
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

                                 ABSTRAKTIO VAI EMANAATIO? 

                     Avicennan käsitys kognition perustasta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                   Olli-Pekka Tuhkanen

                                                            Systemaattisen teologian pro gradu -tutkielma

                                                                                                           Marraskuu 2018



HELSINGIN YLIOPISTO  HELSINGFORS UNIVERSITET 

Tiedekunta/Osasto  Fakultet/Sektion 

Teologinen tiedekunta 
Laitos  Institution 

Systemaattisen teologian laitos 

TekijäFörfattare 

Olli-Pekka Tuhkanen 
Työn nimi Arbetets titel 

Abstraktio vai emanaatio? Avicennan käsitys kognition perustasta 
Oppiaine  Läroämne 

Systemaattinen teologia 
Työn laji Arbetets art 

Pro gradu -tutkielma 
Aika Datum 

Marraskuu 2018 
Sivumäärä Sidoantal 
96 

Tiivistelmä Referat 

Pro gradu –tutkielmani päämäärä on selvittää ensinnäkin Avicennan käsitys kognitiosta sekä 
vastata kysymykseen, miksi viime vuosikymmeninä on esitetty vastakkaisia tulkintoja 
Avicennan näkemyksestä kognition perustasta. Lisäksi etsin vastausta kysymykseen, miksi 
Avicenna vaikutti ristiriitaisesti hyväksyneen sekä abstraktion että emanaation osaksi 
kognition perustaa. Avicennan filosofian tutkijoista Dag Hasse kannattaa ihmisen omaa 
ymmärryksen kykyä saavuttaa totuudenmukaista tietoa mielenulkoisesta todellisuudesta. 
Herbert Davidson katsoo ihmisen omaavan ainoastaan ymmärryksen potentiaalisen osan. 
Kyetäkseen aktuaaliseen ajatteluun, Davidsonin mukaan ihminen tarvitsee viimeisen 
transendenttisen ymmärryksen, aktiivisen intellektin valaisua, illuminaatiota. Päälähteenä on 
Avicennan keski-/myöhäiskauden merkittävä Najat-teos (Psychology), jonka aineistoa 
vertaan suhteessa Hassen tiiviiseen artikkeliin Avicenna on Abstraction sekä Davidsonin 
kirjan Alfarabi, Avicenna, and Averroes, on Intellect Avicenna osioon. Kognitio eli ymmärrys 
on sielun merkittävin kyky. Tämän vuoksi tutkielman aluksi avaan Avicennan käsitystä 
sielusta, sen luonteesta sekä analysoin sielun kykyjä. Tutkimusmetodologia sisältää sekä 
aristoteelista luonnonfilosofian tutkimusperinnettä että metafysiikkaa. Avicenna katsoi 
dualistisesti ihmisen saavan varmaa tietoa todellisuudesta omasta sielun aktuaalisuudesta 
sekä oman ymmärryksensä voimin että transendenttisen aktiivisen emanaation avulla.  
     Toisessa luvussa selvitän Najat-teoksen avulla, mitä Avicenna tarkoitti ymmärryksen 
abstraktiolla. Ymmärryksen abstrahointikykyyn sisältyvät ulkoiset ja sisäiset aistit, jotka 
erottavat muodon materiasta kukin oman kykynsä mukaisesti. Lopulta aktiivisen intellektin 
tuella ymmärrykseen jää jäljelle ulkoisen todellisuuden objektin lajiolemus eli universaali, 
jonka avulla ymmärrys lopulta havainnoi, mikä on kussakin oliossa olemuksellista. 
Kolmannen luvun alussa analysoidaan transendenttisen todellisuuden emanaatiota 
Jumalasta alimpaan transendenttiseen olevaan eli aktiiviseen intellektiin, joka yhdistää 
maailmassa olevan materian ja muodon toisiinsa. Lisäksi luvussa tuodaan ilmi sekä Hassen 
että Davidsonin teesejä Avicennan kognition perustasta.  
     Neljännessä luvussa Hassen ja Davidsonin käsitykset asetetaan vastakkain, ja heidän 
perusteluitaan verrataan suhteessa tutkielman päälähteeseen, Najat-teokseen. Lisäksi tässä 
luvussa tuon ilmi tutkielman teesin. Davidson mukaan ymmärryksen perusta on 
mielenulkoisessa aktiivisessa intellektissä. Hän hylkää ymmärryksen sisäisen 
abstrahointikyvyn. Hasse kannattaa ymmärryksen omaa abstrahointikykyä, mutta ei hylkää 
aktiivisen intellektin emanaatiota kokonaan. Hassen mukaan emanaatio toimii tukevana 
elementtinä ymmärryksen taustalla. Johtopäätöksenä esitän tutkielman päälähteen avulla, 
että käsitykset kognition perustasta tukevat enemmän Hassen kuin Davidsonin tulkintaa, 
mutta ei kuitenkaan siinä järjestyksessä kuin miten Hasse esittää. Tutkielmassa päädyn 
päälähteeseen vedoten käsitykseen, jossa kogntion perusta on ensisijaisesti aktiivisessa 
intellektissä. Se tarvitsee kuitenkin ymmärryksen sisäistä abstrahointikykyä, sillä ihminen on 
ensisijaisesti intellektuaalinen mutta myös ajallisena entiteettinä fysiologinen olento.  
     Viidennessä ja viimeisessä luvussa ennen yhteenvetoa asetan Avicennan käsityksen 
kognition perustasta osaksi filosofian historiaa. Kuten johdannossa, niin myös viimeisessä 
varsinaisessa luvussa tuon ilmi Avicennan filosofisen reseption, joka koostui Aristoteleen 
filosofiasta, uusplatonismista, peripateettisuudesta sekä arabialaisesta filosofiasta. 
Avicennan filosofialle tunnusomaista ovat erityisesti olevan hierarkisuus sekä filosofinen 
dualistisuus. Tutkielman kuluessa selitetään myös merkittävimmät metafyysiset käsitteet. 
Avainsanat --- Nyckelord 

Klassinen filosofia, arabialainen filosofia, metafysiikka, tietoteoria, luonnonfilosofia, mielenfilosofia 

Säilytyspaikka --- Förvaringställe 

Helsingin yliopiston kirjasto, Keskustakampuksen kirjasto, Teologia 
Muita tietoja 

 

 





JOHDANTO               
                                                                                          

 

1. TUTKIELMAN FILOSOFINEN KONTEKSTI                                          17 

    1.1. Sielun metafysiikka                                                                                   19 

    1.2. Sielun dualistinen luonne                                                                          21 

    1.3. Sielu itsenäisenä substanssina                                                                  24           

    1.4. Sielun kyvyt                                                                                                27 

     

 2. ABSTRAKTIOTEORIA                                                                                32 

    2.1. Ulkoiset aistit                                                                                             35 

    2.2. Sisäiset aistit                                                                                               37 

    2.3. Ymmärryskyky                                                                                          42 

        2.3.1. Ymmärryskyvyn potentiaalisuus                                                      43 

        2.3.2. Ymmärryskyvyn aktuaalisuus ja aktiivinen intellekti                    46 

 

3. ABSTRAKTIO JA EMANAATIO                                                                 52 

    3.1. Emanaatio                                                                                                  52 

    3.2. Abstraktio ja emanaatio                                                                           54 

        3.2.1. Avicennan käsitys ymmärryksen perustasta Dag Hassen  

                  mukaan                                                                                                55 

        3.2.2. Avicennan käsitys ymmärryksen perustasta Herbert Davidsonin                                

                  mukaan                                                                                                60 

     

4. ABSTRAKTIO VAI EMANAATIO?                                                            66 

    4.1. Abstraktion ja emanaation vertailua – Davidsonin teoriasta               66 

    4.2. Abstraktion ja emanaation vertailua - Hassen teoriasta                       71 

    4.3. Tutkielman näkökulma                                                                            73 

     

5. AVICENNAN KÄSITYS KOGNITIOSTA OSANA FILOSOFIAN    

    HISTORIAA                                                                                                     78 

 

YHTEENVETO                                                                                                    84 

 

Lähteet ja kirjallisuus                                                                                          90 

 

 

 



1 

 

JOHDANTO 

Tämän tutkielman tutkimusongelman voi tiivistää kysymykseen: mikä oli 

Avicennan käsitys kognition perustasta? Avicennan filosofian tutkimuksessa 

asiasta ei vallitse yksimielisyyttä. On olemassa kaksi toisistaan poikkeavaa 

tulkintalinjaa. Jotkut tutkijat ajattelevat Avicennan painottaneen ihmisen sisäistä 

kykyä saavuttaa totuudenmukaista tietoa maailmasta. Toisten tutkijoiden mukaan 

Avicenna1 (ar. Ibn Sina 980-1037) katsoi ymmärryksen perustan olevan 

mielenulkoisessa aktiivisessa intellektissä (lat. intellectus agens).2 Viime 

vuosikymmenten aikana julkaistuissa tutkimuksissa abstraktioteoriaa on 

kannattanut Dag Hasse.3 Herbert Davidson on puolestaan painottanut aktiivisen 

intellektin ja emanaation vaikutusta ihmisen ymmärrykseen.4 Filosofiassa ihmisen 

sisäistä käsitteellistämisprosessia on kutsuttu abstrahoinnin kyvyksi, josta 

systematisoituja malleja on nimetty abstraktioteoriaksi, kognitioteoriaksi tai 

toisinaan formaalikausaatioksi.5  

       Avicenna yhdisteli eri näkemyksiä abstraktiosta yhdeksi teoriaksi, johon 

sisältyy psykologiaan ja tiedonmetafysiikkaan kuuluvia teemoja.6 Toisaalta 

ymmärryksen lähteen on katsottu olevan mielen ulkopuolella. Tässä mallissa 

katsotaan, että ihmisen ymmärrykseen emanoituu eli virtaa ymmärrettäviä 

muotoja7 mielenulkoisesta entiteetistä. Emanaatio-oppiin sisältyy 

tiedonmetafysiikan, kosmologian ja teologian aloihin liittyviä teemoja. Olkoon 

ajattelun perusta joko abstraktio tai emanaatio, kumpikin tarjoaa perustan 

ymmärryksen toiminnalle. Vaikka tutkielma keskittyy analysoimaan kahta 

erilaista tulkintaa Avicennan käsityksestä kognition perustasta, tulee tutkielma 

samalla selvittäneeksi Avicennan käsityksiä kogntion periaatteista laajemmin. 

Avicennan teoriat ovat tunnetusti hierarkisia ja kokonaisvaltaisia. Vaikka 

                                                
1 Nimi Avicenna on latinannos. Hänen arabiakielinen nimensä oli Ibn Sina. Hän syntyi Asfanan 

kylässä, Persiassa, nykyisessä Uzbekistanissa. 
2 Käsite aktiivinen intellekti on liitetty metafysiikkaan sekä esikopernikaaniseen maailmankuvaan. 

Aktiivista intellektiä pidettiin viimeisen taivaansfäärin tai –kehän itsenäisenä intellektinä, joka 

illuminoi, valaisi joidenkin filosofien mukaan ihmisen potentiaalista ymmärrystä. Avicennan 

kosmologisista ja metafyysistä näkemyksistä toisessa ja kolmannessa luvuissa. 
3 Hasse 2000, 174-189; Hasse 2001, 39-72. 
4 Davidson 1992, 74-116. Aktiivinen intellekti liittyy Avicennan käsitykseen kosmoksesta ja sen 

rakenteesta. Aktiivinen intellekti on syy maailman olemassaololle. 
5 Formaalikausaatio (lat. forma, muoto; causa, syy) tarkoittaa muodon eli olemuksen siirtymistä 

asteittain ulkoisesta todellisuudesta mielen immateriaaliseksi käsitteeksi. 
6 Psykologialla tutkielmassa tarkoitetaan filosofista psykologiaa, jonka teemoja tutkii nykyään 

tietoteoria ja mielenfilosofia. Tiedonmetafysiikka sisältyy nykyään ontologian, metafysiikan ja 

tietoteorian tutkimuskohteisiin. 
7 Avicennan filosofiassa ymmärrettävä muoto tarkoittaa myös (laji)olemusta ja universaalia. Myös 

jonkin olion tai asian yleiskäsite ilmaisee universaalin. Ks. luku 2. Abstraktioteoria. 
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tutkielma ei luonnollisesti voi analysoida kaikkia kognitioon liittyviä aspekteja, 

tutkii se kognition perustan hahmottamisessa Avicennan havaintoteoriaa, 

ymmärryksen ja sielun suhdetta sekä transendenttiseen kosmokseen kuin myös 

mielenulkoiseen intellektiin. Lisäksi tutkielma jäsentää Avicennan käsitystä 

tiedon luonteesta ja tiedon hankkimisen metodia. Avicennan filosofisten 

näkemysten kokonaisvaltaisuudesta johtuen, tutkielma esittää kattavan 

näkemyksen Avicennan kognitioteoriasta. 

       Tutkimus kohdistuu myös siihen, olisiko tutkimusmateriaalin perusteella 

mahdollista esittää Hassen tai Davidsonin näkemyksistä riippumatonta tulkintaa. 

Yksi poikkeava tulkinta Avicennan kognitioteoriasta olisi hyväksyä vastakohtaiset 

mallit osaksi ajattelun perustaa. Jos näin on, tulisi tutkielman osoittaa: Avicennan 

kirjoituksia voi lukea siten, että tulkinnat ymmärryksen perustasta eivät ole 

eksklusiivisia, vaan ihmisen ymmärrys on 1) autonominen ja aktiivinen, 2) ja tästä 

huolimatta ymmärrys tarvitsee aktiivisen intellektin emanaatiota/illuminaatiota.8  

       Tutkielmassa verrataan Hassen ja Davidsonin tekemiä johtopäätöksiä, joita he 

ovat muun muassa tutkielman päälähteenä olevan teoksen (Najat) pohjalta 

tehneet. Tutkielmassa selvitetään, minkälaisiin konteksteihin Hasse ja Davidson 

ovat asettaneet Avicennan käsityksiä kognitiosta. Avicenna on tunnettu kattavista 

teorioistaan, jotka sisältävät useita erilaisia teemoja. Hän oli tuottelias usean 

vuosikymmenen ajan. Usein filosofien käsitykset muuttuvat ajan kuluessa. Ovatko 

Hasse ja Davidson huomioineet ajattelun muutoksia, joita kenties tapahtui ajan 

kuluessa Avicennan kognitiokäsityksen puitteissa?  

       Kognitio (lat. cognitio) tarkoittaa laajimmillaan sitä informaatiota, jonka 

avulla ihminen muodostaa käsityksensä todellisuudesta. Toisaalta käsitteitä 

kognitioteoria ja abstraktioteoria voi käyttää synonyymisesti. Tutkielmassa 

kuitenkin painotetaan termiä abstraktio, koska se käsitteenä sisältää 

tiedonhankintametodin selkeämmin kuin kognitio. Abstraktio painottaa ihmisen 

sisäistä ja itsenäistä kykyä hankkia tietoa maailmasta. Abstraktioteoriassa 

ymmärrys abstrahoi, eristää muodon materiasta. Kognitio on käsitteenä 

neutraalimpi ja laajempi. Se määrittää yleisemmällä tasolla tiedollisia 

mekanismeja. Abstraktiota voi pitää metodina, joka sisältyy kognitioteoriaan. 

                                                
8 Illuminaatio (lat. illuminare, valaista) sopii tähän yhteyteen. Antiikin ja keskiajan tapaan 

Avicenna käytti ihmisen ymmärrykseen vaikuttavasta mielen ulkopuolisesta toiminnasta vertausta, 

jossa aurinko valaisee eli illuminoi näkymättömän olevan näkyväksi. Avicennan filosofiassa 

aktiivinen intellekti illuminoi ihmisen ymmärryksen potentiaalista osaa. Ks. Najat XVI, 68-69.  
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Termin abstraktio etymologinen alkuperä liittyy latinan kielen verbiin abstrahere, 

eristää.9 Avicennan abstraktioteorian lähtökohta on Aristoteleen filosofiassa. 

Aristoteleen teoksessa Sielusta löytyy Avicennan kehittämän abstraktioteorian 

perusta.10 Avicenna ei suinkaan aina sisällyttänyt Aristoteleen näkemyksiä 

sellaisenaan osaksi omia näkemyksiään kognition toiminnoista. Fazlur Rahmanin 

ja Robert Wisnovskin mukaan erityisesti Aleksanteri Afrodisialainen (200-l) 

vaikutti Avicennan abstraktioteoriaan erottamalla selkeästi potentiaalisen ja 

aktiivisen intellektin.11 

       Abstraktio- ja emanaatiokäsitykset määrittävät ymmärryksen toiminnan 

perustaa eri näkökulmista, mutta ne poikkeavat toisistaan myös muulla tavoin. 

Emanaatiomalliin sisältyvä kosmoksen viimeisen taivaansfäärin aktiivinen 

intellekti tarjoaa ymmärrykselle perustan, ja aktiivinen intellekti on ajattelun 

välitön syy.12 Aktiivisen intellektin illuminaation kautta ymmärrys tulee osaksi 

kosmologian teoriaa, mutta emanaatiomallissa ei tarkkaan määritellä, mikä on 

ymmärryksen ja sen kohteiden välinen suhde. Se, että aktiivinen intellekti 

illuminoi ihmisen ymmärryksen ei vielä informoi juuri mitään ihmisen 

ymmärryksestä. Abstraktio on laaja-alaisempi prosessi. Sen lisäksi, että se antaa 

vaihtoehtoisen mallin ymmärryksen perustasta, se on myös itsenäinen 

kognitioteoria. Tätä emanaatiomalli ei ole. Aktiivinen intellekti on osa Avicennan 

teoriaa kosmoksesta. Avicennan näkemykset abstraktiosta ovat systemaattisia. 

Tämän vuoksi se on teoria. Edellä mainitut teemat tulevat jäsennellyiksi 

tutkielman kuluessa. 

       Avicenna analysoi abstraktioteoriassaan, miten maailmassa olevan olion 

muoto eli olemus siirtyy asteittain havainnon kohteesta ymmärryksen 

universaaliksi. Tästä syystä se on myös kognitioteoria, jota kutsutaan 

abstraktioteoriaksi. Edellä esitellyistä syistä tutkielmassa käytetään abstraktion 

kokonaisuudesta nimeä abstraktioteoria ja emanaatiosta nimeä emanaatiomalli tai 

-käsitys, sillä jälkimmäinen ei vastaa kysymykseen, mitkä tietoteoreettiset tekijät 

                                                
9 Reijo Pitkärannan Suomi-latina-suomi-sanakirja (2013) antaa abstrahere-verbin infinitiivistä 

suomennokset: vetää pois, riistää; eristää. Englanniksi termi on käännetty abstraction. Abstrahere-

verbin suomenkielisiä johdoksia ovat abstrahoida, eristää ja erottaa toisistaan.  
10 ”Puhuttaessa yleisesti kaikesta aistimisesta on ajateltava, että aisti on kykenevä ottamaan 

vastaan aistittavat muodot ilman ainetta.” (Aristoteles, Sielusta II. 12, 424a17-18) 
11 Rahman 1952, 97:”According to Avicenna imagination represents the second stage of 

abstaction. Imagination does not need the presence of the material object, although in other 

respects it does not go beyond sensation. Alexander is also the source of this, where he compares 

imagination with sensation.” Ks. myös Wisnovsky 22, 2010, 101-102. 
12 Kun aktiivinen intellekti on ajattelun välitön syy, on Jumala kaiken ensimmäinen syy. McGinnis 

2010, 187-192. 
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muokkaavat maailman objektin ja havaitsevan subjektin välistä suhdetta. 

Abstaktioteoria selvittää formaalikausaation prosessin asteittain.  

       Avicennaan vaikuttaneita filosofisten ideoiden reseptiota tutkielmassa 

analysoidaan tarvittaessa. Mittavaa analyysia Avicennan filosofian reseptiosta on 

lähes mahdoton konstruoida. Jos haluaisi muodostaa käsityksen Avicennan 

filosofiaan vaikuttaneista ideoista, olisi perehdyttävä seikkaperäisesti Aristoteleen 

korpuksen lisäksi Platonin teoksiin, Aristoteleen (384-322) ja Platonin (427-347) 

teosten kommentaariperinteeseen, peripateettiseen13 ajatteluun, uusplatonismiin, 

aristoteelisten ja uusplatonisten käsitysten sulautumiseen, kreikkalaisen filosofian 

teosten pseudepigrafiaan14, kreikka-arabia-käännöshistoriaan, al-Kindin (801-873) 

ja al-Farabin (870-950) teoksiin, Avicennan näkemysten kehittymiseen, islamin 

vaikutukseen jne. Tähän voisi käyttää kokonaisen tutkijauran, ja tuskin edes 

tuolloin saisi lopullista varmuutta Avicennan filosofian taustojen yksityiskohdista. 

Avicennan ajatteluun vaikuttaneita filosofeja ja filosofisia ideoita ovat tutkineet 

muun muassa Dimitri Gutas ja Robert Wisnovsky.15 Kuitenkin tärkeimmät 

intellektuaaliset vaikutteet on hyvä tuoda esille. Kun tässä luvussa esitetään 

lyhyesti tärkeimmät Avicennan ajatteluun vaikuttaneita filosofisia ja kulttuurisia 

virtauksia niin viimeisessä itsenäisessä luvussa puolestaan Avicennan käsitys 

ymmärryksestä asetetaan osaksi kognition historiaa. Tutkielmassa ei ainoastaan 

analysoida, mikä oli Avicennan käsitys kognition perustasta, vaan se myös vastaa 

kysymyksiin, mihin Avicennan mukaan ajattelu ensisijaisesti kohdistuu sekä 

miten ymmärrys toimii. 

 

Tutkikelman motiivit 

Avicennan teoksia käännettiin ja kopioitiin keskiajalla Euroopassa runsaasti. 

Uudelleen kiinnostus Avicennan filosofiaa kohtaan nousi 1920-luvun lopulla  

Etienne Gilsonin toimesta, jolloin hän kiinnitti huomionsa Avicennan De Anima -

teokseen.16 Seuraavan kerran mielenkiinto kohdistui Avicennan teoksiin 1970-

luvun alussa, jolloin Simone van Riet toimitti Avicenna latinuksen. Euroopassa 

                                                
13 Peripateettisuus tarkoittaa antiikin ja myöhäisantiikin filosofista suuntausta, jonka lähtökohta oli 

Aristoteleen filosofiassa. 
14 Pseudepigrafia tarkoittaa teoksia, jotka on myöhemmin merkitty toisen tekijän kirjoittamiksi. 

Avicennan aikana uusplatonismin piirissä oli käytössä kaksi vaikutusvaltaista pseudepigrafista 

teosta. Näitä ovat Aristoteleen teologia ja Syiden kirja (lat. Liber de causis). Ensin mainittu on 

Plotinoksen Enneadit-teoksen lukujen IV-VI parafraasi ja Syiden kirja perustuu Prokloksen 

teokseen Teologian elementit. Ks. Morewedge 1992, 2. 
15 Gutas 1988, Wisnovsky 2003. Ks. myös Reissman 2003, Morewedge 1992. 
16 Hasse 2000, v. Etienne Gilson oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä keskiajan filosofian 

tutkijoista. 
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kiinnostus Avicennan filosofiaa kohtaan kasvoi Dimitri Gutas:n teoksen Avicenna 

and the Aristotelian Tradition (1988) myötä. 2000-luvun alusta alkaen Avicenna-

tutkimus on ollut Euroopassa suhteellisen elinvoimaista.17       

       Avicennan teoksia on viime vuosikymmeninä tutkittu ja tulkittu Euroopassa 

paljon. Tutkielman motiivit nousevat useasta toisiinsa liittyvästä kysymyksestä: 1) 

Miksi tutkijat eivät pääse yksimielisyyteen Avicennan käsityksestä kognition 

perustasta? Tutkielma selvittää kahden tunnetun Avicennan filosofian tutkijan 

teesejä ymmärryksestä. 2) Avicennan kirjoitti teoksissaan ymmärryksen nousevan 

kahdesta eri periaatteesta. Miksi Avicennan filosofian tutkijat esittävät vain toisen 

periaatteen olevan merkityksellinen? Dag Hasse kannattaa ymmärryksen sisäistä 

abstrahointikykyä. Herbert Davidson painottaa mielenulkoisen aktiivisen 

intellektin emanaatiota. 3) Miksi Avicenna ylipäänsä katsoi ymmärryksen 

nousevan kahdesta vastakkaisesta periaatteesta? Miksi hän analysoi tarkasti 

abstraktioteorian sisäisiä aspekteja, ja toisaalla, jopa saman teoksen sisällä esittää 

vastakkaisen mallin?  Voisiko toinen teoria olla lähinnä tukemassa pääperiaatetta? 

Tutkimuksen metodina on systemaattinen analyysi. 

       Avicennaa pidetään yleisesti arabialaisen filosofian suurimpana edustajana. 

Lähi-idässä ja myös tätä laajemmalla alueella häntä on kunnioitettu nimeämällä 

yliopistoja, sairaaloita, katuja ja puistoja hänen nimensä mukaisesti.18 Avicenna 

oli myös tunnettu lääkäri. Hänen teostaan Lääketieteen kaanon opiskeltiin 

Euroopan yliopistoissa vielä 1600-luvulla.19 Euroopassa kiinnostus Avicennan 

filosofiaa kohtaan on ollut nousujohteista viimeiset kolmekymmentä vuotta. 

Suomessa Avicennan filosofian tutkimuksen saralla on edelleen hiljaista. 

Suomessa on kirjoitettu joitain artikkeleita Avicennan filosofiasta. Jaakko 

Hämeen-Anttila on kääntänyt Avicennan omaelämänkerran suomeksi.20 

Käsittääkseni Suomessa on aiemmin kirjoitettu yksi pro gradu –tutkielma, joka 

käsittelee Avicennan modaalilogiikkaa.21 Taneli Kukkonen, Jari Kaukua sekä 

Pekka Kärkkäinen lienevät tällä hetkellä Suomen ainoat varsinaiset Avicennan 

                                                
17 Hasse 2000, v-vii. 
18 Avicenna oli myös tunnettu lääkäri. Hänen lääketieteellisestä pääteoksestaan, Canon of 

Medicine käytettiin lääketieteellisen tiedekunnan tutkintokirjana Euroopan yliopistoissa vielä 

1600-luvulla. Siraisi 1987. 
19 Siraisi 1987. 
20 Hämeen-Anttila & Kukkonen 2001.  
21 Ekholm 1993. 
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filosofian tuntijat. Etenkin Jari Kaukua on Avicennan filosofian aktiivinen tutkija. 

Hän on kirjoittanut Avicennan käsityksestä itsetietoisuudesta.22  

 

Tutkielman lähteet ja tutkimuskirjallisuus 

Tutkielman päälähde on Avicennan teos Psychology (ar. Najat). Teos on 

laajemman kokonaisuuden toisen kirja kuudes osa. Koko teos on nimeltään Kitab 

al-Najat (Pelastumisen kirja; The Book of Salvation), jonka toinen kirja on 

omistettu fysiikan tutkimukselle. Fysiikan kirjan kuudes osa on nimeltään 

Maqala, josta yleisesti käytetään nimeä Najat. Pakistanilainen Avicennan 

filosofian tutkija Fazlur Rahman käänsi Najat:n englanniksi ja kirjoitti siihen 

kommentaarin. Rahmanin käännöskommentaari on nimeltään Avicenna´s 

Psychology. Vaikka päälähde on käännös, korpustekstissä ja viitteissä seuraan 

Rahmanin käyttämää arabiankielistä nimeä, Najat. 

       Avicennan tuotannon pääteoksena pidetään al-Shifa -nimistä laajaa kirjaa (ar. 

al-Shifa, Parantumisen kirja; lat. Sufficentiae). Teos on oikeastaan kirjasarja, sillä 

se kattaa lähes kaikki filosofisen tiedon alueet, joita tutkittiin antiikissa ja 

keskiajalla. Politiikka ja etiikka rajatuvat Shifan ulkopuolelle. Dimitri Gutas:n 

tutkimusten mukaan Avicenna kirjoitti pääteostaan noin viidentoista vuoden ajan 

vuosina 1016-1030.23 Keskiajalla Euroopassa Avicennan teoksista oli liikkeellä 

eri tasoisia käsikirjoituskopioita. Vuonna 1508 Venetsiassa julkaistiin Avicennan 

teosten latinankielinen kokoelma, Opera philosophica.24  

       Lähinnä Simone van Riet työn tuloksena vuosina 1968-1992 käännettiin 

Avicenna latinus -sarja. Se keskittyy metafysiikkaan ja luonnonfilosofiaan, johon 

myös psykologia sisältyy. Vuosina 1968-1972 van Riet toimitti kaksiosaisen 

Avicenna latinus – Liber de anima seu sextus de naturalibus. ”De anima” sisältää 

Shifan psykologian osuuden. Liber de anima seu sextus de naturalibus – Sielusta 

eli luonnonfilosofian kuudes osa. Teoksen latinannos ilmaisee psykologian 

osuuden tarkan paikan Avicennan pääteoksen sisällä. Avicenna järjesti Shifan 

samoin periaattein kuin aristoteelisessa perinteessä oli ollut tapana luokitella 

filosofian osa-alueita etenemisjärjestyksessä. Shifassa on neljä pääjaksoa: 

                                                
22 Jari Kaukua kirjoitti väitöskirjansa Avicennan käsityksestä subjektiivisuudesta (Avicenna on 

Subjectivity). Vuonna 2015 ilmestyi hänen teoksensa Self-Awareness in Islamic Philosophy.  

Subjektiivisuus tarkoittaa kognition subjektia – ajattelevaa yksilöä.  
23 Gutas 1988, 103-105. 
24 Hasse 2000, 317. 
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logiikka, fysiikka, matematiikka ja metafysiikka. De anima on toisen jakson 

kuudes kirja.25  

       Najat on itsenäinen, mutta lyhyempi teos kuin De anima. Najat:ssa 

käsitellään filosofisen psykologian teemoja lähes yhtä tarkasti kuin laajemmassa 

edeltäjässään. Avicenna kirjoitti Najat:n heti De animan jälkeen.26 Najat on 

tutkielman päälähteenä muutamasta syystä. Vaikka Avicenna latinuksen De anima 

on kriitiinen editio, keskiajan käsikirjoituskopiot ja arabian kielen taito eivät 

välttämättä olleet aina korkealuokkaista tasoa. Lisäksi Fazlur Rahman oli tunnettu 

islamilaisen klassisen filosofian tuntija. Hänen äidinkielensä oli arabia ja hän 

toimi pitkään Yhdysvalloissa sekä tutkijana että yliopisto-opettajana, joten hänen 

englannin kielen taitonsa oli moitteeton. De animaa käytetään ensimmäisessä 

luvussa. Najat:ssa Avicenna ei tuo paljoakaan esille sielun metafyysisiä 

lähtökohtia. Lisäksi Najat:ssa hän ei käsittele yhtä paljon sielun ja ruumiin välistä 

vuorovaikutusta tai sen muotoja kuin De animassa. Edellä mainittuja teemoja hän 

sisällytti De anima -teokseen, josta tutkielma lainaa joitain katkelmia 

käsitellessään sielun olemusta. 

       Muut lähteet ovat Avicennan Metaphysics (Metaphysics of the Healing), joka 

on al-Shifan neljäs ja päättävä osa. Metaphysics on arabia-englanti-

paralleelitekstinä. Muutamissa kohdissa on käytetty itsenäistä teosta Avicennan 

metafysiikasta: The Metaphysica of Avicenna (ibn Sina). Teos on Parviz 

Morewedgen kriittinen arabia-englanti-käännös-kommentaari. 

       Tutkielma analysoi Dag Hassen ja Herbert Davidsonin teesejä Avicennan 

kognitioteoriasta. Hassen tiivistä artikkelia Avicenna on Abstraction ja 

Davidsonin Avicenna-osuutta kirjastaan Alfarabi, Avicenna, and Averroes, on 

Intellct arvioidaan suhteessa tutkielman päälähteeseen. Hasse ja Davidson 

edustavat Avicennan kognitiokäsitysten vastakkaisia puolia. Muuta 

tutkimuskirjallisuutta edustavat: Jon McGinnis: Avicenna, Dag Hasse: Avicenna´s 

De anima in the Latin West, Robert Wisnovsky: Avicenna and the Avicennian 

Tradition, Robert Wisnovsky: Avicenna´s Metaphysics in Context, Dimitri Gutas: 

Avicenna and the Aristotelian Tradition, Rahmi Acar: Intellect versus Active 

Intellect: Plotinus and Avicenna. 

 

                                                
25 De animan fysiikkaan eli luonnonfilosofiaan kuuluvat kirjat ovat: 1. Fysiikka 2. Taivaasta 3. 

Syntymisestä ja häviämisestä 4. Meteorologia 5. Mineraaleista 6. Sielusta 7. Kasvioppi 8. 

Eläinoppi. Gutas 1988, 102. 
26 Rahman 1952, 1. 
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Kreikkalaisen filosofian ja arabialais-islamilaisen kulttuurin vaikutus 

Ex nihilo nihil fit – tyhjästä ei synny mitään. Jokainen elää jossain ympäristössä 

tiettynä aikana. Avicennan ajattelua muovasivat luonnollisesti ympäröivä 

todellisuus arvoineen, ideoineen, uskomuksineen ja käytäntöineen. Jotkin ideat 

hän hylkäsi, mutta jotkin aatteet ja filosofiset suuntaukset muokkasivat hänen 

ajattelunsa lähtökohtia. Avicennan sielukäsitystä voi kutsua hermeneuttiseksi. 

Tietyt kulttuuriset ja filosofiset taustatekijät määrittivät osaltaan Avicennan 

sieluteorian lähtökohtia, mutta eivät sen lopputulosta. Tässä alaluvussa esitetään 

lyhyesti Avicennan aikana ja häntä ennen vallinneita kulttuurisia ja filosofisia 

ideoita, jotka olivat osaltaan muovaamassa Avicennan ajattelun perusteita. 

       Pääasiassa Avicenna sai vaikutteita kahdelta suunnalta: kreikkalaisesta 

filosofiasta sekä arabialais-islamilaisesta kulttuurista. Kreikkalaisen filosofian 

vaikutuksen voi vielä jakaa Aristoteleen filosofiaan, peripateettiseen ja 

uusplatoniseen ainekseen. Peripateettisuus viittaa myöhäisantiikin filosofeihin, 

jotka katsoivat olevansa Aristoteleen työn jatkajia, mutta toisinaan heidän 

näkemyksensä poikkesivat oppi-isänsä ajatuksista.27 Usein syynä oli 

käsikirjoituskopioiden ja kommentaariperinteen vähittäinen loitontuminen 

Aristoteleen alkuperäisistä ajatuksista tai Aristoteleen filosofian sisäisten 

ristiriitaisuuksien yhteensovittaminen. Myöhemmin peripateettisuuteen sekoittui 

uusplatonisia aineksia. Aleksanteri Afrodisialaista (200-luvun alku) pidettiin 

myöhäisantiikissa merkittävimpänä Aristoteleen filosofian kommentaattorina.28 

Avicennan filosofian tutkijan Robert Wisnovskyn mukaan Avicenna ei 

todennäköisesti ollut tietoinen myöhäisantiikissa tapahtuneesta klassisen 

filosofian synteesistä, jonka hän vastaanotti satoja vuosia myöhemmin erilaisessa 

kulttuurisessa ja uskonnollisessa kontekstissa.29 Robert Wisnovsky esittää 

artikkelissaan Avicenna and the Avicennian Tradition: 

 

       Avicenna ei nähtävästi ollut tietoinen, että hänen näkemyksensä sielusta eroaa millään 

       merkittävällä tavalla Aristoteleen käsityksestä. Toisin sanoen Avicennan kantaa ihmisen 

       rationaalisen sielun erillisyydestä ei tule nähdä yrityksenä sovittaa Platonin käsitys osaksi  

       Aristoteleen filosofiaa. Sen sijaan se kannattaa nähdä kahden hermeneuttisen filosofisen 

       prosessin yhteenliittymänä, joka oli ollut meneillään viisisataa vuotta ennen Avicennan  

       syntymää.30 

 

                                                
27 Wisnovsky 2010, 100-102. 
28 Wisnovsky 2010, 101. 
29 Wisnovsky 2010, 97. 
30 Wisnovsky 2010, 97. 
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Kahdella hermeneuttisella prosessilla Wisnovsky tarkoittaa etenkin Aleksanteri 

Afrodisialaisen Aristoteles-tulkintaa sekä niin sanottua ammoniaanista synteesiä.  

Ammoniaanisella synteesillä Wisnovsky viittaa etenkin kahteen uusplatonistiin: 

Ammonius (k. noin 490), Hermiaan poikaan sekä Ammonius (k. 514), Prokloksen 

oppilaaseen. Kolmas merkittävä henkilö ammoniaanisessa synteesissä oli 

Philoponus (k. noin 570). Taustalla oli Aristoteleen kirjoitusten 

kontekstisidonnaisuus ja tulkinnanvaraisuus.31 Sielusta-teoksen kolmannessa 

luvussa Aristoteles jättää avoimeksi, onko aktiivinen järki ruumiista erillinen vai 

ei.32  

       Jo ennen kristinuskon tai islamin voimistumista Aleksanteri Afrodisialainen 

tulkitsi aktiivisen järjen olevan erotettavissa ihmisen potentiaalisesta järjestä. 

Tämä tulkintaperinne välittyi Avicennalle.33 Afrodisialainen oli peripateetikko. 

Hän yritti sovittaa keskenään sisäisesti tasapainoiseksi toisinaan vaikeasti 

yhdistettäviä Aristoteleen näkemyksiä. Wisnovskyn tutkimuksen mukaan 

ammoniaaninen synteesi tuli myöhäisantiikissa vallitsevammaksi 

tulkintaperinteeksi kuin varhainen Aleksanteri Afrodisialaisen peripateettinen 

Aristoteleen filosofian tulkinta.34 Ammoniaanisen synteesin myötä Avicenna 

todennäköisesti katsoi lukevansa suoraan Aristoteleen näkemyksiä, vaikka hän 

tulkitsi Aristotelesta peripateettisen ja uusplatonis-ammoniaanisen 

tulkintaperinteiden suodattamana. Edustava erimerkki on myös tutkielmaan 

sisältyvä analyysi sielun ja ruumiin erillisyydestä. Aristoteleen korpuksen 

kokonaiskuva viittaa ennemmin ruumiin ja sielun yhteyteen kuin myöhempään 

Aristoteleen filosofian lukutapaan, jossa sielu on selkeästi ruumiista erillinen 

entiteetti.35  

       Vielä muutamalla kreikkalaisperäisellä idealla oli vaikutusta Avicennan 

filosofisiin perusteisiin. Esimerkiksi Porfyrioksen (k. 309) ja Proklosen (k. noin 

485) vaikutuksesta Aristoteleen ja Platonin näkemyksiä voitiin tarkastella samassa 

kontekstissa. Yhteensovittaminen ei välttämättä ollut tarkoituksellista, vaan 

taustalla saattoi olla esimerkiksi yritys selventää tiettyä Aristoteleen filosofista 

käsitettä, jota myöhemmin tulkittiin platonisessa valossa. Porfyrios myös toimitti 

                                                
31 Aristoteleen filosofia ei ole suinkaan aina johdonmukaista. Aristoteleen filosofian tutkija tai 

kommentaattori, joka antaa Aristoteleen korpuksesta johdonmukaisen kuvan, ei anna siitä 

totuudenmukaista kuvaa. Esimerkiksi Aristoteleen kaksinaisesta suhtautumisesta laji- ja 

yksilömuotojen asemaan, vrt. Kategoriat ja Metafysiikka VII. Ks. tutkielman sivu 21. 
32 Aristoteles, Sielusta III. 5, 430a10-25. 
33 Tutkielman toisessa luvussa käsitellään aktiivista ja potentiaalista järkeä.  
34 Wisnovsky 2010, 97. 
35 Tätä aihetta käsitellään seuraavassa luvussa. 
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tunnetuimman uusplatonistin Plotinoksen (203-270) teoksen Enneadit. Proklos 

kirjoitti vaikutusvaltaisen tutkielman Platoninen teologia. Lisäksi hän kirjoitti 

kommentaarit Platonin teoksiin Timaios, Parmenides sekä Valtio. 

Myöhäisantiikissa kaksi Pseudo-Aristoteleen teosta kulki kreikka-arabia-

käännöksinä myös Avicennalle. Ensimmäinen oli Aristoteleen filosofia, joka oli 

Plotinoksen Enneadit-teoksen lukujen IV-VI parafraasi.36 Toinen oli Syiden kirja 

(lat. Liber de causis). Tämä teos oli arabialainen versio Prokloksen teoksesta 

Teologian elementit.37 Uusplatonismin ja Aristoteleen filosofian raja tuli yhä 

häilyvämmäksi.  

       Antiikissa ja keskiajalla teokset kulkeutuivat oppineiston sisällä 

käsikirjoituskopioina. Tämä lisäsi väärinymmärrysten, kopiointivirheiden ja 

uusien tulkintojen syntymistä. Kun sitä tapahtui kreikan kielen sisällä niin sitä 

tapahtui käännettäessä teoksia kieleltä toiselle. Osa Aristoteleen filosofisesta 

perinnöstä kulkeutui Avicennalle uusplatonismin sävyttämänä. Aristoteles käytti 

psykologiaan ja fysiikkaan liitettävää käsitettä entelekheia, aktuaalisuus. Termi 

tarkoitti teoksessa Fysiikka myös jonkin asian muutosta.38 Afrodisialainen ja 

myöhemmin toinen peripateetikko Themistius (n. 317-387) katsoivat entelekheia -

termin olevan vaikeasti ymmärrettävä. He käyttivät entelekheia-termin 

selventävänä synonyymina käsitettä teleiotes (kr. telos, päämäärä). Heille 

Aristoteleen psykologiassa ruumis ja sielu muodostivat selkeästi yhden 

kokonaisuuden sielun ollessa aktuaalisuus suhteessa ruumiiseen. Aktuaalisuus 

tarkoittaa eläväksi tekevää periaatetta.39  

      Ammoniaaniset uusplatonikot tulkitsivat tulevina vuosisatoina teleiotes-termin 

uudesta näkökulmasta. Plutarkhos Ateenalainen (350-430), Syrianus (k. 437) ja 

Proklos eivät katsoneet teleiotes-sanan olevan merkitykseltään sama kuin 

entelekheia, sielun aktuaalisuus, joka muodostaa ruumiin kanssa yhdelmän. 

Uuplatonisessa viitekehyksessä teleiotes liitettiin Aristoteleen oppiin neljästä 

syystä. Aristoteleen kehittämä neljän syyn opin avulla antiikissa ja keskiajalla oli 

tapana selittää tyhjentävästi, miksi jokin on sitä mitä on. Jollain on oltava 

materiaalinen, olemuksellinen, aikaansaava ja päämääräsyy.40 Uusplatonisessa 

filosofiassa päämääräsyy tuli irrotetuksi sen luonnonfilosofisesta (sielu-ruumis-

                                                
36 Parafraasi tarkoittaa tiettyä teosta, jonka joku toinen on kirjoittanut uudelleen omin sanoin. 
37 Morewedge 1992, 2. 
38 Aristoteles, Fysiikka III. 
39 Wisnovsky 2010, 99-101. 
40 Aristoteles, Fysiikka 2.3.; Metafysiikka 5.2. 



11 

 

yhdelmä) asiayhteydestä ja teleiotes liitettiin tiiviimmin psykologiseen 

kontekstiin. Uusplatonismissa sielu ei enää ollut ruumiin aktuaalisuus 

luonnonfilosofisessa mielessä, vaan sielulla ja ihmisen olemuksella oli ruumiista 

erotettavissa oleva päämäärä. Uusplatonisessa kontekstissa se oli ymmärryksen 

harjaantumisen avulla saavutettava mystinen yhtyminen (unio mystica)  

transendenttiseen Ykseyteen (kr. hen). Kaikki edellä käsitellyt seikat vaikuttivat 

siihen, että Avicennan saama käsitteistö oli häntä edeltävinä vuosisatoina 

muovautunut monitulkintaiseksi perinteeksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 

Avicenna olisi jäänyt pelkäksi Aristoteleen, peripateettisen tradition tai 

uusplatonisen filosofian kommentaattoriksi. Avicenna uudisti filosofiaa usealla 

osa-alueella, joita käsitellään tutkielman kuluessa. Yksi Avicennan anti 

filosofialle on hänen näkemyksensä sielun itsetietoisuudesta.41 

       Avicenna eli arabialais-islamilaisessa ympäristössä, joka luonnollisesti 

muovasi hänen maailmankuvaansa, ja johon oli yhdistynyt etenkin kreikkalaisen 

tiedollisen kulttuurin aineksia.42 Kreikkalaisen filosofian (ar. falsafa) 

opiskelemisen metodi kulkeutui arabialaiseen maailmaan. Filosofian opiskelu 

aloitettiin logiikalla, jota seurasivat luonnonfilosofia, matematiikka, astronomia, 

metafysiikka ja viimeisenä käytännöllinen filosofia sisältäen etiikan ja 

politiikan.43 Vaikka arabialaista filosofiaa harjoitettiin myös Averreoksen (1126-

1198)  jälkeen, 800-1100-lukuja voidaan kutsua arabialaisessa intellektuaalisessa 

kulttuurissa klassiseksi ajaksi.44 Tuolloin arabian kielelle käännettiin merkittävä 

määrä persialaisen, intialaisen ja kreikkalaisen kulttuurien keskeisimpiä ja 

edistyksellisimpiä teoksia ja aatteita.45 Käännösliike ei keskittynyt ainoastaan 

kreikkalaiseen ajatteluun, vaan arabialainen älymystö tutustui käännösten kautta 

myös muiden kulttuurien perinteisiin.46 Kulttuuriset taustatekijät ja arabialaisen 

oppineiston suorittama mittava kreikkalaisen filosofian kreikka-arabia- 

käännösprojekti antoi Avicennalle sen filosofisen käsitteistön, jonka varassa hän 

sekä syntetisoi että uudisti saamiaan filosofisia malleja.47 Jon McGinnis kirjoittaa: 

 
       Yksi ihmisen älyllisen kulttuurin suurimmista saavutuksista oli tuolloin arabialainen  

       käännösliike. Noin sadan vuoden aikana, käytännössä koko kreikkalainen tieteellinen ja  

                                                
41 Kaukua 2015. 
42 Lenn E. Goodmanin teos Avicenna sisältää kokonaisvaltaisen kuvauksen Avicennan 

nuoruudesta, koulutuksesta ja teoksista. Goodman 1992, 1-48. 
43 McGinnis 2010, 9. 
44 Adamson & Taylor 2010, 4-6. 
45 McGinnis 2010, 10. 
46 McGinnis 2010, 3-4. 
47 Gutas 1998. 
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       filosofinen korpus tuli joko käännetyksi tai siitä tehtiin yhteenvetoja arabian kielelle.  

       Suurimmaksi osaksi tämän tiedollisen kulttuurin ansiosta Avicenna kykeni tekemään oman  

       harvinaislaatuisen filosofisen synteesinsä.48 

 

Käännösprojektissa kreikkalaista tiedollisen kulttuurin teoksia ei suinkaan aina 

käännetty suoraan muslimien toimesta kreikasta arabian kielelle. Ensimmäiset 

kreikan filosofian ja tieteen kääntäjät olivat syyrialaisia ja syyrian kieltä puhuvia 

nestoriaaneja sekä jakobiittikristittyjä, jotka osasivat äidinkielensä lisäksi kreikan 

ja arabian kieltä. Myös kolmen monoteistisen uskonnon ulkopuolelta tulevia 

ryhmiä toimi kreikka-arabia-käännöstyön edistäjinä. Kreikkalaisesta kulttuurista 

ammentaneet sabiaanit osasivat kreikan kieltä. He käänsivät teoksia arabian 

kielelle Harranin kaupungissa, nykyisessä kaakkois-Turkissa. Joitain varhaisia 

käännöksiä tehtiin umaijadi-kalifaatin aikana (661-750), mutta varsinainen 

käännöstyö suoritettiin abbasidien tultua valtaan vuonna 750.49  

       Avicennan aikana vaikutti kaksi merkittävää kreikkalaiseen filosofiaan 

pohjatuvaa islamin varhaisvaiheen filosofian oppisuuntausta, joista etenkin 

falsafa-filosofian metodeja (ar. falsafa, filosofia) Avicenna hyödynsi osaksi 

näkemyksiään, ja johon puolestaan Avicennan filosofia toi sisällystä. Toinen oli 

kreikkalaista filosofiaa apunaan käyttävä teologinen kalam-koulukunta (ar. kalam, 

puhe). Tutkimuskirjallisuudessa ja laajemmin falsafaa on kutsuttu arabialaiseksi 

filosofiaksi ja kalamia teologiaksi. Teologian tieteen harjoittajia kutsuttiin 

mu´taziliiteiksi. Kalam oli keskittynyt ratkomaan uskonnollisia kysymyksiä 

aristoteelisen logiikan avulla.  

       Tarkemmin määriteltynä kalamia on kutsuttu spekulatiiviseksi teologiaksi tai 

uskonnolliseksi dialektiikaksi. Kalam-koulukunnan edustajat hyödynsivät 

logiikkaa käsitellessään esimerkiksi islaminuskon ilmoituksen teologian 

kysymyksiä. Näiden näkemysten edustajat kiistelivät oikeaoppisesta kreikkalaisen 

filosofian käyttötavasta islamilaisessa kulttuurissa. Falsafa-filosofit kutsuivat 

kalam:n edustajia dialektikoiksi. Filosofien mukaan teologit johtivat 

argumenttejaan jo valmiiksi hyväksytyistä premisseistä, eivätkä he sitoutuneet 

filosofiseen periaatteeseen, jossa ainoastaan sellainen on hyväksyttävää, joka on 

välttämättä tosi. Filosofien mukaan teologien harjoittama tutkimus oli dialektista, 

ei demonstratiivista.50 

                                                
48 McGinnis 2010, 10. 
49 Marmura 2002, 22. 
50 Marmura 2002, 33, viite 2. Ks. myös Marmura 2003, 15-21. Suomennos Kukkonen, Taneli. 
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Laajimmillaan arabialaisen klassisen kauden filosofiaan (falsafa) voi sisällyttää 

eri kulttuurien tieteiden antamat intellektuaaliset vaikutteet, arabialaisen 

kirjallisuuden ja lain tulkinnan, ja jopa islamilaisen teologian. Tarkemmin 

määriteltynä falsafa oli kreikkalaisen ja ennen kaikkea Aristoteleen filosofian 

siirtämistä osaksi arabialaista sivistystä. Avicennalla oli merkittävä vaikutus 

falsafan tulevaisuudelle. Avicennan filosofia tuli tunnetuksi lyhyessä ajassa.51 

Hossein Ziai kirjoittaa: 

 

       Aikaisemman kauden filosofeista Avicennalla oli suora ja kestävä vaikutus tuleville 

       filosofisille koulukunnille ja oppisuuntauksille. Avicennan filosofian rakenne - esimerkkeinä 

       kaksi hänen pääteostaan, al-Isharat wa al-tanbihat sekä al-Shifa,-, filosofinen kieli ja  

       tekniikka määrittivät koko filosofian holistisen rakenteen, johon on suhtetutettu hänen     

       jälkeensä tulleita sekä arabialaisia että persialaisia kirjoituksia on arvioitu.52 

 

Tässä luvussa mainitut ja Avicennan aikana vallinneet filosofiset ja kulttuuriset 

ajattelumallit loivat pohjaa Avicennan kokonaisnäkemykselle ja filosofian 

perspektiiville. Avicennan jälkeen tulleet filosofit hakivat filosofisen ilmaisun 

mallia Avicennan teoksista. 

       1000-1100-luvuilla falsafa ja kalam suurimmaksi osaksi syrjäytettiin 

ash´ariittisen koulukunnan toimesta.53 Merkittävin yksittäinen ash´ariittisen 

koulukunnan edustaja oli al-Ghazali (1058-1111).54 Hän arvosteli muun muassa 

Avicennan filosofisia näkemyksiä. Al-Ghazali kritisoi Avicennan käsityksiä 

ruumiin kuolemasta. Lisäksi hänen mukaansa Avicenna katsoi Jumalan tiedon 

kohdistuvan yleiseen, ei partikulaariseen, esimerkiksi yksittäiseen ihmiseen. Al-

Ghazalin mielestä tällaiset näkemykset eivät voineet olla islamin opin mukaisia.55 

Islamin traditionalistien, teologien ja filosofien välillä käytiin tulevaisuuden 

kannalta merkittävä valtataistelu oikeasta opista ja laajemmin, minkälaista on 

oikeaoppisen ajattelun ja ilmoituksen suhde. Noin tuhat vuotta sitten määriteltiin 

uskonnon ja tieteen rajoja, jotka vaikuttavat myös nykyaikana. Vaikka teologia ja 

filosofia lähes syrjäytettiin, arabialaisessa maailmassa Avicennaa ei ole unohdettu, 

                                                
51 McGinnis 2010, 10-16. 
52 Ziai 2010, 403. 
53 Sunnalainen ash´ariittinen koulukunta sisältyi alun perin kalam-teologiaan, mutta siitä kehittyi 

oma suuntaus, joka kääntyi kalamia vastaan. Ash´ariitit on saanut nimensä al-Ash´arin (k. 935) 

mukaan. Kalam-teologian oppineet, mu´taziliitit hävisivät lopulta kamppailun oikeaoppisesta 

teologiasta sunnalaisille traditionalistisille ja konservatiivisille hadith-oppineille. Avicennan 

aikana ja hieman hänen jälkeen islamissa määriteltiin kuta kuinkin teologian ja filosofian suhde. 

Tästä eteenpäin Koraania on pidetty luomattomana, ja järki on alistettu ilmoitukselle. Filosofia ja 

teologia eivät kadonneet, mutta menettivät suurimmaksi osaksi merkitystään. Shiialaisuus on 

jatkanut  mu´taziliittien perinnettä. Hämeen-Anttila 2004, 137-140. 
54 Al-Ghazalin teos Jumalan 99 kaunista nimeä (Suom. Kukkonen, Taneli, 2004) keskittyy 

filosofian ja teologin keinoin arvioimaan ihmisen mahdollisuutta saada tietoa Jumalasta.  
55 Marmura 2002, 25. 
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vaan häntä pidetään arabialaisen intellektuaalisen kulttuurin suurimpana 

edustajana. 

 

Tutkielman rakenne 

Ymmärryksen toimintojen selvittäminen kuului antiikissa ja keskiajalla 

filosofiseen psykologiaan, joka sisältyi sielututkimuksen (lat. scientia de anima) 

alaan.56 Sielun tutkimus puolestaan kuului luonnonfilosofian eli fysiikan piiriin.57 

Taustalla oli Aristoteleen filosofiaan juontuva tieteiden luokittelun tapa.58  

Aristoteleen vaikutuksesta Avicenna katsoi elävän olevan sielullista. Elävillä 

olioilla on olemistapansa mukaisia kykyjä. Korkein sielun kyky on ymmärrys. Se 

erottaa ihmiset muista eläimistä. Tutkimus ymmärryksen perustasta on samalla 

tutkimusta sielusta. 

       Ensimmäisessä luvussa analysoidaan Avicennan käsitystä sielusta. Luku 

pohtii ensinnäkin, miten Avicenna perusteli sielun metafyysisesti: mikä sielu on? 

Miten sielu määritellään? Katsoiko Avicenna sielulla olevan ruumiista erillisiä 

toimintoja? Lisäksi pohditaan sielun kykyjä sekä analysoidaan, mikä kyky on. 

Kun sielulla on olemassa kykyjä, onko sillä aktuaalisuuksia? Mitä aktuaalisuus 

tarkoittaa? Kun Avicenna katsoi ymmärryksen olevan yksi sielun kyky, mikä on 

sielun ja ymmärryksen suhde ruumiiseen? Ensimmäisessä luvussa avataan 

tutkielman filosofinen ydintermistö.  

       On huomioitava teknisen termistön asettama haaste. Vierasperäisten sanojen 

suomennosten ja käsitteiden merkitysala ei välttämättä ole aina käännettävissä. 

Useiden Avicennan filosofisten termien lähtökohtana on antiikin (attikan) kreikan 

kieli, Aristoteleen käyttämä kieli. Luonnollisesti Aristoteleen teokset saavuttivat 

Avicennan vasta monimutkaisen käännös- ja kommentaarikirjallisuuden kautta. 

Tulkinnan vaikeutta ei lisää pelkästään eri kielten merkitysrakenteet, vaan myös 

koko ympäröivä todellisuus, johon kuuluvat esimerkiksi käsitykset siitä, mikä on 

ajateltavissa olevaa ja mahdollista.59 Myös kulttuuriset käytännöt muovaavat niitä 

kielellisiä puitteita, joiden varassa todellisuutta hahmotetaan. Avicenna kirjoitti 

pääasiassa arabiaksi, mutta myös äidinkielellään persiaksi. Käsitteiden tarkkaan 

                                                
56 Vidal 2011, 3. 
57 Gutas 1988, 102. 
58 Hasse 2010, 3-26. 
59 Tietyn aikakauden ajatustottumukset ja tiedollisen kulttuurin ennakkoehdot ovat asettaneet rajat, 

joiden puitteissa oleva on saatettu ajattelun kohteiksi. Keskiajan logiikan eri vaiheita, ks. Knuuttila 

1993. 
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filologiseen tai etymologiseen analyysiin ei voi syventyä tämän tutkielman 

puitteissa.60 

       Tutkielman pääasiallinen analyysi suoritetaan luvuissa kaksi, kolme ja neljä, 

Näissä luvuissa käydään ensin läpi abstraktioteorian tausta, joka hahmotetaan 

tutkielman päälähteen, Najat-teoksen kautta. Kolmannen luvun alussa 

analysoidaan emanaatiota. Tämän jälkeen esitetään Dag Hassen ja Herbert 

Davidsonin näkemykset, joissa Hasse kannattaa ymmärryksen abstraktioteoriaa ja 

Davidson korostaa emanaatiomallia. Toisessa ja kolmannessa luvuissa 

referoidaan, lainataan ja analysoidaan systemaattisesti Avicennan teosta Najat ja 

käsitellään Hassen ja Davidsonin tekemiä tulkintoja Avicennan 

kognitiokäsityksistä.  

       Tutkielman toinen pääluku, Abstraktioteoria, selvittää tekijöitä, joiden varaan 

abstraktioteoria rakentuu. Ensimmäisessä luvussa käsitellään sielun metafysiikan 

lisäksi sielullisten olioiden kykyjä. Monet sielun kyvyt sisältyvät 

abstraktioteoriaan. Ensimmäisessä luvussa käsitellään sielun kykyjä, jotka eivät 

sisälly abstraktioteoriaan. Toisessa luvussa sielun kykyjen ryhmistä analysoidaan 

ulkoisia ja sisäisiä aisteja sekä teoreettisen ymmärryksen kyvyn toimintaa. 

Luvussa hahmotetaan vaiheittain, miten mielenulkoisen todellisuuden fyysinen 

objekti rakentuu eri vaiheiden kautta käsitteenä osaksi ihmismielen rakennetta. 

Avicenna katsoi, että ulkoisen todellisuuden aineellisen objektin muoto siirtyy 

ulkoisten ja sisäisten aistien kautta osaksi ymmärrystä. Luvussa Abstraktioteoria 

selvitetään mitä muoto tarkoittaa, ja onko kyseessä sama muoto, kun se on 

ulkoisissa aisteissa tai kun se on ymmärryksessä. Ensimmäisenä tutkitaan ulkoisia 

aisteja. Luvussa esitetään, miten Avicennan mukaan ulkoiset aistit vastaanottavat 

informaatiota maailmasta. Ulkoisten aistien käsittelemä informaatio siirtyy 

eteenpäin.    

       Abstrahointiprosessin seuraavan vaiheen lähtökohta perustuu jälleen 

Aristoteleen filosofiaan. Hän katsoi ulkoisten aistien ja ymmärryksen väliin 

jäävän toimintoja, joita ei voi asettaa osaksi kumpaakaan ryhmään.61 Näitä ovat 

esimerkiksi yhteisaistin ja kuvittelukyvyn toiminnot, joita Aristoteles käsitteli 

asettamatta niitä systemaattisesti osaksi mitään tiettyä kykyjen ryhmää. 

Myöhemmin näitä alettiin kutsua sisäisiksi aisteiksi. Avicenna kirjoitti 

                                                
60 Avicennan Aristoteles-käännösvastineista, ks. Morewedge 1973, 293-325. 
61 Aristoteles käsittelee yhteisaistia Sielusta III. 2, ja kuvittelukykyä III. 3. Ks. myös Kärkkäinen 

2008, 123-125. 
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kattavimman kuvauksen sisäisten aistien kyvyistä, jolla oli vaikutusta myös 

keskiajan latinankieliseen filosofiaan.62  

       Toisen pääluvun kolmas osa käsittelee ymmärrystä. Luku on jakaantunut 

kahteen alalukuun, josta ensimmäisessä hahmotetaan ymmärryskyvyn 

potentiaalisuuden käsitettä. Termi potentiaalisuus nousee peripateettisen tradition 

suhteesta Aristoteleen teokseen Sielusta. Luvussa jäsennetään, mitä Avicenna 

tarkoitti ymmärryskyvyn potentiaalisuudella. Jälkimmäinen alaluku keskittyy 

selvittämään, mitä tarkoittavat ymmärryskyvyn aktuaalisuus ja aktiivinen 

intellekti. Luvussa tuodaan esiin Aristoteleen Sielusta-teoksen kolmannen luvun 

monitulkintainen historia.  

       Abstraktio ja emanaatio on kolmas luku. Se sisältää kaksi päälukua, joista 

jälkimmäisessä on kaksi alalukua. Ensimmäisessä luvussa käydään läpi mitä 

emanaatio tarkoittaa. Luvussa myös selvitetään lyhyesti transendenttisen 

kosmoksen rakenne sekä jäsennetään, miten maailma ja sen fysiikka eroavat 

kosmologiasta, josta puolestaan kaiken liikkeen periaatteena oleva Jumala 

poikkeaa. Toinen alaluku, Abstraktio ja emanaatio on merkittävä. Siinä tuodaan 

esille Dag Hassen ja Herbert Davidsonin näkemykset. Tutkielma esittää heidän 

näkemyksensä joko abstraktioteorian tai emanaatiomallin puolesta sellaisina kuin 

he ovat sen tutkielmissaan esittäneet. 

       Neljännessä luvussa Hassen ja Davidsonin käsityksiä arvioidaan suhteessa 

tutkielman päälähteeseen, Najat-teokseen. Ensimmäisessä alaluvussa analyysi 

kohdistuu Davidsonin tulkintaan Avicennan näkemyksestä kognition perustasta. 

Toinen alaluku analysoi Hassen väitteiden kantavuutta. Kolmannessa esitetään ja 

perustellaan tutkielman oma näkökulma sekä esitetään tutkielman teesi.  

       Viides ja tutkielman päättävä luku ennen yhteenvetoa avaa koko tutkielman 

kantavan teeman, ymmärryksen perustan osaksi antiikissa ja keskiajalla käytyä 

keskustelua kognitiosta. Kun Avicennan kognitioteoria asetetaan osaksi laajempaa 

filosofian historiallista skeemaa, Avicennan ehkä erikoisilta vaikuttavat 

näkemykset tulevat ymmärrettävimmiksi. Luku tuo esille, mitä tekijöitä yleisesti 

pidettiin antiikissa ja keskiajalla ymmärryksen lähteinä. Kognition perustan lisäksi 

luvussa esitetään, mihin Avicennan mukaan ajattelu kohdistuu sekä miksi 

kognition periaatteet ovat esitetyn kaltaiset.  

 

 

                                                
62 Di Martino 2007, 17-26. 
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1. TUTKIELMAN FILOSOFINEN KONTEKSTI 

Tutkielman keskeisenä tehtävänä on selvittää Avicennan käsitys ymmärryksen 

ensisijaisesta lähteestä. Onko ymmärryksen perusta ihmisen ulkopuolisessa 

vaikuttajassa vai onko ymmärryksen lähde ihmisen omissa kyvyissä?63 

Aristoteleen näkemyksiin pohjautuen antiikissa ja keskiajalla katsottiin usein 

sielullisten olioiden omaavan erilaisia kykyjä.64 Näkemystä on kutsuttu 

fakulteettipsykologiaksi (lat. facultas, kyky).65 Ymmärrys on Avicennan mukaan 

sielun korkein kyky, koska se kohdistuu pysyvään ja aineettomaan. Avicenna 

tiivistää teoreettisen ymmärryksen tehtävän teoksessaan Najat:  

 

       Teoreettisen kyvyn tehtävä on vastaanottaa materiasta abstrahoituja yleiskäsitteiden  

       vaikutelmia.66 

 

Sielun olemuksen, kykyjen ja aktien selvittäminen oli Avicennalla keskeisellä  

sijalla hänen filosofiassaan.  

       Antiikissa ja keskiajalla vaikutti kaksi toisistaan poikkeavaa filosofista 

traditiota. Näkemyserot koskivat useita filosofian osa-alueita, koska näiden 

perinteiden näkemykset muun muassa tiedon kohteista olivat erilaisia. Toinen on 

platoninen subjektifilosofian perinne ja toinen on aristoteelinen 

luonnonfilosofinen traditio.67 Nämä toisistaan poikkeavat perinteet lähestyivät eri 

perspektiiveistä filosofian keskiössä olevaa kysymystä, miten todellisuudesta 

saadaan totuudenmukaista tietoa. Subjektifilosofian68 mukaan tietoa saadaan 

ensisijaisesti analysoimalla ymmärryksen ja ideoiden suhdetta. Koska koettu 

maailma on muutoksenalainen, niin totuus saavutetaan lähtökohtaisesti järjen 

avulla. Platonisessa perinteessä aistimaailman katsottiin olevan toissijaista. 

                                                
63 Kognition synonyymeinä käytetään ymmärrystä, järkeä ja intellektiä. 
64 Ennen Aristoteleen filosofian renesanssia 1100-1200-luvuilla oli olemassa muita psykologisia 

teorioita. Tunnetuin oli augustinolainen illuminaatio-oppi, jota fransiskaanit kannattivat 

keskiajalla. Illuminaatio-oppi sisälsi käsityksen, jossa Jumala valaisee eli illuminoi ihmisen sielua. 

Ennen Aristoteleen käännösprojektia fakulteettipsykologia tuli tunnetuksi varsinkin Avicennan 

teoksien kautta. Aristoteleen filosofian renesanssilla tarkoitetaan n. 1150-1250-luvuilla 

tapahtunutta Aristoteleen teosten käännösprojektia joko arabian kielen kautta tai suoraan kreikan 

kielestä latinaksi. Ks. Dod 1982, 74-79. 
65 Vidal 2011, 74-75. 
66 ”The function of the theoretical faculty is to receive the impressions of the universal forms 

abstracted from matter (Najat V, 33).” Abstrahoiminen tarkoittaa eristämistä. Esimerkiksi 

yksittäisestä hevosesta ajatteluaktin tuloksena abstrahoidaan sen yksittäiset piirteet. Jäljelle jää 

hevosen yleiskäsite, hevosen olemus. 
67 Lagerlund 2007, 5; Sihvola 2006, 171-172. 
68 Subjektifilosofiaksi kutsutaan tietoteoreettista ja mielenfilosofista näkemystä, jossa korostetaan 

ajattelevan subjektin kykyä saavuttaa oman ajattelunsa turvin totuudellinen kuva todellisuudesta. 
Aistitietoa ei välttämättä kumota, mutta se on toissijaista. Subjektifilosofiaa ovat tietoteoreettisissa 

kysymyksissä edustaneet mm. Parmenides, Platon, Plotinos, Augustinus (347-430) ja Descartes 

(1596-1650). Aristoteelista perinnettä edustaa muun muassa Tuomas Akvinolainen (1224-1274).  
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Aristoteelikot puolestaan korostivat aistihavaintojen merkitystä, ja vasta 

havaintokokemuksen jälkeen järki kykenee muodostamaan todellisuutta vastaavan 

mallin ymmärryksen avulla.  

       Subjektifilosofian ja aristoteelisen perinteen näkemyseroissa on kysymys 

peräti koko filosofian historiaa muokanneesta ajattelutapojen vastakkaisuudesta 

aina filosofian syntyhetkistä moderniin aikaan.69 Erilaiset todellisuuskäsitykset 

koskivat myös näkemyksiä sielusta. Uusplatonismissa painotettiin sielun 

erillisyyttä ruumiista. Aristotelismissa oli taipumusta pitää sielun ja ruumiin 

yhteyttä kiinteämpänä, usein jopa välttämättömänä.70 Sekä Aristoteleen teokset 

että uusplatonismi vaikuttivat Avicennan ajattelun ennakko-oletuksiin filosofian 

kontekstista ja tehtävästä. Lisäksi Avicennan filosofiseen reseptioon vaikutti 

Aristoteleen filosofiasta ammentanut peripateettisuus. Arabialaisen kulttuurin 

sisältä päin Avicennaan vaikuttivat al-Kindi ja etenkin al-Farabi.71  

       Avicennan oli otettava huomioon myös Koraanin ilmoituskäsitykset, vaikka 

Avicennan päämääränä oli selvittää filosofiset tutkimusongelmat filosofisen 

käsitteistön avulla tukeutumatta teologiaan tai uskonnollisiin doktriineihin. 

Kuitenkin monoteistisen maailmankuvan vaikutus näyttää heijastuvan Avicennan 

filosofisissa kirjoituksissa implisiittisesti.72 Vaikka Avicenna vastaanotti erilaisia 

lähestymistapoja sielun olemuksesta, on hänen näkemyksensä sielusta enemmän 

kuin pelkkä synteesi edeltäjiensä käsityksistä. Avicenna oli itsenäinen ajattelija, 

jonka filosofia vaikutti keskiajan latinankielisen Euroopan filosofiaan.73  

Avicennan filosofian tutkija Dag Hasse katsoo Avicennan vaikuttaneen Euroopan 

keskiajan käsityksiin ymmärryksestä neljällä tavalla.74 Näitä voi tarkastella yhden 

teeman yhteydessä, sillä ne kaikki liittyvät teoreettisen ymmärryksen periaatteiden 

selventämiseen. Ensimmäinen koskee teoreettisen ymmärryksen neljän operaation 

analyysia.75 Toinen käsittelee ymmärryksen abstrahointikykyä. Kolmanneksi 

Euroopan keskiajan filosofiaan vaikutti, miten ihmisen ymmärrys on yhteydessä 

                                                
69 Lagerlund 2007, 5. 
70 Acar 2003, 70-73; Aristoteles, Sielusta II. 1, 412a15-19. 
71 McGinnis 2010, 10-16. 
72 Voi kysyä, olisiko Avicenna lainkaan yrittänyt selvittää sielun itsetietoisuutta, ellei sielun 

kuolemattomuuden ajatus olisi ollut keskeinen islaminuskossa. 
73 Wisnovsky 2010, 127-133. 
74 Hasse 2000, 175. 
75 Ymmärryksen operaatioista kolme on potentiaalisia ja neljäs aktuaalinen. Potentiaaliset 

operaatiot kuvaavat ihmisen ymmärryskyvyn kehittyneisyyden tasoa. Neljännessä operaatiossa 

ymmärrys on aktiivinen. Ymmärryksen eri operaatioita käsitellään luvussa kaksi, Abstraktioteoria. 



19 

 

mielenulkoiseen aktiiviseen intellektiin. Neljäs on ymmärryksen intuitio.76 Hassen 

mainitsemista kohdista tutkielmassa käsitellään tiiviisti kolmea neljästä, erityisesti 

Avicennan näkemys ymmärryksen abstrahointikyvystä on tutkielman kannalta 

olennainen. Tutkielman toisessa luvussa selvitetään, mitä tarkoitetaan 

ymmärryksen operaatioilla sekä miten ihmisen ymmärrys on yhteydessä 

aktiiviseen intellektiin. Samassa luvussa käsitellään myös lyhyesti, mistä 

ymmärryksen intuitiossa on kysymys. Kun tutkielma selvittää, miten Avicenna 

näki ymmärryksen erityisteemojen liittyvän toisiinsa, jäsennetään samalla 

Euroopassa keskiajalla vallinneiden kognitiokäsitysten taustaa. Arabialaisessa 

kulttuurissa Avicennan jättämä intellektuaalinen perintö on jatkunut 

katkeamattomana nykyaikaan asti.77  

 

1.1. Sielun metafysiikka 

Nykyaikana sielun ajatellaan olevan jonkinlainen henkinen tai hengellinen 

entiteetti.78 Usein jää määrittämättä, mitä sielulla itse asiassa tarkoitetaan. Sielulla 

viitataan minuuteen, identiteettiin, persoonaan tai jonkinlaiseen aineettomaan 

olevaan, joka on muuta ja erilaista kuin aineellinen ruumis. Ennen modernien 

filosofian osa-alueiden syntyä 1800-luvulla, yliopistoissa opiskeltiin sielutiedettä 

(lat. scientia de anima), jolla tarkoitettiin filosofista psykologiaa. Nykyään 

mielenfilosofia, psykologia, kognitiotiede sekä jotkin luonnontieteen osa-alueet 

tutkivat teemoja, jotka ennen kuuluivat laaja-alaisen sielutieteen piiriin.79  

       Platon katsoi sielun koostuvan kolmesta eri tehtäviin suuntautuneesta 

osasta.80 Aristoteles oli samaa mieltä Platonin kanssa sielun hierarkisuudesta, 

mutta Aristotetes uudisti Platonin luomaa mallia merkittävästi. Sekä Platon että 

Aristoteles katsoivat, että järkeään käyttämällä ihminen saa todellista tietoa 

maailmasta, mutta heidän näkemyksensä tiedon kohteista poikkesivat toisistaan.  

Aristotelesta seuraten, Avicenna katsoi sielulla olevan erilaisia ja eritasoisia 

kykyjä, joilla on mahdollisuus toteutua eli aktualisoitua.81 Kyvyt toimivat aktien 

perustana. Ennen kuin tutkielmassa käsitellään sielun kykyjä ja akteja, on 

                                                
76 Avicennan katsoi joidenkin harvojen omaavan intuition kyvyn. He kykenevät intuitiivisesti 

löytämään syllogismin välitermin. Syllogismit ja välitermi liittyvät aristoteeliseen logiikkaan, jota 

Avicenna käytti usein tutkimuksiensa tukena. Ks. Gutas 2001, 1-38. Haaparanta 1998, 383. 
77 Wisnovsky 2010, 92-93. 
78 Entiteetti tarkoittaa mitä tahansa ymmärryksen kohteena olevaa oliota, asiantilaa, tapahtumaa, 

ylipäänsä olevaa, jonka voi tavoittaa ajattelun keinoin.  
79 Vidal 2011, xi-xiii. 
80 Platon, Valtio 4. 436a-440a. 
81 Aristoteles, Sielusta II. 1. Sihvola 2006, 172. 
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analysoitava Avicennan metafyysisiä taustaoletuksia sielusta. Mikä sielu 

Avicennan mukaan on? Mikä on sielun suhde ruumiiseen? Vaikuttaa ettei sielua 

voi kohdentaa mihinkään. Mikä tai mitkä olivat Avicennan käyttämät 

tutkimusmetodit? Minkälainen oli Avicennan käyttämä tekninen termistö? 

Avicenna kuvasi sielua luonnonfilosofisesti aistien, kykyjen ja aktien kautta, 

mutta toisaalta sielu on Avicennan mukaan olemuksellisesti jotain toisenlaista.    

       Avicenna käytti etenkin Aristoteleen psykologiasta, metafysiikasta ja 

fysiikasta tuttuja käsitteitä määrittäessään sielua ja sen toimintoja.  Tärkeimpiä 

Avicennan käyttämiä sielua määrittäviä käsitteitä olivat: substanssi (kr. ousia), 

aksidenssi (kr. symbebekos, lat. accidens), aine (hyle; materia), muoto (kr. eidos, 

lat. forma), potentiaalisuus (dynamis), aktuaalisuus (energeia, entelekheia) sekä 

olemus (to ti en einai; lat. quidditas, haecceitas). Näitä ja muita ydintermejä 

analysoidaan niiden tullessa tutkielmassa ajankohtaisiksi. Ensimmäisenä luvussa 

käsitellään sielun substantiaalisuutta eli olemuksellisuutta. Tämän luvun 

keskeisimmät termit, sielu ja olemus vaikuttavat olevan vaikeasti määriteltäviä 

käsitteitä. Mitä olemus tarkoittaa?  

       Esimerkiksi ihmisen olemus on sitä, mitä ihmisenä oleminen tarkoittaa. 

Tiettynä ihmisyksilönä oleminen tarkoittaa sitä, mitä juuri tuona ainutkertaisena 

yksilönä olemiseen sisältyy. Avicennan sieluteorialle tärkeää olemuksen käsitettä 

Aristoteles määrittelee teoksensa Metafysiikka seitsemännessä kirjassa. Olemusta 

ei voi määritellä Aristoteleen filosofian yhteydessä tarkkarajaisesti, vaan käsitteen 

käyttöala vaihtelee kontekstin mukaan. Ihmisen olemus on sitä, mitä ihmisenä 

oleminen tarkoittaa erotuksena esimerkiksi hevosen olemuksesta, hevosuudesta.  

       Aristoteles formuloi lajiolemuksen suvun, lajin ja erottavan tekijän käsittein. 

Ihminen on rationaalinen eläin. Ihminen on eläinsukuun (genus) kuuluva laji 

(species), jonka muista lajeista erottava tekijä (differentiae) on rationaalisuus. 

Myös lajin yksilöllä on olemus, joka erottaa yksilön kaikista muista saman lajin 

edustajista.82 Avicenna katsoi, että ymmärrys ei ole sama kuin olemus, koska 

ymmärrys on kyky, ja sielu on olemuksellisesti aktuaalinen. Ymmärrys on sielun 

                                                
82 Varhaisessa teoksessaan Kategoriat Aristoteles vaikutti ajattelevan, että on sekä laji- että 

yksilöolemuksia. Myöhäisemmässä Metafysiikka-teoksessa hän ei enää käyttänyt kahta eri 

olemuskäsitettä, vaan on yksilöitä, jotka sisältävät myös lajiolemuksen. Myöhemmin 
yksilöolemuksia alettiin kutsua ensimmäisiksi substansseiksi ja lajiolemuksia toisiksi 

substansseiksi. Ks. Metafysiikka I. Euroopan keskiajan metafysiikassa lajiolemuksia kutsuttiin 

termillä quidditas, mikyys. Haecceitas, tämyys käsite kohdistettiin yksilöolemuksiin. Näiden 

käsitteiden alkuperä on liitetty Duns Scotuksen (1265-1308). Keskiajan filosofian tutkijan John 

Marenbonin mukaan Scotuksen tekemän jaon taustalla olisi vaikuttanut Avicenna. Ks. Marenbon 

2007, 282-284. 
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korkein kyky. Se ei kuitenkaan selitä olemusta. Käsite olemus on tutkielmassa 

keskeinen, sillä tämän aristoteelisen käsitteen avulla Avicenna selittää 

abstraktioteorian prosessin ulkoisista aisteista ymmärrykseen. Abstraktioteorian 

yhteydessä olemuksen voi ilmaista olevan myös muoto. Aristoteles kirjoittaa 

olemuksesta seuraavasti teoksessaan Metafysiikka: 

 

       Kunkin asian olemus on se, minkä sen sanotaan itsessään olevan, sillä eihän sinun olemisesi 

       ole samaa kuin olla sivistynyt, koska et itsessäsi ole sivistynyt. Kyse on siis siitä, mitä olet 

       itsessäsi.83 

 

Usein Aristoteles yhdisti olemuksen substanssin, muodon ja joskus 

aktuaalisuuden käsitteisiin.84 Substanssi tarkoittaa itsenäistä, muista erottuvaa 

oliota. Substanssilla on erilaisia aksidensseja, ominaisuuksia, mutta ne eivät 

määritä, mitä substanssi olemukseltaan, itsessään on.85 Muoto liittyy kiinteästi 

Aristoteleen Sielusta-teoksessa käytettyyn terminologiaan ruumiin ja sielun 

suhteesta. Ruumis antaa sielulle materian ja sielu on ruumiin muoto. Sielu antaa 

ruumis-sielu-yhdelmälle sen ainutkertaisen olemassaolon tavan, jota voi kutsua 

myös olemukseksi tai ainutkertaiseksi substanssiksi. Tämän kaltaista kuvausta 

kutsutaan hylomorfiseksi (kr. hyle, aine; morfe, muoto) käsitykseksi. 

Hylomorfismiin liittyy läheisesti Aristoteleen esittämä oppi neljästä erilaisesta 

syytyypistä, joiden avulla voidaan selittää, miksi jokin on jotain.86 Aristoteelisessa 

filosofiassa materian suhde muotoon on läheinen. Taustalla on ajatus sielullisten 

olioiden syntymisestä ja häviämisestä.87  

        

1.2. Sielun dualistinen luonne 

Avicenna hyödynsi Aristoteleen luomaa terminologiaa määritellessään sielun 

olemusta, mutta hän myös käytti käsitteitä Aristotelesta poikkeavalla tavalla.88 

Avicennan käsitys sielusta oli dualistinen. Sielun luonnonfilosofinen näkökulma 

on hyödyllinen, mutta ei selitä mitä sielu olemukseltaan on. Luonnonfilosofialla 

tarkoitetaan antiikin ja keskiajan luonnontutkimusta. Tutkimusmenetelmänä oli 

                                                
83 Aristoteles, Metafysiikka VII. 4, 1029b14-17. 
84 Aristoteles, Metafysiikka VII, 17; Metafysiikka VII. 3, 1028b33-36:”Sanalla substanssi on, ellei 

useampia, ainakin neljä eri pääasiallista käyttöä, sillä jonkin substanssina näytettään pidettävän 

olemusta, universaalia, sukua sekä vielä neljänneksi ja näiden lisäksi substraattia.” 
85 Kategoriat-teoksessa Aristoteles jakoi olevan kymmeneen kategoriaan, joista ensimmäinen ja 

tärkein on substanssin kategoria. Muut yhdeksän kategoriaa sisältyvät tai ovat suhteessa 

substanssin kategoriaan. Aristoteles, Kategoriat 4. 
86 Aristoteles, Fysiikka 2.3.; Metafysiikka 5.2. 
87 Sielusta II. 1, 413a3-5. 
88 Aristoteles esittää kolme eri sielun määritelmää teoksessa Sielusta II.1. 
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empiiriset havainnot, joiden avulla luonnon olioista ja niiden ominaisuuksista 

johdettiin yleisiä periaatteita.89 Kun sielun katsottiin olevan ruumiin muoto, niin 

luonnonfilosofian menetelmin voitiin tutkia myös sielun olemusta. Aristoteleen 

psykologiaa käsittelevä pääteos on Sielusta. Hänen olettaisi teoksessaan 

hahmottavan ymmärryksen periaatteita. Sen sijaan Sielusta-teos keskittyy 

suurimmaksi osaksi aistitoiminnan kuvaamiseen.90  

       Toisaalta Avicenna käytti hylomorfisia käsitteitä kuvatessaan sielua, mutta 

Avicenna määritteli sielun olemuksen uudella tavalla. Avicenna seurasi 

Aristoteleen luonnonfilosofista määritelmää siltä osin kuin sielun toimintoja 

kuvattiin aristotelismissa osana ruumis-sielu-yhdelmää. Tuolloin yhdelmä on 

luonnontutkimuksen alainen. Sielusta-teoksessa Aristoteles esittää yhden 

filosofian historian tulkituimmista kohdista, kun hän kirjoittaa passiivisen ja 

aktiivisen ymmärryksen suhteesta. Useat kristinuskon ja islaminuskon sisällä 

esitetyissä tulkinnoissa aktiivinen intellekti tarkoitti myöhemmin ruumiista 

erotettavissa olevaa sielua tai aktiivinen intellekti yhdistettiin Jumalaan.91  

       Avicenna eroaa sielun luonnonfilosofisesta näkökulmasta korostaessaan 

sielun olevan aktuaalisuus, ei muoto. Vaikka Avicennan määritelmä eroaa 

aristoteelisesta luonnonfilosofisesta näkemyksestä, hän perustelee teesinsä 

Aristoteleen luomin käsittein. Ensin Avicenna analysoi kahta erilaista 

aktuaalisuutta 

 

       Aktuaalisuus ilmenee kahdella tavalla, jotka ovat ensimmäinen ja toinen aktuaalisuus.  

       Ensimmäinen aktuaalisuus on kysymyksessä, kun se on lajin aktuaalisuus. Kuten miekalla 

       oleva terävyys on lajimuoto eli -olemus. Toinen aktuaalisuus on aktiivista toimintaa, joka 

       liittää tämän toiminnan lajille ominaiseksi piirteeksi. Kuten leikkaaminen on ominainen  

       toiminto miekoille, niin aktiivinen harkitseminen, aistiminen ja liikkuminen ovat sitä  

       ihmisille.92 

                                                
89 Aristoteleen kohdalla on parempi käyttää ilmaisua syllogismi, jossa johdetaan teoreemoja 

aksioomista, ja etenkin todistetaan näitä teoreemoja. Varsinaisesti induktio tieteenfilosofisena 

menetelmänä tuli keskeiseksi vasta uudella ajalla. Tosin Aristoteleen teoksen Toinen analytiikka 

viimeisessä luvussa Aristoteles toteaa, miten yleiskäsitteet muodostetaan ymmärryksessä ihmiselle 

ominaisen luonnollisen induktion (yksittäistapausten) avulla. Ks. Aristoteles, Toinen analytiikka 

II. 19, 100a4-11.  Ks. Knuuttila 1998, 66. 
90 Muita psykologiaa käsitteleviä aiheita löytyy teoksista: Pieniä tutkielmia, Metafysiikka, 

Nikomakhoksen etiikka ja Retoriikka. Sihvola 2006, 171. 
91Sielusta-teoksensa kolmannessa kirjassa luvussa viisi Aristoteles kirjoittaa aktuaalisesta järjestä, 

joka on mahdollisesti ikuinen. Luku viisi on lyhyt mutta merkittävä, ja se antaa runsaasti 

tulkintavaihtoehtoja. Viidennessä luvussa Aristoteles käsittelee potentiaalisuutta, aktuaalisuutta, 

järkeä ja kuolemattomuutta. Luvun sisältöä voisi ajatella myös siten, että luvun näkökulma asetaan 

osaksi Aristoteleen luonnonfilosofista näkemystä olevasta. Aristoteles katsoi maailmankaikkeuden 

olevan ikuinen. Hän ei tuntenut evoluution käsitettä, vaan hän ajatteli myös lajien olevan ikuisia. 

Täten tulkintavaihtoehtona voisi esittää Aristoteleen tarkoittaneen järjen olevan ikuinen 

lajimuotona. Se säilyy ikuisesti, mutta yksilön ymmärrys ei: ruumiin kuollessa myös 

ainutkertaisen yksittäisolion sielu häviää. Ks. Aristoteles, Sielusta III. 5, 430a10-25.  
92 De Anima I. 27,40-28,45. Ks. Wisnovsky 2003, 120. 
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Ensimmäisen ja toisen aktuaalisuuden käsitteet ovat peräisin Aristoteleen 

Sielusta-teoksen toisesta kirjasta. Ensimmäinen aktuaalisuus viittaa 

lajiolemukselliseen kykyyn, jossa miekan olemus on olla terävä tai kun ihminen 

on jo oppinut tietyn kielen kieliopin, mutta ei käytä kykyään aktiivisesti kyseisellä 

hetkellä. Toinen aktuaalisuus on kysymyksessä silloin, kun miekkaa käytetään tai 

ihminen ajattelee aktiivisesti, puhuu tai muuten käyttää aktuaalisesti kielioppia.93 

Nämä Aristoteleen filosofiasta käyttöön otetut olemisen lajit Avicenna yhdistää 

sielun olemukseen. Yhden määritelmän sielusta Avicenna esittää De animan 

ensimmäisessä kirjassa: 

        
      Sielu on aktuaalisuus sen määrätyimmässä eli toisessa merkityksessä, ja vielä siten, että     

       kaikki (ihmisten) sielut kuuluvat toiseen aktuaalisuuteen, joka on erotettavissa materiasta.94 

        

Ensimmäisen ja toisen aktuaalisuuden välillä tapahtuva laadullinen muutos 

määrittää ihmisen sielun olemuksen. Ensimmäinen aktuaalisuus on kyky, joka ei 

ole käytössä. Toiseen aktuaalisuuteen liittyy jatkuvan aktiivisuuden periaate, 

jonka Avicenna yhdisti sielun olemukselliseen olemistapaan. Aristoteelinen 

termistö yhdistettiin uusplatoniseen viitekehykseen. Uusplatonismissa sielua 

pidettiin ruumiista erillisenä entiteettinä. Potentiaalisuuden ja aktuaalisuuden 

käsitteiden kautta Avicenna ilmaisi sielun olemuksen, joka on aineellisuudesta 

erillinen, ja joka on myös jatkuvassa aktuaalisuuden tilassa.  

       Peripateettisessa traditiossa käytettiin usein samalla tavalla muodon ja 

aktuaalisuuden käsitteitä. Jo Aristoteles käytti monia teknisiä termejä 

synonyymisesti. Avicenna puolestaan teki eron muodon ja aktuaalisuuden 

käytölle. Taustalla oli Avicennan pyrkimys ilmaista sielun itsenäistä 

substantiaalisuutta myös silloin, kun se oli osana luonnonfilosofista kontekstia.95 

Sielusta-teoksessa Aristoteles jättää avoimeksi, onko sielu erotettavissa ruumiista. 

Kun huomion siirtää yksittäisistä huomautuksista koko teoksen yleiseen linjaan, 

vaikuttaa siltä, että toisin kuin Avicenna, Aristoteles ei näyttänyt pitävän sielua 

itsenäisenä ja kuolemattomana substanssina.96 

 

 

                                                
93 Ks. kaavio, tutkielman sivu 53. 
94 Wisnovsky 2003, 119. Avicenna esittää De animan ensimmäisessä kirjassa useita määritelmiä 

sielusta. 
95 Wisnovsky 2003, 115-116. 
96 Aristoteles kiistatta toteaa sielun olevan substanssi nimenomaan muotona, Sielusta II. 2, 412a19-

20. 
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1.3. Sielu itsenäisenä substanssina 

Potentiaalisuuden ja aktuaalisuuden käsitteiden kautta Avicenna ilmaisi sielun 

olemuksen, joka on riippumaton aineellisuudesta, ja joka on jatkuvassa 

aktuaalisuuden tilassa. Avicenna esitti uuden todistuksen sielun erillisyydelle. 

Ahmed Alwishah:n mukaan Avicenna oli ensimmäinen filosofi, joka 

systemaattisesti erotti tietoisuuden (self-cognition) kokemuksen itsetietoisuudesta 

(self-awareness). Alwishah katsoo Avicennan näkemyksen taustan olleen 

Aristoteleen teoksen Sielusta kolmannessa kirjassa, jossa Aristoteles pohtii, millä 

tavoin järki voi ajatella itseään.97 Aristoteles esitti huomioita, mutta vasta 

Avicenna loi teorian itsetietoisuudesta.98  Leijuva ihminen -ajatuskokeella 

Avicenna halusi osoittaa sielun kuolemattomuuden, substantiaalisuuden ja 

itsetietoisuuden. Vaikka Avicenna ei käsitellyt sielun kuolemattomuutta 

uskonnollisessa kontekstissa, on Avicenna ollut luonnollisesti tietoinen asian 

tärkeydestä myös teologiselta kannalta. Olisi omituista, jos Avicenna sielun 

olemuksen suhteen hän ei olisi korostanut sielun kuolemattomuutta ja 

itsetietoisuutta. Sielu ilman itsetietoisuutta tai kuolemattomuutta olisi ollut 

jyrkästi islamin uskon perusajatusten vastainen.  

       Sielun itsetietoisuuden Avicenna perusteli kuuluisalla Leijuva ihminen -

ajatuskokeella. Kokeessa Avicenna pyytää lukijaa ajattelemaan henkilöä, joka on 

juuri luotu, mutta joka on kuitenkin samalla järkevä aikuinen. Henkilö leijuu 

kuvitellussa tyhjiössä siten, etteivät hänen raajansa pääse koskettamaan toisiaan. 

Lisäksi hänen ulkoisten aistien toiminta on estetty. Henkilö ei ole myöskään 

vakuuttunut sisäisten elintensä, kuten sydämensä tai aivojensa olemassaolosta. 

Avicenna pyytää lukijaa tämän jälkeen pohtimaan, onko henkilön olemassaolon 

oltava välttämättömässä yhteydessä hänen ruumiiseensa. Avicennan mielestä ei 

ole. Hänen olemassaolonsa materiaalisena oliona on sekundaarinen suhteessa 

hänen olemukseensa, joka ilmenee ensisijaisesti itsetietoisuutena. 

Vakuuttuneisuus syntyy minuuden, itsetietoisuuden tai itseyden kokemuksesta, 

joka toisenlaista olemista kuin se, minkä vaikutus itseyteen kielletään eli ruumiin. 

Ruumis suhteessa sieluun on potentiaalinen ja aksidentaalinen. Sielu on olemassa 

ruumiista huolimatta, ruumis tarvitsee sielua välttämättä.99 Leijuva ihminen -

ajatuskokeen kautta Avicenna esitti usean näkemyksen sielun olemuksesta: 1) 

                                                
97 Alwishah 2015, 143. Aristoteles, Sielusta III. 4. 
98 Jari Kaukua on tutkinut Avicennan ja muiden muslimifilosofien käsityksiä itsetietoisuudesta. 

Kaukua 2015. 
99 Ks. Hasse 2000, 80; Kaukua 2015, 35; Rahman 1952, 9-11. 
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Sielun itsenäinen olemassaolo ruumiista riippumatta, 2) Sielun olemassaolo, 

ylipäänsä, 3) Sielun itsetietoisuus, 4) Sielun olemuksellisuus. Teoria ei jäänyt 

keskiajan filosofeilta huomaamatta.100  

       Ajatuskokeessa Avicenna esitti aksidentaalisen ruumiin häviävän kuolemassa. 

Ajatusta kritisoitiin islamilaisen teologian piirissä. Etenkin al-Ghazali katsoi 

Avicennan poikenneen oikeaoppisesta islamista.101 Leijuva ihminen -ajatuskoe 

voi herättää kysymyksen, mihin ylipäänsä ruumista tarvitaan, jos se on 

aksidentaalista ja lähinnä häiritsevä tekijä sielun olemassaololle. Ajatuskokeen voi 

tulkita siten, että Avicennan tarkoituksena ei ollut väheksyä ruumiin merkitystä, 

vaan korostaa ja tuoda esille sielun kuolemattomuus ja aktuaalinen itsetietoisuus 

ruumiista huolimatta. Moderni ihminen voi kiinnittää huomiota Avicennan 

ajatukseen, jossa aivoja pidetään samanarvoisena materiaalisena kappaleena 

muiden aineellisten kappaleiden joukossa. Avicennan mukaan itsetietoisuus 

kuuluu aineettomalle sielulle, ei millekään aineelliselle. 

       Avicennan käsitys sielun ja ruumiin alkuperästä sisältää sekä aristoteelisia 

että uusplatonisia piirteitä. Avicennan ja uusplatonismin tunnetuimman edustajan, 

Plotinoksen käsitysten välillä on myös huomattavia eroja. Luvun kolme 

ensimmäisessä alaluvussa käsitellään kosmosta ja sen suhdetta maailmaan. 

Kosmos sisältää taivaansfäärien ja intellektuaalisten sielujen lisäksi aineettomia 

intellektejä, joista alinta kutsutaan aktiiviseksi intellektiksi. Se sijaitsee kuun 

sfäärillä, joka on emanaation alimmalla tasolla. Aktiivisen intellektin toiminnan 

tuloksena syntyy fyysinen maailma ja kaikki mitä siihen sisältyy. Aktiivisen 

intellektin vaikutuksesta myös sielu ja ruumis syntyvät. Ne syntyvät 

samanaikaisesti intellektin luovan työn tuloksena. Jokaisessa maailman 

sielullisessa oliossa on yhdistettynä juuri sille sopiva materia sopivaan sieluun.102 

Usein sielun ja ruumiin yhdelmän syntymisessä on painotettu Plotninoksen 

vaikutusta Avicennan näkemyksiin. Avicennan filosofian tutkija Rahim Acar 

esittää toisin. Acar kirjoittaa: 

       Avicenna omaksui Plotinoksen opetuksen intellektuaalisen tiedon kosmologisesta  

       alkuperästä. Kaikki muu kuin tämä periaate on Avicennalla joko täysin erillään Plotninoksen 

       käsityksistä tai Avicenna luki Plotinosta peripateettisen tulkinnan kautta. Themistiuksen 

       opetukset toimivat välittävänä tekijänä Avicennan ja Plotinoksen välillä. Lopulta kaiken muun 

       paitsi intellektuaalisen tiedon alkuperän, Avicenna ei omaksunut Plotinukselta eikä Plotinos   

                                                
100 Hasse 2000, 81. Leijuva ihminen -ajatuskoe muistuttaa paljon Rene Descartesin 1600-luvulla 

esittämää cogito, ergo sum -argumenttia (Ajattelen, siis olen). Hassen mukaan Avicenna oli 

Descartesin muotoilun suora tai välillinen lähde. Ks. Hasse 2000, 80. 
101 Black 1993, 3-6. Wisnovsky 2010, 104. 
102 Psychology XII. 56-58. Ks. Aristoteles, Sielusta II. 2.  
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       edeltänyt filosofisessa mielessä Avicennaa.103 

 

Acarin mukaan monien Avicennan esittämien näkemyksien on katsottu tulleen 

Plotinokselta, vaikka ne ovat itse asiassa peripateettisesta perinteestä. Tämä 

koskee myös sielun ja ruumiin suhdetta. Acar huomauttaa, että Plotinoksen 

mukaan ihmisen sielun syy on kosminen sielu, ei aktiivinen intellekti, kuten 

Avicenna toteaa. Acar painottaa aristoteelisen perinteen vaikutuksen olleen 

huomattavasti suurempi aktiivisen intellektin kohdalla kuin miten esimerkiksi 

Herbert Davidson kuvaa.104 

       Antiikin ja keskiajan fysiikan mukaan maailman elollisiin ja elottomiin 

olioihin vaikuttaa erilaisia elementtejä, ominaisuuksia ja kykyjä. Näiden 

yhdistelmien koostumus on jokaisessa oliossa erilainen. Olio on 

kokonaisuudessaan tasapainoinen sen koostumuksen osien ollessa harmoninen. 

Aristoteleen teokset Taivaasta sekä Syntymisestä ja häviämisestä vaikuttivat 

käsityksiin maailmankaikkeuden rakenteesta lähes kahdentuhannen vuoden ajan. 

Aristoteleen kirjoituksilla kosmoksesta ja maailmassa toimivista periaatteista oli 

merkitystä myös siihen, miten Avicenna näki elottoman luonnon vaikuttavan 

ihmisen ruumiin kykyihin ja sielun toimintoihin. Vaikka sielu antaa oliolle sen 

olemuksen, niin tämän lisäksi fysiikan näkökulmasta ruumiiseen ja sieluun 

vaikuttaa ns. peruselementtien (maa, vesi, ilma, tuli) sekoitus (elemental mix), 

joiden määrittäjinä toimivat neljä perustavaa ominaisuutta (kylmä, kuuma, kuiva, 

kostea).105 Mitä sopusointuisampi peruselementtien sekoitus oliossa on, sitä 

paremmin olio kykenee vaikuttamaan olemismuotoonsa. 

       Avicenna oli koulutukseltaan lääkäri. Hän tarkasteli sielua myös 

lääketieteelliseltä kannalta. Kreikkalainen lääkäri Galenos (130-201) vaikutti 

Avicennan käsityksiin anatomiasta. Avicenna kirjoitti vaikutusvaltaisen 

Lääketieteen kaanonin, jonka ensimmäisessä kirjassa Avicenna käsittelee sielun ja 

kehon fysiologian suhdetta sekä vertailee fysiologian ja aristoteelisen filosofian 

perinteitä toisiinsa. Näkemyksensä sielun moniuloitteisuudesta johtuen 

Lääketieteen kaanon sisältää sielun kykyjen kannalta merkittävää aineistoa 

verenkierrosta hermoston toimintaan ja sairauksien syistä tervehtymiseen.106 

 

                                                
103 Acar 2003, 86. 
104 Ks. Acar 2003, 81-87. Vrt. Davidson 1992, 32. 
105 Peruselementtien ja niiden ominaisuuksia kuvaava kaavio sekä analyysiä elementeistä ja 

ominaisuuksista, Kukkonen 2003, 161-166. 
106 Ks. Siraisi 1987. 
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1.4. Sielun kyvyt 

Aristoteleen filosofiaan pohjautuen antiikissa ja keskiajalla sielun katsottiin 

sisältävän tiettyjä kykyjä.107 Kaikilla elävillä olioilla on sielu, joka sisältää 

kullekin lajille ominaisia kykyjä. Ihmisten ja eläinten lisäksi myös kasveilla 

katsottiin olevan sielu. Avicenna jakoi sielun kyvyt hierarkisesti. Kaikilla elävillä 

olioilla on lisääntymiseen, ravintoon ja kasvamiseen liittyviä kykyjä. Kasveista 

poiketen eläimillä ja ihmisillä on aistimiseen ja liikkumiseen suuntautuneita 

kykyjä. Eläinlajeista ainoastaan ihmisellä on ymmärryksen kyky.108 

       Kykyjen tehtävä on aktualisoitua toteuttaakseen olion sisäistä päämäärää. 

Näkemys on luonnonfilosofinen. Aristoteelisessa perinteessä päämäärä (kr. telos) 

on luonnon sisäinen. Myös eloton luonto on suuntautunut toteuttamaan niille 

ominaisia päämääriä. Veitsen olemus liittyy terävyyteen ja sen päämäärä on 

leikkaaminen. Ihmisen olemuksen voi sanoa olevan sielu, jonka luonnon sisäisenä 

päämääränä on hyvä elämä ihmiselle ominaisen kyvyn, järjen käytön 

alaisuudessa. Avicenna tarkasteli sielun kykyjä pääsääntöisesti 

luonnonfilosofisesta näkökulmasta. Hän poikkesi siitä sen suhteen, minkä hän 

näki olevan sielun todellinen, luonnonfilosofian ylittävä päämäärä. Avicennan 

mukaan sielun luonnon sisäinen päämäärä toteuttaa oliossa olevaa lajimuotoa. 

Ihmisen lajimuodollinen olemistapa liittyy järjen käyttöön. Muslimina Avicenna 

katsoi ihmisellä olevan myös luonnolliset kyvyt ylittävä transendenttinen 

päämäärä, autuus.109  

       Tiettyjen ehtojen on täytyttävä, jotta sielun kyvyt voisivat aktualisoitua. 

Nähdäkseen on oltava kyky nähdä. Silmän toimintamekanismien on oltava 

kunnossa. Lisäksi olosuhteiden on oltava suotuisat näkemisaktin toteutumiselle. 

Näkemiseen tarvitaan sopiva määrä valaistusta sekä luonnollisesti näön kohteen 

on oltava sopivalla etäisyydellä havaitsijasta. Jos ehdot täyttyvät, näkökyky 

aktualisoituu. Näkemisakti tapahtuu ymmärryksessä kausaalisella tavalla. Se mikä 

on ensin fysiologisena oliona ja aistien kohteena maailmassa, on kausaalisen 

prosessin tuloksena ymmärrettävänä muotona mielessä. Aistien ja ymmärryksen 

välillä tapahtuu olemistapojen muutos. Luku Abstraktioteoria analysoi tätä 

formaalikausaalista tapahtumaa. 

                                                
107 Tosin Platon kirjoitti kykyjen olemassaolosta, mutta Aristoteles oli ensimmäinen filosofi, joka 

merkittävässä määrin vaikutti myöhempien filosofien näkemyksiin sielusta ja sen kyvyistä. Ks. 

McGinnis 2010, 111. 
108 Rahman 1952, I-II, 24-29. 
109 Metaphysics IX. 7, 347-357. 
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Avicennan kuvaus sielun kyvyistä lienee laajin antiikin ja keskiajan 

psykologiassa.110 Yhdellä olemuksellisella sielulla on kolme pääkykyä, joiden 

alaisuudessa on muita alakykyjä.111 Jokaisella elävällä oliolla on sielu, jolla on 

ainakin kasvisielun kyky. Fakulteettipsykologia vaikutti uuden ajan alkuun 

saakka, jolloin Rene Descartes esitti voimakasta kritiikkiä skolastista 

tieteenmetodia kohtaan. Skolastiikan ajan psykologian taustalla vaikutti 

suurimmaksi osaksi Aristoteleen näkemys sielun kyvyistä. Keskiajan Euroopassa 

oli olemassa myös toinen, platoninen psykologian perinne, joka kulkeutui 

keskiajalle Augustinuksen teosten kautta.112 Descartes esitti 

fakulteettipsykologian tilalle substanssidualismin käsitteen.113 Descartes jakoi 

olevan ajattelevaan (lat. res cogitans) ja ulottuvaan eli materiaaliseen (res 

extensa). Näihin sijoittuu kaikki havainnot, tunteet, kyvyt ja ajattelu. Descartesin 

mukaan monimutkaista kykyjen verkostoa ei tarvita.114 

 

Kasvisielu 

Avicenna kirjoitti lyhyesti kasvisielun osan toiminnoista.115 Kasvisielun kyvyt 

ovat ravintokyky, kasvukyky ja lisääntymiskyky. Ravitsemuksen kyvyn kautta 

olion on mahdollista pysyä elinvoimaisena. Kasvamisen potentia toteutuu 

ravitsemuksen seurauksena. Lapsi tarvitsee ravintoa kasvaakseen ja tullakseen 

hyvinvoivaksi aikuiseksi. Lisääntymiskyvyn kautta tuotetaan samankaltainen olio. 

Lisääntymisen kautta potentiaalisesta kaltaisuudesta tulee ravitsemuksen, kasvun 

ja kasvatuksen tukemina aktuaalisesti samankaltainen.116 

 

Aistisielu 

Sielu on myös liikeen periaate. Sielu aiheuttaa kausaalisesti ruumiin liikkeen. 

Eläimet ja ihmiset eroavat kasveista ainakin liikkumisen kyvyn suhteen. Eläinten 

ja ihmisten liikkeiden lähtökohdat poikkeavat toisistaan. Eläinten liikkeitä 

ohjaavat impulssit, ihmisten liikkeet ovat myös tahdonalaisia. Avicenna ei 

kirjoittanut laaja-alaisesti liikuttavan kyvyn toiminnoista. Aistisielun liikkumisen 

kyky ei toimi autonomisesti eli aistisielun liikkumisen kyvyn periaatteet tulevat 

                                                
110 McGinnis 2010, 111. 
111 Avicennan käsitys yhden sielun kolmesta osasta, ks. Rahman 1952, 70. 
112 Lagerlund 2007, 3-5. 
113 Vidal 2011, 74-83. 
114 Artikkelissaan Rationalismi ja materia Martina Reuter käsittelee Descartesin esittämää uutta 

luonnontieteen metafyysistä perustaa. Reuter 1999, 187-212. 
115 Psychology I, 24-25. 
116 Psychology I, 25.  
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ymmärryksen kyvyn käytännölliseltä järjeltä, sillä mitään tahdottua liikettä ei 

tapahdu ilman ymmärryksen kyvyn suostumusta.117  

       Avicenna käsitteli liikkumisen kyvyn toimintoja lyhyesti teoksensa Najat 

ensimmäisessä luvussa.118 Liikkumisen kyky jakautuu kahteen alakykyyn, 

mielivään kykyyn ja välttelevään kykyyn sen mukaan, onko jokin asia, tilanne tai 

kappale haluttava tai vältettävä. Jos jokin on haluttavaa, mielivä kyky lähettää 

impulssin toimeenpanevalle liikkumisen kyvylle ja olio liikkuu kohti haluttua 

asiaa. Jos olio karttaa jotain, välttelevä kyky käskee liikkumisen kyvyn välttää 

kohdetta. Liikuttavan kyvyn toiminnot eivät ole keskeisessä asemassa tässä 

tutkielmassa. Sielun sisäisten aistien arviointikyvyn toiminta liittyy läheisesti 

liikuttavan kyvyn sisäiseen rakenteeseen, ja liikuttava kyky toimii käytännöllisen 

järjen ohjaamana.  

       Avicennan näkemystä sielusta voi hahmottaa myös tutkimalla, minkälaisen 

kykyjen vaikutusketjun hän katsoi olevan esimerkiksi tunteiden taustalla. 

Tunteiden tutkimisessa tulisi ottaa huomioon, minkälaisia vaikutusmekanismeja 

tunteiden syntymiseen liittyy.119 Tällöin tulisi analysoida aisteja, liikkumista ja 

sisäisten aistien kykyjä. Lisäksi tulisi arvioida Avicennan käsitystä käytännöllisen 

ja teoreettisen järjen suhdetta kaikkiin edellä mainittuihin. Käsittääkseni mittavaa 

tutkimusta Avicennan mahdollisesta tunneteoriasta ei ole esitetty. Dag Hasse on 

analysoinut tunteisiin liittyviä periaatteita verrattain laajasti.120 

 

Käytännöllinen järki 

Ymmärrys on sielun osa, joka erottaa ihmislajin muista eläinlajeista. Avicennan 

mukaan eläimillä voi olla havaintoja ja näistä johdettua kuvittelua sekä ajattelua 

esimerkiksi muistitoiminnan osalta, mutta aktiivista ja käsitteellistä ajattelua niillä 

ei ole.121 Antiikissa ja keskiajalla ymmärryksen toiminta jaettiin yleisesti kahteen 

eri kykyyn: käytännölliseen ja teoreettiseen osaan tai kykyyn. Näitä erottavat 

kohteet, joihin ne ovat suuntautuneet. Käytännöllisen järjen kohteena on 

vaihtelunalainen maailma, ja tavoitteena on käytännöllisen järjen ohjaama hyvä 

elämä. Teoreettinen järki abstrahoi muutoksenalaisuudesta niiden taustalla olevia 

pysyviä ja käsitteellisiä piirteitä.  

                                                
117 Psychology IV, 32. 
118 Psychology I, 25-26.  
119 Simo Knuuttila käsittelee antiikin ja keskiajan käsityksiä tunteista teoksessaan Emotions in 

Ancient and Medieval Philosophy (2004). 
120 Hasse 2000, 127-141.  
121 McGinnis 2007, 117.  
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Avicennan filosofiassa käytännöllisen järjen periaatteita voi jäsentää kolmesta 

näkökulmasta: 1) Tutkimalla käytännöllisen järjen suhdetta aistisielun 

halukykyyn. Tietyt tunteet, esimerkiksi häpeä muodostuu käytännöllisen järjen ja 

halukyvyn yhteistyöstä. 2) Avicennan mukaan käytännöllinen järki hyödyntää 

sisäisten aistien kuvittelukykyä harkitessaan, minkälainen toiminta johtaisi hyviin 

päämääriin, sekä 3) Käytännöllinen järki on myös moraalisten periaatteiden 

lähtökohta.122 Teoreettisen ymmärryksen päämäärä on totuus (lat. verum). 

Käytännöllisen ymmärryksen päämäärä liittyy moraaliarvostelmiin, järkevään 

toimintaan ja hyveelliseen elämään. Käytännöllisen järjen tehtävänä on 

teoreettisen ymmärryksen tukemana johtaa ihmisen moraalista toimintaa. 

Päämääränä on hyvä elämä (kr. eudaimonia).  

       Tutkielman peruskysymys vaikuttaa suppealta: onko ymmärryksen perusta 

ihmisen omissa kyvyissä vai ihmisen ulkopuolella? Kuitenkin kysymys laajenee 

koskemaan monia muita aiheita, joihin tutkielman on vastattava. Esimerkiksi, 

millä tavoin kognition objekti on ymmärryksessä? Mihin ajattelu kohdistuu? Jotta 

tutkielma voisi antaa tarkan vastauksen tutkimuskysymykseen, sen on 

analysoitava ulkoisia aisteja, sisäisiä aisteja sekä teoreettista ymmärrystä. Näitä 

kykyjä analysoidaan tarkemmin seuraavassa luvussa. 

                                    ________________________ 

 

Tässä luvussa on käsitelty Avicennan käsitystä sielusta sielun kyvyistä. Luku on 

jakaantunut kahteen osaan. Ensimmäisessä tarkasteltiin sielun metafysiikkaa. 

Jälkimmäisessä osassa huomasimme, miten Avicennan käsitys sielun kyvyistä on 

yhdistettävissä platoniseen ajatukseen sielun olemuksellisuudesta sekä 

aristoteeliseen fakulteettipsykologiaan.  

       Ensimmäisessä alaluvussa käsiteltiin sielun metafysiikkaa. Aristoteles oli 

Avicennan ajatteluun eniten vaikuttanut yksittäinen filosofi. Tämän vuoksi 

luvussa avattiin Avicennan aristoteelista teknistä termistöä. Luvussa esitettiin, 

mitä olemus tarkoittaa Avicennan filosofian kontekstissa. Sielun olemusta 

määritellessään Avicenna hyväksyi aristoteelisen luonnonfilosofian osittain. 

Tämän mallin kautta on kuvattavissa, miten sielu-ruumis-yhdelmä toimii 

fysiologisena olevana. Sielu ja ruumis tulevat olevaksi samaan aikaan. Yhtyminen 

tapahtuu aktiivisen intellektin vaikutuksesta. Akvtiivinen intellekti on 

emanaatioketjun viimeisellä sfäärillä oleva intellekti, joka antaa muodolle 

                                                
122 Najat IV, 32-33. Rahman 1952, 83-87. 
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materian. Olemukseltaan sielu on kuitenkin muuta kuin ruumiin konstituentti. 

Sielu on Avicennan mukaan itsetietoinen, kuolematon ja jatkuvassa 

aktuaalisuuden tilassa. Avicenna katsoi ruumiin häviävän kuolemassa. Edellä 

mainitut seikat Avicenna katsoi todistaneensa Leijuva ihminen –ajatuskokeen 

avulla. Luvun luonnonfilosofisessa osuudessa on käsitelty vielä elottoman 

luonnon vaikutusta ruumis-sielu-yhdelmään. Luvussa myös esiteltiin, miten 

Avicenna tutki sielua myös lääketieteelliseltä kannalta. Avicenna käytti 

aristotelismia ja uusplatonismia oman filosofiansa perustana.  

       Luku sielun kyvyistä noudattaa ymmärryksen toimintoihin saakka 

aristoteelista fakulteettipsykologian perinnettä. Ymmärryksen kykyä käsitellään 

tarkemmin tulevissa luvuissa. Kaikki elävät olennot ovat sielullisia, joilla on 

olemistapansa mukaisesti erilaisia kykyjä. Kaikilla sielullisilla olioilla on 

kasvisielun kyky. Eläimet ja ihmiset omaavat moninaisia aistisielun kykyjä. 

Ainoastaan ihmisillä on ymmärryksen kyky, joka jakaantuu teoreettiseen ja 

käytännölliseen ymmärrykseen. Aistisielun liikuttava kyky on yhteydessä 

käytännöllisen järjen kykyyn. Lisäksi käytännöllisen järjen ja liikuttavan kyvyn 

toimintoihin vaikuttaa sisäisten aistien arviointikyky ja viides sisäinen aisti, 

intentioiden muisti.  

       Luvun alussa esitettiin kysymys, mikä oli Avicennan käyttämä sielua koskeva 

tutkimusmetodi. Kuten Avicennan filosofian kohdalla yleensä, myös sielun 

tutkimusmetodin perusteita määrittäessä tulee esille Avicennan filosofian 

dualistinen luonne. Avicenna tutki sielua luonnonfilosofian pohjalta tukeutuen 

aistihavaintoihin. Toisaalta määritellessään sielun olemusta, hän vakuuttui sielun 

itsenäisestä olemassaolosta vain oman ajattelunsa turvin ilman aistihavaintojen 

antamaa tukea. 
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Avicennan käsitys sielun kyvyistä:  

 

1. KASVISIELU 

             ravitseva kyky      kasvukyky    lisääntymiskyky 

 

2. AISTISIELU             

                    liikuttava kyky                                            havaintokyvyt 

            halukyky             liikkumisen kyky                ulkoiset       sisäiset aistit  

   mielivä    välttävä                                                                       

 

     1.yhteisaisti – 2.kuvittelukyky – 3.mielikuvitus – 4.arviointikyky – 5.muisti  

 

3. JÄRKISIELU 

 teoreettinen järki                                                       käytännöllinen järki  

 

1. materiaalinen 2. habituaalinen  3. efektiivinen  4. konjunktiivinen operaatio 

 

 

2. Abstraktioteoria 

Abstraktio tarkoittaa ihmisen ymmärryksen prosessia, jossa ulkomaailman objekti 

siirtyy eri vaiheiden kautta mielen käsitteeksi. Se minkä ihminen havaitsee ensin 

materiaalisena oliona maailmassa, on abstraktion lopputuloksena ymmärrettävänä 

muotona (ar. dhat; eng. intelligible) mielessä.123 Avicennan filosofian tutkija 

Fazlur Rahmanin mukaan abstraktioteorian lähtökohta voidaan jäljittää 

Aristoteleen teokseen Sielusta. jonka toisessa kirjassa Aristoteles 

toteaa:”Puhuttaessa yleisesti kaikesta aistimisesta on ajateltava, että aisti on 

kykenevä ottamaan vastaan aistittavat muodot ilman ainetta.”124 Abstraktion 

prosessissa muoto (kr. eidos; lat. forma) erotetaan eli abstrahoidaan materiasta.125    

       Tässä luvussa analysoidaan, miksi Avicennan mukaan ymmärrys kohdistuu 

yleiseen, käsitteelliseen sekä immateriaaliseen, vaikka kokemuksen perusteella 

havaintokokemuksemme näyttävät rakentuvan ensisijaisesti ulkoisen maailman 

                                                
123 Kuten ensimmäisessä luvussa esitettiin, muoto tai immateriaalinen muoto tarkoittavat 

universaalia, lajimuotoa, -olemusta. Joskus antiikin ja keskiajan filosofian yhteydessä on käytetty 

myös termiä yleiskäsite. Avicenna käytti teoksissaan käsitteen dhat  rinnakkaistermeinä käsitteitä 

haqiqa ja mahiyya. Morewedge 1973, 313. Ks. myös Kaukua 2007, 75. 
124 Aristoteles, Sielusta II. 12, 424a17-18; Aristoteles, Sielusta III. 8, 431b20-23. Rahman 1952, 

96. 
125 Rahman 1952, 97; Aristoteles, Metafysiikka XII. 1074a33. 
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yksittäisistä olioista, aistein havaittavasta sekä aineellisesta. Avicennan mukaan 

ajattelu kohdistuu lopulta olemuksiin eli ymmärrettäviin muotoihin. Tämä voi 

vaikuttaa erikoiselta käsitykseltä. Antiikista 1200-luvun loppuun saakka filosofien 

yleinen näkemys oli, että ymmärrys kohdistuu yleiseen. Viimeisessä luvussa 

analysoidaan, miten filosofian historiassa on perusteltu näkemystä, jonka mukaan 

materiaalisuuteen pohjautuvat havainnot ja immateriaaliset ymmärrettävät muodot 

ovat läsnä abstraktiossa. Tässä luvussa pohditaan mikä on ymmärryksen, 

ymmärrettävien muotojen ja aistisisältöjen126 välinen suhde. Lisäksi luvussa 

tutkitaan, substantiaalisuuden ja aksidentaalisuuden eroa. 

       Termin abstraktio etymologinen alkuperä liittyy latinan kielen verbiin 

abstrahere, eristää.127 Avicennan abstraktioteorian lähtökohta on Aristoteleen 

filosofiassa. Aristoteleen teoksissa Sielusta ja Metafysiikka löytyy Avicennan 

kehittämän abstraktioteorian perusta.128 Avicenna ei suinkaan aina sisällyttänyt 

Aristoteleen kirjoituksia sellaisenaan osaksi omaa näkemystään kognition 

toiminnoista. Rahmanin mukaan erityisesti Aleksanteri Afrodisialainen vaikutti 

Avicennan abstraktioteoriaan.129 

       Tiettyjen ennakkoehtojen on täytyttävä, jotta muodon siirtyminen havainnon 

kohteesta havaitsijan ymmärrykseen olisi mahdollista. Jos kyse on muodon 

välittymisestä näkökyvyn avulla, tällöin silmän toimintamekanismien on oltava 

asianmukaisessa tilassa. Muoto ei tarkoita aika-avaruudellista muotoa, vaan 

fyysisestä oliosta abstrahoitavaa olemuksellista muotoa. Muoto välittyy myös 

muiden ulkoisten aistien kautta, mutta ihmisellä näkökykyä pidetään yleisesti 

tärkeimpänä. Teoksessaan Najat, Avicenna kuvaa abstraktioteoriaa neljän vaiheen 

kautta. Abstraktioteoria on kokonaisuudessaan laajempi kuin malli, jonka 

Avicenna antaa Najat:n seitsemännessä luvussa, mutta tämän mallin kautta hän 

                                                
126 Aistisisällöt tarkoittaa aistimellisessa sielunosan (sisäiset aistit) kuvittelukyvyn muistia.  
127 Reijo Pitkärannan Suomi-latina-suomi-sanakirja (2013) antaa abstrahere-verbin infinitiivistä 

suomennokset: vetää pois, riistää; eristää. Englanniksi termi on käännetty abstraction. Abstrahere-

verbin suomenkielisiä johdoksia ovat abstrahoida, eristää ja erottaa toisistaan. Myös abstrakti-

sanan alkuperä on latinankielen abstrahere-sanassa, vaikka ensivaikutelma abstraktista tuo 

helposti mieleen käsitteellisen tai käsitteen materiaalisen vastakohtana. Termi käsite on latinaksi 

conceptus. 
128 Aristoteles, Sielusta II. 12, 424a17-18: ”Puhuttaessa yleisesti kaikesta aistimisesta on ajateltava, 

että aisti on kykenevä ottamaan vastaan aistittavat muodot ilman ainetta.” Ks. myös Aristoteles, 

Metafysiikka VII. 1, 1028a36-1028b3. 
129 ”According to Avicenna imagination represents the second stage of abstraction. Imagination 

does not need the presence of the material object, although in other respects it does not go beyond 

sensation. Alexander is also the source of this, where he compares imagination with sensation.” 

(Rahman 1952, 97) 
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esittää abstraktion keskeisimmät piirteet.130 Teoksessa Najat esitetyssä mallissa 

abstraktio etenee vaiheittain, ja jokaisessa vaiheessa muodolla on yhä vähemmän 

jäljellä materiaan liittyviä ominaisuuksia. Teoksessa Najat  abstraktio sisältää 

seuraavat kyvyt: 

1) havaintokyky (ulkoiset aistit) 

2) kuvittelukyky (sisäinen aisti) 

3) arviointikyky (sisäinen aisti) 

4) ymmärrys  

 

Teoksessaan Najat Avicenna kirjoittaa: 
        
       Kaikenlainen havaitseminen ei ole muuta kuin havaitsevan subjektin kyky erottaa havaitun  

       objektin muoto. Jos näin on, sitten se on havainto jostain materiaalisesta objektista ja tällöin  

       se jotenkin sisältää muodon abstraktion materiasta. Mutta abstraktion tavat ovat erilaisia ja 

       niiden asteet vaihtelevat. Materialle kuuluva tai sisältyvä materiaalinen muoto on tiettyjen  

       asteiden subjekti, jotka eivät kuulu muotoon itseensä. Joskus muodon eristämiseen  

       vaikuttaa kaikki olioon liittyvät materiaaliset piirteet, ja joskus abstraktio on täydellinen: 

       muoto on abstrahoitu, ei ainoastaan materiasta, vaan myös kaikista aksidentaalisista 

       tekijöistä.131 

 

Abstraktio ei koske vain ymmärrystä, vaan sen kolme ensimmäistä vaihetta ovat 

osa aistisielun toimintoja. Ensimmäinen vaihe sisältyy ulkoisten aistien 

periaatteisiin. Toinen ja kolmas kuuluvat sisäisten aistien kuvittelukyvylle ja 

arviointikyvylle. Viimeinen operaatio koskee ymmärrystä. Siinä ymmärrys 

abstrahoi ymmärrettävän muodon kaikista materiaalisuuteen viittaavista 

aksidentaalisista (satunnaisista) piirteistä. Lopputuloksena on universaali eli 

lajimuoto, josta joskus käytetään termiä yleiskäsite. Avicennan mukaan ymmärrys 

ottaa vastaan maailman olioiden muotoja välillisellä tavalla. 

       Materiaaliset ominaisuudet liittyvät havaitun objektin aksidentaalisiin132 

ominaisuuksiin, jotka kuuluvat havaitsijalle, substanssille. Mitä pidemmälle 

abstraktio etenee, sitä vähemmän oliossa on enää tavoitettavissa aksidentaalisia 

                                                
130 Sanan operaatio synonyymeinä on käytetty termejä aste tai vaihe. 
131 ”It is probable that all perception is but the abstraction by the percipient subject of the form of 

the perceived object in some manner. If, then, it is a perception of some material object, it consists 

in somehow abstracting its form from its matter. But the kinds of abstraction are different and its 

grades various. This is because, owing to matter, the material form is subject to certain states and 

conditions which do not belong to it qua form. So sometimes the abstraction of the form is 

effected with all of some of these attachments, and sometimes it is complete in that the form is 

abstracted no only from matter but also from the accidents it possesses.” (Najat, 38) 
132 Avicennan substanssi-aksidenssin-jaottelun taustalla on Aristoteleen Kategoriat-teoksessa 

tekemä erottelu itsenäiseen olemiseen kykenevän substanssin ja tähän liitettävien ei-

välttämättömien piirteiden eli aksidenssien välillä. Kategorioita on kymmenen. Primaarisin on 

ensimmäinen, substanssin kategoria. Substanssille kuuluvia aksidensseja on yhdeksän. Näitä ovat: 

kvantiteetti, kvaliteetti, suhteessa oleva, paikka, aika, asento, jollakin oleminen, tekeminen ja 

tekemisen kohteena oleminen. Ks. Aristoteles, Kategoriat 4, 1b25-28. 
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piirteitä, jotka ovat peräisin fyysisestä, materiaalisesta maailmasta. Abstraktion 

lopulla on jäljellä havaitun olion substantiaalisuus, olemuksellisuus eli se-mitä-

jokin-on (kr. to ti en einai).133 Abstraktion ensimmäinen operaatio sisältyy 

ulkoisten aistien toimintaan. 

 

2.1. Ulkoiset aistit 

Antiikissa ja keskiajalla ajateltiin yleisesti ihmisen tavoittavan ulkoisen 

todellisuuden objekteja ja tapahtumia sellaisina kuin ne ovat, kunhan ymmärrys ja 

havaintokyvyt ovat moitteettomassa kunnossa. Tietoa mielenulkoisesta 

todellisuudesta saadaan ensisijaisesti ulkoisten aistien avulla, jotka ottavat vastaan 

havainnon objektien muotoja passiivisesti.  

       Tulkinnat tästä eteenpäin vaihtelivat. Tuomas Akvinolainen katsoi, että 

ihmisen ymmärryksessä on sekä passiivinen että aktiivinen osa.134 Hänen 

mukaansa ihmisen ymmärryksen aktiivisuus on osa ihmisen luontaista 

olemistapaa.135 Monet myöhäisantiikin filosofit pitivät aktiivista järkeä ihmisestä 

erillisenä entiteettinä. Taustalla oli pitkä filosofian historian prosessi. Aleksanteri 

Afrodisialaisen on katsottu olleen ensimmäinen, joka esitti aktiivisen intellektin 

olevan ymmärryksestä erillinen.136 Avicenna seurasi Aristoteleen esittämiä teesejä 

ulkoisista aisteista. Tuntoaistin kohdalla Avicenna pohti, onko tuntoaisti yksi 

kyky vai onko siinä neljä eri kykyä.137 Avicenna systematisoi ja täydensi aiempien 

filosofien näkemyksiä sisäisistä aisteista. Avicenna toteaa ulkoisista aisteista: 

 

       Kaikki havaittavat muodot kulkeutuvat aistielimiin, jotka ottavat muodot vastaan kukin 

       aistikyky omalla tavallaan.138 

   

Ulkoisia aisteja ovat: näkö-, kuulo-, haju-, maku-, ja tuntoaisti. Aistielimet 

sijaitsevat silmissä, korvissa, nenässä, kielessä, ja Avicennan mukaan tuntoaistin 

elin on koko iho. Lukuun ottamatta tuntoaistia ja makuaistia, olio tavoittaa 

todellisuuden immateriaalisia muotoja jonkin objektin ja havaitsijan välissä 

olevan väliaineen kautta. Näkemisen, kuulemisen ja haistamisen kohdalla 

väliaineen toimii ilma. Esimerkiksi äänet kulkeutuvat värähtelyinä ilmassa 

                                                
133 Aristoteles, Metafysiikka VII. 4, 1029b14-17. 
134 Tuomas Akvinolaisen kognitioteoriasta, ks. Salmela 2011. 
135 Tuomas Akvinolainen, Summa theologiae I. 78, 3-5. (116-122). Suluissa olevat sivunumerot 

viittaavat suomennoksen sivuihin. 
136 Rahman 1952, 19. 
137 Najat II, 27. 
138 Najat II, 27. 
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kuuloelimeen, jonka avulla olio kykenee hahmottamaan ympäristöään tämän 

kyvyn mukaisesti.  

      Näkö-, kuulo-, ja hajuaistin kohdalla väliaineena toimii ilma, joka välittää 

objektin ominaisuuksia sen ulkoisen muodon, ääniaaltojen tai hajupartikkelien 

muodossa. Makuaistin elin on kieli. Se on samalla myös tuntoelin. Makuaisti 

erittelee makean, suolaisen, happaman ja karvaan maut. Tuntoaistin kohdalla 

Avicenna ei osannut ratkaista, onko tuntoaisti yksi aisti vai neljä aistia. Tuntoaisti 

ei tarvitse väliainetta ja tuntoelin on koko ruumiin alueella. Tuntoaistin 

määritteleminen tuotti Avicennalle ongelmia, koska se ei reagoi ulkoisiin 

ärsykkeisiin aina samansuuntaisesti kuten muut aistit. Avicenna jakoi lopulta 

tuntoaistin neljään vastakohtapariin, jotka selventävät tuntoaistin moninaisia 

kohteita. Vastakohtaparit ovat: 1) kuuma ja kylmä, 2) kuiva ja kostea, 3) kova ja 

pehmeä, 4) karkea ja sileä.139 Ulkoisille aisteille kuuluva aistihavainto on 

abstraktion ensimmäinen operaatio. Najat:n seitsemännessä luvussa Avicenna 

esittää:  

 

       Havaintoa ei voi täysin irrottaa materiasta, eikä sen materiaalisista  

       ominaisuuksista. Eikä havainto voi säilyttää muotoa materian puuttumisen 

       jälkeen. Täten vaikuttaa siltä, että muoto ei voi toimia irrallisena materiasta, vaan 

       muoto tarvitsee havaintoa, jotta muoto voi pysyä siinä (havainnossa).140     

 

Avicennan abstraktioteorian taustalla on jako substantiaalisuuden ja 

aksidentaalisuuden välillä. Substantiaalisuus liittyy olion välttämättömään 

olemuksellisuuteen. Aksidentaalisuus tarkoittaa niitä olion satunnaisia piirteitä, 

jotka eivät itsessään sisälly olion/substanssin olemukseen. Kukin ulkoinen aisti 

vastaanottaa havaitun objektin muodon sille sopivalla tavalla. Tässä vaiheessa 

Avicennan mukaan havainnon subjekti hahmottaa objektin materiaalisine 

ominaisuuksineen. Tätä ei tietenkään tule tulkita kirjaimellisesti. Jotkut 

luonnonfilosofit katsoivat, että näkemisessä silmä muuttuu jossain mielessä 

samanväriseksi havaitun kohteen kanssa. Havaintoaktissa tapahtuu väliaineen 

kautta laadullinen eli spirituaalinen muutos: ”Sielussa ei ole kivi vaan kiven 

muoto”, toteaa Aristoteles Sielusta-teoksen kolmannessa kirjassa.141  Materiaaliset 

                                                
139 Najat II, 27. Aristoteles tuntoaistin määrittelyongelmasta, ks. Aristoteles, Sielusta III. 11, 

422b17-424a10. 
140 ”(…) sensation cannot disentangle form from matter completely divorced from material 

accidents, norcan it retain that form after the absence of matter. Thus it seemsthat it cannot effect a 

complete detachment of form from matter, but needs the presence of matter if the form is to 

remain present to it” (Najat I, 39). Suomennoksen suluissa oleva on käännökseen lisätty tarkennus. 
141 Aristoteles, Sielusta III. 8, 431b29. 
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ominaisuudet liittyvät havaintoon myös toisesta syystä. Havaitsijan ja havaitun 

täytyy Avicennan mukaan liittyä läheisesti toisiinsa ajallisesti ja paikallisesti.142 

Jos subjekti etääntyy objektista, koko havaintoakti lakkaa tai kun ei enää katso 

tuota kiveä, loppuu myös ”kivihavainto”, johon sisältyi kiven koko, väri, paikka 

jne.  

 

2.2. Sisäiset aistit  

Sielusta-teoksen kolmannessa luvussa Aristoteles toteaa: 

 

       Koska ajatteleminen eroaa aistimisesta ja se näyttää olevan toisaalta kuvittelua ja toisaalta 

       käsittämistä, on määritettävä ensin, mitä kuvittelukyky on ja puhuttava sitten toisesta.143 

 

Laajasti ottaen Aristoteles tarkoitti kuvittelukyvyllä (kr. phantansia; lat. 

imaginatio) vaikutelmia, joita mieli muodostaa ulkomaailmasta. Aristoteles oli 

luonnontutkija. Hänen mukaansa ymmärryksen muodostamat käsitteet 

pohjautuvat alun perin aistihavainnoille. Tietäminen on hänen mukaansa 

aistinvaraista. Vuosisatojen kuluessa kuvittelukyvyn toiminnot laajenivat ja 

keskiajalle tultaessa kuvittelukyky oli osana laajempaa sielun kykyjen 

kokonaisuutta, joita kutsuttiin yleisesti sisäisiksi aisteiksi.144  

       Aristoteleen Sielusta-teokseen perustuen antiikissa ja keskiajalla katsottiin, 

että sielullisilla olioilla on ulkoisen todellisuuden hahmottamiseen kuuluvia 

kykyjä, jotka eivät kuitenkaan sisälly ymmärryksen toimintoihin. Ulkoisten aistien 

ja ymmärryksen toimintojen väliin jäi kykyjä, joita ei voinut sijoittaa aistien ja 

ymmärryksen kykyjen alle. Ennen Avicennaa ei ollut olemassa järjestelmällistä 

sisäisten aistien teoriaa.145 Aristoteles käsitteli myöhemmin sisäisiksi aisteiksi 

kutsuttuja kykyjä muutamasta näkökulmasta, mutta toisin kuin Avicenna, hän ei 

tehnyt niistä kokoavaa teoriaa.146 

       Sisäiset aistit toimivat välittävinä periaatteina. Niiden tehtävänä on 

vastaanottaa ja muokata ymmärrykselle sopivaksi ulkoisista aisteista peräisin 

olevaa aisti-informaatiota. Sisäisiin aisteihin sisältyy erilaisia ominaisuuksia sen 

mukaan, mikä on kunkin sisäisen aistin tehtävä. Kaikki sisäiset aistit 

                                                
142 McGinnis 2010, 99:”This is clear from the fact that in order for one to perceive sensibly a given 

material object, the sensible perception requires the very presence of that object.” 
143 Aristoteles, Sielusta III. 3, 427b28-428a1. 
144 Rahman 1952, 2-3; 77-83. 
145 Kaukua 2015, 25; Hasse 2000, 127-141. Kärkkäinen 2008, 123-125. 
146 Aristoteles käsittelee sielun haluavan osaan kuuluvien tahto-, himo- ja intosielun kykyjen 

toimintoja teoksessa Sielusta III. 9-11. Yhteisaistia hän käsittelee kohdassa III. 2., ja 

kuvittelukyvyn toimintoja edelleen teoksessa Sielusta III. 3. Yhteisaisti ja kuvittelukyky kuuluvat 

Avicennan sielun sisäisten aistien teoriaan. 
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vastaanottavat muotoja, mutta vain kuvittelukyky ja muisti säilyttävät näitä 

vaikutelmia.147 kuvittelukyky, arviointikyky ja muisti ovat passiivisia kykyjä. 

Yhteisaisti ja mielikuvitus ovat aktiivisia kykyjä. Ne pystyvät yhdistämään ja 

erottamaan erilaisia ulkoisen todellisuuden muotoja haluamallaan tavalla. Ulkoiset 

aistit havainnoivat todellisuutta niille ominaisten aistielinten avulla. Avicennan 

mukaan ulkoisten aistien lisäksi myös sisäisillä aisteilla on omat aistielimensä. 

Avicenna katsoi niiden sijaitsevan aivokammioissa.148 Yhteisaisti ja kuvittelukyky 

sijaitsevat etummaisissa aivokammioissa, aistimellinen 

kuvittelukyky/mielikuvitus sekä arviointikyky sijaitsevat keskimmäisissä 

aivokammioissa. Muisti sijaitsee taaimmaisessa kammiossa. Avicenna katsoi 

sisäisiä aisteja (lat. sensus interius) olevan viisi.149 Näitä ovat: 

1) yhteisaisti (sensus communis) 

2) kuvittelukyky (imagination, fantasia) 

3) aistimellinen kuvittelukyky eläimillä; mielikuvitus ihmisillä (imaginativa) 

4) arviointikyky (estimation) 

5) muisti (memoria) 

 

Ulkoiset aistit vastaanottavat aistielimillään objektien muotoja, jotka siirtyvät 

yhteisaistin käsiteltäväksi. Yhteisaisti kokoaa viiden ulkoisen aistin vaikutelmat 

yhdeksi kokemukseksi. Yhteisaistin avulla ihminen aistii esimerkiksi kupissa 

olevan kahvin olevan tumman väristä, kuumaa, nestemäistä, karvaan makuista, ja 

pavuilta tuoksuvaa. Näistä muodostuu yksi kahvikokemus.150 Kuvittelukyky 

säilyttää yhteisaistin välittämät muodot. Tämän vuoksi se on ominaisuuksiltaan 

passiivinen ja säilyttävä kyky. Se toimii havaintokokemusten 

muistina/aistisisältönä, jotka säilyttävät aistikuvia (phantasma) ulkoisesta 

todellisuudesta 

       Kolmas sisäinen aisti on eläimillä aistimellinen kuvittelemisen kyky ja 

ihmisillä mielikuvitus. Eläimillä se on passiivinen kyky, ihmisillä aktiivinen eli se 

on tahdonalainen. Ihmisellä se tehtävänä on erottaa ja yhdistellä kuvittelukyvyssä 

                                                
147 Najat III, 30. 
148 Najat III, 31. Avicennan teokseen Najat kommentaarin kirjoittaneen Fazlur Rahmanin mukaan 

sisäisten aistien sijoittaminen aivokammioihin perustuu Avicennalla antiikin lääkärin Galenoksen 

kirjoituksiin. Ks. Rahman 1952, 79. Aristoteles sijoitti yhteisaistin sydämeen. 
149 Tutkielmassa sisäisten aistien esittämisjärjestys perustuu Avicennan teoksessa Najat esitettyyn 

muotoiluun. Filosofian historiassa sisäisiä aisteja on kutsuttu monilla termeillä, etenkin toista ja 

kolmatta sisäistä aistia. Tutkielmassa toinen on nimeltään kuvittelukyky, sillä se on passiivinen ja 

vastaanottava kyky. Kolmas on mielikuvitus. Se on aktiivinen kyky. 
150 McGinnis 2010, 113. 
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olevia aistisisältöjä haluamallaan tavalla. Unessa tämä kyky toimii 

mielivaltaisesti. Ihminen voi mielikuvituksensa avulla luoda mieleensä 

esimerkiksi kultaisen vuoren idean yhdistämällä havaintotodellisuudessa olevan 

substanssin, vuoren ja ominaisuuden (kullan värin) yhdeksi olioksi mielessään. 

Eläimillä on kuvittelukyky. Ne käsittävät asioita vaistonvaraisesti esimerkiksi 

liikkumalla sen mukaan, minkälaisia käsityksiä niille on syntynyt, mutta 

tahdonalaista ajattelua niillä Avicennan mukaan ei voi olla.  

       Neljäs sisäinen aisti on arviointikyky. Tämän kyvyn tehtävänä on välittää 

mielenulkoisen objektin intentioita.151 Esimerkkinä intentiosta Avicenna käytti 

lampaan havaitsemaa suden vihamielisyyttä lammasta kohtaan.152 Kuvittelukyky 

vastaanottaa ja säilyttää yhteisaistista peräisin olevat muodot. Arviointikyky 

puolestaan vastaanottaa ja säilyttää havaintotodellisuudesta peräisin olevat 

intentiot. Vaikka intentiot ovat lähtöisin havaintotodellisuuden objektista, se 

siirtyy suoraan havaitsijalle arviointikykyyn, eikä yhteisaistin tai kuvittelukyvyn 

kautta. Avicennan sisäisten aistien teoria vaikutti Tuomas Akvinolaisen 

näkemyksiin aistisielun rakenteesta. Teoksessaan Summa theologiae 

Akvinolainen toteaa arviointikyvyn intentioista:” Lammas pakenee nähdessään 

suden tulevan, mutta ei siksi, että sen ulkomuoto tai väri on siivoton, vaan koska 

se on luontainen vihollinen.”153 Intentio on objektiin sisältyvä ei-materiaalinen 

piirre, ominaisuus, jonka havaitsija tunnistaa vaistonvaraisesti.154  

Avicennan näkemys arviointikyvystä herätti keskustelua jo keskiajalla.155 

Esimerkiksi Tuomas Akvinolainen hyväksyi sisäisten aistien teorian yleiset 

piirteet, mutta hänen mielestään neljä sisäistä aistia riitti toteuttamaan niille 

kuuluvia tehtäviä. Akvinolaisen mukaan mielikuviuksen olettaminen on turhaa.156 

Viimeinen sisäinen aisti on muisti, jonka tehtävä on säilyttää arviointikyvyn 

                                                
151 Alun perin latinankielinen termi intentio voi olla harhaanjohtava ja anakronistinen. Se voidaan 

yhdistää modernin filosofian fenomenologian osa-alueeseen, jossa intentio tarkoittaa yksilön 

mielen suuntautuneisuutta kohden filosofiassa intentionaalisuus tarkoittaa päinvastoin mielen 

ulkoisen objektin suuntautuneisuutta jotain subjektia kohden. Tämä suuntautuneisuus (esim. uhka) 

välittyy objektista, jonka subjekti havaitsee ”uhka-intentiona”. Intentio on materiaalisen objektin 

immateriaalinen piirre. Lisäksi keskiajalla William Ockham 1285-1347) käytti intentiota edellä 

mainituista poikkeavassa merkityksessä. Ockhamin mukaan hevosella ja yksisarvisella on 

kummallakin olemassaolo. Hevosella sekä reaalinen että intentionaalinen, yksisarvisella vain 

intentionaalinen; yksisarvinen on olemassa ainoastaan mielikuvituksessa, jollaista ei esiinny 

mielenulkoisessa todellisuudessa. Spade 1999, 101. 
152 McGinnis 2010, 98. 
153 Tuomas Akvinolainen, Summa theologiae I. 78, 4, (107). Suluissa suomennoksen sivunumero. 
154 Najat III, 30. 
155 Black 1993. Vrt. Hasse 2000, 127-141. 
156 Tuomas Akvinolainen, Summa theologiae Ia, 78, 4 (107-111). Suluissa Summa theologiaen 

suomennoksen sivut, joilla Akvinolainen käsittelee sisäisiä aisteja.  
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siirtämiä intentionaalisia muotoja. Muistikyky on säilyttävä ja passiivinen kyky. 

Muisteja on Avicennan mukaan kahdenlaista: sensorista ja intellektuaalista. 

Aistisieluun sisältyvä muisti on sensorinen ja se sijaitsee Avicennan mukaan 

etummaisessa aivokammiossa. Sensorinen muisti on ihmisten lisäksi eläimillä. 

Sensorisen muistin avulla eläimet suunnistavat, välttävät tiettyjä paikkoja, 

hakeutuvat toisaalle ja tarvittaessa löytävät kätkemänsä. Jon McGinnis kirjoittaa 

intellektuaalisesta muistista:  

 

       Kun ihmisen sielu on vapaa ruumiista, sillä on pääsy suoraan aktiivisen intellektin  

       ymmärrettäviin muotoihin ilman välittäviä aistihahmoja.157 

 

Ruumiin kuoleman jälkeen ihmisen sielu on aktiivisen intellektin illuminaatiossa 

ilman aistimellisuuteen liittyvää muutoksenalaisuutta. Muistikyvyn suhde 

arviointikykyyn on samankaltainen kuin kuvittelukyvyn suhde yhteisaistiin: 

kuvittelukyky ja intentioiden muisti säilyttävät yhteisaistilta ja arviointikyvyltä 

peräisin olevia muotoja.  

     Avicennan Najat:ssa esittämän absrtaktioteorian toinen ja kolmas operaatio 

sisältyvät sisäisiin aisteihin. Ensimmäisessä operaatiossa ulkoiset aistit ottavat 

vastaan objektin muodon. Tässä vaiheessa muoto on ensin läsnä materiaalisessa 

objektissa, josta havaitsija abstrahoi sen. Ihminen havaitsee ulkoisten aistien 

avulla esimerkiksi pöydän. Kun ihminen erottaa pöydän muodon, olemuksen (to ti 

en einai), eli sen mitä pöytänä oleminen tarkoittaa, niin samalla pöytä on subjektin 

ulkoisten aistien havaintokohteena myös kaikkine aksidentaalisine 

ominaisuuksineen, esimerkiksi mistä puulajista pöytä on tehty, kuinka korkea, 

leveä ja syvä pöytä on, minkä värinen se on jne.  

       Jaettavuus ja moninaisuus erottavat substantiaalisuuden ja 

aksidentaalisuuden. Havaintokohteen aksidentaaliset ominaisuudet voidaan 

predikoida myös muille olioille, mutta havaintokohteen substantiaalisuutta ei voi 

predikoida millekään muulle. Objektit voivat olla yhtä pitkiä, samanvärisiä tai 

kuulostaa samanlaiselta. Ne eivät voi kuitenkaan olla olemukseltaan 

(substantiaalisesti) samoja, koska kysymyksessä on juuri tuo tietty objekti.158 

Keskiajalla käytettiin mikyyden (quidditas) ja tämyyden (haecceitas) käsitteitä.159 

                                                
157 McGinnis 2010, 139:”(…) once the human soul is free of the body it is able to access the 

intelligibles in the Active Intellect immediately and without any intermediary image.” 
158 Tarkalleen ottaen kaksi eri havainnon kohdetta ei voi täyttää paikan aksidenssia 

samanaikaisesti. Kaksi pöytää ei voi täyttää samaa tilaa samalla hetkellä.  
159 Taustalla on jälleen Aristoteleen filosofian vaikutus. Vanhemmassa teoksessaan Kategoriat 

Aristoteles tekee eron lajiolemusten ja yksilöolemusten välillä. Tuotantonsa myöhäisvaiheessa hän 

vaikuttaa muuttaneen kantaansa. Kirjassaan Metafysiikka lajiolemukset näyttävät sisältyvät 
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Näiden käsitteiden avulla tehtiin ero lajiolemuksen ja yksilöolemuksen välillä. 

Tässäkin taustalla on Aristoteleen filosofia. Ihmisen lajiolemus, mikyys on 

universaali. Vaikka ihmisellä on myös yksilöolemus, tämyys, abstraktion 

ensimmäisessä operaatiossa erottelu tehdään aksidentaalisten eli materiaan 

liittyvien ominaisuuksien perusteella.160  

       Najat:n seitsemännessä luvussa Avicenna tekee eron ensimmäisen ja toisen 

operaation välillä.161 Abstraktion toisessa operaatiossa muodon abstrahointiin ei 

enää tarvita materiaalisen objektin läsnäoloa. Kuitenkin myös kuvittelukyky 

säilyttää havaitun objektin materiaaliset ominaisuudet sellaisina kuin ne ulkoisissa 

aisteissa esiintyivät. Aksidentaaliset muodot ovat siirtyneet astetta 

abstraktimmaksi. Vaikka aisteihin vaikuttaneet materiaaliset ominaisuudet 

tuhoutuisivat, esimerkiksi aistikohteen kuollessa, kuvittelukyky säilyttäisi nämä 

objektin materiaalisuuteen liittyvät ominaisuudet samanlaisina kuin ne olivat 

objektin eläessä: kuvittelukyky on materiaalisten muotojen aistimellinen muisti, 

jonka sisältämää käsitevarastoa kutsutaan aistisisällöiksi, fantasmaksi. 

Aistisisältöjen toimintaan palataan viimeisen operaation yhteydessä. 

       Kolmatta operaatiota, arviointikykyä on käsitelty tässä luvussa sisäisten 

aistien yhteydessä. Arviointikyvyn operaatio eroaa kahdesta edellisestä 

intentiokäsityksen vuoksi. Aistisieluun kuuluvat muodot ovat joko kiinnitettyinä 

materiaalisuuteen aistihavainnossa tai ne ovat aistisisältöinä kuvittelukyvyssä. 

Arviointikyvyn intentiot puolestaan ovat ei-materiaalisia piirteitä, jotka havaitsija 

kuitenkin hahmottaa ulkoisen materiaalisen objektin kautta. Intentiot 

abstrahoidaan materiasta välittömästi ja vaistovaraisesti. Arviointikyvystä ja 

intentioista Avicenna kirjoittaa: 

 

       Arviointikyky menee abstrahoinnissa pidemmälle, sillä se vastaanottaa intentioita, jotka 

       eivät itsessään sisällä mitään materiaalista, vaikkakin ne satunnaisesti kuuluvat jollekin 

       materiaaliselle.162 

                                                                                                                                 
yksilöissä oleviin olemuksiin. Najat-teoksen kirjoitustyyli ilmaisee Avicennan olleen tietoinen 

näistä kahdesta eri olemusmääritelmästä. Euroopassa Duns Scotus vakiinnutti latinankieliset 

käsitteet quidditas, mikyys ja haecceitas, tämyys osaksi yleistä metafysiikan sanastoa. Quidditas, 

mikyys viittaa lajiolemukseen ja haecceitas, tämyys yksilöolemukseen. Kategoriat, 5. luku. Vrt. 

Metafysiikka VII.  
160 Ks. Rahman 1952, 96:”The form (eidos) of all human beings is one and universal; their 

plurality is due to the matter which is the principle of individualization.” Yksilö- ja lajiolemusten 

aristoteelisesta taustasta: Aristoteles, Metafysiikka XII. 1074a34-36. 
161 ”But the faculty of representation purifies the abstracted form to a higher degree, since it takes 

it from matter in such a way that it does not need the presence of matter for the presence of form.” 

(Najat VII, 39) 
162 ”The faculty of estimation goes a little farther than this in abstraction, for it receives the 

intentions which in themselves are non-material, although they accidentally happen to be in 

matter.” (Najat VII, 39) 
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Havaintokohteen aika-avaruudelliset ominaisuudet, kuten väri, paikka, koko jne., 

ovat substanssille kuuluvia attribuutteja, jotka eivät voi olla olemassa itsenäisesti. 

Vaikka arviointikyvyn vastaanottamat intentiot ovat ei-materiaalisia piirteitä, ne 

kuitenkin aistitaan materiaalisista olioista.163 

       Tähän asti abstraktio on sisältynyt aistisielun eri kyvyille. Käsitellyt kolme 

vaihetta ovat havainnossa yhteydessä joko suoraan aistihavainnon materiaaliseen 

objektiin, kuvittelukyvyn aistisisällöissä säilyviin satunnaisiin piirteisiin tai 

objektin intentioihin arviointikyvyssä. Koska nämä sisältyvät aistisieluun, niiden 

havaintoelimet sijaitsevat ruumiissa.164 Ulkoiset aistit vastaanottavat muodot 

omien aistielimiensä avulla. Kuvittelukyky ja arviointikyky kuuluvat sisäisiin 

aisteihin. Avicenna katsoi sisäisten aistien sijaitsevan aivokammioissa. 

Kolmanteen, arviointikykyyn päättyy abstraktiossa sensorisen sielunosan 

toiminta.  

 

2.3. Ymmärryskyky 

Antiikissa ja keskiajalla ymmärryksen toimintaa ei liitetty mihinkään aineelliseen, 

esimerkiksi aivoihin, vaan etenkin kristittyjen ja muslimien keskuudessa ajattelua 

ja ymmärryskykyä pidettiin aineettoman sielun erityisominaisuutena.165 Edellä 

analysoitujen operaatioiden lähtökohtana oli aistihavainto, ymmärryksen kohdalla 

kyseessä on intellektuaalinen havainto.166 Vaikka tiedon perusta on aisteissa, 

ihminen hankkii tieteellistä tietoa (ar. ´ilm) universaalien avulla. Intellektuaalisen 

havainnon avulla ihminen kykenee ajattelemaan esimerkiksi kaikkia saman lajin 

yksittäisten olioiden yhdistäviä piirteitä, muun muassa pohtimaan, mikä on 

ihmisen lajiolemus – mitä ihmisyys tarkoittaa.  

       Tässä alaluvussa selvitetään, miten Avicenna selitti, ainakin näennäisen 

ristiriidan aistien ja ymmärryksen välillä. Miten ymmärrys voi kohdistua yleiseen 

tietomme todellisuudesta pohjautuessa aistitoimintaan? Tähän teemaan palataan 

luvussa viisi. Ymmärryksen kyvyn jakaminen aktiiviseen ja 

passiiviseen/potentiaaliseen osaan perustuu Aristoteleen teokseen Sielusta, jonka 

kolmannessa kirjassa hän jakaa ymmärryksen aktiiviseen ja passiiviseen osaan.167 

                                                
163 Avicenna arvointikyvystä ja intentioista: Najat III, 31; VII, 39-40. 
164 Najat  III, 31. 
165 Aristoteles ei ottanut selkeää kantaa, onko sielu itsenäinen substanssi vai ei. Ks. Aristoteles, 

Sielusta III.5. 
166 McGinnis 2010, 100. 
167 Aristoteles, Sielusta III. 5, 430a10-25. 
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Aristoteleen esitys ymmärryksen kahdesta osasta on vaikeaselkoinen ja 

monitulkintainen. Lisäksi kolmannen kirjan loppuosa on käsikirjoituskopiossa 

turmeltunut.168 Toiselta vuosisadalta jaa. lähtien on pohdittu, mitä Aristoteles 

tarkoitti passiivisella ja aktiivisella järjellä. On olemassa kaksi päätulkintalinjaa. 

Toisaalta aktiivista intellektiä on pidetty ihmisen ymmärryksen osana. Aktiivista 

järkeä on filosofian historiassa pidetty myös ihmisymmärryksestä erillisenä 

entiteettinä. Fazlur Rahmanin mukaan Aleksanteri Afrodisialainen ja al-Farabi 

vaikuttivat Avicennan käsityksiin erillisestä aktiivisesta intellektistä.169 

       Emanaatio-oppi ja abstaktioteorian viimeinen vaihe analysoivat aktiivisen 

intellektin tehtävää ihmisen ymmärryksessä. Aktiivisen intellektin toiminta 

kuuluu sekä emanaatiomallin lisäksi abstraktioteoriaan. Tämän vuoksi tässä 

luvussa viimeisenä aiheena käsitellään aktiivista intellektiä. Sitä ennen tässä 

luvussa pohditaan vielä, mitä ovat Avicennan tarkoittamat ymmärryksen kolme 

potentiaalista operaatiota.  

 

2.3.1. Ymmärryskyvyn potentiaalisuus 

Avicenna oli useiden filosofisten ideoiden uudistaja. Hän myös kehitti monia 

filosofisia teemoja, muun muassa näkemystä sisäisistä aisteista. Hänen teoriansa 

ymmärryksestä ja sen toiminnoista on monipuolinen. Hän ei pelkästään jakanut 

ihmisen teoreettista intellektiä aktiiviseen ja passiiviseen/potentiaaliseen osaa, 

vaan hän jakoi vielä ymmärryksen potentiaalisuuden kolmeen eri operaatioon.170 

Mikään näistä kolmesta potentiaalisuudesta ei ole erillinen kyky, vaan ne ovat 

teoreettisen ymmärryksen kyvyn alaisia. Avicenna halusi ilmaista potentiaalisten 

operaatioiden kautta oppimisen asteittaista kehittymistä ymmärtämättömyyden 

tilasta oppineisuuden ja lopulta aktiivisen ajattelun tilaan. Kun tutkielman 

kohteena oleva aihe tutkii ymmärryksen perustaa, sitä mikä on ymmärryksen 

perusta, potentiaalisten operaatioiden avulla Avicenna selvittää, miten ihminen 

                                                
168 Sihvola 2006, 212. 
169 Rahman 1952, 19-20; McGinnis 2010, 119. Myös Herbert Davidsonin mukaan useat 

myöhäisantiikin filosofit tulkitsivat aktiivisen intellektin ihmisen mielestä erilliseksi entiteetiksi. 

Davidsonin katsoo, että näitä olivat mm. Plotinos, Themistius, Philoponus, mutta ensimmäisenä 

aktiivisen intellektin erillisyydestä kirjoitti myös Davidsonin mukaan Aleksanteri Afrodisialainen. 

Ks. Davidson 1992, 7-8. 
170 Najat V, 33-35. 
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ajattelee sekä mihin ajattelu kohdistuu. Edellinen käsittelee psykologiaa, 

jälkimmäiset ovat sisältyvät tiedonmetafysiikkaan ja logiikkaan.171 

Ymmärryksen potentiaaliset operaatiot eivät kuulu abstraktioteoriaan, koska 

ymmärryksen on oltava aktuaalisuuden tilassa, jotta se voi vastaanottaa 

aistisielusta tai aktiivisesta intellektistä peräisin olevia ymmärrettäviä muotoja 

(intelligibles agens). Kuitenkin analysoimalla potentiaalisia operaatioita myös 

käsitys abstraktioteoriasta tarkentuu.  Potentiaaliset operaatiot ovat passiivisuuden 

tilassa, vaikka toinen ja kolmas operaatiot kykenisivät ottamaan vastaan 

ymmärrettäviä muotoja halutessaan. Toisessa ja kolmannessa operaatioissa 

ajatteleva subjekti on sisäistänyt esimerkiksi lauseen:”Kokonaisuus on osaansa 

suurempi”, merkityksen, mutta ei ajattele lausetta kyseisellä hetkellä.172 

Potentiaalisten operaatioiden analyysin kautta jäsentyy kokonaiskuva, miten 

ymmärryksen potentiaalisuus rakentuu osaksi Avicennan kokonaisnäkemystä 

sielusta. Avicennan filosofian tutkija Dag Hasse pitää Avicennan uudistavaa 

teoriaa ymmärryksen potentiaalisista operaatioista merkittävänä ja 

vaikutusvaltaisena.173 

       Avicenna käsittelee ymmärryksen potentiaalisia operaatioita Najat:n, 

viidennessä luvussa.174 Fazlur Rahman katsoo Avicennan saaneen potentiaalisen 

ymmärryksen mallin lähtökohdat alun perin Aristoteleen teoksista Toinen 

analytiikka ja Sielusta.175 Mutta malli ei kulkeutunut suoraan Aristoteleelta 

Avicennalle, vaan Avicennan ajatteluun vaikutti myös toisella vuosisadalla elänyt 

merkittävä peripateetikko, Aleksanteri Afrodisialainen.176  

       Potentiaalisen intellektin operaatioita voi ajatella Aristoteleen luoman sielua 

koskevan tutkimusmenetelmän kautta, jossa ymmärryksen potentiaalisuuden ja 

aktiivisen ajattelun suhde asetetaan samaan viitekehykseen lajimuodon ja 

yksittäisen olion muodon käsitteiden kanssa.177 Avicenna käytti ensimmäisestä 

operaatiosta nimeä absoluuttinen potentiaalisuus tai materiaalinen intellekti.178 

                                                
171 Ks. luku 5, Avicennan käsitys kognitiosta osana filosofian historiaa. Psykologia tässä 

yhteydessä tarkoittaa antiikin ja keskiajalla harjoitettua filosofista psykologiaa. Tänään antiikin 

psykologiaan kuuluvia kysymyksiä käsittelee esimerkiksi mielenfilosofia. 
172 Najat V, 34. 
173 Hasse 2000, 177:”(…) the meaning of Avicenna´s doctrine of the four intellects, and the role of 

the separate active intellect in human intellection. Both topics proved to be very popular in the 

Latin West.” 
174 Najat V, 33-38. 
175 Aristoteles, Sielusta III.4, 429a15-20; Toinen analytiikka I. 2, 71b20. 
176 Najat V, 34. Ks. Rahman 1952, 88-89. Aristoteles, Toinen analytiikka II. 19, 100a4-11. 
177 Ks. kaavio s. 53. 
178 Najat V, 34. Ks. Fakhry 2004, 145. Termi materiaalinen on luonnollisesti ainoastaan 

vertauskuvallinen ymmärtämisen kontekstissa. Materiaalisuus viittaa materia primaan, 
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Tämä operaatio soveltuu Aristoteleen käsitykseen ensimmäisestä 

potentiaalisuudesta ja lajimuodosta.179 Esimerkiksi vaikka vastasyntynyt ei vielä 

ymmärrä mitään, on hänellä jo olemassa ymmärtämisen kyky, sillä hän kuuluu 

ihmislajiin. Avicenna toteaa: 

 

       Potentiaalisuudesta puhutaan kolmella eri tavalla. per prius et posterius. Tämä viittaus  

       voi kohdistua absoluuttiseen potentiaalisuuteen, jossa mikään ei ole vielä aktualisoitunut 

       eikä absoluuttisen potentiaalisuuden objekti omaa vielä ajattelun kykyä, kuten  

       esimerkiksi vastasyntynyt lapsi, joka ei omaa kirjoituskykyä.180 

        

Toista potentiaalisuutta kutsutaan habituaaliseksi intellektiksi (intellect in habitu). 

Kun ymmärtää aksioomia eli peruslauseita, joiden totuusarvo määräytyy lauseesta 

itsestään käsin, tällöin Avicennan mukaan ymmärrys on habituaalisen intellektin 

tasolla.181 Jos on sisäistänyt ristiriidan lain, ymmärrys on habituaalisen operaation 

tasolla. Tämä taso sisältää myös intuition ja profetaaliseen kyvyn: joillain 

harvoilla ihmisillä on kyky löytää syllogismien välitermi poikkeuksellisen 

nopeasti. Nopeaälyisyys ja intuitiivisuus sisältyvät tällaisten ihmisten habitukseen 

eli luonteeseen.182 Habituaaliseen operaatioon voi soveltaa aristoteelista 

ensimmäisen aktuaalisuuden/toisen potentiaalisuuden käsitteitä: ihminen on 

oppinut ajattelun perustavimpia lainalaisuuksia, mutta tämä kyky ei ole 

aktiivisessa käytössä kyseisellä hetkellä:  

 
      Potentiaalisuus voi viitata relatiiviseen (habituaaliseen) potentiaalisuuteen, kun ainoastaan  

       aktualisaation periaatteet on löydetty, mutta sitä ei osata vielä täysin käyttää. Esimerkiksi kun  

       lapsi, joka on oppinut, että kynän musteen avulla hän kykenee kirjoittamaan.183 

 

Avicenna tarkensi Aristoteleen sielututkimuksen kontekstia.184 Avicenna otti 

käyttöön uuden kategorian tehdessään eron toisen ja kolmannen operaatioiden 

välillä. Näin hän kykeni tarkastelemaan ymmärryksen kehitysasteita vielä 

                                                                                                                                 
muotoutumattomaan materiaan. Materiaalinen ymmärrys on kuin materia prima: ymmärrys on 

vielä jäsentymätöntä ja muotoutumatonta. Ks. Najat V, 34. 
179 Sihvola 2006, 197. Ks. myös Hasse 2000, 178. 
180 Najat V, 33:”Potentiality is spoken of in three different senses per prius et posterius. This term 

may imply absolute potentiality in which nothing has yet become actual nor has the instrument of 

its actualization even been achieved, for instance the capacity of an infant to write.” 
181 ”Kokonaisuus on osaansa suurempi”, ja ”Jokainen on identtinen itsensä kanssa” ovat 

aksioomia. 
182 Avicenna erottaa vielä toisistaan habituaalisen operaation sisäiset intuition ja profetaalisuuden 

aktit. Näiden ero liittyy välitermin löytämisen intensiteettiin. Intuition kyky on harvoilla. 

Profetaalinen kyky on Avicennan mukaan vielä harvinaisempi. Profetaalisen kyvyn omaava löytää 

välitermin välittömästi, ja Avicenna esittää, että tällainen ihminen on jonkinlaisessa jatkuvassa 

aktiivisen intellektin alaisuudessa: Najat VI,36-37. Gutas 2001, 1-38; Hasse 2000, 154-165. 
183 Najat V, 33-34:”(…) it may imply a relative potentiality when nothing more than the 

instrument of the acquisition of actuality has been achieved. For example, an older child who has 

learnt the use of the pen and the inkpot and knows the value of meaning of the letters is said to 

have the capacity of writing.” 
184 Aristoteleen sielututkimuksen kontekstista: Sihvola 2006, 197. 
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yksityiskohtaisemmin. Kolmas ja viimeinen potentiaalinen operaatio on 

efektiivinen intellekti (intellect in effectu). Se eroaa habituaalisesta operaatiosta 

ymmärryksen kokonaisvaltaisen sisäistämisen vuoksi. Ihmisen ymmärryksen 

kuuluessa efektiiviseen operaatioon, sen on täytynyt oppia logiikan sääntöjä ja 

sisäistää syllogismeja siten, että ymmärrys kykenee tarvittaessa löytämään 

vaativienkin syllogismien välitermit.185 Tutkimuskirjallisuudessa tätä vaihetta on 

kutsuttu ymmärryksen toiseksi asteeksi (secondary intelligibles).186 Efektiivisestä 

potentiaalisuudesta Avicenna huomauttaa: 

 

       Kolmanneksi, se voi (potentiaalinen intellekti) viitata tähän ymmärryksen kykyyn, kun    

       ymmärrys on täydellistynyt, joten ihminen voi halutessaan käyttää tuota kykyä ilman  

       että joutuisi enää oppimaan ymmärryksen kyvyn käyttöä.187 

 

        

Efektiivinen operaatio on ymmärryksen potentiaalisuuden viimeinen vaihe.  

Siirtyminen efektiivisestä operaatiosta seuraavaan merkitsee siirtymää 

potentiaalisen ymmärryksen tilasta aktuaaliseen ja aktiiviseen ajatteluun. 

Avicenna kehitti Aristoteleen ja Aleksanteri Afrodisialaisen antamista ideoista 

oman kattavan teoriansa potentiaalisesta intellektistä.188 

 

2.3.2. Ymmärryksen aktuaalisuus ja aktiivinen intellekti 

Ymmärryksen viimeinen operaatio on konjunktiivinen intellekti (acquired 

intellect).189 Kolmannessa eli viimeisessä potentiaalisessa, efektiivisessä 

operaatiossa kognition subjektilla on jo hallussaan logiikan päättelysäännöt ja hän 

on tottunut käyttämään niitä, mutta ei käytä kyseisellä hetkellä hallussaan olevaa 

tietoa. Efektiivinen operaatio viittaa oppineeseen ja aikuiseen ihmiseen, kun 

aiemmin käsitelty materiaalinen potentiaalisuus viittaa ymmärryskyvyltään 

                                                
185 Kolmannessa kohdassa tulee esille Avicennan sielututkimuksen aristoteelinen tieteenfilosofinen 

menetelmä: syllogistisia päätelmiä haetaan yksittäistapauksista käsin. Se mitä 

säännönmukaisuuksia maailmassa havaitaan, asetetaan syllogismien aksioomiksi eli 

perusolettamuksiksi. Tehtäväksi jää ymmärryksen avulla löytää välitermi eli toinen olettamus. 

Aristoteleen syllogismien perustasta, Haaparanta 1998, 383-384, 400; Juti 2001, 56-65. 
186 Hasse 2000, 182. 
187 ”Thirdly, it may imply this capacity when the instrument has been perfected, and when by 

means of the instrument the capacity has been made complete, so that the agent may exercise it 

whenever he wishes without having to learn of acquire it.” (Psychology V, 34) 
188 Psychology V, 34. Rahman 1952, 87-89. 
189 Tutkielmassa neljännestä operaatiosta käytetään nimeä konjunktiivinen, sillä viimeinen 

operaatio on konjunktiossa, yhteydessä mielenulkoiseen aktiiviseen intellektiin. 

Tutkimuskirjallisuudessa ymmärryksen operaatioiden terminologia on ollut vaihtelevaa. Jon 

McGinnis (2010) ja Majid Fakhry (2004) ovat nimenneet kolmannen operaation aktuaaliseksi, kun 

Fazlur Rahman (1952) on asettanut aktuaalisen operaation toiseksi potentiaalisuudeksi. 

Aktuaalinen intellekti sekoittuu helposti aktiiviseen intellektiin. Tutkielmassa neljännestä 

käytetään termiä konjunktiivinen. Termi kuvaa viimeisen operaation yhteyttä aktiivisen intellektin 

kanssa. 
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lapseen, jonka intellekti ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt, jotta hän voisi ymmärtää 

abstrakteja käsitteitä ja niiden suhteita.190 Efektiivinen ja konjunktiivinen vaihe 

kuvaavat saman operaation kahta puolta, joista edellinen on potentiaalisuuden 

tilassa ja jälkimmäisessä ymmärryksen kyky on aktualisoitunut. 

       Tiedon määrä ei lisäänny siirryttäessä efektiivisestä operaatiosta 

konjunktiiviseen. Muutos tapahtuu ajattelevan ihmisen sisäisessä 

suuntautuneisuudessa. Aiemmin omaksuttu potentiaalinen tieto, jota ei aiemmin 

ajateltu, on tullut ymmärryksen kohteeksi. Potentiaalinen tieto muuttuu 

aktuaaliseksi ihmisen ulkopuolisen aktiivisen intellektin vaikutuksesta. Avicenna 

vertaa aktiivista intellektiä auringonvaloon, joka valaisee, illuminoi, pimeän 

näkymättömät kohteet kirkkaiksi ja havaittaviksi: aktiivinen intellekti on 

potentiaalisen ymmärryksen valo.191 Tosin Dag Hasse esittää poikkevan tulkinnan 

auringon valon analogiasta. Potentiaalisesta ymmärryksestä tulee aktuaalisesti 

ymmärtävä. Aktiiviseen intellektiin johtanutta kausaaliketjua eli emanaatiota 

analysoidaan seuraavassa jaksossa.  

       Miten ihmisen potentiaalinen ymmärrys vastaanottaa aktiivisen intellektin 

ymmärrettäviä muotoja, ja miksi ylipäänsä tarvitaan aktiivisen intellektin 

toimintaa? Ihmisen ymmärryksen kyvyn ja aktiivisen intellektin konjunktiosta 

Avicenna kirjoittaa: 

 

       Kyky kuuluu sielulle, jonka avulla kyky tulee ymmärtäväksi (aktuaaliseksi). 

       Aktualisoituessaan ymmärrys muodostaa konjunktion aktiivisen intellektin kanssa, ja 

       ymmärrettävät muodot emanoituvat siihen. Ymmärrettävä muoto on itse asiassa ihmisen  

       konjunktiivinen intellekti ja aiempaa kykyä, efektiivistä, meissä on ainoastaan siinä määrin 

       kuin ymmärryksemme kykenee toteuttamaan aktiivista ajattelua. Konjunktiivinen ymmärrys  

       toimii niin kauan kuin se on aktiivisuuden ja aktuaalisuuden tilassa, kun taas  

       (sisäisten aistien) mielikuvituksessa olevat objektit (aistihahmot) tehdään  

       ymmärrettäviksi muodoiksi kääntymällä sielussa (kuvittelukyvyn) aistisisältöjen puoleen:   

       Ensimmäinen, konjunktiivinen intellekti, katsoo ylöspäin, kun jälkimmäinen, efektiivinen  

       intellekti katsoo alaspäin. Joten, jos intellekti pääsisi irti ruumiista ja sen aksidensseista, niin 

       siinä tapauksessa intellekti voisi muodostaa konjunktion aktiivisen intellektin kanssa.  

       Konjunktiossa ihmisen intellekti/ymmärrys kokee intellektuaalisen kauneuden ja ikuisen 

       mielihyvän (…).192 

                                                
190 Avicennan mukaan suurin osa ihmisistä eivät koskaan tule saavuttamaan efektiivisen 

operaation tasoa. 
191 McGinnis 2010, 120. Vrt. Hasse 2001, 57. 
192 ”The power really belongs to the soul by which it (can) intellect whatever it wants. So, when it 

wants, it conjoins (with the Active Intellect) and the intelligible form emanates into it, where that 

(intelligible) form is in fact the acquired intellect and the former power is actual intellect in us 

inasmuch as we can (perform) the act of the intellect. The acquired intellect is the actual intellect 

insofar as it is perfect, whereas the conceptualization of objects of the compositive imagination is a 

return of the soul to the storehouse of the sensible objects: The first (that is, the acquired intellect) 

looks downward. So, if it becomes free of the body and the accidents of the body, then in that case 

it can completely conjoin with the Active Intellect, and there it encounters intellectual beauty and 

eternal pleasure, (as we will discuss in its place) (Najat, arabiankielinen, V.6, 247.20-248.8). 

Korostus McGinnis:n. Käännös pohjautuu McGinnis:n teokseen Avicenna (2010), 139-140. 
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Dag Hassen mukaan mitä myöhäisemmästä Avicennan kirjoituksesta on kyse, sitä 

teoreettisemmaksi ja samalla fragmentaarisemmaksi ne kävivät.193 

Lainatussa kohdassa tulee jälleen esille Avicennan filosofian moniulotteisuus.  

Lainauksen alussa Avicenna tekee eron kyvyn ja aktuaalisuuden välillä. Ihmisen 

sielu on jatkuvassa aktuaalisuuden tilassa, mutta sillä on kykyjä, 

potentiaalisuuksia, joilla on mahdollisuus aktualisoitua. 

 

       Aktualisoituessaan ymmärrys muodostaa konjunktion aktiivisen intellektin kanssa, ja  

       ymmärrettävät muodot emanoituvat siihen (ks. edellinen lainaus). 

 

Avicenna katsoi, että ihmisellä on lähtökohtaisesti käytössä vain ymmärryksen 

potentiaalinen osa.194 Ymmärryksen potentiaalisuuden efektiivinen operaatio, 

muuttuu aktuaalisesti ajattelevaksi (konjunktiivinen operaatio) mielenulkoisen 

aktiivisen intellektin vaikutuksesta. Aktiivisesta intellektistä emanoituu eli virtaa 

ymmärrettäviä muotoja ihmisen ymmärrykseen. Mielenulkoinen intellekti 

mahdollistaa ihmisen ymmärryksen aktiivisen ja aktuaalisen ajattelun. Avicenna 

jatkaa: 

 

       Konjunktiivinen ymmärrys toimii niin kauan kuin se on aktiivisuuden ja aktuaalisuuden 

       tilassa, kun taas (sisäisten aistien) mielikuvituksessa olevat objektit tehdään 

       ymmärrettäviksi muodoiksi kääntymällä sielussa (kuvittelukyvyn) aistisisältöjen puoleen… 

 

Tämä kohta vastaa ongelmaan, miten aistimellisuus ja ymmärrettävyys ovat 

yhteydessä toisiinsa ja miten ne eroavat. Tässä tehdään ero intellektuaalisten 

muotojen ja aistimellisten muotojen välillä. Vaikka ihmisen abstraktion 

lopputuloksena ihmisen aktuaalinen ajattelu kohdistuu ymmärrettäviin muotoihin, 

niin abstraktion lähtökohta on ymmärryksen ulkopuolella: niin kauan kuin 

ihminen on ruumiin ja sielun yhdelmä, niin kauan se on riippuvainen 

aistimellisuudesta eli ulkoisista ja sisäisistä aisteista. Intellektuaalinen eli 

ymmärrettävä muoto on kysymyksessä silloin, kun todellisuuden materiaalisesta 

objektista on häivytetty kaikki materiaaliset ominaisuudet. Avicenna toteaa vielä: 

 

                                                                                                                                 
Omassa käännöksessään McGinnis käyttää efektiivisestä operaatiosta termiä aktuaalinen, kun 

tutkielmassa aktuaalinen on viimeinen, neljäs operaatio. Avicennan filosofian tutkimuksen 

historiassa käsitteiden nimet ovat vaihdelleet (mm. Rahman-Davidson-McGinnis). Tutkielmassa 

neljännestä operaatiosta käytetään nimeä konjunktiivinen, koska se on ainoa ihmisymmärryksen 

operaatio, joka on konjunktiossa, silloin kun se on yhteydessä aktiiviseen intellektiin. Suluissa 

olevan tekstin on tarkoitus tehdä käännöksestä ymmärrettävämpi 
193 Hasse 2001, 39-72. 
194 Tästä asiasta oltiin keskiajalla myös eri mieltä. Tuomas Akvinolainen katsoi, että aktiivinen 

intellekti kuuluu ihmisille, koska Jumala on antanut ihmiselle aktiivisen ajattelun kyvyn. Ks. 

Tuomas Akvinolainen, Summa theologiae, 118-121 (numerot viittaavat suomennoksen 

sivunumeroihin). 
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       Ensimmäinen, konjunktiivinen intellekti katsoo ylöspäin, kun jälkimmäinen, efektiivinen 

       intellekti katsoo alaspäin. Joten jos intellekti pääsisi irti ruumiillisuudesta ja sen 

       aksidensseista, niin siinä tapauksessa intellekti voisi muodostaa konjunktion aktiivisen 

       intellektin kanssa.  

 

Ihmisen vielä ollessa sidoksissa ruumiillisuuteen, ymmärryksen on käännyttävä 

aistisielun sisäisten aistien kuvittelukyvyn puoleen, jossa on materiaalisesta 

maailmasta ja aistimellisuudesta peräisin olevia aistikuvia. Avicenna lisäsi vielä 

yhden tason teoriaansa. Hänen mukaansa nämä mielikuvituksessa olevat 

aistihahmot ovat lähtöisin kuvittelukyvystä, joka säilyttää alun perin maailmasta 

abstrahoituja muotoja. Kuvittelukyvyssä on aistimellinen muisti (aistisisältö). 

Ymmärryskyky ei voi kääntyä suoraan kuvittelukyvyn puoleen, sillä 

kuvittelukyky on säilyttävä ja passiivinen kyky. Mielikuvitus puolestaan on 

vastaanottava ja aktiivinen kyky. Tämän vuoksi mielikuvitus kääntyy 

kuvittelukyvyn puoleen, jossa aistimelliset hahmot ovat aistisisältöinä.  

       Tosin Avicennan teoria ei vaikuta tältä osin johdonmukaiselta. Kun aistikuvat 

ovat olemassa jo valmiina kuvittelukyvyssä, miksi aktiivinen intellekti illuminoi 

ensin mielikuvituksessa olevia aistikuvia? Tutkielman päälähteessä Avicenna ei 

selitä, miksi aktiivinen intellekti valaisee mielikuvituksen muotoja. Tällainen 

kirjoitustyyli oli poikkeuksellista hänelle. Asiaa käsitellään neljännessä luvussa. 

       Efektiivinen ja konjunktiivinen operaatio ovat saman operaation kaksi puolta: 

efektiivisessä operaatiossa oppineen aikuisen ymmärrys on potentiaalinen, 

konjunktiivisessa aktiivinen. Koska elämme materiaalisessa ja ulottuvaisessa 

todellisuudessa, myös ymmärryksemme on vielä sidottu aineellisuuteen. Ajattelun 

aktivoituessa efektiivisen operaation on käännyttävä aistimellisen sielunosan 

puoleen, josta ymmärrettävät muodot päätyvät efektiivisen operaation kautta 

konjunktiiviselle operaatiolle. Lopulta ymmärrettävien muotojen ajattelun 

mahdollistaa mielenulkoisen aktiivisen intellektin illuminaatio. Kun ihminen 

kuolee, ruumiin mukana katoaa myös aivot ja tätä kautta sisäiset aistit, jotka 

sijaitsevat aivokammioissa. Ihmisestä jää jäljelle kuolematon aktuaalinen sielu, 

joka ruumiin kuoleman jälkeen on suoraan jatkuvassa ihmisen ulkopuolisen 

intellektin valaisussa. 

       Avicennan abstraktioteorian nimellä oleva kognitioteoria on laaja ja 

monitasoinen. Tässä jaksossa on selvitetty Avicennan abstraktioteoriaan sisältyviä 

käsityksiä: 1) Avicenna esittää teoksessaan Najat abstraktioon sisältyvän neljä 

vaihetta: aistihavainto, kuvittelukyky, arviointikyky sekä ymmärrys. Kuten 

havaitsimme, abstraktio välittyy ymmärrykselle useamman tekijän välityksellä 



50 

 

kuin miten Avicenna Najat:ssa esitti. Edellä mainittujen lisäksi siihen kuuluu 

kaikki sisäiset aistit, joiden tehtävät vaihtelevat sen mukaan, miten ne ottavat 

vastaan ulkoisen todellisuuden muotoja. Lisäksi vaikka potentiaalinen ymmärrys 

ei suoranaisesti liity muotojen abstrahointiin, kolmas potentiaalinen ymmärrys, 

efektiivinen operaatio, liittyy läheisesti abstraktioon. Sen avulla konjunktiivinen 

intellekti saa materiasta abstrahoituja muotoja, jotka ovat peräisin aistisielusta. 

Lopulta potentiaalisen ymmärryksen tekee aktuaaliseksi mielenulkoinen 

substanssi, aktiivinen intellekti, joka valaisee ihmisen potentiaalisen 

ymmärryksen. 

 

Seuraavan sivun kaavioista195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
195 1. Abstraktioteoria: 1. Kolmessa allekkain olevassa nuolessa kuvataan muodon siirtymistä 

materiaalisesta havaintotodellisuudesta ymmärryksen muodoksi, universaaliksi, jonka aktiivinen 

intellekti valaisee. 2. Kaaviossa on kuvattu, miten muoto siirtyy aisteista (yhteisaistin kautta) 

kuvittelukyvyn muistiin (aistisisällöt) aistikuviksi, jota ymmärrys voi myöhemmin tarvittaessa 

käyttää. 3. Havaitseva subjekti vastaanottaa havainnon kohteen intention arviointikyvyn avulla. 

Intentioita säilyttää viides sisäinen aisti, muisti (memoria). 

2. Ymmärryksen neljä operaatiota: Toisen kaavion ylempi osa kuvaa Aristoteleen lajin ja yksilön 

suhdetta potentiaalisuuteen ja aktuaalisuuteen. Ks. Sihvola 2006, 197. Alemmassa osassa vertaan 

Avicennan neljän operaation suhdetta Aristoteleen näkemykseen. Kahta kaaviota vertailemalla 

selviää, miten Avicenna laajensi Aristoteleen käsitystä potentiaalisen ja aktuaalisen ymmärryksen 

suhteesta. 
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1. Abstraktioteoria 

                                     Ulkoisen havaintotodellisuuden objektit 

                           1.                                     2.                                    3.               

                                                  

                          Ulkoiset aistit 

 Muodon                                                                 

siirtyminen       

 asteittain            Sisäiset aistit          Kuvittelukyvyn muisti             

                                                     Ulkoisen todellisuuden muoto 

                                                                                                      Memoriassa 

                               Ymmärrys                                                      intentioiden 

   Aktiivisen intellektin                                                                     muisti 

   illuminaatio 

 

 

2. Ymmärryksen neljä operaatiota 

Aristoteleen malli: 

x on ihminen x hallitsee kieliopin x käyttää kielioppia 

ajatellessaan: tämä A 

1. potentiaalisuus 1. aktuaalisuus 

2. potentiaalisuus 

 

2. aktuaalisuus 

 

Avicennan malli: 

materiaalinen 

intellekti 

 

1. potentiaalinen 

operaatio 

habituaalinen  

intellekti 

 

2. potentiaalinen 

operaatio 

efektiivinen 

intellekti 

 

3. potentiaalinen 

operaatio 

konjunktiivinen 

intellekti 

 

4. operaatio - 

aktuaalisuus 

ajattelun 

passiivisuus 

 

 

aksioomien 

ymmärtäminen 

 

 

syllogismien 

hallinta 

 

 

syllogismien 

aktuaalinen 

käyttö 

 

 

x on ihminen 

 

 

 

1. potentiaalisuus 

x on opiskellut 

kielioppia 

 

heikko 2. 

potentiaalisuus 

 

x hallitsee 

kieliopin 

 

vahva 2. 

potentiaalisuus 

x käyttää kieli- 

oppia 

ajatellessaan: 

tämä A 

2. aktuaalisuus 
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3. Abstraktio ja emanaatio 

3.1. Emanaatio  

Emanaatio ei tarkoita vain aktiivisen intellektin illuminaatiota ihmisen 

potentiaaliselle ymmärrykselle. Termiä emanaatio käytetään myös silloin, kun 

selvitetään olevan kosmologista ja metafyysistä rakennetta. Kosmologinen 

emanaatio rakentuu erilaisista hypostaaseista, tasoista. Avicenna esitti 

todennäköisesti keskiajan laajimman teorian olevan emanaatioketjusta.196 

Avicennan kuvaama transendenttinen197 emanaatio ja siihen sisältyvä aktiivinen 

intellekti kuvaavat myös ihmisen riippuvuutta Jumalasta. Avicenna katsoi, että 

ihmisen ymmärrys olisi jatkuvassa potentiaalisuuden tilassa ilman ihmisen 

ulkopuolisen vaikuttajan aktiivista prinsiippiä. Avicenna rakensi transendenttisen 

kosmologis-teologisen teoriansa monesta tekijästä, joista hän kokosi suuren 

kausaalisuuden ketjun, jonka alkulähteenä on Jumala ja päätepisteenä ihminen.  

       Kosmologisen emanaation yksityiskohtainen analyysi ei sisälly tutkielman 

alaan. Tämän alaluvun tarkoituksena on luoda konteksti tutkielman jäljellä olevia 

lukuja varten. Niissä analysoidaan Herbert Davidsonin ja Dag Hassen käsityksiä 

Avicennan kognitioteorian perustasta. Tutkielmassa palataan emanaatio-oppiin, 

etenkin analysoitaessa Davidsonin näkemyksiä. Uusplatonismissa ajateltiin 

yleisesti, että ihmisen ulkopuolisesta transendenttisesta intellektistä emanoituu 

ihmisen ymmärrykselle ymmärrettäviä muotoja. Ymmärryksen perusta on ihmisen 

ulkopuolella, ja ihmisen ymmärrys on jatkuvassa potentiaalisuuden tilassa. 

Herbert Davidson edusti tällaista kantaa. Toisaalta Dag Hasse toteaa 

ymmärryksen perustan olevan ihmisessä itsessään. 

       Käsitteelliset ainekset Avicenna sai aristotelismista ja uuplatonismista.198 

Avicennan mukaan maailmaan ja ihmisiin vaikuttaa maailman ulkopuolinen 

transendenttinen todellisuus. Avicennan transendenttiset näkemykset sisältävät 

teologisia, kosmologisia ja metafyysisiä näkemyksiä. Avicennan 

                                                
196 Marmura 2002, 30-32. Marmura 2003, 20-21.  Al-Farabilla kosmologinen emanaatio rakentui 

dualistisesta hypostaasien ketjusta. Jokaisella hypostaasilla eli olevan tasolla on kaksi vaikuttavaa 

tekijää, intellekti ja tietty taivaansfääri. Avicennan mukaan emanaatio kertautuu triadisina 

kokonaisuuksina ensimmäisestä intellektistä viimeiseen sfääriin ja aktiiviseen intellektiin saakka. 

Avicennan kosmologinen emanaatiomalli sisältää jokaisella taivaansfäärillä on sekä intellekti ja 

sielu. 
197 Transendenttinen tarkoittaa tässä merkityksessä antiikin ja keskiajan filosofian kontekstissa 

fyysisen maailman tuolla puolen olevaa, näkymätöntä todellisuutta, jonka vaikutukset tuntuvat 

maailmassa. Transendentaalinen -termi liitetään nykyään läheisesti Kantin filosofiaan. 

Transendentaalisuus tarkoittaa kokemuksen ehtoja, tämän ja tuopuoleisuuden rajalla olevan 

tutkimusta. Ks. Leppäkoski 2013, 63-77. 
198 Wisnovsky 2010, 97-98. 
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kokonaisnäkemystä edellä mainituista voi kutsua emanaatiometafysiikaksi. 

Avicennan emanaatiomallista Michael E. Marmura toteaa: 

 

       Kuten al-Farabilla, myös Ibn Sinalla ensimmäinen intellekti saa olemassaolonsa suoraan 

       Jumalalta. Se emanoituu jumalallisen itsetuntemuksen välttämättömänä seurauksena. 

       Ensimmäinen intellekti kohtaa kolme olemassaolon perustavaa totuutta ja pohtii niitä: se  

       pohtii (1) Jumalaa itsessään välttämättömänä olevana, (2) itseään Jumalan välttämättömäksi 

       tekemänä olentona ja (3) itse itseään ainoastaan mahdollisena oliona. Näistä kolmesta  

       ajattelun aktista saa välttämättä alkunsa kolme uutta olentoa eli toinen intellekti, ensimmäinen 

       sielu sekä viimeksi ensimmäinen aineellinen kappale eli uloin taivaankansi. Tämä 

       mietiskelytoiminta kertautuu toisen ja sitä seuraavien intellektien kohdalla triadisina 

       muodostelmina.199 

 

Avicennan katsoi Jumalan ja maailman välissä olevan kosmoksen koostuvan 

kymmenestä intellektistä, yhdeksästä kosmisesta sielusta ja yhdeksästä 

taivaansfääristä.  Jumala on intellektien syy, mutta se ei ole itse yksikään 

intellekteistä. Jumala on kaiken, myös taivaansfäärien ja intellektien tuolla puolen 

oleva kaiken ensimmäinen syy.200 Avicennan näkemys taivaansfääreistä sisältyi 

antiikin ja keskiajan esikopernikaaniseen maailmankuvaan. Tuolloin kosmoksen 

nähtiin koostuvan maapallon ulkopuolella olevista yhdeksästä sisäkkäisestä 

taivaansfääristä tai -pallosta.201 Maapallo sijaitsee kaikkeuden keskustassa, 

viimeisen, kuun sfäärin sisäpuolella. Kuun sfääristä käsin vaikuttava aktiivinen 

intellekti on kaiken maailmassa tapahtuvan olemisen, liikkeen ja muutoksen 

periaate.202  

       Avicennan mukaan kaikista olemassa olevista olioista vain Jumalassa 

eksistenssi ja olemus ovat yhtä.203 Jumala on jatkuvassa aktuaalisuuden tilassa. 

Myös ihmisen sielu on aktuaalisuden tilassa. Ihmisen kuolemattomalla sielulla on 

temporaalinen alku. Jumala on ikuinen. Jumalan aktiivisen ajattelun 

välttämättömänä seurauksena on ensimmäinen intellekti. Puolestaan ensimmäisen 

intellektin ajatustyön seurauksena on toinen intellekti, ensimmäinen sielu sekä 

kosmoksen ensimmäinen materiaalinen kappale, uloin taivaankansi.204 

Ensimmäisestä intellektistä emanoituva kolminaisuus toistuu alimpaan, kuun 

sfääriin asti. Kosmos sisältää kymmenen intellektiä, yhdeksän sfääriä ja yhdeksän 

                                                
199 Marmura 2002, 21-34; 2003, s. 20-21. Suomennos Kukkonen, Taneli. 
200 Metaphysics IX. 4, 326-334. 
201 Maa on kaikkeuden keskipisteessä. Ulonevassa järjestyksessä taivaansfäärit ovat: Kuun sfääri, 

Merkurius, Venus, Aurinko, Mars, Jupiter, Saturnus, kiintotähtien sfääri, uloimmaisen 

taivaankannen sfääri. McGinnis 2010, 203. 
202 Michael Marmura katsoo, että Avicenna loi monitahoisen kosmologisen mallin teologisista 

syistä. Marmuran mukaan Avicennan emanaatiojärjestyksen oli määrä selittää profeetan ihmeteot 

selkeämmin kuin miten ne oli selitetty ennen Avicennaa. Marmura 2002, 21-34;  Marmura 2003; 

Niin & Näin –filosofinen aikakausilehti 2/2003, s. 15-21. Suomentanut Taneli Kukkonen. 
203 Olemuksesta ja olemassaolosta, ks. Wisnovsky 2010, 110. 
204 Marmura 2002, 21-34. McGinnis 2010, 203-208. 
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sielua. Taivaansfäärien alkuperäinen liikuttaja on Jumala, mutta Jumala ei sisälly 

kosmokseen, vaan on sen ulkopuolinen, täysin transendenttinen oleva. Vaikka 

kosmoksen välillinen periaate on ensimmäinen intellekti, niin kosmoksen 

intellektuaalista todellisuutta liikuttaa kosmologinen Sielu.205 Kuun sfäärin 

intellektiä kutsutaan aktiiviseksi intellektiksi. Siitä emanoituu ihmisen 

potentiaaliselle intellektille ymmärrettävät muodot. 

       Antiikin ja keskiajan fysiikan mukaan maapallolla vaikuttivat erilaiset 

fysiikan lait kuin taivaallisessa hierarkiassa. Esimerkiksi taivaankansia yhdisti 

toisiinsa viidenneksi alkuaineeksi kutsuttu eetteri, jota ei antiikin filosofien 

mukaan löytynyt maapallolta.206   

 

3.2. Abstraktio ja emanaatio 

Edellisessä luvussa huomasimme Avicennan käyttäneen niin abstraktion kuin 

emanaation käsitteitä kuvaillessaan ihmisen ymmärryksen perustaa. Toisaalta 

teoksessaan Najat, Avicenna kuvaa tarkasti ihmisen sisäisiä prosesseja, joiden 

kautta maailmassa olevan olion muoto siirtyy ulkoisesta todellisuudesta mielen 

käsitteeksi. Samassa teoksessa hän painottaa ymmärryksen riippuvuutta aktiivisen 

intellektin emanaatiosta.207 Avicennan filosofian tulkitsijoista Herbert Davidson 

korostaa aktiivisen intellektin emanaatiota ihmisen ymmärryksen perustana. Dag 

Hasse tuo esille ihmisen ymmärryksen sisäistä abstrahoimiskykyä.208 

       Tässä alaluvussa verrataan Davidsonin ja Hassen näkemyksiä sekä niiden 

perusteluita. Luvussa analysoidaan myös, mitkä Avicennan kirjoitukset 

kognitiosta ovat Hassen ja Davidsonin mukaan varteenotettavia ja mitkä 

toissijaisia. Voisivatko nämä kaksi lähtökohtaisesti vastakkaista teoriaa olla 

yhteensovitettavissa? Lisäksi luvun lopussa pohditaan, onko löydettävissä 

tekijöitä, joiden kautta voi varmasti määrittää Avicennan kognitiokäsityksen 

perustan. Ensimmäisessä alaluvussa käydään läpi Hassen kannattaman 

abstraktioteoriaksi nimetyn kognitioteorian tärkeimmät teesit. Toisessa alaluvussa 

selvitetään Davidsonin näkemys Avicennan emanaatioteoriasta. Kolmannessa 

alaluvussa selvitetään Davidsonin ja Hassen näkemysten vahvuuksia ja 

mahdollisia puutteita. Neljännessä luvussa keskitytään tutkielman lähteenä 

                                                
205 Metaphysics IX. 2, 307-318. 
206 Aristoteles, Taivaasta I. 3, 269b18-270b25. 
207 Najat VII, 38-49; XVI, 68-69. 
208 Hasse 2001, 39-72. 
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olevaan Najat-teokseen, jonka kautta Avicennan tekstin sisältöä verrataan Hassen 

ja Davidsonin esittämiin perusteluihin.  

 

3.2.1. Avicennan käsitys ymmärryksen perustasta Dag Hassen mukaan  

Dag Hasse analysoi Avicennan kirjoituksia kognition perustasta teoksen Aspects 

of Avicenna artikelissa Avicenna on Abstraction.209 Artikkelin ensimmäisen 

kappaleen alussa Hasse toteaa abstraktion olevan yksi Avicennan filosofian 

hämmentävimmistä aiheista.210 Hasse tarkastelee kahdessa Avicennan teoksessa 

esiintyviä näkemyksiä ymmärryksen perustasta. Ensimmäinen on Avicennan 

varhainen teos, A Compendium on the Soul. Toinen on keskikauden Najat. 

Tutkielmassa keskitytään teokseen Najat. Compendium on the Soul edustaa 

Avicennan filosofian varhaisvaihetta. Tämän jälkeen hänen filosofiansa 

luonnollisesti vielä muotoutui. Najat-teoksessa olevat kirjoitukset heijastavat 

Avicennan vakiintuneita näkemyksiä kognitiosta.211 

       Hasse toteaa suurimman osan Avicennan filosofian tutkijoista katsovan, että 

ymmärryksen toiminnan tärkein taustatekijä on aktiivisen intellektin emanaatio. 

Ymmärryksen itsenäinen muotojen abstrahointi todellisuuden objekteista olisi 

ainoastaan facon de parler – puhetapa.212 Hasse torjuu tämän käsityksen. Hasse 

osoittaa Avicennan kirjoitusten abstraktiosta olevan enemmän kuin pelkkä 

puhetapa. Hasse katsoo, että kirjoittaessaan abstraktiosta, Avicenna käytti 

runsaasti transitiivista sanastoa. Tämä tarkoittaa abstraktion kuvailussa käytettyjen 

verbien aktiivista käyttöä. Hasse ottaa esille Avicennan käyttämiä 

transitiiviverbejä: rationaalinen ymmärrys, omaksuu (istafada), löytää (wajada), 

johtaa (istanbata), abstrahoi (jarrada), ymmärrettäviä muotoja.213 Jos ihmisen 

ymmärrys olisi aktiivisen intellektin emanaation varassa, tuolloin Hassen mukaan 

Avicenna ei olisi käyttänyt transitiivista sanastoa, vaan Avicennan käyttämä 

sanasto korostaisi abstraktion operaatioiden passiivista luonnetta. Ihmisen 

ymmärryksen aktiivisuudesta Hasse huomauttaa: 

 

                                                
209 Hasse 2001, 39-72. 
210 Hasse 2001, 39:”The theory of abstraction is one of the most puzzling parts of Avicenna´s 

philosophy. What Avicenna says in many passages about the human intellect´s capacity to derive 

universal knowledge from sense-data seem plainly contradict passages in the same works about the 

emanation of knowledge from the active intellect, a separetely existing substance.” 
211 Vaikka luonnollisesti Avicennan ajattelu muotoutui ajan myötä, Hassen mukaan hänen 

käsityksensä kognition perustasta ei juuri muuttunut. Kirjassa Compendium on löydettävissä samat 

ydinteemat kuin teoksessa Najat. Hasse 2001, 43. 
212 Hasse 2001, 39.  
213 Hasse 2001, 45. 
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       (…) Avicenna toteaa, että toisin kuin aistihavainto, rationaalinen ymmärrys on aktiivinen 

       kyky, joka voi suorittaa (fa´ala) muodon abstrahoinnin halutessaan. Käsitteen  

       muodostamisen kyky on sisäinen.214 

 

Hassen mukaan ymmärryksen abstraktiokyvyn aktiivisuus ei tule ilmi pelkästään 

tietyn kieliopillisen sanaston analyysin kautta. Hasse painottaa ymmärryksen 

taipumusta muodostaa käsitteitä todellisuuden objekteista ilman aktiivista 

intellektiä. Najat:n seitsemännessä luvussa Avicenna kirjoittaa: 

 

       (…) materiaalisten objektien olemassaolon tapa on materiaalinen tai ne ovat aksidentaalisesti  

       materiassa. Ymmärryksen kyky abstrahoi nämä objektit kokonaan materiasta 

       ja niiden materiaalisista piirteistä. Näin ne ovat täysin abstrahoituina. Näin ollen yleiskäsite  

       ihminen predikoidaan monesta. Ymmärrys abstrahoi yhdistävän olemuksen/yleiskäsitteen 

       monesta ja poistaa siitä kaikki materiaaliset määreet: määrän, laadun, paikan jne. Jos  

       ymmärrys ei abstrahoisi esimerkiksi ihmisen olemusta näistä kaikista aksidenteista, olemusta 

       ei olisi voitu predikoida ollenkaan.215 

 

Hasse katsoo Avicennan painottavan ihmisen ymmärryksen aktiivisuutta. Hänen 

mukaansa Avicennan teoksessa Najat ei ole abstraktioteorian kohdalta 

löydettävissä voimakasta yhteyttä aktiiviseen intellektiin. Hasse näkee muutoksen 

tapahtuneen Avicennan nuoruuden teoksen, Compendium:n ja keskikauden 

teoksen Najat:n välillä. Varhaiskauden teoksessa Compendium Avicenna vielä 

mainitsi muodon assimilaatiosta,216 mutta myöhäisemmässä teoksessa Avicenna ei 

enää mainitse tätä, vaan korostaa ymmärryksen autonomisuutta.217 

       Hasse yhdistää ymmärryksen aktiivisuuden muotojen predikaatioon. 

Avicennan käsitys predikaatiosta on peräisin Aristoteleelta.218 Hasse kiinnittää 

huomiota, miten ymmärrys itse kykenee muodostamaan ihmisen yleiskäsitteen 

monesta yksittäisestä ihmisestä eli ihmisen olemus ´ihmisyys´ predikoidaan 

                                                
214 ”In addition, Avicenna plainly states that in contrast to sense-perception, the rational faculty is 

an active faculty which can perform (fa´ala) the abstraction of form at will. The power to form 

concepts is innate.” (Hasse 2001, 45) 
215 ”(As those) objects which are present in matter, either because they are by accident material, 

this faculty completetely ABSTRACTS (intaza´a) them both from matter and from their material 

attachments and grasps them in the way of ABSTRACTION; hence in the case of ´man´ which is 

predicated of many, this faculty takes the unitary nature of the many, DIVESTS (afraza) it of all 

material quantity, quality, place, and position. If (the faculty) did not ABSTRACT (jarrada) it 

from all these, it could not be truly predicated at all (Hasse 2001, Avicenna on Abstraction, 48). 

Ks. myös Najat VII, 40. Hasse lainasi tekstikatkelman teoksesta Najat, jota hän muokkasi 

artikkeliaan varten. Lainauksen painotukset ovat Hassen. Suomennoksessa on pyritty ilmaisun 

täsmällisyyteen suoran lainauksen sijaan. 
216 Hasse tarkoittaa assimilaatiolla tieto-opillista samankaltaisuusrelaatiota. Tiedon subjektista 

tulee jossain mielessä samankaltainen tiedetyn kohteen kanssa. Aiemmin välittävänä tekijänä 

Hasse lienee olettaneen mielenulkoisen aktiivisen intellektin. Teoksessa Najat Hassen mukaan ei 

enää näin ole, vaan ymmärrys abstrahoi itse muodon objektista. Hasse 2001, 49. 
217 Hasse 2001, 49. 
218 Najat VII, 40. 
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jokaiselle yksittäiselle ihmiselle, jotka ovat aluksi aistien kohteina vielä 

kiinnittyneinä yksilölliseen materiaalisuuteen.219  

       Hassen mukaan Avicenna kutsuu aksidensseja (koko, väri jne.) 

materiaalisiksi, koska ne ilmenevät ainoastaan ulkoisen objektin ollessa läsnä, 

joka sisältää nämä tietyt aksidenssit. Mutta mikä on tämän muodon luonne, joka 

on abstraktion kohteena? Hasse katsoo Avicennan lisänneen tärkeän piirteen 

abstraktion teoriaan keskikaudella. Avicenna on Abstraction artikkelissa Hasse 

lainaa Avicennaa: 

 

       (…) ihmisen muoto tai olemus (ar. mahiyya) on sen luonto, jonka kaikki lajin yksilöt jakavat, 

       kun sen määritelmä on yksi ainoa: vaikka olemus pelkästään aksidentaalisesti eksistoi  

       (wujida) jossain yksilössä, ja se on näin ollen monessa.220 

 

Avicenna laajensi abstraktion koskemaan ymmärrettävien muotojen luonnetta. 

Samalla se siirtyi käsittelemään olemuksen ja olemassaolon eroa, joka on yksi 

Avicennan tunnetuimmista teorioista. Tutkielma keskittyy abstraktion 

psykologiseen aspektiin, kun lainauksessa Avicenna laajentaa abstraktion 

koskemaan muodon metafysiikkaan ja tätä kautta analyysiä olemassaolosta ja 

olemuksesta. Huomaamme kuitenkin, että abstraktiota voi käsitellä useasta eri 

näkökulmasta.    

       Abstraktioteoriassa tärkeässä asemassa on, miten ymmärrettävät muodot eli 

olemukset siirtyvät maailmassa olevasta objektista mielen käsitteeksi. 

Abstraktiota voi tutkia myös muotojen analyysin kautta, jossa yksilössä olevia 

muotoja tutkitaan olemuksen ja olemassaolon viitekehyksen kautta. Tämä 

muuttaisi tutkielman viitekehystä vielä metafyysisemmäksi. Vaikka tutkielma 

sisältää metafysiikan osa-alueen tutkimusta, on sen pääpaino psykologiassa ja 

kognition tutkimuksessa. 

       Hasse pohtii, miten sekä aistit että aktiivinen intellekti ovat abstraktiossa 

lähinnä ymmärryksen apuna. Aktiivisen intellektin apu on Hassen mukaan 

välttämätöntä mutta minimaalista. Ensisijaista on ymmärryksen oma toiminta. 

Hasse lainaa Avicennaa aistisielun tarjoamasta avusta: 

 

       Aistisielu avustaa rationaalista sielua monin tavoin. Aistisielun kautta ymmärrys saa 

       tietoa yksilöistä. Tästä seuraa neljä asiaa. Yhdessä niistä ymmärrys erottaa (intaza´a) 

       universaaleja partikulaareista abstrahoimalla (tajrid) niiden yleiskäsitteet 

                                                
219 Najat VII, 40. Hasse 2001, 49. 
220 Hasse 2001, 49: ”(…) the form or essence (mahiyya) of man is a nature in which all the 

individuals of the species share equally, while in its definition it is a single unit: although it is 

merely by accident that it happens to exist (wujida) in this or that individual and is thus 

multiplied.” 
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       materiasta ja sen aksidentaalisista piirteistä. Ymmärrys arvioi mikä on oliossa  

       universaalista ja mikä aksidentaalista. Tähän saakka käsitteellistämisen (tasawwur) 

       periaatteet sisältyvät sieluun, joka on saanut apua imaginatiolta ja arviointikyvyltä.221 

   

Artikkelissaan Hasse tuo esille, miten aistisielu ja aktiivinen intellekti tarjoavat 

lähinnä yleisen taustan abstraktion prosessissa. Artikkelissa painotetaan 

ymmärryksen omaa kapasiteettia muodostaa käsitteitä. Lainauksessa mainittiin 

sisäisten aistien imaginaatio ja arviointikyky, jotka tarjoavat ymmärrykselle aisti-

informaatiota. Tämän pidemmälle aistisielun apu ei käsitteellistämisen prosessissa 

mene. Hassen mukaan myös aktiivinen intellekti on lähinnä käsitteellistämisen 

mahdollistava tekijä. Aktiivinen intellekti ei kuitenkaan suorita ymmärrettävien 

muotojen abstrahointia, vaan tämän tekee ihmisen ymmärrys. Hasse lainaa 

Avicennan teosta Najat kuvatessaan aktiivisen intellektin osaa abstraktiossa: 

 

       (…) aktiivinen intellekti emanoituu potentiaalisesti ymmärrettäviin muotoihin. 
       Se tekee nämä potentiaaliset asiat aktuaalisiksi ja potentiaalisesta ymmärryksestä  

       aktuaalisen.222 

 

”Aktiivisesta intellektistä emanoituu.” Hasse katsoo tämän Avicennalta lainatun 

kohdan vertautuvan peripateettisen filosofian perinteeseen, jossa aktiivista 

intellektiä verrataan auringon valoon, joka valaiseen potentiaaliset näkyvät 

kohteet. Samansuuntaisesti aktiivinen intellekti valaisee potentiaalisen 

ymmärryksen. Hasse kiinnittää huomionsa siihen, miten aktiivisen intellektin tuki 

luo puitteet ymmärryksen omalle aktiiviselle toiminnalle. Hassen mukaan sekä 

aistisielu että aktiivinen intellekti ovat luomassa ymmärrykselle ainoastaan 

puitteita yleiskäsitteiden muodostamisessa. Hassen tulkinta aktiivisen intellektin 

emanaatiosta täysin päinvastainen kuin Davidsonin tulkinnan, jota käsitellään 

seuraavaksi.223 

       Hassen mukaan myöhäisessä Isharat-teoksessa Avicenna loittonee yhä 

enemmän peripateettisesta traditiosta, jossa korostettiin valon analogiaa suhteessa 

aktiiviseen intellektiin. Teoksessa korostetaan selvästi ymmärryksen kykyä erottaa 

                                                
221 Hasse 2001, 51:”The animal faculties assist the rational soul in various ways, one of them being 

that sense-pervception brings to it particulars, from which four things result in (the rational soul): 

One of them is that the mind EXTRACTS (intaza´a) single universals from the partikulars, by 

ABSTRACTING (tajrid) their concepts from matter and the appendages of matter and its 

accidents, by considering what is common in it and what different, and what in its existence is 

essential and what accidental. From this the principles of conceptualization (tasawwur) come 

about (in) the soul: and this with the help of its employing imagination and estimation.” Tekstin 

korostukset ovat Hassen. Suomennoksessa lauseita on muokattu, jotta lainaus olisi 

mahdollisimman ymmärrettävä. 
222 Najat XI; Hasse 2001, 52:”(…) Likewise, there emanates from the active intellect a power and 

proceeds to the imaginable things that are potentially intelligible, in order to make them intelligible 

in actuality and to make the intellect in potentiality an intellect in actuality.” 
223 Hasse 2001, 52. 
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materiasta ymmärrettäviä muotoja. Artikelissaan Avicenna on Abstraction Hasse 

lainaa jälleen Avicennaa: 

 

       Sielun moninaisuutta kuvaa se, että sisäisten aistien kuvittelukyvyssä ja muistissa ovat  

       aistikohteiden muodot ja intentiot. Nämä ovat yhteydessä arviointikykyyn ja  

       mielikuvituksen kykyyn. Näiden avulla sielun ymmärtävä kyky pystyy abstrahoimaan niistä 

       muotoja ja kuvia. Nämä muodot ja kuvat kuuluvat alun perin erilliselle (todellisuuden)  

       substanssille. Tämän asian huomio on seuraava. Nämä muodot ja kuvat auttavat sielua  

       täydellistämään yksittäiset muodot (…)224 

 

Hasse katsoo Avicenna ymmärryksen omaa kykyä kääntyä aluksi aistisielussa 

oleven kuvittelukyvyn ja muistin puoleen. Mitä pidemmälle Avicennan ajattelu 

eteni, sitä vähemmän Hassen mukaan ymmärrys tarvitsi aktiivisen intellektin 

emanaatiota. 

       Oliko abstraktio Avicennan filosofiassa pelkästää facon de parler – puhetapa 

suhteessa emanaatiokäsitykseen? Pitäisikö edellä olleiden abstraktiokäsitysten 

kirjaimellinen tulkinta hylätä, ja sanoa niiden olevan vain Avicennan emanaatio-

oppiin kuuluva esitystapa? Hassen mukaan niin kieliopillinen sanasto kuin 

Avicennan esittämä aineisto viittaavat ymmärryksen kyvyn aktiivisuuteen.  

Hasse pohtii, ovatko modernit tutkijat ylitulkinneet joitain Avicennan filosofian 

keskeisimpiä piirteitä.225 Näitä Hassen mukaan ovat muun muassa emanaatiota 

korostava runsas terminologia, johon sisältyy aktiivisen intellektin vaikutus osana 

ymmärryksen kyvyn toimintoja. Hasse katsoo, että abstraktio sisältää useita 

tekijöitä. Näitä ovat mm. aistien toiminta, sisäisten aistien kykyjen moninaiset 

mekanismit, ymmärryksen suhde edellisiin sekä tietysti kysymys, mikä on 

aktiivisen intellektin suhde ymmärrykseen.  

       Lisäksi Hasse huomauttaa Avicennan ajattelun muutoksesta. Monilla 

filosofeilla näkökulmat tiettyyn teemaan vaihtelevat ajan kuluessa. Näin oli myös 

Avicennan kohdalla. Tämä tulee Hassen mukaan ilmi esimerkiksi irtautumisena 

peripateettisesta traditiosta, jossa käytettiin aktiivisesta intellektistä valon 

analogiaa. Hasse katsoo, että myöhäiskaudella Avicenna ei enää tukeutunut 

                                                
224 Hasse 2001, 62:”The multiplicity of the soul´s occupations with sense-perceptible imaginable 

forms and connotational images, which are in the form-bearing faculty and the remembering 

(faculties respectively), with the help (istikhdam) of the estimative and cogitative faculty, makes 

the soul obtain a disposition for the reception of ABSTRACTIONS of them (i.e., of the imaginable 

forms and images) from the separate substance through some kind of relationship between the two. 

Observation and inspection of the issue is this. These occupations (with imaginable forms and 

images) are those which give (the soul) a perferct disposition that is specific for (the reception of) 

each individual form, though an intellectual concept may (also) provide this specific (disposition) 

for (the reception of) another intellectual concept.” Hasse 2001, 62. Hassen lainaus Avicennan 

teoksesta Isharat. Lainauksessa suluissa olevan on Hasse lisännyt tekstin ymmärrettävyyden 

selkeyttämiseksi. 
225 Hasse 2001, 64.  
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peripateettiseen terminologiaan. Hassen mukaan Avicennan ajatelussa tapahtui 

selvä muutos. Mitä myöhäisemmästä filosofian vaiheesta on kysymys, sitä 

enemmän Avicenna painotti ymmärryksen kykyä muodostaa käsitteitä ilman 

aktiivisen intellektin tukea. Artikkelinsa lopuksi Hasse esittää, että jos Avicenna 

ei olisi halunnut korostaan ymmärryksen omaa käsitteellistämisen kykyä, niin 

tuskin hän olisi käyttänyt abstraktioteoriaan soveltuvia käsitteitä.226 

        

3.2.2. Avicennan käsitys ymmärryksen perustasta Herbert Davidsonin 

mukaan 

Herbert Davidson puolestaan katsoo, että Avicenna asetti ihmisen ymmärryksen 

perustan aktiivisen intellektin toiminnalle. Tutkielmassa on tullut esille, miten 

Avicenna uudisti useita antiikin ja varhaiskeskiajan filosofisia teemoja. Näihin 

lukeutuvat Avicennan käsitys sielun sisäisistä aisteista ja potentiaalisen 

ymmärryksen operaatiot. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi Avicenna laajensi 

emanaatiometafysiikkaa. Ennen Avicennaa al-Farabi oli katsonut kosmoksen 

emanaation sisältävän kaksi toistuvaa entiteettiä: taivaansfäärin sekä intellektin.227 

Avicenna lisäsi Alfarabin kosmologiseen oppiin kolmannen immateriaalisen 

entiteetin, kosmologisen sielun. Intellekti on sfäärien liikuttaja ja kosmologisten 

sielujen syy. Avicenna sitoo intellektien, sfäärien ja sielujen sarjan toisiinsa 

toistuvan emanaatiosarjan avulla.228 Maailman ulkopuolella olevassa 

transendenttisessa todellisuudessa ensimmäisen intellektin ajattelutoiminnan 

tuloksena syntyy ensimmäinen sielu, joka muiden kosmologisten sielujen avulla 

pitävät yllä muun muassa sfäärien ikuista liikettä. Kosmologiset intellektit eivät 

ole tekemisissä muutoksen ja liikkeen kanssa.229 

       Fyysinen maailma on seurausta aktiivisen intellektin emanaatiosta. Fyysinen 

maailma sisältää materiaalisten kappaleiden ja sieluttomien eläinten lisäksi 

ihmisen ja kaiken mitä ihmisyyteen sisältyy. Teoksessaan Alfarabi, Avicenna, and 

Averroes, on Intellect Davidson kirjoittaa aktiivisen intellektin, sielun ja 

ymmärryksen suhteesta: 

 
       (…) heti kun sopiva materia on löytynyt, se vastaanottaa sille sopivan sielun. Tämä on 

       aktiivisen intellektin jatkuvan emanaation seurausta. Avicenna perustelee, miksi ihmisen 

       sielu, toisin kuin mikään muu luonnossa esiintyvä muoto, on aktiivisen intellektin 

       aineeton substanssi, ”mikä ei millään tavalla ole olemassa ruumiissa kykynä tai ruumiin 

                                                
226 Hasse 2001, 64:”In view of the fact that Avicenna is a major factor in the historical shaping of 

the concept, one feels reluctant to believe that he falls short of speking properly about it.”  
227 Davidson 1992, 84-85. 
228 Marmura 2003, 20-21. 
229 Acar 2003, 71. 
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       muotona.” Avicenna argumentoi, että ymmärrettävät muodot (…) ovat jakamattomia ja  

       voidaan esittää ainoastaan jakamattomasta ja aineettomasta subjektista. Koska ihmisen 

       sielu on tämä ”subjekti” joka vastaanottaa ymmärrettäviä muotoja, sielun täytyy olla  

       aineeton substanssi.230 

 

Aktiivisesta intellektistä emanoituu fyysinen maailma sekä sen muodot. Ihmisen 

erottaa muusta maailman olevasta aktuaalinen sielu, joka on ihmisen 

spirituaalinen konstituentti. Aktiivisen intellektin vaikutuksesta sopiva materia 

yhtyy sopivaan sieluun. Jokainen sielun ja ruumiin yhdelmä on ainutkertainen.  

       Syntyessään ihmisen ymmärrys on tyhjä. Aistit eivät ole vielä ottaneet 

vastaan havaintotodellisuuden muotoja. Tästä huolimatta ihmisellä on 

lajiominaisuuksiin perustuvia kykyjä. Ymmärrys on absoluuttisen 

potentiaalisuuden tilassa. Hiljalleen ymmärrys alkaa muodostaa käsityksiä ja 

käsitteitä aistihavaintojen pohjalta. Davidson käy läpi potentiaalisen intellektin 

toimintoja, joita tutkielmassa analysoitiin luvussa 2.3.1. Ymmärryskyvyn 

potentiaalisuus.231 Davidson kiinnittää huomiota, miten Aviennan ja häntä 

edeltäneen al-Farabin näkemykset eroavat toisistaan. Al-Farabi katsoi 

konjunktiivisen operaation nousevan alempien ymmärryksen operaatioiden 

toimesta. Al-Farabi painotti ihmisen omaa ymmärryksen kykyä saada tietoa 

todellisuudesta samaan tapaan kuin miten Hasse näkee Avicennan ajatelleen 

abstraktiosta.232 Davidsonin mukaan Avicenna ei hyväksynyt al-Farabin 

näkemystä, jossa käsitteellisen ajattelun perusteet nousisivat ihmisen 

ymmärryksen abstrahoinnin seurauksena. Davidson viittaa Avicennan teoksen 

Najat:n viidenteen lukuun. Davidson kirjoittaa:  

 

       Avicennan konjunktiivinen/omaksuttu (acquired) intellekti on, kirjaimellisesti, omaksuttu 

       aktiiviselta intellektiltä. Ajattelun täydellistä aktuaalisuutta kutsutaan omaksutuksi, koska  

       potentiaalinen intellekti aktualisoituu saadessaan kontaktin aktiiviseen intellektiin  

       ja abstrahoidessaan ymmärryksen muotoja, joita ei hänellä aiemmin ollut.233 

 

                                                
230 ”(We have seen) that as soon as a portion of matter is ready to receive a human soul, it does so 

from the ever-present emanation of the active intellect. Avicenna advances a set of arguments to 

establish that the human soul, unlike the other natural forms emanated by the active intellect, is an 

incorporeal substance, ”which does not in any sense exist in a body as a power (or: faculty) or as a 

form of the body”. (…) Avicenna appears here specifically to mean concepts as distinct from 

propositions, are indivisible and can be present only in an indivisible and hence incorporeal 

subject. Since the human soul is ”subject” that ”receives” intelligible thoughts, the soul must, he 

concludes, be an incorporeal substance.” (Davidson 1992, 83) 
231 Davidson 1992, 86-87.  
232 Davidson 1992, 85. 
233 Davidson 1992, 85:”Avicenna´s acquired intellect is, literally, acquired from the active 

intellect. The unqualified actuality of thought is ”called…acquired, because it will be shown…that 

potential intellect passes to actuality” by establishing contact with the active intellect and having 

”forms acquired from without imprinted” in man´s intellect.” Ks. Najat V, 33-35. 
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Al-Farabi katsoi ymmärryksen muodostavan konjunktion aktiivisen intellektin 

kanssa sen jälkeen, kun ymmärrys on ensin prosessoinut ja käsitteellistänyt oma-

aloitteitsesti ymmärryksen kohteita, esimerkiksi havaintotodellisuuden objekteja. 

Avicenna teki Davidsonin mukaan kaksi huomiota al-Farabin näkemystä vastaan. 

Ensinnäkin: jos immateriaalinen oleva (aktiivinen intellekti) yhdistyisi jollain 

tavalla esimerkiksi ruumiillisen olevan, esimerkiksi ihmisen kanssa, 

immateriaalisessa olevassa tapahtuisi aksidentaalista liikettä ihmisruumiin 

liikkuessa ja tämä liike tapahtuisi joko sydämessä tai aivoissa.234 Mutta 

ruumiittomassa olevassa, kuten aktiivinen intellektissä ei voi tapahtua 

minkäänlaista liikettä, eikä se voi olla missään tietyssä aika-avaruudellisessa 

paikassa. Toiseksi, jos ihmisen sielu yhdistyisi aktiivisen intellektin kanssa 

olemuksellisesti, sielu tietäisi kaikki mahdolliset asiat täydellisesti. Avicenna 

mukaan tämä on mahdotonta.235  

       Jokainen ymmärryksen akti tarvitsee aktiivisen intellektin vaikutusta, mutta 

aktiivinen intellekti ei kuitenkaan substantiaalisesti sulaudu potentiaalisen 

ymmärryksen kanssa. Kun ymmärrys aktuaalisesti ajattelee, se tarvitsee aktiivisen 

intellektin aktualisoivaa periaatetta jokainen kerta erikseen. Davidsonin mukaan 

Avicenna soveltaa konjunktiiviseen (acquired) operaatioon kahta käyttötapaa: 1) 

Olkoon ajattelun kohde kuinka minimaalista tahansa, se tarvitsee aina 

konjunktiivisen operaation toimintaa, koska mikään muu operaatio ei kykene 

siihen. 2) Ymmärrys tarvitsee konjunktiivisen ja aktiivisen intellektin yhteyttä 

myös silloin kun ymmärryksen potentiaalisuus on mahdollisimman 

kehittynyttä.236  

       Dag Hasse korostaa ihmisen ymmärryksen sisäistä abstrahointikykyä. 

Davidson näkee asian toisin. Hänen mukaansa aktiivinen intellekti on jokaisen 

ymmärryksen operaation suora vaikuttava syy, jota ilman ymmärrys ei voisi 

johtaa aksioomia ja syllogismeja. Aktiivinen intellekti ei ole Davidsonin mukaan 

vain konjunktiivista intellektiä illuminoiva periaate, vaan koko ihmisen sielun 

lähde. Koska sielu on Avicennan mukaan ruumiin aktuaalisuus, aktiivinen 

intellekti on ruumis-sielu-yhdelmän syy. Miksi Avicenna korosti aktiivisen 

intellektin vaikutusta ihmisen ymmärrykseen? Davidson näkee syyn löytyvän 

                                                
234 Avicenna paikansi aistisielun sisäiset aistit aivokammioihin. Ks. Najat VII, 38-40. Davidson 

1992, 86. 
235 Davidson 1992, 86. 
236 Davidson 1992, 86. ”Mahdollisimman kehittynyttä” viittaa potentiaalisen ymmärryksen 

efektiiviseen operaatioon. Luvussa Ymmärryksen potentiaalisuus analysoitiin eri operaatioiden  

ja ymmärryksen kehittymisen tasoja. 
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Aristoteleen teoksesta Sielusta, jonka kolmannen kirjan viidennessä luvussa 

Aristoteles kirjoittaa: 

 

       Koska luonnossa on jokin, joka on aineena kaikissa lajeissa (tämä on kaikki nuo asiat 

       potentiaalisesti), ja jokin muu, joka on syy ja kykenee tuottamaan ja tuottaa kaikki, 

       samaan tapaan kuin taito ja sitä vastaava aine, myös sielussa on oltava nämä erotettavat 

       puolet. Siten on olemassa järki, joka on tällainen tulemalla kaikeksi, ja järki, joka on  

       tällainen tuottamalla kaiken eräänlaisena valmiutena kuten valo, sillä tietyllä tavalla valo 

       tekee potentiaaliset värit aktuaalisiksi väreiksi.237 

 

Davidson kirjoittaa Aristoteleen maininnan aktuaalisesta ja potentiaalisesta 

järjestä olleen tunnettu ja useaan kertaan tulkittu ennen Avicennaa. Davidson 

esittää Avicennan tulkinneen jaksoa siten, että kysymyksessä on kaksi 

aktuaalisuutta, joista ensimmäinen ”tarjoaa aktuaalisuuden toiselle”. Tämän 

ajatuksen Avicenna siirsi omaan käsitykseensä potentiaalisen ja aktuaalisen 

intellektin suhteesta. Aktuaalisuuden ihminen on saanut suoraan aktiiviselta 

intellektiltä. Tämän vuoksi Davidsonin mukaan Avicenna katsoi, että on 

mahdollista puhua kahdesta aktuaalisuudesta, todellisesta aktiivisesta 

aktuaalisuudesta eli mielenulkoisesta intellektistä sekä ihmisen potentiaalisesta 

intellektistä, joka aktualisoituu vain aktiivisen intellektin ansiosta. Monet filosofit 

ennen Avicennaa olivat katsoneet ihmisen ymmärryksen olleen enemmän ihmisen 

sisäistä prosessessia ja ajattelun luonnollista kehittymistä kuin mielenulkoisen 

intellektin vaikutusta. Davidson mukaan Avicennasta poikkeavalla tavalla 

ajattelivat muun muassa Plotinos, al-Kindi ja Porfyrios.238  

       Davidson toteaa Avicennalta löytyvän vielä kaksi lisäargumenttia, jossa 

ymmärryksen lähde on aktiivisessa intellektissä. Ensimmäinen koskee toden ja 

epätoden tiedon olemassaoloa. Davidson toteaa: 

 

       Universaali totuus ei perustu havaintokokemukseen, vaan totuus täytyy ”omaksua” 

       (acquired) fyysisen todellisuuden ulkopuolelta ”jumalallisesta emanaatiosta joka yhtyy  

       rationaalisen sielun kanssa”. ”Emanaation lähteen on oltava universaalien ymmärrettävien 

       muotojen lähde”, jotka ”se painaa rationaaliseen sieluun”; ja joka on välttämättä  

       ”olemuksellinen, immateriaalinen, älyllinen substanssi.” Universaalin totuuden täytyy tulla 

       ihmisen intellektille immateriaalisesta olevasta. 239 

 

                                                
237 Aristoteles, Sielusta III. 5, 430a10-17.  Ks. Davidson 1992, 24, 25, 27, 87. 
238 Davidson 1992, 88. 
239 Davidson 1992, 88:”Since universal judgments carrying the stamp of certainty cannot be 

grounded in empirical evidence, they must be ”acquired” from outside the physical realm, ”from a 

divine emanation that conjoins with the rational soul and with which the rational soul is 

conjoined”. The ”(source of the) emanation” must ”have in its substance” the ”universal 

intellectual forms” that it ”imprints on the rational soul”; and what is of that character is perforce a 

”self-subsistent, incorporeal, intellectual substance.” Universal judgments carrying the stamp of 

certainty must come to the human intellect directly from an incorporeal being.” 
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 Avicenna halusi selittää universaalin tiedon alkuperän olevan aktiivisesta 

intellektistä, joka on aina erehtymätöntä. Tämä tarkoittaa aksioomia, kuten 

”kokonaisuus on osaansa suurempi” tai ristiriidan lakia. Davidson katsoo, että 

myös syllogismeissa premissien ja näiden johtopäätösten tieto oli Avicennan 

mukaan universaalia ja erehtymätöntä. Ymmärrettävät muodot ovat universaaleja 

ja tosia.  

       Avicenna selittää, että ihmisen tekemät johtopäätökset maailman fyysisistä 

ominaisuuksista ei ole universaalia tietoa siinä mielessä kuin mitä Avicenna 

tarkoitti yleisyydellä. Avicennan mukaan erehtymätön universaali tieto koskee 

aksioomia ja premisseistä tehtyjä johtopäätöksiä. Ihminen voi erehtyä, koska 

ymmärrys suorittaa yleistyksiä vajavaisen tiedon perusteella fyysisessä 

ympäristössä, jossa on muotojen lisäksi vielä materiaalisuutta. Erehtyväinen 

ihminen kuuluu muutoksenalaiseen maailmaan. Davidsonin mukaan Avicenna 

katsoi, että aktuaalista ja varmaa tietoa ihmisellä tai hänen sielullaan on silloin 

kun sielu on jatkuvassa aktiivisen intellektin illuminaatiossa eli kuoleman 

jälkeisessä autuudessa.240 

       Toinen lisäargumentti koskee intellektuaalista muistia, joka eroaa sisäisten 

aistien kuvittelukyvyn muistista ja arviointikyvyn intentioiden muistista.241 

Ulkoiset aistit vastaanottavat ulkoisen todellisuuden objektien muodot, jotka 

yhteisaisti kokoaa yhdeksi sensoriseksi kokemukseksi. Kuvittelukyky säilyttää 

yhteisaistin siirtämät muodot. Kuvittelukyvyn muistia kutsutaan aistisisällöiksi, 

joka sisältää aistikuvia maailman objekteista. Viides sisäinen aisti, muisti säilyttää 

arviointikyvyn vastaanottamia intentioita. Esimerkki intentiosta on havaitsijan 

objektista välittyvä uhka. Muistikuva uhkasta saa ihmisen toimimaan myös 

suunnitellusti, eläimen vaistonvaraisesti. Intentiot vaikuttavat liikuttavan kyvyn 

toimintoihin. Avicennan mukaan kuvittelukyky ja muisti ovat fysiologisia kykyjä, 

sillä ne sijaitsevat aivokammioissa.  

       Avicenna katsoi, että käsitteet (intelligible thoughts) ovat jakamattomia. 

Tämän vuoksi ne eivät voi sijaita missään jaettavassa olevassa, kuten fyysisessä 

elimessä. Niitä ei myöskään voi tietää minkään aistisielun kyvyn kautta. Kun 

ihminen on oppinut uuden käsitteen, mutta ei juuri ajattele sitä, se ei voi sijaita 

missään materiaalisessa. Ihmisellä on aktuaalinen sielu, vaikka ei aktiivisesti 

ajattelisikaan. Kun ajattelua ei ole ja ymmärrettävät muodot ovat jatkuvasti 

                                                
240 Autuus ei koske kaikkia. Ihmisen kuolemattomuudesta, Davidson 1992, 103-116. 
241 Sisäisiä aisteja käsiteltiin luvussa 2.2., Sisäiset aistit. 
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aktuaalisia, niiden täytyy sijaita Avicennan mukaan aktiivisessa intellektissä 

sielun, ymmärryksen kyvyn ja materiaalisuuden ulkopuolella.242 

       Davidson katsoo Avicennan hylänneen platonismin kirjaimellisen tulkinnan 

universaalien omasta sfääristään, johon ihmisen katsottiin olevan osallinen 

osallistumalla ideoihin ajattelemalla näitä ikuisia reaalisia ideoita. Davidson 

toteaa:  

   

       Avicenna hylkää platonisen teoria erikseen eksistoivista immateriaalisista muodoista. Hän  

       päättelee eliminoituaan kaikki ylimääräiset vaihtoehdot, että ymmärrettävät muodot  

       eksistoivat aineettomassa olevassa, josta ne emanoituvat ihmisen sieluun.243 

 

Avicenna puolestaan katsoi, Davidson jatkaa, että ymmärrettävät muodot 

eksistoivat immateriaalisessa olevassa (aktiivinen intellekti), josta ne emanoituvat 

sielun ymmärryksen kyvylle. Davidson ei ilmaise kirjallisuuslähdettä tukemaan 

käsitystään, jossa Avicenna yksiselitteisesti hylkää platonisen tulkinnan. 

Teoksessaan Najat hän ei kirjoita asiasta. Avicennan teoria on erilainen, mutta 

samalla se osin muistuttaa paljon Platonin näkemystä. Se eroaa siinä, että 

ajatuksen kohteet eli universaalit olisivat itsenäisiä olevia reaalisessa 

ideamaailmassa. Mutta kuitenkin Avicennan teoriassa universaalit ovat 

aktuaalisesti olemassa aktiivisessa intellektissä, josta ne illuminoivat ymmärrystä. 

Vaikuttaa siltä, että joko Davidson tai jopa Avicenna tai molemmat vähättelevät 

platonismin vaikutusta, sillä Avicenna toteaa Najat:ssa yksiselitteisesti 

ymmärrettävien muotojen olevan aktiivisessa intellektissä.244 Aktiivisen 

intellektin ja platonisten ideoiden suhdetta käsitellään luvussa neljä. 

       Oppiminen on ajatusprosessi, jossa sielu siirtyy tietämättömyyden tilasta 

ymmärtämisen tilaan. Kun jotain on oppinut, aktiivinen intellekti valaisee 

ymmärryksen kykyä. Intellektuaalisen muistin suhdetta ymmärryksen 

potentiaalisuuteen Avicenna kuvaa: 

 

       Habituaalisen ja efektiivisen potentiaalisuuden operaatiot eivät sijaitse ihmisen sielussa tai 

       missään fyysisessä elimessä. Ajatukset ovat aktiivisessa intellektissä. Intellektuaalinen 

       muisti tarkoittaa oppimisen ja ajattelun kykyä tilanteessa, jossa uudestaan ajatellaan  

       oppimaansa ja ajattelun kyky muodostaa jälleen yhteyden aktiiviseen intellektiin.245 

                                                
242 Najat IX, 46-50.  
243 Davidson 1992, 89:”Avicenna dismisses the Platonic theory of separately existing incorporeal 

Forms, and having eliminated all the unacceptable alternatives, is left with the conclusion that 

intelligible thoughts exist in an incorporeal being from which they are ”emanated” upon the human 

soul.” 
244 Najat XVI, 68:”On olemassa jotain, joka omasta substanssistaan käsin antaa sielulle 

ymmärrettävät muodot. Täten tässä entiteetissä on olemuksellisesti ymmärrettäviä muotoja, ja 

tämän vuoksi se on olemukseltaan intellekti.” 
245 Davidson 1992, 90:”The repertoire of thoughts belonging to man at those two stages of 

potentiality does not exist in either the human organism or the human soul. Thoughts exist in the 
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Merkitykset ja universaalit sijaitsevat aktiivisessa intellektissä. Aktiivinen 

intellekti sisältää intellektuaalisen muistin, josta emanoituu ymmärrettäviä 

muotoja täydellistäen ajattelun. Ihmisen on käännyttävä jokainen kerta uudelleen 

aktiivisen intellektin puoleen. Potentiaalinen ymmärrys ei muodosta kuitenkaan 

ykseyttä aktiivisen intellektin kanssa. Aktiivisessa intellektissä on aktuaalisesti 

läsnä kaikki ymmärrettävät muodot. Davidson painottaa, että ei ole kysymys 

aktiivisen intellektin ja ymmärryksen ykseydestä. Intellektistä virtaa vaikutelmia, 

jonka se osoittaa ihmisen ymmärrykselle.  

 

4. Abstraktio vai emanaatio? 

Tässä luvussa Hassen ja Davidsonin esittämät näkemyksiä arvioidaan:  

1) Ensisijaisesti suhteessa tutkielman päälähteeseen, Avicennan keski-

/myöhäiskauden teokseen Najat. Tutkielma selvittää, onko Hassen tai Davidsonin 

näkemyksille löydettävissä tarpeeksi tukea tästä merkittävästä sielua ja 

ymmärryksen toimintoja käsittelevästä teoksesta.  

2) Tarvittaessa kiinnitetään huomiota muiden tutkijoiden näkemyksiin koskien 

etenkin seikkoja, joiden kautta Avicennan näkemys ymmärryksen perustasta tulee 

entistä selvemmäksi. 

3) On selvitettävä, miten Avicennan kirjoitukset aistien, ymmärryksen ja 

aktiivisen intellektin välisestä dynamiikasta auttavat määrittämään Avicennan 

käsitystä ymmärryksen perustasta.  

4) Tutkielma esittää perustelut, jotka puoltavat tai kritisoivat abstraktioteoriaa ja 

emanaatiokäsitystä. Luvun lopuksi esitän oman näkemykseni perusteluineen. 

 

4.1. Abstraktion ja emanaation vertailua – Davidsonin teoriasta 

Herbert Davidsonin esittämän emanaatiokäsityksen ja Dag Hassen kannattaman 

abstraktioteorian välinen ero tulee selvästi esille Davidsonin korostaessa 

emanaatiota teoksessaan Alfarabi, Avicenna, and Averroes, on Intellect. Hasse 

puolestaan lainaa artikelissaan Avicenna on Abstraction lyhyesti Davidsonia ja 

toteaa, ettei aktiivisen intellektin emanaatiota voi hyväksyä sellaisena kuin miten 

Davidson asian esittää246: Davidson kirjoittaa kirjansa neljännessä luvussa: 

 

                                                                                                                                 
active intellect. Memory of a thought is the posession of a perfect disposition for thinking a 
thought, that is to say, the ability, at will, to reestablish conjunction with the active intellect vis á 

vis the given thought.”  
246 Hasse 2001, 39; 65, viite 4. 
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      Hänen (Avicennan) käsityksensä ei ollut sellainen, jossa aktiivisen intellektin emanaatio  

       auttaisi ihmisen intellektiä abstrahoimaan (sisäisten aistien) mielikuvituksessa olevia   

       aistikuvia. Kuten silmä näkee värejä auringonsäteiden avulla, ymmärrettävät ajatukset  

       virtaavat suoraan aktiivisesta intellektistä, eikä ymmärrys abstrahoi niitä lainkaan.247 

 

Davidsonin mukaan abstraktiolla ei ole merkitystä mielessä olevien käsitteiden 

synnyssä. Tämän vuoksi, Davidson jatkaa, Avicenna vertaa auringon valoa 

aktiiviseen intellektiin, joka tekee ymmärryksen kohteet ymmärrettäviksi.248  

Useat Avicennan teoriat ovat kompleksisia. Myös tutkielman kysymys 

ymmärryksen perustasta on monitahoinen. Tutkielman kuluessa on ilmennyt, että 

tulkinnat Avicennan kognitiokäsityksestä on johtanut vastakkaisiin näkemyksiin. 

Davidson selvittää aktiivisen intellektin ja aistisielussa olevien muotojen 

monimutkaista suhdetta. Todellisuuden objektin muoto siirtyy yhteisaistin kautta 

kuvittelukyvyn muistiin. Siellä ne säilyvät aistikuvina, jotka siirtyvät myös 

kolmanteen sisäiseen aistiin, mielikuvitukseen. Davidson tulkitsee Avicennaa 

siten, että ihminen ei itse abstrahoi aktiivisesti muotoja, vaan ainoastaan aktiivisen 

intellektin valaisun avulla ensin kuvittelukyvyssä ja myöhemmin 

mielikuvituksessa olevat aistikuvat muuttuvat ymmärrettäviksi muodoiksi eli 

käsitteiksi, joiden avulla ihminen ymmärtää todellisuutta.249  

       Dag Hasse mainitsee Davidsonin ja muiden emanaationäkemystä tukevien 

tutkijoiden kantojen olevan vaikutusvaltaisia. Kuitenkin Hassen mukaan 

Davidsonin näkemys on virheellinen. Artikkelissaan Hasse esittää, miksi 

emanaatioteoria on saanut kannatusta Avicennan filosofian tutkijoiden parissa, 

mutta miksi kuitenkin abstraktioteoria on lopulta tarkempi hahmottaessa 

Avicennan näkemystä ymmärryksen perustasta. Hasse kirjoittaa:  

 

       Modernit tulkitsijat ovat ehkä liian vakuuttuneita – ja täten harhaanjohdetusti – joistain  

       Avicennan filosofiassa toistuvista piirteistä: emanaatioon viittaavan terminologian runsaasta 

       käytöstä; aktiivinen intellekti ei ole osa sielua, mutta sillä on olennainen osa ihmisen 

       ajattelussa; ja intellektuaalisen muistin kohdentaminen aktiiviselle intellektille. Näyttää  

       mahdottomalta yhdistää ihmisen aktiivinen abstrahointikyky tällaiseen teoriaan – mutta näin 

       Avicenna teki. Hänen kirjoituksensa eivät olleet metaforisia vaan hänen tarkoituksensa oli 

       antaa uusia merkityksiä perinteisille näkemyksille.250  

                                                
247 ”His position is not in fact that the emanation from the active intellect enables the human 

intellect to abstract concepts from images presented by the imaginativa faculty, just as the eye sees 

colors that are illumined by the rays of the sun” (Davidson 1992, 93). Suluissa olevat lisätty 

lainauksen ymmärrettävyyden lisäämiseksi. 
248 Davidson 1992, 94. 
249 Davidson 1992, 93.  
250 Hasse 2001, 64:”Modern interpreters have perhaps been too impressed – and thus misguided – 

by some salient features of Avicenna´s philosophy: the ample usage of emanation terminology, the 

fact that the active intellect is not part of the soul but nevertheless plays an essential role in human 

intellection, and the denial of intellectual memory, or rather the attribution of this function to the 

active intellect. It seemed impossible to intergrate an actively abstracting human intellect into such 

system – which however is exactly what Avicenna did. He achieved this no by turning one or the 



68 

 

 

Hasse katsoo, että useat tutkijat, muun muassa Herbert Davidson, eivät ole 

asettaneet Avicennan kirjoitusten sisältöä sen ajalliseen kontekstiin. Hassen 

mukaan Avicennan filosofian varhaisvaiheen Compendium on the Soul antaa 

Avicennan filosofiasta erilaisen kuvan kuin myöhemmän, ja merkittävimmän 

kauden teos, Najat. Vaikka varhaisessa teoksessaan Avicenna käsittelee samoja 

aiheita kuin myöhemmin, näitä kahta vertaamalla saa selville, mitä teemoja 

Avicenna piti merkittävinä. 

       Davidson vaikuttaa kannattavan voimakasta emanaatiokäsitystä silloin, kun 

hän kirjoittaa, ettei ihminen abstrahoi lainkaan ymmärrettäviä muotoja. Davidson 

vie tulkintansa pitkälle. Teoksessa Najat Avicenna kirjoittaa: 

 

       Arviointikyky vastaanottaa intentioita, jotka itsessään eivät ole materiaalisia, vaikkakin  

       aksidentaalisesti sisältyvät materiaan. Tämä selittyy sillä, että muoto, väri, paikka jne. ovat  

       ominaisuuksia, joita ei voi olla muuten kuin materiaaliseen kappaleeseen kuuluvana. Hyvä ja 

       paha ovat itsessään ei -materiaalisia entiteettejä ja niiden olemassaolo mateteriassa on 

       aksidentaalista.251 

 

Sisäisten aistien arviointikyky vastaanottaa intentioita ulkoisesta todellisuudesta. 

Arviointikyky on Avicennan esittämässä mallissa abstraktioteorian kolmas vaihe. 

Intentiot välittävät vaikutuksensa aistisielun liikkumisen kyvylle. Arviointikyvyn 

intentioiden ja liikkumisen kyvyn yhteistyön ansiosta eläin pystyy välttämään sille 

vahingollisia asioita tai eläimiä sekä hyödyntämään positiivisia intentioita. Eri 

aistisielun osien yhteistyön ansioista eläin tai ihminen on ylipäänsä kyvykäs 

selviytymään ympäristössään. Arviointikyky siirtää intentiot viidenteen sisäiseen 

aistiin, muistiin. Yksittäisistä intentioista rakentuu hiljalleen muistiin tallentuva 

havaintokokemusmalli.  

       Luvussa Abstraktioteoria kiinnitettiin huomiota kolmeen eri muistiin. 

Ensimmäinen sijaitsee kuvittelukyvyssä. Tämä säilyttää ulkoisten aistien muotoja. 

Juuri käsitelty muisti säilyttää intentiot. Nämä molemmat perustuvat 

aistimellisuuteen. Kolmas on intellektuaalinen muisti. Tämä on ymmärryksen 

ulkopuolinen aktiivisen intellektin muisti. Se koskee pelkkiä lajimuotoja, joiden 

avulla saavutetaan varmaa tietoa. Intellektuaalinen muisti eroaa kahdesta muusta 

aistimellisesta muistista myös siten, että se ei enää tarvitse mitään materiaalisia 

                                                                                                                                 
other of his discourses into a metaphorical, non-literal one, but rather by giving a new sense to 

transmitted vocabulary and a new explanation to traditional doctrines.” 
251 ”The faculty of estimation (…) receives the intentions which in themselves are non-material, 

although they accidentally happen to be in matter. This is because shape, colour, position &c., are 

attributes which cannot be found exept in bodily matters, but good and evil, agreeable and 

disagreeable, &c., are in themselves non-material entities and their presence in matter is 

accidental” (Psychology VII. 39). 
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aksidensseja, vaan käsittelee todellisuutta pelkkien universaalien varassa. 

Näkemyksen lähtökohta on Aristoteleelta.252 

       Kahdessa edellisessä kappaleessa käsitellyt aistisielun kyvyt ja aistimelliset 

muistit ovat ihmiselle kuuluvia kykyjä, joita hän käyttää hyväkseen tahtonsa 

mukaisesti. Vaikuttaa siltä, ettei aistimellinen toiminta tarvitse aktiivisen 

intellektin illuminaatiota, kuten Davidson olettaa. Ymmärryksen perustaa 

tarkasteltaessa on huomioitava myös käytännöllisen järjen toiminta, joka on 

sidoksissa materiaalisuuteen, mutta tutkielman fokus ei ole käytännöllisen järjen 

kyvyssä. Kuitenkin voi todeta käytännöllisen järjen kohoavan ihmisen omien 

kykyjen käytöstä ja aktiivisuudesta. Myös käytännöllinen järki kohdistuu totuuden 

saavuttamiseen, kuten tutkielman varsinaisena kohteena oleva teoreettinen 

ymmärrys. Toisin kuin teoreettisen ymmärryksen kohdalla, käytännölliseen järjen 

toimintaan liittyy oikeanlaiseen haluun, jonka päämääränä on käytännön totuus eli 

hyvä elämä.253 Vaikka ymmärryksen perustan tutkiminen kohdistuu pääasiassa 

teoreettisen järjen analysointiin myös käytännöllisen järjen huomioiminen antaa 

viitteitä Avicennan näkemyksistä ymmärryksen psykologiasta. 

       Äärimmilleen viety emanaatiomallin kannatus näyttää johtavan erikoiseen 

käsitykseen ihmisen toiminnan mahdollisuuksista. Davidsonin maininta, ettei 

ymmärrys abstrahoi muotoja lainkaan, viittaa peräti jonkinlaiseen 

okkasionalistiseen käsitykseen aktiivisesta intellektistä. Okkasionalismi tarkoittaa 

jatkuvaa Jumalan tai aktiivisen intellektin illuminaatiota, jotta havainnointi, 

toiminta ja ymmärtäminen olisivat mahdollisia. Okkasionalismissa Jumala luo 

jokainen hetki uuden tapahtuman. Ainoastaan Jumalan tai aktiivisen intellektin 

jatkuvan luomistyön ansioista koemme pysyvyyttä. Näin ehdottomasti Avicenna 

ei vaikuta ajatelleen. Najat:n viidennessä luvussa Avicenna selvittää abstraktion 

vaiheita. Avicenna tuskin olisi kirjoittanut itsenäistä lukua ihmisen omiin 

kykyihin pohjautuvasta abstraktiosta, jos hän olisi olettanut aktiivisen intellektin 

emanaation olevan niin voimakasta kuin miten Davidson sen ilmaisee. Ennemmin 

aktiivinen intellekti näyttää vaikuttavan ymmärrykseen vasta siirryttäessä 

aistisielusta pelkästään aineettoman ymmärryksen toimintaan. 

       Najat:ssa Avicenna kirjoittaa, miten aistisielun toiminta tukee intellektiä. 

Jälleen luonnonfilosofiselta kannalta katsottuna järjen riippuvuus aistisielun 

informaatiosta viittaa kognition perustan tarvitsevan välttämättä aistimellisen 

                                                
252 Ks. muun muassa Aristoteles, Toinen analytiikka I. 31. 
253 Rahman 1952, 105; Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka VI. 2, 1039a21-31. 
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sielunosan toimintoja. Tämä koskee luonnollisesti silloin, kun ruumis ja sielu 

muodostavat yhdelmän. Najat:n luvussa yksitoista Avicenna kirjoittaa:  

 

       Sielu tarvitsee ruumiin apua saavuttaakseen käsitysten ja arvioiden periaatteita. Saatuaan apua, 

       sielu kääntyy itseensä (takaisin ymmärryksen puoleen). Tämän jälkeen ymmärrys ei enää  

       tarvitse alempien sielunosien apua, paitsi tietyissä tapauksissa, jolloin sen on vielä  

       käännyttävä mielikuvituksen puoleen löytääkseen uusi lisätekijä jo tiedettyyn periaatteeseen.  

       Palaamista aistisielun puoleen tapahtuu aluksi usein, mutta myöhemmin yhä vähenevässä 

       määrin.254 

 

Avicennan mukaan ihminen hyödyntää kuvittelukyvyssä ja mielikuvituksessa 

olevia aistikuvia ennen kokemuksen karttumista. Havaintokokemuksen kasvaessa 

ihmisen ei enää tarvitse jatkuvasti muodostaa uusia käsityksiä havainnoistaan. 

Aikuisella tervejärkisellä ihmisellä on ymmärryksessään lähes valmiina 

omakohtainen kokemuukseen perustuva malli, miten ulkoinen todellisuus on 

rakentunut ja mitkä ovat sen toiminnan periaatteet. Ymmärrys on muodostanut 

vakiintuneen kausaliteetteihin perustuvan käsityksen todellisuudesta.  

       Toisinaan kuitenkin ihminen joutuu korjaamaan näkemyksiään tai joutuu 

uuteen tilanteeseen, josta on luotava uusi näkemys. Tällöin ymmärrys tarvitsee 

aistikuvien tukea. Jokaisella kyvyllä, joka vastaanottaa partikulaarisen objektin 

muodon, on ruumiillinen elin. Sen jälkeen, kun havainnon objekti ei enää ole 

läsnä, havaintojen muistumat pysyvät edelleen havaintoelimissä, jotka sisäisten 

aistien kohdalla sijaitsevat aivokammioissa, kuten aiemmin on esitetty. 

Esimerkiksi objektin muoto siirtyy kuvittelukyvyn muistiin, ja intentiot 

arviointikyvyn kautta viidenteen sisäiseen aistiin, intentioiden muistiin (memoria).  

       Rahim Acar kritisoi Herbert Davidsonin voimakasta emanaatiotulkintaa. Acar 

katsoo Herbert Davidsonin esittämien teesien uusplatonisti Plotinoksen 

vaikutuksesta Avicennan ajatteluun olevan ylimitoitettuja. Davidsonin mukaan 

Plotinos on Avicennan lähde kahta intellektiä koskevan seikan vuoksi. Ensinnäkin 

kosmoksen ensimmäinen intellekti on syynä sitä seuraaville kosmoksen 

hypostaaseille. Toiseksi, aktiivinen intellekti on ihmisen sielun syy. Acar toteaa, 

että intellekti ei ole sielun välitön periaate Plotinoksen emanaatio-opissa vaan se 

on kosminen Sielu.255 Acar huomauttaa Davidsonin jättäneen huomioimatta 

peripateettisuuden vaikutuksen. Näin Davidson tekee myös tutkielman kohteena 

                                                
254 Najat XI. 55-56:”The soul then requires the help of the body in order to acquire these principles 

of conception and judgement. Having acquired them it returns to itself (…). When not so diverted 

it does not need the lower faculties for its special activity, exept in certain matters wherein it 

specially needs to refer once more to the faculty of imagination for finding a new principle in 

addition to what had already been obtained, or for recalling an image. This happens frequently in 

the beginning but seldom afterwards (…).” Ks. Rahman 1952, 104-105. 
255 Acar 2003, 82.  
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olevassa kirjassa, Alfarabi, Avicenna, and Averroes, on Intellect.256 Acar ja 

Davidson ovat samaa mieltä, että ymmärryksen perusta on transendenttisessa 

emanaatiossa, mutta näkökannat eroavat siinä, mistä lähteistä Avicenna sai 

ajatteluunsa vaikutteita.  

       Davidson korostaa Plotinoksen vaikutusta Avicennan filosofiaan ja karsii 

peripateettisen tradition merkitystä. Acar esittää, että Davidson ei tulkitse täysin 

oikein Avicennan lähteitä. Acarin mukaan Plotinoksella oli huomattavasti 

vähäisempi merkitys kuin miten Davidson tulkitsee Avicennaa. Acar korostaa 

peripateettisen eli Aristoteleen filosofiaan pohjatuvan tradition merkitystä.257 

Vaikka Davidson olisikin joissain kohdin väärässä Avicennan tulkinnan alkuperän 

suhteen, myös Acar katsoo ihmisen ymmärryksen perustan olevan aktiivisessa 

intellektissä ja emanaatiossa. 

 

4.2. Abstraktion ja emanaation vertailua – Hassen teoriasta 

Dag Hasse kirjoittaa artikelissaan Avicennan etääntyneen hiljalleen 

peripateettisesta perinteestä. Hasse toteaa tämän tulevan erityisesti ilmi verratessa 

Avicennan filosofian eri kausilla käyttämiä viittauksia, jotka ovat peräisin häntä 

edeltäneistä traditioista. Hassen mukaan varhaisvaiheen Compendiumissa 

Avicenna vielä sisällyttää teokseensa peripateettisessa traditiossa usein käytetyn 

aktiivisen intellektin illuminaatio -vertauksen, jonka puitteissa voi päätellä 

Avicennan suosineen emanaatiomallia ymmärryksen perustan hahmottamisessa. 

Hasse toteaa Avicennan etääntyneen peripateettisuudesta kirjoittaessaan 

merkittävimmät, niin sanotut keski- ja myöhäiskauden, teoksensa.258 

Tutkielman päälähde on Najat. Se on Avicennan al-Shifa:an sisältyvän De 

Animan ohella Avicennan merkittävin filosofista psykologiaa käsittelevä teos.259 

                                                
256 Davidson 1992, 74-94. Vrt. Acar 2003, 85-86. Acarin mukaan Themistius ammensi filosofiansa 

lähtökohdat aristoteelisesta perinteestä. 
257 Acar 2003, 70:”(…) the connection between Plotinus´ conception of the cosmic Intellect and 

Avicenna´s conception of the active intellect is not as strong as Davidson´s discussion suggests. 

Given the fact that Avicenna knew Alexander´s and Themistius´ commentaries on Aristotle´s De 

anima, and given the fact that Avicenna´s position look closer to their position than that of 

Plotinus, the passages from Plotinus that Davidson discusses to establish the influence of Plotinus 

do not demonstrate anything more than that Avicenna utilized Plotinus´ scheme of emanation.” ks. 

myös s. 81-87. 
258 Hasse 2001, 57-64. Gutas 1988, 145. 
259 Rahman 1952, 1-23. Johdannossa käsiteltiin De Animan ja Najat:n yhtäläisyyksiä ja eroja. De 

Anima (Sielusta) Avicennan koottujen teosten, Avicenna latinus, neljännen osan (Fysiikka) kuudes 

kirja. Tästä juontuu nimi De Anima – seu sextus de naturalibus; Sielusta – luonnonfilosofian 

kuudes osa. Ks. Johdanto. 
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Najat sisältää Hassen kannattaman abstraktioteorian kuvauksen.260 Hasse 

painottaa Avicennan etääntyneen ajatuksesta, jossa painotetaan erillisen aktiivisen 

intellektin vaikutusta ymmärrykseen. Tämä ei tule ilmi Najat:ssa. 

Kirjan viimeinen luku käsittelee yksinomaan aktiivista intellektiä. Avicenna 

kirjoittaa:  

 

       Ihmisen ymmärryksen kyky siirtyy potentiaalisuudesta aktuaalisuuteen illuminaation avulla, 

       jonka tehtävä on tuottaa ymmärrykselle valoa, koska potentiaalisuudesta ei tule aktuaalisuutta    

       itsensä avulla vaan ainoastaan sellaisen kautta, joka antaa potentiaalisuudelle    

       aktuaalisuuden.261 

 

Luvun alussa Avicenna ilmoittaa suoraan aktiivisen intellektin illuminaation 

olevan ihmisen ymmärryksen totetutumisen taustalla. Toisin kuin Hasse toteaa 

artikkelissaan, myös tässä Avicennan tuotannon myöhäisemmässä vaiheessa, 

peripateettisuudelle ominainen aktiivisen intellektin vertaaminen valoon on 

edelleen läsnä. Luvussa Abstraktioteoria käsiteltiin ihmisen potentiaalisen 

ymmärryksen suhdetta ymmärryksen ulkopuoliseen aktualisoivaan prinsiippiin. 

Samalla kun tuossa luvussa toisaalta esiteltiin ihmisen omaa abstrahointikykyä, 

siinä myös tuotiin esille potentiaalisen ymmärryksen riippuvuus aktiivisesta 

intellektistä.262Avicenna toteaa aktiivisesta intellektistä:  

 

       Tämä substanssi antaa ihmisen potentiaaliselle ymmärrykselle aktuaaliset ymmärrettävät 

       muodot. Substanssi sisältää ymmärrettäviä muotoja, jotka se antaa sielulle. Tämä 

       entiteetti sisältää olemuksellisesti ymmärrettäviä muotoja, ja näin ollen se on  

       olemuksellisesti intellekti.263 

 

Avicenna jatkaa tutkimista, miten aktiivinen intellekti vaikuttaa sieluun. 

Tekstikatkelmasta nousee esille aktiivisen intellektin emanaation ohella myös 

abstraktiota tukevaa aineistoa. Potentiaalisen ymmärryksen eri operaatiot 

kuvaavat ymmärryksen kehittyneisyyden tasoa. Ymmärrys hankkii tietonsa 

maailmasta aistiensa varassa. Kullakin ihmisellä ymmärrys on edistynyt eri 

tavoin. Vaikka ymmärrys lopulta tulee aktuaaliseksi aktiivisen intellektin ansiosta, 

ymmärrys on sitä ennen itse abstrahoinut ulkoisesta todellisuudesta muotoja 

ulkoisten ja sisäisten aistien avulla. Tekstikatkelma osoittaa jälleen Avicennan 

                                                
260 Ks. luku 2. Abstraktioteoria. 
261 Najat XVI, 68:”We say that the theoretical faculty in man also comes into actuality from 

potentiality through the illumination of a substance whose nature it is to produce light. This is 

because a thing does not come into actuality from potentiality by itself but through something else 

which gives it actuality.” 
262 Luku 2.3.1. Ymmärryskyvyn potentiaalisuus. 
263 ”The actuality which this substance gives to the potential human intellect is the intelligible 

forms. There exist then something which from its own substance confers and imprints on the soul 

the intelligible forms. This entity thus has in its essence the intelligible forms, and is therefore 

essentially an intellect” (Najat XVI. 68). 
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filosofian dualistisuuden. Toisaalta ihmisen sielun ja ymmärryksen perusta nousee 

omista kyvyistä, toisaalta ymmärrys tarvitsee mielenulkoisen intellektin apua. 

Vaikka Dag Hasse mainitsee ymmärryksen tarvitsevan aktiivisen intellektin 

illuminaatiota, hän ei artikkelissaan tuo enempää esille Avicennan psykologian ja 

tiedonmetafysiikan kaksoisluonnetta, joka on tutkielman analyysissa keskeisessä 

asemassa. Hassen näkökulma tukee selkeästi ymmärryksen abstrahointikykyä, 

jota käsiteltiin yksityiskohtaisesti toisessa luvussa, Abstraktioteoria. 

       Hassen mukaan Davidson ei ota huomioon Avicennan irtautumista 

peripateettisesta perinteestä. Hasse toteaa tähän viittaavan Avicennan valon 

metaforan käytön väheneminen aktiivisen intellektin kohdalla. Hasse esittää 

myös, että Avicennan vakiintuneita näkemyksiä ilmaisee hänen kirjoitustyylinsä 

muutos. Aiemmin Avicenna oli Hassen mukaan kirjoittanut erikseen useista 

aiheista, jotka liittyivät abstraktioon, mutta teoksessaan Najat Avicenna selkeästi 

yhdisti ihmisen kykyjen käytön osaksi abstraktioteoriaa. Näillä kyvyillä Hasse 

tarkoittaa ulkoisten ja sisäisten aistien kykyjä, jotka ovat osana abstraktiota. 

Artikkelinsa lopuksi Hasse toteaa Avicennan kirjoitusten kognitiosta olevan 

monitulkintaisia. Hasse näkee kuitenkin selkeän muutoksen Avicennan 

ajattelussa: vuosien myötä hän etääntyi peripateettisesta traditiosta painottaen yhä 

enemmän ihmisen omaa abstraktion kykyä.264   

 

4.3. Tutkielman näkökulma 

Avicenna tuo esille, miten aistikykyjen abstraktio ja aktiivisen intellektin 

emanaatio toimivat yhdessä. Avicenna kirjoittaa Najat:n viimeisen luvun lopussa: 

 

       Tämä aktiivinen intellekti on samassa suhteessa sieluihimme, jotka ovat potentiaalisen       

       ymmärryksen tilassa, kuten aurinko on suhteessa silmiimme, jotka ovat aluksi potentiaalisesti    

       havaitsevia, ja väreihin, jotka ovat potentiaalisesti havaittavia. Kun auringon valon säde 

       tavoittaa näkökyvyn potentiaaliset kohteet, niistä tulee aktuaalisesta havainnoitavia ja  

       silmistä tulee aktuaalisesti havaitsevia. Samoin samankaltainen kyky emanoituu aktiivisesta 

       intellektistä ja se etenee kuvittelukyvyssä oleviin objekteihin (aistikuviin), jotka ovat  

       potentiaalisuuden tilassa. Aktiivinen intellekti tekee aistihahmoista aktuaalisesti  

       ymmärrettäviä aistikuvia ja potentiaalisesta ymmärryksestä aktuaalisen.265 

                                                
264 Hasse 2001, 64:”(…) the increasing complexity of his philosophy makes it difficult to decide 

which pieces of doctrine are interrelated and which are not. This is why it seems advisable to 

attempt a developmental interpretation by describing the gradual transformation of groups of 

doctrines.” 
265 ”This active intellect is related to our souls which are potential intellect, and to the intelligibles 

which are potential intelligibles, in the same way as the sun is related to our eyes which are 

potential percipients, and to the colours which are the potential perceptibles. For when the 

influence of the sun (i.e. the ray) reaches the potential objects of sight, they become actual 

perceptibles and the eye becomes an actual percipient. Similarly some power emanates from this 

active intellect and proceeds to the objects of imagination which are potential intelligibles, and 

makes them actual intelligibles and the potential intellect an actual intellect.” (Najat XVI, 69) 
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Najat:n tekstikatkelman voi tulkita kahdella tavalla, jotka selittävät sekä 

Davidsonin että Hassen toisistaan poikkeavat lukutavat. Avicenna kirjoittaa 

aktiivisesta intellektistä, joka valaisee kuvittelukykyyn tallennettuja, ulkoisesta 

todellisuudesta peräisin olevia aistikuvia. Tämän prosessin ansiosta 

potentiaalisesta ymmärryksestä tulee aktuaalinen. Tämän voi jäsentää: 

1) Emanaatiomallin puolesta siten, että ajatteleminen on jatkuvaa aktiivisen 

intellektin vaikutuksen kohteena olemista. Ihminen ei kykene tämän mallin 

mukaan itse tuottamaan edes havainnon kohteita ulkoisesta todellisuudesta, vaan 

kaikki on aktiivisen intellektin varassa. Herbert Davidson kannattaa tällaista 

tulkintaa.266 

2) Abstraktioteorian mukaisessa ja joustavammassa tulkinnassa aktiivinen 

intellekti valaisee kuvitelukyvyssä olevia aistihahmoja, jotka ovat peräisin 

aistitodellisuudesta. Tässä tulkintatavassa ymmärrys on jo abstrahoinut ulkoisten 

ja sisäisten aistien avulla muodon materiasta.267 Tämänkaltaista mallia Dag Hasse 

ehdottaa artikelissaan Avicenna on Abstraction.268 Hassen lukutapa on 

lähtökohtaisesti luontevampi, sillä se hyväksyy Avicennan kirjoitukset 

emanaatiosta osaksi kognition perustaa. Aktiivinen intellekti valaisee 

potentiaalisesti ymmärrettäviä aistihahmoja eli muotojen abstahointia on jo 

tapahtunut ymmärryksessä ennen aktiivisen intellektin vaikutusta. Tämä viittaa 

ihmisen omaan abstrahointikykyyn, olkoon ihmisen ymmärrys potentiaalisuuden 

tilassa tai ei. 

       Tässä luvussa on verrattu emanaatiomallia ja abstraktioteoriaa. Näkemyksiä 

on arvioitu tutkielman päälähteen Najat:n pohjalta. Dag Hassen esittämä näkemys 

abstraktioteoriasta tulkitsee Avicennan käsityksen ymmärryksen perustasta 

tarkemmin suhteessa lähteeseen kuin Herbert Davidsonin tulkinta. Hasse huomio 

myös emanaation välttämättömyyden. Davidson kieltää ymmärryksen itsenäisen 

abstrahointikyvyn.269  Kuitenkin Avicenna käytti myös myöhäisvaiheen 

teoksessaan, Najat:ssa peripateettiseen tapaan auringon valon vertausta 

                                                
266 Davidson 1992, 83-94. 
267 Ulkoisten ja sisäisissä aisteissa on vielä tosin jäljellä materiaalisisa aksidensseja, kuten väri, 

koko jne., vaikka itse materiaaliset kohteet eivät enää ole havaittavissa. Ainoastaan aktiivisen 

intellektin illuminoivat ymmärrettävät muodot, universaalit ovat aktuaalisen ymmärryksen 

tavoitettavissa. Ks. toinen luku, Abstraktioteoria. 
268 Hasse 2001, 39-72. 
269 Davidson 1992, 83-94. Vrt. Hasse 2001, 39. 
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kuvatessaan aktiivisen intellektin ja potentiaalisen ymmärryksen suhdetta. 

Avicenna toteaa selkeästi: 

 

       (…) kuten aurinko on itsessään näkemisen kohde, tämän seurauksena potentiaalisesta 

       näkemisen kohteesta tulee aktuaalisesti havaittava, samalla tavalla tämä substanssi on  

       itsessään ymmärrys ja tämän vuoksi muut potentiaaliset ymmärrettävät muodot tulevat 

       aktuaalisesti ymmärrettäviksi muodoiksi.270 

        

Hassen toteamus ei ole osuva hänen esittäessään Avicennan loitontumista 

peripateettisesta traditiosta. Ei ole selvää, miksi Hasse kirjoitti Avicennan 

etääntyneen peripateettisuudesta myöhäiskaudellaan, vaikka tutkielman 

päälähteessä, myöhäiskauden Najat:ssa Avicenna selkeästi painottaa aktiivisen 

intellektin illuminaatiota.271 Todennäköisesti Hasse halusi korostaa abstraktion 

osuutta aliarvioimalla aktiivisen intellektin vaikutuksen.  

       Yhtä lähteessä ja tutkimuskirjallisuudessa esiintynyttä toimintoa ei perusteltu 

johdonmukaisesti. Aktiivisen intellektin illuminaation, ymmärryksen kyvyn ja 

sisäisten aistien välisen dynamiikan analysointi sisälsi ristiriidan. Niin Najat:ssa, 

Dag Hassen artikkelissa kuin Herbert Davidsonin kirjassa esitettiin, 1) miten 

sisäiset aistit vastaanottavat havaintokokemuksen kautta ulkoisen todellisuuden 

objektin muotoja. Näen esimerkiksi kissan. Myöhemmin minulla on mielikuva 

kissasta, joka tallentuu toisen sisäisen aistin, kuvittelukyvyn, muistiin. 2) Kun 

myöhemmin näen uudestaan kissan, saman tai eri yksilön, yhdistän tämä uuden 

kissahavainnon muistissani jo olemassa olevaan ”kissa-skeemaan”272, joka 

aktualisoituu aktiivisen intellektin vaikutuksesta. 3) Teoksessa Najat, Davidson 

kirjassaan sekä Hassen artikkelissa kuitenkin esitetään, että myöhemmässä 

vaiheessa aktiivinen intellekti kohdistuu kolmanteen sisäiseen aistiin, 

mielikuvitukseen, ei toiseen sisäiseen aistiin kuvittelukykyyn, vaikka alun perin 

Avicenna esitti aistikuvien tai -hahmojen olevan juuri kuvittelukyvyssä.273 Vielä 

tämän jälkeen aktiivinen intellekti valaisee myös kuvittelukyvyssä olevia 

aistihahmoja. Niin tutkielman lähteessä kuin tutkimuskirjallisuudessa jätetään 

perustelematta, miksi tämä muutos tapahtuu ja minkä vuoksi kaksinkertaista (sekä 

mielikuvituksen että kuvittelukyvyn) illuminaatiota tarvitaan. Lisäksi Najat:n 

arabia-englanti-käännöksen terminologia on vaihtelevaa. Toisinaan päälähteessä 

                                                
270 Najat XVI, 69:”And just as the sun is by itself an object of sight and causes the potential object 

of sight to become an actual one, similarly this substance is in itself an intelligible and causes other 

potential intelligibles to become actual intelligibles.” 
271 Najat XVI, 68-69. 
272 Skeema tarkoittaa mallia. Uusien havaintojen avulla voi laajentaa jo olemassa olevaa skeemaa. 

Erilaiset skeemat auttavat luokittelemaan ja hahmottamaan mielenulkoista todellisuutta. 
273 Najat III, 31. Davidson 1992, 93; Hasse 2001, 56, 62; McGinnis 2010, 139-140. 
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imagination tarkoittaa mielikuvitusta, joskus se viittaakin kuvittelukykyyn, joka 

on myös representation.274 Ainoa vaihtoehto lienee se, että aktiivinen intellekti 

kohdistuu mielikuvitukseen sen vuoksi, koska siellä aistikuvat toimivat aktiivisina 

toisin kuin kuvittelukyvyssä, joka on passiivinen ja säilyttävä kyky.  

       Kuitenkin voi kysyä, miksi aktiivinen intellekti valaisee kolmatta sisäistä 

aistia, mielikuvitusta, ensin ja vielä sen jälkeen toista sisäistä aistia, 

kuvittelukykyä, kun Avicennan mukaan aistihahmot kuuluvat ensisijaisesti vain 

kuvittelukyvylle? Ehkä ristiriidan huomasi myös Tuomas Akvinolainen, joka 

hyväksyi Avicennan tekemän jaon sisäisistä aisteista yhtä poikkeusta lukuun 

ottamatta. Akvinolainen hyväksyi neljä sisäistä aistia. Hän yhdisti kuvittelukyvyn 

ja mielikuvituksen, koska piti niiden tehtäviä yhtenevinä. Summa theologiae:ssa 

Akvinolainen kuitenkin painotti aistien vastaanottamien muotojen varastoa, joka 

sijaitsee Avicennan teoriassa kuvittelukyvyssä.275 Luonnollisesti jää epäselväksi, 

oliko Akvinolaisella sisäisten aistien rajaamisen syynä sama huomio tutkielmassa 

tekemäni. Toisaalta Avicenna on tunnettu monimutkaisista ja hienosyisistä 

teorioistaan.  

       Tutkielma on kohdistunut ensisijaisesti Avicennan teokseen Najat, jonka 

ohella on analysoitu kahden tutkijan, Dag Hassen ja Herbert Davidsonin 

näkemyksiä sekä sitä, miten heidän mukaansa Avicenna ymmärsi kognition 

perustan. Molempien tutkijoiden näkemykset voi hyväksyä, mutta vain 

lähtökohtaisesti. Davidson on oikeassa, kun hän esittää ymmärryksen perustan 

olevan emanaatiossa. Mutta hän erehtyy hylätessään ymmärryksen autonomisen 

abstrahointikyvyn. Ymmärryksen perusta on sekä aktiivisen intellektin 

illuminaatiossa että ihmisen ymmärryksen sisäisessä abstraktiossa. Davidson 

edustaa voimakasta emanaatiotulkintaa. Dag Hasse kannattaa ihmisen sisäisistä 

kyvyistä nousevaa abstraktioteoriaa. Hasse ei hylkää emanaatiomallia täysin. Hän 

toteaa aktiivisen intellektin emanaation antavan puitteet tai viitekehyksen, jonka 

tukemana ymmärrys voi itsenäisesti hahmottaa ympäröivää todellisuutta.  

Emanaation ja abstraktion suhteen voi tulkita toisin kuin miten Hasse sen esittää. 

Kognition perustan voi katsoa olevan ensisijaisesti aktiivisen intellektin 

illuminaatiossa, joka valaisee ymmärryksen omasta abstrahointikyvystä peräisin 

olevia muotoja. Ennen aktiivisen intellektin toimintaa, ymmärryksen muodot eivät 

                                                
274 Najat III, 31; VII, 39-40, 56; Rahman 1952, 79, 96-97;  
275 Tuomas Akvinolainen 2002, 109. 
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vielä ole täysin ilman aksidentaalisia piirteitä. Vasta aktiivinen intellekti osoittaa, 

mitä ymmärrettävät muodot ovat pelkkinä ajattelun kohteina eli lajiolemuksina.  

Myös potentiaalisen ymmärryksen operaatioiden analyysi paljastaa ymmärryksen 

perustan kaksinaisen luonteen. Potentiaalinen ymmärryksen kyky aktualisoituu 

vasta aktiivisen intellektin vaikutuksesta.  

       Tutkielman näkemys on lähempänä Hassen tulkintaa, mutta tutkielma ei tue 

kaikkia Hassen perusteluita. Hänen perustelunsa Avicennan loittonemisesta 

peripateettisuuden vaikutuspiiristä ei ole linjassa tutkielman päälähteen 

materiaalin kanssa. Edellisessä luvussa huomasimme, miten Avicenna käytti 

peripateettista auringon valon illuminaation vertauskuvaa myös myöhäisissä 

teoksissaan. Vaikka Avicenna ei luopunut peripateettisuudesta, hänen 

näkemyksensä ymmärryksen perustan dualistisuudesta säilyi myös Najat:ssa, 

tutkielman ensisijaisessa lähteessä.  

       Tutkielman teesinä esitän kognition perustan olevan sekä abstraktiossa että 

emanaatiossa siten, että aktiivinen intellekti aktualisoi ymmärryksen autonomisen 

abstrahointikyvyn. Niin kauan kuin ymmärrys on vailla aktiivisen intellektin 

aktualisoivaa periaatetta, niin kauan ymmärryksen kohteet pysyvät 

potentiaalisuuksina suhteessa siihen, mitä ymmärrys voi tietää. Davidson hylkää 

ymmärryksen abstraktion. Davidson kirjoittaa yksiselitteisesti: 

 

       Avicennan käsitys ei sisällä ajatusta, että aktiivisen intellektin emanaatio auttaisi ihmisen  

       ymmärrystä abstrahoimaan käsitteitä mielikuvituksessa olevista aistihahmoista, kuten silmä  

       näkee värit, jotka auringon säde on valaissut. Ymmärrettävät muodot (…) virtaavat 

       suoraan aktiivisesta intellektistä, eikä ymmärrys ole abstrahoinut niitä ollenkaan.276 

 

Hasse puolestaan huomioi emanaationa, mutta pitää aktiivisen intellektin 

toimintaa lähinnä valmistavana. Miksi Davidson ja Hasse ehdottivat joko 

emanaatiota tai abstraktiota ymmärryksen perustaksi, vaikka Avicenna ilmaisi 

teoksissaan kognition pohjautuvan niin abstrahointikyvylle kuin aktiivisen 

intellektin emanaatiolle? 

      Davidsonin tulkintoihin lienee vaikuttanut oman aikansa (1960-1990-luvut) 

vallitseva yleinen Avicennan filosofian tutkimukseen liittynyt konsensus.277 Hasse 

otti huomioon emanaatiomallin, mutta vähensi huomattavasti sen merkitystä 

Avicennan ajattelussa. Hassen jäsennyksen taustalla voi nähdä hänen halunsa 

tuoda selvästi esille abstraktion ensisijaisuus suhteessa emanaatioon. 

                                                
276 Davidson 1992, 93. 
277 McGinnis 2010, 269. 
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 Herbert Davidson ja Dag Hasse edustavat Avicennan filosofian tutkimuksen eri 

näkökulmia mutta myös eri aikakausia. Davidsonin kannattama emanaatiomalli 

ilmentää varhaisemman tutkimuksen yleistä linjausta. Hasse edustaa 

modernimpaa tulkintatapaa.278 Molemmat ovat arvostettuja länsimaisen 

Avicenna-tutkimuksen edelläkävijöitä. Heidän tutkimuksensa sijoittuvat eri 

aikakausille. Heidän näkemyksensä heijastavat myös aikakausiensa asenteita. 

 

5. Avicennan käsitys kognitiosta osana filosofian historiaa 

Tässä tutkielman viimeisessä luvussa ennen yhteenvetoa, Avicennan näkemykset 

kognitiosta asetetaan laajempaan historialliseen ja intellektuaaliseen kontekstiin. 

Kontekstualisoinnin tarkoitus on jäsentää laajassa perspektiivissä Avicennan 

ajattelun taustalla olleita vaikutteita, joiden avulla osa ehkä vieraista 

ajatusmalleista tulisi ymmärrettäviksi. Johdannossa tuotiin esille Avicennan 

aikana vallinneita yleisiä intellektuaalisia ja kulttuurisia virtauksia. Luvussa 

esitettiin, millä tavoin varsinkin peripateettisuus ja uusplatonismi muodostivat 

osan Avicennan filosofian ennakko-oletuksista. Tässä luvussa hahmotetaan, miten 

Avicennan käsitys kognitiosta asettuu osaksi klassisen filosofian kontekstia.279 

       Tutkielma on etsinyt vastausta kysymykseen, mikä on kognition perusta 

Avicennan mukaan. Vastausta on haettu ensisijaisesti Avicennan psykologiaa 

käsittelevästä teoksesta Najat. Avicennan filosofian tutkimuksessa on ehdotettu 

kahta näkökulmaa vastaukseksi. Abstraktioteorian lähestymistapa on viimeiseen 

vaiheeseen asti luonnonfilosofinen. Siinä ymmärryksen perustan katsotaan 

pohjautuvan aistitoimintaan. Emanaatiomallin lähestymistapa korostaa 

transendenttisuutta: kognition perusta on aktiivisen intellektin emanaatiossa. 

Tutkielma on esittänyt kummankin periaatteen hyväksymistä. Samalla kun 

tutkielma on vastannut kysymykseen kognition perustasta, se on implisiittisesti 

analysoinut muita ymmärrykseen liittyviä mekanismeja, esimerkiksi sitä, miten 

ymmärrys toimii sekä mihin ajattelu kohdistuu: mikä on tiedon kohde Avicennan 

kognitioteorian mukaan. Nämä kysymykset sisältyvät psykologian lisäksi 

tiedonmetafysiikan alaan. Ymmärryksen perustan selvittäminen johti myös 

ymmärryksen suuntautuneisuuden analyysiin. Huomasimme miten ulkoiset ja 

                                                
278 Ks. McGinnis 2010, 266, viite 7. 
279 Klassisella filosofialla tarkoitetaan yleensä näkemyksiä, jotka jollain tavalla liittyvät 

Aristoteleen tai Platonin filosofiaan. Antiikissa Aristoteleen jälkeen vaikutti kolme filosofista 

koulukuntaa, joiden ajatteluun liittyi runsaasti elämänkatsomuksellisia ja eettisiä näkökulmia. 

Näitä koulukuntia olivat stoalaisuus, epikurolaisuus ja skeptisismi. Ks. Copleston 1985, 385-425. 
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sisäiset aistit, kuvittelukyky, arviointikyky ja lopulta ymmärrys aktiivisen 

intellektin tukemana abstrahoivat muodon materiasta.   

       Luvun Abstraktioteoria alussa kysyttiin, miksi Avicenna katsoi ymmärryksen 

kohdistuvan universaaliin yksiöllisyyden ja materiaalisuuden sijaan. Vastaus on: 

platonisen ja aristoteelisen perinteiden vuoksi.280 Antiikin filosofian keskiössä oli 

kysymys pysyvyyden ja muutoksen suhteesta. Antiikissa katsottiin, että 

ilmiömaailman taustalla täytyi olla jotain pysyvää ja tosiolevaista, jonka kautta 

muutoksenalaisuus tulee mahdolliseksi. 

       Monet esisisokraatikot hakivat vastausta luonnosta. Luonnonfilosofien 

mukaan muutoksen mahdollisti jokin materiaalinen alkuprinsiippi (arkhe).281 Oli 

myös filosofeja, jotka hylkäsivät aistihavaintojen ensisijaisuuden. Parmenides (s. 

n. 510 eaa.) tukeutui logiikkaan. Hän katsoi kaiken ajateltavissa olevan 

muodostavan ykseyden. Kaikki partikulaariset asiat ovat osa ykseyttä. Näennäinen 

moninaisuus palautuu yhteen jakamattomaan olevaan.282 Näkemys heijastui 

Platonin filosofiaan. Platon siirsi universaalit (olemukset, ideat) omaan reaaliseen 

ulottuvuuteen, josta maailmassa olevat oliot ovat osallisia. Aristoteles kielsi 

Platonin erillisen yleisyyksien itsenäisen ja reaalisen olemassaolon.  

       Aristoteleen mukaan Platonin ideaoppi kaksinkertaisti olevaisen määrän. 

Aristoteles katsoi Platonin virheellisesti olettaneen yleisen olevan olemassa sekä 

ideamaailmassa että reaalitodellisuudessa erilaisten yksilöiden taustalla olevina 

muotoina.283 Aristoteles toi platoniset ideat yhteen havaintojen kohteena olevaan 

fysiologiseen todellisuuteen. Aristoteles katsoi yleisyyden toteutuvan 

havaintotodellisuudessa yksilöissä olemassa olevina olemuksina. Aristoteleen 

olemukset tarkoittavat lajiolemuksia, ymmärrettäviä muotoja eli universaaleja.284 

Lajimuodot sisältyvät yksittäisiin olioihin, joilla on myös yksilöllinen muoto, 

mutta varmaa tietoa saadaan tarkastelemalla oliossa olevaa immateriaalista 

lajimuotoa. Avicenna peri Platonin ja varsinkin Aristoteleen filosofisia malleja, 

mutta usein uusplatonismin tai peripateettisuuden muovaamina. Avicenna kehitti 

näitä näkemyksiä edelleen. Avicennan filosofian taustaoletuksiin vaikutti myös 

muita myöhäisantiikissa vaikuttaneita suuntauksia.  

                                                
280 Lagerlund 2007, 5. 
281 Thessleff & Sihvola 1994, 30-38. 
282 Copleston 1985, 47-53. 
283 Aristoteleen kritiikistä Platonin muotojen teoriaa kohtaan, ks. Politis 2005, 295-330. 
284 Teoksessa Kategoriat Aristoteles jakaa olemukset yksilö- ja lajiolemuksiin eli ensimmäisiin ja 

toisiin substansseihin Myöhäisemmässä Metafysiikassa hän ajatteli, että lajimuodot sisältyvät 

yksilöihin. Kategoriat 2. Vrt. Metafysiikka VII. 1. 



80 

 

Uusplatonismi painotti sielun erillistä substantiaalisuutta.285 Uusplatonismiin 

sisältyi dualistinen käsitys ihmisestä. Uusplatonismissa katsottiin, että ihmisellä 

on luonnollisesti ruumis, mutta hänellä on myös erillinen sielu.286 Sielun tehtävä 

on kohota olevan hierarkiassa ja saavuttaa mystinen yhtyminen (unio mystica) 

ensimmäisen olevan, määrittelemättömän ykseyden (hen) kanssa. Avicennan 

abstraktioteoriassa keskeisessä asemassa on käsitys ihmisen ymmärryksen 

ulkopuolisesta intellektistä. Fazlur Rahmanin mukaan Aleksanteri Afrodisialainen 

oli ensimmäinen, joka katsoi ihmisen omaavan ainoastaan potentiaalisen 

ymmärryksen, joka on riippuvainen mielenulkoisesta aktiivisesta intellektistä.287    

       Nuoren islaminuskon oppikäsitykset vaikuttivat luonnollisesti Avicennan 

filosofian metafyysisiin päämääriin tai ainakin Avicennan oli otettava ne 

huomioon. Avicennan teologia ei sisälly tämän tutkielman alaan.288 Edellä 

mainitut neljä tiedonmetafyysistä näkemystä vaikuttivat Avicennan 

abstraktioteorian lähtökohtiin. Etenkin Platon ja Aristoteles loivat sen 

viitekehyksen, jonka vuoksi Avicenna katsoi ymmärryksen kohdistuvan 

universaaliin ja aineettomaan.  

        Aristoteles, Platon ja Avicenna katsoivat ymmärryksen saavan tietoa 

maailmasta universaalien kautta. Universaalit tarkoittavat (laji)olemuksia. 

Aristoteleen mukaan on olemassa yksilö- ja lajiolemuksia. Tutkielmassa 

universaalilla tarkoitetaan lajiolemusta, joka sisältyy jokaiseen yksittäiseen 

olioon. Tätä ei tule sekoittaa keskiajalla käytyyn universaalikiistaan, jonka 

viitekehys oli toisenlainen. Universaalikiistassa käsiteltiin yleiskäsitteiden 

olemassaolon tapaa. Tutkielmassa ei ole tutkittu yleiskäsitteiden olemusta osana 

universaalikiistaa, vaan miten ymmärrys abstrahoi olemuksen mielenulkoisesta ja 

materiaalisesta objektista sekä mikä on kognition toimintojen taustalla oleva 

perusta. Mutta yleiskäsite kuitenkin viittaa lajiolemukseen. Yksittäisessä 

ihmisessä toteutuu ihmisen lajiolemus, ja yleiskäsite viittaa juuri ihmisen 

universaliteettiin, jonka jokainen ihmislajin edustaja jakaa. Lajiolemuksen kautta 

tarkastellaan mitä jokin itsessään on. Avicenna kannatti aristoteelista 

tietoteoreettinen näkemystä lajiolemusten ensisijaisuudesta suhteessa 

yksilöolemuksiin tai mihinkään havaittuun yksittäisolioon. Kuitenkin muslimina 

Avicenna luonnollisesti ajatteli, että ruumiin kuoleman jälkeen jäljelle jää 

                                                
285 Rahman 1952, 6. 
286 Acar 2003, 81-87. 
287 Rahman 1952, 88  
288 Avicennan teologiasta, ks. McGinnis 2010, 149-177. 
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yksittäinen sielu eikä universaali. Aristoteelisen mallin rinnalle nousi muita 

mielekkäitä vaihtoehtoja 1200-1300-luvuilla, joista nominalismi on tunnetuin.289 

Nominalistit ajattelivat yleisesti ottaen, että yleiskäsitteet ovat samankaltaisista 

yksilöistä johdettu todellisuuden luokittelutapa. Yleiskäsitekiista rajautuu 

tutkielman ulkopuolelle.290 

       Edelleen on vastattava kysymykseen, miksi Avicennan mukaan universaali on 

kognition ja tiedon kohteena ensisijaisempi kuin yksittäinen aistihavainto, jonka 

kuitenkin tavoitamme havaintotodellisuudesta ennen minkäänlaista olemusta, 

jonka luomme yksittäisistä asioista. Teoksessaan Metafysiikka Aristoteles 

kirjoittaa: 

 

       (…) oletamme tuntevamme jokaisen asian täydellisimmin silloin, kun tiedämme, mikä se on 

       (kuten ihminen tai tuli), pikemmin kuin tietämällä, millainen, kuinka suuri tai missä se on, 

       sillä tunnemme myös kunkin näistä, kun olemme perillä siitä, mikä jonkin suuruinen tai  

       jonkinlainen on.291 

 

Metafysiikan tekstikatkelmassa Aristoteles esittää tiivistetysti käsityksen, jonka 

vuoksi antiikissa ja keskiajalla aristoteelisessa perinteessä ajattelun katsottiin 

kohdistuvan universaaleihin.292 Aristoteleen vaikutuksesta myös Avicenna esitti 

tiedon kohteena olevan substanssista abstrahoitava lajiolemus, ja näiden 

olemuksien kautta hankimme todellisuudesta varmaa tietoa.293 Yksittäiseen, 

pelkästään ulkoisten aistien havaintokohteeseen sisältyy olemuksen lisäksi 

sattumanvaraisia ominaisuuksia, joita sen lajiolemuksessa ei ole.294 Edellä 

esitettyjen syiden vuoksi Avicenna katsoi olemuksen olevan tiedollisesti 

ensisijaisempia kuin aineellisen partikulaarin, jolla on välttämättä aineellisuudesta 

peräisin olevia ominaisuuksia, ja näin ollen partikulaarit ovat jatkuvasti 

muutoksenalaisia toisin kuin olion olemus, joka on pysyvä ja muuttumaton. 

Paremmin tiedettävä eli universaali ei ole välittömästi havaittavissa kuten ulkoiset 

aistit havaitsevat todellisuuden objektin, vaan ensisijaista on tästä materiaalisesta 

havainnon kohteesta sisäisten aistien, ymmärryksen ja lopulta aktiivisen 

intellektin abstrahoima lajiolemus eli universaali. 

                                                
289 Yrjönsuuri 1999, 142-152. 
290 Copleston 1985, 136-155. 
291 Aristoteles, Metafysiikka VII. 1, 1028a36-1028b2. Ks. myös Politis 2005, 254-256. 
292 Kuten aiemmin esitettiin, Platon katsoi universaalien olevan reaalisessa ideamaailmassa. 

Aristoteles esitti niiden olevan olemuksina havaittavissa yksilöissä. Aristoteleen malli vaikutti 

Avicennan käsityksiin. Aristoteleen lisäksi oli myös muita käsityksiä tiedon kohteista. Augustinus 

katsoi ajattelun kohdistuvan Jumalassa oleviin ideoihin. Jumala illuminoi ihmisten mielissä olevia 

ajatuksia. Totuus on osallistumista Jumalan ideoihin. Nisula 2008, 54.  
293 Najat VII, 40.  
294 Sattumanvaraisia eli aksidentaalisia ominaisuuksia ovat pituus, leveys, paikka, väri jne. Olemus 

informoi olion muuttumattoman identiteetin. 
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Avicennan mukaan olemukset ovat alun perin yksittäisissä ulkoisen maailman 

objekteissa, mutta abstraktion viimeisessä vaiheessa on voimakas platoninen 

vivahde. Aktiivinen intellekti valaisee ymmärryksen potentiaalista osaa. Vaikka 

Davidson vähätteli platonisten ideoiden ja Avicennan intellektuaalisen muistin 

samankaltaisuutta, Avicennan kognitioteoriaan kuuluva aktiivinen intellekti 

muistuttaa platonisessa ideamaailmassa olevaa reaalista käsitevarastoa, johon 

ihmisen ymmärrys kohdistuu. Avicennan teoriassa aktiivinen intellekti toimii 

myös intellektuaalisena muistina, jonka valaisun avulla aktualisoituu myös 

ymmärryksen potentiaalisuus. Intellektuaalinen muisti on kuin Platonin ideat. 

Tosin tiedostamisen suunta on vaihtunut. Platon katsoi ymmärryksen kohdistuvan 

oma-aloitteisesti muuttumattomiin ideoihin, mutta Avicennan mallissa suunta 

vaihtui: aktiivinen intellekti valaisee ymmärrystä.  

       Nämä kaksi näkemystä eroavat puolestaan Aristoteleen esityksestä. 

Aktiivisen ja passiivisen intellektin suhteen Aristoteleen käsitystä intellektistä on 

tulkittu usein eri tavoin. Johdonmukainen tapa on nähdä Aristoteleen näkemykset 

osana psykologian luonnonfilosofista lähestymistapaa, joka ilmenee kautta 

Sielusta-teoksen. Aristototeles esitti ihmisen ymmärryksen abstrahoivan olion 

muodon alusta loppuun. Aristoteleen teoriaa voi kutsua horisontaaliseksi malliksi. 

Avicennan ja Platonin mallit ovat vertikaalisia malleja. Avicennan ja Platonin ero 

on olemuksellisen tiedon suuntautumisessa. Avicennalla se on ylhäältä alas, 

Platonilla alhaalta ylös.  

        Ensimmäisessä luvussa käsiteltiin sielun tutkimuksen kaksinaista luonnetta. 

Sielun olemusta voi määrittää niin luonnonfilosofian kuin metafyysisen 

introspektion avulla. Toisessa luvussa analysoitiin ihmisen ymmärryksen 

potentiaalisuutta suhteessa ihmisen aktuaaliseen ajatteluun sekä mielenulkoiseen 

aktiiviseen intellektiin. Tämän luvun lopuksi Avicennan käsityksiä 

ymmärryksestä verrataan siinä määrin kuin se on mahdollista uuden ajan kenties 

merkittävimmän filosofin, Immanuel Kantin käsityksiin samasta aihepiiristä.295 

Tarkoituksena on vertailun avulla tarkentaa edelleen Avicennan ajattelua 

kognitiosta osana filosofian historiaa, kun Avicennan näkemykset ymmärryksen 

toiminnoista asetetaan rinnakkain Immanuel Kantin filosofian kanssa. 

       Aristoteelista mallia noudattaen Avicenna jakoi ymmärryksen kyvyn 

käytännölliseen ja teoreettiseen kykyyn. Kun Avicenna jakoi teoreettisen 

                                                
295 Vuonna 2013 julkaistiin suomalaisten Kant-tutkijoiden teos Immanuel Kantin filosofia. Ks. 

Oittinen 2013. 
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ymmärryksen potentiaalisuuden ja aktuaalisuuden operaatioihin, jonka ymmärrys 

vastaanottaa mielenulkoiselta aktiiviselta intellektilta, niin Kant jakoi mielen 

kyvyt aistimellisuuteen, ymmärrykseen ja järkeen.296 

       Kantilla aistimellisuus liittyy ihmisen ymmärryksen kykyyn järjestää 

aistimuksiaan ihmisymmärrykselle ominaiseen tapaan. Tätä voi verrata Avicennan 

aristoteelistaustaiseen käsitykseen ihmisen lajiolemuksesta, joka eroaa muista 

lajeista. Ainoastaan ihmislajilla on ymmärryksen kyky, joka ottaa lähtökohtaisesti 

passiivisesti ulkoisten aistien avulla vastaan mielenulkoisen todellisuuden 

muotoja.297 Sisäisten aistien kautta muoto etenee ymmärryksen käsiteltäväksi. 

Lopulta aktiivinen intellekti illuminoi ihmisen potentiaalisen ymmärryksen kyvyn. 

Alun perin partikulaarisesta objektista jää jäljelle sen universaali, lajolemus.  

       Kantin filosofiassa ymmärrys jatkaa aistimellisuuden toimintoja. Ymmärrys 

on Kantin mukaan aktiivinen todellisuuden muokkaaja.298 Kantin kategoriat 

luokittelevat ja järjestävät olevan eri muotoja. Kategoriat ovat ymmärryksen 

ennakkoehtoja. Ihmisymmärrykselle ne ovat universaaleja, koska ihmisen 

ymmärrys on samojen käsitteellisten rakenteiden alainen.299  Avicennan 

filosofiassa ja tutkielman päälähteeseen Najat-teokseen pohjautuen ihmisen 

ymmärrys on edelleen alun perin passiivinen muotojen vastaanottaja, mutta 

toisaalta aktiivinen. Sisäisten aistien yhteisaisti ja mielikuvitus sisältävät aktiivisia 

periaatteita. Ymmärrys kaiken lisäksi tarvitsee aktiivisen intellektin valaisua 

välttämättä. 

       Kant erotti ymmärryksen ja järjen käsitteet.300 Järjen kyvyt tuottavat myös 

ajattelumalleja, joilla ei ole välttämätöntä vastinetta todellisuudessa.301 Kantin 

mukaan tällaisia malleja ovat esimerkiksi käsitys sielusta kuolemattomana 

                                                
296 Kannisto 1998, 319. Kuten tutkielmassa on tullut ilmi, Avicennan omien filosofisten mallien 

taustalla vaikutti aristotelismi ja uusplatonismi. Kantin filosofinen tausta oli luonnollisesti 

erilainen. Hän eli noin 800 vuotta Avicennan jälkeen toisenlaisessa intellektuaalisessa 

ympäristössä. Kantin aikana Euroopassa vaikutti erityisesti kaksi filosofista ajattelutapaa: 

empirismi ja rationalismi. Kant ei ollut tyytyväinen kumpaakaan, vaan halusi luoda näitä 

tarkemman filosofisen rakenteen. Eroista huolimatta mielen kykyjen kohdalla Avicennan ja Kantin 

mielenfilosofisia ja tietoteoreettisia malleja voi jossain määrin verrata toisiinsa. 
297 Kant mullisti filosofiaa merkittävästi toteamalla, että mieli on kokemamme todellisuuden 

aktiivinen konstruoija eikä ymmärrys ota ainoastaan passiivisesti vastaan ulkoisen todellisuuden 

muotoja, kuten Avicenna ajatteli Aristotelesta seuraten. Kantin mukaan esimerkiksi ihmisen 

ymmärrys hahmottaa todellisuutta sille ominaisten ennakkoehtojen mukaisesti. Ihmisen ymmärrys 

konstruoi mielenulkoista todellisuutta omien rakenteidensa mukaisesti. Ks. Kannisto 1998, 315-

324. 
298 Skeemat toimivat aistimellisten intuitioiden ja ymmärryksen välittävinä tekijöinä. Kantin 

filosofiassa skeema yhdistää ymmärryksen kaksitoista apriorista kategoriaa ilmiömaailman 

tapahtumiin. Kantin skeemoista tarkemmin, ks. Määttänen 2013. 
299 Kannisto 1998, 319-322. 
300 Kannisto 1998, 322-323. 
301 Kantin filosofian kontekstissa näitä kutsutaan järjen antinomioiksi. 
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substanssina sekä ajatus Jumalasta kaikkivoipana entiteettinä. Tutkielman luvussa 

yksi analysoitiin Avicennan näkemystä sielun olemuksesta ja sen kyvyistä. Sielun 

substantiaalisuuden ja aktuaalisuuden Avicenna todisti mielestään esimerkiksi 

leijuva ihminen –ajatuskokeen avulla, joka pohjautui metafyysiseen 

introspektioon. Avicennan käsitys Jumalan olemassaolosta ei sisälly tutkielman 

alaan. Avicenna oli keskiajan Euroopassa tunnettu käsityksestä, jonka mukaan 

Jumala on ainoa oleva, jossa yhdistyy samanaikaisesti eksistenssi ja olemus. 

Avicennan mukaan Jumala on transendenttisen emanaatioketjun ensimmäinen 

syy, jonka ajatustyön tuloksena syntyy ensimmäinen intellekti.302 Avicenna ei 

jakanut mielen kykyjä ymmärrykseen ja järkeen kuten Kant. Avicenna katsoi, että 

todellisuuden rakenne on ymmärryksen keinoin saavutettavissa sellaisena kuin se 

on. Ehtona on ymmärryksen kyky abstraktiin ajatteluun sekä filosofian jatkuva 

harjoittaminen.303 

 

Yhteenveto  

Kognition perusta pohjautuu kahteen toisiaan tukevaan periaatteeseen: ymmärrys 

eristää alustavasti fysiologisesta todellisuudesta muodon, jonka mielenulkoinen 

aktiivinen intellekti aktualisoi. Jos tutkielman tuloksia ja samalla koko Avicennan 

filosofiaa olisi määritettävä yhdellä sanalla, se olisi dualistisuus. Se koskee 

vastausta niin tutkielman alussa esitettyyn kysymykseen kognition perustasta kuin 

lähes jokaiseen siihen liittyvään osatekijään. Toinen merkittävä Avicennan 

filosofiasta ja tutkielmasta piirtyvä teema on hierarkisuus. Hänen filosofiassaan 

koko todellisuus on asettunut hierarkisten periaatteiden mukaisesti. 

Transendenttinen kosmos on hierarkinen. Ylimpänä olevana ja kosmoksen tuolla 

puolen kaiken alkuprinsiippinä on Jumala. Kosmoksen intellektit, sfäärit ja niiden 

sielut ovat luomisasteensa mukaisessa järjestyksessä.  

       Avicenna perustelee materiaalisuuden olemassaolon aristoteelisin 

potentiaalisuuden, aktuaalisuuden, materian ja muodon käsittein. Kosmoksen 

viimeisellä, kuun sfäärillä vaikuttava aktiivinen intellekti luo maailman 

muotoutuneen aineellisuuden. Maailma on havaitun kaltainen, koska aktiivinen 

intellekti järjesti materian sille sopiviksi muodoiksi. Samalla yksittäisen ihmisen 

                                                
302 McGinnis 2010, 168-177; 206-208. 
303 Kuten johdannossa tuli ilmi, Avicenna katsoi harvojen ihmisten tavoittavan todellisuuden 

rakenteen sellaisena kuin se on. Avicennan mukaan harvat ihmiset omaavat intuition kyvyn ja 

vielä harvemmilla on profetaalinen kyky ymmärtää todellisuutta välittömästi totuudenmukaisesti. 

Ks. Gutas 2001,  1-38. 
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sielu ja siihen sopiva ruumis tulevat olevaksi samanaikaisesti. Ne eivät ole 

olemassa missään muodossa ennen yhdistymistään sielu-ruumis-yhdelmäksi. 

Myös maailmassa oliolajit muodostavat hierarkian olemistapojensa mukaisesti. 

Ihminen on intellektuaalisista olennoista alimmalla tasolla, mutta ymmärryksensä 

ja kuolemattoman sielunsa ansiosta aineellisista kappaleista ylimmällä tasolla. 

Ymmärrys on sielun kyvyistä jaloin, ja elävä on sielullista. Ensimmäisessä 

luvussa käsiteltiin sielun metafysiikkaa sekä sielun kykyjä. 

       Keskeinen aristoteeliseen metafysiikkaan ja tutkielmaan liittyvä käsite on 

olemus. Ihmisen olemus tarkoittaa sitä, mitä on olla ihminen. Juuri lajiolemuksen 

ymmärrys eristää aineellisesta oliosta, jonka aktiivinen intellekti illuminoi. 

Avicenna katsoi ihmisen olemistavan olevan sekä intellektuaalinen että 

fysiologinen. Ruumiiseen yhtynyttä sielua voi tarkastella luonnonfilosofisesta 

näkökulmasta. Vaikka sielu on itsenäinen ja kuolematon substanssi, niin sielu-

ruumis-yhdelmään vaikuttavat materiaaliset ja satunnaiset ominaisuudet. Ajassa ja 

maailmassa elävän ihmisen voi sanoa kuuluvan kahteen todellisuuden lajiin. 

Maailmassa toimiva ihminen on ruumiillinen, muutoksenalainen ja ajallinen. 

Kuitenkin ihmisen olemusta, sielua ja sen päämäärää määrittävät 

immateriaalisuus, muuttumattomuus ja aktuaalisuus. Kuolematon sielu elää 

aineellisessa ja ajallisessa ruumiissa.  

       Sielu on jatkuvassa aktuaalisuuden tilassa. Avicenna katsoi, että tiedon 

kohteen ei tarvitse välttämättä pohjautua havaintokokemukseen, vaan varmaa 

tietoa voi saavuttaa myös pelkän ajattelun keinoin. Avicennan mukaan 

itsetietoisuus ja varmuus sielun aktuaalisuudesta pohjautuu introspektioon. 

Ihminen saavuttaa tietoa niin havaintojensa, ymmärryksensä, sielun introspektion 

kuin aktiivisen intellektin avulla. 

       Jokaisella oliolajilla on sille ominaisia kykyjä. Sielun kyvyt ovat aktien 

taustalla vaikuttavia prinsiippejä. Kykyjen on oltava käytettävissä, jotta ne 

voisivat aktualisoitua. Kaikki kyvyt, joita oliolla on käytössään, palvelee 

luonnonfilosofisesta näkökulmasta sielu-ruumis-yhdelmän olemassaolon tapaa. 

On olemassa kolme pääkyvyn ryhmää: kasvi-, aisti-, ja järkisielu. Elävillä eli 

sielullisilla olioilla on vähintään kasvisielun osa. Eläimille ja ihmisille kuuluu 

myös aistisielu. Ainoastaan ihmisillä on järkisielu. Aistisieluun sisältyy ulkoisia ja 

sisäisiä aisteja. Kummallakin kykyjen ryhmällä on merkittävä tehtävä osana 

ymmärryksen abstrahointiprosessia. Ulkoiset aistit siirtävät muodon sisäisten 

aistien käsiteltäviksi. Avicennan teoriassa yhteisaisti ottaa vastaan ja muokkaa 
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ulkoisten aistien välittämän informaation yhdeksi kokemukseksi, joka tallentuu 

toisen sisäisen aistin, kuvittelukyvyn muistiin aistikuvina.  

       Avicennan mukaan on olemassa kolme muistia. Kaksi erilaista sensorista 

muistia sekä intellektuaalinen muisti. Ensimmäinen sensorinen muisti on 

kuvittelukyvyn muisti, joka säilyttää ulkoisen todellisuuden objektin muotoja. 

Viimeinen sisäinen aisti intentioiden muisti (memoria) säilyttää neljännen sisäisen 

aistin, arviointikyvyn siirtämiä mielenulkoisten objektien intentioita. Sisäiset aistit 

sijaitsevat aivokammioissa, jotka häviävät ruumiin kuollessa. Lisäksi on olemassa 

intellektuaalinen muisti, joka kuuluu aktiiviselle intellektille. Sielulla on 

mahdollisuus olla intellektuaalisen illuminaation välittömässä valaistuksessa 

ruumiin kuoleman jälkeen. Sisäisten aistien ja käytännöllisen ymmärryksen 

yhteistyön ansiosta aistisielun liikkumisen kyky aktualisoituu. Tämän tapahtuu 

eläimillä vaistonvaraisesti, mutta ihmisillä myös tahdonalaisesti.  

       Materia ja kyvyt ovat muotoutuneet sellaisiksi, jotta niistä olisi hyötyä 

esimerkiksi ihmisen lajiominaista päämäärää ajatellen. Ymmärrys on kyvyistä 

merkittävin. Ymmärrys erottaa (lat. differentiae) ihmisen muista eläinlajeista. 

Ihmisellä on käytössään ymmärryksen kyky luonnon sisäistä ja transendenttista 

päämäärää varten. Luonnon sisäinen päämäärä on jakaantunut kahteen 

periaatteeseen. Praktinen järki liittyy käytännön päämäärään, hyvän elämän 

toteutumiseen. Teoreettisen ymmärryksen avulla ihminen kykenee hahmottamaan 

todellisuuden rakenteen sellaisena kuin se on. Transendenttinen päämäärä koskee 

sielun tilaa ruumiin häviämisen jälkeen päämääränä autuus. 

       Tutkielman pääasiallinen tehtävä oli selvittää Avicennan käsitys kognition 

perustasta. Samalla tutkielma on sisältänyt muita vastakkaisia periaatteita, joita 

tutkielmassa on analysoitu. Avicennan omia näkemyksiä, pääasiassa teoksessa 

Najat, on verrattu kahteen eriävään näkemykseen kognition perustasta, joita ovat 

esittäneet Avicennan filosofian tutkijat Dag Hasse ja Herbert Davidson. 

Avicennan näkemykset vaikuttavat Najat:ssa ainakin lähtökohtaisesti 

ristiriitaisilta hänen hyväksyessään sekä abstraktion että emanaation osaksi 

kognition perustaa. Tutkielman varsinainen analyysi suoritettiin luvuissa kaksi, 

kolme ja neljä, joissa Hassen ja Davidsonin näkemykset asetettiin rinnakkain. 

Heidän käsityksiään arvioitiin Najat-teoksen valossa. Neljännen luvun lopussa 

esitettiin tutkielman oma näkemys sekä tutkielman teesi.  

     Toinen luku esitti Avicennan oman näkemyksen abstraktioteoriasta. Siinä 

käsiteltiin ulkoisia ja sisäisiä aisteja. Avicenna jakoi teoreettisen ymmärryskyvyn 
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potentiaaliseen ja aktuaaliseen osaan. Avicennan mukaan ihmisellä on käytössään 

ainoastaan ymmärryksen potentiaalinen osa, jota voi tarkastella kolmen eri 

operaation kautta. Operaatiot ilmaisevat ymmärryksen kehittyneisyyden tasoa. 

Neljäs on konjunktiivinen operaatio. Neljännessä operaatiossa potentiaalinen 

ymmärrys on aktualisoitunut aktiivisen intellektin vaikutuksesta. Najat-teosta 

analysoitaessa tulee ilmi kognition dualistisuus. Abstraktioteorian analyysi 

paljastaa ymmärryksen nousevan ymmärryksen sisäisestä kyvystä, mutta 

tarvitsevan välttämättä myös aktiivisen intellektin emanaatiota.  

       Kolmannen luvun alussa selvitettiin, mitä emanaatio tarkoittaa ja mihin se 

liittyy. Emanaatio kuvaa kosmoksessa tapahtuvaa intellektuaalisen olevaisen 

virtausta alun perin yhdestä alkulähteestä eli Jumalasta. Kosmoksessa olevat 

intellektit, kosmologiset sielut ja sfäärit kuuluvat intellektuaaliseen todellisuuteen. 

Maailmassa vaikuttavat lähinnä fysiikan lait. Ihmisen sielu ja ymmärrys 

muodostavat poikkeuksen muuten deterministisestä maailmasta. Kolmannen 

luvun jälkimmäisessä osassa analysoitiin Hassen ja Davidsonin teesejä. Hasse 

kannattaa Avicennan abstraktioteoriaa ja Davidson korostaa aktiivisen intellektin 

emanaatiota.   

       Kun johdantoluvussa tuotiin esille Avicennan aikana vallinneita kulttuurisia 

ja filosofisia virtauksia, joilla oli vaikutusta Avicennan ajattelun taustaoletuksiin 

niin viidennessä ja viimeisessä varsinaisessa luvussa Avicennan käsitys kognition 

perustasta asetettiin osaksi kognition filosofian historiaa. Luvussa selvitettiin 

kognition perustan lisäksi sen suuntautuneisuutta suhteessa antiikin ja keskiajan 

kognitioteorioihin. Viidennessä luvussa vertailtiin myös merkittävän uuden ajan 

filosofin, Immanuel Kantin ja Avicennan käsityksiä mielen kyvyistä. Vertailun 

tarkoituksena oli edelleen tarkentaa Avicennan kenties vierailta vaikuttavia 

ajatuksia kognition eri ulottuvuuksista. Luvussa selvitettiin myös, miksi Avicenna 

katsoi ajattelun kohdistuvan yleiseen yksityisen sijaan. Taustalla vaikutti 

Aristoteleelta peräisin oleva malli. Aineellisesta ja partikulaarisesta ymmärrys 

abstrahoi autonomisesti muodon materiasta. Mutta muodossa on vielä jäljellä 

aineellisuuteen liittyviä aksidensseja. Avicennan mukaan aktiivinen intellekti 

illuminoi lopulta täysin immateriaalisen lajimuodon ymmärrykselle. Platonismia 

Avicennan ajattelussa muistuttaa se, että aktiivisen intellektin lajimuodot ja 

Platonin esittämän tosiolevaisen ideat ovat lähellä toisiaan. Lisäksi Avicenna esitti 

platonisesti, että vain harvat kykenevät saamaan todellista tietoa ideoista tai 

lajiolemuksista, ja tavoittamaan ne välittömästi sellaisina kuin ne ovat. 
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Abstraktioteoria ja emanaatiomalli eivät näytä olevan yhteensovitettavissa, mutta 

näin juuri Avicenna teki. Hän yhdisti nämä käsitykset osaksi kognitioteoriaansa. 

Hänen mukaansa molemmat näkemykset ovat välttämättömiä tarkasteltaessa 

ymmärryksen perustaa, joka rakentuu sekä ihmisen sisäisestä abstrahointikyvystä 

että mielenulkoisen aktiivisen intellektin emanaatiosta. Esimerkiksi 

aivokammioissa sijaitsevat sisäiset aistit tukevat ymmärrystä tarjoamalla 

intellektille aistikuvia käyttöönsä, jonka avulla ymmärrys muodostaa 

universaaleja. Autonomista abstrahointikykyä ja aivokammioita ei enää tarvita 

ruumiin kuoltua. Tuolloin ihmisestä jää jäljelle ainutkertainen, yksilöllinen ja 

kuolematon sielu, joka elää sekä jatkuvassa aktuaalisuuden tilassa että 

ehtymättömässä aktiivisen intellektin valaisussa. Ruumiin häviämisen jälkeen 

ihmistä eivät enää rajoita materiaalisuus ja muutoksenalaisuus. Sielu on kuin sitä 

valaiseva aktiivinen intellekti: se tietää kaikki asiat samanaikaisesti erehtymättä. 

Kuoleman jälkeen sielujen olemistavoissa on vaihtelua.  

       Dag Hassen näkemys on lähempänä tutkielman näkökulmaa, sillä hän 

hyväksyy emanaation osaksi kognition perustaa. Emanaatiolla on Hassen mukaan 

abstraktiota valmistava vaikutus. Herbert Davidson korostaa aktiivisen intellektin 

emanaatiota ja hylkää ymmärryksen sisäisen abstraktion kokonaan. Tutkielman 

teesissä todetaan kognition perustan olevan sekä abstraktiossa että emanaatiossa 

siten, että abstraktio tukee emanaatiota, eikä emanaatio tue abstraktiota, kuten 

Hasse esittää.  

       Abstraktioteorian hylkääminen olisi mahdollista ainoastaan, jos ihminen ei 

tarvitsisi aisti- ja ymmärryskykyään. Näin ei luonnollisesti ole. Jos ihminen 

ymmärtääkseen ei tarvitsisi aistiensa toimintaa, ja jos ymmärrys olisi ainoastaan 

emanaation varassa, voisi kysyä, miksi ihminen yleensä on fysiologinen olento. 

Vaikka ihmisen perimmäisenä konstituenttina sielu on intellektuaalinen 

substanssi, maailmassa sielun ja ruumiin yhdelmä on ajallisten ja materiaalisten 

periaatteiden alainen. Ymmärryksen abstrahointikyky osana Avicennan 

kognitioteoriaa ei ole vain facon de parler – puhetapa. Psykofyysisenä olentona 

ihminen tarvitsee eri sielunosiensa kykyjä, myös abstrahointikykyään jo 

lähtökohtaisesti. 

       Avicennan dualistinen filosofia koskee myös kognitiota. Ymmärryksen 

perusta on aktiivisen intellektin emanaatiossa, mutta samalla se on myös 

ymmärryksen sisäisessä abstrahointikyvyssä. Ymmärrys on sielun kyvyistä 

tärkein. Kyvyt eivät säily ruumiin kuollessa. Aktuaalinen sielu on kuolematon. 
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Sielun päämäärä on olla aktiivisen intellektin ajattomassa illuminaatiossa. 

Kuitenkin ajallisena ja fysiologisena olentona ihminen saa tietoa maailmasta myös 

aistinvaraisesti. Ihmisen ymmärrys nousee samaan aikaan niin 

luonnonjärjestyksestä kuin aineettomasta todellisuudesta. Ymmärryksen kyky 

aktualisoituu aktiivisen intellektin illuminaation vaikutuksesta. Poiketen muista 

maanpäällisistä olioista, ihminen kuuluu samalla sekä intellektuaaliseen että 

aineelliseen todellisuuteen. Ihminen on kahden maailman kansalainen. 
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