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چکیده
در تاریخ فلسفه ،آنچه مفهوم کلی را به مسئله تبدیل کرده ،کارکردهای هستیشناختی ،معرفتی و نیز کالمی
آن بوده است؛ البته توجه به چنین کارکردهایی ،فهمی فراتر بهلحاظ حیث منطقی آن را میطلبد .در این
حوزه ،نگرش خاص ابنسینا دربارۀ کلی طبیعی که درپرتو اعتبارات البشرطی ماهیت و با وصف معقولیت
بر آن تأکید شده است ،امکان مقایسه با کلی انضمامی هگل با چنین وصفی را فراهم میآورد؛ بنابراین،
ارتباط بین عالم محسوس و عالم معقول ،تجرد نفس ،نسبت کلی با افراد خود ،و مسئلۀ تشخص و فردیت
ازجمله موضوعاتی هستند که کارکردهای یادشده را توجیه میکنند؛ اما آنچه در این بحث ،نسبت هگل با
ابنسینا را نشان میدهد ،در وهلۀ نخست ،توجه به معقولیت ثانی یا فلسفی مفهوم کلی و سپس توجه به
کارکردهای آن است که درپرتو اندیشۀ ارسطو -افالطونی شکل گرفته است .بیتردید ،در تحلیل و واکاوی
مفهوم کلی و تعینات آن ،هگل و ابنسینا تحقق عینی این مفهوم در افرادش را پذیرفتهاند؛ ولی بهزعم هگل،
کلی انضمامی در اصطالح حکمت سینوی ،ماهیتی مخلوطه و بشرط شیء است که در سطحی فراتر از
ماهیت و وجود (صورت معقول) عرضه شده و کامالا حیث ایجابی یافته؛ درحالی که آنچه کلی طبیعی را با
توجه به حیث سلبیاش درسطح ماهیت ،بهصورت مبهم درآورده ،نحوۀ موجودیت آن است؛ افزونبر آن،
هگل براساس نظریۀ وحدت ضدین ،کلی انضمامی را تحلیل کرده و استنتاج کثیر از واحد را برخالف قاعدۀ
الواحد ابنسینا مجاز دانسته و درنهایت ،در دام مفهومگرایی افتاده است.
واژگان کلیدی :کلی انضمامی ،کلی طبیعی ،ماهیت البشرط ،صورت معقول.
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مقدمه

مسئلۀ «کلی ،»1یکی از کهنترین مسائل فلسفی است که فیلسوفان همواره دربارۀ آن سخن
گفتهاند .ازحیث منطقی ،نخستین بار ،فورفوریوس در تدوین ایساغوجی و ازمنظر فلسفی،
بوئتیوس در قرن ششم میالدی ،ضمن ترجمۀ کتب ارسطو در شرح بر این رساله ،زمینه را
برای پیدایش مسئلۀ کلیات فراهم کردند .در آن زمان ،پرسشهای اساسی فورفوریوس 2و
باریکاندیشی بوئتیوس در رسالههای تثلیث 3و تسلّای ،4این مسئله را به کاربردی کالمی
تبدیل کرد :اینکه نخست بهتعبیر اگوستین ،آنها صُور عقلی ذهن خدا هستند؛ پس آیا نوع
بشر بهجهت گناه نخستین خود باید متحمل درد ،رنج و عقوبت تکوینی شود؟ مسئلۀ دیگر
آن است که چگونه طفل بیگناهی که برخالف دستور خدا مرتکب هیچ فعل یا ترک فعلی
نشده ،باید وارث گناه نخستین بشر شود (مجتهدی ،1375 ،ص .)167 .در مسئلۀ تثلیث اگر
تحققیافتن اقانیم سهگانۀ پدر ،پسر و روحالقدس ،حالت کلی و جوهری داشته باشد ،باید
مماثلت 5میانشان برقرار باشد و چنین مماثلتی دقیقاا تشابه میان اوصاف افراد و انواع یک
جنس خواهد بود .پیداست که در توجیه تثلیث ،اصحاب اصالت واقع باید بهنوعی به وجود
واقعی کلیات التزام داشته باشند و این مسئله که کلیات ،ماهیاتی هستند که ازحیث عقالنی،
متمایز از وجودشاناند ،نظریۀ ایشان را توجیه میکرد .سنت توماس و دنس اسکاتس ،هردو

 .1در زبان یونانی ،ارسطو واژۀ  Katholouرا که از ترکیب  Kataو  Holouبهمعنای مطابق با کل و نسبت با کل بدون
هیچ نسبت علّی بهوجود آمده ،ابداع کرده و دراصطالح ،آن را عبارت از ماهیتی دانسته است که محمول هر چیز واقع
میشود .معادل این واژه در زبان التین ،کلمۀ  Universaleاست که از ترکیب  Unumو  Versus aliaبهمعنای «یکی
درمقابل همه» یا «بیشاز همه» بهوجود آمده است (.)Sirkle, 2010
 .2پرسش دربارۀ وجود خارجی کلیات و اینکه آیا آنها جسمانی یا مجرد از ماده هستند یا مفارق از اشیای محسوس-
اند
3. De Trinitate
4. De Consolatione
5. Analogy

در رد مفارقت صُور نوعیۀ افالطونی معتقد بودند کلیات ،ساحتی مجزا از افراد خود نیستند.
دنس اسکاتس به پیروی از ابنسینا 1معتقد بود:
تنها درسطح وجودات ،افراد یک کلی وجود دارند؛ بلکه افراد یک نوع ،ضرورتاا شبیه یکدیگرند.
فرد الف هم فردیت الف را دارد و هم حاوی ماهیت مشترکی (مثل انسانیت) است .ماهیت مشترک
الف ،ویژگی شمردنی ندارد؛ زیرا بهتعداد افراد ،ماهیت مشترک ،متعدد نمیشود . ...وی نیز پذیرفته
که تصورات کلی تحقق دارند؛ لیکن موهومبودن آنها را در ذهن نمیپذیرد ( Vos, 2006, p.

.)284

درمقابل ،روسلینوس ،آبالرد و اٌکام کلیات را صرفاا اموری ذهنی ،مفهومی و زبانی پنداشته و
حتی در کاربرد کالمی ،بیاثر دانستهاند (السکم ،1380 ،ص 20 .و  .)55این مسئله را
دکارتیان ازمنظر فلسفۀ جوهری و با نگرش جدید پی گرفتند؛ اما نقد هیوم از چنین فلسفه-
ای راه را برای کانت گشود؛ بهنحوی که مفهوم کلی ازحیث معرفتشناختی (نه وجود-
شناختی) ،صرفاا صورتهای پیشینی تلقی میشود؛ اما هگل پساز کانت در واکاوی و
بازبینی اندیشههای پیشین بهدنبال احیای جنبههای وجودشناختی و معرفتشناختی این
مسئله بود و حکیمان اسالمی و بهویژه ابنسینا نیز فراتر از کاربردهای کالمی مدرسیون در
فهم مفهوم کلی ،رهیافتی نو بهدست دادند .درمجموع میتوان گفت حکیمان ازنظر نوع
پاسخدهی به پرسشهای فورفوریوس ،به چهار گروه تقسیم میشوند :نخست ،کسانی که
معتقدند کلیات منشأ خارجی دارند؛ دوم ،کسانی که ازنظر آنان ،کلیات اساساا دارای منشأ
خارجی نیست؛ بلکه مجرد و مفارق است و درعین حال ،افراد نسخهای از آنها هستند؛
سوم ،کسانی که کلیات را دارای منشأ ذهنی و درواقع ،حاصل توانمندی و انتزاع ذهن،
صرفاا درقالب مفهوم میدانند؛ چهارم ،کسانی که معتقدند کلیات درقالب مفهوم نیز مبهم و
 .1دنس اسکاتس و بهدنبال وی فرانچسگو سُوارز ماهیات را مجعول بالذات میدانستند و به تمایز میان وجود و
ماهیت ازدیدگاه ابنسینا باور نداشتند .شاید این مسئله ناشی از بدفهمی این عبارت ابنسینا بوده است« :و يکون
ًو إن کان مع غيره ...فهذا
اعتبار الحيوان بذاته جائز ا
ااالعتبار متقدم فی الوجود علی الحيوان الذی هو شخصی بعوارضه
او کلی وجودی ،او عقلی ،تقدم البسيط( »...ابنسینا1405 ،ق-الف ،ص.)201 .

مغشوشاند و لفظ یا اسمی هستند که بر مدلول خود داللت دارند .اکنون ،سؤالهایی بدین
شرح مطرح میشود :هگل و ابنسینا در کدام گروه قرار میگیرند ،اساساا چه وجوه مشترک
و متمایزی با یکدیگر دارند و مطرحشدن این مسئله به فهم زوایای فلسفیشان چه کمکی
میکند؟ آیا آنها بدان سبب که متأثر از نقد نظریۀ مفارقت صور افالطونی هستند ،کارکرد
مشابهی دارند؟ ازنظر ایشان ،مفهوم کلی در کارکردهای معرفتشناسی یا هستیشناسی و
احتماالا کالمی ،چگونه ارزیابی میشود؟ البته منظور از کارکردها میزان تأثیر یا فایده و به
عبارتی ،اثربخشی مبحث کلی در حوزههای یادشده است .برای پاسخگویی به این پرسشها
نخست ،ضمن بیان دیدگاه ابنسینا و هگل در تعریف مفهوم کلی ،به کارکردهای آن می-
پردازیم و سپس وجوه مشترک و متمایز آنان را بررسی و تبیین میکنیم.
 .1ابنسینا ،مفهوم کلی و اقسام آن

درحوزۀ فلسفه ،نخستین بار ،ابنسینا مفهوم کلی را بهاعتبار وصف کلیت ،بر سه قسم
منطقی ،طبیعی و عقلی تقسیم و آنها را تعریف کرده است .1او در فصل دوازدهم از مدخل
منطق در شفا گفته است:
همانا در فهم معانی پنجگانه ،چنین مرسوم بوده که گفته شود ازجمله این معانی طبیعی ،منطقی و
عقلی است و چهبسا گفته شده که هریک از این معانی قبلاز کثرت ،ضمن کثرت و بعداز کثرت
فهمیده میشوند .نیز رسم بر این بوده که این بحث را به بحث جنس و نوع مرتبط کنند؛ گرچه این
کلی ،همان کلیات پنجگانه (منطقی) است؛ پس برای گذشتگان که مشتبه شده ،میگوییم همانا
هریک از این مفاهیم پنجگانه به خودی خود ،چیزی یا جنس و نوع و فصل و عَرَض عام و خاص،
چیز دیگری هستند؛ پس در مثالی برای جنس میگوییم حیوان به خودی خود ،معنایی دارد؛ خواه

 .1ابراهیم مدکور در مقدمۀ منطق الشفا مدعی است نخستین بار ،یحیی بن عدی یعقوبی به نقل از تاریخ الحکمای
قفطی ،چندین سال قبلاز ابنسینا مفهوم کلی را با عنوان «فی الموجودات الثالثة اإللهی و
الطبيعی و المنطقی» بیان کرده است (ابنسینا1405 ،ق-ب ،ص.)66 .

اینکه در ذهن تصور شود و خواه در خارج از ذهن باشد؛ بنابراین ،به خودی خود ،نه عام است و
نه خاص و( ...ابنسینا1405 ،ق-ب ،ص.)65 .

وی در این عبارات از مفهوم جنس که شمولیت بر کثیر دارد و صرفاا عروض و اتصافش در
ذهن بهمثابۀ کلی منطقی است ،آغاز کرده و سپس در تحلیل ماهیت کلی حیوان اعتقاد دارد
نخست ،حیوانیت نسبتبه عوارض خود ،الاقتضاست؛ یعنی همانگونه که موجودبودن جزء
مقوِّم مقوالت نیست ،عوارض نیز جزء ماهیت حیوان محسوب نمیشود؛ زیرا حیوان به
خودی خود ،خواه در ذهن باشد و خواه خارج از ذهن ،نه مقید به قیدی خاص و نه
مشروط به شرایط است؛ ولی درعین حال ،در افراد خود تحقق مییابد .وی این کلی را که
در طبیعت افراد خود لحاظ میشود ،کلی طبیعی مینامد؛ درحالی که اگر کلی طبیعی ،فقط
در ذهن با قید عمومیت لحاظ شود یا به عبارتی ،کلی منطقی ،عارض کلی طبیعی و مقید به
آن شود ،کلی عقلی نام دارد .پیداست که واژۀ «کلی» ،مشترک لفظی میان قابلیت صدق بر
کثیر و قابلیت مشترک بین کثیر است .ابنسینا در الهیات شفاء گفته است:

فالحيوان مأخوذ بعوارضه هو الشیء الطبيعی و المأخود
بذاته هو الطبيعة التی يقال إن . ...پس حیوانی که به عوارض خود

اخذ شده ،همان امر طبیعی است و آنچه که ازحیث ذاتی اخذ شده ،طبیعتی است که گفته شده
وجودش مقدّم بر امر طبیعی بهمثابۀ تقدم بسیط بر مرکّب است و ...اینکه حیوانیت بهمثابۀ کلی
طبیعی بر افرادش مثل انسان ،اسب و ...همانند تقدم بسیط بر مرکّب است که بهمعنای تقدم و تأخر
وجودی نیست؛ وگرنه ازحیث وجودی ،حیوانیت به خودی خود ،ماهیتی است که نه واحد است و
نه کثیر ،نه جنس است و نه نوع ،و حتی فرد یا شخص هم نیست؛ لیکن حیوان مُتحصّل ،یعنی
انسان و اسب تقدم بر حیوانیت دارد (ابنسینا1405 ،ق-الف ،ص.)205-204 .

پس مراد او این نیست که تحققیافتن طبیعت ،نخست واقع میشود و سپس عوارض و
ملحقات به آن منضم میشوند .ابنسینا چنین اعتباری از کلی طبیعی را اعتبار البشرط نامیده
و معتقد است درست نیست که «فرسیت ازحیث فرسیت هیچ الف (انسان یا گاو )...نیست؛ بلکه

باید گفت که فرسیت حتی سلب حیثیت از الفبودن و هر چیز دیگر را دارد» (ابنسینا1405 ،ق-
الف ،ص.)197 .
 .1-1کلی طبیعی و نحوۀ تحققیافتن آن

شیخ در عبارات یادشده ،ضمن توجه به تعاریف سهگانه ،محل نزاع را کلی طبیعی دانسته
است؛ زیرا چنانکه گفتیم ،تحققیافتن کلی منطقی و عقلی در ذهن صورت میگیرد؛
بنابراین ،وی تقدمیافتن کلی طبیعی بر افرادش را تقدم بسیط بر مرکّب دانسته و چون امر
مرکّب (افراد خارجی) ،ترکیبی از اجزای خود است ،تحقق بالفعل خواهد داشت؛ از این
روی ،او در مستندی دیگر ،افزونبر تقدم یادشده ،به تقدم جزء بر کل نیز تصریح کرده و با
توصیف چنین تقدمی درصدد اثبات موجودیت کلی طبیعی در خارج بوده است:
پس این اعتبار بر حیوانی که با عوارض خود شخصی یا وجودی کلی یا عقلی است ،تقدم وجودی
دارد؛ مثل تقدم بسیط بر مرکّب و تقدم جزء بر کل و این وجود (اعتبار البشرطی) نه جنس است و
نه نوع و...؛ بلکه این وجود ،همانا حیوان و انسان است و بس (ابنسینا1405 ،ق-الف ،ص.)201 .

در اینجا توجه به چند نکتۀ مهم ضرورت دارد:
نخست ،اینکه اگر اعتبار البشرطی حیوان متقدم بر حیوان مقید به عوارض شخصی
(انسان یا اسب) ،تقدم جزء بر کل باشد ،چگونه مفهوم جزئیت در چنین اعتباری لحاظ
شده است؟ آیا جزء بهمثابۀ جزء عقلی است یا جزء خارجی؟ اگر جزء عقلی باشد ،الزم
است اعتبار البشرطیت ،مقید به جزء مفهومی شود و این امر ،خالف چنین اعتباری خواهد
بود؛ اما اگر مقصود ،جزء خارجی باشد ،این جزء باید قبالا وجود داشته باشد تا ترکیبی
بسازد؛ درحالی که اعتبار البشرطیت کلی طبیعی ،فقط ماهیتی است (مثل فرسیت) که حتی
سلب حیثیت از خود دارد؛ پس چگونه چنین اعتباری فینفسه موجود میشود؟
دوم ،اینکه کلی طبیعی بهمثابۀ جزء خارجی که ضمن افراد متکثر خود قرار گرفته است،
باید بهتعداد افراد خود ،متکثر باشد و در این صورت ،وحدت آن خدشهدار خواهد شد.

سوم ،اینکه شیخ تعبیر «بهذا الوجود» را در عبارت پیشین ،بهمعنای «وجود و
عنایت الهی» توصیف کرده و گفته است« :و هو الذی يخص وجوده بأنه
الوجود االلهی ألن»...؛ یعنی« :و آن ،وجودی است که دارای ویژگی وجود الهی

است؛ زیرا سبب وجودش به آنچه حیوان است ،همانا عنایت الهی است» (ابنسینا1405 ،ق-
الف ،ص.)205 .
در کالم شیخ ،رایحهای از قول به اصالت ماهیت استشمام میشود؛ زیرا کلی طبیعی
بهمثابۀ اعتباری که حتی از قید اعتباریت نیز خالی است ،به خودی خود تشخص یافته و
موجود شده؛ هرچند مشمول عنایت الهی شده است .وی حتی اعتقاد دارد چون در افراد
کلی ،ماهیتی مثل حیوانیت نهفته است که حیوان متشخص نیست؛ بلکه بر «حیوانٌ مایی»
داللت دارد که موجود است:
ومنعی نیست تا اینکه حیوان موجود در فردی عیناا همان حیوانیت (اعتبار البشرطی) باشد؛ نه به
این اعتبار که حیوان خاصی موجود در آن باشد؛ زیرا آنگاه که حیوان خاص (انسان یا اسب)
موجود است ،مطلق حیوان که جزئی از آن حیوان خاص است ،موجود خواهد بود (ابنسینا،
1405ق-الف ،ص.)202 .

به هر حال ،چگونگی تحققیافتن کلی طبیعی با چنین اعتباری در کالم شیخ ابهام دارد.
 .2-1کارکردهای معرفتی ،هستیشناختی و کالمی کلی طبیعی

در کارکرد معرفتی ،ابنسینا تحققیافتن کلی طبیعی را مبتنیبر نظریۀ تجرید دانسته است؛
بدان معنا که نفس در مراتب ادراکی خود ،با حذف ویژگیهای فردی به انتزاع کلی دست
مییابد؛ ولی نحوۀ ادراک آن در مرتبۀ عقل بالفعل حاصل میشود .درحیطۀ عقل نظری،
عقل نخست در مرتبۀ پذیرش ادراکات قرار دارد که ابنسینا در «فصل فی القوة
النظرية و مراتبها» از کتاب نجات ،آن را عقل هیوالیی نامیده است و
درواقع ،از وقتی نفس ناطقه پدید میآید ،همۀ انسانها از آن بهرهمند میشوند؛ اما آنگاه که

نفس ،مُدرِک بسایط و امور بدیهی باشد ،توسط عقل فعال از حالت انفعالی خارج میشود
و به درک معقوالت اولیه دست مییابد .ازجمله این معقوالت ،بدیهیات و امور بینیاز از
استدالل را میتوان نام برد .ادراک کلیات بهمثابۀ معقول ثانی ،در مرتبۀ عقل بالفعل تحقق
مییابد؛ بدان معنا که نفس ،قادر به ادراک کلیات ازطریق حذف عوارض و لوازم صور
محسوس میشود .ابنسینا این مرتبه از ادراک را عقل بالفعل نامیده است .هرگاه نفس
درصدد ادراک آن صور باشد ،بهنحو بالفعل حضور خواهد داشت و نیازی به اکتساب
مجدد نیست و هر زمان ،نفس بخواهد ،میتواند از آن صور استفاده کند .این مرحله از
ادراک در مرتبۀ عقل مستفاد ،یعنی باالترین مرتبۀ ادراک معقول قرار دارد .شیخالرئیس در
فصل هشتم از نمط سوم اشارات ،فرایند تجرید را در سه مرحلۀ ادراک حسی ،خیالی و
عقلی خالصه کرده و گفته است:
آدمی گاه امر محسوسی را ادراک میکند؛ ولی وقتی از دیده پنهان میشود ،آن را تخیل کرده و گاه
تصوری از آن را مثل اینکه معنای انسانیت را از زید دریابی که برای غیر او متصور شود؛ لیکن
عقل قادر است ماهیتی را که آمیخته با عوارض مشخصی است ،مجرد سازد و آن را از آلودگیهای
مادّی بهدور سازد .چنین امری خودبهخود ،معقول و بلکه شاید نیاز به تجرید ازسوی مقامی باشد
که کارش تعقل است (ابنسینا1950 ،م ،ص 367 .و .)370

پیداست که ادراک عقلی ،فاقد شروط ادراک محسوس و خیالی است؛ زیرا در اینجا صورت
کلی و مجرد ادراک میشود« .خواجه نصیر طوسی پساز بیان انواع ادراک ،این نکته را متذکر
میشود که اقسام چهارگانۀ ادراک ازحیث تجرد ،بر یکدیگر مترتب هستند .ترتب صور ادراکی

ازحیث تجرد ،از ضعف به شدید است» (مصطفوی ،1387 ،ص .)119 .اکنون ،آیا میتوان
گفت سخن شیخ درباب کلی طبیعی ،مبتنیبر تحققیافتن فرایند تجرید از امر محسوس
است؟ آیا فرایند تجرید از امر محسوس ،شرط کافی برای تحققیافتن کلی طبیعی خواهد
بود؟ عبارات پایانی فصل هشتم از نمط سوم نشان میدهد ابنسینا معقول را به دو دسته
تقسیم کرده است :نخست ،معقولی که منشأ انتزاع آن ،امر محسوس و مادّی است؛ دوم،
معقولی که فینفسه در معقولیتش نیازمند به عمل عقل و تجرید نیست؛ مانند عقول و

حقایق مجرد؛ از این روی ،در جملۀ «بلکه شاید نیاز به تجرید ازسوی مقامی باشد که کارش

تعقل است» به همین موضوع اشاره شده است و میتوان گفت ابنسینا در این بخش از
معقوالت ،به نقش فیضان عقل فعال توجه داشته است .او در شرح اثولوجیا گفته است:
و نعنی بالعقل ههنا النصيب من األمر العقلی . ...مقصود
ما از عقل ،سهم امر عقلی است که گویی فیض واحدی است که به نقصان و کاستی از امر عقلی به
نفسی و نفسی به امر طبیعی زایل نمیشود و این کالم بهحسب پندار و خیال است؛ ولی
درحقیقت ،امر واحد (عقل) ازحیث کمّی و عددی تقسیم نمیشود؛ مگر بهحسب نسبت و رتبه
(ابنسینا1978 ،م ،ص.)46 .

چون عقل فعال ،منبع فیضان است ،نیازی به انتزاع از امر محسوس نخواهد بود؛ از این
روی ،شیخ در جایی دیگر ،دربارۀ ادراک کلی گفته است:
و قياسه من عقولنا قياس الشمس من ابصارنا فکما. ...
عقل فعال در مقایسه با عقول بشری ،همانند خورشید نسبتبه چشمان ماست؛ پس همانطور که
خورشید به اشیا میتابد تا چشم ،اشیا را بییند ،نیز عقل فعال چنین اثری دارد که بر صور خیالی
میدرخشد تا موجب تجرید آنها از عوارض مادّی شود و نفس را به درک معقوالت قادر میسازد
(ابنسینا1980 ،م ،ص.)43 .

فارابی نیز با همین مضمون ،نسبت عقل به نفس آدمی را مانند نسبت خورشید به قوۀ باصره
دانسته است (ملکشاهی ،1375 ،ص .)191 .شیخ در ادامه میافزاید:
ادراک معقول ازجانب نفس است؛ زیرا اگر بهسبب ابزار جسمانی باشد ،پس تعقل امری یا باید
توسط صورت عقلی آن ابزار باشد که در هر حال ،چنین تعقلی نیازمند علم به صورت ابزار بهنحو
مستمر و دائم است و یا ازطریق تصور شیء دیگری تعقل شود که البته محال است (ابنسینا،
1980م ،ص.)43 .
وی در التعلیقات نیز چنین استدالل کرده است که« :ادراک امر معقول توسط ابزار جسمانی

نیست که اگر چنین باشد ،معقول ،چیزی جز امر محسوس و متخیل نخواهد بود» (ابنسینا،
1404ق ،ص .)80 .اگر ادراک معقول توسط ابزار جسمانی انجام شود نیز الزم خواهد بود

علم و ادراک به ابزار جسمانی خود ،همواره مبتنیبر حصول مستمر صورت ابزار جسمانی
باشد؛ بنابراین ،ابنسینا در کارکرد معرفتی کلی طبیعی ،فراتر از نظریۀ تجرید ،بر امر معقول
فینفسه تأکید کرده؛ اما موجودیت امر معقول از این حیث که حقیقت واحدی است ،نباید
بهمعنای وحدت عددی یا کمّی باشد؛ زیرا چنین وحدتی خاص امور جزئی و محسوس
است؛ نه امور معقول؛ از این روی ،شیخ در نمط چهارم از اشارات گفته است« :حقیقت کلی
طبیعی که در افراد خود تحقق یافته ،حقیقت اصیلی است که افراد زیادی در آن اختالف ندارند

(مشترکاند)؛ نامحسوس و بلکه معقول خالص است» (ابنسینا1950 ،م ،ص)9 .؛ البته جملۀ
«بلکه از آن رو که حقیقت اصیلی است که افراد زیادی در آن اختالف ندارند» ،به حقیقتی اصیل،
کلی و طبیعی اشاره میکند که وحدتش ازنوع عددی نیست؛ چون اگر چنین باشد ،باید
کلی بهمثابۀ وحدت در کثرت افراد باشد؛ زیرا شیخ همعقیده با افالطون نیست که کلی
قبلاز کثرت را بهمثابۀ وحدت در کثرت ،وحدت عددی دانسته؛ بلکه در الهیات شفاء ،این
مسئله را نقد کرده و گفته است:
و ممکن نیست معنایی باشد که در افراد بسیاری موجود شود؛ پس همانا انسانیتی که در عمرو
وجود دارد ،اگر خودبهخود توجه شود و نه بهمعنای حد منطقیای که در زید لحاظ میشود،
ویژگیای که عارض انسانیت در زید میشود ،بهناچار باید عارض انسانیت در عمرو شود
(انسانیت ،معروض ویژگیهای خاص آنهاست)؛ از این رو ،الزم است که ذات واحدی مجمع
اضداد گردد...؛ پس آن کس که دارای فطرت سالمی است ،ممکن نیست انسانیت واحدی را تصور
کند که با ویژگیهای پوشیدهشده در عمرو ،عیناا همان انسانیتی باشد که با ویژگیهایی در زید
است (ابنسینا1405 ،ق-الف ،ص.)209-208 .

این بیان ابنسینا بر کثرت کلی طبیعی داللت دارد که متکثر به تکثر افراد خود است؛ به-
گونهای که او وحدت عددی کلی طبیعی را رد میکند .نزدیک به این مضامین را عالمه
طباطبایی نیز بدین شرح بیان کرده« :وحدت عددی ،مستلزم آن است که امر واحد در هر حال
که واحد است ،کثیر باشد و از طرفی امر واحد ،دارای صفات متقابلی گردد که این امر نیز محال

است» (طباطبایی1404 ،ق ،ص .)74 .بهرغم نقد صریح وحدت عددی باید نقد وحدت

نوعی را نیز شامل شود؛ زیرا وحدت نوعی ،وحدت مفهومی است که بر ذهنیبودن حقیقت
کلی طبیعی داللت میکند؛ درحالی که شیخ تحققیافتن آن در خارج از ذهن را مسلّم
دانسته و بنابراین ،بهنحو اطالق ،به وحدت حقیقی توجه داشته است.1
براساس آنچه گفتیم ،ابنسینا کلی طبیعی را با توجه به وجود افرادش کثیر دانسته و
کفیهبودن آن را دالّ بر کثرت و تحقق وجودیاش بهشمار آورده است .هرچند
مشتر ٌ
کفیه ،منوط به افرادش خواهد
کفیه بما هو بر وحدت داللت دارد ،تحققیافتن مشتر ٌ
مشتر ٌ
کفیه چون بهمثابۀ ماهیت البشرط مقسمی است و
بود؛ بنابراین ،همانگونه که گفتیم ،مشتر ٌ
نسبتبه اقسام خود ،نسبت جزء به کل است ،ضرورتاا چنین جزئی باید موجود باشد؛ ولی
اگر کلی طبیعی نسبتبه افراد خود ،نسبت جزء به کل داشته باشد ،نباید این جزء ،بسیط و
واحد باشد؛ زیرا حکمی که بر افراد بهمثابۀ کل حاکم است ،بر طبیعت آنها نیز حاکم
خواهد بود و از این روی ،حکما گفتهاند« :کل ما صح علی الفرد صح علی

الطبيعة من حيث هی و کل ما امتنع علی الطبيعة امتنع
علی افرادها»؛ یعنی« :هرآنچه بر فردی از افراد طبیعت چیزی قابل حمل باشد ،بر نفس
طبیعت آن چیز نیز قابل حمل است و آنچه بر نفس طبیعت چیزی قابل حمل نباشد ،بر هیچیک از

افراد آن چیز قابل حمل نخواهد بود» (ابراهیمی دینانی ،1380 ،ص)276 .؛ پس نسبت جزء به
کل یا بسیط به مرکّب که پیشتر دربارۀ آن ،سخن گفتیم ،در بیان دلیل موجودیت کلی
طبیعی ،ناکافی خواهد بود .ابنسینا در بحث از کارکرد هستیشناسی کلی طبیعی ،درصدد
توجیه ارتباط میان جهان محسوس و معقول بوده و بنابراین ،کلی قبلاز کثرت را که طبیعتی
مجرد است ،با افراد خود که طبیعتی متکثر و مادّی هستند ،قابل جمع ندانسته و از این روی
گفته است« :اگر جایز بود که حیوان بما هو حیوان به این شرط که مجرد و بدون هیچ شرطی در
خارج ،موجود گردد ،پس باید مُثُل افالطونی در خارج ،موجود میشد؛ بلکه حیوان بشرط هیچ
 .1او در الهیات شفاء ،دربارۀ معانی طبایع و کلی از آن حیث که حمل بر کثیر میشود ،گفته است« :چهبسا کلیای
وجود دارد که حتی در خارج ،صدق بر یک فرد هم نخواهد داشت؛ مثل خانۀ هفتگوش؛ پس طبیعت چنین کلیای را
میتوان تصور کرد که دارای یک حقیقت است» (ابنسینا1405 ،ق-الف ،ص.)195 .

چیزی تنها در ذهن ،موجود است» (ابنسینا1405 ،ق-الف ،ص)204 .؛ بدین ترتیب نمیتوان
به طبیعتی باور داشت که گاه مجرد است و گاه مادّی؛ بهنحوی که اگر این طبیعت ،مجرد
فرض شود ،حمل بر یک فرد و چنانچه مادّی باشد حمل بر افراد بسیاری ممکن شود؛
همچنین میتوان در سخنان ابنسینا کارکرد کلی طبیعی درحوزۀ اثبات تجرد نفس را از آن
جهت که نفس ،محل معقوالت است ،یافت .وی در عيون الحکمة نیز گفته است:
إن ادراک المعقوالت شیء للنفس بذاتها من دون ذلک. ...
همانا ادراک معقوالت ازجانب ذات نفس و نه غیر آن حاصل میشود...؛ پس برای تو آشکار است
که ادراک معقول که نفس انسانی است ،جوهری است که با ماده آمیخته نشده و خود را از اجسام
منفرد توسط عقل و قیام به خود جدا میسازد (ابنسینا1980 ،م ،ص 43 .و .)46

وی در بخش «نفس» از کتاب شفا هشت برهان را در اثبات تجرد نفس ذکر کرده که ازمیان
آنها برهان دوم ،مبتنیبر ادراک امر کلی مجرد از کمّ ،أین و وضع است:
همانا قوۀ عاقله که امور معقول را مجرد از کمّ محدود و أین و وضع میکند؛ پس ضروری است تا
در ذات چنین معقول مجردی بنگریم که چگونه مجرد شده . ...منظورم این است که حقیقت امر
معقولی که مجرد از وضع است ،آیا در وجود خارجی است یا در وجود جوهر عاقل است...؛ پس
ممکن نیست که این امر مجرد در جسم باشد (ابنسینا ،1375 ،ص.)294 .

نفس ،مُدرِک امر کلی است و هرچه کلی را ادراک میکند ،مجرد از عوارض جسمانی
است؛ پس نفس بهمثابۀ مُدرِک امر کلی ،مجرد است؛ اما در کارکرد هستیشناسی ،آنگاه که
کلی طبیعی بر افراد خود حمل میشود ،فراتر از کارکرد منطقیاش بیانگر وحدتی است که
با وجود مساوقت دارد؛ زیرا اگر وحدتی نباشد ،حمل تحقق نمییابد؛ بنابراین ،چنانچه کلی
طبیعی در خارج بهنحو کثیر در افرادش تحقق یابد ،نیازمند دلیل و علتی بیرون از خود
است و بر این اساس ،حکما قاعدۀ «کل ماهية مقولة علی کثيرين

فليس قولها علی کثيرين لماهيتها» را بیان کردهاند (ابراهیمی دینانی،
 ،1380ص .)431 .حمل ماهیت انسانی بر افراد کثیر ،نیازمند دلیل و علت بیرونی است و
بدین ترتیب نتیجه میگیریم در وهلۀ نخست ،منشأ پیدایش کثرت ،امری خارج از ماهیت

است که نه مقتضای ذات شیء ،بلکه پیوسته نیازمند دلیل و علت بیرونی خواهد بود؛ دوم،
اینکه چون مشخص شد علت حمل کلی طبیعی بر افراد خود نه در ذات ماهیت کلی
طبیعی ،بلکه در وجود است ،درواقع براساس چنین ادعایی کلی طبیعی بهمثابۀ ماهیت
البشرط مجعول بالعرض خواهد بود .شیخ در الهیات شفاء گفته است« :امر ممکن چون
وجودش ازناحیۀ غیرخود ضرورت دارد؛ پس الزم است هر معلولی وجودش ازناحیۀ علت بهره

گرفته باشد( »...ابنسینا1405 ،ق-الف ،ص .)177-176 .درخصوص حمل کلی طبیعی بر
افراد کثیر ،توجیه وحدت در دیدگاه شیخ ابهام دارد؛ زیرا بهنظر او صدور کثرت از وحدت
و بالعکس ،محال است؛ درحالی که وی به «حقیقت واحد و اصیلی از کلی طبیعی بهنحو

مشترک در افرادش» اعتقاد دارد (ابنسینا1950 ،م ،ص .)9 .چون ماهیت ،فینفسه وجود
نداشته و تحققیافتن آن در وجودات خارجی است ،در کارکرد هستیشناسی ،منشأ انتزاع
کلی ،طبیعی ماهیتی است که با وجودات خارجی متحد شده و بدین ترتیب ،از این حیث،
افراد مقدّم بر کلی طبیعی هستند؛ برعکس ،در کارکرد معرفتی یا ادراکی ،آنجا که کلی
طبیعی از حقایق عقلی و مثالی انتزاع مییابد ،نسبتبه افراد تقدم دارد و بهمثابۀ امر معقول
از خزانۀ عقل بدون کمک آالت حسی منتزع میشود .باری ،چنین تفسیری از کلی طبیعی با
نظریۀ کلی بعداز کثرت مطابقت ندارد و از این روی ،با تفسیر مشائی شیخ ،سازگار نخواهد
بود؛ البته برهان جزئیت که پیشاز این در اثبات و تحققیافتن کلی طبیعی در خارج ذکر
شد ،فقط با صبغۀ اصالت ماهیتی سازگار است1؛ چون بنابه نظر شیخ و مشائیون ،از یک
طرف ،کلی طبیعی ،مستقل و منحاز از افرادش نیست و از سوی دیگر ،بهواسطۀ افرادش
ثابت نمیشود؛ یعنی افراد ،واسطه در ثبوت کلی طبیعی نیستند؛ بهنحوی که علت وجود
 .1مالصدرا در فصل چهارم از موقف نخست از جلد چهارم کتاب اسفار گفته است« :اما الکلی

الطبيعی غيرموجود عندهم (المتکلمين) اصال و غيرموجود عندنا
بالذات إذ« :»...اما کلی طبیعی نزد متکلمین ،اصالا موجود نیست و نزد ما نیز ذاتاا موجود نیست؛ زیرا
ماهیت را هیچ وجودی ازحیث مفهوم و معنا جز ازجهت وجود و تشخص نیست» (صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ص.
.)47

خارجی آن باشند .حال ،اگر چنین باشد ،حقیقت کلی طبیعی ،وابسته به افرادش است و
افراد که خود ،ویژگیهای بالعرض دارند و معلول وجودی بالذات هستند ،اکنون علت آن
خواهند بود و اگر آن معلول ،افراد خارجی خود باشد ،دیگر آن حقیقت اصیلی نخواهد بود
که بهنحو مشترک و کثیر در تمام افرادش حضور دارد؛ پس باور به وجود کلی طبیعی،
بدون مبتنیبودن بر اصالت وجود ،درخور بسی تأمل است .در کارکرد کالمی ،ابنسینا

طبایع را از آن جهت که متعلق ادراک باری -تعالی -است ،در نمط هفتم از کتاب اشارات
و فصل ششم از گفتار هشتم الهیات شفا ،بهویژه در فصل سیزدهم رسالۀ مبدأ و معاد بیان
کرده و خالصۀ عبارت او بدین شرح است:
گاهی تصور عقلی از صورت خارجی شیء است؛ مثل تصور آسمان از آسمان؛ ولی گاه صورت
عقلی از قبل ،نزد قوۀ عقلی موجود بوده؛ مثل تصور شکل که در خارج از ذهن ،آن را تحقق
میبخشیم .تصور حق -تعالی -دربارۀ اشیا از نوع دوم است؛ پس ضمن اینکه ذات خود را تصور
میکند ،آنچه را که بعداز او موجود میشود نیز تصور کرده است (ابنسینا1950 ،م ،ص 276 .و
.)278

تصور شکل قبلاز تحققیافتن آن ،مثالی برای علم فعلی خداست؛ چنانکه خواجه نصیر نیز
تأکید کرده که چنین علمی «ما تکون علالً لوجود األعيان الخارجية
التی هی صورها» که درمقابل علم انفعالی« ،ما تکون معلوالت األعيان

الخارجية» است (ابنسینا1950 ،م ،ص)278 .؛ به دیگر سخن ،علم خداوند متعال به
موجودات ازنوع علم فعلی ،یعنی علم به علت تامّه است؛ زیرا اینگونه علم ،مستلزم علم به
معلول است .ازنظر ابنسینا همانگونه که کلیات ادراک میشوند ،گاه ادراک امور جزئی نیز
بهنحوی صورت میگیرد که زمان در آن نقشی ندارد؛ مانند علم به کسوف که در آن ،وقتی
منجم ازطریق حس ،کسوف را مشاهده میکند ،علم جزئی محسوس در یک زمان برایش
حاصل میشود؛ ولی اگر فارغ از زمانی خاص ازطریق علل ،اسباب ،طبایع ،و حرکت افالک
و سیارات به وقوع این مسئله علم یابد ،چنین علمی بهوجه کلی خواهد بود و «چنین تعقلی

پیشاز کسوف و بعداز آن و با آن ،همیشه ثابت و تغییرناپذیر است» (ابنسینا1950 ،م ،ص.

)289؛ بنابراین ،تصور جزئیات بهنحو کلی ،همان طبایع کلی است که با لواحقش موجب
تشخص آنها شده است .چون حق -تعالی -به خویش بهنحو حضوری و به موجودات
بهنحو حصولی علم دارد ،صور مرتسمه در وی نه عین ذات ،بلکه از لوازم ذاتش هستند.
پیداست که چنین صوری محسوس نخواهند بود؛ بلکه نزد وی امور جزئی بهنحو کلی و
قبلاز کثرت ادراک میشوند؛ یعنی علم به طبایعی که به عوارض خود منضم شده و
درنتیجه ،مشترک بین کثیرین است .باری ،ابنسینا در کارکرد الهیاتی -کالمی کلی طبیعی در
فصل اول از نمط چهارم اشارات ،ابتدا آن را بهمثابۀ نام و مفهومی مشترک و سپس بهعنوان
مابهازای خارجی و عینی آن بهمنظور ورود به مباحث کالمی ،الزم دانسته و درواقع ،وجود
امر نامحسوس را شرط ورود به الهیات خاص قلمداد کرده است (ملکشاهی ،1375 ،ص.
)247؛ به دیگر سخن ،او زمینه را برای اثبات واجبالوجود و احکام آن ازطریق امر
محسوس به امر معقول فراهم کرده و از کلی در کثرت بهمنظور اثبات واجبالوجود بهره
گرفته است.
 .2هگل ،مفهوم کلی و تحققیافتن اقسام آن

هگل در دو اثر مهم خود ،یعنی علم منطق و بخش نخست از دایرةالمعارف علوم فلسفی ،
1

مفهوم کلی را بهمثابۀ مقولۀ منطقی و درحوزۀ پدیدارشناسی روح ازحیث معرفتی بررسی
کرده است .علم منطق که برمبنای حوزههای سهگانۀ وجود ،ماهیت و صورت معقول تألیف
شده ،همانا منطق وجود 2یا به عبارتی ،وجودشناسی و علم مابعدالطبیعه است .مقولۀ کلی
درحوزۀ صورت معقول استنتاج میشود که واپسین بخش از منطق هگل است .این مقوله

 .1علم منطق به منطق کبیر و بخش منطق از دایرةالمعارف علوم فلسفی به منطق صغیر ملقب شده است .تام راکمور

مدعی است بهزعم هگل ،منطق صغیر بهعنوان راهنمایی مناسب برای دانشجویان نوشته شده؛ زیرا پیچیدگیهای علم
منطق را ندارد و درواقع ،درسنامههای هگل با ملحقاتی است که شاگردانش آن را منتشر کردهاند ( Rockmore, 1996,

.)p. 30
2. Logos Ontos

در منطق سنتی ،تنها صورتی انتزاعی و مجرد است .هگل منطق سنتی را که مبادی تصوری
و تصدیقی را شامل میشود ،همچون «بنایی کهنه میداند که باوجود فراوانی مصالح ،خود

ازجمله موانعی هستند که وظیفۀ دوبارهساختن را ترغیب میکند» ( .)Hegel, 2010, p. 507او
در نامهای به نایتهامر ،1متکلم مسیحی ،دربارۀ آموزههای منطق سنتی نوشته است:
متون زیادی دربارۀ آن نوشته شده؛ ولی هرکس آن را فقط مثل اثاثیهای کهنه برای جابهجایی به هر
سو میکشاند . ...میتوان نوع تعاریفی را که در منطق قدیم پذیرفته شده ،در دو صفحه نگاشت.
آنچه را که فراتر از دو صفحه و شرح تفصیلی آن است ،سراسر سفسطههای مدرسی بیثمری
هستند که به عبارتی با مالحظات روانشناختی رقتباری بسی فربه شدهاند ( Hegel, 1984, p.
.)175

پس در بازسازی چنین بنایی ،صور معقول باید تعینات حوزۀ وجود و ماهیت را وحدت
بخشند و این امر ابتدا در استنتاج بیواسطۀ مفهوم کلی تحقق مییابد .بهنظر هگل ،چنین
بنایی فاقد تعینات و حرکت اندیشه به عرصۀ اعیان است .در این بازسازی باید تعریفی پویا
از مفهوم کلی ،جزئی و فردی بهدست داد:
صورت معقول بهنوبۀ خود ،دارای آنات سهگانۀ کلیت ،جزئیت و فردیت است .بهمثابۀ امر کلی،
صورت معقولی که ما در ابتدا با آن مواجه هستیم ،چونان وجودی محض مثل عدم است (زیرا فاقد
تعین است) .آن صورت معقول مفهوم محض ،تمامیت است؛ لیکن مجزا از هر تعینی است .تفاوت
میان صورت معقول کلی و وجود محض در این است که ما ازطریق تعینات وجود و ماهیت عمل
کرده و به سطح عالیتری از بیواسطگی برآمدهایم؛ یعنی از صورت معقول بهمثابۀ وجود تا صورت
معقولی که بهمثابۀ تفکر مالحظه میشود (.)Rosen, 2014, p. 413

صورت معقول بما هو دارای همان حالت وجود محض و مجرد است؛ به عبارت دیگر،
مفهوم کلی و دیگر صور معقول در مراتب هستی حضور دارند و نهایتاا درحوزۀ صورت
معقول تعین مییابند .هگل با توجه به این معنا مفهوم کلی را که صدق بر کثیر دارد (کلی
ایساغوجی) ،کلی انتزاعی یا مجرد نامیده است .او در ملحقۀ بند  163از منطق صغیر گفته:
1. Niethammer

وقتی مردم از صورت عقلی سخن میگویند ،معموالا کلیتی انتزاعی را در ذهن دارند و
بنابراین ،صورت معقول نیز بهعنوان مفهوم عام تعریف شده است . ...این تصورات که
ازطریق حذف ویژگیها در رنگ ،گیاه و حیوانات گوناگون حاصل و از یکدیگر متمایز
میگردند ،آنچه را که بهنحو مشترک دارند ،حفظ میکنند .این طریقی است که در آن،
فاهمه صورت معقول را ادراک میکند .ادراک چنین مفاهیمی پوچ و بیمحتوا است و
تصاویر و اشباحی محض که قابل توجیه هستند .درواقع ،آنچه که در صورت معقول کلی،
فقط امر مشترک است ،در تقابل با امر جزئی است که قائم به خودش نیست؛ درعوض،
کلی که خویش را جزئیت میبخشد ،بهنحو روشنی خویش را در دیگرِ خود حفظ میکند
(.)Hegel, 1991, p. 240
صورت معقول از آن جهت که فاقد مضمون و محتوای خاص است ،بسیط محسوب می-
شود و چون ازحیث تصوری ،نیازمند به غیر خود نیست ،بیواسطه خواهد بود؛ درنتیجه،
صورت معقول ،مفهوم کلی است که در آغاز ،توسط اندیشه انتزاع میشود؛ ولی با صورتی
که حاوی ویژگیهای خاص و متمایز از انواع دیگر است (یعنی مفهوم جزئی) ،تقابل دارد
(جزئی جانب سلب کلی است) .ازنظر هگل ،کلی انتزاعی همان صورت عقلی فینفسه
است که فقط با حذف و رفع ویژگیهای خاص هر فرد ،و ایجاب وصف مشترک هر فرد
استنتاج میشود؛ اما کلی انتزاعی ،مفهومی بیجان و مرده است .او در ملحقۀ  160از همین
کتاب نوشته:
در منطق فاهمه ما عادت کردهایم تا صورت معقول را بهمثابۀ صورت محض اندیشه و حتی دقیق-
تر ،همچون بازنمودی کلی تلقی کنیم؛ درحالی که این ،تفسیر ناچیزی از صورت معقول است که
بما هو امری مرده و تهی [از تعینات] و انتزاعی است . ...عکس این وضع را درواقع میتوان کامالا
گفت که صورت معقول ،منشأ کل حیات است؛ ضمن اینکه سراسر ،امری انضمامی است...؛
صورتی که هم سرشار از همۀ مضامین درون خویش است و هم خویش را از درون خود آزاد
میسازد؛ با این حال ،هرگاه ما از کلمۀ «انضمامی» ،آنچه را که فقط مضمون حسی دارد ،بفهمیم یا
بهطور کلی ،چیزی که بهنحو بیواسطه قابل درک است ،پس این صورت معقول را میتوان امری

انتزاعی خواند؛ زیرا صورت معقول بما هو اجازه نمیدهد تا با دستهای خویش ،آن را بهچنگ
آوریم .1در هر حال ،صورت معقول ،همچنان امری کامالا انضمامی است و دقیقاا بهدلیل اینکه آن،
حاوی [حوزۀ] وجود و ماهیت است ،داشتههای این دو حوزه [در صورت معقول] به وحدتی کامل
میرسند (.)Hegel, 1991, p. 236-237

کلی انضمامی در فرایند دیالکتیکی ،خویش را با مضامین و تعینات وجود و ماهیت ،و در
تقابل با امر جزئی و تعینات افراد خود تحقق میبخشد؛ به عبارت دیگر ،چون جزئی جانب
سلب یا نفی کلی است ،در تقابل با آن در مقولۀ فردیت ظهور مییابد .در اینجا باید به چند
نکته توجه کرد :نخست ،آنکه در منطق سنتی ،کلی و جزئی صرفاا مفاهیمی است که ازحیث
رتبه و طبقات منطقی مثل جنس نسبتبه نوع و نوع نسبتبه فصل ارزیابی و تعریف
میشود؛ از این روی ،ظرف عروض و اتصاف آنها در ذهن قلمداد میشود .این مفاهیم که
بهزعم هگل ،درونذات 2و فاقد محتوا هستند ،کلی منطقی محسوب میشوند .دوم ،اینکه
ازنظر هگل ،همۀ مقوالت در حوزههای وجود و ماهیت که درقلمرو صورت معقول به
وحدت میرسند ،بهنوعی کلی انضمامی هستند که از فرایند دیالکتیکی منتج شدهاند .سوم،
اینکه تحلیل مفهوم کلی بدون توجه به نسبت آن با مفهوم جزئی و فردی که درواقع ،آنات
سهگانۀ صورت معقول هستند ،ممکن نیست و بنابراین ،فهم کلی انضمامی ،وابسته به فهم
جزئی و فردی است .هگل میگوید:
آنجا که صورت معقول ،امری درونی است ،ازطریق فردیت ،خویش را بیرونی ساخته و قدم به
فعلیت میگذارد .نفس فردیت ،امری انتزاعی است و چنانچه مالحظه کردیم ،نسبت سلب با سالب
است که نسبتبه کلی و جزئی بیرونی نیست؛ بلکه فردیت در آنها باقی و ذاتی است و اینها
ازطریق فردیت مضمون یافته و یک مضمون و فرد میگردند (.)Hegel, 2010, p. 548

به عبارت دیگر ،فرد به خودی خود ،امری انتزاعی است و نسبتبه سالب خود که مفهومی
جزئی و کلی محسوب میشود ،بهصورت متعین و انضمامی درمیآید؛ پس استنتاج کلی
 .1احتماالا در اینجا هگل از نسبت میان کلمههای ( Begriffصورت معقول) و ( Griffenچنگزدن) بهره گرفته است.
2. Subjective

انضمامی ،حاصل حیث سلبی و نیز فرایند دیالکتیکی صور یادشده است که در فردیت
تحقق مییابد .این فرایند چنین است :فرد ،جانب سلب جزئی و جزئی -همانگونه که
گفتیم -جانب سلب کلی است و درعین حال ،فرد ،کلیت و جزئیت را دربر میگیرد؛
درنتیجه ،هگل به دو نوع کلی باور دارد :یکی کلی انتزاعی و دیگری کلی انضمامی .کلی
انتزاعی ،همان کلی باب ایساغوجی است؛ اما کلی انضمامی و بهتعبیر ابنسینا ماهیت
مخلوطه یا بشرط شیء ،بدون توجه به فرد تحقق نمییابد .هگل این تقسیمبندی را بهاعتبار
حرکت اندیشه یا حرکت دیالکتیکی مطرح کرده است؛ ولی اگر در ساحت علم منطق،
مقوالت که ازپس یکدیگر منتج میشوند ،به خودی خود ،کلی انضمامی هستند ،پس «دیگر
تقسیم کلی به انتزاعی و انضمامی ،بیمعنا خواهد بود .چنین نگرشی توسط برخی مفسرین وی مثل

برادلی ایراد شده است» ()Stern, 2006, p. 152-153؛ ولی حق این است که هگل به این
تقسیم توجه داشته و مقسم چنین تقسیمی ایده است که در کثرات ظهور یافته؛ پس کلی
انضمامی که حاصل حیث سلبی است ،فراتر از وصف کلیتی خواهد بود که نهتنها صدق بر
کثیر دارد؛ بلکه مشترک میان کثیر در فردیت تحقق مییابد .هگل برداشت خویش از کلی
انضمامی را در اندیشۀ دنس اسکاتس و سوارز یافته است (.)Hegel, 1896, p. 81
 .1-2کارکردهای کلی انضمامی

در بحث کارکرد منطقی (هستیشناختی) کلی انضمامی ،برسر نسبت آن با فردیت ،میان
مفسران اندیشههای هگل ،اختالفنظر وجود دارد و منشأ این اختالفنظر ،عبارات هگل در
بند  175از منطق صغیر و نیز در بخش یقین حسی پدیدارشناسی روح است .هگل در بند
یادشده گفته:
( )1اینکه موضوع [در احکام شخصی] فرد بما هو فرد ،امری کلی است )2( .در این نسبت ،فرد
فراتر از فردیت ارتقا مییابد .این بسط یک بسط بیرونی است؛ [فرد] بازتاب درون ذات است که با
آن در جزئیتی نامتعین آغاز میشود (یعنی در حکم جزئی که بهنحو بیواسطه ،همانطور که سلبی
است ،ایجابی نیز میباشد ،فرد ازحیث درون ،بخشپذیر است .از یک سو فرد نسبتبه خودش و

از سوی دیگر ،به غیر خودش نسبت دارد) )3( .برخی امور کلی هستند و از این رو ،جزئیت به
کلیت بسط مییابد .کلیت ازطریق فردیت موضوعی که کل شده ،تعین یافته است ( Hegel, 1991,

.)p. 252

در اینجا عبارات یادشده را بدین شرح واکاوی میکنیم:
الف) حکم ازنظر هگل ،صِرف تألیف موضوع و محمول نیست؛ بلکه در فرایند استنتاج
صور عقلی کشف میشود و به عبارت دیگر ،صور عقلی مثل فردیت حاصلشده از حکم
تمامیت ،جزئیت حاصلشده از حکم کثرت و کلیت حاصلشده از حکم وحدت ،صورت
معقول را تعین میبخشند .در احکام «گل رٌز سرخ است» یا «آویشن شفابخش است»،
موضوع ،فرد و محمول ،کلی است؛ اما چگونه گل رٌز یا آویشن به خودی خود ،کلی
انضمامی هستند؟ باری ،مقصود هگل از اینکه گفته« :فرد کلی است» ،ازحیث صورت عقلی
و صورت معقول است؛ زیرا وی فرد را حاصل تقابل جزئی و کلی انتزاعی میداند .درواقع،
فرد ،وضع مجامع کلیت و جزئیت است .در تفسیر برادلی و بوزانکه ،فرد مظهر صفات
متمایز ،حاوی وحدت در کثرت و یک کل یکپارچه است .استرن با ذکر بند یادشده نوشته:
اما دیدگاه هگل ،بیانگر آن نیست که اینهمانی در تمایز ،فرد را کلی میسازد . ...این نقلقول در
موضعی نیست که هگل دیدگاه ایدۀ باوران انگلیسی را که بر آن استناد کردهاند ،پذیرفته باشد. ...
حتی اگر دفاع از برادلی و شاید از بوزانکه ،مسیر این خطوط فکری را محکم سازد نیز باید این
ادعا که فرد بما هو فرد ،کلی انضمامی است ،مستدل شود (.)Stern, 2006, p. 147

ازنظر برادلی ،چون افراد در مجموعهای از نوع یا جنس مشترک قرار گرفتهاند ،با توجه به
اینکه همۀ افراد این مجموعه در انسانیت مشارکت دارند ،دارای نسبتی درونی و منسجم با
یکدیگرند و لذا افراد آن مجموعه به خودی خود ،کلی انضمامی هستند.
ب) ارتقایافتن فرد ،فراتر از فردیت خود ،نتیجۀ حرکت دیالکتیکی اندیشه است .مراد
هگل این است که تحققیافتن کلی انضمامی در فردیتی صورت میگیرد که هیچگاه درون
خود با جزئیت و کلیت در تقابل نیست؛ بلکه عامل وحدت آنها و درعین حال ،چیزی
فراتر از آندو است که همانا کلی انضمامی است .در مثال «گل رُز سرخ است» ،فقط این

گل سرخ نیست؛ بلکه میتوان گفت« :برخی گلها سرخ هستند»؛ یعنی درقالب حکم
«جزئی کلی است» .پیداست که گل رُز نسبتبه انواع گلهای دیگر که سرخ هستند،
ازحیث سرخفامی نسبت دارد؛ به بیان دیگر ،فرد درمقام فردیت از آن روی ،کلی محسوب
میشود که هم حاوی صفاتی است که آن را جزئیت میبخشند و هم حاوی نسبتی کلی
است که میتوان آن را به دیگر افراد آن کلی نسبت داد.
ج) مراد هگل از اینکه میگوید برخی امور کلی هستند و تحققیافتن آنها ازطریق فرد
حاصل میشود ،مشخصاا در احکام ضروری است که منتج از احکام بازتابی یا ماهوی
هستند .1بهزعم وی ،احکام ماهوی عبارت از احکامی هستند که محمول آنها از اوصاف
ذاتی موضوع است و لذا سلبشان موجب سلب کمّی موضوع آنها میشود؛ به دیگر سخن،
موضوع و محمول در یکدیگر بازتاب دارند« .سقراط فانی است» که درقالب حکم «فرد
کلی است» ،جانب سلب آن درقالب «جزئی کلی است» خواهد بود؛ زیرا بهنظر هگل ،جزئی
حتی ازحیث محتوا در تقابل با کلی قرار دارد .بهادعای وی میتوان از فرد سقراط بهعنوان
انسانی که متصف به وصف ذاتی فناست ،به این مسئله حکم داد که همۀ انسانها فانی
هستند؛ زیرا فنا وصف ضروری تمام افراد انسانی است و بنابراین ،فرد همان وصف کلیتی
را دارد که همۀ انسانهای دیگر دارند .پیداست که هگل به نحوۀ شکلگیری کلی انضمامی
در احکام منطقی توجه داشته و درنتیجه ،نخست استدالل مفسران از بند یادشده ،مبتنیبر
این مسئله است که فرد ،مجموعهای از ویژگیهایی محسوب میشود که بما هو ،کلی
انضمامی را تشکیل میدهند؛ یعنی به عبارتی ،فرد در شکلگیری احکام منطقی ،حاوی کلی
انتزاعی و جزئی است؛ اما «فرد ،چیزی بیشتر از یک مصداق و یا مثالی از کلیات نیست؛ یعنی
 .1هگل احکام را که منتج از یکدیگرند ،شامل چهار قسم دانسته است :نخست ،احکام وجودی (کیفی) که محمول
آنها از اوصاف عَرَضی و مندرج در موضوع است :گل رُز سرخ است؛ دوم ،احکام بازتابی که محمول آنها جنبۀ
ادغامی با موضوع دارد؛ سوم ،احکام ضروری که کلیت نهفته در آنها برای موضوع ضرورت دارد؛ چنانکه جنس برای
انواع خود ،کلیتی ضروری است؛ چهارم ،احکام مبتنیبر صورت معقول که ازحیث جهت هستند و در آنها میان
موضوع و محمول ،وحدت تامّ برقرار است.

هیچ فرد محضی وجود ندارد» .دوم ،اینکه هگل درصدد توضیح و تبیین استنتاجی کلیات
جوهری است که ارسطو نیز تحققیافتن آن را در افراد میدانست؛ لذا هگل نیز درمقابل
افالطون ،تحققیافتن کلیات جوهری را فراتر از افراد نپذیرفته است؛ «اما کلیات جوهری که
ماهیت فرد بما هو فرد را قوام میدهند ،نهفقط بهنحو انتزاعی وجود ندارند؛ بلکه فقط ازطریق
کلیات ویژه جزئیت یافته و بنابراین ،در صورت افراد مصداق مییابند» ( Stern, 2006, p.

.)157
مستند دیگری که مفسران اندیشههای هگل و بهویژه ایدهباوران انگلیسیتبار به آن استشهاد
کردهاند ،سخنان وی در بخش یقین حسی پدیدارشناسی روح است:
پس تقریر «اکنونی» ،خود جهشی است که بیان میکند «اکنونی» درحقیقت وجود دارد؛ یعنی
حاصل یا کثرتی از اکنونهایی است که با یکدیگر جمع شدهاند .این تقریر تجربه آموختهای است
که «اکنون» ،امری کلی است .به همین صورت ،تقریر از «اینجایی» که درواقع ،این «اینجایی» نیست؛
بلکه قبل و پیش و باال و پایین است و.)Hegel, 1977, p. 64-65( ...

به بیان دیگر ،سخن هگل ناظر بر این است که اگر هر اینجایی و هر اکنونی قابل تقسیم به
افراد اینجایی و اکنونی باشد ،یقین حسی نمیتواند مدعی فهمی جامع درپرتو فردی خاص
با آنات زمانی و مکانیاش شود .پیداست که هگل و مفسران اندیشههای وی به کارکرد
معرفتی کلی انضمامی التفات داشتهاند؛ بهگونهای که در پدیدارشناسی آگاهی ،کلی انضمامی
نقش مهمی ایفا میکند .در فرایند آگاهی ،حتی در بیواسطهترین مراحل شناخت ،یعنی
یقین حسی ،آگاهی بهپشتوانۀ کلی انضمامی تعین مییابد .شیء محسوس تا وقتی متعلق
شناخت واقع نشده ،همانا در مرحلۀ ذات فینفسه وجود دارد؛ ولی در مرحلۀ شناخت،
یقین حسی توسط این «اینجایی» و «اکنونی» که امور کلی باواسطه هستند ،حاصل میشود و
حتی «من» بهمثابۀ فاعل شناسا درپرتو «منِ کلی» به یقین حسی دست مییابد .در این
مرحله ،هر چیزی درمقابل غیرخود قرار میگیرد و آن را در خود منحل میکند و ازنظر
هگل ،این امر در مرتبۀ عقل دیالکتیکی تحقق مییابد.

هگل دو مرتبۀ متفاوت از عقل را متمایز ساخته .درست همانگونه که فاهمه عموماا تمایل دارد تا
چیزی را مستقل از عقل فرض کند ،عقل دیالکتیکی نیز تمایل دارد تا چیزی را مجزا از عقل
ایجابی فرض کند .عقل دیالکتیکی چون کارکرد آن درجهت انحالل تعینات متناهی است ،میتوان
آن را عقل سلبی نامید .عقل ایجابی [درمقابل ]،برای بازسازی این تعینات است؛ ولی حقیقت عقل،
روح است که بهمثابۀ عالیتر از آن دو ،عقل مُدرِک 1یا فهم معقول 2میباشد ( Rosen, 2014, p.

.)33-34

در مرتبۀ عقلِ دیالکتیکی ،کلی محض در وضع مقابل خود ،یعنی جزئی نفی و سلب
میشود و سپس به «منِ کلی» که کلی انضمامی است ،دست مییابد .ازحیث تکوینی و
پدیدارشناختی ،آگاهی درسطح شعور از «منِ» خاص که تابع امیال خود و غیرخود است ،به
مرتبهای از شعور که امر کلی است ،نایل میشود .چنین شعوری در «منِ کلی» که وضع
مجامع «منِ محض» و «منِ جزئی» است ،آشکار میشود و این آشکارگی ،3خاصیت عقل
است .ظهور چنین عقلی در فاعل شناسا و آگاهی انسان رخ میدهد و از این روی ،همه
چیز در جهان ،قابل بازگشت به عقل و فاعل شناساست؛ چنانکه گویی فقط معانیِ ذهن
فاعلی شناسا مقوِّم جهان و عامل معقولیت آن است؛ بنابراین ،کلی انضمامی ازنظر هگل،
همان ربط معقول با محسوس و به عبارت دیگر ،فردیت تمامیتیافته بهزعم وی است .در
کاربرد کالمی ،کلی انضمامی ،تحقق ایدۀ مطلق در ذهن خداست و همراه با خدا روح
مطلق قلمداد میشود .بهعقیدۀ او خدا درحکم جوهر و ذاتی است در أعراض و کلی در
جزئی بهمثابۀ وحدتی است در کثرت .حضور همهجایی 4خدا در جهان از این جهت است

که ازقِبَل مقوالت منطق ،جهان شکل گرفته است .هگل در بخش نخست از درسگفتارهای
فلسفۀ دین ،موضوع فلسفه و دین را همانا خدا و مطلق دانسته و باور به چنین خدایی را در
وهلۀ نخست ،امری انتزاعی بهشمار آورده است؛ یعنی تا آنجا که خدا بهمثابۀ امری:
1. Verstandige Vernunft
2. Vernunftiger Verstand
3. Erscheinuns
4. Omnipresent

کلی است ،ازمنظر ظهور و بسط خویش موجودی ساکن در خود و در وحدت مطلق با خود است.
اگر ما از خدایی سخن میگوییم که در وجود خویش ساکن و پنهان است ،ما در کاربرد چنین
تعبیری به بسط و ظهوری که انتظار وقوعش را داریم ،میاندیشیم (.)Hegel, 1895, p. 91

بهباور وی ،تحقق مطلق در منطق صورت معقول از آنات سهگانۀ کلیت ،جزئیت و فردیت
استنتاج میشود و تحقق آگاهی دینی دربارۀ خدا با آنات یادشده ،متناظر با آن است .آگاهی
از مطلق در آن کلیت ،فقط آگاهی از خدایی انتزاعی بهمثابۀ موجودی یگانه ،قائم به خویش
و جوهری محض ،درونذات و نامتناهی است که در جهان تعین نیافته و موجودی زنده و
سرشار از محتوا نیست .در این مرحله ،دین به مفهوم کلی آن ،همان تصور کلی خداست
که درقلمرو دین و آیینی محض مفهوم دارد .در مرحله و آنِ جزئیت ،ذهن خدا درمقابل
ذهن آدمی قرار میگیرد و در این تقابل ،آدمی هنگام تصور خدا میان خود و او ،یعنی میان
متناهی و نامتناهی ،مرز و حائلی قرار میدهد .درواقع ،خدا بهمثابۀ موضوع و عین اٌبژه قرار
میگیرد و بهتعبیر استیس ،در این مرحله ،آدمی مرتکب گناه و شقاوت میشود (استیس،
 ،1357ص)680 .؛ ولی در آنِ فردیت که بازگشت جزئیت به کلیت صورت میگیرد ،آدمی
با خدا نسبتی یگانه مییابد و درواقع ،مفهوم پرستش و عبادت محقق میشود؛ یعنی متناهی
به نامتناهی بازمیگردد و ازحیث معرفتی ،آدمی بهمثابۀ روح از خود آگاه و به درک مطلق
نایل میشود .هگل گفته:
دین روحی است که خویش را در آگاهی تحقق میبخشد؛ پس هر تحققی نسبتی است که در آن،
دو جنبه لحاظ میشود :ارتقای وجود آدمی به خدا ،آگاهی به خود آگاهی از خدا و آگاهی روح
است و این روح خویش را در آگاهی تحقق میبخشد؛ پس نخستین مرحلۀ ایده ،وحدتی
جوهرین ،کلی فینفسه و لنفسه ،و روحی مطلق بدون هیچ تعینی است .دومین مرحله درکنار
مرحلۀ نخست ،دقیقاا مرحلۀ قرابت یا نسبتی خوانده میشود که خارج از این وحدت است .این
نسبت را میتوان ارتقای وجود آدمی به خدا نامید؛ چراکه وجود آدمی و خدا بهنحو متمایزی با
یکدیگر نسبت دارند . ...مرحلۀ سوم ،رفع وضع مقابل فاعل شناسا (سوژه) و خدا ،رفع جدایی و
دورافتادگی فاعل شناسا از خداست .تأثیر آن چنین است که وجود آدمی باطناا خدا را احساس

کرده و میشناسد؛ چنانچه در آگاهی درونذاتی ،فاعل شناسا خویش را به خدا ارتقا داده و آرامش
و لذت را به خویش بخشیده و همانگونه که در فحوای متالّهین بیان شده ،خرسند است که در
قلب خویش خدایی دارد که با او یگانه و مشمول لطف الهی شده است (Hegel, 1995, p. 178-
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بنابراین ،ازنظر وی ،کاربرد کالمیِ کلی انضمامی فقط در دین مسیحیت تحقق یافته است.
وقتی هگل ازحیث تاریخی ،مراحل آگاهی دینی را تحلیل میکند ،مرحلۀ فردیت را محل
التقای آگاهی آدمی و خدا میداند و درواقع ،در این مرحله ،شناخت عقالنی از خدا ممکن
میشود؛ ولی او بهخوبی میدانسته که الهیات مسیحی بهشکل مرسوم آن فقط با احساس و
ایمان آدمی مرتبط است و از این روی ،پاسخگوی معضالت عصر جدید نیست که در آن،
خدا فقط بهمثابۀ جوهری مطلق ،نامتناهی و لطیف در دوردست ،فقط نظارهگر عالم است.
هگل در کارکرد کالمی ،کلی انضمامی را در فردیت آدمی دانسته که قادر به احتجاج
عقالنی خدا و دین مطلقی همچون مسیحیت است که فراتر از زبان تمثیلی یا استعاری،
بهرهای دیگر از مطلق دارد.
 .3وجوه مشترک و متمایز هگل و ابنسینا

همانگونه که گفتیم ،ازنظر هگل ،کلی انضمامی درسطح صورت معقول تعین مییابد؛
درحالی که بهاعتقاد ابنسینا کلی طبیعی درسطح ماهیت تبیین میشود؛ البته چون هگل و
ابنسینا ،هردو متأثر از اندیشۀ منطقی ارسطو بودهاند ،مفهوم انتزاعی کلی را بهمثابۀ معقول
ثانی منطقی پذیرفته و ازحیث تحقق عینی ،وجود کلی را منضم در افراد و همراه با آنان
دانستهاند؛ اما نمیتوان گفت کلی انضمامی هگل ،همان کلی طبیعی ابنسیناست؛ زیرا کلی
طبیعی فینفسه ،حیث سلبی دارد؛ درحالی که کلی انضمامی بهسبب تعینیافتن در فردیت،
حیث ایجابی پیدا کرده است؛ به عبارت دیگر ،کلی طبیعی ،ماهیتی البشرط از همۀ قیود و
شروط دارد که حتی ازحیث سلبیت نیز خالی است؛ بهعالوه نمیتوان در تحلیل کلی
انضمامی ،نشانی از ماهیتی یافت که «ال علی التعین» باشد؛ زیرا کلی انضمامی ،همان فردیتی

است که مظهر و نتیجۀ وضع مجامع کلی محض (انتزاعی) و جزئی محسوب میشود و
براساس بیان حکمت سینوی ،ماهیت مخلوطه و بشرط شیء است .هگل از یک سو ،به
کلی قبلاز کثرت افالطونی باور دارد که از قبل ،همان «ایده» بوده و بهنحو انتزاعی در
اندیشه شکل گرفته و از سویی کامالا خود را از اندیشۀ افالطون رهایی بخشیده و کلی
قبلاز کثرت را فقط درحد مفهوم انتزاعی اندیشه ،بیمحتوا دانسته است؛ ولی در صیرورت
و حرکت اندیشه در فراشد از حوزۀ وجود و ماهیت تعین میشود و بنابراین ،درتعین-
یافتگی ،1مفهوم کلی در کثرت و پساز کثرت مقوالت منتج میشود؛ یعنی بهزبان هگل،
کلی انضمامی ضمن اینکه حاوی مقوالت و حافظ مقوالت پیشین است ،رافع مقوالت کثیر
نیز محسوب میشود .2درواقع ،کلی «ایده» درسطح صورت معقول به کمال میرسد؛ ولی
درسطح مقوالت وجود و ماهیت ،فقط متعلق فاهمه خواهد بود؛ بنابراین ،کلی انضمامی به-
زعم هگل ،حاصل نسبت استنتاجی عقل نظری است؛ نه حاصل انتزاع صرف .بهباور
نگارندگان ،نظریۀ تجرید یا انتزاع ابنسینا دربارۀ کلی طبیعی ازنظر هگل ،تنها درسطح
فاهمه 3خواهد بود؛ نه درسطح عقل4؛ ولی ابنسینا در تحقق کلی طبیعی ،کامالا فراتر از
نظریۀ انتزاع رفته است؛ زیرا حقیقت انسانیت از دو حال خارج نیست :یا در خارج بهشکل
فرد یا تشخص خاص موجود است که در این صورت نباید بر بیشتر از یک فرد حمل شود
و این امر نیز خالف دریافت ما از کلی طبیعی خواهد بود؛ یا معنای موجود در خارج،
تشخص فردی ندارد و فقط یک طبیعت نامحسوس و معقول است که در خارج ،مانند
دیگر محسوسات عینیت مییابد و بنابراین ،حقیقت چنین طبیعتی فراتر از امر محسوس
خواهد بود .با این فرض که علم منطق هگل ،همانا استنتاج و ثبوت مقوالت پیشاز خلقت
جهان هست (یعنی مقوالت ،برساختۀ ذهن یا روح مطلقی بودهاند) ،باید کلی انضمامی،

1. Bestimmbar

 .2این تعبیر به اصطالح  Aufhebungدر زبان هگل اشاره میکند که بهمعنای رفع و حفظ چیزی است.
3. Verstand
4. Vernunft

حقیقتی معقول باشد که هم ازحیث معرفتی و هم ازمنظر هستیشناختی ،متعلق ادراک و
مخلوق آن ذهن متعالی است؛ ولی اندیشۀ کلی ازدیدگاه هگل ،مبتنیبر قاعدۀ استنتاج کثیر
از واحد است که ابنسینا کامالا با آن مخالف بوده؛ زیرا چنانکه گفتیم ،بهباور وی ،از امر
واحد بما هو واحد ،امر کثیر صادر نمیشود و به دیگر سخن ،تحققیافتن کثرت از امر
واحد و تحققیافتن وحدت در کثرت ،محال است؛ ولی ازدیدگاه هگل ،مفهوم صدور بی-
معناست و نسبت کلی با افراد خود را میتوان همچون نسبت أب با أبنا دانست .چنین
آموزهای بیشتر ،وامدار نگرش افالطونی است .از طرفی اگر کلی طبیعی بهصورت واحد و
کفیه در همۀ افراد خود ،همچون حقیقتی واحد حضور داشته باشد ،یا باید از وحدت
مشتر ٌ
و حقیقت واحدۀ کلی طبیعی صرفنظر کرد ،یا آن را صرفاا مفهومی ذهنی دانست و یا آن
را همچون صور افالطونی در جهانی دیگر لحاظ کرد.
بهباور نگارندگان ،در واکاوی کلی طبیعی ،این ابهام وجود دارد که تحقق عینی آن نزد
ابنسینا هرچند ازحیث اثباتی ،امری معقول است ،ازجهت ثبوتی ،خارج از شقوق یادشده
نخواهد بود؛ درمقابل ،هگل مدعی وحدت حیث اثباتی و ثبوتی کلی انضمامی بوده و
توصیف وی از آن که در افراد تعین یافته نیز محل تأمل است؛ زیرا این سؤال مطرح می-
شود که این افرادی که ازناحیۀ اندیشه استنتاج شدهاند ،با توجه به تعینات عقل نظری ،چه
هستند .بهنظر میرسد وی درنهایت ،در دام مفهومگرایی 1گرفتار شده باشد؛ همچنین با
تفسیری خوشبینانه میتوانیم به اندیشۀ موجودی مطلق و متعالی تمسک جوییم که بهمثابۀ
حقیقتی واحد در افراد و اعیان جلوهگر شده است؛ لذا کلی ازحیث ثبوتی و اثباتی ،ساحتی
مجزا نیست؛ بلکه در مراتب و تعینات هستی آشکار 2میشود .ازدیدگاه هگل ،عقل ایجابی
همان روحی است که فراتر از مفهوم نوس یا لوگوس ،هم از خویشتن آگاهی مییابد و هم
مُدرِک کلی انضمامی است .درواقع ،روح یا عقل ایجابی با کسب شناخت دربارۀ کلی
انضمامی ،از خود آگاه میشود« .چون تعینات اندیشه بهواقع در نفس حضور دارند ،از این رو،
1. Conceptualism
2. Erscheinung

مبنای عقالنی 1اشیا مبنای عقالنی نفس است» ( .)Ferrarin, 2010, p. 311هگل مفهوم جلوه
و آشکارگی را از تمثیل نور بهمثابۀ حالتی ماندگار ،2از رسالۀ نفس 3ارسطو درخصوص
عقل 4برگرفته و این آشکارگی بهنحوی است که کلی انضمامی در طبیعت و سپس در روح
تجلی مییابد .ابنسینا نیز در نمط سوم از مراتب عقول چهارگانه در آیۀ نور ،بیانی تمثیلی
با این مضمون دارد که عقل هیوالیی بهمثابۀ چراغدانی دارای ظرفیت روشنایی است .ازنظر
او عقل بالملکه ،درخت زیتون و عقل بالفعل ،همانا مصباح است که نور را منعکس و
آشکار میکند و عقل فعال نیز همانا آتش است که توسط آن ،همه چیز روشن و معقول
میشود؛ ولی برحسب نظریۀ انتزاع ابنسینا ،صورت انطباعی کلی در عقل ،متمایز از خود
عقل است و بنابراین ،وحدت عاقل و معقول نزد وی بیمعنا خواهد بود؛ هرچند وجه
مشابهت اندیشۀ ابنسینا و هگل را در چگونگی ادراک کلی میتوان یافت که در نفس ناطقه
بهصورت بالقوه حضور دارد و توسط عقل فعال به فعلیت میرسد؛ درصورتی که هگل
اتحاد عاقل و معقول ،و حمل کلی انضمامی بر افراد را درنهایت ،براساس نظریۀ وحدت
ضدین توجیه کرده؛ ولی ابنسینا مالک حمل را در امری خارج از ماهیت کلی دانسته است.
تأکید هگل بر حرکت دیالکتیکی عقل که آگاهی از جهان را به آگاهی از خویشتن منتج
کرده ،بیانگر حرکت اشتدادی اندیشه است که گوهر عقل را شکل داده و این خصیصه در
حکمت سینوی ،جایگاهی ندارد .در اندیشۀ ابنسینا وحدت نفس بهمثابۀ مُدرِک کلی،
براساس نظریۀ جوهری ماده و صورت تبیین میشود؛ درحالی که نفس نزد هگل از رهیافت
تقابل میان حوزۀ وجود و ماهیت به وحدت میرسد و درواقع با کلی انضمامی تشخص
مییابد و مساوق میشود؛ به بیان دیگر ،نفس در اطوار و مراتب خویش ،چیزی جز کلی
انضمامی نیست و از این روی میتوان گفت جهات صدق و حیثیات آندو یکی است.

1. logōs
2. Hexis
3. De Anima
4. Nous/νοus

باری ،جایگاه کلی نزد این دو متفکر ،متفاوت است .در پایان ،ذکر این نکته الزم است که
نمیتوان بدون ابهام ،ازمنظر واقعگرایی ،کلی طبیعی و کلی انضمامی را بررسی کرد.
نتیجهگیری

براساس آنچه در این مقاله گفتیم:
الف) در کارکرد هستیشناختی ،کلی طبیعی و کلی انضمامی هگل ،ربط میان عالم
محسوس با عالم معقول را ازطریق نظریۀ وحدت ضدین توجیه میکنند؛ ولی ابنسینا
ازطریق نظریۀ تجرید ،آن را توجیه کرده است.
ب) ابنسینا فراتر از نظریۀ تجرید در کارکرد معرفتی ،کلی طبیعی را صورتی معقول
دانسته است که عقل آن را بدون کمک ادوات حسی از حقایق مثالی و از خزانۀ عقل کسب
میکند؛ بهگونهای که قوۀ عاقله در مراتب ادراکی ،مستقل و مجزا از عوارض مادّی است.
هگل نیز عقل ایجابی یا روح را بهمثابۀ مُدرِک کلی انضمامی دانسته است؛ بهگونهای که
عاقل و معقول به وحدتی کامل میرسند و بنابراین ،نفس نزد هگل با ادراک کلی انضمامی
تعین مییابد و به وحدت میرسد؛ درحالی که ازنظر ابنسینا جوهری مجزا از مُدرَکات
خود است.
ج) ابنسینا در کارکرد کالمی ،علم حق -تعالی -به جزئیات را بهنحو کلی ،یعنی علم به
طبایع منضم به عوارض بیرونی یا علم به اسباب و علل تامّه دانسته؛ ولی علم او بدان
معناست که صور مرتسمه نزد وی از لوازم ذاتش هستند و اتصاف ذات او به صور علمی
است؛ نه اینکه ذات حق ،متأثر از معلومات او باشد .ازدیدگاه هگل ،تحقق کلی انضمامی به
مطلق میانجامد؛ یعنی روح چون از خود آگاه است ،از جهان نیز آگاه خواهد شد .درواقع،
خدا جوهر و ذاتی است که در اعراض ،کلی در جزئی یا وحدت در کثرت محسوب می-
شود .در مرحلۀ کلی انضمامی ،آدمی با خدا نسبتی یگانه مییابد و ازحیث معرفتی ،قادر به
احتجاج عقالنی از او خواهد بود.

د) در اندیشۀ هگل ،کلی انتزاعی ،همان کلی منطقی است و کلی انضمامی را میتوان
کلی عقلی نامید؛ زیرا کلی انضمامی همواره در عقل تمامیت مییابد؛ چنانکه کلی عقلی،
همان کلی طبیعی است که در ذهن ،مقید به قید عام میشود.
ه) ابنسینا بهرغم نقد نظریۀ صور افالطونی فراتر از نظریۀ تجرید ،کلی طبیعی را
حقیقتی واحد دانسته که ضمن اشتراک در افراد خود ،طبیعتی مستقل و برتر از افراد خویش
است .چنین نگرشی با تمثیل نور ،وی را به نظریۀ صور افالطونی نزدیک میکند؛ چنانکه
هگل در مراتب عقل از چنین تمثیلی در آشکارگی کلی انضمامی در طبیعت و روح بهره
گرفته است.
و) کلی طبیعی و کلی انضمامی در افراد تعین مییابند؛ اما تحقق عینی آنها محل تأمل
و ابهام است؛ چون کلی انضمامی توسط اندیشه استنتاج میشود و درواقع از تعینات عقل
نظری محسوب میشود ،در این صورت ،هگل در ورطۀ مفهومگرایی افتاده؛ چنانکه کلی
طبیعی که بهمثابۀ ماهیت البشرطی است ،نحوۀ تحقق خارجی آن بدون توجه به نظریۀ
اصالت وجود ،قابل احتجاج نیست.
ز) در حکمت سینوی ،نسبت کلی طبیعی با افراد خود ،نسبت آبا به أبنا یا نسبت کثیر به
کثیر است؛ درحالی که بهعقیدۀ هگل ،نسبت کلی انضمامی با افراد خود ،نسبت أب با أبنا یا
نسبت واحد با کثیر است .این دیدگاه بیتردید ،حاصل فرایند استنتاجی -قیاسی بوده که
درپرتو نظریۀ وحدت ضدین تبیین شده است و درعین حال ،در آن بر وحدت بعداز کثرت
تأکید میشود.
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