـیاری از سـاحات فلسـفی بـدون ورود بـه جزئیـات،
میپردازد ،اما از طرف دیگر به ما نشان میدهد که تجرید یک موضو نسبتا مهم نیسـت
تا بخش مخصو

در این اثر اخیر به آن اعحا شـود (بعنـوان مثـال ،آنحـور کـه اعضـای

مختلف بدن مورد مهمی تلقی میشوند) .فـارابی ،دقیقـا همانگونـه ابنسـینا بعـد از او،
ِ
آخـرین عقـل غیـر
میپنداشت که عقل فعال یک جوهر موجود منفصل است؛ دهمین و
مادی جهان .او با استفاده از مقایسه مشایی این عقل به خورشید ،توضـید مـیدهـد کـه
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عمرش نوشته شده است و رساله کوتاه اولیهاش درباب عقل «فی العقل» .رسـاله مبـادی
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باتوجه به تاثیر عقل فعال ،اشیای بالقوه معقول تبدیل به معقول بالفعل مـیشـوند و ادامـه
میدهد « :و زمانی که در قوه ناطقه این امر که نسبتش به قوه ناطقه مانند نسبت روشـنایی
به چشم است ،از عقل فعال حاول شد ،در این هنگام از امور محسوس که در قوه متخیله
ِ
معقوالت در قوه ناطقه بدست میآیند 11».کسی ممکن است متـذکر
نگهداری میشوند،
شود که فارابی قوه عقلی را به مثابه یک شریک فعال در این فرآیند تووـیف نمـیکنـد و
ِ
شناسی مـورد اسـتفاده بـرای تووـیف دگرگـونی دادههـای حسـی بـه
اینکه اوحالح
معقوالت ،به افعال الزم محدود شده است :معقوالت از محسوسات حاوـل مـیشـوند،
معقوالت بالقوه به معقوالت بالفعل تبدیل میشوند .اوحالحات مانند« ،کشـف کـردن/
استنباط نمودن ،تجرید نمودن ،فرض نمودن یا انتزا کردن» که ابنسینا نیم قـرن بعـد در
رابحه با عقل اسـتفاده خواهـد نمـود ،در ایـن ِ
مـتن مبـادی رویـت نمیشـوند .عبـارت
«االستنباط» هنگامی بکار گرفته میشود که فـارابی مـیخواهـد ،بـه دنبـال پدیدارشـدن
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معقوالت ،درباره کنشهای عقلی سخن بگوید :پس « ِ
میل بـرای فهمیـدن اشـیا» بوجـود
میآید 12.اگرکسی نتواند مدعی شود که چیزی نزدیک به نظریه منسجم درباب تجرید در
این رساله وجود دارد ،در مورد رساله ِ
اولیه «فی العقل» مسئله متفاوت است .هرچند ،باید
در نظر داشت که این اثر ضرورتا نه فلسفه خـود فـارابی ،بلکـه تاحـدودی کاربردهـای
ِ
بخش
متفاوت اوحالح «عقل» را درمیان مردم عادی ،متکلمان و ارسحو بحث میکند .در
راجع به نفس (دی انیما) ی ارسحو است که فارابی فعالیت تجریدی عقل انسان را محرح
مینماید :فارابی بیان میدارد ،یکی از تعاریف عقل بـالقوه آن اسـت کـه بـه لحـاظ ذات
ِ
ماهیات تمام اشیاء و وور آنها از ماده شـان مـیباشـد 13.فـارابی
مستعد یا قادر به انتزا
هنگام بحث کردن از عقول درجـه دوم ارسـحویی کـه او آنهـا را بـه مثابـه عقـل بالفعـل
میفهمد ،به این مسئله بازمیگردد« :هنگامی که میگـوییم چیـزی بـرای نخسـتین بـار
دانسته میشود ،مراد ما آن است ،ووری که در ماده هستند از ماده شان انتزا میشـوند و
آنها وجودی متفاوت از وجود پیشین شان بدست میآورند .چنان ه اشیای وجود داشـته

باشند که (ورفا) وور باشند و هیچ مادهای به آنها تعلق نگیرد ،در آن وـورت ایـن ذات
(یعنی عقل) بحورکلی نیاز ندارد آنها را از ماده انتزا کند بلکه آنها را به مثابه چیزی انتزا
شده مییابد».

14

فارابی در این پاراگراف نظریهای را محـرح میکنـد کـه در تمـایز ارسـحویی میـان آن
ابژههای فکر که در ماده هستند و آنهای که در ماده نیسـتند ،ریشـه دارد 15 .جـدای از ایـن،
میتوانیم ببینیم که فارابی دیدگاهی درباره مسئله فعالیت «انتزا کردن» عقل اتخاذ میکنـد:
وورتی چیزی از مادهاش جدا میشود و باتوجه بـه آن نحـوه جدیـدی از وجـود بدسـت
میآید .بعنوان مثال ،وضعیت جایگزین این خواهد بود کـه وـو ِر در مـاده در عقـل نقـش
میبندند (همانحور که ابنسینا یکبار متذکر شد) تا اینکه در یک نحوه جدید وجودی قـرار
بگیرند یا اینکه معقوالت از دادههای حسی حاول میشوند ،همانحور که خـود فـارابی در
مبادی بیان میکند ،یا اینکه عقل فعال در این فرآیند وارد میشود ،همانگونه کـه دوبـاره در
ِ
مفصل درباره عقل فعـال منفصـل در
مبادی متذکر میشود .درست است که فارابی قحعهی
(رساله) «فی العقل» ارائه میدهد اما باتوجه به نقش آن در فرایند تجربد او بیش از این ادعـا
نمیکند که عقل فعال معقوالت بالقوه را تبدیل به مقعوالت بالفعـل میسـازد 16.او در ایـن
رساله هرگز بحورآشکار فعالیت تجریدی عقل انسانی را با تاثیر عقل فعال منفصـل مـرتبط
فعال عقل انسانی را قادر به تجرید میسازد 17.فارابی هم نین دربـاره دگرگـونی دادههـای
حسی سکوت میکند ،احتماال بدین جهت که ادرا حسی از محدوده ایـن رسـاله دربـاره
عقل بیرون میافتد .در مجمو  ،مالحظات فارابی درباره تجرید ناقص بـاقی میمانـد و در
خحر تفسیر شدن قرار میگیرند.
 .۵درمقایسه با سلف مسلماناش ابنسینا (هم ـون) قهرمـان نظریـه تجریـد ظـاهر
میشود .این مسئله تقریبا در یک رساله بسیار قدیمی روشن میشود ،که با ان ابنسینا کار
خود را به عنوان نویسنده آغاز میکند؛ «المقالـه فـی الـنفس علـی سـنه االختصـار» ،یـا
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نمیسازد .بدین سان ،کسی نمیتواند مدعی شود که براساس (رسالهی) «العقل» نور عقـال
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خالوهای درباب نفـس (تـاریخ احتمـالی  18 .)۷۷۵-۵۹۵-۷۷۱/۵۹۱محمئنـا ایـن اثـر
اندیشههای پخته ابنسینارا درباب موضو تجرید ارائه نمیدهـد امـا عناوـر زیـادی از
نظریه او را دربردارد که بعدا به نظریـههای کـامال تکامـل یافتـه بسـط مـییابنـد ،ماننـد
همکاری میان عقل و حواس باطنی (و محدودیتهای این همکاری) ؛ تمایز میان وـور
عام و خا

و عرضی و ذاتی؛ نقش یک عقل کلی منفصل در این فرآیند عقلی؛ این تز که

تمام ادراکات ،ادرا حسی و نیز عقلی ،تجرید وور از ماده اسـت؛ مقایسـه نحوههـای
متفاوت تجرید در حواس و در عقل .و بحور کلی با عالقه جالب توجه در باب اسـتحاله
یافتن دادههای حسی به معقولت مواجه میشویم« .آن قوه (عقلی)ای کـه ایـن معـانی را
تصور می نماید(یعنی معقوالتی را که فی نفسه بدیهی نیستند) ،گـاهی بواسـحه طبیعـت
غریزی خود از حس وور عقلی را بدست می آورد ،بگونـه ای کـه بـا اسـتخدام (قـوه)
متخیله و وهمیه ووری که در قوه متصوره 19و قوه حافظه ذخیره شدهاند ،برذات آن قـوه
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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عارض می شوند ،سسس به آنها نظر مـیانـدازد و درمـییابـد کـه آنهـا در بعـ
مشتر اند و در بع

وـور

دیگر افتراق می یابند ،و بعضی وـور میـان آنهـا ذاتـی هسـتند و

بعضی دیگر عرضی اند .اما مشتر بـودن آنهـا در بعضـی وـور ماننـد مشـتر بـودن
وورتهای 20انسان 21و اال  22ـ در مقوله حیات است و جدایی آنها بواسحه نحق و غیـر
نحق می باشد؛ و اما ذاتی بودن مانند حیات در ان دو است و اما عرضی بودن مانند سیاه و
سفید در آنهاست .پس زمانی که این وورت را درآن دو بیابیم 23 ،هرکـدام از ایـن وـور
ذاتی ،عرضی ،مشتر و خا

هرکدام جداگانه تبدیل به وورت عقلی و کلی واحد می

شوند ،درنتیجه از همین طریق طبیعت اجناس ،انوا  ،فصول ،خوا

و اعراض عقلـی را

استنباط می کند ،سسس این معانی مفرده را بصورت ترکیبات جزئی تالیف می کند ،سسس
آنها را بگونه ترکیبات قیاسی تالیف می کند ،و سرانجام از آن ها نتایج و مزایای را استنتاج
می کند .و تمام این ها برای این قوه از طریق استخدام قوای حیوانی و کمک عقل کلـی-
آنحور که بزرودی توضید خواهیم داد ـ و توسط آن ـه در طبیعـت خـودش ازبـدیهیات

ضروری عقلی نهاده شده است ،تحقق می یابـد 24و ایـن قـوه( عقلـی) ،هرچنـد هنگـام
استنباط وورت های عقلی مفرده از وورت های حسی از قوه حسی مدد می گیـرد امـا
برای تصویر این معانی در ذات خودش ،و تالیف قیاسات از آن ها ،چه در هنگام تصدیق
و چه درهنگام تصور این قضیه،به قوه حسی نیازی ندارد؛به زودی این را توضید خواهم
داد .و هنگامی که فوائد حسی که به سبب طبیعـت مـذکور بـه آنهـا نیـاز شـد ،اسـتنباط
گردیدند ،به خدمت گرفتن قوی حسی به پایان می رسد ،بلکه این قوه (عقلـی) خـودش
برای مواجه شدن با تمام افعال کفایت می کند .دقیقا همانحور که قوای ادرا حسی فقط
از طریق تشبه 25به ابژه ادرا حسی در می کننـد 26،هم نـین قـوای عقالنـی فقـط از
طریق تشبه به ابژه عقلی ادرا می کنند .وایـن تشـبه همـان تجریـد وـورت ازمـاده و
پیوستگی با آن (وورت) است .هرچند ،وورت حسی هنگامی که قوه احساس درودد
حرکت یا کنش است ،بدست نمیآید ،اما هنگامی که ذات محسوس یا بگونه اتفاقی و یا
از طریق وساطت قوه محرکه به قوه حسی میرسـد؛ وـورت جریـد شـده ،باتوجـه بـه
همکاری رسانههای ای که وور را به آن (قوه حسی) مـیرسـانند ،در ایـن قـوه (تحقـق
مییابند) .اما قوه عاقله شانش برخالف قوه حسی اسـت ،چـون عاقلـه بـه واسـحه ذات
خودش ،هرگاه اراده نماید ،از طریق تجرید 27وورت از ماده ذات خود را تعقل میکند و
در تصوراتش دچار نوعی انفعال است و قوه عاقله فعال است 28 .بلکه بـه همـین جهـت
گفته شده است که قوه حسی بی نیاز از آالت نیست و به لحـاظ ذات هـیچ فعلـی انجـام
نمیدهد ،و اطالق این قضیه بر قوه عقلی نفی شده است».
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نخستین چیزی که درباره این قحعه باید تذکرداده شود ،ان است که اوحالحشناسـی
تجرید درآن به سختی میتواند به مثابه راهی برای فیضان معقوالت خوانده شود .ابنسینا
بیشتر واژگان متغیر را بکار میگیرد :قوه عقلی وور معقوالت را استیفا میکند ،مییابـد،
استنباط مینماید و تجرید میکند؛ آنگونه که فارابی در«مبادی» محرح مینماید ،آنهـا در
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سسس آن وورت را ضمیمه میسازد .پس به همین جهت گفته شده است که قوه حسـی
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آن قوه حاول نمیشوند .به عالوه ،ابنسینا بحور واضد بیان میکند که بـرخالف ادرا
حسی ،قوه عقلی یک قوه فعال است که میتواند تجرید یک وورت را ازادانه انجام دهد.
ِ
قدرت (قوه عقلی) برای پرورش مفاهیم ذاتی است.
با وجود این ،ابنسینا هم نین متذکر میشود که این عقل محتاج کمک حواس ،عقل
ِ
بدیهیات ذاتی طبیعی میباشد (این مورد اخیر برای وور قیاسـی اسـتدالل مـورد
کلی و
نیازند) 30 .بعدا در خالوه درباب نفس ،او روی بدیهیات کار میکند و هم نین هنگامی
که به شباهت سنتی نور استناد میورزد ،جملهای درباب نقـش عقـل منفصـل در تعقـل
اضافه میکند :نور در اینکه قوه بینای را قادر به دریافت میسازد ،هرچنـد ،بـدون اینکـه
برای آن این وور دریافت شده را ارائه دهد ،مشابه این عقل است« :و این جـوهر (یعنـی
عقل کلی) به تنهایی و بذات خودش قوه ناطقه را قادر به ادرا میسازد و هم نین درآن
وور ادرا شده را تحقق میبخشد 31 ،همانحور که قبال روشن شد 32».این ارجا متقابل
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در این پاراگراف و در موردی قبلی (همانحورکه در ادامـه توضـید خـواهیم داد) ایـن را
محتمل می سازد که این اظهارات درباره وور دریافت شـده بـه همـان وـوری ارجـا
میدهند که قبال گفته شده بود که انتزا شدهاند .پس اینجا هسته ی مسـئلهای اسـت کـه
باعث چنین تفسیرهای کثیری از ابنسینا شده است؛ همکاری دو نیروی بسیار متفـاوت
در فرآیند تجرید (یعنی) ،عقل انسانی و عقل کلی منفصل .اما حتی اگر آن جمله نسبتا غیر
مهم در باره فعالیت تامین کننده عقل منفصل بگونه بسیار جدی اخذ شود( ،ایـن یـاداور
ِ
پاراگراف طوالنی درباب عقل
یکی از (ایدههای) فارابی است و بحور مشخص نسبت به
انسانی کمتر اویل است) ،به ما اجازه نمیدهد که این عقل منفصل را بـازیگر اوـلی در
فرآیند تعقل قرار دهیم .چون این رابحه میان انسان و عقل کلی ،به روشنی ،به مثابـه یـک
کنش کمکی (اعانه) توویف شده است :تمام این (آن ه این قـوه ادرا کننـده قـادر بـه
انجامش است) بواسحه خدمات قوای حیوانی و مددرسانی عقل کلـی انجـام مـیشـود.
بدون شک ،در این نسخه اولیه ی نظریه ابنسینا درباره تجرید ،این نیـرو تجریـد کننـده

قدرت مند عقل انسانی است که نظریه رویش متمرکز است .حـواس ضـروری هسـتند،
زیرا آنها دادههای حسی الزم را فراهم میسازند .عقل کلی نیز ضروری است؛ عملکرد آن
کال به ندرت توویف شده است اما به نظر میرسد مبتنی بر نوعی تامین نمـودن احاطـه
عقالنی ضروری برای فعالیت نفس عقلی است؛ به شیوهای مشـابه بـا نـور دررابحـه بـا
توانایی انسان برای دیدن .بدین سان ،هر دوی حواس و عقل کلی شرایط همراهی کننده
ضروری میباشند تااینکه نیروهای فعال در این فرآیند باشند.
 .۰در تالیفات متاخر ابنسینا -در آثار پخته ی دوران میانه اش 33-مشاهده میشود که
یک بخش از نظریه تجرید وورت بندیای مییابد که ابنسینا بحور آشکار کامـل تلقـی
کرده بود :این مسئله در چهار اثر مختلـف در قالـب جملـه بنـدی تقریبـا اینهمـان ارائـه
میشود« :حال النفس االنسانیه» (وضعیت نفس انسـانی ،هم نـین المعـاد ،نیـز خوانـده
میشود ،یعنی رستاخیز)« ،النفس» ،بخشـی از «الشـفاء» (تـاریخ احتمـالی -۱۵۱۱/۰۱۱
« ،34 )۱۵۱۰/۰۱۰النجات» و «مشرقیون» .این قسمت از فلسفه ابنسـینایی چهـار مرتبـه
مختلف از تجرید را در ادرا حسی ،تخیل ،وهم و عقل بحث میکند 35.دو آموزه مشابه
دیگر از «خالوه درباب نفس» عینا در همین چهار اثر بسط مییابند :این نظریه که قـوای
حیوانی نفس عقلی را به شیوههای مختلف و بویژه در تجرید یاری میرسانند و مرتبط با
بحور قابل توجهی مسئله درباره آموزه عقل فعال منفصل و مشارکت آن در فرآیند تجرید
متفاوت است :رسالههای« ،حال النفس االنسانیه» و «النجات» ،خیلی فراتر از «خالوه ی
درباب نفس» نمیروند ،بلکه بحور مشابه بیان میدارند که نیروی از باال افاضه میشود و
وو ِر قابل تخیل به وور معقول تبدیل میشوند .ابنسینا به روشنی نیاز به وورت بنـدی
مجدد و بسط این آمـوزه را احسـاس نمـوده بـود ،زیـرا در هـر دو (کتـاب) «الـنفس» و
«مشرقیون» توضید طوالنی و شناخته شدهای از نقش میانجگر عقل فعال در تعقـل ارائـه
میدهد .این مشخصه روش کارابنسینا است که این سه گـروه از آموزههـا را (درجـات

ابنسینا در فرایند تجرید

آن ،این نظریه که نفس با دانش فراوان بدست امده ،میتواند از کمک حواس رهایی یابد.
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تجرید -مددرسانی توسط حواس -عملکرد عقل فعال) که یکبار درپاراگراف واحـد در
«خالوه» اولیه با هم بحث شده بودند ،حاال به نظریههای تمام عیاری برای خودشان بدل
میکند که ورفا بحور ضعیفی باهم دیگر مرتبط مـیشـوند .نظریـه پـردازی فزاینـده در
فلسفه ابنسینا با قحعه قحعه شدن همراه میشود .بعنوان مثال در «حال الـنفس» ایـن سـه
نظریه در فصلهای سه ،شش و دوازده بحث میشوند ،در «النفس» آنها درمقاله دوم فصل
دوم ،مقاله پن م فصل سوم و مقاله پنجم فصل پنجم ،ارائه میشوند.
ِ
تجرید ابنسینا آنحور کـه در آثـار دوران
بنابراین ،تاثیر این بسط روی محتوای نظریه
میانه ارائه میشود ،چیست؟برای شرو بـا گـروه نخسـت از آموزههـا ،ارائـه کامـل آن
ِ
پاراگراف که درباب مراتب چهار گانه تجرید است ،بسیار طوالنی میباشد؛ خواننده باید
به ترجمه ی فضل الرحمان ارجا داده شود 36.برای اهداف فعلی ،ورفا نقـل (قسـمت)
اغازین آن (درباب تجرید بحورکلی) و (قسمت) پایانی آن (درباره تجرید عقالنی) کافی
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مدر مـادی
مدر است ،پس اگر َ
است« :به نظر میرسد هر ادراکی همانا اخذ وورت َ
باشد در این وورت ادرا اخذ وورت مدر مجرد همراه با نوعی تجرید است ،البتـه
انوا تجرید متفاوت است و دارای مراتب مختلف میباشد؛ پـس بروـورت مـادی بـه
سبب ماده احوال و اموری عارض میشود که اینها برای ذات وورت مادی از حیث ایـن
وورت بودن ،وجود ندارند .پس یک مرتبه انتزا با همه این عالئق مادی یا بعضـی آنهـا
انجام میشود .و گاهی انتزا یک نو انتزا کامل است 37 ،یعنی از ماده و لواحق مـاده از
ِ
مثـال تجریـد راجـع بـه مفهـومِ «انسـان
حیث ماده بودن تجرید میشود 38 ».به دنبال آن،
بودن»و توویف فزایندهای مرتبه باالتر تجرید در میان ادرا حسی ،تخیل و وهم ،قـرار
میگیرند« .آن قوهای که در آن ووری ثابت قرار دارند چه وور ابژههای که اوـال مـادی
نیستند و بحور عرضی در ماده عارض نمیشوند[ 39یا وور ابژههای که فـی نفسـها غیـر
مادی هستند اما بحور عرضی چنین میشوند] 40،یا وور ابژههای که مادی هستند ولی از
تمام جهات از ضمائم مادی تصفیه شدهاند -مانند قوهای که به روشـنی ایـن وـور را از

طریق به چنگ اوردن آنها به مثابه مجرد از ماده در تمام جهات ،در میکنـد .دربـاره آن
ابژههای که در ماده موجود هستند ،چه به خاطر اینکه وجود شان مادی است یا به خـاطر
اینکه آنها بحور عرضی مادی هستند ،این قوه بحور کامل 41آنهـا را هـم از مـاده و هـم از
ضمائم مادی شان انتزا مینماید و آنها را به شیوه تجرید بدست میآورد؛ بدین سان ،در
مورد «انسان» که بر بسیاری حمل میشود ،این قوه طبیعت واحده را از این کثـرت اخـذ
میکند 42،آن را از تمام کمیت ،کیفیت ،مکان و وضعیت مادی عاری میسازد 43.اگر (این
قوه) آن (طبیعت واحده) را از تمام اینها تجرید نکند ،آن طبیعت نمیتواند حقیقتا برهمـه
حمل شود 44 ».روشن است که عناور مهم این آموزه اززمان ،خالوه ی دربـاب نفـس،
تغییر یافتهاند .اوال ،در این خالوه اولیه ،تفاوت اولی میان ادرا حسی و تعقل در قالب
اوحالحات فعل و انفعال توویف میشود :حواس قادر به فهم یک وورت بگونه آزادانه
نیستند ،آنگونه که عقل قادر است .در وورت بندی متاخری این آمـوزه ،تفـاوت در قـوا
قرار میگیرد که بحور وسیع قوا را از هم تفکیک میکند به جای اینکه وور را از لواحـق
ِ
ارتباط روشن بـا نظریـه
مادی شان عاری سازد .ثانیا ،دراین پاراگراف از دوره میانه هیچ
عقل فعال منفصل وجود ندارد .ثالثا ،هیچ اشارهای به «تاسی» یا «تشبه» نمیشود ،آنگونـه
که این مورد در «خالوه» وجود داشت .رابعا ،ابنسینا اکنون وضعیت کامال تجرید شـده
اوحالحشناسی «ماده» و «وورت» در خالوه وجود دارد (و این تاسی به تجرید وورت
از ماده است) ،هنوز برای بسط نظریهای درباره جایگاه هستی شناختی معانی که دغدغـه
بزر ابنسینا در اثار دوره میانهاش میباشد ،بکار گرفته نشدهاند .آن ه ابنسـینا هنگـام
سخن گفتن راجع به تجرید از ماده قصد میکند ،در یک مورد با مثال نشان داده میشـود:
نفس عقلی مفهوم انسان را از «تمام کمیـت ،کیفیـت ،مکـان و وضـعیت مـادی» عـاری
میسازد .بدین سان ،نفس میان آن ه برای این وـورت عرضـی اسـت و آن ـه بـه ایـن
وورت ،تا آنجایی که این وورت است ،تعلق میگیرد ،تمایز میبخشد -که ایـن بـه مـا
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ِ
عرضـی اسـت کـه در
نشان میدهد که بحث از معانی در اینجا بسط تمایز میـان ذاتـی و
خالوه خلق شده بود.
ابنسینا این عوارض را «مادی» میخواند ،چـون آنهـا بروـورت فقـط ،باتوجـه بـه
تحققش در ماده در قالب یک ابژه موجود درخارج ،عارض میشـوند .امـا طبیعـت ایـن
وورت که ابژه تجرید است ،دقیقا چیست؟ باتوجه به همین مسئله است که ابنسـینا بـه
نظریه تجریداش ویژگی مهمی را اضافه میکند (درجملهای کـه هنـوز در آمـوزه بـاال از
مراتب چهارگانه تجرید ،نقل نشده است)« :مثالش آن است که وورت انسانی و ماهیـت
انسانی طبیعتی است که همه افراد نو بناچار در ان بگونه برابر مشارکت دارند؛ درحـالی
که در تعریف (حد) خود یک شیء واحد است .و بران عارض شـده اسـت کـه در ایـن
شخص و آن شخص یابیده شود ،لذا دچار کثرت میگردد» 45.کثرت برای ایـن وـورت
ورفا عرضی است .این نظریه ،به روشنی ،به مبحث متافیزیکی راجع بـه طبیعـت وـو ِر
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معقول و تمایز میان ماهیـت و وجـود 46اشـاره دارد کـه ابنسـینا بـا جزئیـات بیشـتر در
ِ
منحق «الشفاء» که در دوره میانه نوشته است ،آن را بـه تفصـیل بحـث
متافیزیک و بخش
ِ
سیاق نظریه
میکند 47 .پاراگرافی در متافیزیک وجود دارد که مسئله تجرید را مستقیما در
وور بحث میکند؛ در آنجا ابنسینا توضید میدهد کـه کلیـت و جزئیـت هـردو بـرای
وورت معقول عرضی هستند .این پاراگراف تصویر خوبی است از ان ه ابنسینا در دیگر
آثارش درباره تجرید بیان میکند ،اما این ورفا یک تصویر است؛ ابنسینا خودش هر دو
نظریهی -تجرید و وور -را باهم بحث نمیکند ،شاید به این خاطر که آنها را متعلـق بـه
ِ
ِ
واحـد کـه نـزد
متفاوت روان شناسی و متافیزیک ،تلقی میکند« :پس وورت
دو شاخه
عقل است به کثرت اضافه میشود ،و آن وورت به این اعتبار کلـی اسـت درحـالی کـه
درعقل معنای واحدی میباشد که نسبتش به هیچ کدام از حیواناتی که در مـیشـوند،
ِ
وورت هر کدام از حیوانات به نحوی در خیال حاضـر میشـود،
متفاوت نمیشود ،یعنی
ِ
مجرد آن وورت خیالی را از عوارض انتزا میکند (و) ایـن وـورت
سسس عقل معنای

بعینه در عقل حاول میشود .و این وورت همان چیزی است که از تجرید حیوانیـت از
نو ِ وورت منفرد در خیال که از موجود خارجی یا آن ه همانند موجود خارجی اسـت،
اگرچه عینا در خارج تحقق ندارد یا اینکه خیال آن را اخترا میکند ،اخذ میگردد .و این
وورت هرچند درقیاس با اشخا کلی است اما در مقایسه با ِ
نفس جزئـیای کـه در آن
انحباق یافته است ،شخصی میباشد .و این یکی از ووری موجوددر عقل است».
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ابنسینا در مقایسه با آثار روان شناختی اش ،دراینجا به روشنی تمام بیان میکند کـه،
نه کثرت و نه جزئیت هیچ کدام به وورت بماهو وورت تعلـق ندارنـد .در ایـن نظریـه
توویف شفاف از فرایند تجرید تثبیت شده است :عقل روی دادههای که از طریق حواس
برایش حاضر شدهاند و در تخیل ذخیره گردیدهاند ،کار میکند؛ این دادههـا خودشـان از
بیرون وارد نشدهاند بلکه محصوالت حواس هستند .وـورتی کـه در عقـل اسـت تنهـا
باتوجه به عقل یک معنای جزئی است؛ آن وورت باتوجه به ابژههای بیرونی کلی اسـت
و فی نفسه آن وورت نه کلی است نه جزئی ،چون -و اینجا باردیگر تمایز میان ماهیت و
وجود به میان میآید -آن وورت بیرون و درون عقـل از وجـودش مسـتقل مـیباشـد:
همانحور که ابنسینا در آثار روان شناختی خود متـذکرمی شـود ،ایـن «طبیعـت واحـده
بسیاران» است یا «طبیعتی است که در آن تمام افراد نو بگونـه برابـر مشـارکت دارنـد».

تجرید بخواند :کالسیک به این معنا که او خودش آن را در اثار مختلف تکرار مـیکنـد و
به این دلیل که آن (وورت بندی) به لحاظ تاریخی تاثیر گذار بوده است 49 .با توجـه بـه
تجرید عقلی ،قوه عاقله انسان بگونهای پدیدار میشود که کـامال قـادر بـه انجـام کـنش
تجرید توسط خودش هست :بگونه تحبیقی طیف وسیعی از اوحالح شناسی متغیر برای
توویف فعالیت تجریدی و عارسازی قوه عاقله بکار گرفته مـیشـوند (انتزعـه ،جـرده،
افرضه) .هرچند ،درباره همکاری با دیگر ذوات درگیر در تجرید ،نه در رابحه با حـواس
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کسی ممکن است با نوعی توجیه این ( -یعنی) آموزه مراتب چهارگانه تجرید ،به اضافه،
ِ
بحث مربوط به وور معقول در متافیزیک -را وورت بندی کالسیک ابنسـینا از فراینـد
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ونه دررابحه با عقل فعال منفصل ،چیزی نشنیده نشـده اسـت .ایـن همکـاری عنـوان دو
دستهای دیگر از آموزههای است که ابنسینا در آثار دوره میانه بسط داده است .پاراگرافی
درباره نقش حواس عینا در همان چهار اثر فوق الذکر ارائه میشود .هر کـس بـه راحتـی
میتواند تشخیص دهد که ریشههای ایـن مباحـث در همـان «خالوـه» اولیـه ،علـرغم
اختصارش ،نهفته است« :قوای حیـوانی نفـس ناطقـه را بـه شـیوههای مختلـف 50مـدد
میرسانند ،یکی از آنها ان است که ادرا حسی جزئیـات را بـرآن عرضـه مـیدارد ،و از
ورود جزئیات برای [نفس ناطقه] چهار چیز بدسـت میآیـد :یـک مـورد آن اسـت ،کـه
نفس 51کلیات واحد را با تجرید معانی آنها از ماده و از عالئق و لواحق مـاده از جزئیـات
انتزا میکند و مالحظه میکند چه چیزی درآنها مشتر  52و یا متباین است و چه چیزی
وجودش ذاتی و یا وجودش عرضی است ،پس برای نفس از ایـن مبـادی تصـور ایجـاد
میشود و این امر با استخدام خیال و وهم توسط نفس تحقق مییابد».
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بیشتر محالب که این پاراگراف در برمی گیرد ،قبال شـناخته شـده بودنـد :اسـتفاده از
اوحالح شناسی ماده و وورت (اما نه از زبان «ماهیت» و «وجود») ؛ توضـیحی دربـاب
فرآیند تجرید به مثابه تمایزی میان عام و خا

 ،ذاتی و عرضی؛ تجرید وـور بـه مثابـه

نقحه آغازین برای فعالیتهای عقلی بیشتر مانند ترکیب معانی و بگونه بسـیار مهـم تـر،
استعمال اوحالح «کمک» (اعانه) برای ِ
نقش که توسط حواس ایفا میشود .در ایـن مـتن
دقیقا مانند «خالوه» این عقل انسانی است که نیروی فعال در فرآینـد تجریـد اسـت ،در
حالی که عملکرد اولی حواس کمکی است تا جزئیات یعنی دادههـای حسـی ،را بـرای
عقل حاضر سازند .حتی گفته میشود ،عقل حـواس بـاطنی را در ایـن کـار اسـتفاده یـا
استعمال میکند .مشاهده مـیشـود کـه ابنسـینا ویژگیهـای اساسـی نظریـهاش را ،در
خصو

رابحه عقل با حواس ،از زمان «خالوه» تغییر نداده اسـت .در عـوض ،او مـاده

جدیدی اضافه نموده است .بعد از پاراگراف فوق الذکر ،ابنسینا دو بخـش آن آمـوزه را
اضافه میکند :نخست تاکید میورزد که عقل فقط زمانی به حواس مراجعه مـیکنـد کـه

ِ
معقول که هنوز بـرایش شـناخته شـده نیسـت ،مجبـور
برای بدست آوردن یک وورت
شود -.که این همان تمایز مهم ابنسینا میان اکتساب اولیه وـور و اکتسـاب ثانویـه آنهـا
است؛ برای مورد متاخر ،کافی است تا به عقل فعال مجددا متصل شود؛ 54دومی نمونهای
از حیوان سواری (دابه) است که مفید بودنش هنگامی که مرتبه غایی بدست آمد ،به پایان
میرسد ،دقیقا همانحور که هیچ نیازی به حواس نیست هنگامی که کسی معقوالت مورد
نیاز را برای استدالل بیشتر بدست میاورد 55.اگر این دسته از آموزهها متحمـل بـازنگری
در تالیفات بزر ابنسینا نمیشوند ،عکس ان راجع به موضو سوم وـادق اسـت کـه
درگیر نقش عقل فعال در فرآیند تجرید میباشد .یاد آوری میشود که «خالوه» متضمن
توضیحات بسیار گوتاه (یادآور فارابی است) درباره عملکرد اعانه دهنده عقـل کلـی در
این فرآیند بود :عقل فعال قدرت ادرا اعحا میکند و وـور را در عقـل انسـانی بوجـود
میآورد .در دو اثر متاخ ِر ابنسینا« ،احوال النفس» و «النجاه» این آموزه بدون تغییـر زیـاد
باردیگر ارائه میگردد؛ این مباحث به دنبال مقایسه شایع مشایی با نوری که از خورشـید
میتابد ،محرح میشوند« :پس همین گونه از عقل فعال نیروی افاضه میشود و به سـمت
اشیا متخیل که بالقوه معقول هستند ،رهسسار میشود تا آنها را معقول بالفعل گرداند و عقل
بالقوه را عقل بالفعل قرار دهد 56 ».ولی آن ه به فراموشی سسرده میشود ،اوحالح شناسی
ممکن است به سادگی تاثیر قحعه قحعه شدن فزایندهای فلسفه ابنسینا باشد ،یعنی ،تـاثیر
بسط مجموعههای جداگانه از آموزهها (درباب تجرید و درباب عقـل فعـال) کـه بگونـه
ضعیفی با یکدیگر مرتبط شدهاند ،اما اگر کسی به دو اثر دیگر دوره میانه( ،یعنی) «النفس»
شفاء و «مشرقیون» توجه نماید ،پی میبرد کـه ابنسـینا بحـور معنـاداری «وسـاطت» را
جایگزین برای «اعانه» قرار داده است .درواقع ،این اثـار متـاخر ،نظریـه تمـام عیـاری از
نقشهای نفس و عقل فعال منفصل در تجرید ارائـه مـیدهنـد؛ نظریـهای کـه ازان هـیچ
نشانهای در «حال النفس» (و «النجاه» که متن مشابهی دارد) وجود ندارد؛ این ممکن است
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«اعانه» است که ابنسینا هنگام توضید دادن عملکرد حواس ان را حفظ کـرده بـود .ایـن
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داللت داشته باشد که «حال النفس» قبل تر از «النفس» تالیف شده بوده است.

57

ابنسینا لزوم تجدید نظر درباب آن ه که قبال راجع به این موضو گفته بود ،و عالوه
برآن ،لزوم ایجاد بنیاد نظری مناسب برای این آموزه کلیـدی در فلسـفه مشـاءرا بخـوبی
احساس میکرد :نقش عقل فعال در تعقل .ابنسینا بـه ایـن مسـئله در قحعـه بزرگـی در
ِ
بحث او را ،دربـاب ایـن
فصلهای پنج و شش مقاله پنجم ِ النفس میپردازد که مهمترین
موضو  ،در کتابش تحقق میبخشد ،بویژه اینکه او هرگز به این بحث با چنین توجه دقیق
ِ
سیستماتیک (چنانکه ذیال ارائه خواهد شد) بازنمیگردد .بربنیاد شـواهدی از
و رویکرد
تالیفات ابنسینایی اولیه که در باال عرضه شد ،میتوان نشان داد که بخش نخست فصـل
ِ
پنج مقاله پنجم حقیقتا درباره عقل فعـال نیسـت بلکـه دربـاره مشـارکت آن در تجریـد
ِ
شش مقاله پنجم درباره شـهود (حـدس) اسـت،
میباشد (برعکس ،بخشی که در فصل
اوحالح شناسی تجرید را بکار نمیگیرد) 58 .پاراگرافی در فصل پنج مقاله پنجم نـه تنهـا
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دربردارنده -به ترتیب -تشبیه نـور و نظریـهای دربـاره دگرگـونی دادههـای حسـی بـه
مقعوالت است بلکه هم نین دربردارنده این آموزه است کـه عقـل انسـانی ،ذاتـی را از
عرضی تفکیک میکند و این نظریه که معنای " انسان" باتوجه به عقل انسان یک معنـای
واحد است و باتوجه به ابژههای بیرونی معنای کلی است .بدون شـک ،اینهـا تـا کنـون
عناور آشنای نظریه ابنسینایی تجرید بودند .این آموزه اخیر حتـی ارجـا ِ روشـنی بـه
پاراگرافی ترجمه شدهای باال از متافیزیک دارد که تجرید را در مـتن نظریـه وـور دنبـال
میکند .بنابراین ،تفسیر پیشرونده ازآثار ابنسینا بایـد مـا را نسـبت بـه اینکـه پـاراگراف
مذکور در فصل پنج مقاله پنجم النفس میتواند به مثابه شاهد مهـم بـرای سـخن گفـتن
درباره این تز تلقی شود ،بسیار مردد نماید :البته کسی میتواند هنوز ادعا کند که اوحالح
تجرید در این پاراگراف نباید تحت اللفظی اخذ شود اما اینکه این ادعا همان چیزی است
که ابنسینا میخواهد فهمیده شود ،به نظر غیر ممکن میرسد ،زیرا عین همین اوـحالح
در همان متنهای آموزهای در آثار اولیه یا معاور این اثرش ارائه میشود که به روشنی با

تجرید سروکار دارند (و برخی از آنها بحورکلی عقل فعال را متذکر نمـیشـود) .اجـازه
دهید به بخش حیاتی فصل پنج مقاله پنجم توجه نمـاییم؛ پـاراگرافی دربـاب دگرگـونی
دادههای حسی به مقعوالت؛ این پاراگراف دربردارنده جمله شناختهای مذکور در ابتدای
مقاله حاضر است ،که در آن ابنسینا سعی در ترکیب مفاهیم ناسـازگار تجریـد و افاضـه
دارد« :هنگامی که قوه عقلی به جزئیاتی که در خیال (ذخیره) شدهاند ،آگاهی یابـد و نـور
عقل فعال برآن جزئیات در ما بتابد ،پس جزئیات از ماده و عالئق آن به امر مجرد استحاله
مییابند و در نفس ناطقه انحبا پیدا میکنند ،اما نه بدین معنا که خود جزئیات از تخیل به
عقل ما منتقل میشوند ونه بدین معنا که آن معنای (کلی طبیعی) مغمور در عالئق مـادی
درحالی که فی نفسه و به اعتبار ذات خودش مجرد است ،مثل خـودش ایجـاد مـیکنـد،
ِ
وورت) مجرد از عقل فعال
بلکه بدین معنا که محالعه جزئیات نفس را آماده میسازد تا (
بر آن افاضه شود .پس به درستی که افکار وتامالت حرکتهای معده (آماده سـاز) بـرای
نفساند در راستای قبول فی

 ،همانحور که حد وسطها بگونه شدیدتر برای قبول نتیجه

آماده میسازند( ،هرچند این دومورد به شیوههای متفاوت تحقـق مـییابـد ،آنحـور کـه
بزودی خواهد فهمیدی) .هنگامی که نسبتی برای نفس ناطقه بـا ایـن وـورت از طریـق

بر اشیا رنگی میتابد در چشم اثری میگذارد که از تمام جهات از طبیعتاش نیسـت.
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پس اشیا خیالی که معقوالت بالقوه هسـتند معقـوالت بالفعـل مـیگردنـد ،هرچنـد نـه
خودشان ،بلکه آن ه که از آنها التقاط یافتهاند؛ بلکه 60مانند اثری که بواسط نـور از وـور
محسوس انتقال داده میشود ،آن اثر خود این وور نیست ،بلکه شیء دیگری است متعلق
به آنها که توسط نور در محابق دریافت کننده ایجاد میشود .همینحور نفس ناطقه زمـانی
که این وور خیالی را محالعه میکند و و زمانی که نورعقل فعال به نحوی به آنهـا متصـل
میشود ،نفس آماده میشود تا در آن از نور عقل فعال وور مجرد این وورخیالی حـادث
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تابش عقل فعال ایجاد میشود ،از این اشراق در نفس ناطقه شیء حادث میشـود کـه از
ِ
جهت از جنس خودش هست و از جهت دیگر از جنسش نیست ،همانحور زمانی که نور
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شود 61 ».در مقایسه با مالحظات کوتاه ابنسینا در اثار پیشـین یـا درمقایسـه بـا آن ـه از
فارابی میدانیم ،یا درمقایسه با پـاراگرافی در «دربـاره نفـس» ارسـحو  ۱۱۱-۰-۷کـه در
خاستگاه این مسئله قرار دارد ،این یک نظریه سیستماتیک تاثیر گذار راجع به نقش عقـل
فعال در (فرایند) تجرید است .فرض اساسی تمام این سه نویسنده آن است که عقل فعال
اندیشههای بالقوه معقول را معقول بالفعل میگرداند؛ به عالوه ،آنها به نحـوی ایـن را بـا
تمایزی میان معقوالت در ماده و معقوالت مستقل از ماده ربط میدهنـد .فـارابی اضـافه
نمود که این محسوسات در یک قوه باطنی ذخیره شدهاند که از آنها معقـوالت از طریـق
تاثیر عقل فعال بوجود میآیند .ابنسینا مسئله را بدین سان رها نمیسـازد :بخـش اول در
ِ
جزئیات ذخیره شـده در قـوه تخیـل بـه چیـزی مجـرد از مـاده
نقل قول باال با بیان اینکه
استحاله مییابند و بدین سان در عقل حک میشوند ،توویف جزئی تری از ایـن فراینـد
اعحا مینماید .ابنسینا هم نین دو وضعیت را برای این فرایند ذکر میکند :عقل انسـانی
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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محتاج مالحظه جزئیات است و نور عقل فعال باید برآنها بتابد .باید توجه داشت که او از
«اعانه» سخن نمیگوید :به نظر میرسد هر دو عقل به گونه برابر برای موفقیت اسـتحاله
اهمیت دارند.
این بحور نسبی دقیق است اما این هنوز سهم اولی ابنسینا در این بحث که در بخش
دوم دنبال میشود ،نیست .او دراینجا میان سه امکان متفاوت برای چنین استحالهای تمایز
ایجاد میکند :یا اینکه وورت تخیلی جزئی از تخیل به عقل رهسسار میشود یا نمونـهای
براساس اول غیر مادیاش تولید میشود یا تجریدی از آن از عقل فعال افاضه میشـود،
چون نفس ازطریق محالعه جزئیات مستعد میگردد .ابنسینا مورد سوم و اخرین امکان را
انتخاب میکند و آن را در طی بخش طوالنی چهار به اثبات میرسـاند (بعـد از توضـید
کوتاه راجع به آن ه از آماده سازی قصد نموده است) .وورت تجرید شدهای که به عقـل
انسان میرسد از جهتی از نو وورت تخیلی است و از دیگر جهـت از نـو آن نیسـت:

خود وورت تخیلی به معقول تبدیل نمیشود ،بلکه آن یزی تبدیل میشود کـه ازآن اخـذ
شده یا از آن گرداوری شده است .ابنسینا این فرایند را با دیدن مقایسه میکند :تاثیری که
در دریافت کننده ایجاد میشود و از طریق وساطت نـور منتقـل مـیشـود «متفـاوت» از
ِ
شـک زیـادی وجـود
وورت ادرا پذیر ابژه حسی است اما به آن پیوند خورده اسـت.
ندارد که ابنسینا در اینجا تالش داردمعنای دقیق تجرید عقلی را دقیقا مشـخص سـازد-
ِ
التـین«»abstractio
«انتزا نمودن» در این مورد ترجمهای بسیار مناسب بـرای اوـحالح
است -و ان را از دیگر وورتهای ممکن استحاله دادههای حسی تمایز مـیبخشـد :نـه
انتقال ساده انها به عقل و نه مانند ان مورد نظر نیست -اوحالح «تشبه» را در خالوـه بـه
یاد اورید -بلکه نوعی اقتباس قصد میشود .نقشهای خا

انسان و عقل فعال در ایـن

فرایند چه هستند؟ اوحالحی را که برای توویف عقل فعال بکارگرفته شد ،به یاد آورید:
نورعقل فعال روی جزئیات در خیال میتابد؛ چیزی مجرد از آن به نفس افاضه میشـود؛
وور از طریق وساطت اشراق عقل فعال در نفس بدست میآیند؛ نورآن بـا وـور تخیـل
پذیر مرتبط میشود؛ مجردات این وور ،باتوجه بـه نـور عقـل فعـال ،در نفـس پدیـدار
میشوند .عقل انسانی به نوبه خود جزئیات ذخیره شده در خیـال را محالعـه مـینمایـد؛
نظرانداختن به این جزئیات نفس را برای تجرید آماده میسـازد؛ اندیشـهها و محالعـات
عقلی یا در آن حادث میشود یا تحقق مییابد؛ این نفس به وور تخیلی نظر میانـدازد و
ِ
مجردات این وور در خودش مستعد میگردد.
بدین سان برای پدیدار شدن
شماری از مسائل محتاج برجسته شدن هستند :اوال ،برخالف حواس ،که ورفا قوای
با کارکرد معین باقی میمانند ،به عقل فعال نقش بسیار مهم تر ،نسبت بـه تالیفـات اولیـه
ابنسینا ،اعحا میگردد :نقش سنتیاش اعحای قدرت ادرا عقالنـی بـه نفـس عقلـی و
ایجاد وور معقول در آن بود -که یک نسخه مشایی از ایده ارسحو است؛اندیشـیدن بایـد
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«حرکاتی» هستند که نفس را برای دریافت افاضه مستعد میگرداند؛ وورتی برای نفـس
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باعث کشیده شدن و تبدیل شدن از بالقوگی به فعلیت گردد؛ بحور بسیار مشخص اکنون
عملکردش آن است تا مجردات را که از جزئیـات ذخیـره شـده در نفـس تخیلـی اخـذ
شدهاند ،در عقل انسان پدیدار سازد .ثانیا ،نفس عقلی هنوز بازیگر اولی است ،حتی اگر
افزایش قابل توجهی در اوحالح شناسی انفعالی (اتفاق میافتد ،پدیدارشدن در ،افاضـه
شدن بر  )...ایجاد شده باشد .درحالی که عقل فعال انجام یک تعقـل حتمـی پیرامـونی و
میانجی گر را مفروض میگیرد ،عقل انسان نیروی کنش گر اسـت :عقـل انسـانی وـور
جزئی ذخیره شده در تخیل را محالعه میکند و «اندیشهها و مالحظاتی» را خلق مـیکنـد
که سرانجام به تحصیل وورت معقول جدید میانجامد .ثالثا ،علرغم وحبت ابنسـینا از
ِ
اشراق را ارائه نمـیکنـد :نـو ِر
افاضه و اشراق ،اوحالح نور ،به معنای دقیق کلمه ،نظریه
عقل فعال تنها با عقل انسانی ،حتی بگونه ابتدایی ،ارتباط برقرار نمیکند ؛ بلکـه ،آن نـور
روی جزئیات ذخیره شده در تخیل میتابد و بدین سان ،میان تخیل و عقل انسانی ارتباط
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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ِ
مشخص تبیـین نقـش عقـل فعـال در
ایجاد میکند .از این رو ،تشبیه نور به منظور هدف
فرایند تجرید ،بکار گرفته میشود .هنگامی که ابنسینا در بخش دوم مدعی میشـود کـه
امر مجردی از عقل فعال بر نفس افاضه میشود ،پس این خالوهای است (تمام فرایند را
ورفا از از یک جهت این فرایند ،یعنی از جانت عقل انسانی ،توویف میکند) از همـان
جمله در بخش چهار که مدعی بود (وور) مجردی از وور تخیلی ،باتوجه به نـور عقـل
فعال ،در نفس پدیدار میشوند.
براساس قرائت سنتی از پاراگراف ترجمه شده ،التفات عقل انسانی بـه سـمت وـور
تخیلی ورفا نفس را برای دریافتن ِ
فیضان معقوالت از باال ،آماده میسـازد .ایـن قرائـت
محدودیت قدرت نفس را برای تجرید برجسته میسـازد 62 ،هرچنـد مـراد ابنسـینا آن
نیست .در متن هیچ «فقط»ی وجود ندارد 63 .همانحور که در باال نشان داده شد ،اول این
استدالل ادامه مییابد :نه هیچ انتقالی از وورت متخیل انجام میشود و نه رونوشتی از آن

است ،بلکه تجریدی وساطت شده توسط عقل فعال است .مستعد بودن نفـس بخشـی از
این نظریه است اما این مسئله لب آن نیست و هیچ اشـارهای وجـود نـدارد کـه ابنسـینا
قدرت نفس را برای تجرید چونان امر محدود شده ای ،میفهمید .یکی از نتایج غیرقابـل
ِ
تشبیه که توسط ابنسینااستفاده شد -آن است که نفـس
قبول رویه سنتی تفسیر  -به دلیل
هم نین ،به معنای درست کلمه ،مشاهده نخواهد کرد ،چون چرخش به سمت ابژه ورفا
چشم را آماده میسازد تا وور قابل رویت ،باتوجه به نور خورشید ،در آن پدیدار شـوند؛
که این به وضوح آن ه ابنسینا قصد میکرد ،نیست.
گفتن اینکه برای ابنسینا «اندیشه معقول انسانی مستقیما از عقل فعال بدست میآید»
یا اینکه «اندیشههای معقول  ...مستقیما از عقل فعال افاضه میشود و به هیچ وجه تجرید
ِ
بدفهمی از اوحالح
نمیشوند» ،نادرست است 64 .جدایی از این واقعیت که این تفسیر بر
فکر چونان ارجا دهنده ورف به یکی از حواس درونی 65 ،اسـتوار اسـت ،ایـن تفسـیر
توسط بیان روشن ابنسینا در بخـش سـوم ،مـورد مخالفـت واقـع شـده اسـت :افکـار
حرکتهای عقل انسانی هستند که قبل از دریافت وور مجرد تحقق یافتهاند .هنگامی که
ابنسینا درباره تجرید و فیضان سخن میگوید ،او تحصیل وورت معقولی مانند «انسان»
را قصد میکند ،نه بحورکلی تحصیل فکر را .عالوه براین ،همانحور که در باال نشـان داده
در خیال اخذ میشوند وهم نان به آنها شباهت دارند :آنها تاحدی از نو شان هسـتند و
تاحدی نیستند .درست است که غالبا در اثار ابنسینا این بیان دیده میشود که معقـوالت
از عقل فعال افاضه میشوند ،بویژه در متنِی راجع به تحصیل مجدد یک وورت که قـبال
تعقل شده بود :اما هنگامی که این عبارت باتوجه به تحصیل نخسـتین وـورت اسـتفاده
میشود ،نباید هم ون استثنا نمودن تجرید بـدفهمی شـود .بـرعکس :بـه منظـور ارائـه
تعریف روشن ازتجرید که در زمره سهمیههای بزر ابنسینا در تاریخ معرفت شناسـی
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شد ،ابنسینا بحور واضد بیان میدارد که وور معقول سرانجام از جزئیات (ذخیره شـده)
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شمرده میشود ،باید نقش عقل فعال در آن تبیین گردد و باید تجرید از دیگـر نحوههـای
انتقال دادن دادههای حسی تمایز داده شود.
ِ
آثارجامع تعریـف
 .۷در راستای اهداف موجود ،اثار دوره متاخر ابنسینا باید به مثابه
شوند که تاریخ بخش روان شناختی «النفس» را جلوتر میبرد و نظریهای دربـاره تجریـد
ارائه میدهند که با نسخه دوره میانه محابقت ندارد« .نجات» و «مشرقیون» که از نقحه نظر
تعلیمی در نظر گرفته شدهاند ،با اینکه به روشنی بعد از «الـنفس» نوشـته شـدهاند ،عـین
همین نظریه را بسط میدهند و براین اساس به دوره میانه تعلق مییابند .این مسئله نسبت
به سه اثر متاخر ترکه به سـادگی ایـن آمـوزه را رونوشـت نمـیکننـد ،متفـاوت اسـت:
«دانشــنامه» (در فاوــله ۱۵۱۵/۰۱۰و ۱۵۵۵/۰۱۹دراوــفهان نوشــته شــده اســت)،

66

«االشارات و التنبیهات» و «المباحثات» .این رسالهها دارای ویژگیهـای بسـیار متفـاوتی
هستند :دانشنامه خالوه ی از فلسفه است که برای حاکم عال الدوله بـه فارسـی نوشـته
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱

071

شده است؛ اشارات معموال آخرین شاهکار ابنسینا تلقی شده است ،بویژه بـرای سـبک
خاوش در ارائه اشارهها و تنبههای به جـای ارائـه اسـتداللهای تمـام عیـار؛ مباحثـات
سلسله ی از پاسخهای بگونه ضعیف سازمان یافتـه هسـتند بـرای پرسـشهای متفـرق
درخصو

فلسفه ابنسینا .مشخصه این رسالهها آن است که تجرید را نسـبت بـه اثـار

دوره میانه کمتر بگونه سیستماتیک و جامع بحث میکنند .پاراگرافهای مربوط بـه ایـن
بحث کوتاه تر هستند و یک آموزه را بیان میدارند تااینکه برای آن استدالل نمایند .آن ـه
این اثار را برای پژوهش حاضر جذاب میسازد ،آن است که اینها آن چیزی را به ما نشان
میدهند که ابنسینا سزاوار گزینش و جرح تعدل شدن برای خوانش حـاکم یـا نخبگـان
خردمند تلقی مینمود.
ما در «دانشنامه» بـا دو گـروه مشـابه از آموزههـا درمـورد مراتـب تجریـد و دربـاب
مشارکت عقل فعال در تجرید مواجه میشویم .به نظر مـیرسـد موضـو ِ مـدد رسـانی

حواس باید کنار گذاشت شود؛ آن ه باقی میماند ،پاراگرافی درباره تبدیل شدن حـواس
به مانعی برای عقل است ،به شمول همان مثال حیوان سواری 67 .باتوجه به مراتب تجرید،
ِ
بنیادین آن ه را که در باال وورت بندی کالسیک این آموزه خوانـده
ابنسینا ویژگیهای
شده بود ،بدست میدهد :قوا ،نیروهای متغیر تجرید ،حذف هر گونه ارجا به عقل فعال،
زبان «ماده» و «وورت» ،عالقه به جایگاه هستی شناختی مفاهیم .هرچند او با تقلیل دادن
ِ
خود اوحالح شناسی تجرید ،تمرکز را به سمت حالتهای متفاوتی تغیر میدهد کـه در
آنها وور دریافت میشوند تااینکه تجرید شوند 68 .تغییر مهم دیگردر خصو

آمـوزه

متافیزیکی وور رخ میدهد که ابنسینا در نظریه تجریدش در پاراگرفهای گوناگون از
دوره میانه پدیدآورده بود .اینکه کثرت و جزئیت برای وـورت فرعـی هسـتند ،عنـوانی
نیست که در«دانشنامه» در رابحه با نظریه تجرید بحث شده باشد .اگر آن قحعه ی دربـاره
مراتب مختلف تجرید (یا بلکه ادرا ) فشردهای از نسخه پخته این آموزه باشد (که جای
تعجب ندارد به مخاطب این مقاله عرضه شود) عین این باور راجع به پاراگرافی دربـاب
عقل فعال نیز وادق است .اینجا با تعدادی از ویژگیهای مواجه میشویم که به روشـنی
از «النفس» (یا مشرقیون) اخذ شدهاند :نورعقل فعال روی وور متخیل میتابد؛ مجردات
از این وور اخذ میشوند؛ آنها برای عقل (انسانی) حاضر میشوند .بـه یاداوریـد کـه در

را از قلم انداخت؛ ورفا احتمال سوم باقی ماند که همان تجرید از وور متخیل میباشـد.
هیچ اشارهای به آماده شدن عقل برای دریافت این وور نشده بود.

ابنسینا در فرایند تجرید

ِ
متخیل که تبدیل به معقول بالفعل میشدند،
«حال النفس» و «النجاه» ابنسینا ورفا از وور
ِ
مختلف انتقال داده حسی
سخن گفته بود .هرچند ابنسینا تمامِ بحث از شیوههای محتمل
69

در «اشارات» اساسیترین بسط این نظریه را در دوره پایـانی (اثـار) ابنسـینا شـاهد
هستیم .مباحثات ،برعکس ،تاآنجای که من اطال دارم ،شامل هیچ چیزی قریب به نظریه
تجرید نمیباشد 70.البته[ ،ممکن است] قحعات گوناگونی راجع به این آموزه بدست اید

071

که از دستهبندیهای موضوعی دوره میانه اخذ شدهاند ،مانند :تخیل معانی را بحور کامل
مجرد از ماده در نمیکند؛ (
شوند؛ (

 )177حواس مادی میتوانند با حیوان سواری مقایسـه

 )232محالعه آن ه که در تخیل ذخیره شده است ،برای دریافت فیضی از بـاال

الزم است؛ این محالعه متشکل از اندیشهها و استداللهای است که نفس را بـرای فـی
آماده میسازند( .

 )239ترکیب این جمالت متفرق برای تصویر منحقی نظریه ابنسینا

در مباحثات جذاب اما به لحاظ هرمنوتیکی پرمخاطره اسـت؛ جمـع آوری پاسـخها ،بـه
روشنی ،برای ارائه تلقی سیستماتیک از مسائل فلسفی در نظر گرفته نشده است .عین این
هشدار را باید در ذهن داشته باشـیم هنگـامی کـه جمالتـی از مباحثـات بـرای توضـید
وضعیت ابنسینا در دیگر آثاراش بدون محالعه درخور متن و طبیعت دقیق سئوال محـرح
شده ،استفاده میشوند.

71

با بازگشت به پاراگرافهای مربوطه در «اشارات» ،مشخص میشود که این مـتن بـا
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«دانشنامه» بیشتر مشتر است (که متـاخر بـودن تـاریخ اشـارات را تاییـد مـیکنـد).

72

«اشارات» تقریبا همان حجم را دارد و درباره همکاری حواس زیاد سخن نمیگوید بلکه
هرچه بیشتر روی مراتب تجرید و درباب عقل فعال بحـث میکنـد؛ اشـارات اوـحالح
شناسی «کثرت» و «جزئیت» وور را استفاده نمیکند .به خاطر نظریه عقل فعـال دربـاب
تجرید به سوی «النفس» کشیده میشود اما بحث از طبیعت دقیق انتقال وـور متخیـل را
حذف میکند .نخستین پاراگراف قرار ذیل اسـت« :شـیء گـاهی محسـوس مـیباشـد
هنگامی که (مستقیما) مشاهده میشود ،سسس متخیل میباشد هنگامی که آن شیء غایب
است ،از طریق تمثل وورتش در باطن مانند زیدی که مثال رویت کرده باشی پس زمانی
که غایب است تخیلش میکنی .و گاهی شیء معقول میباشد هنگـامی کـه از زیـد مـثال
معنای انسان تصور میشود ،که این معنا بـرای دیگـران نیـز وجـود دارد .وهمـین شـی
هنگامی که محسوس است توسط عوارض بیگانه از ماهیت خود پوشیده میشـود ،اگـر
این عوارض از آن زایل شوند در کنه ماهیت آن شیء تاثیری ندارنـد ماننـد ایـن ،وضـع،

کیف ،مقداربعینه ،اگر به جای اینها غیرشان توهم میشد در حقیقت ماهیـت انسـانی آن
شیء اثر بخش نبودند .و حس به آن شیء از آن حیث دست مییابد که فرورفتهای در این
عوارض است که بواسحه ماده که از آن خلق شدهاند ،به آن شیء اضـافه شـدهاند ،حـس
شیء را از عوارض تجرید نمیکند و به آن شیء دست نمییابد مگر از طریق یک عالقـه
وضعی که میان احساس آن شی و مادهاش وجود دارد و به خاطر همین عالقـه در حـس
ظاهر وورت آن شیء زمانی که خودش غایب شود ،تمثل نمییابد .امـا خیـال بـاطن آن
شیء را با این عوارض تخیل میکند ،قادر به تجرید محلق آن شیء از آن عوارض نیست
اما آن شیء را از این عالقه مذکور که حس به آن تعلق دارد ،تجرید مـیکنـد ،لـذا خیـال
وورت آن شیء را علرغم غیبت حامل آن وورت (ماده) متمثل میسازد .و اما عقل کـه
قادر به تجرید ماهیت پی یده شده 73با لواحق غریب مشخص ،میباشد 74 ،آن ماهیـت را
حفظ میکند گویا اینکه عقل روی محسوس عمل خاوی انجام میدهـد و ان را معقـول
میگرداند 75 ».درواقع ،این عینا امتزاج متراکم الیههای گونـاگون نظریـه تجریـد اسـت
آنحور که در اثار دوره میانه ابنسینا ارائه میشود .اشارات ،دقیقا مانند دانشنامه ،با تمایزی
میان انوا ادرا به جای انوا تجرید شرو میشود .اما پس از آن ابنسینا ،به نحو گذرا،
همان آموزه مشابه وور را متذکر میشود :تصور کنید (و این لحـن نظـری تـر اشـارات
است) که کسی برای ذات انسانی جایگاه ،وضعیت ،کیفیت و  ...متفاوتی ارائه دهد ،خود
ذوات و وجودشان ارائه میکند و حتی به اوحالح شناسی متناظر متوسل مـیشـود ،هـر
چند بدون متذکر شدن استقالل وجودی وور حتی نسبت به عقل.

76

دراینجا سه مرتبه فزاینده تجرید دنبال می شوند؛با حذف وهم از رتبه بندی آنهـا از
چهارمرتبه به سه مرتبه تقلیل یافته اند .با وجود اینکه این یک نسخه به شدت تلخـیص
شده از این آموزه است ،اوحالح شناسی (جرده ،تجرید) و سیر استدالل نشان میدهـد
که موضو همان است که در دوره میان بود :تفـاوت میـان حـواس بیرونـی ،حـواس
درونی و عقل ،با توجه به ادرا  ،در قالب قوای متغیر تجرید تبیین میشود .بسطِ آموزه
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ذات به هیچ وجه متاثر نخواهد شد .ابنسینا اینجا بیان جدیدی برای تمـایز میـان وـور،

077

می تواند در برجستگی ای دیده شود که به این عبارت «بواسحه عالقـه وضـعیه»ای کـه
میان ادرا و ماده وجود دارد ،داده شده است ،یعنی این واقعیت که هیچ ادرا حسی
وجود ندارد اگر شیء حاضر نباشد .در نسخه اولیه تر ،نیز ابنسینا «نسـبتی» 77را میـان
شیء و دریافت کن نده به مثابه مشخصه ادرا حسی متذکر شده بود اما او هنوز از ایـن
نسبت به مثابه چیزی ضرورتا «ادرا شده» از طریق حواس و «تجرید شـده» بواسـحه
تخیل سخن نگفته بود .دراینجا دیده می شود که ابن سینا به منظور خلق آموزه به شدت
تلخیص شده در آخرین شاهکارخود ،مفهوم تئوریکی را شرح می دهد که در آثار دوره
میانه بحورکامل بسط نیافته بود.
ِ
پاراگرافی که در «اشارات» با جملهای درباب تجرید عقلی پایان مییابد ،ورفا بعنوان
نتیجهای برای مقاله حاضر ارائه میشود :اسـتفاده اشـکار از اوـحالح شناسـی تجریـد،
استحاله وور ادرا پذیر حسی به وور معقول ،متوسل شدن به اوـحالح شناسـی ذات
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گرا باتوجه به وور تجرید شده و مخصووا ،ارجاعی -که اززمان خالوه اولیـه در کـار
ابنسینا موجود است -به هر جزء ِ
فعال که توسط عقل انسانی ایفـا شـده اسـت«:تجریـد
بدین معناست که عقل روی وورت ادرا پذیر به شیوهای «کنش» انجام میدهد کـه آن
را معقول خواهد ساخت ».اگر فعالیت عقل انسانی یک ویژگـی مـداوم نظریـه ابنسـینا
است ،این راجع به نقش عقل فعال منفصل همانگونه که دیده شـد از اعانـه بـه وسـاطت
تغییر مییابد ،وادق نیست .اشارات تحول نهایی را به این داستان وارد میسازد« :کثـرت
تصرف نفس در وور خیالی حسی و مثل معنوی (وور ذهنی)  78که در مصوره و ذاکـره
هستند ،از طریق به خدمت گرفتن قوه وهمیه و مفکره ،به نفس استعدادی اعحا مـیکنـد
برای قبول مجردات آنها (مجردات خیاالت حسی ومثـل معنویـه) از جـوهر مفـارق ،بـه
خاطر مناسبتی که میان آن دو است (مجردات و خیاالت حسی و مثل معنوی) .تحقق این
امر همان مشاهده حال خود و تامل در آن است .و ایـن تصـرفها مخصـصهای بـرای
استعداد تام برای (حصول کلیات بگونه) وور منفرد میباشند و گاهی یک معنای عقلـی
ممکن است این (استعداد) خا

را برای (دریافت) معنای عقلی دیگری فراهم سازد».

79

[ممکن است] کسی برای نظریه تجرید ابنسینا ،از زمان نخستین اثارش ،عناو ِر را به
مثابه اموزههای محوری مشخص سازد :بعنوان مثال ،نقش «کمکی» ایفا شده توسط قوای
درونی؛ محالعه نفس دادههای حسی را .اما آن ه فراموش میشود ،همان تشبیه نور است
و همراه با آن همان آموزه عقل فعال به مثابه یک میانجی -نه اینکـه از آن هم ـون عامـل
کمک کننده سخن گفته شود -در فرایند تجرید مـیباشـد .ایـن مسـئله در «االشـارات»
متفاوت از تمام دیگر آثار ،به شمول دانش نامه ،بحـث شـده اسـت :ایـن ممکـن اسـت
اشارهای به رهایی تدریجی ابنسینا از سنت مشایی باشد .از نقحه نظر تعلیمی ،حاو ِل آن
نظریه ی است که به نظر میرسد ،محالعه وور متخیل را به ورف آمادگی بـرای فیضـان
مجردات تقلیل میدهد .هرچند ،به مح

بازپرسی دقیق تر این تفسـیر دوام نمـیآورد:

چون ابنسینا از دوران «النفس» (یا مشـرقیون و دانشـنامه) عبـارت «مجرداتهـا» را بکـار
گرفته بود ،یعنی ،تجریدهای از وور فوق الذک ِر ذخیره شده در تخیل و حافظه .حتـی در
اشارات هیچ شکی درباره ریشه این وور معقول بـاقی نمانـده اسـت :آنهـا سـرانجام از
دادههای حسی اخذ میشوند .مفهوم عقل فعال به مثابه میانجی هم نان درکار است.
هم نین مالحظه میشود که فقط یک قدرت فعال در این فرایند وجـود دارد؛ عقـل
انسانی :این عقل به سمت وور متخیل برمی گردد و روی آنها کار میکند -که به معنای
وورت مشخص اعحا میکنند؛ آنها این عقل را به خاطر دریافتش تخصیص میزننـد یـا
تعیین میبخشند .به تعبیر دیگر ،این عقل توسط نظاره نمودن بی وفقه دادههای زیادی که
توسط حواس تدار دیده شده است ،عهده دار تمرکزی (دقت نظ ِر) میشود که امکـان
ِ
معقول معین را فراهم میسازد .بحوراشکار ،بازیگر اوـلی در تجریـد
تشخیص وورت
همان عقل انسانی باقی میماند.
 .۱آیا زبان تجرید ابنسینا شیوهای برای سخن گفتن از فی

است و از این رو ،ما باید

از تحت اللفظی تلقی نمودن آن در این متن خود داری نماییم؟ آیا او خودش باید واقعیت
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همان «تصرفات فی» است .این تصرفها به این عقل آمادگی خاوی برای بدست اوردن

079

تجرید را به مثابه فرایند شناختی نفی کند؟ یا او به سادگی قادر به تبیین تجرید عقلـی در
دانش نیست؟ پاسخ من به سعی و کوشش دقیق آنهای که پاسخهای مثبت دادهاند ،فقـط
میتواند منفی باشد .اگر دربرابر نظریه فارابی یا آن خوانندگان التین قرن سیزدهم ابنسینا
سنجیده شود ،انکار این مسئله به نظر غیرممکن میرسد که ابنسینا راجع به قدرت انسان
برای تجرید متقاعد شده بود و اینکه او آن ه را میگفت همان را قصد مـیکـرد و کـامال
ِ
80
نظریه با کیفیت موثر بود.
قادر به بسط دادن
مفسرین مدرن احتماال به واسحه برخی ویژگیهای مهم فلسفه ابنسینا بـیش از حـد
متاثر گشتند و بدین سان دچار اشـتباه شـدند :اسـتعمال گسـترده اوـحالح فـی

 ،ایـن

واقعیت که عقل فعال جزئی از نفس نیست اما با وجود آن ،نقش بنیادین در تعقل انسـانی
ایفا میکند و انکار حافظه عقلی ،یا بلکه انتساب این عمل به عقل فعال .ادغام یـک عقـل
انسانی بگونه فعال تجرید کننده در چنین سیستمی غیر ممکن به نظر میرسد ،بـا وجـود
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آنکه دقیقا همان کاری است که ابنسینا انجام داد .ابنسینا از طریق دگرگون سازی یک یا
چند تا از سخنانش در قالب استعاره ای( ،و) نمونـه غیـر حقیقـی ،بـه ایـن ایـده دسـت
نمییابد ،بلکه نسبتا با ارائه معنای جدیدی به اوحالح شناسی استحاله یافته وارائه تبیین
جدید برای آموزههای سنتی بدان نایل میآید .از آنجا که تجرید یک پدیده پی یده اسـت
و چونکه ابنسینا موضعاش را به تدریج بسط داد ،پاراگرافهای مربوط بـه ایـن عنـوان
میتواند در بسیاری از متون مختلف آثـار ابنسـینا رویـت شـود .ترکیـب نمـودن ایـن
پاراگرافها بازهم به ما تصویر روشن از این نظریه ارائه نمیدهد :پی یـدگی فزاینـدهای
فلسفه ابنسینا تصمیم گیری برای این که کدام بخشهای از آموزه باهم مرتبط هسـتند و
کدام بخشها نیستند ،را مشکل میسازد .به همین جهت است کـه تـالش بـرای تفسـیر
تکاملی از طریق توویف استحاله تدریجی دستههای از آموزهها ،مقتضی به نظر میرسد.
این یک پرسش کامال متفاوت ،و محمئنا نه یـک پرسـش جـذاب بـرای هـر کسـی،

میباشد؛ آیا نظریه تجرید ابنسینا ،اگر با مفهوم سیستماتیک تجرید بدست آمده از تاریخ
عقلی ادوار (مختلف) مقایسه شود ،سزاوار نامش هست .باتوجه به اینکه ابنسـینا عامـل
بزرگی در شکل گیری تاریخی این مفهوم محسـوب مـیشـود ،باوریـافتن بـه اینکـه او
چنانکه شاید و باید دراین باره سخن نمیگوید ،در انسـان احسـاس نارضـایتی بوجـود
میآورد.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Avicenna.al-Shifa. Al-Tabi iyyat ،Kitab al-nafs، edited by F.Rahman (london:oxford univ.press,1959)
(quoted as:De anima، ed. Rahman) ch. V5 ،p. 235، line 7.

2. F. Rahman, Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy (London: George Allen and Unwin, 1958) ,
p. 15. Cf. L. Gardet, La Pensee religieuse d'Avicenne (Paris: J. Vrin, 1951 ) , p. 151: 'II n'y a done pas
abstraction proprement dite

3. H. A. Davidson, Alfarabi, Avicenna, and Averroes on Intellect (New York, Oxford: Oxford Univ.
Press, 1992) p 94.

4. Davidson, Alfarabi, p. 93.
5. J. A. Weisheipl, "Aristotle's Concept of Nature: Avicenna and Aquinas", in Approaches to Nature in
the Middle Ages, edited by L.D. Rogers (Binghamton, N.Y.: Center for medieval and early

of Fictional Beings", Documenti e studi sulla tradi::.ione filosojzca medievale 8 (1997) , p. 445: ' ... he
denies the reality of abstraction as a cogn itive process'. Cf. as probable sources for this line of
interpretation, F. Brentano, Die Psychologie des Aristoteles (Mainz: Kirchheim, 1867) , p. 14 ('das
Sinnliche hort auf die Quelle des geistigen Erkennens zu sein') and Thomas Aquinas, Summa contra
gentiles, 2.74, and idem, Summa theolog ia1.84.4.c

6 . Avicenna, De anima V,5, ed. Rahman, pp. 235-6.
7 . A.-M. Goichon, La Distinction de !'essence et de !'existence d'apres lbn Szna (Paris: Desclee de
Brouwer, 1937) , p. 309: "Mais !'intelligible est-il abstrait par l'ame ou donne par l'Intellect actif? En
rigueur de termes, ni l'un ni l'autre".

8. See D. Gutas, Avicenna and the Aristotelian Tradition (Leiden: E. J. Brill, 1988) , pp. 79-145; M.
Marmura, "Plotting the Course of Avicenna's Thought", Journal of the American Oriental Society 111
(1991) , pp. 334- 336; J. Michot, "La Reponse d'Avicenne a Bahmanyar et al-Kirmani", Le Museon 110

۵۹۳۱  ـ پاییز و زمستان82 سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی

Renaissance studies, 1982) , p. 150. Cf. D. Black, "Avicenna on the Ontological and Epistemic Status
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(1997) , pp. 153-163. Cf. also Michot's earlier book La destinee de l' homme selon Avicenne (Lou vain:
Peeters, 1986) , pp. 6-7, and L. E. Goodman, Avicenna (London/New York: Routledge, 1992) , pp. 1-48.

9. See P. Aubenque, T. Kobusch, L. Oeing-Hanhoff et al., "Abstraktion", Historisches Worterbuch der
Philosophic (Basel: Schwabe and Co, 1971-) , vol. 1, pp. 42-65

درباب تمایز توماس آکویناس میان انتزا

: کردن و تفکیک نمودن بنگریدJ. F. Wippel, "Metaphysics and Separatio in Thomas Aquinas", in idem,
Metaphysical Themes in Thomas Aquinas, Washington,. D.C.: The Catholic University of America
Press, 1984, pp. 69-82. Cf. Also (on Alexander of Aphrodisias, Boethius, Abelard and Avicenna) : A.
De Libera, L'art des generalites. Theories de l' abstraction (Paris: Aubier, 1999) .

:برای مقایسه (دیدگاه) فارابی و ابنسینا در باب تجرید بنگرید10
F. Rahman, "Ibn Sina", in A History of Muslim Philosophy, edited by M. M. Sharif (Wiesbaden:
Harrassowitz, 1963) , vol. 1, p. 495, and Davidson, Alfarabi, p. 93.

:برای سنت متاخر یونانی واوایل عربی بنگرید
Arnzen's commentary on Ibn al-Bitriq's paraphrase (extant in a revised version) of Aristotle's De anima
in R. Arnzen, Aristoteles' De anima: eine verlorene spiitantike Paraphrase in arabischer und
persischer Uberlieferung (Leiden: E. J. Brill 1997) , pp. 335 and 451-2.

11 . Al-FarabI, Mabadi' ara' ah! al-madlna a!-jar/ila, edited and translated by R. Walzer (Oxford:
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Clarendon Press, 1985) , pp. 202-203.

12 . Al-FarabI, a!-Mabadi', pp. 204-205.
13 . Al-Farab1, Risa/a Fl al-'aql, edited by M. Bouyges, Bibliotheca Arabica Scholasticorum, Serie arabe
8,1 (Beirut: Imprimerie catholique, 1938) , p. 12. Cf. the Latin translation, De intel!ectu et intellecto,
edited by E. Gilson, "Les sources greco-arabes de l'augustinisme avicennisant", Archives d'Histoire
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Doctrinale et Litteraire du M oyen Age 4 (1929) , p. 117: " ... vel aliquid cuius essentia apta est
abstrahere quidditates omnium quae sunt et formas eorum a suis materiis".

14 . Al-FarabI, Risa/a Ff al-'aql, p. 20, line 6. Cf. Latin tr., De intellectu et intel lecto, p. 120, line 185.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15. Aristotle, De anima III.4, 430a2-6.
16. Al-FarabI, Risala Fl al-'aql, p. 27, line 6. Cf. Latin tr., De intellectu et intel lecto p. 122 line 265.
17. As maintained by Davidson, A!farabi, p. 93.
 بنگرید؛: تاریخ اولیه بیشتر تثبیت شده ست.18
S. Landauer, "Die Psychologie des Ibn Sina", Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft
29 (1875) , pp. 336-9; Michot, La destinee, p. 6; Gutas, Avicenna, pp. 82-4; Marmura, "Plotting", p.
341.

19 . La= Landauer'sedition, Ah = al-AhwanI's edition, A= manuscript A in Landauer, B = manuscript
B in Landauer, tr. Al = Alpago' s Latin translation, tr. La = Landauer' s German translation in "Die
Psychologie"

:)( )برای توضیحات متنی مخففهای ذیل استفاده میشوند۱۷(ارجاعات کامل درپاورقی

.cf(  بلکه یک اوحالح جایگزین برای حس مشتر در «الخالوه» است،برای شکل دادن به مفاهیم ارجا ندارد
 ابنسینا اوحالح" المصوره" را برای قوه،در تالیفات متاخر. )ed. Landauer, p. 352, line 13, p. 359, lines 4-5
: بنگرید. بکار میگیرد، محل ذخیره شدن دادههای حسی،تخیل
the Lexiques in S. Van Riet, editor, Avicenna Latinus Uber de anima seu sextus de naturalibus JV-V
(Louvain: Editions orientalistes Leiden: E. J. Brill, 1968) , pp. 244-245) . ) /

20 . 'forms': ( وورAh) ; 'form': ( وورتLa) ,formae vel speciei (tr. Al) .
21 . 'man': ( انسانB, Ah) ; :ayd (A, La) ; Platonis (tr. Al) .
)La, Ah(  در متصوره: در برخی مفاهیمی را شکل میدهند. 22
23 . 'it': wajadat-ha (conj. La) , 'inuenit eas' (tr. Al) ; wajadna-huma (A, La, Ah) ; wajada-humii (B) .
24. 'axioms': a!-badi'i'ih (( )بدیهیاتB, La, tr. Al: principiis) ; bidi'iya (A, Ah) .
.om. Ah: تاسی به.. ابژه ادرا حسی.25
. )A:) ; التشبه (مقایسهB, La, Ah(  التشبه: تشبیه. 26
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.)Ah( ) ; تجرید را تعقل میکندLa, tr. Al :operaturdenudando( . تجرید را انجام میدهد. 27
om. tr. AL  فعال؛.. به همین جهت. 28

29 . Avicenna, Compendium on the Soul, edited by Landauer, "Die Psychologie", p. 362, line 16; edited
by A. F. al-AhwanI, Af:zwiil al-nafs (Cairo: el-Halaby and Co., 1952) , p. 169, line 10; Latin
translation by A. Alpago, Compendium de anima (Venice: Giunta, 1546, repr. Farnborough: Gregg
International, 1969) , p. 23v; alternative English translation by E. A. van Dyck, A Compendium on the
Soul (Verona: Nicola Paderno, 1906) , p. 72.
D.N. Hasse :بربنیاد نظریه اکسیومهای ابنسینا و معقوالت اولیه بنگرید

. 30

' Das Lehrstiick von den vier lntellekten in der Scholastik: von den arabischen Quellen bis zu Albertus
Magnus ,'Recherches de Theologie et Philosophie medievales ,

)۱۷۷۷( ۱۱ pp. 31-36.

31 .( درآنscil) نفس عقلی. ': ft-hi (La with footnote: "suffixum masc.?"; Ah) ; cf. tr. Al: "in ea", scil.
virtus rationalis, tr. La: "in ihr", scil. "denkende Seele".

32. Avicenna, Compendium on the Soul, ed. Landauer, p. 371, line 9; ed. al AhwanI p. 177, line 3; Latin
tr., Compendium de anima, p. 34r, line 6

. باال را بنگرید۹  ارجاعات در شماره، برای موضوعات گاه شناسی بحورکلی. 33
34. Gutas ,Avicenna ,pp. 41 and 103-106;
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)۰-۱۵۱۱( طبیعی تمام شده بود (انحور که توسط جوزجانی دستیارابنسینا گزارش شده است) ؛ تاریخ متاخر
ِ  می ونت برای.محتمل تر است
 استدالل میکند؛۱۵۱۱ تاریخ قبل تر از
the translation in Gutas, ibid., p. 41 see his 'La Reponse', p 11,58, 157 .

35 . Avicenna, /fa! al-nafs al-insi'iniyya, ed. al-Ahwani, Af:zwiil (as in n. 29 above) , pp. 69-73;
Avicenna, De anima 11,2, ed. Rahman, pp. 58-61 (= the Latin Liber de anima seu Sextus de
naturalibus, ed. Van Riet, pp. 114-20) ; Avicenna, al-Naji'it (2nd edition: Cairo, 1357/1938) , pp. 16871; Avicenna, al-Mashriqiyyiin, MS Istanbul, Ahmet III 2125, fols 665v-666v.
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36. F. Rahman, Avicenna's Psychology. An English Translation of Kiti'ib al Naji'it book II, chapter VI
(London: Oxford Univ. Press) , pp. 38-40.

37. 'concept': al-ma'ni'i (( )المعانیDe anima, Mashriqiyyan) ; om. (/fa!, Naji'it) .
38 . Avicenna, If al al-nafs al-insi'iniyya, ed. Ahwani, p. 69; = al-Shifii': De anima, ed. Rahman, 11,2, p.
58, line 4; = Latin tr., ed. Van Riet, p. 114, = Mashriqiyyan MS Ah, fol. 665v, = Najat, ed. Cairo, p.
168, line 22, transla tion
by Rahman, slightly modified, p. 38.

39. 'by accident': la ya'ri (j.u (Jjal, Najat) ; la 'ara (j.a (De anima, Mashriqiyyun) .
40 . [ ... ] : ff al, Najat, Mashriqiyyiin; om. De anima.
om De anima. (ff al, Najat, Mashriqiyyun) من کل وجه ؛: کامال.41

42 . 'takes'اخذ نمودن: fa-ta'khudhu (( )فتخذوNajat) ; fa-ya'khudhu (( )فیخذوff al) ; wa-satta yakiina qad
43 . 'if: ,( ولوDe anima, Mashriqiyyiin) ; thumma (ff al, Najat) .
44 . Avicenna, ff al al-nafs al-insaniyya, ed. AhwanI, p. 72; = al-Shifa': De anima, ed. Rahman, 11,2, p.
61, line 5; = Latin tr., ed. Van Riet, p. 120, = Mashriqiyyan MS Ah, fol. 666r-v, = Najat, ed. Cairo, p.
170, line 20, trans translation by Rahman, slightly modified, p. 40.

45. Avicem1a, If al al-nafs al-insaniyya, ed. AhwanI, p. 69; = al-Shifa': De anima, ed. Rahman, 11,2, p.
58, line 11; = Latin tr., ed. Van Riet, p. 115, = Mashriqiyyiin MS Ah, fol. 665v, = Najat, ed. Cairo, p.
169, line 4, transla tion
by Rahman, p. 38 (slightly modified) .

.Rahman, "lbn Sina", pp. 483-6 : درباب این اموزهها بنگرید. 46
: برای بخش منحق بنگرید.47
Avicenna ,al-Shifa', al-Mantiq, al-Madkhal (Eisagoge) , edited by G .C .Anawati et al. (Cairo:
Imprimerie nationale ,1952) , ch. 1,12, pp. 65-9 (on particularity and universality as accidents to the
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akhadh (( )و ستیقن قد اخذDe anima, Mashriqiyyun) .
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essential concept).

48. Avicenna, al-Shifa': al-Jlahiyyat, edited by G. C. Anawati and S. Zayed (Cairo: Imprimeries
Gouvernementales, 1960) , V.l, p. 205 (= Latin tr., Liber De Philosophia prima sive Scientia divina,
edited by S. Van Riet, 3 vols, Louvain/Leiden: E. Peeters/E. J. Brill, 1977-83, vol. II, p. 238) .

 این تاثیر فقط برای ترجمه التین سنده ارائه شده است؛ به ارجاعات دومینک، دروضعیت تحقیق حاضر.49
گاندیسالینوس بنگرید؛
anonymousDe anima et de potentiis eius, Jean de la Rochelle, Alexander of Hales,Albertus Magnus,
Vincent of Beauvais, Petrus Hispanus and Anonymous (MS Siena) in D.N. Hasse, Avicenna's De
anima in the Latin West, WarburgInstitute Studies and Texts 1 (London/Turin: The Warburg
Institute/Nino Aragno Editore, 2000) , pp. 200-203 and Index Locorum 11.2.b-g .

 آنها به شیوههای مختلف: باوجود این نفس عقلی بعضا از کمک قوای حیوانی را بهره میبرد: در مشرقیون مینویسد.50
.به نفس عقلی مدد میرسانند
51 . 'mind' ( )ذهن: dhihn (De anima, Mashriqiyyiin) ; nafs (Jfal, Najat) .
52 .درآن: ft-hi (De anima, Mashriqiyyan, Najat) ; '(درآنهاin them': ff al) .
53 . Avicenna, ff al al-nafs al-insaniyya, ed. AhwanI, p. 87 (= al-Shifa': Deanima, ed. Rahman, V,3, p.
221, line 17, = Latin tr., ed. Van Riet, p. 102, =Mashriqiyyan MS Ah, fol. 685r-v, = Najat, ed. Cairo,

ابنسینا در فرایند تجرید

p. 182, tr. Rahman, pp. 54-55) .
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 پس نفس، " و اگر آنها (قوای مادون) نفس را مشغول نسازند:۷۱ ترجمه رحمان در روان شناسی ابنسینا وفحه. 54
یکبار دیگر به

ِ
مشخص که در انها نفس بحور خا
خود بدانها نیاز ندارد مگر در موارد

بعد از این درافعال خا

همکاری قوه خیال محتاج می شود واین برای بدست اوردن مبدا جدیدی به عالوه آن یزی است که قبال بدست
 نظریهای. ) (برای ارجاعات به متن عربی پانوشت بعدی را بنگرید."اورده بود یا برای به یاداوردن یک تصویر
:اکتساب و اکتساب ثانویه به به کاملترین نحو توسط ابنسینا در النفس بحث شده است
V,6, esp. p. 247 ;it is put in context in Hasse ,Avicenna's De anima in the Latin West( as in n. 49) , pp.
174-89 ,esp. pp. 186-7.
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55 . Avicenna, /fa! al-nafs al-insaniyya, eel. Ahwani, p. 89, line 4 (= al-Shifii': De anima, eel. Rahman,
= V,3, p. 223, line 8, = Latin tr., eel. Van Riet, p. 105, =Mashriqiyyan MS Ah, fol. 685v, line 18,
)Najiit, ed. Cairo, p. 183, line 7, (tr. Rahman, p. 56

برخی از این ویرایشها یا نسخههای خحی اشتباها به جای دابه ،دهات میخواند.النجاه و مشرقیون بر بنیاد نسخههای
خحی بهتر توسط رحمان اوالح شدند ،روان شناسی ابنسینا ،وفحه  .۱۱۷مثال حیوان سواری بگونه مختصر
توسط دیویدسون بحث شده است ،الفارابی ،وفحه .۱۵۰

56 . Avicem1a, ff al al-nafs al-insaniyya, eel. Ahwani, p. 112; = Najiit, eel. Cairo, p. 193, = translation by
Rahman, p. 69.

 .57گوتوس برای تاریخ اولیه ی النفس استدالل میکند؛ بنگرید ابنسینا و سنت ارسحویی او را:
Avicenna and the Aristotelian Tradition ,pp. 99-100.

برای دیدگاه متضاد بنگرید به:
Michot ,La destinee de l'homme ,pp .6-7 ,n. 29,

سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱

 . 58چنین اوحالح شناسی در رساله ابنسینایی درباب دانش پیامبری که "فی اثبات النبوه" خوانده میشود ،نیز ناپیدا
است ،ویرایش شده توسط ام .ای .مارمورا (بیروت :دار النهر)۱۷۱۹ ،
 . 59جمله دراینجا به معنای لب کالم ،ذات ،است ،نه ،همه و کل (. )similis the Latin has
. 60یا شاید :بل (النفس) ؛ یا (مشرقیون) .
= ;61 . Avicem1a, De anima V,5, eel. Rahman, p. 235, line 2; = Latin tr., ed. Van Riet, p. 127
Mashriqiyyun MS Ah, fol. 688v.

62 . (Cf. Weisheipl, 'Aristotle's Concept of Nature', p. 150:
اس اف .ویشیسل ،مفهوم ارسحوی طبیعت ،وفحه  :۱۷۵محابق نظر ابنسینا ،آموزگاران بشری و کتابها ورفا ذهن را
برای دریافت مفاهیم جدید ازواهب الصور ،عقل عامل ،مستعد میسازد؛ و الفارابی ،دیویدسون وفحه  :۷۵بدین
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ِ
فعالیت که منجر به کنش ووری تجرید میگردد ،در قالب کنش درست تجرید به بار ننشسته است .تجرید تا
سان،
اندازهای شیوهای رابرای دریافت مفاهیم مجرد از فیضان عقل فعال اماده میسازد.
 . 63هماهنگ با رحمان ،که او (در نبوت در اسالم وفحه  )۱۷ترجمه میکند ...":اما فقط به این معنا که مالحظهاش
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نفس را بگونهای اماده میسازد که وورت مجرد باید از عقل فعال به آن افاضه شود (تاکید از من است) .
64 . Davidson, Alfarabi, pp. 102 and 93.
 65.دیوید سون ،فکر( ،استدالل نمودن ،تامل) را ورفا برای ارجا به قوه تاملی (المفکره) بکار میبرد؛ الفارابی او را
بنگرید ،وفحات  .۱۵۱-۷۷در واقع ،استفاده ابنسینا از این اوحالح (فکر) متنو است و این اوحالح به فرایندهای
استدالل ورزی هم در نفس حیوانی که در انجا قوه شناختی مستقر است ،و هم در نفس عقلی ارجا میدهد .در یک
مورد در النفس او حتی اشاره میکند که اندیشیدن عقالنی (الفکر النحقی) توسط قوه شناختی /تخیلی نفس حیوانی
جلوگیری میشود .به عالوه ،یکی از قحعات کلیدی برای تفسیر دیوید سون (الفارابی ،وفحه  )۷۱مباحثات است
(ویرایش شده توسط بداوی ،ارسحو عندالعرف ،قاهره ،النهده المصریه ،۱۷۰۵ ،وفحات  )۱۵۷-۱۱۱وفحه ،۱۷۷
خط  ،۱۱که در انجا گفته می شود که فکر به نبال کردن وورت بندی کامل برای ارتباط برقرار کردن با عقل فعال
منوط میباشد .اما این قحعه از النفس مقاله  ۷فصل ۱

 ،۱۰۵خط  ،۵اقتباس شده است ،که در آنجا این

اوحالح«فکر» نه بلکه تعلم است :بدست اوردن دانش ،یا بدست اوردن یک وورت قابل فهم .هم نین بنگرید
مقالهای دیمیتری کوتوس را در این جلد.
 . 66کوتوس ،ابنسینا ،وفحه  ،۱۱۰سال  ۱۵۱۵را پیشنهاد میکند؛ می وت ،اهداف ،وفحه  ۵و پاسخ ،وفحه  ،۱۱۱آن
را میان ۱۵۵۵و ۱۵۵۰قرار میدهد.
 . 67کوتوس ،ابنسینا ،وفحه  ،۱۱۰سال  ۱۵۱۵را پیشنهاد میکند؛ می وت ،اهداف ،وفحه  ۵و پاسخ ،وفحه  ،۱۱۱آن
را میان ۱۵۵۵و ۱۵۵۰قرار میدهد.
 .68نخستین جمالت این آموزه در وورت بندی کالسیکاش (در باال ترجمه شد ،ارجا به )n38با پاراگراف اغازین
69 . Avicenna, Dilneshniime, ed. Meshkat, vol. 2, p. 124, tr. Achena/Masse, p. 78.
 .70این ارجاعات برای ویرایش ارسحوی بداوی میباشند (همانحور که در ۱۷nباال بود)  .یک مورد مشابه حواشی
ابنسینا درباب النفس است (در همان جلد توسط بداوی ویرایش شده است ،وفحات  : )۱۱۱-۵۷این مشکو
است که ایا مجمو پاراگرافها اوحالح شناسی تجرید را بکار میگیرند (یعنی حواشی وفحات ،۱۱۵6۰ ،۷۱6۰
 )۹-۱۱۱6۵یا تحلیلی از پاراگرافهای کلیدی (مانند وفحه  ،۱۱۵خحوط  ،۱۱-۱۵درباب نو ِر عقل فعال که روی
ِ
ناهمگن یک نظریه اعحا
وور ذخیره شده در خیال با تاثیر روی تجریدشان میتابد) به ما چیزی بیشتر از قحعات
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ed. Meshkat, p. 102,
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خواهد نمود که ابنسینا بگونه سیستماتیک در همه جا بحث میکند.
71 . Cf. n. 65 above.
ِ
شناسی طوالنی ناشناخته (نامه نویسنده معلوم نیست) که برفهرست که توسط جوزجانی فراهم شده بود
 .72یک کتاب
مبتنی میباشد ،اشارات را «آخرین و بهترین اثری که او درباب فلسفه نوشته» و «به سوی آن با عزم راسخ گام برمی دارد»
میخواند ،ویرایش و ترجمه شده در دبلیو .ویو گوهلمن ،زندگی ابنسینا ( Albany, N.Y.: State University of New

 )York Press, 1974وفحات .۷۵-۷۱ .گوهلمن این کتاب را تا ۵۵-۱۵۱۰تاریخ میگذارد )ibid., p. 154( .؛ کوتوس،
ابنسینا ،وفحه  ،۱۰۵بگونه شفاف تر برای سالهای  ۵۰-۱۵۵۵استدالل میورزد .می وت ،پاسخ ،وفحات-۱۷۵ ،
 -۱۱۵در برابر دیدگاه قبلیاش درباب این مسئله ( - )p. 7 ,La destinee .cfتاریخی را در حدود  ۱۵۱۱ترجید میدهد،
اما تایید میکند که اشارات درتاریخ بعدتر از النفس و بخش منحق الشفاء که در همان ابتدا در  ۱۵۱۷اغاز شده و در
 ۱۵۱۵کامل گردیده است ،نوشته شده است .هرچند ،باتوجه به مقیاس بزر الشفاء و پی یدگی عقالنیاش ،که مقتضی
دوره طوالنی تر برای تالیف خواهد بود و بر بنیاد بداهت درونی که در مقاله حاضر طراحی شد ،تاریخ گذاری سنتی
بسیار محتمل تر به نظر میرسد.
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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73 . 'enclosed': makm7fa; cf. the passage in De anima II.2, p. 61, line 4: maknufa bi-lawabiqi al-madda
(Latin tr.: 'stipatam accidentibus materiae') .

 .74که آن را مشخص میسازد( .دردنیا اشتباه چاپ شده است :مشخش )
75. Avicenna, al-Isharat wa al-tanbihat, edited by S. Dunya, 4 vols (Cairo, 1960-68) , vol. 2, p. 367. Cf.
the French translation by A.-M. Goichon, Avicenne: Livre des Directives et Remarques, traduction
avec introduction et notes (Beirut/Paris: J. Vrin, 1951) , p. 314.

 . 76درباب ابژه ادرا هم نین بنگرید به پاراگراف سابقه در االشارات ،چاپ دنیا ،جلد  ۱وفحات ۱۱-۵۷۷

:

tr. Goichon ,Livre des Directives et Remarques ,pp. 311-12.

77 . Avicenna, De anima 11,2, ed. Rahman, p. 59, lines 11-12.
 . 78معنوی :المعنویه (دنیا؛ = ،التفاتی ،به ابژههای وهم ارجا میدهد) ؛ المقوله (گوی

ون :معقوالت(.

79 . Avicenna, al-Isharat wa al-tanbfhat, ed. Dunya, vol. 2, p. 403; cf. Til~i'scomment, ibid., footnote 1.
Cf. tr. Goichon, Livre des Directives et Remarques, p. 333.
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 .80برای اطالعات کلی درباره تاریخ نظریه تجرید ،بنگرید یاداشتهای  9و  49باال را .هم نین بنگرید:
J. Rohmer, "La Theorie de !'abstraction dans l'ecole franciscaine d'Alexandre de Hales a Jean Peckham",
Archives d'HistoireDoctrinale et Litteraire du Mayen Age 3 (1928) , pp. 105-184.
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