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The examination of Transformation of Aristotle's idea on
self-awareness in the views of Avicenna and Aquinas
Seyyed Ali Hosseini 1

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

Accepted:
:
Avicenna,
Aristotle,
Aquinas, selfawareness,
consciousness

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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مقاله پژوهشی

دوره یازدهم ،شماره  ،27پاییز و زمستان  ،1400صفحه 449-476

بررسی روند دگرگونی خودآگاهی مدنظر ارسطو در آرای ابنسینا و
آکوئیناس
سید علی حسینی

1

1

تاریخ دریافت:

چکیده :در فلسفۀ مشائی ،دو دیدگاه درخصوص خودآگاهی بهچشم میخورد؛

1399/12/18

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

تاریخ پذیرش:

که میگوید بهمحض پیدایش ذات فاعل شناسا ،بی هیچ قیدی ،خودآگاهی نیز ایجاد

1400/3/10

ی مشروط به ارسطو نسبت داده میشود و مخالف جدی
میشود .معموالً خودآگاه ِ

واژگان کلیدی:

وی نیز ابنسیناست که ذات انسانی و خودآگاهی را جداییناپذیر میداند .آکوئیناس

ابنسیینا ،ارسیطو ،که از طرفداران خودآگاهی مشروط است ،سعی میکند با تمایزگذاری میان
آکییوئییییینییاس ،خودآگاهی استعدادی و بالفعل ،در عین التزام به دیدگاه ارسطو و مشروطکردن
خییودآگییاهییی ،خودآگاهی به تجربۀ حسی ،از ابهامها و ایرادهای دیدگاه او بپرهیزد و مزایای دیدگاه
آگاهی.
سینوی (از قبیل حفظ شهود و منظر اولشخصی و حفظ هویت وجودشناختی شخص)
را حفظ کند؛ اگرچه وی در این ترکیبکردن ،از ابهامهای دیدگاه ارسطو میکاهد،
اما به دلیل شکافی که میان ناآگاهی موجود در خودآگاهی استعدادی و آگاهی در
خودآگاهی بالفعل هست ،نمیتواند مزایای دیدگاه سینوی را حفظ کند و از سد
ایرادهای شیخ بگذرد.
DOI: 10.30470/phm.2021.525287.1963
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مقدمه

نمیکند و به علل خارجی وابسییته نیسییت،

در میان فیلسیوفان مشیائی ،دربارۀ چگونگی

بلکه مسییتقیماً خودش را مییابد .براسییاس

تعقل ذات یا خودآگاهی یا خودشیناسیی،1

تمایز مرسییومی که این گروه میان دو نحوۀ

دو دییدگیاه متمیایز مطرس اسیییت الف .در

وجود برقرار میکردنیید ،برخی نحوههییای

دیییدگییاهی ،آگییاهی عقلنی عقییل ،فعییل

وجود ،بیذاتیه در نفسانید و برخی خیار از

التفاتی مسیییتقلی نیسیییت که عقل آن را در

نفس؛ دسیییتیۀ دوم فقط در صیییورتی برای

میرحیل یۀ بییاالتیر و فیراتیر از افیعییال تیعیقیلیی

نفس حاضر میشوند که برایش تمثُل یابند.

درج یهاول انییجییام دهیید و بییهعییبییارتییی،

این اندیشمندان معتقدند اگر روش شناخت

خیودآگییاهیی نیییز هیمیدیون د یگیرآگییاهیی،

نفس را همدون شییییوۀ شییینیاخت اشیییییای

میعیرفیتیی درج یهاول اسییییت ( Lewis,

خار از نفس تلقی کنیم ،از تمایز یادشیده

 .)1996: 39-40برایناسیییاس ،نفس بیه

خار شیییدهایم و نفسیییی را که از خودش

این دلیل میتواند خودش را بشیییناسییید که

خییار نییسییییت ،بیییرونیی تیلیقیی کیردهاییم

صیییورت ییا صیییور چیزهیای دیگر ،آن را

( .)Cory, 2014: 27از شارحان ارسطو،

بیالفعیل کردهانید .این دییدگیاه را معموالً بیه

کسیانی همدون سییمپلیکیوس (۵60 -490

ارسییطو (368یییی ی 348ق.م) و مفسییر وی،

م) 3چیینییییین نییظییری را ابییراز کییردهانیید

اسیییکنیدر افرودیسیییی (شیییهرت در 200

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

میلدی)  2نسیبت میدهند (Owens, et-

در قرون وسیییطی ،مجییادل یۀ این دو

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

گیروه ،یعینیی کسییییانیی کییه نیفیس را بیرای

عییدهای دیییگییر از مییتییفییکییران کییه

خودش مجهول 4میدانسییتند و کسییانی که

ارسیطومسیلکانی با مشیی نوافلطونی بودند،

نیفیس را بیرای خیودش واضیییه و بییدیهیی

عیقییل در تیعیقییل خیودش ،ب یالیعیرع عیمییل

میدانسیییتند ،از نو مطرس شییید .یک طرف

 .1در میان فیلسوفان قدیمیتر ،واژۀ خودشناسی یا

یک شخص ارتباط دارد ( Sanguineti, 2013:

علم به ذات متداولتر بوده است ،اما کلمۀ مدرن

 .)311در این پژوهش از اصطلس خودآگاهی

خودآگاهی تقریباً معادل با آن است .تفاوت معنایی

استفاده خواهیم کرد.

آن دو در این است که خودآگاهی بیشتر به حالت
روانشناختی داللت دارد ،اما خودشناسی معنای
وسیعتری دارد و بیشتر به شناخت حقیقت مربوط به

2. Alexander of Aphrodisias.
3. Simplicius of Cilicia.
4. Self-Opacity.
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بحی ،،در نیمیۀ اول قرن سییییزدهم زنیدگی

بیدن نیسییییت ،بلکیه جوهری جیدای از آن

مییکیردنیید و از لیحییاا تییاریخیی ،وامییدار

اسییت و صییورت بدن بودن ،صییرفاً یکی از

فیلسیییوفییان اهوریییافتییه در ابتییدای قرون

کیارکردهیای نفس اسیییت ( Toivanen,

وسیطی ،نظیر ابنسیینا (370ییی ی 427ه.ق) ،1

 .)2015: 22هر دو نفر در آثییارشییییان،

آگوستین (3۵4یی 430م) و هوادارن ابنسینا

آزمیایش فکری انسییییان معل در فضییییای

در دانشییییگییاه پییارییس بیودنیید ( Cory,

ابنسینا را گزارش کردهاند ( Toivanen,

 )2014: 30و طرف دیگر مبیاحثیه ،آنیانی

 2015: 72-74آرای ویییییلیییییییییام؛

بودند که در نیمۀ دوم قرن سیزدهم روزگار

 Toivanen, 2015: 78-80آرای

میگذراندند و سییعی میکردند با اسییتفاده

الروشیلی) و آن را ایضیاسگر دومین اصیل

از عیلیمالینیفیس ارسیییطیو ،بییهنیحیوی دقیی تیر،

خییودآگییاهییی آگییوسیییییتییییینگییرایییی

گونیههیای خودآگیاهی نفس را معین کننید.

ابینسییییینییایییشییییده ،4یعینیی دائیمییبیودن

از ابتکیارات این گروه ،طرس تمیایز مییان

خودآگیاهی ،در نظر گرفتیهانید ( Cory,

خودشییناسییی اسییتعدادی و بالفعل اسییت

.)2014: 30

(.)Cory, 2014: 33

امیا از افراد برجسیییتیۀ طیف مقیابیل،5

از افراد برجسیییتیۀ دسیییتیۀ اول ،ویلییام

میتوان از بونیاوندر1221( 6یییییی 1274م)،

م) و جان الروشلی3

آلبرت کبیر 1199( 7ی 1280م) و آکوئیناس

اوورنی1180( 2ی1249

(حدود 1200یییی 124۵م) هسیتند ( Cory,

(122۵ی 1274م) نام برد.

 .)2014: 30ایین میتیفیکیران بییه پیییروی از

وجه مشیترک این دسیته آن اسیت که

ابنسیییینیا ،بر آن بودنید کیه نفس ،صیییورت

خودآگیاهی را دائمی نمیداننید و آن را بیه

 .1واقعیت این است که این دیدگاه که نفس برای

پسینی به اشیای خارجی نیاز ندارد ،در غرب،

2. William of Auvergne.
3. John of la Rochelle.
4. Avicennizing Augustinianism.
 .۵به باور برخی محققان ،عامل انتقال این تفسیر به

سکهای است که بیشتر به نام آگوستین ضرب

اندیشمندان غربی قرونوسطی ،ابنرشد بوده است

خورده بوده و کمتر توجه شده که پیش از

(.)Cory, 2014: 28

آگوستین ،ابنسینا به این نظریه اقبال نشان داده است

6. Bonaventure.
7. Albertus Magnus or Albert the
Great.

خودش حضور دارد و به خودش علم بیواسطه و
مستقیم دارد و برای درک خودش به حواس و علم

(.)Thiel, 2011: 16
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تیحیریییک بیییرونیی میحیتییا مییدانینیید؛

طی میکند ( .)Cory, 2014: 37سییبب

بیههمیندلییل اسیییت کیه مییان خودآگیاهی

جدایی گروه اخیر از فیلسییوفان نیمۀ اول را

اسیییتعیدادی 1و خودآگیاهی بیالفعیل تمیایز

باید در نزاعی جسیتجو کرد که با محوریت

مینهند ()Cory, 2014: 33

دیییدگییاه ارسیییطو درمیگیرد؛ پیروان راه

باناوندر معتقید اسیییت از هنگیام تولد،

نوافلطونی ،سیینوی ،آگوسیتینی ،دسیتکم

تمایل به شیناخت خود ،جزئی از ذات نفس

در مسیی لۀ علم نفس به خودش ،از ارسییطو

اسیت و برای بالفعلشیدن شیناخت آگاهانه،

فاصله میگیرند و افرادی مانند آلبرت کبیر

صیییرف توجیه نفس بیه درونش کفیاییت

و آکوئیناس سیعی میکنند هسیتۀ ارسیطویی

میکند .درواقع نفس خودآگاهی مشییروط

بح ،را حفظ کنند و با اصیلس برخی مفاد

دارد ،امییا مشیییروط بییه انتخییاب و اختیییار

آن ،نظرییۀ جیدییدی ارائیه دهنید .در ادامیه،

خودش (.)Cory, 2014: 34-35

دیییدگییاه ارسیییطو را نقط یۀ آغییاز مبحیی،

متفکر دیگر این مرحلیه ،آلبرت کبیر

خودآگیاهی در مییان فیلسیییوفیان مشییییائی

اسییت .شیییوۀ مواجهۀ آلبرت با این مسیی له

میعیرفیی مییکینیییم؛ نیظیر شییییییخالیرئیییس و

بهگونهای اسیییت که گویی میخواهد میان

پیروانش را انقلبی در مقییابییل آن در نظر

چهییار رأی مختلف 2دربییارۀ خودآگییاهی

میگیریم و طرس آکوئینیاسیییی را گونیهای

آشیتی ایجاد کند .شیاید به همین علت باشید

ترکیب و اصیییلس در دو دیدگاه یادشیییده

که برخی رأی وی در این باب را ناسیازگار

تلقی میکنیم.

توصیف کردهاند ( Lambert, 2007:

درخصیییوص پییشییییین یۀ ایین پیژوهیش

 .)20وی سیعی میکند خودآگاهی طبیعی

میتوان گفیت اثری کیه بیا آن بیشیییترین

و خودآگاهی وابسیته به شیرایط خارجی را

نیزدییکیی را دارد ،میقییال یۀ «بییتیوجیهیی

با هم سیازگار کند .آکوئیناس نیز به پیروی

آکوئیناس به انسیان پرنده »3اسیت .نویسیندۀ

از اسیتادش آلبرت ،همین راه تقریبگرا را

این مقاله در پی آن اسیییت که نشیییان دهد

1. Habitual self-awareness.
 .2برای دیدن این چهار رأی ،نک ( Cory,

اشاره کردهاند و گفتهاند که باتوجهبه کلمۀ «یهوی»

.)2014: 35-36
 .3عدهای اصطلس انسان پرنده ( )flying manرا
برگزیدهاند .اما برخی به نادقی بودن این ترجمه

در کتاب نفس (به معنی سقوطکردن) و کلمهی
«معل » در اشارات (به معنی آویزانبودن) ،اصطلس
انسان معل

( )floating manمناسبتر است

(.)Alwishah, 2006: 34
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مبیانی معرفیتشییینیاختی ،نفسشییینیاختی و

اگرچه مسییتقیماً به آن اشییاره نکرده اسییت

متیافیزیکی آکوئینیاس ،تبیین تجربیهگراییانیۀ

(.)Brown, 2001: 26-28

آگاهی جزئی شیخص از خودش را دشیوار

در کیتییاب نیظیر آکیوئییینییاس دربییاب

میکنید ( ،)Brown, 2001: 22امیا این

خودشیناسیی که برخی آن را بهترین اثر در

تعارع ااهری حلشیدنی اسیت و میتوان

موضییوع خودش دانسییتهاند ( Pansnau,

با اصیطلحاتی نظیر خودآگاهی اسیتعدادی

 )2015: 623نیییز در چینیید میوضیییع بییه

و بییالفعییل ،آن را تبیین کرد .بییه تعبیر این

اشتراکات و اختلفات ابنسینا و آکوئیناس

نویسییینییده ،افعییال ،بییه افعییال درجییهاول و

اشیاره شیده اسیت ( Cory, 2014: 48,

درجهدوم تقسییم میشوند؛ افعال درجهاول،

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

به اشیییای مادی معطوفاند و ذات نفس ،با

در آثیار فیارسیییی ،مقیالیۀ «نسیییبیت بین

خودآگیاهی اسیییتعیدادیای کیه دارد ،در

خودآگیاهی و آگیاهی بیه غیر در فلسیییفیۀ

همیان حین وقوع افعیال درجیهاول ،بیه خود

ارسیییطو و ابنسیییینیا» از لحیاا پرداختن بیه

آگاه میشییود .پس خودآگاهی بالفعل رخ

خودآگیاهی میدنظر ارسیییطو بیهمتیاسیییت

نمیدهد ،مگر آنکه پیشتر ،نفس با صییور

(اسیحاقینسیب و دیگران .)111 1399 ،در

معقول ،اشییییا را درک کرده باشییید .معنای

این مقیالیه بیه نکیاتی کلییدی از دییدگیاه

این مطلیب آن نیسییییت کیه خودآگیاهی،

ارسییطو اشییاره شییده اسییت که در پژوهش

اسیتنتاجی اسیت یا با وسیاطت اموری دیگر

پیش رو نیز بیه بییانی دیگر ابراز شیییدهانید؛

حییاصییییل میشیییود ،بلکییه یعنی قییابلیییت

نکییاتی همیدون تقییدم معرفییتشییینییاختی

خیودآگییاهیی نیفیس ،بییا افیعییال میربیوط بییه

نییداشیییتین خیودآگییاهیی بیر غیییرآگییاهیی،

معرفت تجربی فعال میشود .افعال یادشده،

رخنیدادن خودآگیاهی بیه دلییل بیالقوهبودن

خودآگیاهی را ایجیاد نمیکننید ،بلکیه آندیه

عقل و نیاز به وسییاطت امر محسییوس برای

را از پیش ،بهصییورت اسییتعدادی در نفس

بییالیفیعییلشییییدن عیقییل و خیودآگییاهییاش

وجود داشیییتیه ،بیه کیار میانیدازنید .در پیاییان

(اسییییحییاقییینسییییب و دیییگییران1399 ،

نیییز بییهگیونییهای نیتیییجییهگیییری شییییده کییه

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

آکوئینیاس بیا پرورانیدن این نظرییه ،درواقع

صییورت پذیرفته و عبارتهایی از ارسییطو

به محتوای حجت انسییان معل انتقاد کرده،

کییه موهم خودآگییاهی بیواسیییطییه بوده،
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بررسیی شیده و چنین توهمی دفع شیده اسیت

نیظیییر میقییالییههییای گیزارششییییده دارد

(اسییییحییاقییینسییییب و دیییگییران1399 ،

(اسحاقینسب و دیگران43 1394 ،ییی،)46

114یییی .)118همدنین ااهار شیده که انسیان

بیه ارتبیاط مبنیای تمیایز وجود و میاهییت بیا

معل در فضییای ابنسییینا واکنشییی در برابر

خودآگیاهی میپردازد و بیا تی کیید بر اینکیه

نظریۀ خودآگاهی باواسیطۀ ارسیطویی اسیت

ازنظر ابنسینا ،متعل خودآگاهی بیواسطه،

و ابنسیینا قطعنظر از تمام متعلقات حصیولی

وجود خاص یا انیت فرد اسیت ،تفاوت نظر

انییدیشییییه کییه بییالیقیوهانیید ،نیوعیی ادراک

ابنسییینا درخصییوص خودآگاهی با برخی

حضیییوری همواره بییالفعییل را برای نفس

آرای مشییییابییه دیگر را نشییییان میدهیید

میپذیرد (اسیحاقینسیب و دیگران1399 ،

(اسحاقینسب و دیگران۵6 1394 ،ی.)۵8

.)121

وجه نوآورانۀ پژوهش تطبیقی حاضیر

ت کید پژوهش «خودآگاهی در فلسفۀ

در این اسیییت کیه ابتیدا خودآگیاهی میدنظر

ابنسیینا» بر این اسیت که خودآگاهی ذاتی

ارسیییطیو را مرجع قرار دادهایم و سیییپیس

و وجیودی نیفیس ،غیییرمشیییروط بییه امیور

ابنسیییینییا را نمییاینییدۀ دیییدگییاهی معرفی

بیرونی ،بیواسیطه و همیشیگی اسیت و بر هر

کردهایم که از نظریههای معرفتشیناختی و

میعیرفییت د یگیری تیقییدم دارد .ابیژۀ اولیی یۀ

نفسشییناختی ارسییطو عدول کرده و نظریۀ

خودآگیاهی نیز خود اسییییت ،نیه چنیانکیه

مختیار خودش را عرضییییه کرده اسییییت.

ارسییطو میگوید ،عمل اندیشیییدن (خادمی

بنابراین ارسیطو و ابنسیینا دو قطب مخالف

و دیگران9 1391 ،ییییی ی .)10همدنین در

هم تلقی شیدهاند .سیپس سیعی کردهایم که

نیظیری یۀ خیودآگییاهیی سیییینیوی ،میعیرفییت و

نشییییان دهیم آکوئینیاس بیا نظر بیه این دو

وجود ،یکسییان میشییود و آگاهی نفس از

قطیب ،در پی آن اسیییت کیه در عین حفظ

خودش ،فعلییت نخسیییت و همیشیییگی آن

مبانی ارسیطویی ،از اشیکاالت بارز نظریۀ او

است (خادمی و دیگران12 1391 ،ی.)13

(که ابنسیینا بدون اشیارۀ صیریه به ارسیطو

مقییال یۀ «بررسیییی و تحلیییل نسیییبییت

طرحشییان کرده) اجتناب کند یا دسییتکم

خودآگیاهی بیا مبیانی متیافیزیکی در فلسیییفیۀ

طوری آنها را تفسیر کند که به محذورات

ابنسیییینا» نیز علوه بر گزارش مختصیییات

اسیاسیی دچار نشیود .درواقع مدعا آن اسیت

خودآگیاهی ازنظر ابنسیییینیا کیه محتوایی

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

نوافلطونی مشیییهور شیییده اسیییت ،تلش

کیه در عین اختلف بیا دو دییدگیاه پیشیییین،

میشیود مفاد آنها بهگونهای بیان شیود که

استلزاماتی تقریبگرایانه دارد.

با خودآگاهی دائمی نفس تعارضیییی نیابد؛

 .۱طرح ارس طویی :خودآگاهی مش رط هه
تجرهه

برای مثال ،ابنسیییینا که همین برداشیییت را
دارد ،دربیاب جملت ییادشیییده میگویید
اوالً منظور ارسیییطو از بییالقوهبودن عقییل،

در رسیییالیۀ دربیاب نفس ،وقتی معلم اول از

بالقوهبودن آن در قبال صییورتهای معقول

عیقییل بییالیقیوه سیییخین بییه مییییان مییآورد،

(حصیییولی) اسیییت و اینکیه عقیل در ابتیدا

عبیارتهیایی موجز و مبهم ااهیار میکنید

فعیالیتی نیدارد ،بیه این معنی اسییییت کیه بر

که در مسی لۀ خودآگاهی سیرنوشیتسیازند؛

صیییور معقوالت فعیالیتی نیدارد ،نیه اینکیه

عبیارتهیای ییادشیییده از این قرارنید الف.

ماهیتی ایجابی نداشیته باشید و هیچ صیفت و

«وقتی نفس به اشییییای جزئی علم حاصیییل

حیالی (نظیر وجود ذاتی و خودآگیاهی) را

میکند ،همدون مرد عالم که چنین اسیت،

نتوان بیه آن نسیییبیت داد (ابنسیییینیا1978 ،

میگوینید عقیل در حیالیت بیالفعیل اسیییت...

100ی101؛ .)Alwishah, 2015: 148

پس از آن بیالفعیلشییییدن ،عقیل میتوانید

همدنین میتوان این تفسییییر را نیز بیه

خودش را نیز تعقل کند( »1ارسییطو1980 ،

شیییییخ نسیییبییت داد کییه عبییارت «معیقول

)73؛ ب« .عقیل پیش از آنکیه بیا ادراکی،

واقعشیییدن عقل ،همانند معقول واقعشیییدن

بالفعل شیود ،معقولیتش در حد بالقوه اسیت

سییایر معقوالت اسییت» ،به شییناخت ماهیت

و ضیرورتاً همدون لوحی اسیت که در آن،

عقیل اشیییاره دارد ،نه آگاهی بیواسیییطیه و

بالفعل چیزی نوشییته نشییده اسییت و معقول

وجیودی عیقییل از خیودش؛ اگیر عیقییل در

واقع شییدنش نیز همانند معقول واقع شییدن

هنگام شیییناخت چیزی ،دریابد که در حال

سیایر معقوالت اسیت» (ارسیطو.)74 1980 ،

شیناختن اسیت ،به شیناختن حصیولی خودش

در تفسییری از این عبارتها که به برداشیت
 .1البته عدهای دیگر ،همین متن را بهگونهای دیگر

بخش اصلً به خودآگاهی اشارهای ندارد و صرفاً

قرائت کردهاند و گفتهاند ترجمۀ صحیه عبارت

توصیفگر آن است که تفکر بر آنده پیشتر

واپسین ،چنین است « ...سپس نفس نیز میتواند از

آموخته شده است ،برای نفس میسر میشود

طری خودش ،تعقل کند» .گروه اخیر معتقدند این

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

پیششیرط دریافت معقوالت عینی اسیت و

میکنید ذاتش در حیال تعقیل فلن شییییء

معقوالتی که از این راه به دسیییت میآیند،

اسیییت ،حصیییول آن حصیییول را میفهمد

برای اهور خودآگیاهی و حیدگیذاری آن

(Alwishah, 2015: 155؛ نصییرالدین

وسییاطت میکنند (.)Cory, 2014: 32

طوسی.)484 ،2 1386 ،

البته علوهبر دو عبارت نقلشییده از رسییالۀ

اما گروه دیگری که غالب شیییارحان

نفس ،در سیخنان ارسیطو شیواهد دیگری نیز

ارسطو در آن جای میگیرند و افرادی نظیر

وجود دارد کیه این برداشییییت را تقوییت

اسیکندر افریدوسیی و ابنرشید (۵20یییی۵9۵

میکند؛ برای مثال او میگوید «لزوماً عقل

ه.ق) از شیییخصیییییتهیای اصیییلی آنانید،

همانطوری به معقول ربط مییابد که حس

تفسییری تجربهگرایانهتر دارند و با اسیتناد به

بیه محسیییوس» (ارسیییطو ،)72 1980 ،اگر

عبارتهای ارسییطو ،حتی شییناخت نفس از

طب این بیان ،عقل نظیر حس باشییید ،عمل

خودش را بیا معرفتی بیرونی و تجربیهمحور

خودآگاهی رخ نمیدهد؛ چون در شناخت

توجییه میکننید .در نگیاه برخی محققیان،

حسیی ،هیچ حسیی بر خودش ت مل نمیکند

بهواسیطۀ شیرسهای پرشیماری که با قرائت

و بییه شییینییاخییت از خیودش راه نیمییبیرد.

اخیر بر رسیالۀ نفس ارسیطو نوشیته شیده ،این

هیمیدینییین تیجیرب یۀ حسییییی ،مسییییتیقیییم و

تفسییر مشیهور به خودآگاهی مشیروط ،1به

غیراسیتنتاجی نیسیت ( Bakker, et-al.,

خودآگاهی ارسیطویی معروف

شیده اسیت2

.)2007: 92-93

( )Cory, 2014: 27-28و طرفداران

گذشته از این شواهد ،مبانی ارسطویی

این تفسییر ،با دیدگاه کسیانی نظیر ابنسیینا

نیز پذیرای خودآگاهی مشیییروط اسیییت و

مخیالفیت میکننید و آن را التقیاطی از نظر یۀ

نظریۀ میادهییییییصیییورت او کیه در مبیاحی،

نوافلطونی-ارسیییطویی میدانند ( Cory,

مربوط به نفسشیناسیی و معرفتشیناسییاش

 .)2014: 23این گروه معتقیدنید تجربیۀ

ت ثیر عمیقی گذاشییته اسییت ،با این تفسیییر

حسیی و معقوالت انتزاعی ،در خودآگاهی

هماهنگ است.

تی ثیری اسییییاسیییی دارنید .تجربیۀ حسیییی،

توضییه آنکه در نفسشیناسیی ،ارسیطو

1. dependent self-knowledge.

 .2در این پژوهش نیز هرجا از دیدگاه ارسطویی
سخن به میان میآوریم ،این تفسیر را مدنظر داریم.
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رابطۀ نفس و بدن را رابطۀ صیییورت و ماده

( )Pasnau, 2004: 334و بیلیکییه هیییچ

میدانید و اگرچیه این دو را متمیایز معرفی

چیزی نیسییت (.)Kaukua, 2015: 21

میکند و صییورت نفسییانی را عامل فعلیت

این خاصییت ،عقل را آنچنان انعطافپذیر

موجود زنیده و غیر از میادۀ بیدنی میدانید،

میکنید کیه میتوانید همیهچیز را تعقیل کنید؛

امیا این غیرییت را دلییل بر امکیان جیدایی

درسییت مثل مادۀ اولی که بیصییورتیاش،

نیمییآورد1

قابلیت دریافت همۀ صیور را به آن میدهد؛

( )Robinson, 2020و رابطیۀ آنهیا را

بهاینترتیب ،هرچقدر نظریۀ مادهیی یصورت

رابطیۀ دو جوهر متمیایز نمیداند؛ زیرا معتقید

دفیاعپیذیر بیاشیییید ،این تلقی از عقیل نیز

اسیت هر جوهری عملکرد منحصیربهفردی

دفییاعپییذییر خیواهیید بیود ( Robinson,

دارد و اگر نفس و بیدن دو جوهر مسیییتقیل

.)2020

نیفیس از بییدن بییه حسییییاب

باشند و مستقل عمل کنند ،دیگر پیوستنشان

براسیاس این نظام نفسشیناسیی مبتنی

بیه یکیدیگر وجهی نیدارد ( Van Dyke,

بر مادهیی یصورت و معرفتشناسی وابسته به

 .)2009: 189این تلقی نفسشیناختی ،به

آن ،چون معقولیت ،به فعلیت وابسیته اسیت،

ارسییطو مجال میدهد که نفس ناطقه را در

در مسییی لیۀ تعقیلِ خود نیز فقط عقیلِ بیالفعیل

ابتدای پیدایش ،در حد صیییورت منطبع در

خودش را تعقیل میکنید ،نیه عقیل بیالقوه

میاده در نظر بگیرد و بیا توسییییل بیه نظرییۀ

( ،)Cory, 2014: 55امیا بیالفعیلشیییدن

مادهییصورت ،نظریهای کاملً تجربهگرایانه

عقیل بیالقوۀ بیتعین ،فرع بر ارتبیاط آن بیا

را بپرورد ( )Brown, 2001: 19که در

عالم خار و حصییول صییورتهای علمی

آن ،درک یییا معیرفییت انسییییان ،فعییالیتی

صیییییورتبیییخیییش بیییرای آن اسیییییت

منفعلنه اسییت ( )Lewis, 1996: 39و

(193

Beakleyet-al.,1992:؛

عقیل ،پیش از عمیلکردنش ،همدون میادۀ

)Robinson, 2020؛ بییه تیعیبیییر یکیی از

اولیی اسییییت و عیمیلً هیییچ فیعیلییتیی نییدارد

مفسیییران ،بیه نظر ارسیییطو «عقیل بیالقوۀ میا،

 .1بسیاری از شارحان کهن و مدرنی که نظریۀ

دادهایم .اما ناگفته نماند که خود ارسطو استدالل

صورتیمادۀ ارسطو درخصوص مس لۀ نفسیبدن را

کرده است که نفس باید مجرد باشد ،چون در غیر

بررسی کردهاند ،همین تفسیر مادهگرایانه را

این صورت ،نمیتواند همۀ صورتها را دریافت

برگزیدهاند .ما هم همین تفسیر را مدنظر قرار

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

آنقیدر در جیانیب تجربیهگرایی پیش رفتیه

را از طری نوعهای اخذشده از صور خیالی

کییه برخی پژوهشیییگران آن را در طرف

درک میکنید» ییا بیه بییانی تفصییییلیتر «از

افراط این مبح ،در نظر گرفتهاند و ارسیطو

طری اشییاسیت که افعال شیناخته میشیوند و

را سییلف هیوم معرفی کردهاندKlima ( 1

ازطری افعال اسیت که قوا شیناخته میشیوند

.)et-al., 2018: 2

و ازطری قواسییییت کیه نفس ،خودش را
میشناسد» (.)Cory, 2014: 180-181
درنتیجیه ،معرفیت نفس ،نقطیۀ آغیاز فراینید

 .۲انقالب سینوی :کنارهگیری از تجرههگرایی
ارسطویی

معرفت نیست ،بلکه محصول نهایی شناخت

از ابتکیارات ابنسیییینیا ،تمیایزنهیادن مییان

یییا ادراک درجییهاول اسییییت ( Lewis,

ماهیت و وجود و به تبع آن ،فرقگذاشیییتن

.)1996: 39

بییین میعیرفییت وجیودی (جیزئیی) و مییاهیوی

برایناسییییاس ،آگیاهی عقلنی عقیل،

(کییلییی) اسیییییت ( Rahman et-al.,

فعل التفاتی مسیییتقلی نیسیییت ،بلکه همانند

 .)2010: 71-72وی مییان معرفیت جزئی

دیگرآگاهی ،غیرمستقیم است و کمککار

و کلی از نفس نیز تمیایز میگیذارد و اولی

افعیال تعقلی معمولی میاسیییت و منیابع آن،

را شیییعور بیه نفس (و بیالطبع) و دومی را

همیان سیییازوکیارهیایی اسیییت کیه در تعقیل

شییعور به آن شییعور (و اکتسییابی) میداند

درجهاول وجود دارد .به تعبیر خود ارسطو،

(ابنسیییینیا61 1371 ،؛  .)30 1404بیا اینکیه

نفس نیز معقولی همدون سیییایر معقوالت

مشیییهور آن اسیییت کیه عقیل درککننیدۀ

اسیت (ارسطو )74 1980 ،و فرایند شناخت

کلیات اسیت و نه جزئیات ،وی جزئیبودن

آن ،همانند فرایند شییناخت دیگر معقوالت

آگیاهی شیییخص بیه خودش را میانع از آن

است.

نمیدانیید کییه عقیلِ درککننییدۀ کلیییات،

نظرییۀ ارسیییطو دربیاب خودآگیاهی،

مدرِک این آگاهی باشید (ابنسیینا1404 ،
80؛ ابنسیینا .)117 1371 ،بوعلی در بح،

 .1رأی هیوم این است که «من هیچگاه نمیتوانم

حسی مختلف است» و در ورای این ادراکها نفسی

خودم را دریابم ،مگر با ادراکی حسی؛ و هیچچیزی

نیست و نفس را باید داستانی عامیانه و تخیل دانست

را نمیتوانم مشاهده کنم ،مگر ادراک حسی را» .به

(.)Pasnau, 2004: 335-336

باور وی ،ذهن «توده یا مجموعهای از ادراکهای
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نفسشییناختی ،از دیدگاه مادهیییییصییورت

سییایر معرفتها ،با دخالت بدن و قوا همراه

ارسیییطویی رویگردان میشیییود و نفس را

نیست( 2ابنسینا210 1400 ،یی )211و مقدم

منطبع در بیدن نمیدانید و آن را موجودی

بر تجربه و مسیتقل از آن اسیت ( Brown,

مستقل در نظر میگیرد و حتی گاهی رابطۀ

)2001: 28؛ بییهعیبییارتیی ،خیودآگییاهیی

نفس و بیدن را همدون رابطیۀ بیدن و لبیاس

برقرار اسیییت ،چه قوۀ شیییناختی بر خودش

معرفی میکند (ابنسییینا140۵ ،الف .)22۵

تفکر کند ،چه بر شیییی ی ،چه اصیییلً تفکر

وی معتقید اسیییت نفس فقط بیه این دلییل بیه

نکند و این سیییخن بهروشییینی در تضیییاد با

بیدن نییازمنید میشیییود کیه امکیان وجودش،

دیدگاه ارسییطویی اسییت ( Alwishah,

در ذاتش نیسییت ،بلکه همراه با بدن اسییت؛

 .)2015: 147شییییخ برای تفهیم اینکییه

نبود ،بیه بیدن نییاز

نفس نیاطقیه ،هم از لحیاا وجودی و هم

پیدا نمیکرد (ابنسییینا .)176 1404 ،نفس

ازنظر معرفتی ،از بیدن مسیییتقیل اسیییت ،در

برای اسیتکمال برخی قوایش به بدن و امور

اسیتداللی تنبیهی ،3وضیعیت انسیان معل در

بدنی نیاز دارد ،اما اسییتکمال نفس ناطقه به

فضیییایی را تصیییویر میکنید کیه شیییرایط

بدن ارتباطی ندارد و مثلً چنین نیسیییت که

خاصیش موجب میشیود اعضیای بیرونی و

کودک در حال رشید ،از مرحلۀ حسیاسییت

درونیاش را درنییابید ،امیا از خود و ذاتش

بیه مرحلیۀ نیاطقییت برسیییید و فقط بیا امری

غافل نمیشیییود (ابنسیییینا27-26 137۵ ،؛

خیارجی اسیییتکمیال میییابید کیه عقیل بیه آن

 348 137۵ی3۵0؛  .)233 1381ت کید او بر

افیاده میکنید( 1ابنسیییینیا140۵ ،ب .)403

این اسییت که آگاهی یادشییده ،بیواسییطه

همین مبنیای نفسشییینیاختی ابنسیییینیا ،در

اسییت و بهعکس آگاهی از محسییوس که

معرفیتشییینیاسیییی او نیز اثر میگیذارد و او

واسیییطیه میطلبید ،در شییینیاخیت نفس از

معتقید میشیییود کیه آگیاهی نفس نیاطقیه از

خودش ،آلتی واسیطه نمیشیود و اگر چنین

خودش ،معرفتی ذاتی اسیییت کیه بیهعکس

شییود ،درواقع شییخص از بدن محسییوسییش

 .1و انما تستکمل فی امر خار یفید العقل.

 .3بوعلی معتقد است بر شعور نفس به ذاتش برهانی

 .2بیهعبیارتی ،خودآگیاهی وقتی پیدیید میآیید کیه

اقامه نمیشود (ابنسینا.)161 1404 ،

بنیابراین اگر نفس حیاد

عقیل ،نفس ناطقیۀ حاد را بر بدن مسیییتعید افاضیییه
میکند.
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آگاه میشییود ،نه نفسییش (ابنسییینا1404 ،

ادراک کیامیل ملح میشیییونید و از وجود

 .)80انسینا بهرهگیری از آلت را مخصوص

ذاتشیان غافل نیسیتند؛ اگر هم پس از خواب

معرفیت بیالقوه و اکتسیییابی میدانید و آن را

یا مستی نتوانند ت یید کنند که در آن حالت

متمایز از آگاهی بیواسیطۀ نفس به خودش

بییه ذاتشییییان علم داشیییتییهانیید ،بییه علییت

میداند که معرفتی بالفعل و دائمی اسییت و

فراموشکاری اسیت ،نه نبود آگاهی در آن

همزمیان و متلزم بیا وجود نفس حیاصییییل

حیالیت (نصییییرالیدین طوسیییی2 ،1386 ،

میشود و نفس مفطور و مطبوع با آن است

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

(ابنسیینا60 1404 ،؛ ابنسیینا148 1404 ،؛

بالذات (یا یادآوری شیییعور بالذات) غیر از

ابنسیینا)79 1404 ،؛ بهعبارتی ،شیعور ما به

شیعور بالذات اسیت و ممکن اسیت شیخص

ذاتمیان ،خود وجودمیان اسیییت و همین کیه

بیدار نیز در صیورت بهیادنسیپردن کارهایی

ذات حاصیل میشیود ،این شیعور بالفعل نیز

کیه از سیییر آگیاهی انجیام میداده ،بیه ییاد

پدید میآید و پیدایشیش قید خاصیی ندارد

نییاورد کیه در آن هنگیام ،شیییعور بیالیذات

و به وقت خاصیی اختصیاص ندارد و دائمی

داشیییته اسیییت (ابنسیییینا )61 1371 ،و به

است (ابنسینا.)161 1404 ،

اکتسیاب و تنبیه نیاز داشیته باشید (ابنسیینا،

برایناسیاس ،شیروطی از قبیل تامبودن
خلقت و آفتنداشیتن نفس که در توصییف
موقعیت انسییان معل ذکر شییده (ابنسییینا،
 ،)23۵ 1381موجیب تحق تیام ذاتانید و
بدون آنها ،یا ذات انسیانی حاصیل نیسیت،
یا نقیصیییهای عارضیییی دارد و همین باع،
میشیود شیعور به ذات مختل شیود .شییخ در
ذییل توصییییف انسیییان معل ااهیار میکنید
انسیییانهیایی کیه ادراک کیامیل نیدارنید ،مثلً
حواس ااهریشییان تعطیل شییده (شییخص
خواب) ،یا حواس ااهر و باطنشیان با هم از
کار افتاده اسیت (شیخص مسیت) ،به انسان با

.)30 1404
 .۱ .۲دالیل رطیگردانی هوعلی از تجرههگرایی
ارسطویی

برای آنکه نشیان دهیم ابنسیینا برای رسییدن
بیه دییدگیاه مقیابیل خودآگیاهی ارسیییطویی،
توجیهاتی داشییته اسییت ،به برخی از دالیل
مخیالفیت شییییخ بیا نظر یۀ آگیاهی مشیییروط
منسوب به ارسطو اشاره میکنیم
الف .مهمترین دلییل ،همیان دییدگیاه
نفسشییناختی ابنسییینا و اعتقاد او به تجرد
نفس اسییت که با دیدگاه ارسییطو که نفس
را همدون صیییورت حیال در میاده میدانید،
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زاوییه پییدا میکنید .ازنظر ارسیییطو ،عقیل

میگیرد کیه مفهوم معلوم بیالفعیل ،مفهوم

منفعییل فقط قوۀ خییاصیییی دارد ،نییه ذات

عیالم نیز اسییییت و بیا آن ،عیالم میتوانید

خیاصیییی و بیا ادراک میدرک اسییییت کیه

خییودش را نیییییز دریییابیید ( Aquinas,

تعقلش فعال میشیود (ارسیطو،)72 1980 ،

1951, Book III, Chapter IV,
.)Lectio 9, 727

اما ابنسیییینا معتقد اسیییت عقل منفعل ذات
دارد؛ چون اگر چیزی ذات نداشییته باشیید،
قیابلییت وجودییافتن و بیالفعیلشیییدن را هم
ندارد .شییخ معتقد اسیت عقل منفعل صیرفاً
در قبال صیورتهای علمی حصیولی ،بالقوه
اسییییت و ذاتی دارد کیه بیالفعیل ،حیالیت
خودآگاهانۀ حضییوری دارد .برایناسییاس،
فعلییتییافتن عقیل منفعیل ،تی یییدی مجیدد بر
وجود خودآگیاهی اسیییت و علیت پییدایش
خییودآگییاهییی مییحسییییوب نییمیییشییییود
(.)Alwishah, 2015: 147-148
ب .مراد ارسطو از همسانی تعقل خود
با سیایر تعقلها مشیخص نیست .طبیعتاً عقلی
کیه همدون میادۀ اولی ،بیالقوه در نظر گرفتیه
شیده ،صیورتی ندارد تا واسیطۀ در شیناخت
خودش شییود و ازاینروسییت که ارسییطو
میگویید عقیل بیالقوه ،برای خودش معقول
میشیییود ،امیا نیه بیواسیییطیه ،بلکیه همدون
سایر اشیای معقول ،بهواسطۀ مفهوم ،معقول
میشیود .وی برای اثبات این مطلب ،به این
اصیییل اسیییتناد میکند که «معلوم بالفعل و
عییالم بییالفعییل ،یییک موجودنیید» و نتیجییه

عبیارت اخیر را کیه ممزو بیا تفسییییر
آکوئیناس اسییت ،سیینت مرسییوم شییارحان
یونیانی و عرب را نیز تی ییید میکنید؛ آنیان
مییگیویینیید عیقییل خیودش را بییا صیییورت
میشیناسید ،ولی نه با صیورت خودش ،بلکه
با صیییورت انتزاعی شییییء عینی ( Cory,
 .)2014: 28اما
شیارحانی همدون اسیکندر افریدوسیی
دخالت صییورت انتزاعی در خودآگاهی را
بیا طرس گونیهای اتحیاد عیاقیل و معقول همراه
مییکینینیید و مییگیویینیید افیعییال میربیوط بییه
شیناخت اشییای عینی ،ضیرورتاً همان افعال
مربوط به شیناخت شیخص از خودش اسیت
و وقتی شیخص بر آن اشییا تعقل میکند ،به
خودش هم میاندیشییید و هنگام تعقل ،آن
اشییا ،عقل میشیوند؛ چون اگر عقل بالفعل
عبارت باشید از اشییای معقول و آنها را نیز
تیعیقییل کینیید ،درواقیع بییه تیعیقییل خیودش
میییپییردازد (.)Cory, 2014: 28-29
برخی محققیان معیاصیییر نیز بیا تی ییید همین
برداشییت ،گفتهاند براسییاس نظر ارسییطو،
وقیتیی عیقییل بییالیقیوه ییکیی از میعیقیوالت
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عیادیاش را تعقیل میکنید ،بیهگونیهای بیا آن

اگیر ایین درونبی ینیی و خیودآگییاهیی رد و

یکیی مییشیییود (Lewis, 1996: 39-

انکیار شیییود ،هیچگونیه نظر برونبینیانیه و

.)40

دیگرآگیاهیانیهای نمیتوانید جیایگزین آن
اگر تفسییر اخیر از چگونگی دخالت

صیورت علمی در خودآگاهی را معیار قرار

شییود و راه شییناخت نفس بهکلی مسییدود
میشود (ابنسینا.)80 1404 ،

دهیم ،ابنسییینا از دو جهت بر آن نقد وارد

د .ابنسیینا در کتاب اشیارات ،پس از

میکنید  .1بیه نظر او خودآگیاهی بیه ثبیات

گزارش انسیان معل  ،اشیکالی را طرس و نقد

نییاز دارد و این ثبیات را فقط نفس مجردی

میکنید کیه بیه وسییییاطیت فعیل نفس در

برآورده میکنید کیه از امور خیارجی ،مثلً

خودآگاهی اشیاره دارد .اشیکال این اسیت

حس و متعلقاتش ،مت ثر نباشییید (ابنسی یینا،

که ممکن اسیت کسیی بگوید ما بهواسیطهی

 ،)234 1381امیا بیا این تفسییییر از سیییخن

فعلمان ،به ذاتمان آگاه میشییویم .شیییخ در

ارسیطو ،نفس هر لحظه ،خودش را متناسیب

یکی از پیاسیییخهیایش ااهیار میکنید کیه ییا

بیا معقول بیالفعلش تعقیل میکنید و ثبیات

فعل پیشیات ملی ،فعل به معنای کلی اسیت و

ندارد ()Cory, 2014: 113؛  .2همدنین

به فاعل خاصییی مربوط نمیشییود؛ یا فاعل

این ادعیا بیه نظریۀ اتحیاد عیاقیل و معقول ختم

خاصیی دارد .در فرع اول ،فعل به شیخص

میشییود که ابنسییینا دسییتکم در برخی

خاصییی مربوط نمیشییود و اگر به شییخص

مواضیییعش ،بهشیییدت با آن مخالفت کرده

معینی مربوط نشیود ،به «من» هم که شیخص

اسییییت .وی اتییحییاد اییینچیینییییینییی را در

معینی هسیییتم ،مربوط نمیشیییود .در فرع

خییودآگییاهییی جییاری میییدانیید ،1نییه

دوم هم اگر فعیل ،مختص بیه من بیاشیییید،

دیگرآگاهی (ابنسینا327 137۵ ،ی.)329

واسییطۀ در اثبات ذاتم نمیشییود؛ زیرا فعل

 .به نظر ابنسیییینا ،شیییناخت نفس با

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

گونیهای درونبینی همراه اسییییت کیه هیچ

مفهوم ذات من محسیییوب میشیییود و در

واسیطهای جایگزین آن نمیشیود؛ درنتیجه

فهم ،ذات ،قبیل از فعیل اثبیات میشیییود ،ییا

 .1این دیدگاهی است که تمامی فیلسوفان مؤسس
مسلمان آن را پذیرفتهاند (مصباسیزدی2 ،1366 ،
203ی.)204
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دسیییتکم همراه با آن اثبات میشیییود ،نه

خیودآگییاهیی جیزئیی ،بییا عیلیمیی نییامیتیمییاییز

بهواسیطۀ آن (ابنسیینا .)23۵ 1381 ،برخی

طرفیم؛ چون نفس هنوز کاملً وضوس نیافته

باتوجهبه اینکه بیان ارسیطو مسیتلزم آن است

اسییییت و فقط وجودداشیییتنش را درک

کییه فیعیلیی درجییهاول و غیییرت ی میلیی ،میتیعیلی

میکنیم؛ مانند اینکه هنگام دیدن شییی ی از

شیناسیایی توجه مت ملنهای باشید که واسیطۀ

راه دور ،فقط وجودداشیتنش را میفهمیم و

در اهور خودآگاهی اسییت ،این اشییکال و

از میاهییت تفصییییلیاش نیاآگیاهیم .امیا در

پاسیخ را بهترتیب ،شیرس نظریۀ ارسیطو و نقد

خودآگییاهی کلی ،بییا تحقی و نظرورزی

آن ازنظر ابنسییینا دانسییتهاند ( Kaukua,

فییلسییییفییی ،انییدکانییدک بییه آگییاهییی

 )2015: 73و میتوان آن را هم شییاهدی

تفصییییلیتری راه میییابیم و اجزا و قوا و

صیریه بر رویگردانی شییخ از دیدگاه معلم

سیییایر تفصییییلت نفس را درک میکنیم

اول دانست.

( Cory, 2014: 77-83 ;Aquinas,

 .۳تقری گرایی آکوئین اس ی :تلمیظ من ر
ارسطویی ط سینوی

 .)2020: 927البته در نظر ابنسیییینا نیز با
آگییاهییی وجییودی و جییزئییی بییه نییفییس،
تفصیلت ماهوی نفس مشخص نمیشود و

آکوئیناس خودآگاهی را به دو دستۀ جزئی

به تحقیقات فلسیفی نیاز اسیت ،اما ناآگاهی

(خیودآگییاهیی بییه وجیودداشیییتین نیفیس و

از امور ماهوی بعدی ،نقصیییی در وضیییوس

افعیالش) و کلی (خودآگیاهی تفصییییلی بیه

آگیاهی وجودی نفس بیه خودش و قوت

ماهیت نفس) تقسیم میکند ( Aquinas,

نفس در خودآگاهی ایجیاد نمیکنید ،اما در

 .)2020: 312هردو خودآگیاهی پس از

دییدگیاه آکوئینیاس ،آگیاهی نفس بیه وجود

بیالفعیلشییییدن عقیل و وقوع خودآگیاهی

جزئیاش ،آگاهی درنهایت ضییعف و ابهام

بالفعل رخ میدهند .نکتۀ مهم این اسیت که

اسییت و مکمل و تقویتکنندۀ آن ،آگاهی

در دیییدگییاه آکوئینییاس ،تمییایز دو نحوۀ

بییه تیفییاصیییییییل مییاهیوی نیفیس اسییییت

خودآگیاهی بیه این دلییل نیسییییت کیه در

(.)Aquinas, 2020: 317

خودآگیاهی جزئی ،بیه وجود نفس آگیاهی

پیس ،از دییید تیومییاس آکیوئییینییاس،

داریم و در خودآگیاهی کلی ،بیه میاهیتش،

اگرچه بهلحاا زمانی ،بح ،از خودآگاهی

بلکیه هردو خودآگیاهی ،میاهویانید ،امیا در

جزئی نیامتمیایز مقیدم اسیییت ،امیا از لحیاا

464

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 27پاییز و زمستان 1400

شییرافت و وضییوس ،خودآگاهی کلی تقدم

شیناختی ندارد (Pasnau, 2004: 334؛

دارد و کمیالِ خودآگیاهیِ جزئی اسییییت؛

 ،)Beakley et-al.,1992: 193امییا

درحالیکه در نظر ابنسییینا ،علم بیواسییطۀ

آکوئیناس با ت ثیری که از پیشییینیانش (مثلً

نیفیس بییه خیودش ،چییه قیبییل از حصیییول

آلبرت کبیر) پیذیرفتیه اسییییت ،نظرییهای را

خودآگاهی ماهوی ،چه پس از آن ،همواره

عرضییه میکند که براسییاس آن ،نمیتوان

وجود دارد و بیا تکیامیلییافتن خودآگیاهی

وضیییعییت نفس را دقیقیاً همدون میادۀ اولی

مییاهوی ،تیییر هویییت نمیدهیید؛ همدنین

ترسییییم کرد و با شییییبی ملیم ،از دیدگاه

ازنیظیر شیییییخ ،آگییاهیی جیزئیی ،بییه دلییییل

ارسطویی فاصله میگیرد.

بیواسطهبودن ،تقدم بالشرف نیز دارد .منش

تومییاس نفس بییالقوه را از صیییحن یۀ

این باور آکوئیناس ،دیدگاه نفسشیییناختی

واقییعیییییت بیییییرون نییمیییبییرد و از لییحییاا

اوست.

وجودشییینیاختی نیادییدهاش نمیگیرد ،بلکیه

در نفسشیناسیی ،وی همدون ارسیطو

معتقد میشیود که نفس بالقوه ،صیرفاً ازنظر

معتقد اسیت که نفس جوهر مسیتقلی نیسیت

معرفیتشییینیاختی معقول واقع نمیشیییود و

و صییییورت بییدن بییه شییییمییار میییآییید

پیش از عمیلکردن و بیالفعیلشیییدنش ،در

( )Aquinas, 2020: 1868-1869و

قییاس بیا اشیییییای معقول ،چیزی نیسییییت

سیییپیس هیمییین اعیتیقییاد را بییا خیودآگییاهیی

( Aquinas, 1951, Book III,

فراآگیاهیانیه 1نیاسیییازگیار میییابید ( Cory,

Chapter IV, Lectio 9, 727؛

 .)2014: 39در هیمییین حیییطییه ،تیفییاوت

 .)Pasnau, 2004: 334بییه عقیییدۀ او

نظریۀ مادهیییییصییورت او و ارسییطو در این

عقییل بییالقوه و بییالفعییل ،هریییک نحوهای

اسیییت کیه ارسیییطو نفس را همدون میادۀ

خودآگیاهی دارنید کیه بیه ترتییب عبیارتانید

اوالیی در نظر میگیرد کیه صیییرفیاً منفعیل

از خودآگاهی اسیتعدادی و بالفعل .2وی با

اسیت و بدون تجربۀ خارجی ،هیچ فعلیت و

طرس تمیایز مییان این دو نحوۀ خودآگیاهی

supraconscious

 .2چنانکه در مقدمه گفتیم ،این تقسیم مختص به

خودآگاهی بالفعل و غیرآگاهانهای است که در

آکوئیناس نیست ،اما طرز تعبیر به او اختصاص دارد.

.1

self-knowing

اصل ماهیت نفس ریشه دارد ( Cory, 2014:
.)26
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قصییید دارد بین دو نظرییه جمع کنید نظریۀ

کیفییاتی هسیییتند که به سیییمت عملکردن

منسیییوب بیه ارسیییطو کیه خودآگیاهی را

هیداییت میکننید؛  .2بیا ارادهکردن اجرایی

مشیروط به ادراک حسیی امر عینی میداند

میشیوند؛ یعنی اگر شیرایط اجازه دهد ،قوه

و دییدگیاه کسیییانی نظیر ابنسیییینیا کیه ذات

را از لحییاا انفسیییی مجیهز میکننیید 2تییا

نفس را قطعنظر از هر امر و شیرط خارجی،

بیهواسیییطیۀ فرمیان اراده ،عملییات میدنظر را

خودآگیاه میداننید ( Cory, 2014: 3,

انجیام دهید ( )Cory, 2014: 123و بیه

 .)17, 37-38, 53امییا وضیییییعیییییت

شناسنده کمک میکنند که الف .بهراحتی

خودآگیاهیِ عقیل بیالقوه ،نظر یۀ رمزآلودی

به عملی بپردازد یا ب .به فعل شناختی وارد

را رقم میزنیید کییه در آن ،نفس پیش از

شیییییود (Aquinas, 2020: 1944؛

فعلییت ،خودش را نیه کیاملً بیالقوه میییابید،

 .)Brown, 2001: 27از حییوزههییای

نیه کیاملً بیالفعیل (.)Brown, 2001: 25

تسیییهیلگری یادشیییده میتوان پی برد که

گاهی مفسران آکوئیناس با اصطلس مرحلۀ

اسیییتعیدادهیا در دو دسیییتیه جیای میگیرنید

مضیمر خودآگاهی ( Pansnau, 2015:

اسییییتیعییدادهییای میعیطیوف بییه عیمییل 3و

625؛  )Cory, 2009: 214ییا مرحلیۀ

اسیییتعیدادهیای شییینیاختیAquinas, ( 4

بیالفعیلِ نیامتعین خودآگیاهی ،بیه این حیالیت

 .)2020: 318هر دو سینخ از اسیتعدادها،

اشیاره میکنند (،)Gilson, 2002: 255

در حوزۀ مرتبط با خودشیان ،اصیول بدیهی

اما خود توماس ،مفهوم «استعداد »1را بهکار

اسیییییتیییدالل را فیییراهیییم مییییآورنییید

میبرد.

( .)Dougherty, 2011: 147باتوجهبه

بینییابیر رأی آکیوئییینییاس ،اسیییتیعییداد،

مجال اندک ،به اسیتعدادهای شیناختی (که

مفهومی عام اسیت که فقط در خودآگاهی

بیا بحی ،نظری کنونی سیییازگیارتر اسیییت)

اسیییتیعییدادی کییاربیرد نییدارد .بییهطیورکیلیی

اشیییارۀ کوتاهی میکنیم .برای اندیشییییدن

اسییتعدادها عوارضییی از مقولۀ کیفاند که

فرد ،به دو شیرط نیاز اسیت که یکی شیرط

دو خصیییوصیییییت دارنید  .1در مییانیۀ قوه و

مربوط به عقل شییناسیینده اسییت و براسییاس

فیعییلانیید کیمییاالت اولیی هسیییتینیید؛ یعینیی

آن ،بیایید شیییخص ازنظر انفسیییی 5مجهز و

1. Habitual or habit.
2. Subjectively equipped.
3. Habit of synderesis.

4. Cognitive habits.
5. Subjective.
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صیییاحبکمال باشییید تا با حضیییور شییییء

( .)Aquinas, 2020: 312در مییقییام

عینی ،1عملییات شییینیاخیت را انجیام دهید؛

مقایسییه میتوان گفت ابنسییینا وجود نفس

شیییرط دیگر نیز به شیییی ی ربط مییابد که

و خودآگیاهی را تفکییکنیاپیذیر میدانید

قرار اسیت شیناخته شیود و مفادش این اسیت

(ابیینسیییییییینییا )161 1404 ،و تییومییاس

کیه برای شییینیاخیت ،بیایید شییییء عینی نیز

اسیییتعدادداشیییتن برای خودآگاهی را عین

موجود و در دسترس باشد.

هسیییتی نفس ناطقه تلقی میکند ( Cory,

اسییتعداد شییناختی که کمال اول عقل

.)2014: 128

اسیییت ،بیا دخیالیت خییال و در اثر ارتبیاط بیا

حییال ،ذات نیفیس کییه در مسیییی لییۀ

شیرایط خار از خود عقل به دسیت میآید

خودآگییاهی ،کییار اسیییتعییداد در سییییایر

و شرط اول را مهیا میکند و در پی آن ،در

شییینیاخیتهیا را میکنید ،یکی از دو شیییرط

صیورت تحق شیرط ثانوی ،کمال ثانوی یا

فعلیتیافتن اسیتعداد (در اینجا ،فعلیتیافتن

عملیاتی عقل (اندیشییدن) حاصیل میشیود

خودش و خودآگیاهی) را برآورده میکنید

(.)Cory, 2014: 123

که عبارت اسیت از شیرط تجهیز انفسیی .اما

امیا چیزی کیه اسیییتعیداد نفس برای

صیرف تجهیز انفسیی کفایت نمیکند؛ زیرا

شیناخت خودش خوانده میشیود ،برخلف

نفس در ابتیدا فعلیتی نیدارد تیا معقول واقع

تمامی اسیتعدادهای دیگر که عرع هسیتند

شیییود و همین بالقوهبودن موجب میشیییود

(از میقیول یۀ کیییف) ( Aquinas, 2020:

که شییرط دوم برای فعلیتیافتن اسییتعداد،

 )2324و اکییتسیییییابییی ( Lambert,

یعنی لزوم در دسیییترسبودن شییییء عینی،

 ،)2007: 109عیارع بر نفس نیسیییت

حاصیییل نشیییود (.)Cory, 2014: 128

( ،)Aquinas, 2020: 313بیلیکییه عییین

برای رفع این مانع باید به مبنای ارسیییطویی

ذات نفس اسییییت و ذات نفس ،از لحیاا

تومیاس توجیه کنیم کیه براسیییاس آن ،نفس

کارکردی ،معادل اسیییت با اسیییتعداد الزم

بالقوه ،با علم ،بالفعیل میشیییود و علم نیز با

برای خودآگیاهی بیالفعیل؛ یعنی برای افعیال

صیییورت علمی بیه دسیییت میآیید .در این

مربوط به خودآگاهی ،خصیوصییت اسیتعداد

صیورت ،یا نفس ،خود را با صیورتی بالفعل

را دارد یا در جایگاه اسیتعداد قرار میگیرد

میکند و میشییناسیید که از خودش انتزاع

1. Object.

ب
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کرده ،یا با صیییورت علمی شییییء خارجی

را بیازییابید (دیبیاجی و دیگران.)33 1387 ،

فعلییت میییابید .فرع اول نیامعقول اسیییت؛

از هیمییین میوضییییع پییییداسییییت کییه وی

زیرا اوالً نفس بیا انتزاع خودش ،بیه درک

درخصوص جایگاه عقل فعال نیز دیدگاهی

خود نایل نمیآید؛ چون غیرمادی اسییت و

نیظیییر میفسییییران التییین ارسییییطیو دارد

انیتیزاع ،بیرای میعیقیولکیردن شییییء مییادی

(335-336

Aquinas,؛

کیاربرد دارد؛ ثیانییاً اگر بیه فرع محییال،

 )Amadio et-al, 2020و آن را

صییورتی انتزاع کند ،حاصییل انتزاع ،بهدلیل

موجودی خییار از نفس تلقی نمیکنیید،

کلیبودن ،بر همیۀ نفوس منطب میشیییود،

بلکه آن را قوهای در درون شیخص میداند

حیالآنکیه در معرفیت بیه نفس ،بیا معرفتی

که از آنده تجربه شیده و خیال ارائه کرده،

جزئی سیروکار داریم ( Brown, 2001:

صیییورتهییای میعیقیول را انیتیزاع مییکینیید

 .)20همدنین آکوئیناس هیچجا این اصییل

( .)Haldane, 1992: 205درواقع عقل

ارسییطویی را که «عقل نیز معقولی همدون

دو شی ی ن منفعل و فعال دارد که طب نظریۀ

سیایر معقولهاسیت» ،شیاهد نیاورده اسیت تا

مادهیییی یصییورت ،به دو بُعد انسییان مربوط

نیازمندی نفس به صیورتگیری از خودش

میشیییود نفس در حیالیت طبیعیاش بیالقوه

را اثبییات کنیید (.)Cory, 2009: 165

است (( )Cory, 2014: 127ش ن منفعل

پس بیایید بیه فرع دوم روی آورد و گفیت

نفس که به بُعد مادی انسان مربوط میشود)

نفس بیالقوه برای بیالفعیلشییییدن ،بیه تی ثیر

(255

 )Gilson,و در

خییارجیی نییییاز دارد ( Brown, 2001:

مواجههاش با محسیوسیات ،از آنها اثر علّی

.)23

میپیذیرد و فعیالییت انتزاع صیییورتهیای

2020:

2002:

امییا ت ی ثیر خییارجی چگونییه ت ی ثیری

معقول از آنها را آغاز میکند (شیی ن فعال

اسیییتر در نظیام فکری آکوئینیاس ،تجربیۀ

نفس کیه بیه جنبیۀ صیییوری انسییییان ربط

حسییی علت تفکر اسییت 1و قوای حسییی به
عقل کمک میکنند تا جایگاه شیایسیتهاش
 .1وی در اینجا صراحتاً در برابر افلطون و بوعلی

را برانگیزانند یا براساس دیدگاه ابنسینا ،فقط معد

قرار میگیرد «قوای حسی برای فهم نفس الزماند،

نفس باشند ،بلکه برای عقل ،متعل شناسایی متناسب

نه اینکه بنابر نظر افلطون ،بهصورت بالعرع ،نفس

را بازنمایی میکنند» (.)Haldane, 1992: 205
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میییابید) .)Gilson, 2002: 255(1این

آن ،هیییچ نیقشیییی در خیودآگییاهیی نییدارد

صورتهای معقولِ حاصل از فعالیت نفس،

(.)Cory, 2009: 166

دو وایفه دارند الف .فعلیتبخشیی به عقل
بیالقوه و تبیدییل خودآگیاهی اسیییتعیدادی بیه
خودآگاهی بالفعل؛ ب .بازنمایی محسیوس
خارجی .در وایفۀ نخسییت ،عقل صییورت
شییییء خیارجی را فیار از اینکیه صیییورت
کدام شیییء خارجی اسییت ،با جنبۀ فعالش
(عقیل فعیال) از میاده انتزاع و تجریید میکنید
و هیمییین فیعییالییییت عیقییل ،کیمییال ،تیعییین و
فیعیلییتیش را میوجییب مییشیییود ،نییه اینیکییه
صیورت نفس ،صیورت علمی شییء خاصیی
شیود که منتزعمنه اسیت .2پس عقل فقط در
همین بالفعلشیییدن ،به شییییء خارجی نیاز
دارد ،نه در شیناخت خودش ( Aquinas,
 )2020: 1771و صیییورت علمی از آن
حی ،که تعینبخش به فاعل شناساست ،در
خودآگییاهی دخیییل اسییییت و از جهییت
بیازنمیایی معلوم میادی در عقیل و داللیت بر

 .۱ .۳طجوه التزامنداشتن توماس هه دط
دیدگاه پیشین ط طرح رأی تلمیقی

الف .تعبیر تیازه از عبیارت ارسیییطو اگرچیه
عقیل در تعقیل بیالفعیل خود ،همدون تعقیل
سیایر امور ،به شییء بیرونی نیاز دارد ،اما در
خودآگیاهی بیالفعیل ،شییییوۀ بهرهگیری از
شیء بیرونی متمایز است.
آکیوئییینییاس در تیفسیییییر ایین عیبییارت
ارسییطو که «عقل خودش را همدون سییایر
معقوالت تعقل میکند» تفسیییری را که در
ابیتییدا بییه ذهین مییرسیییید ،رد مییکینیید و
میگویید منظور این نیسییییت کیه عقیل بیا
صیییورت انتزاعی خودش ،بیه تعقیل خود
بپردازد .تومیاس تی کیید میکنید کیه آندیه
موجب خودآگاهی میشیود ،صیورت شییء
خارجی اسییت ،اما به این مطلب نیز بسیینده

 . 1اما جایگاه شایستۀ عقل فعالی که خود ،صورت

متعین است و کار صورت شیء محسوس،

انسان است و فعلیت ماده محسوب میشود ،چه

تعینبخشیدن به صورت نامتعین انسان است

معنایی دارد؛ آیا بالفعلشدن آنده بالفعل است،

(.)Gilson, 2002: 255

تحصیل حاصل نیستر برای پاسخ باید دوباره به

 .2ایضاحی دیگر اما صور انواع ،واسطهای

مفهوم استعداد بازگردیم و بنابر تعبیر یکی از مفسران

نامرئیاند .این صورتها عقل را بالفعل میکنند ،اما

توماس بگوییم شیء خارجی ،فعلیت صورت انسان

توجه ما به آنها معطوف نیست ،حتی در

را تعین میبخشد؛ درواقع صورت انسان ،بالفعلِ

خودآگاهی (.)Pasnau, 2004: 340

نامتعین است ،اما صورتِ شیء محسوس ،بالفعل

ب
بررسی روند دگرگونی خودآگاهی مدنظر ارسطو در آرای ابنسینا و آکوئیناس /سید علی حسینی

469

نمیکند و میگوید اگر قرار باشید صیورت

هیوالی اولی در نظر گرفتییهانیید و احکییام

یک شییء خارجی ،مثلً صیورت اسیب ،هم

هیولی را به آن نسیییبت دادهاند ،عقل بالقوه

موجب شیناسیایی اسیبهای خارجی شیود،

را ذاتی بیا تجهیزات خیاص در نظر میگیرد

هم عقل را بشییناسییاند ،این صییورت واحد،

و به نظر میرسید علت اینکه میتواند چنین

در دو شییناخت ،یک نقش نخواهد داشییت

نظیر و راهحلیی ارائییه دهیید ،اعتقییادش بییه

و آن جنبهاش که در شناخت شیء خارجی

غیرمیادیبودن نفس بیاشییید و در این اعتقیاد

(اسییب) دخیل اسییت ،همان جنبهای نیسییت

نیز از ارسیییطو تمییایز مییییابیید ( Cory,

که در شییناخت بالفعل از خود ،مؤثر اسییت

2014: 216؛ .)Pasnau, 2004: 334

و درنتیجیه ،حیالیت خودآگیاهی ،از حیالیت

ب .مخیالفیت بیا ابنسیییینیا آندیه در

شییینییاخییت امیور عیینیی میتیمییاییز مییشیییود

خودآگیاهی بیالفعیل درک میشیییود ،ذاتی

(.)Cory, 2014: 94-95

اسیت که در حال فعالیت اسیت؛ آگاهی از

پس در اینجییا آکوئینییاس انییدیشییییۀ
خودش را بر عبارت ارسطو تحمیل میکند

ذات صیرف ،ایزوله و بیفعالیت امکانپذیر
نیست.

و پشیییتوانیۀ این انیدیشیییه نیز تلش او برای

تیومییاس مییگیوییید ذاتیی کییه ازنیظیر

معرفی این مفهوم اسیییت کیه عقیل بیالقوه،

انفسیییی برای خودآگیاهی مجهز اسییییت،

موجودیت و ذاتی است که برای مبدلشدن

بهتنهیایی برای خودآگاهی کفیایت نمیکنید

به عقل بالفعل ،ازنظر انفسیی مجهز اسیت و

و فقط شیییرط الزم آن را دارد و شیییرط

فعیالییت نفس بر شییییء خیارجی جرقیهای

تکمییلکننیدۀ آن ،بیه فعلییت رسیییییدن عقیل

اسیییت که نفسِ از قبیلْ مهییایِ تاریکمانده

بیالقوه اسیییت و این بیه فعلییت رسیییییدن ،بیا

را روشیین میکند ،نهاینکه صییورت شیییء

فعالیت نفس میسییر میشییود؛ فعالیتی که بر

خارجی ،صیورت نفس شیود و شیریکالعله

اثیر میواجیه یۀ نیفیس بییا شییییء عیینیی آغییاز

برای وجودییافتن و معرفیتییافتن آن شیییود

میشود.

( Aquinas, 2020: 313; Cory,
.)2014: 62, 113
بیهاینترتییب ،تومیاس برعکس برخی
شیارحان ارسیطو که عقل بالقوه را همدون

در اینجیا آکوئینیاس از ابنسیییینیا جیدا
میشیود؛ زیرا به نفس صیرفی که از شیرایط
خارجی برکنار است ،خودآگاهی را نسبت
نمیدهد.
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 .تلش برای جیذب مزییت دییدگیاه

شییود ،هم هویت وجودی نفس گسییسییته

سیییینوی آکوئینیاس متوجیه میشیییود کیه

نشییود .درواقع اگر خودآگاهی اسییتعدادی

مزییت دییدگیاه سیییینوی در این اسیییت کیه

نبیاشییید ،دخیالیت حس و فعلش بیههیچوجیه

خودآگاهی و درونبینی اولشییخصییی در

نمیتواند نفس را بهصییورت مسییتقیم برای

آن تییداوم میییییابیید و نیفیس در هینیگییام

خودش حاضیر کند و خصیوصییت شیهودی

خودآگیاهی صیییرف و دیگرآگیاهی ،در

و اولشیخصیی خودآگاهی حفظ نمیشیود

شیییهیودی کییه از خیودش دارد ،تیفییاوتیی

(.)Cory, 2014: 130

نمیییابید ( )Alwishah, 2015: 147و

د .مخیالفیت بیا ارسیییطو؛ فعیالییت نفس،

این دیدگاه از لحاا حفظ منظر اولشخصی

واسیطهای در اثبات نفس و خودآگاهیاش

و شیییهود فرد درخصیییوص خود ،و حفظ

نیسیت شییوۀ مواجهۀ آکوئیناس با فعلی که

هویت وجودشناختیاش قوت بسیاری دارد

قرار اسیییت آگیاهی را بیالفعیل کنید ،او را بیه

()Cory, 2014: 115؛ بییههیمیییندلییییل

دامن نظر یۀ ارسیییطویی نمیانیدازد و معتقید

سعی میکند این نکتۀ مثبت را در نظریهاش

نمیشیییود کیه فعیل نفس ،واسیییطیهای در

ادغیام کنید و برای این کیار ،چنین طرحی

شیییناخت ذات نفس اسیییت .توماس معتقد

ارائه میدهد ذات نفسی که هنوز با فعالیت

اسیییت حیاالت ،اهورات و عوارع نفس،

معطوف بیه شییییء بیرونی ،بیالفعیل نشیییده

از جوهر نفس جیدایی نیدارنید و فعیل هم از

اسیت ،خصییصیۀ خودآگاهی اسیتعدادی را

جیمیل یۀ حییاالت ،ایهیورات و عیوارع آن

دارد و این خصییصیه ،خودآشینایی 1ذاتی و

اسیییت و در خودآگیاهی بیالفعیل ،شیییخص

غیرکسییبی را به ارمیان میآورد که شییرط

همیشیییه خودش را همراه و متلزم بیا فعلی

الزم خیودآگییاهیی بییالیفیعییل اسییییت و در

مییابد؛ نفسِ مشییول به تفکر و ...اسیت که

خودآگیاهی بیالفعیل نیز بسیییط میییابید و

در خودآگییاهی بییالفعییل درک میشیییود

تقوییت میشیییود و مییان مرحلیۀ بیالقوه و

( ،)Cory, 2014: 101-106, 135نه

بیالفعیل خودآگیاهی ربط ایجیاد میکنید تیا

نفس مفارق از هر فعل (مخالفت با ابنسییینا

پیش و پس از خودآگاهی بالفعل ،هم منظر

که در «ب» به آن اشاره کردیم).

اولشیخصیی و شیهودی خودآگاهی حفظ
1. Self-familiarity.

میتوان مطیاب بیا عبیارت شییییخ ،نظر
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تیومییاس را چینییین تیعیبیییر کیرد اگیرچییه وی

خودآگیاهیاش (خودآگیاهی جزئی) ،بنیابر

تیقییدم ذات بیر فیعییل را نیمییپییذییرد ،امییا

طبیعتش ،از خودش غیافیل اسییییت و مثلً

میگوید فعل دسیتکم همراه با ذات نفس

نمیتواند خودآگاهی و دیگرآگاهیاش را

اسیییت و امری جیدای از نفس نیسیییت تیا

از هم تفیکییییک کنیید ،مییاهیتش را درک

واسییطهای در شییناخت آن شییود (ابنس یینا،

نمیکند و توان تشییخیص انگیزهها و غرایز

.)23۵ 1381

واقعیاش را نیدارد و راهحیل برونرفیت از

ه .میخییالیفییت بییا ابینسیییییینییا؛ نیفیس

این ابهیام و بیتعینی را فعیالییت حس معرفی

فعلیتنیافته ،برای خودش آشییکار نیسییت

میکند ( )Cory, 2014: 2, 180و این

ابنسییینا معتقد اسییت نفس همین که وجود

دقیقاً برخلف دیدگاه ابنسیینا دربارۀ نقش

یافت ،همواره خودش را مییابد (ابنسییینا،

حس در پوشیدهماندن خودآگاهی است.

 )148 1404و اگر از این خودآگاهی غافل
شیود ،به سیبب مشییولشیدنش به حسییات
اسیییت (ابنسیییینیا )۵8 1371 ،و چیزی کیه
برای نفس بیالقوه اسیییت و همدون ادراک
سییایر اشیییای خارجی ،در زمان و شییرایط
خاص به دسیت میآید و همیشیگی نیسیت،
شیعور به شیعور اسیت (ابنسیینا82 1404 ،؛
بییهییمیینیییییاربیینمییرزبییان .)808 137۵ ،امییا
آکوئینییاس کییه تمییایز میییان خودآگییاهی
وجودی و ماهوی را به شیییوۀ دیگری تعبیر
میکنید و درواقع ،خودآگیاهی وجودی را
مرحلۀ ضییعیف خودآگاهی ماهوی میداند
و آن را علم بیه چیز ییا میاهیتی مبهم تلقی
میکنید ،نظرییهای را میپرورد کیه بر نظر یۀ
مادهیییییصییورت ارسییطویی مبتنی اسییت و
بییراسیییییاس آن ،نییفییس در ابییتییدای

نتیجهگیری
تی کیید ابنسیییینیا بر آن اسیییت کیه پییدایش بیدن و
تناسیب مزا بدن با نفس در شیُ رُف افاضیه ،برای
حدو و تشیخص نفس الزم اسیت ،اما بهمحض
کاملشیدن و تناسیبیافتن بدن ،جوهر نفسیانی به
آن افیاضیییه میشیییود ،نیهآنکیهبیدن علیت پییدایش
نفس شیده باشید .همدنین نفس افاضیهشیده یک
خصوصیت علمی بالفعل دارد و آن عبارت است
از خودآگیاهی .برایناسیییاس ،چنین نیسیییت کیه
نفس پس از پییدایشیییش ،برای آگیاهی از خود،
حالت منتظره داشیته باشید؛ نفس نه منتظر دریافت
آگاهی از عالم عقول اسییت ،نه منتظر اسییت که
قوای میادی ایاهری و بیاطنیاش ،از بیرون انفعیال
ییابنید و از درون ،فعیالییت منجر بیه خودآگیاهی را
آغیاز کننید .امیا آکوئینیاس معتقید اسیییت صیییرف
وجیود نیفیس بیرای خیودآگییاهییاش کیفییایییت
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نمیکنید و خودآگاهی مسیییتلزم نحوهای دخالت

معقول از آن نظر کیه شیییء خیاصییی را بیازتیاب

بیرونی اسیییت .بیاتوجیهبیه اینکیه تومیاس عقیل فعیال

میدهید ،در خودآگیاهی دخییل نیسیییت و فقط از

سیییینوی را نمیپیذیرد ،نبیایید توقع داشیییت کیه در

این نظر در خودآگاهی دخیل اسیت که نفس را به

نظریهاش ،عوالم باال را در خودآگاهی نفس مؤثر

فیعیالیییت یمعیریفتیی وامییدارد (آنیدیه یمهیم اسیییت،

بیدانید ،همدنین بیایید در خیاطر داشیییت کیه وی بیه

وسیاطت آن برای فعالیت نفس اسیت و مهم نیسیت

ایرادهیای تفسییییر مشیییهور از دییدگیاه ارسیییطو نیز

این وسیاطت بهواسیطۀ چه محتوایی رخ داده باشید).

احتما ًال بهواسییطۀ مطالعۀ آثار ابنسییینا یا هواداران

دینیین براسیییاس نظیر وی ،رسییییدن نفیس بیه
ه یم ی

وی آگاهی داشیته و نمیخواسیته آگاهی را صیرف ًا

خودآگاهی ،اسیتنتاجی به معنای رایج نیسیت؛ زیرا

محصیییول و معلول تی ثر حسیییی و انتزاع خییالی

معلومی نظری ،برای رسییییدن بیه مجهول نظری

معرفی کنید .بیا این ملحظیات اسیییت کیه وی

میدنظر (آگیاهی از خود) واسییطیه نمیشییود ،بلکیه

میگوید نفس انسانی در مس لۀ خودآگاهی ،تمام

آگیاهی از خود ،بیا راهانیدازیشیییدن فراینید و فعیل

تجهیزات الزم را دارد ،امیا برای فعیالشیییدن این

میسر میشود.

نیفیس میجیهیز ،بییه تیحیریییک حیواس خییارجیی و

ضیعف نظریۀ آکوئیناس در این اسیت

عمیلکردن خییال نییاز اسیییت .طرس آکوئینیاسنیه

که از این ایراد جدی سیینوی سیربلند بیرون

ل ارسیطویی .در این
ل سیینوی اسیت ،نه کام ً
کام ً

نمیآیید اگر فعیل ،از فیاعیل نیامعین و کلی

مسی له ،نمیتوان نزدیکی آکوئیناس به ارسییطو را

صییادر شییده اسییت ،چگونه آگاهی جزئی

کمتر از نزدیکیاش به ابنسینا دانست.

فرد بیه خودش را موجیب میشیییود و اگر

نظریۀ آکوئیناس در موضیعی توفی به دسیت

فعیل ،جزئی و متعل بیه خود فیاعیل اسیییت،

مییآورد و در جیاییی ،از عیهیدۀ تیبیییین صی یحیییه

چیگیونییه مییتیوان فیعییل را بییدون تیعیلی بییه

برنمیآیید .توفیقش در این اسیییت کیه برخلف

فیاعلش در نظر گرفیتر درواقع ابنسیییینیا

تفسییر مشیهور از نظریۀ ارسیطو که بهگونهای اتحاد

معتقید اسییییت فعیل فیاعیل آگیاه ،همواره

عاقل و معقول (درک نفس از خودش ،بهواسییطۀ

آگیاهیانیه رخ میدهید و امکیان نیدارد فعلی بر

صیورت شییء خارجی موجود در دسیتگاه ادراکی

درک آگیاهیانیۀ فیاعیل ،تقیدم ذاتی ییا زمیانی

حاصیل میشیود) یا درک بهواسیطۀ صیورتگیری

داشیییتیه بیاشییید .اگر آکوئینیاس فعیل جزئی

نفس از خودش ختم میشییود ،تومیاس عبیارات

فیاعیل را همواره همراه بیا او میدانید ،بیایید بیه

ارسیطو را بهگونهای تفسییر میکند که براسیاس آن،

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

میشود که چطور امری ناآگاهانه ،محرک

اگر معتقید شیییود کیه فعیل در مقطع زمیانی

آگاهی میشیودر بهعبارتدیگر ،با پذیرش

خاصیییی رخ میدهد و سیییبب خودآگاهی

چنین نظرییهای ،چطور بیایید شیییکیاف مییان

میشیییود ،یا بگوید در فرایند خودآگاهی،

فعل ناآگاهانه و خودآگاهی را پر کردر

فعیل تقیدم ذاتی دارد ،بیایید تبیین کنید کیه

هرچنید ممکن اسیییت از وجوه دیگری بر

چطور فعیالیتی و فراینیدی غیرخودآگیاهیانیه،

نظریۀ ابنسینا اشکاالتی وارد باشد (مانند چگونگی

به خودآگاهی منجر میشیییود .بهعبارتی ،با

توجیه ارتباط نفس مجرد افاضییهشییده و بدن) ،اما

صیییرف طرس خودآگیاهی اسیییتعیدادی و

دسیتکم اشیکال یادشیده بر نظریۀ او وارد نیسیت؛

اذعییان بییه تیجیهیییز انیفسییییی نیفیس بیرای

چون جسیم و جسیمانی را علت نفس نمیداند و به

خودآگاهی ،شیهودی اولشیخصیی و هویت

تبع آن ،حیدو نفس نیاطقیه را کیه بیا افیاضیییۀ عقیل

وجودشیناختی نفس حفظ نمیشیود؛ زیرا با

رخ میدهید ،برای حصییول خودآگیاهی کیافی

نیفیی دائیمییبیودن آگییاهیی ،در حییالییت

میدانید و مییان حیدو و وجود نفس نیاطقیه و

اسییتعدادی یادشییده ،عملً آگاهی موجود

خودآگاهیاش فاصیله و شیکافی نمیاندازد تا برای

نیسیت تا حالت اولشیخصیی موجود باشید و

تبیین چگونگی پییدایش خودآگیاهی ،بیه شییرط،

تیا هنگیام حصیییول آگیاهیِ بیالفعیل ،تیداوم

علت و واسیطهای نیاز پیدا کند و درنتیجه ،کارکرد

یییابیید؛ اگیر چینییین بیود ،دیگیر نیزاعیی بییاقیی

و فعیل غیرآگیاهیاینۀ حواس ایاهری وبیاطنی را عیامیل

نمیماند و آگاهی و حالت اولشیییخصیییی

پییدایش آگیاهی نمیدانید تیا مییان فعیل نیاآگیاهیانیۀ

دائمی میشیید و نهایتاً همدون توجیه شیییخ

ذهن و آگاهی به خود ،شکافی پدید آید.

درخصیییوص آگیاهی شیییخص مسیییت و

بیهعبیارتی ،شیییخ بیا هیچ تبیینی ،آگیاهی را

خیواب ،گیفیتییه مییشیییید در خیودآگییاهیی

کیفیتی ثیانوی و کسییبی نمیدانید ،امیا در تفسیییر

اسیتعدادی هم آگاهی و حالت اولشیخصیی

خیاص آکوئینیاس ،آگیاهیبیالفعیل ،کیفیتی اسیییت

آن وجود دارد ،اما در یاد و حافظۀ شیخص

کیه یعیلتیی یبییرون از ینفیس میوجیب راهانیدازیاش

نمیمیانید .بیاتوجیهبیه این برداشیییت ،بیه نظر

میشود.

آکوئینیاس ،گونیهای فعیل نیاآگیاهیانیه بیه

بنیابراین ،ازنظر نگیارنیده ،دییدگیاه ابنسیییینیا

فعالشیییدن خودگاهی یاری میرسیییاند .با

انسیجام بیشیتری دارد؛ چون به شیکاف میان فعل

چنین برداشییتی ،وی با این پرسییش مواجه

یغییرآگییاهییانییه و خیودآگییاهیی بیرینمییخیورد .ینظیر
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آکوئیناس نیز نهایت ًا تصیویر و تفسییر روشینتری از
عبیارت ارسیییطو ارائیه میدهید و دییدگیاه مشیییهور
درخصیییوص آن را اصیییلس میکنید ،امیا برای
انسییجیامییافتن ،ییا بیایید آگیاهی را نفی کنید و کیل
افعال آدمی را (که از مواجهۀ با محسیوس شیروع
مییشیییود) بییدون یکی یفیتیی خییاص یتعیرییف کینیید
(افعیالی کیه میاهرانیه ،امیابیدون وجود فهمی آگیاهانه
رخ میدهند و بیشتر حالتی کارکردی و مکانیکی
دارنید) ،ییا بیایید بیه نظرییهای همدون نظریۀ آگیاهی
شیخالرئیس معتقد شود.
مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسنده ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله :این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.
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