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 ادراك كلي از منظر
و عالمه طباطباييأصدرالمت �لهين

 ابوالحسن غفاري�

 چكيده
و چگونگي در ترين مباحث معرفت گيري آنها از مهمشكلبحث از مفاهيم كلي شناسي است. مالصدرا

اين بحث بر خالف نحوه حصول مفاهيم جزئي، حصول مفهوم كلي را محصول خالقيت نفس 

مي نمي و مشاهده عقول . اين نظريه مورد باشد داند، بلكه معتقد است ناشي از اشتداد جوهري نفس

با پذيرش اصول فلسفه�متعاليه است؛ ولي عالمه طباطباييپذيرش بيشتر حكماي پيرو حكمت 

و در صدد مالصدرا مناقشاني بر مالصدرا دراين و ارباب انواع دارد باره از جمله در مسئله عقول عرضي

است با انتقال مسئله از عقول عرضي به عقول طولي، هندسه معرفتي صدرالمتألهين را تكميل نمايد. در 

و نظريات مهم درباره چگونگي شكله به نحلهاين مقاله از اشار و ها گيري مفاهيم كلي، به تحليل

و عالمه طباطبايي مي�مقايسه نظر صدرالمتألهين  شود. پرداخته

.كلي، ادراك، نفس، مالصدرا، عالمه طباطبايي:واژگان كليدي

�
و انديشه اسالمي  dr.ghafari.ah@gmail.com.استاديار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ

10/3/96تاريخ تأييد:15/9/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه
اس باره نحوه شكلنظر غالب در تصور توسط حواست كه اين گيري تصور جزئي آن

مي از اشيا و با شيء خارجي منطبق عالم نفس مالصدراولي در نظر؛شود گرفته شده

و باري نفس است ازشبيه خالق شيرو نفس پس از رؤ اين؛ درءيت بيروني شبيه آن را

ص1382(صدرالدين شيرازي، آفريند صقع ذات خود مي مفهوم كلي نيز . او در تببين)25،

بهاز حكماي مشا به سينا ابنويژه ء، و نزديك شده است. به عقيده افالطونفاصله گرفته

در مالصدرانگارنده  ميباره مفاهيم جزئآنچه ، نيستثير هيچ متفكريتأ، تحتگويدي

در، متأثر است.هاي ديني كه بر خالقيت نفس اشاره دارند بلكه از آموزه باره اين بحث

مي ادعا مقاله جداگانه و مقصود ماستآ.طلبد اي ، اين است كه مفاهيم نچه در اينجا مراد

دو دست آمده كلي چگونه به د؟انر عالم خارج منطبقبر چه چيزي

سقراطيان اين حكما مطرح بوده است. در ميان پيشاين پرسش از ديرباز در ميان

و رگياسگ) از شاگردان 365-445 حدود Antisthenes( آنتيس تنسراپرسش 

ها مطرح شد. او به دليل اينكه پاسخ روشني گذار مكتب كلبيان يا سينيكو بنيان سقراط

و به گزارش،به اين پرسش نيافت او كلي را درواقع نام افالطونمنكر مفاهيم كلي شد

ج1380(افالطون، اي از در اشيا دانست واحدي براي دسته صص3، -1633و 1422-1423،

و آن را سخني ابلهانه توصيف نيز همين گزارش ارسطو.)1634 را در متافيزيك آورده

ص1377(ارسطو، كرده است كه؛)188، با اين حال در كتاب هشتم همان اثر جايي

و تعريف يك چيز دارد اي به صورت اشاره مسئله اشاره كرده، به دشواري،هاي جوهري

به از اين جهت تا اندازه ص دهدمي آنتيس تنساي حق را را تنسبنابراين؛)270(همان،

، ارسطو، افالطون، سقراطتوان نخستين نوميناليست دانست. در مقابل نظريه او، نظر مي

و بسياري از حكما قرار دارد كه با ديدگاه خاصي كه درباره كلي مالصدرا، سينا ابن

مي يك نام نمي كدام آن را صرفاً هيچ،دارند اساس دانند كه بر دانند، بلكه حقيقتي

بندي كلي به توان ادعا كرد كه ريشه تقسيم فلسفه آنها داراي تبيين خاصي است. مي

 ) از همين جاست. Coceptualism(هاو اصالت مفهوميهارئاليست ها،نوميناليست
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 افالطونالف)
او؛گيرد ها قرار مي رئاليستوجز افالطونبندي گفته شد در تقسيم ازليكزيرا را هم

و مفاهيم جزئي را مغشوش حيث  و هم از حيث اپيستمولوژيك اصل دانسته انتولوژيك

ميبه عقيده او داند.و غيرمعتبر مي ما گرچه عالم محسوس مفاهيم جزئييزابإتواند

ما،باشد ازيزابإولي و كه عالم هستي نيز آنجامفاهيم كلي در عالم محسوس نيست

و طبيعيت خالصه الزاماً و مفارقي نميدر جهان محسوس شود، بنابراين عالمي معقول

مياز آن به آيدوس يا عالم ايده افالطونوجود دارد كه  ج1380(افالطون، برد ها نام ،1،

از.)507ص و مفهوم كلي و مرجع عيني مفاهيم كلي است اين نشئه ظرف تحقق كليات

مي روي و به جهت گرفت مشاهده آن حقايق به دست به عينيت كلي افالطونكه اينآيد

(،در عالم خارج معتقد بود ئاليسم افالطوني زيرا ايد؛شد) خوانده ميRealistرئاليست

و با ايددر او.ليسم آلمان فرق داردئاواقع رئاليسم بوده با،به عقيده كلي در عالم مثال

و بساطت موجود بوده اين حقايق با جزئياتي.آميخته با كثرات نيست،وصف وحدت

در،عالم محسوس وجود دارند كه در و هر فردي از افراد موجود و ارتباط داشته  نسبت

امطبيعت بهره و ارتباط دقيقاً به چه صورت اي از حقايق كلي دارند، ا اينكه اين نسبت

و قاطعي ندارد افالطون.از نقاط مبهم فلسفه اوست،است ؛ در اين باره بيان مشخص

مشبه گاهي اين ارتباط را و بهرهصورت (اركت و گاهي بهParticipationمندي نحو)

ج شباهت بيان كرده است ج 132، بند3(همان،  . او خود اذعان كرده است،)212، بند1و

).133، بند3ج،(همان روستهتبيين وي درباره نحوه ارتباط با اشكال روب

 ارسطوب)
به ارسطوبه عقيده و مستقل از ذهن وجود كلي ندارد؛ در عين عنوان حقيقت عيني

ميحال اساس عيني در صورت  دهند را داراهاي جوهري كه از اشياي جزئي خبر

براست به. از»Concept«عنوان اين اساس مفهوم كلي در ذهن وجود دارد نه خارج

و هم وجود عالم مثا در نحوه شكل، همارسطواشيا.   افالطونل با گيري مفهوم كلي
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و معتقد است ايده (ها يا صورتمخالف بوده ) در عالمي به نام عالم Formsهاي ذهني

و در ضمن هر فرد وجود دارند. در به ارسطوواقع سخن مثل قرار ندارند، بلكه در اشيا

و صورت بر دومي تمايز بين ماده گردد. به عقيدة وي افراد موجود در عالم خارج از

و كه اند؛صورت تشكيل شده حيث ماده  حيث صورت در هر فرد حيث مثالي اوست

هر،اين حيث كلي كه همان صورت است عقل فعال در فرد ايجاد كرده است. در ضمن

و تقشير فردي وجود دارد كه نفس صورت خارجي را مي و پس از تجريد گيرد

و بدينخصوصيات خارجي، خصوصيات مادة ذهني را به او مي ب صورت ترتي دهد

و ادراك جزئي حاصل مي شود، سپس جريان شيء به صورت ماده ذهني تحقق يافته

و ماده ذهني نيز از آن حذف شده، صورت محض باقي  و انتزاع ادامه يافته تجريد

مي،ماند، اين مرتبه كه مرتبه تعقل است مي  يابد.صورت بدون ماده تحقق

 سينا ابنج)
و دقيق در از نحوه حصول كلي ارسطوتبيين مي سينا ابنبه شكل روشن شود. ديده

و معرفت قبلي براي نفس قائل ارسطونيز همانند سينا ابن آغاز معرفت را حس دانسته

شي سينا ابننيست؛  ميءمعتقد است سپس صور،يابد ابتدا در حواس انسان تحقق

و مي حسي به مرتبه خيال ص1404سينا، ابن( يابند پس از آن به مرتبه عقل ارتقا ،166(.

و سينا ابندر عين حال و تجريد توجيه كرده و تقشير در كلي را از طريق دريافت حسي

و اشراق تاكيد دارد و بر خالف ادراك صور معقول از ناحيه عقل فعال به نظريه افاضه

مي افالطون از چراكه؛داند نه تذكرادراك را امر تأسيسي بدن اساساً به وجود نفس پيش

و آوردن ادراك حسي، دست اعتقاد ندارد. در نظر او نفس براي به سپس ادراك خيالي

و آالت بدني استفاده مي و از بدن وعقلي ابتدا از حس آغاز كردن پس از سپري كند

و خيالي به سوي دستيابي به ادراك عقلي پيش مي درواقع.رودمرحله ادراك حسي

و ذاكره وارد كردههاي نفس با ياري حواس صورت و معاني جزئي را به مصوره ،خيالي

و تصرف در اين صورتسپس با بهره و مفكره به دخل ميگيري از قوه وهم  پردازد؛ها
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و انتزاع صورت آن و اشراق صورتگاه با تجريد از ها زمينه را براي افاضه هاي عقلي

و زيرا همواره معاني مجرد؛نمايد سوي عقل فعال فراهم مي و كلي با معاني مادي

و رابطه كلي به افراد را مثل نسبت پدران به جزئي مناسبت دارند. او كيفيت نسبت

ص1376سينا،(ابنداند نه نسبت پدر واحد به فرزندانمي فرزندان كه؛)315، يعني كلي

در ضمن افراد است، كلي طبيعي البشرط از قيد كليت،برنداز آن به كلي طبيعي نام مي

درو جزئيت است؛ لذا مي و خارج با وصف جزئيت تواند در ذهن با صفت كليت

اي است كه با تحقق يك فرد نيز محقق واقع كلي طبيعي حقيقت نوعيهموجود شود. در

به اين حقيقت اشاره دارد كه پدرداشتن مثالً به معناي اين نيست سينا ابنسخن.شودمي

مي افالطونه كه نظري چنان؛كه همه يك پدر دارند است رساند، بلكه به اين معنهمين را

هر فردي نيز سينا ابنبه عقيده.كه هر شخصي پدر خود را دارد نه پدر ديگران را

برد كه موجود به وجود صورت خود را دارد كه از آن صورت به كلي طبيعي نام مي

 افراد در عالم خارج است. 

حتي،ترين مباحث متفكران آن دوره بودكليات از جدي مسئلهوسطي در دورة قرون

بهسب ، در ارسطون آثار از مفسرا بوئيسيوس هاي زيادي گرديد.آمدن كشمكشوجودب

در.را پذيرفت ارسطونظر،مبحث كليات ، ويليام اوكاميعالوه بر او جريان كليات

شد آبالرد، گيوم دوشامپو  مپوگيوم دوشاولي افرادي مثل؛و ديگران با جديت دنبال

در روسلينم) كه شاگرد 1070-1120(  افالطونكليات بود، طرفدار مسئلهو مخالف او

و به وجود كلي در عالم عيني معتقد شد ع.شده قيده وي كلي در هر موجود جزئي به

به بدين.طوركامل موجود است به طورذاتي صاحب كلي انسان ترتيب تمام آدميان

شد،را رها كرده اواخر عمر اين نظريهوي در.هستند  به نظر ارسطويي نزديك

ص1382(ايلخاني، ،219(.�

�
از دوشامپوترين بيان كه در در معتدل وجود دارد، معتقدند كلي در ذهن است؛ آبالرو در يك بيان

و در ضمن افراد باشد، هستند؛ يعني منكر وجود ارسطوولي منكر مبناي  مبني بر اينكه كلي در خارج

مينحو به كلي در خارج  در آبالردها مثل توان گفت تعدادي از نوميناليست ارسطويي هستند؛ بنابراين
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ولمعتد جان الكدر دورة بعد از قرون وسطي ترين نظر را در باب كلي پذيرفته

و مفاهيم كلي چاره گرچه بيان او در نحوه اي ندارد.معتقد است انسان از داشتن الفاظ

و همراه با صراحت نيست، ام ازا وي معتقد است حصول كلي مبهم تصورات كلي

ج1370(كاپلستون، شودطريق تجريد حاصل مي ص5، توان گفت در دورةمي.)121،

و قرن نوزدهم اغلب فيلسوفان تحليلي مثل  و ديگران كارناپ، ويتگنشتاين، فرگهمعاصر

و افالطوني هستند.نحوبهكلّي منكر  ارسطويي

 مالصدراد)
بر مالصدرا ف گرچه راانفولسيخالف و مثل افالطوني و ارباب انواع مشاء حقايق عقلي

و با اصالحات الزم پذيرفته است، اما هرگز همانند با جاي دادن در منظومه فلسفي خود

و مشاهده حقايق عقلي را توسط نفس نفس را قبل از بدن موجود نمي افالطون داند

بر پيش از بدن نمي ف پذيرد. وي نفانفولسيخالف س را در ابتداي پيدايش مجرد مشاء

مي نمي داند كه در اثر حركت جوهري به مراتب داند، بلكه حقيقتي جسماني الحدوث

در تجرد نايل مي آغاز، ادراك به مشائيان نزديك شده مسئلهشود. در عين حال او

و علم را حس مي ت ادراك و و حواس در ابتداي امر كيد دارد كه نياز نفس به بدنأداند

بهاس خيت تا و نفس بتواند از طريق االت، وسيله حواس خياالت صحيح به دست آيد

زيرا براي نفس امكان نيست كه معرفت را بدون حواس دست آورد؛ معاني مجرد را به

هرگفته دليلبه همين؛كسب نمايد د اند ست دهد، علمي را از دست كسي حسي را از

(صدرالدينو سودمند، اما در انتها مانع استبنابراين حس در ابتدا نافع داده است؛

ج1386شيرازي، ص9، ،126(.

نفس فاعليمسئله ارتقابه مالصدراتبيين كيفيت حصول مفهوم كلي در فلسفه

 
با ويليام اوكاميو روسليناما مشاركت دارند؛ Conceptualismبا دوشامپوو جان الكيك بيان،

داشتند، منكر وجود كلي، حتي در ذهن شده، كلي را صرفاً لفظ آنتيس تنسيكردي كه به نظريه رو

 اي به نام اصالت تسميه يا نوميناليسم شدند.وجودآمدن نحله دانستند. اين گروه سبب به



يي
طبا
طبا

مه
عال

نو
لهي
متأ
درال
ص
ظر
من
ياز

كل
ك
درا
ا

�

97 

فا.شناسا ربطي وثيق دارد و عمل ارتقاوقتي و نفس اشتداد عل شناسا در اثر علم

بنابراين درك كلي از طريق؛شود، ميتواند به مرتبه ادراك عقلي نايل يافتوجودي

مي مالصدراشود. به عقيده تعالي نفس حاصل مي تواند همانند ساير انواع مادي در نفس

و به هر مرتبه و حركت جوهري اشتداد يابد ميمسير تكامل رسد با صورت اي كه

و اتحاد يابد. همان و خيال،كه گذشتنهوگ علمي آن مرتبه اتصال  نفس در مرتبه حس

و قدرتي با مرتبه و خيال از چنان قوت عقل تفاوت دارد، نفس در مرتبه حس

و خيالي را مطابق صور خارجي اشيا در صقع ذات خود  برخوردار است كه صور حسي

و نفس مصدر اين صور است اند به نفس در اين مرحله صور علمي قائم كند.ايجاد مي

بهو اين مصدربودن از قبيل قوام فعل به فاعل است نه از قبيل قوام حلولي اعراض

ج1386(همو، موضوعات خود ص1، ،287(.

و تكامل ذاتي از مرتبه اما در فرايند ادراك كلي وقتي نفس در اثر اشتداد جوهري

و ارباب انواع،به مرتبه تجرد تام رسيد،تجرد برزخي گذشته و مبادي عالي به عقول

مي،متصل شده اين مشاهده اگر از دور باشد، صورتي كه در نفس كند.آنها را مشاهده

و،آيداز اين حقايق به دست مي صورتي مبهم است كه قابل صدق بر كثيرين بوده

و تصديقي به دست خواهد آمد.درنتيجه علم حصولي  ناشي از فتور مسئلهاين تصوري

.و ضعف وجودي نفس است كه به دنبال خود ضعف ادراك را نيز آورده است

و درنتيجه باعث عواملي را كه مانع مالصدرا از مشاهده نزديك ذوات عقلي بوده

ص ضعف نفس،شوندحصول ادراك كلي مي ، شدت(همان)، مانع خارجي)289(همان،

صو قوت نورانيت ذوات عقلي شمرده است اگر نفس از اين مرحله.)290(همان،

بمي،فراتر رود و و تواند حقايق عقلي را از نزديك و حضوري مشاهده ه علم شهودي

از حقيقت گسترده عقلي را در خارج در يابد. البته اين نحوه ارتباط نصيب اوحدي

و همه افراد نمي توانند به اين مرتبه نائل شوند. با اين حال نفس در مرتبه نفوس شده

و مصدر صور نيست، تعقل بر و خيال صور را در خود ايجاد نكرده خالف مرتبه حس

ميب و اضافه اشراقي با ذوات عقلي پيدا مظهر صور بوده ص كندلكه . به)288(همان،
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طور نيست كه صورت حسي به مرحله اين مالصدرادر نظريه�مطهريتعبير شهيد

و صورت خيالي به مرحله عقل باال روند و مراتب مختلف؛خيال زيرا اينها مراحل

ج1367مطهري،(في كند خود تجا كدام از مرتبه هستند كه امكان ندارد هيچ ص3، ،293(.

شي مالصدرادرواقع به نظر كم گردد، بلكه ديد انسانءكلي آن نيست كه چيزي از

و وسيع قوي ميشود تر مي تر ،بينم؛ مثل اينكه من يك شيء را اول با چشم غيرمسلح

شي،وقتي چشم مسلح شد و درشت وسيعءاين صشود تر ديده مي تر .)309(همان

تصريح دارد كه نفس وقتي معقوالت كلي را ادراك،جمهور حكماهمچون مالصدرا

مي،دكنمي و ذوات عقلي مجرد را مشاهده كند نه اينكه آنها را از محسوس تجريد

و سپس از متخيل به عالم ماورا.انتزاع نمايد يبنابراين نفس ابتدا از محسوس به متخيل

و خيال كه عالم ععالم حس ميذوات قلي است، ارتحال يافته، ادراك عقلي حاصل

صشود  .)290(همان،

از مسئلهدر مالصدرابدين ترتيب  سينا ابنو ارسطوكيفيت حصول ادراك كلي

و به به؛نزديك شده است افالطونفاصله گرفته بر اساس مباني افالطوناما اين تمايل

برويژه نظريه حدوث جسمانيبه،مالصدراو اصول فلسفي   نفس شكل گرفته است.

مياساس مبناي فالسفه و روحاني جوهر نفس همواره ثابت،داننداي كه نفس را مجرد

و ارتقا به و تكامل و حركت و مراتب باالتر براي امر مجرد معناو غيرسيال است ندارد

آن،اگر ارتقايي تصور شود بر؛تنها در قلمرو اعراض نفس خواهد بود نه در جوهر  زير

و امر مادي نمي،اساس عقيده آنان و خيال مجرد نيست تواند نفس در مرتبه حس

و فاعل صور ادراكي با در شد؛ چون ماده همواره منفعل است نه فعال.مصدر نفس تنها

و ادراك حسي  و فعل تعقل فعل مباشر نفس بوده مرتبه تعقل است كه مجرد تام است

و مسئله سينابنامحصول قواي نفس است. در نظرو خيالي صور عقلي از طريق افاضه

و اگر فعاليتي در نفس . در اين مرحله نفس منفعل است نه فعالشوداشراق تبيين مي

 هاي جهان خارج. اما به باورنه نسبت به پديده در حوزه داخلي نفس است،باشد

و مقامات متفاو مالصدرا و معلومي ندارد، بلكه داراي درجات و نفس مقام ثابت ت
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و الحق است ج نشئات سابق ص8(همان، بر.)343، و افزون اين، نفس مقام تجرد

و بعد از  مرحله فوق تجرد را نيز دارد: نشئات الحق بر نفس عقل منفعل، عقل بالفعل

و مافوق عقل فعال هستند ج آن عقل فعال ص8(همان، ج 378، ص7و از.)255، مقصود

از،اين مرحله عالوه بر اينكه مجرد استمقام فوق تجرد اين است كه نفس در  مجرد

ميماهيت نيز مي و حقيقت واحد ظلي ولي اين نوع تجرد يعني تجرد عقلي؛دگردشود

ج شودبراي همه نفوس بشري حاصل نمي ص8(همان، و.)264، اين تبيين با اصول

و مبتكرانه  و به اعتقاد شهيدمباني كه دارد تبييني نو  يكي از�طهريم درباره كلي است

جستا مالصدرابهترين نظريات ص3(همان، ،293(.

جزدر ادراك جزئي اعم از حسي،مالصدراي نيز بايد گفت كه به عقيدهئباره ادراك

بهبهو خيالي و حلول در نفس. پس جزئيات معلول انشاي نفس است نه  صورت قيام

به انشاي و نفس مصدر پيدايش آنهاست. وقتي نفس در اثر حركت جوهري نفس بوده

و خيال خلق،به حقيقت وجودي خود توجه كرده،مرحله تجرد رسيد در مرتبه حس

ولي در مرتبه عقل سخن از خالقيت نفس نيست، بلكه سخن از مشاهده است؛؛كند مي

و در اثر حركت جوهري و از باب تبديل قوه به فعل زيرا موجودات در مرتبه طبيعي

مييدر وعا در نفس قرار كه ذوات مجرد در مسير حركت جوهر قرار نمي حاليگيرند؛

و تكامل جوهري جزء نفس شوند؛ گيرند تا با ند امور عقلي را توالذا نفس نمي سير

و بايد با ارتقاي المسايلدر مالصدرا.ذات خود به مشاهده آنها راه يابد خلق كند

ميأت قدسيةال خداوند متعال نفس انساني را طوري آفريده است كه قدرت،كند كيد

و مادي را داراستيايجاد صورت اشيا و عالم؛مجرد زيرا نفس از سنخ ملكوت

و آنچه مانع از تأثير است و فعل است و جهات امكاني،قدرت مصادفت احكام تجسم

و لواحق ماده با نفس است و همراهي ماده و عدم و حيثيت قوه (صدرالدينو فقر

.)34ص،1385شيرازي،

و فعل شبيه باري نفس به و صفت منزله مثال باري تعالي خلق شده است كه در ذات

تف،تعالي است و خدا حقيقت؛با اين اين نفس انساني در بنابر اوت كه نفس مثال است
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و و مملكتي شبيه به خالق خود دارد كه مشتمل بر انواع جواهر ذات خود عالم خاص

و مادي است ص( اعراض مجرد و حسي)35همان، . نفس در مقايسه با مدركات خيالي

و منشئ و متصف خود به فاعل مبدع ص( شبيه است تا به محل قابل او.)51همان،

ن أكيد دارد،ت ميحسيات از نفس به ذوات عقليياما عقليات با ارتقا. شوند فس صادر

زيرا نفس براي؛بدون حلول آنها در نفس،شودو اتصال آنها به ذوات عقلي حاصل مي

و اخس احاطه به اشرف ذوات عقلي اشرف از نفس؛ذوات عقلي تسلط ندارديانشا اند

ص( ندارد .)55همان،

�عالمه طباطباييهـ)

 وجود نه نحوه ادراككلي نحوه.1

گپيش از بحث در نحوه حصول كلي الزم است به اين ورمسئله اشاره دد كه آيا كلي

ميجزئي در يا واقع به نحوه ادراك بر شيا كه در ادراك جزئنه؟ به اين معن گردد باي ء

ميهاي جزئ همه ويژگي و شخصي خود ادراك و جز بر يك فرد منطبق نخواهدي شود

يك؛شد به ولي در ادراك كلي و با همه ويژگي چيز و شخصي آن هاي جزئ طوركامل ي

به عبارت ديگر آيا كلي قابل انطباق بر كثيرين خواهد بود؛رو ازاين؛شود ادراك نمي

و مانند سكه ممسوحه،ي استهمان جزئ ماهيتاً جز اينكه حالت ابهام به خود گرفته

وشده)(ساييده ؟انطباق بر كثيرين را دارد است كه قابليت صدق

و جزئيت را�طباطباييعالمه و كليت با اين تحليل درباره كلي مخالف است

كه در نقد نظريه�عالمه.داند نه دو نحوه ادراك حاكي از دو نحوه وجود ماهيت مي اي

بر،داند كلي را نحوه ادراك مي اساس نظريه مذكور درواقع كلي همان معتقد است

اجزئي اس و عدم آن تفاوتي ميان آن دو وجود نداردت كه جز به رو كلي بايد؛ ازاينبهام

مف، مانند جزئي بودهئواجد همان مفهوم جز و هومي يك مصداق بيشتر نداشته باشد

و اگر كلي نيز به بيش از يك فرد به به بيش از يك فرد داللت طورحقيقي صادق نباشد



يي
طبا
طبا

مه
عال

نو
لهي
متأ
درال
ص
ظر
من
ياز

كل
ك
درا
ا

�

101 

بو،دكن بر اين اساس درحقيقت چيزي به نام كلي وجود.ددرواقع از باب توسع خواهد

ولي؛صورت يك فرد بيش نيست،نزد انسان است، بلكه صورتي كه به نام كلي ندارد

ب،، نميچون مبهم است و حقيقت يكي بيش دانيم آن فرد الف است يا اما در واقع

و ذات خود توان نشان و كلي به لحاظ حقيقت مر نيست و از شدن براي ئاتدادن بيش

و همه نحوبهتوان بنابراين نمي؛يك فرد را ندارد حقيقي از قضاياي كلي سخن گفت

تنها بر يك مورد انطباق خواهد،قوانين كلي كه بر موارد نامتناهي قابليت انطباق دارد

و هر ممكن داراي علت است؛مانند اين قضيه: عدد چهار؛داشت كه درحالي زوج است

و قضيه كلي از آن جهت كه قضيه كلي استگون بالوجدان اين بر موارد،ه نيست

مي بي و جزئيت شماري صدق بلكه نه به نحوه ادراك ماهيات،كند. بر اين اساس كليت

ص1362(طباطبايي، گردد به نحوه وجود ماهيات بر مي ص1364و74-75، ؛ به اين)63،

ل معنا و جزئيت از وازم وجود خارجى ماهيت كه كليت از لوازم وجود ذهنى ماهيت

ص1362(همو، است ،75(.

.چگونگي حصول كلي2

شد همچنان در،كه گفته و تجريد ارسطويي است. مسئلهنظريه غالب كلي نظريه تقشير

و اعراض مشخصه كه بر اساس اين نظريه ادراك كلي به تقشير معلوم از ماده اي است

مي.را فرا گرفته استءشي از گيرد كه جز ماهيت عريان اين تقشير طوري صورت شده

و؛ماندء چيزي ديگر نمييك شي و مشخصات زماني مانند انسان مجرد از ماده جسميه

و مانند آن ص1364(همو، مكاني  صدرالمتألهيناما اين نظريه مورد پذيرش؛)142،

و به نيز در اين بحث از مشائيان فاصل�طباطباييو عالمه نيست  صدرالمتألهينه گرفته

ج1385(صدرالدين شيرازي، نزديك شده است ص1، چارچوب نظريه عالمه.)284،

اي موارد مناقشاتي بر نظريه او وارد در عين حال در پاره،را پذيرفته است صدرالمتألهين

مي مالصدرازيرا تبيين؛كرده است لذا آنچه؛كند ادراك كلي را مخصوص عده خاصي

ميربيشت درمنتشر خواهد بود فرد،پندارندمردم به نام كليات كه بنا بر مبناي حالي؛
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حس نيز�. به عقيده عالمهادراك كلي مقدور همه انسانهاست سينا ابن و ادراك از علم

، در مرحله حس گويندميگرايان)(تجربهها آمپريستاما بر خالف آنچه؛شود آغاز مي

مييلعقووهمي،ادراك خيالي ماند، بلكه تا مرتبه نمي نيز مانند�عالمهيابد. ارتقا

مي مالصدرا و اتصال ادوات حسي به ماده ادراك كلي را مشاهده امور مجرد داند

و انفعال مادي را خواه در ادراك جز و فعل و كلي تنها براي حصولئخارجي ي

و به عنوان معدات الزم مي داند؛ لذا به عقيده استعداد نفس جهت ادراك صورت معلوم

ا و ديگر اعراض او اين سخن مشاييان كه تعقل به تقشير معلوم ز ماده خارجي

و اي است كه معلوم را فرا مشخصه و تقريب به ذهن گرفته است، سخني از باب تمثيل

اشتراط حضور مادهرو ازايناز باب تشبيه معقول به محسوس است نه تبيين اين ادراك؛ 

و اشتراطو اكتناف اعراض مشخصه براي حصول استعداد در نفس براي ادراك حسي

ج1432طباطبايي،( گويي است، همگي مجازاكتناف به مشخصات براي تخيل ،2،

.)166-165ص

كه،نمايد كه علم حصولي در ابتدا چنين مي�طباطباييبه نظر عالمه ماهيتي است

و ماهيات خارجي انتزاع مي و موجود ذهني همان ماهيت ذهن آن را از موجودات كند

و به ذهن آمده است را،خارج از ذهن است كه انتزاع شده ولي آثار موجود خارجي

و در علم حصولي ماهيت نزد ذهن حاضر مي مي اما؛شود ندارد و تعمق در با دقت  توان

مي مسئلهاين�عالمه.گردد يافت كه علم حصولي به حضوري منتهي مي كند را بيان

ا و تجرد از ماده است، خواه صورت كه و صورت علمي تعري خص خاصيت علم

و اگر صورت علمي مادي بود و يا عقلي خواص ماده،علمي حسي باشد يا خيالي

و مكانمندي را داشت و زمانمندي ج مانند انقسام ص2(همان، . صورت)154-155،

و منطبع در جزء علمي چه محسوس باشد يا خيالي، قائم به خود در عالم نفس است 

و هر آنچه اعصاب؛عصبي يا امر مادي نيست لذا ارتباط صورت علمي با جزء عصبي

و تنها براي آن است كه نفس به هنگام عمل ادراك انجام مي دهد ارتباط اعدادي است

و خيالي  و صورت علمي چه حسي را مستعد نمايد تا صورت علمي نزد او حاضر شود
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و كهو عقلي مجرد از ماده و مصداق مادي خود و به همين دليل از معلوم قوه هستند

ازترند به لحاظ وجودي قوي،در عالم خارج وجود دارد كه اين؛ رو صورت علمي مجرد

در تواند از موجود مادي گرفته شود؛ نمي،تر از ماده خارجي است قوي بنابراين معلوم

ج علم حصولي موجود مجرد است ص2(همان، و چون صورت علمي مجرد)156-157،

آن،و اقوي از ماديات است درهفوق مرتب،مرتبه وجودي و تشكيك ماديات است

و مجرد علت مادي باشد بنابراين درحقيقت؛مراتب اقتضا دارد كه عالي علت سافل

و علم يعني شهود  و از علل مفيد ماديات است صورت علمي از مبادي وجود ماديات

نكته مهم اين است كه گرچه در تحليل.)355ص،1405يزدي،(مصباح آن علل مجرد

و مبادي عالي تحليل مالصدرامانند�طباطباييعالمه  ادراك كلي با مشاهده عقول

صورت،اما مبادي عالي در فرايند ايجاد ادراك حصولي كلي نيز دخالت داشته؛شود مي

اف،گيرد كلي را كه پس از مشاهد عقول صورت مي ميبر انسان اين�عالمه.كنند اضه

كننده صورت علمي مجرد بر انسان كند كه افاضه بحث را به اين صورت مطرح مي

از كيست؟ او براي پاسخ به اين پرسش مي گويد مفيض صورت عقلي كلي كه انسان را

 نيست: بيرونكند از سه صورت مدرك بالقوه به مدرك بالفعل خارج مي

مي.1 در واقع فاعل صور.شود اين صورت عقلي از ناحيه خود نفس بر نفس افاضه

و خود نفس همين صور را نيز مي فا؛پذيرد نفس است و هم يعني نفس هم علت علي

ص؛اين احتمال مردود است علت قابلي صور عقلي است. ورت اجتماع زيرا در اين

و قابل در يك شيء مي فاعل  آيد كه محال است. پيش

و مادي است. اين احتمال نيز مردود است.2 ؛مفيض صور كلي عقلي امر خارجي

و نميا موجود مادي به لحاظ وجودي ضعيفزير تواند چنين تر از موجود مجرد است

عالوه بر اين.چون فاعل بايد اقوي از فعل خود باشد؛چيزي فاعل صور عقلي باشد

م و موجود  جرد وضع ندارد.فعل علل مادي مشروط به وضع است

كلي گيرد كه مفيض صورت با بطالن دو احتمال گفته شده نتيجه مي�عالمه.3

و نزديك و مجرد آن موجود مفارق ،ترين عقول مجرد به جوهر مستفيض است كه در
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و عقل مجرد همه صور عقلي و،اجمالينحوبهجوهر مفارق يعني بسيط وجود دارد

مينفس مستعد براي تعقل به انداز اه استعدادش با آن جوهر عقلي متحد و به ندازه شود

مي استعدادش از صور عقلي بهره ص1432(طباطبايي،دگرد مند ، 1364و 174-175،

كه.)145ص نحوه وجود اين صور در عقل مجرد از نظر مشائيان به اين صورت است

آنان علم واجب مانند قيام وجود ذهني به نفس؛ زيرا،اين صور قايم به جوهر مجردند

و علم عقول مجرد به غير را حصولي مي وجود صور�اما به عقيده عالمه؛دانند تعالي

در عقل مجرد به اين نحو است كه عقل مجرد واجد همه صور به وجود واحد بسيط 

و كمال معلول؛است كه عين وجود اوست و نحوبهزيرا علت واجد وجود اعلي

ج1382(همو، اشرف است و . چنين)974ص،4، وجودي عقل فعال نزد مشائيان

را نوع انسان نزد اشراقيان نام دارد.ال رب اين عقل با وحدت خود همه صور كلي

و نفس براي تعقل  ميداراست  شود. به اندازه توانش با آن مرتبط

و خيالي نيز نفس با موجود واحد مجرد�طباطباييبه عقيده عالمه در علم حسي

مو مثالي مرتبط مي نحوبهي جود با وحدت خود واجد همه صور جزئشود كه آن

و وقتي نفس با آن مرتبط شد مي، صور جزئاجمالي است (همان، شودي بر نفس افاضه

 جوهر مفارق است كه در آن همه صور جزئي، بنابراين مفيض صور علمي)930ص

و نفس با آن به اندازه استعدادي كه دارد نحوبه جزئيمثالي علم اجمالي وجود دارد

ج1432(همو، شود متحد مي ص2، ص1364و 176، جواهر مجرد مثالي در عالم.)146،

زيرا نفس؛عالمي كه نفس در آن به مرتبه مثالي خود موجود است؛مثال موجودند

و مراتب است ومثاليا،داراي درجات خيالي هستند با مرتبهت را كه مدركات حسي

و معقوالت را كه مدركات عقلي او هستند خيالي خود درك مي با مرتبه عقلي خود،كند

مي همچنان؛كند درك مي و اداره  كند كه با مرتبه مادي جسماني خود بدن را حركت داده

ج1382(همو، ص، ،926(.

باره مبتني بر اين است كه عوالم وجود متشكل از سه عالمينا در�تبيين عالمه

و احكام  و آثار و عالم طبيعت باشد كه در عالم عقل حقايق علمي بدون ماده عقل، مثال
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و در عالم مثال حقايق به صورت مثالي و،ماده وجود دارند يعني بدون داشتن ماده

و استدالل بر وج�طباطباييهمراه با آثار ماده موجودند. عالمه  ود اين سه عالم تصريح

ص كرده است ميبإ�. عالمه)1207(همان، در زاي اين سه عالم معتقد شود كه نفس

و عقلي با عالم عقول ارتباط برقرار مي  مسئلهكند. او نيز در اينجا مرتبه ادراك كلي

مي كرده،مشاهده ذوات عقلي را مطرح ده شود آنچه علم حصولي به ماديات نامي معتقد

و عقل به ماديات اعتباراً،شود مي نسبت درحقيقت علم حضوري به امور مجرد است

به؛ چون انسان نيازمند دهد مي و انتفاع از آنهاست. بديناتصال ترتيب عالمه ماديات

العلم«كند: نيز ادراك كلي را از طريق مشاهده حقايق مجرد عقلي تبيين مي�طباطبايي

طر إليه العقل، مأخوذ من معلوم حضوري، هو موجود مجرّد الحصولي اعتبار عقلي يض

طباطبايي،(» مثالي أو عقلي حاضر بوجوده الخارجي للمدرِك، وإن كان مدركاً من بعيد

ج1383 ص4، اين،شود از اينكه ذوات عقلي از دور ادراك مي�مقصود عالمه.)932،

و مخلد در ارض است، در احاطه  است كه نفس از اين جهت كه به ماده تعلق گرفته

شي رو همان ازاين؛موجود مجرد قرار دارد ميءطوركه يك ،كرد را از نزديك ادراك

آن نمي كه شايسته اوست درك كند، گرچه عقل نزديك گونه تواند آن موجود عقلي را

و محيط به آن است و عقل به عالم؛دور از عقل استولي نفس؛نفس زيرا عالم مثال

و داخل در عالم ماده بهاند ماده احاطه دارند يك؛نحو ممازجت، اما نه بنابراين بعد از

ج1383(فياضي، است،يعني نفس،طرف ص4، از سوي ديگر نفس؛)47، تعليقه 932،

ف و همين امر سبب شده است در مرتبه نتواند مشاهده تام از عل به ماده تعلق دارد

و عقلي داشته باشد مي،مجردات مثالي و مالحظه ناقص انجام  دهد لذا مشاهده ضعيف

ص1382(عشاقي، ،502(.

جا.درباره عقل دو بحث تقسيمي بيان كرده استهنهايو بدايهدر�عالمه در يك

و خود تعقل را به عنوان تعقل مورد مالحظه قرار داده است  از انواع عقل بحث كرده

ج1382طباطبايي،( ص4، چهار،كندو در جايي كه درباره مراتب عقل بحث مي)965،

و بالمستفاد براي عقل قائ مرتبه عقل هيوالني، بالملكه، ميبالفعل (همان، شودل
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ا).969ص ترين ست كه نفس در مرتبه تكاملي خود كه رسيدن به عاليدر تقسيم دوم

و در اينجاست كه عالمه مرتبه كه همان تجرد عقلي است، كلي را درك مي سخن�كند

ب از اتحاد با عقل فعال به ميان مي ر اثر اتحاد با عقل فعال همه حقايق را آورد كه نفس

و وجود مست درك مي ؛ زيرا نفس، خود،قل استكند. اين اتحاد اتحاد وجود رابط

 معلول عقل فعال است.

است، با اين مالصدرثيرأت مسئله كلي تحتدر تبيين�طباطباييبدين ترتيب عالمه

و مثُل افالطوني را مورد اشكال قرار�تفاوت كه عالمه مگر،داده است عقول عرضي

ت و به وجود امور عقليأاينكه كالم او را  كنيماعقل واحد معنبسيط در نحوبهويل

ص1405(مصباح يزدي، و توجيه كالم عالمه. اما صرف نظر از تأ)355، ، او در�ويل

و عقول عرضي با و آشكاري دارد مالصدراادله دال بر ارباب انواع .تفاوت روشن

ت مالصدرا و آن را پذيرفته استأدر و كوشش كرده و تثبيت ارباب انواع تالش اما؛ييد

آن ادله اثبات�طباطباييه به نظر عالم و تام نيستند، خدشهكننده از.پذير بوده مراد

مي ارباب انواع كه عمدتاً يك،شود به استناد قاعده امكان اشرف اثبات اين است كه

از لحاظ ماهيت نوعي،سلسله كليات مجرد كه به وجود خارجي در عالم عقل موجودند

و تفاوتا يت كلي همان فرد موجود ماديهمانند فرد موجود مادي مندرج تحت ماه ند

به؛فقط در نحوه وجود خارجي از همديگر امتياز دارندو ماهوي با فرد مادي ندارند

درااين معن و ديگري فرد مجرد است؛ اما سخن در اينجاست كه آيا كه يكي فرد مادي

و فرد اشرف شرط است يا نه؟ اگر جريان قاعده امكان اشرف اتحاد ماهيت فرد اخس

صرف صدق مفهوم كلي بر يك موجود مجرد خارجي دليل،اتحاد ماهيت شرط نباشد

 ماهيت آن فرد مجرد خارجي است.،بر آن نيست كه آن مفهوم

راهي براي اثبات امكان اشرف وجود،گذشته از اين اگر اتحاد ماهيت شرط نباشد

و اگر اتحاد ماهيت شرط باشد ميسر است؟ زيرا هرگز احراز آن شرط از كجا،ندارد

صدق مفهومي كلي بر مصداق خارجي دليل بر آن نخواهد بود كه آن مفهوم همانند 

و همچنين صرف آنكه فرد مجرد خارجي همه  ماهيت آن مصداق خارجي است
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،دليل بر آن نيست كه هر دو از يك ماهيت باشند،كماالت فرد مادي را واجد است

و ،احسن داراستنحوبهت وجودي معلول را علت معلول كه تمام كماال نظير علت

ص1386(جوادي آملي، ولي علت داخل در ماهيت معلول نيست ،204(.

در همهبا اين اين،توان گفت مي�طباطباييادراك كلي از منظر عالمه مسئلهآنچه

و به رويكرد افالطوني اين است كه او در -باره از رويكرد مشايي فاصله گرفته

از؛مالصدرايي نزديك شده است به شيخ اشراق، افالطونكه ادله آنجااما و ديگرقائالن

مم و عقول عرضي قانعثل را در اثبات ج1432(طباطبايي، داند كننده نمي ثل ص2، ،293-

در، تمايل خود را نشان مي)294 دهد كه اين عقل را همان عقل فعال مشائيان بداند كه

و نزديك كثرت طولي عقول در و آثار آخرين مرتبه قرار دارد ترين عقول به ماديات

ص مادي است زيرا پذيرش موجودهاي مجرد عقلي طبق براهين وجود)؛176(همان،

و نيز آن موجودات مجرد حقايق موجودات جهان ماده عالم عقل كامالً و سهل است اند

و تصريح عالمه مورد قبو،اينكه موجودات جهان ماده نيز رقايق آنها هستند ل

و ولي اتحاد نوعي ارباب انواع با افر؛است�طباطبايي اد مادي مورد نقد ايشان است

و ارباب انواع با خصوصياتي كه از حكماي الهي نقل شده استدر ،نتيجه مثُل افالطوني

و صرف آنكه آن موجودات مجرد مسئوليت تدبير افراد�مورد قبول عالمه نيست

و مدبر امر آنها هستند و موجب اتح،مخصوص را به اذن واحب داشته اد ماهيت مجرد

ص1386(جوادي آملي، مادي نخواهد بود  ،205(.

از يزدي مصباحاهللا آيت به بيان،و انظاري كه درباره كلي وجود دارد توضيح آرا پس

ازمي،پرداختهونافالطنظر  گويد: ادراك كليات عبارت است از مشاهده حقايق مجرد

اين�طباطباييو مرحوم عالمه صدرالمتألهيندور، ... بعضي از فالسفه اسالمي مانند 

ج1370(مصباح يزدي، اند تفسير را پذيرفته ص1، از.)189، او خود رويكردي غير

با اشاره به رويكرد آنها در نقد،تخاب كردهرا ان�طباطباييو عالمه مالصدرارويكرد 

تا آن مي و محال، مثال عقالني ندارد گويد بسياري از مفاهيم كلي مانند مفهوم معدوم

و مجرد  جآنهاست گفته شود ادراك كليات مشاهده حقايق عقالني ص1(همان، ،193(.
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درر اوالً به نظر مي و سازگاري سد رويكرد عالمه با رويكرد او باره نفس مطابقت

و منظ مي را تارپودي درهم�ومه فكري عالمهدارد و به هم پيوسته قرار ؛ زيرا دهد تنيده

و روحانيةالبقاء جسمانيةنفس را�عالمه ص1387(طباطبايي، داندمي الحدوث كه)451،

و چنين مبنايي  و در مرتبه ادراك عقلي منفعل است و خيال فعال در مرتبه حس

مي طور به ثانياً درباره مفاهيم؛كند كه كلي از راه مشاهده عقول تبيين گردد منطقي اقتضا

و همانند آن نيز بايد گفت نفس در ادراك چنين مفاهيمي كه اصالً  و محال معدوم

مي،مصداق خارجي ندارند و نيازي به تبيين از مقايسه آن با امور وجودي بهره گيرد

ذ و اين آنها از طريق مشاهده كه چگونه نفس از روي امور مسئلهوات عقلي نيست

و عدمي را درست مي تفصيل بحث به�ر آثار عالمهد،كند وجودي مفاهيم غيروجودي

 شده است.

 گيري نتيجه
و فيلسوفان تحليل زبان گيري مفاهيم كلي غير از نوميناليست در نحوه شكل دو،ها

و افالطون( توان به شهودگرايان گرايش عمده وجود دارد. اين دو گرايش را مي

و مفهوممالصدرا  صدرالمتألهيننامگذاري كرد. به عقيده)سينا ابنو ارسطو( گرايان)

و مشاهده جزئينفس در مرتبه ادراك و خالق، اما در مرتبه ادراك كلي منفعل گر فعال

به ارسطواست. او در اين تبيين از و در افالطونفاصله گرفته نزديك شده است. نفس

و ارباب انواع نايل مي از.شود اثر اشتداد جوهري به مشاهده عقول اين مشاهده اگر

ميدور باشد و مصحح حمل بر كثيرين است.، مفهومي از آن به دست آيد كه كلي بوده

و چارچوب كلي هندسه�طباطباييعالمه  ن او تبيي مالصدرامعرفتي با تحفظ بر اصول

و ارباب انواع كه نظريه او ادله اثبات را مورد چالش قرار داده است. كننده عقول عرضي

مي، خدشهبدان تكيه دارد و ناتمام با انتقال طرح است رو در صدد ازاين؛داند دار

در باره مفهوم كلي مالصدرابه تكميل عقيده،از عقول عرضي به عقول طولي مالصدرا

را مالصدرانيز همانند�طباطبايياقدام نمايد. ازآنجاكه عالمه  از يك سو نفس
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سهمي جسمانيةالحدوث و از سوي ديگر به عوالم و عقل اعتقاد داند گانه طبيعت، مثال

و پيوسته به هم ارائه داده است،دارد . رويكرد خود درباره كلي را در ساختاري سازگار

اند كه طرح او همانند اشكال كرده�طباطباييمتفكران بر عالمه حال برخي با اين

مف مالصدرا نابراي تبيين چگونگي و محال زيرا؛تمام استاهيمي مانند مفهوم عدم

 مالصدراچنين مفاهيمي مثال عقالني ندارند تا از طريق مشاهده عقول عرضي در منظر 

توان گفت اوالً به دست آيند. در پاسخ مي�طباطباييو عقول طولي از ديدگاه عالمه

و سازگار است�رويكرد عالمه ثانياً چنين مفاهيمي؛با اصول فلسفه او همخوان

و حصول بدان مي مصداق خارجي ندارند  آيد. ها از مقايسه با امور وجودي به دست



110 

ان
ست
تاب

13
96

مار
ش

/
ة

70/
ري
غفا

سن
لح
ابوا

و مĤخذ منابع
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. 1387، كتاب

.1364،قمهيحوزه علمني؛ قم: جامعه مدرسالحكمةةبداي؛ـــــ.11
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