كاركردهاي عقل از منظر ابنعربي


مهدي بابايي المشيري

چكيده

عقل به عنوان قوهاي از قواي نفس انساني داراي كاركردهاي مختلف است كه عبارتاند از ادراك و فهم،
انتزاع ،تجريد ،تعميم ،تحليل ،تجزيه ،تركيب ،تعريف ،سنجش و مقايسه ،حكم و استدلال يا استنتاج .ذكر

اين كاركردها به صورت استقرايي است و ميتوان موارد ديگري را يافت و بر آنها افزود .ابنعربي در
فتوحات به صورت پراكنده درباره كاركردهاي عقل سخن گفته است و تبيينهاي خاصي دراينباره دارد.

١٨٣

عقل توانايي ادراك معاني مجرد از مواد را دارد و به دليل خاصيت قبول كه در او هست ،معارف شهودي

ماده است و اين كار توسط خيال و به كمك عقل صورت ميگيرد و نيز تنزل معاني مجرد از عالم عقل

به خيال و حس مستلزم تكثيف و صورتگري معاني در خيال است .ادراك حسي و خيالي استعداد لازم

را براي ادارك معاني توسط عقل را فراهم ميكنند .معاني قابل خلق و ابداع نيستند .آنها صرفاً تعقل

ميشوند و جايگاه اصلي آنها در حضرت معاني و علم حقتعالي است .حقيقت اشيا را معاني تشكيل
ميدهد و ظهور و تنزل آنها در هر مرتبهاي مستلزم پذيرش احكام و آثار آن مرتبه است .ادراك اشيا در

مرتبه حس ادراك معاني در قالب صور محسوس مادي است و ادراك خيالي ،ادراك معاني در قالب صور

خيالي است و ادراك عقلي ،ادارك معاني در قالب صور معقول است .بيشتر انسانها قدرت بر تجريد
معاني از موادشان را ندارند و بيشترين بهرهشان از معاني در حد خيال منتشر و صور خيالي مبهم است.

واژگان كليدي :ادراك ،شهود ،محسوس ،متخيل ،خيال ،حكم ،سنجش عقلي.
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كاركردهاي عقل از منظر ابنعربي

را ادراك كرده و مي پذيرد .شرط دستيابي عقل به معاني مجرد ،تجريد و تلطيف معاني از ماده و عوارض

مقدمه
بحث كاركردهاي عقل به صورت مرتب و منظم در فلسفه نيامده است؛ به عبارت ديگر
فصلي براي اين موضوع اختصاص داده نشده است؛ بلكه فلاسفه بهصورتپراكنده و به

مناسبت از آن سخن گفتهاند .عقل به عنوان قوهاي از قواي نفس انساني داراي كنش و
كاركردهاي مختلف و متفاوتي است .عقل ،برخي از اين كنشها را كه ويژه و مختص خود
١٨٤

عقل است ،بدون دخالت قواي ديگر انجام ميدهد؛ اما برخي از كاركردها مشترك بين عقل
و قواي ديگر است و عقل به كمك قواي ديگر آنها را انجام ميدهد .كاركردهاي عقل
آنگونهكه در فلسفه و منطق آمده است ،بهطورمختصر عبارتاند از :ادراك و فهم ،انتزاع،
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تجريد ،تعميم ،تحليل ،تجزيه ،تركيب ،تعريف ،سنجش و مقايسه ،حكم و استدلال يا استنتاج.

اين كنشها را در مورد عقل نظري مطرح كردهاند .عقل عملي هم كنشهايي مختص به خود
دارد كه در بالا ذكر نشده است .كاركردهاي عقل منحصر به موارد فوق نيست؛ بنابراين ذكر
اين كاركردها به صورت استقرايي است .ميتوان موارد ديگري را يافت و بر موارد فوق

افزود.
ابنعربي در كتاب فتوحات در مورد كنشهاي عقل مطالبي را بهصورتپراكنده و به
مناسبت مطرح كرده است كه سعي كردهايم آنها را در اينجا به صورت منظم ارائه كنيم .نكته

ديگر اينكه مطالب ارائهشده در اينجا مربوط به كنشهاي عقل نظري است.

الف( ادراك و فهم

يكي از كاركردهاي مهم و اساسي عقل ،ادراك و فهم و يافت معارف و معاني است ،چه به
صورت مفرد باشد و چه به صورت مركب و چه تصورات باشد يا تصديقات .به اعتقاد

ابنعربي مراتب معلومات در عالم ممكنات سه قسم است :مرتبه معاني مجرد از مواد كه
توسط عقول ادراك ميشود ،مرتبه محسوسات كه از طريق حواس ادراك ميشود و مرتبه

متخيلات كه به وسيله عقل و حواس ادراك ميشود )ابنعربي] ،بيتا[ ،ج ،٢ص .(٦٦روشن

است معاني مجرد كه با عقل درك ميشود ،اعم است؛ هم شامل درك تصورات و هم شامل
درك تصديقات ميگردد .وي در جاي ديگر مينويسد خداوند عالم را در سه مرتبه قرار داده

است :عالم شهادت يعني عالم حس؛ عالم غيب يعني عالم عقل كه از طريق عقل ادراك
ميشود و عالم تخيل يا برزخ كه عبارت است از تنزل معاني در صور محسوسه كه نه جزو

عالم عقل است و نه جزو عالم حس؛ بلكه بين عالم حس و عالم عقل قرار دارد )همان ،ج،١
ص .(٣٩٥وي همچنين در جاي ديگر ميگويد صور مثالي با چشم خيالي ديده ميشود؛

همانگونهكه محسوسات با چشم ظاهري ،و معاني با چشم بصيرت ادراك ميگردد .بصيرت

در اينجا به معناي ديدن با عقل است )همان ،ج ،٣ص ٥٠٧و ج ،٤ص(٣٠؛ بنابراين ادراك ١٨٥
معاني كه همان بصيرت است ،توسط عقل صورت ميگيرد .بهطوركلي اموري كه نه عين ماده
ص(٣٦٤؛ بنابراين يكي از كاركردهاي عقل توانايي ادراك معاني و مفاهيم مجرد از ماده و

عوارض ماده است .نكته مهم در اينجا اين است كه به اعتقاد ابنعربي عقل از سنخ نور است

و يكي از خواص ذاتي آن نوربودن است و در موارد متعدد آن را متذكر ميگردد و با نور
ايمان يا نور شرع مقايسه ميكند )همان ،ج ،١ص ٤٤و ج ،٤ص .(٣١٣نور خود ظاهر است
و ظاهركننده غير است؛ يعني خاصيت روشنگري و پرتوافكني دارد و با پرتوافكني خود،

اموري را منور و قابل رؤيت ميسازد؛ برايناساس عقل نور ذاتي خود را بر هر امري بيفكند،
آن را براي خود روشن و مرئي ميسازد و از دل آن معاني را به چنگ ميآورد.

البته ابنعربي گاهي ادراك امور متخيل را به عقل و حس نسبت داده است .امور متخيل،

تشكل معاني در صور محسوس است و اين صورتگري توسط قوه مصوره كه خادم عقل
است ،انجام ميگيرد )همان ،ج ،٢ص .(٦٦روشن است مراد از حس در اينجا حس مشترك

است و چون در امور متخيل جمع بين معني و محسوس شده است ،در ادراك آن هم عقل
و هم حس نقش دارد .وي در جاي ديگر ميگويد عقل به كمك حواس و از طريق آنها به
تعقل مدركات مربوط به حواس ميرسد؛ به تعبير ديگر عقل ،مدركات هر قوه حسي را به

كمك آن حس و از طريق آن تعقل ميكند و اگر آن قوه حسي نبود ،مدركات مختص آن
حس ،معلوم عقل نميشد؛ زيرا عقل ذاتاً چنين مدركاتي را در خود ندارد تا بدون آن حس

ادراك نمايد )همان ،ج ،١ص .(٢٨٩اين مطلب ،مضمون همان جمله معروفي است كه
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و نه در مادهاند مانند صفات منسوب به حقتعالي از طريق عقل ادراك ميگردند )همان ،ج،٣

ميگويد »من فقد حس ًا فقد فقد علم ًا« .نكته قابل توجه در اينجا اين است كه اين مطلب با
سخني كه در بالا گفتهايم كه عقل صرف ًا معاني و مفاهيم مجرد از ماده و عوارض ماده را

ميتواند ادراك كند ،منافات ندارد؛ زيرا ادراكات هر يك از قواي حسي بعد از دريافت،

بايستي از ماده و عوارض ماده پيراسته گردند تا شأنيت معقولشدن را پيدا كنند و به عبارت

ديگر ادراكات حسي ،نفس را مستعد ادراك خيالي و ادراك حسي و خيالي ،نفس را مستعد
١٨٦

درك عقلي مينمايند.

به نظر ابنعربي عقل افزون بر موارد فوق ،حقايق و معارف شهودي را هم ادراك ميكند.

به اعتقاد وي عقل داراي دو جهت و حيثيت است :جهت قبول و جهت نظر و فكر .عقل از
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جهت قبول ،حقايق و معارف شهودي را ميپذيرد .وي در عبارتي تصريح نمود كه عقل،
بخشي از علوم نبوت و ولايت را كه با كشف و شهود حاصل ميشود ،ادراك ميكند )همان،
ج ،١ص .(٢٦١وي در عبارتي اين مطلب را روشنتر بيان ميكند كه عقل به حقايق و معارف
شهودي كه از طريق تجلي بر قلب عارف افاضه ميشود ،واصل ميشود و ميپذيرد ،اما نه از
جهت فكر و نظر؛ زيرا عقل از حيث فكر و نظر توانايي وصول به آنها را ندارد .عقل به كمك
عنايت الهي يا با تصفيه باطن از راه ذكر و تلاوت آيات الهي ،آمادگي براي پذيرش حقايق و
معارف شهودي را پيدا ميكند )همان ،ص .(٣٠٥آشكار است پذيرش و قبول و تصديق عقل،

فرع بر ادراك و تصور است .تا فهم و ادراكي از شيء مورد قبول صورت نگيرد ،پذيرش و

تصديق آن شيء محقق نخواهد شد .از سوي ديگر ،عارفي كه معارف شهودي را يافته است،

ابتدا بايد معارف شهودي خود را به علم حصولي تبديل كند؛ يعني در قالب معاني و مفاهيم
تصوري در آورد و سپس در قالب گزاره آنها را بيان و تصديق كند .اين روندي است كه
عارف با عقل خود انجام ميدهد كه افزون بر معرفت شهودي ،فهم عقلي نيز از آن پيدا
ميكند.

ب( تجريد و تعميم
پرسشي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه چگونه عقل به معاني و مفاهيم مجرد از ماده
و عوارض ماده دست مييابد؟ آيا بايستي فعاليتهايي بر روي ادراكات حسي انجام گيرد تا

به مرتبه معقولشدن برسند يا به هيچگونه فعاليتي نياز نيست ،بلكه عقل به گونه ديگري به
معاني و مفاهيم كلي و مجرد از ماده و ماديات دست مييابد؟ همانگونهكه در بالا گفته شد،

عقل ،برخي از معاني و مفاهيم را از طريق قواي حسي اخذ ميكند و دستيابي عقل به آن
مفاهيم و معاني بدون حواس ممكن نيست؛ براي مثال معرفت و شناخت عقل به صداها و

الفاظ و كلمات از طريق قوه سمع است و نيز شناخت انواع رنگها به كمك قوه بينايي ميسر
است و به همين گونه در بقيه حواس .هر حسي ،معاني و مفاهيم مختص به خود را در ١٨٧
معرض عقل قرار ميدهد .اگر يكي از حواس در ادراك محسوسات ويژه خود ،نقص و خللي
(٢٨٩؛ اما روند دستيابي عقل به اين معاني و مفاهيم بدين صورت است كه قواي حسي ما

آنچه را كه از عالم خارج درك ميكند ،صورتي از آنها را به قوه خيال ميسپارد و قوه خيال
به كمك قوه فكر آنها را به معقولات ملحق ميكند؛ بدين صورت كه صور محسوس در خيال،

از ماده تجريد و تفكيك ميگردند و به تعبير ابنعربي از كثافت ماده تلطيف ميشوند؛ سپس
با تجريد و تلطيف بيشتر از سوي خيال با كمك قوه فكر ،مجرد و روحاني ميشوند و
بدينسان عقل آنها را ميپذيرد و ادراك ميكند )همان ،ص(٣٩٦-٣٩٥؛ بنابراين شرط دستيابي

به معاني و مفاهيم معقول ،تجريد و تلطيف از ماده و عوارض آن است و اين امر توسط خيال
و به كمك قوه فكر انجام ميگيرد .روشن است قوه فكر همان متصرفه است كه به استخدام

عقل در آمده و ابزار عقل است؛ بدين ترتيب كار اين قوه درواقع كار عقل است.

به اعتقاد ابنعربي شمار اندكي از علما و دانشمندان قدرت بر تجريد تام معاني از مواد

را دارند و بيشتر انسانها چنين توانايي را ندارند و بيشترين بهرهشان از هر معنايي كه از آن
لذت ميبرند ،بهره خيالي است؛ بنابراين بيشتر مطالب شريعت براي فهم عموم مردم آمده
است كه در خلال آن اشاراتي براي خواص هم وجود دارد ،و چون بيشتر انسانها از ادراك
معاني في نفسه يعني اموري كه عين ماده و در ماده نيستند ،قاصرند ،معاني از راه خيال در
صور حسي ظاهر ميشوند و در محسوسات تجلي ميكنند )همان ،ج ،٢ص ٨٦و ج،٣

ص.(٢٢٤
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داشته باشد ،عقل هم فاقد معاني و مفاهيم مرتبط با آن حس خواهد بود )همان ،ص-٢٨٨

نكته قابل ذكر در اينجا آن است كه براي تنزل معاني مجرد معقول و تبديل به صور
محسوس مادي بايستي به عكس روند بالا طي شود؛ يعني معاني مجرد از عالم عقل به خيال

تنزل كند و در خيال از لطافت در آيد و لباس كثيف ماديت يعني عوارض مادي به تن كند
تا مناسبت بين معاني مجرد معقول و عالم ماده پيدا شود؛ بعد از آن ،در عالم حس به صورت
شيء مادي ظاهر شود .ابنعربي در اينجا صورت معقول خانه را براي مثال مطرح نموده كه

١٨٨

اين صورت در عقل لطيف و معقول يعني مجرد از ماده و عوارض ماده بوده است .خيال
براي تنزل آن با نيروي خود ،لباس صورت و شكل بر آن پوشانده و اجزايش را از هم تفكيك

نموده و آن را از لطافت و تجردي كه در عقل داشته ،درآورده است؛ سپس بنّاي مهندس با
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جمعآوري خشت و گل و گچ به كمك اعضا و جوارح خود ،آن را در خارج به صورت يك

خانه مادي ميسازد كه با چشم قابل رؤيت است؛ بدين صورت معناي خانه از لطافت و
تجرد عقلي تنزل كرده است و به صورت خانه مادي ،يعني داراي اجزا و شكل و ماده در
آمده است )همان ،ج ،١ص ٣٩٦و ج ،٢ص .(٣٧٥به نظر ابنعربي اين روند نيز همانند روند

پيشين از آثار خيال ميباشد؛ يعني كاري است كه خيال انجام ميدهد؛ زيرا خيال ،هم مرتبه

حس و هم مرتبه معني را حايز است؛ ازاينرو اقتدار تام دارد بر اينكه محسوس را تلطيف و
مجرد سازد و معني را كثيف و محسوس كند و اين بدين جهت است كه خيال در وسط واقع

شده و حد براي طرفين است و به همين خاطر قادر است بر طرفين حكم كند و اگر در وسط
واقع نميشد ،توانايي حكمكردن بر طرفين را نداشت )همان ،ج ،٣ص(٤٥١؛ البته در اينجا
مقصود از خيال شامل حس مشترك و مخزن آن و نيز خزانه صور مجرد و معاني يعني حافظه
يا ذاكره ميگردد .قابل ذكر است ،ابنعربي در فصوص الحكم به نظر ميرسد تكثيف معني

را به قوه وهم نسبت داده است؛ به اين بيان كه وهم لباس صور خيالي را بر اندام معاني چه
كلي و چه جزئي ميپوشاند و سلطنت اوهام در اين نشئه عنصريه از عقل قويتر است؛ زيرا

عاقل با عقل خود به هرجا برسد ،از حكم وهم و صورتگري آن در آنچه تعقل كرده است،
خالي نيست )ابنعربي ،١٣٧٠ ،ج ،١ص.(١٨١

نكتهاي كه از مطالب فوق به دست ميآيد اين است كه نفس انساني متناسب با هر يك

از اين مراتب و عوالم ،قواي ادراكي خاص دارد كه از طريق آنها مدركات مخصوص آن عالم
را به دست ميآورد؛ يعني متناسب با عالم حس ،قواي ادراكي حسي دارد و متناسب با عالم
خيال ،حس مشترك و خيال دارد و متناسب با عالم عقل و معاني ،قوه عقل دارد .با قواي
حسي محسوسات و با حس مشترك و خيال ،صور خيالي و با عقل ،معاني مجرد و معقول

را مييابد .نكته ديگر اينكه اين سير و روند ادراكي كه از حس آغاز ميشود و به عقل و
ادراك معاني عقلي ختم ميشود و به همين صورت از معاني عقلي شروع و به حس و ١٨٩
محسوسات ميرسد ،يك سير و روند صعودي و نزولي است؛ به عبارت ديگر عالم حس
صعودي پيدا ميكند و به مرحله بالاتر يعني عالم خيال ميرسد ،معلوم و مدرك ما متناسب
با اين مرتبه ،مجرد از ماده ميگردد و سپس ادراك ما به مرتبه بالاتر يعني عالم عقل صعود
مييابد و متناسب با آن ،ادراك و مدرك ما از تجرد عقلي برخوردار ميگردد .به همين صورت
در روند نزولي ،معاني عقلي از عالم عقل به عالم خيال تنزل ميكند و سپس در عالم ماده

صورت محسوس مادي برايش ايجاد ميشود .اينگونه نيست كه معاني عقلي مستقيم ًا از عالم

عقل به عالم حس تنزل كند؛ بلكه بايستي از خيال عبور كند و صورت خيالي پيدا كند و بعد
در حس ظاهر شود )ابنعربي] ،بيتا[ ،ج ،٢ص(٣٧٥؛ به عبارت ديگر اين مراتب ادراك چه
در روند صعودي و چه در روند نزولي مترتب بر هم هستند؛ يعني بدون ادراك حسي -اعم

از حس ظاهر و باطن -ادراك خيالي محقق نميشود و بدون ادراك خيالي ،ادراك عقلي

حاصل نميگردد .ممكن است در اينجا اين پرسش مطرح گردد كه ترتب بين مراتب ادراك
چه نوع ترتبي است؟ ترتب رتبي يا زماني يا انواع ديگر از ترتب؟ البته ترتب ميان مراتب
ادراك ،ترتب علّي نخواهد بود؛ به اين معنا كه ادراك حسي علت و سازنده ادراك خيالي و
ادراك خيالي نيز علت و سازنده ادراك عقلي و معقولات باشد؛ بلكه ادراك حسي صرفاً

زمينهساز و شرط براي ادراك خيالي است و به همين صورت ادراك خيالي زمينهساز و شرط
براي ادراك عقلي است .البته يك فرق بين صعود و نزول وجود دارد و آن اينكه در سير
صعودي ادراك حسي شرط مادي براي خيال است و ادراك خيالي شرط مادي براي تعقل
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نازلترين مرتبه عالم هستي است و ادراك و معرفت از اين مرتبه آغاز ميشود و روند

است؛ اما در سير نزولي ،عقل شرط فاعلي براي خيال و خيال شرط فاعلي براي حس است.
در هر صورت هر يك از اين ادراكات نسبت به مرتبه بعدي ،جنبه مقدمي دارد؛ يعني

ترتبشان ،ترتب رتبي است؛ اما آيا از نظر زماني هم بينشان ترتب هست؟ بدين صورت كه
ابتدا ادراك حسي صورت ميگيرد ،سپس ادراك خيالي محقق ميشود و در مرحله آخر ،عقل
به معاني عقلي نايل ميگردد؟ ممكن است در آغاز كارهاي عقلي كه عقل هنوز ورزيده نشده

١٩٠

باشد به همينگونه باشد؛ اما بعد از ورزيدهشدن عقل ،ممكن است اين ادراكات با وجود

ترتب ميان آنها ،همزمان حاصل شوند؛ به اين معنا كه در همان زماني كه قواي حسي در حال
ادراك است ،قوه خيال و عقل ما هم كار خودشان را اعم از تجريد و تلطيف و انتزاع انجام
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دهند و ادراك خيالي و عقلي داشته باشند؛ زيرا ترتب رتبي ميان دو چيز مستلزم تراخي زماني
بين آنها نيست كه از حيث زماني يكي بعد از ديگري محقق شود.

ابنعربي در جايي ديگر ميان مكاشفه و مشاهده مقايسهاي انجام داده كه براي مطلب ما

در اينجا مفيد است .وي ميگويد متعلق مكاشفه ،معاني است و متعلق مشاهده ،ذوات و
موجودات است ،و مكاشفه ،كثيف متراكم را تلطيف ميكند و لطافت ميبخشد؛ اما مشاهده،

لطيف را تكثف و تراكم ميدهد؛ بنابراين مكاشفه بالاتر از مشاهده است؛ زيرا هر امري كه
مورد مشاهده قرار گرفته است ،داراي احكام و نسبي است كه جز به واسطه مكاشفه ادراك

نميگردد؛ يعني آن احكام و نسب در هنگام مشاهده آن امر ،مشهود شخص قرار نميگيرد؛
بلكه بايستي از طريق مكاشفه معلوم گردد .ابنعربي در اينجا مثال ميزند به اينكه وقتي

متحركي را مشاهده كردي ،آنچه مورد شهود شما قرار گرفته ،خود متحرك است ،نه احكام
و نسبتهايي كه با امور ديگر دارد؛ اما در همين مشاهده ،به واسطه كشف ،محرك آن را
ميطلبي؛ زيرا از راه كشف پي بردي كه اين متحرك محركي دارد؛ ازاينرو »علم« به دو معلوم
تعلق ميگيرد و »بصر« و ديده كه براي مشاهده است ،به يك معلوم تعلق ميگيرد؛ بنابراين
به واسطه كشف ،اموري كه از طريق شهود ادراك نميشود ،ادراك ميگردد و كشف آنچه

در شهود ،مجمل است ،تفصيل ميدهد )ابنعربي] ،بيتا[ ،ج ،٢ص.(٤٩٦

با توجه به مطلب فوق ميتوان گفت همچنانكه كشف در دل شهود ،معاني را مييابد،

عقل هم همراه با ادراك حسي و خيالي ميتواند ادراك عقلي داشته باشد و معاني را استخراج
و انتزاع كند .نيز همانگونهكه مكاشفه ،امر كثيف مادي را تلطيف ميكند و آن را از ماده و
عوارض ماده مجرد ميسازد ،عقل نيز به كمك خيال و قوه متخيله امر محسوس مادي را از

ماده و عوارض آن مجرد ميسازد و از اين طريق معني را مييابد .در اينجا نيز كشف ،مترتب

بر شهود است؛ يعني شهودي صورت ميگيرد و بعد از شهود ،يا همزمان با آن و در دل آن
ممكن است كشف معنا صورت گيرد .در بحث ما نيز ،هرچند ادراك عقلي در ما انسانها ١٩١
مترتب بر ادراك خيالي و حسي است و بدون آنها محقق نميشود ،اين ترتب منافات با اين

ج( واقعيت و حقيقت معاني

بر اساس آنچه تا كنون گفته شد ،ادراك معاني مجرد معقول توسط عقل انجام ميگيرد و نيز
تجريد و تلطيف صور حسي و خيالي از ماده و عوارض آن توسط خيال و قوه مصوره
صورت ميگيرد و مصوره همان متصرفه است كه به استخدام عقل در آمده و ابزار عقل است؛

بدين ترتيب كار اين قوه درواقع كار عقل است و عقل با تجريد و تلطيف صور حسي و

خيالي به معاني عقلي دست مييابد .پرسشي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه آيا اين
معاني عقلي ،صرف ًا تصورات و مفاهيمي ذهني هستند كه عقل با تجريد و تلطيف صور حسي

و خيالي آنها را ميسازد و به درك و فهمشان نايل ميگردد؟ يا اينكه آنها خارج از ذهن ما
واقعيت نفسالامري دارند و عقل ما با تجريد و تلطيف صور حسي و خيالي ،استعداد درك
و يافت معاني مجرد معقول را پيدا ميكند؟ در صورت دوم آيا درك و يافت آنها يادآوري و
تذكر حقايق و معاني مجرد معقول است يا مشاهده آنها در عالم عقل و عوالم بالاتر است؟

ابنعربي در كتاب فتوحات يك ضابطه كلي درباره معني بيان كرده كه هر امري كه قابل خلق
و ابداع نباشد ،معني است و اموري كه خلق و ابداع را ميپذيرند ،صوراند و بر اين اساس

برخي از اموري كه ما آنها را معني تلقي ميكنيم ،درحقيقت معني نيستند؛ بلكه صورتاند؛

زيرا مخلوق يا مبدَع هستند و داراي اجزا و شكل و مقدارند .وي دراينباره ميگويد معاني
مجرد معقول بر خلاف صور ،قابل خلق و ابداع نيستند .آنها صرف ًا تعقل ميشوند و در حضرت
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ندارد كه همزمان با ادراك حسي و همراه با آن ،عقل هم معاني را ادراك كند.

معاني و علم حق به نحو ثبوت علمي تحقق دارند؛ اما كلمات و اسامياي كه براي معناهايي
وضع شدهاند و دلالت بر آنها دارند ،درحقيقت صورند و قابل خلق و ابداع هستند و داراي
وجود خارجي و شكل و مقدارند مانند لفظ زيد كه براي مدلولي وضع شده و بر آن دلالت

ميكند و آن مدلول فردي از انسان است كه داراي قامتي مستقيم و طول و عرض و جهات

است .چنين مدلول و صورتي قابل خلق است و مقصود ما از معاني ،اينگونه مدلولها نيستند؛
١٩٢

بلكه مراد ما از معاني اموري هستند كه قابل خلق نيستند و چيزي كه قابل خلق نباشد مثل را
هم نميپذيرد و صرف ًا صورت است كه مثل را ميپذيرد )همان ،ج ،٢ص .(٤٢٢-٤٢١بر اين

اساس ميتوان گفت جايگاه اصلي معاني در تعين ثاني و حضرت علميه است كه در آن ،همه
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معاني اعم از كلي و جزئي تحقق دارند؛ زيرا ممكن نيست چيزي از علم حق خارج گردد

)كاشاني ،١٤٢٦ ،ص (٣٣٩و از آن مرتبه به مرتبه جبروت و عالم عقول و سپس به مرتبه
ملكوت و عالم مثال تنزل نموده و درنهايت در عالم شهادت در صور محسوسه ظاهر
ميگردند )قيصري ،١٣٧٥ ،ص(١١١١؛ بنابراين حقيقت اشيا را معاني تشكيل ميدهد و ظهور

و تنزل آنها در هر مرتبهاي موجب ميگردد احكام و آثار آن مرتبه را به خود بگيرند و مقيد

به آن مرتبه گردند؛ چنانكه ابنعربي ميگويد اصل و اساس و ذات تمام اشياي عالم به معاني
برميگردد .آنها ذاتاً و فينفسه معاني معقول غيبي هستند و در حضرت معاني و علم حق به

نحو ثبوت علمي تحقق دارند؛ سپس در حضرت حس در قالبهاي محسوس تنزل ميكنند
و در حضرت خيال به صورت متخيل ظاهر ميشوند؛ اما معاني در ذات خودشان به

معقولبودنشان باقي هستند ،جز اينكه آنها در هر حضرتي به تناسب آن حضرت منقلب
ميگردند؛ مانند حشره آفتابپرست كه در هر جايي بنشيند به رنگ آن مكان در ميآيد
)ابنعربي] ،بيتا[ ،ج ،٢ص.(٦٧٧
با توجه به بيان فوق ،معاني في نفسه در علم حقتعالي به صورت لابشرط از همه قيود

موجود هستند و در آنجا مقيد به هيچ قيدي نيستند؛ اما در عين حال به نحو جمعي و اندماجي
همه قيود را در خود دارند و با تنزل در هر مرتبه با قيدي همراه و با آن ظاهر ميشوند؛

چنانكه با تنزل در مرتبه عقل ،مقيد به تجرد از ماده و صور حسي و مثالي گرديده و در صور

كلي مجرد از صور حسي و مثالي ظاهر ميشوند و با تنزل در مرتبه خيال ،مقيد به صور
خيالي و مثالي ميگردند و در آنها ظاهر ميشوند ،و با تنزل در مرتبه حس ،در لباس محسوس
مادي ظاهر و مقيد به آن ميگردند؛ اما معاني در ذات خودشان امور معقول غيبي هستند و

لباس محسوس مادي و خيالي ،امري عرضي براي آنهاست؛ به عبارت ديگر ظهور معاني در

لباس محسوس مادي و خيالي موجب نميگردد آنها از جهت ذات تغيير كنند و از معقولبودن
درآيند و مادي يا خيالي گردند؛ بلكه لباس محسوس مادي و خيالي ،امري عارضي است كه ١٩٣
معاني معقول غيبي به تناسب مراتب در آنها ظهور ميكنند؛ بنابراين ميتوان از اين سخن اين

كه مثلاً به صورت جسم يا انسان يا اسب و مانند آنها ظاهر ميشوند؛ چنانكه خود ابنعربي
به اين نكته تصريح نموده و گفته است همانگونهكه معني ،امري قائم به خود نيست ،برگشته

و صورت قائم به خود ميگردد ،همچنين صورتي كه اين عالم است به معني باز ميگردد؛
چون تحقق عالم به معني و تركيب عالم از معني است؛ چنانكه از تركيب معاني ،ذاتي قائم

به خود شكل ميگيرد كه به آن جسم يا انسان يا اسب يا نبات گفته ميشود )همان ،ج،٣

ص ٣٩٧و ج ،١ص .(٢٢١البته اين نكته را بايد در نظر داشت كه تركيب معاني غيرقائم به

ذات به صورت يك ذات و حقيقتي از اشيا ،به احديت جمع الهي بر ميگردد كه در همه
عالم سريان دارد و اگر اين احديت جمع نبود ،هيچ جمعيت معاني و ذاتي قائم به خود در
عالم شكل نميگرفت.

با توجه به آنچه تا كنون گفته شد ،روشن ميشود ادراك اشيا در مرتبه حس و خيال و

عقل ،ادراك حقيقت و ذات اشيا در ذات خود به حساب نميآيد؛ زيرا ذات و حقيقت اشيا
از سنخ معاني است كه در حضرت معاني و تعين ثاني تحقق دارد؛ بلكه اين نوع ادراكات،
ادراك معاني و ذوات تنزليافته اشياست كه در مرتبه حس و خيال و عقل با صورت حسي
و خيالي و عقلي ظاهر ميشوند؛ به عبارت ديگر ادراك اشيا در مرتبه حس ادراك صور

محسوس مربوط به معاني اشيا در موطن حس است كه به موجب احكام و آثار آن موطن،
در آن صور محسوس مادي تنزل كرده و ظاهر شدهاند و ادراك اشيا در مرتبه خيال ادراك
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نتيجه را گرفت كه حقيقت و ذات اشياي مادي و خيالي ،متشكل از معاني معقول غيبي است

صور متخيل مربوط به حقايق و معاني اشيا است كه در موطن خيال به موجب احكام و آثار
آن در صور متخيل ظهور يافتهاند و همچنين ادراك اشيا در مرتبه عقل ادراك صور معقول
مربوط به معاني و حقايق اشياست كه در موطن عقل به موجب احكام و آثار آن مرتبه تنزل

كرده و ظاهر شدهاند؛ بنابراين با توجه به مطلب فوق ميتوان گفت ادراك حسي درواقع

ادراك معاني در قالب صور محسوس مادي است و همچنين ادراك خيالي ،ادراك معاني در
١٩٤

قالب صور متخيل است و ادراك عقلي ،ادراك معاني در قالب صور معقول است .در هر
موطني معاني و حقايق اشيا در چهره و لباس خاصي ظاهر شدهاند كه ما در آن موطن ،معاني

را در همان چهره و لباس مييابيم.
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 .١اقسام معاني
البته اين نكته را بايد در نظر داشت كه معاني اقسامي دارد :در يك تقسيم به حقايق و معاني

بسيط و مركب تقسيم ميگردد؛ چنانكه ابنعربي تعبير حقايق را به جاي واژه معاني به كار

برده و گفته است حقايق بر دو قسم است :حقايقي كه به صورت مفرد يا بسيط در عقل
موجودند ،مانند حيات ،علم ،نطق و حس و قسم دوم حقايقي كه به صورت مركب موجودند؛

مانند آسمان ،انسان ،عالم و سنگ )همان ،ج ،١ص.(٥٥

برخي از عرفا در يك تقسيم ديگر آنها را به سه قسم تقسيم كردهاند :قسم اول اموري

كه منسوب به حقتعالي و مختص به او هستند؛ از قبيل الوهيت ،رحمت ذاتي ،غناي ذاتي،
وجوب ذاتي و قيوميت و مانند آن.

قسم دوم اموري كه به غيرحقتعالي مرتبط هستند؛ مانند فقر ،ذلت ،امكان و كثرت كه

اوصاف براي حقايقي مانند حقيقت روح ،ملك ،فلك ،عناصر اربعه ،آسمان ،زمين و مولدات
هستند.
قسم سوم اموري كه هم به حقتعالي و هم به غيرحقتعالي نسبت داده ميشوند؛ اما
اصالت ًا و بالذات به حق منسوباند و به تبعيت اضافه وجود به غيرحق ،به آنها منسوباند؛
مانند علم و اراده و غير اين دو كه هم به حقتعالي ميتوان نسبت داد كه در اين صورت
قديماند و هم به غيرحق كه در اين صورت حادثاند.

نيز در تقسيم ديگري آنها را به كلي و جزئي تقسيم نمودهاند كلي مانند حقيقت انسان و

علم و جزئي مانند حقيقت زيد و علم او به جزئيات )فرغاني ،١٤٢٨ ،ج ،١ص.(٤٢

همچنين در تقسيم ديگري آنها را به تابع و متبوع تقسيم نمودهاند .حقايق و معاني تابع،

اموري هستند كه در ظهور و حكم و احاطه و تعلق تابع برخي ديگر از حقايق و معاني

هستند .حقايق و معاني متبوع را حقايق ،علل ،اعيان و وسايط بين حقتعالي و اموري كه تابع

آنها در وجود هستند ،ناميدهاند و حقايق و معاني تابع را خواص ،لوازم ،اعراض ،صفات١٩٥ ،
احوال ،نسب ،معلولات و مشروطات و مانند آنها گفتهاند )قونوي ،١٣٨١ ،ص(٣١؛ البته اين
وجود خارجي مستقل از آنها ندارند؛ بلكه به وجود آنها موجودند؛ چنانكه ابنعربي دراينباره

ميگويد عالم محصور بين اعيان و نسبتهاست .اعيان وجودياند و نسبتها معقول و عدمي
هستند )ابنعربي] ،بيتا[ ،ج ،٣ص(٦٦؛ به عبارت ديگر اشياي موجود در عالم يا جوهرند يا
اعراض و احوال و احكام و نسب جوهر ميباشند كه وجود خارجي مستقل از جوهر ندارند،
بلكه معقول هستند؛ يعني به واسطه عقل ادراك ميگردند و به وجود خود جوهر موجودند.

اين احكام و احوال و نسب در هر مرتبه از عالم و به لحاظ آن مرتبه و به واسطه ارتباط

برخي از معاني با برخي ديگر ظاهر ميشوند و ما آنها را از طريق قواي ادراكي خود مييابيم؛

بنابراين حقايق و معاني در هر مرتبهاي ،احكام و لوازم و اعراض و آثار خاصي دارند كه در

آن مرتبه ظاهر ميگردند؛ چنانكه در موطن حس آن حقايق و معاني به صورت اشياي
محسوس مادي با لوازم و اعراض و احكام و آثار خاصي كه متناسب با اين موطن است،

ظاهر ميگردند و ما برخي از آنها مانند صور محسوس مادي و برخي از عوارض مادي آنها
را توسط قواي حسي و برخي ديگر را كه از سنخ نسبت هستند ،توسط عقل كشف ميكنيم
و مييابيم و همچنين در موطن خيال و عقل آن حقايق و معاني به صورت اشياي متخيل و
معقول همراه با لوازم و احكام و نسبتهاي خاصي كه متناسب با آن موطن است ،ظاهر

ميگردند و ما آنها را به توسط خيال يا عقل ادراك ميكنيم و همينطور در حضرت علميه

و تعين ثاني كه جايگاه اصلي همه حقايق و معاني است ،در آنجا آنها همراه با همه لوازم و

كاركردهاي عقل از منظر ابنعربي

نكته را بايد در نظر داشت كه حقايق و معاني تابع ،متفرع بر حقايق و معاني متبوع هستند و

احكام و آثار و اعراض خود مانند قابليت اصلي غيرمجعول و هيئات و اعراض معنوي ،ثبوت
علمي دارند و كسي كه به آن موطن راه پيدا ميكند ،آنها را از طريق كشف و شهود به نحو

اجمال مييابد )فرغاني ،١٤٢٨ ،ج ،١ص.(٤٢
 .٢معاني و طلسم خيال
١٩٦

همانگونهكه پيشتر گفته شد بيشتر انسانها قدرت بر تجريد معاني از موادشان را ندارند و
نهايت بهره آنها از معاني در حد خيال منتشر و صور خيالي مبهم است؛ بلكه شمار كمي از

عالمان قادر بر تجريد تام معاني از مواد هستند )ابنعربي] ،بيتا[ ،ج ،٢ص(٨٦؛ به همين دليل

ابنعربي خيال را يكي از انواع طلسم معرفي كرده است:
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طلسم به دليل نام مقلوبش يعني مسلط ،طلسم نامگذاري شده است؛ بنابراين

هر مسلطي تا زماني كه سلطه و حاكميت دارد ،طلسم است .خداوند خيال

را بر معاني مسلط ساخته كه آنها را در موادي ميپوشاند و آنها را در مواد

ظاهر ميسازد؛ به گونهاي كه هيچ معنايي را امكان اينكه خودش را از آن باز
دارد ،نيست« )همان ،ج ،٣ص(٢٣٢؛

بدين ترتيب طلسم خيال ،معاني را مجسد ميكند و آنها را در قالب صور حسي قرار

ميدهد و اين امر بر صاحبان فهم نارسا كه به معاني مجرد از مواد علم ندارند ،طلسم است؛
بنابراين آنها به معاني مجرد ،شهودي ندارند و صرف ًا صور مثالي را شهود ميكنند و توانايي
ندارند امور را آنگونه كه درواقع و نفس خويش ،بدون تخيل بر آن است ،ادراك كنند .آنها
هيچيك از معاني را با اينكه ميدانند آنها صور مثالي و خيالي نيستند ،نميپذيرند ،مگر آنكه
در خيالشان به صوري ،متجسد ،متحيز و متميز مصور گردد )همان ،ص.(٢٣٤

ممكن است در اينجا اين پرسش مطرح شود كه چگونه ميتوان به معاني فينفسه دست

يافت؟ به عبارت ديگر به چه روشي ميتوان معاني را از مواد تجريد كرد و از حكم طلسم

خيال رهايي پيدا كرد؟ ابنعربي در ادامه روشي را براي برونرفت از حكم اين طلسم بيان

كرده است كه قابل توجه است و آن اينكه براي رهايي از طلسم خيال ،زماني كه صاحب

طلسم ،فكر را مشاهده كرد كه داخل خزانه خيال شده و سپس از آن خارج شده است ،پس
در اينجا صاحب طلسم همراه فكر به سوي عقل ميرود تا معاني مجرد از صور را آنگونه

كه در نفس خود بر آنند ،مشاهده نمايد .نخستين چيزي كه مشاهده ميكند ،حقيقت فكر
است كه همراه آن به سوي عقل رفته ،پس آن را مجرد از موادي ميبيند كه خيال آنها را به
فكر اعطا ميكرد و صاحب طلسم خدا را شكر ميكند و ميگويد قبل از شهود ،علم به اين

امر داشتهام و در اينجا شهودم مطابق علم من گرديده و غرض هم توافق شهود با علم است
كه حاصل گرديد؛ پس هنگامي كه صاحب طلسم به سوي عقل بالا رفت ،آن را نيز ذات ًا مجرد

از مواد مشاهده ميكند و درنتيجه براي او يك انس و مناسبتي با عالم معاني مجرد از مواد ١٩٧
حاصل ميگردد )همان ،ج ،٣ص.(٢٣٤
از مواد دانسته است؛ چنانكه دراينباره ميگويد ظهور معاني در صور حسي بدين دليل است
كه برخي نفوس از ادراك آنچه ماده نيست ،ناتواناند .پس اگر فردي استوار در معرفت الهي
گردد ،قادر است معاني را بدون مواد ببيند و نيز مواد را جز در مواد نبيند؛ بنابراين چنين
فردي قادر است هر شيئي را در شيئيت و ذات خودش مشاهده كند .چنين ادراكي چون از

تلبيس و اشتباه به دور است ،قابل اعتماد است )همان ،ج ،٣ص.(٢٢٤
 .٣نظريه تذكر

در پايان اين قسمت لازم است اين نكته را متذكر شويم كه به اعتقاد ابنعربي حقايق و معاني

كسبي نيستند؛ به اين معنا كه آنها از طريق تجريد و انتزاع و رهايي از طلسم خيال يا تعريف
منطقي كسب نميشوند و همچنين ما از طريق اين امور ،معاني را در خود ايجاد نكرده و

نميسازيم؛ بلكه همه اينها معد و زمينهساز براي تذكر و يادآوري معاني و حقايقي است كه
در نفس انسان مرتكز است .به نظر ابنعربي خداوند علم به هر چيزي را در انسان به وديعت

نهاده است؛ سپس بين او و ادراك آنچه نزد اوست ،حائل شده است؛ بدين ترتيب خود انسان
از اين امر آگاهي ندارد؛ يعني خداوند به انسان ،براي اين امر فراموشي داده است تا اينكه
بهتدريج و در موقعيتهاي مناسب ،علم به اشيا براي او آشكار گردد؛ بنابراين هر علمي كه

انسان به دست ميآورد ،تذكر و يادآوري است درباره آنچه فراموش كرده است .البته برخي
افراد بعد از تذكر و يادآوري ،متذكر ميشوند آنچه را تعليم ديدهاند ،پيشتر ميدانستهاند و

كاركردهاي عقل از منظر ابنعربي

وي در جايي ديگر استواري شخص در معرفت الهي را شرط دستيابي به معاني مجرد

برخي متذكر نميشوند؛ بدين ترتيب در حق اين افراد علومي را كه كسب كردهاند ،ابتداي

علم محسوب ميگردد .ابنعربي در اين زمينه استدلال هم آورده است كه چرا علم به اشيا
براي انسان تذكر و يادآوري است؟ به اين بيان كه اگر نزد انسان علم به اشيا نبود ،هرگز آن

را از كسي كه به او تعليم داده ،نميپذيرفت؛ ولي به اين امر شعور و آگاهي ندارد و تنها
كساني كه خداوند بصيرت و چشم دلشان را نوراني كرده ،به اين امر آگاهي و علم دارند

١٩٨

)ابنعربي] ،بيتا[ ،ج ،٢ص ٦٨٦و ج ،٣صص ١٩٢و  ٤١٥و  ،١٣٦٧ص(٣١؛ البته ابنعربي
اكتسابينبودن علوم را درباره علوم تصوري مطرح كرده است كه اين دسته از علوم از طريق
كسب و نظر به دست نميآيند؛ زيرا همه حقايق و معاني در نفس ما مرتكز هستند و ما آنها
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را در خود داريم؛ ازاينرو معرفت به حقايق و معاني فقط از طريق شرح لفظ و دلالت لفظي
است و ما از اين راه متذكر معانياي كه در ما وجود دارد ،ميشويم )همان ،ج ،١ص.(٤٣

د( تقسيم يا تجزيه و تحليل و تركيب

امور فوق ،روش و شيوه تعريف و استدلال و به عبارت ديگر نحوه دستيابي به تعريف و
استدلال را بيان ميكنند و همه اين فعاليتها از كنشهاي عقل هستند .تقسيم يا تجزيه عقلي
براي دستيابي به تعريف و حدود ،نقش مهمي دارد؛ به اين بيان كه براي دستيابي به تعريف

حدي يك شيء لازم است آن را با همه محمولاتش در نظر بگيريم؛ سپس ذاتيات آن را از

امور عرضي تفكيك كنيم و درنهايت با تركيب ذاتيات ،به تعريف حدي دست پيدا كنيم.
تحليل در برابر تركيب قرار دارد .در تحليل ،ارجاع استدلالهاي قياسي به مقدمات و مبادي
آنهاست؛ به عبارت ديگر در تحليل قياس ،سير فكري از نتيجه به مقدمات است و اين سير
ادامه مييابد تا به مبادي و اوليات منتهي گردد .در مقابل تحليل قياس ،تركيب قياس است
كه در آن با لحاظ شرايط صوري اشكال قياس ،براي پيدايش استدلال ،مقدمات را تركيب
ميكنيم تا به نتيجه مطلوب دست يابيم .اين نوع فعاليتها را عقل به كمك قوه متصرفه انجام
ميهد .اگر متصرفه به استخدام عقل در آيد متفكره نام دارد و عقل با استخدام اين قوه و با
بهكارگيري آن ،كار تعريف و استدلال را انجام ميدهد؛ بنابراين تقسيم يا تجزيه ،تحليل و

تركيب ،تعريف و استدلال ،همه از فعاليتها و كاركردهاي عقل هستند .ابنعربي در آثار خود

به صورت گذرا و اشاره به اين مباحث پرداخته است و خودش متذكر شده است كه اين
كتاب يعني فتوحات ،محلي براي بيان ميزان معاني نيست .اين مباحث مربوط به علم منطق

است و در آنجا مطرح شده است )همان ،ج ،١ص.(١٧٠

به نظر ابنعربي تركيب معاني براي تشكيل قضايا و نيز تركيب مقدمات براي تشكيل

قياس جزو علم توالد و نكاح است .به اعتقاد وي توالد و نكاح در همه عوالم ،از عالم

محسوس مادي گرفته تا عالم الهي ،ساري و جاري است .وي ابتدا به بيان سريان آن در عالم ١٩٩
محسوس پرداخته و سپس جريان آن را در عالم معاني بيان ميكند ،با اين مقدمه كه اشيا بر
به مركبات يعني قضايا و گزارهها به وسيله برهان حاصل ميگردد و علم به مفردات بر علم

به قضايا و مركبات مقدم است؛ براي مثال براي علم به اينكه عالم معلول است يا نه؛ بايستي

بر دو مفرد يا آنچه در حكم دو مفرد است ،تكيه كنيم و يكي از آن دو را موضوع و ديگري

را محمول قرار دهيم و به صورت قضيه بيان كنيم و آن عبارت است از» :كل حادث فله
سبب« .آن دو مفردي كه موضوع و محمول قضيه قرار گرفته است ،يعني حادث و داراي
سبببودن ،بايستي از طريق حد معلوم باشند ،يا اينكه بديهي باشند و به تعريف نياز نداشته
باشند .خود اين قضيه كه از اين دو مفرد ،تركيب يافته و خبر از يك امر واقع ميدهد ،اگر
بديهي نباشد ،به اثبات نياز دارد .در هر حال ما براي اثبات اينكه عالم معلول است يا نه ،به

قضيه يا مقدمه ديگري نياز داريم؛ چون با يك مقدمه نميتوان قياس تشكيل داد و نتيجه

گرفت .مفردات آن مقدمه يا قضيه ديگر ،همانند قضيه اول بايستي معلوم باشند؛ به عبارت
ديگر يا بديهي باشند ،يا نظري كه به بديهي منتهي ميگردند و بايستي يكي از اين مفردات
در دو مقدمه تكرار شده باشد تا اين دو مقدمه را به هم پيوند دهد و رابط بين اين دو مقدمه

باشد؛ در غير اين صورت نتيجهاي حاصل نخواهد شد؛ بنابراين آنها در ظاهر چهار امرند كه
تركيب شدهاند؛ اما در معني سه چيز بيشتر نيستند .بدينسان علم به اينكه عالم معلول و

داراي سبب است ،از تركيب دو مقدمه به صورت قياس و برهان به دست آمده است و آن

دو مقدمه عبارتاند از» :العالم حادث« و »كل حادث فله سبب« )همان ،ص.(١٧١-١٧٠
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دو گونهاند :مفردات و مركبات .علم به مفردات از طريق حد و تعريف كسب ميشود و علم

از بيان فوق چند نكته به دست ميآيد:
 .١تركيب معاني براي ساخت قضيه و گزاره و نيز تركيب مقدمات و قضايا براي تشكيل

قياس ،بخشي از علم توالد و نكاح است كه ريشه در علم الهي دارد .توالد و نكاح بر اساس
مشيت الهي در همه عوالم سريان دارد .عقل انساني نيز بر اساس آن ،براي انتاج و تكثير

علوم ،دست به تركيب معاني و مقدمات ميزند و اساس ًا موضوع علم منطق كه مباحث مربوط
٢٠٠

به تعريف و حجت است ،بخشي از علم توالد و نكاح است كه در معاني جريان دارد.

 .٢علم به معاني مفرد درصورتيكه بديهي نباشند ،از طريق حد و تعريف به دست ميآيد

و اگر بديهي باشند ،به تعريف نيازي ندارند .براي دستيابي به حد يك شيء بايستي از طريق
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تجزيه و تحليل عقلي ،همه محمولات شيء را ملاحظه كنيم؛ سپس ذاتيات آن را از امور

عرضي تفكيك كنيم و سرانجام با تركيب ذاتيات با رعايت شرايطي كه در منطق بيان شده

است ،به تعريف حدي برسيم .ابنعربي در اينجا چگونگي دستيابي عقل به حدود اشيا را
بيان نكرده است؛ اما اين نكته را بيان كرده است كه معاني مفرد اگر بديهي نباشند ،بايستي از
طريق حد معلوم گردند .البته وي در جايي ديگر ،حدود ذاتي اشيا را به عنوان حدود الهي

قلمداد كرده و تعدي از آن را جهل به حدود الهي دانسته كه به قلب حقايق منجر ميگردد و
در ادامه بيان ميكند گاهي محدودات در اموري با هم اشتراك دارند و به سبب اموري از
يكديگر امتياز مييابند .فصول موجب امتياز آنها از اموري است كه در آن اشتراك دارند؛

بنابراين فصول حد مميز آنهاست و آنچه بدان اشتراك و امتياز واقع ميشود ،تمامش حد

آنهاست؛ به عبارت ديگر حد تام آنها به جنس قريب و فصل قريب است؛ بنابراين هركس از
اين حدود تجاوز كند ،خود را به ظلمي كه جهل و قلب حقايق است ،دچار كرده است و
قلب حقايق يا به اين است كه تمام عينش را تقليب و دگرگون ميكند يا از نظر فصول
مقومش تقليب و دگرگون ميكند؛ مانند آنكه در حد انسان ،فصل مقوم اسب را قرار دهد.

در اينجا با رفتن فصل مقوم انسان ،آن حصه از امر مشترك كه مربوط به انسان است ،نيز از
بين خواهد رفت؛ زيرا حيوانيت انسان عين حيوانيت اسب ،با توجه به شخصيت آن محدود

نميباشد؛ بنابراين با رفتن بعض ،كل از بين ميرود )همان ،ج ،٤ص .(١٦٨با توجه به اين

بيان ميتوان گفت حدود ذاتي با استخراج مشتركات و مميزات محدودات به دست ميآيد و
همانگونهكه پيشتر گفته شد ،استخراج آنها از طريق تقسيم يا تجزيه و تحليل عقلي ميباشد.
 .٣معاني مركب يعني قضيه و گزارهاي كه از واقع خود خبر ميدهد ،اگر بديهي نباشد،

از طريق استدلال و برهان معلوم و اثبات ميگردد .ابنعربي در اينجا نحوه تركيب مقدمات و
قضايا را براي تشكيل قياس و برهان با ذكر مثال بيان كرده است .تركيب در قياس ،فعاليت

عقلاني است كه عقل به كمك قوه فكر به ترتيب مقدمات و تأليف آنها براي ساختن استدلال ٢٠١
ميپردازد تا به نتيجه مطلوب دست يابد؛ به عبارت ديگر تركيب قياس سير فكري از مقدمات
كرده است و آن اينكه هر معناي مفردي بايستي معلوم باشد و نيز هر محمول و حكمي كه
بر معناي مفردي كه موضوع قرار گرفته ،نسبت داده ميشود ،بايستي از طريق برهان حسي يا
بديهي يا نظري كه به حسي يا بديهي منتهي ميگردد ،معلوم و اثبات گردد» :فإنه لا بد أن
يكون كل مفرد معلوما و أن يكون ما يخبر به عن المفرد الموضوع معلوما أيضا إما ببرهان
حسي أو بديهي أو نظري يرجع إليهما« )همان ،ج ،١صص ١٧٠و .(٢١٩

روشن است ارجاع برهان نظري به بديهيات يا اوليات از طريق تحليل قياس صورت

ميگيرد؛ به تعبير ديگر در تحليل ،استدلالهاي قياسي به مقدمات آنها ارجاع داده ميشود و
اين سير فكري از نتيجه به مقدمات ،آنقدر ادامه مييابد تا به بديهيات يا اوليات منتهي گردد؛
بنابراين تعبير »أو نظري يرجع إليهما« به تحليل قياس به عنوان يكي از فعاليتهاي عقل اشاره

دارد.

 .٤ابنعربي در عبارت فوق و عبارتهاي متعدد ديگر تذكر ميدهد كه انتاج علوم،

همواره از طريق نكاح و تركيب دو مقدمه است كه يكي از معاني در اين دو مقدمه ،به عنوان
رابط بين آنها مكرر ميگردد و اگر امر رابط به عنوان تقييد بين دو مقدمه نباشد ،هرگز نتيجهاي
از آنها ظاهر نخواهد شد و نيز در هر دليلي تركيب لازم است و بدون تركيب ،استدلال و

برهاني شكل نميگيرد و تركيب در استدلال با سه امر تحقق پيدا ميكند؛ زيرا دليل همواره

سه جزئي است :دو معناي مفرد و يك جامع كه در دليل متكرر است )همان ،ج ،١صص١٣٨
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به نتيجه است .در مقابل تركيب ،تحليل و تجزيه قياس قرار دارد كه در بيان فوق به آن اشاره

و  ٧٠٣و ج ،٢ص ٤٤٠و ج ،٣ص (٣٦٥؛ بنابراين از مهمترين كاركردهاي عقل ،استدلال يا
استنتاج و تشكيل قياس است .قوه مفكره در اين كاركرد عقل ،نقش مستقيم و بنيادين دارد
و عقل را در چيدن مقدمات و تنظيم آنها ياري ميرساند.

نكته قابل توجه اين است كه ابنعربي از طرفي تركيب مقدمات براي انتاج علوم را يكي

از فعاليتهاي عقل ميشمارد و از سوي ديگر تأكيد ميكند حقتعالي در نفوس عالمان،
٢٠٢

تركيب مقدمات را بر وجه خاص و شرط خاص قرار داده است )همان ،ج ،٢ص٤١٣-٤١٢
و ج ،١ص ٤٥و ج ،٣ص.(٣١٠

روشن است ميان اين دو گفتار تنافي وجود ندارد؛ زيرا هرچند تركيب معاني و مقدمات
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از خواص عقل است ،درحقيقت خداوند اين خاصيت را به عقل داده و در ذاتش قرار داده

است؛ به عبارت ديگر خداوند عقل را اينگونه آفريده كه معاني را تركيب كند و از تركيب
آنها قضيه و گزاره بسازد و نيز قضايا و مقدمات را با هم تركيب نمايد تا از اين طريق ،قياس
و استدلال تشكيل دهد ،و همانگونهكه پيشتر گفته شد ،اين كاركرد عقل بر اساس توالد و

نكاحي است كه مطابق مشيت الهي در كل عالم جريان دارد .ابنعربي همچنين حدود ذاتي

اشيا را حدود الهي قلمداد كرده و خاطرنشان كرده است يكي از دلايلي كه موجب اين
نامگذاري شده ،اين است كه علم به اين حدود ،از جانب خداوند براي ما حاصل ميشود؛
چون خداوند قوه عقل و نظر به ما اعطا نموده كه به وسيله آن به اين حدود دست مييابيم

)همان ،ج ،٤ص .(١٦٨با اين بيان روشن ميشود دستيابي به حدود ذاتي اشيا كار عقل است

و عقل از طريق تجزيه و تحليل عقلي آنها را مييابد و از سوي ديگر دستيابي به حدود ذاتي
اشيا از طريق عقل با نسبتدادن اين حدود به خداوند منافات ندارد.

ه( حكمكردن

از مهمترين كاركردهاي عقل در حوزه تصديقات و گزارهها حكم است .حكم از مختصات
عقل است .حكم در هر گزارهاي حتي در گزارههاي حسي كار عقل است؛ البته عقل براي

حكمكردن در گزارههاي حسي از حواس و ادراكات حسي مدد ميگيرد .ابنعربي نيز در
موارد متعدد بر اين امر تأكيد ورزيده است كه حكم مربوط به عقل است نه حس؛ حس صرفاً

مدرك و شاهد است؛ بدين ترتيب در كار حس خطا و اشتباه وجود ندارد؛ زيرا آنچه حس
ادراك ميكند ،صحيح است؛ چون حس صرف ًا موصل و رساننده است ،حاكم نيست؛ بلكه

شاهد است .حكم كاري است كه عقل انجام ميدهد و خطا و اشتباه در حكم عقل روي
ميدهد و اين در جايي است كه نظر فكري فاسد باشد؛ در اين صورت عقل دچار خطا و

اشتباه ميگردد ،يا اينكه در عضوي كه محل قوه ادراكي است ،خللي وارد گردد؛ در اين
صورت آن قوه ادراكي ،علم صحيحي به دست نميدهد و درنتيجه عقل در حكمش دچار ٢٠٣
خطا ميگردد )همان ،ج ،١ص.(١٥٩
ابنعربي در نقد گروهي از صاحبان نظر كه خطا را به حس نسبت دادهاند ،ميگويد خطا
مربوط به حاكم است ،نه حس .آنان در ادراك حسي دچار خطا و اشتباه شدند؛ چون ديدند

وقتي در كشتي نشستهاند ،با حركت كشتي ،ساحل نيز همراه با كشتي حركت ميكند؛ آنان
پنداشتند چشم يا باصره در ادراكش دچار خطا شده است و به آنان چيزي را ارائه ميدهد
كه حقيقت ندارد؛ زيرا بهطورضروري و بديهي ميدانند كه ساحل از مكان خود حركت نكرده

است؛ از سوي ديگر هم قادر به انكار آنچه از حركت ساحل ديدهاند ،ندارند؛ همينطور وقتي
شيريني يا عسل را چشيدند ،ادراك تلخي كردند؛ درحاليكه آنها شيريناند ،به ضرورت

دانستند كه حس چشايي آنان در غلط و اشتباه افتاده و آنچه را صحيح نيست ،انتقال داده
است؛ اما در نزد ما امر اينگونه نيست؛ زيرا نارسايي و خطا از حاكم كه عقل است ،واقع

شده ،نه از حواس؛ چون حواس نسبت به آنچه حقيقتش اقتضا ميكند ،ادراكش ضروري

است؛ چنانكه عقل در آنچه به نحو بديهي و ضروري ادراك ميكند ،خطا و اشتباه نميكند؛
اما در آنچه به كمك حواس و يا فكر مييابد ،دچار خطا ميشود؛ بنابراين هيچ حسي خطا و
اشتباه نميكند و نيز در آنچه ادراكش ضروري است ،هم خطا راه ندارد؛ چنانكه شكي نيست
كه حس بينايي ذات ًا حركتي را ميبيند و ذوق ذات ًا مزه تلخي را ميچشد .در اين هنگام يك

عقلي حكم كرده كه ساحل متحرك است و عسل تلخ است و عقل شخص ديگري حكم
كرده كه خلط صفراوي در محل قوه چشايي قرار گرفته و بين قوه چشايي و عسل حايل
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 .١خطاي حواس

گرديده است و درنتيجه قوه چشايي جز تلخي صفرا را نميچشد .پس دو عقل از دو شخص
با يكديگر توافق دارند بر اينكه قوه چشايي بدون شك تلخي را ادراك كرده است؛ اما اين

دو عقل در اينكه مدرك طعم كدام است ،با هم اختلاف دارند؛ بنابراين روشن شد كه عقل
خطا كرده است نه حس؛ در اين صورت همواره خطا و اشتباه به حاكم نسبت داده ميشود،

نه به شاهد )همان ،ج ،١صص ٢١٤-٢١٣و .(١٥٩
٢٠٤

بر اساس گفتار فوق ميتوان گفت هرجا كه حكم در كار باشد ،احتمال خطا و اشتباه

وجود دارد؛ اما اگر حكمي در كار نباشد و صرف ادراك و شهود باشد ،در اين صورت خطا
و اشتباهي روي نخواهد داد؛ همانگونهكه گفته شد ،حواس كارشان صرف ًا ادراك و شهود
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است؛ درنتيجه در كار آنها خطا و اشتباه وجود ندارد .ابنعربي در مورد خيال نيز همين نكته
را بيان ميكند كه خيال نيز همانند حواس آنچه را با نور خودش ادراك ميكند ،صحيح و

بدون خطاست؛ زيرا خيال همانند حواس حكم نميكند ،حكم مربوط به عقل است؛ بنابراين
خطا و اشتباه به خيال نسبت داده نميشود و بدين ترتيب هرگز خيال فاسد وجود ندارد؛

بلكه همهاش صحيح است .البته خيال غير از تخيل است و ممكن است تخيل حق يا باطل
باشد )همان ،ج ،١ص ٣٠٦و ج ،٢ص.(١١٣
 .٢احكام عقل و احكام وهم

همانگونهكه گفته شد ،حكم از جمله فعاليتهاي عقل است كه در گزارهها و تصديقات

اعمال ميكند؛ اما ابنعربي در برخي موارد ،حكم را به وهم نيز نسبت ميدهد و معتقد است

وهم در انسان همانند عقل داراي كاركرد حكم است و اعمال حكم ميكند )همان ،ج،١

ص(٤١٥؛ چنانكه يكي از احكام وهم ،امتدادي است كه در ازل به عنوان ظرف براي خداوند
در نظر ميگيرد و گفته ميشود خداوند در ازل چنين گفت و در ازل چنين و چنان مقدر
كرد؛ پس فرض امتداد براي ازل و ظرف و حدقراردادن آن براي وجود خداوند حكم واهمه
است ،نه حكم عقل و نظر صحيح؛ زيرا مدلول لفظ ازل ،عبارت از نفي اوليت براي خداوند

است؛ يعني براي وجودش اولي نيست؛ بلكه او عين اول است ،نه به اوليتي كه بر او حكم
كند تا تحت آن قرار گيرد و معلول آن شود؛ بنابراين بين آنچه وهم تو حكم ميكند و آنچه

عقلت ميبخشد ،فرق بگذار )همان ،ج ،١ص.(٣٨٨
وي در جايي ديگر خاطرنشان ميسازد وهم در عقل اين اثر را ميگذارد كه عقل معنايي

را كه قطع ًا ميداند نه ماده است و نه در ماده ،مانند صفات منسوب به حقتعالي كه منزهاند
از اينكه ماده يا در ماده باشند ،جز به تصور و صورتگري نپذيرد و اين تصور ،صورتي است
كه تنها از ناحيه حكم وهم ناشي ميشود و اين امر به دليل غلبه و قوت حكم وهم بر حكم
عقل در اين عالم است )همان ،ج ،٣ص.(٣٦٥

با توجه به گفتار فوق ،معلوم ميشود علاوه بر عقل ،وهم نيز داراي كاركرد حكم است،

كلي از احكام وهم رهايي يابيم؛ ازاينرو به عقيده ابنعربي گاهي بايستي بين حكم عقل و

وهم جمع كرد؛ چنانكه انسان با اينكه علم دارد كه خداوند مقيد به جهات نيست و از رگ

گردن به انسان نزديكتر است ،بااينهمه ،وهم براي خداوند ،جهت فوق را در نظر ميگيرد
يا او را محدود ميسازد؛ به دليل اينكه انسان در اين نشئه و عالم ،عاري از غلبه و حاكميت
وهم بر عقل نيست؛ بنابراين حقيقت امر را همراه با حكم واهمهاش ،بدون هيچ درنگي تعقل

ميكند و در يك زمان بين حكم وهم و عقل جمع ميكند .انسان همانگونهكه بين اموري كه

به واسطه آنها انسان ناميده شده ،جمع كرده است ،به همين صورت بين حكم عقل و وهم
جمع ميكند )همان ،ص .(٤١٦نكته قابل تأمل در اينجا اين است كه آيا وهم قوهاي مستقل

از عقل است يا اينكه جداي از عقل و مستقل از آن نيست؛ بلكه همان عقل است ،اما عقلي
كه مقيد و مشوب به خيال و متخيله گرديده است؟ اگر كاركرد حكم را در انسان ويژه عقل
بدانيم و قايل شويم كه غير از عقل ،قوه ديگري در انسان عهدهدار حكم نيست ،در اين

صورت وهم قوهاي جداي از عقل نخواهد بود .بااينهمه بررسي اين امر در آثار ابنعربي

نياز به بررسي و تحقيق بيشتري دارد.
 .٣قواعد منطقي از ديدگاه عرفا

نكتهاي كه در اين قسمت لازم است متذكر شويم اين است كه به عقيده ابنعربي عارفان
قواعدي را كه در منطق و علم نحو بيان شده ،پذيرفتهاند و مورد قبول آنهاست؛ زيرا اين

كاركردهاي عقل از منظر ابنعربي

و احكام وهم هميشه در تعارض با احكام عقل است و ما در اين عالم و نشئه نميتوانيم به

٢٠٥

قواعد ،قواعد عقل و فكر و زبان هستند و بدون آنها محاوره و ارتباط با ديگر انسانها و نيز
تعقل و تفكر ممكن نخواهد بود و چارهاي جز پذيرش آنها نيست؛ هرچند الفاظ و اصطلاحاتي

را كه صاحبان اين علوم وضع كردهاند ،عرفا آنها را به كار نگيرند و مورد استفاده قرار ندهند
و از طريق آنها به آن معاني و مباحث نرسيده باشند؛ بنابراين آنچه در منطق بيان شده از

تعريف و استدلال و مباحث ديگري كه مرتبط با تعريف و استدلال است ،بيشترشان و بلكه
٢٠٦

همه آنها از كاركردهاي عقل ،خواه به تنهايي و خواه به كمك ساير قوا محسوب ميشود؛

چنانكه ابنعربي در بيان ميزان عقلي ،علم منطق را در معاني و علم نحو را در الفاظ ،به
عنوان ميزان علم عقلي معرفي كرده كه از طريق فكر به دست ميآيد؛ اما معتقد است لازم

پي

 /١٣٩٧ويژهنامه فلسفه عرفان /مهدي بابايي المشيري

نيست علم به منطق يا نحو ضرورت ًا از طريق الفاظي باشد كه صاحبان اين دو علم ،اصطلاح
و وضع كردهاند؛ مانند برهان وجودي ،برهان جدلي ،برهان خطابي ،كلي ،جزئي ،موجبه،
سالبه ...،و مبتدا ،خبر ،فاعل ،مفعول و غير اينها .اگرچه اهل عرفان معاني اين الفاظ و
اصطلاحات را ميدانند و با آنها در اين معاني توافق دارند و توافق با آنها و پذيرش آن معاني

ضرورت دارد و چارهاي از آن نيست ،با دانستن اين معاني و توافق با صاحبان منطق و نحو،

لازم نيست كه اين الفاظ و اصطلاحات هم دانسته شود و از طريق آنها علم به آن معاني

حاصل شود؛ بلكه اهل عرفان از طريق خاصيت قبولي كه براي عقل است ،نه از طريق فكر
و نظر ،معاني اين الفاظ و اصطلاحات را از حقتعالي دريافت ميكنند )همان ،ص.(٧

و( مقايسه يا سنجش و ارزيابي

ابنعربي در ادامه سخن فوق ،قسمي ديگر براي ميزان علم عقلي بيان كرده كه در ضمن آن

اشاره به كاركرد و فعاليت ديگر عقل دارد .قسم اول از ميزان علم عقلي از طريق فكر و نظر
به دست ميآيد كه عبارت است از منطق و علم نحو؛ اما قسم دوم از ميزان علم عقلي در

عرفان و سيروسلوك وارد شده و مورد استفاده است و آن عبارت است از اينكه وقتي علمي

در پي تقوا و پرهيزگاري حاصل شود ،عارف در اين هنگام به تقواي خويش و به اموري كه
تقواي الهي در آنها داشته و به عملي كه انجام داده ،و نيز به علمي كه از تقوا حاصل شده ،به
همه اينها نظر ميكند و مينگرد و سپس بين آن علم و بين تقوايش در عملي كه انجام داده

است ،نسبتسنجي ميكند؛ زيرا ميزان مناسبات خطا نميكند؛ پس اگر بين آن علمي كه
برايش حاصل شده و آن عملي كه انجام داده ،مناسبت برقرار بود و آن عمل ،اين علم را
ميطلبيد ،در اين صورت ،اين علم برايش به سبب آن عمل حاصل شده است ،اما اگر متوجه

شد اين علم ،خارج از ميزان است و مناسبت هم برقرار نيست ،يا اينكه علمي كه برايش

حاصل شده ،بيش از مقدار عملش است ،چراكه عملش به سبب ضعف يا نقصي كه در آن
بوده ،اقتضاي اين مقدار از علم را نداشته ،در اين صورت ،آن مقدار زايد از علم ،اكتسابي ٢٠٧
نيست؛ بلكه علم وهبي محسوب ميشود .در اين صورت ،بر عارف لازم است خداوند را بر
نقص و كاستي عملي را كه اگر انجام ميداد ،برايش آن مقدار زايد از علم را كه به او هبه
شده ،نتيجه ميداد .برايناساس ،همه اعمال در سيروسلوك با توجه به اين معيار عقلي مورد
سنجش قرار ميگيرد )همان(.
با دقت در گفتار فوق معلوم ميشود يكي از كاركردهاي عقل ،مقايسه و سنجش و

ارزيابي است و منحصر و محدود به مورد فوق يعني سيروسلوك نيست؛ بلكه در همه علوم
كاربرد دارد و بيشتر مفاهيم نسبي در منطق و فلسفه و حتي به نظر برخي از حكما تمام
مفاهيم فلسفي از راه مقايسه و سنجش به دست ميآيند؛ بنابراين يكي از فعاليتهاي مهم

عقل ،مقايسه و سنجش و ارزيابي است كه در همه علوم به كار گرفته ميشود؛ چنانكه خود

ابنعربي هم در ارزيابي و سنجش مشهودات ساير عرفا از عقل بهطورگسترده و زياد استفاده
نموده است.

ز( كشف و شهود
ابنعربي در كتاب انشاءالدوائر ،در بيان انواع كشف ،يكي از آنها را كشف عقلي ميشمارد
و در تعريف آن ميگويد كشف عقلي عبارت است از :آنچه را كه عقل به ذات و جوهر

ى و هو ما يدركه العقل
خود ،مجرد از فكر و مزاج مييابد» :اعلم أ ّن من الكشف ما هو عقل ّ
بجوهره المطلق عن قيود الفكر و المزاج« )ابنعربي ،١٣٣٦ ،ص.(٣٥
به نظر ميرسد كشفي كه وي در مورد عقل مطرح نموده است ،همان ادراكات ذاتي و

كاركردهاي عقل از منظر ابنعربي

آنچه به وي هبه و عطا كرده است ،شكر كند .اين شكر و سپاس ،جبران ميكند آن مقدار

ضروري عقل باشد كه بدون كمك از حواس و فكر ،عقل ذات ًا آنها را مييابد .وي ادراك عقل
را به دو قسم ادراك ذاتي و ادراك غيرذاتي تقسيم كرده است .ادراك ذاتي عقل همانند ادراك
حواس ،ادراكي است كه از ذات عقل بدون ياري از ساير قوا نشئت ميگيرد و در عبارت
فوق هم تعبير »يدركه العقل بجوهره« را به كار برده كه دال بر همين معناست .ادراك غيرذاتي

عقل ،ادراكي است كه عقل به كمك ساير قوا مانند قوه مفكره و قواي حسي كسب ميكند.
٢٠٨

قواي حسي و عقل در ادراك ذاتي ،دچار خطا و اشتباه نميشوند؛ بلكه در اين نوع ادراك،

اصابه به واقع حتمي و ضروري است )ابنعربي] ،بيتا[ ،ج ،٢ص ٦٢٨و ج ،١صص ٢١٣و
.(٢١٩
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البته ميتوان به بيان ديگر كشف معني را به عقل نسبت داد؛ بدين معنا كه عقل در دل

ادراك حسي و خيالي و از متن آنها ،معاني را كشف و استخراج و انتزاع ميكند كه در بحث
تجريد و تعميم توضيح دادهايم .درهرحال بعيد نيست كه بگوييم كشف معني كاركرد مستقلي
براي عقل از ادراك و فهم معني نباشد.

نتيجهگيري

 .١عقل به عنوان قوهاي از قواي نفس انساني داراي كنشهاي مختلف و متفاوتي است.
ذكر اين كاركردها به صورت استقرايي است .يكي از كاركردهاي مهم و اساسي عقل توانايي

ادراك معاني مجرد از ماده و عوارض ماده است .عقل از سنخ نور است .وقتي نور ذاتي خود

را بر هر امري بيفكند ،آن را براي خود روشن و مرئي ميسازد و از دل آن ،معاني را به چنگ
ميآورد .عقل از جهت قابلي نه از جهت فكر و نظر ،حقايق و معارف كشفي را ميپذيرد و
فهم عقلي از آن پيدا ميكند.

 .٢عقل به كمك قوه خيال و فكر ،صور حسي و خيالي را از ماده و عوارض آن تجريد

و تلطيف ميسازد و از اين طريق به معاني عقلي دست مييابد .در مقابل تلطيف ،تكثيف

معني قرار دارد كه كار واهمه و مصوره است.

 .٣به اعتقاد ابنعربي معاني مجرد معقول بر خلاف صور ،قابل خلق و ابداع نيستند .آنها

صرف ًا تعقل ميشوند و در حضرت معاني و علم حق به نحو ثبوت علمي تحقق دارند و از

آن مرتبه به مرتبه جبروت و عالم عقول و سپس به مرتبه ملكوت و عالم مثال و درنهايت به
عالم شهادت تنزل نموده و در صور محسوسه ظاهر ميشوند .حقيقت اشيا را معاني تشكيل
ميدهد و ظهور و تنزل آنها در هر مرتبهاي موجب ميگردد احكام و آثار آن مرتبه را به خود

بگيرند و مقيد به آن مرتبه گردند.

 .٤ادراك اشيا در مرتبه حس و خيال و عقل ،ادراك حقيقت اشيا در ذات خود به حساب

نميآيد؛ بلكه اين نوع ادراكات ،ادراك معاني و ذات تنزليافته اشياست كه در مرتبه حس و ٢٠٩
خيال و عقل با صورت حسي و خيالي و عقلي ظاهر ميشوند؛ به عبارت ديگر ادراك خيالي
محسوس مادي است و ادراك عقلي ادارك معاني در قالب صور معقول است .در هر موطني

معاني و حقايق اشيا در چهره و لباس خاصي ظاهر شدهاند كه ما در آن موطن ،معاني را در
همان چهره و لباس مييابيم.
 .٥بيشتر انسانها قدرت بر تجريد معاني از موادشان را ندارند و نهايت بهره آنها از معاني

در حد خيال منتشر و صور خيالي مبهم است؛ بلكه شمار كمي از عالمان قادر بر تجريد تام
معاني از مواد هستند؛ به همين دليل خيال يكي از انواع طلسم است كه بر قواي ادراكي انسان
مسلط است .ابنعربي براي برونرفت از اين طلسم روشي را ارائه كرده است.

 .٦حقايق و معاني كسبي نيستند؛ بلكه آنها در نفس انسان مرتكز هستند كه بهتدريج و

در موقعيتهاي مناسب براي انسان آشكار ميشوند؛ بنابراين علم انسان به اشيا تذكر و
يادآوري است.

 .٧تركيب معاني براي ساخت قضيه و تركيب مقدمات براي تشكيل قياس از كاركردهاي
عقل انساني است .اين كاركرد عقل بر اساس توالد و نكاحي است كه مطابق مشيت الهي در
كل عالم جريان دارد.

 .٨حكم از مهمترين كاركردهاي عقل در حوزه تصديقات و گزارههاست و خطا و اشتباه

هميشه در حكم عقل روي ميدهد نه حواس؛ چراكه حواس حاكم نيستند؛ بلكه شاهدند.

البته وهم هم مانند عقل داراي حكم است و حكم وهم با حكم عقل هميشه در تعارض است

كاركردهاي عقل از منظر ابنعربي

ادراك معاني در قالب صور متخيل است و ادراك حسي درواقع ادراك معاني در قالب صور

و در اين عالم نميتوان از حكم وهم به كلي رهايي يافت؛ ازاينرو گاهي بايستي بين حكم
وهم و عقل جمع كرد.

 .٩به عقيده ابنعربي قواعد منطق و علم نحو مورد پذيرش عارفان است؛ زيرا اين قواعد

قواعد عقل و فكر و زبان است و بدون آنها تعقل و تفكر و محاوره ممكن نخواهد بود؛

هرچند عرفا الفاظ و اصطلاحاتي كه صاحبان اين علوم وضع كردهاند ،به كار نگيرند و مورد
٢١٠

استفاده قرار ندهند.

 .١٠يكي از كاركردهاي عقل مقايسه يا سنجش و ارزيابي ادراكات و معلومات است كه

در عرفان هم به كار گرفته ميشود و خود ابنعربي در ارزيابي و سنجش مشهودات عارفان
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بهطورگسترده از آن استفاده كرده است.

 .١١كشف عقلي يكي از انواع كشف است و به معناي اموري است كه عقل به ذات خود
بدون فكر مييابد .به نظر ميرسد اين كشف عقلي همان ادراكات ذاتي عقل ميباشد.

منابع و مآخذ
قرآن كريم.
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دارالكتب العلمية١٤٢٨ ،ق.
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 .٦قيصري ،داود؛ شرح فصوص الحكم؛ چ ،١تهران :شركت انتشارات علمي و
فرهنگي.١٣٧٥ ،

 .٧كاشاني ،عبدالرزاق؛ لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام؛ چ ،١قاهرة :مكتبة
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كاركردهاي عقل از منظر ابنعربي
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