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In the peripatetic philosophy, there are two views on self-

awareness: the idea that claims self-awareness depends on the cognition 

of other things (cognition-dependent self-awareness) and the views that 

state self-awareness is a permanent phenomenon and can be directly 

accessed through introspection. The former idea is often attributed to 

Aristotle and the latter opinion stated by Avicenna who believed in the 

inseparability of human nature and self-awareness. Although Aquinas 

was a proponent of cognition-dependent self-awareness, he tried to 

preserve the benefits of the opponent view (eg. Preserving first person 

perspective, our introspective intuitions and ontological self-identity) 

and reduce deficiencies and ambiguities of Aristotle’s theory by 

proposing Habitual and actual self-awareness. In my view, he was 

somehow successful in the second task, but he couldn’t pass some 

objections on cognition-dependent self-awareness and benefit from the 

consequences of the first one due to the purported gap between the 

unconscious habitual self-awareness and the conscious actual one. 
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خودآگاهی    چکیده: درخصوص  دیدگاه  دو  مشائی،  فلسفۀ  می به در  خورد؛ چشم 

کند و رأیی  دیدگاهی که خودآگاهی را به چیزی جز ذات فاعلِ شناسا مشروط می 

هیچ قیدی، خودآگاهی نیز ایجاد  محض پیدایش ذات فاعل شناسا، بی  گوید بهکه می 

شود و مخالف جدی  شود. معموالً خودآگاهِی مشروط به ارسطو نسبت داده می می 

داند. آکوئیناس ناپذیر می نسانی و خودآگاهی را جدایی سیناست که ذات اوی نیز ابن

طرف  از  می که  سعی  است،  مشروط  خودآگاهی  میان  داران  تمایزگذاری  با  کند 

مشروط  و  ارسطو  دیدگاه  به  التزام  عین  در  بالفعل،  و  استعدادی  کردن خودآگاهی 

ایای دیدگاه ها و ایرادهای دیدگاه او بپرهیزد و مزخودآگاهی به تجربۀ حسی، از ابهام 

شخص(   شخصی و حفظ هویت وجودشناختی سینوی )از قبیل حفظ شهود و منظر اول

کاهد،  های دیدگاه ارسطو می کردن، از ابهامرا حفظ کند؛ اگرچه وی در این ترکیب

اما به دلیل شکافی که میان ناآگاهی موجود در خودآگاهی استعدادی و آگاهی در  

نمی  بالفعل هست،  از سد توانخودآگاهی  و  کند  را حفظ  سینوی  دیدگاه  مزایای  د 

 ایرادهای شیخ بگذرد. 
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 مقدمه
چگونگی  بارۀ در میان فیلسیوفان مشیائی، در

، 1تعقل ذات یا خودآگاهی یا خودشیناسیی

در  دو دییدگیاه متمیایز مطرس اسیییت  الف.  

فعییل  دیییدگییاهی، آگییاهی عقلنی عقییل، 

مسیییتقلی نیسیییت که عقل آن را در   یالتفات

تیعیقیلیی بییا  ۀمیرحیلیی  افیعییال  از  فیراتیر  و  التیر 

دهیید  هدرجیی  انییجییام  بییهاول  عییبییارتییی، و 

دییگیرآگییاهیی، خیودآگییاهیی   هیمیدیون  نیییز 

درجیی  اسییییتهمیعیرفیتیی   ,Lewis)  اول 

نفس بیه  ،  اسیییاسبراین  (.39-40 :1996

تواند خودش را بشیییناسییید که این دلیل می

را   آن  ،صیییورت ییا صیییور چیزهیای دیگر

این دییدگیاه را معموالً بیه  انید.  بیالفعیل کرده 

  وی، مفسییرق.م( و   348یییییی 368)ارسییطو 

 200)شیییهرت در    اسیییکنیدر افرودیسیییی

Owens, et-) دهندنسیبت می 2  میلدی(

al., 1981: 98-100).   نیظیر بینییابیر  ب. 

دیییگییرعییده  مییتییفییکییران  ای  کییه   از 

،  بودند مشیی نوافلطونی  ارسیطومسیلکانی با  

بیی  خیودش،  تیعیقییل  در  عیمییل عیقییل  الیعیرع 

 

قدیمی.  1 فیلسوفان  میان  واژدر  یا   ۀ تر،  خودشناسی 

متداول  ذات  به  کلمعلم  اما  است،  بوده  مدرن    ۀتر 

خودآگاهی تقریباً معادل با آن است. تفاوت معنایی 

آن دو در این است که خودآگاهی بیشتر به حالت  

معنای  روان خودشناسی  اما  دارد،  داللت  شناختی 

تری دارد و بیشتر به شناخت حقیقت مربوط به  وسیع

کند و به علل خارجی وابسییته نیسییت،  نمی

براسییاس . یابدبلکه مسییتقیماً خودش را می

 ۀ دو نحومیان   این گروه   تمایز مرسییومی که

برقرار می نحوه وجود  برخی  هییای  کردنیید، 

و برخی خیار  از نید ادر نفس  هذاتی وجود، بی 

برای   در صیییورتی  دوم فقط  ۀدسیییتی ؛  نفس

  .یابند   تمثُلش  برایشوند که  مینفس حاضر  

روش شناخت    این اندیشمندان معتقدند اگر

شییینیاخت اشیییییای    ۀ نفس را همدون شییییو

 خار  از نفس تلقی کنیم، از تمایز یادشیده 

که از خودش  را  و نفسیییی ایم  شیییده خار

نییسییییت تیلیقی ،  خییار   کیرده بیییرونیی   اییمی 

(Cory, 2014: 27 ،از شارحان ارسطو .)

 ۵60 -490) کسیانی همدون سییمپلیکیوس

را    3(م نییظییری  کییرده چیینییییین   انییدابییراز 

(Owens, et-al, 1981: 100). 

وسیییطی قرون  دو   ۀمجییادلیی ،  در  این 

بیرای  را  نیفیس  کییه  کسییییانیی  ییعینیی  گیروه، 

دانسییتند و کسییانی که می  4خودش مجهول

بییدییهیی   و  واضیییه  بیرای خیودش  را  نیفیس 

. یک طرف شیییدنو مطرس  از  دانسیییتند،می

 :Sanguineti, 2013) یک شخص ارتباط دارد

خودآگاهی  (.  311 اصطلس  از  پژوهش  این  در 

 استفاده خواهیم کرد.

2. Alexander of Aphrodisias. 

3. Simplicius of Cilicia. 

4. Self-Opacity. 
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اول قرن سییییزدهم زنیدگی  ۀبحی،، در نیمی 

از  کیردنییدمیی وامییدار   و  تییارییخیی،  لیحییاا 

ابتییدای قرون  فیلسیییوفییان اهوریییافتییه در 

، 1ق( .ه   427ییییی 370)  سییناابن نظیر ،وسیطی

سینا  بنم( و هوادارن ا 430یی 3۵4)آگوستین  

پییارییس دانشییییگییاه  )  در   ,Coryبیودنیید 

( و طرف دیگر مبیاحثیه، آنیانی  30 :2014

ن سیزدهم روزگار دوم قر  ۀبودند که در نیم

کردند با اسییتفاده میسییعی گذراندند و می

عیلیم ارسیییطی از  ، تیرنیحیوی دقییی بییه  و،الینیفیس 

. هیای خودآگیاهی نفس را معین کننیدگونیه

ابتکیارات این گروه، طرس   مییان از  تمیایز 

اسییت خودشییناسییی اسییتعدادی و بالفعل 

(Cory, 2014: 33.) 

اول، ویلییام   ۀدسیییتی  ۀاز افراد برجسیییتی 

 3شلیرو( و جان الم 1249ی1180)  2اوورنی

 ,Coryم( هسیتند )  124۵یییی 1200)حدود  

از (.  30 :2014 پیییروی  بییه  میتیفیکیران  ایین 

صیییورت    ،سیییینیا، بر آن بودنید کیه نفسابن

 

واقعیت این است که این دیدگاه که نفس برای  .  1

بی علم  به خودش  و  دارد  و  خودش حضور  واسطه 

درک خودش به حواس و علم  مستقیم دارد و برای  

غرب،   در  ندارد،  نیاز  خارجی  اشیای  به  پسینی 

ضرب  سکه آگوستین  نام  به  بیشتر  که  است  ای 

از   پیش  که  شده  توجه  کمتر  و  بوده  خورده 

  سینا به این نظریه اقبال نشان داده است ابن  ،آگوستین

(Thiel, 2011: 16)  . 

جیدای از آن بیدن نیسییییت، بلکیه جوهری  

و صییورت بدن بودن، صییرفاً یکی از  اسییت

 ,Toivanen)  کیارکردهیای نفس اسیییت

آثییارشییییان،  (. هر  22 :2015 نفر در  دو 

فضییییای آزمیایش فکری انسییییان معل  در  

 ,Toivanenاند )سینا را گزارش کرده ابن

ویییییلیییییییییام؛  72-74 :2015  آرای 

Toivanen, 2015: 78-80   آرای

گر دومین اصیل ایضیاسی( و آن را شیلورال

آگییوسیییییتییییین گییرایییی خییودآگییاهییی 

دائیمیی4شییییده سییییینییایییابین ییعینیی  بیودن ، 

 ,Cory)  انیدنظر گرفتیه  خودآگیاهی، در

2014: 30 .) 

، 5طیف مقیابیل  ۀامیا از افراد برجسیییتی 

م(،    1274ییییییی 1221) 6بونیاوندر  توان ازمی

م( و آکوئیناس   1280یی 1199) 7آلبرت کبیر

 ( نام برد. م  1274ی122۵)

وجه مشیترک این دسیته آن اسیت که 

داننید و آن را بیه  خودآگیاهی را دائمی نمی

 

2. William of Auvergne. 

3. John of la Rochelle. 

4. Avicennizing Augustinianism. 
. به باور برخی محققان، عامل انتقال این تفسیر به  ۵

قرون غربی  ابناندیشمندان  است  وسطی،  بوده  رشد 

(Cory, 2014: 28 .) 

6. Bonaventure. 

7. Albertus Magnus or Albert the 

Great. 
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میی میحیتییا   بیییرونیی  دانینیید؛  تیحیریییک 

دلییل اسیییت کیه مییان خودآگیاهی همینبیه

و خودآگیاهی بیالفعیل تمیایز   1اسیییتعیدادی

 (Cory, 2014: 33نهند )می

،  معتقید اسیییت از هنگیام تولد   باناوندر

جزئی از ذات نفس ، تمایل به شیناخت خود

شیناخت آگاهانه،  شیدن  برای بالفعل و  اسیت

بیه درونش کفیاییت   صیییرف توجیه نفس 

خودآگاهی مشییروط   درواقع نفس .کندمی

انتخییاب و اختیییار  بییه  امییا مشیییروط  دارد، 

 (.Cory, 2014: 34-35) خودش

 کبیر  متفکر دیگر این مرحلیه، آلبرت

له هۀ آلبرت با این مسیی مواج  ۀ . شیییواسییت

خواهد میان ای اسیییت که گویی میگونهبه

رأی مخت ودآگییاهی  خ  ۀ دربییار  2لفچهییار 

همین علت باشید  آشیتی ایجاد کند. شیاید به  

باب را ناسیازگار   این که برخی رأی وی در

 :Lambert, 2007اند )توصیف کرده 

کند خودآگاهی طبیعی (. وی سیعی می20

را  و خودآگاهی وابسیته به شیرایط خارجی

. آکوئیناس نیز به پیروی با هم سیازگار کند

گرا را همین راه تقریباز اسیتادش آلبرت،  
 

1. Habitual self-awareness. 

2.  ( نک  رأی،  چهار  این  دیدن   ,Coryبرای 

2014: 35-36 .) 

 را (flying manپرنده ) انسان اصطلس  ایعده . 3

  ترجمه   این  بودننادقی   به  برخی  اما.  اندبرگزیده 

(. سییبب Cory, 2014: 37کند )طی می

اول را   ۀجدایی گروه اخیر از فیلسییوفان نیم

باید در نزاعی جسیتجو کرد که با محوریت 

درمی ارسیییطو  راهدیییدگییاه  پیروان   گیرد؛ 

کم ، سیینوی، آگوسیتینی، دسیتنوافلطونی

علم نفس به خودش، از ارسییطو   ۀلدر مسیی 

گیرند و افرادی مانند آلبرت کبیر فاصله می

ارسیطویی   ۀکنند هسیتو آکوئیناس سیعی می

بح، را حفظ کنند و با اصیلس برخی مفاد 

جیدییدی ارائیه دهنید. در ادامیه،    ۀآن، نظریی 

نقطیی  را  ارسیییطو  مبحیی،    ۀدیییدگییاه  آغییاز 

خودآگیاهی در مییان فیلسیییوفیان مشییییائی 

میی شییییییخ  کینیییم؛میعیرفیی  الیرئیییس و نیظیر 

نظر  مقییابییل آن در  انقلبی در  پیروانش را 

ای  گیریم و طرس آکوئینیاسیییی را گونیه می

ترکیب و اصیییلس در دو دیدگاه یادشیییده 

 کنیم.تلقی می

پییشییییینیی  پیژوهیش   ۀدرخصیییوص  ایین 

بیشیییترین  می بیا آن  توان گفیت اثری کیه 

میقییالیی  دارد،  را  تیوجیهیی »بیی  ۀنیزدییکیی 

 ۀ نویسینداسیت.  «3آکوئیناس به انسیان پرنده 

در پی آن اسیییت که نشیییان دهد    این مقاله

  « یهوی»  کلمۀ  بهباتوجه  که  اندگفته  و   اندکرده   اشاره 

  ی کلمه  و(  کردنسقوط  معنی  به)  نفس  کتاب  در

  اصطلس   ،(بودنآویزان  معنی  به)  اشارات  در  «معل »

)  انسان است    ترمناسب  (floating manمعل  

(Alwishah, 2006: 34) . 
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شییینیاختی و شییینیاختی، نفسمبیانی معرفیت

  ۀگراییانی متیافیزیکی آکوئینیاس، تبیین تجربیه

زئی شیخص از خودش را دشیوار آگاهی ج

(، امیا این Brown, 2001: 22کنید )می

توان شیدنی اسیت و میتعارع ااهری حل

ی با اصیطلحاتی نظیر خودآگاهی اسیتعداد

بییه تعبیر   تبیین کرد.  بییالفعییل، آن را  این و 

افعییال درجییه بییه  افعییال،  اول و نویسییینییده، 

اول، درجه  شوند؛ افعالدوم تقسییم میدرجه

ذات نفس، با   ند وابه اشیییای مادی معطوف

ای کیه دارد، در خودآگیاهی اسیییتعیدادی

 اول، بیه خودحین وقوع افعیال درجیههمیان  

خودآگاهی بالفعل رخ شییود. پس  آگاه می

تر، نفس با صییور دهد، مگر آنکه پیشنمی

معقول، اشییییا را درک کرده باشییید. معنای 

این مطلیب آن نیسییییت کیه خودآگیاهی، 

اسیتنتاجی اسیت یا با وسیاطت اموری دیگر 

قییابلیییت  حییاصییییل می بلکییه یعنی  شیییود، 

بییه  میربیوط  افیعییال  بییا  نیفیس،  خیودآگییاهیی 

ه، شود. افعال یادشدمعرفت تجربی فعال می

دیه  کننید، بلکیه آنخودآگیاهی را ایجیاد نمی

صییورت اسییتعدادی در نفس از پیش، بهرا  

در پیاییان    انیدازنید.، بیه کیار میداشیییتیهوجود 

بییه نیتیییجییهگیونییهنیییز  کییه ای  شییییده  گیییری 

آکوئینیاس بیا پرورانیدن این نظرییه، درواقع 

به محتوای حجت انسییان معل  انتقاد کرده، 

  ده اسییتاگرچه مسییتقیماً به آن اشییاره نکر

(Brown, 2001: 26-28). 

کیتییاب   دربییاب  در  آکیوئییینییاس  نیظیر 
که برخی آن را بهترین اثر در  خودشیناسیی

 ,Pansnauاند )دانسییته خودشموضییوع  

بییه 623 :2015 میوضیییع  چینیید  در  نیییز   )

کوئیناس آسینا و  ابن  اشتراکات و اختلفات

 ,Cory, 2014: 48اشیاره شیده اسیت )

f.n. 20, 206, 2016-217, 219.) 

»نسیییبیت بین   ۀمقیالی   در آثیار فیارسیییی،

 ۀخودآگیاهی و آگیاهی بیه غیر در فلسیییفی 

لحیاا پرداختن بیه    ازسیییینیا«  ارسیییطو و ابن

همتیاسیییت نظر ارسیییطو بیخودآگیاهی مید

. در (111  1399دیگران،  و  نسیباسیحاقی)

بیه نکیاتی کلییدی از دییدگیاه  این مقیالیه 

ارسییطو اشییاره شییده اسییت که در پژوهش  

انید؛  بییانی دیگر ابراز شیییده پیش رو نیز بیه  

معرفییت تقییدم  همیدون  شییینییاختی نکییاتی 

غیییرآگییاهیی بیر   ،نییداشیییتین خیودآگییاهیی 

بودن  نیدادن خودآگیاهی بیه دلییل بیالقوه رخ

محسییوس برای  امر  عقل و نیاز به وسییاطت

 اشو خیودآگییاهیی  عیقییلشییییدن  بییالیفیعییل

  1399دیییگییران،    و  نسییییباسییییحییاقییی)

کار متمایزی نیز  ،. در این زمینه(114ییی 112

هایی از ارسییطو ورت پذیرفته و عبارتصیی 

بوده، کییه موهم خودآگییاهی بی واسیییطییه 
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 و چنین توهمی دفع شیده اسیت ده بررسیی شی 

  1399دیییگییران،    و  نسییییباسییییحییاقییی)

انسیان    که  . همدنین ااهار شیده (118یییی 114

برابر   سییینا واکنشییی درمعل  در فضییای ابن

ارسیطویی اسیت   ۀخودآگاهی باواسیط  ۀنظری

ر از تمام متعلقات حصیولی نظسیینا قطعو ابن

بییالیقیوه  کییه  ادراک  انییدیشییییه  نیوعیی  انیید، 

نفس  برای  را  بییالفعییل  حضیییوری همواره 

  1399دیگران،   و نسیباسیحاقی) پذیردمی

121.) 

 ۀدر فلسفخودآگاهی »   ت کید پژوهش

که خودآگاهی ذاتی   « بر این اسیتسییناابن

امیور   یوجیودو   بییه  غیییرمشیییروط  نیفیس، 

همیشیگی اسیت و بر هر   و  واسیطهبیرونی، بی

ابیژ دارد.  تیقییدم  دییگیری    ۀاولیییی   ۀ میعیرفییت 

کیه خودآگیاهی نیز خود اسییییت، نیه چنیان

خادمی )  گوید، عمل اندیشیییدنارسییطو می

دیگران،   در همدنین    .(10ییییییی 9   1391و 

و سییییینیوی  خیودآگییاهیی  ۀنیظیرییی  میعیرفییت   ،

از   شییود و آگاهی نفسیکسییان می  ،وجود

خودش، فعلییت نخسیییت و همیشیییگی آن 

 (.13ی12  1391خادمی و دیگران، ) است

نسیییبییت    ۀمقییالیی  تحلیییل  و  »بررسیییی 

  ۀخودآگیاهی بیا مبیانی متیافیزیکی در فلسیییفی 

سیییینا« نیز علوه بر گزارش مختصیییات ابن

ی سیییینیا کیه محتوایخودآگیاهی ازنظر ابن

میقییالییه گیزارشنیظیییر  دارد هییای  شییییده 

(، 46یییی 43  1394، دیگران و  نسباسحاقی)

بیه ارتبیاط مبنیای تمیایز وجود و میاهییت بیا 

پردازد و بیا تی کیید بر اینکیه  گیاهی میآخود

واسطه،  سینا، متعل  خودآگاهی بیازنظر ابن

نظر   تفاوتوجود خاص یا انیت فرد اسیت،  

سییینا درخصییوص خودآگاهی با برخی ابن

 دهییدمینشییییان    را  رای مشییییابییه دیگرآ

 (.۵8ی۵6  1394، گراندی و نسباسحاقی)

حاضیر  ژوهش تطبیقیپ  ۀوجه نوآوران

اسیییت کیه ابتیدا خودآگیاهی میدنظر  ایندر  

قرار   مرجع  را  و سیییپیس   ایمداده ارسیییطیو 

نمییاینییدابن را  معرفی   ۀ سیییینییا  دیییدگییاهی 

شیناختی و های معرفتکه از نظریه  ایمکرده 

 ۀشییناختی ارسییطو عدول کرده و نظرینفس

اسییییت.   مختیار خودش را عرضییییه کرده 

سیینا دو قطب مخالف ارسیطو و ابن  بنابراین

 ایم کهکرده . سیپس سیعی اندشیده هم تلقی 

نشییییان دهیم آکوئینیاس بیا نظر بیه این دو 

در عین حفظ   در پی آن اسیییت کیهقطیب،  

   او ۀمبانی ارسیطویی، از اشیکاالت بارز نظری

صیریه به ارسیطو  ۀ سیینا بدون اشیارکه ابن)

کم شییان کرده( اجتناب کند یا دسییتطرح

ها را تفسیر کند که به محذورات  طوری آن

اسیاسیی دچار نشیود. درواقع مدعا آن اسیت 

آمیز  کیه آکوئینیاس در پی ترکییب موفقییت
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این دو نظریه و معرفی دیدگاه سیومی اسیت  

دو دییدگیاه پیشیییین،   بیاکیه در عین اختلف  

 گرایانه دارد.استلزاماتی تقریب

طویی: خودآگاهی مش رط  هه  . طرح ارس ۱

 تجرهه 

 وقتی معلم اول از ،دربیاب نفس ۀدر رسیییالی 
میی مییییان  بییه  سیییخین  بییالیقیوه  آورد، عیقییل 

کنید جز و مبهم ااهیار میهیایی موعبیارت

سیازند؛  خودآگاهی سیرنوشیت  ۀلکه در مسی 

هیای ییادشیییده از این قرارنید  الف. عبیارت

علم حاصیییل  »وقتی نفس به اشییییای جزئی

همدون مرد عالم که چنین اسیت، کند، می

عقیل در حیالیت بیالفعیل اسیییت...    گوینیدمی

توانید  میعقیل  ،  شییییدنبیالفعیل  پس از آن

  1980ارسییطو، ) «1تعقل کند نیز  خودش را

 ،عقیل پیش از آنکیه بیا ادراکی(؛ ب. » 73

بالفعل شیود، معقولیتش در حد بالقوه اسیت 

و ضیرورتاً همدون لوحی اسیت که در آن، 

نوشییته نشییده اسییت و معقول  بالفعل چیزی

واقع شییدنش نیز همانند معقول واقع شییدن  

  (.74   1980ارسیطو،  ) «سیایر معقوالت اسیت

ها که به برداشیت  ی از این عبارتدر تفسییر
 

ای دیگر  گونهای دیگر، همین متن را بهالبته عده .  1

کرده  گفتهقرائت  و  ترجماند  عبارت    ۀاند  صحیه 

تواند از  سپس نفس نیز می  واپسین، چنین است  »... 

گروه اخیر معتقدند این  طری  خودش، تعقل کند«.  

نوافلطونی مشیییهور شیییده اسیییت، تلش 

ای بیان شیود که گونهها بهشیود مفاد آنمی

با خودآگاهی دائمی نفس تعارضیییی نیابد؛  

سیییینا که همین برداشیییت را ابن برای مثال،

 گویید دربیاب جملت ییادشیییده می  دارد،

بییالقوا از  ارسیییطو  عقییل،   بودنه والً منظور 

 های معقولبودن آن در قبال صییورته بالقو

عقیل در ابتیدا  اینکیه  اسیییت و    حصیییولی()

نی اسییییت کیه بر فعیالیتی نیدارد، بیه این مع

صیییور معقوالت فعیالیتی نیدارد، نیه اینکیه  

بی نداشیته باشید و هیچ صیفت و ماهیتی ایجا

را   (نظیر وجود ذاتی و خودآگیاهی)  حیالی

  1978سیییینیا،  ابنبیه آن نسیییبیت داد ) نتوان

(. Alwishah, 2015: 148؛  101ی100

توان این تفسییییر را نیز بیه  همدنین می

کییه داد  نسیییبییت  »   شیییییخ   معیقولعبییارت 

شیییدن  شیییدن عقل، همانند معقول واقعواقع

سییایر معقوالت اسییت«، به شییناخت ماهیت  

و    واسیییطیه عقیل اشیییاره دارد، نه آگاهی بی

از خیودش عیقییل  در   ؛وجیودی  عیقییل  اگیر 

حال  هنگام شیییناخت چیزی، دریابد که در

خودش   حصیولی  شیناختن اسیت، به شیناختن

اشاره  خودآگاهی  به  اصلً  صرفاً  بخش  و  ندارد  ای 

پیشتوصیف آنده  بر  تفکر  که  است  آن  تر  گر 

می میسر  نفس  برای  است،  شده   شودآموخته 

(Cory, 2014: 28, f.n. 41 .) 
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و درواقع، همین کیه درک   آییدنیز نیاییل می

یء  ذاتش در حیال تعقیل فلن شییی کنید  می

فهمد اسیییت، حصیییول آن حصیییول را می

(Alwishah, 2015: 155  نصییرالدین  ؛

 (. 484، 2    1386طوسی، 

اما گروه دیگری که غالب شیییارحان 

گیرند و افرادی نظیر ارسطو در آن جای می

 ۵9۵یییی ۵20)رشید  و ابن افریدوسیی  اسیکندر

نید،  اهیای اصیییلی آنق( از شیییخصیییییت.ه 

تر دارند و با اسیتناد به  گرایانههتفسییری تجرب

های ارسییطو، حتی شییناخت نفس از عبارت

  محورتجربیهخودش را بیا معرفتی بیرونی و  

کننید. در نگیاه برخی محققیان، توجییه می

 های پرشیماری که با قرائتشیرس  ۀواسیطبه

، این ارسیطو نوشیته شیده   نفس ۀرسیالبر   اخیر

به    ،1مشیروط خودآگاهی  مشیهور بهتفسییر  

  2ارسیطویی معروف شیده اسیت  خودآگاهی

(Cory, 2014: 27-28)  داران و طرف

سیینا  این تفسییر، با دیدگاه کسیانی نظیر ابن

ۀ کننید و آن را التقیاطی از نظریی مخیالفیت می

 ,Coryند )دانارسیییطویی می-نوافلطونی

این گروه  23 :2014   ۀمعتقیدنید تجربی (. 

در خودآگاهی ، حسیی و معقوالت انتزاعی

 ،حسیییی  ۀاسییییاسیییی دارنید. تجربی    ثیریتی 

 

1. dependent self-knowledge. 

شیرط دریافت معقوالت عینی اسیت و پیش

آیند، معقوالتی که از این راه به دسیییت می

اهور خودآگیاهی و حیدگیذاری آن   برای

. (Cory, 2014: 32)  کنندوسییاطت می

 ۀرسییالشییده از  بر دو عبارت نقلالبته علوه 
دیگری نیز   ، در سیخنان ارسیطو شیواهدنفس

وجود دارد کیه این برداشییییت را تقوییت  

گوید  »لزوماً عقل می  او  برای مثالکند؛ می

یابد که حس طوری به معقول ربط میهمان

 اگر،  (72   1980ارسیییطو،  « )بیه محسیییوس

عقل نظیر حس باشییید، عمل   طب  این بیان،

دهد؛ چون در شناخت  رخ نمی  خودآگاهی

کند بر خودش ت مل نمی  یحسیی، هیچ حسی 

نیمیی راه  از خیودش  شییینییاخییت  بییه  بیرد. و 

تیجیربیی  و   ۀهیمیدینییین  مسییییتیقیییم  حسییییی، 

 ,.Bakker, et-al)  غیراسیتنتاجی نیسیت

2007: 92-93). 

گذشته از این شواهد، مبانی ارسطویی 

نیز پذیرای خودآگاهی مشیییروط اسیییت و 

صیییورت او کیه در مبیاحی، ییییییی میاده   ۀنظریی 

اش شیناسییشیناسیی و معرفتمربوط به نفس

عمیقی گذاشییته اسییت، با این تفسیییر  ت ثیر  

 هماهنگ است.

ارسیطو   ،شیناسییتوضییه آنکه در نفس

ارسطویی  2 دیدگاه  از  هرجا  نیز  پژوهش  این  در   .

 آوریم، این تفسیر را مدنظر داریم. سخن به میان می
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صیییورت و ماده   ۀنفس و بدن را رابط  ۀرابط

دانید و اگرچیه این دو را متمیایز معرفی  می

کند و صییورت نفسییانی را عامل فعلیت می

دانید، بیدنی می  ۀ موجود زنیده و غیر از میاد

دایی دلییل بر امکیان جی   غیرییت راامیا این  

بییدن   از  نیمیینیفیس   1آوردبییه حسییییاب 

(Robinson, 2020 و رابطی )را  هیانآ  ۀ 

معتقید  زیراداند؛  دو جوهر متمیایز نمی  ۀرابطی 

فردی اسیت هر جوهری عملکرد منحصیربه

جوهر مسیییتقیل  و بیدن دو  دارد و اگر نفس

  شاند، دیگر پیوستننو مستقل عمل کن  باشند

 ,Van Dyke) بیه یکیدیگر وجهی نیدارد

به   ،شیناختی(. این تلقی نفس189 :2009

دهد که نفس ناطقه را در ارسییطو مجال می

ابتدای پیدایش، در حد صیییورت منطبع در 

 ۀمیاده در نظر بگیرد و بیا توسییییل بیه نظریی 

گرایانه  کاملً تجربه  ایصورت، نظریهیی ماده 

( که در Brown, 2001: 19را بپرورد )

انسییییانن،  آ معیرفییت  یییا  فعییالیتی   ،درک 

( و Lewis, 1996: 39اسییت )منفعلنه  

 ۀکردنش، همدون میادپیش از عمیل  ،عقیل

هیییچ  اسییییتاولیی   عیمیلً   نییدارد  فیعیلیییتیی  و 

 

نظری .  1 که  مدرنی  و  کهن  شارحان  از    ۀ بسیاری 

بدن را  ینفس  ۀ ل ارسطو درخصوص مس  ۀمادیصورت

کرده  ماده بررسی  تفسیر  همین  را  اند،  گرایانه 

قرار  برگزیده  مدنظر  را  تفسیر  همین  هم  ما  اند. 

(Pasnau, 2004: 334  هیییچ بیلیکییه  و   )

 .(Kaukua, 2015: 21چیزی نیسییت )

 پذیرانعطاف  چنانآن را عقل  خاصییت،  این

 کنید؛ تعقیل را چیزهمیه  توانیدمی کیه  کنیدمی

 اش،صییورتیبی که  اولی ۀ ماد مثل درسییت

دهد؛ می  آن  به  را صیور  ۀهم دریافت  قابلیت

 صورتیییی ماده  ۀنظری  ، هرچقدرترتیباینبه

 نیز  عقیل  از  تلقی  این  بیاشیییید،  پیذیردفیاع

)  پییذییردفییاع بیود   ,Robinsonخیواهیید 

2020.) 

 شیناسیی مبتنینفس  براسیاس این نظام

وابسته به    شناسیمعرفت  صورت ویییی بر ماده 

، چون معقولیت، به فعلیت وابسیته اسیت  ،آن

بیالفعیل   عقیلِ تعقیلِ خود نیز فقط ۀلی در مسییی 

نیه  کنیدمیتعقیل  خودش را    عقیل بیالقوه ، 

(Cory, 2014: 55  ،)شیییدن امیا بیالفعیل

، فرع بر ارتبیاط آن بیا تعینبی  ۀ عقیل بیالقو

های علمی تو حصییول صییور عالم خار 

آن  صیییییورت بیییرای  اسیییییت بیییخیییش 

(Beakleyet-al.,1992: 193  ؛

Robinson, 2020 از ییکیی  تیعیبیییر  بییه  (؛ 

 ، میا ۀ عقیل بیالقومفسیییران، بیه نظر ارسیییطو » 

ارسطو  داده  خود  که  نماند  ناگفته  اما  استدالل  ایم. 

کرده است که نفس باید مجرد باشد، چون در غیر  

نمی صورت،  هماین  دریافت  صورت  ۀ تواند  را  ها 

 . (Robinson, 2020) کند
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یابد، بلکه ذاتش  خودش را مسییتقیم درنمی

های اخذشده از صور خیالی طری  نوع  را از

 از تر » ییا بیه بییانی تفصییییلی  کنید«درک می

شیوند و طری  اشییاسیت که افعال شیناخته می

شیوند  ی  افعال اسیت که قوا شیناخته میازطر

خودش را   ،و ازطری  قواسییییت کیه نفس

(. Cory, 2014: 180-181)  شناسد«می

آغیاز فراینید   ۀنقطی   ،درنتیجیه، معرفیت نفس

ایی شناخت  معرفت نیست، بلکه محصول نه

ادراک درجییه اسییییتیییا   ,Lewis)  اول 

1996: 39). 

، آگیاهی عقلنی عقیل، اسییییاسبراین

همانند    ، بلکهمسیییتقلی نیسیییت  یالتفاتفعل 

کار  غیرمستقیم است و کمک  دیگرآگاهی،

آن،   منیابعافعیال تعقلی معمولی میاسیییت و  

اسیییت کیه در تعقیل  هیاییهمیان سیییازوکیار

به تعبیر خود ارسطو، . اول وجود دارددرجه

ز معقولی همدون سیییایر معقوالت نفس نی

شناخت   فرایندو   (74  1980ارسطو، )  اسیت

شییناخت دیگر معقوالت   فرایند  دنآن، همان

 است.

ارسیییطو دربیاب خودآگیاهی،    ۀنظریی 

 

هیچ.  1 »من  که  است  این  هیوم  نمیرأی  توانم  گاه 

چیزی  و هیچ  ؛مگر با ادراکی حسی  ،خودم را دریابم

به  .  توانم مشاهده کنم، مگر ادراک حسی را«را نمی

مجموعه  وی،ور  با یا  »توده  ادراکذهن  از    های ای 

گرایی پیش رفتیه  قیدر در جیانیب تجربیهآن

در طرف  را  پژوهشیییگران آن  برخی  کییه 

اند و ارسیطو نظر گرفته افراط این مبح، در

 Klima) 1اندرا سییلف هیوم معرفی کرده 

et-al., 2018: 2 .) 

گرایی  گیری از تجرهه کناره . انقالب سینوی:  ۲

 ارسطویی 

ابتکیارات ابن سیییینیا، تمیایزنهیادن مییان از 

 گذاشیییتنماهیت و وجود و به تبع آن، فرق

مییاهیوی  و  )جیزئیی(  وجیودی  میعیرفییت  بییین 

اسیییییت  ,.Rahman et-al)  )کییلییی( 

(. وی مییان معرفیت جزئی 71-72 :2010

گیذارد و اولی  می  و کلی از نفس نیز تمیایز

لطبع( و دومی را بیاو  را شیییعور بیه نفس )

داند شییعور به آن شییعور )و اکتسییابی( می

(. بیا اینکیه  30   1404 ؛61   1371سیییینیا،  ابن)

 ۀ کننیدمشیییهور آن اسیییت کیه عقیل درک

بودن کلیات اسیت و نه جزئیات، وی جزئی

آگیاهی شیییخص بیه خودش را میانع از آن 

عقییلِنمی کلیییات، کننییددرک  دانیید کییه  ۀ 

  1404، اسیینابنمدرِک این آگاهی باشید )

در بح،    (. بوعلی117   1371سیینا،  ؛ ابن80

ها نفسی مختلف است« و در ورای این ادراک  حسی

  نیست و نفس را باید داستانی عامیانه و تخیل دانست 

(Pasnau, 2004: 335-336 .) 



 ب 
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صییورت ییییی شییناختی، از دیدگاه ماده نفس

شیییود و نفس را ارسیییطویی رویگردان می

دانید و آن را موجودی منطبع در بیدن نمی

 ۀگیرد و حتی گاهی رابطمستقل در نظر می

ۀ بیدن و لبیاس نفس و بیدن را همدون رابطی 

(. 22۵الف  140۵سییینا،  ابنکند )معرفی می

نفس فقط بیه این دلییل بیه وی معتقید اسیییت 

شیییود کیه امکیان وجودش، بیدن نییازمنید می

در ذاتش نیسییت، بلکه همراه با بدن اسییت؛ 

نبود، بیه بیدن نییاز   بنیابراین اگر نفس حیاد 

. نفس (176  1404،  سیییناابنکرد )پیدا نمی

برای اسیتکمال برخی قوایش به بدن و امور 

به    دارد، اما اسییتکمال نفس ناطقه  بدنی نیاز

بدن ارتباطی ندارد و مثلً چنین نیسیییت که 

حسیاسییت  ۀکودک در حال رشید، از مرحل

 و فقط بیا امرینیاطقییت برسیییید    ۀبیه مرحلی 

کیه عقیل بیه آن   ییابیداسیییتکمیال می  خیارجی

(. 403ب   140۵سیییینیا،  ابن)  1کنیدافیاده می

سیییینیا، در شییینیاختی ابنهمین مبنیای نفس

گیذارد و او  شییینیاسیییی او نیز اثر میمعرفیت

شیییود کیه آگیاهی نفس نیاطقیه از معتقید می

عکس  خودش، معرفتی ذاتی اسیییت کیه بیه

 

 . و انما تستکمل فی امر خار  یفید العقل.1

آیید کیه  عبیارتی، خودآگیاهی وقتی پیدیید می. بیه2

ناطقیۀ حاد  را بر بدن مسیییتعید افاضیییه  عقیل، نفس  

 کند.می

ها، با دخالت بدن و قوا همراه سییایر معرفت

مقدم ( و  211یی 210  1400سینا،  ابن)  2نیست

 ,Brownبر تجربه و مسیتقل از آن اسیت )

بییه28 :2001 خیودآگییاهیی  عیبییارتیی،  (؛ 

شیییناختی بر خودش  ۀ اسیییت، چه قو برقرار

تفکر کند، چه بر شیییی ی، چه اصیییلً تفکر 

در تضیییاد با روشییینی  بهاین سیییخن   و  نکند

 ,Alwishah)  دیدگاه ارسییطویی اسییت

اینکییه   (.147 :2015 تفهیم  شییییخ برای 

نیاطقیه از  ،نفس  لحیاا وجودی و هم   هم 

ازنظر معرفتی، از بیدن مسیییتقیل اسیییت، در 

نسیان معل  در ، وضیعیت ا3اسیتداللی تنبیهی

کنید کیه شیییرایط  فضیییایی را تصیییویر می

شیود اعضیای بیرونی و می موجبخاصیش  

ذاتش    اش را درنییابید، امیا از خود ودرونی

 ؛ 27-26   137۵،  سییییناابنشیییود )غافل نمی

(. ت کید او بر  233   1381؛  3۵0یی 348   137۵

واسییطه بی  ،این اسییت که آگاهی یادشییده 

محسییوس که عکس آگاهی از اسییت و به

طلبید، در شییینیاخیت نفس از واسیییطیه می

شیود و اگر چنین خودش، آلتی واسیطه نمی

شییود، درواقع شییخص از بدن محسییوسییش 

بر شعور نفس به ذاتش برهانی  . بوعلی معتقد است  3

 (. 161  1404سینا،  شود )ابناقامه نمی
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  1404، سیییناابننه نفسییش )شییود، آگاه می

گیری از آلت را مخصوص بهره   سیناان(.  80

دانید و آن را معرفیت بیالقوه و اکتسیییابی می

دش نفس به خو  ۀواسیطمتمایز از آگاهی بی

داند که معرفتی بالفعل و دائمی اسییت و می

زمیان و متلزم بیا وجود نفس حیاصییییل هم

د و نفس مفطور و مطبوع با آن است شومی

؛ 148   1404سیینا،  ؛ ابن60  1404سیینا،  ابن)

شیعور ما به  عبارتی،  (؛ به79   1404سیینا،  ابن

ذاتمیان، خود وجودمیان اسیییت و همین کیه 

شیعور بالفعل نیز شیود، این  ذات حاصیل می

آید و پیدایشیش قید خاصیی ندارد  پدید می

ت خاصیی اختصیاص ندارد و دائمی و به وق

 (. 161  1404سینا، ابناست )

بودن  مشیروطی از قبیل تا  اسیاس،براین

توصییف  نداشیتن نفس که در خلقت و آفت

سییینا،  ابنموقعیت انسییان معل  ذکر شییده )

و نید  ا(، موجیب تحق  تیام ذات23۵   1381

  ،یا ذات انسیانی حاصیل نیسیت   ،هابدون آن

ای عارضیییی دارد و همین باع،  یا نقیصیییه

شیود شیعور به ذات مختل شیود. شییخ در می

کنید ذییل توصییییف انسیییان معل  ااهیار می

، مثلً هیایی کیه ادراک کیامیل نیدارنیدانسیییان

شییخص  شییان تعطیل شییده )حواس ااهری

خواب(، یا حواس ااهر و باطنشیان با هم از 

اسیت )شیخص مسیت(، به انسان با  افتاده کار 

شیییونید و از وجود ادراک کیامیل ملح  می

ذاتشیان غافل نیسیتند؛ اگر هم پس از خواب 

 یا مستی نتوانند ت یید کنند که در آن حالت

داشیییتییه ذاتشییییان علم  علییت  بییه  بییه  انیید، 

ی اسیت، نه نبود آگاهی در آن کارفراموش

   2  ،1386)نصییییرالیدین طوسیییی، حیالیت 

شعور به شعور (؛ به تعبیر دیگر، 376یییی 37۵

غیر از (  یا یادآوری شیییعور بالذات)  بالذات

شیعور بالذات اسیت و ممکن اسیت شیخص 

یادنسیپردن کارهایی بیدار نیز در صیورت به

 داده، بیه ییادکیه از سیییر آگیاهی انجیام می

  ذاتالی شیییعور بی ،  در آن هنگیام  کیه  نییاورد

  و به (61   1371سیییینا،  )ابنداشیییته اسیییت  

سیینا،  )ابناکتسیاب و تنبیه نیاز داشیته باشید  

1404   30.) 

رطی ۱.  ۲ دالیل  تجرهه .  از  هوعلی  گرایی  گردانی 

 ارسطویی 

سیینا برای رسییدن برای آنکه نشیان دهیم ابن

بیه دییدگیاه مقیابیل خودآگیاهی ارسیییطویی، 

توجیهاتی داشییته اسییت، به برخی از دالیل 

آگیاهی مشیییروط    ۀمخیالفیت شییییخ بیا نظریی 

 کنیم  ه ارسطو اشاره میمنسوب ب

ترین دلییل، همیان دییدگیاه الف. مهم

سییینا و اعتقاد او به تجرد شییناختی ابننفس

نفس اسییت که با دیدگاه ارسییطو که نفس 

دانید،  را همدون صیییورت حیال در میاده می



 ب 
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عقیل   ،ازنظر ارسیییطوکنید.  زاوییه پییدا می

قو فقط  نییه ذات   ۀ منفعییل  دارد،  خییاصیییی 

خیاصیییی و بیا ادراک میدرک اسییییت کیه 

(،  72   1980ارسیطو،  ) شیودتعقلش فعال می

سیییینا معتقد اسیییت عقل منفعل ذات اما ابن

دارد؛ چون اگر چیزی ذات نداشییته باشیید، 

 شیییدن را همقیابلییت وجودییافتن و بیالفعیل

صیرفاً  شییخ معتقد اسیت عقل منفعلندارد.  

ی، بالقوه های علمی حصیولدر قبال صیورت

  تحیالی بیالفعیل،    ذاتی دارد کیه  اسییییت و

 ،اسییاسبراین. حضییوری دارد  ۀانخودآگاه

تی یییدی مجیدد بر   ،ییافتن عقیل منفعیلفعلییت

پییدایش    علیتو   وجود خودآگیاهی اسیییت

نییمییی مییحسییییوب  شییییود خییودآگییاهییی 

(Alwishah, 2015: 147-148).  

ب. مراد ارسطو از همسانی تعقل خود 

طبیعتاً عقلی   ها مشیخص نیست.با سیایر تعقل

اولی، بیالقوه در نظر گرفتیه   ۀ کیه همدون میاد

در شیناخت    ۀشیده، صیورتی ندارد تا واسیط

 روسییت که ارسییطوخودش شییود و ازاین

  معقول  برای خودش  بیالقوه،  عقیل  گوییدمی

  همدون بلکیه  واسیییطیه،بی  نیه  امیا شیییود،می

 معقول  مفهوم،  ۀواسطبه معقول،  اشیای  سایر

 این  به مطلب،  این  اثبات  برای  وی. شیودمی

 و  بالفعل معلوم»  که کندمی  اسیییتناد  اصیییل

  نتیجییه  و  «موجودنیید  یییک  بییالفعییل،  عییالم

  مفهوم  بیالفعیل،  معلوم  مفهوم  کیه  گیردمی

  توانیدمی  عیالم  آن،  بیا  و  اسییییت  نیز  عیالم

 ,Aquinas)  دریییابیید  نیییییز  را  خییودش

1951, Book III, Chapter IV, 

Lectio 9, 727.) 

عبیارت اخیر را کیه ممزو  بیا تفسییییر 

آکوئیناس اسییت، سیینت مرسییوم شییارحان 

  انکنید؛ آنی نیز تی ییید می  را  یونیانی و عرب

صیییورت   گیویینییدمیی بییا  را  خیودش  عیقییل 

صیورت خودش، بلکه    با  شیناسید، ولی نهمی

 ,Cory)  صیییورت انتزاعی شییییء عینیبا  

 (. اما 28 :2014

اسیکندر افریدوسیی شیارحانی همدون  

انتزاعی در خودآگاهی را دخالت صییورت  

همراه قیل و معقول اای اتحیاد عی گونیه طرس  بیا

میی  کینینییدمیی بییه   گیویینییدو  میربیوط  افیعییال 

شیناخت اشییای عینی، ضیرورتاً همان افعال 

مربوط به شیناخت شیخص از خودش اسیت 

کند، به  و وقتی شیخص بر آن اشییا تعقل می

اندیشییید و هنگام تعقل، آن خودش هم می

الفعل شیوند؛ چون اگر عقل باشییا، عقل می

ها را نیز و آن عبارت باشید از اشییای معقول

بییه   درواقیع  کینیید،  خیودش تیعیقییل  تیعیقییل 

(.  Cory, 2014: 28-29)  پییردازدمییی

برخی محققیان معیاصیییر نیز بیا تی ییید همین 

اند براسییاس نظر ارسییطو، برداشییت، گفته

بییالیقیوه    وقیتیی  میعیقیوالت  از  ییکییعیقییل 
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 آن  بیا  ای گونیهبیه  کنید،می  تعقیل را اشعیادی

-Lewis, 1996: 39)  شیییودمیی  ییکیی

40 .) 

اگر تفسییر اخیر از چگونگی دخالت  

صیورت علمی در خودآگاهی را معیار قرار 

سییینا از دو جهت بر آن نقد وارد دهیم، ابن

. بیه نظر او خودآگیاهی بیه ثبیات  1کنید   می

نییاز دارد و این ثبیات را فقط نفس مجردی 

کنید کیه از امور خیارجی، مثلً  برآورده می

ینا،  سییی مت ثر نباشییید )ابن ،حس و متعلقاتش

(، امیا بیا این تفسییییر از سیییخن 234   1381

ارسیطو، نفس هر لحظه، خودش را متناسیب 

کنید و ثبیات  بیا معقول بیالفعلش تعقیل می

. همدنین  2(؛  Cory, 2014: 113ندارد )

اتحیاد عیاقیل و معقول ختم   ۀبیه نظریی این ادعیا  

کم در برخی سییینا دسییتشییود که ابنمی

شیییدت با آن مخالفت کرده مواضیییعش، به

اییینا اتییحییاد  وی  در سییییت.  را  چیینییییینییی 

مییی جییاری  نییه  1دانییدخییودآگییاهییی   ،

 (.329ی327  137۵، سیناابندیگرآگاهی )

با   ، شیییناخت نفسسیییینا . به نظر ابن

بینی همراه اسییییت کیه هیچ  ای درونگونیه

شیود؛ درنتیجه  ای جایگزین آن نمیواسیطه

 

فیلسوفان مؤسس  . این دیدگاهی است که  1 تمامی 

   2  ،  1366یزدی،  مصباساند )مسلمان آن را پذیرفته

 (. 204ی 203

ایین درون و اگیر  رد  و خیودآگییاهیی  بییینیی 

بینیانیه و نظر برونگونیه  انکیار شیییود، هیچ

توانید جیایگزین آن ای نمیدیگرآگیاهیانیه

کلی مسییدود و راه شییناخت نفس بهشییود  

 (.80  1404سینا، شود )ابنمی

پس از   ،اشیاراتدر کتاب   سییناابند. 

، اشیکالی را طرس و نقد  گزارش انسیان معل 

نفس در  می بیه وسییییاطیت فعیل  کنید کیه 

خودآگاهی اشیاره دارد. اشیکال این اسیت 

ی  واسیطه ما بهممکن اسیت کسیی بگوید  که 

در   م. شیییخیشییوبه ذاتمان آگاه میمان،  فعل

ییا   کنید کیههیایش ااهیار مییکی از پیاسیییخ

فعل پیشیات ملی، فعل به معنای کلی اسیت و 

شییود؛ یا فاعل به فاعل خاصییی مربوط نمی

. در فرع اول، فعل به شیخص  داردخاصیی 

شییود و اگر به شییخص خاصییی مربوط نمی

هم که شیخص  «من» بوط نشیود، به  معینی مر

. در فرع شیییودمربوط نمی،  مینی هسیییتمع

دوم هم اگر فعیل، مختص بیه من بیاشیییید،  

فعل  زیراشییود؛ در اثبات ذاتم نمی  ۀواسییط

من، از آن نظر که فعل من اسییت، جزئی از 

شیییود و در مفهوم ذات من محسیییوب می

شیییود، ییا فهم، ذات، قبیل از فعیل اثبیات می
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شیییود، نه  آن اثبات میکم همراه با  دسیییت

(. برخی 23۵  1381سیینا، آن )ابن  ۀواسیطبه

است آن  ارسیطو مسیتلزم   بیان  به اینکهباتوجه

درجییه فیعیلیی  میتیعیلی کییه  غیییرتیی میلیی،  و    اول 

 ۀای باشید که واسیطشیناسیایی توجه مت ملنه

، این اشییکال و در اهور خودآگاهی اسییت

ارسیطو و نقد   ۀترتیب، شیرس نظریپاسیخ را به

 ,Kaukuaاند )سییینا دانسییتهظر ابنآن ازن

توان آن را هم شییاهدی  ( و می73 :2015

صیریه بر رویگردانی شییخ از دیدگاه معلم 

 اول دانست.

گرایی آکوئی ن اس ی: تل میظ من ر  . تق ری   ۳

 ارسطویی ط سینوی 

جزئی   ۀآکوئیناس خودآگاهی را به دو دست

بییه وجیود و   داشیییتین)خیودآگییاهیی  نیفیس 

تفصییییلی بیه  )خودآگیاهی  و کلی    لش(افعیا

 ,Aquinasکند )تقسیم می  (هیت نفسما

(. هردو خودآگیاهی پس از 312 :2020

 شییییدن عقیل و وقوع خودآگیاهیبیالفعیل

مهم این اسیت که   ۀ. نکتدندهبالفعل رخ می

دیییدگییاه  نحو  در  دو  تمییایز   ۀ آکوئینییاس، 

خودآگیاهی بیه این دلییل نیسییییت کیه در 

خودآگیاهی جزئی، بیه وجود نفس آگیاهی  

اریم و در خودآگیاهی کلی، بیه میاهیتش،  د

در   امیاانید، بلکیه هردو خودآگیاهی، میاهوی

نییامیتیمییاییز   عیلیمیی  بییا  جیزئیی،  خیودآگییاهیی 

طرفیم؛ چون نفس هنوز کاملً وضوس نیافته  

درک  وجودداشیییتنش را  فقط  و  اسییییت 

کنیم؛ مانند اینکه هنگام دیدن شییی ی از می

فهمیم و راه دور، فقط وجودداشیتنش را می

اش نیاآگیاهیم. امیا در ییت تفصییییلیاز میاه

نظرورزی  و  تحقی   بییا  خودآگییاهی کلی، 

انییدک آگییاهییی فییلسییییفییی،  بییه  انییدک 

ییابیم و اجزا و قوا و تری راه میتفصییییلی

کنیم سیییایر تفصییییلت نفس را درک می

(Cory, 2014: 77-83 ;Aquinas, 

سیییینا نیز با . البته در نظر ابن(927 :2020

نییفییس، بییه  جییزئییی  و  وجییودی   آگییاهییی 

شود و تفصیلت ماهوی نفس مشخص نمی

به تحقیقات فلسیفی نیاز اسیت، اما ناآگاهی  

از امور ماهوی بعدی، نقصیییی در وضیییوس  

بیه خودش و قوت  آگیاهی وجودی نفس 

کنید، اما در نمی  ایجیادنفس در خودآگاهی  

دییدگیاه آکوئینیاس، آگیاهی نفس بیه وجود 

اش، آگاهی درنهایت ضییعف و ابهام  جزئی

کنندۀ آن، آگاهی تقویت  اسییت و مکمل و

اسییییت  نیفیس  مییاهیوی  تیفییاصیییییییل  بییه 

(Aquinas, 2020: 317.) 

تیومییاس  ،پیس دییید  ، آکیوئییینییاس  از 

لحاا زمانی، بح، از خودآگاهی اگرچه به

لحیاا   جزئی نیامتمیایز مقیدم اسیییت، امیا از
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کلی تقدم   خودآگاهیشییرافت و وضییوس،  

دارد و کمیالِ خودآگیاهیِ جزئی اسییییت؛ 

  ۀواسییط سییینا، علم بیدر نظر ابن کهدرحالی

از حصیییول  قیبییل  چییه  بییه خیودش،  نیفیس 

خودآگاهی ماهوی، چه پس از آن، همواره 

ییافتن خودآگیاهی وجود دارد و بیا تکیامیل

هویییت نمی تیییر  دهیید؛ همدنین  مییاهوی، 

دلییییل  بییه  جیزئیی،  شیییییخ، آگییاهیی  ازنیظیر 

بودن، تقدم بالشرف نیز دارد. منش  واسطهبی

شیییناختی  این باور آکوئیناس، دیدگاه نفس

 اوست.

 شیناسیی، وی همدون ارسیطودر نفس

نیسیت    یکه نفس جوهر مسیتقل  معتقد اسیت

بییه بییدن  صییییورت  مییی  و  آییید شییییمییار 

(Aquinas, 2020: 1868-1869 و  )

خیودآگییاهیی   بییا  را  اعیتیقییاد  هیمییین  سیییپیس 

 ,Cory)ییابید  نیاسیییازگیار می  1فراآگیاهیانیه

تیفییاوت  39 :2014 حیییطییه،  هیمییین  در   .)

صییورت او و ارسییطو در این ییییی ماده   ۀنظری

 ۀ همدون میاد  را  نفساسیییت کیه ارسیییطو  

کیه صیییرفیاً منفعیل   گیرددر نظر میاوالیی  

خارجی، هیچ فعلیت و   ۀاسیت و بدون تجرب

 

1.  supraconscious self-knowing 

غیرآگاهانه و  بالفعل  در  خودآگاهی  که  است  ای 

( دارد  ریشه  نفس  ماهیت   :Cory, 2014اصل 

26 .) 

؛ Pasnau, 2004: 334شیناختی ندارد )

Beakley et-al.,1992: 193)،    امییا

)مثلً    آکوئیناس با ت ثیری که از پیشییینیانش

ای را پیذیرفتیه اسییییت، نظرییه  آلبرت کبیر(

  تواننمیکند که براسییاس آن، عرضییه می

اولی    ۀ وضیییعییت نفس را دقیقیاً همدون میاد

از دیدگاه  ،ترسییییم کرد و با شییییبی ملیم

 گیرد.ارسطویی فاصله می

صیییحنیی تومییاس   از  را  بییالقوه    ۀنفس 

بیییییرون ازنییمییی  واقییعیییییت  و  لییحییاا    بییرد 

گیرد، بلکیه  اش نمیوجودشییینیاختی نیادییده 

ازنظر  صیرفاً  ،نفس بالقوه   شیود کهمیمعتقد 

 و شیییودشییینیاختی معقول واقع نمیمعرفیت

، در شیییدنشو بیالفعیل  کردنپیش از عمیل

بیا اشیییییای معقول نیسییییت    ،قییاس  چیزی 

(Aquinas, 1951, Book III, 

Chapter IV, Lectio 9, 727   ؛

Pasnau, 2004: 334).    او  بییه عقیییدۀ

نحوه  هریییک  بییالفعییل،  و  بییالقوه  ای  عقییل 

انید  هی دارنید کیه بیه ترتییب عبیارتخودآگیا

. وی با 2ز  خودآگاهی اسیتعدادی و بالفعلا

خودآگیاهی    ۀ طرس تمیایز مییان این دو نحو

به  . چنان2 این تقسیم مختص  که در مقدمه گفتیم، 

 آکوئیناس نیست، اما طرز تعبیر به او اختصاص دارد.
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 ۀقصییید دارد بین دو نظرییه جمع کنید  نظریی 

منسیییوب بیه ارسیییطو کیه خودآگیاهی را 

داند دراک حسیی امر عینی میمشیروط به ا

سیییینیا کیه ذات و دییدگیاه کسیییانی نظیر ابن

نظر از هر امر و شیرط خارجی، نفس را قطع

 ,Cory, 2014: 3داننید )خودآگیاه می

امییا  53 ,37-38 ,17 وضیییییعیییییت  (. 

ی رمزآلود  ۀنظریی عقیل بیالقوه،    خودآگیاهیِ

از را رقم می پیش  نفس  کییه در آن،  زنیید 

ییابید،  بیالقوه میخودش را نیه کیاملً    فعلییت،

 (.Brown, 2001: 25) نیه کیاملً بیالفعیل

 ۀ با اصطلس مرحل  آکوئیناسگاهی مفسران  

 :Pansnau, 2015)خودآگاهی   مضیمر

 ۀ( ییا مرحلی Cory, 2009: 214؛  625

خودآگیاهی، بیه این حیالیت   بیالفعیلِ نیامتعین

، (Gilson, 2002: 255کنند )اشیاره می

کار  « را به1»استعداد  مفهوم  ،توماساما خود  

 برد. می

اسیییتیعییداد،  آکیوئییینییاس،  رأی  بینییابیر 

مفهومی عام اسیت که فقط در خودآگاهی 

نییدارد.   کییاربیرد  طیورکیلیی  بییهاسیییتیعییدادی 

 ند کهاکیف  ۀاسییتعدادها عوارضییی از مقول

قوه و   ۀ. در مییانی 1دارنید     خصیییوصیییییتدو  

اولییافیعییل کیمییاالت  ییعینیی  هسیییتی   نیید   نیید؛ 

 

1. Habitual or habit. 

2. Subjectively equipped. 

3. Habit of synderesis. 

کردن سیییمت عمل ند که بههسیییت کیفییاتی

کردن اجرایی . بیا اراده 2کننید؛  هیداییت می

شیوند؛ یعنی اگر شیرایط اجازه دهد، قوه می

از می  انفسییییلحییاا    را  تییا   2کننییدمجیهز 

فرمیان اراده، عملییات میدنظر را  ۀواسیییطی بیه

  ( و بیهCory, 2014: 123)  انجیام دهید

راحتی بهالف.     کنند کهشناسنده کمک می

به فعل شناختی وارد ب.  به عملی بپردازد یا  

؛ Aquinas, 2020: 1944) شیییییود

Brown, 2001: 27).   حییوزه هییای از 

پی برد که توان میگری یادشیییده  تسیییهیل

گیرنید  در دو دسیییتیه جیای می اسیییتعیدادهیا

عیمییل  اسییییتیعییدادهییای بییه  و   3میعیطیوف 

 ,Aquinas)  4شییینیاختی  اسیییتعیدادهیای

، اسیتعدادها. هر دو سینخ از  (318 :2020

مرتبط با خودشیان، اصیول بدیهی   ۀ در حوز

میییی فیییراهیییم  را  آورنییید اسیییییتیییدالل 

(Dougherty, 2011: 147) به. باتوجه  

، به اسیتعدادهای شیناختی )که اندک مجال

بیا بحی، نظری کنونی سیییازگیارتر اسیییت( 

برای اندیشییییدن  کنیم.  کوتاهی می ۀ اشیییار

 شیرط که یکی  به دو شیرط نیاز اسیت ،فرد

شییناسیینده اسییت و براسییاس عقل   مربوط به

مجهز و   5آن، بیایید شیییخص ازنظر انفسیییی

4. Cognitive habits. 

5. Subjective. 
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شییییء تا با حضیییور کمال باشییید  صیییاحب

؛  انجیام دهید شییینیاخیت را  ، عملییات  1عینی

یابد که  ی ربط مییشیییرط دیگر نیز به شییی 

قرار اسیت شیناخته شیود و مفادش این اسیت 

نیز   شییییء عینیبرای شییینیاخیت، بیایید  کیه  

 باشد. دسترس درو موجود 

کمال اول عقل  که اسییتعداد شییناختی

دخیالیت خییال و در اثر ارتبیاط بیا ا  ، بی اسیییت

آید شیرایط خار  از خود عقل به دسیت می

کند و در پی آن، در و شرط اول را مهیا می

رط ثانوی، کمال ثانوی یا صیورت تحق  شی 

شیود عملیاتی عقل )اندیشییدن( حاصیل می

(Cory, 2014: 123.) 

امیا چیزی کیه اسیییتعیداد نفس برای 

 خلفشیود، برشیناخت خودش خوانده می

ند  اسیتعدادهای دیگر که عرع هسیتتمامی 

میقیولیی   :Aquinas, 2020)  کیییف(  ۀ)از 

اکییتسیییییابییی    (2324  ,Lambert)و 

نفس نیسیییت  عیارع بر  (،  109 :2007

(Aquinas, 2020: 313 عییین بیلیکییه   ،)

لحیاا   ذات نفس، ازو    اسییییت  ذات نفس

معادل اسیییت با اسیییتعداد الزم   ،کارکردی

برای افعیال یعنی  برای خودآگیاهی بیالفعیل؛  

مربوط به خودآگاهی، خصیوصییت اسیتعداد 

 گیرددارد یا در جایگاه اسیتعداد قرار میرا  

 

1. Object. 

(Aquinas, 2020: 312  مییقییام در   .)

سییینا وجود نفس توان گفت ابنمی مقایسییه

دانید نیاپیذیر میو خودآگیاهی را تفکییک

تییومییاس 161   1404سیییییییینییا،  )ابیین و   )

عین   را  برای خودآگاهی  اسیییتعدادداشیییتن

 ,Coryکند )تلقی میس ناطقه  فهسیییتی ن

2014: 128 .) 

مسیییی لییۀ  در  کییه  نیفیس  ذات  حییال، 

سییییایر  اسیییتعییداد در  کییار  خودآگییاهی، 

از دو شیییرط  کنید، یکی  هیا را میشییینیاخیت

یافتن یافتن اسیتعداد )در اینجا، فعلیتفعلیت

کنید خودش و خودآگیاهی( را برآورده می

 که عبارت اسیت از شیرط تجهیز انفسیی. اما

 زیراکند؛ صیرف تجهیز انفسیی کفایت نمی

نفس در ابتیدا فعلیتی نیدارد تیا معقول واقع 

شیییود موجب می  بودنه شیییود و همین بالقو

یافتن اسییتعداد، تکه شییرط دوم برای فعلی

بودن شییییء عینی، دسیییترس یعنی لزوم در

(. Cory, 2014: 128حاصیییل نشیییود )

برای رفع این مانع باید به مبنای ارسیییطویی 

تومیاس توجیه کنیم کیه براسیییاس آن، نفس 

شیییود و علم نیز با بالفعیل می ،بالقوه، با علم

 این آیید. دردسیییت می  صیییورت علمی بیه

خود را با صیورتی بالفعل   صیورت، یا نفس،

شییناسیید که از خودش انتزاع  کند و میمی
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کرده، یا با صیییورت علمی شییییء خارجی 

ییابید. فرع اول نیامعقول اسیییت؛  فعلییت می

بیه درک زیرا   اوالً نفس بیا انتزاع خودش، 

و   اسییت غیرمادیآید؛ چون خود نایل نمی

میعیقیول بیرای  مییادی انیتیزاع،  شییییء  کیردن 

بیه فرع محییالدارد  کیاربرد ثیانیییاً اگر  ،  ؛ 

دلیل  رتی انتزاع کند، حاصییل انتزاع، بهصییو

شیییود، نفوس منطب  می  ۀبودن، بر همی کلی

بیه نفس، بیا معرفتی  حیال آنکیه در معرفیت 

 :Brown, 2001)جزئی سیروکار داریم 

اصییل این  جا  آکوئیناس هیچهمدنین    .(20

که »عقل نیز معقولی همدون    ارسییطویی را

شیاهد نیاورده اسیت تا هاسیت«، سیایر معقول

گیری از خودش نیازمندی نفس به صیورت

کنیید اثبییات   (.Cory, 2009: 165)  را 

پس بیایید بیه فرع دوم روی آورد و گفیت  

بیه تی ثیر شییییدن،  نفس بیالقوه برای بیالفعیل

( دارد  نییییاز   :Brown, 2001خییارجیی 

23) . 

تیی ثیری   خییارجی چگونییه  تیی ثیر  امییا 

  ۀآکوئینیاس، تجربی اسیییتر در نظیام فکری  

و قوای حسییی به   1حسییی علت تفکر اسییت

اش  جایگاه شیایسیته کنند تاعقل کمک می

 

. وی در اینجا صراحتاً در برابر افلطون و بوعلی  1

ند،  ا »قوای حسی برای فهم نفس الزمگیرد   قرار می

صورت بالعرع، نفس نه اینکه بنابر نظر افلطون، به

(. 33   1387را بیازییابید )دیبیاجی و دیگران،  

وی   کییه  پییییداسییییت  میوضییییع  هیمییین  از 

درخصوص جایگاه عقل فعال نیز دیدگاهی  

دارد  ارسییییطیو  التییین  میفسییییران  نیظیییر 

(Aquinas, 2020: 335-336 ؛

Amadio et-al, 2020 را آن  و   )

نمی تلقی  نفس  از  خییار   کنیید، موجودی 

 داندای در درون شیخص میقوه   بلکه آن را

 کرده، ارائه خیال  و شیده   تجربه  آنده  از که

کینیید میی  انیتیزاع  را  میعیقیول  هییایصیییورت

(Haldane, 1992: 205  درواقع عقل .)

 ۀدو شییی ن منفعل و فعال دارد که طب  نظری

انسییان مربوط صییورت، به دو بُعد یییییی ماده 

اش بیالقوه  شیییود  نفس در حیالیت طبیعیمی

( )ش ن منفعل Cory, 2014: 127است )

 (شودنفس که به بُعد مادی انسان مربوط می

(Gilson, 2002: 255 در و   )

ی ها اثر علّاش با محسیوسیات، از آنمواجهه

انتزاع صیییورتمی هیای  پیذیرد و فعیالییت 

عال کند )شیی ن فها را آغاز میمعقول از آن

انسییییان ربط   صیییوری  ۀنفس کیه بیه جنبی 

ابن براساس دیدگاه  یا  برانگیزانند  معد  را  فقط  سینا، 

متعل  شناسایی متناسب  ،  برای عقلنفس باشند، بلکه  

 (. Haldane, 1992: 205د« )ن کنرا بازنمایی می
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. این (Gilson, 2002: 255)1(ییابیدمی

حاصل از فعالیت نفس،   های معقولِصورت

بخشیی به عقل دو وایفه دارند  الف. فعلیت

خودآگیاهی اسیییتعیدادی بیه   تبیدییلبیالقوه و 

خودآگاهی بالفعل؛ ب. بازنمایی محسیوس 

نخسییت، عقل صییورت    ۀخارجی. در وایف

فیار  از اینکیه صیییورت  را    شییییء خیارجی

فعالش   ۀاسییت، با جنب  کدام شیییء خارجی

کنید )عقیل فعیال( از میاده انتزاع و تجریید می

تیعییین کیمییال،  عیقییل،  فیعییالییییت  هیمییین  و   و 

میی میوجییب  را  نییهشیییودفیعیلیییتیش  ایینیکییه    ، 

شییء خاصیی  علمیصیورت نفس، صیورت 

عقل فقط در . پس  2منه اسیتشیود که منتزع

نیاز  خارجیشییییء به    ،شیییدنهمین بالفعل

 ,Aquinas) شیناخت خودش در  دارد، نه

از آن   علمیصیییورت  ( و  1771 :2020

در  ،بخش به فاعل شناساستحی، که تعین

اسییییت دخیییل  از جهییت  خودآگییاهی    و 

بر   و داللیت  بیازنمیایی معلوم میادی در عقیل

 

عقل فعالی که خود، صورت    ۀجایگاه شایستاما  .   1

است می  انسان  محسوب  ماده  فعلیت  چه  شودو   ،

دارد بالفعلمعنایی  آیا  است،  ؛  بالفعل  آنده  شدن 

نیستر حاصل  به    پاسخبرای    تحصیل  دوباره  باید 

داد بازگردیم و بنابر تعبیر یکی از مفسران  مفهوم استع 

شیء خارجی، فعلیت صورت انسان    توماس بگوییم 

می تعین  درا  انسانربخشد؛  صورت  بالفعلِ    ،واقع 

بالفعل   محسوس،  شیء  صورتِ  اما  است،  نامتعین 

نییدارد آن در خیودآگییاهیی  نیقشیییی  هیییچ   ،

(Cory, 2009: 166) . 

التزام۱.  ۳ طجوه  توماس.  دط    نداشتن  هه 

 دیدگاه پیشین ط طرح رأی تلمیقی 

 الف. تعبیر تیازه از عبیارت ارسیییطو  اگرچیه

 در تعقیل بیالفعیل خود، همدون تعقیل  عقیل

در اما ،  دارد، به شییء بیرونی نیاز  سیایر امور

گیری از بهره   ۀ خودآگیاهی بیالفعیل، شییییو

 .شیء بیرونی متمایز است

عیبییارت  ایین  تیفسیییییر  در  آکیوئییینییاس 

خودش را همدون سییایر ارسییطو که »عقل  

کند« تفسیییری را که در معقوالت تعقل می

میی بییه ذهین  مییابیتییدا  رد  و رسیییید،  کینیید 

بیا  می گویید منظور این نیسییییت کیه عقیل 

بیه تعقیل خود   انتزاعی  صیییورت خودش، 

  آندیه  کیه  کنیدتی کیید می. تومیاس  بپردازد

صیورت شییء ،  شیودموجب خودآگاهی می

  اما به این مطلب نیز بسیینده   ت،خارجی اسیی 

و  است  محسوس  کار  متعین  شیء  ،  صورت 

بهتعین است  بخشیدن  انسان  نامتعین   صورت 

(Gilson, 2002: 255.)   

دیگر   2 ایضاحی  واسطه.  انواع،  صور  ای  اما 

کنند، اما  یمها عقل را بالفعل اند. این صورتنامرئی

آن به  ما  در توجه  حتی  نیست،  معطوف  ها 

 (. Pasnau, 2004: 340) خودآگاهی
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گوید اگر قرار باشید صیورت  کند و مینمی

یک شییء خارجی، مثلً صیورت اسیب، هم 

های خارجی شیود،  موجب شیناسیایی اسیب

هم عقل را بشییناسییاند، این صییورت واحد،  

در دو شییناخت، یک نقش نخواهد داشییت  

اش که در شناخت شیء خارجی و آن جنبه

ای نیسییت  )اسییب( دخیل اسییت، همان جنبه

مؤثر اسییت  ،عل از خودکه در شییناخت بالف

و درنتیجیه، حیالیت خودآگیاهی، از حیالیت  

میی میتیمییاییز  عییینیی  امیور   شیییود شییینییاخییت 

(Cory, 2014: 94-95.) 

انییدیشیییی  اینجییا آکوئینییاس    ۀپس در 

کند خودش را بر عبارت ارسطو تحمیل می

این انیدیشیییه نیز تلش او برای   ۀو پشیییتوانی 

معرفی این مفهوم اسیییت کیه عقیل بیالقوه،  

شدن  است که برای مبدل  موجودیت و ذاتی

ازنظر انفسیی مجهز اسیت و  ،به عقل بالفعل

ای فعیالییت نفس بر شییییء خیارجی جرقیه

مانده  تاریک مهییایِ از قبیلْ اسیییت که نفسِ

اینکه صییورت شیییء  کند، نهرا روشیین می

العله خارجی، صیورت نفس شیود و شیریک

  ییافتن آن شیییودبرای وجودییافتن و معرفیت

(Aquinas, 2020: 313; Cory, 

2014: 62, 113) . 

تومیاس برعکس برخی   ترتییب،اینبیه

شیارحان ارسیطو که عقل بالقوه را همدون  

نظر گرفتییه انیید و احکییام هیوالی اولی در 

اند، عقل بالقوه هیولی را به آن نسیییبت داده 

گیرد را ذاتی بیا تجهیزات خیاص در نظر می

تواند چنین رسید علت اینکه میو به نظر می

راه نظیر   بییه و  اعتقییادش  دهیید،  ارائییه  حلیی 

و در این اعتقیاد   بیاشیییدبودن نفس  غیرمیادی

می تمییایز  ارسیییطو  از   ,Cory)  یییابییدنیز 

 .  (Pasnau, 2004: 334؛  216 :2014

سیییینیا  آندیه در ب. مخیالفیت بیا ابن

شیییود، ذاتی خودآگیاهی بیالفعیل درک می

اسیت که در حال فعالیت اسیت؛ آگاهی از 

پذیر فعالیت امکانذات صیرف، ایزوله و بی

 نیست.

میی ذاتی تیومییاس  کییهگیوییید  ازنیظیر   ی 

مجهز اسییییت،   برای خودآگیاهی  انفسیییی

کنید تنهیایی برای خودآگاهی کفیایت نمیبه

و شیییرط    را داردو فقط شیییرط الزم آن  

آن، بیه فعلییت رسیییییدن عقیل   ۀ کننیدتکمییل

رسیییییدن، بیا   فعلییت  بیالقوه اسیییت و این بیه

فعالیتی که بر شییود؛ فعالیت نفس میسییر می

میواجیهیی  آغییاز   ۀاثیر  عییینیی  شییییء  بییا  نیفیس 

 شود. می

سیییینیا جیدا در اینجیا آکوئینیاس از ابن

به نفس صیرفی که از شیرایط   زیراشیود؛  می

خارجی برکنار است، خودآگاهی را نسبت  

 .دهدنمی
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 . تلش برای جیذب مزییت دییدگیاه 

کیه شیییود  سیییینوی  آکوئینیاس متوجیه می

اسیییت کیه مزییت دییدگیاه سیییینوی در این 

شییخصییی در بینی اولخودآگاهی و درون

تییداوم میی هینیگییام  آن  نیفیس در  و  یییابیید 

خودآگیاهی صیییرف و دیگرآگیاهی، در  

تیفییاوتیی  دارد،  از خیودش  شیییهیودی کییه 

( و Alwishah, 2015: 147ییابید )نمی

شخصی  لحاا حفظ منظر اول  این دیدگاه از

و شیییهود فرد درخصیییوص خود، و حفظ 

اری دارد اش قوت بسیهویت وجودشناختی

(Cory, 2014: 115)دلییییل  هیمییینبییه  ؛

اش مثبت را در نظریه  ۀکند این نکتسعی می

ادغیام کنید و برای این کیار، چنین طرحی 

دهد  ذات نفسی که هنوز با فعالیت ارائه می

معطوف بیه شییییء بیرونی، بیالفعیل نشیییده 

خودآگاهی اسیتعدادی را  ۀاسیت، خصییصی 

ی و ذات 1دارد و این خصییصیه، خودآشینایی

آورد که شییرط  را به ارمیان می غیرکسییبی

در  و  اسییییت  بییالیفیعییل  الزم خیودآگییاهیی 

ییابید و بسیییط مینیز    خودآگیاهی بیالفعیل

بیالقوه و   ۀو مییان مرحلی   شیییودتقوییت می

کنید تیا  بیالفعیل خودآگیاهی ربط ایجیاد می

پیش و پس از خودآگاهی بالفعل، هم منظر 

شیخصیی و شیهودی خودآگاهی حفظ اول

 

1. Self-familiarity. 

شییود، هم هویت وجودی نفس گسییسییته  

اگر خودآگاهی اسییتعدادی درواقع    نشییود.

وجیه  هیچبیه  و فعلش  نبیاشییید، دخیالیت حس

صییورت مسییتقیم برای تواند نفس را بهنمی

خودش حاضیر کند و خصیوصییت شیهودی  

 شیودشیخصیی خودآگاهی حفظ نمیو اول

(Cory, 2014: 130.) 

 ،فعیالییت نفس؛ سیییطو. مخیالفیت بیا ارد

 اشو خودآگاهی  در اثبات نفس  ایهواسیط

با فعلی که   آکوئیناس  ۀمواجه  ۀ شییو   نیسیت

قرار اسیییت آگیاهی را بیالفعیل کنید، او را بیه  

انیدازد و معتقید ارسیییطویی نمی ۀدامن نظریی 

در   ایهشیییود کیه فعیل نفس، واسیییطی نمی

توماس معتقد   شیییناخت ذات نفس اسیییت.

نفس،   اهورات و عوارعحیاالت،  اسیییت 

از جوهر نفس جیدایی نیدارنید و فعیل هم از 

و    ۀجیمیلیی  ایهیورات  آن حییاالت،  عیوارع 

  اسیییت و در خودآگیاهی بیالفعیل، شیییخص

همیشیییه خودش را همراه و متلزم بیا فعلی 

مشییول به تفکر و... اسیت که   یابد؛ نفسِمی

بییالفعییل درک می  شیییوددر خودآگییاهی 

(Cory, 2014: 101-106, 135)  نه ،

سییینا  هر فعل )مخالفت با ابننفس مفارق از 

 به آن اشاره کردیم(.  «ب» که در 

نظر توان مطیاب  بیا عبیارت شییییخ،  می
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را   وی     کیرد  تیعیبیییرچینییین  تیومییاس  اگیرچییه 

نیمیی را  فیعییل  بیر  ذات  امییا تیقییدم  پییذییرد، 

کم همراه با ذات نفس فعل دسیتگوید می

 نیسیییت تیا  امری جیدای از نفساسیییت و  

ینا،  سیی ابنشییود )  آندر شییناخت    ایهواسییط

1381   23۵) . 

ابینه  بییا  میخییالیفییت  نیفیس   ؛سیییییینییا. 

  ، برای خودش آشییکار نیسییت نیافتهفعلیت

همین که وجود   سییینا معتقد اسییت نفسابن

سییینا،  )ابن یابدهمواره خودش را می یافت،

گر از این خودآگاهی غافل و ا  (148   1404

شیدنش به حسییات سیبب مشییول شیود، به

چیزی کیه   و (۵8   1371سیییینیا،  اسیییت )ابن

برای نفس بیالقوه اسیییت و همدون ادراک  

سییایر اشیییای خارجی، در زمان و شییرایط 

آید و همیشیگی نیسیت،  خاص به دسیت می

؛ 82  1404سیینا،  شیعور به شیعور اسیت )ابن

امییا   (.808   137۵مییرزبییان،  بییهییمیینیییییاربیین

کییه میییان خودآگییاهی    آکوئینییاس  تمییایز 

دیگری تعبیر   ۀ وجودی و ماهوی را به شیییو

د و درواقع، خودآگیاهی وجودی را کنی می

داند ضییعیف خودآگاهی ماهوی می ۀمرحل

ییا میاهیتی مبهم تلقی   چیزو آن را علم بیه  

 ۀنظریی پرورد کیه بر  ای را میکنید، نظرییهمی

مبتنی اسییت و  صییورت ارسییطوییییییی ماده 

ابییتییدای    بییراسیییییاس در  نییفییس  آن، 

اش )خودآگیاهی جزئی(، بنیابر  خودآگیاهی

اسییییت و مثلً   طبیعتش، از خودش غیافیل

اش را تواند خودآگاهی و دیگرآگاهینمی

درک  را  مییاهیتش  کنیید،  تفیکییییک  هم  از 

ها و غرایز کند و توان تشییخیص انگیزه نمی

رفیت از حیل بروناش را نیدارد و راه واقعی

فعیالییت حس معرفی  تعینی رااین ابهیام و بی

و این   (Cory, 2014: 2, 180کند )می

نقش  ۀ سیینا درباردیدگاه ابن  خلفدقیقاً بر

 ماندن خودآگاهی است.حس در پوشیده 

 گیرینتیجه
سیییینیا بر آن اسیییت کیه پییدایش بیدن و  تی کیید ابن 

تناسیب مزا  بدن با نفس در شُیُرف افاضیه، برای  

محض  حدو  و تشیخص نفس الزم اسیت، اما به 

یافتن بدن، جوهر نفسیانی به  شیدن و تناسیب کامل 

آنکیه بیدن علیت پییدایش  شیییود، نیه آن افیاضیییه می 

شیده یک  نفس شیده باشید. همدنین نفس افاضیه 

خصوصیت علمی بالفعل دارد و آن عبارت است  

اسیییاس، چنین نیسیییت کیه  از خودآگیاهی. براین 

نفس پس از پییدایشیییش، برای آگیاهی از خود،  

حالت منتظره داشیته باشید؛ نفس نه منتظر دریافت  

ه  آگاهی از عالم عقول اسییت، نه منتظر اسییت ک 

اش، از بیرون انفعیال  قوای میادی ایاهری و بیاطنی 

ییابنید و از درون، فعیالییت منجر بیه خودآگیاهی را  

آغیاز کننید. امیا آکوئینیاس معتقید اسیییت صیییرف  

اش کیفییایییت  وجیود نیفیس بیرای خیودآگییاهیی 
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ای دخالت  کنید و خودآگاهی مسیییتلزم نحوه نمی 

بیه اینکیه تومیاس عقیل فعیال  بیرونی اسیییت. بیاتوجیه 

پیذیرد، نبیایید توقع داشیییت کیه در  سیییینوی را نمی 

اش، عوالم باال را در خودآگاهی نفس مؤثر  نظریه 

بیدانید، همدنین بیایید در خیاطر داشیییت کیه وی بیه  

ایرادهیای تفسییییر مشیییهور از دییدگیاه ارسیییطو نیز  

سییینا یا هواداران  واسییطۀ مطالعۀ آثار ابن احتمااًل به 

خواسیته آگاهی را صیرفًا  وی آگاهی داشیته و نمی 

و معلول تی ثر حسیییی و انتزاع خییالی    محصیییول 

معرفی کنید. بیا این ملحظیات اسیییت کیه وی  

گوید نفس انسانی در مس لۀ خودآگاهی، تمام  می 

شیییدن این  تجهیزات الزم را دارد، امیا برای فعیال 

نیفیس میجیهیز، بییه تیحیریییک حیواس خییارجیی و  

کردن خییال نییاز اسیییت. طرس آکوئینیاس نیه  عمیل 

ارسیطویی. در این  کامًل سیینوی اسیت، نه کامًل  

توان نزدیکی آکوئیناس به ارسییطو را  مسیی له، نمی 

 سینا دانست. اش به ابن کمتر از نزدیکی 

نظریۀ آکوئیناس در موضیعی توفی  به دسیت  

آورد و در جیاییی، از عیهیدۀ تیبییییین صیییحیییه  میی 

  خلف بر آیید. توفیقش در این اسیییت کیه  برنمی 

د  ای اتحا گونه ارسیطو که به   ۀ از نظری   مشیهور   تفسییر 

واسییطۀ  )درک نفس از خودش، به   عاقل و معقول 

صیورت شییء خارجی موجود در دسیتگاه ادراکی  

گیری  واسیطۀ صیورت شیود( یا درک به حاصیل می 

عبیارات  تومیاس  د،  و شیی ختم می   نفس از خودش 

کند که براسیاس آن،  تفسییر می   ای گونه به ارسیطو را  

معقول از آن نظر کیه شیییء خیاصییی را بیازتیاب  

از    گیاهی دخییل نیسیییت و فقط دهید، در خودآ می 

را به    نفس   این نظر در خودآگاهی دخیل اسیت که 

دارد )آنیدیه میهیم اسیییت،  فیعیالیییت میعیرفیتیی وامیی 

وسیاطت آن برای فعالیت نفس اسیت و مهم نیسیت  

  واسیطۀ چه محتوایی رخ داده باشید(. این وسیاطت به 

همیدینییین براسیییاس نظیر وی، رسییییدن نفیس بیه  

ج نیسیت؛ زیرا  خودآگاهی، اسیتنتاجی به معنای رای 

معلومی نظری، برای رسییییدن بیه مجهول نظری  

شییود، بلکیه  میدنظر )آگیاهی از خود( واسییطیه نمی 

شیییدن فراینید و فعیل  انیدازی آگیاهی از خود، بیا راه 

 شود.  میسر می 

آکوئیناس در این اسیت   ۀضیعف نظری

سیینوی سیربلند بیرون    جدی ایراد  این  ازکه 

 فیاعیل نیامعین و کلی  ازآیید  اگر فعیل،  نمی

اسییت، چگونه آگاهی جزئی  صییادر شییده 

شیییود و اگر فرد بیه خودش را موجیب می

جزئی و متعل  بیه خود فیاعیل اسیییت،   ،فعیل

میی بییه چیگیونییه  تیعیلی   بییدون  را  فیعییل  تیوان 

سیییینیا  فیاعلش در نظر گرفیتر درواقع ابن

معتقید اسییییت فعیل فیاعیل آگیاه، همواره  

بر دهید و امکیان نیدارد فعلی آگیاهیانیه رخ می

فیاعیل، تقیدم ذاتی ییا زمیانی   ۀدرک آگیاهیانی 

اگر آکوئینیاس فعیل جزئی داشیییتیه بیاشییید.  

دانید، بیایید بیه فیاعیل را همواره همراه بیا او می

دوام خودآگیاهی نیز اعتراف کنید، امیا بیا  
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خودآگاهی مداوم مخالف اسییت؛ همدنین  

اگر معتقید شیییود کیه فعیل در مقطع زمیانی 

دهد و سیییبب خودآگاهی خاصیییی رخ می

شیییود، یا بگوید در فرایند خودآگاهی، می

فعیل تقیدم ذاتی دارد، بیایید تبیین کنید کیه 

نیه،  چطور فعیالیتی و فراینیدی غیرخودآگیاهیا

عبارتی، با شیییود. بهبه خودآگاهی منجر می

صیییرف طرس خودآگیاهی اسیییتعیدادی و 

بیرای  نیفیس  انیفسییییی  تیجیهیییز  بییه  اذعییان 

شیخصیی و هویت  خودآگاهی، شیهودی اول

با  زیراشیود؛  ظ نمیوجودشیناختی نفس حف

دائیمیی حییالییت نیفیی  در  آگییاهیی،  بیودن 

اسییتعدادی یادشییده، عملً آگاهی موجود 

شیخصیی موجود باشید و نیسیت تا حالت اول

تیا هنگیام حصیییول آگیاهیِ بیالفعیل، تیداوم  

بییاقیی  نیزاعیی  دییگیر  بیود،  چینییین  اگیر  یییابیید؛ 

شیییخصیییی ماند و آگاهی و حالت اولنمی

شیییخ   شیید و نهایتاً همدون توجیهدائمی می

درخصیییوص آگیاهی شیییخص مسیییت و 

میی گیفیتییه  در خیودآگییاهیی خیواب،  شیییید 

شیخصیی  اسیتعدادی هم آگاهی و حالت اول

شیخص  ۀآن وجود دارد، اما در یاد و حافظ

بیه این برداشیییت، بیه نظر میانید. بیاتوجیهنمی

نیاآگیاهیانیه بیه  آکوئینیاس، گونیه ای فعیل 

رسیییاند. با شیییدن خودگاهی یاری میفعال

ا این پرسییش مواجه چنین برداشییتی، وی ب

چطور امری ناآگاهانه، محرک شود که  می

دیگر، با پذیرش عبارتبه  شیودرآگاهی می

ی، چطور بیایید شیییکیاف مییان انظرییه  چنین

 فعل ناآگاهانه و خودآگاهی را پر کردر

هرچنید ممکن اسیییت از وجوه دیگری بر  

سینا اشکاالتی وارد باشد )مانند چگونگی  نظریۀ ابن 

شییده و بدن(، اما  فس مجرد افاضییه توجیه ارتباط ن 

؛  کم اشیکال یادشیده بر نظریۀ او وارد نیسیت دسیت 

به    داند و چون جسیم و جسیمانی را علت نفس نمی 

تبع آن، حیدو  نفس نیاطقیه را کیه بیا افیاضیییۀ عقیل  

دهید، برای حصییول خودآگیاهی کیافی  رخ می 

دانید و مییان حیدو  و وجود نفس نیاطقیه و  می 

اندازد تا برای  اش فاصیله و شیکافی نمی خودآگاهی 

شییرط،  خودآگیاهی، بیه  پییدایش  تبیین چگونگی  

کارکرد    نیاز پیدا کند و درنتیجه، ای  علت و واسیطه 

را عیامیل    حواس ایاهری و بیاطنی   ۀ غیرآگیاهیانی و فعیل  

  ۀ دانید تیا مییان فعیل نیاآگیاهیانی پییدایش آگیاهی نمی 

 ذهن و آگاهی به خود، شکافی پدید آید.  

عبیارتی، شیییخ بیا هیچ تبیینی، آگیاهی را  بیه 

دانید، امیا در تفسیییر  کیفیتی ثیانوی و کسییبی نمی 

خیاص آکوئینیاس، آگیاهی بیالفعیل، کیفیتی اسیییت  

اش  انیدازی میوجیب راه   نیفیس   کیه عیلیتیی بیییرون از 

 شود. می 

سیییینیا  ، دییدگیاه ابن ه ازنظر نگیارنید   ، بنیابراین 

به شیکاف میان فعل  ؛ چون  انسیجام بیشیتری دارد 

نیظیر  خیورد.  بیرنیمیی   آگییاهیی خیود غیییرآگییاهییانییه و  
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تری از  نهایتًا تصیویر و تفسییر روشین   نیز   آکوئیناس 

دهید و دییدگیاه مشیییهور  عبیارت ارسیییطو ارائیه می 

کنید، امیا برای  س می درخصیییوص آن را اصیییل 

ییافتن، ییا بیایید آگیاهی را نفی کنید و کیل  انسیییجیام 

با محسیوس شیروع    ۀ افعال آدمی را )که از مواجه 

شیییود( بییدون کیییفیییتیی خییاص تیعیرییف کینیید  میی 

افعیالی کیه میاهرانیه، امیا بیدون وجود فهمی آگیاهانه  ) 

دهند و بیشتر حالتی کارکردی و مکانیکی  رخ می 

آگیاهی    ۀ همدون نظریی   ای ، ییا بیایید بیه نظرییه ( دارنید 

   الرئیس معتقد شود. شیخ 

  
  مالحظات اخالقی:

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد.  تعارض منافع
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