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 چکیده

وان حکیم مسلمان به عنرویکرد فارابی . عقل از مسائل بنیادی در فلسفۀ مشاء است
 به آن نیز  به عنوان حکیم یونانی و غربی، افرودیسیاسکندر  وایرانی با اندیشۀ شرقی،

 و  مشائی ارسطوییافتراق فلسفۀ تواند از وجوه تمایز و از مسائل مهمی است که می
ات شناسی مطالع بر طبق سنت روشاین پژوهش  .حکمت اسالمی محسوب شود

 ، نظر اسکندربر اساس. پردازد  این دو حکیم میعقل تطبیقی به تحلیل و تطبیق رسالۀ
عقل فعال، و   عقل بالملکه،عقل هیوالنی،: سه نوع است)  ارسطونفس در رسالۀ(عقل 

طبق نظر فارابی واجد بر اما این عقل . تکه مورد اخیر خالق و مدبر عقل هیوالنی اس
 افاضه ا بر جمیع عقل فعال که نورش ر. و مستفاد،هیوالنی، بالفعل: سه مرتبه است

 بار توسط  این تقسیم نخستین کهرسد  به نظر می.، عقل فلکی و مفارق استکند می
تمایالت از سویی دیگر فارابی با توجه به معتقدات اسالمی و . فارابی ارائه شده است

عرفانی، عقل فعال را با جبرئیل و اتصال به عقل فعال را با نبوت منطبق ساخته و سعی 
در تحصیل این اتصال را سلوک خاص عقلی و عرفانی دانسته و دوام این اتصال را بعد 

 .از فنای بدن با سعادت اخروی مترادف شمرده است
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 درآمد. ١

 در ، از جمله فارابی،اند و حکمای مشائی مسلمان  مشائی را یونان دانسته فلسفۀخاستگاه
به پیروی و تقلید اند، اما  یرو اساتید سلف یونانی خویش بودهمبانی پ بسیاری از اصول و

 ئی مشاام فلسفۀ نظاند تا به حدی که نظر بوده اند و خود نیز صاحب صرف نپرداخته
یی این  پژوهش حاضر نیز در همین راستا تمایز مبنا.اند دهسالمی را تدوین و تأسیس کرا

 اسکندر به عنوان شارح یونانی  عقلرسالۀ عقل بر اساس دو نظام فلسفی را در نظریۀ
 مشائی ظام فلسفۀگرِ ن تدوین فارابی به عنوان شارح ارسطو و  عقلرسالۀارسطو و 

 .دکن ی میاسالمی بررس
در سایر علوم هم   است که در فلسفه ومشائیکلیدی حکمت  عقل از مسائل بنیادی و

در جایی صادر نخستین .  حضور داردیکاربردهای مختلف  معانی وو حتی در عرف عام به
 :های پژوهش طبق فرضیهبر . دکن دیگر تا حد زندگی روزمره هبوط میاست و در جایی 

ع در واق (.واجد معانی متعدد و متفاوت استدد و مختلف ععقل در کاربردهای متـ ١
 ).شود میمشترک لفظی محسوب 

به عنوان   رویکرد فارابی.ائل کلیدی و بنیادی در فلسفۀ مشائی است عقل از مسـ٢
افرودیسی به عنوان حکیم یونانی و  اسکندر  و، شرقییم مسلمان ایرانی با اندیشۀحک

 مشائی افتراق فلسفۀ تواند از وجوه تمایز و ی است که می آن نیز از مسائل مهم بهغربی،
 .ارسطویی و حکمت اسالمی محسوب شود

 .شود ر ارتباط ایشان با ارسطو مطرح میتفاوت این حکیم دن و بارزترین اولی ـ٣
  دربارۀرساله  عقلِ وی نیز شرح مسألۀ عقلرسالۀاسکندر شاگرد و شارح ارسطو است و 

 حکمت و فلسفه را از اساتید یونانی فارابی، اگرچهکه  الیدر ح.  ارسطو استنفسِ
ن مرحله متوقف نمانده  در ایشود،  شارح ایشان نیز محسوب میبه نحویآموخته است و 

ل و نظرات بنیادی  و مسائ پرداختهورزی م فلسفۀ یونانی به فلسفهه با تعالیو خود همرا
سفی جدید و تأسیس نظام فلیک ن ده که به تدویمستقل از اندیشۀ یونانیان ارائه کر

 وی در عین حال که های لذا آثار و اندیشه. منجر شده است اسالمی  مشائینظام فلسفۀ
 شرح آرای ایشان هم نیست بلکه ناظر به  صرفاًیونانی او نیست، اساتید جدای از اندیشۀ

 .یافته از آن است صورتی تکامل ایشان و اندیشۀ
 نیزمعتقدات اسالمی و  )ایرانی( موطن شرقیه مفاهیم خاص شرقی متعلق ب ـ٤

 عقل فعال را با ،چه.  استآشکار)  فارابییعنی فلسفۀ(در این فلسفه تمایالت عرفانی 
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و سعی در تحصیل این اتصال را قل فعال را با نبوت منطبق ساخته جبرئیل و اتصال به ع

و معدات به شرط سالمت فطری و وجود سلوک خاص عقلی و عرفانی دانسته که 
مقدمات برای اشخاص انسان مجاز و میسر است و دوام این اتصال را بعد از فنای بدن با 

 دا است که وجه ارتباط این دو جنبۀ ناگفته پی.سعادت اخروی مترادف شمرده است
تحت تأثیر تعالیم دینی ، انی و عامل شرقی در فلسفه فارابی یعنی عامل یون،مختلف

 .اسالم است
های مختلف عقل و عدم خلط کاربردو  به تبیین معانی مختلف هماضر لذا پژوهش ح

، و کارکرد عقل در دو نظام نقش ،تحلیل و تبیین معنا به همها نظر دارد و   آنو مغالطۀ
با توجه به تمایز ) بیبا گرایش غر( یونانی و فلسفۀ) با رویکرد شرقی(فلسفۀ اسالمی 

 . اسالمیمبانی فلسفۀ یونانی و فلسفۀ
 

 عقل در فلسفه ارسطو  .٢
 مبدأ نامتحرک نخستین را مطرح جا که ضرورت ، آنفیزیک، کتاب المبدامتاارسطو در 

) یا اشتراک(عقل از راه اتحاد ...«: گوید ای می  در فقره وسازد به بحث از عقل پرداخته می
 ،شود می، معقول در تماس و تعقل آن) خودش نیز( و اندیشد با معقول به خود می

اما . ل استعق ،زیرا پذیرای معقول و جوهر.  اند انکه عقل و معقول یکی و همانچن
 )دارندگی(این رود که  گمان میبنابراین . کند که دارای معقول است عالیت میهنگامی ف

در  ).٢٥ـ٢١ب١٠٧٢ ،متافیزیک( »در خور عقل الهی است ،)پذیرندگی (بیشتر از آن
 را به آن نامد و فصلی می) خدایی( را الهی نیز جایی عقلادامه در فقرات بعدی 

 .)١٥ب١٠٧٤ ،متافیزیک(دهد  اختصاص می
 و در عیندارد  بر هایی در سازد که به قول او دشواری سپس پرسشی را مطرح می

 بلکه (noesis)اگر جوهر این عقل نه اندیشیدن . استهای عقل الهی  حال بیان ویژگی
یشیدن این زیرا از راه تعقل یا اند. هد بودترین جوهر نخوا ست پس شریفیک قوه ا

اه جوهر او عقل باشد خواه اندیشه، به چه همچنین خو. گیرد ارجمندی به او تعلق می
ل چون برترین چیز است  که این عقشود می؟ در نهایت به این نتیجه منتهی  اندیشد می

 ،یزیکفمتا(ن او اندیشیدن به اندیشیدن است اندیشد و اندیشید به خودش می
 .)٣٦ـ١٩ب١٠٧٤

 است و به ضمن بیان ویژگی خاص عقل الهی که فعلیت محض، در این فقراتارسطو 
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 شود میدن بالفعل  تعقل و اندیشیبه عقل بالقوه که در سایۀعبارت وی دارندگی است، 

سخنی  جا و در اینپردازد  و بالقوه می) الهی(و عقل بالفعل  به داما اگرچه. نیز اشاره دارد
 عقل بالفعل الهی که بتوان گفتبا این حال شاید ، آورد میان نمیه قل فعال باز ع

 .ای به آن باشد اشاره ،شود می آن بالفعل گی دارد و عقل بالقوه نیز در سایۀخاصیت دارند
دفتر (برد  کار می هطالح عقل منفعل را ببار اص  فقط یکرساله دربارۀ نفسدر ارسطو 

تمییز این دو  .برد کار نمی گاه به فعال را هیچالح عقل  ولی اصط،)٢٤ الف ٤٣٠سوم، 
 . شارحان وی صورت گرفته است ناحیۀ مورد اخیر ازعقل و تسمیۀ

اعلی  ت فشود واجد ماده و علّ چه ایجاد می به نظر ارسطو چون در تمام طبیعت هر آن
واجب  «:باید این دو امر وجود داشته باشددر نفس نیز ، است که متمایز از یکدیگرند

 عقلی ]نفس [در واقع در آن و. ز قائل به چنین فصول ممیزی باشیماست که در نفس نی
اش منوط به  چیزی است که هستی ،گونه که وصفش کردیم همانرا تمییز دهیم که 

اش منوط  جا عقلی را نیز داریم که هستی این که در شدنِ به همه چیز است، درحالی بدل
: ای است که مشابهت به نور دارد این  ملکه. ردنِ همه چیز استکردن یا ایجادک به احداث

و همین . دهد های بالفعل تغییر می ه رنگهای بالقوه را ب به یک معنی رنگنور نیز زیرا 
؛ زیرا ، مفارق و غیرمنفعل و عاری از اختالط است است عقلعقل است که چون بالذات

 ٤٣٠ ، دفتر سوم،نفس( »اده استز منفعل و مبدأ اشرف از مهمواره فاعل اشرف ا
 ).١٩ـ١١الف،

که تحت تأثیر وجود  ، مگر اینتواند فعلیت یابد طبق نظر ارسطو وجود بالقوه نمی
، یابد  میعقل منفعل تحت تأثیر معقوالت فعلیت. گری که خود بالفعل است قرار گیرددی

ق متعلَّکه  دان  چیزی واقعاما معقوالت خود نیز وجود بالفعل ندارند و در ضمن آن
 حسی و ید پذیرفت که معقوالت را از اشیایاز این رو عقلی را با. احساس و تخیل است

ها را تحقق بخشد و این همان عقل فعال است که  تصاویر خیالی بیرون آورد و فعلیت آن
یعنی معقول را قابل ادراک نسبت آن به معقوالت مانند نسبت نور به مبصرات است 

 ).٢٢٤ پاورقی ،وودی، نفسدا(سازد  شدن می
 است که منجر به اختالف نحوی مجمل و مبهمه این دو عقل بو در مورد قول ارسط

 آیا این .دنبال داشته استه اسیر متعددی را بن شده و در نهایت تفشارحا ن ونظر مفسرا
لق  عالوه بر این آیا این دو عقل هر دو متع.ند و یا وابسته به همدو عقل مستقل از یکدیگر

 و یا ،اند با دو جهت متفاوت  و یا دو عقل،اند  و در واقع دو مرتبه از نفسبه نفس انسانی
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 ؟)عقل فعال(و دیگری خارج از نفس ) عقل منفعل(یکی از مراتب نفس است 

ر دو احتمال در مورد عقل مطرح سخن ارسطو به حدی مجمل و مبهم است که ه
گروه . دهد  را در مقابل یکدیگر قرار مین ارسطوو این امر مفسران و شارحاشود  می

قول نخست قائل به وحدت عقل و حلول آن در نفس هستند و به نظر ایشان طبق 
  از، طبق تحقیق داوودی. نفس دانست دو عقل فعال و منفعل را باید جزئی از هرارسطو،
 قرون اند و در ثاوفرسطس و ثامسطیوس و آمونیوس قائل به این نظریه بوده، قدمامیان
هر   جدید برنتانو و دو کورت بر این رأی تأکید داشته وی توماس قدیس و در دورۀوسط

 ).٨٤، ١٣٨٧ داوودی،(اند نستهدو عقل را متعلق به نفس انسان و حال در آن دا
  کثیری در دورۀ و جمع،رشد سینا، ابن افرودیسی، فارابی، ابنگروه دوم که اسکندر 

استقالل و دارای را در خارج نفس انسان قرار داده ل ، عقل فعاجدید بر آن نظرند
 .) با تلخیص و تصرف؛٨٧ ،همان(اند  جوهری نسبت به نفس شمرده

  در ـهای متعدد ظاهر شده است  ارسطویی در جایگاه و نقشعقل در فلسفۀ
، عقل در  اما به دالیلی ـ و معرفت شناسی،النفس شناسی، علم ، جهانمتافیزیک

گیری و شرح و تفسیر شده  بیشتر توسط شارحان پی ارسطوشناسی رفتالنفس و مع علم
 ارسطو اختصاص  نفس دربارۀرساله اسکندر نیز به شرح عقل در  عقلرسالۀ لذا .است

 به شده است، عقل پرداخته  فارابی نیز اگرچه به معانی ششگانۀ عقلرسالۀیافته است و 
 .فته استالنفس اختصاص یا  در علم خاص به معانی عقلینحو

 یکی عقل بالفعل یا عقلی که :شود می  قائل به دو عقل  نفس دربارۀسالهارسطو در ر
ی دیگر ارسطو از از سوی. شود یا عقل منفعل که ساخته میدیگری عقل بالقوه  سازد و می

 کار برده است هگوید و اصطالح عقل فعال را نخستین بار اسکندر ب عقل فاعل سخن می
همچنین گفته شده که ارسطو از عقل فاعل یا فعال از هیچ یک سخن . )١/٤٤٦ کاپلستون،(
 ).٣١٣ ،ابوریده(در مقابل عقل منفعل است ده که فته بلکه در معنا عقلی را قصد کرنگ

 : کهشود میجا آغاز  و ابهام از اینلذا سؤال 
شناسی و  ؟ مربوط به رواناند ای از معارف این دو عقل متعلق به چه حوزهـ١

 شناسی است؟  یا جهان و،، معرفت شناسیالنفس لمع
؟ اند سق نفس انسان است و یا هر دو خارج از نفگانه متعلَّهای دو  یکی از عقلـ٢

 ها چگونه است؟ در عین حال ارتباط بین آن ها و تفکیک آن
 ؟جسمانی و مفارق از ماده عقل جسمانی است یا غیرـ٣
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رساله  و در کند اشاره میی و الهی عقل  متعالبه جنبۀ المبداارسطو در کتاب ـ ٤
 با توجه به این .ل را جنس دیگری از نفس شمرده استعق )دفتر دوم ( نفسدربارۀ

 متعالی و جدا از وجود انسان است؟ این کدام یک از دو عقل است؟ مطلب آیا  عقل واقعاً
 ؟ اولی یا دومی

 الهی و تعالی است باید  عقل فاعل همان است که دارای جنبۀ اگر عقل بالفعل یاـ٥
دید که آیا این همان خدای جهان و علت فاعلی آن است و یا فقط دارای طبیعت الهی و 

 ).دنآثار ارسطو به هردو معنی نظر دار (؟از جهان دور نیستمفارق است و چندان 
  یک از این دو عقل در حوزۀدر نهایت هر رغم ابهامات فراوان دیگر در هرحال علیـ ٦

 د بود؟ خود به چه معنایی است و واجد چه نقش و کارکردی خواهبا مرتبط 
 

  اسکندر عقلرسالۀ تقریر و بررسی .٣
 ارسطو  نفسرسالۀ شرح  مسألۀ عقل در ، ناظر بر اسکندر عقلرسالۀکه  با توجه به آن

این عقل در نزد طبق نظر اسکندر . کند ، وی این رساله را با نظر ارسطو آغاز میاست
 . عقل هیوالنی، عقل بالفعل یا بالملکه، و عقل فعال:ر سه نوع استارسطو ب

  
 عقل هیوالنی .١. ٣

اما  .شدن به عقل را داراست، همچون هیولی تبدیل که امکان است ی آن عقل ازمنظور
به ، بلکه وجود هیولی  ممکنی که موضوع امکان باشد نیستمنظور از هیولی هر امر

 آن قوۀ بال بدل به عقل  شود مدنظر است، یعنی نفسِواندت  فی نفسه میعنوان امری که
عقل برای او ممکن یعنی ت(کند اما  ممکن است تعقل کند   که تعقل نمیعقلی .عقل

و ) بالقوه(این عقل هیوالنی . ) بالقوه واجد است به عبارتی قوۀ تعقل را،است ولی بالقوه
عقل   همانو با این ویژگی نفس در این مرتبه قوۀ ؛ یعنییکی از مراتب نفس است

عقل  )قوۀ( او امکان بلکهموجود بالفعل نیست یک عقل در این مرتبه . هیوالنی است
درک کل از جهت  مُ که شایسته نیستزیرا. تصور کل اشیای موجود قوۀاست یعنی 

توانند چیزی را  گونه که حواس نمی بنابراین همان. درکات باشدطبیعت یکی از انواع مُ
 قدرت ، عقل نیز کهتوانند آن را تمییز دهند نمی و نیزدرک کنند  هستند که در او

تمییز ها را  آن و اموری باشد که تواند یکی از اشیا ت را دارد نمیو تمییز معقوالادراک 
 کل درکِ مُگرچه ،)ها نیست خود از جنس آنبه عبارت دیگر، (کند  دهد و ادراک می می
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 بالفعل یکی از  به صورت موجودات را تعقل کند امااین ممکن است کلبنابر. هاست آن

 .بودن  نیز همین است قلمعنای ع. ها باشد ، کلِ آن بالقوهصورت  بهبلکهموجودات نباشد 
 چیزی در و خود او نیزکند  درک نمیجسمانی را امر  و یا ، جسم، عقلبه نظر اسکندر 

ای است قابل تصور و  وهکه ق، بل حسی نیست و قابل اشارۀسمانیجسم و امر ج زمرۀ
 ، کسی است که واجد نفس تام باشداز آنِ) نفس و عقل هیوالنی(و این کمال  تعقل

 .)٢٧ـ٢٦اسکندر،  (یعنی انسان
 که نفس و بر این اعتقاد است نسبت معرفت به نفس  در شرح نظر اسکندر و،هیمود

فعل است و نفس بالکه  کند امر واحدی هستند اال این معقولی که آن را درک می
 اسکندر قائل ،بر این نظر  بنا.ها از حیث قوه و فعل است اند و اختالف آن معقوالت بالقوه

 محض است و لیکن استطاعت  مبدأ وجودی است که قوۀکه نفس متضمنِ به ایناست 
نامد، اما  ن مبدأ اول را وی عقل هیوالنی می ای.شودبدل  کل معقوالت  بهدارد که بالفعل

 به صورت بودن این عقل نیست بلکه منظور این است که این عقل ی مادیاین به معن
 معقوالت جمیعِجامعِ بالقوه به صورت این عقل  ( ادراک کل معقوالت استبالقوه قادر به

 .)١٠١ دوهیم،( بالقوه قادر به قبول هر صورتی است  به صورتگونه که ماده  همان.)است
 
   بالملکه بالفعل یاعقل .٢. ٣

ای که در   قوهد صور معقوالت را به وسیلۀتوان می تعقل است و  واجد ملکۀنوع دوماین 
 به انجام  صناعتی را دارد و فی نفسه قادر لذا با کسی که ملکۀ و. ادراک کندنفس دارد

 به مدد آن  که فرد واجد قوهبهعقل هیوالنی نیز که  چنان. شود آن است قیاس می
 حصول ملکه بعد از نیزعقل هیوالنی .  شبیه استدهش و صانع دهصناعت را قبول نکر

فی نفسه قادر به تعقل است  و کسی که این استکمال  برای او حاصل شود دکن تعقل می
 ). ٢٨ ،اسکندر(و این عقل ثانی است 

یافتن   و عقل بالملکه در واقع فعلیت قوۀ محض است برای تحصیل صورعقل بالقوه
اما . شود  همان قدرت بر تعقل محسوب میست کهتحصیل این صور ااین عقل برای 

قدرت بر  ط صناعت برای او حاصل شده یا بهال باقی است که آیا فقجا هنوز این سؤ این
شود یا به  یوالنی حاصل میاین دو به تفکیک برای عقل هآیا  .تعقل نیز دست یافته است

اک صور معقوالت برای او آید فقط قدرت بر ادر ه دست میکه از این متن ب چنان. باره یک
، اما آیا یابد و حاصل شود قدرت بر تعقل میایجاد شده است و کسی که این ملکه برای ا
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که برای عقل هیوالنی حاصل که چگونه این مل تر این ال مهم؟ و سؤکند عقل میبالفعل ت

؟ فسدهد یا به مدد امر خارج از ن یدرون ذات و طبیعت او رخ م ؟ آیا این امر ازشود می
 بحث عقل  ماده است؟ ادامۀمتعلق به جهان مادی است یا ماورایامر خارج از نفس آیا 

دهد ولی برخی دیگر همچنان  از این سؤاالت پاسخ میخی اسکندر به بر  عقلرسالۀدر 
 .مانند در ابهام باقی می

 
  عقل فعال .٣. ٣

 تبدیل بالملکه به عقل او عقل هیوالنی وسیلۀ هعقل فعال است که بهمان  عقل سوم
شدن الوان  ه که نور علت مرئیگون  همان.کند ارسطو آن را به نور تشبیه می. گردد می

عقل  ).شوند بالفعل مرئی می است که  نورواسطۀ هاند اما ب رؤیتها بالقوه قابل  رنگ( .است
 عقل  بالقوه عقل است، توسطعقل هیوالنی( است عقل هیوالنی علت فعلیت  نیزفعال
 عقل هیوالنی دهندۀ  فاعلِ تصور عقلی و سوقبنابراین. )شود ه عقل بالفعل بدل می بفعال

 . عل نیز عقل است بالف عقلِبه
ط با هیولی ال مادی و مخ بذاته یعنی معقول باشد،طبیعت و ذاتِواجد  اگر موجودی 

ذاته ب معقول  عقل و او عقل بالفعل و همواره منتزع از ماده باشد،امر که  این نه،اشدنب
این .  استفاعل مستفادِ عقلِ  صور معقول در آنصور هیوالنی ودلیل وجود  ه و ب.است

ما به که است از آن  خارجامری  است بلکه قوای آنای از   و نه قوه نفسعقل نه جزء
  چونو.  اخذ صورت که همان تصور عقلی است نحو به؛ اگرچهکنیم تعقل می او وسیلۀ

این جوهر فی نفسه و فی .  نیست محصور در زمان خاصیوجود این صورت ،مفارق است
 بلکه بالفعل ،ده عقل شده باشد ما را تعقل کر چونذاته عقل است نه از این جهت که

 غیر ، مفارق از هیولییعقل و معقول است و چون این صورت بدین حال است و جوهر
 این . استت نامیده مستفاد اسل لذا ارسطو آن را عقل فاعلی که بالفع.قابل فساد است

کند  میچون تعقل  . استت صورت معقوالوعقل  که تعقل کند بالقوه قبل از این عقل
 .و لذا به این اسم نامیده شده استسزاوار است که عقل مستفاد گردد 

عقل مورد نظر ارسطو در  عقل فعال، به  که در ارائۀ نظریۀکند اسکندر اذعان می
 .س در عقل همچون قیاس در حواس است قیام اوبه زع .قوف یافته استومستفاد 

الفعل جهت ادراک شئ محسوس نیازمند امری است که آن را ب حاسه که قوۀ چنان
 قوه را به سوی فعلیت سوق دهد نیز وجود یک عقل فاعل که عقل هیوالنیِ بال،سازد
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ا عقل ما ، زیرند بالفعل نیست معقولِکنیم شان می  اشیائی که ما تعقلو همۀ .ضروری است

 هستند  بالقوه معقولِ و این عقل بالفعل است، اما آن اشیاءکند محسوسات را نیز تعقل می
 بالفعل را محسوساتِ عقل این است که  زیرا فعلِ،شوند می معقول بالفعل به که تبدیل

این عقل که خود . دها را در برگرفته مجرد ساز ای که آن و از ماده سازد )مجرد(منفرد 
 .سازد، این عقل مستفاد از خارج است الفعل است عقل بالقوه را قادر بر تعقل میموجود ب

 ملکه را ، ونزد ما استعقلی است که در ج است، آن عقلی که بالطبع مستفاد از خار
که معقوالت  تا این) سازد عقل هیوالنی را بالفعل می (گرداند در عقل هیوالنی ثابت می

است و او آن چیزی است  فاعل بصری است که بالفعل نورْ که گونه همان .بالقوه را بپذیرد
 و همچنین عقل .شوند یها دیده م  رنگست کهشود و با او و به سبب او که دیده می

 پس ذات او را عقل ،عقل است بذاته   عقل هیوالنیمستفاد علت تعقل ما است و چون
ا به سوی خاصیت او ر و شود میمتمم او فقط  عقل مستفاد بلکهدهد  قرار نمی
) بیعت معقول عقل استط ( عقل استاین معقول طبیعتاً بنابر.دهد اش سوق می طبیعی

 این عقل همان عقل الهی .دگردن به فعل او معقول میو او   لطافتبه واسطۀ و بقیۀ اشیا
که به عقلی قائل نامیده است و لذا شایسته است  ١است که ارسطو آن را عقل ذاتی

 با کند و یا  تدبیر می این عقل یا خود به تنهایی.ر ارسطو فسادناپذیر استباشیم که از نظ
 .)٤٤ـ٢٩ اسکندر، (یارجاع به اجرام اله

 شود می متحد ناین عقل صورت محض و مفارق از ماده است و با عقل هیوالنی لذا
ل این عقل بالفع.  و فناناپذیر است،ناپذیر این عقل، قدیم، فساد. مگر هنگام تعقل نفس

 به تنهایی یا به معاونت و مدد حرکات افالک،  است وی الهیطبق نظر ارسطو موجود
بق این ط. کند لقوه را نیز او ایجاد می عقل باموجد موجودات تحت فلک قمر است؛

 تا او را بالفعل شود مرتبط می عقل فعال با عقل بالقوه تحلیل به نظر اسکندر اگرچه
                                                                                                                                                                             

و در واقـع در آن      . قائل به چنـین فـصول ممیـزی باشـیم         واجب است که در نفس نیز       «طو  به نظر ارس  . ١
از طرف دیگـر عقلـی    ، و معقوالت می گردد مشابه ماده است     ود تمام عقلی را تمییز دهیم که چون خ      

ای اسـت کـه    ، به اعتبار اینکه  ملکـه کند یرا که همه آنها را احداث میکه مشابه علت فاعلی است ز    را
و . دهد  ا به رنگهای بالفعل تغییر می     زیرا که به یک معنی نور نیز رنگهای بالقوه ر         : مشابهت به نور دارد   

 غیـر منفعـل و عـاری از اخـتالط           است مفارق و  ) عقل بالفعل (  است که چون بالذات عقل     همین عقل 
 ٤٣٠نفس دفتر سـوم بنـد       ( »؛ زیرا که همواره فاعل اشرف از منفعل و مبدأ اشرف از ماده است               است
 طبق نظر شارحین همانطور که در متن نیز بدان اشاره شد منظور از این عقل بالـذات                  ).١٩ـ١١ الف،

 .ال است که ارسطو هیچگاه به این نام اشاره نکرده استعقل فع
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یند عقلی ، به مجرد توقف فرآ، بلکه این عقلانفصال نیست   اما این ارتباط غیرقابل،سازد

 .)١٠٣ـ١٠١ ،دوهیم(شود  و توقف تعقل معقوالت، مفارق و منفصل از عقل بالقوه می
 و یا مرتبه برای عقل  اسکندر در این رساله سه معنادر هر حال از بررسی آرای

ست از مراتب رد نخدو مو. ، عقل بالفعل و عقل فعالعقل هیوالنی: شود استنباط می
ات از آن کرّ ؛ گرچه وی بهوند و مورد اخیر خارج از نفس استش نفس انسانی محسوب می

 . کند فاد یاد میبا عنوان عقل مست
 

  فارابیعقل بررسی رسالۀ. ٤
چه در این رساله قابل توجه است شش معنای عمده عقل است که فارابی چهار مورد  آن
 را بر اساس آثار ارسطو ها دهد و آن  خاص ارسطو ربط میها و آثار  نوشتهها را به آن

 . کند طراحی می
  المعارف یا فرهنگ لغات جامع وای از دایرة  به عنوان نمونه فی معانی العقلرسالة

 در آن مطرح شده و معین »عقل «گسترده است که خیلی صریح و روشن معانی متعدد واژۀ
 باز  خود فارابی در خطوطِطه به وسیلۀواس بیش ا ای که معانی مختلف گشته است، واژه

سپس وی . »نی مختلفی است دارای معا عقل به عنوان اسمواژۀ «:شود اش شناخته می رساله
او در این رساله به . دهد ادامه می» عقل« از کاربرد واژۀبندی خود به شش مورد  با فهرست

 اعتبار و اهمیت .ردازدپ نی می تحلیل هریک از معا به شرح و تجزیه و خود مستقیماًنوبۀ
ت اصلی فارابی به عقولی که در فهرس. شود مییک از شش تعریف عقل داده نیکسانی به هر

برده شد، هریک در این کتاب حدود دو   و ششم نام،چهارم، ، سومعنوان عقل نخست، دوم
 همان  عقلال پنجمین تعریف فارابی ازبا این ح. اند  ا سه صفحه را به خود اختصاص دادهی

 شود می وسیعی را شامل کند و گسترۀ  بدان اشاره مینفسعقلی است که ارسطو در کتاب 
عقل بالقوه، عقل بالفعل، : گردد که عبارتند از مده تقسیم میکه خود به چهار بخش فرعی ع

 ).٨٩ نتون،(عقل بالمستفاد و عقل فاعلی 
، پردازد و مفاهیم آن می عقل تعریفیند معرفت و تجرید به ابونصر قبل از تحلیل فرآ
 عامۀ معنای آن به اختالف قائلین از چون. دگرد می اطالق یزیرا این اسم بر امور کثیر

 :شمرد  معنا و یا کاربرد برای آن برمیشود، لذا شش متکلمین یا فالسفه مختلف می
 عقل به نظر عامه یعنی تعقل و عاقل فرد صاحب فضیلت و درایت در استنباط ـ١
 .است افعال شایست و ناشایست ر وامو
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 که  امری است تردد دارددر بیاناتشان که غالباً »عقل« از لفظ  متکلمانمنظور ـ٢

یعنی » ور در بادی رأی، نزد جمیع یا اکثرمشه «یاد کن ، یا ایجاب می نفی،چیزی را قبول
اع مستند به ، چه این اجماع دارد بر آن رأی علمای کالم و دین یا اکثر ایشان اجمچه آن

 . باشد یا شرع و مقدمات دینی مسلمحجج و براهین
اما در نظر فالسفه معنای عقل به یکی از سه مفهومی که ارسطو ذکر نموده است باز 

 :گردد می
 . استاولیات عقلی که منظور از آن بدیهیات یا برهان اول عقل در کتاب ـ٣
  در  و تجربهتمرین که به  و منظور از آن عقل عملی استاخالقدوم در کتاب  ـ٤

مر ع افزایش  و این عقل با؛ در امور ارادی بر فعل یا اجتنابشود میحاصل طول عمر 
 در آنکامل شود  خاص موضوعیش در ا که معرفت و کسی گردد انسان افزوده می

  .گردد ول او بدون طلب برهان پذیرفته میو نظر او و ق شود میصاحب نظر  موضوع
عقل : دهد هار نحو قرار می در این کتاب عقل را بر چارسطو، نفس سوم در کتاب ـ٥
البته این تقسیمی که فارابی به ارسطو .  و عقل فعال، عقل مستفاد، بالفعل، عقلبالقوه

ن ارسطو و ل نیست بلکه به نظر و ترتیب شارحا معلم اودهد از ناحیۀ نسبت می
که گفته شد با ابهام و   چناناقوال ارسطو.  اسکندر افرودیسی نزدیک استخصوصاًم

ن  به استخراج و تنظیم تطورات عقل منفعل و مراحل آنشارحاپیچیدگی همراه است و 
 . نظر فارابی استدر اصل و اساس لذا این تقسیم .اند  معرفت پرداختهتا رسیدن به قلۀ

 اما . و مستفاد،هیوالنی، بالفعل:  در نزد او واجد سه مرتبه است)در معنای پنجم( عقل
 .  عقل فلکی و مفارق استکند  این عقول افاضه میعقل فعال که نورش را بر جمیع

 
 معنای پنجم عقل .١. ٤

ترین عقول ششگانه  ترین و پیچیده بی روی هم رفته مهمپنجمین عقل از عقول فارا
 ابونصر به خود اختصاص  عقلرسالۀ، یگانه عقلی است که بیشترین مکان را در است
: دهد ارسطو است و آن را بر چهار نحو قرار مینفس بع این عقل نیز کتاب  من.دهد می

 . و عقل فعال، بالفعل، عقل مستفادعقل بالقوه، عقل
 را که فارابی متأثر از تذکر آن است که ارسطو تقسیمی ولیکن حقیقت قابل توجه و

لمان نیز  مس غالب فالسفۀکند و مطرح میافالطونی و شرح اسکندر افرودیسی جریان نو
 این تقسیم  کهرسد نظر میه  لذا ب.، ارائه نکرده استاند رشد همان را پذیرفته  جز ابنبه
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 . نسبت به قوای انسانی نظر خاص فارابی باشد

ای از قوای نفس   نفس یا قوهنفس یا جزء، عقول چهارگانهاولین از  .عقل بالقوه
موجودات و ماهیات است که است که ذات آن معد و یا مستعد ) چیزی( ئیی یا ش،است

صورت برای ذات خود گرداند و آن صور منتزعه  ده و کر موادشان انتزاع ازها را  صور آن
 .)١٢ ،رسالۀ عقلفارابی، (اند  اند همان معقوالت  ذات شدهاز مواد که صور در این

 ای که هیچ چیز در آن نگاشته  را در مورد این عقل به لوح سادهتمثیل ارسطوفارابی 
لذا ابو نصر مثال . کند نه عمق ین مثال فقط سطح را لمس میداند زیرا ا مینشده معتبر ن

 نفس و نقش) فرض نمایی(اگر توهم کنی «: دهد  بدیل این مثال قرار میدیگری
 این نقش در درون موم نفوذ ،را که موم را مکعب و مدور بسازد )شمع( بر موم ) صورت(

 در این صورت آن موم همان . عمق آن شده استعرض و ده و مشتمل بر طول وکر
 ).١٤ ،همان  (ندارد )نقش(نه و ماهیتی منحاز از صورت نقش است بعی

 دوم که ، مرحلۀجودات به نحو مثال سابق ایجاد شد چون صور مو.عقل بالفعل
 بنابراین .دنیاب ، یعنی معقوالت بالفعل تحقق میرسد به ظهور میهمان عقل بالفعل است 

جا همان عقل   عقل در این.»شوند بعینه  بالفعل امر واحد میالت بالفعل و عقلمعقو«
 نحوی از کند و این معقوالت  و لکن معانی را بالفعل ادراک میاست) بالقوه(هیوالنی 

داللت خارجی  یکی :ی برای معقوالت دو داللت استبه اعتبار. گردند موجودات عالم می
هر دو  که در عقل است و سوسات و دیگری از حیث آناز آن حیث که بالقوه است در مح

پس «. قل به حد تجرید نائل گشته، نیستند خارج از ذات معقولی که در خود ع،داللت
  عقوالتی را که صور آن هستند تعقلکه معقول بالفعل است، م عقل بالفعل، از حیث آن

 ).٢٠ همان، (»بدل گردیده استعقل مستفاد به ن  اآلعقل بالفعلاین   ودکن می
اما قادر به درک موجودات است   و یا این مرحله از عقلاین عقل .عقل مستفاد

و امور غیر مادی را به پس از انتزاع از ماده صور حال در ماده را یعنی مجرد از ماده 
 از آن )مجرد(جا این صور معقوله  در این. )٢٠ همان،( دکن همان نحو مجرد ادراک می

. دنگرد  و شبیه موضوع آن میدنشو  برای عقل مییصورد است، حیث که عقل مستفا
 صورت است برای همچونعقل مستفاد : نحو زیر ترسیم می کنده یند را بفارابی این فرآ
 آن است و عقل بالفعل صورت عقل  عقل بالفعل شبیه موضوع یا مادۀعقل بالفعل و

 این سلسلۀ کامل قرار حلۀ در آخرین مر عقل مستفادصعودیدر سیر و . بالقوه است
 طی شود و هنگامی که از مجردات مفارق آغاز شود  و سیر هبوطی و تدریجی گیرد می
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 .)٢١ ،همان(عقل مستفاد رسد که انقص است، یعنی  به آنی می
در صدد است تا یک دوره تکامل  عقل نظریۀ  درنزولی  سیر صعودی وبا ارائۀابونصر 

به   ودهمرتبۀ عقل هیوالنی طی طریق کرنفس از د که از سویی  در عقل ترسیم کنرا
به عقل گر مفارقات عقلی در سیر نزولی یابد و از سویی دی  عقل مستفاد تعالی میمرتبۀ

 .گردند مستفاد منتهی می
 عقل وعۀ چهارگانۀمجمترین جزء این زیر  به عنوان مهمعقل فعال .عقل فعال

 بالقوه بوده به صورت عقل فعال ماهیتی را که عقل ،به نظر فارابی. شناخته شده است
نسبت او با عقل بالقوه  و. گرداند الت بالقوه را معقوالت بالفعل میمعقو ، وعقل بالفعل

 ، واست زمانی که در تاریکی استمانند نسبت خورشید است به چشمی که بالقوه بینا 
خاطر نور و  بهبصرات را گرداند و م گونه که خورشید چشم را بینای بالفعل می همان

چه   به آن، همچنین عقل فعالسازد تبدیل میمبصرات بالفعل کند، به  ضوئی که اعطا می
ه عینگرداند و به این ترتیب ب  را عقل بالفعل میآن کند، از مبدأ به عقل بالقوه اعطا می
 ).١٥ ،رسالۀ عقلفارابی، (گردند  معقوالت نیز معقول بالفعل می

ه و پیوسته و صور موجودات مجرد فوق آن همواروع عقل مستفاد است عقل فعال از ن
ترتیبی است که در عقل ترتیب موجودات در آن غیر از البته  .موجود هستنددر آن 

شده  هنگام سیر از امر شناخته بیان کردیم برهانچه در کتاب  بر آن  بنا.بالفعل است
یعنی  ،مجهول است در نزد ما  هچه اکمل وجودی است فی نفس آن ،سوی امر مجهول به

 امر در ترتیب موجودات در عقل بالفعل به عکسِلذا الجرم . جهل ما به او بیشتر است
 صوری .دکن تعقل می فاالکملرا به صورت اکمل   موجوداتعقل فعال. فعال استعقل 

 ه وکه موجود در مواد بود نه این ،اند ند در عقل فعال صور منتزعر موادکه امروز صور د
 اولی و ء در امر مادۀاند و اقتضا لکه همواره این صور در آن بالفعل بباشندمنتزع شده 

 و. ها اعطا شود فعال، بالفعل به آنسائر مواد به این است که صور موجود در عقل 
که این صور  اینند اال قصد شده است، همین صور اوالًها  موجوداتی که ایجاد آن

 .   ممکن نیست در مواد،مگر) ن مادیهاج(جا   در اینایجادشان
ای   نیست که  عقل  فعال در قوهاین، اند  در عقل فعال بالقوهاین صور که منظور از این

ور این است که  بلکه منظ،است که این صور را قبول کند و در آینده در آن بالفعل گردند
ه است که ان قو صوری را قرار دهد و این همای است که در ماده عقل فعال واجد قوه

کند به مفارقت آن از ماده تا  دهد، سپس اندک اندک اقدام می صور را در مواد قرار می
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در این هنگام جوهر انسان از حیث جوهری . که عقل مستفاد حاصل گردد این

  کهترین شئ است به عقل فعال و این همان سعادت قصوی و حیات اخری است نزدیک
و این  شود می حاصل گردد ای که به کمال اخیر نائل می  در آخرین مرحلهبرای انسان

 . معنای حیات آخرت است
مستفاد بالاین در علم النفس فارابی کمال نفس ناطقه با نائل شدن به عقل بنابر

در این مرحله مجرد محض بوده و فعلیت تام دارد و در ) نفس( عقل .شود حاصل می
مستفاد قادر به ادراک بالر این مرحله عقل د .تر نفس نیست نیازمند مراتب پایینتعقل 

 و در این صورت در  شود می و از این جهت اتصال با آن نیز حاصل شود میعقل فعال 
 .گردد عقل فعال صورت عقل مستفاد می) مپیامبر یا اما( کامل انسان

کند و به مفارقت نزدیک  اندک انتزاع می ر را  اندکعقل فعال آن چیزی است که صو
  ـلذا جوهر انسان یا انسان در جوهریتش «.که عقل مستفاد حاصل شود زد تا اینسا می

 از آن جهتو این » .ترین چیز به عقل فعال است و آن همان سعادت قصوی است نزدیک
 اتصال ود و این نظریۀش  عقل فعال حاصل می که سعادت با اتصال بین انسان واست

 .فارابی است
 دهد و ائل نیست بلکه گاهی فعل انجام میت مستمر قفارابی برای این عقل فاعلی

 که در جوهرش گاهی بالقوه و گاهی بالفعل است، رغم آن  علیلیکن ، ودهد نمیگاهی 
 ،دلیل همین نقص در جوهر ذاتش  هب. ذات اوست نهایی آن در جوهر و کمال اخیر و
هرش نقص است و آنچه در جو«نیست  که مبدأ جمیع موجودات شود در او قدرت بر این

، پس ضرورت دارد که غیره باشد نفسه او غیر از وجود بکفایت آن را ندارد که وجود فی
او را در جا علت دیگری است که    بنابراین در این.»برای وجودش مبدأ دیگری باشد

 . )٣٣ ،رسالۀ عقلفارابی، (رساند  دهد، مدد می ای که در آن فعل انجام می  مادهاعطای
ها فاعل   زیرا آن،اند  اجسام آسمانیرسانند مواد و موضوعات او را مدد می به چه و آن
 زیرا او محرک ،اند نسبت به کون و فساد و اکمل این اجسام سماوی اولی است نخست

 موجودات مبدأ اول برای همۀلیکن او  ، وحرک آسمان اول اکمل از آن استآن است و م
تعقل  «است و آن مبدأ عقل محض است که مبدأیی بلکه برای خود او ضرورتاًنیست 

و برای مبدأ مبدئی نیست بلکه او »  را و ذات شئی را که مبدأ آن استکند ذاتش می
 .است» واحد حق « هماناصل است و او

به آخرین مراحل عقل در سیر  شود می منتهی و بدین سان فارابی در سیر صعودی
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 کاملی است و همچنان عقل فعال به حال این دور در صعود و هبوط شکل در هر. نزولی

 او هم منبع و مصدر معانی است. شود یسی در معرفت انسانی مطرح میعنوان عامل رئ
 است که ما در آن  و هم علت فاعلی مستقیم جهانی١شود که از عالم باال به ما افاضه می

 در عالم ر تکامل طبیعیماده است و اوست که تغییاو  موجد ماده و غیر. کنیم زندگی می
شناسی  شناسی و معرفت ست و این مالزم ارتباط وثیق جهاناو واگذار شده امحسوس به 

فعال واجد دو  فارابی عقل  به همین دلیل در نظام فلسفۀ. فکری فارابی استدر منظومۀ

 ٢.شناختی است شناختی و جهان جایگاه و نقش معرفت
 

  فارابی و اسکندرعقل بررسی تطبیقی دو رسالۀ . ٥
شناسی مطالعات تطبیقی به  بیق این دو رساله بر طبق سنت روشاین پژوهش در تط

اختصار به وجوه اشتراک پردازد، اما ابتدا به  افتراق و اشتراک این دو نظریه میوجوه 
 .شود اشاره می

 
  جوه اشتراکو. ١. ٥

ز نظریات وی  اوی بر ارسطو آگاه بوده و ، فارابی از شروح با توجه به تقدم زمانی اسکندر
کندر طبق نظر اسبر  عقل بالقوه و عقل بالفعل را فارابی دو مرتبۀلذا . تأثیر پذیرفته است

 .کند مطرح می
، جوهر مجرد بنا بر تفسیر هر دو حکیم مشائی طبق نظر ارسطو وبر عقل بالقوه 

 منظور از هیوالنی در .افزار مادی است هر نوع آلت و دستمحض و غیر مادی و فاقد 
طبق بر لذا . بودن آن ندارد ترین نشان از مادی یت آن است و کمجا تأکید بر حیث قابل ینا

ی از قوای نفس ا س است یا جزیی از نفس و یا قوهنفتصریح فارابی عقل بالقوه همان 
یا مستعد و آمادۀ این است که ماهیات و   در هر حال چیزی است که ذاتش معد و.است

                                                                                                                                                                             
ای از کمـال نائـل    اند که عقل بـه درجـه    برخی این امر را در نظریه معرفت فارابی، تصوف عقلی نامیده          . ١

شـود   میگردد که قادر به تلقی معرفت مطلق و معقوالت محضه از عقل فعـال و مبـادی آسـمانی مـی                   
 .دانند نظریه را زمینه حکمت مشرقیه ابن سینا میو لذا این ) ١٣٤جوزف هاشم، ص(

خـدا و   «توانیـد بـه مقالـه         قل فعال در جهان شناسی فارابی می      جهت مطالعه بیشتر در مورد جایگاه ع      . ٢
 .اثر نگارنده مراجعه فرمایید» جهان در نظام فلسفی ارسطو و فارابی
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 .ها انتزاع کند تا این صور را صورتی از خود گرداند واد آن موجودات را از مصور همۀ

برای او که   بعد از این.عقل بالفعل بنا به تعریف اسکندر همان عقل هیوالنی است
  قدرت بربرای او حاصل شودد و کسی که این استکمال کن ملکه حاصل شد تعقل می

 در آن چیزی از صور  کهامماد) عقل بالقوه( فارابی، این عقل  طبق نظر.یابد تعقل می
هنگامی که در آن صور موجودات حاصل شد به  ، عقل بالقوه است وموجودات نیست

 عقل وسیلۀ ه، عقل بالقوه ب و بنابر نظر هر دو.شود ، ذات عقل بالفعل میمذکور نحو مثال
لذا اصطالح عقل فعال را که اسکندر از مدلول . یابد  میفعال به مرحله فعلیت ارتقا

ن ارسطو و فارابی همۀ شارحاده، وضع اصطالح کراول درک کرده و ان معلم سخن
 . اند ده نیز بر آن مبتنی کررا پذیرفته و سایر مباحث

مفارق از ماده ،  جوهر بسیط مجردر منظومۀ فلسفی هر دو حکیم مشائیعقل فعال د
اته موجودی که طبیعت و ذاتش معقول بوده یعنی مادی و بذ. در وجود و فعل است

و همواره و بذاته عقل بالفعل  او .که منتزع از ماده باشد  نه اینیست،نمخالط با هیولی 
 .معقول است

 
 جوه افتراقو .٢. ٥
 ای جا که رساله عقل اهمیت داده تا آنش به بحث ا فارابی همچون اساتید یونانی ـ١

 مبانی توجه بهبرخالف اسالف یونانی و با اما وی . دهد مستقل به این امر اختصاص می
. دهد  عقل ارائه می و متمایز از،، بحثی مستوفی، روشنفلسفی که خود مؤسس آن است

 نظریه عقل را ، و نظریات معلم اول نیستا که قصد وی فقط شرح و تأویل آراج از آن
عقل در (ریات مستقیم ارسطو پیرامون عقل کند که هم نظ چنان وسیع مطرح می

مستقیم معلم اول و کاربردهای متفاوت وی از  غیریهم آراو ) نفس و کتاب فیزیکمتا
  سایر کاربردهای عقل در زندگی روزمره وعالوه ه ب.شود ر مختلف شامل میعقل را در آثا

توان گفت فارابی  این میبنابر. گیرد می کاربردهای غیرمتعارف و غیرفلسفی را نیز در بر
حال به نحو  پرداخته و در عین  به معانی و کاربردهای مختلف عقلعقل در رسالۀ

 عقل که رسالۀ در حالی. ف معلم اول نیز نظر داردو آثار مختل مستوفی به عقل در آرا
 است  و فقط به شرح و تفسیر نفس عقل معلم اول در کتاب اسکندر فقط ناظر به نظریۀ

 .این عقل پرداخته است
 ترینِ رین و پیچیدهت مهم ،ی عقل در فهرست معانی عقل فارابیپنجمین معنا ـ٢
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  عقلرسالۀ یگانه عقلی است که بیشترین مکان را در این عقل. عقول ششگانه است

است و آن را بر ارسطو نفس  منبع این عقل کتاب .دهد نصر به خود اختصاص میابو
این تقسیم .  و عقل فعال،عقل بالقوه، عقل بالفعل، عقل مستفاد: دهد چهار نحو قرار می

  کهرسد اند و به نظر می ن ارسطو نیز متذکر آن نشدهرحا شاه نکرده و سایررا ارسطو ارائ
 . این تقسیم نسبت به قوای انسانی نظر خاص فارابی باشد

طبق نظر ارسطو بر سه بر عقل که گوید  دهد و می ای ارائه می گانه اسکندر تقسیم سه
 ل در نظر اسکندرالبته عقل فعا( و عقل فعال ،عقل بالقوه، عقل بالفعل: نوع است

  درواجد اختالف مبنایی عمیقی است که ،وجه شباهت آن با عقل فعال فارابیرغم  علی
 از ،داند  سه نوع می نزد ارسطو براسکندر اگرچه عقل را). یمپرداز ادامه بحث به آن می

آغاز عقل نخست را  وی در .ید بیش از این تعداد استنباط شود وی شا عقلرسالۀمتن 
 ی برای نفس است بر تعقل و در زمرۀنامد که فقط قوه و استعداد نی میعقل هیوال

شمرد که  وی نوع دیگری برای عقل برمی. شود  مستقل بالفعل محسوب نمیجوداتمو
ل را به ملکه در این عق باشد و ت و قادر بر ادراک صور معقوله می تعقل را واجد اسملکۀ

شمرد، بلکه  سم دومی میکند و نه ق اری میامگذ ولی نه آن را ن؛کند صناعات تشبیه می
ن ملکه برای او ایجاد شد تعقل عقل هیوالنی وقتی ایکه گوید   همان بند میدر ادامۀ

 . )٢٨ اسکندر،( عقل ثانی است) عقل بالفعل(شود و این  کند و بالفعل می می
نام ) لفعلبالقوه، بالملکه و با(عقل یا عقل در سه مرتبه متفاوت  از سه نوع هلذا گرچ

ند بعد سومین عقل را عقل فعال در ب .شمرد  فقط دو نوع اول و آخر را بر میبرد، می
از این دو بند . شود می او واجد ملکه و فعلیت سطۀوا ه همو که عقل هیوالنی ب،نامد می

 از مراتب عقل بالقوه تلقی ای شاید بتوان استنباط کرد که وی عقل بالملکه را مرتبه
ای بعد از  های از مراتب نفس و مرحل سازد و نه مرتبه را برای فعلیت آماده میده که او کر

 . عقل هیوالنی و مستقل از آن
 عقل مستفاد عنوان بهگاهی آن را . در تعریف عقل فعال نیز اسکندر مردد است ـ٣

بر ما حادث شده و ما در او بلکه از خارج ی که جزء نفس نیست،  فاعل:کند تعریف می
علی کنیم و چون طبیعت آن عقل و مفارق از هیولی است ارسطو آن را عقل فا یتعقل م

 بالفعل عقل باید ،سوی فعلیتبه عقل بالقوه  دهندۀ سوق. که بالفعل مستفاد است نامیده
چون بنابراین با این توضیح اخیر عقل فعال .  که همان عقل مستفاد از خارج استباشد

 یا به عبارت دیگر عقل مستفاد همان ؛اد استهمان عقل مستفخارج از نفس است، 
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مدبر و کارکرد عقل فعال را بر عهده دارد و یا همان عقل فعال است و در نهایت  نقش و

 . خالق عقل هیوالنی است
گوید کلماتی که در توصیف عقل در اصل یونانی  داودی به نقل از ژیلسون و زلر می

موجب اختالف این  و کرد مختلف ترجمه یتوان به انحا را می است آمدهکتاب اسکندر 
 این کلمات لفظ از جملۀ. شود میدر تعبیر فکر و اختالف در تمییز اقسام عقول از یکدیگر 

چه بعدها  است و به گفته بعضی از محققین آن» مکتسب«یونانی است که معنای آن 
قابل همین لفظ و  می التین انتقال دادند در به اروپال مستفاد نامیده و عیناًن عقمسلما

کار ه بار به معنی عقل بالملکه ب  گفته شده که اسکندر آن را یکاگرچه. همین معنا است
 تعبیری است که اسکندر  به یناند که عقل مستفاد در عربی و الت  و از این رو قائل شدهبرده

خارج به رجی دارد یا از  خا بدین معنی که عقل فعال جنبۀ است؛کار برده هعقل فعال بازای 
 ).٢٢ـ١٩ ،مأخذ یونانی عربی ، ژیلسون: به نقل از؛٢٠٦ ،داودی(رسد  انسان می

تمایز و اختالف مبنایی ، در ادامه جوه تمایز عام وکلی این دو رسالهاما عالوه بر این و
 . بررسی خواهد شدنیزآنها 
کی مایز متافیزیاساس ت و بر) یفاراب ( اسالمی مشاءمبنای توحیدی فلسفۀـ طبق ٤

در تقسیم ثنایی عقلی به واجب و ممکن  فارابی موجودات را ١،بین وجود و ماهیت
وجود   ه ب سبب اول و موجودات ممکن را حادثالوجود را موجود واجب. کند تقسیم می

ریق فیض تمام شده و  که این اقتران از طنامد  میواجب و به نحو اقتران معلول به علت
تعریف  نقص  خالی از جمیع انحای کاملِه واحد بسیطِواجب الوجود ب: یابد تحقق می

 ندارد طبق هچیز دیگری نیاز ندارد و چون مادکه در وجودش به ماده و یا هیچ  شود می
شود او  چه از وجود او افاضه می پس آن. است) محض صورت عقلی(تعریف عقل و مفارق 

 .نیز عقل واحد بسیط مثل اوست
الوجود است و از این نقطه نظام  ی و فائض از واجب عقول آسمانلسلۀعقل اول در س

 مطرحبه شکلی  طبیعت بین طبیعت و ماورایپیوند شود تا  میفلکی قدیم نیز داخل 
این عقل ذاتش و ذات مبدأ را تعقل . دکنشود که یکی دیگری را تفسیر و تکمیل 

 وجودی لۀثرت اعتباری سلس و از این کشود میکند و به این اعتبار کثرت حاصل  می
این   .شود می به حل مشکل خلق منتهی  فیضبدین ترتیب نظریۀ و. گردد حادث می

به انتها ) عقول( عقل دهم صدور اشیاء مفارق  و باشود میسلسله به عقل دهم ختم 
                                                                                                                                                                             

 . اثر نگارنده٣٩مت سینوی، شماره ، حک»وجود و ماهیت در نظام فلسفی ارسطو و فارابی«مقاله . ١
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رک جمیع ترسد و به جای آن از این عقل دهم صدور نفوس ارضی و هیوالی مش می

یابد و از آن عناصر اربعه  ا حرکت افالک تحول می هیولی که باین. شود میاجسام آغاز 
رد تکوین جسم به این نحو از  به مج،یابد و از آن اجسام زمینی تکوین میگیرد  ل میشک

و » واهب الصور«لذا این عقل (گردد   دهم، صورتی مناسب به آن افاضه می عقلناحیۀ
ائد بر جسمیت اخذ که جسم شکل زو از همین جا است ) نامیده شده است» عقل فعال«

 . شود می موجود کائنی از کائنات ارضی کرده،
ها  و انسان یکی از آناند  ارضی از ماده و صورت تألیف یافتهاین جمیع کائنات بنابر

الصور   عقل فعال و واهب نفس از ناحیۀلذا. ستاش بدن و صورتش نفس او است که ماده
نفس بشری . گردد افاضه می شود میهنگامی که ماده بدن در رحم مستعد قبول آن 

 واحد است و با تعدد وظائف ، نفسیرغم این تعدد قوا ت که علی از قوا اسای مجموعه
 فارابی لذا .یابد  حقیقتش با قوه ناطقه استکمال میاین نفس در انسان. شود میتجزیه ن
در جه خاص دارد و آن را توبه عقل نظری و   قائل استویژه برای قوای ناطقهاهمیت 

عقل مستفاد . قل بالمستفاد ع و،، عقل بالفعلوالنیعقل هی: دهد گانه قرار می مراتب سه
 . فیلسوف است و این مرتبۀشود میای است که عقل بشری به آن نائل  باالترین مرتبه

، زیرا با این نوع از سازد سعادت را با معرفت عقلی مرتبط میبدین ترتیب فارابی 
نیاز از ماده  یابد و در قوامش بی  انسانی استکمال می که حقیقت نفسمعرفت است

در که   در این مقام است اال اینگیرد و دائماً  موجودات مجرد قرار می و در زمرۀگردد می
گونه نیست  ، ولی نفس این روحانی است زیرا این جوهر ذاتاً، مادون عقل فعال استرتبۀ
 ).٢٧ ،مدنیهسیاست فارابی، (کند  ین صفت را با علم و معرفت کسب میبلکه ا

که دیدیم عقل است و   آن هم چنانزد فارابی و طریقۀو این همان سعادت است ن
 موجودات نظام کون و عقول استکمال حقیقت نفس با معرفت نظری، معرفت به مبادی

 .مفارقه است
 عین علت ، عقل فعال ارسطو به نظر فارابی،طبق این تحلیل توحیدیبر این بنابر

 ارسطو، عقل فعال را خدا  عقلرسالۀسی در که اسکندر افرودی  نیست در حالیاولی
بعد از وافق با اسکندر نیست، به نظر وی به نظر والتزر فارابی در این مورد م. دانسته است

داند که حالّ در نفس آدمی نیز نیست بلکه  فارابی عقل فعال را عقل الهی می ،اسکندر
القمر و نفس   و عالم تحت که واسطه میان عالم مجرداتموجود مفارقی تلقی شده است

 ).٨١ ،والتزر(ناطقه است 
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ای است که از ترکیب بعضی از عناصر  بق تعریف اسکندر عقل هیوالنی قوهط

آن نیز مانند سایر اجسام حضور  تا اثر عقل فعال را که در شود میجسمانی حاصل 
مادی را  محض مطلق است که این آلت عقل فعال عقل. ، بپذیرد و پدیدار سازدیابد می

 آن ، و عقل بالملکه یا بالفعل ما از ترکیب این قوه هیوالنی داخلی باگیرد به کار می
 خارجی که هرگاه جنبۀ امکانی بدن یا جنبۀ ، چنانرسد نیروی فعال خارجی به ظهور می

 به ؛١٨،  مأخذ عربی یونانی،ژیلسون (شود میو ضروری عقل فعال نباشد تفکر ممتنع 
 به نظر داودی این نظر اسکندر پیرامون اوصاف عقل فعال و .)٢٠٢ ، داودی:نقل از

وحدت آن با خدا که مستلزم تأثیر مستقیم و مداوم خدا بر عمل تعقل انسانی است 
 ارسطو برای اسکندر حاصل شده است  عقاید رواقی و امتزاج آن با آرایتحت تأثیر

 .)٢٠٣ همان،(
ست که به این سعادت اختصاص  بدن انسان ممزوجی طبیعی اطبق این نظربر 

لیکن فعالیت و  ، وو از همان نخستین لحظه حدوث، عقل فعال در آن حضور یابدیابد  می
 موقعی که عقل  تا.کدام وابسته به سرنوشت این بدن نیست ازلیت و ابدیت این عقل هیچ

شمریم و   را عقل خود میکند آن شری عمل می عقل هیوالنی بفعال الهی به وسیلۀ
 .کنیم گوییم ما تفکر می می

داند و   بقای عقل فعال یا بقای خدا میلۀبدین ترتیب اسکندر بقای عقل را به منز
 .شمرد ص انسان یعنی عقل هیوالنی را فناپذیر میعقل خا

 یکی داند و آن را وجود جوهری خارج از نفس انسان میفارابی، عقل فعال را دارای 
به جهان زیرین و به الصور   ها از حیث کمال و واهب آن ل مفارق و آخرین مرحلۀاز عقو

 شود میبدین ترتیب تشابه اقوال ارسطو در این مورد چنین رفع . شمارد عقل انسان می
، بلکه یکی از آحاد نسان است و نه مماثل با ذات باریکه عقل فعال نه واقع در نفس ا

ول ارسطو در ق. ذات باری استه رابط نفس انسان به مراتب عقول مفارق است ک سلسله
رچه آن ندی اگکِابو اسحاق دانست و  این مورد متشابه بود، اسکندر عقل فعال را خدا می

 .شمرد و خارج از نفس میکرد بلکه فقط عقل اول می نامید  را به عقل فعال تسمیه نمی
 آن راارتباط و اتصال نفس انسانی عقل فعال را غیر از خدا  دانسته و در سلسله مراتب او 
 .بدأ اول قرارداده استم

 به نظر دوهیم تالش غالب شارحان ارسطو در نظریۀ عقل این بوده است که  ـ٥
 ماده و صورت قرار ، یعنی شبیه نظریۀ)یونانی (نا جوهر مشائینظریۀ عقل را شبیه نظریۀ
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 عقل فعال و منفعل بودند در صدد تبین عقل مستفاد به عنوان حاصل اتحادلذا . دهند

 مغایر با تمام رد کامالً فارابی در این موی رأاما.  ثامسطیوس مشهود استیۀکه در نظر
انه با سایر عقول هیچ نسبتی به نظر وی بین هیچ یک از عقول چهارگ. ن استاین شارحا

عقلی که بالقوه است نفس یا .  نسبت مرکب جوهری به ماده و صورتیعنی ،نیست
القوه متصل به  منظور فارابی تأکید بر این است که عقل بیقیناً.  از قوای نفس استای قوه

اش معد یا مستعد است که   عقل بالقوه چیزی است که ماده کهویدگ و لذا میجسم است 
شان انتزاع کند و چون این صور بدون ماده  ها را از ماده ت موجودات و صور آنماهیا

 عقل .طلبند تا درآن موجود شوند  جدیدی را میۀ، مادممکن نیست موجود باشند
یرفت عقل منفعل این صور را پذ و چونرساند  جا به این صور مدد می نفعل در اینم

 در این صورت عقل بالفعل متمایز و متفاوت از .شوند ها معقول بالفعل می مجموع آن
 عقل منفعل گفتتوان  لذا می. ها قبول کرده نیست  آنادۀصوری که عقل بالقوه چون م
 .فعل شبیه ماده آن استصورت عقل منفعل و عقل من

معقول :  اول به دو نحو مختلف وجود دارندول بالقوه و معقول بالفعل در درجۀاما معق
که وجود حقیقی در مواد خارج از نفس دارد و معقول است بالقوه تألیف شده از صوری 

ل نفس دارند و تبدیل معقول  وجود تصوری در داخ است کهصوری ۀبالفعل مجموع
 ؛١٤٤  و١٤٣ ،دوهیم(ها از مواد است   تجرید و انتزاع آنمستلزم ،بالقوه به معقول بالفعل

  .)با تلخیص و تصرف
 جدیدی شده و وجود رحلۀ از ماده وارد مپس از تجرد طبق نظر فارابی معقوالت ـ٦

 طبق نظر . استاین  خالف اما نظر ارسطو و اسکندر.دنکن مستقل غیرمادی پیدا می
یلۀ عقل مجرد شوند، به مرحلۀ ملکه وس ه، وقتی معقوالت ب عقللۀرسااسکندر در 

در کمون واند در این حالت معقوالت را که مجردند و به نحو ت  عقل بالملکه می.رسند می
گردد و در این  عقل بالقوه با تعقل این معقوالت بالفعل می. نفس موجودند تعقل کند

 .کند ول معرفت پیدا میخود نیز به عنوان معقمرحله به 
 مادی باشند یا ریاضی و یا حتی یبه نظر اسکندر این معقوالت خواه مربوط به اشیا

براین برای او بنا.  زیرا در افراد فناپذیر موجودند،پذیرند باز هم فناکه مجرد شوند زمانی
 ورد شناخت عقل نسبت بهبه عالوه  او در م.  مطرح نیست اساساً جدید و مفارقمرحلۀ

 . عقل فعال نیز در تردید است
طبق نظر فارابی عقل بالقوه پس از دریافت فیض بر  :عقل بالملکه و عقل بالفعل ـ٧
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محسوب تنها معقوالت اولی فائض از عقل فعال لذا . یابد  میعقل فعال به این مرتبه ارتقا

 و  معقوالت ثانیبع قادر به کسب، زیرا بعد از قبول این فیض عقل انسانی بالطشوند می
چه در مذهب اسکندر مبهم مانده  بدین ترتیب آن. گردد  به مقام عقل مستفاد میاعتالی

 یعنی اگر در آثار اسکندر معلوم نبود که ؛شود میبود در نظر فارابی مصرح و محکم 
ی خود که عقل هیوالن یا این ،کند عقل فعال است چه معقول را از محسوس انتزاع می نآ

، در آثار دکن ت مباشرت میکند به انتزاع معقوال ای که از عقل فعال کسب می با ملکه
 قوالت را به دو قسمت اول و ثانی که او مع مرجح گردیدفارابی وجه اخیر با این تعبیر

 که فیض مستقیم عقل فعال به عقل د و قائل بدین شد که معقوالت اولتقسیم کر
بخشد و آنگاه عقل بالملکه یا عقل بالفعل  فعلیت یا کمالی میا هیوالنی است این عقل ر

 .شود می اصل شد قادر به کسب معقوالت ثانیکه بدین ترتیب ح
ظهور آن در آثار اسکندر مهیا شده،  ای از عقل که زمینۀ  یا مرحلهعقل مستفاد ـ٨

ل کمال وصول نفس انسانی بدین مرحله از عق.  یابد در آثار فارابی بسیار اهمیت می
 عبارت از فعلیت جمله معقوالت در عقل انسانی این مرحله. شود میسعادت او محسوب 
 در نتیجه است که خویشها و فعلیت خود عقل و معقولیت آن برای  و اتحاد عقل با آن

 و قادر به ادراک این صور در عقل به ادراک گرداند می صور مفارقشبیه نفس ناطقه را 
بدین ترتیب عالوه بر معرفت انتزاعی که از محسوسات آغاز  و .سازد یعقل فعال م

 آید که عبارت از تماس مستقیم و اتصال  قسم دیگری از معرفت به میان میشود می
ها با سبب اول یا ذات باری تعالی   آنشهودی عقل انسانی با عقول مفارق و به واسطۀ

بارتی معرفت فقط از طریق  به ع.شود می آن برای انبیا حاصل تبۀ مرباالترینکه است 
ی از طریق فیض عقل فعال افاضه  بلکه معرفت حقیقشود میتجربه و برهان کسب ن

ی آثار بدین ترتیب در آثار فارابی تفکر فلسفی یونانی بعد از عبور از مجار .گردد می
شد با) افالطونی (اشراقی دوباره به مبدأ خود که مذهب ارسطو و اسکندر و فلوطین

، )ایرانی( موطن شرقی مفاهیم خاص شرقی متعلق به دو عامل مهم. دگرد بازمی
چه عقل فعال را با .  عرفانی در این فلسفه پدیدار استمعتقدات اسالمی و تمایالت

 و سعی در تحصیل این اتصال را عقل فعال را با نبوت منطبق ساختهجبرئیل و اتصال به 
و مت فطری و وجود معدات به شرط سالسلوک خاص عقلی و عرفانی دانسته که 

مقدمات برای اشخاص انسان مجاز و میسر است و دوام این اتصال را بعد از فنای بدن با 
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 ناگفته پیدا است که وجه ارتباط این دو جنبه .سعادت اخروی مترادف شمرده است

یم دینی ، تحت تأثیر تعال فارابیانی و عامل شرقی در فلسفۀمختلف یعنی عامل یون
 .تاسالم اس
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