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چکیده
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مقدمه

ازنظر حکما نفس انسان دارای قوای متعددی است که بهطور کلی ،به سه دستۀ نباتی،
حیوانی و انسانی تقسیم میشوند .شریفترین این قوا ،قوۀ عاقله است و از این روی،
ادراکات آن نیز شریفتر از دیگر ادراکات قلمداد میشود .قوۀ عاقله یا نفس ناطقه ،فصل
ممیز انسان از دیگر انواع حیوانی است و به همین جهت ،انسان را عبارت از حیوان ناطق
تعریف کردهاند .درمیان فالسفۀ مسلمان ،ابنسینا و مالصدرا دربارۀ قوۀ عاقله و ادراکات
عقلی ،بهصورتی مفصل بحث کردهاند .ازجمله مسائل مهم و قابل ذکر دربارۀ ادراکات
عقلی ،موارد ذیل را میتوان مطرح کرد :با توجه به اینکه ابنسینا و مالصدرا برسر تجرد
قوۀ عاقله و ادراکات عقلی توافق دارند و معتقدند ادراکات عقلی از آالت و حواس ظاهری
و باطنی بدنی بینیاز است (ابنسینا1953 ،م ،ج ،2 .ص9 .؛ صدرالدین شیرازی1422 ،ق،
ص251 .؛ صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،8 .ص ،)293 .بدن چه نقشی در پیدایش
ادراکات عقلی دارد؟ آیا ازنظر این دو حکیم ،بدون بدن و آالت منطبع در آن ،پیدایش
ادراکات عقلی امکانپذیر است؟ دیدگاههای ابنسینا و مالصدرا دربارۀ کیفیت نقش بدن در
ادراکات عقلی ،چه اشتراکها و اختالفهایی با یکدیگر دارد؟ اگرچه درخصوص کیفیت
تعقل ازمنظر این دو حکیم ،مقاالت و رسالههای متعددی نگاشته شده ،بررسی و تحلیل
نقش بدن در پیدایش ادراکات عقلی برای اولین بار ،در پژوهش حاضر صورت گرفته
است .در این نوشتار ،ابتدا مقدمات مربوط به مسئله تبیین و سپس به سؤالهای مطرحشده
در این حوزه پاسخ داده شده است.
 .1حقیقت نفس و بدن و رابطۀ آنها

بدن بهمعنای جوهری جسمانی (دارای ابعاد ثالث) است که نفس به آن تعلق دارد و در آن
تصرف میکند .تعاریفی که دربارۀ نفس بیان شدهاند ،با توجه به حیثیت تعلقی نفس به بدن
پدید آمدهاند و از این روی ،وقتی از بدن سخن گفته میشود ،حیثیت تعلقی نفس به بدن،
موردنظر است (صدرالمتألهین1981 ،م ،ج ،8 .ص .)6 .از آنجا که ارسطو ،ابنسینا و دیگر
فالسفۀ مشائی منکر عالم مثال بودند ،به وجود بدن مثالی نیز اعتقادی نداشتند؛ اما درمقابل،
مالصدرا با اثبات عالم مثال ،وجود بدن مثالی را پذیرفته است (صدرالمتألهین1981 ،م ،ج.
 ،9ص .)281 .بدن بهمعنای جوهر جسمانیای که متعلق نفس است ،شامل بدن مثالی
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(متعلق بالذات) و بدن عنصری (متعلق بال َعرَض) ،هردو میشود؛ زیرا بدن مثالی نیز دارای
ابعاد ثالث است و در تعلق نفس قرار دارد؛ اما مقصود از بدن در این مقاله ،جسم خاکی یا
همان بدن عنصری است؛ نه بدن مثالی.
چنانکه میدانیم ،ارسطو و فیلسوفان اسالمی ،قائل به حدوث نفس با حدوث بدن بوده
(ابنسینا1417 ،ق ،ص308-306 .؛ صدرالدین شیرازی ،1363 ،ص )536 .و نفس را از ابتدا
موجودی متعلق به بدن دانستهاند .حال برخی همچون معلم اول و شیخالرئیس نفس را
روحانیالحدوث (ابنسینا1404 ،ق-الف ،ص408 .؛ صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،3 .ص.
 ،442ج ،9 .ص )112 .و بعضی همچون صدرالمتألهین آن را جسمانیالحدوث بهشمار آوردهاند
(صدرالدین شیرازی ،بیتا ،ص.)170 .
طبق دیدگاه شیخالرئیس ،نفس و بدن دو موجود مختلف ،ولی وابسته به یکدیگرند که
قرینبودن آنها با هم موجب تأثیروتأثرشان بر یکدیگر میشود .برخی اموری که در نفس
حادث میشوند ،بر بدن اثر میگذارند و برخی اموری که درحیطۀ بدن رخ میدهند،
موجب پدیدآمدن اثری خاص در نفس میشوند؛ مثالً حدوث ترس و شادی در نفس،
سبب بروز حالتی خاص در رنگ چهره و بدن میشود یا توهم راهرفتن روی شاخهای که
در هوا قرار دارد ،لرزشی را ایجاد میکند که اگر فرد توهم داشته باشد که روی شاخهای
واقعشده برروی زمین راه میرود ،آن لرزش ایجاد نمیشود؛ همچنین برخی توهمات،
سبب تغییر مزاج و زرد یا سرخشدن صورت انسان میشوند و گاه این تأثیرات بهقدری
زیاد است که بدن دچار سوءمزاج و مرض میشود (ابنسینا ،1375 ،ص.)159 .
درمقابل ،صدرالمتألهین با بیان نظریۀ اصالت وجود و بسطدادن آن به همۀ موجودات
هستی ،معتقد به وجود وحدت نفس و بدن است .او همانگونه که درخصوص ماده و
صورت ،جوهر و عَرَض ،و ذات و صفات ،از وحدت و اتحاد آنها سخن گفته و ثنویت را
ازمیان برداشته ،دربارۀ نفس و بدن نیز دوگانگی آنها را نپذیرفته است (صدرالدین
شیرازی1981 ،م ،ج ،9 .ص .)107 .ازنظر وی نفس و بدن دو مرتبه از مراتب وجود
واحدند و تعدد مراتب به یگانگی آنها لطمهای نمیزند؛ بر این اساس ،تعامل نفس و بدن
با یکدیگر ،تنگاتنگ و شدید است .بدن در حدوث نفس و اینکه نفس در چه زمانی و
چگونه حادث شود ،مؤثر است و مزاج حاکم بر بدن یا تعین خاص بدنی بر چگونگی
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حاالت نفسانی تأثیر بسیار دارد .بدون بدن ،انجامدادن برخی فعالیتهای نفسانی ،میسر
نخواهد بود .درواقع ،بدن ابزار فعالیت نفس است .نفس فعالیتهای خود را با بدن در نشئۀ طبیعی
حیات انجام میدهد و بدین منظور ،هریک از اعضا مستقیم یا غیرمستقیم در انجامدادن فرایند
عمل بهکار گرفته میشوند .بدن نقشی اساسی در ملکات نفسانی دارد؛ بدین صورت که با
تکرار افعال ،سبب ایجاد ملکات نفسانی میشود (صدرالمتألهین ،بیتا ،ص.)167 .
 .2مراتب ادراک ازمنظر فیلسوفان اسالمی

علم و ادراک ازدیدگاه بیشتر فالسفه ،مشتمل بر چهار نوع ادراک حسی ،خیالی ،وهمی و
عقلی به شرح ذیل است:
مرتبۀ اول ،ادراک حسی :در اینگونه ادراک ،صورت و ماهیت شیئی که در خارج
موجود شده و همراه ماده و عوارض خاص خود تشخص یافته است ،از مادۀ خود جدا و
همراه با لواحقش در قوهای از قوای مدرکۀ ظاهری حیوان حاصل میشود؛ مشروط بر آنکه
بین قوۀ مدرکه و آن صورت ،ارتباط برقرار باشد؛ بهطوری که درپی غایبشدن شیء
محسوس ،ادراک حسی نیز وجود نداشته باشد؛ بنابراین ،در ادراک حسی ،سه شرط وجود
دارد :نخست ،حضور ماده؛ دوم ،اکتناف لواحق و عوارض؛ سوم ،جزئیبودن مُدرَک.
مرتبۀ دوم ،ادراک خیالی :در اینگونه ادراک ،شرط اول ادراک حسی ،یعنی ارتباط با
ماده وجود ندارد؛ ولی اکتناف به عوارض و جزئیبودن وجود دارد؛ بنابراین ،ادراک خیالی
در مرحله و مرتبهای باالتر قرار میگیرد و از این روی ،نزع و انتزاع در آن اشد است
(ابنسینا ،1379 ،ص347-345 .؛ صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،3 .ص)360 .؛ البته
برخی این تفاوت را موجب اختالف ماهوی ادراک خیالی با ادراک حسی ندانسته و این دو
نوع ادراک را یکسان محسوب کردهاند (طباطبایی1981 ،م ،ج ،3 .ص.)362 .
مرتبۀ سوم ،ادراک وهمی :در اینگونه ادراک ،نزع و انتزاع کاملتر میشود؛ بدین صورت که
معنای وهمی ،خالی از عوارض حسی و خیالی است و تنها خصوصیت جزئیبودن را دارد .در
ادراکات وهمی ،معانی جزئی نظیر عداوت ،محبت و نفرت ادراک میشوند که قابلیت
محسوسشدن در خارج را ندارند (صدرالمتألهین1981 ،م ،ج ،3 .ص)360 .؛ بنابراین ،امور
متوهم ازنوع جزئیاند؛ ولی چون دو شرط ارتباط با مادۀ خارجی و اکتناف به عوارض را
ندارند ،نزعشان اکمل از ادراکات حسی و خیالی است .صدرالمتألهین در بعضی عبارات
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خود ،ادراک وهمی را نوعی مستقل از ادراک عقلی بهشمار نیاورده و وهم را عقل ساقط از
مرتبۀ اعال دانسته است (صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،3 .ص.)362 .
مرتبۀ چهارم ،ادراک عقلی :در این مرحله از ادراک ،هرسه شرط ارتباط با مادۀ خارجی،
اکتناف به عوارض و جزئیبودن وجود ندارد (ابنسینا ،1363 ،ص103 .؛ صدرالدین
شیرازی1981 ،م ،ج ،3 .ص)361-360 .؛ از این روی ،ادراکات عقلی در مرتبهای باالتر
نسبتبه ادراکات حسی ،خیالی و وهمی قرار دارند و دارای شمول و کلیت هستند.
ازنظر ابنسینا ازمیان این چهار نوع ادراک ،فقط ادراک عقلی بدون جسم و مستقیماً
توسط نفس صورت میگیرد و در تمام ادراکات دیگر ،جسم نقشی اساسی ایفا میکند
(ابنسینا ،1379 ،ص349 .؛ ابنسینا ،1363 ،ص .)115 .در ادراکات حسی ،آالت و قوای
ظاهری همچون چشم ،گوش ،بینی ،زبان و پوست ،نقطههای آغازین و اصلی هستند؛
همچنین اعصاب و مغز نقش انتقالدادن ،ذخیرهکردن و تجزیهوتحلیل این صور محسوس
را برعهده دارند .در ادراکات خیالی و وهمی نیز اگرچه آالت حسی مستقیماً دخیل نیستند،
مغز و سیستم عصبی ،نقشی اساسی در ذخیرهکردن و تجزیهوتحلیل این ادراکات ایفا
میکنند؛ بر این اساس ،ازنظر ابنسینا تمام ادراکات حسی ،وهمی و خیالی ازنوع مادی
هستند و تنها ادراک عقلی و صور متعلق به آن ،مجرد و مربوط به نفساند که جسم
مستقیماً در آن اثری ندارد.
براساس مبانی حکمت متعالیه ،اگرچه نقش مقدمبودن بدن در فرایند این ادراکات،
موردپذیرش است ،تمام صور علمی جزئی و کلی ،اعماز محسوس ،متخیل ،موهوم و
معقول ،اموری مجرد از ماده هستند که خارج از بدن و توسط نفس ادراک میشوند
(صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،3 .ص 345 .و  )485-475و همۀ فعلوانفعاالتی که در
جسم رخ میدهد ،مربوط به زمینهسازی و حیثیت اعدادی پیدایش این ادراکات است.
 .3ادراکات عقلی و چگونگی حصول آنها

ازنظر ابنسینا فصل ممیز بین انسان و دیگر حیوانات ،قوهای جوهری است که انسان
بهوسیلۀ آن میتواند کلیات را درک کند .این قوه ،عقل هیوالیی یا نفس ناطقه نام دارد
(ابنسینا ،1400 ،ص .)263 .مراد از قوۀ عاقله در اینجا آن جنبه از نفس است که مُدرِک
کلیات تصوری و تصدیقی قلمداد میشود و غایت آن ،اعتقاد به حق یا باطلبودن مُدرَکات
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است که اصطالحاً آن را عقل نظری مینامند (ابنسینا1418 ،ق ،ص11 .؛ ابنسینا،1363 ،
ص .)96 .ادراک عقلی نیز بهمعنای حصول صورت معقول نزد قوۀ عاقله است (ابنسینا،
 ،1371ص.)299 .
یکی از مهمترین خصوصیاتی که قوۀ عاقله را از دیگر قوا متمایز میکند،
غیرجسمانیبودن آن است (ابنسینا ،1363 ،ص .)104 .ابنسینا برای اثبات تجرد ادراکات
عقلی ،ادلۀ مختلفی را بیان کرده است (ابنسینا1404 ،ق-ب ،ص .)60-59 .از دیگر
خصوصیات قوۀ عاقله این است که هیچیک از اصناف حرکت در آن وجود ندارد (ابنسینا،
 ،1379ص )624 .و ادراکات آن نیز بهوسیلۀ آالت جسمانی صورت نمیگیرد (ابنسینا،
1953م ،ج ،2 .ص .)9 .مالصدرا هم قوۀ عاقله و ادراکات عقلی را مجرد از ماده دانسته و
ادلهای را برای اثبات تجرد ادراکات عقلی ذکر کرده است (صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج.
 ،8ص)330-260 .؛ بنابراین در این مبحث که قوۀ عاقله و ادراکات عقلی ،مجرد از ماده
هستند ،ابنسینا و مالصدرا با یکدیگر اتفاقنظر دارند؛ اما دیدگاه آنها دربارۀ چگونگی
حصول ادراکات کلی و کارکرد قوۀ عاقله در تعقل با هم متفاوت است .برای شناسایی نقش
بدن در پیدایش ادراکات عقلی باید ابتدا کارکرد این قوه ازنظر این دو حکیم بهصورت
تطبیقی بررسی شود.
 .1-3تعقل ازنظر ابنسینا

بهاعتقاد ابنسینا موجودات دو قسماند :نخست ،آنهایی که در وجودشان ذاتاً معقولاند؛
دوم ،آنهایی که ازنظر وجود ،ذاتاً محسوساند .قسم اول ،موجوداتی هستند که وجودشان
خالی از ماده و لواحق ماده است و ذاتاً معقولاند؛ زیرا محتاج عملى نیستند که بهوسیلۀ آن،
معقول شوند .چنین موجوداتی ممکن نیست محسوس باشند؛ اما موجودات قسم دوم،
مختلط با ماده و لواحق ماده هستند و وجودی محسوس دارند و درعین حال ،عقل با
تجریدشان از ماده و لواحق ماده ،آنها را بهنحوى درنظر مىگیرد که معقول مىشوند
(ابنسینا1405 ،ق ،ج ،3 .ص)222-221 .؛ بر این اساس ،ادراکات قوۀ عاقله ازحیث متعلق،
بر سه دسته تقسیم میشود:
الف) متعلَق ادراک قوۀ عاقله ،موجودی ذاتاً معقول است و آن ذات خودش است .در
چنین ادراکی بهاعتقاد ابنسینا چون قوۀ عاقله مجرد از ماده است ،بهوسیلۀ علم حضوری و
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بدون واسطه ،خود را ادراک میکند و در ادراک ذات به آلت نیازی ندارد (ابنسینا،1363 ،
ص )105 .و از این جهت ،انسان با حیوانات متفاوت است؛ زیرا نفوس بهسبب
غیرمجردبودن ،ذات خود را تعقل نمیکنند؛ بلکه توسط قوۀ وهم ،ذاتشان را ادراک میکنند
(ابنسینا1404 ،ق-ب ،ص.)82 .
ب) متعلق ادراک عقلی ،موجودی ذاتاً معقول است و این موجود غیراز ذات نفس
است؛ مانند آنکه نفس به نفوس مجرد دیگر یا موجودات مجرد عقلی علم پیدا کند .در این
صورت نیز ادراک صورت معقول به تقشیر و تجرید نیازی ندارد؛ زیرا ذاتاً معقول است؛ اما
نفس باید بهحسب کماالتی که کسب کرده است ،استعداد پذیرش صورت عقلی از عقل
مجرد را پیدا کند تا صورت عقلی بر آن افاضه شود.
ج) اگر متعلَق ادراک ،موجودی ذاتاً محسوس باشد ،مراحلی برای ادراک وجود دارد.
طبق نظر ابنسینا در این حالت ،ادراکات عقلی همواره در ادراکات جزئی ریشه دارند؛
بدین صورت که پساز تجرید و تقشیر صورتهای حسی بهوسیلۀ قوه متخیله و وهم و
سپس ذخیرهشدن آنها در قوۀ خیال و حافظه ،قوۀ عاقله با استخدام قوۀ وهم و مفکره،
تصرفاتی در این صورتها انجام میدهد که نفس ،مستعد پذیرش صورتهای عقلی از
عقل فعال میشود (ابنسینا ،1375 ،ص .)88 .صورت معقول حاصلشده ،تعینات و
عوارض افراد خارجی را ندارد و حد مشترک بین آنهاست؛ از این روی ،کلی و قابل
صدق بر کثیر خواهد بود (ابنسینا1404 ،ق-ب ،ص.)127 .
این مسئله که نفس با تقشیر و تجرید صورتهای خیالی به ادراکات عقلی دست
مییابد ،بدان معنا نیست که خود جزئیات از خیال به عقل انتقال پیدا کنند یا معانی کلی
موجود در افراد خارجی ،فینفسه مجرد باشند و همانند خودشان را در نفس ما پدید
آورند؛ بلکه همانگونه که حدود وسطی در قیاس ،نفس را برای پذیرش نتیجه آماده
میکند ،مطالعه و تفکر دربارۀ جزئیات نیز سبب میشود نفس مستعد آن باشد که ازطریق
اتصال به عقل فعال ،صورتهای عقلی بر آن افاضه شود (ابنسینا1417 ،ق ،ص-321 .
.)322
ابنسینا تنها در علم مجردات به ذاتشان ،قائل به اتحاد عاقل و معقول است (ابنسینا،
 ،1375ص )90 .و اتحاد عاقل با معقول در علم به غیر را محال میداند؛ همچنین تصریح
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میکند که اتصال با عقل فعال بهمعنای اتحاد با آن نیست؛ بلکه مراد این است که
صورتهای عقلی توسط عقل فعال به نفس انسان افاضه میشود (ابنسینا ،1375 ،ص.
 .)129در اینجا اگرچه مفیض صور عقلی ،عقل فعال است ،تصرفات و تقشیر صور خیالی
و وهمی سبب میشود استعدادی بهدست آید که عقل فعال صورت متناسب با آن را افاضه
کند؛ بنابراین ،استعدادهایی که حاصل تصرف در ادراکات جزئیاند ،مخصِّص و متعین آن
هستند که چه صورت علمیای قابلیت دریافت و افاضه را دارد (ابنسینا ،1375 ،ص)88 .؛
همچنین اگرچه صورتهای عقلی خصوصیات و عوارض جزئی را ندارند ،ازلحاظ ذات و
ماهیت ،مطابق با محسوسات خارجی هستند (ابنسینا1404 ،ق-ب ،ص .)149 .درواقع،
ادراکات عقلی با چند واسطه به محسوسات خارجی برمیگردند و حاصل تقشیر و تجرید
آنها هستند.
ازنظر ابنسینا قوۀ عاقله نیز مانند دیگر قوای نفس ،دارای منبعی است که صورتهای
عقلی در آن مرتسم میشوند .بهاعتقاد وی جوهری که صور عقلی در آن مرتسم شده ،عقل
فعال است .نفس برای یادآوری صور عقلی باید با عقل فعال اتصال یابد تا عقل فعال صور
عقلی را به آن افاضه کند (ابنسینا ،1375 ،ص.)88-87
 .2-3تعقل ازمنظر مالصدرا

بهاعتقاد مالصدرا حصول ادراکات عقلی برای نفس ،یکی از غامضترین مسائل فلسفی
است که تا زمان او هیچکدام از حکمای اسالمی نتوانستهاند چنانکه باید ،آن را تنقیح کنند
(صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،3 .ص .)312 .مالصدرا قوۀ عاقله را یکی از مراتب نفس
دانسته و صورتهای عقلی را مجرد از ماده محسوب کرده است (صدرالمتألهین1981 ،م،
ج ،8 .ص)260 .؛ پس همانگونه که علم نفس به ذاتش بهنحو اتحاد عاقل و معقول است،
در علم نفس به معقوالت غیرذات نیز بهنحو اتحاد عاقل و معقول خواهد بود .با توجه به
عبارات مالصدرا دربارۀ نحوۀ پیدایش ادراکات عقلی ،دو رویکرد را در این زمینه میتوان
مطرح کرد:
از برخی عبارات مالصدرا چنین برداشت میشود که ادراکات عقلی ،زمانی برای انسان
حاصل میشوند که وی با عقل فعال اتصال و اتحاد یابد (صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج.
 ،7ص)18 .؛ البته مالصدرا در کتاب اسفار ،قول اتحاد با عقل فعال را به مشهور حکمای
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اسالمی نسبت داده و آن را در بادی امر ،باطل خوانده؛ اما درنهایت ،براساس مبانی فلسفیای
همچون اتحاد عقل و معقول ،وحدت اطالقی عقل فعال و جامع جمیع کماالت بودن آن
درعین بساطتش ،تبیینی صحیح و معقول از اتصال و اتحاد با عقل فعال بهدست داده است
(صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،3 .ص.)339-335 .
در برخی موارد ،مالصدرا ادراک عقلی را بهنحو مشاهدۀ ربالنوع از دور تبیین کرده
است .بهاعتقاد وی ،هریک از انواع عالم طبیعت دارای ربالنوعی هستند .این ارباباالنواع،
تدبیر انواع را برعهده دارند و کماالت آنان را افاضه میکنند؛ از این روی ،همۀ کماالت
انواع مادی بهصورت بسیط در ذات ارباب انواع یا همان عقول عرضی وجود دارد و
بنابراین ،ادراک عقلی اشیای عالم طبیعت ،هنگامی حاصل میشود که نفس انسانی بهواسطۀ
اشتدادیافتن ،ارباب انواع را توسط علم حضوری مشاهده کند و بدان جهت که تا وقتی
نفس به بدن تعلق دارد ،این مشاهده تاموتمام نیست ،مالصدرا از آن به مشاهدۀ ناقص و از
بعید تعبیر کرده است (صدرالدین شیرازی ،1354 ،ص.)440 .
بهنظر میرسد بین دو رویکرد مذکور ،تنافیای وجود ندارد و با توجه به مبانی فلسفی
مالصدرا این رویکردها قابل جمع هستند .وجه جمع آنها بدین صورت است که ازنظر
مالصدرا حصول ادراکات عقلی به تقشیر و تجرید صورتهای حسی و خیالی و انتزاع
صور عقلی از آنها نیست؛ بلکه بهنحو انتقال از محسوس به متخیل و از متخیل به معقول و
سِیر از عالم طبیعت به عالم مثال و سپس به عالم عقول است (صدرالدین شیرازی1981 ،م،
ج ،3 .ص .)366 .در اینجا مراد از انتقال و سیر ،همان استکمال و اشتداد جوهری نفس و
اتحاد با معلوماتش است؛ بدان معنا که نفس در مرتبۀ ادراکات حسی با آنها متحد است و
به عالم طبیعت ،علم مییابد؛ سپس استکمال پیدا میکند و با ادراکات خیالی به عالم مثال
راه مییابد و با اشتداد وجودی و ادراکات عقلیای که برایش حاصل میشود ،به عالم
عقول ارتقا پیدا میکند .نفس در هریک از این مراتب ،موجودات آن عوالم را بهنحو
حضوری مشاهده میکند (صدرالدین شیرازی ،1354 ،ص .)389 .طبق دیدگاه ابنسینا
نفس هنگام حصول ادراکات عقلی ،ثابت و ساکن است و صورتهای عقلی از عقل فعال
بر آن افاضه میشود؛ بدون اینکه این صور با نفس متحد شوند و تحول و اشتداد جوهری
در ذات نفس ایجاد شود؛ اما مالصدرا مراتب مختلف ادراک را تابع تحوالت و استکماالت
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جوهری نفس و اتحاد نفس با صور ادراکی دانسته و بر همین اساس ،ادراک معقوالت را به
اشتداد نفس و ارتقای آن به عالم عقول و مشاهدۀ ارباب انواع محسوب کرده است
(صدرالمتألهین1981 ،م ،ج ،1 .ص .)290 .او معتقد است ،نفس انسان تا وقتی به تدبیر بدن
و امور عالم طبیعت اشتغال دارد ،نمیتواند بهصورت تاموتمام ،عقول مجرد را مشاهده کند
و از این روی ،مشاهدات آن ازنوع ضعیف و ذهنی است؛ همانند مشاهدۀ اشیا در هوای
غبارآلود یا آب کدر (صدرالدین شیرازی ،1354 ،ص440 .؛ صدرالدین شیرازی1417 ،ق،
ج ،1 .ص .)32 .بهاعتقاد او تعداد کمی از انسانها به مرتبۀ ادراکات عقلی خالص میرسند
و بیشتر افراد دارای ادراک عقلی هستند که با صور خیالی قابل اشتراک بین افراد نوع،
همراه است (صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،3 .ص)460 .؛ بنابراین ،اتحاد و اتصال به
عقل مجرد ،همان مشاهدۀ ارباب انواع و علم حضوری به وجود آنان است که نفس طی
مراحل حرکت جوهری و اشتدادی بدان واصل میشود و هرقدر نفس اشتداد بیشتری پیدا
کند ،قرب وجودی بیشتری به عقل مجرد مییابد و ادراک حضوری آن ،تاموتمامتر خواهد
بود؛ اما اینکه مالصدرا در برخی موارد ،از اتصال و اتحاد با عقل فعال سخن گفته ،بهجهت
همراهی با مشهور فالسفۀ مشائی است؛ وگرنه ازنظر او مفیض کماالت اشیا و مدبر انواع
عالم طبیعت ،عقول عرضی یا همان ارباب انواع هستند .حکیم سبزواری در موارد متعدد،
پیدایش ادراکات عقلی ازمنظر صدرالمتألهین را ازطریق مشاهدۀ عقل مجرد و ارباب انواع
دانسته؛ اما این دیدگاه را تاموتمام نشمرده و آن را تکمیل کرده است .ازنظر حکیم
سبزواری اگرچه ادراکات عقلی ازطریق مشاهدۀ ارباب انواع حاصل میشود ،عالوهبر
اشتداد و استکمال نفس و مشاهدۀ ارباب انواع بهوسیلۀ علم حضوری ،عناوین و مفاهیمی
از ارباب انواع بر نفس انسان افاضه میشود که همان مفاهیم و صورتهای عقلی و کلی
است (صدرالدین شیرازی1417 ،ق ،ج ،2 .ص .)740 .بهنظر میرسد مالصدرا حقیقت ادراک
عقلی را همان مشاهدۀ عقل مجرد میداند؛ اما من ِکر وجود مفاهیم کلی ذهنی نمیشود؛ بلکه معتقد
است تا وقتی نفس به بدن تعلق دارد ،علم حضوری به معقوالت بهنحو تاموتمام ،ممکن نیست
و تنها با استفاده از مفاهیم ذهنی میتوان به آن اشاره کرد (صدرالدین شیرازی ،1354 ،ص.
 .)440طبق نظر مالصدرا ادراک عقلی مراتبی دارد که برخی از آنها بهنحو مفاهیم ذهنی و کلی
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بهواسطۀ علم حصولی ،و مراتب باالتر این ادراک بهنحو علم حضوری و مشاهدۀ ربالنوع
است.
 .4نقش بدن در ادراک عقلی

مسئلۀ اصلی در این پژوهش ،بررسی نقش بدن در پیدایش ادراکات عقلی است؛ اما بدین
منظور ،ابتدا باید نقشهای متفاوت بدن در حصول مطلق ادراکات را بررسی کنیم .نقش
بدن در حصول ادراکات مختلف را میتوان درقالب موارد زیر تبیین کرد:
 .1-4نقش ابزاری

این نقش بیشتر درخصوص ادراکات حسی وجود دارد .در ادراک حسی ،آالت حس ،اعماز
چشم ،گوش ،زبان ،بینی و پوست ،نقشی اساسی دارند و وجودنداشتن هریک از این
ابزارها یا بروز اختالل در آنها موجب ازبینرفتن یک نوع از ادراکات حسی میشود؛ زیرا
در ادراک حسی ،حضور مادۀ خارجی شرط است و نفس توسط اندام حسی با مادۀ خارجی
ارتباط برقرار میکند؛ اما در دیگر ادراکات ،اعماز وهمی ،خیالی و عقلی ،چون وجودداشتن مادۀ
خارجی ،شرط نیست ،ابزار حسی ضرورتی ندارد و بدن دارای نقش ابزاری در اینگونه
ادراکات نیست.
 .2-4نقش انتقالی

در ادراک حسی ،پساز اینکه عضو حاسه از مادۀ خارجی منفعل شد و کیفیتی در آن
بهوجود آمد ،گزارش این فعلوانفعال توسط اعصاب به مغز منتقل میشود .دستگاه عصبی
که در تمام نقاط بدن ،فعال است ،انتقالدادن دادههای حسی را برعهده دارد .این نقش نیز
مختص ادراکات حسی است و در دیگر ادراکات وجود ندارد؛ زیرا نقطۀ آغازین این
ادراکات ،اندام حسی نیست تا اطالعات دریافتی ،نیازمند انتقال از این ابزار به مغز باشد.
مُدرِک این ادراکات ،نفس و مرکز آن در بدن ،خود مغز است.
 .3-4نقش مغز در پردازش و اتصال به مبادی عالیه

پساز اینکه دادههای حسی ازطریق اعصاب به مغر منتقل شد ،نفس بهواسطۀ مغز ،دادهها را
تحلیل و پردازش میکند و مرحلهای دیگر از مراحل ادراک طی میشود .مُدرِک واقعی
صور ادراکی ،نفس است؛ اما تا وقتی نفس به بدن تعلق دارد ،بدون استفاده از دِماغ ،قادر به
ادراک صور علمی نیست .نهتنها نفس در تحلیل دادههای حسی ،وهمی و خیالی به مغز نیاز
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دارد؛ بلکه فعلوانفعاالتی که در مغز صورت میگیرد ،در فرایند ادراک عقلی نیز دخیل
است .صور عقلی ازطریق عقل فعال یا ارباب انواع به نفس افاضه میشود؛ اما نفس بدون
استفاده از دِماغ ،قادر به اتصال با مبادی عالیه و ادراک صور عقلی نیست .آنچه در این
عضو صورت میگیرد ،نفس را برای اتصال به مبادی عقلی مستعد میکند و سپس ادراک
صورت میگیرد؛ به دیگر سخن ،مغز را باید یکی از آالت جسمی نفس برای اتصال به این
مبادی دانست؛ بهگونهای که اگر اختاللی در آن بهوجود آید ،نهتنها صورتی جدید برای
نفس حاصل نخواهد شد؛ بلکه نفس در یادآوری صور عقلی پیشین نیز با مشکل مواجه
میشود.
نفس تا وقتی متعلق به بدن است ،برای یادآوری صور عقلی به بدن و قوای بدنی
احتیاج دارد؛ زیرا برخی اختالالت و بیماریهای مغزی سبب میشوند انسان نتواند
صورتهای عقلی را بهیاد بیاورد و بهمحض برطرفشدن آن اختالل و مرض ،انسان
بهراحتی صور ذخیرهشده را بهیاد خواهد آورد؛ بنابراین ،در مرحلۀ یادآوری نیز ادراکات
عقلی ،مبتنیبر فعلوانفعاالت و قوای بدنی هستند (ابنسینا1417 ،ق ،ص.)302 .
 .4-4نقش ذخیرهسازی

همانگونه که پیشتر گفتیم ،همۀ صور ادراکی غیراز صور عقلی ازنظر ابنسینا مادیاند و
تنها صور عقلی ،مجرد از ماده هستند .طبق این دیدگاه ،صور حسی ،وهمی و خیالی در
بدن منطبع و در دستگاه مغز و اعصاب ذخیره میشوند .ابنسینا در آثار مختلف خود ،محل
ذخیرۀ انواع مختلف این ادراکات در مغز را تشریح کرده است (ابنسینا ،1379 ،ص-328 .
329؛ ابنسینا ،1400 ،ص)198 .؛ لذا درپی بروز اختالل در هر قسمت از مغز یا ازبینرفتن
بدن ،این صور نیز ازبین خواهند رفت؛ اما ادراکات عقلی در بدن صورت نمیگیرند و
بهسبب تجرد صور عقلی ،محلی در عالم اجسام برای آنها متصور نیست .فاعل این صور،
عقل فعال و خزانۀ آن مجرد از ماده است؛ به همین دلیل ،بدن هیچ نقشی در خزانۀ صور
عقلی ندارد (ابنسینا1417 ،ق ،ص )302 .و این صور بهدنبال ازبینرفتن بدن ازبین
نخواهند رفت (ابنسینا ،1400 ،ص.)270 .
بهاعتقاد صدرالمتألهین ،همۀ صور ادراکی ،اعماز حسی ،خیالی و عقلی ،مجردند؛ بر این
اساس ،هیچیک از صور ادراکی در بدن منطبع نمیشوند و بدن نقش ذخیرهکردن آنها را
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برعهده ندارد؛ بنابراین ،خزانۀ صور عقلی نه بدن و عقل فعال ،بلکه تا پیشاز ادراک ،عالم انوار
عقلی و ارباب انواع و پساز ادراک و شدت نفس ،خود نفسی است که با این صور متحد شده
است .صور ادراکی با نفس متحد میشوند و همواره ،حتی پساز مرگ و ازبینرفتن بدن ،با نفس
باقی میمانند؛ البته این بدان معنا نیست که درپی بروز اختالل در مغز ،ادراکات مختلف ،از
این مسئله اثر نمیپذیرند .مالصدرا اگرچه آالت و اندامهای بدن را محل ذخیرهشدن صور
ادراکی ندانسته ،نقش اِعدادی آنها درخصوص ادراکات را پذیرفته است .تا وقتی نفس به
بدن تعلق دارد ،درپی بروز اختالل در مغز و دستگاه عصبی ،ادراکات نیز مختل میشوند؛
اما پساز مفارقت از بدن ،نفس بدون نیاز به آالت جسمانی ،ادراکات عقلی خواهد داشت.
 .5-4نقش زمینهسازی و مقدّمی

همانگونه که بدون وجود بدن و قوا و آالت آن ،حصول ادراکات جزئی امکانپذیر نیست،
ادراکات کلی عقلی نیز در مرتبۀ مقدماتی و زمینهسازی ،مبتنیبر بدن و قوای بدنی هستند و
بدون آنها ادراک عقلی ممکن نخواهد بود .ریشۀ تمام ادراکات ،ادراکات حسی است؛
َ»؛ بر این اساس ،ادراکات عقلی،
َلما
َ َع
َد
َق
ََ ،ف
َا
َس
َ َح
َد
َق
َنَف
چنانکه گفته شده« :م
اعماز ادراکات تصوری و تصدیقی نیز منوط به تقدم ادراکات حسیاند .از آنجا که بدن در
فرایند حصول ادراکات حسی ،نقشی بیبدیل دارد ،زمینه را برای حصول ادراکات عقلی نیز
فراهم میکند .از این نقش ،به نقش مقدمی یا زمینهسازی تعبیر میشود .اندام و قوای بدنی
در تصورات و تصدیقات عقلی بدین صورت ،نقش زمینهسازی را ایفا میکنند:
 .1-5-4نقش مقدّمی در حصول تصورات عقلی

هر صورت کلیای در مرتبۀ قبلیاش مبتنیبر ادراک وهمی یا خیالی و حسی است؛ از این
روی ،تمام مراحل و سازوکاری که در ادراکات وهمی ،خیالی و حسی ذکر شد ،در
ادراکات عقلی نیز وجود دارند و قوا و آالت بدنی و فعلوانفعاالتی که در بدن درخصوص
ادراکات جزئی وجود داشتند ،در ادراکات عقلی نیز باید صورت گیرند تا نفس انسان،
مستعد ادراک صور عقلی شود (ابنسینا1417 ،ق ،ص .)304 .همانگونه که گفتیم ،ابنسینا
ادراک صور کلی را ازطریق تقشیر و تجرید صور حسی ،امکانپذیر میداند .بدیهی است
که ابتدا باید صور حسی وجود داشته باشند تا بتوان با تقشیر و تجرید آنها از غواشی
حسی به صور کلی عقلی دست یازید.
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مالصدرا همچون ابنسینا قائل به تقشیر و تجرید در ادراک نیست؛ اما او نیز برای
پیدایش ادراکات ،ترتیب مذکور را قائل است .ازنظر وی نفس انسان ،وجودی تشکیکی
دارد و دارای مراتب و قوایی است .نفس بهحسب مراتب ادراکیای که دارد ،استکمال و
شدت وجودی نیز پیدا میکند؛ بدین صورت که ابتدا ادراکات حسی ،سپس ادراکات خیالی
و وهمی ،و درنهایت ،ادراکات عقلی برای انسان حاصل میشود (صدرالدین شیرازی،
1981م ،ج ،3 .ص ،361-360 .ج ،8 .ص .))327 .سر مطلب این است که نفس با
مدرَکاتش اتحاد دارد و بهحکم محالبودن طفره در وجود ،تا وقتی مراتب نازلتر ادراک
حاصل نشود ،نفس استعداد ادراک معقوالت را نخواهد داشت؛ بنابراین ،همانگونه که
تقشیر از ادراکات حسی آغاز میشود ،حرکت جوهری نفس نیز از مرتبۀ حس شروع
میشود و با گذر از مرتبۀ خیال و وهم به مرتبۀ عقلی میرسد؛ پس میتوان گفت ادراکات
عقلی ،مبتنیبر حصول ادراکات جزئی برای نفساند و ادراکات جزئی برای پیدایش به آالت
حسی و فعلوانفعاالت بدنی احتیاج دارند؛ درنتیجه ،ادراکات عقلی نیز باواسطه ،مبتنیبر
زمینهسازی آالت و فعلوانفعاالت بدنی هستند؛ از این روی ،مالصدرا بدن و حواس ظاهری را
در پیدایش ادراکات عقلی الزم میداند؛ اگرچه آنها در بقای ادراکات عقلی دخالتی ندارند و
حتی مانع این مسئله نیز میشوند (صدرالدین شیرازی ،1354 ،ص.)361 .
 .2-5-4نقش مقدّمی در حصول قضایا و تصدیقات عقلی

ادراکات حسی و بالتبع ،اندام و قوای بدنی در قضایا و تصدیقات عقلی نیز نقش زمینهسازی و
مقدمی دارند .ازنظر ابنسینا برخی ادراکات عقلی ازطریق قیاس جزئی که مبتنیبر ادراکات
حسی است ،حاصل میشوند؛ بدین صورت که ابتدا نزد عقل ،یک حکم کلى دربارۀ جنس
وجود دارد؛ سپس اشخاصى ازنوع این جنس ،مورد ادراک حسى واقع مىشوند ،و عقل
بهواسطۀ ادراک حسى ،صورت نوعیۀ آن را ادراک و آن حکم را بر نوع حمل میکند و
صورت معقول جدیدی را بهدست مىآورد (ابنسینا1405 ،ق ،ج ،3 .ص)223 .؛ همچنین
قضایای تجربی که عقل ،ضرورت و کلیت آنها را تصدیق میکند ،ناشی از ترکیب حس و
قیاساند و از این روی ،نفس در تجربیات ،نیازمند قوای حسی است (ابنسینا1417 ،ق،
ص .)305-304 .در استقرای تام نیز عقل به حواس نیاز دارد تا بهوسیلۀ آنها جزئیات را
درک کند و حکم کلی بدهد (ابنسینا1405 ،ق ،ج ،3 .ص .)223 .درخصوص متواترات نیز
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حس نقش دارد .درخصوص اخباری که بهلحاظ تواتر ،یقینآورند ،عقل انسان برای
تحصیل مبادی تصوری و تصدیقی آنها از قوای بدنی کمک میگیرد و وقتی این مبادی
حاصل شد ،برای تصدیق این مسئله به ذات خود مراجعه میکند و به این مبادی نیازی
ندارد (ابنسینا1417 ،ق ،ص.)305 .
مالصدرا نیز همانند ابنسینا معتقد است بدن و قوای بدن در تدارک مقدمات قضایا و
تصدیقات ،اثرگذارند .در قضایای محسوسات ،مجربات و حدسیات ،موضوع یا محمول از
امور محسوس تشکیل شده که مبتنیبر حواس ظاهری است و در حمل محمول بر موضوع
نیز در این قضایا حواس مؤثرند .در قضایایی نظیر مجربات ،حواس ظاهری ،زمینهسازی در
تکرار و مشاهده جهت شکلدادن قیاس خفی را برعهده دارند (صدرالدین شیرازی،
1417ق ،ج ،2 .ص.)670 .
 .6-4نقش استعدادی یا حرکتی

تعقل به خودی خود ،محتاج به جسم یا بدن نیست .عقول هم میاندیشند؛ بیآنکه وجودی
جسمانی یا متعلق به جسم داشته باشند .طبق برخی نظرات ،علم الهی هم حصولی و ازقبیل
تعقل است؛ حال آنکه جسم و جسمانینبودن واجب -تعالی -امری مسلم است؛ بنابراین،
تعقل به خودی خود ،محتاج به جسم نیست؛ اما تعلقداشتن نفس به بدن و نقصان ابتدایی
آن ،نفس را در ادراکات خویش به بدن محتاج کرده است.
نفس در ابتدا یا در ادامه (علیاالختالف) ،موجودی روحانی و مجرد است؛ اما با دیگر
مجردات از این جهت تفاوت دارد که از ابتدا کامل نیست .تعقل بهعنوان کمالی وجودی
برای مجردات تام ،از ابتدا حاصل است؛ زیرا آنها بهجهت اشتمالنداشتن بر قوه ،حالت
منتظره ندارند (صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،1 .ص122 .؛ صدرالدین شیرازی1422 ،ق،
ص)347 .؛ اما نفس بهجهت پیوندی که با عالم ماده دارد ،برای دستیابی به ادراکات عقلی
همچون دیگر ادراکات ،نیازمند استکمال و حرکتی تدریجی از قوه به فعلیت است.
نفس و بدن در آغاز پیدایش ،دارای وجودی ناقص و ضعیفاند و در ادامه ،درکنار
یکدیگر کامل خواهند شد .همانگونه که نفس با تدبیر بدن ،احتیاجات آن را برمیآورد و
موجب رشد و استکمال بدن میشود ،بدن نیز در تکامل نفس ،نقشی اساسی ایفا میکند.
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نفس در ابتدا عقل هیوالیی است؛ اما بهتدریج بر کماالتش افزوده میشود و میتواند به
جایی برسد که به عقل بالفعل یا مستفاد تبدیل شود.
بیتردید ،وجودنداشتن بدن نهتنها موجب عدم حدوث نفس خواهد بود؛ بلکه با فرض
نبودِ بدن ،استکمال هم منتفی خواهد شد .استکمال ،فرع بر داشتن قوه و استعداد است و
قوه و استعداد فقط در جسم که مشتمل بر ماده است ،یافت میشود؛ بر این اساس ،نفس
بهجهت تعلقداشتن به بدن و قوه و استعدادی که در آن وجود دارد ،قادر به حرکت و
استکمال است؛ بدین ترتیب میتوان بدن را محل استعداد نفس برای رشد و ترقی تا منتها
مراتب تجرد عقلی دانست و نام این نقش را نقش استعدادی یا حرکتی گذاشت.
البته این سخن برمبنای دیدگاه ابنسینا و دیگر حکیمانی که قائل به ثنویت بین نفس و
بدن بوده و آنها را دو جوهر مجزا از هم دانستهاند ،با مشکل مواجه میشود و اشکالش
این است که چگونه قوه و استعداد موجود در بدن که وجودی مغایر با وجود نفس دارد،
موجب عروض فعلیت جدید بر نفس میشود .قوه متعلق به هر موجودی باشد ،فعلیت نیز
باید بر آن عرضه شود .قابل در فرض بود و نبودِ فعلیت باید یکی باشد؛ حال آنکه طبق این
مبنا که بر دوگانگی وجود نفس و بدن استوار است ،قوه ازآنِ بدن و فعلیت متعلق به نفس
است؛ در این صورت ،بین قوه و فعل ،هیچگونه اتحادی برقرار نیست؛ درحالی که براساس
تصریح برخی حکما باید بین قابل و مقبول بالقوه و مقبول بالفعل ،وحدت حاکم باشد
(طباطبایی1427 ،ق ،ج ،2 .ص.)85 .
این اشکال بر حکمت متعالیه بهجهت اتحاد وجودی نفس و بدن در نگاه صدرایی ،وارد
نیست .نفس در آغاز حدوث ،چیزی جز همان جسم نیست که بهتدریج با تحولی جوهری،
حرکتی صعودی را آغاز میکند و پیوسته بر مراتب تجرد خود میافزاید تا اینکه به مراتب
تجرد عقلی دست مییابد .اگرچه ممکن است بدن نقشی مستقیم در ادراکات عقلی نداشته
باشد ،قطعاً در حرکت صعودی نفس و تکامل عقلی آن ،بسیار مؤثر است .مالصدرا به
ذاتیبودن تعلق نفس به بدن معتقد است؛ بدان معنا که ازنظر او نفسیت نفس و نحوۀ وجود
خاص آن بهگونهای است که بهواسطۀ تعلقداشتن به بدن ،کماالت مختلف را کسب میکند
و از مرتبۀ قوه به فعلیت محض و تجرد عقلی میرسد و براساس همین خصوصیتی که
دارد ،از عقول مجرده متمایز میشود (صدرالدین شیرازی ،1360 ،ص)146-145 .؛ بدین
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ترتیب ،نفس انسان برای اینکه به مرتبهای از کمال و اشتداد وجودی برسد ،باید بتواند
ادراکات عقلی داشته باشد .استکمال و خروج از قوه به فعل ازطریق ارتباط و اتحاد نفس با
بدن صورت میگیرد.
 .7-4نقش سلبی

تا اینجا نقشهای مثبت بدن در پیدایش ادراکات عقلی را بیان کردیم .بدن همانگونه که در
ایجاد ،ذخیرهسازی ،یادآوری ،پردازش و ...ادراکات مختلف ،نقش ایجابی دارد ،گاه در
اختالل ،فراموشی ،کندسازی و ...ادراکات ،نقشی سلبی ایفا میکند و این مسئله درخصوص
ادراکات عقلی ،بیشتر صادق است .تعلقداشتن نفس به بدن و اشتغال بیشازحد به تدبیر
آن ،نفس را از درک حقایق معقول بازمیدارد و آن را در دام محسوسات ،متخیالت و
موهومات گرفتار میکند.
ازنگاه ابنسینا حقیقت انسان به نفس و حقیقت نفس به قوۀ عاقله است و قوۀ عاقله،
مجرد و در ذات خود ،بینیاز از بدن است؛ اما در ابتدا و صرفاً ازجهت ابزاری به بدن نیاز
دارد .پساز آنکه ادراکات عقلی برای نفس حاصل شد و نفس استکمال یافت ،در افعال
عقالنی خود به قوای حسی و خیالی و نیز دیگر قوای بدنی احتیاج نخواهد داشت و حتی
اشتغال به بدن و قوای آن ،مانع افعال قوۀ عاقله خواهد شد (ابنسینا ،1400 ،ص.)270 .
ابنسینا رابطۀ قوۀ عاقله با قوای بدنی را به انسانی تشبیه کرده است که از دابه و وسیلهای
برای رسیدن به مقصد استفاده میکند و وقتی به مقصد رسید اشتغال و توجه به دابه و
وسیله ،مانع توجه او به مقصد و فعلش میشود (ابنسینا1417 ،ق ،ص.)305 .
بهاعتقاد صدرالمتألهین نیز چون نفس دارای مراتب و قوای متعدد است و توجه افراطی
به هر مرتبه ،موجب توجه کمتر به مرتبۀ دیگر میشود .اگر نفس به تدبیر بدن توجه افراطی
داشته باشد ،به مرتبۀ ادراکات عقلی نمیرسد و اگر هم برسد ،ادراکات عقلیاش ضعیف و
مشاهداتش ناقص خواهد بود (صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،2 .ص.)68 .
نتیجهگیری

تعقل به خودی خود ،نیازمند جسم نیست؛ زیرا مفارقات بدون داشتن جسم ،در خود و
یکدیگر تعقل میکنند .نفس بهجهت تعلقداشتن به بدن ،در تعقل از جهات مختلف،
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نیازمند به بدن و آالت منطبعه در آن است .ازدیدگاه ابنسینا و مالصدرا قوۀ عاقله و صور
عقلی در اصل وجودشان مجرد از ماده ،و مستقل از آالت و قوای بدنی هستند و قوای
بدنی در پیدایش ادراکات عقلی همچون علل اِعدادی عمل میکنند.
تأثیر اِعدادی بدن در پیدایش ادراکات را میتوان در نقشهای ابزاری ،انتقالی ،پردازشی،
ذخیرهسازی ،مقدمی و استعدادی خالصه کرد که ازمیان آنها بهجهت تجرد صور عقلی،
نقش ابزاری ،انتقالی و ذخیرهسازی بدن نسبتبه صور عقلی ،منتفی است؛ اما دیگر
نقشهای مذکور درخصوص حصول ادراکات عقلی ،صادقاند.
مغز بهعنوان رئیس اعضای بدن ،در پردازش دادههای حسی و زمینهسازی برای اتصال
نفس به مبادی عالیه ،نقشی مهم دارد و از این روی ،عروض مرض یا آسیبدیدن این عضو
در فرایند حصول ادراک و یادآوری صورتهای عقلی ،اختالل ایجاد میکند؛ همچنین تمام
ادراکات انسان و حتی ادراکات عقلی او در ادراکات حسیاش ریشه دارند و بنابراین ،بدن
بهجهت تأثیر در شکلگیری ادراکات حسی ،نقشی مقدمی را درخصوص ادراکات عقلی
ایفا میکند؛ از این جهت ،تفاوتی ندارد که ادراک کلی را طبق گفتۀ ابنسینا حاصل تقشیر و
تجرید صور حسی و اتصال به عقل فعال بدانیم یا مطابق سخن مالصدرا ارتقایی وجودی،
حاصلشده از مشاهدۀ ارباب انواع و اتحاد با آنها تلقی کنیم .در هردو صورت ،ادراک از
مرتبۀ حسی آغاز میشود و مُدرَکات عقلی همچون مُدرَکات وهمی و خیالی ،وامدار
مُدرَکات حسی قبلاز خود هستند .نهتنها تصورات عقلی ،منوط به تصورات حسی و
باواسطه ،محتاج به کارکرد ابزار حسیاند؛ بلکه برخی تصدیقات عقلی همچون تجربیات،
متواترات و حدسیات نیز منوط به استفاده از قوا و آالت حسی و بدنیاند.
عالوهبر این ،بدن بهجهت اشتمال بر ماده ،قوه و استعدادِ نفس برای تعقل را تأمین
میکند و زمینه را برای استکمال عقلی انسان فراهم میآورد؛ با این تفاوت که در رویکرد
سینوی بهجهت ثنوینگری درخصوص رابطۀ بدن و نفس ،بدن بهعنوان موجودی خارج و
جدا از نفس ،زمینه را برای رشد و فعلیت آن مهیا میکند؛ اما در رویکرد صدرایی بهجهت
اعتقاد به وحدت نفس و بدن ،مرتبهای از مراتب انسان ،زمینه را برای رشد مرتبۀ دیگر
فراهم میآورد.
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بدن عالوهبر داشتن نقش ایجابی در حصول ادراکات عقلی ،ممکن است با اشتغال زیاد
نفس به خویش ،آن را از توجه به معقوالت بازدارد و ازطریق مشغولکردن آن به
محسوسات و متخیالت ،نقشی سلبی را در این زمینه ایفا کند.
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