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 4929پاييز و زمستان   9شماره   64سال  نشريه فلسفه 

 ارسطو یمعرفتی کهلَمَر و ناپذيعلمی برهان دانشِ :نوس
 دانشگاه تهران ادبيات ةدانشيار گروه فلسفه دانشکد - *مهدی قوام صفری

 (92/79/09: ؛ تاريخ پذيرش مقاله71/90/09: تاريخ دريافت مقاله)

 بخش نخست

 

 چکيده
در باب آرخایِ دانش علمی .( ث. بعد از اين ت)ارسطو در فصل پايانی کتاب دوم تحلیالت ثانوی 

نوس مفهوم محوری هر دو . دهدپرسد و سپس به هر دو پرسش پاسخ میدو پرسش می( اپیستمه)

مستلزم  ی کافی روشن نیست درک منظور اواما از آنجا که سخن او در باب نوس به اندازه. پاسخ اوست

در هر دو پاسخ او، و البته در جاهای ديگر نیز، نوس هکسیس . روشنگری در باب چیستی نوس است

گويد که نوس در رديف مراحل و مراتب ای سخن میشود اما او در پاسخ دوم به گونهنفس معرفی می

و به آن در در اين مقاله پس از مطرح کردن پرسش دوم و پاسخ ارسط. گیردمعرفت انسان قرار می

بخش اول، معناهای هکسیس در بخش دوم بررسی شده و برای آن سه معنای محوری معرفی شده 

. ث. اند هکسیس را در سراسر تشده ان بنا بر داليلی که دارند وسوسهاز آنجا که بعضی از مفسر. است

بفهمند بخش سوم مقاله به بررسی اين مسئله اختصاص يافته است که آيا هکسیس ( دونامیس)قوه 

بررسی چیستی نوس در . يابدمقاله با روشن شدن پاسخ اين مسئله پايان میبخش اول قوه است؟ 

 . مقاله خواهد آمدبخش دوم 

 

 .معرفتی، اپیستمه، دانش علمینوس، هکسیس، ملکة : های کليدیواژه
 

 
 

 
 safary@ut.ac.ir:رايانامه نويسنده مسئول*
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 5-41ب433و پاسخ آن  41ب22، 42، بتا، .ث.تدوم پرسش. 4

شناسی ارسطو در میان گیری نهايی بنای معرفتدر شکل. ث. تکتاب دوم  70فصل 

مفهوم مشترک عنوانی . همتا و يگانه داردشناختی او اهمیتی بیهای معرفتسخنان و بحث

ل از سه اين فص. است« درک و کسب اصول نخستین»دهند که ديگران به اين فصل می

 (ἀρχαι، رخایْآ)ها در بخش نخست ارسطو در باب اصل :بخش اصلی تشکیل شده است

 99-92ب00مختصر و در  71-72ب00او اين دو پرسش را در : کنددو پرسش طرح می

ها پرسد که اصلها اين را میاصل پرسش نخست دربارة. کندفصیل تقرير میاندکی به ت

ها برای انسان چیست؛ پرسش دوم اين سؤال را شوند و راه پیدايش آنچگونه شناخته می

 در بخش دوم پاسخ. ها کدام استی آنشناساننده (سیسهِکْ، ξις)ἕی پرسد که ملکهمی

. تپايانی بخش سوم، که بند و در  ،7(5ب799-92ب00)ارسطو به پرسش نخست  ترمفصل

تر به پرسش پاسخ کوتاهآن (. 5-71ب799)آيد تر او به پرسش دوم میپاسخ کوتاه است،. ث

 .دوم موضوع بحث اين مقاله است

 کاملِ سازی ارجاعات و مراجعات مکرر متنِبهتر است در همین آغاز بحث برای آسان

 :9(5-71ب799) نويسدارسطو می. پرسش دوم را در اينجا داشته باشیم  پاسخِ

به آنها  وسیلةهبما حقیقت را که  (سِئونديانويان هِکْ) های انديشیدناز آنجا که از ملکه

مانند عقیده  اندای پذيرای دروغو پاره ،است هستندای همیشه رآوريم پارهدست می

( نوس)شهودی  و عقل( اِپیستِمه)، در حالی که معرفت (لوگیسموس)و استدالل ( دُکسا)

هایِ تر از معرفت نیست، و اصلاند، و نوع ديگری به جز عقل شهودی دقیقهمیشه راست

مستلزمتبیین هر معرفتی  تر هستند، وشناخته( ئونسِکْيْآپودِآرخای تون )ها برهان

-؛ و از آنجا که هیچ چیز نمیها وجود نخواهد داشتاصل است، معرفتی دربارة (لوگوس)

ها وجود خواهد ای از اصلتر از معرفت باشد به جز عقل شهودی، عقل شهودیتواند راست

                                                           
بخش خاصی از اين پاسخ ارسطو به پرسش نخست را، که به پیدايش اصل عدم تناقض مربوط است، من پیش از اين  .7

 ی علمی پژوهشی، مجلهحکمت و عرفان، «راه پیدايش اصل عدم تناقض در ذهن انسان از ديدگاه ارسطو»ی در مقاله

در . ام، آورده50-12، صص 7829ی اول، بهار ی يکم، دورهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شمارهدانشکده

 .ياد خواهم کرد« ی اولمقاله»ی بحث در صورت ضرورت ارجاع به اين مقاله از آن با عنوان ادامه

 .9الف7717-87ب7719، 2، 2، اخالق نیکوماخوسیبسنجید با .9
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 چون برهان اصلِاز اينکه هم و  ،آيدبرمی هاهم از اين واقعیتاگر بنگريم اين امر ،داشت

راست  به اين ترتیب اگر جنسِ. معرفت نیست که معرفت اصلِ طور همانبرهان نیست 

اصلِ اصل  از سويی و. معرفت خواهد بود ديگری جدا از معرفت نداريم، عقل شهودی اصلِ

 8.سان خواهد بودی امور به همینسراسر نسبت به همه ديگراز سوی  خواهد بود، و

  در اين فقره به همراه معرفت و عقیده و استدالل در فهرست  نوساز آنجا که 

درک معنا يا آن  ی روشن شدن مفهوم و کارکرد ويژةاست، براهای انديشیدن آمده هکسیس

در  هکسیسببینیم نخست بايد پس .نزد ارسطو ضروری است سیسهِکْمعناها و کاربردهای 

 .های مختلف برای ارسطو چه معنايی داردزمینه

 سيسهِکْ معناهای. 9

عرفتی و و م ی وجودشناختیی هکسیس در سه زمینهدر مجموعه آثار موجود ارسطو واژه

ويژه حاالت هبرای ارجاع به حاالت ذهنی انسان، بنه تنها ارسطو . اخالقی به کار رفته است

 ديديمگونه که همانکند و استفاده می سیسهِکْی پیوسته از واژهذهن انسان،  شناختیِ

 διάνοιαν)ئونسِکْديانويان هِبا تعبیر ها اصل او به پرسش از ملکة شناسانندةکوتاه  پاسخ

ἕξεων) است، بلکه در بحث مربوط به «انديشیدنهای ملکه»که به معنای  شودآغاز می 

ی اخالق و رفتار انسان و همچنین در زمینه مقوالتچیزهای موجود و طبقه بندی آنها در 

 «داشتن»به معنای  (ἔχειν) اِخِیْناسم فعلی از  سیسهِکْ. بردنیز اين واژه را به کار می

در . به همین اسم آمده است 91ب7 مقوالتی به اصطالح مِلک و جِدِه نیز در است و مقوله

، در میان مفسران «حالت ذهنی»هر چند در باب معنای مرکزی آن، يعنی ی معرفتی حوزه

ارسطو چندان اختالف نظر وجود ندارد، مفسران در باب معنای دقیق اين واژه بسیار بحث 

نخست به عنوان معنای اصلی به ترتیب اين معانی را  (7009)جونز-اسکات-لیدل .کنندمی

داشتنِ »؛ مانند «مالکیت»، «در حالتِ مالکیتِ چیزی بودن»، «داشتن»: اندبرای آن گفته

                                                           
3. καὶἡμὲνἀρχὴτῆςἀρχῆςεἴη ἄν, ἡ δὲπᾶσα ὁμοίως ἔχειπρὸςτὸπᾶνπρᾶγμα. 

، ص 7010)؛ اما راس «.خواهد بود... و از سويی اصلِ »: کنمجمله را به صورتی که در متن آوردم ترجمه می ينمن ا

و تردنیک  (Aristotle, 1990) و میور(Ross, 1949: 678)آن را به معنايی ديگر تفسیر کرده ( 212

(Tredennick, 1960 )و بارنز(Barnes, 1984 & 1993 )در . اندی تفسیر راس ترجمه کردهنیز آن را بر پايه

 .ی مورد بحث در اين باب سخن خواهم گفت، به هنگام تفسیر فقرهشاءاهللإنی مقاله، ادامه
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 .اندو بعد ارجاع داده 1ب7999، 99، دلتا، مابعدالطبیعهها از جمله به ارسطو، آن. «معرفت

سیس راکْپْ) عملحاصل از  پايدارِ وضعِ»، «حالت خاصی بودندر »ها معنای دوم آن

πρᾶξις) » خِسیسسْدر مقابل در اين معنا  سیسهِکْاست که (σχέσις) آيد که می

حالت يا عادت ». 7: آيندتحت اين دو معنا به ترتیب اينها میحالتِ بدنی تغییرپذير است، و 

 .«مهارت»، «اکتسابیعادت ». 8، «حالت يا عادت ذهنی». 9، «بدنی

برای معنای نخست  لیدل و همکارانش، که مابعدالطبیعهدلتا از  99ارسطو در فصل 

نويسد که او می. آوردمی سیسهِکْاند، سه معنا برای به آنجا ارجاع داده سیسهِکْ

 (:1-71ب7999)

است؛ شبیه ( اِخُمِنو)« داشته»و ( اِخُنتُس)« دارنده» به معنای نوعی فعالیتِ( 7) سیسهِکْ

   سازد و چیزی ساخته زيرا وقتی چیزی می. (کینِسیس)و حرکت ( سیسراکْپْ)عمل 

سان بین کسی که لباس را دارد و لباسی به همینها ساختن وجود دارد؛ شود، بین آنمی

را داشته  سیسهِکْتوانیم اين شکل از بديهی است که ما نمی. که دارد داشتن وجود دارد

نهايت باشد که داشتنِ آنچه را داريم داشته باشیم اين فرايند تا بی ممکن باشیم، زيرا اگر

است،  (διάθεσις، دياثِسیس) 1التحبه معنای  سیسهِکْ در معنايی متفاوت( 9).رودمی

دارای حالت است يا حالت خوب دارد يا حالت بد، و آن را يا ی آن آنچه معنايی که بر پايه

است زيرا  سیسهِکْمثال سالمت يک  طوربهخود به خود دارد يا در پیوند با چیزی ديگر؛ 

باشد  همچنین هر چیزی که جزء چنین دياثِسیسی  (8.)آن حالتی است که توصیف شد

خاصی  دياثِسیساجزای چیز  لتِفضینامیم؛ به اين سبب است که میسیس هِکْآن را نیز 

 .است

امری  ،«دارندگی»و  «داشتن»، يعنی در معنای در معنای اول سیسهِکْ .معنای اول

را داشته باشیم زيرا داشتن آن سیس هِکْتوانیم اين معنای گويد نمیارسطو می .اضافی است

است و اگر « داشتن» مستلزم تکرارِ« داشتن»در چشم او داشتنِ  .مستلزم تسلسل است

                                                           
وضعیت خاصی دارد، و  وضع و حالت و نظمی است که شیء دارد؛ امر منظم حالت و دياثسیسمقصود ارسطو از . 1

پس . کندبه آن اشاره میسیس هِکْ، که او در معنای سوم (70دلتا، )يابد میالبته در نظر او هر امر منظم از اجزايی نظم 

منطق )کند ترجمه می« حال»را  دياثِسیساسحق بن حنین . را ترتیب و تنظیم هم ترجمه کرد دياثسیستوان می

و تُخالفُ الملکةُ الحالَ فی أنها أبقی و . فلیُسَمَ نوعٌ واحدٌ من الکیفیة مَلکةً و حاالً»(: 92ب2، 2، کتاب المقوالت، ارسطو

 .سیس را در پايین ببینیدهمچنین متن مربوط به معنای دوم هِکْ« .اطول زماناً
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 سیسهِکْپس . نهايت بايد برويماخیر را نیز داشته باشیم ناچار تا به بی«ِ داشتن»بخواهیم 

ال طور مثهب5.در اين معنا صرفاً امری اعتباری است که قائم به دو طرف فعل و انفعال است

طرف چیزی امری به نام حرکت وجود دارد که به دو  وسیلةدر جريان حرکت چیزی به

چیزی امری به  وسیلةیزی بهسان در جريان داشتنِ چت، به همینمحرک و متحرک قائم اس

توانیم خود در اينجا نمی: وجود دارد که به دو طرف دارنده و داشته قائم است« داشتن»نام 

و  ديگر« را داشته باشیم زيرا داشتن آن مستلزم در میان آمدن داشتن« داشتن»اين 

 .نهايت استتا به بی طور همین

 (فقدان، نداشتن، ندارندگی= στέρησις) تِرِسیسسْدر اين معنا در مقابل  هکسیس 

به « ندارندگی»ابر در بر، بلکه «ندارندگی»؛ اما نه هر (91الف79، 79، مقوالت)گیرد قرار می

اين بدان (. to be deprived، ثایْرِسْاِستِ=  ἐστερῆσθαι)« محروم بودن»معنای 

ضروری در آن زمان معناست که موضوعی معین فاقد چیزی باشد که به اقتضای طبیعتش 

 ، در هیچ زمانی،طور مثال ما موجودی را که بر حسب طبیعتشهب. است که داشته باشد

، در هیچ یعتشطبموجودی را که بر حسب نامیم، يا نمی« دندانبی»دندان نداشته باشد 

 بر حسب ای از جانوران نامیم، زيرا پارهنمی« حسبی»ته باشد نداش« حس» زمانی،

در واقع .(89-85الف ) دندان يا حس ندارند و در هر زمان ديگر،تولد در زمان  ،شانتعطبی

 79 مقوالتتقابل دارندگی و ندارندگی در اينجا يکی از سه نوع تقابلی است که ارسطو در 

شرطی برجاست که ندارندگی در همان بخشی از شئ اين نوع تقابل به . کندبررسی می

 .به حاصل آمده باشد که شأن آن بخش دارندگی است (92الف79، پِری تايوتون تی)واحد 

طور مثال سالمت به همان بخشی از اندام مربوط است که بیماری به آن بخش مربوط هب

ه و سفید آن دندان ؛ اگر بخشی از يک دندان سیاه شده باشد در اينجا بین بخش سیااست

، يعنی تتقابل مورد بحث نیست بلکه آن تقابل در باب همان بخش سیاه شده مد نظر اس

داشت فاقد آن بخش از دندان که بر حسب طبیعتش بايد در اين زمان سفید بودن را می

                                                           
اند و تأسیس آن نامیده« ی اعتباریقاعده»توان اصل آن سخنی دانست که  آن را به اصطالح اين سخن ارسطو را می. 5

؛ کلُ ما لَزِمَ مِن تحققِهِ تَکَررُهُ فهو اعتباریٌ: تقرير عربی آن از زبان سهروردی چنین است. اندرا به سهروردی نسبت داده

 (.و بعد 21:جلد دوم مجموعه مصنفاتشیخ اشراق، )
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سفیدی است و به جای آن سیاهی را دارد که فقدان سفیدی و بنابر اين ندارندگی محسوب 

ی ديگری هم در باب اين نکته(.79/808-87، مقوالت ارسطو دربارةپلیکیوس، سیم) است

(: 85-2الف)کند که ارسطو بحث در باب آن نکته را به اين صورت آغاز می. تقابل هست

زيرا « .نیست دارندگیندارندگی و خودِ به معنای خودِ دارندگیمحروم بودن و داشتنِ »

ندارندگی «کوری»يکی نیست؛ يا « بینايی»دارندگی است اما اين دارندگی با خود «بینايی»

)= داشتن دارندگی « بینا بودن»يکی نیست؛ زيرا « کوری»است اما اين ندارندگی با خود 

سان کور بودن ندارنده بودن بودن دارنده بودن است؛ و به همینپس بینا است، ( بینايی

عالوه بر اين اگر محروم بودن با خودِ ندارندگی، و داشتنِ دارندگی با . دگیاست  نه ندارن

-شد بر ديگری هم حمل میخودِ دارندگی يکی بود در آن صورت هر چه بر يکی حمل می

شود گفت که ، اما نمی«انسان کور است»شود گفت که می: شد؛ در حالی که چنین نیست

انسان »شود گفت که ، اما نمی«سان بیناستان»شود گفت که می؛ «انسان کوری است»

ر تقابل با ندارندگی است به که دارندگی د طور همانتوان گفت که پس می. «بینايی است

سان داشتن يک دارندگی هم با نداشتن آن دارندگی در تقابل است، برای مثال همین

در « بینايی»سان همیناست به « کور بودن»تقابل با که در « بینايی داشتن»که   طور همان

 هکسیسآيد اين است که آنچه از اين بحث به دست می بنابر اين. است« کوری»تقابل با 

است در معنايی که در « ملکه»همان  ، که در اينجا آن را معنای اول نامیديم، در اين معنا

 2.فهمنداز آن می« ملکهو عدم »اصطالح 

 حالت و وضعِ دارای نظميعنی  دياثِسیس.دياثِسیسيعنی  سیسهِکْ. معنای دوم

 مابعدالطبیعهدلتا از  70موضوع بند  خودْسیس دياثِ.و ترتیب معین (تاکسیس)

ترتیب آنچه دارای »يعنی  دياثِسیسدر آنجا بر طبق تعريف ارسطو  .است (7-8الف7999)

توضیح در اينجا در اين باره خود ارسطو . «خواه بر حسب مکان يا توانايی يا نوع اجزا است،

آورد گرمی و سردی و می دياثِسیسبرای  2 مقوالتهايی که او در دهد، اما مثالنمی

                                                           
در باب معانی . 71الف78-92الف79، 79، مقوالت. نگا هکسیسبرای توضیحات تفصیلی ارسطو در باب اين معنای  .2

تر ؛ برای سه معنای مشخص99، دلتا، مابعدالطبیعة. همچنین نگاه« نداشتن و ندارندگی و محروم بودن»مختلف 

 .87-5الف 7912، 7، ثتا، مابعدالطبیعة. ی بحث قوه و فعل نگادر زمینه« ندارندگی»
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تندرست  بدنِ ها بتوان گفت کهی اين مثالشايد بر پايه (.82ب2)تندرستی و بیماری است 

 یب خاصی برترتبر حسب اجزايش که اين اوصاف و کیفیات را دارند يا گرم يا سرد يا بیمار 

و حالتی معین  دياثِسیسحسب مکان و حتی بر حسب توانايی دارد، پس چنین بدنی دارای 

گويد، اما از باب ترتیب بر حسب نوع خود چیزی نمی در اينجا در ارسطواز سوی ديگر . است

 دانیم که در چشم ارسطو فردْمی( 72-71ب7998) 95های دلتا ی دادهآنجا که ما بر پايه

توانیم بگويیم که فرد بر حسب اجزای بدنش جزءِ جنس محسوب است می جزءِ نوع و نوعْ

و حالتی خاص دارد، و اين سخن در باب نوع نیز درست  دياثِسیسترتیبی معین و بنابر اين 

خاص  دياثِسیساست زيرا نوع نیز به عنوان کل بر حسب افرادش که اجزای آن هستند 

مثالً . طور همینن کل بر حسب انواعش که اجزای آن هستند دارد، و جنس نیز به عنوا

 سیسهِکْدرخت و بنابراين  دياثِسیسکه بر حسب اجزايش حالتی معین دارد که : درخت

اين نیست؛  سیسهِکْی معنای دوم است، اما همه سیسهِکْاين معنای دوم . درخت است

 .آمده است ببینیم مقوالتباب در ی اين معنا بايد آنچه را در اين برای دست يافتن به همه

را از انواع  دياثِسیسو  سیسهِکْعین حال که  در ارسطو،(92-91ب2، 2) مقوالتدر 

گويد که فرق دهد و میقرار میسیس هِکْدر برابر را  دياثِسیس کندکیفیات معرفی می

ترتیب  به اين.ماندگارتر و پايدارتر استسیس هِکْ در اين است کهدياثِسیس  باسیس هِکْ

طور مثال دانش و فضیلت هب. ماندگار و پايدار استدياثِسیسِ  سیسْهِکْشود که معلوم می

شود حالت خاصی در انسان به هم کسب دانش و فضیلت سبب میزيرا  1هستندسیس هِکْ

رسد که دانش و فضیلت از چیزهايی باشند که پابرجايند و زود و به نظر میحاصل آيد و هم 

روند، و اين سخن در باب هر مقدار دانش و فضیلتی که شخص دارد نمیآسان از بین 

در برابر  .بیماری يا سببی از اين دست آنها را در شخص از بین ببرددرست است، مگر اينکه 

شوند، مانند گرمی و هستند که زود و آسان دگرگون می هادياثِسیسها سیسهِکْاين گونه 

خاصی در اثر سببی خاص  سیسدياثِالبته ممکن است . سردی، يا مانند تندرستی و بیماری

                                                           
ها آن هکسیساز »مقصود من : 95-92ب7795، 5، 9، یاخالق نیکوماخوس. است نگا هکسیسدر باب اينکه فضیلت . 1

ها در باب عواطف خوب يا بد است، مثالً در باب عصبانیت اگر بیش از اندازه يا چیزهايی است که حالت ما به سبب آن

 «.کمتر از اندازه عصبانی شويم حالت ما بد است، و اگر معتدل عصبانی شويم حالت ما خوب است
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ثانوی شخص تبديل شود که در اين  طبیعت اين ترتیب و به گردد آهنگ درازماندگار و 

دانشی : البته عکس اين روند نیز ممکن است. نامیدسیس هِکْتوان آن را نیز صورت ديگر می

سیس هِکْپس هر  .است دياثِسیسنیست بلکه سیس هِکْرود ديگر که زود از بین می

سیس هِکْنیز به ضرورت  دياثِسیساما چنین نیست که هر  نیز استدياثِسیس  همچنین

 (.78الف0-92ب2، 2، مقوالت) .است

در معنای دوم ديديم که درخت بر حسب . درختی را در نظر بگیريم .معنای سوم

هر شاخه  .درخت است سیسهِکْدرخت و بنابراين  دياثِسیستی معین دارد که اجزايش حال

برای  دياثِسیسبر حسب اينکه خوب و عالی يا بد باشد در هر صورت يک از اين درخت 

فرق اين معنا با معنای دوم در اين است که درخت عالوه بر اينکه بر . محسوب استدرخت 

اگر : التی معین داردححسب اجزايش حالتی معین دارد بر حسب نحوه بودن اجزايش نیز 

يا مثالً .ای از آن عالی و بسیار خوب باشد اين برای درخت حالتی خاص در پی داردشاخه

اين معنای دوم )اش حالتی خاص دارد و تیغه چاقو وقتی آن را کل بنگريم بر حسب دسته

يعنی تیز باشد، زيرا تیز )فضیلتش را داشته باشد ی اين چاقو ، و اگر تیغه(است هکسیس

خاصی  هکسیسِدر اين صورت آن چاقو از اين حیث هم دارای ( بودنِ تیغه فضیلت آن است

گويد در حالی آن می اجزای( تاکسیسِ)بر حسب ترتیبِ  شئپس معنای دوم از حالت . است

 2.گويدمی شئبر حسب فضیلت داشتن هر جزء  شئکه معنای سوم از حالت 

اين معنا  توانیم نمیگويد که می هکسیسارسطو، چنانکه ديديم، در توضیح معنای اول 

را داشته باشیم زيرا برای داشتن آن پیوسته بايد قهقرا برويم و اين سیر معکوس حد يقف 

 گويد که اعتباریتر، معنای اول از يک امر اضافی سخن میتعبیر ساده به. نخواهد داشت

اين استدالل ارسطو البته، بر . نین چیزی ممکن نیستبین دو طرف اضافه است و داشتن چ

استدالل خود کیروان در ناتمام دانستن استدالل . خالف سخن کیروان، تمام و درست است

گويد که مثالً وقتی انسانی لباسی را دارد بین یم هکسیس معنای اول. ارسطو ناتمام است

برپاست، درست همانند اينکه بین کسی که ساختمانی را « داشتن»آن انسان و آن لباس 

                                                           
مثالً فضیلت آتش اين است که . 719ص  :، نمط هفتم، اشارات و تنبیهاتابن سینا. فضیلت اشیا نگا ی معنایدر باره .2

 .بدن موجودات زنده را که با آن تماس يابند بسوزاند و در آن درد تولید کند
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روشن است که در اينجا . برپاست« ساختن»شود سازد و بین ساختمانی که ساخته میمی

و اگر بخواهیم خودِ لباس را داشت،  توان میرا داشت بلکه « داشتن»خودِ  توان نمی

که « داشتن»و « دارنده»دوم را ، که بین « داشتنِ»را هم داشته باشیم بايد « داشتن»

سوم و « داشتن»آيد، هم داشته باشیم و اين امر مستلزم دارنده آن را دارد، پديد می

 :Kirwan, 1993)گويد کیروان می. تا به بی نهايت است طور همینچهارم و « داشتن»

دلیل ارسطو برای اين محدوديت ناتمام است، زيرا امکان داشتن پوشیدن فقط در » که(171

با وجود اين ما . داشته باشد« پوشیدن»صورتی قهقرا خواهد رفت که خود داشتن معنای 

یر ممکن ست که استدالل پسرفتِ ارسطو فقط غحقیقت اين ا. پوشیمحالتِ سالمت را نمی

کیروان در . «کندکند، و اين موردی است که او ذکر نمیبودن داشتنِ داشتن را تبیین می

داشتن، ( 7: )که هکسیس سه معنای اصلی دارد( 719ص )گويد دلتا می 99تفسیر فصل 

خواننده توجه دارد که در اين فصل سخن از پوشیدن در میان . پوشیدن( 8)حالت، ( 9)

« پوشیدن»ضیح داديم و گويد که در باال تونیست بلکه ارسطو از سه معنايی سخن می

معنايی که در آن ارسطو از جمله داشتن لباس را . مشمول معنای اول از آن سه معناست

دلتا را توضیح معنای  99کل فصل ای طور ناامید کنندههکیروان ب. زندیبرای آن مثال م

ز حتی به مثابه مثال نی« پوشیدن»کند، در حالی در اين فصل سوم يعنی پوشیدن تلقی می

او به همین سبب در تفسیر خودش به نحو شگفت آوری از دو معنای دوم و  !مطرح نیست

. دهدتحويل می« پوشیدن»آورد و معنای اول را نیز صرفاً به سوم اصالً سخنی به میان نمی

شود که در نقد به ارسطو به غلط آن جمله را که در همین غفلت و اشتباه بزرگ او سبب می

حال آنکه ديديم ! «پوشیمنمی را سالمت حالتِ ما اين باوجود»بنويسد که باال نقل کرديم 

تواند آن را های معنای دوم محسوب است و چیزی است که صاحب بدن میسالمت از مثال

نیست بلکه مثالی برای معنای نخست آن  هکسیسيکی از معانی « پوشیدن» .داشته باشد

-ی نقل شده در باال معلوم است، میآخر فقره یکه از جمله طور همانکیروان سپس، . است

اين در حالی است که . صادق است« داشتن»پذيرد که استدالل پسرفت ارسطو فقط در باب 

آورده است و کیروان به « داشتن»میدانیم ارسطو هم اين استدالل را فقط در باب داشتنِ 

تصور کرده است که  تحويل داده است« پوشیدن»ی انواع هکسیس را به سبب اينکه همه
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 .استدالل پسرفت ارسطو ناتمام است

توانیم آن را داشته باشیم به اين گويد که ما نمیاينکه ارسطو در باب معنای نخست می

معناست که مصاديق ديگر انواع هکسیس را که در دو معنای دوم و سوم آن از آنها سخن 

ارسطو هر چند، . توان داشترا می توان داشت؛ مثالً سالمت و دانش و بیماریگفته شد می

ها را از انواع دياثسیسها و هکسیس(92ب2 ،2) مقوالت درچنانکه پیش از اين ديديم، 

نامد آيد دگرگونی نمیتغییراتی را که در شئ  بر حسب آنها پديد می کند میکیفیات تلقی 

. چنین نگا؛ همو بعد 79الف912، 8، 1) طبیعیات در او. داندبلکه کمال و نقص می

در انسان به ها پس از تقسیم هکسیس( .و بعد 7/7925، 1، طبیعیاتسیمپلیکیوس، 

بدنی و نفسانی  گويد که در هر دو گونههای نفسانی میهکسیسهای بدنی و هکسیس

ی زيرا وقتی چیزی فضیلت شايسته. ها کمال و برخی ديگر نقص هستندهکسیسبرخی 

گويیم که کمال يافته گويیم دگرگون شده است بلکه مینمی آورددست میبه خودش را 

که  طور همانگويیم که نقصان پیدا کرده است؛ های منفی نیز میاست، و در مورد هکسیس

گويند که کمال يابد بلکه میگويند که خانه دگرگونی میشود نمیای ساخته میوقتی خانه

در نظر او امری طبیعی  هکسیسنواع اين سخن ارسطو نشان اين است که داشتن ا. يابدمی

( «داشتن»يعنی )در معنای نخست آن  هکسیسو  عادی است و در حقیقت نفی داشتن 

خاطر نشان کردن تنها موردی از معانی هکسیس است که او برای دفع دخل مقدر آن را 

هم در هر  هکسیسته باشد که چون معنای نخست کند تا کسی اين توهم را نداشذکر می

. داشت هکسیس ديگرآن را نیز همانند انواع  توان میاست پس  هکسیست از موارد صور

را ( دانش) هکسیسيابد و اين کند از راه اين کسب کمال میپس کسی که دانش کسب می

 .جهل را دارد هکسیسکسی هم که فاقد دانش است . دارد

 (دوناميس)و قوه هکسيس. 9

شود که اين واژه در نظر ارسطو به سادگی به معنای ی هکسیس معلوم میاز معانی واژه

بر حسب ترتیب اجزايش خواه بر حسب مکان يا توانايی يا نوع، و بر  شئحاالتی است که 

در آثار  هکسیسی اين فهم چنین گفت که توان بر پايهآيا می. اجزايش دارد حسب فضیلتِ

گويند از آنجا که ارسطو در میضی ای از آنها همان قوه است؟ بعارسطو يا دست کم در پاره
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ها را به کار برده است اين وسوسه پديد یِ اصل«یِ شناسانندهملکه»تعبیر 72ب00، .ث. ت

 70در سراسر فصل  هکسیسبرگردانند و بگويند که « قوه»را به  هکسیسآمده است که 

 هکسیسی اخالقی در زمینه.(Barnes, 1993: 260)به معنای قوه است . ث. تکتاب دوم 

هنگامی (  و بعد 70ب7795، 5، 9) اخالق نیکوماخوسیارسطو در . آشکارا غیر از قوه است

را در برابر  هکسیسگويد آشکارا شوند سخن میکه  در باب اموری که در نفس يافته می

ها، ها، قوهانفعال -شوند سه نوع هستندچیزهايی که در نفس يافته می»: نهدقوه می

ها پردازد و در باب انفعالسپس او به تبیین هر يک از اين سه می(. 97ب)« .هاهکسیس

ها اموری مانند عصبانیت و ترس و دوستی و عشق و مانند گويد که مقصود من از انفعالمی

ها و در حالی که قوه .اين است که با لذت يا الم همراه هستند رآن است؛ ويژگی اين امو

ها چیزهايی هستند که ما به سبب آنها در برابر هکسیسهستند،  ابزارهای کسب انفعاالت

ها دچار تندروی يا انفعاالت خوب يا بد هستیم، يعنی مثالً اگر در خصوص يکی از آن انفعال

شود و در صورتی بد نامیده می هکسیسرکود باشیم اين وضعیت نشان حالتی در ماست که 

 هکسیس وجود عتدل عمل کنیم اين نشانِکه در خصوص آن انفعال پیوسته به نحوی م

ی اخالق اسالمی در زمینه خُلقدر اين زمینه به همان معنای  هکسیس. خوب در ماست

هکسیس را قوه  توان نمیاخالقی  شود که دست کم در باب اموراز اينجا روشن می. است

 .دانست و اين واژه را به قوه برگرداند

ی هايی که ارسطو در زمینهايم و از مثالگفتهاز آنچه تحت عنوان معنای دوم  

های کاربردای از دست کم پارهشود که آورد روشن میمی هکسیسبرای  وجودشناسی

در حقیقت به  کند،، آنجا که ارسطو آن را وصف حاالت نفسانی معرفی میوجودی اين واژه

که غیر  دهای ديگری هم دارداما واژه در اين زمینه کابر. گرددهای معرفتی آن باز میکاربرد

يکی از  (71-82ب7975) نويسددلتا می 2ی آنچه ارسطو در فصل بر پايه. نفسانی است

جوهر محسوب  احد بالعرض وحدت جوهر با چیزی است که هکسیس و انفعالمصاديق و

، يعنی به اين شودبا هم گفته می« کوريسکوس»و « موسیقیدان»طور مثال وقتی هاست؛ ب

و  به مثابه حالت و هکسیس« موسیقیدان» ،«کوريسکوس موسیقیدان»که بگويیم صورت 

وجود دارد و وحدت اين دو وحدت بالعرض و واحد حاصل « کوريسکوس»جوهر در  انفعال
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روشن است که اين معنای وجودی  .است محسوب آمده از اين دو نیز واحد بالعرض

در اينجا هکسیس و انفعال  رسطوبه قوه برگرداند زيرا چنانچه ديديم ا توان نمیهکسیس را 

اين معنای نادر هکسیس نشان اين است که در  0.در معنای واحد به کار برده استحتی را 

گفت که اعراض جوهر برای او حالت و هکسیس محسوب  توان میاين معنای محدود 

-71الف7998) دلتا 98طو در فصل اين معنای هکسیس با معنای دومی که ارس. هستند

ی که او در آنجا دو مثالهرچند . آورد نیز سازگار استمی (نتو اِخِیْ)« داشتن»برای  (79

زند به ماده و صورت و به بدن و بیماری مربوط است وجه مشترک هر دو در اين است می

اگر معنای پذيرنده . رودسخن می (δέκτης، تِسْدِکْ)« پذيرنده»که در هر دوی آنها از يک 

با  هکسیسی عرض و حاالتش بدانیم معنای مورد نظر را شامل جوهر به مثابه پذيرنده

 .افتد که بسی به دور از معنای قوه استسازگار می« داشتن»معنای دوم 

، که از محتوای آن بحث آن 70و فصل . ث. تاما اين سؤال هنوز برجاست که آيا در 

را  هکسیستوان ای از آن فصل که در بند آغازين مقاله آورديم میهو بويژه در فقر کنیم،می

سخ روشن اين سؤال خود آن فقره پازيرا . را قوه دانست هکسیستوان نه نمیقوه را دانست؟ 

اند آن را قوه بدانند حتی از ظاهر را در خود دارد و کسانی که به هر دلیل وسوسه شده

و  اپیستمهيک از  هر بلکه نوسآن فقره نه تنها  .اندداشتهکلمات ارسطو در آن فقره غفلت 

اين بدان معناست که اگر کند؛ انديشیدن معرفی می هکسیسِرا نیز  دوکساو  لوگیسموس

 يکسان قوه بنامد و به اين نتیجةتای ديگر را نیز را قوه بنامد بايد آن سه  هکسیسکسی 

 .استقوه  دوکسايا  اپیستمهبیهوده برسد که مثالً  

را در آن معنا قوه نامیده  هکسیساما معنای محدود و متعینی وجود دارد که ارسطو 

سخن (δύναμις)قوه  معانی گوناگون از مابعدالطبیعهدلتا از  79او در مطلع فصل . است

همچنین، »(: 92-92الف7970)نويسد می يکی از آن معانیم معرفی گويد، و  به هنگامی

ناپذير باشد بر حسب آنها شئ به طور کلی انفعال ناپذير يا دگرگونیکه ( سسِیْهکْ)حاالتی 

روشن است که اين معنا بسیار به دور از « .شودنامیده می قوهيا آسان به بدتر دگرگون نشود 

ی امر بالقوه است و، بر عکس، به معنای فعلیت نزديک است زيرا، معنای شناخته شده

                                                           
9. τὸδὲὡςἓξιςᾔπάθοςτῆςοὐσίας.(1015b31-32) 
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، اشیا نه از (90-87الف7970)کند استدالل میبی فاصله که خود ارسطو در ادامه  طور همان

هستند ( مِ دوناسثای)هستند بلکه از آن روی که ناتوانمند ( دوناسثای)آن روی که توانمند 

پس اگر کسی هکسیس را . گردندشوند يا به طور کلی تباه میبه چیزی بدتر دگرگون می

فراتر از متن نزديک به فعلیت قوه بنامد  گی و خیلیدر  اين معنای خیلی به دور از بالقوه

ارسطويی نرفته است اما اين معنا در حقیقت معنای دومی است که ارسط به قوه داده است 

 .ی قوه در نظام ارسطونه معنای شناخته شده

به آن را آن معنای دوم که هکسیس به آن معنا قوه است معنايی است که ارسطو  

او . ای معرفتی شناسانده استزمینهبا  مثالی در حسی  اکِهنگام بحث در باب چیستی ادر

اشاره به اينکه تا به حال در باب قوه و فعل با دقت شايسته سخن نگفته  با نفس دربارةدر 

واقع او  در و 79گويد؛میدو نوع قوه سخن و بايد از آنها با دقتی شايسته سخن گفت از  است

نوعی و های توانايیکه معنای آن از بخشد توسعه میای به گونهدر اينجا معنای قوه را 

اکتسابی  های و فعلیت هايی گردد که حاصل عاداتتوانايیشامل و رود  فراتر جنسی

انسان از اين حیث که انسان است بالقوه داناست، شخصی هم که علم دستور زبان را .است

اولی از آن جهت که به : نیستآموخته است بالقوه داناست، اما بالقوه بودن اين دو يکسان 

قوه داناست در صورتی ی خاصی تعلق دارد و بنابر اين دارای طبیعتی معین است بالطبقه

بالقوه  ببنددن جهت که قادر است هر زمان بخواهد دانش خود را به کار که دومی از آ

دومی  ی آن است در حالی که فعلیتفعلیت اولی سبب تباهی و از بین رفتنِ قوه. داناست

دست يافتن به فعلیت متناظر اولی برای ی اوست؛اين بدان معناست که سبب تمامیت قوه

ای باشد که از تحصیل دانش و از گذر پیوسته از حالت نادانی اش بايد متحمل استحالهقوه

آيد در حالی که دومی برای فعلیت بخشیدن به دانش به حاصل می برايش به حالت دانايی

اش در گیرد و برای دست يافتن به فعلیت متناظر با قوهستحاله قرار نمیخود در معرض ا

، نفس بارةدر)صورتی که مانعی در کار نباشد کافی است که دانايی خودش را به کار ببندد 

                                                           
 .870-899 :7829 ،قوام صفری، مهدی. در باب اين دونوع قوه همچنین رک. 79
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ی بحث در زمینه 5-0ب190تمايز بین دو نوع بالقوه دوباره در 77(.8ب-95الف171، 5، 9

. شودتعقل اشیا و از اين راه تعقل کردنِ خود مطرح می مربوط به فعلیت يافتن عقل از راه

شود به اين معنا که شود که وقتی عقل چیزی را تعقل کند آن چیز میدر اينجا گفته می

منظور ارسطو اين است که شخصی که . نامیمشخصی را که بالفعل عالِم است عالِم می

ی غیر علم خودش را کمک از ناحیه بدون هرگونهخود به خود و تواند بالفعل عالِم است می

علم چنین شخصی پیش از آنکه . به کار ببندد و به يک معنا به علم خود فعلیت ببخشد

علمش را به کار ببندد به يک معنا بالقوه است، اما البته نه به آن معنا که پیش از آموختن 

خود به »ا آن را ، که مδἰ αὑτοῦهیکس در تفسیر تعبیر  .علم و يادگیری آن بالقوه بود

شکل گرفت  هکسیسوقتی که »: (Hickes, 1907: 484)گويد که معنا کرديم می« خود

به اين ترتیب هیکس « .تواند دانش خودش را به خواست خودش به کار ببنددعالِم می

 .نامدی فعلیت يافتن دانش در انسان را حصولِ هکسیس در او میمرحله

-می  در باب تفاوت اين دو گونه قوه  ارسطو نفس ی دربارهثمیستیوس در تفسیرش بر 

اولی نیازمند آموزش و دگرگونی و تغییر مربوط از حالت »(: 92/55-92)گويد که 

، در (يعنی حرکت از جهل به دانش، و از فقدان دانش به دانش)متضاد است ( هکسیس)

، و تنها (دستور زبانهای هندسی يا مهارت الًمث)را دارد  هکسیسصورتی که شخص دوم 

نکته منظور من از نقل سخن ثمیستیوس جلب توجه خواننده به اين « .نیازمند فعالیت است

بندد به جای اينکه اش را به کار نمیاست که آن مفسر شخص دارای دانايی را که دانايی

نامد و اين به روشنی نشان اين است که بالقوه دارای دانايی بنامد دارای هکسیس می

توان به معنای قوه گرفت که منظور از قوه معنای دوم آن را فقط در صورتی می هکسیس

 . باشد که در حقیقت فعلیت است

، که متناظر با کتاب ارسطو نوشته است، نفس ی دربارهدر کتابش  نیز اسکندر افروديسی

مثل خود ارسطو برای توضیح چیستی ادراک حسی همین مثال ارسطو در باب دو نوع 

 هاپرسشدر اين بحث  مطرح کردن دوبارة ضمن اسکندر(. 2/80-2)بالقوه را آورده است 

                                                           
ای ديگر اما با همین مثال علم در زمینه 5ب-89الف955، 1، 2، طبیعیاتارسطو تمايز بین دو نوع بالقوه را در . 77

 .دوباره مطرح کرده است
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 دربارة نفس دربارةدوم [ شارپلس. دبلیو. آر -کتاب]ارسطو در »(: 2/27-77)نويسد می

نامد، سخن ی دوم می، که او آن را قوه(هکسیس)آمده از ملکه به حاصل ( گِیاانِرْ)فعلیتِ 

اين جملة  در توضیح (Sharples, 1994: 128, note 194)شارپلس « .گفته است

؛ و اول حالت کسی است که هنوز چیزی نیاموخته است گويد که قوةمیافروديسی اسکندر 

وخته است و در موقعیتی دوم، که فعلیت اول است، يا هکسیس حالت کسی است که آم قوة

اش را به کار ببندد، اما در اين لحظه اين کار بخواهد آموختهو هر وقت قرار دارد که هر جا 

 .بندداش را به کار میفعلیت دوم حالت کسی است که آموخته. کندرا نمی

ای ابو علی سینا نیز در بحثی بسیار روشنگر، در مباحث عقل و معرفت و البته در زمینه

یِ حصول و تثبیتِ اولیات عقالنی در نفس انسان را به ی بحث ارسطو، مرحلهیر از زمینهغ

نامند و مقصودش به روشنی اين است که عقل انسان در اين مرحله می عقل بالملکهدرستی 

ای شده است که ی دانستن و داشتن اولیات، مانند اصل عدم تناقض، دارای ملکهبه واسطه

چون »پس عقل : ها بینديشد و معرفت کسب کندتواند در باب واقعیتی آن میبه واسطه

سپس او در باب  79(.95، رساله نفس ابو علی سینا،)« اولیات دريابد آن را عقل ملکه خوانند

در [ عقل بالملکه]جايز است اين » :(885، النجاهابو علی سینا،)گويد که همین عقل می

[ عقل هیوالنی]عقل بالفعل نامیده شود، زيرا آن [ يعنی عقل هیوالنی]مقايسه با اولی 

کند در حالی که اين هرگاه بالفعل لحاظ شود چیزی را تعقل چیزی را بالفعل تعقل نمی

همین عقل ( جاهمان )کند که درنگ اضافه میايستد و بیاما او در اينجا نمی« .کندمی

ی بعدی عقل که در بالملکه که نسبت به عقل هیوالنی عقل بالفعل است نسبت به مرحله

او به . شودو اکتسابی است عقل بالقوه نیز نامیده می 78آن مرحله عقل دارای معقوالت ثانی

                                                           
آيد، اما آيد و در آثار فارابی به اين معنا نمیاصطالح عقل بالملکه در اين معنا نخستین بار در آثار ابو علی سینا می .79

نامد از حیث محتوا آن را عقل بالفعل می( 21: 7209ديتريصی، ) عیون المسائلی توان گفت آنچه فارابی در رسالهمی

اما صدرالمتألهین همین . در آثار کندی اصالً ذکری از عقل بالملکه در میان نیست. ی ابن سیناستهمان عقل بالملکه

: 7822قوام صفری، . ای اين مباحث رکبر. گويدی آن میباره گیرد و سپس نکات مهمی درمعنا را از ابن سینا می

 .به بعد 718

تواند پس از معقوالت ثانی مصطلح نیست بلکه هرگونه معقولی است که انسان می« معقوالت ثانی»منظور از اين  .78

در برابر « نظريات»در اينجا به معنای « معقوالت ثانی»در حقیقت . کسب معقوالت اولی، يعنی اولیات، اکتساب کند

 .است« اولیات و بديهیات»
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ی عقل بالفعل قرار ی عقل هیوالنی و مرحلهاين ترتیب عقل بالملکه را در میان دو مرحله

به يک معنا بالقوه و به معنايی و به جا تواند آن را به درستی دهد و به اين سبب مییم

ی ابن سینا در معنای دوم شود که عقل بالملکهدر حقیقت آشکار می. ديگر بالفعل بنامد

ی آن، که در اين معنای اخیر فقط ی ارسطويی بالقوه است نه در معنای شناخته شدهقوه

 .وه استعقل هیوالنی بالق

را به معنای قوه به کار ببندند اين صرفاً به  هکسیسپس به روشنی آشکار شد که اگر 

ته که دانشی را آموخکسی . ی دوم، که همان فعلیت اول است، خواهد بود و بسمعنای قوه

در حد میانی قرار دارد و در دو طرف او فرد  است در حقیقت دارای فعلیت معینی است که

 (دارای فعلیت دوم) ی مشغول به دانش خودو فرد آموخته (ی آموختنای قوهدار) ناآموخته

است که اگر با قوه مقابل  هکسیسدانش او هیکس،. دی. در واقع ، به تعبیر آر. قرار دارند

به اين . (Hickes, 1907, 354)نشیند فعلیت است و اگر با فعلیت مقابل نشیند قوه است 

. فعلیت دوم فعلیت اول و: قوه دارای دو معناست نیز مانند شود که فعلیتشکار میترتیب آ

ی دوم يا هکسیس است، و فعلیت دوم فعلیتی است تام که به معنای فعلیت اول همان قوه

پس هرچند تقسیم دو بخشی هر يک از قوه و . ی دوم استبه کار بستن فعلیت اول يا قوه

فعلیت  قوه و قسم اولِ ا که قسم دومِفعلیت به لحاظ صوری مستلزم چهار قسم است از آنج

 ی دوم که همان فعلیت اول ياو قوهی اول، قوه: يک چیز است فقط سه قسم وجود دارد

. ث. تی مورد بحث توان هکسیس را در فقرهپس هرگز نمی .هکسیس است، و فعلیت دوم

 .به قوه ترجمه کرد

 

 : منابع

 و فارسی عربی. 4

 .، به اهتمام محمود شهابی، انتشارات دانشگاه تهران، تهرانالتنبیهات و اإلشارات، (7880)ابو علی سینا 

ی محمد تقی دانش پژوه، ، با ويرايش و ديباچهمن الغرق فی بحر الضالالت ةالنجا، (7821)ابو علی سینا 

 .انتشارات دانشگاه تهران، تهران

صحیح دکتر موسی عمید، چاپ دوم، انجمن آثار ، با مقدمه و حواشی و تی نفسرساله، (7828)ابو علی سینا 

 .و مفاخر فرهنگی و دانشگاه بو علی سینا، همدان
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 ی معرفتی ارسطوناپذیر و مَلَکهدانشِ علمی برهان: نوس

 
 

( الکويت)، حققه و قدّم له الدکتور عبدالرحمن بَدَوی، الناشر وکالة المطبوعات منطق ارسطو، (7029)ارسطو 

 .جلد 8( لبنان-بیروت)و دارالقلم 

 .لیدن، ةالفارابي الرساالت بعضة فی الثمرة املرضي ،(7209)ديتريصی فردريخ 

، تصحیح و مقدمه هانری کربن، پژوهشگاه مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلد دوم، (7829)شیخ اشراق 

 .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، چاپ سوم

 .، انتشارات حکمت، تهرانی ارسطوی صورت در فلسفهنظريه، (7829)مهدی  ،قوام صفری

حکمت و ، «راه پیدايش اصل عدم تناقض در ذهن انسان از ديدگاه ارسطو»، (7829)قوام صفری، مهدی 

ی ی يکم، دورهرهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شمای علمی پژوهشی دانشکده، مجلهعرفان

 .50-12، صص 7829اول، بهار 

، سال ششم، شماره چهارم، ذهن، «سینویوجوه مبناگرايی ارسطويی ـ »، (7821)قوام صفری، مهدی 

 .90-11، صص 7821زمستان 

، سازمان انتشارات پزوهشگاه فرهنگ و انديشه مابعدالطبیعه چگونه ممکن است، (7822)قوام صفری، مهدی 

 .اسالمی، تهران
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