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Recognition of the Separate Substances in the View of 
Avicenna and Thomas Aquinas

[Aquinas ST; 1975] Summa contra gentiles: book one (God) [Aquinas ST; 1976] Summa 
contra gentiles: book two (Creation) [Aquinas ST; 1984] Truth [Avicenna; 1984] The 
beginning and the resurrection [Avicenna; 1987] Definitions [Avicenna; 1992] Discussions 
[Avicenna; 2000a] Comments [Avicenna; 2000b] Salvation from drowning in the sea of 
misguidance [Avicenna; 2000c] Rescue [Avicenna; 2006a] Theology from the book of 
healing [Avicenna; 2006b] The Soul from the book of Healing [Avicenna; 2007] Al-Shefa 
[Brehier E; 2001] Historie de la philosophie: L’Antiquité et le Moyen Age, III: Le Moyen Age 
et la Renaissance [Ross WD, editor; 1924] Aristotle’s metaphysics

How to recognize the separate substances given by Avicenna and Thomas Aquinas? Including 
metaphysical issues is the issue of the separate substances and how to recognize the separate 
substances. The complexity of the discussion of recognizing separate substances is that 
philosophers offer different and sometimes conflicting opinions when considering and 
reflecting on them. Among the medieval thinkers are Avicenna and Thomas Aquinas, each of 
them, by mentioning several reasons, expresses two opposing views regarding the recognition 
of the separate substances; As in some cases, they consider it possible for the human soul to 
know separate substances, and in some cases, they do not consider the human soul to be able 
to know. However, the views of the two thinkers are hesitant and inconsistent, but by analyzing 
their views and following the presentation of a dual division for cognition, that is, cognition 
of truth and true cognition, the apparent conflict can be resolved and finally, declare that 
according to both thinkers, the human soul can know the truth of the separate substances, 
with the difference that according to Avicenna, knowing the truth depends on the impartiality 
of the external active intellect, while according to Aquinas, knowing the truth requires the 
help of the inner active intellect.  On the other hand, both thinkers agree that the human soul 
can’t know the true essence of the separate substances; rather, true knowledge belongs to the 
separate substances and God. Finally, true knowledge separate substances cannot be achieved 
by acquiring knowledge.
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 ینیو توماس آکوئسینا  ابنشناخت جواهر مفارق از نظر 
 

  *انیساوج یعبد نینوش
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ، فلسفه گروه

 

 چکيده

 یبحث شناخت جواهر مفارق تا حدّ  یدگیچیمسأله جواهر مفارق و نحوه شناخت مفارقات است. پ عه،یمابعدالطباز جمله مسائل 

 انه،یدوره م شمندانی. از جمله انددهندیرا ارائه م یو تأّمل در باب آن، آراء متفاوت و گاه متعارض یهنگام بررس لسوفانیاست که ف

چند دو نظر مقابل در خصوص  یو شواهد یلیبا ذکر دال شانیاز ا کیاشاره کرد که هر  ینیآکوئ ماسو توسینا  ابنبه  توانیم

 یو در موارد دانندیممکن م ینفس انسان یموارد شناخت جواهر مفارق را برا یچنانکه در برخ دارند،یشناخت جواهر مفارق اعالم م

و به  شانیآراء ا لیاما با تحل دینمایمرّدد و ناسازگار م شمندیآراء دو اند اگرچهوصف  نی. با ادانندیرا قادر به شناخت نم ینفس انسان

 تیرا مرتفع ساخت و در نها یتعارض ظاهر  توانیم ،یقیو شناخت حق قتیشناخت حق یعنیشناخت،  یبرا یُثنائ میدنبال ارائه تقس

 ابنتفاوت که از نظر  نیبا ا ؛جواهر مفارق است تقیحققادر به شناخت  ینفس انسان ،شمندیاعالم داشت که به اعتقاد هر دو اند

مستلزم ِاعداد عقل فعال  قتیشناخت حق ،ینیاست، حال آنکه از نظر آکوئ یرونیمنوط به افاضه عقل فعال ب قتیشناخت حقسینا 

 ریپذامکان یانسان فسن یجواهر مفارق برا یقیشناخت حق نکهیاتفاق نظر دارند بر ا ،شمندیهر دو اند گرید یاست و از سو یدرون

 یقیبه شناخت حق توانینم یعلم حصول قیاز طر نکهیا تیمختص جواهر مفارق و خداوند است و در نها یقیبلکه شناخت حق ست،ین

  مفارقات نائل شد.

 

 ینیآکوئ ،نایس ابنی، قیحق شناخت، قتیحق شناخت ق،جواهر مفار  واژگان:کليد

 

 

 

 

  

 

 مقدمه

غیرمادی و مجّرد مانند  ،نفس انسانی نسبت به جواهر مفارق از جمله مسائل فلسفه اولی، مسأله نحوه شناخت

نیاز از و مجرداتی است که هم به لحاظ ِقوام خارجی و هم به لحاظ تعریف بی )یا به تعبیری فرشتگان(عقول 

 اند.ماده

 ,Ross] گویدنماید، چنانکه میشناخت این قبیل از امور، از نظر فیلسوفی مانند ارسطو، َسهِل ُممتنع می

1924: II. 993b. 1] : 

این واقعّیت از اینجا و  ت از یک جهت دشوار است و از یک جهت آسانقتحقیق درباره حقی«

از این جهت آسان و  تواند به حقیقت، به قدرِ کافی دست یابدپیداست که هیچ فردی نمی

 ؛ »ماندها، حقیقت از نظر همۀ آدمیان پنهان نمیاست که با تمام دشواری

 : کندی اشاره میو

، در خوِد ما باشد، نه در امور و اشیاء؛ چه همان حالتی را که شاید عّلت دشواری مورد بحْث «... 

چشم خّفاش در برابر روشنایی روز یا خورشید دارد، ِخَرِد موجود در نفِس ما، یعنی عقل، در برابر 

 » اشیایی دارد که بر َحَسِب طبیعتشان آشکارترین اشیاءاند.

تمثیل ارسطو و تشبیه عقل انسان به چشم خّفاش، حاکی از ناتوانی نفس  که توان گفتاین وصف می با

 انسانی از شناخت جواهر مفارق است.

 پژوهشی اصيلنوع مقاله: 

 ۲۲/۰۹/۱۴۰۰ تاريخ دريافت:

 ۱۴/۱۰/۱۴۰۰ تاريخ پذيرش:

 ۰۶/۱۱/۱۴۰۰ تاريخ انتشار:

 noushinas@yahoo.comل: نويسنده مسئو*

 رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز  ،یگروه فلسفه، دانشگاه آزاد اسالمآدرس مکاتبه: 

 -فکس:  -: تلفن
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درباره مطالعه آثار فیلسوفان پس از ارسطو نیز بیانگر این مطلب است که آراء ارسطو در باب شناخت و به ویژه 

سینا  ابنبر پیروان او نیز سایه افکنده است. به نحوی که دو فیلسوف دوره میانه یعنی  شناخت جواهر مفارق،

ای ُمتَقن، نفس انسانی و توماس آکوئینی نیز هر یک با روش خاّص خود و البته گاه با اشاره و بدون ارائه ادّله

چه هر دو اندیشمند ناتوانی نفس یابند. نکته حائز اهمیت این است که اگررا از شناخت جواهر مفارق ناتوان می

دارند که نفس قادر به شناخِت پذیرند، اما در برخی آثار خود به صراحت اعالم میدر شناخِت جواهر مفارق را می

اقسام شناخت و شدن جواهر مفارق است. اثبات عدم تعارض درونی آراء هر یک از ایشان منوط به روشن

است. با توجه به تفکیک دو نوع شناخت و نیز با عنایت به معانی تفکیک شناخت حقیقی از شناخت حقیقت 

گونه را حّل، سازگارِی اظهارات پارادوکستوان عالوه بر مقایسه آراء دو اندیشمند و ارائه راهمختلف ماهیت، می

 اثبات نمود.

 

 سینا ابنُطُرق مختلف حصول شناخت عقلی از نظر 

شود و ِعَلل متفاوتی در پیدایش این از طرق مختلف حاصل می ١که شناخت آیدچنین برمیسینا  ابناز اظهارات 

» علل و اسباب«، »معلوم«توان به های مختلف شناخت، میاند. از جمله عوامل دخیل در پیدایش راهها دخیلراه

عقلی، در مرتبه اول ، راه رسیدن به شناخت سینا ابنتوان گفت از نظر اشاره کرد. به بیان دیگر می» ُمعرِّف«و 

خود بر دو » معلوم«و مشاهده و توجه به آن، توسط نفس انسانی است. اما از آنجا که » وجوِد معلوم«منوط به 

پذیرد. قسم مادی و مجّرد، قابل تقسیم است، شناخِت حاصل از این دو نوع معلوم نیز به دو طریق صورت می

شوند و سرانجام عامل چهارم سبب حصوِل شناخت عقلی می است که به نوبه خود» علل و اسباب«عّلت سوم، 

 است.» تعریف«جهت حصول شناخت عقلی، 

حصول شناخت عقلی از چهار طریق  که توان گفتترتیب با توجه به عوامل مختلف شناخت، می بدین

 پذیر است که عبارتند از:امکان

در این راه از ادراک حّسی  و نفس اهده معلوم استمربوط به حضوِر معلوم و مشکه  . ادراک عقلی از راه تجرید۱

 .[Avicenna, 1992: 39] گیردو خیالی نیز کمک می

 نیاز از ادراِک حّسی و خیالی است.ینفس در این راه بکه  . ادراک عقلی از راه توجه به معلوم مجرد۲

 منظوربهاما  ؛ِی پیشین استاساس تعریف بر تصورات بدیهی و تصورات اکتساب ،. ادراک عقلی از راه تعریف۳

ف باشد، تعریف به  دستیابی به شناخت شفاف و روشن، بهترین نوع تعریف که بیانگر تمامی خصوصیات ُمعرَّ

به آن » برهان از شفا«در کتاب سینا  ابن. این راه همان راهی است که [Avicenna, 2007: 52] حّد تام است

 ,Avicenna] آوردری بر تصور اجزاء حّد یا رسم، سخن به میان میکند و از ضرورت توّقف تصور نظاشاره می

2007: 52]. 

تواند به شناخت حقایق و لوازم نفس تنها به واسطه این راه می :. ادراک عقلی از راه علل و اسباِب معلومات۴

، زیرا ادراک از [Avicenna, 2000a: 88] پذیر نیستالبته این راه برای نفِس انسانی امکانو  شود نائلاشیاء 

راه علل مختص مفارقاتی است که هیچ نوع تعّلقی به ماده ندارند و معلوم نزد آنها حاضر است، حال آنکه نفس 

 انسانی به واسطه تعّلق به ماده، در مقامی نیست که قادر به شناخت از این طریق باشد.
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 در باب اثبات شناخت جواهر مفارقسینا  ابنآراء 

 ;Avicenna, 2006b: 147] سینا از آنجا که مجردات عبارتند از ماهیاتی برهنه از مادهاز نظر ابن 

Avicenna, 1987: 22]  اخذ صور معقول از آنها، از انجام فعل تجرید  منظوربهو لواحق مادی، عقِل نظری

 ;Avicenna, 2006b: 327; Avicenna, 2006a: 147; Avicenna, 2000b: 333] نیاز استبی

Avicenna, 1984: 103]شوند، زیرا اگر ذاِت جوهر ، اما خوِد ذاِت جواهر مجرد، موضوِع عقل نظری واقع نمی

 آید:دو تالی الزم می مجرد بنفسه (به خودی خود) صورت برای نفس انسانی شود، آنگاه

 بالفعِل نفس نسبت به همۀ امور؛شدن صور در نفس و عالمِ  اوًال: حصول تمام

هر دو تالی از نظر وی فاسد و  ماندن سایر نفوس از آن ذاتبهرهگرفتن ذاِت مفارق به یک نفس و بی ثانیًا: تعّلق

این صورت ذات مجرد است که در نفس انسانی  که توان گفت. بنابراین می[Avicenna, 2006a: 147] است

انطباع صورت ذات  و نه خوِد ذات و [Avicenna, 2006a: 148; Avicenna, 2000a: 232] شودمنطبع می

 اخت جوهر مجرد از نظر ابن سینا است.نمجرد در نفس، به معنای ش

دارد که حکم این دسته از صور نسبت به در خصوص شناخت جوهر مفارق اظهار میسینا  ابن ،از سوی دیگر

صور حاصل  برخالفنفس، مانند حکم سایر صور معقول است، جز اینکه هر یک از ُصَوِر حاصل از جواهر مفارق، 

. اگرچه ابن سینا در این عبارت به [Avicenna, 2006a: 148] ق به ماهیاتی منحصر به فردانداز تجرید، متعل

 .کندینم، اما دلیلی بر مسأله اقامه کندیمامکان شناخت جواهر مفارق اشاره 

 در باب نفی شناخت جواهر مفارقسینا  ابنآراء 

نیاز از ادراک حّسی و معلوِم مجرد (مفارقات) که نفس جهت شناخت آن بیدر خصوص نحوه شناخت سینا  ابن

کند که عقل انسانی از اعالم می» نفس از شفا«آورد، بلکه در کتاب خیالی است، دالیل صریحی به میان نمی

و مقصود وی از  [Avicenna, 2006b: 426] ادراک اشیاء بسیار قوی به دلیل شدت و قوت آنها، قاصر است

 شیاء بسیار قوی، جواهر غیرمادی است. ا

گوید: اگر شناخت لوازم و داند و میوی در جایی دیگر شناخت حقیقت را منوط به شناخت لوازم و خواص می

آید که پس از شناخت حقیقت، همه لوازم و خواّص یک شیء، منوط به شناخت حقیقت آن باشد، الزم می

 :Avicenna, 2000a] پذیرددر شناخت عکِس این حالت صورت می که خواّص آن نیز شناخته شود، در حالی

95]. 

دارد که به واسطه ادراک گونه اظهار میکند و اینوی در مورد دیگر به کّلی شناخت ذات و ماهیات را رد می

 شود، بلکه تنها شناخِت برخی لوازم، افعال، تأثیرات و خواِص عقلی، شناخِت ذات و ماهّیت امور حاصل نمی

از نظر وی آنچه نفس در تجرید  ،و به بیان دیگر [Avicenna, 2000a: 94] پذیر استذات است که امکان

کند، لوازم ذات و ماهّیت است، نه خوِد عقل فّعال اخذ می ،عقلی بدان توجه دارد و نیز آنچه به واسطه فیض

نها لوازم ماهیت امور مجرد، ماّدی ت ،کند که عقل فّعالاشاره می همچنین. [Avicenna, 2000a: 34] ماهیت

ل را به نفس افاضه می ؛ اگرچه خود (عقل فعال) به [Avicenna, 2000a: 34] کند و نه ماهیت آنها راو ُمَخیَّ

کلیه ماهیات و لوازم عاِلم است و  ه، ب[Avicenna, 2000a: 19 & 143] دلیل شناخت از راه اسباب و علل

 .[Avicenna, 2000a: 25 & 153 & 155] ردصورت ماهّیات را نیز در خود دا



 ۲۹۱ ینیو توماس آکوئ نایس شناخت جواهر مفارق از نظر ابن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Philosophical Thought                                                                                                              Volume 1, Issue 4, Fall 2021 

دارد که شناخت حقیقی، شناختی است که در آن معقول، از راه اسباب و علل وی همچنین به صراحت اعالم می

که  [Avicenna, 2000a: 19] شود و این نوع از شناخت، مختص واجب و عقوِل مفارق استخود شناخته می

 Avicenna, 2000a: 19 & 21] باب و علل، کّلی، ثابت و فسادناپذیر استعلم آنها به واسطه حصول از راه اس

& 23-24; Avicenna, 2006a: 415]. 

 

 آکوئينیُطُرق مختلف حصول شناخت عقلی از نظر 

 دالیل آکوئینی بر اثبات شناخت امور ُمفارق

رود و پس از بیاِن نمودن نحوه شناخت نفس، نخست به سراغ متعلَّقاِت شناخت میروشن منظوربهآکوئینی 

بندی پردازد. بر اساس دستهبه آنها میاقسام متعلَّقات به بحث و بررسی مبسوط نحوۀ درک نفس انسانی نسبت 

) اند: الفبل تقسیمدر مرحله اول به دو دسته کّلی قا طور کّلی، متعلَّقاِت شناختبه که توان گفتآکوئینی می

دسته اّول یعنی امور بیرون از نفس خود به دو قسم، تقسیم  .امور دروِن نفس )ب ؛امور بیرون از نفس

را » روابط بین امور«و » واقعّیت«از نظر وی عالوه بر جواهر مفارق، اموری مانند که  مجردات و اتیمادّ شوند: می

 .[Aquinas, 1976: 66. 4] شودنیز شامل می

 گوید: ورزد، از جمله اینکه میآکوئینی در برخی آثار خویش به اثبات شناخت امور مفارق مبادرت می

شوند، به واسطه تصاویری که در نفس چیزهای غیرقابل رؤیت که توسط خدا، آشکارا دیده می«

 [Aquinas, 1976: 66. 4] »شوند.شوند، درک و شناخته میساخته می

 دارد که: و در جای دیگر اظهار می

 [Aquinas, 1976: 15. T] »پذیر است.درک مستقیِم حقیقت از طریق نیروی فهم امکان«

 گوید: و یا می

توان به حسب مفهومی عام و نه به حسب ماهیت از طریق صور ُمکَتسب از امور مادی می«

 [Aquinas, 1984: 88. 2. ad 4] »نوعی، شناختی نسبت به فرشتگان حاصل کرد.

 دالیل آکوئینی بر نفی شناخت جواهر مفارق

اثبات عدم توانایی  منظوربهغالب آراء آکوئینی بر عدم توانایی نفس بر شناخت جواهر مفارق داللت دارد. وی 

 کند:)دهد (سه مسأله را طرح و بررسی مینفس بر ادراک جواهر مجرد، سه مسأله را مورد بررسی قرار می

 مسأله اول: 

 آیا نفس انسانی در حیات کنونی قادر به درک بالذاِت جواهر غیرمادی است؟

 مسأله دوم: 

 شود؟ نائلتواند از راه شناخِت امور مادی یا محسوسات، به درِک کامل جواهر غیرمادی آیا نفس انسانی می

 مسأله سوم: 

 تواند خدا را بشناسد؟آیا نفس انسانی می
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 مسائل پاسخ به

 پاسخ آکوئینی به مسأله اّول

عدم توانایی نفس بر ادراک جواهر مفارق، دالیل متعددی ارائه  اثبات ادعای خویش مبنی بر منظوربهآکوئینی 

 توان دالیل وی را در دو دسته قرار داد:بندی کّلی، میکند؛ در یک تقسیممی

از آنجا که جواهر ُمفارق، صورت خیالی و  ددانهای خیالی میای که شناخِت عقل را منوط به صورتادّله -۱

 ندارند، شناخت حقیقی آنها اّوًال و بالذات ممکن نیست.

ای که با استناد به عدم تناسب میان مادی و مجرد، امکاِن حصوِل شناخت حقیقی نسبت به جواهر مجرد ادّله -۲

 کند.را نفی می

 شود:قسم از دالیل بسنده میهای متعدد، به ذکر چهار مثال برای هر از میان مثال

ای طبیعی دارد عقل انسان در حیات کنونی با ماهیات (حقیقت) امور ماّدی، رابطه ،بر اساس نظر ارسطو :۱دلیل 

درک جواهر غیرمادی (مفارق)  ،های خیالی قادر به ادراک است؛ بر این اساسو بنابراین تنها با رجوع به صورت

 .[Aquinas, 1975: 1. co] شوند اوًال و بالذات ممکن نیستکه تحت حس و خیال واقع نمی

های مادی، جواهر مفارق را اگر عقل ممکن دارای وجودی جدای از بدن بود، باید به جای صورت :۲دلیل 

ناسبت) بیشتری دارند، اما عقل ممکن، قادر به تراند و با عقل مطابقت (مزیرا چنین جواهری معقول ؛شناختمی

های خیالی ندارند و زیرا این جواهر صورت ؛شناخت جواهر مفارقی که به کّلی مجّرد از ماده باشند، نیست

گونه که حواس بدون همانو  انددر حکم موضوعات محسوس برای حواس نسبت به عقل های خیالیصورت

های خیالی قدرت ادراک ندارد، ممکن نیز به هیچ وجه بدوِن صورتناکارآمدند، عقل  موضوعات محسوس

 .[Aquinas, 1976: 60. 18] کندبیان می (De anima) »دربارۀ نفس«چنانکه ارسطو در 

زیرا صورِت اموِر محسوس به نحو معقول در آنها  ؛جواهر مفارق نسبت به امور محسوس شناخت دارند: ۳دلیل 

قادر به درک جواهر مجرد باشد، به واسطه شناخت جواهر، امور محسوس را نیز  ،وجود دارد، حال اگر عقل ممکن

های وجود صورتو  های خیالی نخواهد داشتخواهد شناخت. در این صورت نیازی به شناخت از راه صورت

 :Aquinas, 1976] د، اما این امر ممکن نیست، زیرا طبیعت فاقد اموری زائد استَثَمر خواهد بوخیالی بی

20; Aquinas, 1984: 10. 6. sc3]. 

شود. بنابراین عقل های خیالی میقلمرو فعالیت عقل فعال تا آنجاست که سبب معقولّیت صورت :۴دلیل 

شود و بر این اساس ای خیالی، ترکیب نمیهشده از صورتممکن با موضوعات معقول دیگری غیر از صور انتزاع

 .[Aquinas, 1976: 60. 19] عقل ممکن قادر به شناخت جواهر مجرد نیست

 پاسخ آکوئینی به مسأله دوم

نفس آدمی از راه ادراک مختص خود، قادر به شناخت کامل ماهیت خود و قوای مختص به خویش  :۱دلیل 

زیرا میان  ؛است، اما نه از این طریق و نه به واسطه هیچ امر مادی دیگری قادر به شناخت جواهر مجرد نیست

 .[Aquinas, 1984: 2. co] امور مادی و ماهیت (ذات) جواهر مجرد، تناسبی وجود ندارد
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ردیف با نوِع شناخت جواهر مجرد، برای عقل تر، همدرِک جواهر مجرد مستلزم نوعی شناخِت عالی :۲دلیل 

شناختی همانند شناخت  :الزمه این سخن نوعی شناخت دوسویه برای عقل ممکن است. الف .ممکن است

قل ممکن محال است، زیرا شناختی از راه دریافت از حواس؛ اما وجود دو نوع شناخت برای ع :جواهر مجرد؛ ب

 در طبیعت امور زائد موجود نیستکه حالی از مبانی دو نوع شناخت، یک نوع از آنها زاید خواهد بود، در 

[Aquinas, 1976: 60. 21]. 

کند، حال اگر عقل ممکن قادر به درک جواهر موجود باشد، نفس به واسطه عقل ممکن ادراک می :۳دلیل 

گونه که ارسطو اشاره زیرا همان ؛این مطلب آشکارا خطا استو  انسان نیز جواهر مجرد را درک خواهد کرد

 as the eye of)ب نسبت انسان به جواهر مجرد، مانند چشم خّفاش به آفتا ،[Ross, 1925: II. 1] کندمی

the owl to the sun)  است[Aquinas, 1976: 60. 22] بنابراین نفس انسان قادر به درک جواهر مجرد ،

 .[Aquinas, 1976: 60. 22] نیست

با نوع شناخت جواهر مجرد برای عقل ممکن  فیردتر هم درک جواهر مجّرد مستلزم نوعی شناخت عالی :۴دلیل 

 است. الزمه این سخن نوعی شناخت دووجهی برای عقل ممکن است:

 شناختی همانند جواهر مجرد )الف

 شناختی از راه دریافت از حواس )ب

وجود دو نوع شناخت برای عقل ممکن محال است، زیرا از میان دو نوع شناخت، یک نوع از  که اما باید دانست

 .[Aquinas, 1976: 60. 21] در طبیعت امور زائد موجود نیستکه حالی ها زاید خواهد بود، در آن

انسان قادر به درک کامل جواهر مفارق از راه جواهر مادی نیست، زیرا جواهر مفارق به طور کّلی  ،از نظر آکوئینی

 و هیچ نسبت کافی و خاصی میان آنها وجود ندارد [Aquinas, 1975: 2. co] از ماهّیت امور مادی متمایزاند

[Aquinas, 1975: od 1] این است که هر اندازه عقل انسان ماهّیت امور مادی  ،و نتیجه حاصل از این تمایز

که توان گفت هرگز به چیزی از جنس جواهر غیرمادی دست نخواهد یافت و به همین دلیل می ،را انتزاع کند

 ٢امل جواهر مفارق نیست.انسان قادر به درک ک

 پاسخ آکوئینی به مسأله سوم

دارد که: از آنجا که عقل انسان در حیات کنونی قادر به درک جواهر آکوئینی درباره شناخت خدا چنین اظهار می

تواند ذاِت جوهر مجرد نامخلوق را درک کند و بنابراین باید گفت که غیرمادی مخلوق نیست، به طریق اولی نمی

شناسیم و نخستین موضوِع نخستین موضوِع شناخِت ما نیست، بلکه ما بیشتر خدا را از راه مخلوقات میخدا 

. [Aquinas, 1975: 88] شناخت ما در حیاِت کنونی، ماهیت امور مادی است که موضوِع خاّص عقل است

ای ماهیات جواهر توانیم در ظرف این شناخِت ضعیف به تماشخالصه اینکه به اعتقاد وی، ما هرگز نمی

 .Aquinas, 1984: 15] غیرمادی نائل شویم، مگر در بهشت هنگامی که به واسطه جالل الهی خداگونه شویم

t]. 

شود که هر دو اندیشمند با وجود پذیرش مابعدالطبیعه و امور مفارق، روشن می ،با توجه به آنچه ذکر شد

دارند که شناخت مفارقات ممکن نیست. ای چند، اعالم میههنگام ورود به بحث از شناخت مفارقات، با ارائه ادلّ 

اگر از نظر ایشان شناخت مفارقات ممکن است به توان پرسید: گیرد و میلیه شکل میَتعارضی او ،با این وصف

و اگر شناخت ممکن نیست، چگونه علم  ؟ندآور عدم امکاِن شناخت مفارقات میچه دلیل استدالل بر 
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ها و مسائل آن بحث کنند و در باب امور مفارق اعّم از نامخلوق و مخلوق و ویژگیطرح میمابعدالطبیعه را 

گویی به دو پرسش مهم مذکور و رفع ابهام و اثبات سازگاری درونی آراء دو اندیشمند، منوط به کنند؟ پاسخمی

به علم و اقسام آن، صورت  تواناشاره به برخی اصطالحات مرتبط با مسأله شناخت است. از جمله این موارد می

و اقسام آن، عقل فّعال و جایگاه آن در شناخت و معانِی مختلف ماهّیت اشاره کرد؛ سرانجام با نگرشی تحلیلی 

 و استناد به عبارات ایشان، تعارض موجود در آراء ایشان را رفع و سازگاری درونی را اثبات نمود.

 : اقسام علمالف

اگر چه از نظر ابن سینا تفکیک علم حصولی و علم  که توان گفتو آکوئینی میسینا  ابنبر اساس اظهارات 

حضوری، به صراحت اعالم نشده است، اما از تحلیل آراء ایشان و توجه به تعریف علم حصولی و حضوری، 

 که آنچه محّل بحث نحوه شناخت نفس نسبت به مفارقات است، علم حصولی است. دیآیمچنین بر 

 صورت :ب

 از نظر ایشان برای دو موضوع کاربرد دارد:» صورت«اصطالح 

گاه متعلَّق صورت، صورت معقول و مفارق از جمله عقل و فرشته است که جوهری مستقّل، عینی و واقعی  -۱

 رود.شمار میبه

 گاه متعلَّق صورت، صورت معقوِل ذهنی، درونی و عارضی است. -۲

بحث حاضر، مشترک لفظی است که از یک جهت بر جوهر و از جهت صورت در  که توان گفتبا این وصف می

 دیگر بر عرض قابل حمل است.

 ماهّیت :ج

(حکایت شود نا خالق و مخلوق را شامل میکه این مع» ما به الشیُء هوهو«معنای عام ماهیت عبارت است از:  

 .از هستی دارد)

(حکایت از  این معنا مختص مخلوقات استو  »ومایقال فی جواب ماه«عبارت است از:  ،معنای خاّص ماهیت 

 .چیستی دارد)

 عقل فّعال :د

دهمین عقل از سلسله معقول مفارق و بیرون از نفس است. شناخت مفارقات سینا  ابنعقل فّعال از نظر 

و از نظر او شناخت مفارقات  ٣داندمستلزم فیض عقل فعال است. اما آکوئینی عقل فعال را درون نفس می

منوط به فعالیت عقل فعال درونی است، اگرچه ضعف نور عقل فعال درونی، مقتضی استمداد از نور عقل مجرد 

 .[Aquinas, 1975: 79] یعنی خداوند است

 

 تقسیم ُثنایی شناخت حلراه

توان عدم امکان شناخت مفارقات، میو آکوئینی مبنی بر امکان و سینا  ابناثبات سازگاری درونی آراء  منظوربه

 دو نوع متعلَّق را برای شناخت در نظر گرفت:



 ۲۹۵ ینیو توماس آکوئ نایس شناخت جواهر مفارق از نظر ابن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 متعلَّق بیرونی، عینی، مستقّل و جوهر -۱

 متعلَّق درونی، ذهنی، وابسته و عرض -۲

مقصود از متعلَّق بیرونی، همان صورِت معقول واقعی است که به اعتقاد دو اندیشمند هرگز موضوع شناخت 

ت شود؛ در مقابل، متعلَِّق درونی همان صورت معقول ذهنی است که نفس قادر به شناخواقع نمینفس انسانی 

که شناخت نیز بر دو قسم  توان گفتگرفتن دو نوع متعلَّق برای شناخت، میآن است. اکنون به دنبال درنظر 

 ابنتوان آراء شناخت غیرحقیقی (شناخت حقیقت)؛ حال بر اساس اقسام شناخت، می است: شناخت حقیقی و

 و آکوئینی را بررسی نمود:سینا 

شود که آنجا که متعلَّق شناخت، ذات و واقعّیِت جوهر مفارق است، گونه استنباط میاز عبارات ایشان این

است، مقصود ایشان شناخت حقیقت است. با شناخت را شناخت حقیقی گویند و آنجا که بحث از صورت ذهنی 

دانند، مقصود ایشان توان گفت آنجا که ایشان شناخت مفارقات را برای نفس ممکن نمیاین وصف می

توان گفت از نظر ایشان، است و متعلَّق این نوع از شناخت ماهیت به معنای عام است و می» شناخت حقیقی«

حقیقی ندارد؛ اما آنجا که شناخت جواهر مفارق را برای نفس ممکن نفس نسبت به ذاِت جوهر مفارق، شناخت 

متعلَّق آن ماهیت به معنای خاص و که  دانند، مقصود ایشان شناخت غیرحقیقی یا شناخت حقیقت استنمی

 صورت ذهنی است. یعنی نفس نسبت به صورِت معقول ذهنی مفارقات شناخت به حقیقت دارد.

َخذ از عبارات » حقیقت«اصطالح  نکته حائز اهمیت این است که عنوان و آکوئینی است، چنانکه بهسینا  ابنُمتَّ

ادراک شیء آن است که حقیقت شیء نزد «گوید: اشاره کرد که می» ادراک«از سینا  ابنتوان به تعریف نمونه می

یء هَو أن تکوَن َحقی«( »مدِرک حاضر شود و به واسطه مدِرک مشاهده شود َقُتُه ُمتمثلًة ِعنَد المدِرِک ِادراُک الشَّ

حقیقت، «گوید: و همچنین آکوئینی آنجا که می [Avicenna, 2000c: 3. 7]) »ُیشاِهُدها ما ِبه ُیدَرک...

 .[Aquinas, 1984: 15. 2] »موضوع نظر است و خیر موضوِع عمل

 

 گیرینتیجه

و آکوئینی در خصوص امکان و عدم امکان شناخت جواهر مفارق توسط نفس انسانی، با نوعی سینا  ابنعبارات 

تعارض رفع  منظوربهشود. به همین سبب و تعلیق همراه است و گویی تعارضی میان اظهارات ایشان یافت می

این اساس  شود. برظاهری میان آراء ایشان، شناخت به دو قسم، شناخت حقیقی و شناخت حقیقت تقسیم می

پذیرند که شناخت حقیقِی جواهر مفارق برای نفس انسانی ممکن نیست، اما توان گفت هر دو اندیشمند میمی

توان گفت علم حصولی به شناخت حقیقت مفارقات برای نفس انسانی ممکن است. به تعبیری دیگر می

که از راه علل و اسباب حاصل  شناخت حقیقی مختص جواهر مفارق استو  شناخت حقیقی مفارقات راه ندارد

پذیرند که نفس به خودی خود قادر به شناخت حقیقت نیست بلکه در این نیز هر دو اندیشمند میو  شودمی

بیرونی و در حکم علت سینا  ابنمسیر به کمک عقل فعال نیازمند است، با این تفاوت که عقل فعال از نظر 

نفس به دلیِل ضعف نور عقل و  درونی و در حکم علت ُمِعّد است ُمفیض است، اما از نظر آکوئینی عقل فعال

 جوید.فعال درونی، ناگزیر از نور عقل مجرد یعنی خداوند، مدد می
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 نوشتپی

                                                 
 شناخت حّسی و خیالی، محّل بحث مقاله حاضر نیست. .١
توان پرسید: درک ناقص به چه ندارد، میدر ارتباط با این نظر آکوئینی که امکاِن درک کامل جواهر مفارق برای انسان وجود  .٢

کند که شناخت انسان نسبت به خداوند، معناست؟ آیا انسان صرفًا قادر به اثبات جواهر یا خداوند است؟ چنانکه ِبرهیه اشاره می

و پذیرش  رود و انسان تنها پس از اثبات خداهای محسوس است که فراتر از عالم محسوس نمیشناختی پیوسته و متصل به صورت

 .[Brehier, 2001: 215-216] رودعنوان علت نخستین، به سراغ صفات او میاو به
بریم، در عنوان عّلت نخستین بپذیریم که از راه صفات او به شناخت ماهیت او پی میمسأله اینجاست که حتی اگر در مورد خداوند به

مورد جواهر مفارق وضعیت چگونه است؟ آیا درک افراد از جواهر مجرد، یکسان است؟ چگونه میان افراد متعدد، اشتراک نظر در مورد 

شود؟ مالک تمایز آنها از یکدیگر چیست؟ و اساسًا انسان چگونه تمایز میان مجردات د جواهر مفارق حاصل میماهیت و صفات و تعدا

شود؟ جایگاه شود؟ صورت مشابه با کدام مالک ساخته میکند؟ آیا از جواهر مفارق، صورتی در انسان ایجاد میرا درک می

شود یا صفات موجوداِت بردن به لوازم آنها از صفات خداوند استفاده میشود؟ برای پیچگونه تشخیص داده می هاآنوجودشناختی 

شوند یا بعد از خداوند؟ و آیا با ادعای عدم درک کامل مجردات، درِک مفارقات با مشکل عالم ماده؟ آیا پیش از خداوند شناخته می

مان را پیش گرفت و پذیرفت که ِخَرد انسان تنها با هدایت گویی به مسائل فوق، باید راه ایمنظور پاسخمواجه نخواهد شد؟ یا اینکه به

ایمان قادر به درک سلسله مراتب وجود است و عقل انسانی مقتضی استمداد از نور عقل الهی یعنی خداوند است؟ و این تأویل با بیان 

 :Aquinas, 1984] و به ویژه خداوند استدارد که ذهن، نورانّیت خویش را مدیون امور مفارق آکوئینی سازگار است آنجا که اعالم می

10. 6. co]. 
 :Aquinas, 1975] ,6 ,3 ,2 .76 کند، از جمله رجوع شود بهبودن عقل فعال اشاره میآکوئینی به دالیل متعددی برای اثبات درونی .٣

17] 
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