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چکیده
کیفیت ادراک ذات ،در آثار ابنسینا بهطور تفصیلی تحلیل و بررسی نشده است .با بررسی مبانی
نظری شیخ در تحلیل فرایند ادراک ،روشن میشود که پدیدۀ احساس در مرحلۀ نفس حیوانی
بهعنوان مبدأ معرفت(ادراک برآمده از حس) و علم(ادراک برآمده از عقل) ،بدون انفعال حواس از
محسوس محقق نمیشود .در پس احساس ،عقل یا وهم با شکلگیری ادراک حسی و خیال ،بهطور
دفعی ،بدیهیاتی ازقبیل «تمایز» اشیاء و شعور به ذات را بهعنوان متعلقات معرفت درک میکند.
همراه با ادراکات حسی ،عقل هیوالنی و بالملکه بهعنوان دو مرتبۀ نخست عقل ،در تعامل با نفس
حیوانی و بهواسطه خیال ،ادراک معقول را آغاز میکنند؛ عقل هیوالنی که مقدم بر دیگر مراتب عقل
است ،بهمثابه هیوالی نخستین ،عاری از هرگونه فعلیت و صورت معقول یا محسوس است؛
ازاینرو ،تمام ادراکات دریافتشده از خیال و وهم در مرتبۀ عقل بالملکه و یا بالفعل برای نفس
ناطقه حاصل میشوند .بنابراین «خویشفهمی» انسان نیز بهعنوان ادراکِ علمیِ معقول از خود که
فراتر از شعور و درک معرفتی به ذات است از مرحله عقل بالملکه به بعد و مبتنی بر فعالیت اولیه
بدن و قوای حسی محقق میشود.
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بیان مسأله
معرفتالنفس یا «خویشفهمی» یكی از مباحث جدي فلسفی در اندیشه حكماست و ازآنجاکه ابنسينا
در معرفتشناسی صاحبنظر است ،استخراج نظر وي در تبيين فرایند معرفت ذات امري ضروري
مینماید .پس از تفحص در آثار شيخ جز اقوالی پراکنده پيرامون مبانی مرتبط با موضوع در برخی آثار
وي ،بحث مستوفایی که در خصوص این موضوع انجام شده باشد ،یافت نشد .در مقاله «برهان انسان
معلق ابنسينا و بررسی امكان تحقق علمی آن» ،بر نظر ابنسينا مبنی بر ثبوت درک انسان از ذات خود
در فرض معلقبودنش در خأل صحه گذاشته شده و اثباتپذیري آن به لحاظ تجربی بررسی و تأیيد شده
است ،ولی به کيفيت و فرایند پيدایش فهم انسان از «خود» نپرداخته است(آهنچی ،انواري ،1931 ،ص-13
 .)39از آنجاکه هرگونه بحث معرفتشناسانه پيرامون نفس و احوال آن ،فرع درک خود ذات است،
ازاینرو شایسته است در وهلۀ نخست فرایند تحقق ادراک در انسان روشن شود و از رهگذر آن ،متعلقات
ادراک که خود ذات انسان را نيز شامل میشود بررسی شوند؛ زیرا ادراک به معنی درکِ غير است خواه
این غير خود ذات نفس باشد ،خواه امري خارج از آن؛ از اینرو ،امري است ذات اضافه که بدون تعلق به
شیء دیگري پدید نمیآید .از طرفی ،چون انسان موجودي مادي و داراي حواس ادراکی است ،بنابراین
شناخت غير براي او مترتب است بر فعليتیافتن ادراکش ،و فعليتیافتن ادراک نيز در نخستين گام،
مبتنی است بر فعليتیافتن احساس که آن نيز الجرم در پی ـ دستکم ـ یک تماس حسی بين حاس و
محسوس رخ میدهد .در کتاب ادراک حسی از دیدگاه ابنسينا بهتفصيل نقش حس و ادراک حسی در
ادراکات انسان و جایگاه آن در نفس بررسی شده است ،ولی کيفيت خویشفهمی انسان در آن تبيين
نگردیده و گویا پيشفرض بحث بوده است .1فعليت احساس به معنی تحقق ادراک حسی ،مستلزم آن
است که متعلَّق باشد به فاعلی شناسنده(مدرِک) که فعل ادراکی این فاعل نيز ،ضرورتاً متفرع بر درکِ
ذاتِ خود فاعلِ مدرِک خواهد بود .ابنسينا در تعليقات با پرداختن به مسئله شعور به ذات و شعور به
شعور ،آن را بهمثابه علم حضوري داراي تصدیق فطري تبيين میکند ،لكن اینكه از نظر وي ،اوالً نفس،
ذاتِ خود را بهعنوان یكی از مدرکاتش دقيقاً در کدام مرحله از فرایندِ ادراک درمییابد و ثانياً درک آن
متعلق معرفت است یا علم و نيز اینكه تعقل ذات در کدام مرتبه عقلی واقع میشود که با نظر وي در
برهان انسان معلق نيز همسو باشد ،مسئله اصلی مقاله حاضر است که با تفحص در آثار ابنسينا و
استخراج لوازم نظریات وي تبيين گردیده و روشن شده است که مقطع خاص تحقق ادراک انسان از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1رک :فعالی ،191۱ ،ص821 -111
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خویشتن خویش ،به هر نحو که باشد ،در کجاي فرایند شكلگيري ادراکات در دستگاه ادراکی انسان
قرار دارد .در این مقاله با رصد مراحل آغاز ادراک و ادامۀ آن با مدیریت نفس حيوانی و ناطقه و قواي
آنها و ردیابی انحاء خویشدریابی انسان روشن میشود که در نخستين فعل ادراکی نفس ،شعور به ذات
بهعنوان معرفتی غيرارادي و دفعی ضرورتاً براي انسان و حيوان پدید میآید و به دليل تالزم ادراک
حسی و عقلی ،همزمان علم به نفس بهعنوان دانشی ارادي و معقول در نفس ناطقه منعكس میشود و
انسان خویشتن خویش را میفهمد .بر این اساس با انعكاس ذهنی و مفهومی ذات انسان و شكلگيري
ذهن ،درک خودآگاه و ارادي انسان از خودش در این مرحله از نفس ناطقه محقق میشود.

نفس حیوانی و نقش ادراکات آن در ادراک ذات
ابنسينا نيز در نمط سوم اشارات بهطور مبسوط به نفس و احوال آن پرداخته و همانجا از خودآگاهی نفس
نيز سخن گفته است .شيخ به تبعيت از ارسطو و مشائيان مبنابودن ادراک حسی را نسبت به تمام ادراکات
انسان مفصالً تبيين کرده(ابنسينا1912 ،هـ ،ص )89و تصریح میکند حس مبدأ اول حصول علم براي ما
است(همو1919 ،هـالف ،ص )28و حس مبدأ احكام عقلی است(همو ،1911 ،ص .)819منظور از مبدأ بودن حس
این است که بدون انفعال و تأثر قواي حاسه از محسوس حقيقی قریب و منطبع در حاسه هيچ ادراکی در
نفس پدید نمیآید و بهتبع آن هيچ علمی نيز در آن موجود نخواهد شد .از طرفی قواي حاسه در موجودي
که متولد از جنس حيوان است ،حادثشدنی است؛ درست همانطور که قوه عقل هيوالنی در موجودي که
متولد از نوع انسان است پدید میآید ،سپس قوۀ حاسه(یعنی حواس پنجگانه) تكامل و تماميت مییابد و
برایش ملكه حس و سپس احساس بالفعل حاصل میشود که آخرین درجۀ کمال براي حاسه است هرچند
در مواردي هم ممكن است حاسه از ابتداي والدت تام و تمام باشد و احتياجی به اصالح و اعطاي ملكه
نداشته باشد( 1همو1312 ،م ،ص.)12
بر اساس آنچه از عبارت ابنسينا برمیآید قوه حاسه خواه در بدو تولد تام و بالفعل بوده باشد یا آنكه
بهمرور تماميت یافته و حاسۀ بالفعل شده باشد ،آغازین مرتبه مقدماتی پيدایش ادراک در انسان است ـ و
پيش از آن نفس انسانی خالی از هر ادراک محصل و بالفعل است ـ که جنبه قوه داشته و مادامیکه از
محسوسی منفعل نشود فعليتی نداشته و نخواهد داشت بنابراین خود حس بهتنهایی ،آنگاهکه تماميت یافت
و توانست صورت محسوس را برگرفته و به نفس منتقل کند ،هيچ بهرهاي از ادراک محسوسش ندارد و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1به نظر میرسد شيخ این فقره را براي توجيه فلسفی مواردي از قبيل معجزۀ سخنگفتن حضرت عيسی(ع) در ابتداي تولد گفته
باشد؛ زیرا تكلم و تعقل بر تماميت و فعليت حواس و ادراک حسیِ حاصل از آنها مبتنی است.
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صرفاً یک اتصال محض بين حاسه و محسوس آن است بهگونهاي که هرگاه این اتصال و تماس برقرار
باشد ،فرایندي فيزیولوژیک با عنوان «نزع صورت» از شیء محسوس شكل میگيرد که خود حس نسبت
به آن ادراکی ندارد ؛ هرگاه اتصال برقرار باشد نزع هم صورت میگيرد و بهمحض قطع ارتباط ،نزع هم
متوقف میشود« :برگرفتنی که همراه است با عالئق مادي عرضی پس حس راهی به تجرید صورت
ندارد»(ابنسينا1919 ،هـ ب ،ص .)2۱بنابراین ازنظر شيخ حواس به عنوان ابزار و شرط پيشينی تحقق نخستين
فعل نفس ،معدّ و مقدمه احساس اند که صرفاً از محسوس منفعل میگردند و بس زیرا صورت محسوس
در آنها منطبع میشود ،بنابراین ادراکِ این صورت برگرفته شده باید کار نفس باشد(همو ،1912 ،ص )28نه
حواس که شأنيت ادراک ندارند .به این ترتيب حس چيزي جز شیء خارجی را حس نمیکند ،نه خودش
را نه ابزارش(عضو بدنی حاسه) را و نه احساسش را(همو ،1913 ،ص .)9۱9شيخ در فقرهاي از تعليقات احساس
را به اعتبار آلت ازآنجهت که چيزي را میپذیرد و چيزي را از دست میدهد ،انفعال میداند و به اعتبار قوۀ
مدرکه منفعل نمیداند؛ زیرا مدرِک ازآنجهت که مدرِک است نمیتواند منفعل باشد ،بنابراین ذات مدرک
باید ثابت و بدون تغيير باشد ،هرچند احوالش یا احوال ابزار جسمانیاش (حاسه) متغير باشد(همو1919 ،هـ
الف ،ص .)11خواجه در شرح اشارات ،در تبيين موضع شيخ در این خصوص میگوید :ادراک به معنی صرف
حضور در نزد حس نيست ،بلكه به معنی حضور شیء است در ذي ادراک به این دليل که در حس حاضر
شده است و اینطور نيست که اینها دو حضور باشند بلكه مدرِک واقعی ،نفس است ولی بهواسطه
حس(همو ،1912 ،ص)28؛ بنابراین مطابق این بيان شيخ ،ادراک به این معنی و به عبارتی روشنتر
«احساس» اوالً از جنس حضور است و ثانياً وجودي فی غيره لغيره است و در واقع نخستين فعل نفس به
حساب میآید که عبارت است از درک و دریافت محتوایی که حاسه آن را از محسوس برگرفته و به نفس
منتقل ساخته است و به عبارتی سرآغاز ادراک همينجاست(همو1919 ،هـ الف ،ص .)31برگرفتن صورت
محسوس از حاسه و فرستادن آن نزد مدرِک همان حيثيت «فعلی» است که شيخ به اعتبار قوۀ مدرکه به
احساس نسبت داد ،اما کيفيت ارتباط آن را با حيثيت انفعالی احساس که آن را به اعتبار تأثرش از آلت به
احساس نسبت داده بود ،تبيين نكرده است .بنابراین حواس نمیتوانند چيزهایی را که نامحسوس هستند
برگيرند و حس کنند ،کما اینكه نفسِ ادراک کردنِ خودِ احساس را نيز نتوانستند درک کنند ،بنابراین
شأنيت ادراک «وجودِ» خودِ محسوسات را نيز نخواهند داشت و درک آن توسط عقل یا وهم حاصل می-
شود(همو1919 ،هـ الف ،ص .)۱2همين فقره تأیيد مجددي است بر اینكه درک و دریافت ناظر به «وجود» و
«عدم» از حوزه ادراک حسی خارج است و بنابراین الزم میآید نفسِ ذي ادراک(نفس حيوانی) نيز اگر
محسوس و قابل انطباع در حس نبوده و صورت حسی نداشته باشد ،متعلَّق ادراک حسیِ خود قرار نگيرد؛
اما اگر نفس ،جسمانی و محسوس باشد علیالقاعده باید بتواند همانطور که حواس و آالت ادراکی و
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جسمانی خود را درک میکند ذات خود را نيز در همين مرحله از ادراک درک کند؛ بنابراین براي ردیابی
نخستين نشانههاي خویشدریابی نفس ضرورت دارد در نخستين مرحلۀ ادراک ـ یعنی ادراک حسی ـ نيز
امكان آن طبق مبانی نظري ابنسينا بررسی شود .به این منظور باید موضع شيخ در مورد کيفيت تحقق
مدرکات حسی براي نفس در مرحله ادراک حسی را واکاوي نمود که ضمن نظریات وي در باب تجرد یا
مادیت نفس در کتاب نفس شفا و المباحثات مطرح شده است و پرداختن به آن از موضوع مقاله حاضر
تخصصاً خارج است ،ازاینرو ماحصل نظر وي در ارتباط با بحث حاضر و بهمثابه اصل موضوع ،به اختصار
در پی میآید:

ردیابی درک «خود» در مرحله ادراک حسی
اگر شيخ قائل به مادیت نفس حيوانی باشد بالطبع ادراکات حسی و خيالی نيز مادي و منطبع در
نفس جسمانی خواهند بود که در آن صورت باید در ضمن آنها پیجویی شود که آیا ادراک نفس نيز
محقق شده است یا خير و اگر هست چگونه؟ و اگر قائل به تجرد نفس حيوانی باشد بالطبع ادراکات
حسی و خيالی نيز مجرد خواهند بود و در آن صورت نيز باید پیجوي درک ذات در آن مرحله بود و
مشخص کرد که چگونه و توسط کدام قوه دریافت شده است .در تبيين این مطلب الزم است نخست
یادآور شد که شيخ پس از مبنا دانستن ادراک حسی براي تمامی ادراکات انسان لوازمی را براي آن
برشمرده است که ازجملۀ آنها این است .1 :انفعال حاس از محسوس نوعی استكمال است که در آن امر
بالقوه به فعليت میرسد ،بیآنكه فعليتی باطل شده باشد(ابنسينا1919 ،هـ ج ،ص)21؛  .8ادراک از قبيل
انفعال نيست ،ازاین رو مدرِک نيز امري است ثابت که همان نفس است(همو1919 ،هـ الف ،ص)138؛
 .9آالت و قوا در ادراک حسی نقش معدّ و مقدمه را دارند(همو1912،ه ،ص)28؛  .9حضور و تمثل صورت
حسی در حس بهتنهایی براي ادراک کافی نيست ،بلكه همان حضور عيناً حضور براي نفس است و
حضور به این اعتبار ادراک(حسی) خواهد بود(همانجا)؛  .2صورتهاي حسی و خيالی منطبع و مرتسم در
جسم هستند و قواي مدرکه حسی محتاج آالت و فعل جسمانی؛ بنابراین ادراک حسی جسمانی است

(همو ،19۱9 ،ص.)111
الزمه مبناي اخير این است که نفسی که صاحب این نوع ادراک جسمانی است خودش نيز جسمانی
باشد« :نفوس حيوانات غير از انسان ،مجرد نيستند؛ ازاینرو ذات خود را تعقل نمیکنند» (همو1919 ،هـ
الف ،ص .)28بااینحال شيخ در مواردي نشانههایی از تردید خود از مادیت صور خيالی را بروز میدهد(همو،
 ،1911ص .)1۱9ابنسينا در فقرهاي از کتاب المباحثات بهطور ضمنی در ذیل مسئله ادراکات خيالی معتقد
میشود که صور خيالی از سنخ امور مادي نيستند و در متن نفس موجودند؛ الزمه موجودیت در نفس
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تجرد است و الزمۀ صورت خيالیبودن،جزئيت و مادیت است .شيخ اذعان میکند که اگرچه مقتضاي
استدالل وي مثبت تجرد صور خيالی است ،ولی ایـن مسئله با مبانی حكمت مشایی ازجمله استحاله
ارتسام صور جزئی در نفس مجرد و یا امتناع اجتماع ادراکات عقلی و خيالی در نفس ،ناسازگاريِ کامل
دارد(ابنسينا ،1911 ،ص .)1۱9همچنين در مباحث وحی و نبوت در خصوص تجرد خيال و تقدم آن بر
حس مشترک تبيينی دارد که مثبِت تجرد قوه خيال و نفی مادیت آن است(همو1911 ،هـ ،ص .)828از آن
مهمتر قول بر اتحاد نفس و قوا 1بالضروره مستلزم این است که تعقل و تخيل و احساس با هم
قابلجمع در یک محل باشند و درنتيجه ،قوا و شئون نفس ازجمله قوه خيال و صور خيالی و دیگر
مخزونات آن ،همه از سنخ مجردات در نفس باشند .بنابراین بر مبناي مادیت نفس حيوانی در مرحله
آغازین ادراک ،الزم میآید انسان همانطور که با ادراک حسی ،بدن و قواي جسمانی خود را درمییابد،
نفس خود را نيز بهعنوان امري محسوس با حواس ظاهري درک کند حالآنكه شيخ قبالً ادراک ذات را
توسط حيوان به دليل همين ویژگی عدم تجرد نفس حيوانی منتفی دانست؛ بنابراین جاي این سؤال
باقی است که اگر نفس حيوانی امري است جسمانی و قواي حسی ظاهري و باطنی متولی درک امور
ماديِ جزییِ محسوس هستند ،به چه دليل دستشان از درک ذات در مرحله نفس حيوانی کوتاه است؟
به نظر میرسد این سؤال در فرض قول بر مادیت نفس ،یا هيچ جواب متقنی نداشته باشد و یا
باید علیا الطالق قائل به عدم ادراک نفس در مرحلۀ ادراک حسی و خيالی شد؛ اما بر فرض تجرد
نفس ،مسلماً در مرحلۀ ادراک حسی ،نفس نمیتواند متعلق ادراک قرار گيرد؛ زیرا ادرک حسی بر
برگرفتن صورت حسی از محسوس مادي مبتنی است بنابراین شامل نفس حيوانی مجرد نخواهد شد.

تالزم ادراک حسی و عقلی
همزمان با ادراک حسی ،قوۀ دیگري به نام قوۀ عقلی فعّال است و متعلّق فعل او همين دادههاي حسی
هستند و نه غير آن ،ولی نوع ادراک و توليد آن با ادراک حسی متفاوت است .به نظر ابنسينا موجودات
یا محسوساند یا معقول .نفس ،صورتهاي محسوس را بهوسيلۀ حواس و صورتهاي معقول آنها را
باواسطه صورتهاي محسوس آنها ،ادراک میکند؛ یعنی معقوليت آن صورتها را از محسوسيت آنها
بيرون میکشد(سليمانی ،1922 ،ص .)92به نظر ابنسينا هنگامیکه صورت امر محسوس توسط حس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« .1الحقّ هو أنّ النفس واحدة ولها قوی تنبعث عنها بحسب وجود القابل وأنّ هـذه الوجوه کالجزء من النفس التی کان فی األصل

الذی تولّد عنه البزر» .همچنين« :و يتضح من بعد أن النفس واحدة و أن هذه قوى تنبعث عنها فى األعضاء»(ابنسينا1919 ،هـ ج ،
ص.)82
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دریافت میشود ،صورتهاي غير محسوس موجود به همراه آن امر محسوس نيز توسط عقل یا همان
نوس در ارسطو درک میشود(قوام صفري ،192۱ ،ص .)2۱ابنسينا تصریح دارد بر انتزاع نامحسوس از دل
محسوس که مقارنت و تالزم ادراک معقول در ضمن محسوس را نشان میدهد« :زیرا تو و هرکس که
مستحق تخاطب است ،میدانيد که بر این محسوسات یک اسم واحد اطالق میشود که از باب اشتراک
لفظی صرف نيست ،مثل اسم انسان ،چراکه شما میدانيد صدق معنی انسان بر عمرو و زید به یک
معنی واحد موجود است پس این معنی موجود یا بهگونهاي است که حس به آن دست مییازد یا نه؛
پس اگر از دسترس حس دور باشد بهتحقيق ،تفتيش در محسوسات چيزي را بيرون کشيده که
محسوس نيست  ...بنابراین انسان ازآنجهت که واحد حقيقی است بلكه از حيث اصل حقيقتش که
کثرت در آن اختالف ایجاد نمیکند ،نامحسوس است؛ بلكه معقول صرف است»(ابنسينا ،1912 ،ص.)21
باآنكه اساساً ادراک در انسان با ادراک حسی آغاز میشود ،اما همواره ادراک عقلی به آن ضميمه شده
است و از بطن هر ادراک حسی جزئی ،قوه عقلی انسان مفاهيم ثانوي و انتزاعی کامالً غير حسی دیگر
را به طریق مالزمت استخراج و درک میکند؛ از طرفی در بندهاي پيشين گفته شد که ابنسينا تنها
شأن حاسه را احساس و نهایتاً ادراک حسی میداند و تمایزفهمی بين امور مشابه و مباین و نيز درک
خود احساس را به حس مشترک نسبت ميدهد که ادراک آنها توسط عقل یا وهم صورت ميگيرد .به
مدد اهميّت همين ادراک تمایز(که از قبيل همان استخراج نامحسوس از محسوس است) ،میتوان
کيفيت درک «خود» را بهعنوان یک ادراک ضروري مالزم نتيجه گرفت و از آن بحث کرد ،با این تقریر
که با نخستين تلنگر حسی ،توأمان با یک ادراک حسی مفرد و متضمن ادراک چيستی و هویت شیء،
انسان بیآنكه خود متوجه باشد ،مدرِک بودن خود و مدرَک بودن چيزي بيرون از «من» خود را
بهطورکلی و مبهم دریافته است .این امر حداقل ميزان ادراک «من» براي انسان در آغاز فرایند ادراک
حسی است؛ بنابراین ،نخستين فهم انسان از خود ،از پرتو درک غير حاصل شده و نوعی ادراکِ منِ
آگاه(نفس ناطقه مجرد در مرتبۀ بالملكه) اوست والغير .شيخ میگوید« :شعور به ذات به این است که
ذات را تعقل کنيم ،و تعقل هم مخصوص شیء مجرد است ،و حيوانات چون نفسشان مجرد نيست؛
بنابراین ذات خود را تعقل نمیکنند ،بلكه با قوۀ وهم آن را درک میکنند .شعور ذات بالفعل است
بنابراین مطلقاً دوام دارد و با اعتبار چيز دیگري نيست؛ و شعور به خودِ شعور امري است بالقوه که گاهی
هست و گاهی نيست»(همو1919 ،هـ الف ،ص.)28

ادراک ذات از قبیل علم است یا معرفت؟
براي روشنکردن نوع و کيفيت «خویشفهمی» انسان الزم است پيشتر اصطالحات حاوي معنی
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درک و دریافت از قِبل کاربرد آنها در مباحث مربوط ،ازنظر شيخ بهاختصار روشن شود.

 .1ادراک
ابنسينا براي ادراک گاهی از اصطالح حصول صـورت معلوم و نه خود معلوم در نفس استفاده
کرده(ابنسينا1919 ،هـ الف ،ص )28و گاهی هم از اصطالح تمثـل یـافتن حقيقـت آن در ادراککننده:
تمثل نيز به این معنی است که چيزي که مثل حقيقت شیء بوده و با آن مباین نيست در درون
ادراککننده نـقش ببندد(طوسی ،1929 ،ص .)918 ،911درهرحال معنی محصّل ادراک به این اعتبار معادل
همان تعریف علم حصولی معروف اذهان است که بر طبق آن صورت برگرفته از شیء خارجی در نفس
یا ذهن معلوم بالذات نفس است و با معلوم بالعرض خارجی مطابقت تام دارد« :معلوم حقيقی خودِ آن
صورتی اسـت که در ذهن تو نقش بسته ،امـا چيزي که این صورت صورت آن است معلوم بالعرض
اسـت»( ابنسينا1919 ،هـ الف ،ص 123و بينونتی بين آنها نيست و اال اساساً باب معرفت به خارج مسدود
خواهد شد(همان ،ص.)32
بنابراین ادراک که عبارت است از تحقق یافتن خود حقيقت شیء از آن حيث که درک میشود
(همو ،1911 ،ص ،)1۱1تا اینجا به معنی علم حصولی است که هم ادراک حسی و هم ادراک عقلی ذیل
آن قرار میگيرند(ابنسينا1919 ،هـ الف ،ص .)138در هردو گونۀ ادراک ،خودِ صورت با حقيقتش در نفس
و ذهن حاضر میشود و عيناً متعلق حقيقی درک قرار میگيرد(همو ،1911 ،ص)881؛ بنابراین میتوان
بهطورکلی نتيجه گرفت ازنظر شيخ اصطالح «ادراک» بهطور تخصصی انصراف دارد در معنی ادراک
حصولی صورت که بهطور ضمنی مساوقت دارد با تعقل و کليت .1این در حالی است که این معنی از
ادراک با فرض جسمانيت و جزئی بودن ادراک حسی و خيالی در نظر وي تعارض خواهد داشت اما
برفرض پذیرش تجرد نفس و قوا و اتحاد آنها ،نهتنها تهافتی الزم نمیآید بلكه معقول و کلی بودن
ادراکات حسی ضروري خواهد بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در این صورت الزم میآید تقسيم ادراک به حسی و عقلی از قبيل تقسيم شیء به خود و غير باشد .این اشكال منطقی درست
مثل اشكالی است که بر تقسيم منطقی مفهوم به کلی و جزئی در عين مساوقدانستن مفهوم با کلیبودن آن طرح شده است که در
مقام پاسخ به اشكال ،از باب تسامحبودن اینگونه تقسيم را به عنوان توجيه مسئله آورده و گفتهاند که تقسيم به اعتبار مصداق است
نه مفهوم بما انه مفهومٌ(مصباح یزدي1912 ،هـ ،ص)112؛ به نظر میرسد در رد اشكال وارد بر تقسيم شيخ نيز همين توجيه مناسب
باشد و تقسيم ادراک به حسی و عقلی از قبيل تقسيم به اعتبار متعلَّق آن دانسته شود نه ادراک بما أنه ادراکٌ.
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 .2علم و معرفت
ابنسينا در مواردي علم را ادراک حصولی صور معلومات در عقل تعریف کرده است(ابنسينا1919 ،هـ

الف ،ص )28و ضمن تفكيک ميان علم و معرفت میگوید براي تحصيل علم باید از فكر و عقلمان و
همچنين از اوليات استفاده کرد ،درحالیکه معرفت بدون فكر و تأمل براي انسان حادث میشود.
همچنين ،حس و تصورات حسی را علم به شمار نمیآورد« :لمیكن الحس علماً»(همو1919 ،هـ ج،
ص .)889ملكات و مهارتها نيز جایی در بحث یـقين تـصدیقی سينوي ندارند؛ بنابراین الزم میآید
تصورات جزئی و تصدیقات بدیهی از جنس معرفت باشند .این معارف نيز بهواسطه حس براي نفس
حاضر میشوند(همو1919 ،هـ الف ،ص .)28 ،89حس صرفاً راهی به سوي معرفت شیء است و نه علم
به آن»(همان ،ص)192؛ بنابراین ازنظر شيخ «علم» همان تعقل است و چون متعلَّق آن «کليات» است
پس میتوان گفت واژۀ «علم» در اندیشه سينوي صرفاً ناظر به تصدیق یقينی به امور کلی و ثابت
است همچنانكه براي درک و تصدیق به امور جزیی و متغير اصطالح «معرفت» را به کار میبرد(همو،
 ،1913ص .)112معرفت غير از علم و مقدم بر آن است و اگر علم مبتنی باشد بر معرفتی که خود
مبتنی بر حس و ادراک حسی است ،در این صورت ترتب و ابتناي هردوي آنها بر حس و ادراک
حسی نيز الزم میآید .صورتهاي معقول توسط عقل درک میشوند و درک عقلی همان «علم»
است که کلی و ثابت است؛ بنابراین تا اینجا معلوم میشود «ادراک حسی» منبع و مصدر «علم»
است و نمیتواند از قبيل آن باشد.
از طرفی براساس نظر شيخ ،مبنی بر اینكه صورتِ منطبع در نفس غير از صورتِ منطبع در حس
ظاهر ولی عين آن باشد(همو ،1919 ،ص )82و نيز اینكه ادراک ،تجرید صورت و ذهنی سازي آن
باشد(همو8111 ،م ،ص ،)81الزم میآید که بوعلی ادراک حسی به این معنی را از اقسام «علم» حصولی
بداند و این در حالی است که به نظر میرسد در ادراک حسی هرچند نفس ،فاعلِ انتزاع و مدرِک
صورت محسوس است ،اما انسان بهطور ارادي دخالتی در تحقق و یا کيفيت این انتزاع و ادراک
ندارد ،بلكه طبيعت نفس بهطور فطري اقتضاء کارکردي اینگونه دارد و ازاینرو انسان خود را در حال
فهم و درک درمییابد بیآنكه بداند در نفس او چه فرایندي طی شده است1؛ اما به نظر ابنسينا در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ابن سينا در فقراتی متفطن این دو گونه درک ناخودآگاه و درک خودآگاه انسان بوده است؛ اولی را با اصطالح شعور به ذات
(معادل علم حضوري نفس به خود) و دومی را با اصطالح شعور به شعور(معادل علم حصولی و عقلی به خود) نشان داده است؛ اما
تنها در مورد ادراک نفس بهطور ویژه از آنها بهره گرفته و تبيين معرفت شناختیاي از آنها ارائه نكرده است.
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«علم» اینگونه نيست و انسان با قصد و اراده به تفكر و چينش مدرکات میپردازد تا فهم دیگري
برایش حاصل شود« :تعليم و تعلم بر آنچه از طریق حس به دست میآیند ،اطالق نمیشوند و
چنانچه کسی چيزي را از طریق حس ،به دیگري عرضه کند و به او بنمایاند ،در این صورت ادراک از
محسوسی را به او افاده کرده که هيچ علمی به آن نداشته است؛ در این هنگام بهصرف آنچه شخص
عرضهکننده انجام داده است ،گفته نمیشود که چيزي به او یاد داده و به آنچه براي دیگري رخ داده
است ،گفته نمیشود که او چيزي یاد گرفته است»(ابنسينا 1919 ،هـ ج ،ص .)22به عبارتی شيخ تصورات
مفرد ادراکی حاصلشده از طریق ادراک حسی نظير تصورات ساده حاصلشده از طریق سمع را غير
تعليمی و تعلمی میداند که بهصورت دفعی و بهطور ویژه در مقدمات یقينی برهان و حصول حد
اصغر و اکبر ،بدون طلب(عقلی) براي انسان رخ میدهند(همانجا ،ص .)23ابنسينا در ضمن بحث
کيفيت تأليف مقدمات قياس و حصول نتيجه در برهان ،تفاوت معرفت و علم و درعينحال ابتناء علم
به معرفت را روشن میکند« :وقتی از طریق حس براي ما این معرفت حاصل شد که آن(شیء)
موجود است و انسان است ،بیآنكه مطلوب عقلی یا آموختنی باشد و به این معرفت ،علمی قرین
شود ،بدون قياس براي ما یک تأليف اقترانی حاصل میشود که شأنيت این را دارد تا بالذات علم
سومی را پدید آورد ،این علم که زید حيوان است .پس ،از جمع یک معرفت و یک علم براي ما علمی
حادث شد؛ اما معرفت آن بود که از حس آمده بود و علم ،آن بود که از عقل بود .معرفت ،فیالحال
حادث شد ولی عقل ،پيش از آن وجود داشت»(همان ،ص)18؛ پس علم ما از تصورات حسی مفرد که
خود از قبيل معرفت هستند ،آغاز میشود؛ اما حس تنها راهی به سوي علم است نه خود علم .بنابراین
مطابق تبيين ابنسينا از ادراک حسی و لوازم معرفت و علم میتوان بهطورکلی نتيجه گرفت که
مالک براي «علم» دانستن یک دانش عبارت است از حرکت فكري و ارادي انسان از مبادي غير
تعليمی و تعلمی؛ و مالک براي «معرفت» دانستن یک دانش ،بساطت ،غير فكري و ارادي و نيز
تعلمیبودن آن دانش است که دفعتاً براي نفس انسان حاصل میشود؛ بنابراین تمام

غيرتعليمی و
دریافتهاي حسی نفس ،از قبيل معرفت هستند .به همين جهت ابنسينا بدیهيات اوليه را از قبيل
معرفت دانسته است نه علم و بدیهی را به دانشی تعریف کرده است که از طریق فكر و استدالل
حاصل نيامده است و لذا معتقد است مبادي تصوري و تصدیقی برهان و اساساً معرفت بشر باید
معارفی بدیهی ،اولی و ضروري التصور و التصدیق باشند(همو1919،هـ ج ،ص)11؛ بنابراین ادراک حسی
بهعنوان ادراک پایهاي انسان ،آموختنی و آموزشدادنی نيست و در لحظۀ حصول ،هيچ قصد قبلی و
حرکت ارادي فكري براي تحقق آن وجود نداشته است .این ،همان ماهيت «معرفتیبودن» تصورات
حسی در تفكر سينوي است که خود نوعی دریافت حضوري تلقی میشود .از حس معرفت و از عقل
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علم حاصل میشود(ابنسينا1919 ،هـ ،ص)۱2؛ بنابراین از مجموع آراي شيخ این نتيجه حاصل میشود
که معرفت(تصورات و تصدیقات بدیهی) مبدأ علم است و از طریق حس و ادراک حسی پدید میآید و
ازآنجاکه ادراک حسی کامالً شخصی ،منحصر به هر فرد ،جزئی و مرتبط با محسوس مادي است،
قابليت تعليم و تعلم و انتقال عينی به دیگري را ندارد ،برخالف «علم» که آموختنی و آموزشی است
و از راههاي مختلف کسب میشود( همان ،ص.)21
اینک باید دید «خویشدریابی» انسان بر مبناي تعاليم شيخ از کدام نوع است و در چه مرحلهاي
اتفاق میافتد .شيخ در تبيين شعور به ذات میگوید که این شعور اوالً امري بسيط و حضوري است؛
ثانياً بدون هيچ واسطهاي اعم از آلت یا غير آن در ادراک براي انسان رخ میدهد .البته واسطه
نداشتن مستلزم آن نيست که ادراک ذات عندالحدوث مالزم و مقارن با هيچ ادراکی مثل فعل ذات
نباشد ،اما این تقارن و تالزم هم منافاتی با رتبۀ اول داشتن ذات براي درک ندارد« :شعور ما شعوري
است علیاالطالق ،به این معنی که هيچ شرطی بههيچروي در آن نيست و نيز شعور ما [به ذاتمان]
امري است دائمی نه اینكه گاهی باشد گاهی نباشد .ادراک بدن از طریق حس است که یا از طریق
دیدن و یا از طریق لمس حاصل میشود؛ بنابراین هر کس جایز دانسته است که از طریق حس بر
معرفت به ذات استدالل شود ،بر او الزم میآید که علیاالطالق ذات خودش را درک نكرده باشد،
بلكه به هنگام احساس بدن آن را دریابد»(همو1919 ،هـ الف ،ص1۱1ـ.)1۱1
بنابراین ازنظر وي ،اوالً موجود بودن نفس عين ادراکش نسبت به ذاتش خواهد بود(شعورنا بذاتنا هو
نفس وجودنا) چون نفس بودن نفس یعنی شاعربودن آن و چيزي پيش از وجود خودش اولویت ندارد
که مشعورٌ به نفس باشد؛ بنابراین شاعریت نفس نسبت به خود از قبيل ادراک عقلی نيست بلكه
دریافتی بسيط و بیواسطه از خود و توسط خود ذات است که در خودش درک میکند؛ بنابراین این
شاعریت نفس به خود از قبيل علم نيست .در مقام تأکيد شيخ از اصطالح غریزي براي این
خودآگاهی بسيط و غير فكري و ارادي انسان استفاده میکند و حيوانات را نيز در داشتن آن مشابه
انسان میداند« :شعور به ذات براي نفس امري است غریزي که همان وجود خود نفس است بنابراین
براي درک ذات به هيچ امر خارجی نياز نداریم ،بلكه خود نفس ذات همان چيزي است که با خودش
آن را درک می کنيم؛ بنابراین درست نيست که ذات موجود باشد اما «مشعورٌبه» نباشد زیرا شاعر به
ذات ،همان وجود خودش است نه چيز دیگري .و این تنها به انسان اختصاص ندارد بلكه تمام
حيوانات به همين نحو به ذوات خود شعور دارند (همان ،ص.)1۱1
ثانياً دليل شيخ بر وجود درک ذات ،از قِبل فعل ذات بود؛ و این همان چيزي است که در ادامه به آن
خواهيم پرداخت که هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات ،درک ذات مالزم و مقارن با درک شیء
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دیگري است که شيخ اینجا از آن با عنوان فعل ذات(احساس بدن) یاد کرد .ثالثاً از توضيحات شيخ
معلوم میشود که شعور به ذات که بیواسطه است و درونی و بسيط و اولی ،از قبيل معرفت است و
حس در اثبات آن همچنان طریقيت دارد(به قرینۀ نظر شيخ مبنی بر کشف ذات عند فعل الذات) اما
شعور به «شعور به ذات» یعنی آگاهی به خودآگاهی انسان ،یک درک ثانوي و مرکب است مبتنی بر
شعوري نخستين و نيز مقدماتی قبلی(از قبيل شعور به ذات و شعور به فعل ذات و تغایر آنها) و لذا
میتواند گاهی باشد و گاهی نباشد و تحققش مستلزم التفات خودآگاه نفس است به خالف شعور به ذات
که به تعبير شيخ ممكن است مغفول عنه براي خود نفس باشد؛ بنابراین این خودآگاهی ثانوي از قبيل
علم و ادراک عقلی است و به تعبير شيخ فعل عقل است(همانجا) و نحوه تحقق آن را باید در مرحله
نفس ناطقه و مراتب عقل در آن پی گرفت.

تحقق ادراک ذات در مرتبه نفس ناطقه
شيخ شأنيت و عملكرد نفس ناطقه در دو مرتبۀ نخست از مراتب تعقلش را چنين تحليل میکند :عقل
هيوالنی و بالملكه دو گونه احوال نفس هستند(ابنسينا ،1911 ،ص)913 ،91۱؛ عقل هيوالنی صرف
استعداد و قابليت پذیرش صور براي نفس است که در مرتبۀ آن حال نفس بهگونهاي است که هيچ
صورت ادراکی در آن وجود ندارد و از همۀ معقوالت و علوم نظري و بدیهی خالی است و صرفاً حامل
استعداد صور محسوسات و معقوالت است و ازاینجهت در خدمت عقل بالملكه قرار دارد(ابنسينا،
1919هـ ج ،ص .)91ابنسينا صریحاً عقل هيوالنی را قوهاي میداند که صرفاً استعدادي براي نفس
است در جهت تصور معقوالت و به همين جهت به آن عقل بالقوه و عقل هيوالنی گفته شده
است(همو1919 ،هـ ب ،ص )2۱که هيچ نوع ادراکی ندارد و مطلقاً استعداد محض براي دریافت صور
ادراکی است(همان ،ص .)29شاید به دليل همين نوع استعدادٌما بودن عقل هيوالنی براي نفس است که
ابنسينا در عنوان فصل مربوط به آن در کتاب مبدأ و معاد میگوید« :این فصل در بيان این است که
عقل هيوالنی بالقوه همان عالم عقلی است و نيز اینكه توسط عقل فعال به سمت فعليت از قوه خارج
میشود و دیگر اینكه عقل هيوالنی ،نخست عقل بالملكه میشود و سپس عقل بالفعل میشود و
سپس عقل مستفاد»(همو ،19۱9 ،ص)31؛ به عبارتی عقل هيوالنی در عينيت با دیگر مراتب عقل است
که تمام آن مراتب نيز نخست هيچ حيثيت فعليتی نداشتهاند و عقل هيوالنی بودهاند .عقل هيوالنی
در نخستين مرحلۀ خروج از قوه و عدم فعليت محض ،عيناً به عقل بالملكه تبدیل میشود و هكذا تا
عقل مستفاد؛ بر همين نگاه و مبناست که شيخ میگوید اوالً هيوالنی و بالملكه بودن دو حالت و
گونۀ وجود نفس هستند که با پيدایش آنها در واقع نفس ناطقه هم موجود شده است؛ زیرا در عنوان

فرایند خویشفهمی انسان در نظر ابنسينا 119 

پيشين گفته شد که شيخ تصریح دارد بر اینكه موجودیت نفس عين شاعریت است؛ بنابراین اگر نفس
از نوع ناطقه باشد موجودیتش در عينيت با تعقل کردنش خواهد بود؛ پس جوهر قابل براي معقوالت
و متصرف در مملكت بدن ،نفس ناطقه است و عقل هيوالنی صرفاً تهيّئ است براي نفس
ناطقه(ابنسينا ،1911 ،ص )31و ثانياً خروج عقل هيوالنی از قوه و رفتن به سمت فعليت و بالملكه شدن
به معنی ابطال قوه نيست بلكه استكمال است و عقل هيوالنی در ضمن دیگر مراتب کمالی بعدي تا
پایان حيات نفس وجود خواهد داشت؛ به همين دليل شيخ میگوید نخستين چيزي را که عقل فعال
در عقل هيوالنی ایجاد میکند عقل بالملكه است و نگفت عقل هيوالنی را به سمت عقل بالملكه
میبرد(همو ،19۱9 ،ص.)31
عقل بالملكه مرتبه درک مقدمات اوليه یا اولی است(همو ،1913 ،ص)999؛ بنابراین همانطور که با
تحقق صورت حسی بالفعل در فرایند ادراک حسی ،حس بالقوه تبدیل به حس بالفعل میشود،
همچنين با تحقق بالفعل صورت معقول ،عقل بالقوه(هيوالنی) نيز بالفعل(بالملكه) میشود(همو،
1312م ،ص .)۱۱با فعليت عقل بالملكه ذهن نيز ساخته میشود؛ زیرا تمام صور معقول بهمحض
پيدایش ،ظرف خود را با خود پدید میآورند .ذهن براي نفس قوهاي زمينهساز است که نفس را در
کسب حدود و آراء یاري میرساند(همو1919 ،هـ د ،ص .)82۱به تعبير شيخ ذهن مرتبهاي از نفس انسان
و ظرف ادراک مفاهيم ،معانی و صور ذهنی است ،اما نه از آن ظروفی که خود مستقل و جداي از
مظروفش تحقق داشته باشد بلكه وجودش عين خود مظروفش یعنی همان مفاهيم و معانی است.
ابنسينا در تعریف کلی و اجمالی خود از ذهن ،آن را قوهاي اعدادي در جهت کسب معلومات براي
نفس معرفی میکند(همو ،1913 ،ص.)1۱2

«خویش» فهمی از نخستین معانی ادراکی نفس
با لحاظ و ابتناء به همه مقدمات پيشين اکنون میتوان تصویري از چگونگی فرایند طبيعی
شكلگيري مفاهيم را در انسان ارائه کرد :اوالً ثابت شد که انسان در مرحله عقل هيوالنی هيچ علمی
به معنی درک حصولی خودآگاه از ذات خود و غير خود ندارد؛ بنابراین نخستين مدرکات نفس ناطقه
یعنی صور عقلی برآمده از حس یا وهم یا خيال مربوط به عقل بالملكه هستند؛ ثانياً به نظر میرسد
در هر مقطعی که ساختار دستگاه ادراکی انسان حيات بالفعل خود را با ادراک حسی آغاز میکند،
نخستين اتفاقی که براي آن رخ میدهد این است که آنچه را تا پيش از آن لحظه با آن تماس حسی
داشته ولی درکش نمیکرده است ،با یک تلنگر حسی ،درک میکند .مسلماً نفس صورت علميه
محسوس را آنگونه که هست درمییابد هرچند هنوز نمیداند این چيست؛ زیرا خود آن نخستين
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مدرَک است و پيش از آن ادراکی نيست که چيستی این محسوست را براي انسان روشن کند؛
بنابراین نفس ،در همين ادراک حداقلی و اجمالی ،بیآنكه بداند ،دریافته است آنچه در ذهن دارد
«براي او» پدید آمده است .به عبارتی انسان فعل نفس خود را درمییابد و درک فعل نفس بودن،
خود متضمن درک خود نفس بهعنوان فاعل شناسا است و این موضوع پيش از این از ابنسينا در
بحث شعور به ذات نقل شد .همين امر و اصل ادراک ،چنانكه دقت شود ،فرع تحقق دو شیء و
تحقق «تمایز» بين آن دو و ادراک این تمایز از سوي نفس آدمی است:
« .1مدرَک محسوس بالذات»،
« .8من» مدرِک(ابنسينا ،19۱9 ،ص118ـ.)119
بر اساس آنچه ابنسينا بهعنوان مبنا در ادراک پذیرفته است ،مادامیکه قواي حسی انسان با تأثير
از محسوس بيرونی فعال نشود ،اساساً ادراک حسی رخ نداده است و بهتبع آن دستگاه ادراکی عقلی
انسان نيز هرگز فعال نخواهد شد و این انسان هرگز از مرتبه عقل هيوالنی خارج نخواهد شد و
ازاینرو هيچگونه درک بالفعلی نه از خود و نه از غيرخود نخواهد داشت .بر همين مبنا ،به نظر
میرسد باید ادراک انسان نسبت به «خود» را در مرتبه نفس ناطقه ادراکی تبعی دانست که پس از
نخستين تلنگر حسی خارجی و فعالشدن دستگاه ادراکی حسی و ادراک عقلی متناظر با آن محسوس
خارجی پدید می آید به گونه اي که ادراک «خود» در مرتبۀ نفس حيوانی و احساس ،گرچه بر
هرگونه حس و دریافت و فعل نفس تقدم رتبی دارد ،اما در مقام اثبات ،مقارن و مالزم دریافت حسی
یا فعل نفس است لذا بدون فرض وجود هيچ فعل یا دریافت یا انفعالی از سوي نفس ،هيچ دليلی
براي وجود خود نفس هم نخواهيم داشت همچنانكه به تعبير شيخ موجودیت نفس عين شاعریت آن
است و اگر شاعریت نفس احراز نشود وجود نفس نيز قابل اثبات نخواهد بود .از طرفی چون نفس از
لحظۀ شعور به خود که همان لحظۀ فعليت احساس بوده است ،دائماً بودن خود و احوالش را حس
میکند؛ بنابراین دائماً در حال فعل و شاعر به ذات خود است اما تعقل ،التفات خاص عقل به این
شاعریت نسبت به خود است؛ پس مادامیکه التفات ارادي هست تعقل ذات نيز وجود دارد و در غير
آن نه .شيخ در مباحثات میگوید« :و ليس عقلنا يعقل ذاته دائماً ،بل نفسنا دائمة الشعور بوجودها [فإن
كانت تعقل بالفعل شيئا غير ذاتها كانت دائمة الشعور] بأنها تعقل ما دامت تعقل»(همو ،1911 ،ص.)122

از دیگر مواردي که ابنسينا بهوضوح از درک ذات انسان توسط خودش سخن گفته است فرض
انسان معلَّق است .اینک باید مبانی نظري شيخ را با فرض این برهان مقابله کرد تا معلوم شود
خویشفهمی انسان با مدعاي وي در برهان مذکور سازگار است یا خير.
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ابن سينا این برهان را براي اثبات بداهت درک نفس طرح کرده است و در واقع تأکيدي بر علم
حضوري نفس به خود است که در آن وساطت هر آلتی ازجمله بدن یا صور ذهنی منتفی است .او
میخواهد در یک «فرض» ذهنی خود را تصور کنيم ،درحالیکه تمام اجزاء بدن از هم مجزا و منفک
است ،هيچیک از آنها را درک نمیکنيم و در هوایی کامالً معتدل معلق و رها شدهایم؛ در این فرض
بااینكه هيچ امري خارج از خود را درک نمیکنيم و از بدن نيز غافل هستيم ،درعينحال از درک ذات
خود غافل نيستيم و «من» درونی خود را درمییابيم .شرطی که ابنسينا در این فرض لحاظ کرده
است این است که انسان معلق مفروض از ابتداي خلقتش هم از جهت عقل و هم نفس از سالمت
کامل برخوردار است(همانجا)؛ فرض فوق بهخوديخود هيچ استبعادي ندارد و محذوري الزم نمیآورد
و شاید از آن بتوان هر مطلوبی را اثبات کرد اما نه در تمام مقاطع تكوّن دستگاه ادراکی انسان .فرض
تجرید حواس ،اگر ناظر به نخستين تجربه حسی باشد ،به این معنی خواهد بود که یا اساساً حواس به
فعليت نرسيدهاند و حاسه محسوس را حس نمیکند ،هرچند با آن تماس دارد که در این صورت اصالً
احساسی و فعلی براي ذات پدید نمیآید و ازاینرو هيچ راهی براي قضاوت در مورد وجود یا عدم
نفس نمیتوان داشت بهویژه آنكه شيخ موجودیت نفس را عين شاعریت دانست؛ و یا اینكه حاسه در
سالمت است و میتواند محسوس را حس کند ،اما مطابق فرض شيخ در برهان مذکور حاسه را
منفرج باید فرض کرد پس هيچ تماسی با محسوس ندارد یا اگر دارد چون منفرج از نفس است راهی
براي انتقال صورت به نفس حيوانی نخواهد داشت؛ در این صورت بازهم دریافت و احساسی بهعنوان
«فعل من» براي نفس پدید نمیآید و ازاینرو معلوم نيست نفسی هم وجود داشته باشد ،چه رسد به
اینكه شاعر بر خود باشد .بنابراین در فرض تجرید قوا از نفس که ناظر به نخستين تماس حسی باشد
درک ذات براي انسان معلق اثبات نمیشود؛ چون اساساً در این فرض ادراک آغاز نمیشود و نفس بر
فرض موجودیت کماکان بالقوه میماند؛ اما اگر فرض تجرید از قواي حسی و اجزاء بدنی ناظر به هر
مقطعی از تكوّن انسان ،بعد از نخستين تلنگر حسی و دریافت صورت محسوس توسط نفس باشد،
ازآنجاکه اصل شعور به ذات بهتبع احساس محسوس و مالزم با آن شكل گرفته است ،برفرض
تجرید قوا ،قابليت درک خودآگاه از آن بدون اعضاء بدن و قواي نفس ،در عقل بالملكه وجود دارد؛
زیرا در مرتبه نفس حيوانی که شعور به ذات بهعنوان مدلول التزامی فعل ذات ثبوت دارد ،همانجا
صورت خيالی آن در قوۀ خيال و سپس معقول آن در عقل بالملكه محقق میشود؛ بنابراین در این
حالت ،فرض برهان امري است معقول و امكان تحققپذیر بودن آن در جاي دیگر بررسی شده
است(آهنچی ،انواري ،1931 ،ص.)39 -13
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نتیجهگیری
« .1خویشفهمی» به معنی شعور به ذات امري بسيط و از قبيل معرفت (نه علم) است؛ زیرا علم
حاصل حرکتی فكري از مبادي به سمت مطلوب است ،حالآنكه پيش از نخستين ادراک حسی که
متضمن درک نخستين محسوس بالذات و ذات مدرِک هست ،هيچ معرفت و ذهن و مفهومی وجود
ندارد که مبدأ حرکت فكري قرار گيرد.
 .8فهم ذات بهعنوان یكی از نخستين معارف نفس ،از بدیهيات اوليه و غيرقابلتعليم و اثبات
است؛ زیرا بهمحض تحقق نفس ،باید شعور نفس به ذاتش محقق باشد که آن نيز از پس نخستين
فعل نفس حاصل میشود؛ بنابراین پيش از شعور ذات ،درکی براي نفس نيست تا به کمک آن ،شعور
به خودش را اثبات کند.
 .9نخستين معارفی که مستقيماً وابسته به ادراک حسی انساناند دو تا هستند؛ الف ـ محسوس
بالذاتِ مرتبط با قوۀ حسی مربوطه(علی االجمال)؛ ب ـ شعور به ذات؛ بنابراین اولی االوائل معارف
انسان ،هویت فهمی ذات خودش خواهد بود(من ،من است).
 .9شعور به ذات و بهتبع آن علم به ذات ،تنها از فرض وجود فعل نفس قابل احراز به داللت التزام
خواهد بود؛ زیرا فعل من مستلزم درک من قبل و دستکم ضمن فعل است و لذا شعور به ذات مالزم
با نخستين احساس و علم به آن نخستين معقول عقل بالملكه است.
 .2درک ذات بهطور آنی و خارج از زمان اتفاق میافتد؛ تمام فرایند تدریجی ادراک ،امري پيشينی
و مربوط به احساس و فرایند فيزیولوژیک آن است که جنبه مقدمی داشته و حاوي درک نيست .در
انتهاي فرایند صحيح و کامل انتقال پيام هاي حسی به نفس ،درک ذات دفعتاً واقع میشود وگرنه
مستلزم تدریج خواهد بود ،حالآنكه شعور به ذات ،امري بسيط است که به محض موجودیت نفس و
فعلش محقق میگردد؛ بنابراین معرفتی است دائمی درست بر خالف تعقل ذات که از قبيل علم به
شمار آمده و ممكن است گاهی باشد و گاهی نباشد.
 .۱طبق مبانی نظري ابنسينا در باب علم و معرفت و نيز مراتب عقل ،الزم میآید انسان در
مرحله عقل هيوالنی که قواي حسی فعال نشدهاند و هيچ ادراک عقلی در آن موجود نيست ،مشمول
فرض حال انسان معلق سينوي قرار گيرد؛ زیرا پيش از آن ادراک حسی قابل فرض است ،ولی ادراک
ذات تحقق ندارد و این خلف است؛ بنابراین محل صدق فرض انسان معلق ناظر به مرحله عقل
بالملكه و پس از آن است؛ زیرا در نخستين ادراک حسی(و برفرض اتحاد نفس و قواي آن) و با
حدوث عقل بالملكه که مبتنی به احساس است ،معرفت ذات اتفاق افتاده و در خيال و سپس عقل
بالملكه باقی است ولو حواس مختل یا منحل شوند.
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