نگاهی نو به امکان شناسایی ذات در فلسفه ابنسینا

1

سعیده سادات شهیدی

2

چکیده
ابنسینا در باب امکان شناسایی ذات اشیاء دو گونه سخن گفته است :در مواردی معرفت به ذات
اشیاء و یافتن فصول محصِّل آنها را امری ممکن و درعینحال سخت و دشوار دانسته و در مواردی
دیگر معرفت به ذوات و یافتن فصول آنها را امری ناممکن و دایره شناسایی انسان را محدود به
ادراک لوازم و اعراض شیء دانسته است .برای رفع این تعارض باید به مبانی وجودشناختی و
معرفتشناختی بوعلی سینا توجه کرد .یافته این تحقیق آن است که از یکسو طیف فاعلهای
شناسا از حیث نیل به مراتب معرفتی حس و تخیل و یا ارتقا به مرتبه تعقل و از سوی دیگر
بساطت یا ترکیب متعلق شناخت در فلسفه شیخالرئیس ،طیفی از انسانها را تشکیل میدهد که
امکان شناسایی ذات اشیاء برایشان محال یا ممکن است .نیل به مرتبه شناخت عقلی از سویی و
ترکیب بیشتر در متعلق شناخت از سوی دیگر ،ادراک را ممکن میسازد و بازماندن در مرتبه حس
و خیال و همچنین بساطت متعلق شناخت ،به امتناع ادراک منتهی میشود.

کلیدواژگان
شناخت ذات ،تعریف حدی ،تخیل ،تعقل ،بساطت ،ترکیب ،ابنسینا
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طرح مسئله
ابنسینا بهعنوان میراثدار حكمت ارسطويي از مروجان نگرش ذاتي ـ عرضي به اشیاء و تعريف آنها
از طريق حد و رسم است .در مواضع بسیاری از آثار وی ،بهويژه در بخش منطق به تعريف ذاتي،
عرضي ،جنس ،فصل ،نوع ،عرض عام و عرض خاص پرداخته شده است .گرچه پرداختن به اين
مباحث بهتنهايي مؤيد ممكن دانستن تعريف از سوی ابنسینا نیست؛ ولي عباراتي مصرح در آثار وی
وجود دارد كه شناخت ذات اشیاء را امری صعب و دشوار دانسته است .قطعاً پیشفرض چنین حكمي،
ممكن دانستن اين شناخت است .به همین دلیل است كه در مدخل رساله حدود ،وی ابتدا حاضر به
پذيرش درخواست دوستان خود در ارائه حدود اشیاء نميشود و در تعلیل اين امر ميگويد كه تعريف
چه به حد و چه به رسم برای انسان مشكل است و هركس به اين كار مبادرت ورزد ،به حد و
رسمهای نادرستي دست مييابد(ابنسینا1066 ،هـ ،ص11ـ .)11شیخ در موارد ديگری اساساً شناسايي
ذات اشیاء را ناممكن و ممتنع ميداند كه بر اساس اين تبیین شناسايي موجودات صرفاً به ادراک
عوارض و لوازم ذاتشان محدود ميشود و راهي برای نیل به ذات اشیاء نیست(همو ،1913 ،ص،30 ،92
160؛ همو1066 ،هـ ،ص11؛ همو ،1916 ،ص .)293برخي نسبت به سختگیری و نگاه محتاطانه ابنسینا در
شناخت ذات اشیاء از سويي و جهد علمي او در شناخت حقايق عالم از سوی ديگر اظهار تعجب
كردهاند« :بسي مايه اعجاب و شگفتي است كه دانشمند گرانقدری چون ابنسینا كه دانش پزشكي
را از طريق تجربه بهصورت قانون درآورده و در چهار دانش رياضي دارای آثار پرارجي هست؛
باآن همه احاطه و توغّل و تسلّطي كه در بیان قوانین منطق و ضوابط فكر داشته است و به همین
سبب عالوه بر منطق نجات و اشارات و دانشنامه عاليي و ساير آثار ،مفصلترين و پرمايهترين منطق
را در فرهنگ اسالمي به نام شفا در نه دفتر تدوين كرده است ،با اين وصف در تحديد و تفسیر
پارهای از اصطالحات و بیان ماهیت و حدود حقیقي آنها اينگونه اظهار ناتواني نمايد»(ملكشاهي،1912 ،
ص.)02

فارغ از نگاه سختگیرانه ابنسینا در اين باب ،روشن است كه اعتقاد به دشواری شناسايي ذات
اشیاء ،با امتناع اين شناخت در تعارض است و پذيرش هر يک نافي ديگری است .همانطور كه در
ادامه خواهد آمد ،از تعابیر ابنسینا در آثارش ،طرح هر دو ديدگاه از سوی او امری مسلم و مشهود
است و ازاينرو اين سؤال مطرح است كه چگونه ميتوان هر دو تعبیر را مقبول دانست؟
مقاالتي كه نگارنده در نگرش ابنسینا در مسئله شناسايي ذات اشیاء يافته است ،بر دو وجه است:
برخي شناسايي ذات اشیاء را از ديدگاه ابنسینا ممكن دانستهاند و در مقابل از شیخ اشراق بهعنوان

نگاهي نو به امكان شناسايي ذات در فلسفه ابنسینا 19

مخالف اين ديدگاه و قائل به امتناع شناخت سخن گفتهاند(جمالي ،1932 ،ص )23و برخي ديگر به
صعوبت معرفت و اطمینان نابخش بودن تعاريف از ديدگاه وی پرداختهاند(فايديي ،1919 ،ص16ـ11؛
ماليری ،1911 ،ص 11ـ)13؛ ازاينرو ميتوان گفت غالب مقاالت از تعابیر ابنسینا بر امتناع شناخت ذات
اشیاء صرفنظر كردهاند .تنها مقالهای كه به هر دو تعبیر ابنسینا پرداخته و راه حلي برای رفع تعارض
ارائه كرده است ،مقاله «بررسي تطبیقي امكان شناخت ذات و حقیقت اشیاء از ديدگاه ابنسینا و
سهروردی» است كه حل مسئله را در تمايز آثار ،بر مبنای تمايز نگاه مشائي از نگرش سینوی دانسته
است؛ بهنحویكه ابنسینا در آثاری چون شفا و اشارات به تبعیت از مشايیان شناخت ذات اشیاء را
ممكن دانسته و در رساله حدود و نجات به ديدگاه شخصي خود پرداخته است(اخگر ،1932 ،ص .)31در
ادامه اين تبیین مورد نقد قرار ميگیرد.
نكتهای كه پیش از ورود به بحث الزم است موردتوجه قرار گیرد آن است كه معرفت و ادراک
ذات اشیاء ،امری جدا از تحقق ذات اشیاء است .ابنسینا معتقد است فارغ از مسئله ادراک و معرفت،
اشیاء ذواتي در عالم دارند .اين ذوات ،مستقل از ادراک انسان است؛ اما سؤالي كه در اينجا مطرح
است ،امكان دستیابي معرفتي به اين ذوات است .ابنسینا در طرح مقوالت خمس بر تحقق ذوات
اشیاء فارغ از فاعل شناسا تصريح دارد« :بحث ما در اين موضع برحسب آنچه تعقل ميكنیم ،در ذهن
1
ساخته و تصرف ميكنیم ،نیست؛ بلكه از جهت كیفیت وجود فينفسه آن است» (ابنسینا،1916 ،
ص)206؛ ازاينرو ابنسینا يک فیلسوف ذاتگرا محسوب ميشود و از فالسفهای كه ذات اشیاء را
اعتباری و وابسته به نوع ادراک ما ميدانند ،متمايز است 2با عنايت به اين مسئله به دنبال حلّ
تعارض امكان يا امتناع شناخت ذات اشیاء از ديدگاه ابنسینا خواهیم بود .آنچه در اين موضع بهعنوان
حل تعارض ارائه ميشود ،پیشنهادی از سوی نگارنده است كه از مباني ابنسینا برگرفته شده است.
گرچه ممكن است با عنايت به مباني ديگری امكان تبیین مناسبتری فراهم شود .بر اين اساس در
سیر مقاله ،ابتدا شواهدی بر نظريه امكان شناسايي ذات اشیاء و سپس امتناع اين معرفت در آثار
ابنسینا مطرح ،و سپس تالش شده است تا با بهرهگیری از آرای وجود شناختي و معرفتشناختي
وی ،راهحلي ارائه شود.

1ـ تعبیر ابنسینا :و لیس كالمنا في هذه األمور علي حسب ما نعقل نحن و نصنع نحن و نتصرف فیها نحن ،بل من جهه كیفیه وجودها في
أنفسها.
2ـ برای مطالعه بیشتر در اين زمینه رک :مقاله «ذات گرايي ارسطويي ـ سینوی و ذات گرايي معاصر» (حسیني و سعیدی مهر.)1913 ،
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امکان شناسایی ذات اشیاء
ابنسینا به تبع ارسطو و فرفريوس در مقام تصور و شناخت ذات اشیاء ،به مقوالت عشر بهعنوان
طبقهبندی حقیقي اشیاء و به موازات آن ،كلیات خمس بهعنوان معرفت مطابق با مقوالت عشر پرداخته
است .جز خداوند كه وجود محض و عاری از ماهیت است ،همه موجودات ديگر در نظام تعاريف حدی و
رسمي مشايي قابلیت ورود دارند .بوعلي سینا با تمايز نهادن میان علل وجود و علل ماهیت ،مقوّمات
ذاتي ماهیت را علل ماهیت ميداند؛ نه علل وجود« :در اينكه جسمي را جسم تصور كنیم نیازی نیست
كه سلب مخلوقیت از آن ممتنع باشد»( 1ابنسینا ،1912 ،ج ،1ص)93؛ بهعبارتديگر در تعريف ذات شيء،
شيء ،منفک از نسبت خود با علت وجودی و منزّه از غايت ايجاد خويش و تنها بذاته مورد مالحظه قرار
ميگیرد .در اين راستا الزم است ابتدا مقوله آن شيء شناسايي شود و سپس عامل متمايزكننده ذاتي يا
عرضي آن ضمیمه شود تا شناسايي به شرط وجودِ شرايط تعريف محقق شود.
ابنسینا در آثار مختلف خود به تعريف مفاهیمي چون جنس ،فصل ،نوع ،عرض عام و عرض خاص
پرداخته است(همو ،1911 ،ص10ـ11؛ همو ،1913 ،ص263 ،96؛ همو ،1916 ،ص296؛ همو ،1912 ،ج ،1ص13ـ11؛
همو ،1931 ،ص00ـ .)01تمايز میان جنس و عرض عام و از سوی ديگر فصل و عرض خاص ،تمايزی
حقیقي و نفساالمری است؛ با رفع فصل ،شيء از بین ميرود و اگر شيء با رفع جزء اختصاصياش
باقي بماند ،آن جزء ،عرضي محسوب ميشود( 2همو ،1913 ،ص)111؛ درنتیجه با خطای فاعل شناسا در
تشخیص فصل و عرض خاص ،تبدلي در واقع رخ نميدهد(همو ،1912 ،ج ،1ص .)13مهمترين تمايز
ذاتیات و عرضیات در آن است كه شيء با ذاتیات شناخته ميشود(يعرف به الشيء) و عرضیات اموری
هستند كه همراه شيء شناخته ميشوند(يعرف مع الشيء) (همو1060 ،هـ ،ج ،1المدخل ،ص22ـ .)29فاعل
شناسا ميتواند با كنار هم چیدن جنس و فصل يا عرض خاص اشیاء ،تصوری از آنها به دست آورد.
نكته مهم آن است كه از نظر ابنسینا آنچه معموالً بهعنوان فصل اشیاء معروف شده است ،فصل
آنها نیست؛ بلكه لوازم و اعراض خاص شيء است كه بهجای فصل و در تعريف حدی ميآيد(همو،
 ،1913ص .)160اين تعاريف ،تعاريف رسمي هستند و بهجای ذاتي ،از عرضیات شيء تشكیل شدهاند.
«حس» در تعريف حیوان ،فصل منطقي محسوب ميشود؛ درحاليكه حقیقتاً فصل آن نیست؛ بلكه

1ـ تعبیر ابنسینا :و لهذا ال يفتقر في تصوّر الجسم جسماً إلي أن يمتنع عن سلب المخلوقیّه عنه من حیث يتصوّره جسما.
2ـ گرچه در مواردی ابنسینا تمايز جدی میان ذاتي و عرضي را محل ترديد ميداند؛ زيرا مواردی هست كه با تصور رفع لوازم ذات،
ذات مرتفع ميشود .ر.ک به :ابنسینا ،1916 ،ص296؛ همو1060 ،هـ ،ج ،1المدخل ،ص.16
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«دلیل» و «نشانهای» بر آن است .ذات نفس ،احساس كردن ،تخیل كردن و حركت باالراده نیست.
به تعبیر ابنسینا اين امور «أحد شعب فصله و أحد لوازمه» هستند(ابنسینا ،1916 ،ص)206؛ بهعبارت
ديگر مفاهیمي كه در منطق بهعنوان فصل اشیاء بهحساب ميآيند ،يكي از لوازم و آثار فصل حقیقي
هستند .اين اعراض نميتوانند مقوّم ذات باشند؛ زيرا در حقیقت ،عرض هستند و عرض ،مقوّم ذات
جوهر نیست .احساس ،تخیل و حركت برای حیوان ،از لوازم يک امر ذاتياند و از آن نشأت گرفتهاند.
حال سؤال اين است كه با رديابي لوازم و آثار ذات ،چگونه ميتوان به ذات رهنمون شد و به آن
معرفت پیدا كرد؟ نكتهای كه در ابتدا بايد موردتوجه قرار گیرد صعوبت انتقال از لوازم ذات اشیاء به
اجزای ذاتي آن است .ابنسینا شناسايي فصل از طريق لوازم را ممكن ولي مشكل ميداند .ازجمله آن
تعابیر عبارت ذيل است« :شناخت فصولي كه انواع بهواسطه آنها متمايز ميشوند ،صعب و دشوار
1
است» (همو ،1913 ،ص .)166اين ديدگاه در الهیات شفا ،اشارات و تعلیقات آمده است(همان،1916 ،
ص 293و 206؛ همو ،1912 ،ج ،1ص 166؛ همو ،1913 ،ص  62و .)160
همانطور كه اشاره شد در تعاريف منطقي در بیان فصل اشیاء از لوازم ذات استفاده ميشود؛ برای
مثال در كتب سنتي منطقي فصل حیوان ،حساس و متحرک باالراده ذكر شده است؛ درحاليكه
حسّاس و متحرک باالراده ،هیچ يک حقیقتاً فصل حیوان نیست .بايد به دنبال عاملي بود كه چنین
عوارضي را با خود به دنبال دارد؛ امری كه قوامبخش ذات و منشأ عوارض ذات است .همانطور كه
لوازم ذات ،شأن معلولیت برای ذات دارند ،شأن «داللت» بر فصل نیز دارند(همو ،1916 ،ص .)293لوازم
ذات برای انسان ،نقش واسطه معرفتي در نیل به فصل مقوّم را دارند .به همین جهت ابنسینا رسیدن
به فصل از طريق لوازم را ممكن ميداند و خود به معرّفي فصل مقوّم حیوان كه منشأ حس و حركت
است ،ميپردازد« :فصل آن ،وجود نفس حیواني است كه مبدأ اين آثار است»( 2همان ،ص .)206فصل
حقیقي حیوان ،نفس حیواني است؛ نفسي كه موجب تحقق حس و حركت در حیوان ميشود.
در موارد ديگری ابنسینا نفس ناطقه را فصل حقیقي انسان معرفي ميكند كه مبدأ و منشأ آثار و
لوازم انساني ميشود .ازنظر او وقتي از ناطق سخن ميگويیم ،مراد قوهای است كه دارای نطق است
و از آن همراه با قدرت تعقل ،افعال حیاتي ديگر صادر ميشود(همو ،1913 ،ص .)62همه آثار نفس
انساني كه از آن به افعال حیات تعبیر شده و در آغاز توسط فاعل شناسا درک ميشوند ،از نفس انسان
كه مقوم ذات انساني است ،صادر شدهاند.

1ـ تعبیر ابنسینا :يصعب معرفه الفصول الّتي تتمیّز بها األنواع.
2ـ تعبیر ابنسینا :و إنّما فصله وجود النفس التي هي مبدأ هذا كله له و كذلک الناطق لإلنسان.
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امتناع شناخت ذات اشیاء
باوجود قول بر امكان نیل معرفتي از لوازم ذات به فصل اشیاء ،ابنسینا در مواضعي از آثار خود ،شناخت
ذات اشیاء را ممتنع دانسته است .اين ديدگاه در آثاری چون الهیات شفا ،رساله الحدود و تعلیقات ديده
ميشود(ابنسینا ،1913 ،ص 92و  30و 160؛ همو1066 ،هـ ،ص11؛ همو ،1916 ،ص .)293اين امر ناشي از عدم
دستیابي به فصل اشیاء است« :هیچ راهي برای شناخت فصول وجود ندارد و تنها الزمي از لوازم آن
درک ميشود»(1همان ،ص)160؛ ازاينرو نميتوان دريافت كه چه چیزی نفس نباتي ،نفس حیواني و
نفس ناطقه را از يكديگر جدا ميكند .مهمترين نتیجهای كه از اين سخن به دست ميآيد آن است كه
شناخت فصول قوامدهنده ذات اشیاء ،امری ناممكن است و اشیائي كه تصور ميشود فصول اشیاء
هستند ،لوازم فصول هستند كه نهايتاً ما را به تعريف رسمي ميرسانند ،نه تعريف حدی(همانجا)؛ ازاينرو
نميتوانیم حقیقت خداوند ،عقل ،نفس ،فلک ،آتش ،هوا ،آب و زمین را درک كنیم .بلكه سرانجام
درمييابیم كه اين امور چه خواص و اعراضي دارند(همان ،ص 90و  .)160شیخالرئیس ضمن بیان مثالهای
مختلف صعوبت شناسايي اشیاء را نشان ميدهد .برای مثال ما حقیقت جوهر را درنمييابیم؛ بلكه شیئي
را درک ميكنیم كه اين «خاصیت» را دارد كه وجودش در موضوع نیست و اين ،حقیقت جوهر نیست.
حقیقت جسم نیز به ادراک ما درنميآيد؛ بلكه ميدانیم كه عاملي سبب اين «خاصیت» شده است كه
جسم دارای طول و عرض و عمق باشد .در مورد حیوان نیز همین مسئله رخ مينمايد؛ يعني ما حقیقت
حیوان را درک نميكنیم ،بلكه ميدانیم سببي منشأ «خاصیت» ادراک و فعل در او شده است .ادراک و
فعل ،حقیقت حیوان نیست؛ بلكه از لوازم خاص آن است(همان ،ص)90؛ از سوی ديگر اينكه انسانهای
مختلف ،لوازم متفاوتي را كشف ميكنند ،سبب ميشود ماهیت شيء ،تعاريف رسمي گوناگوني پیدا كند؛
بهنحویكه فاعل شناسای نخست الزمي را درک ميكند و دومي الزمي ديگر و هريک بر اساس
الزمي كه يافتهاند ،در مقام شناسايي و تعريف شيء برميآيند(همان ،ص)90؛ بر همین اساس انتخاب
لوازم خاص اهمیت زيادی مييابد .برای چینش بهترين لوازم خاص و نافعترين آنها در تعريف ،مالکهايي
مطرح شده است :عمومیت داشتن برای نوع و اختصاص به همان نوع و عدم مفارقت آن از موضوع،
مالکهای بهترين لوازم خاص و از حیث ادراک ،بیّن الوجود و غیرخفيّ بودن الزم خاص برای ذات،
مالک بهترين خواص در مقام تعريف است(همو ،1912 ،ج ،1ص.2)31

1ـ تعبیر ابنسینا :الفصول المنوعه السبیل البته الي معرفتها و ادراكها و انما يدرک الزم من لوازمها.
2ـ باوجود عدم امكان دستیابي به ذات اشیاء ،در مواردی ،تعريف از طريق لوازم ،از حیث افاده تصوری كه در شناخت شيء ايجاد
ميكند ،غرض را حاصل ميكند و ازاينرو قائممقام حد ،در شناسايي شيء محسوب ميشود .خواجه طوسي ضمن اشاره به اين مطلب
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دو تعبیر مطرح شده ـ امتناع شناخت ذات و امكان شناخت ذات ـ از سوی ابنسینا لزوم يافتن
وجه جمعي برای حل اين مسئله را ايجاب ميكند .برخي سعي كردهاند اين تعارض را با تفكیک آثار
شیخالرئیس و با تمايز نگرش مشايي ـ سینوی حل كنند؛ بهنحویكه نگاه مشايیان مبني بر امكان
شناخت ذات اشیاء ،در آثار متقدم و نگاه خاص ابنسینا مبني بر امتناع شناخت ذات اشیاء ،در آثار
متأخر وی مطرح شده است« :حقیقت اين است كه اگر بخواهیم درباره سخنان متفاوت ابنسینا
قضاوت كنیم بهترين تفسیر اين است كه سخنان شیخ در آثاری مثل شفا و اشارات از باب همراهي با
مش ايیان و بیان ديدگاه آنها بوده و نظر اختصاصي شیخ در آثار ديگر او بیان شده است  ...به نظر
ميرسد كتاب تعلیقات جزو آخرين آثار شیخ بوده و بیانگر ديدگاههای خود ابنسینا در باب مسائل
مختلف بهويژه مسئله معرفت بشری باشد» (اخگر ،1932 ،ص ،)31ولي اين فرضیه چندان صائب به نظر
نميرسد؛ چراكه ابنسینا هم در كتاب تعلیقات و هم الهیات شفا هر دو تعبیر را بهكار برده است .هم
در تعلیقات از امكان شناخت ذات اشیاء(همان ،ص 160 ،62و  )166و هم در شفا از امتناع اين شناخت
سخن گفته است(همو ،1916 ،ص .)206تفصیل اين مطلب در دو بخش پیشین بهصورت مجزا مطرح
شد .ازاينرو به نظر ميرسد الزم است در حل اين تعارض با توجه به مباني وجودشناختي و معرفتشناختي
ابنسینا تحلیل سازگارتری فراهم شود.

حل تعارض
برای يافتن راهحلي برای اين مسئله ،الزم است به برخي مباني مرتبط از ديدگاه ابنسینا توجه
شود .اين مباني در دو دسته قابل بررسي است .ابنسینا هم فاعل شناسا و هم متعلق شناخت را در
طیفي وسیع مورد مالحظه قرار داده است .هم افراد انساني در مقام شناسايي ،دارای مراتب مختلفي
هستند و هم متعلقات شناخت ،از حیث بساطت و تركیب متفاوتاند .ضمیمه اين دو مبنا به هم ،به
تبییني در حل اين تعارض ميانجامد .ابتدا هر يک از اين دو مبنا را جداگانه موردبررسي قرار داده و
در نهايت نگاه جامعي به كل بحث خواهیم داشت.

اين مسئله را در صورتي ميداند كه تعريف رسمي مشتمل بر لوازمي باشد كه ذهن از آنها به حقیقت ملزوم ـ آنگونه كه هست ـ منتهي
شود(طوسي ،1912 ،ج ،1ص .)31مالصدرا نیز معتقد است چنین شناختي كمتر از شناخت حدی نیست؛ زيرا ذهن را به حاق ملزوم هدايت
ميكند؛ همانطور كه افعال انسان ،ما را به معرفت قوای نفس او راهنمايي ميكنند(صدرالدين شیرازی ،1932 ،ج ،2ص22ـ.)20
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الفـ اختالف مراتب معرفتی انسانها
باوجودآنكه انسان به دلیل برخورداری از بعد مجرد وجودش ،آخرين مرتبه از سلسله طولي عقول
محسوب ميشود(ابنسینا ،1912 ،ج ،9ص ،)266ولي با ديگر مجردات در نحوه ادراک تمايز جدی دارد(همو،
 ،1913ص .)21اين امر به دلیل همراهي نفس با بدن و آغاز معرفت او ،از طريق ابزار حسي بدني است.
ازنظر ابنسینا انسان برای نیل بهمراتب باالتر ادراكي ،بايد از طريق حس به ادراک نائل شود و همین
امر ،نقطهضعف و نقصان او به شمار ميرود .انسان به ادراک عقلي از اشیاء نميرسد ،مگر آنكه ادراک
حسي نقش واسطه را ايفا كند؛ به تعبیر دقیقتر ادراک صور عقلي محتاج واسطهگری صور حسي
است(همان ،ص .)13برخالف مجردات كه اشیاء را از طريق علل و اسباب آن ادراک ميكنند و به همین
جهت علم بسیط ،كلي و تام به موجودات عالم دارند .در بین مجردات ،واجبالوجود تامترين و
كاملترين مرتبه ادراک را دارد(همو ،1969 ،ص6ـ 16؛ همو ،1913 ،ص .)191 ،110 ،39 ،63ابنسینا تأكید
ميكند كه اگر علم ما نیز از طريق اسباب بود ،قطعاً دچار خلل معرفتي نميشديم(همو ،1913 ،ص ،)16اما
به جهت ادراک از طريق حواس بهجای ادراک از طريق علل و اسباب ،معرفت انسان دچار ضعفهای
جدی است.
همانطور كه انسانها با موجودات در مراتب مافوق خود در سطح و نحوه ادراک متفاوتاند ،در میان
افراد انساني نیز اين تفاوت به چشم ميخورد« :كماالت انسانها در علم و عمل محدود است  ...و مردم
در اين كماالت با هم تفاوت دارند»( 1همان ،ص .)21برخالف گروهي كه به ادراک مجردات و حقايق
غیبي عالم ميپردازند ،غالب مردم ازلحاظ كماالت علمي دچار نقص هستند كه همین امر ،آنها را از
التفات به عالم مجردات بازميدارد؛ به دلیل آنكه به خاطر انس بیشترشان نسبت به حس ،به اين اعتقاد
متمايل ميشوند كه هرآن چه به ادراک حسي درنیايد ،موجود نیست؛ ازاينرو وجود نفس ،عقل و ديگر
صور حسي را تصديق نميكنند .به همین جهت هرچه امری به جسمانیت و طبیعت نزديکتر باشد ،به
وجود آن اطمینان بیشتری دارند و بالعكس هرچه امری از ادراک حسي و طبیعت دورتر باشد ،باور به آن
برايشان مشكلتر است .به همین ترتیب ادراک حقیقت عقل از ادراک حقیقت نفس بیشتر برايشان
موردترديد قرار ميگیرد و نفس نسبت به عالم جسماني ،بیشتر مورد ابهام است .پس حقیقت را منحصر
در جسم محسوس ادراکشده توسط حواس ميدانند .اين مسئله تا جايي پیش ميرود كه آنها خدا را
امری جسماني تلقي كرده و اوج بساطت او را در فلک اعلي جستوجو ميكنند(همو ،1913 ،ص.)91
ازآنجاكه قوای بدني مانع از توجه انسان به امور مجرد است ،در نهايت چنین انساني ميتواند به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ تعبیر ابنسینا :كماالت الناس في العلم و العمل محدوده  ...و الناس فیها متفاوتون.
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تخیل بپردازد و نه تعقل .به تعبیر ديگر او از دو مرحله تجريد(تقشیر) مفاهیم تصوری ،تنها ميتواند
مرحله نخست را طي كند و اشیاء را با عوارض ،لواحق و لوازم آن تصور كند و از مرحله تجريد از
عوارض بازميماند .از سوی ديگر بوعلي تأكید ميكند كه قوای نفساني با يكديگر رابطه تجاذب و
تنازع دارند(ابنسینا ،1912 ،ج ،9ص .)061ازجمله اين قوای متنازع ،قوه تخیل و تعقل هستند كه توجه و
پرداختن به هريک ،انسان را از توجه و پرداختن به ديگری بازميدارد .برای مثال اگر بخواهیم
مسئلهای هندسي را حل كنیم ،قوه خیال بهعنوان معارض و عائق عمل ميكند و ما را سرگرم تصور
شكل هندسي آن ميكند تا از حل مسئله بازبمانیم(همو ،1913 ،ص.)36
طبق نظام حكمي سینوی ،قوای حس و خیال تا زمان مفارقت انسان از بدن مادی همراه او هستند و
با رخداد مرگ ،تنها قوه تعقل همراه او باقي ميماند؛ ازاينرو تا زماني كه نفس با بدن همراه است ،به
دلیل تنازع میان قوای تخیل و تعقل ،تعقل صرف برای انسان رخ نميدهد« ،بلكه همواره آمیخته با
تخیّل است»( 1همان ،ص ،)123و به همین دلیل انسان نميتواند بهيکباره معقوالت را تعقل كند؛ بلكه
آمیختگي آن با تخیّل موجب ميشود كثرت هنوز تحقق داشته باشد و نفس از معقولي به معقول ديگر
منتقل شود .بهعبارتديگر ازآنجاكه تخیل كه منشأ كثرت است ،مانع از تعقل محض ميشود ،نفس در
مرتبهای ضعیفتر از عقول ـ كه ادراک بسیط و واحد از معقوالت دارند ـ صرفاً ميتواند از يک فرد
معقول به فرد ديگری منتقل شود(همانجا).
رسیدن به درجه عقلي محض ،تنها پس از مفارقت از بدن برای انسان میسر است .ازنظر ابنسینا
نفس زماني به مرتبه تعقل ميرسد كه از ماده مجرد و رها شود(همان ،ص  .)30با اين حكم روشن
ميشود كه چرا دسترسي به ذات اشیاء ممتنع مينمايد؛ زيرا انسان در عالم ماده كه شناسايياش از
طريق حس و خیال و آمیخته با تنازع خیال و عقل صورت ميگیرد ،نميتواند به تعقل ذات ،فارغ از
لوازم و اعراض ذات دست يابد؛ بلكه همواره ذات را همراه با لوازم تصوّر ميكند و ذات عريان از لوازم
شيء از او پوشیده ميماند.
با اين وجود ،چنین محدوديتي همه انسانها را دربر نميگیرد؛ يعني علیرغم آن كه برای عامه
انسانها تعقّل صرف و جدای از تخیّل ،مقدور نیست ،افراد خاصي هستند كه ميتوانند از صور حسي
و خیالي بينیاز شوند و فارغ از اين صور به تعقل بپردازند(همو ،1911 ،ص .)910البته استعداد انسانها در
رسیدن به اين مرتبه ،دور و نزديک است(همو ،1913 ،ص .)32هر انساني نیازمند آن است كه خود را به
مرتبهای برساند كه با عقل فعال متصل شده و از اين طريق به تعقّل محض ،بسیط و يکباره از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ تعبیر ابنسینا :كل ما تعقله النفس مشوب بالتخیل.
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حقايق دست يابد(ابنسینا ،1912 ،ج ،9ص .)230عقل فعال ،دائم الفیض است و هیچگاه از افاضه صور
معقوله امتناع ندارد و اين انسان است كه بايد ماده مستعد قبول اين فیض را در وجود خود فراهم
كند.
افراد انساني در حقايقي كه در رؤيای صادقه يا حاالت بیماری دريافت ميكنند نیز متفاوتاند .در
اينجا برخالف مراتب تعقل ،ابتدا انسان صورت عقلي را از عقل فعال دريافت ،و سپس آن را تخیل
ميكند و سرانجام اين صورت ،در حس مشترک نقش ميبندد .ايجاد اين استعداد از طريق انفكاک از
عالم ماده و شواغل بدني میسر است؛ تا با دفع نیروی منازع (تخیل) ،قبول فیض ادراكات عقلي
فراهم آيد؛ ازاينرو اگر مشغولیتهای حسي كم شوند ،نفس ميتواند از تخیل تا حدی خالصي يابد و
بهجانب قدس روی آورد و نقشي از نقوش عالم غیب در او شكل گیرد(همان ،ص .)061گرچه اين امر
برای برخي افراد در حاالت خواب و بیماری رخ ميدهد ،ولي اين امكان هست كه برای نفوس قوی،
اين اتفاق در حالت بیداری هم رخ دهد(همان ،ص.)061
آنچه بین اين دو حالت مشترک است ،آن است كه هر انساني به چنین مقامي نائل نميشود؛ بلكه
نیل به اين مرتبه ،نیاز به جهد و تالش فراوان دارد و انسان بايد بكوشد تا در همین دنیا به اين درجه
دست يابد(همو ،1913 ،ص .)36هرچه نفس قویتر باشد ،اشتغالش به شواغل حسي و خیالي كمتر است
(همو ،1912 ،ج ،9ص .)066ابنسینا عالوه بر كاملبودن از حیث عقل نظری كه با اصطالح «عارف» از
آن ياد كرده است ،بر نقش «تزكیه» و «تنزيه» بهعنوان كمال عقل عملي ،در آمادگي برای اتصال
با عقل فعال تأكید دارد(همان ،ص929؛ همو ،1913 ،ص .)31اهمیت اين مسئله از آن حیث است كه نیل
به اين مرتبه در دار دنیا ،موجب بعث روحاني و درک لذات روحاني در آخرت است؛ بهنحویكه اگر
انسان خود را از صور خیالي در عالم ماده رها نسازد ،در معاد نیز از همراهي صور خیالي خالصي
نخواهد داشت و قطعاً لذتي ضعیفتر برای او حاصل خواهد شد(همو ،1912 ،ج ،9ص.)922
روشن است كه طبق اين تبیین ،شناخت حسي و آمیخته با تخیّل كه مانع از شناخت عقلي
ميشود ،عامه مردم را از شناخت ذات اشیاء بازميدارد؛ ولي شناخت بسیط عقلي كه از اتصال با عقل
فعال حاصل ميشود ،برای خواص اين امكان را فراهم ميآورد كه اشیاء را از طريق علل تعقل كرده
و حقیقت اشیاء را بهيکباره درک كنند .بر همین اساس هر فاعل شناسا در طیف ادراک ،رتبه و
جايگاه ويژهای دارد كه در دستهبندی كلي ،برخي به شناخت حقیقت اشیاء نائل ميشوند و برخي از
آن بازميمانند.
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بـ اختالف متعلقات شناخت از حیث بساطت و ترکیب
عالوه بر آنكه نفوس انساني از حیث شناخت مراتب مختلفي دارند ،اموری كه مورد شناسايي قرار
مي گیرند ،از جهت بساطت و تركیب ،مرتبه يكساني ندارند .پیش از ورود به اين بحث ،الزم است
ديدگاه ابنسینا در باب بساطت و تركیب را بررسي كنیم.
در نظام حكمي سینوی موجودات عالم از درجه بساطت و تركیب يكساني برخوردار نیستند .در اوج
زنجیره موجودات واجبالوجود قرار دارد كه باالترين درجه بساطت از آن اوست و پس از او ديگر
موجودات از درجهای از تركیب برخوردارند .برخي از اين موجودات در عالم خارج بسیطاند و ماده و
صورت ندارند؛ برخالف برخي ديگر كه مركب از ماده و صورتاند و مركب خارجي محسوب ميشوند.
هر چه از سلسله مجردات به عالم ماده نزول كنیم ،با تركیب بیشتری مواجه ميشويم.
در مقام شناخت اين موجودات ذهن دو نوع عملكرد دارد :در مورد مركبات خارجي و بعضي از
بسايط كه ميتوانند در ذهن مركب لحاظ شوند ،ذهن حدسازی ميكند؛ ازاينرو ابنسینا تأكید
ميكند« :هر امر محدودی در معنايش مركب است»( 1ابنسینا ،1912 ،ج ،1ص .)31خواجه طوسي تأكید
ميكند كه مراد ابنسینا از مركب محدود ،مركب عقلي است(همانجا) .ذهن در مورد مركّبات عقلي،
ماده و صورت را به نحو البشرط اعتبار ميكند و به جنس و فصل آنها دست مييابد و حدّی از آنها
ارائه ميدهد .چنین موجوداتي هم در خارج و هم در ذهن مركباند؛ اما در مقام شناسايي بسايط
خارجي ،بسته به میزان توانمندی ذهن در مقام شناسايي ،دو نوع عملكرد وجود دارد :در مورد بسايطي
كه باوجود عدم تركیب خارجي ،ذهن ميتواند جنس و فصلي برايشان لحاظ كند ،باز هم تعريف حدی
ممكن است .اين موجودات بسیط خارجي و مركب عقلياند و اجزايشان حدی است ،نه اجزاء
قوامبخش خارجي؛ يعني عقل ،اجزايي را برای امر بسیط فرض ميكند ،اما بسايطي وجود دارند كه
عالوه بر بساطت خارجي ،ذهن نميتواند اجزايي برايشان فرض كند .چنین موجوداتي به حد شناخته
نمي شوند؛ بلكه برای شناسايي بايد آنها را به اسمي مترادف معرفي كرد كه نشاندهنده ذات آنها
باشد .اگر تعريف به اسم ،برای شنونده مفید نباشد ،ناچار از لوازم و خصوصیات آن امر مجهول كمک
گرفته ميشود تا به مفهوم بسیط وضوح بخشیده شود؛ حال يا مخاطب به معنای موردنظر منتقل
ميشود و يا در تصوّر خصوصیات امر بسیط باقي ميماند(همو1060 ،هـ ،ج ،1المدخل ،ص01ـ03؛ همو،
 ،1912ج ،9ص36ـ31؛ همو ،1913 ،ص 92و  .)91البته گاهي انتخاب اسم مترادف كار آساني نیست ،بلكه
در مواردی اساساً اسم مترادفِ بیانگر ذات وجود ندارد و چارهای نیست جز «اختراع اسم»؛ گرچه
1ـ تعبیر ابنسینا :فكلّ محدود ،مركّب في المعني.
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ابنسینا در توضیح اختراع اسم ،به شناسايي شيء از طريق خصوصیات آن ميپردازد .در اين شناسايي،
شي ء ،بايد با الفاظي كه شديدترين نسبت معنايي با تصور مجهول را دارند ،انتخاب شوند(ابنسینا،
 ،1916ص293؛ همو ،1912 ،ج ،1ص .)166مالصدرا در شرح ديدگاه ابنسینا ،نبود اسم را ناشي از وجودی
و خارجيبودن آن امر ميداند .از نظر او اموری كه هويت وجودی دارند ،اسمبردار نیستند(صدرالدين
شیرازی ،1912 ،ج ،2ص.)306

ابنسینا در الهیات شفا در فصلي كه در بیان مناسبت حد و محدود آورده است ،به هر دو وجه در
ناچارشدن به تعريف رسمي اشاره ميكند :گاهي اسمي برای معرفي مجهول تصوّری نداريم و ناچار
به اختراع اسم ميشويم و گاه نارسايي از ناحیه لفظ نیست؛ بلكه به دلیل ضعف ادراک انسان ،اصالً
امكان شناسايي فصل وجود ندارد(همو ،1916 ،ص .)293در هر دو صورت ،چارهای نیست جز اينكه به
تعريف رسمي پناه ببريم و از طريق عوارض و لواحق شيء ،آن را ادراک كنیم .مالصدرا در شرح نظر
ابنسینا اين دو جنبه ضعف انسان را اينگونه كنار هم قرار داده است« :از سويي فقدان اسمي كه بر
هويت وجودی نفوس داللت كند و از سوی ديگر نرسیدن ما به فصول حقیقي ،هر يک ما را به اين
امر ناچار ميكنند تا در مقام حد آوری ،از فصول اشیاء به لوازم و آثار دال بر آنها تنزل كنیم»
(صدرالدين شیرازی ،1912 ،ج ،2ص.1)301
به همین نسبت شناخت بسايط خارجي نسبت به مركبات خارجي سختتر است؛ زيرا ذهن در مقام
تعريفسازی برای امری كه صورت محض است ،به دنبال جنس و فصل آوری است .قطعاً اين فرآيند
متفاوت از آن است كه از مركب خارجي ،جنس و فصل اخذ شود .نتیجه آنكه مسئله بساطت يا تركیب
موجودات عالم در ضعف يا قوت شناسايي ما نسبت به آنها مؤثر است .هر چه موجودی بسیطتر و از
حیطه عالم طبیعت دورتر باشد ،شناخت ذات آن دشوارتر و هرچه موجودی مركبتر باشد ،امكان
شناسايي آن بیشتر است .به همین دلیل افرادی اصالً عالم مجردات را باور ندارند يا باورشان به عالم
طبیعت از عالم تجرد بیشتر است(همو ،1913 ،ص)91؛ ازاينرو ،ابنسینا عالوه بر ضعف ادراک انسان،
بساطت متعلّق شناخت را عامل ديگری برای محدودشدن توان معرفتي انسان معرفي ميكند:
«ازآنجاكه انسان نميتواند حقیقت اشیاء را درک كند ،خصوصاً امور بسیط را ،الزمي از لوازم يا خاصهای
از خواصشان را درک ميكند»( 2همو ،1913 ،ص .)90در اين عبارت بر اين امر تأكید شده است كه ناتواني

1ـ تعبیر مالصدرا :لكن عدم االسم الدال علي الهويه الوجوديه للنفوس و قله شعورنا بالفصول الحقیقیه يضطرنا ـ إما هذا ای قله
الشعور و اما ذاک ای فقدان االسم ـ الي ان ننحرف في اقامه الحدود عن حقائق الفصول الي لوازمها و آثارها الداله علیها.
2ـ تعبیر ابنسینا :لما كان االنسان اليمكنه ان يدرک حقیقه االشیاء السیما البسايط منها بل انما يدرک الزما من لوازمه او خاصه من خواصه.
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شناخت انسان در مورد بسايط شدّت ميگیرد؛ تعبیری كه بر مضاعفبودن محدوديت ادراكي در ادراک
بسايط اذعان دارد.
امتناع شناخت ذات برای عامه انسانها و صعوبت شناخت برای خواص ،مجموعاً ابنسینا را به
سمت ترديدهای جدی در شناخت ميكشاند .وی در برخي آثارش اشارهوار ،تمايز جدّی میان فصل
مقوّم و عرض الزم غیرمفارق را مورد ترديد قرار داده و از اعراض الزم ذاتي سخن گفته است كه
نبودشان به انهدام ذات منتهي ميشود(ابنسینا ،1916 ،ص296؛ همو1060 ،هـ ،ج ،1المدخل ،ص .)16عالوه
بر اين در رساله حدود بهصراحت از قرار دادن امر غیر ذاتي بهجای ذاتي در تعريف ،ابراز نگراني كرده
است .همچنین از اينكه در همه موارد بتوان نزديکترين جنس را يافت و يا فصلهای مقوّم را
بهدرستي ادراک كرد ،ترديد ميكند و نهايتاً با توجّه به اين نگرانيها ،جز مواردی خاص ،از آوردن
حدود حقیقي اشیاء ،دچار يأس ميشود« :اين عوامل ما را از اينكه بتوانیم حدود حقیقي اشیاء را به
1
دست آوريم ،مگر در مواردی اندک ،ناتوان ميسازد» (همو1066 ،هـ ،ص.)12

نتیجهگیری
در آثار ابنسینا از امكان شناخت ذات اشیاء و امتناع چنین شناختي در بخشهای مختلف منطقي و
فلسفي كتبش سخن به میان آمده است .در مواضعي ابنسینا به امكان حدّ آوری و تعريف به ذاتیات
و ارائه شرايط تعريف پرداخته كه پیشفرض اين امر ،امكان شناخت ذات اشیاء است و در موارد ديگر
شناخت ذات را ناممكن دانسته و غايت جهد انسان را دستیابي به لوازم و عوارض ذات دانسته است.
در بسیاری موارد در تبیین ديدگاه ابنسینا به يكي از تبیینها پرداخته شده و تعارض موجود مطرح
نشده است .برخي نیز حلّ تعارض را در تمايز نگاه سینوی و مشايي در آثار مختلف دانستهاند؛
درحاليكه با بررسي كتب ابنسینا درمييابیم كه هر دو تبیین در هر دو دسته كتب آمده است كه به
همین دلیل فرضیه فوق ،قابلترديد است.
به نظر ميرسد در حل تعارض ،بهترين تبیین و تحلیل با توجه به مباني حكمي سینوی صورت گیرد.
ابنسینا از سويي افراد انساني را از حیث قوای ادراكي ،مختلف ميداند بهنحویكه بسیاری از انسانها در
مرحله حس و خیال باقيمانده و قدرت عبور از ادراک خیالي به عقلي را ندارند و صرفاً اشیاء را با عوارض و
لوازمشان درک ميكنند و برخي ديگر از اين مرتبه عبور كرده و به شناخت تجريد يافته عقلي از ذات
اشیاء نائل ميشوند .از سوی ديگر متعلّقات ادراک ،از حیث بساطت و تركیب يكسان نیستند .هرچه از
1ـ تعبیر ابنسینا :فهذه االسباب تويسنا من ان نكون مقتدرين علي توفیه الحدود الحقیقیه حقها اال في النادر من االمر.
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مرتبه تجردی موجودات كاسته شود ،تركیب بیشتری دارند .اين تركیب سرانجام به تركیب خارجي از
ماده و صورت منتهي ميشود .بر همین اساس شناخت موجودات مجرد از شناخت موجودات مادی
مشكلتر است و به همین جهت اين موجودات ،توسط بسیاری از انسانها انكار ميشوند .انضمام اين دو
مطلب به يكديگر ما را در حل تعارض كمک ميكند؛ بدين نحو كه طیفي از فاعلهای شناسا و متعلقات
شناخت وجود دارند كه بازهای از شدّت و ضعف ادراكي و گسترهای از بساطت و تركیب وجودی را به
تصوير ميكشند و همین مسئله ،بیان دو گونه از امكان و امتناع شناخت ذات اشیاء را اقتضا ميكند.
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حسیني ،احمد؛ سعیدی مهر ،محمد(« ،)1913ذاتگرايي ارسطويي ـ سینوی و ذاتگرايي معاصر»،
حكمت سینوی ،دانشگاه امام صادق پرديس خواهران ،شماره 09
فايديي ،اكبر(« ،)1919نوآوریهای منطقي ابنسینا و تأثیر آن در منطق ارسطويي» ،انديشه ديني،
دانشگاه شیراز ،شماره 19
ماليری ،موسي(« ،)1911منطق تعريف در بوته نقد و داوری» ،حكمت و فلسفه ،دانشگاه عالمه
طباطبايي ،سال ،2شماره9

