ارادی بودن تعقل در پرتو نظریه عقل فعال نزد
فارابی و ابنسینا
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چکیده
کنش و واکنش روان آدمی در ادراک و تعقل که بیشک یکی از اساسیترین و
کهنترین مسائل فلسفه است در فلسفه ارسطو عنوان عقل فعال را به خود اختصاص
میدهد .این عنوان در جریان فلسفه بعد از ارسطو در دو دیدگاه طبیعی و اشراقی
تفسیر می شود؛ دیدگاه اول هر دو بعد فعال منفعل تعقل رادر نفس انسان منطبع می
داند و همانند تمامی موجودات جهان طبیعت ،جریان تکامل روان آدمی را عبارت از
خروج از حیثیت انفعال و وصول به بعد فعالیت میداند .در مقابل ،دیدگاه دوم وجه
انفعالی تعقل را به انسان اختصاص داده و وجه فعالیت را به مقام الوهیت ارجاع
میدهد و فعلیت عقل را عبارت از افاضه و اشراق الهی می داند .علیرغم فاصله این دو
دیدگاه در مورد مرجع فعالیت عقل ،هر دو دیدگاه به ناچار بر این امر اتفاق نظر دارند
که جریان تعقل خارج از اراده و قصد انسان بوده و در نتیجه ،تکامل نظری نفس
انسان امری غیرارادی و جبری است .بر خالف این دو تفسیر مرسوم ،فلسفه مشائی
اسالمی ـ فارابی و ابن سیناـ با ارجاع وجه فعالیت عقل به دو اصل استعداد پدید
آمده توسط جوهر مفارقی به نام عقل فعال و همچنین قصد و اراده انسان موفق
میشوند دیدگاه سومی را در نظریه عقل فعال ارائه کنند که علیرغم قول به تأثیر
عامل مفارق در روند تعقل ،ارادی بودن تعقل و قصدی بودن تکامل نظری نفس انسان
را تبیین نماید.

واژگان کلیدی
تعقل ،عقل فعال ،مکانیسم طبیعی ،اشراق الهی ،فارابی ،ابنسینا ،اراده
1ـ دریافت مقاله88/4/11 :؛ پذیرش نهایی88/6/11 :
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عقل فعال در فلسفه فارابی و ابنسینا از جهات مختلفی قابل بررسی است؛ یكـی
از حیـ مرب ـه وجــيد ا كــه در نمـاد رــثور ك ــرت از واحــث بــه عقــل فعــال
اختصاص مییابث و از این رو به عقل دهم و گاه در بیـا فـارابی بـه عقـل حـاد
عشر ملقب میشيد (فارابی ،1991 ،ص 66؛ ابنسینا1444 ،هـ ،ص .)444فارابی بـا قـيل بـه
این مرب ه از وجيد در آ واحث ،هم باالبرین مرب ه ط یعت و هم پایینبـرین مرب ـه
مابعثالط یعه را مشخص میكنث .بثین بربیب نه بنها خأل ميجيد میـا مللفـههـا
هستیشناسی و الهیات را در فلسفه ارسطي پر میكنث ،بلكـه هچننـین میـا علـيد
مابعث الط یعی الهیات و علم ط یعت ارب اط برقرار میسازد .دومین وجهـه بثـ از
عقل فعال ،نقشی است كه این ميضيع در ب یین وحی و ن يت بـر عهـثه مـیگیـرد.
عقل فعال نه بنها اساس ن يت و وحـی اسـت آ چنـا كـه عنـيا ملـ وحـی را
میپذیرد ،بلكه اساساً بثوینگر ارب اط میا عقـل و وحـی نیـس هسـت (فـارابی،1991 ،

ص  .)111سيمین ميضعی كه عقل فعال در آ نقش مثير دارد ،مسأله بقا نفيس
انسانی پس از مرگ است كه دست كـم بـر اسـاس نمـر فـارابی ایـن ابقـا فقـ در
ريرت ابصال نفيس با عقل فعال مچكن میشيد و اگر این ابصـال ن اشـث ،امكـا
بقا نفس پس از اضچثالل بث مچكن نچیباشث (هچي ،ص  .)146ميقف چهـارد ایفـا
نقش عقل فعال در فلسفه سیاست فارابی است .از آنجا كه عقل فعال نقشی اساسی
در سعادت انسا ایفا میكنث ،ط یعی است كه در شكلگیر جامعها كه خياهـا
سعادت بشر است نیس ملثر میباشث و در بـثوین ارـيل و قـيانین ایـن جامعـه و
هچننین ریاست آ نقش مهچی را بر عهثه میگیرد (هچي ،ص  ،)144 146و بـاالخره
آ وجه از عقل فعال كه به نمر میرسث بیشتر ميرد عنایت فارابی و ابنسینا قرار
گرفته است ،رابطه عقل فعال با بعقل انسـانی اسـت .فاعلیـت و انفعـال یـا كـنش و
واكنش در جریا ادراك و بعقل انسا مسألها است كه هچیشـه معرفـتشناسـی
فلسفی بثا مشغيل بيده است .بثاود مسأله از آ روست كه نـه مـیبـيا نفـس
انسا را در جایگاه قيه و پذیرش مثركات مسـتقر سـاخت و نـه مـیبـيا و را
فاعل مطلق ادراك و بعقل دانست .عقل فعال و ارب اط آ با انثیشه انسا نمریها

011

  010دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي (مشكوةالنور)  /سال سيزدهم  /بهار و تابستان  / 0811شماره 10

است كه سعی در حل این مسأله دارد و بـه نمـر مـیرسـث بيجـه ویـ ه فـارابی و
ابن سینا به این وجهه از بث عقل فعال از آنجا باشث كه این بعث ميضيع نس ت به
دیگر ابعاد جن ه نهادین و زیربنایی دارد چرا كه اساس هيیت و جایگاه عقـل فعـال
در ارب اط با انسا را مشخص میسازد.

عقل فعال و تعقل
عقل فعال جيهر مفارقی است در ورا این جها بثت قچـر كـه هـم چنـا كـه
ريرت را به ماده این جها افاضه میكنث ،معرفت بالفعل را بـرا عقـيل انسـانی
مچكن میسازد .این جيهر مفارق از آنجا عقل فعال نامیثه مـیشـيد كـه معقـيالت
بالقيه را فعلیت میبخشث و بثین بربیب عقل هیيالنی انسـا را نیـس از قـيه خـار
نچيده و به فعلیت میرسانث .بأثیر عقل فعال در عقيل بالقيه بشـر هچاننـث بـأثیر
خيرشیث است در بینایی انسا و هچننین رير دیثنی و رنگهـا مختلـف اشـیا.
هچا طير كه با ابصال شعاع خيرشیث رنگها و اشكالی كه به ريرت بالقيه قابـل
رؤیتانث ،مرئی بالفعل میگردنث و همزما قـيه بینـایی انسـا نیـس كـه در لچـت
وجيد بالقيه دارد ،به فعلیت میرسث ،با ابصال فیض عقل فعال ،رير خیالیا كه
معقيل بالقيه هستنث میبياننث معقيل بالفعل شينث و عقل بالقيه نیـس مـیبيانـث بـه
فعلیت رسیثه و به مرب ه عقل بالفعل نایل آیث .باز هچا طير كـه خيرشـیث در ات
خيیش قابل رؤیت بيده و برا فعلیت رؤیت اش نیازمنث امر دیگـر نیسـت ،عقـل
فعال نیس در ات خيد معقيل اسـت و بـرا معقيلیـت خـيد نیازمنـث امـر دیگـر
نچیباشث ،بلكه معقيالت بالقيه دیگر به س ب او به فعلیـت مـیرسـنث و اگـر چنـین
ن يد معقيلیت به ناچار به بسلسل میانجامیـث (فـارابی ،1991 ،ص111ــ 116؛ ابـنسـینا،

 ،1164ص191ـ .)194
بیا نقش عقل فعال در بعقل با استفاده از م ال نـير و خيرشـیث ،خـيد سـنتی
است كه با ارسطي آغاز میشيد و شایث ریشه در بچ یل غار افالطي داشته باشث.
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فارابی این بچ یل را بكچیل میكنث و برخی وجـيه ابهـاد آ را روشـن مـیسـازد.1
ابنسینا نیس رابطه عقل فعال با ادراك عقلی انسا را با هچین م ال بيضیح میدهـث
و ال ته در م ال دقت بیشتر را اعچال میكنث .ميرخـا فلسـفه اسـالمی و نـاقال
نمریه عقل فعال در فلسفه مشاء نیس ،باكني هچیشه از این م ـال بهـره جسـتهانـث.
حضير زبا بچ یـل در ب یـین اسـاس بعقـل ،آ هـم در فلسـفه مشـائی ،بـه رغـم
عنایتاش به زبا منطق و استثالل ،خيد از رایـف و نكـات نغـس فلسـفه اسـالمی
است.
قابل بيجهبرین نكتها كه در این بچ یل ميجب بنيیر ميضـيع اسـت« ،ارب ـاط»
میا عقل انسا با جيهر مفارقی به ناد عقل فعـال اسـت .یـ طـرن ایـن ارب ـاط
ع ارت است از فعل و بأثیر و بنابر هچین بـأثیرگـذار عنـيا فعـال را مـیپـذیرد
(ابنسینا ،1164 ،ص  .)191طرن دیگر متعلق فعل ،طـرن اول و منفعـل اسـت .یـادآور
میشيد كه نفس ناطقه خيد ،فعل این عقل فعال و آفرینش او نیست ،بلكه جـيهر
است غیر از عقل فعال و از این رو در بررسی این ارب ـاط ،سـخن از رابطـه میـا
دو جيهر و دو شیء كامالً مجساست .از دو جهت شایسته است ب یین این ميضيع
را با بث بطير نفس ناطقه یا طرن انفعال آغاز كنیم؛ نخست اینكه در آثار فارابی
و ابنسینا بیا نقش عقل فعال و اث ات وجـيد آ  ،هـر دو م تنـی بـر بثـيل نفـس
ناطقه انسانی است .و دود اینكه ابنسینا در كتاب شفا بصریح میكنـث كـه ماهیـت
عقل فعال چي دیگر مفارقـات مـيرد ادراك نفـس واقـم نچـیشـيد ،بلكـه حـثاك ر
شناختی كه انسا میبيانث از عقل فعال داشته باشث ع ارت از بأثر نفس انسـا از
عقل فعال است (هچي1444 ،هـ ،ص  .)141بثین بربیب هر گينه بیانی درباره عقل فعـال
میبایست بر ب یین از نفس ناطقه مس يق باشث.

1ـ م الً مسأله جيهریت آ با بغییر م ال ارسطي از نير به خيرشیث روشن میگردد.
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تطور نفس ناطقه
نفس در فلسفه فارابی و ابنسینا ررفاً ع ارت از نفس انسانی نیسـت ،بلكـه در
این مكتب سخن از نفيس فلكی نیس بسیار مطرح می شيد .در ی بیا كلـی ،نفـس،
اوالًـ وجيد غیرجسچانی است ،گرچه جسم شرط وجيد نفس اسـت ،امـا در بقـا
نفس و هچننین در بكچیل نفس ،جسم شرط نچـیباشـث؛ ثانیاًــ وجـيد اسـت كـه
فی ابه مثتا به استكچال است و از فعلیت باد و كاملی برخيردار نیست و بایث به
كچال برسث .این مستكچل بيد  ،ابی نفس است و امر عارض بر نفس نچیباشث.
ال ته در استعثاد نفيس برا ایـن اسـتكچال بفـاوت وجـيد دارد ،برخـی مسـتعثبر
هستنث و برخی از استعثاد كچتـر بـرا

كچـال برخيردارنـث (فـارابی ،1141 ،ص 11؛

ابنسـینا 1444 ،هــ ،ص  .)184ال تـه رو دیگـر ایـن سـكه نقـص اسـت یعنـی نفـيس،
ميجيدابی هستنث كه فی ابه نقص دارنث (فـارابی ،1141 ،ص  .)44ایـن نفـس مسـتكچل
در انسا دارا بثيلی است به سي كچال و این بثيل او ع ارت است از حركـت
از عقل بالقيه به عقل بالفعل و سپس ورـيل بـه مرب ـه عقـل مسـتفاد (هچـي،1141 ،

ص 14؛ ابنسینا  ،1164ص  .)196مرحله عقل هیيالنی ،مرب ها از نفس است كـه در آ
معقيالت به ريرت بالقيه بثقق دارنث و در نتیجه ،عقل نیس در این مرحلـه بـالقيه
است .بفاوت میا امر معثود و امر بالقيه واضح و م رهن است و در اینجـا آننـه
ميرد بيجه فارابی قرار دارد این است كه نفس در نخستین مرحلـه و پـیش از هـر
بثيلی عقل بالقيه است و نه معثودالعقل .از نمر و عقل بالقيه نقطها اسـت كـه
میبيانث مثل اجتچاع نمریات اهل حكچت افالطي و ارسطي در ميضـيع آغـاز
علم باشث .در نمر افالطي علم ،بذكر است یعنـی مسـلچاً یـ وجـيد پیشـین دارد.
ارسطي نیس گرچه وجيد پیشین و سابق بر بث نفس را انكار مـیكنـث ولـی بـر آ
است كه علم از ضث خيد پثیث نچیآیث و آگاهی نچیبيانث از جهل مطلـق پثیـث آیـث،
بلكه علم از علم پثیث میآیث .از نمر فارابی حث مشترك این دو نمریه آ اسـت كـه
عقل و ادراك عقلی بایث مس يق به ی نثيه عقل و علم باشث .بالقيه بيد عقـل در
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ابتثا بطير نفس ،بئير ا است كه می بيانث هر دو دیثگاه را بـأمین كنـث ،بـثو
اینكه مستلسد بناسخ و وجيد پیشین نفس گردد.
طرح عقل بالقيه و استقرار آ به عنيا م ثأ بثيل نفس ناطقه انسـانی ،ب یـین و
بأكیث این نكته است كه عقل فعال عقل انسانی و معقـيالت را نچـیآفرینـث ،در واقـم
خلق از عثد نچیكنث ،هم چنا كه در بچ یل مذكير ،خيرشیث اشكال یـا رنـگهـا را
نچیآفرینث ،ابصار را نیس خلق نچیكنث بلكه آنها را به فعلیـت مـیرسـانث .خيرشـیث
بنيیر می كنث و عقل فعال در معنایی مشابه با هچین بنيیر فعلیـت مـیبخشـث .ولـی
مسأله این جاست كه اگر فعلیت بخشیث  ،به معنـا اعطـا وجـيد نیسـت ،پـس بـه
چه معناست؟ در مقابل ،اگر بالقيه بـيد بـه معنـا ن ـيد نیسـت ،پـس بـه چـه
معنایی داللت دارد؟ به بیا دیگر «ارب اط» میا عقل فعـال و نفـس ناطقـه ـ هچـا
عقل بالقيه ـ اگر ارب اط آفرینشگر و آفریثه نیست چگينه ارب ـاطی اسـت؟ اساسـاً
بیا ارب اط عقل فعال و عقـل هیـيالنی در فلسـفه پـس از ارسـطي بـه دو رـيرت
بفسیر می شـيد :یكـی ،دیـثگاهی اسـت كـه شـایث بـا قـثر بسـامح بتـيا آ را
ط یعتگرایی نامیث ،این بفسیر قائل به حليل عقل در ط یعت جسچانی یـا بـه نـيعی
وحثت عقل و ط یعت است؛ دیگر دیثگاهی اشراقی است كه قائل به اليهیـت عقـل
فعال است و عقل فعال را هچا خثا میدانث .دیثگاه ط یعتگـرا اولـین بـار بيسـ
رواقیي مطرح شث و در بفكر مثر نیس بـه نـيعی ،احیـا و بجثیـث گردیـث .دیـثگاه
اشراقی نیس نخستین بار بيس اسكنثر افرودیس مطـرح شـثه و سـپس در قـرو
وسطا مسیثی ،به نثي دیگر ،بيس اگيستینیا ميرد بيجـه قـرار مـیگرفـت
(كربن ،1161 ،ص .)616
جالب است كه هر دو نمریه هم پیش از فارابی و ابنسینا وجيد داشته و هم پس
از ایشــا

ــاهر شــثه اســت .بــا ایــن وجــيد ایــن دو دانشــچنث ميضــعی میانــه را

برگسیــثهانــث از آنجــا كــه فــارابی و ابــنســینا ميضــعی میانــه ایــن دو دیــثگاه را
برگسیثه انث شایسته است نمریه ایشا در مقاد مقایسـه بـا ایـن دو دیـثگاه ب یـین
گردد.
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نظریه طبیعتگرایی
رئیس دانشگاه بهرا در جشـنياره فارابــی (سـال  ،1141در دانشـگاه بهـرا )
فارابی را چنین نقث میكنث« :این نكته بایث در نمر گرفته شيد كه فـارابی ،در یـازده
قر پیش از این میزیسته است .اگر او بعث از فرانسیس بـیكن و رنـه دكـارت كـه
روشها بثقیق علچی را پایهگذار كردهانث ،آمثه بيد و وسـائل آزمایشـگاهی و
بثقیقابی امروز در اختیارش بيد ،به احتچال قریب به یقین ،بیانش بغییر میكـرد و
نمرش درباره عقل بعثیل میپذیرفت .در این ريرت و متيجه میشـث كـه عقـل
درجه اعال هيش است و پیيسته در بغییر و بثيل مـیباشـث و در ایـن بغییـر و
بثيل هیچ عقل مفارقی دخالـت نـثارد» (سیاسـی ،1114 ،ص  .)19واكـنشهـا نـيزاد
آدمی كه ی ميجيد ررفاً آلی و فیسیيليژی است ،در برابر این جها  ،در آغـاز،
رث در رث بازباب ها ط یعی هستنث كه به بثریج جا خـيد را بـه بازبـابهـا
شرطی میدهنث .یادگیر ها كيدك كه بر پایه مجاورتها

هنی و بثاعی معانی

و بازباب ها شرطی استيارنث ،م نا و مقثمه هير هيش هستنث .بنـابراین هـيش
ابتثایی یا حسیـ حركتی كيدك بثت بأثیر رشث بـث (مغـس و سلسـله اعصـاب) و
عيامل مختلف اجتچاعی و بربیتی به مرابـب عـالی خـيد مـیرسـث و در ایـن سـیر
بكاملی حاجتی به یار قيها به ناد عقل فعال نثارد (هچي ،ص .)14
ال در عصـر حاضـر بـيد ،چـه
اینكه اگـر فـارابی پـس از بـیكن و دكـارت و مـ ً
فلسفها ارائه میداد ،امر نامعليد است .ال ته با حفظ پیش فرض مثرنیتـه م نـی
بر اینكه بشر در عصر حاضر نه بنها از جهـت بكنيلـيژ پیشـرفت كـرده بلكـه از
حی دانایی و فهم نیس بعالی یافته است؛ بـه طـير قطـم اگـر فـارابی اكنـي

هـير

میكرد ،فلسفها بسیار كاملبر و پیشرفتهبر از فلسفه یازده قر پیش خـيد ارائـه
مینچيد .ولی آننه به عنيا اشكال در قالب بث از هيش بشر مطرح میشـيد،
اشكالی نیست كه نیازمنث احضار فارابی بـه سـثه  61باشـث .بلكـه ایـن اشـكال در
زما خيد فارابی و بر اساس فلسفه عصر فـارابی نیـس قابـل طـرح اسـت .مسـأله
اساسی این است كه چرا خرو عقل از حث قيه و وريل آ به فعلیت در قالب ی
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مكانیسد ط یعی مطرح نچی شيد .چرا این حركت و این خرو نفس به رـيرت یـ
دینامیسم ط یعی ميرد بررسی قرار نچیگیرد ،هچـا طـير كـه یـ دانـه گنـثد از
مرحله بذر بيد كه قيه گنثد است ،به سچت فعلیت كه خيشه گنثد اسـت ،حركـت
میكنث ،بثو اینكه به عامل مفارقی نیازمنث باشث یا هچـا گينـه كـه یـ سـیب از
مرحله شكيفه سیب حركت میكنث با سیب قرمس آماده چیث شيد ،و فرابر از اینها
هچا گينه كه بث آدمی از مرحله جنینی با نيزاد و سپس با مرحله بلـي رشـث
میكنث و اینها هیچ ی نیازمنث حضير ی عامل مفارق نیسـتنث بـا آنهـا را از قـيه
خار نچيده و به فعلیت رسانث ،ريرت ادراكی نیس از مرحله مثسيس بـه مرحلـه
مخیل و از مرحله مخیل به مرحله معقيل میرسـث و بـثین بربیـب در یـ فرآینـث
حركت درونی و رشث قرار میگیرد و بثین بربیب نیاز بـه عامـل مفـارق در ایـن
حركت نخياهث بيد.
گرچه این نقث ،بر فارابی و ابنسینا ،به عنيا نقث مثر مطرح مـیشـيد ولـی
نمریها ميافق با این دیثگاه پیش از فارابی و ابـنسـینا وجـيد دارد ـ بـر اسـاس
قرائن فارابی و ابنسینا با آ آشنا هستنث ـ ایـن نمریـه ميافـق ع ـارت از دیـثگاه
رواقیي پیرامي عقل است .رواقیي اگر چه واقعیت را متشكل از دو ارـل فعـال
(بيپيیي ) و انفعال (بيپاسخي ) می داننث ولـی بـه هـیچ وجـه ایـن ،هچـا ثنيیـت
افالطينی نیست كه آنها بثا معتقثنث؛ چرا كه بـرخالن افالطـي  ،رواقیـي بـثبیر
جها را حارل مثبر

هيشچنث كه مفارق از جها است ،نچـیداننـث (ارویـن،1184 ،

ص  .)611در نمر ایشا ارل فعال ،خيد ماد است و به رـيرت رـير فعـال در
خيد اشیا استقرار دارد ـ ليگي اسپرمابیكي ـ این رير هچاننث بذرهایی هسـتنث
كه به واسطه ایشا فعالیت اشیا بس و گسترش مییابث .ط ق فلسفه رواقی ،نفس
نیس كه هچا ريرت بث است بذر اسـت كـه بـه بـثریج از طریـق ادراك حسـی
رشث نچيده و در حثود چهارده سالگی انسا به حث بكامل مییابث كـه مـیبـيا
به آ  ،عنـيا عقـل (نـيس) را اطـالق نچـيد (كاپلسـتي  ،1 ،1181 ،ص 441ــ .)446بـر
اساس این دیثگاه ی جریا رشث ط یعی بر ريرت انسا كه هچـا نفـس آدمـی

011

  011دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي (مشكوةالنور)  /سال سيزدهم  /بهار و تابستان  / 0811شماره 10

است حاكم میباشث .طی این مراحل ،عقل از وضعیت انفعال و پذیرنثگی ـ هیيالنی
ـ خار شثه و به مرحله فعلیت ـ عقل فعال ـ نائل میشيد .در ایـن جریـا ط یعـی
هیچ عامل خارجی دخالت نثاشته ،بلكه این ررفاً هچا بس و گسترش بذر اولیـه
است .پر واضح است كه اگر معنا خرو نفس از مرب ه عقـل هیـيالنی و ورـيل
آ به مرب ه عقل بالفعل نسد فارابی و ابنسینا نیس هچین باشث ،این رونث ط یعـی بـه
هیچ عامل مفارقی نیازمنث نیست .لكن به نمر میرسث مراد ایشا در این خـرو و
حركت ،معنایی غیر از این باشث.
برا ب یین دیثگاه فارابی و ابنسینا در مقابل این دو بفسیر الزد اسـت معنـا
«قيه» در عقل ،بالقيه و هچننین معنا خرو از قيه و فعلیت در عقل مـيرد بأمـل
بیشتر قرار گیرد .به نمر میرسث ابنسینا در این زمینـه هـم ،نسـ ت بـه فـارابی
دقت بیشتر به خر میدهث و هم این معانی را با بفصیل بیشتر بیـا مـیكنـث.
در نمر و  ،گرچه م الً مطالعه رير جسئیها كه در قيه بخیل اسـت نفـس ناطقـه
را برا ق يل رير كلیه آماده میسازد ،ولـی ن ایـث گچـا كـرد كـه هچـین رـير
مخیله عیناً از قيه متخیله به عقل انتقال مییابث یا هچا معنا كلـی و مجـرد كـه
در حالت انضچاد به عالئق مـاد  ،در اشـیا جسئـی منط ـق اسـت خـيد ب ـثیل بـه
ريرت و م ال كلی مجرد از ماده میگردد .در اینجا مـا بـا «ب ـثیل» یـ رـيرت
مخیل به ی ريرت معقيل یا ی رـيرت جسئـی بـه یـ رـيرت كلـی ،مياجـه
نیستیم بلكه حضير رير مخیل در نفس یا بيجـه نفـس نسـ ت بـه رـير جسئـی
ميجب پیثایش «استعثاد» در نفس میشيد .نفس استعثاد مییابث با با عقل فعال به
عنيا ی

جيهر مفارق ابصال یابث و در اثر این ابصال ريرت كلـی و معقـيل را

دریابث و به بع یر دیگر با اشراق نير فائض از عقل فعال این رير مجرد از عالئق
ماد در نفس انط اع مییابث و باز با انط اع هـر یـ از رـير كلـی و معقـيل نیـس
استعثاد درك دیگر رير معقيل در نفس پثیـث مـیآیـث (ابـنسـینا1444 ،هــ ،ص .)648

بثین بربیب ما در اینجا با ب ثیل چیس به چیس دیگر یا ريربی بـه رـيرت دیگـر
مياجه نیستیم با بتيانیم از یـ دینامیسـم ط یعـی و یـ حركـت مكـانیكی سـخن
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گيییم .قيه در اینجا به بع یر ابنسینا به معنی قيه طفل بـرا كتابـت اسـت نـه بـه
معنا قيه بذر برا دانه شث (ابنسینا1444 ،هـ ،ص  .)19فارابی نیس مراد از مـاده یـا
هچا قيه نفس را اعثاد نفس میدانث (فارابی ،1991 ،ص  .)141و معتقث است عقل فعال
نیس خيد معث است یعنی شرطی كـه بـثو او كفایـت بـرا معقـيل و عقـل وجـيد
نثارد ،هچا گينه كه بثو خيرشیث كفایت برا واقعـه ابصـار و هچننـین م صـر
بيد م صرات بثقق نثارد (هچـي ،ص  )146بـثین بربیـب معنـا اسـتعثاد نفـس در
اینجا به عنيا قيه مطرح می شيد و جالب اینكه آننه عقل فعـال بـه ایـن اسـتچرار
میبخشث نیس ،خيد استعثاد است .نكتها كه بر این مسأله بأكیـث مـیكنـث ،مسـأله
دواد قيه در عقل است .دانه گنثد وقتی از حی قيه خار میشيد و م الً به فعلیت
جيانه گنثد یا خيشه گنثد میرسث ،دیگر از مرحله قيه ع ير كـرده اسـت و دیگـر
نچیبيا به آ خيشه گنثد بالقيه گفت ،لكن نفس دائچاً عقل بالقيه اسـت ،اگـر چـه
در برخی امير به فعلیت برسث و معقيل را دریابث ،باز هم در حی قيه قـرار دارد.
الاقل ماداد كه نفس بـا بـث هچراهـی مـیكنـث ،ایـن حی یـت قـيه بچامـاً از او نفـی
نچیشيد (ابنسینا1444 ،هـ ،ص .)616
به هر حال قيه و استعثاد در نفس متفاوت از قيه و مـاده در امـير جسـچانی و
ماد ط یعی است .شایث هچین بفاوت س ب میشيد كه ابنسـینا و فـارابی در ایـن
بث  ،از هچا ابتثا ،بر هيیت مجرد نفس ناطقـه بأكیـث ورزنـث ،مـ الً ابـنسـینا در
اشارات نفس ناطقه را در پایا سلسله عقيل (مجردات) قرار میدهث نه در راستا
ميجــيدات ط یعــی و مــاد (هچــي ،1 ،1996 ،ص  .)618و فــارابی نفــس را از جچلــه
ميجيدابی میدانث كه وجيد لنفسه دارنث و از این رو قادر به درك خيیشـتنانـث و
بثین بربیب آ را در كنار عقيل قرار میدهث (فارابی ،1141 ،ص  .)49ال ته اگر انسـا
را جسم آلی بثانیم آ چنا كه مستشكل مثترد در اشكال میفرمایث یـا اگـر هـم
چي رواقیي هچه چیس از جچله نفس را جسم بثانیم در آ رـيرت اساسـاً دیگـر
ميضيع نفس و هچننین بث بعقل در این معنا مطرح نچیشيد و ایـن یـ خـرو
ميضيعی از مثل بث فارابی و ابنسینا است و با این خرو از طرفی بایث بتيا
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براهین ایشا م تنی بر جسچانی ن يد نفس را ابطال نچيد و از سي دیگر معليد
نیست مسأله ك رت نفيس و اساس اختیار را چگينه میبـيا ب یـین كـرد .در ایـن
نيشتار ،در مقاد مقایسه آرا فارابی و ابنسینا با اسكنثر افرودیسـی نیسـتیم ولـی
كر این نكته الزد است كـه كـاربرد ارـطالح «مثـ س» در مـيرد جسـم انسـانی
(فارابی1441 ،هــ ،ص  ،)148اساساً در پی دور جستن از نمریه جسچانیت نفس است
كه به نيعی در آرا

اسكنثر و هچننین رواقیي قابل مشاهثه است (داوود ،1149 ،

ص  .)191وقتی از مجرد سخن می گيئیم ط عاً استعثاد و قيه در آ معنایی متفاوت
از هچین بعابیر در شیء جسچانی و ماد خياهث داشت.
بفاوت فارابی و ابنسینا در ب یین عقل بالقيه ،غیرقابل چشمپيشی است .فارابی
در «معانیالعقل» با بردیث میگيیث :عقل بالقيه یا خيد نفس است ،یا جسئی از نفـس
است و یا قيه ا از قيا نفس است یا چیس است كه ات آ آماده این اسـت كـه
ماهیات و رير هچه ميجيدات را از مياد آنها انتساع كنث بـا رـير را رـيربی از
خيد گردانث (هچي ،ص619ـ .)644این بردیث زمانی افسو میشـيد .كـه بـثانیم فـارابی
هم چي ابنسینا نفس را از ابتثا مجرد اعالد نچیكنث؛ م الً در شناخت نفس نسـ ت
به خيیشتن ،بر آ است كه نفس ماداد كه مالبس هیيلی باشث ـ ماد باشـث و بـا
بث هچراه گردد ـ نچیبيانث ات خيد را بشناسث و هچننین رفات خيد را دریابـث
و زمانی میبيانث خيد را دریابث كه از وابستگیها ماد

رها گردد (فـارابی،1141 ،

ص  .)19از آنجا كه بر ط ق نمر فارابی بجرد مساوق است با بفرد ،نفس اگر از ابتثا
مجرد باشث ،خيیشتن را درك میكنث و اگر خيد را نچیشناسث ،پس از ابتثا امـر
مجرد ن يده است .ولی ابنسینا بثو هیچ بردیث اعالد میكنث كه نفـس ناطقـه از
هچا ابتثا وجيد ،امر مجرد و غیر ماد است (ابنسینا ،6 ،1996 ،ص .)144 -141
و از سي دیگر به رراحت ،عقل بالقيه را هچا قيه نفس ناطقـه مـیدانـث كـه در
وضعیت انفعال و پذیرش ريرت معقيل قرار دارد (هچي1444 ،هـ ،ص  .)19عالوه بـر
این ابنسینا هرگس قائل به ابثاد نفس ناطقه با رير اشیا نشثه است ،آ چنا كـه
در بیا فارابی ،آمثه است ولی اگر ابنسینا را در كنار فارابی قرار دهـیم و نـه در
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مقابل و  ،آننه در دیثگاه فارابی اقي به نمر مـیرسـث ،قـيل بـه بجـرد نفـس و
وحثت عقل بالقيه با هچین نفس است.

نظریه اشراق الهی
بفسیر اشراقی عقل فعال هم پیش از فارابی وجيد دارد و هم پس از ابنسینا .از
آنجا كه بثو ش فارابی و ابنسینا با بفسیر اسكنثر افرودیسی آشنا بـيدهانـث و
به رغم این آشنایی ميضعی متفاوت ابخا نچيدهانث ،شایسته است ابتثا به بفسـیر

اسكنثر بپردازیم .در رسـاله االسـكنثر االفرودیسـی فـی العقـل علـی رأ ارسـطي
طالیس ـ برجچه اسثاق بن حنین ـ اسكنثر بصریح میكنث عقل فعال الهـی اسـت و
جاودانه فاعل (افرودیسی ،1184 ،ص  .)16مقثمابی كه اسكنثر را بر آ میدارد با عقل
فعال ،یعنی آننه عقل بالقيه انسا را بـه فعلیـت مـیرسـانث ،را هچـا خـثا بثانـث،
نخست ،نمر او در معنا عقل بالقيه اسـت و دود معنـایی اسـت كـه و از بعقـل
اراده كرده است .در نمر اسكنثر اوالًـ «عقل بـالقيه ميجـيد بالفعـل نیسـت» (هچـي،

ص .)4در اینكه عقل بالقيه عقل بالفعل نیست ،هیچ شكی وجيد نثارد ولی اینكه عقل
بالقيه ميجيد بالفعل نیست ،دقیقاً برخالن دیثگاه فارابی و ابنسینا است .پـیش از
این اشـاره كـردیم كـه عقـل هیـيالنی در نمـر ایـن دو فیلسـين مسـلچا غیـر از
معثودالعقل است و ایشا به این بفاوت عنایت دارنث؛ ثانیاًـ عقل هیيالنی خيیشـتن
را درك نچیكنث ،چه اگر خيیشتن را درك نچایث وحثت عقـل هیـيالنی بـا رـيرت
خيد مانم از پذیرش دیگر رير بيس و خياهث بيد (هچي) .بضاد این نكته نیس بـا
نمریه ابن سینا و به خصيص فرض انسا معلق ابن سینا واضح است .در اینجا به
نمر می رسث عقل هیيالنی در نمر اسكنثر افرودیس بقری اً هچا هیـيال اولـی یـا
ماده نخستین است ،هم چنا كه او خيد میگيیث« :عقل هیيالنی یكی از ميجـيدات
نیست بلكه بالقيه هچه آنهاست و این معنا عقل بيد است» (هچي ،ص  .)1در مقابل
این هیيال مثض بثو هر گينه فعلیت وجـيد و حتـی بـثو هـر گينـه ات و
ماهیت عقالنی ،پر واضح ا ست كه اگـر عـاملی بـه عنـيا عقـل فعـال قـرار گیـرد،
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میبایست آفریننثه و خار كننثه این ميجيد از كتم عثد و حتی هيیـت بخـش بـه
ات و باشث و ال ته این آفریننثه عقل كسی نخياهث بيد به جـس وجـيد الهـی .و
اما مقثمه دود یعنی معنا بعقل نسد اسكنثر با ارالت بخشیث به معقـيل هچـراه
است .عقل در نمر اسكنثر فاعل است ،یعنی بایـث معقـيل بسـازد .عقـل انسـا در
حالت بالقيه فاقث این فاعلیت است؛ یعنی نچیبيانث معقيل بسازد .این عقل بایـث بـه
مرب ه ا برسث كه بتيانث ريرت مثسيس بالفعل را از امر مثسيس جـثا سـازد؛
یعنی آ را از بچاد چیسهایی كه هچراه اوست با مثسيس باشث ،رهـا گردانـث .اگـر
بتيانث فاعل چنین فعلی (انتساع) باشث ،دیگر از مرحله قيه خار شـثه و بـه فعلیـت
رسیثه است .عقل بالقيه خيد نچیبيانث بـه چنـین فـاعلیتی دسـت یابـث .اعطـا ایـن
فاعلیت به او ،فیضی است كه از ناحیه عقل فعال به او افاضـه مـیشـيد .چگـينگی
این افاضه ع ارت است از هچا ارب اطی كه عقل فعال بـا ایـن عقـل بـالقيه ـ نفـس
ناطقه ـ پیثا میكنث .عقل فعال چي خيد معقـيل بالـذات اسـت پـس بـرا معقـيل
شث نیازمنث فعل و عچل این عقل بـالقيه نیسـت ،بلكـه بـه بع یـر اسـكنثر معقـيل
بالط م است .ماهیتی جس هچـین معقيلیـت نـثارد و از آنجـا كـه معقـيلی اسـت كـه
معقيلیت آ مشروط به عاقل بيد و فاعل بيد نفس ناطقـه نیسـت ،وقتـی بـرا
نفس ناطقه حارل شيد با معقيلیـت خـيیش نخسـتین معقـيل را بـه نفـس ناطقـه
می بخشث و با حصيل این معقيل عقـل بـالقيه از حالـت قـيه خـار شـثه و عقـل
بالفعل میشيد (افرودیسی ،1184 ،ص  .)9-8بثین بربیب عقل هیيالنی قيها است كـه
معقيالت را میپذیرد و چي مثرك اول ،معقيل مثض است بی آنكـه حـاجتی بـه
بجریث آ از ماده باشث ،در عقل هیيالنی پذیرفته میشـيد و آ گـاه حضـير ایـن
معقيل بالفعل در عقل انسا ميجب میشيد كه رير معقيل بالقيه نیس بـه سـي
این ريرت كه معقيل بالفعل است ،فراز آیث .در ريربی كه این معقيل بالـذات در
نفس انسا حضير نچییافت ،هیچ كثاد از معقيالت دیگر و حتی خيد نفس انسـا
نیس برا خيیش حضير نچییافت.
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آننه در دیثگاه اسكنثر بيضیح داده نچی شيد ،نثيه حصــيل معقـيل مثـض
برا عقل بالقيه است .پس چگينه برا ميضيعی كه وجيد بالفعل نثارد معقـيلی
حارل میشيد ،آ هم معقيلی با وی گی ازلیت (داوود  ،1149 ،ص  .)641ایـن دقیقـاً
ابهامی است كه در انثیشه گروهی از متفكرا مسیثی قـر دوازدهـم و سـیسدهم
میالد مشاهثه میشيد .بعلیم ابنسینا در عقل فعال 1جا بهها وسيسـهانگیـس
برا پیروا اگيسـتین داشـت؛ زیـرا ابـنسـینا معتقـث بـيد عقـل فعـال بـه عنـيا
ميجيد بیهچتا و كلی ،جيهر یا قيها بیرونی بيد كه در نفس انسا بـه فعلیـت
میرسث .آگيستین نیس درباره نير الهی نيشته بـيد كـه هـن انسـا را روشـن
میكرد و او را قادر مـیسـاخت بـه نـيع بربـر

از شـناخت برسـث (السـكم،1184 ،

ص  .)89مشابهت ميجيد پیرامي  ،آگيسـتین را بـر آ مـیدارد كـه عقـل فعـال را
هچا نير الهی یا خيد خثا بثاننث .ولی مسأله ارلی اینجاست كه این نير الهی ،این
عقل فعال یا این معقيل مثض چگينه ارب اطی با عقل بالقيه یا نفس ناطقـه انسـا
دارد ،چگينه برا او حارل میشيد ،به او افاضه میكنث یا و را بنيیر مینچایث.
این ارطالحات چه معنا فلسفیا را بیا مینچایث؟ فارابی و ابنسینا این افاضه
یا حصيل را چگينه معنا میكننث كه با وجيد آنكه مفارقت را میپذیرنث ،ولی قائـل
به اليهیت عقل فعال نچیشينث.
پاسخ به این سلال از دو وجه مچكن است؛ یكی اینكه خثا فارابی و ابنسینا با
خثا اسكنثر افرودیس و هچننین اوگيستینیا قرو وسطی متفـاوت اسـت و از
این رو در نمر ایشا نچیبيا عقل فعال را خثا دانست ،ولی از آنجا كه ایـن وجـه
پاسخ ميجب بنيیر معنا عقل فعال نچیشيد بلكه دیثگاه فارابی و ابنسـینا را در
ميرد خثاونث ب یین میكنث ،ميرد بيجه این نيشتار قرار نچـیگیـرد .امـا وجـه دود
پاسخ م تنی بر این است كه فعلیت بخشیث به عقل منفعل انسـا  ،نچـیبيانـث یـ
فعل الهی باشث؛ زیرا اوالًـ فعلیت یافتن بعقل انسـا نیـاز بـه ابصـال بـه معقـيل
مطلق و وجيد بسی الهی نثارد .از نمـر فـارابی معقـيالت اساسـاً منقسـمانـث بـه
1- intelligentia agens
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معقيالبی كه قابلیت اربساد در نفس ناطقه انسانی را دارنث و معقيالبی كـه اساسـاً
چنین قابلیتی را نثارنث (فـارابی ،1991 ،ص  .)141پس اساساً هچه معقيالت نچـیبياننـث
در ناطقه اربساد یابنث با برا این افاضه به عقل كل و معقـيل مطلـق نیـاز باشـث؛
ثانیاًـ در كچال انسا هثن ،اربساد معقـيالت نیسـت بلكـه از نمـر فـارابی اراده و
اختیار خیر ،كچال انسا است (هچـي ،ص  .)146 -141پس ابصال به مفـیض مطلـق در
فراگیر كل رير معقيل برا انسا الزد نیست .سعادت انسا نیس ع ارت است
از رهایی از ماده ولي اینكه حتی در مادو عقل فعال قرار گیرد ،چرا كـه بـاز هچـه
معقيالت مشيب به بخیل خياهنث بيد (هچي ،1141 ،ص )11؛ ثال اًـ ابصـال عقـل منفعـل
به عقل فعال و هچننین بأثیر عقل فعال در عقل هیيالنی ی نثيه ارب اط ضـرور
از نيع ارب اط علت بامه با معليل خيیش نیست .این ابصال ع ارت از پیيسـتن بـه
جيهر نیست كه حاو معقيالت باشث و معقيالت را در نفس ناطقه سریا دهـث،
بلكه عقل فعال كه در بع یر كالمی فارابی از جنس مالئكه الهی است خيد از جـنس
رير علچی است ،چرا كه جيهر وجيد مالئكه ،عليد ابثاعی است نـه اینكـه آنهـا
الياحی حاو معقيالت باشنث (هچي ،1141 ،ص  .)9ابنسینا ایـن مسـأله را آ چنـا
ميرد بررسی قرار میدهث كه مـی بـيا گفـت شـاه بیـت پاسـخ ایـن اشـكال از آ
اوست .جهت ب یین مطلب به م ال خيرشـیث بـازگردیم .در م ـال مـذكير معقـيالت
هچاننث اشكال و اليا و در واقم مرئیات بيدنث كه نير خيرشیث س ب مرئـی شـث
آنها می شث و عقل انسانی هچاننث چشم بيد كه بيا بینایی را در پربي اشراق نـير
خيرشیث مییافت .آننه در م ال درخير بأمل است این ميضـيع اسـت كـه چشـم
حتی در ريرت فیضا نير خيرشیث میبيانث پل ها را بر هـم فشـرده و خـيد را
در مقابله با این نير قرار نثهث و در نتیجه مرئیات را ب ینث و ابصـار را بـه فعلیـت
نرسانث یا حتی اگر پل ها را بگشایث ،ط عاً بر هر آننه خيرشیث میبابث ،نمر نكنـث،
بلكه فق به چیس خاص بنگرد و در نتیجه ابصار را نس ت به دیگر اشیا به فعلیت
نرسانث .خيرشیث ابصار را مچكن میكنث ولی آ را ضرور نچـیسـازد .بـهرغـم
امكانی كه فراهم میآورد باز هم چشم اختیار دارد كه ابصار را قصث كنث یا قصـث
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نكنث .دقیقاً به هچین بربیب عقل فعـال ضـرورتبخـش بعقـل نیسـت بلكـه اسـتعثاد
آفرین است .عقل فعال «امكا » بعقل را فراهم میآورد .بثو او عقل ،امكـا بعقـل
نثارد پس عقل فعال شرط بعقل است :ی شرط مفارق و خـارجی .بـه دیگـر بیـا
عقل فعال معث بعقل است و این از آ جاست كه بعقل امر اراد و قصث اسـت
و این اراد بيد حتی در مرحله عقل مستفاد ،یعنی پس از حصيل ملكه ابصال با
عقل فعال نیس برقرار است (ابنسینا1444 ،هـ ،ص  .)44از آنجا كـه بـأثیر و نقـش عقـل
فعال در حث ی

معث و كار او فق آفرینش استعثاد است ،و نچیبيانـث خـثا باشـث.

زیرا وی گی فعل الهی ضرور بيد آ است و اگر خثا عقـل فعـال باشـث ،خـرو
عقل منفعل از قيه ،امر البث و ضرور است و دیگر بعقل امر اراد و قصـث
نخياهث بيد.
بفاوت دیثگاه فارابی و به خصيص ابنسینا با دیگر مفسـرا ارسـطي حتـی در
كتب باریخ فلسفه اسالمی معارر كچتر ميرد امعا نمر قرار میگیرد؛ م الً برخـی
ميرخین فلسفه اسالمی در بيضیح كاركرد عقل فعـال در نفـس ناطقـه آوردهانـث:
وقتی نير عقل فعال به متعلقات متخیله مـیرسـث ،آنهـا را از طریـق انتساعشـا از
ماده برا عقل نمر ما ،معقيل میسازد (اینـابی ،1 ،1181 ،ص  .)414پـیش از ایـن،
ع ارت ابنسینا را در این زمینه كر كردیم م نی بر اینكه ب ثیل ريرت مخیـل بـه
ريرت معقيل ،مچكن ن يده و جریا بعقل نیس غیر از این است .در بفكر ابـنسـینا
مسأله معقيلیت برابر با انتساع نیست بلكه بكامل و فـرارو ایـن اسـت كـه در اثـر
بنيیر عقل فعال واقم می شيد و نفس در اثر ابصال با عقل فعـال اسـتعثاد شـهيد
معقيل را مییابث .شایث این قصير از آنجاست كه آننـه در فلسـفه سـیني مـيرد
ب یین دقیق واقم نشثه هچین مسأله ابصال و استعثاد است .بنابه بصریح ابـنسـینا
این ابصال ابثاد نیست ولی كـامالً مشـخص نچـیشـيد كـه مـراد از آ چیسـت؟
استعثاد نیس اگر چه بیش از ابصال ميرد بث قـرار مـیگیـرد ،ولـی بـا بيجـه بـه
غیرماد بيد نفس دقیقاً معنا آ روشن نیست ،مگر اینكه با رجيع مفسرا بـه
بث امكا استعثاد در ابنسینا ،قابلیت بسـ و گسـترش ایـن ميضـيع بیشـتر
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گردد .در پایا آننه بیش از هچه قابل بأمل است ،جچم میـا فـرض انسـا معلـق
ابنسینا و بئير عقل فعال است .ابنسینا در كتاب اشارات در فرض انسا معلـق
از كلیه مثركات حسی اعم از درو و بیرو  ،ادراك نفس نس ت به خيیشتن را بـه
ريرت ادراكی مقثد بر هر نيع یافت و ادراك دیگر مطرح میسازد .در این فرض،
انسا مفارق از هر غیر لثاظ میشيد .و در این مرحلـه خيیشـتن را بـه عنـيا
ی

من كه ط عاً نچیبيانث ماد

یا جسچانی باشث ،درك میكنث (ابـنسـینا،6 ،1996 ،

ص  .)144-141مسأله این است كه نقش عقل فعـال در ایـن ادراك اولـی و بـه بع یـر
شیخ ،بیواسطه چیست؟ اساساً آیا این ادراك ی ادراك معقيل است؟ اگر معقـيل
ن اشث در هیچ قسم دیگر از اقساد ادراك نسد ابنسینا جا نچیگیرد و اگر معقـيل
است عقل فعال با آ چه رابطها دارد؟ این مسـأله و پاسـخ آ شـایث در جریـا
فلسفه اسالمی پس از ابنسینا م ثأ و منشأ یافتها فلسـفی دیگـر در ميضـيع
بعقل انسا باشث.

یافتههای پژوهش
نقش عقل فعال در بعقـل انسـا ع ـارت اسـت از افـسو سـاز اسـتعثاد بشـر
در ادراك معقيالت .آ چنا كه اگر ملكه ابصـال بـا عقـل فعـال بـرا او حارـل
شيد ـ در اثر ك رت معقيالت و بربیت ن فس ـ هـر گـاه قصـث او بـه معقـيلی بعلـق
گیرد ،قادر به مشاهثه و درك آ معقيل خياهث بـيد .پـس نفـس ناطقـه هـم فاعـل
ادراك عقلی است و هم منفعـل در ادراك عقلـی ،ولـی یكـی از شـروط ایـن فعـل و
انفعال ،او ارب اط او با عقل فعال است .بثین بربیب مطابق نمر فـارابی و ابـنسـینا
نفس نه ليح سفیث است كه عقل فعال بـر او نقـش آفرینـث ،نـه برخـيردار از یـ
دینامیسم ط یعی ج ر در ادراك معقيالت است.
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