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نوس :دانشِ علمی برهان ناپذير و مَلَکهی معرفتی ارسطو
مهدی قوام صفری

*

(بخش دوم)

 -دانشیار گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

(تاريخ دريافت مقاله99/9/71 :؛ تاريخ پذيرش مقاله)99/6/92 :

چکیده
موضوع اصلی اين مقاله بررسی چیستی نوس است .در اين مقاله برای آشکار شدن چیستی
نوس نخست روشن میشود که هم دانش علمی دو گونه است :برهان پذير و برهان ناپذير ،هم
نوس در آثار ارسطو با دو وجه نظر و به دو معنای درهمتنیده آمده است .از يک منظر نوس
دانش علمی برهان ناپذير ،و از منظر ديگر نوس هکسیس و ملکهی معرفتی نفس است که در
چشم ارسطو از اين حیث سه کارکرد ويژهی اصلی دارد :تحصیل اصولی که دانش علمی بر آنها
مبتنی است ،درک کلیات در جريان ادراک حسی بالفعل ،درک گزارههای کلی در جريان استقرا
(اپاگوگه) .اين بدان معناست که نوس بهمثابه خاستگاه دانش علمی برهان پذير هم خودِ فرايندِ
فراچنگ آوردنِ دانش علمی برهان ناپذير است هم نتیجهی نهايی آن فرايند .به نظر میرسد
درک درستِ نکتهی اخیر ابهامهای موجود در باب چیستی نوس را از بین میبرد.
واژههای کلیدی :نوس ،هکسیس ،ملکهی معرفتی ،اپیستمه ،دانش علمی ،دانش علمی برهان
ناپذير ،اصول نخستین.
* رايانامه نويسنده مسئولsafary@ut.ac.ir:
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 .1نوس ملکهی شناسانندهی اصلها
 .1نوس دانش علمی (اپیستمه) برهان ناپذير است
در مقالهی نخست که در شمارهی  9سال ( 17پايیز و زمستان  )7999منتشر شد معانی و
کارکردهای مختلف هکسیس در نزد ارسطو بررسی شد ،اکنون پس از روشن شدن معانی
هکسیس در باب معانی نوس و چیستی و کارکردهای آن میپردازيم.
نوس عالوه بر فقرهی موردبحث ما در ت .ث 722( .ب  )5-71در فصل  5کتاب سوم
دربارهی نفس نیز ،آنجا که ارسطو از نوع دوم نوس با عنوان «سازندهی همه» نام میبرد
( 192الف  ،)75هکسیس نامیده شده است .عالوه بر اين ،در اخالق نیکوماخوسی ،زتا،77 ،
 7719الف  ،95-92نوس به همراه تشخیص (گْنومه (γνώμη ،و درک (سونِسین،
 (σύ νεσινو حکمت عملی (فْرونِسیس (φρό νεσις ،هکسیس نامیده میشود .اين
برخالف سخن لشر ( )Lesher, 1937: 46است که «تحلیالت سبب مسائل ويژهای میشود زيرا
نوس در آنجا ،شايد برای نخستین بار ،بهمثابه هکسیس ذهن فهمیده شد که آن را با
اپیستمه مقايسه میکند و مقابل مینشاند ... ،و اين آشکارا با مفهوم نوس بهمثابه «عقل» يا
حتی بهمثابه «بخش انديشندهی نفس» در دربارهی نفس متفاوت است».
ارسطو همچنین در دربارهی نفس به هنگام تحقیق در باب چیستی خیال میگويد که
(گاما 192 ،9،الف « :)9-5اگر خیال (فانتاسیا) چیزی است که میگويیم صورت خیالی
(فانتاسما) به سبب آن خود را بر ما عرضه میکند و اگر کاربرد مَجازی اين واژه 7را کنار
بگذاريم ،آن قوه يا هکسیس واحدی است که ما بهواسطهی آن حکم میکنیم ،و راست يا
غلط حکم میکنیم .چنین است احساس (آيْسْثِسیس ،)αἴ σθησις ،دُکسا ،اپیستمه،
نوس ».او در ادامه میکوشد نشان دهد که خیال هیچيک از اين چهارتای اخیر نیست ،و در
نفی يکی بودن خیال با اپیستمه و نوس میگويد که (الف « :)76-72همچنین خیال نمیتواند
در رديف آنهايی باشد که همیشه راست حکم میکنند ،همانند اپیستمه يا نوس».
 .7واژهی «خیال» در کاربرد مَجازی يا توسعهيافتهی و غیر فنی آن ممکن است جايگزين حس و اپیستمه و دُکسا گردد
زيرا معنای تحتاللفظی آن «فرانمايی» است و به يک معنا کار همهی اينها عرضه کردن چیزی يا پديدار کردن چیزی
بر نفس است .در حقیقت در معنای توسعهيافته يا ،به تعبیر ارسطو ،معنای مجازی خیال پیوند معنايی فانتاسیا با
فانتازِسْثای (يعنی به چشم يا به ذهن عرضه کردن) در مدنظر است( .هیکس)162-67 :7921 ،
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تعلیم ارسطو در باب نوس مفهومی ناشناخته و نامتعارف ،و بنابراين مسئلهی تفسیری
دشوار و پیچیدهای ،در معرفتشناسی او پديد میآورد بهگونهای که برای روشن کردن آن
چند تفسیر محدود متناوب و گاهی حتی متضاد از اين تعلیم او در پیش نهادهاند .بخش
مهمی از اين پیچیدگی و دشواری و نامتعارف بودنِ اين مفهوم ازاينجا برخاسته است که
نوس را عموماً «شهود» يا «شهود عقلی» يا «بصیرت عقلی» و مانند اين ترجمه میکنند.
اين ترجمه خودبهخود اين پندار را در پیش مینهد که نوس قوهی شهود عقالنی نفس
انسان يا ،در بهترين و مقبولترين و جديدترين فهم ،اسم عمل و فعلی است که عقل انسان
در مواجهه با واقعیتِ (معقول) انجام میدهد ،عملی همانند عملی که مثالً چشم در مواجهه
با واقعیتهای محسوس انجام میدهد .اين ترجمه همچنین موهم اين است که نوس
مستقل از حس عمل میکند زيرا قوهی شهود عقالنی يا ،در بهترين و مقبولترين و
جديدترين فهم ،عمل شهود عقالنی است ،و روشن است که قوه يا عمل شهود عقالنی نیازی
به حس و محسوس ندارد .اين پندار نادرست سبب اين پندار نادرست ديگر شده است که
اگر نوس را نه «شهود» يا «شهود عقالنی» بلکه مثالً «درک» ( )Branes, 1993: 268يا «فهم»
( )Irwin, 1998: 532ترجمه کنیم راهی برای بیرونشد از مشکالت تعلیم ارسطو در باب نوس و
از اختالف تفسیرهای متعدد و تکراری آن پیدا میکنیم؛ اما بسیار ازنظر به دور است که
مشکالت تعلیم او را بتوان با کنار گذاشتن ترجمهی سنتی نوس به کناری گذاشت زيرا
مشکل ،آنگونه که به نظر میرسد ،در ذات تعلیم ارسطو و در نقشهای معرفتشناختیای
نهفته است که او بر عهدهی نوس گذاشته است بیآنکه اين نقشها را متناسب با
پیچیدگیشان بهاندازهی کافی تبیین کرده باشد ،هرچند آنچه به نظر میرسد اين است که
میتوان با کوششی متناسب ابهامِ ناشی از اجمالِ بیانِ ارسطو را از میان برداشت.
در هر سه فقرهی مذکور نوس هکسیس معرفتشناختی محسوب است ،همانند
اپیستمه يا فرونسیس يا مثالً درک .در فقرهی چهارم (دربارهی نفس ،گاما 192 ،9 ،الف  )9-5نیز
هرچند به هکسیس بودنِ نوس تصريح نشده است سیاق سخن ارسطو آشکارا نشان میدهد
که نوس هکسیس است .اين همانندی به اين معناست که همانگونه که کسی میتواند
بگويد که الف دربارهی ب اپیستمه يا درک دارد درست به همانسان میتواند بگويد که
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الف دربارهی ب نوس دارد .همانگونه که انسان در بعضی مراتب معرفتشناختی دارای
درک يا تشخیص يا دانش علمی است به همانسان در بعضی مراتب معرفتشناختی دارای
نوس است .پس بهطور مثال همانطور که بی هرگونه ابهام يا غلط میتوان گفت که الف
صـاحب دانش علمی است بـه همین سان میتـوان گفـت کـه الف صـاحب نوس است.
عالوه بر اين ،صحت اتصافِ نوس به «همیشه راست بودن» نشانِ اين است که نوس
امری است که ،بر طبق نظريهی صدق ارسطو ،همیشه با واقعیت مطابق است؛ همانند
اپیستمه .زيرا «راست» از ديدگاه ارسطو اين است که دربارهی چیزی که هست حکم کنی
که هست ،و دربارهی چیزی که نیست حکم کنی که نیست (مابعدالطبیعه ،گاما 7277 ،1 ،ب

 )91؛ و اين ،به تعبیر تارسکی ،يعنی اينکه صدق از ديدگاه ارسطو عبارت است از مطابقت با
واقع.
هم از دو مالحظهی اخیر هم از اين نکته که نوس با واقعیت مطابق است میتوان
دريافت که محتوای نوس را گزارههای اخباری تشکیل میدهند ،اما اگر اين درست باشد
به اين معناست که نوس نوعی دانش محسوب است .دانشی که بر پايهی پاسخ ارسطو به
پرسش دوم ت.ث .بتا 99( 79 ،ب  722-96ب  )5به هنگام مواجهه با واقعیت از واقعیت
کسب میشود .فقرهی موردنظر آشکارا نشانِ اين است که در حقیقت نوس دانشِ اصلهای
بیواسطه و دانش مفاهیم کلی است .از سوی ديگر در ت.ث .آلفا 19 ،9 ،ب  99ارسطو به
ما میگويد که اصلهای بیواسطه میتوانند دانسته شوند (اپیستاسثای) و دانش مربوط
به اين اصلهای آغازين هم بیواسطه (آمِسا) است هم بدون برهان (آناپودِيْکْتا) .تا
اينجا آنچه روشن میشود اين است که تعريف ارسطو از دانش علمی بر نوس صادق است
و بنابراين نوس دانش علمی (اپیستمه) است! زيرا میدانیم که در چشم ارسطو مالک
اپیستمه اشتمال آن بر تصديق مضاعف است ،يعنی کسی که صاحب دانش علمی است
نهتنها میداند که الف ب است بلکه اين را نیز میداند که ممکن نیست که الف ب نباشد؛
در ت .ث .مینويسد (آلفا« :)6-2 ،99 ،هیچکس تصور نمیکند که به چیزی عقیده دارد وقتی
میانديشد که آن نمیتواند بهگونهای ديگر باشد ،بلکه تصور میکند که آن را میداند
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(اپیستاسثای) 7».زيرا دانش علمی به امر ضروری مربوط است (ت.ث .آلفا 29 ،99 ،الف .)72
پس دانش مربوط به اصلهای آغازين درعینحال که دانش علمی (اپیستمه) است از
برهان بینیاز است .ازاينجا بهراحتی میتوان به مفهوم «دانش علمی برهان ناپذير»
(اپیستمه آناپوکدِيْکْتُس )ἐ πιστῄμη ἀ ναπό δεικτος ،دستيافت؛ اين دانشی است
که درعینحال هم دانش (اپیستمه) است هم بیواسطه ،و بنابراين بهطور طبیعی در برابر
دانش علمی برهان پذير قرار میگیريد .بهاينترتیب به اين نتیجه میرسیم که دانش علمی
دو قسم است :دانش علمی حاصل از برهان ،که نوس اصل و آغاز اين دانش علمی است ،و
دانش علمی برهان ناپذير که اين خود نوس است .مفهوم «دانش علمی برهان ناپذير» در دو
جای ت .ث .میآيد :نخست در آلفا 19 ،9 ،ب  ،92و سپس در آلفا 22 ،99 ،ب  .96اين
مفهوم در فقرهی اول در پاسخ به اين ديدگاه نادرست کسانی به میان میآيد که با توسل به
استدالل پسرفت بیپايان عقیده دارند که تحصیل دانش علمی غیرممکن است .ارسطو در
نقد به اين کسان میگويد که ( 19ب « :)72-99ما نمیگويیم هر دانش علمی برهانی است،
بلکه [دانش علمی] بیواسطهها برهان ناپذير است؛ و آشکار است که بايد چنین باشد ،زيرا
اگر ضروريست دانستن (اپیستاسثای) مقدمها و آنهايی که برهان از آنها بهپیش میرود ،و
اگر چیزها در نقطهای متوقف میشوند ،پس بیواسطهها بايد برهان ناپذير باشند ».اطالق
 .7اِنْگْبِرْگ-پِدِرسِن ،تی )1979: 307-308( .مفهومی از نوس معرفی میکند که به هیچ روی ارسطويی نیست و
مفهوم و معنايی مِن عندی از نوس است .او میگويد که مقصود من از نوس آن مفهومی نیست که در ت.ث ،.بتا،79 ،
 722ب  ،5-71يا در اخالق نیکوماخوسی 7717 ،6 ،6 ،الف  9و  1آمده است .نوس در اين دو جا به معنای «دانش
صادقی آمده است که از هیچ جای ديگر قابل کسب نیست ... .و مهمتر از اين ،من نوس را قوهای نمیدانم که
تضمینکنندهی صدق کلیاتی است که خودش به تحصیل آنها کمک میکند ... .مقصود من از نوس چیزی بسیار
متواضعانهتر است :قوه ی تعمیم يا قابلیت مسئول اين واقعیت است که نکتهی کلی که ازآنچه در ادراک حسی به چنگ
میآيد فراتر میرود ممکن است به ذهن عرضه شود ،خواه اين نکتهی کلی راست باشد خواه دروغ ».او سپس به نحو
شگفتانگیزی میکوشد اين معنای نوس را ،که آشکارا ضد معنايی است که ارسطو از نوس اراده میکند ،زيرا ارسطو
هرگز حاصل نوس را دروغ نمیداند ،از دو شاهد متنی از ت.ث ،.آلفا ،99 ،و اخالق نیکوماخوسی 7719 ،77 ،6،الف -95
ب  5استنباط کند ،و شگفتتر اينکه او در آخر بهنحویکه گويا خودش هم استداللش را نمیپذيرد مینويسد (همان:
« :)977اما اکنون آيا میتوان گفت که من بر پايه ی فقط دو فقره درستی اين پیشنهادم را محتمل ساختهام که
اپاگوگهی ارسطويی همان استقرای شهودی در معنای گفتهشده است؟ البته نه؛ باوجوداين ادعای من اين است که آن
پیشنهاد درست است ،و اگر خواننده آماده نیست که حرف مرا بپذيرد بايد مثال ضد بیاورد».
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ضرورت اپیستمه بر مقدمهای بیواسطه در اين فقره به معنای وجود دانش علمی برهان
ناپذير در نزد ارسطوست .زمینهی بحث فقرهی دوم گزارههای راست ولی امکانی است.
گزارهی امکانی راست گزارهای است که میگويد الف ب است ،اما نمیگويد که غیرممکن
است که چنین نباشد که الف ب است؛ هر گزارهی امکانی راست بهسوی نقیض خودش
راهی باز میگذارد .اين بار ارسطو آشکارا از دانش علمی برهان ناپذير سخن به میان میآورد
و میگويد که ( 22ب « :)96نه نوس میتواند با چنین گزارهای سروکار داشته باشد نه دانش
علمی برهان ناپذير ».اگر کسی به گزارهای که بیواسطه است دانش علمی داشته باشد اين
بدان معناست که او به گزارهای برهان ناپذير دانش علمی دارد .ازآنجاکه نوس اصل و آغاز
دانش علمی است و ازآنجاکه در اين دو فقره اصل و آغاز دانش علمی بهعنوان «دانش علمی
برهان ناپذير» معرفی میشود پس نوس همان دانش علمی برهان ناپذير است .بارنز بیآنکه
از کسی اسم بیاورد گزارش میکند که ( )Barnes, 1993: 106بعضی از محققان بین «نوس» و
«دانش علمی برهان ناپذير» تمايز قائل شدهاند؛ اما خودش بالفاصله مینويسد« :تصور
نمیکنم اين ديدگاه ق ابل دفاع باشد؛ و من خط سیر ساده و سنتی دال بر يکی بودن اين دو
گونه شناخت را ترجیح میدهم ».پس او نیز نوس را نوعی شناخت تلقی میکند که هم
دانش علمی است هم برهان ناپذير .ترِدِنیک نیز معتقد است که ( )Tredennick, 1960, 166اين
دو يکچیز هستند و ارسطو درصدد متمايز کردن آن دو از يکديگر نیست .راس نیز در
تفسیر فقرهی  22ب  29-92الف  9نوس را بادانش علمی برهان ناپذير يکی میداند.

حال که روشن شد نوس دانش علمی برهان ناپذير است معنای جملهی پايانی ت.ث.
که در اين مقاله برخالف ترجمهی رايج آن ترجمه شد ،آشکار میگردد (رک .باالتر،
يادداشت شماره  9و متن مربوط به آن) .جمله ،که ت.ث .با آن به پايان میرسد ،برحسب
آنچه ما از آن میفهمیم میگويد که نوس «از سويی اصلِ اصل خواهد بود ،و از سوی ديگر
سراسر نسبت به همهی امور به همین سان خواهد بود» .اما ديگران آن را به صورتی ديگر

ترجمه میکنند .جی .آر .جی .میور ،که ترجمهی او از ت .ث .در جلد  1کتابهای بزرگ
چاپشده است ،چنین ترجمه میکند (« :)Mure, 1990: 137و منشأ پیدايشِ دانش مقدمهی
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پايهی اصلی را فراچنگ میآورد ،درحالیکه دانش بهمثابه کل به طريق مشابه بهمثابه منشأ
پیدايش بهکل واقعیت مرتبط است ».از سوی ديگر تردنیک در ترجمهی لوب چنین می-
نويسد (« :)Ibid: 261بنابراين آن منشأ اولیهی دانش علمی خواهد بود که اصول نخستین را
درک میکند ،درحالیکه دانش بهمثابه کل به طريق مشابه بهکل جهان واقعیتها مرتبط
است ».اما بارنز به اين صورت ترجمه میکند (« :)Barnes, 1993: 74و اصل با اصل به همان
صورت مرتبط خواهد بود که دانش علمی بهمثابه کل با موضوعاتش بهمثابه کل مرتبط
است»؛ بااينهمه بارنز ،که به هنگام تجديدنظر در مجموعه آثار ارسطو که زير نظر راس
انجامشده بود ترجمهی خودش از ت .ث .را بهجای ترجمهی میور گذاشته است ،اين بار
ترجمهی ديگری ازجمله به دست میدهد (« :)Barnes, 1984, V. 1: 166و اصل ،اصلِ اصل خواهد
بود ،و دانش علمی بهمثابه کل به طريق مشابه با کل موضوع مرتبط خواهد بود ».به نظر
میرسد که همهی اين ترجمهها ،بهرغم اختالفاتی که دارند ،تحت تأثیر تفسیر راس از اين
جمله پديد آمدهاند .راس جمله را ،بیآنکه ترجمه کند ،اينگونه تفسیر میکند ( Ross, 1949:

« :)678دانش بهمثابه کل موضوعاتش را با همان يقینی فراچنگ میآورد که عقل شهودی
اصول نخستین را فرا چنگ میآورد ».به نظر میرسد که ارسطو در اين جمله درصدد اين
نیست که نسبت نوس به اصول نخستین را با نسبت دانش علمی به موضوعات خودش
مقايسه کند ،بلکه میخواهد نسبت نوس به اصول نخستین و بقیهی دانش را بیان کند .به
نظر ما ارسطو میگويد نوس که هکسیسِ نفس است از سويی اصل نخستین را فراچنگ
می آورد و بنابراين خاستگاه و منشأ پیدايش آن است و از سوی ديگر نسبت او بهکل بقیهی
دانش انسان نیز همین نسبت خاستگاه و منشأ پیدايش است .زيرا اگر نوس اصل و آغاز
اصول نخستین باشد بهطريقاولی اصل و آغاز هرگونه دانش علمی هم است .در حقیقت او
میخواهد با اين سخن نشان دهد که چون اصول نخستین اصول همه معرفت انسان است و
در کل ساختار دانش علمی حضور دارد و ازآنجاکه خاستگاه و منشأ پیدايش اصول نخستین
نوس است پس نوس نسبت به همهی دانش علمی آغاز و سرچشمه محسوب است .اين به
عقیدهی ما تفسیر خاص ارسطو از نحوهی اصل و مبدأ بودن اصول نخستین برای کل
معرفت انسانی است ،تفسیری که با تفسیر رايج مبناگرايی بسیار متفاوت است 7.در حقیقت
 .7در خصوص تفسیر رايج از مبنا گرايی ارسطو و تفسیر بديل آن ،که در اينجا خیلی خالصه به آن اشاره کرديم ،رک.
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اين جمله ضمن اينکه اين وجه نوس را در مدنظر دارد که نوس دانش علمی برهان ناپذير
است به وجه ديگر نوس نیز نظر دارد که نوس از آن منظر هکسیس و ملکهی معرفتی نفس
است و از اين حیث کارکردهای ويژهی خاصی دارد .اکنون ما نیز به همین وجه و منظر
منتقل شويم.
 .4نوس هکسیس و ملکهیِ معرفتی نَفْس است
نتیجهی بند  7بخش  1که نوس دانش علمی برهان ناپذير است نیمهی اول آن چیزی است
که ارسطو در باب نوس در مدنظر دارد .خواستگاه اصلی نیمهی ديگر آن در دربارهی نفس،
گاما 192 ،5 ،الف  79-71است .در آنجا مفهوم ديگری از نوس معرفی میشود که بر اساس
آن نوس هکسیس (در معنای دياثسیس) و ملکهی معرفتی نفس انسان است ،و نفس آن را
دارد و به سبب داشتن آن دارای حالت و توانايی خاصی در ادراک معقوالت است .نوس به
عنوان هکسیس و ملکهی معرفتی نفس سه کارکرد معرفتی ويژه دارد )7( :نهتنها درک و
فهم اصول نخستین ،مانند اصل عدم تناقض و اولیات ديگر که تمامیت هر دانش علمی
برهانی بر آنها متکی است کارکرد معرفتی نوس است ،بلکه ( )9درک مفاهیم کلی نیز کار

معرفتی نوس است؛ و عالوه بر آن ( )9نوس پايانبخش فرايند استقرا (اپاگوگه
 )ἐ παγωγῄو بنابراين دريابندهی گزارههای کلی است .نفس فاقد نوس از اين سه
کارکرد فارغ است ،بنابراين هم فاقد تجربه (اِمپِريا  )ἐ μπερί αاست ،که صاحب آن می-
داند که الف ب است ،هم فاقد هنر (تخنه  ،)τεχνῄکه صاحب آن نهفقط که را میداند
بلکه همچنین میداند که چرا الف ب است؛ بنابراين فاقد نوس نهتنها برخالف دارای هنر
چرا (ديوتی  )διό τιرا نمیشناسد بلکه حتی برخالف صاحبتجربه که (هوتی  )ὅ τιرا هم
نمیشناسد .ارزش کارکرد معرفتی نوس از اين سخن ارسطو پیداست که «بدون اين
هیچچیز نمیانديشد» (دربارهی نفس ،گاما 192 ،5 ،الف .)95
 .7نوس است که اصول نخستین و در رأس همهی آنها اصل عدم تناقض را از واقعیت
بیرونی فراچنگ میآورد .ما چگونگی فرايند پیدايش آن اصل را پیشازاين در «مقالهی
اول» توضیح دادهايم .در اينجا الزم است به مناسبت ذکر اصل عدم تناقض دو نکته را اضافه
قوام صفری ،مهدی (.)7921
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کنیم .نکتهی اول اين است که همانطور که ديديم ،آنچه پاسخ پرسش نخست را فراهم
میآورد نوس است .اما بارنز سخن ديگری دارد .او نخست ( )Barnes, 1993: 259سه معما در باب
فصل  79کتاب دوم ت .ث .مطرح میکند و در معمای نخست میگويد که ارسطو در اين
فصل در پاسخ پرسش نخست با طرح استقرا برای تحصیل اصول تجربهگرايانه پیش میرود،
اما از سوی ديگر با مطرح کردن نوس عقلگرايی را نیز از خودش نشان میدهد! سپس او در
حل اين معمای خودساخته میگويد که ( )Ibid: 270اين معما وجود ندارد زيرا استقرا پاسخ
پرسش نخست است و نوس پاسخ پرسش دوم ،و معما از خلط اين دو به هم پديد میآيد!
در پاسخ بارنز نخست بايد توجه کنیم که اصطالحات جديد معرفتشناختی را نمیتوان به
ارسطو يا افالطون يا هر فیلسوف باستان ديگر اطالق کرد ،اين اصطالحات درزمینهی
فلسفههای غربی جديد پديد آمدهاند و بازهی کاربرد و مصرف آنها هم همین فلسفه است.
ارسطو و افالطون در هیچيک از اين مقوالت تنگ معرفتشناسی غربی نمیگنجند .نکتهی
ديگر اينکه اگر نوس در فرايند استقرا حضور نداشته باشد در اين صورت ارسطو استقرا را
مفید دانش علمی نمیداند ،شواهد اين عقیدهی ارسطو در ت.ث ،.که بارنز مترجم و مفسر
آن است ،چندان زياد است که اين عقیده يکی از اصول مسلم معرفتشناختی ارسطو
شناختهشده است .برای نمونه :اسقرا کننده چیزی را اثبات نمیکند (ت.ث ،.بتا97 ،5 ،ب .)75

7

نوس تمامکنندهی فرايند استقراست و استقرا در غیاب نوس آن چیزی را اثبات نمیکند،
«بلکه چیزی را آشکار میسازد» ( 97ب  9.)95اين نکته به بررسی بیشتر نیاز ندارد زيرا
بهاندازهی کافی خود روشن است.
نکتهی دوم اين است که چون نوس اصل عدم تناقض را از تجربهی انباشت شده در
نفس ،يا ،به تعبیر بهتر ،از «امر واحد متمايز از امور بسیار» که «در همهی موضوعهای
جزئی حاضر است» و به «وجود» اشیا مربوط است نه به پیدايش و صیرورت اشیا ،درک
میکند و پديد میآورد (ت.ث ،.بتا722 ،الف  )9-72پس اين اصل به وجود بماهو وجود مرتبط
 .7ترجمهی بارنز:
Just as someone who is giving an induction does not demonstrate.
چند سطر بعد ( 97ب  )91-5ارسطو دوباره تقريباً همین جمله را تکرار میکند ،و بارنز آن را اينگونه ترجمه میکند:
for neither, presumably, does someone who gives an induction demonstrate.
 .9ترجمهی بارنز:
but he nevertheless makes something clear.
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است نه به طبقه و جنس خاصی از وجود .بنابراين بررسی اين اصل وظیفهی فیلسوف است
(مابعدالطبیعه ،گاما .)9 ،پس هم ضرورت نهفته در اين اصل ،نه ضرورتی ذهنی ،بلکه ضرورتی
عینی است که از متن واقعیت هستی برمیخیزد و هم اينکه گسترهی حاکمیت آن گستره-
ی وجود است ،تا هر جا که وجود گسترش داشته باشد اين اصل تا آنجا در کار است.
تفکیک ضرورت منطقی از ضرورت واقعی ،که اکنون همچون اصلی مسلم در میان فیلسوفان
تحلیلی برجاست ،ارسطويی نیست بلکه ،همانطور که معلوم است ،اين تفکیک میراث
فیلسوفان جديدی مثل اليب نیتس و پیروان اوست .بااينهمه هنوز هم هستند کسانی مثل
لکاف و جانسون که میدانند برای ارسطو «منطق ،منطق جهان است» و اصل عدم تناقض
ارسطويی «اصلی است دربارهی جهان» (.)Lakoff, Georg & Johnson, Mark: 1999, 375

7

 .9کارکرد معرفتی اين توانايی نفس در جريان ادراک معقوالت همانند کارکرد نور در
جريان ادراک محسوسات است (دربارهی نفس ،گاما 192 ،5 ،الف  .)75در جريان ادراک حسی
آنچه رنگهای بالقوه را فعلیت میبخشد و با اين کار راه درک چیزهای محسوس توسط
نفس را هموار میسازد نور است؛ به همین سان ،در جريان ادراک عقلی آنچه معقوالت
بالقوه را فعلیت میبخشد و با اين کار راه درک چیزهای معقول توسط نفس را هموار می-
سازد نوس است .نوس نور نفس است که در جريان ادراک حسی معقوالت بالقوهی نهفته در
امور محسوس را برای نفس معقوالت بالفعل میسازد .از راه کارکرد نوس در جريان ادراک
حسی است که نفس با امر «کلی» آشنا میشود .به سبب در کار بودنِ نوس در جريان
ادراک حسی است که وقتی به کالیاس نگاه میکنیم انسان را میبینیم «زيرا هرچند تک
چیز است که با حس دريافته میشود ،ادراک حسی از آنِ کلی است ،مثالً انسان ،نه کالیاسِ
انسان( ».ت.ث ،.بتا 722 ،79 ،الف -76ب  )7به سبب اين در هم تنیدگیِ ادراک حسی و ادراک

عقلی است که ارسطو توانسته است درزمینهی بحث از حواس در دربارهی حس و موضوعات
محسوس ( 191،7الف  )9-1بنويسد که« :آنها [حواس] از بسیاری از کیفیات متمايز اشیا
خبر میدهند ،که حکمت از آنها پديد میآيد ،هم در باب معقوالت هم در باب موضوعات
عملی ».اسکندر افروديسی در تفسیر اين جملهی ارسطو مینويسد (« :)77/9-5 ،9222روشن
 .7به همین جهت است که در حوزهی فلسفهی اسالمی نیز اين اصل در بخش الهیات بحث میشود ،برای نمونه رک.
ابوعلی سینا ،شفا ،الهیات ،مقالهی اول ،فصل .2
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است که فهمهای به حاصل آمده از <بینايی و شنوايی> و تمايزات اشیا که آنها [يعنی
بینايی و شنوايی ـ قوام صفری] درمیيابند سرچشمههای عمل و نظر <هستند>».

7

بهاينترتیب اسکندر فهم و درک و دريافتن تمايزات اشیای محسوس را به بینايی و شنوايی
نسبت میدهد و اين آشکارا نشان حضور نوس در فعالیتهای معرفتی حواس است زيرا
روشن است که درک و فهم مفاهیم کلی حاصل حضور نوس است .خود اسکندر در ادامه
تفسیرش از راهنمايی حواس به مفاهیم کلی بهتفصیل سخن میگويد.

9

 .9سومین کارکرد نوس اين است که در مواردی نوس میتواند به هنگام مواجهه با
واقعیت علت پديدهی موردنظر را ببیند و دريابد .به تعبیر ديگر ،در مواردی اگر ادراک حسی
الزم را داشتیم ديگر در جستجوی تبیین پديده برنمیآمديم زيرا میتوانستیم درآنواحد با
ديدن پديده همزمان تبیین آن را نیز ببینیم .ارسطو معتقد است که اينطور نیست که ما
نتوانیم از مشاهدهی اينکه پديدهای مکرر رخ میدهد علت را به دست بیاوريم ،زيرا «از
موارد جزئی بسیار است که کلی آشکار میشود( ».ت.ث ،.آلفا )97،5 ،اما نیاز به مشاهدهی
مکرر موارد جزئی از گرفتگیها و کاستیهای ادراک حسی برمیخیزد ( 22الف  )77-79و اگر
بهگونهای بود که میتوانستیم خوب ببینیم بیآنکه به مشاهدات مکرر نیازمند باشیم در
همان بار نخست میتوانستیم اگر کلی را که تبیین پديده را به دست میدهد فرا چنگ
آوريم .ارسطو مینويسد ( 22الف « :)79-71مواردی وجود دارند که اگر میديديم نیاز
نداشتیم آنها را جستجو کنیم ،نه بهمثابه اينکه ديدن دانستن است ،بلکه بهمثابه فراچنگ
آوردن امر کلی از ديدن ».اينکه نوشت« :نه بهمثابه اينکه ديدن دانستن است» به اين
معناست که ادراک حسی بهتنهايی تولید معرفت نمیکند ،بلکه معرفت زمانی تولید میشود
که نوس چو ن در جريان ادراک حسی حضور دارد اگر ادراک حسی مناسب وجود داشته
باشد نوس می تواند امر کلی را در ضمن جريان ادراک حسی به چنگ آورد؛ و «ارزش امر
کلی در اين است که علت را آشکار میکند» ( 22الف  .)1-5در چنین مواردی نیاز به
مشاهدهی مکرر از میان برمیخیزد و امر کلی بیانکنندهی علت پديده در همان مشاهدهی
 .7واژههای داخل < > از مترجم تفسیر اسکندر بر دربارهی حس و موضوعات محسوس ارسطوست.
 .9اينکه اين تفسیر اسکندر از کارکرد حواس درهمتنیده با نوس چه اندازه میتواند با بیرونی تفسیر کردن عقلِ،
بهاصطالح ،فعال و يکی دانستنِ آن باخدا سازگار باشد مسئلهای بسیار مهم است ،اما درجايی ديگر بايد به آن پرداخت.
(رک .قوام صفری ،مهدی ،7929 ،يادداشت انتقادی.)999-919 :
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اول به دست میآيد .ارسطو مثال میزند ( 22الف « :)71-71اگر میديديم که شیشه سوراخ
سوراخ است و نور از آنها میگذرد ،آشکار میبود که چرا میگذرد؛ حتی اگر هر تکه از
شیشه را جداگانه ببینیم درآنواحد میانديشیم که در همهی موارد چنین است ».پس آنچه
در استقرا حکم کلی را به دست میآورد نوس است ،و استقرا امری نیست که فقط به ادراک
حسی مرتبط باشد ،بلکه در هر ادراک حسی نوس نیز در کار است .عالوه بر اين ،از اين
سخنان ارسطو آشکارا هويداست که داشتن ادراک حسی خوب معین معرفتی خوبی برای
نوس در به دست آوردن امر کلی و عقلی است .اين در حقیقت در هم تنیدگی ادراک حسی
و ادراک عقلی با يکديگر است.
حاصل اينکه نوس در نزد ارسطو هم در جريان فرا چنگ آوردن اصول نخستین و امر
کلی در جريان ادراک حسی همچون هکسیس و توانايی نفس عمل میکند و هم خود
مرحله و مرتبهای از مراتب معرفتی انسان است .به تعبیر ديگر ،در نزد ارسطو هم به توانايی
و نیروی فراچنگ آوردن امر کلی و اصول نخستین نوس اطالق میشود هم بر حاصل کار
نوس ،که در حقیقت رسیدن انسان به مرحلهی داشتن هکسیس و ملکهی معقوالت
نخستین میباشد ،نوس اطالق میشود .از وجه نظر دوم است که ارسطو در فقراتی همانند

فقرهای که در آغاز مقاله از ت .ث .نقل کرديم بهراحتی میتواند بگويد که نوس و اپیستمه
همیشه راستاند ،و حتی نوس را ،چون دانش علمی برهان ناپذير و اپیستمه را دانش علمی
برهان پذير میداند« ،راستتر» از اپیستمه معرفی کند .پس نوس هم بر راه تحصیل دانش
علمی برهان ناپذير اطالق میشود هم بر خود دانش علمی برهان ناپذير.
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