چیستی و کارکرد ادراک جزئی «علی وجه کلی» در حکمت مشائیان
با تأکید بر ابنسینا
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چکیده
در انديشه مشائیان ،بهويژه ابنسینا ،علم به يک امر جزئی مادي به دو صورت حاصل
میشود :گاهی انسان از طريق آالت و اعضاي ادراکی به جزئیات علم پیدا میکند و گاهی
علم بدون استعانت از آالت ادراکی به امر مادي تعلق میگیرد .ادراکی را که از طريق آالت
ادراکی باشد« ،ادراک حسی» ،و ادراکی را که بدون استعانت از آالت ادراکی و از طريق
علل شیء باشد« ،ادراک جزئی علی وجه کلی» مینامند .از مشخصات اين ادراک ،وساطت
ادراک علل کلی در شناخت مصداق منحصربهفرد کلی و معلول آن ،عدماتخاذ علم از معلوم
و درنتیجه عدمتبعیت عالِم از معلوم حسی در ثبات و تغیّر است .ابنسینا در سه جا از
ادراک اخیر استفاده کرده است :اول ،علم نفس به آالت ادراکی و تحريکی خود؛ دوم ،علم
پیشینی که انسان بهگونهاي عقلی از طريق اسباب و علل شیء مادي به آن علم پیدا
میکند؛ سوم ،علم پیشین خداوند به جزئیات (ماديات) متغیر .نظريه مشائیان در علم
پیشین انسان درباره حوادث جزئی کارايی الزم را دارد؛ اما درخصوص دو مورد ديگر با
اشکاالتی مواجه است.

واژگان کلیدي
ادراک ،علم حصولی ،علی وجه کلی ،ابنسینا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ تاریخ دریافت مقاله۱931/5/5 :؛ تاریخ پذیرش۱935/9/1۱ :
Reza221397@gmail.com
1ـ دكتري فلسفه اسالمي و پژوهشگر دایرهالمعارف علوم عقلي اسالمي

  39دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي (مشكوة النور)  /سال بيستم  /بهار و تابستان ۱935

طرح مسئله
بهطور كلي علم از آن جهت كه از صفات ذات اضافه است ،همواره داراي متعلق است؛ متعلق علم
گاهي حقيقتي مجرد است و علم تعلقگرفته به آن ميتواند علمي بدون واسطه و حضوري باشد و گاهي
این متعلق ،مادي است كه در چنين مواردي گرچه حكمایي نظير شيخاشراق آن را همانند علم ذات به
خویش حضوري ميدانند ،در نظر بسياري دیگر از حكما حصولي است و از طریق وسایطي نظير صور و
مفاهيم حاصل ميشود .خود علم حصولي نيز به دو صورت تحقق پيدا ميكند :گاهياوقات این نحوه از
علم از رهگذر حس و با استعانت از قواي ادراكي و آالت بدني حاصل ميشود ۱و گاه علمي است كه در
تحقق خود مستغني از آالت و قواي ادراكي است و درواقع ،حسي نيست .به عبارت دیگر ،علم به امر
مادي گاهياوقات از آن جهت است كه آن شيء امري خاص ،با وضع و زماني مشخص و همراه با
مميزات است و ادراك آن از طریق قوا و آالت حسي است و گاهياوقات علم به آن از طریق علل آن و
بهنحو كلي است كه به علم اول «ادراك حسي» و به علم دوم «ادراك علي وجه كلي (ادراك جزئي
بهگونهاي كلي)» اطالق ميشود (قطبالدین رازي ،۱99۱ ،ص .)939ما در این مقاله درصدد پرداختن به
ادراك حسي نيستيم ،بلكه آنچه رسالت اصلي مقاله است تبيين ادراك جزئيِ غيراحساسي یا همان
ادراك جزئي علي وجه كلي است و چنانچه جایي از ادراك حسي سخن به ميان آمده است ،استطرادي
و براي تبيين هرچه بيشتر مسئله مقاله (ادراك جزئي علي وجه كلي) است.
گفتني است كه در این مقاله دیدگاه فيلسوفان مشائي ،بهطور مشخص ابنسينا ،درباره این نحو از
ادراك و كاركردهاي آن بهتفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
پيشينه ادراك جزئي علي وجه كلي در دنياي اسالم به فارابي ميرسد .وي در علم خداوند و نيز
علم پيشين انسان به موجوداتِ كائنِ مادي از این نحوه ادراك سخن گفته است (فارابي۱1۱9 ،هـ،
ص .)931ابنسينا نيز عالوه بر علم پيشين خدا و انسان به حوادث جزئي مادي در علم نفس به آلت
ادراكي از آن بهره برده است كه در ادامه با تفصيل بيشتري به آن خواهيم پرداخت.
ازآنجا كه امروزه مباحث معرفت شناسي اهميت ویژهاي یاف ته است و حل برخي از مباحث الهيات

۱ـ باید توجه داشت كه از نظر حكما بين «احساس» و «ادراك حسي » تفاوت وجود دارد؛ احساس عبارت است از «نفس
اتصال و ارتباط حاسه با شيء محسوس» كه این خود مستلزم انفعال عضو حاسه است؛ اما به صرف این ارتباط  ،هنوز
ادراك حسياي اتفاق نيفتاده است ،زیرا ایشان (حكما) ادراك را «فعل نفس» و احساس را «فعل قوا» ميدانند (فارابي،
۱1۱9هـ ،ص971؛ ابنسينا۱141 ،هـ الف ،ص .)19ادراك حسي زماني اتفاق ميافتد كه نفس خود نيز به صورت انتزاعشده
حسي توجه كند.
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مبتني بر بحث هاي معرفتي است ،پرداختن به این امور گامي است براي عرضه و تبيين چنين مباحثي
كه اندیشمندان مسلمان در حل معضالت علمي به آن پرداختهاند .از طرف دیگر ،ادراك جزئي علي
وجه كلي و كاركردهاي آن مسئله نویني است كه هم در الهيات بالمعني االخص و هم در نوع رابطه
معرفتي نفس و بدن و نيز در پيشبينيهاي علمي انسان كارایي دارد؛ بنابراین چنين ادراكي ميتواند
كبراي قياسي قرار گيرد كه صغرویات آن مباحث سهگانه مذكور (علم پيشين خدا ،علم نفس به آلت
ادراكي ،و علم انسان به حوادث جزئي مادي) است .بهعالوه این بحث همانطور كه اشاره شد ،بهنحو
مستوفا مورد تجزیه و تحليل قرار نگرفته است و از این جهت نو است؛ ازهمينرو ميطلبد كه
تحقيقي جامع درباره آن انجام شود.

چیستی ادراک جزئی علی وجه کلی (ادراک جزئی بهگونهاي کلی)
در این نحوه از ادراك ،شناخت نفس مستقيماً به جزئي تعلق نميگيرد ،بلكه این امر از طریق كلياي
حاصل ميشود كه جزئي مذكور ،فرد و تنها مصداق آن است .درواقع ،كلي در اینجا مرآتي است كه
تنها مصداق جزئياش از طریق آن (كلي) مورد ادراك واقع ميشود .به عبارت دیگر ،این نحوه از
ادراك نوعي تعقل است؛ تعقلي كه در آن متعلَق ادراك ـ كلي ـ «ما فیه ینظر» نيست ،بلكه «ما به
ینظر» است .این كلي ممكن است یک مفهوم تصوري باشد؛ مانند علم پيشين خداوند به موجودات
مادي از طریق صور مرتسمه و یا مفهوم تصدیقي باشد؛ مانند علم منجم از طریق علل به كسوفي كه
ميخواهد در آینده اتفاق بيفتد.
مصحح معرفتبخشي چنين ادراكي ،ابتناي آن بر ضرورت علّي بين علت و معلول است؛ یعني
نفس ابتدا به علل پدیدآورنده شيء نظر ميافكند ،آنگاه براساس آن قاعدهاي كلي ميسازد كه هرگاه
علتي مثالً با این شرایط در چنين وضعيتي قرار گيرد ،فالن معلول خاص از آن صادر خواهد شد و در
ادامه از طریق همين قاعده كلي اي كه ساخته است ،به كشف پدیده جزئي مورد نظر كه تنها فرد كلي
مذكور است ،نائل ميشود (ابنسينا ،۱97۶ ،ص9۶۶ـ.)9۶7
كلي در این اصطالح همان صورتي است كه واسطه در شناخت ميشود و منظور از «علي وجه
كلي» تعقل است .همانطور كه قبالً هم اشاره شد ،علم نفس یا هر موجود عاقلي هميشه به حوادث و
حقایق جزئي ،بهگونه حسي حاصل نميشود ،بلكه گاهي بهنحو عقلي اتفاق ميافتد؛ یعني در اینجا
مدرِك عاقل ،جزئي را تعقل ميكند ،نه احساس را و اگر متعلق بالواسطه تعقل ،غيركلي باشد ،درواقع
در اینجا نيز متعلق تعقل ،حقيقتي كلي است؛ حقيقت كلياي كه فرد منحصر آن مورد ادراك واقع شده
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است .به بيان دیگر ،متعلق تعقل گاهي كلي است ،از آن جهت كه كلي است ،و گاهي كلي است ،از آن
جهت كه داراي فرد و مصداق جزئي است .به مورد اول «تعقل مصطلح» و به مورد دوم «ادراك جزئي
علي وجه كلي» ميگویند؛ یعني تعقل امر جزئي كه البته بهنحو كلي ـ و نه جزئي ـ اتفاق ميافتد.
اما چرا به شيء مادي ،جزئي ميگویند؟ در نظام حكمت سينایي كليت و جزئيت دایر مدار عوارض
مشخصه است .آنها (مشائين) بر این باورند كه شيء زماني كه همراه با عوارضي مثل زمان ،مكان
و ...باشد ،جزئي و آنگاه كه فاقد آنها باشد ،كلي خواهد بود .كلي از نظر ایشان حقيقتي است كه از
تمام عوارض تهي است و همين خصيصه است كه آن را قابلصدق بر كثيرین و نسبت به هر هویتي
البشرط ميكند .چنين حقيقتي تنها در تحليل عقل و در فضاي ذهن ميتواند وجود یابد؛ اما جزئي،
همانطور كه اشاره شد ،لزوماً با مشخِصات همراه است و فقط زماني وجود ميیابد كه عوارض
مشخصهاش همراهش باشند؛ ازآنجاكه عوارضِ مشخصه عرضاند و متقوّم به غير ،نيازمند قابلي
هستند كه در آن حلول كنند؛ این قابل ماده است .ماده است كه ميتواند هم قابل جواهر و هم قابل
اعراض جسماني باشد .امر مادي بهدليل همراهي عوارض مشخصه با آن ،جزئي ميشود و آنگاه كه
سخن از علم به جزئي به ميان ميآید ،مراد علم به امر مادي است (ابنسينا۱141 ،هـ الف ،ص.)17

اوصاف ادراک «جزئی علی وجه کلی»
این نحوه از ادراك داراي اوصافي است كه آن را از ادراك حسي و نيز ادراك كلي متمایز ميكند.
این اوصاف عبارتاند از:
الف« .كلي» در ادراك جزئي علي وجه كلي ،مرآتي است كه ادراك آن ،واسطه ادراك جزئي
ميشود؛ بنابراین صورتهاي كلي ذهني گرچه متعلق بالذات ادراكاند ،حيثيت ادراكشان مصادیق
جزئي جسمانيشان ـ و نه ذاتشان ـ است.
ب .تغيّر مدرَك جسماني سبب تغيير مدرِك نميشود؛ چون متعلق بالذات ادراك ،امر كلي و عقلي
است كه از تغيير مصون است و امر جسماني از آن حيث كه مصداق كلي است ،بهواسطه ادراك كلي
مورد ادراك واقع ميشود (ابنسينا ،۱973 ،ص537ـ539؛ نراقي ،۱957 ،ص.)79
پ .این نحوه از ادراك فقط مختص مدرِك هایي است كه یا خود عقل محض هستند؛ مانند
مفارقات ،یا داراي مرتبه عقالنياند؛ مانند نفوس آدميان .بنابراین ،در این نحوه از ادراك حصولي،
حيوانات شریک نيستند؛ چون نفوس حيوانات گرچه حتي طبق نظر صدرائيان مجرد است ،بااینحال
مجرد ناقص است و از مرتبهاي عقالني برخوردار نيست .این در حالي است كه براي همين حيوانات
مانعي براي ادراك حسي مادیات وجود ندارد.
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ت .در این نحوه از ادراك ،وجود آالت و قواي حسي مدخليتي ندارند .الزمه این امر آن است كه
اوالً درصورت فقدان ه ریک از این امور (آالت و قواي حسي) ،باز هم امكان تحقق ادراك وجود دارد؛
بنابراین اگر فردي فرضاً حس بينایي و یا آلت بصري خود را ازدست دهد ،بهرغم اینكه در ادراك
حسي قادر به دیدن نيست ،در این نحوه از ادراك ميتواند علم به مبصَر پيدا كند؛ ثانياً ثبوت وضع و
محا ذات بين قوه مدرِكه و شيء مدرَك ضرورت ندارد؛ نه قوه مدركه (عاقله) ،خود ،در جهتي از جهات
است ،و نه متعلق ادراك ،شيئي مادي و ذووضع است تا فعلوانفعال بين آنها متوقف بر ثبوت وضع
و محاذات باشد.
ث .این علم (در زمانيات) هم قبل از حصول معلوم ،هم همراه آن و هم بعد از آن وجود دارد و
چون از مجراي علت حاصل ميشود و علت مقدم بر معلول است ،علمي پيشيني خواهد بود .این علم
بعد از معلوم نيز باقي است؛ چون همانطور كه گذشت ،كلي است و دچار تغيير و یا انعدام نميشود
(فخررازي ،۱991 ،ج ،1ص.)51۱

کارکردهاي ادراک جزئی علی وجه کلی
بهطور كلي در حكمت مشائيان سه مورد ميتوان یافت كه نقش این نحوه از ادراك در آن برجسته
است .البته ،ميتوان مورد دوم و سوم را بههم ارجاع داد:
۱ـ علم نفس به آالت ادراكي و بدني؛
1ـ علم پيشين انسان به حوادث مادي؛
9ـ علم پيشين مجردات تامه (خداوند و نيز عقول مقدسه) به امور مادي.
۱ـ علم نفس به آالت ادراکی و بدنی
نفس براي اینكه با عالم ماده ارتباط برقرار كند ،نيازمند آالت و اعضایي است كه براي حلول در ماده
و همراهي عوارض مشخصه مادي ،جزئي و خاص شده است و در ادراك و تحریک ،واسطه بين قوه
مدركه و خارج مادي است .از طرف دیگر ،بسياري از افعالي كه نفس انجام ميدهد ،ارادي و مسبوق
به تصور و تصدیق ـ كه از سنخ علم است ـ است؛ بنابراین نفس در افعال ارادي خود كه ازجمله آنها
تدبير بدن و آالت ادراكي است ،نيازمند علمي پيشيني است .سؤالي كه در اینجا مطرح ميشود این
است :این علم از كجا و چگونه حاصل شده است؟
در جواب این سؤال باید گفت حكماي مشاء و بهطور مشخص ابن سينا ،علم به این آالت ادراكي
را ـ كه خود واسطه در ادراك حسي نيز ميشوند ـ نميتوانند از طریق ادراك حسي تبيين كنند؛ چراكه
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اگر نفس بخواهد بهگونه احساس به آنها علم پيدا كند ،نيازمند بهكارگيري خودِ این آالت خواهد
بود ،چون در ادراك حسي وجود آالت ضرورت دارد.
این علم را نميتوان فطريِ نفس و یا علم حضوري آن به آالت ادراكي نيز دانست؛ چون اساساً
ابنسينا چنين ادراكات فطرياي را قبول ندارد و علم حضوري را هم منحصر در علم نفس به ذات
خود ميداند .بنابراین تنها یک راه ميماند و آن ادراك جزئي علي وجه كلي یا همان تعقل آلت
ادراكي جزئي است؛ چون در تعقل نيازي به آلت ادراكي نيست ،ازهمينرو چنين آلتي واسطه براي
ادراك واقع نميشود (ابنسينا ،۱975 ،ج ،9ص.)175
شكل منطقي تبيين و استدالل او به شرح زیر است:
مقدمه اول :آالت جسماني و بدن كه ابزار كار قواي نفس بهحساب ميآیند و نقش رابط بين قوا و
عالم ماده را ایفا ميكنند ،طبق اتفاقنظر تمام حكماي مشاء امور مادي و جسماني هستند (بنابراین،
نميتوان از علم حضوري درمورد ایشان سخن گفت).
مقدمه دوم :نسبت نفس ،بهعنوان یک موجود مجرد ،به همه مادیات یكسان است و نميتواند با
موجودي مادي نسبت وضعيه برقرار كند؛ بنابراین آالت ادراكي را واسطه قرار ميدهد تا بتواند از
طریق آن با شيء مادي ارتباط برقرار كند و به ادراك یا تحریک آن بپردازد (همو ،۱973 ،ص.)954
مقدمه سوم :نفس در بسياري از افعال نظير استعمال و تدبير آالت ادراكي ،از آن جهت كه فاعل
باالراده است ،نيازمند علمي پيشيني به فعل خویش است (همو ،۱97۶ ،ص.)134
این بدان دليل است كه در فعل ارادي ،فاعل ابتدا باید فعل را تصور ،سپس انجام آن را تصدیق و
به انجام آن مبادرت كند؛ بنابراین اولين مرحله فعل ارادي ،ثبوت علم است (همان ،ص134ـ.)13۱
مقدمه چهارم :نفس نميتواند از طریق آلت یا قواي مختص به آن ،آلت را ادراك كند؛ زیرا براي
این كار نياز به آلت دیگري دارد و این امر منجر به تسلسل ميشود؛ بنابراین یا باید گفت نفس مطلقاً
علم به آلت ندارد ،یا اینكه از طریق دیگري علم به آلت پيدا ميكند كه با توجه به مقدمات فوق شق
اول منتفي است (همانجا).
مقدمه پنجم :نفس از طریق دیگري كه همان ادراك عقلي است ،به آلت كه امري مادي و جزئي
است ،علم پيدا ميكند (ادراك جزئي علي وجه كلي).
اینک عبارتي را از ابنسينا نقل ميكنيم كه مقدمات پيشگفته ،از آن قابلاستخراج است« :هر
قوهاي كه فعل خود را بهوسيله آلت انجام ميدهد و درعينحال داراي فعلي خاص [كه در آن نياز به
آلت نداشته باشد] نيست ،نخواهد توانست در آلت تأثير گذارد و براي همين است كه قواي حسي را
ميبينيم كه آالتشان و نيز ادراكاتشان را بههيچوجه نميتوانند درك كنند .این به آن دليل است كه
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این قوا [از یک جهت] آالتي براي درك آالت و ادراكاتشان ندارند و از طرف دیگر ،تمام افعالشان
بهوساطت آالت انجام ميگيرد؛ اما قواي عقليه اینگونه نيستند و آنها هر چيزي را ميتوانند تعقل
كنند» (ابنسينا ،۱975 ،ج ،9ص.۱)175
ابنسينا در این عبارت بهشكل دقيقي به ادراك عقلي یا تعقل آلت مادي ـ كه همان ادراك جزئي
علي وجه كلي است ـ اشاره كرده است و با تحليل عبارت او در اشارات ميتوان مقدمات اساسي
استدالل مذكور را به آن ارجاع داد .مقدمات اساسي استدالل عبارت است از اینكه نفس به آالت
بدني كه مادي هستند و مادي بودنشان بدیهي است ،علم دارد و این علم حسي نيست؛ درعينحال
حضوري هم نيست ،چون ابنسينا علم به ماده را حضوري نميداند.
حاال عبارت ابنسينا« :قواي حسي را ميبينيم كه آالتشان و نيز ادراكاتشان را بههيچوجه نميتوانند
درك كنند» (همانجا).
ابنسينا در این عبارت علم به آلت را مفروض ميگيرد؛ چون اگر ـ حتي بدون در نظر گرفتن
تحریک ارادي آالت ـ چنين علمي امكانپذیر نميبود ،وي بهعنوان مقدمه استدالل خود مطرح
نميكرد .پس علم به آلت ادراكي و تحریكي تعلق ميگيرد و درعينحال این علم حسي هم نيست؛
چون اگر حسي ميبود ،نيازمند آلت دیگري بود و این به تسلسل ميانجاميد.
عبارت دیگر« :اما قواي عقليه اینگونه نيستند و آنها هر چيزي (ازجمله آالت ادراكي) را ميتوانند
تعقل كنند» (همانجا).
توضيح اینكه قواي عقلي كه كارشان تعقل است ،نيازمند آالت نيستند و بدون آالت ميتوانند هر
چيزي را ـ حتي آالت ادراكي كه امور جزئي و متشخص هستند ـ تعقل كنند .معناي تعقل همان
ادراك كلي است كه بهنحو كلي حاصل ميشود؛ اما چون در اینجا كلي ،خود ،بهعنوان متعلق تعقل
ملحوظ نيست ،بلكه جزئي ملحوظ است و كلي در اینجا فقط مرآت است ،به آن «ادراك جزئي علي
وجه كلي» ميگویيم.
اما پس از این توضيح ،بار دیگر به مقدمات مذكور بازميگردیم :ممكن است كسي با خدشه در
مقدمه چهارم قائل شود كه علم به آلت را از طریق قوه و آلتي غير آن ميتوان حاصل كرد؛ به این
معنا كه مثالً آلت بينایي را با خود آلت بينایي نميتوان ادراك كرد ،اما از طریق قوا و آالت دیگر
ادراكي مثالً قوه المسه یا سامعه و ...ميتوان به آن علم پيدا كرد .بنابراین عدمادراك آلت توسط خویش،

۱ـ در نفس شفا هم عبارتي به همين مضمون آمده است (ابنسينا ،۱995 ،ص137ـ.)133
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مستلزم نفي علم حسي به آن نيست و نميتوان ادراك جزئي علي وجه كلي را نتيجه گرفت.
در جواب باید گفت انسان در اولين استعمال ارادي آلت ادراكي  ،نيازمند علمي پيشيني به آلت
مذكور است .چنين علمي چون مقدم بر استعمال هرگونه آلت ادراكي است ،نميتواند بهوساطت آلت
حاصلشده و متأخر از استعمال آلت باشد؛ زیرا چنانچه این علم ،خود ،از طریق آلت و بهواسطه صور
ادراكي حاصل شود ،نقل كالم به آلت مذكور ميشود كه آیا علم به آن هم از طریق آلت است یا
بدون وساطت آلت كه با پذیرش شقّ اول ،تسلسل در این علم الزم ميآید.
بر این اساس ،باید گفت علم انسان به آالت ادراكي ،علمي پيشيني ،عقلي ،و بدون استعمال آالت
دیگري است و نفس مستقيماً و بدون وساطت هيچ امري به ادراك آلت ميپردازد (ابنسينا ،۱975 ،ج،9
ص.)175

بررسی علم نفس به آلت ادراکی
همانطور كه اشاره شد ،ابنسينا در تبيين علم نفس به آلت ادراكي خود از رابطه كلي با فرد جزئي
خود بهره گرفته است؛ یعني به حيثيت حكایي مفهوم كلي توجه كرده است و ازآنجاكه حيثيت
حكایي ،یا ذاتي مفهوم ،یا عرض ذاتي آن است (یعني نسبت به مفهوم ،ذاتي باب ایساغوجي و یا
ذاتي باب برهان است) ،در هردو صورت ـ بهسبب رابطه لزوميه بين كلي و فردِ خود ـ ميتوان از
كلي به فرد منتقل شد.
اما ،آیا ابنسينا در اینجا ميتواند از ادراك جزئي علي وجه كلي بهره گيرد و آیا ميتوان از این
طریق علم نفس به آلت ادراكي را تبيين كرد؟ بهنظر ميرسد تبيين علم نفس به آلت ادراكي خود از
این طریق امكانپذیر نيست؛ زیرا كلي ،خود ،با نظر به خارج در ذهن وجود ميیابد؛ زیرا ـ به نظر
ف يلسوفان اسالمي ـ مفهوم كلي ،ذاتي و فطري نفس نيست تا بدون نياز به خارج در ذهن وجود
داشته باشد و یا نفس بتواند بدون هر نوع ارتباطي با خارج آن را بسازد ،بلكه كليه مفاهيم كلي ذهني
(معقوالت اولي و ثاني فلسفي و منطقي) منشأ خارجي دارد؛ یعني ميبایست از خارج مأخوذ باشد.
حال ،سؤال این است كه علم نفس به آلت ادراكي كلي چگونه حاصل شده است.
بدون شک با توجه به آنچه گذشت ،این كلي نيز ميبایست از طریق شيءِ (آلت) جزئيِ خارجي
حاصل شده باشد و تنها كانال ارتباطي نفس با خارج ،حواس است؛ یعني نفس از طریق حواس ظاهري
ــ نه بصورت مستقيم ــ با خارج مادي ارتباط برقرار ميكند .از طرف دیگر ،تمام تماسهاي حسي
نفس با خارج از طریق قوا و آالت ادراكي حاصل ميشود؛ یعني نفس چنانچه بخواهد از آلت ادراكي
خود ،بهعنوان شيئي مادي ،تصور و ادراكي داشته باشد ،لزوماً این تصور را باید از طریق حواس و
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بهوساطت عضوي ادراكي تحصيل كند .این درحالي است كه مدعاي مشائيان آن است كه براي ادراكِ
آلت ادراكي نيازي به ادراك حسي نيست و علم نفس به آلت ،علمي عقلي و بهگونه كلي است.
خالصه اینكه ،این كاركردي كه مشائيان براي علم به آلت ادراكي براي ادراك جزئي علي وجه
كلي بدون بهرهگيري از ادراك حسي در نظر گرفتهاند ،امكانپذیر نيست و چنين ادراكي نيازمند
استعانت از آلت ادراكي است.
2ـ علم پیشین انسان به حوادث جزئی
ابنسينا در یک تقسيمبندي ،ادراكات ناظر به خارج را ـ كه متعلق آن اشياء جزئي هستند ـ به دو
دسته تقسم ميكند .از ن ظر او برخي از این ادراكات ماخوذ از خارج و پسيني است؛ اما برخي دیگر
ماخوذ از خارج نيست ،بلكه مقدم بر آن و پيشيني است .در ادراكات پسيني ابتدا انسان پدیدهاي جزئي
را مشاهده ميكند ،سپس صورت آن را از ماده تجرید و به آن علم پيدا ميكند؛ اما در ادراكات
پيشيني ،انسان بدون مراجعه به خارج درباره پدیده مذكور و وقوع آن علم پيدا ميكند« .اشياء جزئي
گاهي همانند كليات تعقل مي شوند؛ به این لحاظ كه به اسباب خود ضرورت پيدا كرده و منسوب به
مبدائي هستند كه نوعش منحصر در فرد است» (ابنسينا ،۱975 ،ص947ـ.)949
ابنسينا علم به وقوع پدیدهاي مانند كسوف را بهعنوان نمونه ذكر ميكند .انسان به وقوع یک
كسوف گاهي به این طریق است كه آن را با چشم خود مشاهده ميكند و آنگاه حكم ميكند كه
كسوفي با فالن مشخصات در فالن تاریخ اتفاق افتاده است و گاهي این علم از طریق مشاهده حسي
نيست ،بلكه بهگونهاي غيرحسي است كه حتي اگر ادوات حس هم وجود نداشته باشند ،باز هم چنين
علمي حاصل ميشود و آن علم از طریق علل شيء است .ابنسينا ميگوید« :گاهياوقات انسان
تحقق كسوف جزئي را از آن جهت كه اسباب جزئياش در كنار هم قرار گرفته ،تعقل ميكند و احاطه
عقل به آن و تعقل آنها همانند كليات است .این نحو ادراك غير از ادراكِ جزئي ِ زماني است كه در
آن حكم به وقوع در زمان حال ،آینده ،یا گذشته ميشود ،بلكه مثل این است كه تو كسوف جزئياي
را هنگام حصول ماه جزئي و در وقتي خاص و جزئي و در مقابل جرم خاص و فلكي تعقل كني»
(همان ،ص.)949

در توضيح عبارات شيخ باید گفت در ادراكات پيشينيِ انسان ،عقل سه مرحله را طي ميكند :ابتدا
پدیدهاي خاص را در نظر ميگيرد ،آنگاه علل آن را كشف ميكند و در مرحله سوم براساس تالزم
علّي ،این حكم را نتيجه ميگيرد كه هرگاه عللِ پدیده مذكور حاصل شوند ،آن پدیده تحقق پيدا
خواهد كرد .این نتيجه ،قضيهاي است كه در مقام حكم ،كلي است و ميتواند مصادیق مفروض
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بيشماري داشته باشد؛ اما در مقام وجود ـ و نه مقام حكم ـ تنها یک مصداق دارد؛ یعني كلياي
است كه مصداق آن منحصر در فرد است؛ چون بين علت و معلول سنخيت وجود دارد و هر علتي
فقط یک معلول ميتواند داشته باشد .به بيان دیگر ،سور قضيه شرطيه مذكور كه ناظر به تالزم مقدم
و تالي است ،موجبه كليه است و شكل منطقي آن چنين ميشود« :همواره چنين است كه هرگاه
علل پدیده مذكور حاصل شوند ،آن پدیده موجود خواهد شد»؛ اما در مقام تحقق كه ناظر به وجود
مقدم و تالي ـ و نه تالزم بين آن دو ـ است ،فقط یک مصداق وجود دارد و شكل منطقي آن چنين
است« :همواره چنين است كه تنها یک بار علل پدیده مذكور موجود ميشوند و معلول آن نيز كه از
علل خود تبعيت ميكند ،همانندِ علت خویش یک بار لباس وجود بر تن ميكند».
بدیهي است كه هرگاه علت تامه یک شيء حاصل شود ،ضرورتاً معلول تحقق پيدا ميكند و امكانِ
تخلف معلول از علت وجود ندارد .براساس همين اصل ،هرگاه علم به وجودِ علت تامه پيدا شود ،ضرورتاً
علم به وجود معلولِ آن نيز حاصل خواهد شد .چنين علمي بهمراتب دقيقتر و كاملتر از علمي است كه
از طریق معلول شيء حاصل ميشود؛ بهگونهاي كه حكما چنين علمي را تام دانسته و گفتهاند« :علم تام
به شيء جز از طریق علت آن حاصل نميشود» (ابنسينا ،۱975 ،ص947ـ .)949شاهد مدعا هم این است
كه هرگاه علمي از طریق علت آن حاصل شود ،علمي صحيح و یقيني است و برهاني كه از طریق علم
به علل حاصل شود ،برهان لمي است كه بهترین صناعت از صناعات خمس از حيث یقينبخشي،
قطعيت و قدرت اثبات است (همو۱141 ،هـ ب ،ص9۶ـ .)97بنابراین ،اگر منجمي از طریق علم هيئت و
نجوم دریابد و بداند كه در ساعت معين با توجه به علل و اسباب و تقارن و تباعد اجرام آسماني ،آن
كسوف متغير زماني واقع خواهد شد ،این علمي یقيني است و ميتوان آن را پذیرفت.
ممكن است اینجا این سؤال مطرح شود كه اگر چنين علمي ـ علم از طریق علل ـ یقيني است،
چرا بسياري از پيشبينيهاي منجمان (در گذشته) صحيح و مطابق با واقع نيست.
در جواب این سؤال باید گفت عدمانطباق این علم با واقع از رابطه بين علل و معلوالت ناشي
نميشود و منشأ اشتباه را در شناخت علتها باید جست .به عبارت دیگر ،اینچنين نيست كه همواره
علم به علل از طریق علل آنها (علل) حاصل شود و علمي برهاني باشد ،بلكه گاهي علم به علل از
طریق آثار و لوازم و معلوالت آنها حاصل ميشود كه چنين علمي البته یقيني و تام نيست و خطاي
آن زیاد است و همين امر موجب اشتباه در شناخت معلول چنين علتي ميشود.
۳ـ علم مجردات به جزئیات مادي
سومين موردي كه مشائيان و بهطور مشخص ابنسينا از این نحوه ادراك (ادراك جزئي علي نحو كلي)
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استفاده ميكند ،در علم خداوند به مادیات است .شيخ در كتاب تعليقات ميگوید« :علم خداوند از ذات
اوست و ذاتش سبب تمام اشياء با مراتب مختلفهشان است؛ پس علمش به اشياء عين وجود اشياء است.
او علم به عدمتحقق اشيائي دارد كه هنوز موجود نشدهاند [و در زمان آینده موجود خواهند شد] .او زمان
و اوقات وجودشان را هم ميداند [ ]...او به هر موجود متشخص و جزئي و نيز زمان تحقق آن موجود،
بهنحو كلي و بهگونهاي بسيط علم دارد .او زمانهاي خاص را نيز همانند اشخاص خاص بهنحو كلي
(علي نحو كلي) ميداند و همانطور كه یک كسوف خاص و جزئي را بهنحو كلي (علي نحو كلي)
ميداند ،مدتزمان بين دو كسوف را هم به همين نحو ميداند» (ابنسينا۱141 ،هـ ب ،ص۶7ـ.)۶9
او با نفي انفعالي و حسي دانستن علم خدا به مادیات ۱بر این عقيده است كه انفعالي بودن آن
مستلزم محاالت زیر است:
۱ـ یكي از مشخصات علم حصولي احساسي ،همانطور كه گذشت ،تحقق ادراك از طریق قوا و
آالت ادراكي است؛ بهگونهاي كه اگر آلت ادراكي وجود نداشته باشد ،یا اختاللي در آن باشد ،موجب
عدمتحقق ادراك یا اختالل آن ميشود .پس نقش آلت ادراكي بهعنوان جزئي از ادراك حسي
انكارناپذیر است و این مادي و جسماني دانستن واجبالوجود است؛ چون استعانت از آلت و بهطور كلي
ادراك حسي فقط در موجودات متعلق به ماده جریان دارد .این امر مستلزم احتياج واجب در صفات ذاتي
به غير ـ آلت ـ است .این درحالي است كه ذات واجب ،غني محض است و هيچ احتياجي به غير ندارد.
1ـ چون موجودات مادي متغير هستند و از حالي به حالي ميشوند ،در فرض تعلق ادراك حسي به
ایشان ،مستلزم تغيّر علم و بهتبع آن تغيّر عالم خواهد بود .این درحالي است كه تغيّر با وجوب وجود
بالذات سازگاري ندارد و منافي تام و فوقالتمام بودن حقتعالي است (همو ،۱97۶ ،ص.1)991
از طرف دیگر ،مشائيان و بهطور مشخص ابنسينا علم حضوري واجب را جایز نميداند و بهطور
كلي تعلق علم واجب به ماده را محال ميداند؛ بنابراین تنها راهي كه ایشان براي علم پيشين واجب
پيشنهاد مي كنند ،علم از طریق صور مرتسمه اي است كه علت موجودات مادي محسوب مي شود و
۱ـ الزم به ذكر است كه همه حكماي مشاء علم واجب را حصولي نميدانند؛ خواجه طوسي در مسئله علم خداوند با
هممسلكان خود مخالفت كرده و بهتبع شيخ اشراق این علم را بهنحو حضوري و بدون ثبوت صور ارتسامي پذیرفته
است .وي به ابنسينا بهشدت اعتراض ميكند كه چرا در علم واجب ،صور مرتسمه را ـ كه لوازم غيرقابلقبول فلسفي و
كالمي دارد ـ پذیرفته است (نصيرالدین طوسي ،۱975 ،ج ،9ص949ـ.)941
1ـ حكماي مشاء از اسناد ادراك حسي به واجبالوجود بهشدت تحاشي دارند؛ بهگونهاي كه حتي سميع و بصير بودن
خداوند را هم به «علم به مبصرات » و «علم به مسموعات» ارجاع ميدهند (همو ،۱999 ،ص ،)3۶تا درمورد ذات مقدس
الهي توهم ادراك حسي نشود.
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علم به آنها علم به مادیات را بهدنبال دارد.

تبیین علم پیشین خداوند به ماديات
واجبالوجود موجودي است كه هم مجرد از ماده است و هم قائم به ذات ،و چنين موجودي عاقل نيز
هست و هر موجودي كه عاقل باشد ،در درجه اول ،ذات خود را تعقل ميكند؛ چون ادراك ذات مقدم بر
هر نوع ادراكي است .بنابراین واجبالوجود عاقل ذات خود است و ذات وي از آن جهت كه مجرد است،
پيش او حاضر است .از طرف دیگر ،ذات مقدس واجب ،علت تمام ممكنات اعم از مادیات و مجردات
است و چون معاليل واجبالوجود ،لوازم ذات وي هستند و تعقلِ ملزوم ،مستلزم تعقلِ الزم است و به
عبارتي علم به علت ،علم به معلول را در پي دارد ،واجبالوجود نيز هنگامي كه ذات خود را ـ كه محل
ارتسام صورتهاي كلي است ـ تعقل ميكند ،تمام معاليل او كه ازجمله آنها امور مادياند ،معلوم او
ميشود؛ به این معنا كه واجب ،به مادیات جزئي از طریق علل آنها كه همان صور مرتسمه هستند،
علم پيدا ميكند (ابنسينا ،۱97۶ ،ص .)995از نظر حكماي مشاء چون این نحوه از علم واجب به مادیات،
علمي است كه از طریق علت به معلول تعلق گرفته است (همانجا) و علم تام جز از طریق علت حاصل
نميشود و از طرفي شدت و قوت ادراك به مدرِك و مرتبه ادراك بستگي دارد ،این علم افضل انحاء
علم و چنين ادراكي یقينيترین نوع ادراك خواهد بود (فارابي ،۱33۶ ،ص11ـ19؛ ابنسينا۱141 ،هـ ب ،ص9۶ـ97؛
ميرداماد ،۱995 ،ج ،1ص.)۱۶3

ناکار آمدي نظرية علم به جزئی علی وجه کلی درمورد علم خداوند به اشیاء
الزم به ذكر است كه بر نظریه صور مرتسمه اشكاالت متعددي از جانب شيخاشراق ،خواجه طوسي و
مالصدرا وارد شده است كه مهمترین آنها عبارتاند از:
۱ـ مهمترین اشكال نظریه صور مرتسمه مربوط به حصولي شدن علم واجب تعالي به اشياء در نظریه
ابنسينا است كه بهنحوي موجب انكار علم بيواسطه ،مستقيم و بسيط حقتعالي به اشياء ميشود .این
مطلبي است كه سهروردي در المشارع و المطارحات ،خواجهنصيرالدین طوسي در شرح اشارات و
مالصدرا در ابتداي بحث علم در اسفار به آن اشاره كردهاند (سهروردي ،۱994 ،ص19۱ـ191؛ نصيرالدین
طوسي ،۱975 ،ج ،9ص949ـ941؛ صدرالدین شيرازي۱1۱4 ،هـ ،ج ،۶ص.)۱54

 1ـ یكي دیگر از این اشكاالت كه مالصدرا آن را طرح كرده است ،عبارت است از اینكه صور
مرتسمه به اعتقاد مشائيان اعراضي هستند كه حالِ در ذات واجباند و از جهت حلولشان با كيفيات
نفساني انسانها تفاوتي ندارند (هرچند از جهات دیگر با این كيفيات متفاوت هستند) .از طرف دیگر،
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این صورِ عرضي ،علت موجودات ممكن اعم از جواهر و اعراضاند و ازآنجاكه علت همواره باید برتر
از معلول باشد ،عليت این صور (اعراض) براي جواهر عالم ـ كه مرتبه وجودي برتري نسبت به آنها
(اعراض) دارند ـ محال است و مستلزم همرتبه بودن علت و معلول یا عليتِ چيزي است كه
مرتبهاش اخس است براي چيزي كه مرتبه برتر دارد (صدرالدین شيرازي ،۱394 ،ص.)191
مجموعه ایراداتي كه فيلسوفان بعد از ابنسينا به دیدگاه وي درباره علم خدا به اشياء وارد كردهاند،
نشان از ناكارآمدي این نظریه در حوزه مذكور دارد.

نتیجهگیري
ادراك جزئي علي وجه كلي از جهاتي شبيه با ادراك حسي است و درعينحال با آن در طریقه تحقق
علم متفاوت است .در ادراك حسي نفس از طریق قوا و آالت ادراكي به مطلوب مادي علم پيدا
ميكند؛ اما در ادراك جزئي علي وجه كلي علم بهشيوه تعقل و بدون استعانت از آالت ادراكي حاصل
مي شود؛ به این معنا كه نفس به كلي از آن جهت كه حاكي از مصداق منحصر در فرد خود است،
توجه ميكند .ابنسينا در سه مورد از این نحوه ادراك استفاده كرده است :اول ،علم نفس به آالت
بدني خود؛ دوم ،علم خداوند به جزئيات مادي و متغير عالم؛ سوم ،علم پيشين انسان به حوادث مادي
كه منشأ پيشبينيهاي او در این حوادث ميشود.
خالصه اینكه گرچه نظریه مشائيان در برخي موارد مانند علم پيشين انسان درباره حوادث جزئي
كارایي الزم را دارد ،درخصوص دو مورد دیگر با اشكاالتي مواجه است .فيلسوفان بعدي (اشراقيون و
اصحاب حكمت متعاليه) هم به همين اشكاالت پي برده بودند كه در هردو مورد از نظر مشائيان
عدول كردند؛ سهروردي مسئله علم حق را بهصورت حضوري تبيين كرده و گفته است عالم هستي،
اعم از مادي و مجرد ،دفتر علم پروردگار است و مالصدرا از طریق وجود برتر (نه صور مرتسمه) و
قاعده بسیط الحقیقه کل االشیاء به حل مشكل پرداختهاند .در مسئله علم نفس به آالت بدن و نيز
قواي جسماني هم هردو فيلسوف قائل به علم حضوري شدهاند .اما مشائيان در موارد فوق بهدليل
فقدان مباني الزم نتوانستهاند از علم حضوري مدد بگيرند؛ به این دليل كه ایشان ماده را بهطور
مطلق مانع ادراك ميدانستند؛ بهگونهاي كه هيچ مدرِكي قادر بر ادراك آن نيست و این خود مانع
بزرگي بر سر راه تبيين از طریق علم حضوري بود.
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فخررازي ،محمدبن عمر ( ،)۱991شرح االشارات و التنبیهات ،تصحيح رضا نجفزاده ،ج ،1تهران،
دانشگاه تهران ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
قطبالدین رازي ،محمدبن محمد ( ،)۱99۱االلهیات من المحاکمات بین شرحی االشارات،
تصحيح مجيد هاديزاده ،تهران ،ميراث مكتوب ،چ۱
ميرداماد ،محمدباقربن محمد (« ،)۱995االفقالمبين» ،مصنفات میرداماد ،تصحيح عبداهلل نوراني،
ج ،1تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ،چ۱
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