
 

 
 
 

 
 

 1یند جتریداسینا در فرابن
 داک نیکوالس هاسه

 *آصف احسانی: مترجم
 
رسد آن ه میاست. به نظر  سیناابناجزای فلسفه  ترینکنندهنظریه تجرید یکی از گیج .۱

در عبارات زیادی درباره ظرفیت عقل انسان برای به چنگ اوردن دانش کلـی  سیناابنکه 

به وضوح درتضاد با عباراتی قرار دارد که در همان آثار درباره ، گویدمیی حس هااز داده

دارد. وقتی او میبیان ، منفصل موجود استجوهری که بگونه ، فیضان دانش از عقل فعال

سازد مینفس را آماده اند( که در خیال ذخیره شده) " مالحظه ی جزئیات؛شودمیمدعی 

را در یـک  ظاهرا دو مفهـوم ناسـازگار، 1دتا امر تجرید شده از عقل فعال بر آن افاضه شو

ی کـه توسـط هاآنها از دادهشوند یا میآمیزد: یا وور معقول از باال افاضه نظریه درهم می

. واکـنش ]باهم[ امکان پذیر نیستهردو شوند امااند، تجرید میری شدهحواس جمع او

راجع به افاضه و  سینا( ابندیدگاه) معمول میان مفسرین مدرن دربرابر این معضل پذیرش

بـرای افاضـه  2تجریـد وـرفا راهـی» باشـد:)نظر( او درباب تجریـد می عدم اطمینان به

ی معقـول... هااندیشـه» :3«اید به معنای تحت اللفظـی اخـذ شـودقوالت است و آن نبمع

قادر نبـود  سیناابن»؛ 4«شوندشوند و بحورکلی تجرید نمیمیمستقیما از عقل فعال افاضه 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

[ aspects of Avicenna] «یناس[ ابنهاییشهاز ]اند یابعاد»است که در کتاب  یامقاله از چهار مقاله ینترجمه دوم ینا .1

 است. یدهبه چاپ دوم رس ۱۵۵۵پرنستون در سال  ینر ـارکوس وتوسط ناشران م یسنوفسکیرابرت و یراستاریبا و

 .دکتری فلسفه اسالمی جامعه المصطفی العالمیه  *
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تواند ذهـن را بـرای میتجرید عقلی در دانش را توضید دهد؛ فعالیت عقل انسانی ورفا 

محمئنا این ورفا یـک تفسـیِر بخـوبی تثبیـت شـده  5«ه سازد.دریافِت مفاهیم جدید آماد

را در برابـر  سـیناابنباشد: این تفسـیر نظریـه میبلکه یک نمونه قدرتمند نیز ، باشدمین

نماید و متوجـه میارزیابی ، یابیممیآنگونه که از تاریخ عقلی در، مفهوم نظام منِد تجرید

توانـد میبـه معنـای واقعـی ن، ست و از ایـن روفاقد شرایط ا سیناابنشوند که نظریه می

 نظریه تجرید خوانده شود.

تواند چنانکـه هسـت بـاقی بمانـد. یکـی از میکنم این تفسیر نمیفکر ، با وجود این

، اندیشـید بدسـت اورده اسـتمـیبه آن ه که  سیناابنی نامحلوبش آن است که هاپیامد

ممتازی ماننـد  تجرید. درمورد فیلسوفِ  یعنی بسط نظریه ی درباب، نتوانسته دست یابد

 ایـن یـک نقحـه نظـر هرمنـوتیکی، شناسـدمـیعربی خود را  -منابع یونانی که سیناابن

دربـاره  سـیناابنکسی شاید متعجب شـود کـه ، پرمخاطره است. عالوه براین( تفسیری)

انی افاضه : عقل فعال ووررا به عقل انسکندحق محلب را ادا نمیافاضه نیز بگونه شایسته 

به مثابه نـوعی ، کند اما این کار را با خدمت بعنوان یک میانجی در فرایند ادرا  عقلیمی

تقریبـا ، ؛ از این جهت6رساندمیبه انجام ، رساند تا ببیندمینور غیرمادی که به نفس مدد 

معقـوالت نـه توسـط نفـس تجریـد »: ماریا گوچون نتیجه گرفت -ل آنیشصت سال قب

  7«سط عقل فعال به آن اعحا شده است.ه توو ناند شده

خواهد از این نتیجه گیری منفی مضاعف دوری جوید، معقول به نظـر اگر کسی می

 سینا از اوحالحات در حوزه معناییرسد که نخست، باردیگر روی استفاده خود ابنمی

گیرند همانحور که برخی مفسرین پیشین، قبل از اینکه تصمیم ب، تمرکز نماید «تجرید»

سینا نباید بگونه تحت اللفظی اخذ شود، چنین کردند. قحعـا، ایـن مسـتلزم نـوعی ابن

اما  -«تجرید»تصورِ یعنی نوعی  -باشدشهود راجع به آن ه که ما به دنبالش هستیم، می

هـای این مفهوم ممکن است بحور گسترده به مثابه ارجاِ  به هـر نـو  دگرگـونی داده

سـینا . ثانیا، مبادرت ورزیدن به تبیین تکـاملی نظریـه ابنحسی به معقوالت اخذ گردد
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گیرد بلکه شکل گیری رسد: تبیینی که فلسفه او را سیستم در نظر نمیمنحقی به نظر می

کنـد. ایـن رویکـرد تا تالیفات پایان عمرش دنبال می واین نظریه را از تالیفات جوانی ا

را و  «سـینامجموعـه آثـار ابن»، چراکه از زمان بررسِی دیمتـری گوتـاس، موجه است

با میشل مارمورا و جین می ات، یک اجما  علمی بنیادین درباره گاه اش بعدی همباحث

سینا )به استثنای اشارات و تنبیهات، حال الـنفس و زنـدگی شمارنسبی آثار فلسفی ابن

 آغـاز در وضعیت ایده ال، تفسیر تکاملی باید بـا منـابِع  8نامه خود نوشت( وجود دارد.

، اما چنین کاری از حدود این مقاله و والحیت مـن بودندسینا ابندردسترس شود که 

فراتر خواهد بود، با فرض اینکه تاریخ مفهوم تجرید هنوز نوشته نشده است. مقالـه ی 

بهترین بررسی قابل استفاده اسـت  ۱۷۱۵ی « فرهنگ تاریخی فلسفه»در  «تجرید»مهم 

باشد اما دربـاب فلسـفه اسـالمی حای غربی قوی میکه بحور خا  درباب قرون وس

سینا )یعنی( ابو نصر فارابی، با این وجود، )دیدگاه( یکی از اسالف ابن 9 ضعیف است.

اش بعضـی مواقـع بـا نظریـه زیـراراجع به این موضو  باید بحور خالوه بحث شود، 

  d. 339 AH/95 AD)) 10.سینا مقایسه شده استدیدگاه ابن

راء اهـل آمبادی » ق ارجا  به دو اثرش ترسیم گردد؛تواند از طریمیفارابی  دیدگاه .۱

دارای طبیعت فلسفی فراگیر که حدودا در اواخـر ، رساله مهم و تاثیر گذار، «مدینه فاضله

له مبـادی . رسـا«فی العقل» اش درباب عقلتاه اولیهنوشته شده است و رساله کو عمرش

که این از یک طرف تعجـب ، باشدمیه موضو  تجرید ندربار فرازمشتمل بر بیش از یک 

، این کتاب بـه بسـیاری از سـاحات فلسـفی بـدون ورود بـه جزئیـات ، زیراآورد نیست

دهد که تجرید یک موضو  نسبتا مهم نیسـت میاما از طرف دیگر به ما نشان ، پردازدمی

ور کـه اعضـای آنحـ، بعنـوان مثـال) تا بخش مخصو  در این اثر اخیر به آن اعحا شـود

سـینا بعـد از او، ونـه ابندقیقـا همانگ ،فـارابی .(شوندمیمختلف بدن مورد مهمی تلقی 

یک جوهر موجود منفصل است؛ دهمین و آخـریِن عقـل غیـر  که عقل فعال اشتپندمی

دهـد کـه مـیتوضـید ، او با استفاده از مقایسه مشایی این عقل به خورشید مادی جهان.
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شـوند و ادامـه مـیاشیای بالقوه معقول تبدیل به معقول بالفعل ، فعالباتوجه به تاثیر عقل 

و زمانی که در قوه ناطقه این امر که نسبتش به قوه ناطقه مانند نسبت روشـنایی »: دهدمی

امور محسوس که در قوه متخیله  در این هنگام از، از عقل فعال حاول شد، به چشم است

کسی ممکن است متـذکر  11«آیند.میاطقه بدست معقوالِت در قوه ن، شوندمیداری گهن

کنـد و مـیشود که فارابی قوه عقلی را به مثابه یک شریک فعال در این فرآیند تووـیف ن

ی حسـی بـه هـااینکه اوحالح شناسِی مـورد اسـتفاده بـرای تووـیف دگرگـونی داده

 ،شـوندمـیبه افعال الزم محدود شده است: معقوالت از محسوسات حاوـل ، معقوالت

کشـف کـردن/ »، شوند. اوحالحات مانندتبدیل می والت بالفعلعقمعقوالت بالقوه به م

نیم قـرن بعـد در  سیناابنکه  «فرض نمودن یا انتزا  کردن، تجرید نمودن، استنباط نمودن

شـوند. عبـارت مبـادی رویـت نمی مـتنِ  در ایـن، رابحه با عقل اسـتفاده خواهـد نمـود

، بـه دنبـال پدیدارشـدن خواهـدمـیشود که فـارابی میته هنگامی بکار گرف «االستنباط»

بوجـود  «میِل بـرای فهمیـدن اشـیا»سخن بگوید: پس ی عقلی هادرباره کنشمعقوالت، 

تجرید در  دربابنزدیک به نظریه منسجم اگرکسی نتواند مدعی شود که چیزی  12.آیدمی

باید ، متفاوت است. هرچند مسئله« فی العقل»در مورد رساله اولیِه ، این رساله وجود دارد

احـدودی کاربردهـای بلکـه ت، نه فلسفه خـود فـارابی در نظر داشت که این اثر ضرورتا

کند. در بخِش میمتکلمان و ارسحو بحث ، را درمیان مردم عادی «عقل»متفاوت اوحالح 

ی ارسحو است که فارابی فعالیت تجریدی عقل انسان را محرح ( دی انیما) راجع به نفس

 ذاتبـه لحـاظ تعاریف عقل بـالقوه آن اسـت کـه یکی از ، داردمینماید: فارابی بیان می

 فـارابی 13باشـد.مـیمستعد یا قادر به انتزا  ماهیاِت تمام اشیاء و وور آنها از ماده شـان 

آنهـا را بـه مثابـه عقـل بالفعـل  اوعقول درجـه دوم ارسـحویی کـه  از کردنهنگام بحث 

گـوییم چیـزی بـرای نخسـتین بـار میهنگامی که »: گرددمیزبه این مسئله با، فهمدمی

 شـوند ومیووری که در ماده هستند از ماده شان انتزا  ، مراد ما آن است، شودمیدانسته 

آورند. چنان ه اشیای وجود داشـته میآنها وجودی متفاوت از وجود پیشین شان بدست 
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 در آن وـورت ایـن ذات، تعلق نگیردبه آنها ای وور باشند و هیچ ماده( ورفا) باشند که

بحورکلی نیاز ندارد آنها را از ماده انتزا  کند بلکه آنها را به مثابه چیزی انتزا  ( یعنی عقل)

 14 «یابد.میشده 

میـان آن  ییکنـد کـه در تمـایز ارسـحوای را محـرح میفارابی در این پاراگراف نظریه

جـدای از ایـن،  15 ماده نیسـتند، ریشـه دارد. های فکر که در ماده هستند و آنهای که درابژه

کنـد: عقل اتخاذ می «انتزا  کردن» توانیم ببینیم که فارابی دیدگاهی درباره مسئله فعالیتمی

شود و باتوجه بـه آن نحـوه جدیـدی از وجـود بدسـت اش جدا میوورتی چیزی از ماده

در مـاده در عقـل نقـش آید. بعنوان مثال، وضعیت جایگزین این خواهد بود کـه وـوِر می

سینا یکبار متذکر شد( تا اینکه در یک نحوه جدید وجودی قـرار بندند )همانحور که ابنمی

شوند، همانحور که خـود فـارابی در حسی حاول می هایبگیرند یا اینکه معقوالت از داده

دوبـاره در کـه  گونهشود، همان، یا اینکه عقل فعال در این فرآیند وارد میکندبیان میمبادی 

درباره عقل فعـال منفصـل در  مفصلِ  یقحعه. درست است که فارابی شودتذکر میمبادی م

در فرایند تجربد او بیش از این ادعـا  آن اما باتوجه به نقش دهدارائه می« فی العقل»)رساله( 

 او در ایـن 16سـازد.کند که عقل فعال معقوالت بالقوه را تبدیل به مقعوالت بالفعـل مینمی

رساله هرگز بحورآشکار فعالیت تجریدی عقل انسانی را با تاثیر عقل فعال منفصـل مـرتبط 

نور عقـال « العقل»ی( تواند مدعی شود که براساس )رسالهسازد. بدین سان، کسی نمینمی

هـای فارابی هم نین دربـاره دگرگـونی داده 17سازد.فعال عقل انسانی را قادر به تجرید می

احتماال بدین جهت که ادرا  حسی از محدوده ایـن رسـاله دربـاره  حسی سکوت میکند،

مانـد و در افتد. در مجمو ، مالحظات فارابی درباره تجرید ناقص بـاقی میعقل بیرون می

 گیرند. خحر تفسیر شدن قرار می

 قهرمـان نظریـه تجریـد ظـاهر( هم ـونسینا )اش ابندرمقایسه با سلف مسلمان .۵

کار  سیناابنکه با ان ، شودمی تقریبا در یک رساله بسیار قدیمی روشن شود. این مسئلهمی

، یـا «المقالـه فـی الـنفس علـی سـنه االختصـار»کند؛ می خود را به عنوان نویسنده آغاز
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محمئنـا ایـن اثـر  18 .(۷۷۵-۵۹۵-۵۹۱/۷۷۱ احتمـالی ای درباب نفـس )تـاریخخالوه

دهـد امـا عناوـر زیـادی از نمی د ارائهدرباب موضو  تجری راسیناابنی پخته هااندیشه

ماننـد ، یابنـدمـی ی کـامال تکامـل یافتـه بسـطهانظریه او را دربردارد که بعدا به نظریـه

؛ تمایز میان وـور ( ی این همکاریهاو محدودیت) همکاری میان عقل و حواس باطنی

ن تز که عقلی؛ ای عام و خا  و عرضی و ذاتی؛ نقش یک عقل کلی منفصل در این فرآیند

ی هـاتجرید وور از ماده اسـت؛ مقایسـه نحوه، ادرا  حسی و نیز عقلی، تمام ادراکات

متفاوت تجرید در حواس و در عقل. و بحور کلی با عالقه جالب توجه در باب اسـتحاله 

را  یمعـان یـنکـه ا ی(ایآن قوه )عقل»شویم. می ی حسی به معقولت مواجههایافتن داده

 یعـتبواسـحه طب ی(، گـاهیستندن یهینفسه بد یرا که ف یعقوالتم یعنی)یدنما یتصور م

کـه بـا اسـتخدام )قـوه(  یآورد، بگونـه ا یرا بدست م یخود از حس وور عقل یزیغر

اند، برذات آن قـوه شده یرهو قوه حافظه ذخ 19که در قوه متصوره یوور یهو وهم یلهمتخ

کـه آنهـا در بعـ  وـور  یابـدیانـدازد و درمـیشوند، سسس به آنها نظر مـ یعارض م

هسـتند و  یآنهـا ذاتـ یـانوـور م یو بعض یابند، یافتراق  م یگراند و در بع  دمشتر 

وـور ماننـد مشـتر  بـودن  یاند. اما مشتر  بـودن آنهـا در بعضـ یعرض یگرد یبعض

 یـرآنها بواسحه نحق و غ ییاست و جدا یاتدر مقوله حـ  22اال و  21انسان 20یهاوورت

و  یاهبودن مانند س یدر ان دو است و اما عرض یاتبودن مانند ح یا ذاتباشد؛ و ام ینحق م

وـور  یـنهرکـدام از ا 23، یابیموورت را درآن دو ب ینکه ا یدر آنهاست. پس زمان یدسف

 یواحد م یو کل یبه وورت عقل یلمشتر  و خا  هرکدام جداگانه تبد ی،عرض ی،ذات

را  یا ، فصول، خوا  و اعراض عقلـاجناس، انو یعتطب یقطر یناز هم یجهشوند، درنت

کند، سسس  یم یفتال یجزئ یباتمفرده را بصورت ترک یمعان ینکند، سسس ا یاستنباط م

را استنتاج  یایو مزا یجکند، و سرانجام از آن ها نتا یم یفتال یاسیق کیباتآنها را بگونه تر

 -یو کمک عقل کلـ یوانیح یاستخدام قوا یققوه از طر ینا یها برا ینکند. و تمام ا یم

 یهیاتخـودش ازبـد یعـتو توسط آن ـه در طب ـ داد یمخواه یدتوض یآنحور که بزرود
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(، هرچنـد هنگـام یقـوه) عقلـ یـنو ا 24دیابـ ینهاده شده است، تحقق م یعقل یضرور

امـا  یـردگ یمدد م یاز قوه حس یحس یمفرده از وورت ها یعقل یاستنباط وورت ها

 یقاز آن ها، چه در هنگام تصد یاساتق یفخودش، و تالدر ذات  یمعان ینا یرتصو یبرا

خواهم  یدرا توض ینا یندارد؛به زود یازین یقوه حس یه،بهقض ینو چه درهنگام تصور ا

شـد، اسـتنباط  یـازمـذکور بـه آنهـا ن یعـتکه به سبب طب یکه فوائد حس ی. و هنگامادد

( خـودش ی)عقلـ قوه ینرسد، بلکه ا یم یانبه پا یحس یبه خدمت گرفتن قو یدند،گرد

فقط  یادرا  حس یهمانحور که قوا یقادق کند. یم یتمواجه شدن با تمام افعال کفا یبرا

فقـط از  یعقالنـ یقـوا ینهم نـ 26کننـد، یدر  م یبه ابژه ادرا  حس 25تشبه یقاز طر

وـورت ازمـاده و  یـدتشـبه همـان تجر یـنوا کنند. یادرا  م یتشبه به ابژه عقل یقطر

که قوه احساس درودد  یهنگام یوورت( است. هرچند، وورت حسن )آبا  یوستگیپ

 یاو  یبگونه اتفاق یاکه ذات محسوس  یاما هنگام ید،آیکنش است، بدست نم یاحرکت 

شـده، باتوجـه بـه  یـدجر رسـد؛ وـورتیم یمحرکه به قوه حس قوهوساطت  یقاز طر

قـوه )تحقـق  یـنا رسـانند، دری( مـی)قوه حس که وور را به آن یا یهارسانه یهمکار

اسـت، چـون عاقلـه بـه واسـحه ذات  ی(. اما قوه عاقله شانش برخالف قوه حسیابندیم

و  کندیرا تعقل م ودوورت از ماده ذات خ 27یدتجر یقاز طر ید،خودش، هرگاه اراده نما

 یجهت گفته شده است که قوه حسـ ینسازد. پس به همیم یمهسسس آن وورت را ضم

جهـت  ینبلکه بـه همـ 28 انفعال است و قوه عاقله فعال است. یدر تصوراتش دچار نوع

انجـام  یفعلـ یچو به لحـاظ ذات هـ یستاز آالت ن یازن یب یگفته شده است که قوه حس

 29.«شده است ینف یبر قوه عقل ضیهق یندهد، و اطالق اینم

شناسـی د، ان است که اوحالحنخستین چیزی که درباره این قحعه باید تذکرداده شو 

 سیناابنتواند به مثابه راهی برای فیضان معقوالت خوانده شود. می به سختی درآن یدتجر

، یابـد، میکندمی گیرد: قوه عقلی وور معقوالت را استیفامی بیشتر واژگان متغیر را بکار

آنهـا در ، نمایدمی محرح« مبادی»آنگونه که فارابی درکند؛ می نماید و تجریدمی استنباط
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کند که بـرخالف ادرا  می بحور واضد بیان سینا، ابنشوند. به عالوهنمی ولآن قوه حا

 تواند تجرید یک وورت را ازادانه انجام دهد.می قوه عقلی یک قوه فعال است که، حسی

 برای پرورش مفاهیم ذاتی است.( قوه عقلی) قدرتِ 

، عقل حواسشود که این عقل محتاج کمک می هم نین متذکر سینا، ابنبا وجود این

این مورد اخیر برای وور قیاسـی اسـتدالل مـورد ) باشدمی ذاتی طبیعیکلی و بدیهیاِت 

کند و هم نین هنگامی می او روی بدیهیات کار، بعدا در خالوه درباب نفس 30 .(نیازند

درباب نقـش عقـل منفصـل در تعقـل ای جمله، ورزدمی که به شباهت سنتی نور استناد

بـدون اینکـه ، هرچنـد، سازدمی در اینکه قوه بینای را قادر به دریافتکند: نور می اضافه

یعنـی ) و این جـوهر»مشابه این عقل است: ، برای آن این وور دریافت شده را ارائه دهد

سازد و هم نین درآن ادرا  میبه  قادر هایی و بذات خودش قوه ناطقه رابه تن( عقل کلی

این ارجا  متقابل  32«مانحور که قبال روشن شد.ه 31، بخشدمی تحقق را وور ادرا  شده

ایـن را ( همانحورکه در ادامـه توضـید خـواهیم داد) در این پاراگراف و در موردی قبلی

 سازد که این اظهارات درباره وور دریافت شـده بـه همـان وـوری ارجـا می محتمل

اسـت کـه ای ئلهمسـ . پس اینجا هسته یانددهند که قبال گفته شده بود که انتزا  شدهمی

شده است؛ همکاری دو نیروی بسیار متفـاوت  سیناابنباعث چنین تفسیرهای کثیری از 

عقل انسانی و عقل کلی منفصل. اما حتی اگر آن جمله نسبتا غیر  ،(یعنی) در فرآیند تجرید

 یـاداور ایـن، )بگونه بسیار جدی اخذ شودمهم در باره فعالیت تامین کننده عقل منفصل 

درباب عقل  طوالنی و بحور مشخص نسبت به پاراگرافِ  استهای( فارابی )ایدهز ایکی 

دهد که این عقل منفصل را بـازیگر اوـلی در نمی به ما اجازه ،(انسانی کمتر اویل است

به مثابـه یـک ، روشنیه ب، عقل کلیقرار دهیم. چون این رابحه میان انسان و  فرآیند تعقل

آن ه این قـوه ادرا  کننـده قـادر بـه ) ست: تمام اینتوویف شده ا( اعانه) کمکیکنش 

شـود. مـی بواسحه خدمات قوای حیوانی و مددرسانی عقل کلـی انجـام( انجامش است

این نیـرو تجریـد کننـده ، درباره تجرید سیناابندر این نسخه اولیه ی نظریه ، بدون شک
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، هسـتند قدرت مند عقل انسانی است که نظریه رویش متمرکز است. حـواس ضـروری

سازند. عقل کلی نیز ضروری است؛ عملکرد آن می ی حسی الزم را فراهمهازیرا آنها داده

احاطـه  رسد مبتنی بر نوعی تامین نمـودنمی کال به ندرت توویف شده است اما به نظر

مشـابه بـا نـور دررابحـه بـا ای عقالنی ضروری برای فعالیت نفس عقلی است؛ به شیوه

هر دوی حواس و عقل کلی شرایط همراهی کننده ، دیدن. بدین سان توانایی انسان برای

  ی فعال در این فرآیند باشند.هاباشند تااینکه نیرومی ضروری

شود که می مشاهده 33-در آثار پخته ی دوران میانه اش -سیناابندر تالیفات متاخر  .۰

آشکار کامـل تلقـی  بحور سیناابنیابد که ای مییک بخش از نظریه تجرید وورت بندی

 کرده بود: این مسئله در چهار اثر مختلـف در قالـب جملـه بنـدی تقریبـا اینهمـان ارائـه

 نیـز خوانـده، هم نـین المعـاد، وضعیت نفس انسـانی) «حال النفس االنسانیه»شود: می

-۰۱۱/۱۵۱۱تـاریخ احتمـالی ) «الشـفاء»بخشـی از ، «النفس» ،(یعنی رستاخیز، شودمی

یی چهـار مرتبـه سـیناابن. این قسمت از فلسفه «مشرقیون»و « النجات» ،34( ۰۱۰/۱۵۱۰

دو آموزه مشابه  35کند.سی، تخیل، وهم و عقل بحث میمختلف از تجرید را در ادرا  ح

یابند: این نظریه که قـوای می عینا در همین چهار اثر بسط« خالوه درباب نفس»دیگر از 

رسانند و مرتبط با می بویژه در تجرید یاریی مختلف و هاحیوانی نفس عقلی را به شیوه

تواند از کمک حواس رهایی یابد. ، میاین نظریه که نفس با دانش فراوان بدست امده، آن

آموزه عقل فعال منفصل و مشارکت آن در فرآیند تجرید  دربارهبحور قابل توجهی مسئله 

ی  خالوه»لی فراتر از یخ، «النجات» و «حال النفس االنسانیه»، یهامتفاوت است: رساله

شود و از باال افاضه می دارند که نیرویمی بلکه بحور مشابه بیان، روندنمی «درباب نفس

روشنی نیاز به وورت بنـدی ه ب سیناابنشوند. می معقول تبدیل قابل تخیل به وور وورِ 

 و «الـنفس»( کتـاب) زیـرا در هـر دو، مجدد و بسط این آمـوزه را احسـاس نمـوده بـود

 عقل فعال در تعقـل ارائـه میانجگراز نقش ای شناخته شدهوالنی و توضید ط «مشرقیون»

درجـات )را  هـااست که این سه گـروه از آموزه سیناابندهد. این مشخصه روش کارمی
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ل( که یکبار درپاراگراف واحـد در عملکرد عقل فعا -مددرسانی توسط حواس -تجرید

 ام عیاری برای خودشان بدلی تمهاحاال به نظریه، نداولیه با هم بحث شده بود «خالوه»

شـوند. نظریـه پـردازی فزاینـده در مـی که ورفا بحور ضعیفی باهم دیگر مرتبط کندمی

ایـن سـه  «حال الـنفس» شود. بعنوان مثال درهمراه می با قحعه قحعه شدن سیناابنفلسفه 

آنها درمقاله دوم فصل  «نفسال»در ، شوندمی شش و دوازده بحث، ی سههانظریه در فصل

 شوند. می ارائه، مقاله پن م فصل سوم و مقاله پنجم فصل پنجم، دوم

آنحور کـه در آثـار دوران  سیناابنتاثیر این بسط روی محتوای نظریه تجریِد ، بنابراین

آن  ارائـه کامـلهـا، چیست؟برای شرو  بـا گـروه نخسـت از آموزه، شودمی میانه ارائه

باشد؛ خواننده باید می بسیار طوالنیاست،  درباب مراتب چهار گانه تجرید که پاراگرافِ 

( قسـمت) ورفا نقـل، برای اهداف فعلی 36به ترجمه ی فضل الرحمان ارجا  داده شود.

کافی ( درباره تجرید عقالنی) پایانی آن( قسمت) و( درباب تجرید بحورکلی) اغازین آن

پس اگر مدَر  مـادی ، اخذ وورت مدَر  استرسد هر ادراکی همانا می به نظر» است:

البتـه ، وورت مدر  مجرد همراه با نوعی تجرید است باشد در این وورت ادرا  اخذ

بـه  باشد؛ پـس بروـورت مـادیمی ختلفاست و دارای مراتب م تفاوتمانوا  تجرید 

شود که اینها برای ذات وورت مادی از حیث ایـن می سبب ماده احوال و اموری عارض

وجود ندارند. پس یک مرتبه انتزا  با همه این عالئق مادی یا بعضـی آنهـا ، ورت بودنو

یعنی از ماده و لواحق مـاده از  37، شود. و گاهی انتزا  یک نو  انتزا  کامل استمی انجام

انسـان » اجـع بـه مفهـومِ مثـاِل تجریـد ر، به دنبال آن 38« شود.می حیث ماده بودن تجرید

ا  حسی، تخیل و وهم، قـرار در میان ادر مرتبه باالتر تجریدای دهو توویف فزاین«بودن

ی که اوـال مـادی هاابژه ثابت قرار دارند چه وور یای که در آن وورآن قوه»گیرند. می

ی که فـی نفسـها غیـر ها]یا وور ابژه 39شوندنمی نیستند و بحور عرضی در ماده عارض

هستند ولی از  ی که مادیهایا وور ابژه 40،[شوندمی مادی هستند اما بحور عرضی چنین

روشـنی ایـن وـور را از ه که بای مانند قوه -اندتمام جهات از ضمائم مادی تصفیه شده
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کنـد. دربـاره آن می در ، طریق به چنگ اوردن آنها به مثابه مجرد از ماده در تمام جهات

مادی است یا به خـاطر چه به خاطر اینکه وجود شان ، ی که در ماده موجود هستندهاابژه

آنهـا را هـم از مـاده و هـم از  41ی مادی هستند، این قوه بحور کاملاینکه آنها بحور عرض

آورد؛ بدین سان، در بدست مینماید و آنها را به شیوه تجرید می ضمائم مادی شان انتزا 

 ذاین قوه طبیعت واحده را از این کثـرت اخـ، شودمی که بر بسیاری حمل «انسان» مورد

این ) اگر 43سازد.مکان و وضعیت مادی عاری می، کیفیت، آن را از تمام کمیت 42،کندمی

تواند حقیقتا برهمـه نمی آن طبیعت، را از تمام اینها تجرید نکند( طبیعت واحده) آن( قوه

دربـاب نفـس،  ی خالوه، روشن است که عناور مهم این آموزه اززمان 44« حمل شود.

تفاوت اولی میان ادرا  حسی و تعقل در قالب ، در این خالوه اولیه ،اوالاند. تغییر یافته

شود: حواس قادر به فهم یک وورت بگونه آزادانه می اوحالحات فعل و انفعال توویف

تفـاوت در قـوا ، آنگونه که عقل قادر است. در وورت بندی متاخری این آمـوزه، نیستند

وور را از لواحـق  به جای اینکهکند می کاز هم تفکیرا  اگیرد که بحور وسیع قوقرار می

دراین پاراگراف از دوره میانه هیچ ارتباِط روشن بـا نظریـه ، ثانیا مادی شان عاری سازد.

شود، آنگونـه نمی« تشبه» یا «تاسی»ای به ندارد. ثالثا، هیچ اشارهعقل فعال منفصل وجود 

 ون وضعیت کامال تجرید شـدهاکن سینا، ابنوجود داشت. رابعا «خالوه»که این مورد در 

ــا ــورت را ب ــک و ــی ی ــت حمل ــراوانش قابلی ــرتب ف ــا، ط میم ــازد. خامس ــد س هرچن

تجرید وورت  تاسی بهاین و ) در خالوه وجود دارد «وورت»و  «ماده»شناسی اوحالح

درباره جایگاه هستی شناختی معانی که دغدغـه ای هنوز برای بسط نظریه ،(از ماده است

هنگـام  سـیناابن. آن ه اندبکار گرفته نشده، باشداش میاثار دوره میانهدر  سیناابنبزر  

ود: شـمی نشان داده با مثالمورد یک در کند، ماده قصد می سخن گفتن راجع به تجرید از

 عـاری «کمیـت، کیفیـت، مکـان و وضـعیت مـادی تمام»نفس عقلی مفهوم انسان را از 

این وـورت عرضـی اسـت و آن ـه بـه ایـن  نفس میان آن ه برای، سازد. بدین سانمی

که ایـن بـه مـا  -بخشدمی تمایز، گیردمی تعلق، تا آنجایی که این وورت است، وورت
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دهد که بحث از معانی در اینجا بسط تمایز میـان ذاتـی و عرضـِی اسـت کـه در می نشان

 خالوه خلق شده بود. 

باتوجـه بـه ، ت فقـطآنهـا بروـور چـونخواند، می «دیما»سینا این عوارض را ابن

شـوند. امـا طبیعـت ایـن می عارض، تحققش در ماده در قالب یک ابژه موجود درخارج

بـه  سـیناابناست که  مسئله، دقیقا چیست؟ باتوجه به همین وورت که ابژه تجرید است

کـه هنـوز در آمـوزه بـاال از ای درجمله) کندمی ویژگی مهمی را اضافهاش نظریه تجرید

مثالش آن است که وورت انسانی و ماهیـت : »(نقل نشده است، ه تجریدمراتب چهارگان

انسانی طبیعتی است که همه افراد نو  بناچار در ان بگونه برابر مشارکت دارند؛ درحـالی 

خود یک شیء واحد است. و بران عارض شـده اسـت کـه در ایـن ( حد) که در تعریف

کثرت برای ایـن وـورت  45«.گرددمی لذا دچار کثرت، شخص و آن شخص یابیده شود

 رِ متافیزیکی راجع بـه طبیعـت وـوبه مبحث ، روشنیه ب، ورفا عرضی است. این نظریه

بـا جزئیـات بیشـتر در  سـیناابناشـاره دارد کـه  46معقول و تمایز میان ماهیـت و وجـود

 آن را بـه تفصـیل بحـث، که در دوره میانه نوشته است« الشفاء»متافیزیک و بخش منحِق 

نظریه  سیاقِ  دررا مستقیما مسئله تجرید  یزیک وجود دارد کهدر متاف یپاراگراف 47 کند.می

دهد کـه کلیـت و جزئیـت هـردو بـرای می توضید سیناآنجا ابن ؛ درکندبحث میوور 

در دیگر  سیناابنوورت معقول عرضی هستند. این پاراگراف تصویر خوبی است از ان ه 

خودش هر دو  سیناابن ما این ورفا یک تصویر است؛ا، کندمی آثارش درباره تجرید بیان

شاید به این خاطر که آنها را متعلـق بـه ، کندنمی را باهم بحث -تجرید و وور -ینظریه

پس وورت واحـِد کـه نـزد »: کندشناسی و متافیزیک، تلقی می دو شاخه متفاوِت روان

ی اسـت درحـالی کـه و آن وورت به این اعتبار کلـ، شودمی عقل است به کثرت اضافه

، شـوندمـی باشد که نسبتش به هیچ کدام از حیواناتی که در می درعقل معنای واحدی

، یعنی وورِت هر کدام از حیوانات به نحوی در خیال حاضـر میشـود، شودنمی متفاوت

ایـن وـورت ( و) کندمی سسس عقل معنای مجرِد آن وورت خیالی را از عوارض انتزا 
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شود. و این وورت همان چیزی است که از تجرید حیوانیـت از می بعینه در عقل حاول

، نوِ  وورت منفرد در خیال که از موجود خارجی یا آن ه همانند موجود خارجی اسـت

گردد. و این می اخذ، کندمی اگرچه عینا در خارج تحقق ندارد یا اینکه خیال آن را اخترا 

کـه در آن ای مقایسه با نفِس جزئـیوورت هرچند درقیاس با اشخا  کلی است اما در 

  48«.استیکی از ووری موجوددر عقل  باشد. و اینمی شخصی، انحباق یافته است

، کند کـهمی روشنی تمام بیانه دراینجا ب، در مقایسه با آثار روان شناختی اش سیناابن

ه نه کثرت و نه جزئیت هیچ کدام به وورت بماهو وورت تعلـق ندارنـد. در ایـن نظریـ

ی که از طریق حواس هاشده است: عقل روی داده تثبیتیند تجرید اتوویف شفاف از فر

خودشـان از  هـاکند؛ این دادهمی کاراند، و در تخیل ذخیره گردیدهاند برایش حاضر شده

بلکه محصوالت حواس هستند. وـورتی کـه در عقـل اسـت تنهـا اند بیرون وارد نشده

ی بیرونی کلی اسـت هات؛ آن وورت باتوجه به ابژهباتوجه به عقل یک معنای جزئی اس

و اینجا باردیگر تمایز میان ماهیت و  -ن وورت نه کلی است نه جزئی، چونو فی نفسه آ

باشـد: مـی آن وورت بیرون و درون عقـل از وجـودش مسـتقل -آیدمی به میان وجود

بیعـت واحـده ط» ، ایـنمتـذکرمی شـودسینا در آثار روان شناختی خود ابنهمانحور که 

. «نـدمشـارکت دارافراد نو  بگونـه برابـر  طبیعتی است که در آن تمام»است یا  «بسیاران

، به اضافه، آموزه مراتب چهارگانه تجرید( یعنی) -کسی ممکن است با نوعی توجیه این 

از فراینـد  سـیناابنرا وورت بندی کالسیک  -بحِث مربوط به وور معقول در متافیزیک

کنـد و مـی : کالسیک به این معنا که او خودش آن را در اثار مختلف تکرارتجرید بخواند

با توجـه بـه  49 به لحاظ تاریخی تاثیر گذار بوده است.( وورت بندی) به این دلیل که آن

شود که کـامال قـادر بـه انجـام کـنش می پدیدارای قوه عاقله انسان بگونه، تجرید عقلی

ی طیف وسیعی از اوحالح شناسی متغیر برای تجرید توسط خودش هست: بگونه تحبیق

، جـرده، انتزعـه) شـوندمـی توویف فعالیت تجریدی و عارسازی قوه عاقله بکار گرفته

نه در رابحه با حـواس ، درباره همکاری با دیگر ذوات درگیر در تجرید، هرچند .(افرضه
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نـوان دو اسـت. ایـن همکـاری ع نشـده چیزی نشنیده، ونه دررابحه با عقل فعال منفصل

در آثار دوره میانه بسط داده است. پاراگرافی  سیناابنی است که هادیگر از آموزهای دسته

 هر کـس بـه راحتـیشود. ذکر ارائه میدرباره نقش حواس عینا در همان چهار اثر فوق ال

، علـرغم اولیـه «خالوـه»در همـان  ایـن مباحـث هایتواند تشخیص دهد که ریشهمی

 مـدد 50ی مختلـفهاقوای حیـوانی نفـس ناطقـه را بـه شـیوه» ست:نهفته ااختصارش، 

و از ، داردمـی یکی از آنها ان است که ادرا  حسی جزئیـات را بـرآن عرضـه، رسانندمی

کـه ، آن اسـت مـورد آیـد: یـکه[ چهار چیز بدسـت میورود جزئیات برای ]نفس ناطق

ق و لواحق مـاده از جزئیـات کلیات واحد را با تجرید معانی آنها از ماده و از عالئ 51نفس

 چه چیزیو یا متباین است و  52کند چه چیزی درآنها مشتر می کند و مالحظهمی انتزا 

 پس برای نفس از ایـن مبـادی تصـور ایجـاد، وجودش ذاتی و یا وجودش عرضی است

  53 «یابد.می استخدام خیال و وهم توسط نفس تحقق شود و این امر بامی

قبال شـناخته شـده بودنـد: اسـتفاده از ، پاراگراف در برمی گیرد که این محالببیشتر  

؛ توضـیحی دربـاب ( «وجود»و  «ماهیت»)اما نه از زبان  ماده و وورتسی اوحالح شنا

ذاتی و عرضی؛ تجرید وـور بـه مثابـه ، فرآیند تجرید به مثابه تمایزی میان عام و خا 

، کیب معانی و بگونه بسـیار مهـم تـری عقلی بیشتر مانند ترهانقحه آغازین برای فعالیت

. در ایـن مـتن شودکه توسط حواس ایفا می ( برای نقشِ اعانه) «کمک»استعمال اوحالح 

در ، این عقل انسانی است که نیروی فعال در فرآینـد تجریـد اسـت« خالوه»دقیقا مانند 

را بـرای ، ی حسـیهـاحالی که عملکرد اولی حواس کمکی است تا جزئیات یعنی داده

عقل حـواس بـاطنی را در ایـن کـار اسـتفاده یـا ، شودمی عقل حاضر سازند. حتی گفته

را، در اش ی اساسـی نظریـههـاویژگی سـیناابنشـود کـه مـی کند. مشاهدهمی استعمال

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

دو بخـش آن آمـوزه را  سینا، ابناف فوق الذکرجدیدی اضافه نموده است. بعد از پاراگر

کنـد کـه مـی ورزد که عقل فقط زمانی به حواس مراجعهمی کند: نخست تاکیدمی اضافه
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مجبـور ، برای بدست آوردن یک وورت معقوِل که هنوز بـرایش شـناخته شـده نیسـت

ویـه آنهـا میان اکتساب اولیه وـور و اکتسـاب ثان سیناابنکه این همان تمایز مهم  -شود.

ای دومی نمونه 54عقل فعال مجددا متصل شود؛ هبرای مورد متاخر، کافی است تا ب است؛

 به پایان، است که مفید بودنش هنگامی که مرتبه غایی بدست آمد( دابه) از حیوان سواری

دقیقا همانحور که هیچ نیازی به حواس نیست هنگامی که کسی معقوالت مورد ، رسدمی

متحمـل بـازنگری  هااگر این دسته از آموزه 55اورد.می تدالل بیشتر بدستنیاز را برای اس

عکس ان راجع به موضو  سوم وـادق اسـت کـه ، شوندسینا نمیابندر تالیفات بزر  

متضمن  «خالوه»شود که باشد. یاد آوری میید میدرگیر نقش عقل فعال در فرآیند تجر

رباره عملکرد اعانه دهنده عقـل کلـی در د( یادآور فارابی استتوضیحات بسیار گوتاه )

 کند و وـور را در عقـل انسـانی بوجـودمی این فرآیند بود: عقل فعال قدرت ادرا  اعحا

این آموزه بدون تغییـر زیـاد  «النجاه» و «احوال النفس» سینا،ابن آورد. در دو اثر متاخرِ می

 ایی با نوری که از خورشـیدگردد؛ این مباحث به دنبال مقایسه شایع مشمی باردیگر ارائه

به سـمت  شود ومی از عقل فعال نیروی افاضهن گونه پس همی»شوند: تابد، محرح میمی

شود تا آنها را معقول بالفعل گرداند و عقل می رهسسار، اشیا متخیل که بالقوه معقول هستند

حالح شناسی او، ولی آن ه به فراموشی سسرده میشود 56 «بالقوه را عقل بالفعل قرار دهد.

هنگام توضید دادن عملکرد حواس ان را حفظ کـرده بـود. ایـن  سیناابناست که « اعانه»

تـاثیر ، یعنی، باشد سیناابنفلسفه ای ممکن است به سادگی تاثیر قحعه قحعه شدن فزاینده

کـه بگونـه ( درباب تجرید و درباب عقـل فعـالها )ی جداگانه از آموزههابسط مجموعه

 «النفس»( یعنی، )اما اگر کسی به دو اثر دیگر دوره میانهاند، دیگر مرتبط شدهضعیفی با یک

را « وسـاطت»بحـور معنـاداری  سـیناابنبرد کـه می پی، توجه نماید «مشرقیون»شفاء و 

نظریـه تمـام عیـاری از ، این اثـار متـاخر، قرار داده است. درواقع« اعانه»جایگزین برای 

ای کـه ازان هـیچ دهنـد؛ نظریـهمـی صل در تجرید ارائـهی نفس و عقل فعال منفهانقش

ت وجود ندارد؛ این ممکن اس( که متن مشابهی دارد «النجاه»و ) «النفس حال»ای در نشانه
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  57 تالیف شده بوده است. «النفس»قبل تر از  «النفس حال»داللت داشته باشد که 

و عالوه ، موضو  گفته بود لزوم تجدید نظر درباب آن ه که قبال راجع به این سیناابن

لزوم ایجاد بنیاد نظری مناسب برای این آموزه کلیـدی در فلسـفه مشـاءرا بخـوبی ، برآن

بـه ایـن مسـئله در قحعـه بزرگـی در  سیناابنکرد: نقش عقل فعال در تعقل. می احساس

ایـن  را، دربـاب ترین بحِث اودازد که مهمپرمی مقاله پنجمِ النفس ششو  پنجی هافصل

بویژه اینکه او هرگز به این بحث با چنین توجه دقیق ، بخشدمی در کتابش تحقق، موضو 

بربنیاد شـواهدی از  گردد.نمیباز( چنانکه ذیال ارائه خواهد شد) و رویکرد سیستماتیکِ 

که بخش نخست فصـل  توان نشان دادلیه که در باال عرضه شد، مییی اوسیناابنتالیفات 

 قتا درباره عقل فعـال نیسـت بلکـه دربـاره مشـارکت آن در تجریـدپنِج مقاله پنجم حقی

، اسـت)حـدس(  بخشی که در فصل شِش مقاله پنجم درباره شـهود، برعکس) باشدمی

پاراگرافی در فصل پنج مقاله پنجم نـه تنهـا  58 .(گیردنمی اوحالح شناسی تجرید را بکار

ی حسـی بـه هـاگرگـونی دادهدربـاره دای تشبیه نـور و نظریـه -به ترتیب -دربردارنده

ذاتـی را از ، مقعوالت است بلکه هم نین دربردارنده این آموزه است کـه عقـل انسـانی

کند و این نظریه که معنای " انسان" باتوجه به عقل انسان یک معنـای می عرضی تفکیک

تـا کنـون  هـااین، ی بیرونی معنای کلی است. بدون شـکهاواحد است و باتوجه به ابژه

روشـنی بـه  ارجـاِ   ند. این آموزه اخیر حتـیبودسینایی تجرید آشنای نظریه ابن عناور

 باال از متافیزیک دارد که تجرید را در مـتن نظریـه وـور دنبـالای پاراگرافی ترجمه شده

 پـاراگراف هاینکـ بایـد مـا را نسـبت بـه سیناابنتفسیر پیشرونده ازآثار ، کند. بنابراینمی

تواند به مثابه شاهد مهـم بـرای سـخن گفـتن می ه پنجم النفسدر فصل پنج مقال مذکور

تواند هنوز ادعا کند که اوحالح می بسیار مردد نماید: البته کسی، درباره این تز تلقی شود

تجرید در این پاراگراف نباید تحت اللفظی اخذ شود اما اینکه این ادعا همان چیزی است 

عین همین اوـحالح  زیرارسد، ظر غیر ممکن مید، به نخواهد فهمیده شوسینا میابنکه 

روشنی با ه شود که بمی در آثار اولیه یا معاور این اثرش ارائهای ی آموزههادر همان متن
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اجـازه  .(شـودنمـی بحورکلی عقل فعال را متذکر هاو برخی از آن) تجرید سروکار دارند

راگرافی دربـاب دگرگـونی دهید به بخش حیاتی فصل پنج مقاله پنجم توجه نمـاییم؛ پـا

مذکور در ابتدای ای ی حسی به مقعوالت؛ این پاراگراف دربردارنده جمله شناختههاداده

سعی در ترکیب مفاهیم ناسـازگار تجریـد و افاضـه  سیناابنکه در آن ، مقاله حاضر است

نـور  و بـداند، آگاهی یاخیال )ذخیره( شدههنگامی که قوه عقلی به جزئیاتی که در »دارد: 

 پس جزئیات از ماده و عالئق آن به امر مجرد استحاله، دتاببعقل فعال برآن جزئیات در ما 

اما نه بدین معنا که خود جزئیات از تخیل به ، کنندمی یابند و در نفس ناطقه انحبا  پیدامی

مغمور در عالئق مـادی ( کلی طبیعی) شوند ونه بدین معنا که آن معنایمی عقل ما منتقل

، کنـدمـی مثل خـودش ایجـاد، حالی که فی نفسه و به اعتبار ذات خودش مجرد استدر

مجرد از عقل فعال ( وورتِ ) سازد تامی بلکه بدین معنا که محالعه جزئیات نفس را آماده

دههادرستی که افکار وتامالت حرکته بر آن افاضه شود. پس ب بـرای ( آماده سـاز) ی مع 

بگونه شدیدتر برای قبول نتیجه  هاهمانحور که حد وسط ،در راستای قبول فی اند نفس

آنحـور کـه ، یابـدمـی ی متفاوت تحقـقهاهرچند این دومورد به شیوه، )سازندمی آماده

. هنگامی که نسبتی برای نفس ناطقه بـا ایـن وـورت از طریـق (بزودی خواهد فهمیدی

شـود کـه از می حادث از این اشراق در نفس ناطقه شیء، شودمی عقل فعال ایجاد تابش

همانحور زمانی که نور ، جهِت از جنس خودش هست و از جهت دیگر از جنسش نیست

 59 نیسـت.اش گذارد که از تمام جهات از طبیعتمی تابد در چشم اثریمی بر اشیا رنگی

هرچنـد نـه ، گردنـدمـی پس اشیا خیالی که معقوالت بالقوه هسـتند معقـوالت بالفعـل

مانند اثری که بواسط نـور از وـور  60؛ بلکهاندکه از آنها التقاط یافته بلکه آن ه، خودشان

بلکه شیء دیگری است متعلق ، آن اثر خود این وور نیست، شودمی انتقال داده محسوس

شود. همینحور نفس ناطقه زمـانی می به آنها که توسط نور در محابق دریافت کننده ایجاد

 و و زمانی که نورعقل فعال به نحوی به آنهـا متصـل کندمی که این وور خیالی را محالعه

حـادث  خیالیشود تا در آن از نور عقل فعال وور مجرد این وورمی نفس آماده، شودمی
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در اثار پیشـین یـا درمقایسـه بـا آن ـه از  سیناابندر مقایسه با مالحظات کوتاه  61 «شود.

کـه در  ۱۱۱-۰-۷ارسـحو « نفـس دربـاره»یا درمقایسه با پـاراگرافی در ، فارابی میدانیم

این یک نظریه سیستماتیک تاثیر گذار راجع به نقش عقـل ، خاستگاه این مسئله قرار دارد

تجرید است. فرض اساسی تمام این سه نویسنده آن است که عقل فعال ( فرایند) فعال در

ایـن را بـا آنها به نحـوی ، گرداند؛ به عالوهمی ی بالقوه معقول را معقول بالفعلهااندیشه

ه دهنـد. فـارابی اضـافمی تمایزی میان معقوالت در ماده و معقوالت مستقل از ماده ربط

که از آنها معقـوالت از طریـق اند ذخیره شده در یک قوه باطنی نمود که این محسوسات

سـازد: بخـش اول در نمی مسئله را بدین سان رها سیناابنآیند. می تاثیر عقل فعال بوجود

اال با بیان اینکه جزئیاِت ذخیره شـده در قـوه تخیـل بـه چیـزی مجـرد از مـاده نقل قول ب

توویف جزئی تری از ایـن فراینـد ، شوندمی یابند و بدین سان در عقل حکمی استحاله

کند: عقل انسـانی می هم نین دو وضعیت را برای این فرایند ذکر سیناابننماید. می اعحا

بتابد. باید توجه داشت که او از  عقل فعال باید برآنها محتاج مالحظه جزئیات است و نور

برابر برای موفقیت اسـتحاله  به گونههر دو عقل رسد به نظر میگوید: نمی سخن« اعانه»

 اهمیت دارند. 

در این بحث که در بخش  سیناابناین بحور نسبی دقیق است اما این هنوز سهم اولی 

تمایز ای میان سه امکان متفاوت برای چنین استحاله نیست. او دراینجا، شودمی دوم دنبال

ای شود یا نمونـهمی کند: یا اینکه وورت تخیلی جزئی از تخیل به عقل رهسسارمی ایجاد

شـود، از عقل فعال افاضه می شود یا تجریدی از آنمی تولیداش براساس اول غیر مادی

مورد سوم و اخرین امکان را  یناسابنگردد. می نفس ازطریق محالعه جزئیات مستعد چون

بعـد از توضـید ) رسـاندمی کند و آن را در طی بخش طوالنی چهار به اثباتمی انتخاب

که به عقـل ای وورت تجرید شده .(کوتاه راجع به آن ه از آماده سازی قصد نموده است

نیسـت:  از نـو  آن رسد از جهتی از نو  وورت تخیلی است و از دیگر جهـتمی انسان
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کـه ازآن اخـذ  زی تبدیل میشودشود، بلکه آن ینمی به معقول تبدیل خود وورت تخیلی

کند: تاثیری که می این فرایند را با دیدن مقایسه سیناابنشده یا از آن گرداوری شده است. 

از « متفـاوت» شـودمـی شود و از طریق وساطت نـور منتقـلمی در دریافت کننده ایجاد

حسی است اما به آن پیوند خورده اسـت. شـِک زیـادی وجـود وورت ادرا  پذیر ابژه 

 -تجرید عقلی را دقیقا مشـخص سـازد در اینجا تالش داردمعنای دقیق سیناابنندارد که 

« abstractio»بسیار مناسب بـرای اوـحالح التـینِ ای در این مورد ترجمه «انتزا  نمودن»

بخشـد: نـه مـیی حسی تمایز اهی ممکن استحاله دادههاو ان را از دیگر وورت -است

را در خالوـه بـه  «تشبه»اوحالح  -ند ان مورد نظر نیستانتقال ساده انها به عقل و نه مان

ی خا  انسان و عقل فعال در ایـن هاشود. نقشمی بلکه نوعی اقتباس قصد -یاد اورید

ورید: آ، به یاد فرایند چه هستند؟ اوحالحی را که برای توویف عقل فعال بکارگرفته شد

شـود؛ می تابد؛ چیزی مجرد از آن به نفس افاضهمی نورعقل فعال روی جزئیات در خیال

آیند؛ نورآن بـا وـور تخیـل می وور از طریق وساطت اشراق عقل فعال در نفس بدست

 در نفـس پدیـدار، باتوجه بـه نـور عقـل فعـال، شود؛ مجردات این ووریر مرتبط میپذ

نمایـد؛ مـی خود جزئیات ذخیره شده در خیـال را محالعـهشوند. عقل انسانی به نوبه می

ها و محالعـات سـازد؛ اندیشـهه میرا برای تجرید آماد نظرانداختن به این جزئیات نفس

برای نفـس  گرداند؛ وورتیمی هستند که نفس را برای دریافت افاضه مستعد «حرکاتی»

انـدازد و می وور تخیلی نظریابد؛ این نفس به می شود یا تحققمی عقلی یا در آن حادث

 گردد. می بدین سان برای پدیدار شدن مجرداِت این وور در خودش مستعد

که ورفا قوای ، برخالف حواس، اوالائل محتاج برجسته شدن هستند: شماری از مس

نسبت بـه تالیفـات اولیـه ، به عقل فعال نقش بسیار مهم تر، مانندمی با کارکرد معین باقی

اعحای قدرت ادرا  عقالنـی بـه نفـس عقلـی و اش گردد: نقش سنتیمی حااعسینا، ابن

که یک نسخه مشایی از ایده ارسحو است؛اندیشـیدن بایـد  -بود ایجاد وور معقول در آن
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باعث کشیده شدن و تبدیل شدن از بالقوگی به فعلیت گردد؛ بحور بسیار مشخص اکنون 

یـره شـده در نفـس تخیلـی اخـذ عملکردش آن است تا مجردات را که از جزئیـات ذخ

حتی اگر ، نفس عقلی هنوز بازیگر اولی است، ثانیا .قل انسان پدیدار سازددر عاند، شده

افاضـه ، پدیدارشدن در، افتدمی اتفاقتوجهی در اوحالح شناسی انفعالی ) افزایش قابل

نی و ایجاد شده باشد. درحالی که عقل فعال انجام یک تعقـل حتمـی پیرامـو( شدن بر ...

عقل انسان نیروی کنش گر اسـت: عقـل انسـانی وـور ، گیردمی میانجی گر را مفروض

کنـد مـی را خلق «ها و مالحظاتیاندیشه»کند و شده در تخیل را محالعه میجزئی ذخیره 

از  سـیناابنعلرغم وحبت ، ثالثاانجامد. می که سرانجام به تحصیل وورت معقول جدید

 د: نـورِ کنـنمـی ارائه رانظریه اشراِق ، به معنای دقیق کلمه، راوحالح نو، افاضه و اشراق

آن نـور ، کند ؛ بلکـهنمی ارتباط برقرار، حتی بگونه ابتدایی، عقل فعال تنها با عقل انسانی

میان تخیل و عقل انسانی ارتباط ، تابد و بدین سانمی روی جزئیات ذخیره شده در تخیل

ر به منظور هدف مشخِص تبیـین نقـش عقـل فعـال در تشبیه نو، از این رو کند.می ایجاد

شـود کـه می در بخش دوم مدعی سیناابنشود. هنگامی که می بکار گرفته، فرایند تجرید

تمام فرایند را )ای است شود، پس این خالوهاضه میامر مجردی از عقل فعال بر نفس اف

از همـان ( کندمی وویفت، یعنی از جانت عقل انسانی، این فرایند جهتورفا از از یک 

قـل باتوجه به نـور ع، مجردی از وور تخیلی( وور) جمله در بخش چهار که مدعی بود

 شوند.فعال، در نفس پدیدار می

التفات عقل انسانی بـه سـمت وـور ، براساس قرائت سنتی از پاراگراف ترجمه شده

سـازد. ایـن قرائـت می آماده، تخیلی ورفا نفس را برای دریافتن فیِضان معقوالت از باال

آن  سـیناابنهرچنـد مـراد  62، سـازدمی محدودیت قدرت نفس را برای تجرید برجسته

اول این ، همانحور که در باال نشان داده شد 63 ی وجود ندارد.«فقط»نیست. در متن هیچ 

شود و نه رونوشتی از آن می یابد: نه هیچ انتقالی از وورت متخیل انجاممی استدالل ادامه



 

 

بن
ا

س
 ینا

فرا
در 

ند
ی

 
جر

ت
 ید

071 

بلکه تجریدی وساطت شده توسط عقل فعال است. مستعد بودن نفـس بخشـی از  ،است

 سـیناابنوجـود نـدارد کـه ای این نظریه است اما این مسئله لب آن نیست و هیچ اشـاره

فهمید. یکی از نتایج غیرقابـل ، میقدرت نفس را برای تجرید چونان امر محدود شده ای

آن است که نفـس  -استفاده شدسیناابنکه توسط  به دلیل تشبیهِ  -قبول رویه سنتی تفسیر 

چرخش به سمت ابژه ورفا  ، چونمشاهده نخواهد کرد، به معنای درست کلمه، هم نین

در آن پدیدار شـوند؛ ، باتوجه به نور خورشید، سازد تا وور قابل رویتمی چشم را آماده

 نیست. ، کردمی قصدسینا که این به وضوح آن ه ابن

 «آیدمستقیما از عقل فعال بدست میاندیشه معقول انسانی » سینابرای ابن گفتن اینکه 

 شود و به هیچ وجه تجریدمی ی معقول ... مستقیما از عقل فعال افاضههااندیشه»یا اینکه 

جدایی از این واقعیت که این تفسیر بر بدفهمِی از اوحالح  64نادرست است. ، «شوندنمی

ایـن تفسـیر ، اسـتوار اسـت 65، به یکی از حواس درونی فکر چونان ارجا  دهنده ورف

مـورد مخالفـت واقـع شـده اسـت: افکـار ، در بخـش سـوم سیناابنتوسط بیان روشن 

. هنگامی که اندی عقل انسانی هستند که قبل از دریافت وور مجرد تحقق یافتههاحرکت

 «انسان» مانند گوید، او تحصیل وورت معقولیو فیضان سخن میدرباره تجرید  سیناابن

همانحور که در باال نشـان داده ، نه بحورکلی تحصیل فکر را. عالوه براین، کندمی را قصد

( ذخیره شـده) دارد که وور معقول سرانجام از جزئیاتمی بحور واضد بیان سینا، ابنشد

آنها تاحدی از نو  شان هسـتند و  شوند وهم نان به آنها شباهت دارند:می در خیال اخذ

شود که معقـوالت می این بیان دیده سیناابناحدی نیستند. درست است که غالبا در اثار ت

بویژه در متنِی راجع به تحصیل مجدد یک وورت که قـبال ، شوندمی از عقل فعال افاضه

 تعقل شده بود: اما هنگامی که این عبارت باتوجه به تحصیل نخسـتین وـورت اسـتفاده

ا نمودن تجرید بـدفهمی شـود. بـرعکس: بـه منظـور ارائـه نباید هم ون استثن، شودمی

در تاریخ معرفت شناسـی سینا ابنی بزر  هاسهمیه تعریف روشن ازتجرید که در زمره
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ی هـاباید نقش عقل فعال در آن تبیین گردد و باید تجرید از دیگـر نحوه، شودمی شمرده

 ی حسی تمایز داده شود.هاانتقال دادن داده

باید به مثابه آثارجامِع تعریـف  سیناابناثار دوره متاخر ، اهداف موجود در راستای .۷

دربـاره تجریـد ای برد و نظریهمی را جلوتر «النفس»شوند که تاریخ بخش روان شناختی 

که از نقحه نظر « مشرقیون»و « نجات»دهند که با نسخه دوره میانه محابقت ندارد. می ارائه

عـین اند، نوشـته شـده «الـنفس»روشنی بعد از ه با اینکه بند، اتعلیمی در نظر گرفته شده

یابند. این مسئله نسبت می و براین اساس به دوره میانه تعلق دهندمی همین نظریه را بسط

، متفـاوت اسـت: کننـدنمـی ه را رونوشـتزبه سه اثر متاخر ترکه به سـادگی ایـن آمـو

ــنامه» ــله  «دانش ــفهدر۰۱۹/۱۵۵۵و ۰۱۰/۱۵۱۵)در فاو ــتاو ــده اس ــته ش  66 ،(ان نوش

ی بسـیار متفـاوتی هـادارای ویژگی هااین رساله«. المباحثات»و « االشارات و التنبیهات»

هستند: دانشنامه خالوه ی از فلسفه است که برای حاکم عال الدوله بـه فارسـی نوشـته 

بویژه بـرای سـبک ، تلقی شده است سیناابنشده است؛ اشارات معموال آخرین شاهکار 

ی تمـام عیـار؛ مباحثـات های به جـای ارائـه اسـتداللهاو تنبه هادر ارائه اشاره خاوش

ی متفـرق هاپرسـش ی بگونه ضعیف سازمان یافتـه هسـتند بـرایهاسلسله ی از پاسخ

آن است که تجرید را نسـبت بـه اثـار  ها. مشخصه این رسالهسیناابندرخصو  فلسفه 

ی مربوط بـه ایـن هاکنند. پاراگرافمی بحث دوره میانه کمتر بگونه سیستماتیک و جامع

دارند تااینکه برای آن استدالل نمایند. آن ـه می بحث کوتاه تر هستند و یک آموزه را بیان

 آن است که اینها آن چیزی را به ما نشان، سازدمی این اثار را برای پژوهش حاضر جذاب

ا نخبگـان خوانش حـاکم یـ سزاوار گزینش و جرح تعدل شدن برای سیناابندهند که می

 نمود. خردمند تلقی می

درمـورد مراتـب تجریـد و دربـاب  هـابـا دو گـروه مشـابه از آموزه «دانشنامه»ما در 

رسـد موضـوِ  مـدد رسـانی مـی شویم. به نظرمی مشارکت عقل فعال در تجرید مواجه
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شدن حـواس پاراگرافی درباره تبدیل ، ماندمی حواس باید کنار گذاشت شود؛ آن ه باقی

، باتوجه به مراتب تجرید 67به شمول همان مثال حیوان سواری. ، به مانعی برای عقل است

ی بنیادیِن آن ه را که در باال وورت بندی کالسیک این آموزه خوانـده هاویژگی سیناابن

ر گونه ارجا  به عقل فعال، حذف ه، تجرید متغیردهد: قوا، نیروهای می بدست، شده بود

عالقه به جایگاه هستی شناختی مفاهیم. هرچند او با تقلیل دادن ، «وورت»و « دهما»زبان 

دهد کـه در می ی متفاوتی تغیرهاتمرکز را به سمت حالت، خوِد اوحالح شناسی تجرید

تغییر مهم دیگردر خصو  آمـوزه  68 شوند تااینکه تجرید شوند.می وور دریافت هاآن

ی گوناگون از هادر نظریه تجریدش در پاراگرف یناسابندهد که می متافیزیکی وور رخ

عنـوانی ، وـورت فرعـی هسـتند ود. اینکه کثرت و جزئیت برایدوره میانه پدیدآورده ب

اگر آن قحعه ی دربـاره  تجرید بحث شده باشد.در رابحه با نظریه  «دانشنامه»در نیست که

که جای )این آموزه باشد ای از نسخه پخته فشرده( یا بلکه ادرا ) مراتب مختلف تجرید

عین این باور راجع به پاراگرافی دربـاب ( شود عرضه مقالهدارد به مخاطب این تعجب ن

روشـنی ه شویم که بمی ی مواجههاعقل فعال نیز وادق است. اینجا با تعدادی از ویژگی

ت ؛ مجرداتابدمی : نورعقل فعال روی وور متخیلانداخذ شده( یا مشرقیون) «النفس»از 

شوند. بـه یاداوریـد کـه در می حاضر( انسانی) شوند؛ آنها برای عقلمی از این وور اخذ

، شدندمی ورفا از وور متخیِل که تبدیل به معقول بالفعل سیناابن «النجاه»و  «نفسال حال»

ی محتمل مختلِف انتقال داده حسی هاتمامِ بحث از شیوه سیناابنسخن گفته بود. هرچند 

باشـد. می انداخت؛ ورفا احتمال سوم باقی ماند که همان تجرید از وور متخیلرا از قلم 

  69. بود عقل برای دریافت این وور نشدهبه آماده شدن ای هیچ اشاره

شـاهد  سـینادر دوره پایـانی )اثـار( ابن را بسط این نظریه تریناساسی« اشارات»در  

به نظریه  قریبم، شامل هیچ چیزی اطال  دار تاآنجای که من، برعکس، هستیم. مباحثات

قحعات گوناگونی راجع به این آموزه بدست اید [ ]ممکن است، البته 70باشد.نمی تجرید
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تخیل معانی را بحور کامل  اند، مانند:دوره میانه اخذ شده ی موضوعیهابندیکه از دسته

ی مقایسـه توانند با حیوان سوارمی مادی( حواس 177کند؛ ) ه در  نمیمجرد از ماد

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

ی است که نفس را بـرای فـی  هاو استدالل هاالزم است؛ این محالعه متشکل از اندیشه

 سیناابنترکیب این جمالت متفرق برای تصویر منحقی نظریه ( 239 ) سازند.می آماده

ه بـ، هاما به لحاظ هرمنوتیکی پرمخاطره اسـت؛ جمـع آوری پاسـخدر مباحثات جذاب ا

ارائه تلقی سیستماتیک از مسائل فلسفی در نظر گرفته نشده است. عین این  برای، روشنی

هشدار را باید در ذهن داشته باشـیم هنگـامی کـه جمالتـی از مباحثـات بـرای توضـید 

متن و طبیعت دقیق سئوال محـرح بدون محالعه درخور اش در دیگر آثار سیناابنوضعیت 

  71 شوند.می استفاده، شده

شود که این مـتن بـا می مشخص، «اشارات»ی مربوطه در هابا بازگشت به پاراگراف

 72.(کنـدمـی اشـارات را تاییـد تـاریخ متـاخر بـودن بیشتر مشتر  است )که «نشنامهدا»

گوید بلکه نمی د سخنزیا تقریبا همان حجم را دارد و درباره همکاری حواس «اشارات»

کنـد؛ اشـارات اوـحالح حـث میهرچه بیشتر روی مراتب تجرید و درباب عقل فعال ب

کند. به خاطر نظریه عقل فعـال دربـاب نمی وور را استفاده «جزئیت»و  «کثرت»شناسی 

شود اما بحث از طبیعت دقیق انتقال وـور متخیـل را می کشیده« النفس»تجرید به سوی 

باشـد مـی شـیء گـاهی محسـوس» ستین پاراگراف قرار ذیل اسـت:کند. نخمی حذف

باشد هنگامی که آن شیء غایب می سسس متخیل، شودمی مشاهده( مستقیما) هنگامی که

از طریق تمثل وورتش در باطن مانند زیدی که مثال رویت کرده باشی پس زمانی ، است

امی کـه از زیـد مـثال باشد هنگـمی کنی. و گاهی شیء معقولمی که غایب است تخیلش

که این معنا بـرای دیگـران نیـز وجـود دارد. وهمـین شـی ، شودمی معنای انسان تصور

اگـر ، شـودمی هنگامی که محسوس است توسط عوارض بیگانه از ماهیت خود پوشیده

، وضـع، این عوارض از آن زایل شوند در کنه ماهیت آن شیء تاثیری ندارنـد ماننـد ایـن
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شد در حقیقت ماهیـت انسـانی آن می گر به جای اینها غیرشان توهما، مقداربعینه، کیف

در این ای یابد که فرورفتهمی شیء اثر بخش نبودند. و حس به آن شیء از آن حیث دست

حـس اند، به آن شیء اضـافه شـدهاند، عوارض است که بواسحه ماده که از آن خلق شده

از طریق یک عالقـه  یابد مگرنمی تکند و به آن شیء دسنمی شیء را از عوارض تجرید

وجود دارد و به خاطر همین عالقـه در حـس اش وضعی که میان احساس آن شی و ماده

یابد. امـا خیـال بـاطن آن نمی تمثل، ظاهر وورت آن شیء زمانی که خودش غایب شود

قادر به تجرید محلق آن شیء از آن عوارض نیست ، کندمی شیء را با این عوارض تخیل

لـذا خیـال ، کنـدمـی تجرید، آن شیء را از این عالقه مذکور که حس به آن تعلق دارد اما

سازد. و اما عقل کـه می متمثل( ماده) وورت آن شیء را علرغم غیبت حامل آن وورت

آن ماهیـت را  74، باشد، میبا لواحق غریب مشخص 73قادر به تجرید ماهیت پی یده شده

 دهـد و ان را معقـولمی حسوس عمل خاوی انجامکند گویا اینکه عقل روی ممی حفظ

ی گونـاگون نظریـه تجریـد اسـت هااین عینا امتزاج متراکم الیه، درواقع 75« گرداند.می

با تمایزی ، دقیقا مانند دانشنامه، شود. اشاراتمی ارائه سیناابنآنحور که در اثار دوره میانه 

، به نحو گذراسینا، ابند. اما پس از آن شومی میان انوا  ادرا  به جای انوا  تجرید شرو 

و این لحـن نظـری تـر اشـارات ) شود: تصور کنیدمی همان آموزه مشابه وور را متذکر

خود ، کیفیت و ... متفاوتی ارائه دهد، وضعیت، که کسی برای ذات انسانی جایگاه( است

، ایز میـان وـوراینجا بیان جدیدی برای تمـ سیناابنذات به هیچ وجه متاثر نخواهد شد. 

هـر ، شـودمـی کند و حتی به اوحالح شناسی متناظر متوسلمی ذوات و وجودشان ارائه

  76چند بدون متذکر شدن استقالل وجودی وور حتی نسبت به عقل. 

شوند؛با حذف وهم از رتبه بندی آنهـا از دراینجا سه مرتبه فزاینده تجرید دنبال می

اند. با وجود اینکه این یک نسخه به شدت تلخـیص چهارمرتبه به سه مرتبه تقلیل یافته

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 

بسطِ آموزه شود. با توجه به ادرا ، در قالب قوای متغیر تجرید تبیین می، درونی و عقل
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ای کـه «بواسحه عالقـه وضـعیه» ای دیده شود که به این عبارتتواند در برجستگیمی

میان ادرا  و ماده وجود دارد، داده شده است، یعنی این واقعیت که هیچ ادرا  حسی 

را میـان  77«نسـبتی»سینا وجود ندارد اگر شیء حاضر نباشد. در نسخه اولیه تر، نیز ابن

نده به مثابه مشخصه ادرا  حسی متذکر شده بود اما او هنوز از ایـن شیء و دریافت کن

بواسـحه  «تجرید شـده»از طریق حواس و  «شده ادرا » نسبت به مثابه چیزی ضرورتا

سینا به منظور خلق آموزه به شدت شود که ابنتخیل سخن نگفته بود. دراینجا دیده می

دهد که در آثار دوره را شرح میتلخیص شده در آخرین شاهکارخود، مفهوم تئوریکی 

  میانه بحورکامل بسط نیافته بود.

ورفا بعنوان ، یابدمی درباب تجرید عقلی پایانای با جمله «اشارات»پاراگرافِی که در 

، شود: اسـتفاده اشـکار از اوـحالح شناسـی تجریـدمی برای مقاله حاضر ارائهای نتیجه

متوسل شدن به اوـحالح شناسـی ذات ، ولاستحاله وور ادرا  پذیر حسی به وور معق

که اززمان خالوه اولیـه در کـار  -ارجاعی، باتوجه به وور تجرید شده و مخصووا گرا

تجریـد »توسط عقل انسانی ایفـا شـده اسـت: به هر جزء فعاِل که -موجود است سیناابن

آن کـه  دهدانجام می «کنش»ای بدین معناست که عقل روی وورت ادرا  پذیر به شیوه

 سـیناابناگر فعالیت عقل انسانی یک ویژگـی مـداوم نظریـه  «را معقول خواهد ساخت.

این راجع به نقش عقل فعال منفصل همانگونه که دیده شـد از اعانـه بـه وسـاطت ، است

کثـرت » سازد:را به این داستان وارد میوادق نیست. اشارات تحول نهایی ، یابدمی تغییر

که در مصوره و ذاکـره  78( وور ذهنی) و مثل معنوی یتصرف نفس در وور خیالی حس

کنـد مـی به نفس استعدادی اعحا، از طریق به خدمت گرفتن قوه وهمیه و مفکره، هستند

بـه ، از جـوهر مفـارق( مجردات خیاالت حسی ومثـل معنویـه) مجردات آنها برای قبول

تحقق این  .(ویمجردات و خیاالت حسی و مثل معن) خاطر مناسبتی که میان آن دو است

ی بـرای هامخصـص هاامر همان مشاهده حال خود و تامل در آن است. و ایـن تصـرف

باشند و گاهی یک معنای عقلـی می منفرد برای )حصول کلیات بگونه( ووراستعداد تام 

  79«معنای عقلی دیگری فراهم سازد.( دریافت) خا  را برای( استعداد) ممکن است این
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عناوِر را به ، از زمان نخستین اثارشسینا، ابننظریه تجرید  کسی برای[ ]ممکن است 

ایفا شده توسط قوای  «کمکی»ی مشخص سازد: بعنوان مثال، نقش ی محورهامثابه اموزه

همان تشبیه نور است ، شودمی ی حسی را. اما آن ه فراموشهادرونی؛ محالعه نفس داده

نه اینکـه از آن هم ـون عامـل  -ک میانجیو همراه با آن همان آموزه عقل فعال به مثابه ی

« االشـارات»باشـد. ایـن مسـئله در مـی در فرایند تجرید -کمک کننده سخن گفته شود

بحـث شـده اسـت: ایـن ممکـن اسـت ، به شمول دانش نامه، متفاوت از تمام دیگر آثار

ِل آن حاو، از سنت مشایی باشد. از نقحه نظر تعلیمی سیناابنبه رهایی تدریجی ای اشاره

محالعه وور متخیل را به ورف آمادگی بـرای فیضـان ، رسدمی نظریه ی است که به نظر

آورد: نمـی به مح  بازپرسی دقیق تر این تفسـیر دوام، هرچند دهد.می مجردات تقلیل

را بکـار  «مجرداتهـا» نامه( عبـارتدانشـ و)یا مشـرقیون « النفس»از دوران  سیناابنچون 

یدهای از وور فوق الذکِر ذخیره شده در تخیل و حافظه. حتـی در تجر، یعنی، گرفته بود

اشارات هیچ شکی درباره ریشه این وور معقول بـاقی نمانـده اسـت: آنهـا سـرانجام از 

 هم نان درکار است.  میانجید. مفهوم عقل فعال به مثابه شونمی ی حسی اخذهاداده

فرایند وجـود دارد؛ عقـل  شود که فقط یک قدرت فعال در اینمی هم نین مالحظه 

که به معنای  -کندها کار میانسانی: این عقل به سمت وور متخیل برمی گردد و روی آن

به این عقل آمادگی خاوی برای بدست اوردن  هااست. این تصرف «تصرفات فی»همان 

زننـد یـا می کنند؛ آنها این عقل را به خاطر دریافتش تخصیصمی وورت مشخص اعحا

ی زیادی که هابی وفقه داده این عقل توسط نظاره نمودن، بخشند. به تعبیر دیگرمی تعیین

شود که امکـان ( میدقت نظرِ ) عهده دار تمرکزی، توسط حواس تدار  دیده شده است

بازیگر اوـلی در تجریـد ، سازد. بحوراشکارمی تشخیص وورت معقوِل معین را فراهم

  ماند.می همان عقل انسانی باقی

ما باید ، برای سخن گفتن از فی  است و از این روای شیوه سیناابنیا زبان تجرید آ .۱

از تحت اللفظی تلقی نمودن آن در این متن خود داری نماییم؟ آیا او خودش باید واقعیت 
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تجرید را به مثابه فرایند شناختی نفی کند؟ یا او به سادگی قادر به تبیین تجرید عقلـی در 

 فقـطاند، ی مثبت دادههامن به سعی و کوشش دقیق آنهای که پاسخ دانش نیست؟ پاسخ

 سیناابنتواند منفی باشد. اگر دربرابر نظریه فارابی یا آن خوانندگان التین قرن سیزدهم می

راجع به قدرت انسان  سیناابنرسد که می انکار این مسئله به نظر غیرممکن، سنجیده شود

کـرد و کـامال مـی قصد را گفت همانمی اینکه او آن ه رامتقاعد شده بود و  برای تجرید

  80قادر به بسط دادن نظریِه با کیفیت موثر بود.

سینا بـیش از حـد ابن ی مهم فلسفههابه واسحه برخی ویژگی مفسرین مدرن احتماال

ایـن ، : اسـتعمال گسـترده اوـحالح فـی شـدندو بدین سان دچار اشـتباه  گشتند متاثر

نقش بنیادین در تعقل انسـانی آن، جزئی از نفس نیست اما با وجود عال واقعیت که عقل ف

یا بلکه انتساب این عمل به عقل فعال. ادغام یـک عقـل ، کند و انکار حافظه عقلیمی ایفا

بـا وجـود ، رسدن سیستمی غیر ممکن به نظر میانسانی بگونه فعال تجرید کننده در چنی

از طریق دگرگون سازی یک یا سینا ابنانجام داد.  ناسیابنآنکه دقیقا همان کاری است که 

 دسـت بـه ایـن ایـده، نمونـه غیـر حقیقـی( و، )چند تا از سخنانش در قالب استعاره ای

بلکه نسبتا با ارائه معنای جدیدی به اوحالح شناسی استحاله یافته وارائه تبیین ، یابدنمی

جا که تجرید یک پدیده پی یده اسـت . از آنآیدمی ی سنتی بدان نایلهاجدید برای آموزه

 ی مربوط بـه ایـن عنـوانهاپاراگراف، را به تدریج بسط داداش موضع سیناابنو چونکه 

رویـت شـود. ترکیـب نمـودن ایـن  سـیناابنتواند در بسیاری از متون مختلف آثـار می

ای اینـدهدهد: پی یـدگی فزنمی بازهم به ما تصویر روشن از این نظریه ارائه هاپاراگراف

ی از آموزه باهم مرتبط هسـتند و هاتصمیم گیری برای این که کدام بخش سیناابنفلسفه 

سازد. به همین جهت است کـه تـالش بـرای تفسـیر می را مشکل، نیستند هاکدام بخش

 رسد. می مقتضی به نظرها، ی از آموزههاتکاملی از طریق توویف استحاله تدریجی دسته

، و محمئنا نه یـک پرسـش جـذاب بـرای هـر کسـی،  متفاوتاین یک پرسش کامال
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از تاریخ  بدست آمدهبا مفهوم سیستماتیک تجرید اگر سینا، ابنباشد؛ آیا نظریه تجرید می

عامـل  سـیناابنسزاوار نامش هست. باتوجه به اینکه ، مقایسه شود( مختلف) عقلی ادوار

باوریـافتن بـه اینکـه او ، شـودمـی بزرگی در شکل گیری تاریخی این مفهوم محسـوب

انسـان احسـاس نارضـایتی بوجـود  در، گویدنمی چنانکه شاید و باید دراین باره سخن

 ورد. آمی
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 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': وور (Ah) ; 'form': وورت (La) ,formae vel speciei (tr. Al) . 

21 . 'man': انسان (B, Ah) ; :ayd (A, La) ; Platonis (tr. Al) .  

  (La, Ah) دهند: در متصورهمی در برخی مفاهیمی را شکل.   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 (بدیهیات) (B, La, tr. Al: principiis) ; bidi'iya (A, Ah) .  

 .om. Ahابژه ادرا  حسی.. تاسی به: . 25
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 برای بخش منحق بنگرید:.  47
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 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 . 

ی مختلف هابرد: آنها به شیوهمی نویسد: باوجود این نفس عقلی بعضا از کمک قوای حیوانی را بهرهمی در مشرقیون .50

  رسانند.می به نفس عقلی مدد

51 . 'mind' (ذهن) : dhihn (De anima, Mashriqiyyiin) ; nafs (Jfal, Najat) .  

; ft-hi (De anima, Mashriqiyyan, Najat) :درآن. 52  . (in them': ff al') درآنها

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, 

p. 182, tr. Rahman, pp. 54-55) . 

پس نفس ، نفس را مشغول نسازند( قوای مادون) : " و اگر آنها۷۱وفحه  سیناابنترجمه رحمان در روان شناسی  . 54

بحور خا  یکبار دیگر به  نیاز ندارد مگر در موارد مشخِص که در انها نفس هابعد از این درافعال خا  خود بدان

شود واین برای بدست اوردن مبدا جدیدی به عالوه آن یزی است که قبال بدست می همکاری قوه خیال محتاج

ای . نظریه( برای ارجاعات به متن عربی پانوشت بعدی را بنگرید) اورده بود یا برای به یاداوردن یک تصویر".

 در النفس بحث شده است: سیناابننحو توسط  نتریبه به کامل ثانویهاکتساب و اکتساب 

 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) 

 یهاجاه و مشرقیون بر بنیاد نسخهالن.خواندمی دهات، ی خحی اشتباها به جای دابههایا نسخه هابرخی از این ویرایش 

. مثال حیوان سواری بگونه مختصر ۱۱۷وفحه سینا، ابنروان شناسی ، بهتر توسط رحمان اوالح شدند خحی

 .۱۵۰وفحه ، الفارابی، توسط دیویدسون بحث شده است

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

Rahman, p. 69. 

 :را و سنت ارسحویی او سیناابنکند؛ بنگرید می گوتوس برای تاریخ اولیه ی النفس استدالل .57

 Avicenna and the Aristotelian Tradition ,pp. 99-100  .  

 :برای دیدگاه متضاد بنگرید به 

 Michot ,La destinee de l'homme ,pp . 6-7 ,n. 29, 

نیز ناپیدا ، شودمی یی درباب دانش پیامبری که "فی اثبات النبوه" خواندهسیناابنچنین اوحالح شناسی در رساله .  58

 ( ۱۷۱۹، بیروت: دار النهر) ویرایش شده توسط ام. ای. مارمورا، است

 ( .the Latin has similis، است، نه، همه و کل )ذات، جمله دراینجا به معنای لب کالم . 59

 . (مشرقیون) یا؛ ( النفس) یا شاید: بل . 60

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: 

ورفا ذهن را  هاآموزگاران بشری و کتابسینا، ابن: محابق نظر ۱۷۵وفحه ، حوی طبیعتمفهوم ارس، اس اف. ویشیسل

: بدین ۷۵دیویدسون وفحه ، سازد؛ و الفارابیمی مستعد، عقل عامل، برای دریافت مفاهیم جدید ازواهب الصور

شسته است. تجرید تا در قالب کنش درست تجرید به بار نن، گرددمی فعالیِت که منجر به کنش ووری تجرید، سان

 سازد.می رابرای دریافت مفاهیم مجرد از فیضان عقل فعال امادهای شیوهای اندازه

اش به این معنا که مالحظهفقط کند:"... اما می ترجمه( ۱۷در نبوت در اسالم وفحه ) که او، هماهنگ با رحمان.  63
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 .( تاکید از من است) فعال به آن افاضه شودسازد که وورت مجرد باید از عقل می امادهای نفس را بگونه

64 . Davidson, Alfarabi, pp. 102 and 93. 

برد؛ الفارابی او را می بکار( المفکره) را ورفا برای ارجا  به قوه تاملی( تامل، استدالل نمودن، )فکر، دیوید سون .65

ی هامتنو  است و این اوحالح به فرایند( کرف) از این اوحالح سیناابناستفاده ، . در واقع۱۵۱-۷۷وفحات ، بنگرید

دهد. در یک می و هم در نفس عقلی ارجا ، استدالل ورزی هم در نفس حیوانی که در انجا قوه شناختی مستقر است

توسط قوه شناختی/ تخیلی نفس حیوانی ( الفکر النحقی) کند که اندیشیدن عقالنیمی مورد در النفس او حتی اشاره

 مباحثات است( ۷۱وفحه ، الفارابی) یکی از قحعات کلیدی برای تفسیر دیوید سون، د. به عالوهشومی جلوگیری

، ۱۷۷وفحه ( ۱۵۷-۱۱۱وفحات ، ۱۷۰۵، النهده المصریه، قاهره، ارسحو عندالعرف، ویرایش شده توسط بداوی)

برقرار کردن با عقل فعال شود که فکر به نبال کردن وورت بندی کامل برای ارتباط می که در انجا گفته، ۱۱خط 

که در آنجا این ، اقتباس شده است، ۵خط ، ۱۰۵   ۱فصل  ۷از النفس مقاله  باشد. اما این قحعهمی منوط

وورت قابل فهم. هم نین بنگرید  یا بدست اوردن یک، نه بلکه تعلم است: بدست اوردن دانش« فکر»اوحالح

 دیمیتری کوتوس را در این جلد.ای مقاله

آن ، ۱۱۱وفحه ، و پاسخ ۵وفحه ، اهداف، کند؛ می وتمی را پیشنهاد ۱۵۱۵سال ، ۱۱۰وفحه سینا، ، ابنوسکوت . 66

 دهد.می قرار۱۵۵۰و ۱۵۵۵را میان 

آن ، ۱۱۱وفحه ، و پاسخ ۵وفحه ، اهداف، کند؛ می وتمی را پیشنهاد ۱۵۱۵سال ، ۱۱۰وفحه سینا، ، ابنکوتوس . 67

 دهد.می قرار۱۵۵۰و ۱۵۵۵را میان 

با پاراگراف اغازین ( n38ارجا  به، در باال ترجمه شد) اشاین آموزه در وورت بندی کالسیک تنخستین جمال.  68 

 ,ed. Meshkat, p. 102 :دانشنامه

69 . Avicenna, Dilneshniime, ed. Meshkat, vol. 2, p. 124, tr. Achena/Masse, p. 78. 

. یک مورد مشابه حواشی ( باال بودn۱۷همانحور که در ) باشندمی این ارجاعات برای ویرایش ارسحوی بداوی .70

: این مشکو  ( ۱۱۱-۵۷وفحات ، در همان جلد توسط بداوی ویرایش شده است) درباب النفس است سیناابن

، ۱۱۵6۰، ۷۱6۰ی وفحات شیعنی حوا) گیرندمی اوحالح شناسی تجرید را بکار هااست که ایا مجمو  پاراگراف

درباب نوِر عقل فعال که روی ، ۱۱-۱۵خحوط ، ۱۱۵مانند وفحه ) ی کلیدیهاا تحلیلی از پاراگرافی( ۱۱۱6۵-۹

به ما چیزی بیشتر از قحعات ناهمگِن یک نظریه اعحا ( تابدمی وور ذخیره شده در خیال با تاثیر روی تجریدشان
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 کند. می بگونه سیستماتیک در همه جا بحث سیناابنخواهد نمود که 

71 . Cf. n. 65 above. 

که برفهرست که توسط جوزجانی فراهم شده بود ( نامه نویسنده معلوم نیست) ناشناختهکتاب شناسِی طوالنی  یک .72

 «به سوی آن با عزم راسخ گام برمی دارد»و  «درباب فلسفه نوشته که اوآخرین و بهترین اثری »اشارات را ، باشدمی مبتنی

 Albany, N.Y.: State University of New)سینا ابنزندگی ، در دبلیو. ویو گوهلمن ویرایش و ترجمه شده، خواندمی

York Press, 1974 ) .گذارد.می تاریخ۵۵-۱۵۱۰. گوهلمن این کتاب را تا ۷۵-۷۱وفحات (ibid., p. 154 )؛ کوتوس ،

-۱۷۵، وفحات، پاسخ، ورزد. می وتمی استدالل ۵۰-۱۵۵۵ی هابگونه شفاف تر برای سال، ۱۰۵وفحه سینا، ابن

، دهدمی ترجید ۱۵۱۱تاریخی را در حدود  -( cf .La destinee ,p. 7) درباب این مسئلهاش در برابر دیدگاه قبلی -۱۱۵

اغاز شده و در  ۱۵۱۷کند که اشارات درتاریخ بعدتر از النفس و بخش منحق الشفاء که در همان ابتدا در می اما تایید

که مقتضی اش، باتوجه به مقیاس بزر  الشفاء و پی یدگی عقالنی، نوشته شده است. هرچند، کامل گردیده است ۱۵۱۵

تاریخ گذاری سنتی ، دوره طوالنی تر برای تالیف خواهد بود و بر بنیاد بداهت درونی که در مقاله حاضر طراحی شد

  رسد.می بسیار محتمل تر به نظر

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') . 

  (دردنیا اشتباه چاپ شده است: مشخش ) سازد.می مشخص که آن را .74

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. 

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

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

77 . Avicenna, De anima 11,2, ed. Rahman, p. 59, lines 11-12. 

  ).گوی ون: معقوالت) ؛ المقوله( دهدمی ی وهم ارجا هابه ابژه، التفاتی، دنیا؛ =) معنوی: المعنویه . 78

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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 :باال را. هم نین بنگرید 49و  9ی هابنگرید یاداشت، رای اطالعات کلی درباره تاریخ نظریه تجریدب .80

 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. 


