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  سينا ي ابنشناختي عقل فعال در انديشهجايگاه معرفت
  

  ∗∗مسعود رهبري               ∗دكتر سعيد رحيميان
  

  چكيده
سينا، بسيار  ي مشائيان و به ويژه در نزد ابنجايگاه عقل فعال در نظام انديشه

بديلي دارد و هم  نقش بياين موجود هم در ساختمان هستي. مهم و اساسي است
چه اين نوشتار در پي آن است، تبيين جايگاه  آن. معرفت انسانر فرايند د

ترين فيلسوف مشائي جهان ي مهمشناختي عقل فعال در نظام انديشه معرفت
سينا، معرفت بشر بدون  به باور ابن. يس ابوعلي سينا استياسالم، يعني شيخ الر

رفت در تمام مراحل رسد و فرايند مع وجود عقلي مفارق و قدسي به سامان نمي
ي در انديشهعقل فعال . گيري چنين موجودي محتاج استخود، به افاضه و دست

ي معقوالت اوليه، كنندهافاضه: شناختي استسينا، داراي پنج نقش معرفت ابن
شده به  ي صور رؤيتي صور ادراكي، اعطا كنندهمعقوالت ثانويه، محل ذخيره

ي ارتباط نفس با  نحوه).ع(ي وحياني به انبياعطي صور كلهنگام خواب ديدن و م
است كه عقل فعال در سوي فعليت و نفس » فعل و انفعال«ي عقل فعال از مقوله

 انتقادهاي ازي عقل فعال نظريه. اند اين رابطه ايستادهانسان در سوي انفعالِ
سينا مصون نمانده و هركدام از آنان تشكيكات و  انديشمندان بعد از ابن

شناختي اين عقل وارد  جايگاه وجودشناختي و معرفتنسبت بهيدهايي را ترد
  .اند كرده

     واهب الصور. 5   عقل فعال. 4   ارسطو. 3   فارابي. 2   ابن سينا. 1: هاي كليديواژه
  

  مقدمه. 1
دقت نظر، . بدون شك، تأثيرگذارترين فيلسوف مشائي در تاريخ اسالم استسينا  ابن

ن خالق و مبتكر بوعلي سينا به حدي است كه لقب افتخارآميز و انحصاري تعدد آثار و ذه
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72 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
ي او به توجه و عنايت ويژه. را از موافق و مخالف، به نام خود كرده است» شيخ الرئيس«

نوشتن . هاي آن، شايد در كمتر فيلسوف اسالمي ديده شودو قوا و فعاليت» نفس«ي مسأله
ناپيداي » من«مفصلي از آثار قلمي به چند و چون هاي رساالت متعدد و اختصاص بخش

در اين . دارد پرده برميي دنياي درون آدمي ي اين فيلسوف دربارهي ويژهانساني، از دغدغه
ها و تأمالت معاصر فلسفي در مبحث نفس، بيش از پيش قدر چه در پرتو يافته  آنميان،

يابي انسان به  دستمعرفت و راهي  پديده تحليل و آناليزديده و بر صدر نشسته است، 
تمام انديشمنداني كه در دام ايدئاليسم و عينيت ذهن و عين . حقيقت يا واقعيت است

را » علم« ت كه كدام حلقه و علقهبوده و هساند، نخستين پرسش پيش رويشان اين نيفتاده
وجود «به ا ر» وجود ذهني«و » پديده«به را » پديدار«، »بود«به را » نمود«، »واقع«به 

 نوِ نوبهچنين، اگر با كاوش و بازخواني مكرر و  هايي اينپاسخ به پرسش. زندپيوند مي» عيني
 هاي ازبسا ما را گرفتار راه ي دنياي سنت همراه نباشد، چهسنت فلسفي و فلسفه

از اين روست كه ما در اين نوشتار، قصد آن .  نمايدپيشينآزموده و ارتكاب خطاهاي  پيش
، »شناخت«ي مسأله جامانده از شيخ رئيس نگاهي دوباره بيندازيم و ميراث بهبه م تا داري

اما براي . را از چشم او به تبيين و تحليل بنشينيم» معرفت«يا همان » علم«، »ادراك«
تر نرود، پژوهشمان را به بازخواني نقش جاز چنين مجالي فراي مكه دامن سخن از دامنه اين

هاي ديگر ها و اليهكنيم و سويهيابي آدمي به معرفت محدود ميدر دست سينويعقل فعال 
  .گذاريمگر وامييهاي دفرصتبه را 

ي سينوي، چه در ساحت شهي بايد يادآور شد كه مقام عقل فعال در اند،در آغاز سخن
نظام .  و منحصر به فرد استبه غايت مهمشناختي، وجودشناختي و چه در ساحت معرفت

 وجود اين موجود عقالني و ماورائي، سينا چنان تدوين شده است كه بدون فرضِ ابنفلسفي 
 ياين عقل حلقه. گردد  تكميل ميرسد و نه فرايند معرفت خلقت به سرانجام مينه كارِ

. القمر است  و كدخداي عالم تحتجهان مادون صدور كثرات أ مبد،ارتباط مجردات و ماديات
 صور وجودي از عقل ي افاضهمحصول فلكي  ركبات و نفوس غير م و عناصر اربعه وهيولي
خروج . اين عقل استوابسته به بسته و  ،خودگوناگون مراتب  درنيز معرفت انساني . اندفعال
 از بركت  از سوي عقل انساني نيزو دريافت صور كلي و معقوالت  از قوه به فعليتنفس

  .وجود عقل فعال است
ها، بلكه تفصيل  خواهيم گرفت، نه تبيين تمام اين نقشچه ما در اين مجال پي آن

مان اين است كه اين عقل چه نقشي در كسب ي اخير است؛ يعني پرسش اصليهمان فقره
براي اين منظور، در گام نخست، .  يا عقل نظري انسان داردمعرفت از سوي نفس ناطقه

نگاهي  سپس ،كنيمتبارشناسي مي مختصراً  از يونان باستان به اين سو رامفهوم عقل فعال

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
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 تبيين گاه به  آن، خواهيم انداختي سينويبه جايگاه وجودشناختي اين عقل در انديشه

ي با منظومهآن ي  مقايسهسينا و ابنشناختي اين موجود در نظام فلسفي جايگاه معرفت
 انتقادات  به ايرادات واي خواهيم كرد، و در نهايت، اشارهخواهيم نشستفلسفي فارابي 

  .     باب ماهيت و وجود عقل فعالمتفكران پس از ابن سينا در 
   

  تبارشناسي مفهوم عقل فعال. 2
  ارسطو و شارحانش. 1. 2

او بر خالف . شناختي عقل فعال را بايد از ارسطو آغاز كردتبارشناسي نقش معرفت
 و چنان نيست شود يميات آغاز يافالطون، معتقد بود كه فرايند ادراك آدمي از ادراك جز

 كه در عالم مثل اي با معرفت كلي ازلييي كنوني، معرفت جز1كه طبق اصل تذكر افالطوني
پنداشت، چه افالطون مي  بر خالف آن،به بيان ديگر، صور معقوالت. ايم، تبيين شودداشته

اينك از  را ديده و دريافته باشد و ها آنوجود مستقل واقعي ندارند تا نفس در جهان برين، 
 نايل آيد؛ بلكه به نظر ارسطو، صور معقول كلي در اشياي ها آنطريق تذكر، به ادراك مجدد 

 بالقوه بايد فعليت يابد تا عقل هيوالني بتواند  بالقوه دارد و اين وجود وجود،ييمحسوس جز
صل ي قوه و فعل حل و فمسألهبنابراين ارسطو معرفت را با پيش كشيدن .  را بپذيردها آن
 در ،پنداشت، پيش از اين افالطون ميچه آن بر خالف ،، بدين معنا كه هيچ معرفتيكند مي

 وجود بالفعل نداشته و از عدم مطلق نيز برنيامده است؛ بلكه معرفتي كه اكنون ،نفس انسان
فعليت دارد، از معرفتي بالقوه كه مقدم بر آن بوده ناشي شده است؛ يعني انسان معرفت 

 كه بالقوه در آن احساس مندرج ، آغاز كرده و مفهوم كلي راجزيي احساس خويش را با
  . است، اندك اندك فعليت بخشيده است

يت بخشد، امكان بالفعل شدن  فاعلي كه آن را فعلياي بدون علتاما هيچ امر بالقوه
رسد، مگر اي به فعليت نميحكمت ارسطو، هيچ قوهدر  كلي ي چراكه بر اساس اصلندارد،

تر چنين فعليتي را حائز بوده يا به دست  تحت تأثير وجودي قرار گيرد كه پيشكه ناي
ي توليد از هرگونه توليدي، مادهدر جهانِ زيرِ فلك قمر، در به باور ارسطو، در . 2آورده است

ي  صور ادراكي نيز اموري هستند كه بايد از مادهبنابراين ؛علت فاعلي آن متمايز است
 نيز براي تحقق توليد، بر طبق جا اين در ؛ يعنيت، توليد و تجريد شوندمحسوسات و مخيال

 همان اصل كلي ارسطويي، بايد قائل به تمايز قوه از فعل يا ماده از صورت يا امكان از وقوع و
 ي متمايزِ به عبارت ديگر، دو عقل متمايز يا دو جنبه، ويا علت فاعله از علت منفعله بود

 يا »عقل ممكن«داشت كه يكي از آن دو را مفسران حكمت ارسطو عقل را بايد تصديق 
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74 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 84 :صص، 15(اند  خوانده»عقل فعال« و ديگري را اند  ناميده»عقل منفعل« يا »عقل قابل«
  ). 105و 

 حالّ اما سؤالي كه در ميان شارحان ارسطو پيش آمده اين بوده است كه آيا هر دو عقلْ
نظري او هستند يا عقل فعال موجودي خارج از نفس ي عقل در نفس انساني و دو سويه
 لزوم تمييز كه اين، بعد از ي نفسدربارهقول ارسطو در كتاب . انساني و عقل نظري او است

پس واجب است كه در نفس نيز قائل به ... «: ، چنين استكند ميماده را از علت فاعله بيان 
دهيم كه چون خود عقلي را تمييز مي ،در واقع، از يك طرف، در آن. چنين تشخيص باشيم

گردد مشابه ماده است و از طرف ديگر، عقلي را كه مشابه علت فاعلي تمام معقوالت مي
اي است كه مشابهت به نور  ملكهكه اين به اعتبار كند مي را احداث ها آني  زيرا همه،است
دهد و همين الفعل تغيير ميهاي بهاي بالقوه را به رنگ نور نيز رنگ،زيرا به يك معني. دارد

، 12(» ...  عاري از اختالط استعقل است كه چون بالذات فعل است، مفارق و غير منفعل و
  ).75 :ص

 مربوط به عقل فعال در سطريِ ي ارسطو، كه بخشي از فصل دوازدهدر اين فراز از نوشته
 ي باالترِ ال مرتبه آيا عقل فعكند ميي بيان او به نحوي است كه روشن نكتاب است، شيوه

شارحان ارسطو نيز با اين ابهام روبه رو . خود نفس است يا موجودي جدا و متمايز از نفس
 ي در تاريخ فلسفه. اند و گروهي به برداشت دوماند و برخي به برداشت اول گراييدهبوده

غرب، به حاميان برداشت نخست، به سبب طرفداري توماس آكوئيناس قديس از آن، 
 ابن رشد نيز چنين كه ايني توماسي، و به حاميان برداشت دوم، به سبب اران عقيدهطرفد

  . اندي ابن رشدي گفتهديدگاهي داشته است، طرفداران عقيده
اند نص صريح بيان  گفته،گروه نخست بيشتر با استناد به همين فراز از سخن ارسطو

 نفس انساني است و به در خودارسطو حاكي از اين است كه هر دو مبدأ فعال و منفعل 
 چنين 5 و آمونيوس4، ثامستيوس3از قدما تئوفراستس.  استاصطالح، حالّ در نفس انسان

 به ، گوناگوني از آثار خودمواضع توماس آكوئيناس قديس در ،اند و در قرون وسطيگفته
 ارسطو نيز از شارحان متأخر. همين فقره استشهاد نموده و برداشت مخالف را رد كرده است

 دو عقل را متعلق به نفس انسان و حالّ  و دو كورت همين رأي را تأييد كرده و هر6برنتانو
  .انددر آن دانسته

 ندارند، ديگر همبه باور اين گروه، عقل فاعل و عقل قابل تفاوت وجودي و جوهري با 
در واقع، انسان . دافتدر مقام فعل اتفاق مي اشاره كرده است، بدانبلكه امتيازي كه ارسطو 

 ،عقل واحدي دارد كه از لحاظ عمل، دو حيثيت مختلف در آن مشهود است؛ از يك لحاظ
بخشد و از لحاظ ديگر، چنين معقوالتي را كسب كرده، به خود معقوالت بالقوه را فعليت مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


75 سينا ي ابن انديشهشناختي عقل فعال درجايگاه معرفت
مؤيد اين برداشت آن است كه ارسطو خود اصطالح عقل فعال يا منفعل را به كار . پذيردمي

بنابراين اعتقاد به عقل فعالي . گاه عقل را به صورت جمع استعمال نكرده است نبرده و هيچ
  .كه خارج از نفس انسان است، تفسير درستي از آراي ارسطو نيست

 نيز در تأييد استنباط  ديگريي بيان ارسطو، داليلبه شيوهعالوه بر استناد اين گروه 
  :7رار است از اين قها آناند كه اهم خود آورده

گيري معرفت آدمي نقش  دو عقل متمايز و مختلف در فرايند شكلكه اينپذيرفتن ) الف
برد و  كه مورد تأكيد ارسطو است، از ميان مي،ناپذيري آن رادارند، بساطت معرفت و انقسام

آورد كه معلوم نيست چگونه با صورت دو جوهر متمايز را سرمنشأ معرفت به شمار مي
  گردد؛ باشد، سازگار ميتواند نميه يكي بيشتر  ك،انسانيت
آمد كه خود عقل اگر عقل فعال جوهري متمايز از عقل منفعل داشت، الزم مي) ب

 در حالي كه ارسطو ،شود ميمنفعل نيز در پرتو عقل فعال به ادراك انسان درآيد و معقول آد
، بلكه آدمي از طريق دشو ميصراحت دارد كه عقل هيوالني مستقيماً معقول انسان واقع ن

  برد؛آگاهي از صور معقوالت منتقش در عقل منفعل است كه به وجود آن پي مي
مفهوم عقل فعال در نظام فكري ارسطو در تقابل با تفكر مثلي افالطون اختراع شده ) ج
 و حيثيت بالفعل عقل ارسطو درست به همين دليل عقل فعال را به عنوان جنبه. است

 هحال چگون. ت كه از يوغ مبدئي مفارق و متمايز براي معرفت انسان درآيدانسان فرض گرف
  ي مفارق ديگري براي آن بتراشد؟ممكن است خود سرچشمه

، 8 كه اسكندر افروديسيدر مقابل اين گروه از انديشمندان، گروه ديگري نيز وجود دارد
 عقل آنها. گيردا در بر ميفارابي، ابن سينا، ابن رشد و شمار فراواني از فيلسوفان متأخر ر

 داراي استقالل جوهري تلقي نموده نسبت به نفس،فعال را در خارج از نفس انسان 
 عبارتو همين ارسطو  در تأييد نظر خود، با استناد به ساختار فكري ها آن. اند شمرده
  :اند كرده بيانرا ، چند دليل اواز گفته  پيش

تمايز دو عقل را  ، در صنعتويژه بهمام طبيعت و ي جاري در تارسطو به تبع قاعده) الف
ي موارد طبيعي و صنعتي، مبدأ فعال را از مبدئي كه قبول الزم شمرده است و در همه

  ، جدا دانسته است؛كند ميفعليت 
ارسطو تأثير عقلي را كه مولد و فاعل معقوالت است به تأثير نور در فعليت دادن به ) ب

  ي خارجي دارد؛يداست كه نور نسبت به رنگ، جنبهالوان تشبيه كرده است و پ
بينيم كه چون خود تمام از يك طرف عقلي را مي«: گويدهمين كه ارسطو مي) ج

 مشابه ماده است و از طرف ديگر، عقلي كه چون تمام معقوالت را احداث گرددمعقوالت مي
  ست؛ها نآدليل بر تعدد اين دو عقل و تمايز »  مشابه علت فاعلي استكند مي
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ناميده و » غير منفعل«و » مفارق«ارسطو عقلي را كه علت فاعله است، به صراحت ) د

  بدين ترتيب، اين عقل را جدا از نفس انساني شمرده است؛ 
تر از فرازي كه نقل شد، گفته است كه اين عقل چنان معلم اول در چند سطر پايين) هـ

كه دوام و ثبات در تفكر بالفعل را به   آن و حال،نيست كه گاهي بينديشد و گاهي نينديشد
  توان نسبت داد؛ عقل انساني نمي

فصل پنجم از كتاب سوم (ارسطو در پايان همان فصلي كه اين فراز در آن قرار دارد ) و
دانيم عقل ، آورده است كه اين عقل، غير منفعل و فناناپذير است، در حالي كه مي)رساله

نمايد، دليل ابل در فنا و بقا را كه به اين دو عقل منسوب ميانساني چنين نيست و اين تق
  توان دانست؛آشكاري بر تغاير آن دو مي

تكون تواند مؤيد اين برداشت باشد، فرازي از كتاب قول ديگري از ارسطو كه مي) ز
ي االهي رسد و جنبه اوست كه در آن گفته است عقل از خارج به جنين انساني ميحيوانات
  . محتاج و متكي به بدن نيستدارد و

 دانند مياما در ميان كساني كه عقل فعال را جوهري متمايز و جداگانه از عقل منفعل 
  :دو نظر وجود داردباز 

، 21 (اندگروهي مانند اسكندر افروديسي عقل فعال را همان خدا يا محرك اول دانسته
 شانريك افالك مربوط به خودتحصرفاً عقول مجرده نقش معتقدند  ، زيرا)1287 :، ص2 :ج

 معقول اول است، منشأ چونعقل فعال را بايد همان خدا دانست كه  ،و از اين رواست 
 را بالقوه مورد تفكر است به چه آنخداوند . هرگونه معقوليت براي معقوالت ديگر است

مرئي قوه را بالفعل لي بائ مريرساند، عيناً به همان نحو كه نور خورشيد اشيافعليت مي
با پذيرش اين . بخشد تا بالفعل ببيند ديدن دارد قدرت ميي قوه و چشمي را كه سازد مي

، كمال مشابهت را اند كرده 9»روح« كه بعضي از مورخان از آن تعبير به ،تفسير، عقل فعال
ي بنابراين خداوند به عنوان انديشه. نشينديابد و برتر از حيات آلي انساني ميبه خدا مي

ي كه پيوسته در فعليت است با عقل فعال، كه آن نيز مدام بالفعل است و نشاني از قوه مطلق
هايي زودگذر، كه جدايي از همين روست كه در لحظه. در آن نيست، از يك جنس است

خيزد، ما نسبت به وحدت خود با مبدئي كه انديشه و عقل فعال و عقل منفعل از ميان برمي
 ،يابيم و به تعبير ارسطودر حال فعليت و كمال است شعور مي او پيوسته در ذاتمعرفت 

  ).97 :، ص15  ازراس، به نقل(آوريم حياتي مشابه با حيات خدا به دست مي
 فارابي و ابن سينا را در بر ها آندر مقابل، گروهي كه فيلسوفان اسالمي و در رأس 

ي موجودات است دارج سلسلهگويند عقل فعال نه ذات خداوند، بلكه يكي از مگيرد، مي مي
 يعني همان طور كه ارسطو معتقد به وجود ؛يابدكه از انسان تا خدا به نحو اتصالي ادامه مي
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مراتبي از موجودات پست تا عالم انسان بوده است، اين سلسله از انسان تا اجرام سلسله

ترين يكي از عاليعقل فعال . آسماني و عقول مجرده و سرانجام تا خداوند ادامه يافته است
  .باشد ميمراحل اين سلسله است كه البته مستلزم وجود مراحل ديگري نيز مافوق خود 

  فارابي. 2. 2
 كه قابليت دارد تا نقوشي را بر آن كند مي مومي تشبيه ي فارابي عقل آدمي را به قطعه

او افاضه اند كه از بيرون از نفس به اين نقوش همان صور معقوالت و مدركات. حك كنند
اما ). 49 : ص،27(رسانند اندوزي نفس را به فعليت ميشوند و استعداد و قابليت معرفتمي

؟ فارابي تبييني شود ميدهد و از كجا براي انسان حاصل اين فعليت چگونه رخ مي
اين صور را همان ) واهبِ (ي كنندهاو ارزاني. دهدانتولوژيك از حصول اين فعليت ارائه مي

واهب « در عقول طولي مشائيان يا عقل فعال دانسته، به همين دليل، آن را عقل دهم
  ).389 :، ص28(خواند مي» الصور

ي انسان  ناطقهي قوهآورد، بدين مضمون است كه چون دليلي كه فارابي بر اين مدعا مي
 خودش اين فعليت را تحقق بخشد، بايد موجود تواند نميبه ذات خود فاقد فعليت است و 

ي بالقوه بودن به  مرحلهازديگري خارج از عقل نظري انسان وجود داشته باشد كه عقل را 
چنين موجودي جوهري است كه فعليتش بالذات بوده، نه . ي بالفعل بودن ارتقا دهدمرحله

اي نبوده است و نخواهد  بلكه مفارق از ماده بوده، هرگز در ماده،جسم است و نه جسماني
  .بود

 ذات باري و يعني ـاند ي است كه بالذات معقوليز يك طرف، عاقل به اشياعقل فعال ا
ي است كه بالذات ي و از طرف ديگر، عاقل به اشياـ  و ذات خود عقل فعالميانجياسباب 

). 26 : ص،29(شوند ي همين عقل فعال معقول بالفعل ميمعقول نيستند، بلكه به وسيله
ي نخستين خود، كه همان عقل هيوالني است، به به نظري انسان را از رتي قوهاين عقل 

ترين حد سعادت را براي نفس انسان به ارمغان بياورد برد تا نهاييمراتب باالتر هستي فرامي
  ).23 :همان، ص(

ي موجودات و اشيا است؛ يعني هر صورتي كه ما امروز در عقل فعال داراي صور همه
عقل فعال، به صورت مفارق و منتزع از مواد و شناسيم، در بينيم و ميي اشيا ميهمه

گاه از  اي بوده و آن، اين نيست كه ابتدا در ماده»منتزع«البته مراد از . اعراضشان وجود دارد
، 2(اند و هستند و خواهند بود  بلكه پيوسته در عالم تجرد بوده،اين ماده جدا شده باشند

  ).371 :ص
 كسب معارف ي قوهيا همان (ال در عقل منفعل كه اين صور از سوي عقل فع پس از آن

عقل «ي ديگري از عقل انساني تحقق يافته است كه همان نقش بست، مرحله) در نفس
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اين مرحله از عقل نسبت به صوري كه درك كرده . 10است» عقل بالملكه«يا » بالفعل

. ن بالقوه استچنا  را تعقل نكرده، همها آنبالفعل است، اما نسبت به معقوالتي كه هنوز 
ي  همهتواند نميذهن چون . ي دوم عروج ذهن بشر استعقل بالفعل در حقيقت، مرحله

، عقل بالفعل است و به اعتبار كند مي درك چه آنجا درك كند، به اعتبار  معقوالت را يك
عقل تا هنگامي كه به علوم اكتسابي مأنوس و مشغول .  هنوز ادراك نكرده، عقل بالقوهچه آن

ي عقل ي علوم اكتسابي را به دست آورده باشد، در مرحله و حتي تا هنگامي كه همهاست
  .بالفعل است

گيرد كه در آن مرحله، باب معارف ي ديگري نيز براي عقل در نظر مي اما فارابي مرحله
تر عقل را ياراي كسب آن معارف  و مراتب پايينشود مياي بر روي انسان گشوده ويژه

در اين مرحله، عقل انسان چنان اعتال يافته . نامدمي» عقل مستفاد«ن مرحله را او اي. نيست
تواند معقوالت منتقش در آن را بي واسطه و بدون  و ميشود مياست كه با عقل فعال متحد 

به عبارت ديگر، عقل مستفاد از ديدگاه فارابي عبارت است از اتحاد . يابدنياز به تعليم در
اين ). 120 :ص، 30(ل فعال و حلول عقل فعال در عقل بالفعل انسان عقل انساني با عق

هاي شهودي و بالواسطه است كه به ي معرفتكننده تبيين،مرتبه از عقل در نظر فارابي
همان،  (انبيا حقيقي و انفيلسوف: يابند تنها دو سنخ از آدميان به اين مرتبه راه مي،پندار او

  ).121 :ص
شن شد كه در ديدگاه فارابي، عقل فعال نقشي بسيار پررنگ در با اين توضيحات، رو

، دست كند مي صور ادراكي را به او افاضه كه اينساختار معرفتي انسان دارد و گذشته از 
موجب شود كه ه، ساخت شدهد كه با خود متحد و متصلعقل را گرفته و آن قدر ارتقا مي

  .بي ادراك نمايدمعارف هستي را بي هيچ واسطه و حجاعقل انسان 
توان چنين شماره  عقل فعال از منظر فارابي را ميشناختيِي معرفتهابنابراين كارويژه

  :كرد
   صور ادراكي به عقل هيوالني نفس ناطقه؛ي افاضه. 1
  ي عقل مستفاد؛ي عقل هيوالني تا مربتهارتقاي نفس ناطقه از مرتبه. 2
3 .ي  فعال و به تبع آن، باز شدن دريچه عقلمتحد ساختن نفس ناطقه با ذات خود

  .معارف شهودي و وحياني به روي نفس ناطقه
سينا تبارشناسي كرديم،  ي فيلسوفان پيش از ابنحال كه مفهوم عقل فعال را در انديشه
يس يالري شيخشناختي اين عقل را در انديشهنوبت آن رسيده است كه جايگاه معرفت

يش از آن، الزم است نگاهي اجمالي به جايگاه وجودشناختي اما پ. بررسي و بازخواني كنيم
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آفريني اين عقل در ميان فيلسوفان اسالمي بيندازيم، تا در پرتو آن، توانايي و امكان نقش

  . شناختي اين عقل را بهتر درك نماييممعرفت
  

  جايگاه عقل فعال در نظام طولي هستي. 3
 معتقدند نظام ،»لواحد اليصدر عنه إالّ الواحدا«ي فلسفي فيلسوفان اسالمي بنا بر قاعده

ترين موجود به طرف موجودات صدور موجودات از حق تعالي نظامي طولي است و از بسيط
ترين قواعد فلسفى اين قاعده يكى از مهم.  شده استكشيدهداراي بيشترين جهات كثرت، 

 غير مستقيم بر آن ل فلسفى ديگر به طور مستقيم ياياست كه بسيارى از اصول و مسا
 اين ي، و اشراقئي از مشّا،اغلب حكماى اسالمى. )451: ص، 1 : ج،3 (مترتّب شده است

  . 11اند  به اثبات آن پرداخته،قاعده را پذيرفته و با داليل متعدد
 واحد باشد و در آن هيچ ااين است كه اگر علّتى به تمام معن» الواحد «يمفاد قاعده

. آيد واحد است واسطه از آن به وجود مى لول و اثرى هم كه بىجهت كثرتى نباشد، مع
 ي نشانه، محال بوده، صدور بيش از يك معلول در عرض هم از علّت واحد،مطابق اين قاعده

پس از اثبات اين كه ذات  ي اسالميفالسفه .)287 :، ص4 (تكثّر و تركيب در آن علّت است
ه باري واحد است و هيچ جهت كثرتي در او نيست، الوجود از تمام جهات و به هر اعتب واجب
 نخستين كه گيرندل، نتيجه ميسنخيت ميان علت و معلو  اصل لزومو قاعده اين حكم 

  :هاي زيرداراي ويژگي بايد موجودى باشد تعاليصادر از حق
و بري از حيثيات و جهات تركيب، جز موجودي  از فاعل بسيط است، زيرا بسيط اوالًَ
  ؛شود ميندر صابسيط 
كم مستلزم تركيب از قوه و فعل  است، زيرا مادي بودن دست مفارق و مجرد از ماده ثانياً

  است و گفتيم اين موجود بايد بسيط و فاقد جهات تركيب باشد؛
و يگانه است، چراكه اگر چنين نباشد، مستلزم وجود جهات تركيب در مبدأ  واحد و ثالثاً

  . ستاول خواهد بود كه خالف فرض ا
نامند كه مي» عقل اول«يس، اين موجود را يالر  شيخها آني مشائي، و در رأس فالسفه

يكي امكان ذاتي و ديگري : ي عالي بساطتش، داراي دو حيثيت اعتباري است به رغم درجه
 از عقل اول. ، آغاز پيدايش كثرت در هستي همين نقطه استها آنبه باور . وجوب غيري
عقل « ، و از جهت تعقل ذات مبدأ المبادى»فلك اول« ،هويت خود امكان و جهت تعقلِ

فلك « و »عقل سوم«منشأ صدور به همين ترتيب، عقل دوم نيز . كندرا صادر مي »دوم
   . گويند»عقل فعال« به آن كه »عقل دهم« تا برسد به گرددمي »دوم
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ة اعتبارية فإن له  فهو و إن كان واحدا لكن فيه كثر[...]فالعقل األول لدى المشائي «
عتبار يتصف بالوجوب الغيري و إضافة  و لوجوده إضافة إلى مبدئه و بهذا اإل و ماهيةًوجوداً

 فحينئذ وجوبه مبدأ عقل ثان جائي و [...]. عتبار يتصف باإلمكان الذاتيإلى ماهيته و بهذا اإل
و هكذا يصدر من كل  [...]إمكانه أي وجوده باعتبار إضافته إلى ماهيته مبدأ الفلك األقصى 

التسعة حتى لعاشر من العقول وصل و هو   عقل عقل و فلك فيستوفي العقول التسعة األفالك
  ).674 تا 672 :، صص3 : ج،32(» العقل الفعال

شعور در عالم  شناختي، دهمين موجود مجرد و ذيبنابراين عقل فعال به لحاظ هستي
ترين ول را اشغال كرده است و نزديك عقهستي است كه آخرين مرتبه از نظام طوليِ

 آن ري و تدباست عتي جهان طبعقلْي عمل اين حوزه. ي وجودي را با عالم ماده داردفاصله
) آب، خاك، هوا و آتش( عناصر اربعه أمنشكه ) واليه (ني نخستيماده. را بر عهده دارد

عقل رسد،  فرا اي اششيداي پ كه زمانِي هنگامنيچن هم. شود ميافاضه ، از همين عقل است
 بوته را به دانه صورت اي را به آب يخيمثالً صورت  (بخشدمي» صورت «ها بدان فعال

  .نامند ي مزي ن»واهب الصور«از همين روست كه آن را . )دهد يم
 لصورة أن تفاض تلك الصورة عليها من  تاماًو من شأن المادة إذا استعدت استعداداً«

  ).190 :، ص)الكون و الفساد (2 :، ج7(» فتقبلهاعند واهب الصور للمواد 
  

  شناختي عقل فعال در نظام سيناييي معرفتكارويژه. 4
گانه را   و حواس پنجدانند مي اسالمي منشأ تمام ادراكات انسان را قواي حسي ي فالسفه

ر ، نفس انسان دها آنبه باور . كنند ميهاي نفس آدمي به سوي ادراك هستي قلمداد دروازه
 چونان لوحي سفيد است كه هيچ نقشي در آن حك و ثبت نشده است، اما استعداد و ،آغاز

، كند مينخستين ادراكاتي كه بشر از هستي دريافت . باشد ميي اخذ معارف دارا »قوه«
 عقل به تعميم و تقشير و تجريد ،ها آنهمان ادراكات حسي است كه پس از پديد آمدن 

  . آوردتصديقات كلي را در پي مي پرداخته، تصورات و ها آن
پرسش اين است كه پس از توجه نفس به شيء خارجي يا پس از نظر كردن دقيق او در 
مقدمات برهان، صورت ادراكي حاصل از اين كار آيا به نحو صدوري در لوح نفس نقش 

 رسد و صورت ادراكيبندد يا به نحو حلولي؛ يعني آيا خود نفس است كه به نتيجه مي مي
 يا صورت  ادراكي مزبور از سوي موجود و مبدئي بيرون از كند ميجديد را در خود خلق 

اند و هم  هم حكما دچار اختالف شده،؟ در پاسخ به اين سؤالشود مينفس به او افاضه 
  . متكلمان
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متفكران معتزلي بر اين باور بودند كه نفس پس از طي مقدمات ادراك و نظر به 

آورد و صدور وي اختيار، صورت ادراكي جديد را در خود به وجود ميمقدمات برهان، از ر
در مقابل، اشاعره كه از اساس، منكر . افعال اختياري از انسان به نحو توليدي و فاعلي است

وجود ضرورت علّي در عالم بودند و تحقق معلول پس از علت را صرفاً عادت و سنتي الهي 
ناپذيري آن وجود ندارد، معتقد بودند كه هيچ  كه هيچ ضرورتي در تخلفدانستند مي

 ميان فراهم شدن مقدمات ادراك در نفس و حصول صورت ادراكي ي علّي و توليدي رابطه
هي بر اين استوار بوده است كه پس از حصول مقدمات وجود ندارد، اما عادت و سنت اال

 در لوح او ،ه او افاضه نموده ب،اي در نفس، صورت ادراكي خاصي را با اراده و اختيار خودويژه
  .منتقش سازد

اي از حكما قيام ادراكات به پاره. شود ميدر ميان حكما نيز چنين اختالف نظري ديده 
 و معتقدند ميان نفس و ادراكات موجود در لوح نفس، دانند مينفس را قيام صدوري 

جي يا مقدمات  علّي برقرار است و هنگامي كه توجه و عنايت نفس به شيء خاري رابطه
محقق  به وجود آمدن ادراك جديد ي تامهبرهان حاصل شد و مانعي هم در كار نبود، علت 

 خود محال ي تامه از علت ـ كه همان صورت ادراكي حاصل است ـ و تخلّف معلول شده
  .است

در مقابل، غالب حكما بر اين باورند كه نفس ناطقه با توجه و عنايت به شيء خارجي و 
آورد عدادي حصول صورت ادراكي جديد را پديد ميقيق در مقدمات برهان، علت ايا نظر د

 ي تامهعلت .  آني تامه صورت ادراكيِ حاصل است نه علت ي ناقصهكه در حقيقت، علت 
 :، ص3 (باشد مي» عقل فعال«اين صورت ادراكي موجودي مفارق و قدسي است كه همان 

644.(  
). 208 :، ص)النفس( 2 :، ج7(ه همين نظر را دارد ابن سينا از جمله حكمايي است ك

شناسي ابن سينا، تحصيل معرفت بدون فرض موجودي ماوراءالطبيعي كه در نظام معرفت
قواي ادراكي انسان را به فعليت برساند و صور معقوالت را به نفس انسان عطا كند ممكن 

عقل فعال چونان آفتابي كه يس، يي شيخ الردر انديشه. نيست و اين موجود عقل فعال است
  :شود ميبذاته نوراني است و با پرتو افكني به عقل انسان، سبب نورانيت او نيز 

و كما أنّ الشمس بذاتها مبصرة، و سبب إلبصارنا سائر ما نبصر، فكذلك هذا الجوهر هو «
 :ص ، 6 ( »بذاته معقول، و سبب ألن يجعل سائر المعقوالت التى هى  بالقوة معقولة بالفعل

112 .(  
 تخيل است، نفس ي قوهاي كه در هجزيي صور ي مطالعهدر توضيح بايد گفت اگرچه 

 ي قوه، نبايد تصور كرد كه عين اين صور از سازد ميناطقه را براي قبول صور كليه آماده 
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صور كرد كه معني كلي مجردي كه چنين نبايد ت هم. يابند مي ناطقه انتقال ي قوهمتخيله به 

 است، خود صورت و مثال خود را در نفس جزيي يه عاليق مادي و منطبع در اشيام بمنض
 و خيالي جزيي صور ي مطالعهبر اثر ماجرا از اين قرار است كه  بلكه ؛آوردناطقه پديد مي

.  را نيز بپذيردها آن مربوط به آيد تا صورت كلي و عقليِاشيا، استعدادي در نفس پديد مي
 كه مجرد از ماده و عاليق آن است، ، فائض از عقل فعال، اين صور كليگاه با اشراق نور آن

 و با ادراك هركدام از اين صور كلي عقلي، دوباره استعداد براي شود ميدر نفس منطبع 
آيد و ادراك صور عقلي ديگري كه متناسب و مرتبط با صور پيشين است در نفس پديد مي

 به اصطالح، اتصال به عقل فعال، ،ر عقل فعال ياي نفس براي تابش نوبدين ترتيب، زمينه
  ). 367 -366 :ص، ص25 (شود ميمستعد 

 ي قوهاستعداد ناقص يا . ناقص و تام:  استعداد بر دو قسم است كهالبته بايد توجه داشت
بعيد امري است كه قبل از تعلم براي نفس حاصل است، اما استعداد تام بعد از تعلم پديد 

توان به استعداد چشم بيمار براي بينايي تشبيه كرد، قبل از استعداد را مياين دو . آيدمي
اما زماني كه چشم معالجه شود و صحت خود را بازيابد، هر موقعي كه بخواهد . درمان

در اين حالت، هرگاه چشم نگاهش را از . تواند به شيئي بنگرد و صورت آن را اخذ كند مي
اي كه اين بار، يعني پس از ، اما قوهشود ميز آن زايل آن شيء بازگيرد، صورت شيء نيز ا

اي كه تر به فعل است تا قوهگردد، بسيار نزديكيك بار نگريستن براي چشم حاصل مي
  . براي او پيش از نگريستن بود

 كه واهب صور ،نفس ناطقه نيز چون تعليم يابد، هر زمان كه بخواهد، به عقل فعال
علم موجب حصول استعداد براي آن شده است، بدين عقل  و چون تكند مي رجوع ،است

، 7 (شود مي و از اين اتصال، صور كلي مجرد از طرف عقل فعال به او افاضه شود ميمتصل 
  ). 208 :، ص)النفس (2: ج

 سپس شوند و ميات بر نفس وارد جزييكيفيت اين افاضه چنين است كه از راه حواس، 
. تابدات مطلع شده، نور عقل فعال بر آن ميجزيي عقليه بر ي قوه. روندي خيال ميبه خزانه

بنابراين . گردند شده، آن صور به معقول مبدل ميجزيياين تابش سبب تجريد صور 
 تا از عقل سازد مي نفس را مستعد ها آنات و كالً تأمل و انديشه در باب جزيي ي مطالعه

در قياسات، نفس را مستعد قبول گونه كه تأمل در حد وسط فعال قبول فيض كند، همان
ه پيدا كند، خورشيد عقل فعال جزييپس هرگاه نفس ناطقه نسبتي با صور . سازد مينتيجه 

اي كه در اين صور عقلي. آيدتابيدن گرفته، در پرتو نور آن، نور معقول در نفس پديد مي
 ي مطالعه به تر نفساي است كه پيشهجزييآيد، متناسب با صور هنگام در نفس پديد مي

.  باشدها آن متخيله پرداخته بود، بي آنكه اين صور از هر جهت از جنس ي قوه در ها آن
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آيد ها بتابد، در چشم اثري از رنگ پديد ميطور كه چون نور خورشيد بر رنگيعني همان

كه از هر جهت همان رنگ خارجي نيست، بلكه چيزي متناسب با آن است كه به توسط 
 خيالي را جزيييء منفعل پديد آمده است، نفس ناطقه نيز چون صور خورشيد در ش

ي  كه بر اثر فيض عقل فعال، صور كليهشود ميمطالعه كند، استعدادي در آن پديدار 
  ). 209 :همان، ص(ي خياليه را در خود بپذيرد هجزيياي متناسب با آن صور عقليه

ه جانب محسوسات توجه كند، آن صور حال اگر نفس از عقل فعال روي بگرداند و مثالً ب
 بدان، منتهي اين بار قوه و استعدادي كه نفس را براي اتصال مجدد شود ميمعقوله نيز زائل 

تواند صور مزبور را از عقل  هرگاه اراده كند دوباره مي قريب و تام است وي قوهحاصل است، 
  ).217 :همان، ص(فعال تحصيل نمايد 

. سخن گفت» علوم اكتسابي«توان در گفتمان سينايي از با اين وصف، ظاهراً ديگر نمي
 ها آنابن سينا علوم اكتسابي را به اين معني كه نفس با تفكر و تعمل فكري به تحصيل 

 ،شده از مفيض معرفت، يعني عقل فعالنايل شود، از بنيان انكار كرد و هر معرفتي را افاضه
 اكتساب معرفت اگر معنايي داشته باشد، تنها ،شناسي سيناييدر معرفتبنابراين . دانست

  . همان تشديد استعداد نفس براي دريافت فيض عقل فعال است
شناختي را بر دوش  نقش معرفتپنجتوان گفت ابن سينا  بيان شد، ميچه آنبا توجه به 
  :گذاردعقل فعال مي

  اعطاي معقوالت اولي به عقل هيوالني) الف
رفته بدون  و تولد، از هرگونه صورت عقلي خالي است، اما رفتهي بشر در بدس ناطقهنف
اين صور ابتدايي نه ناشي از تجربه . يابدگونه تعليمي، معقوالت اولي يا بديهيات را درميهيچ
 چراكه نهايت چيزي كه از تجربه عايد انسان شند و نه ناشي از تفكر و استدالل،توانند بامي
 . در حد بديهيات نيستت و استقراي ناقص هرگز مفيد يقين استقراي ناقص اسشود مي

 خاستگاه بديهيات باشد، چراكه اگر بديهيات نيز در صدق تواند نميتفكر و استدالل نيز 
 نهايت كشيده خواهد شد و هيچي مقدمات تا بيهاي ديگر باشند، سلسلهخود محتاج گزاره

ي اين صور ابتدايي بايد امري بنابراين منشأ و سرچشمه. سيداستداللي به نتيجه نخواهد ر
خارج از اين دو باشد؛ فيضي آسماني كه از مجراي جوهري عقلي و غير جسماني به نفس 

   .12)216 -215 :، صص5 (رسدي انسان ميناطقه
  13اعطاي معقوالت ثانيه) ب

ر ادراكي نيست؛ بلكه يك از صويس، نفس في حد ذاته واجد هيچيالر بر اساس نظر شيخ
اين علت . ست و ايجاد آن صور در لوح نفس، محتاج علت فاعلي استها آن» قابلِ«تنها 

 زيرا پيش از ، خود نفس باشدتواند نميي آن صور در نفس است، فاعلي كه به وجود آورنده
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هر به طور كلي، .  معطي آن باشدتواند نمي بوده و فاقد شيء ها آنحصول آن صور، فاقد 

پس فعليت . رسد به سببي نياز دارد تا آن را به فعليت برساندموجودي كه از قوه به فعل مي
يافتن معقوالت در نفسهمه محتاج سببي است كه بالفعل واجد و م ي معقوالت باشددرك .

 عقلي وجود داشته شود، بايد جوهريجا كه چنين موجودي در عالم طبيعت يافت نمي از آن
ي ي صور عقليه است و عقل انساني با رؤيت صور مخيله و اقامه مدرك همهالفعلْباشد كه ب

.  از آن جوهر عقلي بر او افاضه گردديابد تا صور معقولهقياسات و حدود، استعداد قريب مي
  :داندمي» عقل فعال«آن جوهر عقلي را ابن سينا همان 

 دارد شأنى چنين   كه گوهرى افشانىنور يواسطه به نيز انسان در انديشه ي قوه همانا«  
 چيزى هر كه است جهت بدين آن و آيد،درمى   فعليت به قوه از) است بالفعل عقل وخودش(
 و ببخشد، فعليت آن به كه چيزى يواسطه به مگر رسدنمى فعليت   به قوه از خود خودى به

 بنابراين در ؛اوست   قوالتمع) و فعليت(دهد همان صورت  مى او به چيز آن كه را فعليتى   اين
-بخشد و در نفس از گوهر صورت مى   واقع و نفس االمر چيزى وجود دارد كه به نفس فايده

 پس به ناچار نزد خود اين چيز نگارنده و فايده ؛كند مى   هاى معقوالت، طبع و نگارش
 كه اين چيزى... معقوالت وجود دارد و اين چيز خودش عقل بالفعل است    بخش، صور

  رسند عقل باشد و از قوه به فعليت مى ى كه بالقوه مىيهانسبت به عقل   موجب فعليت است
  .14)395 -394 :، صص10 (»شود فعال ناميده مى 

  ي معقوالت ثانيهذخيره) ج
ي انسان پس از دريافت معقوالت ثانيه از عقل فعال، همواره چنان نيست كه نفس ناطقه

 مورد ،يابد؛ بلكه اين معلومات مدتي پس از منتقش شدن در نفس را نزد خود حاضر بها آن
حال پرسش اين است كه در اين . پردازدشوند و نفس به معقوالت ديگري ميغفلت واقع مي

-مدتي كه نفس از معقولي غافل است، آن صورت ادراكي در كجا ذخيره شده است؟ آيا مي
 است كه با توجه به تجرد نفس، حضور توان گفت در جايي از نفس آرام گرفته است؟ روشن

بنابراين در . معلوم در نزد او همان علم بالفعل او به معلوم است و انفكاك اين دو محال است
مواقعي كه نفس از معقول خود غافل است، آن معقول در نفس حضور ندارد و جايگاهش را 

ان مخزن معقوالت توبدن و آالت آن را نيز نمي. بايد در خارج از نفس جست و جو كرد
 كه آن صور شود مي زيرا ارتسام اين صور در مخزن جسماني موجب عقلي قلمداد كرد،

-اين سخن را نيز نمي.  سازگار نيستها آنداراي أين و وضع گردند كه اين فرض با تجرد 
 ،توان پذيرفت كه هريك از آن صور با استقالل، داراي وجود مجرد قائم به خود باشند

. الن اين قول، كه همان باور به مثل افالطوني است، در جاي خود اثبات شده استچراكه بط
بنابراين گريزي نيست كه وجودي مجرد و عقلي را بپذيريم كه به هنگام غفلت نفس انسان 
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 را در خود نگاه داشته و در موقع درخواست نفس، دوباره به او ها آناز صور ادراكي خويش، 

  .15)245 :، ص4 (كند مياعطا 
   صور ادراكي به هنگام رؤياي افاضه) د

، از  كنـد   مـي بندي انواع رؤياهايي كه انسان تجربه        ي خواب ديدن و تقسيم    تحليل پديده 
ار فارابي و هم در آثـار        هم در آث   مسألهاين  . هاي قديمي فيلسوفان اسالمي بوده است     دغدغه

دن پاي عقل  رؤيا را با پيش كشاني پديدهتوجه قرار گرفته و اين دو فيلسوف مورد  ابن سينا 
  . اندفعال و اتصال نفس به اين عقل در عالم خواب توضيح داده

 اين است كه برخي از قواي نفس انسان مانع فعاليت آزاد قواي ديگر ها آناجمال سخن 
ي متخيله را مشغول  ساير قوا قوه وشوند؛ مثالً در هنگام بيداري، مدركات حواسمي
 اما در هنگام خواب، عقل و متخيله از ورود پي ،داردعاليت خاص خود باز ميكند و از ف مي

 عقل را براي اتصال به مبادي عاليه و عقل شوند و اين فراغتدر پي مدركات حسي آزاد مي
كند و سپس پس از اين اتصال، عقل معارفي را از عقل فعال دريافت مي.  كندفعال مهيا مي

. كندمي) سازيشبيه(آمده را به صور خيالي مناسب محاكات  دست ه ب متخيله مدركاتي قوه
بنابراين . شوندآمده در اختيار حس مشترك قرار گرفته، رؤيت مي  پديدپس از آن، اين صورِ

رؤيا عبارت است از ديدن صوري كه عقل ما از عقل فعال به دست آورده و توسط متخيله 
  .اندرك رؤيت شدهبه صور خيالي و سپس توسط حس مشتتبديل 
 ثـم نتخيلـه، و سـببه أن العقـل            فى المنام فإنما نعقلـه أوالً      نحن إذا رأينا شيئاً   «

   .)83 :، ص9(» الفعال يفيض على عقولنا ذلك المعقول ثم يفيض عنه إلى تخيلنا
اند اي كه در رؤيا به دست آمدهشناخت نحوه و مقدار تصرف متخيله در صور معقوله

قرار در مراتب عالي، رؤيايي . د و از همين حيث، رؤيا مراتب متعدد دارداهميت زيادي دار
اين . استي اصلي شده توسط متخيله كامالً مناسب با نسخه صورت ساختهدر آن،  كه دارد

شده   اما هر قدر تصرف متخيله بيشتر باشد، صورت ساخته.گويند» رؤياي صادقانه«قسم را 
برخي از اقسام رؤيا از شدت وضوح، احتياج به بنابراين  .شودي اصلي دورتر مياز نسخه

رؤيا رسد كه تر، به جايي ميتعبير ندارند، اما برخي ديگر محتاج تعبيرند و در مراتب پايين
، )النفس( 2 :، ج7(گويند » اضغاث احالم«را از رؤياها اين قسم . نيست ديگر در خور تعبير

  ).157 :ص
   انبيا معرفت وحياني بهي افاضه) هـ

 .شودي ابن سينا، وحي ماهيتي معرفتي دارد و نوعي ادراك محسوب مي     در نظام انديشه  
او از تحليـل نظـام ادراكـي انـسان و           . شناسـانه اسـت   ي تحليل آن نيز معرفت    بنابراين شيوه 

  .رسدي او به تبيين وحي ميبررسي كيفيت ادراك و قواي مدركه
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توانند بدون ي آن ميهستند كه به وسيله» حدس«ام اي به نبه باور او، انبيا داراي قوه

معارف  به عقل فعال متصل شوند و ،ترين زمانطي مراحل عادي تفكر و استدالل، در سريع
 استعداد براي اتصال با عقل به دو كه اينتوضيح  .ناب وحياني را از اين عقل دريافت نمايند

 ، و استعداد تام،ساب و تأمل و فكر است كه قبل از تعليم و اكت،استعداد ناقص: گونه است
ي حدس ندارد استعداد ناقص خود را از طريق كسي كه قوه. كه بعد از اين امور است

كند و بعد از كمال است، كامل مي» فكر«ي قياسات و ترتيب حدود، كه همان  اقامه
همان آغاز، ي حدس گويي از ي قوه اما دارنده.گردداستعداد، به فيض عقل فعال متصل مي

 حدس وقتي ي قوه به عبارت ديگر، .استعدادش براي اتصال و دريافت فيض، كامل است
 آموزش ببيند و تالش ،اشتداد پيدا كند، انسان ديگر نيازي ندارد كه در اتصال به عقل فعال

  ). 340 :، ص7(و كوششي انجام دهد 
، با اين تفاوت كه انسان رؤيا داند به تبع فارابي، وحي و رؤيا را از يك سنخ ميابن سينا

 و قدرت  حدسي قوه، شدت ، اما نبي به سبب زاللي نفسكند ميرا در هنگام خواب تجربه 
. تجربه كند تواند چنين اتصالي با عقل فعال راي خود، در بيداري نيز مي متخيلهي قوه

، معارف گرددهنگامي كه نفس در حال بيداري با مفيض وحي، يعني عقل فعال، متصل مي
اي كه به اين طريق از عقل فعال دريافت گاه صور معقوله آن. كندوحياني را از او دريافت مي

 خواهند »وحي صريح«مانند، كه در اين صورت، اند، يا به عين معقوليت خود باقي ميشده
حروف  اشكال و در قالبكند و ي عاقله دريافت مي را از قوهها آن  نبيي متخيلهبود و يا قوه

در لوح حس مشترك انطباق مزبور  صور و اشكال در اين هنگام،. ريزد ميمناسبو اصوات 
  .16)252 :، ص5 (گردنديافته و در نتيجه، مشاهده و استماع مي

، بر كند مي حدس قوي از عقل فعال دريافت ي قوه به  نبي قدسيِ عقلِچه آن بنابراين
هاي محسوس و ملموس كالم، از خيله با صورت متي قوه متخيله فيضان پيدا كرده، ي قوه
  :كند مي حكايت ها آن

و ال يبعد أن يفيض بعض هذه األفعال المنسوبة إلى الروح القدسية لقوتها و اسـتعالئها                «
، 7(» فيضانا على المتخيلة، فتحاكيها المتخيلة أيضا بأمثلة محسوسة و مسموعة مـن الكـالم             

  .)219 :، ص)النفس( 2 :ج
  

  ي اتصال نفس به عقل فعالسينا و فارابي در نحوه  نظر ابناختالف. 5
ي ي اتصال عقل نظري انسان به عقل فعال و شيوهتفاوت ديدگاه ابن سينا در باب نحوه

 از ها آن از اختالف نظر اين دو فيلسوف در مراتب عقول و تعريف دريافت معارف از آن
در باب سينا ابني نظريه. خيزدرميب» عقل مستفاد«ي عقل نظري يا همان آخرين مرتبه
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ي فارابي، گانهكه او به جاي مراتب سه نخست اين: عقول از دو جهت با فارابي تفاوت دارد

عقل : شودي عقل قائل مييعني عقل منفعل، عقل بالفعل و عقل مستفاد، به چهار مرتبه
؛ دوم اينكه )336 تا 333: ، صص10 (هيوالني، عقل بالملكه، عقل بالفعل و عقل مستفاد

تفسير او از مراتب عقول با تفسير فارابي متفاوت است و اين تفاوت به ويژه در باب عقل 
  . كندي او را از فارابي جدا ميمستفاد، نظريه
اين قوه در هر . است» عقل هيوالني«ي عقل نظري سينا، نخستين مرتبه به باور ابن

ي زي از كماالت و معقوالت را نيافته، در مرتبهچيهنوز عقل هنگامي كه .  وجود دارديانسان
ي عقل هيوالني، خالي از عقل انسان در مرتبه.  محض استي قوه كه ،عقل هيوالني است

معقوالت اوليه يا همان  شودعقل مياين هر صورتي است و اولين معارفي كه نصيب 
اده از حد و قياس عقل انسان بديهيات را با فيض عقل فعال و بدون استف. بديهيات است

  .كندكسب مي
هنگامي كه معقوالت اولي در عقل حاصل شوند، . است» عقل بالملكه«ي دوم مرحله

اي است حقايق اوليه» معقوالت اولي«مراد از . شود ميعقل هيوالني به عقل بالملكه مبدل 
تر، به عبارت دقيق. توانيم حقايق ديگري را نيز به دست آوريم ميها آنكه به كمك 

 مانند كنيم، را بدون برهان، تصديق ميها آنقضايايي بديهي هستند كه » معقوالت اولي«
هاي عقل به  اين معقوالت، در واقع، نخستين سرمايه. »تر استكل از جز بزرگ «كه اين

 توانايي اكتساب معقوالت ثانيه يا همان معارف اكتسابي ها آنآيند و عقل به كمك شمار مي
  ).99 :، ص11( حد و قياس است ها آنآورد كه راه تحصيل ميرا به دست 

  به نحوي در ذهن _ عالوه بر معقوالت اولي _ي سوم، صور معقولِ كسبي در مرتبه
اند و هر وقت نياز  رجوع نكرده، بلكه نزد او انباشته شدهها آنحاضرند كه ذهن بالفعل، به 

عقل «اين مرتبه از عقل، .  را تعقل نمايدها آن رجوع كند و ها آنتواند به داشته باشد، مي
  .عقل در اين مرتبه، حقايق را در خود دارد، ولي به حالت فعال درنيامده است. است» بالفعل

ها را بالفعل تعقّل كند و نيز تعقّل خود را هم اگر عقل به حالت فعال درآيد و اين صورت
  ).137 -136 :، صص31(تحقق يافته است » عقل مستفاد«تعقل كند، 

چنان نيست كه عقل بالفعل  سينا ابني مهم بايد توجه كرد كه در نظر البته به اين نكته
نفسه و تنها با حد و قياس به معارف مكتسب دست يابد؛ بلكه عقل از طريق حد و برهان  في

اي هاز نظر او، عقل بالفعل مرتب. شود تا معرفت به او افاضه گرددو با تأمالت خود، آماده مي
كند تا معرفت به او افاضه شود؛ اما ي ناطقه است كه نفس با آن تعقل و تأمل مياز قوه

ي پس عقل مستفاد مرتبه. نامدشده را شيخ الرئيس عقل مستفاد مي همان معرفت افاضه
  : ديگري از عقل نيست، بلكه همان معارف مكتسبه و افاضه شده از عقل فعال است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


88 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 للنفس أن تعقل بها ما تشاء، فإذا شاءت اتصلت و فاضـت فيهـا               تحصلالتي  و هو القوة    «

الصورة المعقولة، و تلك الصورة هى العقل المستفاد بالحقيقة، و هذه القوة هى العقل بالفعـل                
، 7(» و أما العقل المستفاد فهو العقل بالفعل من حيث هو كمـال   .فينا من حيث لنا أن نعقل     

  ).99: ، ص11 و 219  :، ص)النفس( 2 :ج
ي عقل مستفاد فارابي، كه در آن، شود كه مرتبهبعد از بيان اين توضيحات، آشكار مي

ي عقل  صور معقولهي عقل فعالْشود و صور معقولهنفس انساني با عقل فعال متحد مي
عبارت است از همان  سينا ابنآيد، در نظر گردد و معرفتي شهودي پديد ميانسان مي

 ي وي رابطه. شود و تكميل استعداد، به عقل بالفعل افاضه ميصوري كه بعد از تحصيل
» فعل و انفعال«ي ي مراحل، از مقولهميان عقل نظري انسان و عقل فعال را در همه

  . داند، نه اتحاد مي
 يا شيئي از شيء كند مي در هر فعل و انفعالي، شيئي در شيء ديگر تأثير كه اينتوضيح 

از اين رو، . يك از اين دو شيء يا موجود نفساني است يا جسمانيپذيرد و هرديگر تأثير مي
  :توان تصور نمودچهار صورت از فعل و انفعال را مي

مانند تأثر بعضي از عقول مفارق در برخي ديگر و يا تأثر : فعل نفساني در نفساني) الف
  ب يا بيداري؛ در نفوس بشري در خوا از برخي ديگر و مانند تأثير اين عقولها آنبرخي از 

مانند تأثير قواي نفساني در عناصر اربعه كه موجب : فعل نفساني در جسماني) ب
  ؛شود ميپيدايش مركبات معدني و نباتي و حيواني 

  د تأثير صور مستحسن در نفوس بشري؛مانن: فعل جسماني در نفساني) ج
  .مانند تأثير برخي از عناصر در برخي ديگر: فعل جسماني در جسماني) د

 كه ارتباط ميان نفس و عقل فعال از قبيل تأثير نفساني در كند ميابن سينا تصريح 
   ). 223- 222 :، صص5(نفساني است 
 صور ادراكي به عقل نظري ي افاضهتوان چنين گفت كه بندي اين بحث، ميدر جمع

  :آدمي از سوي عقل فعال، به سه صورت ممكن است
ت به نحو لف و بساطت در عقل فعال موجودند، عقل جا كه تمام صور موجودا از آن) الف

ر را ي انعكاس و انتقاش آن صو، زمينه»اتصال و اتحاد با عقل فعال«تواند با نظري انسان مي
  در لوح ذات خود فراهم نمايد؛

ي انساني منتقل  به نفس ناطقه،»از طريق اشراق« صور موجود در عقل فعال) ب
تابد و در بازتاب اين نور، عقل از عقل فعال بر نفس انساني مي بدين نحو كه نوري ،وندش  مي

تواند صور حقايق را در جهان عقل فعال نظري به تناسب استعداد و توانايي خود، مي
  .مشاهده كند
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 شود، به نحوي كه بقايش به » فاني،در عقل فعال«تواند ي انسان مينفس ناطقه) ج

ر نقشي كه در عالم عقل فعال موجود است در عالم در اين صورت، ه. بقاي عقل فعال باشد
  .عقل نظري نيز نمودار است

 فيلسوفاني چون فارابي است كه اتحاد نفس را با عقل فعال  نخست، از آنِي نظريه
 سوم ي نظريهو  ابن سينا است كه به اتحاد قائل نيست؛از آنِ دوم ي  نظريه؛دانند ميممكن 

گويد پيدايش صور ادراكي  است كه مي،مالصدرايعني فيلسوف بسيار متأخرتر، مخصوص 
 بلكه ،است و نه از طريق اشراق) ي اولنظريه(ي آدمي نه بر سبيل ترشح در نفس ناطقه

گذرد و در مراتب  نفس ناطقه در سير تكامل جوهري و وجود خود، از روي ذات خود مي
گونه كه هستند  اشيا را همانتواند حقايق مي،گردد و در اين صورتوجودي باالتر فاني مي

  ).645 و 644 :ص، ص3(مشاهده كند 
  

  نگاهي اجمالي بر انتقادات متفكران بعدي. 6
عقل فعال چه در ساحت ماهوي و چه در ساحت وجودي خود، مورد انتقاد و انكار 

 به عنوان مثال، ابوالبركات ماهيتي به نام عقل. اي از فالسفه و متكلمان واقع شده است پاره
فعال را مورد تشكيك و حتي انكار قرار داده، لزوم عامليت آن براي فعليت نفس و ادراكات 

 فخر رازي و غزالي ؛)152-150:، ص3 :ج و 411: ، ص2: ج، 13(نفس را نفي كرده است 
ي فيض و  و با انتقاد از اصل نظريهدانند ميسينا براي اثبات عقل فعال را كافي ن استدالل ابن

ي آن نيز كه اثبات عقل فعال و وظايف وجودي او است، تن واحد، به نتيجهي القاعده
حكمايي كه از ). 141- 129 :، صص26 و 420 تا 419 : ص،20؛ 282 :، ص19(دهند  نمي

ي عقول مجرده را گانه سه، جهات كثرتاند كردهاين زاويه بر جايگاه عقل فعال ايراد وارد 
پرسند  و ميكنند مي از سوي عقل فعال ناكافي قلمداد  وجودي نامتناهيِبراي صدور صورِ

ي وجودي اين عقل رخ داده كه بر خالف عقول مافوق چه خصوصيتي ناگهان در مرتبه
  همه شيء را از خود صادر كند؟  تواند اينخود، مي
غزالى اين .  مورد ترديد و انتقاد قرار گرفته استي وحي نيزپديده عقل فعال در نقش
و فخر رازى ) 215 :، ص26(دهد  اى خاص نسبت مى تنها به خداوند و يا فرشتهنقش را 

 :، ص4 :، ج18( داند  مطلق و انكار حقيقت مىيپذيرش چنين نظرى را مبدأ سفسطه
256(.  

نيز با اين سؤال رو  صور كلى به نفس ي افاضه فعال در ادراكات عقل نظرى و عقلنقش 
مبدأ صدور صور و كليات عقلى ي كه دارد ت محدودبا جهااين عقل  كه چگونه به روست
داند   سهروردى عقل فعال را حافظ صور كلى نمى.)283 : ص،2 : ج،19( گيرد؟ قرار مى

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


90 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
دهد   نقش معرفتى آن را مورد اعتراض شديد قرار مىركاتو ابوالب) 66 ـ 65 :، صص22(
  ).411-410:، صص2 : ج،13(

  
  گيريبندي و نتيجهجمع. 7

 فعليت ي قوهات  و نفس را داراي جزييبر خالف افالطون، مبدأ سير معرفت را ارسطو . 1
جا كه در نظام فكري او همواره ماده از صورت و  اما از آن. دانستبخشيدن به صور كلي مي

 انساني و قوه از فعل متمايز است، به عقلي ديگر به نام عقل فعال قائل بود كه عقل منفعلِ
  .رساندات عالم را به فعليت ميجزييود در  موجي قوهصور كلي بال

 پس از او به عبارتي كه از ارسطو در باب عقل فعال به جاي مانده، از سوي شارحانِ. 2
برخي عقل فعال را سويه و حيثيتي ديگر از نفس انسان : دو گونه تفسير شده است

ي اسالمي و در فهفالس. اند كردهاند و برخي آن را موجودي جدا از نفس بشر تلقي  دانسته
  . فارابي و ابن سينا در گروه دوم جاي دارندها آنرأس 
 ي افاضهي فارابي موجودي است مفارق و غير جسماني كه با عقل فعال در انديشه. 3

قدر ارتقا انسان، آن را به فعليت رسانده و آن) هيوالني(صور معقوالت به عقل منفعل 
» مستفاد« عقل  استعقلي كه به اين مقام رسيده. انددهد كه به مقام اتحاد با خود برس مي

  .باشد مينام دارد و اين عقل توانايي اخذ معارفي از جنس شهود و وحي را دارا 
طبق اين . شود ميتبيين » الواحد«ي  قاعدهجايگاه وجودشناختي عقل فعال در پرتوِ. 4

لمبادي يا واجب الوجود مراتبي طولي است كه از مبدأ اقاعده، نظام هستي داراي سلسله
به ،، در آخرين حلقهها آن طولي و افالك مربوط به آغاز شده، پس از صدور عقول مجرد 

عقل فعال فيضى را كه توسط عقول واسطه از خداوند دريافت . عقل فعال رسيده است
كند و سبب كثرت عالم مادى و ايجاد هيولى، عناصر  افاضه مىمادي  به موجودات نمايد مي
 ارتباط جهان مجردات و عالم ي ه حلق،لبدون عقل فعا. گردد بعه، مركبات و نفوس مىار

 بدون ، كه واحد حقيقى است،رود و بحث ربط موجودات كثير با خداوند ماديات از بين مى
  .ماند تبيين باقى مى

 كسب معرفت بدون مفروض گرفتن موجودي مفارق و ،سينا ي ابندر نظام انديشه. 5
.  ممكن نيست،ور كلي و معقول را پس از مهيا شدن نفس، به او افاضه كندقدسي كه ص

: اند ازدهد كه عبارتشناختي را به عقل فعال اختصاص مي يس پنج نقش معرفتيالر شيخ
 معقوالت ثانيه به عقل ي افاضه بديهيات و معقوالت نخستين به عقل هيوالني، ي افاضه

 صوري كه در ي افاضه هنگام غفلت نفس از اين صور، ي صور ادراكي نفس بهبالملكه، ذخيره
  . صور كلي وحياني به نفس نبيي افاضهآيد، و رؤيا به ادراك انسان درمي
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ي اتصال عقل سينا در تعداد مراتب عقل نظري، ماهيت عقل مستفاد و نحوه ابن. 6

 مورد  نظريِاو يك مرتبه به مراتب عقل. انسان به عقل فعال با فارابي اختالف نظر دارد
اي مستقل، بلكه حيثيتي ديگر از عقل بالفعل ي فارابي افزود، عقل مستفاد را نه مرتبهاشاره

فعل «، بلكه به نحو »اتحاد«ي ارتباط عقل بشر با عقل فعال را نه به نحو قلمداد كرد و نحوه
  .تبيين نمود» و انفعال

از ميان منتقدان، .  او مصون نماند سينوي از انتقادهاي تند متفكران بعد ازعقل فعالِ. 7
براي انجام فعال برند و برخي در توانايي عقل ي الواحد را زير سؤال ميبرخي اساس قاعده

ي  ي صدور كثرت از وحدت در فلسفهچنين پيوند نحوه  هم.اين حجم از افعال ترديد دارند
 كاري ،سازد مي دوچندان ابن سينا با طبيعيات قديم، لزوم بازسازي و نوسازي اين نظريه را

ي صدرالمتألهين، تا حدي سامان  ي اشراقي سهروردي و حكمت متعاليه كه بعدها در فلسفه
گر  تري از نظام طولي هستي در ديدرس ذهن پرسش تر و منسجم يافت و تصوير معقول

   .آدمي قرار گرفت
  

  ها يادداشت
1. reminiscence 

ي صور سينا در اثبات افاضه به با استداللي است كه بعدها ابن استدالل ارسطو بسيار مشاجا ايندر . 2
  .دهدادراكي از سوي عقل فعال ارائه مي

3 .Theophrastus نام وي  كه پيش از ميالدسوم و چهارم يهفيلسوف و دانشمند يوناني در سد 
وي . تدر منابع اسالمي به صورت ثاوفرسطيس و ثاوفريسطس و ثافرطوس و ثافرطيس نيز آمده اس

 مكان و عقل، يه ارسطو پرداخت و در بسياري موارد، از جمله در باريهبه موضوعات مورد عالق
  ).، ذيل همين مدخل13 (آراي او را نقد يا تكميل كرد

4 .Themistius در قرن چهارم قبل از ميالد فيلسوف، مدرس، خطيب توانا و سياستمدار پرنفوذ 
، 13(عال از كتاب ارسطو در تاريخ فلسفه تأثيرگذار بوده است كه شرح او بر فصل مربوط به عقل ف

  ).ذيل همين مدخل
5 .Ammonius گذار مكتب   اول قرن سوم و پايهي از حكماي قديم اسكندريه در نيمه

  ).»ساكاس«ي  ، ذيل واژه14 ( معروف استفلوطينِ نوافالطونيان و استاد
6 .Franz Brentano در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم كه  شناس آلمانيفيلسوف و روان

 هوسرل و فرويدگيري افكار  در شكل و آرايش  مدرسي وي داشتي توجه خاصي به ارسطو و فلسفه
  .تأثيرگذار بوده است

 و مراجعه به متون ارجاع داده شده در آن 12ي  اين داليل با استفاده از محتواي منبع شماره. 7
  .ه استآوري شدكتاب جمع

8. Alexander of Aphrodisias                        9. sprit  
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سينا تفاوتي ميان عقل بالملكه و عقل بالفعل وجود ندارد و اين  ي فارابي بر خالف ابندر انديشه. 10
  و هيوالنياًو لهذا العقل مراتب يكون مرة عقالً«: دو عنوان به يك مرتبه از عقل نظري داللت دارد هر
  ). 374: ، ص2(»  مستفاداً عقالً بالملكة و مرةً عقالًمرةً
  و51 و 50: ، صص23؛ 531: ، ص14؛ 420 و 419: ، صص20؛ 409-402: ، صص8: ك.ر. 11
  .205 و 204: ،  صص2: ، ج24 ؛386 و 385 :صص

 تعلّم و نجده في االطفال خاليا عن كل صورة عقلية ثم نجد فيه المعقوالت البديهية من غير... «. 12
و . فال يخلو إما ان يكون حصولها فيه بالحس و التجربة و إما ان يكون بفيض الهي يتّصل. ال تروئة

لكن ال يجوز أن يكون حصول هذه الصورة العقلية األولى بالتجربة إذ التجربة ال تفيد حكما ضروريا إذ 
ي تصديقنا بالبراهين اذا صحت فان و كذلك القول ف. ... ء مخالف لحكم ما أدركته ال تؤمن وجود شي

 فهو اذن و االول مستفادان ...اعتقاد صحتها ليس يصح بتعلّم و إلّا فذلك يتمادى الى ما ال يتناهى 
. من فيض إلهي متّصل بالنفس النطقية و تتّصل بها النفس النطقية فتحصل فيها هذه الصورة العقلية

في ) ق نفسها( الصورة العقلية الكلّية لم يمكن ان ينقشها و هذا الفيض ما لم يكن له في ذاته هذه
و أي ذات  فيه صورة عقلية فهي جوهر غير جسم و ال في جسم . فاذن هي في ذاته. النفس الناطقة

  .»قائم بذاته
» معقوالت ثانيه منطقي يا فلسفي« در اصطالح فالسفه چه آن جا اينمراد از معقوالت ثانيه در . 13

  .ود نيست؛ بلكه مقصود معلومات نظري و غير بديهي استشخوانده مي
 ذلك و عليه، شأنه هذا جوهر   نارةإب الفعل لىإ القوة من تخرج ايضاً نساناإل فى النظرية القوة نإ«. 14
 ياهإ يفيده الذى الفعل هذا و البذاته الفعل يفيده ءبشيى   الإ الفعل لىإ القوة من اليخرج ءالشيى نّأل
 هذا فذات المعقوالت   صور جوهر من فيها يطبع و النفس يفيد ءشيى هيهنا ذنإف معقوالته،   صورة هو

 تخرج و بالقوة   التى العقول لىإ بالقياس يسمى الشيى هذا و ... المعقوالت صور عنده المحالة ءالشيى
  .»فعاالً عقالً الفعل لىإ منها
ولة بالذات إذ هو جوهر عقلي بالفعل إذا وقع بين  عن جوهرنا فيه الصور المعق خارجاًهاهنا شيئاً«. 15

فيها الصور العقلية الخاصة بذلك االستعداد الخاص ألحكام ]  منه[نفوسنا و بينه اتصال ما ارتسم 
و إذا أعرضت النفس عنه إلى ما يلي العالم الجسداني أو إلى صورة أخرى انمحى المتمثل  .خاصة

ت يحاذى بها جانب القدس قد أعرض بها عنه إلى جانب الحس الذي كان أوال، كأن المرآة التي كان
  .»ء آخر من األمور القدسية و هذا إنما يكون أيضا إذا اكتسبت ملكة االتصال أو إلى شي

 التخيل ة الملك و قوةفالنبى صلى اللّه عليه و آله و سلم يتلقى علم الغيب من الحق بواسط«. 16
 فتنتقش تلك و االشكال المختلفة و تجد لوح النفس فارغاً الحروف ةتتلقى تلك و فتصورها بصور

فنحن نرى األشياء بواسطة ...   بشرياً و يرى شخصاً منظوماًالعبارات و الصور فيه فيسمع منها كالماً
القوى المظاهرة و النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم يرى األشياء بواسطة القوى الباطنة و نحن نرى 

  .»صلى اللّه عليه و آله و سلم يعلم ثم يرىثم نعلم و النبي 
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