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ادراک داراي انواع گوناگونی است و مهمترين آنها ادراک عقلی است .شناخت حقيقت و
چگونگی حصول اين ادراک  ،يکی از مسائل مهم در فلسفه بهشمار میرود .ابنسينا ره در
اين موضوع معتقد به دو رويکرد است؛ رويکرد اول همان نظرية تجريد است ،يعنی تجريد
ماهيت از عوارض غريبة آن .ابنسينا ادراک را حاصل انتزاع صورت شیء خارجی و
حلولش در نفس میداند .به عبارت ديگر ،نفس ،صورت محسوسات را از مادة آنها انتزاع و
آن را مجرد میكند و اين تجريد وقتی تام شد ،تعقل رخ میدهد و رويکرد دوم ،نظرية
اتصال نفس با عقل فعال است .يعنی در عالم هستی ،جوهري مفارق وجود دارد و صورت
معقوالت بالذات در آن جوهر موجود است وقتی كه نفس به اين جوهر عقالنی متصل
میشود ،از اين جوهر ،در نفس نيز ،صور عقلية خاصی مرتسم میشود .اينگونه به نظر می
رسد كه میتوان اين دو رويکرد را هماهنگ دانست .در اين نوشتار ،هر دو رويکرد تحليل و
بررسی و نقد شده است.
ادراک عقلی ،ابنسينا ،تجريد ،اتصال به عقل فعال ،اتحاد با عقل فعال.
مقدمه

جايگاه ادراک عقلی و تعقل در زندگی انسان از اهميت ويژهاي برخوردار است ،زيرا فصل مميز
انسان از ساير حيوانات قوة تفکر و نيروي عقل است و رمز انسانيت انسان در اين است كه او
موجودي عقالنی است .هر انسانی نيروي عقل خود را در زندگیاش به كار میگيرد و ارادهاش
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در پرتو راهنمايی عقل ،به صورت ارادة عقالنی شکل میگيرد .به عبارت ديگر ،اگر تالشهاي
عقالنی را از حياتش جدا سازيم ،حيوانی بيش نيست و تمام حركاتش از همان غرايز حيوانی
سرچشمه میگيرد .خداوند میفرمايد :بدترين جنبندگان نزد خدا ،افراد كر و اللى هستند كه
تعقل نمىكنند( انفال .)22 /بنابراين ،انسان موجودي آگاهِ عقالنی است كه فعاليتهايش از
آگاهی و تعقل نشأت میگيرد.
تعقل يا ادراک عقلی برترين مرتبة ادراک بهشمار میرود ،زيرا تعقل ،مرحلة دريافت مفاهيم
كلی و مجرد از ماده است؛ بحث از ادراک عقلی را میتوان هم از جنبة وجودشناختی و هم از
جنبة معرفتشناختی بررسی نمود .فرق بين آن دو اين است كه اگر به ادراک عقلی از آن حيث
كه نحوهاي از وجود است ،توجه نماييم و به جايگاه وجودي و چگونگی به وجود آمدن آن،
التفات نماييم ،بحث ما مربوط به هستیشناسی ادراک عقلی است ولی اگر كه بحث دربارة
ارزش ادراک عقلی و نحوة ارتباط آن با محکی و مطابق آن ،صورت بپذيرد ،بحث
معرفتشناختی محسوب میشود .در اين نوشتار میخواهيم ديدگاه ابنسينا ره را در بارة
هستیشناسی ادراک عقلی ارائه نموده و بررسی نماييم.
حقیقت و اقسام ادراک از دیدگاه ابنسینا

آنچه به عنوان ادراک نزد ابنسينا تعريف و بحث میشود ادراک حصولی است؛ چرا كه تقسيم
علم به حضوري و حصولی به طور مرسوم امروزي ،مورد توجه فيلسوفان آن زمانه قرار نگرفته
بود؛ هرچند ابنسينا ره در برخی از عباراتش در باب علم به خود و علم باري تعالی به خودش ،از
گونه اي علم كه متفاوت از علم حصولی است ،سخن به ميان آورده است ولی از قرائن میتوان
گفت كه علم حضوري به اين صورتی كه امروز مطرح شده در مطمح نظر او نبوده است.
ابنسينا در مواضع متعدد ،ادراک را تعريف كردهاست؛ وي در عبارتی مینويسد :
ادراک به معناي اخذ صورت مدرک به نحوي از انحاء است( ابنسينا ،التعليقات ،ج،2
ص50؛ همچنين رک  :همو ،النجاة ،ص .) 344

در عبارت مشابهی از ابنسينا میخوانيم :
ادراک به معناي حصول صورت مدرَک در ذات است( همو ،الشفاء( الطبيعيات) ،ص .)69

و البته در عبارتی تفصيلیتر ،ابنسينا در تعريف ادراک مینويسد :
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ادراک شئ به معناي تمثل حقيقت شئ نزد مدرِک است كه مشهود مدرِک واقع شود( همو،
االشارات و التنبيهات ،ص .) 82

ابنسينا در توضيح اين تعريف چنين مینگارد :
در ادراک شیء يا يافتن چيزي ،حقيقت شیء در نزد درکكننده تمثل يابد و آن حقيقت را
مشاهده میكند و ممکن است اين مدرِک ،نفس باشد يا يکی از قواي نفس .در اينجا دو
احتمال وجود دارد :آن حقيقتِ فهم شده ،خودِ آن حقيقتی است كه خارج از مُدرِک
موجودات است( ...اين احتمال صحيح نيست) .يا اينکه مثال و حقيقت آن چيز در ذات
درکكننده نقش میبندد ،به گونهاي كه هيچ مباينتی در ماهيت با آن نداشتهباشد(و اين
احتمال باقی میماند و صحيح است)( همان ،ص .) 82

محقق طوسی در اين باره اينگونه تبيين میكند كه شیء مدرَک يا مادي است يا مجرد .اگر
آن شیء ،يک موجودِ مادي باشد ،ادراک از راه صورت خواهد بود و آن صورت از حقيقت
خارجی آن انتزاع خواهد گشت و اگر مدرَک ،موجودِ مجرد باشد ،خود به دو قسم است :اول،
شیء مجرد خارج از ذات مدرِک باشد .در اين قسم ،باز ادراک از راه صورتی خواهد بود كه
نزد مدرَک حاضر میشود ولی برخالف صورت قبلی نياز به انتزاع ندارد و دوم ،آنکه خارج از
مدرِک نباشد و در اين قسم ،بنفسها نزد مدرِک حاضر است(رک .طوسی ،ج ،2ص .)310-312
بنابراين به طور كلی ،هر ادراكی عبارت است از گرفتن صورت مدرَک به نحوي از انحاء
(رک .ابنسينا ،الشفاء( الطبيعيات) ،ج ،2ص .)50در اينجا قيد به نحوي از انحاء بيانگر اين نکته
است كه شیء مورد ادراک يا از ابتدا مجرد است يا نياز به تجريد تجريدكنندهاي دارد.
از ديدگاه ابنسينا ،اقسام و انواع ادراک ،سه قسماند كه عبارتاند از :احساس (ادراک حسی)،
تخيل (ادراک خيالی) ،تعقل (ادراک عقلی) .ابنسينا ره در كتاب االشارات و التنبيهات در فصل
هشتم نمط سوم در بيان انواع ادراک مىگويد:
گاهی چيزي محسوس است و آن هنگامی است كه ديده شود؛ سپس متخيل مىگردد و آن
موقعی است كه خود آن چيز غايب و صورت آن در باطن حاضر باشد؛ مانند زيد كه او را
ديده بودي؛ مثالً هرگاه از تو غايب گردد پس او را تخيل كنی و گاهی چيزي معقول است و
آن هنگامی است كه از زيد معناي انسان را دريابی كه براي غير او هم موجود است( همو،
االشارات و التنبيهات ،ص .) 83

در ادراک حسی با دو مدرَک و محسوس مواجه هستيم؛ اثر حاصل در عضو حسی و عوارض
همراه با آنکه بیواسطه درک میشوند كه با نام مدرَک بالذات و محسوس بالذات از آن ياد می
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گردد؛ و آثار و عوارض موجود در شیء محسوس كه با واسطه درک میشوند و به عنوانِ

مدرَک بالعرض و محسوس بالعرض ناميده میشوند .پس معناي عبارت "من شیء خارجی را

احساس كردم" با عبارت "من در نفس احساس كردم" تفاوت دارند .معناي عبارت اول يعنی
حقيقتاً صورت شیء خارجی در حس من متمثل شد و اما معناي عبارت دوم يعنی صورت
خودش در نفس متمثل شدهاست( رک .همو ،الشفاء( الطبيعيات) ،ج  ،2ص  .)53به تعبير بهمنيار،
مدرک حقيقی و بالذات آن اثري است كه در نفس حاصل شدهاست و اما شیءاي كه اين اثر
مال او است ،او مدرَک بالعرض است .به همين خاطر حکم میشود كه آن شیء در خارج وجود
دارد يا ندارد( رک .بهمنيار ،ص  .)746بنابراين در ادراک حسی ،يک محسوس بالذات وجود
دارد و آن همان صورت ذهنی است و يک محسوس بالعرض هم وجود دارد و آن همان شیء
خارجی است.
در ادراک خيالی ،قوة خيال نيز محسوسات را درک مینمايد ولی ادراک خيالی با ادراک
حسی متفاوت است .تفاوت آن دو در اين است كه در ادراک حسی شیء مادي نزد مدرِک
حضور دارد ولی در ادراک خيالی ،هرچند آن نيز ادراک محسوسات است اما نيازي به وجود
شیء مادي نيست( رک .ابنسينا ،االشارات و التنبيهات ،ص 83؛ همو ،المبدأ و المعاد ،ص  93و
ص 103؛ نيز رک .طوسی ،ج  2ص .) 324مثل حاضر ساختن صورت زيد در ذهن ،در حالی كه
او در كنار شما نيست .به عبارت ديگر ،ادراک خيالی ،هم در حالتِ حضور و هم در حالتِ
فقدانِ شیء مادي موجود است؛ پس هنگام مواجهه با شیء مادي دو ادراک شکل میگيرد،
ادراک حسی و ادراک خيالی ،لکن ادراک حسی به هنگام اتمام مواجهه ،منتفی میشود ولی
ادراک خيالی ،بعد از اتمام مواجهه نيز باقی میماند.
در ادراک عقلی ،فقط كليات درک میشود و ادراک ،اضافهاي به جزئيات ندارد .اين نوع از
ادراک مختص به انسان است .همانند ادراک انسانی كلی و نه ادراک زيد و عمرو و ادراک
محبت كلی و نه ادراک محبت زيد به فرزندش؛ ابنسينا ره مینگارد:
قوة عقليه صور را درک میكند به گونهاي كه صور را بهكلی مجرد از ماده میكند  ...پس
قوة عقليه صور را از آنها میگيرد و تنها از ماده و عالئق ماده تجريد میكند تا اينکه بشود
مثل انسان كه قابل اطالق بر كثيرين است ،حتی براي اشياء كثير يک طبيعت را اخذ میكند
و او را جدا میكند از همه كم ،كيف ،أين و وضع مادي( ابنسينا ،الشفاء( الطبيعيات) ،ج،2

ص .) 53-52
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چنانکه دانستيم ادراک خيالى ادراک جزئى است يعنى بر بيش از يک فرد قابل انطباق نيست
لکن ذهن انسان پس از ادراک چند صورت جزئى قادر است يک معناى كلى بسازد كه قابل
انطباق بر افراد كثير باشد .به اين ترتيب پس از آنکه چند فرد را ادراک نمود ،عالوه بر صفات
اختصاصى هر يک از افراد ،به پارهاى از صفات مشترک نائل میشود؛ يعنى يک معنى را كه در
يک فرد ديده دو مرتبه متوجه میشود كه عين همين معنى در فرد دوم نيز هست و همچنين در
سوم و چهارم و  . ...اين مکرر ديدن يک معنى در افراد مختلف ،ذهن را مستعد میكند كه از
همان معنى يک صورت كلى بسازد كه بر افراد نامحدودى قابل انطباق باشد .اين نحوه از تصور
را تعقل يا تصور كلى مینامند( همانجا).
ابنسينا ره بعد از تقسيم قواي نفس به قواي نباتی ،حيوانی و قواي نفس ناطقة انسانی ،براي
نفس ناطقه نيز دو قوة عامله و عالمه قائل میشود(همان ،ج ،2ص .)37وي در اين باره مینويسد:
نفس ناطقه ،دو قوه دارد ،يکی از آن دو زمينة عمل را فراهم میكند؛ اين قوه به بدن مرتبط
است و به وسيلة آن ،ميان آنچه شايسته عمل كردن است و آنچه سزاوار نيست عمل شود و
ميان خوب و بد در جزئيات تميز داده میشود؛ اين قوه ،عقل عملی نام دارد؛ قوة دوم ،نفس را
آمادة نظر میكند؛ اين قوه به عالم باال مرتبط است و فيض الهی را دريافت میكند و به

ادراک معقوالت و كليات ،نائل میگردد كه عقل نظري ناميده میشود( همو ،شرح عيون
الحکمه ،ص.)362

وي تعقل يا ادراک كليات را كار قوة عالمة نفس ناطقة انسانی يا همان عقل نظري دانسته ،آن
را به عنوان اصلیترين مالک تمايز انسان از حيوان قرار میدهد .از نظر او در واقع اخص خواص
انسان همين خصوصيت او يعنی ادراک كليات است( همان ،ص .)184
بنابراين ،انسان داراي سهگونه ادراک حصولی است كه عبارتاند از ادراک حسی ،ادراک
خيالی و ادراک عقلی؛ ادراک عقلی برترين مرتبة ادراک است .حصول هر نوع ادراكی ،نتيجة
درجهاي تجريد از ماده و لواحق آن است .هر چه ميزان تجريد بيشتر باشد ،نوع برتري از ادراک
حاصل میشود .طوري كه ماهيت واحدي با درجهاي از تجريد حسی و با درجة بيشتري از تجريد
خيالی و با تجريد كامل عقلی درک میشود.
البته ابنسينا در برخی از كتب خويش از ادراک چهارمی به نام ادراک وهمی نيز سخن می
گويد؛ بر اساس سخن وي ،ادراک اوصافی غير محسوس در اشياء مادي محسوس را ادراک
وهمی نامند( همان ،ص)52؛ مثل درک محبت يا دشمنی ديگران نسبت به خود يا ديگري .اين
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نوع اوصاف را "معانی" مینامند .بنابراين مراد از معانی ،اوصاف و عوارضی است كه گرچه ذاتاً
مادي و محسوس نيستند ولی به امور محسوس و مادي متعلق میشوند .مانند ترس گوسفند با
ديدن گرگ ،چون مدرَک وهمی از معانی است ،نه از امور مادي ،پس وجود آن نزد نفس
مشروط به حضور ماده در حوزة حواس نيست و هم همراه با درک عوارض مادي نيست ولی به
هر حال جزئی هم هست ،زيرا بر معانی همنوع آن قابل انطباق نيست .نفس با قوة واهمه معانی
جزئی را درک كند .پس میتوان گفت :ادراک عقلى و درک كلى معانی  -نه مطلق اشياء  -اگر
با اضافه و نسبت به يک امر محسوس و جزئى لحاظ شود ،ادراک وهمى ناميده میشود .مثل
ادراک كلى «محبت» در صورتى كه به شخص خاصى نسبت داده شود ،مثل درک محبت زيد
نسبت به فرزندش و به عبارت ديگر وهم يا قوة وهميه نزد قدما ،عبارت است از ادراک معنى
جزئى متعلق به امر محسوس(جرجانى ،ص  )32و مدرَک وهمی ،با اينکه جزئی است ،از مدرَک
حسی و خيالی تجريد يافتهتر است( ابنسينا ،النجاة ،ص.) 347
دو رویکرد ابنسینا در باب تبیین شگلگیری ادراک عقلی

از ديدگاه ابنسينا براي تبيين ادراک عقلی ،دو رويکرد وجود دارد؛ اين دو رويکرد عبارتاند از:
 .1تجريد و انتزاع؛  .2اتصال نفس با عقل فعال.
 .1رویکرد تجرید و انتزاع؛ راهکاری در باب چگونگی تکوین ادراک عقلی

ابنسينا در باب تعقل معتقد به نظرية تجريد است؛ به اعتقاد وي ،تعقل عبارت است از تجريد
ماهيت از عوارض غريبة آن ،يعنی هنگامی كه صورت محسوس ادراک میشود ،اين صورت
متشکل از دو قسمت است .يک قسمتش ذات يا ماهيت شیء مدرک است و يک قسمت ديگر
همان عوارضی كه همراه آن است .اين عوارض غريبه به صورتی هستند كه اگر از ذات جدا
شوند تأثيري در حقيقت آن نمیگذارند ،يعنی حس ذات را دريافت میكند وقتی كه توسط اين
عوارض در بر گرفته شده است .اما عقل میتواند ذات را از اين عوارض تجريد نمايد( همو،
االشارات و التنبيهات ،ص .)83
ابنسينا ره معتقد است كه مانع از معقوليت چيزي ،همراه بودن آن با امور زائد بر ذات است،
مثل همراه بودن رنگ وضع ،شکل يا غير از آن ،به عبارت ديگر آنچه مانع درک شدن ماهيت
معلوم میشود ،مخالطت آن با امور مغاير خود است و به اين امور مغاير ،امور غريبه اطالق می
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كند .بنابراين ،تا ماهيت به نحوي از امور غريبه جدا نشود ،براي كسی قابل تعقل و معقولشدنی
نيست( همو ،التعليقات ،ص .)77-78از اينرو میتوان گفت ،مدار ادراک بر تجرد از امور غريبه
است .پس ماهياتی كه با امور غريبه مخلوطاند ،مانند ماهيات اشياي مادي ،فقط در صورتی
میتوانند درک شوند كه از چنين اموري پيراسته و تجريد شوند.
به بيان ديگر ،از ديدگاه او ،نفس از راه حواس با واقعيت اشياء تماس پيدا میكند .بنابراين ،هر
شناختی از محسوسات آغاز میشود(همان ،ص .)23همانطور كه گفته شد ،ابنسينا ره براي
ادراک مراتبی قائل میشود و آن مراتب عبارتاند از ادراک حسی ،ادراک خيالی ،ادراک
وهمی و ادراک عقلی و انواع ادراک با نوعی از تجريد همراه است( همو ،المبدأ و المعاد،
ص.)102
در مرتبة اول ،در اثر تماس اندام حسی با شیء خارجی ،صورتی از شیء در حس نقش می
بندد .در اين مرحله از تجريد ،تفکيک صورت از ماده آغاز میشود ولی به نحوي كه اندام حسی
توانايی حفظ صورت را ندارد و با غيبت ماده ،صورت نيز از ميان میرود.
در مرتبة دوم ،قوة خيال كه مافوق حس است ،همان صورت حسی را با تجريد بيشتري حفظ
میكند .در اين مرتبه ،با غيبت ماده ،صورت جزئی همچنان در خيال باقی میماند .اين صورت
خيالی نيز از همة عوارض ماده پاک و مجرد نيست ،بلکه خود ،صورتی جزئی و داراي كم و
كيف و وضع و نيز داراي همة عوارض خاص همان صورت عينی و خارجی است.
در مرتبة سوم ،عمل تجريد در قوة واهمه ادامه میيابد و سرانجام ،عقل فرايند تجريد را به
نهايت میرساند و صورت را به كلی از عوارض و لواحق مادي عاري میسازد.
مرتبة اول تجريد در ادراک حسی ،مشروط به سه گزينه است .1 :حضور ماده نزد اندام حسی؛
 .2آميختگی صورت با عوارض و لوازم مادي؛  .3جزئی بودن صورت محسوس .در مرتبة دوم،
صورت خيالی ،از شرط اول مجرد میشود .در مرتبة سوم ،صورت وهمی از دو شرط نخست و
سرانجام در مرتبة چهارم ،صورت عقلی از هر سه شرط خالص میشود(طوسی ،ج ،2ص .) 324
به عبارت دقيقتر ،آنچه سبب شده است كه گفته شود كه صورت خيالی ،اقوي از صورت
حسی است ،به دليل تجرد صورت خيالی از اشتراط مواجهه با ماده است؛ لذا بعد از انقطاع اين
مواجهه ،همچنان ،صورت خيالی برقرار است ولی چون صورت حسی ،مشروط به مواجهه با
شیء مادي است ،بعد از انقطاع مواجهه ،باقی نمیماند؛ از سوي ديگر آنچه سبب شده كه گفته
شود كه علم وهمی ،مربوط به معانی جزئيه است نه به امور مادي ،آن است كه علم وهمی ،از
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شرط دومِ علم حسی كه همان آميختگی با عوارض مادي است ،رها است و لذا علم وهمی با
اينکه مبتال به اشتراط شرط سوم  -يعنی جزئيت است  -ليکن علم به امور غير مادي است.
بنابراين ،نتيجة نظرية تجريد اين است كه تغيير نحوة ادراک شیء از حسی به خيالی و از خيالی
به عقلی نه به معناي ارتقاي حقيقت مدرَک بالذات است  -چرا كه صورَت مُدرَک ،قابل تحول
به ادراک عقلی نيست  -و نه موجب ارتقا و كمال يافتن وجود مدرِک (يعنی وجود نفس) از
مرتبهاي از وجود به مرتبة باالتري از آن است  -چرا كه مشائين و نيز ابنسينا ،به اتحاد علم عقلی

و عاقل ،قائل نشدهاند (ابنسينا ،الشفاء(الطبيعيات) ،ج ،2ص327-328؛ نيز :طوسی ،شرح
االشارات و التنبيهات ،ج ،3ص  ) 295-298و لذا تحقق علم عقلی ،سبب ارتقاي وجوديِ وجودِ
عاقل نخواهد شد .بلکه اين تجريد ،فقط به معناي تجريد بيشتر ماهيتِ معلوم است از امور مغاير
خود ،به طوري كه صرف تجريد از امور مذكور براي بالفعل شدن مدرَک بالقوه ،كافی است.
به عبارت ديگر ،اين تجريد ،تجريد در مُدرَک است و چون مُدرَک ،متحد با مدرِک نيست،
نقشی در تحول مُدرِک ندارد .نيز اين تجريد ،به معناي تغيير تکاملی صورت حسی يا خيالی يا
وهمی به صورت عقلی نيست؛ زيرا صورت عقلی ،صورت مجرد از ماده است و تحوالت ،صرفاً
در حوزة ماديات رخ میدهد.
البته انتساب اين ديدگاه  -انکار اتحاد عاقل و معقول  -به ابنسينا ،رأي مشهور در اين زمينه
است و برخاسته از جميع كتب وي میباشد؛ ليکن ابنسينا در كتاب مبدأ و معادش ،سخنی
برخالف جميع كتب ديگرش رانده است كه سبب شده در ميان محققان حکمت مشاء در نسبت
دادن رأي اتحاد يا انکار آن به ابنسينا ،اختالف بروز نمايد؛ لذا برخی بر اين باور شدهاند كه ابن
سينا ابتدا اين اتحاد را انکار مینموده است ،ليکن در اواخر عمر خويش ،از اين رأي بازگشته و
عدول كرده است( رک .حسن زاده آملی ،ص 28-30؛ الهی قمشهاي ،ج 2ص .) 101
بر همين اساس است كه مشائين و در رأس آنها ،جناب ابنسينا ،تکامل نفس را صرفاً تکامل
در اعراض معرفی نموده و تکامل اعراض را سبب تکامل در جوهر نفس ندانستهاند( ابنسينا،
الشفاء (الطبيعيات) ،ج ،1ص71؛ نيز :حسنزاده آملی ،ص.)517
نقد نظریة تجرید و انتزاع به عنوان راهکار تکوین ادراک عقلی

در نظرية تجريد ،ادراک حاصل انتزاع صورت شیء خارجی و حلولش در نفس است و آن را
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داراي مراتبی میداند كه به ترتيب انتزاعش كاملتر شده تا به صورت يا ماهيت محض شیء نائل
آيد .به عبارت ديگر:
 ادراک حصول صورت شیء نزد مدرک است؛
 نفس صورت شیء را كه آميخته به ماده است انتزاع كرده و در مراتب ادراک اين
انتزاع را كامل میكند .بنابراين همان صورت شیء خارجی است كه وارد نفس شده و
رفته رفته تجريد میشود تا به مرحلة صورت عقليه برسد؛
 صورت ذهنی حال در نفس است؛
 بدين ترتيب ،سازوكار حصول معقوالت اوليه در نفس انسان عمل تجريد نفس است.
چند اشکال بر اين نظريه وجود دارد؛ نخست آنکه از نظرگاه دو مبناي اصالت وجود و حركت
جوهري ،نظرية تجريد و انتزاع  -كه نفس ،صورت محسوسات را از مادة آنها انتزاع كرده و آن
را مجرد میكند و اين تجريد وقتی تام شد ،تعقل رخ میدهد  -تصوير نادرستی از تکوين اداک
عقلی است .چرا كه طبق اصالت وجود ،اين ،نحوة وجود است كه براي ادراک شیء ،بايد
ادراک شود و نه ماهيت؛ به عبارت ديگر ،فهم ماهيت بر اساس اصالت وجود ،زمانی شکل می
گيرد كه وجود ،ادراک شود ،زيرا ماهيت ،حد وجود است و حد وجود ،زمانی درک میشود
كه خود وجود شیء ،ادراک شده باشد.
همچنين هر گونه فعليتی كه بر نفس عارض میگردد ،در اثر تحول و صيرورت وجودي وي
بر او عارض میگردد؛ از اينرو تکوين ادراک عقلی به عنوان يک فعليت وجودي ،بايد بر اساس
صعود و عروج نفس به مرتبة عالی وجودي خويش ،تبيين شود كه در نظرية تجريد ،اين نکته
رعايت نشده است .به عبارت ديگر اگر نظرية تجريد را بپذيريم ،موضوع علم كه همان نفس
است ثابت خواهد بود و مدركات آن از وضعی به وضع ديگر متحول میشوند در حالی كه نفس
ثابت ،هرگز نمیتواند صورت معقولی را درک كند بلکه فقط قوة ادراک كليات را دارد .چرا
كه اگر نفس ،غير متحرک و ثابت باشد و حركت و تغيير از آنِ صورت اشياء باشد ،يعنی به اين
معنی كه صورت محسوس تغيير كرده و تجرد میيابد و نفس هميشه فقط مدرکِ بدون تغيير
باشد ،بايد جوهر نفسانی بدون ارتباط با صور عقليه ،آنها را درک كند .زيرا هيچ ارتباطی ميان
صور عقليه و نفس برقرار نيست و نفس اگر موجودي مغاير خويش را كه هيچ ارتباطی با آن
ندارد ،درک كند ،علم فقط اضافهاي بيشتر نمیشود ،زيرا ميان دو موجود مستقل و بیارتباط با
يکديگر ،فقط مقوله اضافه برقرار است .در حالیكه قول به اضافه در بحث علم مورد نقد و انکار
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فالسفه است .اگر نفس ثابت نباشد و صور عقليه با نفس ارتباط داشتهباشند ،الزم است نفس ،ماده
آن صُوَر بوده و متحد با آنها گردد ،در حالیكه قائلين به اين نظريه ،تغييرات نفس را و اتحاد با
صور معقوله را انکار میكنند .بنابراين ،تجريد صور محسوس براي حصول صور معقوله امري
محال است( رک .صدرالمتألهين ،الشواهد الربوبيـة فى المناهج السلوكيـة ،ص .) 240 - 241
بر اشکال فوق نمیتوان اينگونه خرده گرفت كه مشائيان و ابنسينا نيز به تکامل نفس هم در
حوزة علم و هم در حوزة عمل تصريح نمودهاند (ابنسينا ،الشفاء (االلهيات) ،ص 466؛ همو،
رسالة نفس ،ص  ) 80-82و به وصول به سعادت در مورد نفس با استعانت از استکمال علمی و
عملی اعتقاد دارند( همو ،الشفاء (االلهيات) ،ص) 470؛ چرا كه آنچه ابنسينا از آن به عنوان
تکامل و تحول در سعادت ،ياد میكند ،تحول جوهري و تکامل جوهري نيست؛ بلکه صرفاً
تکامل و سعادت عرضی است ( همو ،الشفاء (الطبيعيات) ،ج ،1ص ) 71و كسی كه داراي مبانی
اي همچون عدم امکان تحول در جوهر شیء و عدم امکان اتحاد عاقل و معقول است ،سخنی غير
از اين نمیتواند داشته باشد.
براي حل اين اشکال ،بايد تعقل را اين گونه تفسير نمود كه اشياء ثابتند و نفس تغيير میكند،
يعنی عوالم متعدد است و نفس از عالمی به عالم ديگر حركت میكند و در عالم محسوسات،
ادراک حسی و در عالم عقول ،ادراک عقلی دارد(رک .همان ،ص  .)241به عبارت ديگر و
دقيقتر حقيقت تجريد  ،به معناي پيراستن ماهيات از عوارض نيست كه نفس ،در اين تبيين ،نفس
ثابت و اليتغير مفروض گردد و در عين حال نحوة ادراک آن از حسی به خيالی و به عقلی ارتقا
يابد .بلکه معناي تجريد يعنی تجريد ماهيت است از نحوهاي از وجود و موجود شدن آن است با
نحوة برتري از وجود و اين نظريه مستلزم اين است كه هم وجود مدرَک بالذات و هم وجود
مدرِک(يعنی نفس) ،كه با يکديگر متحدند ،همراه با ارتقاء نحوه ادراک ،از مثالی حسی به
خيالی و از آن به مجرد عقلی ،ارتقاء يابند؛ البته اين سخن ،تفصيلی دارد كه خارج از موضوع
نوشتار است( رک .همو ،الحکمـة المتعاليـة فى االسفار العقليـة االربعـة ،ج ،3ص.) 366
اشکال سوم آنکه بنابر نظرية تجريد ،معقول كلی ،حاصل حذف مشخصات شیء است ،يعنی
میتوان ماهيت واحدي را به شیء خارجیِ محسوس ،متخيل و معقول حمل كرد كه اين ماهيت
واحد مبهم شده ،دقيقاً به جهت همين ابهامش میتوان آن را به وجودات مختلف حمل كرد
( رک .همو ،شرح و تعليقه بر الهيات شفا ،ج ،1ص  ) 574و همچنين قابليت صدق بر كثيرين كه
ويژگی اصلی يک مفهوم كلی است ،حاصل ابهامی است كه در نظرية تجريد از طريق حذف
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مشخصات شیء به دست آمده است .حال آنکه به خوبی میدانيم كه تفسير كليت به ابهام در
فهم ،تصوير نادرستی از كليتِ مفهومی است .شبيه اين اشکال است كه به تفسير برخی از فالسفه
غربی در تفسير كليت نيز وجود دارد؛ ديويد هيوم معتقد است كه كليات از ديدگاه او چيزي غير
از شیء خارجی ابهام آميز نيست (راسل ،تاريخ فلسفة غرب ،ص299 -300؛ مصباح ،ج ،1
ص )193و اگر كليت مفهومِ كلی ،حاصل حذف عرضيات و مشخصات شیء خارجی است،
پس جز سکهاي ممسوح چيزي نخواهد بود .بنابراين ،بر اساس اين منظر ،ارزش معرفت كلی ،كه
همان ماهيت معقول شیء است ،از معرفت حسی كمتر است .حال آنکه اطمينان به عدم صحت
اين الزمه داريم.
ممکن است گفته شود كه اين اشکال ،يک اشکال معرفتشناختی است و اين ،خروج از
موضوع است كه قرار بود بحث ،يک بحث هستیشناختی در مورد ادراک عقلی باشد؛ پاسخ آن
است كه هرچند بحث هستیشناختی معرفت ،از بحث معرفتشناختی آن ،متمايز است ،ليکن هر
ديدگاهی در مبحث هستیشناختی ،تأثيرگذار بر نظرية منتخب در بحث معرفتشناختی خواهد
بود ،لذا میتوان از تالی فاسد در مبحث معرفتشناختی ،به فساد رأي در مبحث هستیشناختی
ادراک ،منتقل گشت.
 .2رویکرد اتصال نفس با عقل فعال؛ به مثابه رویکردی در باب تکوین ادراک عقلی

رويکرد دوم براي تبيين ادراک عقلی يا تعقل از ديدگاه ابنسينا ره ،اتصال نفس به عقل فعال
است وي مینگارد:
اگر نفس ناطقه يک چيزي را تعقل میكند ،پس آن تعقل به سبب اتصال با عقل فعال
صورت میگيرد و اين حق است( ابنسينا ،االشارات و التنبيهات ،ص .)129

او معتقد است كه در عالم هستی ،جوهري مفارق وجود دارد و حقايق معقوالت بالذات در آن
جوهر موجود است .زيرا اين جوهر عقلی بالفعل است و حالت امکانی ندارد وقتی كه نفس به
اين جوهر عقالنی متصل میشود ،از اين جوهر ،در نفس نيز ،صور عقليه خاصی كه استعداد آن
را از طريق درک جزئيات پيدا نموده است ،مرتسم میشود(همان ،ج ،2ص  .)364بدين صورت
كه نفس با درک جزئيات ،استعداد اتصال به جوهر مفارق عقالنی را میيابد .حاصل اين اتصال،
ارتسام صور عقليه در نفس است وقتی كه نفس دوباره متوجه عالم حس گردد ،آن صورت عقليه
مورد غفلت قرار میگيرد ،همانطور كه اگر متوجه صورت عقلية ديگري شود ،صورت عقلية
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اول مورد غفلت قرار میگرفت .منظور ابنسينا ره از اتصال در اينجا استعدادي قريب به فعليت در
مورد نفس براي دريافت فيض از سوي عقل فعال است وي در توضيح بيشتري در بارة اين نظريه
مینويسد:
نفس انسانی عاقل بالقوه است و میتواند بالفعل عاقل شود ولی اين فعليت بهخودي خود
حاصل نمیشود ،بلکه علتی الزم است تا آن را از قوه به فعليت برساند .اين علت بايد امري
خارج از نفس و اعلی از نفس باشد و آن علت عقل میباشد واضح است كه اين علت بايد
خود ،عقل بالفعل باشد كه در آن مبادي صور اشياء موجود باشد ،تا بتواند آن صورتها را
به نفس اعطا كند و آن عقل فعال است( همو ،الشفاء ،الطبيعيات ،ج ،2ص .) 208

ابنسينا ره ادامه میدهد وقتی قوة عاقله از جزئيات اطالع پيدا كند و جزئيات موجود در خيال
را درک كند و عقل فعال ،از سوي ديگر ،بر اين نفس بتابد ،آن جزئيات درک شده ،از ماده و
عاليق آن مجرد گرديده ،در نفس ناطقه منطبع میشود .البته ،نه به اين نحو كه نفس از خيال به
عقل منتقل میشود ،بلکه به اين معنی كه نفس با مطالعة اين جزئيات ،به اوج آن استعداد سابق
خود دست میيابد تا صور مجرده ،از عقل فعال بر او افاضه شود ،يعنی فکر و ترتيب قياسات
موجب میشود تا نفس به قبول فيض ،نايل آيد .سپس او تذكر میدهد كه نفس انسان معقول
بالفعل نمیشود بلکه فقط عاقل است و او میفرمايد:
هنگامی كه نفس انسان ،توسط اشراقات عقل فعال نسبتی با صور عقليه پيدا كند ،در نفس
صورتی حاصل میشود كه از جهتی با نفس همجنس است و از جهتی با نفس همجنس
نيست .از اين جهت كه مجرد است ،از جنس نفس است ولی از اين جهت كه معقول بالفعل
است با نفس متفاوت است .زيرا ،خياالت كه خود ،معقوالت بالقوهاند ،بواسطه اين اشراق و
اتصال ،معقول بالفعل میشوند و البته ،خياالت به همان صورت خود باقی است و فقط
صورتهايی كه از آنها بدست میآيد به عقل بالفعل تبديل میشود نه خود خياالت ،پس
نفس قابل است و در او صور عقليه مجرده حاصل میشود( همان ،ج ،2ص .) 209
بازگشت رویکرد تجرید به رویکرد اتصال

به نظر میرسد كه بهرغم تغاير موجود در ادبيات ابنسينا در موقعيتهاي مختلف تبيين ادراک
عقلی و بهكار بردن دو تعبير مختلف تجريد و اتصال ،میتوان همآوازي اين دو رويکرد را به
نحوي مطلوب و عقاليی ،تأمين نمود بدين شکل كه همين تجريد ،زمينهساز افاضه و عنايت و
استعدادسازي از سوي عقل فعال در پی اتصال نفس به آن عقل است(همو ،االشارات و التنبيهات،
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ج ،2ص ) 367؛ چرا كه همانگونه كه اشارت رفت ،در عالم هستی ،جوهري مفارق وجود دارد
و حقايق معقوالت بالذات در آن جوهر موجود است؛ چرا كه اين جوهر عقلی بالفعل بوده و
حالت امکانی ندارد وقتی كه نفس به اين جوهر عقالنی متصل میشود ،از اين جوهر ،در نفس
نيز ،صور عقليه خاصی كه استعداد آن را از طريق درک جزئيات پيدا نموده است ،مرتسم
میشود .ليکن براي تحقق اتصال به عقل فعال ،نفس نيازمند تصرف در مُدرَكات خيالی است تا
اين تصرفات و تجريدات ،سبب آمادگی نفس در دريافت صورت مجرد از عقل فعال شوند
(رک .همانجا؛ و نيز :همان ،ص  .) 364لذا طريقيت درک جزئيات و إعمال تجريد بر آنها جهت
ادراک عقلی ،همچنان در رويکرد اتصال به عقل فعال ،محفوظ میماند.
نقد نظریه اتصال نفس با عقل فعال

تعبير به اتصال نفس به عقل فعال از سوي ابنسينا براي گريز از ابتال به اتحاد نفس با عقل فعال و
ابتال به اشکاالتی است كه ابنسينا و مشائين بر آن مطرح نموده است .در نظرية اتصال نفس با
عقل فعال ،نفوس انسانى پس از تکامل عرضی برخاسته از علم و عمل ،صرفاً به عقل فعال
مىپيوندند و از حقايق مرتسم در عقل فعال آگاه مىشوند و هر اندازه كمال آنها زيادتر شود
پيوند به عقل فعال و در نتيجه آگاهى آنها از حقايق زيادتر مىشود .مالصدرا ره اين نظريه را
باطل مىداند و معتقد است كه نفوس انسانى موقعى كه امورى را ادراک مىكنند ،عين صورت
عقلى مدرک مىشوند .از شأن نفوس انسان اين است كه بتواند همة حقايق را ادراک كند و با
آنها متحد گردد و نيز از شأن نفوس آدمى اين است كه به صورت جهانى عقلى درآيد مشابه با
جهان عينى كه در آن صورت هر موجودى اعم از عقلى و جسمى وجود يابد و در اينجا وحدت
معقول ،غير از وحدت عدديه است .يعنی وحدت معانى عقلى از نوع وحدات معمول نيست و
اصوال تعدد در معانى عقلى بدان معنى كه در امور جسمانى است ،نيست.
به عبارت ديگر ،فرق بين اين دو وحدت به لحاظ معنايی اين است كه تعدد موجود در اجسام،
بهگونهاي است كه مجموعِ دو واحد ،بزرگتر يا بيشتر مىگردد ،براي اينکه دو جسم ،بزرگتر از
جسم يکی از آن دو مىباشد و اين برعکس وحدت عقلی است ،زيرا ما اگر وجود الف را
وجودي عقلی همانند وجود عقلی ب فرض كرديم ،هر آينه حال واحد (در وحدتش) مانند حال
اين الف در كثرتش مىباشد .از شأن انسانی اين است كه تمام حقايق را ادراک كرده و با آنها
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اتحاد پيدا مىكند و باز از شأنش آن كه جهانی عقلی مىگردد كه در آن صورت هر موجود
عقلی و معنی هر موجود جسمانی است .مال صدرا ره مىگويد:
نفس وقتی كه چيزي را تعقل كرد ،عين صورت عقلی آن مىگردد؛ و عقل عبارت است از
تمام اشياي معقول و معنی تمام اشياي معقول بودن آن اين نيست كه آن اشيا به حسب انواع و
انحاء وجودات خارجی خاص خودشان ،يکی يکی يک مجتمع مىگردند ... ،امکان دارد
تمام ماهيات موجود كه در خارج به وجودات متعدد متکثر ،كثرت عددي دارند و در عقل به
وجودات متکثر ،كثرت عقلی دارند ،موجود به يک وجود عقلی باشند كه آن به عينه ،جامع
تمام معانی (با بساطت و وحدتش) باشد و وحدت عقول وحدت عددي كه مبدأ اعداد است
(مثال مانند وحدت جسم و وحدت سياهی و رنگ و يا حركت) نمىباشد ،بلکه وحدت
ديگري است( صدرالمتألهين ،الحکمـة المتعاليـة فى االسفار العقليـة االربعـة  ،ج ،3ص .)337

معناي عقلی كه به حد و نوع ،نه تشخص و وضع ،واحد است تعدد آن به سبب وجود جز به
امري زائد بر معنا و حد آن امکانپذير نيست .در آن صورت اسب عقلى موجود در عقل فعال و
اسب عقلى موجود در نفس انسان واحد است .زمانی كه نفس به مرتبة عقل بالفعل رسيده باشد از
جهت معنى تعدد آنها ممکن نيست .پس آنچه در نفس انسان است و آنچه در عقل فعال است
يکى است .بنابراين ،نفس با تمام صور خود يعنى مدركات خود متحد مىشود (:اتحاد عاقل و
معقول) و در نتيجه نفس كه متصل به عقل فعال شود با آن متحد مىشود و هر صورتى عقلى كه
نفس ادراک كند با عقل فعال يکى خواهد بود.
تفاوت اتصال با عقل فعال و اتحاد با آن

تفاوت اتصال به عقل فعال و اتحاد با آن عبارت است از :
در اتصال به عقل فعال ،نفوس انسانی پس از كمال علم و عمل به عقل فعال ،متصل و از
حقايق مرتسم در عقل فعال آگاه میشوند و هر اندازه كمال آنها زيادتر شود اتصال به عقل
فعال بيشتر و در نتيجه آگاهی آنها از حقايق زيادتر میشود( رک .آملی ،ص .)357اما در
اتحاد با عقل فعال ،نفوس انسانی موقعی كه اموري را ادراک میكنند ،عين صورت عقلی
مدرَک میشوند .همانگونه كه گفته آمد ،از شأن نفوس انسانی اين است كه بتواند همة
حقايق را ادراک كند و متحد با آنها گردد و نيز از شأن نفوس آدمى اين است كه به
صورت جهانى عقلى درآيد مشابه با جهان عينى كه در آن صورت هر موجودى اعم از
عقلى و جسمى وجود يابد و وحدت معانى عقلى از نوع وحدات معمول نيست و اصوالً
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تعدد در معانى عقلى بدان معنى كه در امور جسمانى است ،نيست( رک .صدرالمتألهين،
الحکمـة المتعاليـة فى االسفار العقليـة االربعـة  ،ج ،3ص .)337-338
در اتصال به عقل فعال ،ارتباطی بين دو وجود يعنی وجود نفس انسانی و وجود عقل فعال
برقرار میگردد كه با حفظ دو گانگی آن دو وجود ،همراه است .يعنی هرچند با هم متصل
هستند ولی بعد از اتصال آن دو وجود با هم ،داراي وجود مستقل هستند ،اما در اتحاد با
عقل فعال ،سخن از صيرورت دو موجود به وجود واحد است .يعنی بين اين دو موجود،
دوگانگی وجود نداشته ،بلکه آنجا يک ذات و يک وجود است(آملی ،ص.)357-358
جمعبندی

از ديدگاه ابنسينا ره هر ادراكی عبارت است از انتزاع صورت مدرَک به نحوي از انحاء  ،يعنی
شیء مورد ادراک يا از ابتدا مجرد است يا نياز به تجريد تجريدكنندهاي دارد و اقسام چهارگانة
ادراک كه عبارتاند از :احساس (ادراک حسی) ،تخيل (ادراک خيالی) ،توهم (ادراک وهمی)
و تعقل (ادراک عقلی) ،بر اساس صورت مدرَک و چگونگی تجريد آن است .هرگونه ادراكی با
حس شروع میشود ولی منحصر در ادراک حسی نيست؛ بلکه از نظر او ادراک حسی و به دنبال
آن ادراک خيالی ،زمينهسازي است براي آنکه صورت معقول از ناحية عقل فعال براي نفس
حاصل شود .در همين رابطه و در جهت تبيين چگونگی تکوين ادراک عقلی ،ابنسينا معتقد به
دو رويکرد است؛ او در برخی كتب خود ،از رهيافت تجريد صورتها به عنوان رويکردي براي
تبيين چگونگی ادراک عقلی سخن میگويد و گاهی نيز از رهيافت اتصال نفس به عقل فعال به
عنوان رويکردي متفاوت جهت تبيين ادراک عقلی استفاده میكند كه البته هر دو رويکرد ،مورد
نقدهاي جدي در اين نوشتار قرار گرفته است .به نظر میرسد میتوان بهگونهاي بين اين دو
رويکرد ،تفاهم و همراهی را مشاهده نمود؛ بدين صورت كه عمليات تجريد به عنوان عامل زمينه
ساز براي افاضة عقل مفارق ،مورد توجه ابنسينا بوده است ،نه اينکه وي معتقد به دو نظرية
مخالف يا متضاد بوده باشد .از اين رو میتوان به اين دو رويکرد ،نگاهی تلفيقی داشت ،بدين
بيان كه نظرية تجريد ،تأمين كنندة علت اعدادي براي ادراک عقلی و نظرية اتصال به عقل فعال،
معرفی كننده و تبيين كنندة علت فاعلی براي شکلگيري ادراک عقلی است.
منابع

قرآن الکريم
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آملی ،محمد تقی ،درر الفوائد ،تعليقه بر شرح المنظومه سبزواري ،قم ،مؤسسة اسماعيليان ،بیتا.
ابنسينا ،حسين بن عبداهلل ،االشارات و التنبيهات ،قم ،نشر البالغه.1375 ،
______  ،التعليقات ،تحقيق از عبد الرحمن بدوي ،بيروت،مکتبـة االعالم االسالمى.1404 ،
______  ،الشفاء( الطبيعيات) ،قم ،مکتبـة آيـة اهلل المرعشى ،قم.1404 ،
______  ،المبدأ و المعاد ،به اهتمام عبد اهلل نورانی ،تهران ،مؤسسة مطالعات اسالمى.1363 ،
______  ،النجاة من الغرق فى بحر الضالالت ،مقدمه و تصحيح از محمد تقی دانش پژوه،
چ ،2تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.1379 ،
______  ،شرح عيون الحکمه ،تحقيق احمد حجازي ،احمد السقا ،قاهره ،مکتبه االنجلوا
المصريه ،بیتا.

الهی قمشهاي ،مهدي ،حکمت الهی به ضميمه شرح فصوص حکيم فارابی و قسمت روانشناسی
و منطق ،چ ،3بیجا.1335 ،
بهمنيار بن مرزبان ،التحصيل ،تصحيح و تعليق از استاد شهيد مرتضى مطهري ،چ ،2تهران،
انتشارات دانشگاه تهران.1375 ،
جرجانى ،على بن محمد ،كتاب التعريفات ،چ ،4تهران ،ناصر خسرو.1370 ،
حسنزاده آملی ،حسن ،سرحالعيون فی شرح العيون ،چ ،2قم ،مركز انتشارات دفتر تبليغات
اسالمی.1379 ،
راسل ،برتراند ،تاريخ فلسفة غرب ،ترجمة نجف دريابندرى ،تهران ،شركت سهامى كتابهاى
جيبى.1351 ،
صدرالدين شيرازي ،محمد بن ابراهيم ،الحکمـة المتعاليـة فى االسفار العقليـة االربعـة ،چ،3
بيروت ،داراحياء التراث.1981 ،
______  ،الشواهد الربوبيـة فى المناهج السلوكيـة ،تصحيح و تعليق از سيد جالل الدين
آشتيانی ،چ ،2مشهد ،المركز الجامعى للنشر.1360 ،
______  ،شرح و تعليقه بر الهيات شفا شيخ الرئيس ابو علی سينا ،تهران ،بنياد حکمت اسالمی
صدرا.1380 ،
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مصباح ،محمدتقى ،آموزش فلسفه ،تهران ،اميركبير.1383 ،
نصيـرالـدين طـوسی ،محمد بـن حسـن ،شـرح االشـارات و التنبـيهات للمـحقق الطـوسى ،قـم،
نشر البالغـة.1375 ،
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