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 (بخش دوم)ارسطو ی معرفتی و مَلَکه يربرهان ناپذعلمی  دانشِ :وسن
 دانشگاه تهران ادبیات دانشکدهدانشیار گروه فلسفه  - *مهدی قوام صفری

 (92/6/99: ؛ تاريخ پذيرش مقاله71/9/99: تاريخ دريافت مقاله)

 

 چکیده

در اين مقاله برای آشکار شدن چیستی  .بررسی چیستی نوس است موضوع اصلی اين مقاله

، هم ناپذير برهانو  پذير برهان: شود که هم دانش علمی دو گونه استنوس نخست روشن می

از يک منظر نوس . آمده است تنیده درهمنوس در آثار ارسطو با دو وجه نظر و به دو معنای 

ی معرفتی نفس است که در ، و از منظر ديگر نوس هکسیس و ملکهناپذير برهانی دانش علم

 ها آنتحصیل اصولی که دانش علمی بر : ی اصلی داردچشم ارسطو از اين حیث سه کارکرد ويژه

های کلی در جريان استقرا مبتنی است، درک کلیات در جريان ادراک حسی بالفعل، درک گزاره

هم خودِ فرايندِ  پذير برهانخاستگاه دانش علمی  مثابه بهمعناست که نوس اين بدان (. اپاگوگه)

رسد به نظر می. ی نهايی آن فراينداست هم نتیجه ناپذير برهانفراچنگ آوردنِ دانش علمی 

 .بردهای موجود در باب چیستی نوس را از بین میی اخیر ابهامنکته درک درستِ
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 های اصلی شناسانندهملکه نوس .1

 است برهان ناپذير (اپیستمه)نوس دانش علمی . 1

منتشر شد معانی و ( 7999پايیز و زمستان ) 17سال  9ی ی نخست که در شمارهدر مقاله

در نزد ارسطو بررسی شد، اکنون پس از روشن شدن معانی  هکسیسکارکردهای مختلف 

 .پردازيمو چیستی و کارکردهای آن می نوسدر باب معانی  هکسیس

کتاب سوم  5فصل در ( 5-71 ب 722). ث. تدر ما  موردبحثی عالوه بر فقرهوس ن

برد نام می« ی همهسازنده»با عنوان  نوسم نوع دونیز، آنجا که ارسطو از  نفس ی درباره

، 77، زتا، اخالق نیکوماخوسیدر  ،عالوه بر اين. نامیده شده است هکسیس ،(75 الف 192)

 ،سونِسین) و درک γνώμη) ،نومهگْ) تشخیصبه همراه  نوس، 95-92 الف 7719

(σύνεσιν رونِسیسفْ) و حکمت عملی، (φρόνεσις اين . شودهکسیس نامیده می

شود زيرا ای میسبب مسائل ويژه تحلیالت»است که ( Lesher, 1937: 46)لشر سخن  برخالف

که آن را با  فهمیده شدذهن  هکسیس مثابه بهدر آنجا، شايد برای نخستین بار،  نوس

يا « عقل» مثابه به نوسو اين آشکارا با مفهوم ... ، نشاندکند و مقابل میمقايسه میاپیستمه 

 .«متفاوت است نفس ی دربارهدر « ی نفسبخش انديشنده» مثابه بهحتی 

 گويد کهمیخیال چیستی  به هنگام تحقیق در باب ی نفسدربارهارسطو همچنین در  

گويیم صورت خیالی چیزی است که می( فانتاسیا)اگر خیال » :(9-5الف  192، 9،گاما)

را کنار  7کاربرد مَجازی اين واژهکند و اگر عرضه می به سبب آن خود را بر ما( فانتاسما)

کنیم، و راست يا آن حکم می ی واسطه بهواحدی است که ما  يا هکسیس ، آن قوهيمبگذار

αἴ، ثِسیسسْآيْ) چنین است احساس. کنیمغلط حکم می σθησις) ،اپیستمه، دُکسا ،

از اين چهارتای اخیر نیست، و در  يک یچهکوشد نشان دهد که خیال او در ادامه می «.نوس

تواند نمی همچنین خیال»(: 76-72الف ) گويد کهنفی يکی بودن خیال با اپیستمه و نوس می

 «.نوس يا اپیستمهکنند، همانند باشد که همیشه راست حکم می يیها آندر رديف 

                                                           
گردد  دُکساو  اپیستمهو غیر فنی آن ممکن است جايگزين حس و  ی يافته توسعهدر کاربرد مَجازی يا « خیال»ی واژه .7

عرضه کردن چیزی يا پديدار کردن چیزی  ها اينی است و به يک معنا کار همه« فرانمايی»اللفظی آن زيرا معنای تحت

با  فانتاسیايا ،به تعبیر ارسطو، معنای مجازی خیال پیوند معنايی  يافته توسعهدر حقیقت در معنای . بر نفس است

 (162-67 :7921هیکس، . )است مدنظردر ( يعنی به چشم يا به ذهن عرضه کردن) ثایفانتازِسْ
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تفسیری ی مفهومی ناشناخته و نامتعارف، و بنابراين مسئله نوستعلیم ارسطو در باب 

که برای روشن کردن آن  یا گونه بهآورد شناسی او پديد میای، در معرفتدشوار و پیچیده

بخش . اندچند تفسیر محدود متناوب و گاهی حتی متضاد از اين تعلیم او در پیش نهاده

برخاسته است که  ينجاازامهمی از اين پیچیدگی و دشواری و نامتعارف بودنِ اين مفهوم 

. کنندو مانند اين ترجمه می« بصیرت عقلی»يا « شهود عقلی»يا « شهود»ماً نوس را عمو

ی شهود عقالنی نفس قوه نوسنهد که اين پندار را در پیش می خود خودبهاين ترجمه 

ترين و جديدترين فهم، اسم عمل و فعلی است که عقل انسان انسان يا، در بهترين و مقبول

دهد، عملی همانند عملی که مثالً چشم در مواجهه نجام میا( معقول)در مواجهه با واقعیتِ 

اين ترجمه همچنین موهم اين است که نوس . دهدمحسوس انجام می های یتواقعبا 

ترين و ی شهود عقالنی يا، در بهترين و مقبولکند زيرا قوهمستقل از حس عمل می

مل شهود عقالنی نیازی جديدترين فهم، عمل شهود عقالنی است، و روشن است که قوه يا ع

اين پندار نادرست سبب اين پندار نادرست ديگر شده است که . به حس و محسوس ندارد

 «فهم»يا ( Branes, 1993: 268) «درک»بلکه مثالً « شهود عقالنی»يا « شهود»اگر نوس را نه 

(Irwin, 1998: 532 ) و  نوسب از مشکالت تعلیم ارسطو در با شد یرونبترجمه کنیم راهی برای

به دور است که  ازنظراما بسیار ؛ کنیماز اختالف تفسیرهای متعدد و تکراری آن پیدا می

به کناری گذاشت زيرا  نوسی سنتی مشکالت تعلیم او را بتوان با کنار گذاشتن ترجمه

ای شناختیهای معرفتارسطو و در نقش رسد، در ذات تعلیمکه به نظر می گونه آنمشکل، 

ها را متناسب با اين نقش آنکه یبی نوس گذاشته است که او بر عهدهنهفته است 

رسد اين است که آنچه به نظر می هرچندکافی تبیین کرده باشد،  ی اندازه به شان یچیدگیپ

 .توان با کوششی متناسب ابهامِ ناشی از اجمالِ بیانِ ارسطو را از میان برداشتمی

شناختی محسوب است، همانند معرفت هکسیس نوسی مذکور فقرهسه در هر 

نیز ( 9-5الف  192، 9 ،گاما نفس، ی درباره)ی چهارم در فقره. يا مثالً درک فرونسیسيا  اپیستمه

دهد تصريح نشده است سیاق سخن ارسطو آشکارا نشان می نوسبودنِ  هکسیسهرچند به 

تواند کسی میگونه که اين همانندی به اين معناست که همان. است نوس هکسیسکه 

اند بگويد که تومی سان همانيا درک دارد درست به  اپیستمه ب ی درباره الفبگويد که 
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دارای شناختی گونه که انسان در بعضی مراتب معرفتهمان .دارد نوس ب ی درباره الف

شناختی دارای در بعضی مراتب معرفت سان همانلمی است به درک يا تشخیص يا دانش ع

 الفتوان گفت که ابهام يا غلط می هرگونهطور که بی مثال همان طور بهپس . است نوس

 .است نوساحب ـص الفه ـت کـوان گفـته همین سان میـاحب دانش علمی است بـص

نشانِ اين است که نوس « همیشه راست بودن»به  نوسصحت اتصافِ عالوه بر اين، 

مطابق است؛ همانند ی صدق ارسطو، همیشه با واقعیت امری است که، بر طبق نظريه

چیزی که هست حکم کنی  ی دربارهاز ديدگاه ارسطو اين است که « راست»زيرا . اپیستمه

ب  7277، 1، گاما، مابعدالطبیعه)چیزی که نیست حکم کنی که نیست  ی دربارهکه هست، و 

 ؛ و اين، به تعبیر تارسکی، يعنی اينکه صدق از ديدگاه ارسطو عبارت است از مطابقت با(91

 .واقع

توان ی اخیر هم از اين نکته که نوس با واقعیت مطابق است میهم از دو مالحظه

  اما اگر اين درست باشد دهند، های اخباری تشکیل میمحتوای نوس را گزاره دريافت که

ی پاسخ ارسطو به که بر پايه دانشی. به اين معناست که نوس نوعی دانش محسوب است

 به هنگام مواجهه با واقعیت از واقعیت ( 5ب  722-96ب  99) 79، بتا .ث.تپرسش دوم 

های اصل دانشِ نوساين است که در حقیقت  آشکارا نشانِ موردنظری فقره. شودکسب می

 به ارسطو  99ب  19، 9، آلفا .ث.تدر  از سوی ديگر. واسطه و دانش مفاهیم کلی استبی

   دانش مربوط و ( ایاپیستاسث) شوند دانستهتوانند می واسطههای بیاصلکه  گويدما می

      تا (. تاکْآناپودِيْ)است هم بدون برهان ( آمِسا)واسطه های آغازين هم بیاين اصل به

  صادق است  نوستعريف ارسطو از دانش علمی بر شود اين است که اينجا آنچه روشن می

دانیم که در چشم ارسطو مالک میزيرا ! است( اپیستمه)نوس دانش علمی  ينبنابراو 

اشتمال آن بر تصديق مضاعف است، يعنی کسی که صاحب دانش علمی است  اپیستمه

 نباشد؛ ب الفداند که ممکن نیست که است بلکه اين را نیز می ب الفداند که می تنها نه

وقتی کند که به چیزی عقیده دارد تصور نمی کس یچه»(: 6-2، 99، آلفا)د نويسمی .ث. تدر 

داند کند که آن را می، بلکه تصور میديگر باشد یا گونه بهتواند انديشد که آن نمیمی
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 (.72الف  29، 99، آلفا .ث.ت)دانش علمی به امر ضروری مربوط است  يراز 7«(.اپیستاسثای)

است از ( اپیستمه)که دانش علمی  حال یندرعازين های آغپس دانش مربوط به اصل

« برهان ناپذيردانش علمی »توان به مفهوم می یراحت به ينجاازا. نیاز استبرهان بی

ἐ، تُسکْاپیستمه آناپوکدِيْ) πιστῄμη ἀναπόδεικτος )اين دانشی است ؛ يافت دست

طبیعی در برابر  طور به ينبنابراو واسطه، است هم بی( اپیستمه)هم دانش  حال یندرعکه 

رسیم که دانش علمی به اين نتیجه می ترتیب ينا به .گیريدقرار می يربرهان پذدانش علمی 

اصل و آغاز اين دانش علمی است، و  نوسدانش علمی حاصل از برهان، که : دو قسم است

دو  در «برهان ناپذيردانش علمی »مفهوم . است نوسکه اين خود  برهان ناپذيردانش علمی 

اين . 96ب  22 ،99، آلفا سپس در، و 92ب  19، 9، آلفانخست در : آيدمی. ث. ت جای

 آيد که با توسل بهبه میان میی اول در پاسخ به اين ديدگاه نادرست کسانی فقرهدر  مفهوم

ارسطو در  .است یرممکنغعقیده دارند که تحصیل دانش علمی پايان پسرفت بی استدالل

گويیم هر دانش علمی برهانی است، ما نمی»(: 72-99ب  19)گويد که نقد به اين کسان می

آشکار است که بايد چنین باشد، زيرا  ؛ واست برهان ناپذيرها واسطهبی[ دانش علمی]بلکه 

رود، و می یشپ به ها آنکه برهان از  يیها آنها و مقدم( اپیستاسثای)اگر ضروريست دانستن 

اطالق  «.باشند برهان ناپذيرها بايد واسطهشوند، پس بیای متوقف میاگر چیزها در نقطه

                                                           
کند که به هیچ روی ارسطويی نیست و مفهومی از نوس معرفی می( 308-307 :1979. )پِدِرسِن، تی-گبِرْگْاِنْ .7

، 79، بتا، .ث.تگويد که مقصود من از نوس آن مفهومی نیست که در او می. است نوسمفهوم و معنايی مِن عندی از 

دانش »در اين دو جا به معنای  نوس. آمده است 1و  9 الف 7717، 6، 6، اخالق نیکوماخوسی، يا در 5-71 ب 722

که  دانم نمیای را قوه نوستر از اين، من و مهم. ... صادقی آمده است که از هیچ جای ديگر قابل کسب نیست

مقصود من از نوس چیزی بسیار . ... کند میکمک  ها آنصدق کلیاتی است که خودش به تحصیل  ی کننده تضمین

در ادراک حسی به چنگ  ازآنچهی کلی که ی تعمیم يا قابلیت مسئول اين واقعیت است که نکتهقوه: تر استمتواضعانه

او سپس به نحو « .ی کلی راست باشد خواه دروغين نکتهرود ممکن است به ذهن عرضه شود، خواه اآيد فراتر میمی

و ارسطزيرا  ،کند میرا، که آشکارا ضد معنايی است که ارسطو از نوس اراده  نوسکوشد اين معنای می انگیزی شگفت

-95 الف 7719، 77، 6،اخالق نیکوماخوسی، و 99، آلفا، .ث.تداند، از دو شاهد متنی از دروغ نمی را نوسحاصل هرگز 

: همان)نويسد پذيرد میگويا خودش هم استداللش را نمی که نحوی بهتر اينکه او در آخر استنباط کند، و شگفت 5 ب

ام که ی فقط دو فقره درستی اين پیشنهادم را محتمل ساختهتوان گفت که من بر پايهاما اکنون آيا می»(: 977

ادعای من اين است که آن  باوجودايناست؟ البته نه؛  شده گفتهی شهودی در معنای ی ارسطويی همان استقرااپاگوگه

 «.پیشنهاد درست است، و اگر خواننده آماده نیست که حرف مرا بپذيرد بايد مثال ضد بیاورد
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برهان واسطه در اين فقره به معنای وجود دانش علمی های بیضرورت اپیستمه بر مقدم

. استهای راست ولی امکانی گزاره ی دومفقرهی بحث زمینه. در نزد ارسطوست ناپذير

مکن گويد که غیرماست، اما نمی ب الفگويد ای است که میی امکانی راست گزارهگزاره

 نقیض خودش یسو بهی امکانی راست گزارههر است؛  ب الفاست که چنین نباشد که 

آورد سخن به میان می برهان ناپذيرآشکارا از دانش علمی ارسطو اين بار . گذاردمی راهی باز

ای سروکار داشته باشد نه دانش تواند با چنین گزارهمی نوسنه »(: 96ب  22)گويد که و می

واسطه است دانش علمی داشته باشد اين ای که بیاگر کسی به گزاره «.ناپذير برهانعلمی 

نوس اصل و آغاز  ازآنجاکه. دانش علمی دارد برهان ناپذيرای بدان معناست که او به گزاره

دانش علمی » عنوان بهدر اين دو فقره اصل و آغاز دانش علمی  ازآنجاکهدانش علمی است و 

 آنکه یببارنز . است برهان ناپذيرشود پس نوس همان دانش علمی معرفی می« برهان ناپذير

و « نوس»بعضی از محققان بین  (Barnes, 1993: 106)کند که از کسی اسم بیاورد گزارش می

تصور »: نويسداما خودش بالفاصله می؛ اندتمايز قائل شده« برهان ناپذيردانش علمی »

ابل دفاع باشد؛ و من خط سیر ساده و سنتی دال بر يکی بودن اين دو اين ديدگاه ق کنم ینم

که هم  کند یمپس او نیز نوس را نوعی شناخت تلقی  «.دهمگونه شناخت را ترجیح می

اين  (Tredennick, 1960, 166) نیز معتقد است کهترِدِنیک  .برهان ناپذيرعلمی است هم  دانش

راس نیز در . متمايز کردن آن دو از يکديگر نیست درصددهستند و ارسطو  چیز يکدو 

 .دانديکی می برهان ناپذيرعلمی  بادانشرا  نوس 9الف  29-92ب  22ی تفسیر فقره

 .ث.تی پايانی است معنای جمله برهان ناپذيردانش علمی  نوسحال که روشن شد 

باالتر، . رک)گردد آشکار میترجمه شد،  آنی رايج ترجمه برخالفکه در اين مقاله 

 برحسبرسد، با آن به پايان می .ث.تجمله، که  (.و متن مربوط به آن 9يادداشت شماره 

از سويی اصلِ اصل خواهد بود، و از سوی ديگر » نوسگويد که فهمیم میآنچه ما از آن می

 ی ديگرن آن را به صورتاما ديگرا. «ی امور به همین سان خواهد بودسراسر نسبت به همه

 های بزرگکتاب 1در جلد . ث. تی او از میور، که ترجمه. جی. آر. جی. کنندترجمه می

ی و منشأ پیدايشِ دانش مقدمه»: (Mure, 1990: 137)کند است، چنین ترجمه می شده چاپ
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منشأ  مثابه بهکل به طريق مشابه  مثابه بهدانش  که یدرحالآورد، ی اصلی را فراچنگ میپايه

-ی لوب چنین میاز سوی ديگر تردنیک در ترجمه «.واقعیت مرتبط است کل بهپیدايش 

ی دانش علمی خواهد بود که اصول نخستین را بنابراين آن منشأ اولیه»(: Ibid: 261)نويسد 

ها مرتبط جهان واقعیت کل بهکل به طريق مشابه  مثابه بهدانش  که یدرحالکند، درک می

و اصل با اصل به همان »: (Barnes, 1993: 74) کند یماما بارنز به اين صورت ترجمه  «.است

کل مرتبط  مثابه بهکل با موضوعاتش  مثابه بهصورت مرتبط خواهد بود که دانش علمی 

در مجموعه آثار ارسطو که زير نظر راس  يدنظرتجدبارنز، که به هنگام  همه ينباا؛ «است

ی میور گذاشته است، اين بار ترجمه یجا بهرا . ث. تی خودش از بود ترجمه شده انجام

اصلِ اصل خواهد  ،و اصل»(: Barnes, 1984, V. 1: 166)دهد به دست می ازجملهی ديگری ترجمه

به نظر  «.کل به طريق مشابه با کل موضوع مرتبط خواهد بود مثابه بهبود، و دانش علمی 

تحت تأثیر تفسیر راس از اين  اختالفاتی که دارند، رغم به، های اين ترجمهسد که همهرمی

 :Ross, 1949)کند تفسیر می گونه ينا ترجمه کند، آنکه یب، راس جمله را. اندجمله پديد آمده

آورد که عقل شهودی کل موضوعاتش را با همان يقینی فراچنگ می مثابه بهدانش »(: 678

اين  درصددرسد که ارسطو در اين جمله نظر میبه « .آورداصول نخستین را فرا چنگ می

به موضوعات خودش اصول نخستین را با نسبت دانش علمی  به نوسنیست که نسبت 

به . ی دانش را بیان کندبه اصول نخستین و بقیه نوسنسبت  خواهد یممقايسه کند، بلکه 

نفس است از سويی اصل نخستین را فراچنگ  هکسیسِکه  نوسگويد میارسطو نظر ما 

ی بقیه کل بهآورد و بنابراين خاستگاه و منشأ پیدايش آن است و از سوی ديگر نسبت او می

از اصل و آغ نوسزيرا اگر . نسبت خاستگاه و منشأ پیدايش استهمین دانش انسان نیز 

در حقیقت او . م استدانش علمی ه هرگونهاصل و آغاز  اولی يقطر بهاصول نخستین باشد 

اصول نخستین اصول همه معرفت انسان است و چون با اين سخن نشان دهد که  خواهد یم

خاستگاه و منشأ پیدايش اصول نخستین  ازآنجاکهو  در کل ساختار دانش علمی حضور دارد

اين به . ی دانش علمی آغاز و سرچشمه محسوب استنسبت به همه نوساست پس  نوس

ی اصل و مبدأ بودن اصول نخستین برای کل سیر خاص ارسطو از نحوهی ما تفعقیده

در حقیقت  7.معرفت انسانی است، تفسیری که با تفسیر رايج مبناگرايی بسیار متفاوت است

                                                           
. ارسطو و تفسیر بديل آن، که در اينجا خیلی خالصه به آن اشاره کرديم، رک گرايی مبنادر خصوص تفسیر رايج از  .7
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 برهان ناپذيردانش علمی  نوسدارد که  مدنظررا در  وسناين جمله ضمن اينکه اين وجه 

ی معرفتی نفس و ملکه هکسیس نیز نظر دارد که نوس از آن منظر نوساست به وجه ديگر 

اکنون ما نیز به همین وجه و منظر . ی خاصی دارداست و از اين حیث کارکردهای ويژه

 .منتقل شويم

 س استنَفْ یِ معرفتینوس هکسیس و ملکه. 4

ی اول آن چیزی است است نیمه برهان ناپذيردانش علمی  نوسکه  1بخش  7ی بند نتیجه

 ،نفس ی دربارهآن در  ديگر ینیمهخواستگاه اصلی . دارد مدنظردر  نوسکه ارسطو در باب 

شود که بر اساس معرفی می نوسدر آنجا مفهوم ديگری از . است 79-71الف  192، 5 گاما،

آن را  ی معرفتی نفس انسان است، و نفسو ملکه( دياثسیسدر معنای ) هکسیسآن نوس 

به  نوس. استدر ادراک معقوالت به سبب داشتن آن دارای حالت و توانايی خاصی  دارد و

درک و  تنها نه( 7) :داردکارکرد معرفتی ويژه سه ی معرفتی نفس و ملکه هکسیسعنوان 

فهم اصول نخستین، مانند اصل عدم تناقض و اولیات ديگر که تمامیت هر دانش علمی 

درک مفاهیم کلی نیز کار ( 9)متکی است کارکرد معرفتی نوس است، بلکه  ها آنبرهانی بر 

 اپاگوگه)فرايند استقرا  بخش يانپا نوس( 9)معرفتی نوس است؛ و عالوه بر آن 

ἐ παγωγῄ ) از اين سه  نوسنفس فاقد . های کلی استی گزارهدريابنده ينبنابراو

ἐ اِمپِريا) هم فاقد تجربه ينبنابراکارکرد فارغ است،  μπερί α) که صاحب آن میاست ،-

داند را می که فقط نه، که صاحب آن (τεχνῄ تخنه) هم فاقد هنر الف ب است، کهداند 

دارای هنر  برخالف تنها نه نوسفاقد  ينبنابرا؛ الف ب است چراداند که بلکه همچنین می

را هم ( ὅτι هوتی) که تجربه صاحب برخالفبلکه حتی  شناسد ینمرا ( διότι ديوتی) چرا

بدون اين »ارزش کارکرد معرفتی نوس از اين سخن ارسطو پیداست که  .شناسدنمی

 (.95الف  192، 5، گاما، ی نفسدرباره)« انديشدنمی چیز یچه

اصل عدم تناقض را از واقعیت  ها آنی نوس است که اصول نخستین و در رأس همه. 7 

ی مقاله»در  ازاين یشپما چگونگی فرايند پیدايش آن اصل را . آوردبیرونی فراچنگ می

 را اضافهدو نکته در اينجا الزم است به مناسبت ذکر اصل عدم تناقض  .ايمتوضیح داده« اول

                                                                                                                                              
 (.7921)مهدی قوام صفری، 
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که ديديم، آنچه پاسخ پرسش نخست را فراهم  طور همان کهی اول اين است نکته. کنیم

سه معما در باب ( Barnes, 1993: 259)او نخست . ديگری دارداما بارنز سخن . آورد نوس استمی

گويد که ارسطو در اين کند و در معمای نخست میمطرح می. ث. تکتاب دوم  79فصل 

رود، گرايانه پیش میفصل در پاسخ پرسش نخست با طرح استقرا برای تحصیل اصول تجربه

سپس او در ! دهداز خودش نشان می گرايی را نیزاما از سوی ديگر با مطرح کردن نوس عقل

اين معما وجود ندارد زيرا استقرا پاسخ ( Ibid: 270)گويد که حل اين معمای خودساخته می

! آيدپاسخ پرسش دوم، و معما از خلط اين دو به هم پديد می نوسپرسش نخست است و 

توان به نمیشناختی را در پاسخ بارنز نخست بايد توجه کنیم که اصطالحات جديد معرفت

 ی ینهدرزمارسطو يا افالطون يا هر فیلسوف باستان ديگر اطالق کرد، اين اصطالحات 

. هم همین فلسفه است ها آنی کاربرد و مصرف اند و بازههای غربی جديد پديد آمدهفلسفه

ی نکته. گنجندغربی نمی یشناس معرفت از اين مقوالت تنگ يک یچهارسطو و افالطون در 

نداشته باشد در اين صورت ارسطو استقرا را  حضورقرا تاينکه اگر نوس در فرايند اسديگر 

، که بارنز مترجم و مفسر .ث.تی ارسطو در داند، شواهد اين عقیدهمفید دانش علمی نمی

ارسطو  یشناخت معرفتيکی از اصول مسلم اين عقیده آن است، چندان زياد است که 

 7(.75ب 97، 5، بتا، .ث.ت)کند اسقرا کننده چیزی را اثبات نمی: برای نمونه. است شده شناخته

کند، فرايند استقراست و استقرا در غیاب نوس آن چیزی را اثبات نمی ی کننده تمامنوس 

اين نکته به بررسی بیشتر نیاز ندارد زيرا  9(.95ب  97)« سازدبلکه چیزی را آشکار می»

 .کافی خود روشن است ی اندازه به

ی انباشت شده در عدم تناقض را از تجربهاصل  نوساين است که چون ی دوم نکته

های ی موضوعدر همه»که « امر واحد متمايز از امور بسیار»نفس، يا، به تعبیر بهتر، از 

اشیا مربوط است نه به پیدايش و صیرورت اشیا، درک « وجود»و به « جزئی حاضر است

وجود مرتبط  بماهوپس اين اصل به وجود  (9-72الف 722 ، بتا،.ث.ت) آوردکند و پديد میمی

                                                           
 :ی بارنزترجمه .7

Just as someone who is giving an induction does not demonstrate. 

 :کندترجمه می گونه اينکند، و بارنز آن را ارسطو دوباره تقريباً همین جمله را تکرار می( 91-5 ب 97)چند سطر بعد 
for neither, presumably, does someone who gives an induction demonstrate. 

 :ی بارنزترجمه .9
but he nevertheless makes something clear. 
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ی فیلسوف است بررسی اين اصل وظیفه ينبنابرا. طبقه و جنس خاصی از وجوداست نه به 

پس هم ضرورت نهفته در اين اصل، نه ضرورتی ذهنی، بلکه ضرورتی (. 9، گاما، مابعدالطبیعه)

-ی حاکمیت آن گسترهاينکه گسترهخیزد و هم عینی است که از متن واقعیت هستی برمی

. ی وجود است، تا هر جا که وجود گسترش داشته باشد اين اصل تا آنجا در کار است

، که اکنون همچون اصلی مسلم در میان فیلسوفان تفکیک ضرورت منطقی از ضرورت واقعی

که معلوم است، اين تفکیک میراث  طور همانارسطويی نیست بلکه،  تحلیلی برجاست،

هنوز هم هستند کسانی مثل  همه ينباا. پیروان اوستسوفان جديدی مثل اليب نیتس و فیل

و اصل عدم تناقض « منطق، منطق جهان است»دانند برای ارسطو لکاف و جانسون که می

 7.(Lakoff, Georg & Johnson, Mark: 1999, 375)« جهان ی دربارهاصلی است »ارسطويی 

در  همانند کارکرد نوردر جريان ادراک معقوالت اين توانايی نفس معرفتی  کارکرد. 9

در جريان ادراک حسی  .(75الف  192، 5، گاما، نفس ی درباره) است جريان ادراک محسوسات

بخشد و با اين کار راه درک چیزهای محسوس توسط های بالقوه را فعلیت میآنچه رنگ

سان، در جريان ادراک عقلی آنچه معقوالت سازد نور است؛ به همین نفس را هموار می

-و با اين کار راه درک چیزهای معقول توسط نفس را هموار می بخشدبالقوه را فعلیت می

ی نهفته در معقوالت بالقوهدر جريان ادراک حسی نور نفس است که  نوس. است نوسسازد 

در جريان ادراک  نوساز راه کارکرد . سازدرا برای نفس معقوالت بالفعل می امور محسوس

به سبب در کار بودنِ نوس در جريان . شودآشنا می« کلی»حسی است که نفس با امر 

تک  هرچندزيرا »بینیم کنیم انسان را میبه کالیاس نگاه می است که وقتی یحسادراک 

، مثالً انسان، نه کالیاسِ سی از آنِ کلی استشود، ادراک حچیز است که با حس دريافته می

به سبب اين در هم تنیدگیِ ادراک حسی و ادراک  (7ب -76الف  722، 79، بتا، .ث.ت)« .سانان

حس و موضوعات  ی دربارهحواس در  بحث از ی ینهدرزمعقلی است که ارسطو توانسته است 

از بسیاری از کیفیات متمايز اشیا [ حواس] ها آن»: بنويسد که( 9-1الف  7،191) محسوس

آيد، هم در باب معقوالت هم در باب موضوعات پديد می ها آنکه حکمت از دهند، خبر می

روشن »(: 9/77-5، 9222)نويسد ی ارسطو میاسکندر افروديسی در تفسیر اين جمله« .عملی

                                                           
. شود، برای نمونه رکیات بحث میهی اسالمی نیز اين اصل در بخش الی فلسفهبه همین جهت است که در حوزه .7

 .2ی اول، فصل الهیات، مقاله، شفاابوعلی سینا، 
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يعنی ] ها آنتمايزات اشیا که و  <بینايی و شنوايی>های به حاصل آمده از است که فهم

 7«.<هستند>های عمل و نظر سرچشمه يابند یدرم [بینايی و شنوايی ـ قوام صفری

اسکندر فهم و درک و دريافتن تمايزات اشیای محسوس را به بینايی و شنوايی  ترتیب ينا به

های معرفتی حواس است زيرا دهد و اين آشکارا نشان حضور نوس در فعالیتنسبت می

سکندر در ادامه خود ا. روشن است که درک و فهم مفاهیم کلی حاصل حضور نوس است

 9.گويدسخن می یلتفص بهتفسیرش از راهنمايی حواس به مفاهیم کلی 

تواند به هنگام مواجهه با می نوساين است که در مواردی  نوسسومین کارکرد . 9

به تعبیر ديگر، در مواردی اگر ادراک حسی . را ببیند و دريابد موردنظری واقعیت علت پديده

با  واحد درآنتوانستیم مديم زيرا میآالزم را داشتیم ديگر در جستجوی تبیین پديده برنمی

نیست که ما  طور يناارسطو معتقد است که  .زمان تبیین آن را نیز ببینیمديدن پديده هم

از »دهد علت را به دست بیاوريم، زيرا ای مکرر رخ میی اينکه پديدهنتوانیم از مشاهده

ی اما نیاز به مشاهده( 97،5، آلفا، .ث.ت)« .شودموارد جزئی بسیار است که کلی آشکار می

و اگر  (77-79الف  22) خیزدحسی برمی های ادراکها و کاستیگرفتگیمکرر موارد جزئی از 

به مشاهدات مکرر نیازمند باشیم در  آنکه یبتوانستیم خوب ببینیم بود که می یا گونه به

دهد فرا چنگ پديده را به دست می یینتبکلی را که  اگرتوانستیم همان بار نخست می

ديديم نیاز مواردی وجود دارند که اگر می»(: 79-71الف  22)نويسد ارسطو می .آوريم

فراچنگ  مثابه به، بلکه استديدن دانستن  اينکه مثابه بهرا جستجو کنیم، نه  ها آننداشتیم 

به اين « اينکه ديدن دانستن است مثابه بهنه »: اينکه نوشت« .آوردن امر کلی از ديدن

شود رفت زمانی تولید میکند، بلکه معتولید معرفت نمی يیتنها بهمعناست که ادراک حسی 

 ن در جريان ادراک حسی حضور دارد اگر ادراک حسی مناسب وجود داشتهکه نوس چو

ارزش امر »تواند امر کلی را در ضمن جريان ادراک حسی به چنگ آورد؛ و باشد نوس می

در چنین مواردی نیاز به . (1-5الف  22)« کندکلی در اين است که علت را آشکار می

ی علت پديده در همان مشاهده ی کننده یانبخیزد و امر کلی ی مکرر از میان برمیمشاهده

                                                           
 .ارسطوست حس و موضوعات محسوس ی دربارهاز مترجم تفسیر اسکندر بر  < >های داخل واژه .7

تواند با بیرونی تفسیر کردن عقلِ، با نوس چه اندازه می تنیده درهماينکه اين تفسیر اسکندر از کارکرد حواس  .9

. ديگر بايد به آن پرداخت درجايیای بسیار مهم است، اما سازگار باشد مسئله باخداعال و يکی دانستنِ آن ف، اصطالح به

 (.999-919 :، يادداشت انتقادی7929قوام صفری، مهدی، . رک)
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ديديم که شیشه سوراخ اگر می»: (71-71الف  22) زندرسطو مثال میا. آيداول به دست می

گذرد؛ حتی اگر هر تکه از بود که چرا میگذرد، آشکار میمی ها آنسوراخ است و نور از 

پس آنچه  «.ی موارد چنین استانديشیم که در همهمی واحد درآنشیشه را جداگانه ببینیم 

، و استقرا امری نیست که فقط به ادراک آورد نوس استدر استقرا حکم کلی را به دست می

عالوه بر اين، از اين . نیز در کار است نوسحسی مرتبط باشد، بلکه در هر ادراک حسی 

سخنان ارسطو آشکارا هويداست که داشتن ادراک حسی خوب معین معرفتی خوبی برای 

م تنیدگی ادراک حسی اين در حقیقت در ه. در به دست آوردن امر کلی و عقلی است نوس

 .و ادراک عقلی با يکديگر است

امر اصول نخستین و حاصل اينکه نوس در نزد ارسطو هم در جريان فرا چنگ آوردن 

 خودکند و هم نفس عمل می و توانايی هکسیسکلی در جريان ادراک حسی همچون 

ر، در نزد ارسطو هم به توانايی به تعبیر ديگ. ای از مراتب معرفتی انسان استمرحله و مرتبه

شود هم بر حاصل کار اطالق می نوسفراچنگ آوردن امر کلی و اصول نخستین و نیروی 

ی معقوالت و ملکه هکسیس ی داشتنبه مرحلهنوس، که در حقیقت رسیدن انسان 

از وجه نظر دوم است که ارسطو در فقراتی همانند . شود، نوس اطالق میباشد یمنخستین 

 اپیستمهو  نوستواند بگويد که می یراحت بهنقل کرديم . ث. تای که در آغاز مقاله از هفقر

را دانش علمی  اپیستمهو  برهان ناپذيررا، چون دانش علمی  نوساند، و حتی همیشه راست

هم بر راه تحصیل دانش  نوسپس  .معرفی کند اپیستمهاز « ترراست»داند، می يربرهان پذ

 .برهان ناپذيرشود هم بر خود دانش علمی اطالق می ناپذيربرهان علمی 
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