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وحدت ماهویِ صورت ادراکی و مُدرَک خارجی در آثار ابنسینا
سید علی طالقانی



تاریخ دریافت 1400/07/07 :تاریخ پذیرش1400/09/28 :

چکیده
ابنسینا در چند اثر مهم خود ،ماهیت ادراک را عبارت از دریافت صورت مُدرَک (أخذ صورةِ المُدرَك)
دانسته است .تعبیر «صورة المُدرَک» ،مشتمل بر ابهامی اساسی است که درقالب دو دیدگاه اصلی رقیب در
فلسفۀ اسالمی صورتبندی شده :یکی دیدگاه وحدت ماهوی صورت ادراکی و مُدرَک؛ دیگری دیدگاه
شَبَح .داوری دربارۀ این دو دیدگاه با تمرکز بر آثار خود شیخالرئیس چندان آسان نیست؛ زیرا افزونبر
یکدستنبودن و ناسازگاری سخنان او در آثار مختلفش ،لوازم نهچندان قابل پذیرش هریک از دو دیدگاه،
مشکالتی را در این حوزه ایجاد میکنند .با توجه به امکانپذیرنبودن بررسی شواهد له و علیه هردو نظریه
در یک مقاله ،در این پژوهش ،بر شواهد نظریۀ وحدت ماهوی صورت ادراکی با مُدرَک خارجی متمرکز
شده و برپایۀ دو دسته شواهد متنی و فرامتنی فراهمآمده نشان دادهایم در مجموعۀ آثار ابنسینا نشانههایی
مهم دالّ بر این مسئله وجود دارد که مراد وی از «صورت» در تعبیر «صورة المُدرَک» ،شبح بهمعنای مصطلح
آن نیست؛ بلکه براساس آنچه در عبارتی از إشارات نیز آمده ،منظور او «حقیقة الشیء» است؛ یعنی «ما به
الشيء هو هو» یا «ماهیتِ بالمعنی األعم شیء».
واژگان کلیدی :ابنسینا ،وجود ذهنی ،چیستیِ ادراک ،نظریۀ شبح ،نظریۀ وحدت ماهوی صورت ادراکی

و مُدرَک.

 استادیار گروه فلسفه و کالم ،دانشگاه باقرالعلوم (ع) ،قم ،ایران.

taleqani@bou.ac.ir
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مقدمه

ابنسینا در چند اثر مهم خود ،ادراک را عبارت از دریافت صورت مُدرَک دانسته و ازجمله

در النفس من کتاب الشفاء (ابنسینا ،1375 ،ص )81 .و النجاة من الغرق فی بحر الضالالت
(ابنسینا ،1379 ،ص )344 .گفته است« :يشبه أن يكون كلُّ إدراكٍ انّما هو أخذ صورةِ المدرَك»؛
همچنین در التعلیقات (ابنسینا ،1391 ،ص ،)179 .درقالب تعبیری مشابه اظهار داشته:
«اإلدراکُ هو حصولُ صورةِ المُدرَک فی ذاتِ المُدرِک» و در المباحثات (ابنسینا ،1371 ،ص.
 )184گفته است« :أن اإلدراكَ هو حصولُ صورةِ المدرِكِ في المدرَكِ».
در این اظهارات کوتاه و درعین حال ،مهم شیخالرئیس ،دستکم دو نکتۀ اصلی دیده
میشود :نخست ،آنکه هر ادراکی نوعی دریافت و بهتعبیر ابنسینا «أخذ» یا «حصول» است؛
دوم ،آنکه چیزی که بهزعم این فیلسوف در هر ادراکی «أخذ» میشود« ،صورت» یا «صورۀ
المُدرَک» است.
در نکتۀ دوم ،ابهامی اساسی دیده میشود که منشأ اختالفی بزرگ در فهم موضعگیری
ابنسینا و در ادامه ،صورتبندی دو دیدگاه اصلی رقیب در فلسفۀ اسالمی دربارۀ چیستیِ
ادراکشده است :دیدگاه شبح و دیدگاه وحدت ماهوی صورت ادراکی و مُدرَک.
پرسش این است که مراد ابنسینا از وازۀ «صورت» در عبارت «صورة المُدرَک» چیست.
در پاسخ به این پرسش ،دو احتمال اصلی را میتوان درنظر گرفت :یکی صورت درمقابل
ماده ،یعنی جزئی از شیء که به ارتفاع آن شیء طبیعی نابود میشود1؛ دیگری صورت
بهمعنای تصویر ،مشابه ،شبیه ،مُحاکی یا آنچه از آن با عنوان «شبح» 2یاد میشود .3این دو
احتمال مهم در تفسیر عبارت شیخالرئیس ،به دو تفسیر رقیب و دستکم بهظاهر ناسازگار
ازدیدگاه وی انجامیده است :یکی قول به وحدت ماهویِ صورت ادراکی (صورت ذهنی) با
مُدرَک و دیگری قول به شبح.
بنابر تفسیر نخست ،مراد از صورت ،حقیقت شیء است؛ از این روی ،صورت علمیه یا
ذهنیه با مُدرَک ،وحدت ماهوی دارد و عبارت «صورة المُدرَک» درمقابل «مادة المُدرَک»
 .1ر.ک :ابنسینا ،1379 ،ص.193-192 .
 .2برای دیدن معادلهای مختلف شبح ر.ک :الهیجی1425 ،ق ،ج ،1 .ص.218 .
 .3ر.ک :ابنسینا ،1375 ،ص60-59 .؛ ابنسینا ،1379 ،ص 326 ،323 ،322 .و .327
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قرار میگیرد .بنابر تفسیر رقیب ،مراد از صورت ،نه حقیقت شیء ،بلکه تصویر ،سایه،
مشابه ،شبیه ،مُحاکی یا اصطالحاً شبح آن است .شبح ،هویتی صرفاً ذهنی و حکایتگر
موجود خارجی است؛ همچون تصویر نقشبسته بر دیوار از یک منظره؛ از این روی ،برخی
صاحبنظران مانند عالمه طباطبایی ( ،1390ص )47 .آن را «شبح مُحاکی» خواندهاند.
ازمیان معاصران ،مرتضی مطهری ( ،1374ص )397-396 .و عبدالرسول عبودیت
( ،1390ص 53 .و  )61طرفدار تفسیر نخست از ابنسینا هستند و مراد وی از صورت را
حقیقت شیء میدانند؛ درمقابل ،غالمرضا فیاضی ( ،1386ص113 .؛  ،1396ج ،2 .ص.
 )63-69و برخی دیگر همچون غفاری و مازیار ( ،1395ص )114-111 .طرفدار تفسیر
دوم هستند و دیدگاه شیخالرئیس را قول به شبح تفسیر میکنند.
درپی تمرکز بر آثار ابنسینا درمییابیم پاسخدادن به این پرسش که مراد او از واژۀ
«صورت» در عبارت «صورة المُدرَک» چیست ،چندان آسان نیست و این دشواریها با
یکدستنبودن و ناسازگاری دستکم ظاهر عبارات ابنسینا در آثار مختلفش آغاز میشود؛
بدین شرح که برخی عبارات او ظهور در تفسیر نخست و برخی دیگر ظهور در تفسیر دوم
دارند.
شیخالرئیس در برخی عباراتش (ازجمله :ابنسینا ،1375 ،ص60-59 .؛ ابنسینا،1379 ،
ص 323-322 .و  )327-326از واژۀ «شبح» استفاده کرده است؛ مانند این کالم وی در
النجاة من الغرق فی بحر الضالالت« :البصرُ ...قوةٌ ...تدرِکُ صورةَ ما ينطبع فی الرطوبة الجلیدية من
أشباح اإلجسام ذوات اللون» و در ادامه« :تأدّی شبحُ ذلک الجسمِ ذیاللون الواقعِ علیه الضوءُ الی

الحدقة فأدرکَه البصرُ» (ابنسینا ،1379 ،ص .)323-322 .در نمط سوم از اإلشارات و
التنبیهات ( ،1381ص )237 .نیز وی در تعبیری دوپهلو که گویا موهِم قول به شبح است،
گفته « :إدراکُ الشیءِ هو ان تکون حقیقتُه متمثلةً عند المُدرِک؛ يشاهدها ما به يدرک .فإما ان تکون
تلک الحقیقةُ نفسَ حقیقة الشیء الخارجِ عن المُدرِک اذا أدرک ...أو تکون مثالُ حقیقتِه مرتسماً فی ذات

المُدرِک غیرَ مبائن له»؛ ولی از سوی دیگر ،در مواضع مختلف از آثار اصلیاش همچون شفا

 .1فیاضی ،خود نیز همین موضع را البته با مالحظاتی اتخاذ کرده است ( ،1386ص.)14 .
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و النجاة من الغرق فی بحر الضالالت ،عبارات و نیز استداللهایی وجود دارد که چنانکه در
ادامه خواهیم دید ،با پذیرش دیدگاه شبح ،سازگار نیست.
این معما درپی توجه به لوازم نهچندان قابل پذیرش هریک از دو دیدگاه ،پیچیدهتر
میشود؛ مثالً اگر مقصود از صورت ،مفهوم مقابل ماده باشد ،صورتِ ادراکیِ جوهر از
جواهر است؛ درحالی که نمیتوان ادراک انسانی از یک میز را که از حاالت نفس است،
جوهر بهشمار آورد .ابنسینا خود نیز بهصراحت (مثالً در :ابنسینا ،1376 ،ص،)145 .
صورتِ ادراکی را کَیف نفسانی و عَرَض دانسته است؛ افزونبر آن ،با توجه به اینکه
میدانیم شیخالرئیس صورت را از اقسام جواهر میداند و اَعراض را فاقد ماده و صورت
قلمداد میکند ،این مسئله مطرح میشود که اگر مقصود وی از صورت ،مفهوم مقابل ماده
باشد ،صورتِ ادراکی ،همواره جوهر است و درعین حال ،صورت ادراکی همان صورت
مُدرَک خارجی خواهد بود؛ پس ادراک اَعراض ،ناممکن است؛ چون اَعراض اساساً فاقد
صورتاند .از سوی دیگر ،چنانچه مراد از صورت ،شبح باشد ،طعمها ،بوها و صداها به چه
معنا شبح دارند؟ تصویر ،سایه ،مشابه ،شبیه یا مُحاکی طعمها ،بوها و صداها چیست؟ اساساً
تصویر ،سایه یا مشابه و شبیه یا مُحاکی طعم ،بو و صدا چه معنایی دارد؟ با توجه به آنچه
گفتیم ،یافتن پاسخ این پرسش که مراد ابنسینا از «صورت مُدرَک» چیست ،افزونبر
مشکالت ناشی از سخنان وی و ناهمخوانبودنِ دستکم ظاهری آنها ،گرفتار برخی
مشکالت فلسفی نیز هست.
بررسی شواهد له و علیه هریک از دو نظریۀ وحدت ماهوی و قول به شبح ،درقالب
یک مقاله ،میسر نیست؛ از این روی ،در پژوهش پیشِروی ،صرفاً شواهد نظریۀ وحدت
ماهوی صورت ادراکی و مُدرَک خارجی را بررسی میکنیم و رد و توضیحِ شواهد تفسیر
شبح ازدیدگاه ابنسینا را به مقالهای دیگر وامیگذاریم .بنابر تفسیر نگارنده دربارۀ تفکر
بوعلی ،مراد وی از «صورت» در تعبیر «صورة المُدرَک» ،نه شبح بهمعنای مصطلح ،بلکه
«حقیقة الشیء»« ،ما به الشيء هو هو» یا «ماهیت بالمعنیاألعم» شیء است (ر.ک :ابنسینا،1379 ،
ص.1)193-192 .
 .1در بخش  ،4-6این معنا بهتفصیل شرح داده شده است.
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در ادامه ،پساز معناشناسی «ادراک» برپایۀ آثار ابنسینا و همچنین توضیحدادن نظریۀ
وحدت ماهوی صورتِ ادراکی و مُدرَک ،در دو بخش اصلی ،شواهد فرامتنی و متنی دا ّل بر
صحت انتساب این نظریه به ابنسینا را تبیین و بررسی میکنیم.
 .1معناشناسی «ادراک» در آثار ابنسینا

در آثار مختلف شیخالرئیس ،تعبیر «إدراک» برای داللت بر گونههای مختلف شناخت ،شامل
تصور و تصدیق ،حس و تخیل ،توهم و تعقل ،علم به موجودات و معدومات ،و همچنین
علم ممکنالوجودات و علم واجبالوجود بهکار رفته است؛ مثالً در النجاة ،واژۀ «إدراک»
هم درخصوص عقل استفاده شده است و هم درخصوص حس (ابنسینا ،1379 ،ص.
 .)592در این اثر و نیز کتاب المبدأ و المعاد ،در عبارتی یکسان ،تعبیر «إدراک» درخصوص
حس ،خیال ،وهم ،عقل و همچنین ظن بهکار رفته است( 1ابنسینا ،1363 ،ص17 .؛
ابنسینا ،1379 ،ص )591 .و استفاده از واژۀ «إدراک» درخصوص ظن نشان میدهد ابنسینا
این واژه را برای شناخت تصدیقی هم بهکار برده است؛ زیرا ظن طبق تعریف ،عبارت است
از تصدیق قضیه همراه با تجویز نقیض آن( 2ابنسینا ،1375 ،ص286 .؛ ابنسینا،1379 ،
ص)168 .؛ همچنین کاربرد واژۀ «إدراک» درخصوص حس نشان میدهد بوعلی آن را برای
شناخت تصوری هم بهکار گرفته است( 3ابنسینا ،1379 ،ص.)169 .
در موضعی دیگر از المبدأ و المعاد نیز واژۀ «إدراک» دربارۀ حس ،خیال ،وهم و عقل

بهکار رفته (ابنسینا ،1363 ،ص )102 .و در رساله در حقیقت و کیفیت سلسلۀ موجودات
و تسلسل اسباب و مسببات نیز از این واژه درخصوص شناختهای چهارگانۀ حسی،
وهمی ،خیالی و عقلی استفاده شده است (ابنسینا ،1383 ،ص)6-2 .؛ همچنین در رسالة
السعادة و الحجج العشرة علی انّ النفس اإلنسانیة جوهر ،واژۀ «إدراک» درخصوص تعقل بهکار
رفته (ابنسینا1400 ،ق ،ص )263 .و در التعلیقات (ابنسینا ،1391 ،ص )336 .نیز این واژه
هم دا ّل بر تعقل و هم دا ّل بر حس است.
 ...« .1ادراکه إما الحسی و إما الخیالی و إما الوهمی ،و إما الظنّی و إما العقلی».

 .2در شفا آمده است« :الظن هو االعتقاد الممیل إلیه مع تجويز الطرف الثانى» (ابنسینا ،1375 ،ص )286 .و در النجاة من الغرق
ى فى شيء انّه كذا و يمكن أن ال يكون كذا» (ابنسینا ،1379 ،ص.)168 .
ق هو رأ ٌ
فی بحر الضالالت میخوانیم« :الظن الح ُّ
« .3الحس انما يدرك الجزئیات الشخصیة».
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در نمط هفتم از اإلشارات و التنبیهات ،واژۀ «إدراک» درخصوص علم خداوند متعال،
علم جواهر عقلی و نیز علم نفوس بهکار رفته است (ابنسینا ،1381 ،ص .)329-328 .در
التعلیقات (ابنسینا ،1391 ،ص 343 ،342 ،335 .و  ،)345واژۀ «إدراک» دربارۀ علم خداوند
متعال بهکار رفته و در نمط سوم این کتاب ،از واژۀ موردبحث بهمعنای خودآگاهی و
شناخت خویشتن استفاده شده است (ابنسینا ،1381 ،ص)234 .؛ همچنین در نمط سوم از
اإلشارات و التنبیهات« ،إدراک» بهمعنای شناخت معدومات آمده (ابنسینا ،1381 ،ص.
 )237و در التعلیقات (ابنسینا ،1391 ،ص )337 .نیز از این واژه درخصوص شناخت
جزئیاتِ متغیر و بلکه کلیات ،جزئیات ،سرمدیات ،زمانیات و فاسدات (ابنسینا،1391 ،
ص )344-343 .استفاده شده است است؛ افزونبر این ،در التعلیقات ،در برخی موارد
(ابنسینا ،1391 ،ص ،)338 .دو واژۀ «علم» و «إدراک» بهعنوان مترادف یکدیگر بهکار
رفتهاند.
1

بدین ترتیب ،بهنظر میرسد واژۀ «إدراک» در آثار ابنسینا معادل با واژۀ «شناخت » در
کاربرد امروزی است و تمام گونههای شناخت را دربر میگیرد؛ از این روی ،در جملۀ «کلُّ

ک انّما هو أخذ صورۀِ المُدرَک» که از سور کلی استفاده شده است ،بهنظر میرسد
إدرا ٍ
گونههای مختلف شناخت ،اعماز تصور و تصدیق ،حسی و خیالی ،وهمی و عقلی ،علم به
موجودات و علم به معدومات ،علم به خویشتن و علم به دیگر موجودات و همچنین علم
ممکنالوجود و علم واجبالوجود ،همگی اخذ صورت دانسته شده و به بیان دیگر ،چیستیِ
شناخت ،همان برگرفتن صورت مُدرَک بهشمار آمده است.
ت ماهویِ صورت ادراکی و مُدرَک خارجی
 .2توضیح نظریۀ وحد ِ

پیشاز بررسی شواهد ،الزم است دیدگاه وحدت ماهویِ صورت ادراکی و مُدرَک را شرح
دهیم؛ از این روی ،در ادامه ،این دیدگاه را درقالب چند بند بدین شرح تقریر میکنیم:
الف) در ادراکِ موجود مادّی خارجی ،اعماز جوهر و عَرَض ،مُدرِک ،موجود مادّی
خارجی را نه مستقیم و همراه با ماده ،بلکه بهنحو مجرد از ماده درک میکند؛ از این روی،
ادراک موجوداتِ مادّی خارجی که جزئی هستند ،اعماز جوهر و عَرَض ،درپی تجرید از

1. Knowledge
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ماده و به تعبیری ازطریق واسطهای تحقق مییابد که صورت ادراکی ،صورتِ مُدرَکه یا
معلوم بالذات نام دارد.
ب) در ادراکِ موجود مادّی خارجی ،صورت ادراکی ضرورتاً با مُدرَک مادّی خارجی
همماهیت است و ممکن نیست صورتِ ادراکی و مُدرَک خارجی ،ماهیتهایی متفاوت از
یکدیگر داشته باشند.
ج) در ادراکِ موجود مادّی خارجی ،صورت ادراکی ضرورتاً با مُدرَک مادّی خارجی،
وجود واحد ندارد و به دیگر سخن ،وجودِ صورت ادراکی ،غیراز وجود مُدرَک مادّی
خارجی است؛ هرچند آنها ماهیت یکسان دارند.
د) در برخی گونههای ادراک مانند خودآگاهی (معرفة النفس) ،واسطهای برای ادراک در
کار نیست؛ ولی در این مورد نیز مُدرِک و مُدرَک ،ماهیت واحد ندارند و افزونبر آن،
مُدرِک با مُدرَک ،هموجود نیز هست؛ یعنی مُدرِک با مُدرَک بهلحاظ وجود هم یگانهاند.
ه) در ادراک کلیات ،عقل انسانی با اتصال به عقل فعال ،صور کلیۀ معقوله را ادراک
میکند.
و) إدراک معدومات توسط صورت ادراکی ،ممکن است و این صورت ادراکی ،ماهیتی
یکسان با مُدرَک خارجاً معدوم دارد.
ز) براساس آنچه گفتیم ،در تمام اقسام ادراک ،وحدت ماهویِ مُدرَک و صورت مُدرَکه،
ضرورتاً برقرار است؛ ولی وحدت وجودی یا عددیِ آنها ممکن است برقرار نباشد؛ به بیان
روشنتر ،این وحدت وجودی یا عددی در خودآگاهی ،برقرار است و در غیر آن ،برقرار
نیست.
بدین ترتیب ،در قول به اتحاد ماهوی ،نسبتِ وجودی مُدرَک و مُدرِک در خودآگاهی و
دگرآگاهی ،یکسان نیست .در دگرآگاهی ،چه نسبتبه صور کلیۀ معقوله و چه نسبتبه
جزئیات خارجی ،شیء خارجی ،وجودی مغایر با صورت ادراکی دارد؛ حال آنکه در
خودآگاهی ،وجود مُدرَک با وجود مُدرِک ،اینهمان است؛ باوجود آن نمیتوان نتیجه
گرفت طبق قول به وحدت ماهوی ،ادراک ،ساختار واحد ندارد؛ زیرا هم در خودآگاهی و
هم در دگرآگاهی ،برسازندۀ ادراک نیست جز وحدت ماهوی دو صورت :یکی صورت

 12دوفصلنامۀ علمی حکمت سینوی ،دورۀ  ،25شمارۀ  ،66پاییز و زمستان 1400

مُدرَک و دیگری صورتی در مُدرِک .تمایز این دو صورت هم ضرورتاً تمایز وجودی
نیست.
 .3شواهد فرامتنی دالّ بر دیدگاه سینوی اتحاد ماهوی

شواهد موجود در آثار ابنسینا را به دو دستۀ اصلی میتوان تقسیم کرد :یکی شواهد متنی و
دیگری شواهد فرامتنی .شواهد متنی ،مشتمل بر سخنان شیخالرئیس در آثار مختلفش هستند
که صراحتاً یا ضمناً بر یکی از دو قول داللت میکنند .مراد از شواهد فرامتنی در این
پژوهش ،لوازم منطقی و عقلی سخنان نویسنده و گویندهای همچون ابنسیناست .از آنجا
که بهنظر میرسد وی دستکم به لوازم عقلی بیّن دیدگاههای خود واقف بوده و همچنین
بهحکم عقل ،از اتخاذ مواضع ناسازگار پرهیز میکرده است ،میتوان این لوازم عقلی بیّن را
شاهدی بر درستبودن دیدگاههای او بهشمار آورد.
بدین ترتیب ،مقصود ما از شواهد فرامتنی با آنچه در نقد ادبی معاصر ،بهتبع ژرار ژنت

1

( ،)Genette and Maclean, 1991, p. 292فرامتنی 2و پیرامتنی 3خوانده میشود ،تفاوت
دارد؛ زیرا هردو رابطۀ فرامتنی و پیرامتنی ،صورتهایی از رابطۀ بینامتنی ،4یعنی رابطهای
میان یک متن با متنهای دیگر هستند؛ درحالی که در این مقاله ،مراد از شواهد فرامتنی،
داللتهای غیرمتنی یک متن و ازجمله لوازم بیّن عقلی آن است که در کشف مراد کاربر یا
گوینده و نویسنده به ما کمک میکند.
 .3-1مشکل تبدّل ماهیت یا اندراج ذیل بیشاز یک مقوله

ابنسینا فصل هشتم از مقالۀ سوم اإللهیات من کتاب الشفاء ( ،1376ص )148-145 .را به
بررسی آنچه امروزه ،مهمترین مشکل وجود ذهنی دانسته میشود و ارائۀ راهحلهایی در
این حوزه اختصاص داده است :مشکل تبدّل ماهیت مُدرَک یا اندراج ماهیت ذیل بیشاز
یک مقوله .مشکل اجما ًال این است که بنابر وحدتِ ماهوی موجود ذهنی و موجود
خارجی ،با توجه به اینکه موجود ذهنی لزوماً کِیف نفسانی و بالتبع ،گونهای عَرَض است،
اگر مُدرَک خارجی ،کِیف نفسانی نباشد ،یکی از دو تالی فاسد ،الزم میآید :یا تبدّل ماهیت
1. Gérard Genette
2. Metatextual
3. Paratextual
4. Intertextual
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مُدرَک خارجی و یا اندراج شیء واحد ذیل بیشاز یک مقوله؛ به بیان دیگر ،یا الزم میآید
موجود خارجیای که مثالً جوهر است ،وقتی وجود ذهنی مییابد ،ماهیتش متبدّل شود و
بهصورت کِیف نفسانی درآید و یا الزم میآید موجود ذهنی هم جوهر باشد و هم کِیف
نفسانی.
مسئلۀ مهم در این مقام ،آن است که چنین مشکلی پیشِروی قائالن به شبح نیست و
تنها برای قائالن به وحدتِ ماهوی صورتِ ادراکی و موجود خارجی ،مطرح میشود؛ بنابر
قول به شبح ،این اشکال اساساً بالموضوع است؛ زیرا شبح همواره کِیف نفسانی است و
تابع ماهیت ذوالشبح یا موجود خارجی نیست؛ از این روی ،قول به شبح ،فاقد مشکل تبدّل
ماهیت یا اندراج شیء واحد ذیل بیشاز یک مقوله است.
براساس آنچه گفتیم ،درگیرشدن ابنسینا با این معضل و تالش برای حل آن (ابنسینا،
 ،1376ص ،)148-145 .خود شاهدی مهم است مبنیبر اینکه مقصود او از صورت در این
بحثها شبح نیست؛ بلکه وی وحدت ماهوی صورت ذهنی و خارجی را درنظر داشته
است.
 .3-2تعقل و اتصال به عقل فعال برای اخذ صور موجود در عقل فعال

در نظام فکری ابنسینا اساساً تعقل با اتصال به عقل فعال تحقق مییابد و عقل فعال ،مخزن
صور عقلیه است .این دیدگاه در آثار مختلف شیخالرئیس (ابنسینا ،1381 ،ص246-245 .؛
ابنسینا ،1375 ،ص322-321 .؛ ابنسینا ،1379 ،ص396-394 .؛ ابنسینا ،1371 ،ص.
 270 ،113و  )316توضیح داده و برای اثبات آن ،استداللهایی ذکر شده است .1پرسش
مهم در این مبحث ،آن است که صور عقلیۀ موجود در عقل فعال ،کداماند .مطمئناً صور
عقلیۀ موجود در عقل فعال که نفس انسانی با اتصال به آنها به ادراک معقوالت دست
مییابد ،شبح نیستند .مراد از این صور ،حقایق اشیا و چنانکه ابنسینا در موضعی دیگر از
اإلشارات و التنبیهات ( ،1381ص )239 .تصریح کرده ،ماهیاتِ ذاتاً مجرد از «شوائب

مادّیت» است.
 .1مثالً در اإلشارات و التنبیهات آمده است« :انّ هاهنا شیءاً خارجاً عن جوهرنا ،فیه الصورُ المعقولة بالذات؛ اذ هو جوهرٌ
عقلی بالفعل؛ اذا وَقعَ بین نفوسنا و بینه اتصالٌ ما ارتسمَ منه فیها الصورُ العقلیة الخاصةُ بذلک االستعدادِ الخاصّ ألحکامٍ خاصّة»
(ابنسینا ،1381 ،ص.)246-245 .
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 .3-3وحدت ساختاری خودآگاهی و دگرآگاهی

چنانکه پیشتر گفتیم ،ابنسینا در چند موضع ،بهصراحت« ،هر ادراک را همان دریافت صورت

مُدرَک» دانسته است( 1ابنسینا ،1375 ،ص81 .؛ ابنسینا ،1379 ،ص .)344 .با توجه به سور
کلی این کالم و همچنین معناشناسی واژۀ «إدراک» که پیشتر دربارۀ آن سخن گفتیم ،بهنظر
میرسد ازدیدگاه وی ،خودآگاهی یا علم ما به خویشتن نیز عبارت از دریافت صورت
خویشتن است؛ اما روشن است که ازنظر ابنسینا در خودآگاهی و علم به خویشتن ،ما
خویشتن را بدون هیچ واسطهای درک میکنیم و شبح ،واسطه در ادراک نیست؛ به بیان
دیگر ،در خودآگاهی ،مُدرَک ماهیتاً و وجوداً با مُدرِک ،یگانگی دارد و چنانکه در توضیح
دربارۀ نظریۀ وحدتِ ماهوی صورت ادراکی و مُدرَک خارجی گفتیم ،تفاوت دگرآگاهی با
خودآگاهی ،این است که در دگرآگاهی ،مُدرِک ،وجودی متمایز از مُدرَک دارد؛ درحالی که
در خودآگاهی ،وجودِ مُدرِک با مُدرَک ،یگانه است( 2ابنسینا ،1381 ،ص234 .؛ ابنسینا،
 ،1371ص.)173 .
بدین ترتیب میتوان دربرابر تفسیر «صورت» به شبح ،استداللی بدین شرح را
صورتبندی کرد:
الف) در تمام ادراکات انسانی ،اعماز ادراک موجود خارجی و دیگر انحای ادراکات
همچون خودآگاهی ،ادراک همان اخذ صورت مُدرَک است.
ب) در خودآگاهی یا ادراکِ خویشتن ،ادراک ازنوع بیواسطه و مستقیم است؛ نه
بهواسطۀ شبح.
ج) بنابر تفسیر «صورت» به شبح ،تمام ادراکات انسانی ،اعماز ادراک موجود خارجی و
دیگر انحای ادراکات همچون خودآگاهی ،ادراک ،همان اخذ شبحِ مُدرَک است.
د) بنابراین ،ادراک در خودآگاهی هم بدون شبح است و هم همراه با شبح.

« .1يشبه أن يكون كلُّ إدراكٍ انّما هو أخذ صورةِ المدرَك».
 .2بماذا تُدرِک ...ذاتَک؟ ...أتری المُدرِک منک أحدَ مشاعرِک مشاهدةً أم عقلَک و قوةً غیرَ مشاعرِک و ما يناسبها؟ ...ما
أظنّک تفتقر فی ذلک حینئذٍ الی وسطٍ؛ فانّه ال وسط .فبقی أن تُدرِک ذاتَک من غیر افتقارٍ الی قوةٍ أخری و الی وسطٍ
(ابنسینا ،1381 ،ص.)234 .
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بهدلیل معتبربودن این استدالل و درعین حال ،تناقضی که در نتیجه میبینیم ،الجرم
نتیجه میگیریم دستکم ،یکی از مقدمات اول تا سوم استدالل ،نادرست است .حال ،این
پرسش مطرح میشود که کدام مقدمه نادرست است .مقدمۀ اول و دوم استدالل ،شواهدی
روشن و بدون معارض در کالم ابنسینا دارند (بهعنوان نمونه ر.ک :ابنسینا ،1375 ،ص81 .؛
ابنسینا ،1379 ،ص344 .؛ ابنسینا ،1381 ،ص .)234 .مقدمۀ سوم ،شواهدی بحثانگیز و
دارای معارض دارد و بنابراین ،نادرست است.
حال اگر مقدمۀ  3را کنار بگذاریم و بهجای آن از دیدگاه رقیب استفاده کنیم ،این

اشکال رفع میشود؛ به تعبیر دیگر ،اگر بهجای مقدمۀ ج ،مقدمۀ ج' را بگذاریم:

ج') بنابر تفسیر «صورت» به حقیقت شیء ،تمام ادراکات انسانی ،اعماز ادراک موجود

خارجی و دیگر انحای ادراکات همچون خودآگاهی ،ادراک همان اخذ صورت یا حقیقت
مُدرَک است.
دیگر نتیجه آن نخواهد شد که :بنابراین ،ادراک در خودآگاهی هم بدون شبح است و
هم همراه شبح؛ بلکه این خواهد بود که:

د') پس ادراک در خودآگاهی ،اخذ صورت یا حقیقت خویشتن است بدون شبحِ

مُدرَک.
روایت اخیر ازدیدگاه ابنسینا با دیگر آگاهیهای ما درخصوص دیدگاههای این
فیلسوف ،سازگار است .چنانکه میدانیم ،شیخالرئیس «خویشتن من» را همان نفس دانسته
و گفته است« :فهذا الجوهرُ (اي ما "لک أن تُسمّیه النفس") فیک واحدٌ بل هو انتَ عند التحقیق»
(ابنسینا ،1381 ،ص .)236 .نفس هم ازدید وی همان تعریف استاندارد ارسطویی را دارد؛
یعنی« :کمالٌ أول لجسمٍ طبیعي آلي ذيحیاة بالقوة» (ابنسینا ،1379 ،ص .)194 .کمال اول
عبارت است از کمالی که درپی نابودی آن ،تمام کماالت شیء نابود میشود (ابنسینا،
 ،1379ص )193 .و به بیان دیگر ،یکی از دو جزء شیء که فعلیت آن شیء به این جزء
است (ابنسینا ،1375 ،ص )14 .و این در دستگاه سینوی ،یعنی همان صورت؛ از این روی،
شیخالرئیس تصریح کرده است« :انّ ذات النفس لیس بجسمٍ بل هو ...صورةٌ» (ابنسینا،1375 ،
ص15 .؛ همچنین ر.ک :ابنسینا ،1363 ،ص .)106 .وی در ادامه توضیح داده که هرچند
صحیح است نفس را «صورت» بخوانیم (ابنسینا ،1375 ،ص ،)15 .اصطالح ًا واژۀ «صورت»
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به کمالهای منطبع در ماده اختصاص دارد؛ به همین سبب ،کمالهای مفارق از ماده را
صورت نمیخوانیم و صرفاً کمال مینامیم (ابنسینا ،1375 ،ص)16 .؛ بدین ترتیب ،نفس
انسانی درواقع ،صورتِ بدن است؛ یعنی آنچه بهواسطۀ آن ،یک فرد انسانی همچون زید،
فعلیت مییابد و انسان میشود؛ اما از آنجا که نفس زید ،مجرد است و منطبع در ماده
نیست ،آن را صورت نمیخوانیم؛ بلکه کمال مینامیم.
از سوی دیگر چنانکه گذشت ،میدانیم که ازدیدگاه ابنسینا من ،خویشتنِ خویش را
بیواسطه و همچنین بهنحو دائمی ،حتی در حالت خواب و ناهوشیاری درک میکنم
(ابنسینا ،1381 ،ص .)233 .اکنون ،بنابر تفسیر نگارنده از گفتههای ابنسینا ،در خودآگاهی
و ادراک خویشتن نیز مُدرِک و مُدرَک وحدت ماهوی دارند؛ یعنی مُدرَک یا خویشتن،
همان صورت یا کمال نخستین است و مُدرِک نیز همان نفس ،صورت یا کمال نخستین؛
بدین ترتیب ،شیخالرئیس در ادراک خویشتن یا خودآگاهی نیز همچون دگرآگاهی ،قائل به
وحدت ماهوی است؛ اما در خودآگاهی افزونبر وحدت ماهوی ،مُدرِک و مُدرَک وحدت
وجودی نیز دارند؛ به همین سبب ،در خودآگاهی هم وحدت ماهوی هست و هم وحدت
وجودی؛ اما در دگرآگاهی ،تنها وحدت ماهوی هست و نه وحدت وجودی.
 .4شواهد متنی دالّ بر دیدگاه سینوی وحدت ماهوی

چنانکه پیشتر گفتیم ،شواهد موجود در آثار ابنسینا را به دو دستۀ اصلی بدین شرح
میتوان تقسیم کرد :نخست ،شواهد متنی و دوم ،شواهد فرامتنی .شواهد متنی همان سخنان
بوعلی در آثار مختلفش هستند که صراحتاً یا ضمناً بر یکی از دو قول داللت میکنند .در
ادامه ،با تمرکز بر پنج اثر مهم او ،سخنان دا ّل بر نظریۀ وحدت ماهوی را بررسی خواهیم
کرد.
 .4-1المبدأ و المعاد

ابنسینا در مواضع مختلف این کتاب ،تصریح یا تعابیری قریب به تصریح دارد (بهعنوان
نمونه ر.ک :ابنسینا ،1363 ،ص )102-100 .مبنیبر اینکه مراد از صورت مُدرَک ،همان
صورت تجریدشده از مادۀ خارجی است؛ مثالً در فصل هشتم از مقالۀ سوم ،وی تصریح
کرده که هرگونه ادراک حسی ،تخیلی ،وهمی و عقلی ،محصول تجرید صورت از ماده
است« :انّ كلَّ إدراكٍ حسىٍّ و تخیّلىّ و وهمىٍّ و عقلىٍّ فهو بتجريدِ الصورة عن المادّة» (ابنسینا،1363 ،

وحدت ماهویِ صورت ادراکی و مُدرَک خارجی در آثار ابنسینا /سید علی طالقانی 17

ص .)102 .روشن است که تجرید صورت از ماده نمیتواند بهمعنای تجرید شبح از ماده
باشد؛ چون در ماده ،شبحی وجود ندارد.
افزونبر این ،شیخالرئیس در ادامه توضیح داده که تفاوت ادراکهای حسی ،خیالی،
وهمی و عقلی در میزان و مرتبۀ تجرید صورت از ماده است؛ بدین شرح که ادراک حسی
کمترین تجرید را دارد و صورت را صرفاً از خود مادۀ خارجی تجرید میکند؛ نه از لواحق
آن؛ از این روی ،درپی غایبشدن موجودِ مادّی خارجی ،ادراک حسی نیز زایل میشود.
روشن است که این توضیح دربارۀ شبح ،بیمعناست.
ابنسینا در ادامه گفته است ادراک خیالی با تجرید بیشتر صورت از مادۀ خارجی میسر
میشود .تجرید صورت از ماده در ادراک وهمی افزایش مییابد و در ادراک عقلی به
تمامت خود میرسد؛ از این روی ،مُدرَک عقل ،کلی است و با مادّیات جزئی خارجی ،هیچ
نسبتی ندارد( 1ابنسینا ،1363 ،ص.)103-102 .
 .4-2اإللهیات من کتاب الشفاء

ابنسینا در فصل هشتم از مقالۀ سوم این کتاب ( ،1376ص ،)146-145 .پساز آنکه در
صدر فصل گفته است« :انّ العلم هو المکتسب من صور الموجودات مجردةً عن موادّها» (ابنسینا،
 ،1376ص ،)145 .اشکال تبدل ماهیت را که پیشتر بدان اشاره شد (ر.ک :بخش ،)3-1
مطرح کرده و در پاسخ به آن با استفاده از مثال آهنربا گفته است هرگاه درمقام بیان
حقیقت سنگ آهنربا بگوییم« :سنگی است ربایندۀ آهن»؛ ولی ببینیم که آهن را جذب میکند
و کف دست انسان را جذب نمیکند ،در تعریف خود تجدیدنظر نمیکنیم و نمیگوییم:
«آهنربا حقیقتی دوگانه دارد :آهن را جذب میکند و کف دست را نه»؛ زیرا آهنربا در هردو
حالت ،ویژگیای یکسان بدین شرح دارد :سنگی است که آهن را جذب میکند؛ حتی وقتی
در کف دست قرار میگیرد و کف دست را جذب نمیکند .ماهیات اشیا در عقل نیز چنین
هستند؛ یعنی ماهیت معقولۀ جوهر یا صورتِ ذهنی جوهر نیز بدین صورت است که اگر

 .1فالحسّ يجرّد الصورة عن المادّة ... ،و أمّا الخیال فیأخذ الصورة تجريداً اكثر ... ،ثم الوهم يجرّد الصورة عن المادّة أكثر ... ،و
أمّا العقل فانّه يجرّد الصورة تجريداً تامّا ،فیجرّدها عن المادّة و يجرّدها عن إضافة المادّة و يأخذها حدّا محضاً (ابنسینا،1363 ،
ص.)103-102 .
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در خارج ،موجود شود ،بالموضوع است؛ هرچند در ذهن ،بالموضوع نیست و عَرَض و
کِیف نفسانی است.
اصل ادعای «العلمُ هو المکتسبُ من صورِ الموجوداتِ مجردةً عن موادّها» و همچنین اشکال
شیخالرئیس نشان میدهد مراد او از صورت ،مفهوم مقابل ماده است؛ افزونبر این ،پاسخ
وی و نیز مثالی که درضمن پاسخ آورده است ،نشان میدهد مراد از صورت ،همان ماهیت
و حقیقت شیء است .مسئلۀ دیگر این است که ابنسینا از تعبیر «ماهیات األشیاء فی العقل»
استفاده کرده که نشانهای دیگر است دا ّل بر اینکه ازنظر او تعبیر «صورت اشیا در ذهن»،
معادل است با «ماهیت اشیا در ذهن».
 .4-3النفس من کتاب الشفاء

ابنسینا در فصل دوم از مقالۀ دوم این کتاب ( ،1375ص )81 .در بیانی که شبیه آن را در
النجاۀ من الغرق فی بحر الضالالت ( ،1379ص )344 .نیز میبینیم ،درمقام توضیح چیستیِ
ادراک شیء مادّی ،او ًال ادراک این شیء را عبارت از برگرفتن صورت آن پساز تجرید تامّ
یا ناتمامش از ماده و لواحق ماده دانسته و ثانیاً ماهیت را بر صورت عطف تفسیری کرده
است« :فإن كان اإلدراك إدراكاً لشىء مادّي فهو أخذُ صورتِه مجردةً عن المادة تجريداً مّا ...،مثالُه إن

الصورةَ اإلنسانیة و الماهیة اإلنسانیة طبیعةٌ ال محالة تشترك فیها أشخاص النوع كلها بالسوية( »...ابنسینا،
 ،1375ص .)81 .روشن است که در اینجا صورت ذهنی بهروشنی همان صورت حا ّل در
ماده است که پساز تجرید از ماده و در برخی موارد ،از ماده و لواحق ماده ،ذهنی شده
است؛ همچنین بهگفتۀ شیخالرئیس ،صورت یا ماهیت انسان ،طبیعتی کلی است که تمام
اشخاص این نوع در آن ،مشترکاند؛ بدین ترتیب ،روشن است که در این سخنان ،مراد او
از صورت ذهنی ،شبح نیست.
 .4-4النجاة من الغرق فی بحر الضالالت
ابنسینا در فصلی از طبیعیات این کتاب ( ،1379ص )349-344 .با عنوان «فصلٌ في الفرق
بین إدراك الحس و إدراك التخیل و إدراك الوهم و إدراك العقل» ،با عباراتی کامالً شبیهِ آنچه در
بخش قبل ،از النفس من کتاب الشفاء نقل شد ،بالفاصله پساز ذکر تعریف کلیدی و
موردبحث «ويشبه أن يكونَ كلُّ إدراكٍ انّما هو أخذُ صورة المدرَك» ،ادراک شیء مادّی را عبارت
از اخذ صورت شیء مادّی پساز تجرید تامّ یا ناتمامِ آن از ماده و لواحق ماده دانسته است.

وحدت ماهویِ صورت ادراکی و مُدرَک خارجی در آثار ابنسینا /سید علی طالقانی 19

بهگفتۀ ابنسینا در النجاة ،صورت یا ماهیت (نکتۀ کلیدی موردنظر ما در این مقاله) به خودی
خود (بح ِدّها) ،واحد است؛ نه کثیر؛ ولی صورت ما ّدی بهسبب ماده ،معروض کثرت میشود؛
ال صورت یا ماهیت انسانی که به خودی خود ،فاقد کثرت است ،درپی موجودشدن در این
مث ً
فرد و آن فرد ،متکثر و معروض کثرتی میشود که در طبیعت انسانی نیست.
شیخالرئیس در ادامه ( ،1379ص )345 .پساز استدالل بر نامتکثربودن صورت بهخودی
خود توضیح داده است که حس ،صورت را از ماده تجرید میکند؛ ولی بهنحوی ناتمام؛
یعنی او ًال از لواحق ماده تجرید نمیکند و ثانیاً نسبت آن صورت مأخوذ با ماده قطع
نمیشود؛ از این روی ،درپی غیبت ماده ،صورت مأخوذ هم ازمیان میرود .بهگفتۀ او:
«يحتاج [الحسُ] الى وجود المادةِ أيضاً في أن تكون تلك الصورةُ موجودةً له» (ابنسینا ،1379 ،ص.
)346؛ اما قوۀ خیال ،صورت را چنان از ماده تجرید میکند که دیگر به حضور ماده نیازی
ندارد و به بیان دیگر ،تجرید صورت از ماده توسط قوۀ خیال ،ازنوع تامّ است؛ ولی این
تجرید نیز همچنان تجرید صورت از لواحق ماده نیست و از این روی ،صورتِ مأخوذ،
جزئی است و مقدار ،کِیف و وضع دارد (ابنسینا ،1379 ،ص)347-346 .؛ اما قوۀ ادراکی
وهم که مُدرِک معانی ذاتاً غیرمادّی و البته جزئی همچون «این خیر» و «آن شر» جزئی و
خاص است نیز در کار تجرید صوَر از ماده است؛ ولی چونان دو قوۀ حس و خیال،
همچنان توان تجرید صورت از لواحق ماده را ندارد و از این روی ،مُدرَکات آن ،جزئی
هستند؛ نه کلی (ابنسینا ،1379 ،ص .)347 .تنها قوۀ عقل ،صورتها را تماماً از ماده و
لواحق ماده تجرید میکند و مُدرَکات آن ،هیچ پیوستی از مقدار ،کِیف و وضع ندارد
(ابنسینا ،1379 ،ص.)349-348 .
کامالً آشکار است که در این متن ،او ًال مراد از صورتِ مأخوذ برسازندۀ ادراک ،همان
صورت درمقابل ماده است و به شبح ربطی ندارد؛ ثانیاً این صورت ،همان ماهیت یا
حقیقت واحدی است که در تمام مصادیق و افراد آن ماهیت حضور دارد.
 .4-5المباحثات

در این کتاب ،شواهد متعددی دا ّل بر دیدگاه وحدت ماهوی صورت ادراکی و مُدرَک
وجود دارد که ذکر ،توضیح و تحلیل آنها فراتر از گنجایش این مقاله است؛ از این روی،
در ادامه ،گزیدهای از آنها را مرور میکنیم.
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ی ادراک ،بهصراحت ،این مقوله را عبارت از
ابنسینا در این اثر نیز درمقام توضیح چیست ِ
تحصیل صورت شیء دانسته و حقیقت شیء را بر صورت شیء عطف تفسیری کرده است:
«ان اإلدراك هو تحصیل مّا لصورة الشيء و حقیقته على نحو من كلیّته أو جزويّته» (ابنسینا ،1371 ،ص.
 .)220بیتردید ،برپایۀ این سخن ابنسینا نیز صورت شیء ،همان حقیقت شیء است.
عالوهبر آنچه گفتیم ،در المباحثات ،ادراک ،عبارت از همان تحققیافتن حقیقتِ شیء
مُدرَک از آن جهت که موردتوجّه مُدرِک است ،شمرده شده« :لیس اإلدراک اال تحقّق حقیقة

الشیء من حیث يُدرَک» (ابنسینا ،1371 ،ص)161 .؛ همچنین در این کتاب تصریح شده
است« :انّ النفسَ مادةٌ للمعقوالتِ» (ابنسینا ،1371 ،ص.)95 .
در موضعی دیگر از این کتاب (ابنسینا ،1371 ،ص )130 .توضیح داده شده است که
صفت شیء گاهی به وجود طبیعی و در مادۀ طبیعی ،بدون هیچگونه تجریدی موجود
میشود؛ یعنی گاهی به وجود حسی و منطبع در جسمی دارای قوۀ حس موجود میشود و
گاه به وجود عقلی؛ بنابراین ،صفت واحد میتواند به انحای گوناگون ،اعماز طبیعی ،حسی
و عقلی موجود شود.
 .4-6اإلشارات و التنبیهات

ابنسینا در مواضع مختلف این کتاب ،ادراک را بررسی کرده است که ازمیان آنها
درخصوص بحث ما دستکم ،سه موضع ،درخور ذکرند .نخستین مورد ،طرح نظریۀ تجرید
است که پیشتر ،نمونههایی از آن را به نقل از المبدأ و المعاد (ابنسینا ،1363 ،ص-102 .

 ،)103النفس من کتاب الشفاء (ابنسینا ،1375 ،ص )81 .و النجاة من الغرق فی بحر
الضالالت (ابنسینا ،1379 ،ص )349-344 .مشاده کردیم .شیخالرئیس در فصل هشتم از
نمط سوم اإلشارات و التنبیهات ( ،1381ص )239-238 .توضیح داده است که ادراک
حسی ،خیالی و عقلی ازطریق تجرید صورت از ماده تحقق میپذیرد 1و این ،خود شاهدی

 .1الشي ءُ قد يكون محسوساً عند ما يشاهَد؛ ثم يكون متخیَالً عند غیبته بتمثل صورته فى الباطن؛ كزيدٍ الذي أبصرتَه مثالً اذا
غاب عنك فتَخیَّلتَه؛ و قد يكون معقوالً عند ما يُتَصَوَّر من زيدٍ مثالً معنى االنسانِ الموجود لغیره .و هو عند ما يكون محسوساً
فیكون قد غشیَ ته غواشٍ غريبةٍ عن ماهیته لو أزيلت عنه لم تؤثر فى كنه ماهیته مثل أين و وضع و كیف و مقدار بعینه لو توهم
بدلَه غیرُه لم تؤثر فى حقیقة ماهیة انسانیته .و الحسُّ يناله من حیث هو مغمورٌ فى هذه العوارض التي تلحقُه بسبب المادة التي
سِ الظاهرِ صورتُه اذا زال؛ و أما
خُلِقَت منها اليجرّده عنها و الي ناله اال بعالقةٍ وضعیةٍ بین حسِّه و مادّته ،و لذلك التتمثل فى الح ّ
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دیگر است بر این مسئله که مراد ابنسینا از صورت ادراکی ،صورت تجریدشده از مادۀ
خارجی است؛ اما نکتۀ بس ارجمندی که در این عبارات وجود دارد ،تعبیر «تمثل صورته»
است که میتواند مفسر جملهای کلیدی باشد که در فصل هفتم از نمط سوم دربارۀ حقیقتِ
ادراک آمده و این دومین موردِ قابل تأمل و بررسیای است که پیشتر بدان اشاره شد.
ابنسینا در فصل هشتم از نمط سوم این کتاب (ابنسینا ،1381 ،ص )239-238 .گفته
است شیء همچون زید گاهی مشاهده میشود؛ درحالی که غوطهور است در عوارض
ملحق به ماده همچون اَین ،وضع ،کِیف و مقدار ،و این ادراک حسی است .در ادراک
حسی ،ماهیت انسانیِ زید همراه با عوارضی درک میشود و زوال این عوارض ،حقیقت
ماهیت انسانی زید را تغییر نمیدهد؛ اما درپی قطع ارتباط حسی با شیء مادّی ،صورت
شیء با تمثل در باطن به خیال میپیوندد؛ البته اگر همچنان از تمام عوارضی که او را جزئی
میکند ،تجرید نشده باشد؛ وگرنه درپی تجرید کامل از عوارض و لواحقِ مادّی ،به ساحتِ
کُلیت ،بار مییابد و مُدرَک عقل میشود .در هرسه مرحله ،صورت شیء گامبهگام از ماده و
لواحق آن تجرید میشود و در قوۀ ادراکی تمثل مییابد.
پس صورتی که در خارج ،حا ّل در ماده است ،در ادراک حسی از مادۀ خارجی
تجریدشده به حس درمیآید؛ سپس بهدنبال قطع ارتباط حسی با شیء مادّی خارجی،
صورت نهتنها از خود ماده ،بلکه از برخی عوارض مادّی نیز همچون عالقۀ وضعیه با شیء
مادّی خارجی تجریدشده با تمثل در خیال ،علیرغم قطع رابطۀ حسی ،بهنحو جزئی درک
میشود .در گام سوم ،صورت مأخوذ از ماده با تجرید از تمام عوارض مادّی ،بهشکل کلی
درمیآید؛ بهنحوی که «یمکن فرضُ صدقه علی کثیرین» و بدین ترتیب ،مُدرَک عقل میشود؛
بر این اساس ،روشن است که صورت ادراکی یا ذهنی با صورتِ خارجی ،وحدت ماهوی
دارد و همماهیت است.
الخیالُ الباطنُ فیتخیلُه مع تلك العوارض اليقدر على تجريده المطلق عنها لكنه يجرُِّده عن تلك العالقة المذكورة التي تَعلَّق بها
الحسُّ فهو يتمثل صورتُه مع غیبوب ة حاملِها؛ و أما العقل فیقتدر على تجريد الماهیة المكنوفة باللواحق الغريبة المشخصة مستثبتاً
اياها حتى كأنه عمل بالمحسوس عمال جَعلَه معقوالً؛ و أما ما هو فى ذاته برىءٌ عن الشوائب المادية و اللواحق الغريبة التي
التلزم ماهیتَه عن ماهیته فهو معقولٌ لذاته لیس يح تاج الى عملٍ يُعمل به يُعِدّه الن يعقله ما من شأنه أن يعقله بل لعلةٍ فى جانبٍ
مّا من شأنه أن يَعقلَه (ابنسینا ،1381 ،ص.)239-238 .
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دومین مسئلۀ قابل تأمل و بررسی در اإلشارات و التنبیهات که با سخن ابنسینا در فصل
هشتم از نمط سوم نسبت دارد ،جملهای کلیدی در فصل هفتم از همین نمط در بیان
حقیقت ادراک است که تاحدودی ابهام دارد و چه بسا توضیحات فصل هشتم بتواند رافع
این ابهامات باشد .برپایۀ این جمله ،ادراک شیء همان تمثل حقیقت آن شیء نزد مُدرِک
است« :إدراکُ الشیء هو أن تکونَ حقیقتُه متمثلةً عند المُدرِک ،يُشاهِدُها ما به يُدرَک» (ابنسینا،
 ،1381ص.)237 .
با توجه به نقلقول قبلی از فصل هشتم این اثر ،روشن است که تمثل حقیقت شیء نزد مُدرِک با
ت مُدرَک در ذات مُدرِک ،نسبتی تفسیری دارد که چنانکه
اخذ صورت مُدرَک یا حصول صور ِ

دیدیم ،مطابق تعبیر ابنسینا در النفس من کتاب الشفاء (ابنسینا ،1375 ،ص ،)81 .النجاة من الغرق فی
بحر الضالالت (ابنسینا ،1379 ،ص )344 .و التعلیقات (ابنسینا ،1391 ،ص )179 .است.

همچنین مشاهده کردیم که در النفس من کتاب الشفاء (ابنسینا ،1375 ،ص )81 .و
النجاة من الغرق فی بحر الضالالت (ابنسینا ،1379 ،ص« ،)344 .ماهیت» به «صورت» عطف
تفسیری شده ،در المباحثات (ابنسینا ،1371 ،ص« ،)220 .حقیقت شیء» به «صورت شیء»
عطف تفسیری شده و در اإللهیات من کتاب الشفاء (ابنسینا ،1376 ،ص )146 .از «ماهیات
األشیاء في العقل» سخن گفته شده است؛ بنابراین نتیجه میگیریم شیخالرئیس دستکم در
بحث از ماهیتِ ادراک« ،صورت»« ،ماهیت» و «حقیقت» را بهجای هم بهکار برده است.
بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد مراد ابنسینا از صورت شیء ،عبارت است از
حقیقت شیء و یکی از دو جزء شیء که فعلیت آن شیء به آن جزء است (ابنسینا،1375 ،
ص)14 .؛ به دیگر سخن ،مراد از صورت ،کمال نخستینِ شیء ،یعنی کمالی است که درپی
نابودی آن ،تمام کماالت شیء نابود میشود (ابنسینا ،1379 ،ص193 .؛ ابنسینا،1375 ،
ص15 .؛ همچنین ر.ک :ابنسینا ،1363 ،ص.)106 .
 .5تفسیر تعبیر «تمثل» و توضیح «ارتسام صور عقلی در نفس»

همانگونه که در بخش قبل دیدیم ،ابنسینا در عبارتی کلیدی در اإلشارات و التنبیهات
(ابنسینا ،1381 ،ص ،)237 .بهروشنی ،ادراک شیء را تمثل حقیقت آن شیء نزد مُدرِک

« .1إدراکُ الشیء هو أن تکون حقیقتُه متمثلةً عند المُدرِک ،يُشاهِدُها ما به يُدرک».

1
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دانسته است .تعبیر «تمثل حقیقت شیءِ مُدرَک» ابهام دارد و نیازمند توضیح است .در اینجا
این پرسش مطرح میشود که تمثل یا مثالیافتن به چه معناست.
در ادامه ،درمقام توضیح مراد از تعبیر «تمثل حقیقت شیءِ مُدرَک» خواهیم دید ازنظر
ابنسینا ( ،1381ص )246 .در ادراک عقلی ،صورت عقلی در نفس ما مرتسِم میشود
(نقش میبندد) .کاربرد تعبیر «ارتسام صور عقلی در نفس »1نیز خود ،ابهامآفرین است و در
اینجا پرسشی بدین شرح مطرح میشود که آیا ارتسام (نقشبستن) ،بیشتر متناسب با شبح
نیست .در ادامه ،این دو تعبیر را بررسی و تفسیر میکنیم.
 .5-1تفسیر تعبیر «تمثل»

روشنشدن مراد از تعبیر «تمثل» در عبارتِ «تمثل صورت شیء» (ابنسینا ،1381 ،ص.
 )238به روشنشدن مراد شیخالرئیس از تعبیر کلیدی دیگر ،یعنی «أخذ صورةِ المدرَك» نیز
کمک میکند؛ همچنین درپی روشنشدن مراد از «تمثل» (مثال و نمونهیافتن)« ،حصول
صورت و حقیقت شیء در ذهن» نیز معنایی روشنتر مییابد.
درخصوص مراد از تعبیر «تمثل» ،دو احتمال مهم وجود دارد که خواجه نصیرالدین
طوسی ( ،1386ص )403 .هم به آنها اشاره کرده است :یکی مصداقیافتن یا فرددارشدن و
دیگری تصویر ،سایه یا شبحیافتن.
با توجه به شواهد پیشین و نیز تعبیر «حقیقت» در عبارت «تمثل حقیقت شیء نزد
مُدرِک» بهدشواری میتوان احتمال دوم را پذیرفت .بنابر احتمال دوم ،مقصود از مثالیافتن،
این است که چیزی شبیه ماهیت خارجی در ذهن یا مُدرِک موجود میشود و این موجود
شبیه ،شبح خوانده میشود که در لغت بهمعنای تصویر و سایه است؛ اما این دیدگاه با
نظریۀ تجرید که در بخشهای پیشین ،تأکید ابنسینا بر آن در آثار مختلفش را مشاهده
کردیم ،سازگار نیست .چنانکه پیشتر گفتیم ،ازنظر او« :كلّ إدراكٍ ...فهو بتجريد الصورة عن

المادّة» (ابنسینا ،1363 ،ص.)102 .
افزونبر این ،دیگر کاربردهای «تمثل» و مشتقات آن در همین نمط سوم نیز به
روشنشدن مراد ابنسینا از این تعبیر کمک میکند؛ مثالً شیخالرئیس در فصل دهم از نمط

« .1ارتَسمَ منه (ای من العقلِ الفعال) فیها (ای فی النفسِ) الصورُ العقلیة» (ابنسینا ،1381 ،ص.)246 .
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سوم اإلشارات و التنبیهات گفته است« :أما الکمال فأن تَحصُلَ لها (اي للنفس) المعقوالتُ بالفعل

مشاهَدةً متمثلةً في الذهن» (ابنسینا ،1381 ،ص.)242 .
ح معقوالت باشد؛
روشن است که تمثل معقوالت در ذهن نمیتواند بهمعنای حصول شب ِ
چون این سؤال مطرح میشود که معقوالت مجرد به چه معنا میتوانند شبح داشته باشند.
روشنتر از این ،سخن ابنسینا در فصل یازدهم از همین نمط است( 1ابنسینا ،1381 ،ص.
 )243و در این موضع نیز روشن است که تمثل حدوسط نمیتواند بهمعنای حصول شبح
حدوسط در ذهن باشد؛ زیرا خود حدوسط در ذهن حضور دارد و به همین سبب بهنظر
میرسد ازمیان دو احتمال اصلی درخصوص مراد از «تمثل» ،احتمال دوم را باید کنار گذاشت.
برپایۀ احتمال نخست که در آن ،مراد از «تمثل حقیقت شیء» ،مصداق ذهنی یا فرد و
نمونۀ ذهنی یافتن ماهیت شیء است ،درواقع ،موضعگیری ابنسینا را باید چنین توضیح داد
که هنگام ادراک ،حقیقت و ماهیتِ مُدرَک درپیِ فرایند تجرید یا مصداق ذهنی ،نمونه و
فردی ادراکی پیدا میکند که این فردِ ادراکی در ادراکات حسی و خیالی است و یا عقل با
حقیقت کلی مُدرَک در عقل فعال ،پیوندی برقرار میکند و بهتعبیر ابنسینا «وَقَعَ بینَه و بین

نفوسِنا اتصال ما» (ابنسینا ،1381 ،ص )246 .و درنتیجه ،صورت عقلی ماهیت در نفس ما
نقش میبندد.2
بدین ترتیب ،برپایۀ تفسیر نگارنده ،همانگونه که حقیقت اشیا میتواند در خارج،
مصداق خارجی پیدا کند ،در ذهن نیز میتواند مصداق ذهنی داشته باشد .مصداق ذهنی،
همان ادراک حسی یا خیالی شیء است و پیوند ذهنی با حقیقت کلی اشیا در عقل فعال،
همان ادراک عقلی آنهاست .وقتی من گُل روی میزم را میبینم و درپی بستن چشمهایم
همچنان آن را در ذهنم دارم ،در هردو حالت ،حقیقت و صورت آن گل بدون مادۀ خارجی،

« .1و أما الحدسُ فهو أنيتمثل الحدُّ األوسطُ في الذهن دفعةً ،إما عقیبَ طلبٍ و شوقٍ من غیر حرکة ،و إما من غیر اشتیاق و
حرکة؛ و يتمثل معه ما هو وسطٌ له او في حکمِه» (ابنسینا ،1381 ،ص.)243 .
 .2تفسیر نگارنده از تعبیر «تمثل» در بیان ابنسینا با تلقی فیلسوفان معاصر تحلیلی از مصداق یا مثالیافتن کلیات

( )Exemplification of Universalsیا ویژگیهای کلی ،قابل مقایسه است (بهعنوان نمونه ر.کLoux, 2002, :
)p. 29-30؛ همچنین تعبیر «أخذ» در بیان ابنسینا معادل با  To Graspاست که در زبان انگلیسی ،هم بهمعنای اخذ،

بهچنگآوردن و گرفتن است و هم بهمعنای فهمیدن.
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مصداقی در ذهن من دارد :در حالت اول ،مصداق حسی و در حالت دوم ،مصداق خیالی؛
اما وقتی بتوانم حقیقت کلی گل را بدون درنظرداشتن هیچ مصداق خارجیای درک کنم،
درواقع ،پیوندی با حقیقت و صورت کلی گل برقرار کردهام و از آن ،ادراکی عقلی دارم.
حال ،ممکن است پرسیده شود :مصداق ذهنی چیست؟ مرز مصداق ذهنی و مصداق
عینی چیست؟ آیا میتوان گفت مصداق ذهنی انسان به حمل شایع انسان است؟ در پاسخ
دو پرسش نخست میتوان گفت مصداق ذهنی بنابر این تفسیر ،بهمعنای فردی از ماهیتِ
کلی است؛ مثالً فرد ذهنی انسان ،فردی ذهنی از ماهیت کلی انسان است؛ مانند فرد ذهنی
زید که کلیِ انسان بر آن حمل میشود؛ از این روی میتوان گفت« :المصداقُ الذهنیٌ هو فردٌ

ذهنیٌ يُحمل علیه الماهیةُ الکلیة».
به پرسش دوم میتوان اینگونه پاسخ داد که بنابر توضیحات ذکرشده در بخش  4-2با
استفاده از مطالب اإللهیات من کتاب الشفاء و نیز مثال آهنربا ،ازنظر ابنسینا مصداق ذهنی
انسان هم حقیقتاً انسان است؛ اما انسان حقیقی ،موجودی است که چون مصداق عینی بیابد،
مُدرِک کلیات تواند بود؛ چنانکه آهنربا در کف دست هم ربایندۀ آهن است؛ هرچند در
آن موقعیت ،آهنی نیست که رباییده شود .این درواقع ،همان مسئلۀ تبدّل ماهیت یا اندراج
شیء واحد ذیل بیشاز یک مقوله است که پیشتر در بخش  1-3بهعنوان شاهدی فرامتنی بر
وحدت ماهوی صورت ادراکی و مُدرَک ذکر شد.
بدین ترتیب ،در تمام گونههای ادراکی انسان ،صورت ادراکی با صورت خارجی،
وحدت ماهوی دارد.
 .5-2توضیح دربارۀ «ارتسام صور عقلی در نفس»

در بخش قبل گفتیم که در ادراک عقلی ،عقل با حقیقت کلی مُدرَک در عقل فعال ،پیوند
برقرار میکند و درنتیجه ،صورت عقلی در نفس ما نقش میبندد (ابنسینا ،1381 ،ص.
 .)246این بیان ممکن است شبههای بدین شرح را بهوجود آورد که صورت عقلی
نقشبسته در نفس ما و بهتعبیر ابنسینا «اِرتَسَمَ فیها» ،چیزی جز شبح نیست .این شبهه از
اینجا ناشی میشود که تعبیر «ارتسام» (نقشبستن) چه بسا متناسب با شبح بهنظر برسد .در
پاسخ به این اشکال ،افزونبر توضیحات و شواهد پیشین ،شاهدی بسیار روشن در نمط
هفتم اإلشارات و التنبیهات نیز راهگشاست.
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ابنسینا در فصل پنجم از نمط هفتم اإلشارات و التنبیهات (ابنسینا ،1381 ،ص)323 .
درمقام استدالل بر تجرد قوۀ عقل از انطباع در ماده گفته چون صورت عقلیه ،صورت قوۀ
عقل است و به بیان دیگر ،صورت مُدرَک ،صورت مُدرِک است و ممکن نیست دو صورت
در مادۀ واحد حاصل شود ،اگر قوۀ عقل ،مادّی ،یعنی منطبع و حا ّل در ماده باشد ،یا باید
همواره تعقل کند و یا هیچگاه تعقل نکند؛ چون در غیر اینصورت ،یعنی مثالً درصورت
یادگیری بعداز ندانستن یا یادآوری پساز فراموشی ،الزم خواهد بود صورت عقلیه که عدداً
غیراز صورت اصلی قوۀ عقل است ،بر مادهای که قوۀ عقل در آن حلول کرده ،حلول کند و
این مسئله ،خود مستلزم حلول دو صورت در یک ماده است.
بیان دیگر استدالل ،چنین است که او ًال صورت عقلیه ،صورت قوۀ عقل است و به بیان
دیگر ،صورت مُدرَک ،صورتِ مُدرِک است؛ ثانیاً صورت عقلیه منطقاً از دو حال خارج
نیست :یا عدداً همان صورت قوۀ عقل است و یا نیست .اگر باشد ،الزم خواهد بود یا
همواره تعقل کند و یا هیچگاه تعقل نکند و بنابراین ،یادگیری و فراموشی ناممکن است؛
درحالی که نمیتوان این نتیجه را پذیرفت؛ پس صورت عقلیه عدداً غیراز صورت قوۀ عقل
است .حال اگر قوۀ عقل ،مادّی باشد ،الزم خواهد بود دو صورت در یک ماده حلول کند و
این مسئله ،ممکن نیست؛ پس قوۀ عقل ،مادّی نیست.
این بیان به واضحترین شکل نشان میدهد مراد از صورت در تعبیرهای «صورت
متعقل» و «صورت عقلی» ،شبح نیست .استدالل اصلی را میتوان با استفاده از جمالت خود
ابنسینا بدین شرح صورتبندی کرد:
الف) «لو كانت القوةُ العقلیةُ منطبعةً في جسمٍ من قلبٍ أو دماغٍ ،لكانت دائمةَ التعقل له أو كانت ال

تتعقله البتة».
ب) «و لیس و ال واحدٌ من األمرين بصحیحٍ».
استدالل ابنسینا بر مقدمۀ نخست این استدال ِل اصلی با استفاده از جمالت خودش
(ابنسینا ،1381 ،ص )323 .چنین است که:
الف) « الصورةُ التي بها تصیر القوةُ المتعقلةُ متعقلةً آللتها ،تكون الصورةَ التي للشيء الذي فیه القوُّة

المتعقلة».
ب) «و القوةُ المتعقلةُ مقارِنَةٌ لها دائماً».
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ج) «فإما أن تكون تلك المقا ِرنَةُ توجِبُ التعقل دائماً أو ال يحتمل التعقلَ أصالً».
بیان دیگر استدالل ،بازهم با استفاده 1از جمالت خود بوعلی (ابنسینا ،1381 ،ص.
 )323-324بدین شرح است:
الف) «انّها (اي انّ القوةُ العقلیةُ) إنما تتعقل بحصول صورةِ المتعقل لها».
ب) « فإن استأنفت (القوةُ العقلیةُ) تعقالً بعد ما لم يكن ،فیكون قد حَصلَ لها صورةُ المُتعقل بعد ما لم

يكن لها».
ج) «و ألنّها (اي النّ القوةَ العقلیةَ) مادّية ،فیلزم أن يكون ما يحصل لها من صورةِ المُتعقل من مادّته،

موجوداً في مادّته أيضاً».
د) « و ألن حصولَه (ای حصولَ ما يحصل لها من صورةِ المُتعقل من مادّته) متجدّد ،فهو غیرُ الصورةِ

التي لم تزل له في مادّته لمادّته بالعدد».
ه) «فیكون قد حصل في مادّة واحدةٍ مكنوفةٍ بأعراضٍ بأعیانها صورتانِ لشيءٍ واحدٍ معاً».
و) «و قد سبق بیانُ فساد هذا».
ز) «فالقوةُ العقلیةُ إمّا التتعقل بحصول صورة المتعقل لها و إمّا ال تستأنف تعقالً و إمّا لم تكن مادّية».
ح) « و لکنّها (ای القوةُ العقلیةُ) تتعقل بحصول صورة المتعقل لها کما تستأنف تعقالً بعد ما لم يكن».
ط) «فالقوةُ العقلیةُ لم تکن مادّية».
بدین ترتیب بهنظر میرسد ابهامی که ممکن است ازناحیۀ تعبیر «ارتسام الصورة» در
برخی سخنان ابنسینا همچون این دو سخن در نمط سوم اإلشارات و التنبیهات که« :انّ
شعورَ القوة بما تُدرکُه هو ارتسامُ صورتِه فیها» ( ،1381ص« )244 .ارتَسمَ منه (اي من العقلِ الفعال)

فیها (اي فی النفسِ) الصورُ العقلیة» ( ،1381ص )246 .بهوجود آید ،با استفاده از این توضیح
رفع میشود.
نتیجهگیری

چنانکه بهتفصیل دیدیم ،ابنسینا در اإللهیات من کتاب الشفاء ( ،1376ص )148-145 .یک
فصل را به بررسی مشکل «تبدل ماهیت مُدرَک یا اندراج ماهیت ذیل بیشاز یک مقوله» و
عرضۀ راهکاری برای حل آن اختصاص داده است؛ درحالی که این مشکل ،تنها برای
 .1برای بازسازی این استدالل تالش شده است از عین عبارات ابنسینا استفاده شود؛ ولی برای ساختارمندشدن آن،
برخی عبارات حذف یا اضافه شدهاند.
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قائالن به وحدتِ ماهوی صورت ادراکی و موجود خارجی ،مطرح است؛ نه معتقدان به
نظریۀ شبح.
از سوی دیگر ،ازنظر ابنسینا عقل فعال ،مخزن صور عقلیه است (ابنسینا ،1381 ،ص.
245-246؛ ابنسینا ،1375 ،ص322-321 .؛ ابنسینا ،1379 ،ص396-394 .؛ ابنسینا،
 ،1371ص 270 ،113 .و )316؛ اما صور عقلیۀ موجود در عقل فعال ،شبح نیست؛ بلکه
حقایق اشیا و یا چنانکه ابنسینا در اإلشارات و التنبیهات ( ،1381ص )239 .تصریح کرده،
ماهیات ذاتاً مجرد از «شوائب مادّیت» است.
همچنین با توجه به تصریحات متعدد شیخالرئیس به این مسئله که «هر ادراک ،همان

دریافت صورت مُدرَک» است (ابنسینا ،1375 ،ص81 .؛ ابنسینا ،1379 ،ص )344 .و با
توجه به سور کلی در این سخن و همچنین معناشناسی واژۀ «ادراک» که پیشتر ذکر شد،
خودآگاهی یا علم ما به خویشتن نیز دریافت صورت خویشتن است؛ اما روشن است که
ازدید وی ،خودآگاهی ،ادراکی بیواسطه است و ما خویشتن را بدون هیچ واسطهای درک
میکنیم .این ،خود شاهدی دیگر است بر اینکه مراد از «صورت» ،نه شبح ،بلکه حقیقت
مُدرَک است که در خودآگاهی با مُدرِک ،وحدت دارد.
دربارۀ ادراک حسی ،خیالی ،وهمی و عقلی توضیح دادیم که ازنظر ابنسینا تفاوت آنها
در میزان و مرتبۀ تجرید صورت از ماده است .در ادراک حسی ،صورت صرفاً از خود مادۀ
خارجی تجرید میشود؛ نه از لواحق آن؛ اما ادراک خیالی با تجرید بیشتر صورت از مادۀ
خارجی تحقق مییابد .در ادراک وهمی ،تجرید صورت از ماده بیشتر میشود و در ادراک
عقلی به تمامت خود میرسد؛ بهنحوی که مُدرَک عقل ،کلی است و با مادّیات جزئی
خارجی ،هیچ نسبتی ندارد (ابنسینا ،1363 ،ص103-102 .؛ ابنسینا ،1379 ،ص345 .؛
ابنسینا ،1381 ،ص .)239-238 .روشن است که «تجرید صورت از ماده» نمیتواند
بهمعنای تجرید شبح از ماده باشد؛ چون در ماده ،شبحی وجود ندارد.
افزونبر این ،همانگونه که دیدیم ،شیخالرئیس در مواضعی «ماهیت» را بر «صورت»

عطف تفسیری کرده (ابنسینا ،1375 ،ص81 .؛ ابنسینا ،1371 ،ص )220 .و در موضعی
دیگر ( ،1367ص ،)146 .با صراحت از «ماهیات اشیا در عقل» سخن گفته است.
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در المباحثات ،ابنسینا بهروشنی ،ادراک را «همان تحقق حقیقت مُدرَک از آن جهت که

ادراک شده» دانسته ( ،1371ص )161 .و نفس را «مادۀ معقوالت» خوانده است (ابنسینا،
 ،1371ص)95 .؛ بدین ترتیب ،ازنظر او معقوالت ،صورت نفس است.
همچنین گفته شد که در اإلشارات و التنبیهات (ابنسینا ،1381 ،ص ،)237 .ادراک
شیء« ،همان تمثل حقیقت آن شیء نزد مُدرِک» دانسته شده است .در توضیح تعبیر «تمثل» نیز
بیان شد که هنگام صورتگرفتن ادراک ،حقیقت و ماهیت مُدرَک درپی فرایند تجرید ،یا
«مصداق ذهنی و نمونۀ ادراکی» پیدا میکند -که این ،ویژۀ ادراکات حسی و خیالی است-
و یا حقیقت کلی مُدرَک درپی ایجاد پیوند میان عقل ما با عقل فعال ،در نفسمان نقش
میبندد و بهتعبیر ابنسینا «مرتسِم» میشود .درنهایت ،با استفاده از شواهد مختلف نشان
دادیم تعبیر «ارتسام صور عقلی در نفس» با قول به شبح ،نسبتی ندارد.
بیگمان ،این شواهد متنی و فرامتنی دا ّل بر نشانههایی مهم ،بهنفع این ادعاست که مراد
ابنسینا از «صورت» در تعبیر «صورة المُدرَک» ،عبارت است از «حقیقة الشیء»« ،ما به الشيء

ت بالمعنی األعم شیء».
هو هو» یا «ماهی ِ
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