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مقدمه
يکي از پرسشهاي جدي ،که امروزه پيش روي معرفتشناسان قرار دارد ،اين است که آيا
عوامل غيرمعرفتي مانند اخالق ،ايمان ،اراده و  ...بر معرفت تأثيرگذارند يا خير .نگاهي به
آموزههاي ديني  ،چه در حوزه عرفان و چه در حوزه اخالق ،نشاندهنده آن است که تشويق
انسان به کسب معرفت ،همواره با توصيه به پاکسازي اخالقي قرين بوده است و بدون کسب
آن ،امکان دستيابي به معرفت صحيح حتي براي انسان منتفي است.
در اين ميان نسبت اراده و اختيار با معرفت از مهمترين و مشکلترين مباحث فکري است؛
چراکه هم مسئله اختيار و اراده و هم مسئله معرفت از ديرباز به شکل استقاللي ،انديشه
بسياري از فيلسوفان را به خود معطوف کرده است .تبيين نسبت اين دو بر صعوبت بحث
ميافزايد و البته به دليل داشتن ابعاد متعدد ،نتيجه اين مبحث ميتواند در علوم مختلفي مانند
فلسفه ،کالم ،فلسفه علم ،معرفتشناسي و  ...تأثير جدي داشته باشد .البته ذکر اين نکته الزم
است که امروزه در مباحث علم و معرفت ،مسائل مهمي مانند روانشناسي علم و جامعهشناسي
علم به عنوان مسائلي جدي مطرح هستند که انديشمندان در آنها به دنبال بررسي تأثير عوامل
غيرمعرفتي در شکلدهي علم و معرفت آدمي هستند.
در روانشناسي علم با تحقيقات ميداني و کاربردي همواره به دنبال اثبات آناند که
وضعيت ذهني ،هيجاني ،انگيزشي و شخصيتي افراد يا ساختار فيزيولوژيکي ذهن دانشمند،
خانواده او ،آرزوها و منافع او ،و نوع ارتباطي که با همکاران خود و با جامعه بزرگتر برقرار
ميکند ،همگي در شکلگيري معرفت تأثيرگذار

است1 .

در جامعهشناسي معرفت به ابعاد اجتماعي معرفت ميپردازند و رابطه معرفت با مناسبات،
منافع و نهادهاي اجتماعي را بررسي ميکنند .پرسش اصلي در اين حوزه بررسي تأثير عوامل
اجتماعي بر باورها است 2.البته شيوه هماهنگي و جمع اين نگرشهاي روانشناسانه و
جامعهشناسانه به علم و معرفت ،با دعاوي فلسفي و معرفتشناسانه مبناگرايان نيز مسئلهاي
است مهم که بايد در جاي خود به آن پرداخت؛ ولي مهم اين است که مباحثي از اين دست
 .1در اين زمينه نک :آرش موسوي ،روانشناسي علم ،قم :انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .2در اين زمينه نک :عبدالرضا عليزاده ،جامعهشناسي معرفت ،قم :انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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معموالً در معرفتشناسي و علمشناسي مکاتب غربي يافت ميشود ،در حالي که در حوزه
انديشه اسالمي کمتر بدان پرداخته شده است .از اينرو الزم است با توجه به ميراث فلسفي
موجود و نظرورزيهاي جديد فلسفي ،تقريرات صحيح و جامعي از اين مباحث عرضه شود.
در اين مقاله صرف ًا بر پايه انديشه صدرايي از منظري هستيشناسانه نسبت اراده و معرفت را
بررسي ميکنيم .بدينمنظور ابتدا چيستي ادراک و اراده و سپس نسبت آن دو را ميکاويم.

 .1معرفت
معرفت ،که در زبان انگليسي به  knowledgeو در فرانسه به  connaissanceتعبير ميشود ،از
ماده «عرف» است که يک معناي آن سکون و طمأنينه است .به همين دليل است که به ادراک
و علم انساني ،معرفت ميگويند .زيرا انسان با معرفت به سکون و آرامش ميرسد.
در زبان فارسي و عربي عمدتاً معرفت و علم مترادفاند و به معناي مطلق شناخت و ادراک
(تصوري و تصديقي) ميآيند (التهانوي ،1992 ،ج .)1583 :2در قرآن و سنت هم ،معرفت و علم به
يک معنا به کار رفته است؛ زيرا معرفت و ادراک به معناي لقاء و وصول است و در علم هم
شخصِ عالم به صورت شيء لقاء و وصول پيدا ميکند (همان ،ج .)129 :1اين دو واژه در قرآن هم
آمده است و در تفسير ،اغلب به يک معنا به کار رفته است .در قرآن ،واژه «معرفت» عموم ًا با
صيغههاي متفاوتي از فعل «عرف» آمده استَ « :فلَمّا جاءَهُمْ ما َعرَفُوا» (بقره)89 :؛ «فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ

مُنْکرُونَ» (يوسف)58 :؛ «يعْرِفُونَهُ کما يعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ» (بقره.)146 :
اما در باب حقيقت معرفت و علم در اصطالح فلسفي ،ديدگاه صدرا تفاوتي جدي با نگاه
فيلسوفان پيش از او دارد .دليل اين تفاوت را هم بايد در تفاوت مبنايي صدرا با گذشتگان دانست.
اصالت وجود ،تشکيک وجود ،مراتب وجود ،حرکت جوهري و  ...از مهمترين مسائل فلسفه صدرايي
است که بر اساس آنها ،تحليل علم و ادراک ،صورتي متفاوت پيدا ميکند .با توجه به اين ،ميتوان
مباحث صدرا درباره حقيقت فهم را در دو محور علم حضوري و علم حصولي دنبال کرد.
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 .1-1حقيقت علم در علم حضوري
در تقسيمبندي اوليه ،علم و معرفت به بيواسطه و باواسطه تقسيم ميشود .منظور از وساطت،
همان وساطت حکايي است .علم حصولي ،شناختِ باواسطه مفاهيم صور ذهني است و علم
حضوري شناختِ بيواسطه .واسطه حکايي ،مفهوم و صورت ذهني و اعم از ماهيت است و صرف ًا
منحصر به صور ماهوي نميشود .در مقابل ،علم حضوري بدون هيچ واسطهاي و با وجود و حضور
معلوم نزد عالم محقق شده ،عالم با واقعيت خود واقعيت معلوم را مييابد .بنابراين ،در فلسفه ،هر
گاه علم و معلوم يک واقعيت باشند (نه دو واقعيت مغاير ،که مشروط به انطباق علم بر معلوم
ت علم مغاير با واقعيت معلوم است ،و
باشد) تعبير «علم حضوري» را به کار ميبرند و هر گاه واقعي ِ
در نتيجه مشروط به انطباق علم بر معلوم است ،از تعبير «علم حصولي» استفاده ميکنند .مباحث
صدرا درباره حقيقت علم در حوزه علم حضوري را ميتوان در شش محور زير به شکل منطقي
دنبال کرد .فهم هر محور متوقف بر فهم محورهاي پيشين است.
الف .تعريف علم به نحوه وجود (موجود حاضر)
فيلسوفان پيشين با نگاه اصالت ماهيتي علم را تعريف ميکردند و آن را از جمله مقوالت و گونهاي
عرض (کيف نفساني) ميپنداشتند .به باور آنها ،علم همچون مقوالت عرضي ديگر به جوهر انساني
منضم ميشود ،به طوري که پس از اين انضمام ،وصف عالميت به انسان صدق ميکند.
برخالف اين ديدگاه ،صدرا به دليل اتخاذ مبناي اصالت وجود ،علم را مساوي وجود ميداند.
بنابراين ،همانگونه که از امتناع تعريف وجود سخن ميگويد ،از امتناع تعريف علم هم سخن
ميگويد .به نظر صدرا ،تعريف منطقي از معرفت امکانپذير نيست ،زيرا علم از سنخ ماهيت
نيست و جنس و فصل ندارد (الشيرازي ،1981 ،ج .)25 :1البته صدرا داليل ديگري بر
تعريفناپذيري علم ميآورد .او معتقد است چيزي روشنتر از علم وجود ندارد تا به عنوان معرِّف
در تعريف قرار گيرد (همان.)278 :
البته همه داليل صدرا ،درباره ناممکنبودن تعريف ماهوي از علم است ،حال آنکه تعريف
مفهومي از آن امکانپذير است؛ همچنانکه صدرا بارها به تعريف علم يا به بيان دقيقتر ،به
تبيين خواص علم پرداخته است .بدينترتيب صدرا علم را به وجود تعريف ميکند و البته به
نحوه خاصي از وجودِ موجود ،علم ميگويد .بنابراين ،علم واقعيت خاصي از واقعيتهاي جهان
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نيست ،بلکه در بين واقعيتهايي که موجودند و ماهيات گوناگوني دارند ،و حتي شايد مانند
ذات االهي ماهيت هم نداشته باشند ،برخي از آنها وجودشان به شکلي است که براي خود يا
براي شيء ديگري مکشوف هستند .بنابراين ،علم ماهيت نيست ،اگرچه در ممکنات همواره با
وجود ماهيتي موجود است (همان ،ج.)290 :1
بنابراين ،علم همان وجود موجود است ،ولي نحوهاي خاص از وجود که آن نحوه خاص،
حضور موجود نزد موجود ديگري است .اين حضور موجب ميشود موجود براي خود يا براي
موجود ديگري مکشوف شود (همان ،ج .)416 :3پس شرط تحقق هر نوع علمي ،حضور است .اين
حضور ،هم در علم حضوري ،هم در علم حصولي مطرح است ،هرچند در علم حصولي همراه با
انطباق است.
ب .تجرد علم
دومين رکن در تحليل علم ،مسئله تجرد است .بر اساس ديدگاه صدرا ،حضور فقط در ميان
موجودات مجرد رخ ميدهد .بنابراين ،تجرد شرط حضور است (همان ،ج .)298 :3دو ويژگي
ترکيب و تغيير در موجود مادي مانع از آن است که موجود مادي علم حضوري به خودش و به
ديگري پيدا کند .حتي موجود ديگري هم نميتواند علم حضوري به آن پيدا کند .دليل ناتواني
در علم حضوري داشتن به خود اين است که بر اساس حرکت جوهري ،موجود مادي واقعيتي
سيال و ممتد است .بنابراين ،اجزاي آن قراري ندارند؛ جزء قبلي از بين رفته و جزء بعدي نيامده و
معدوم هستند .از بعد مکاني (بعد پايداري) هم اجزا در يک مرتبه قرار ندارند ،بلکه هر جزء در
مرتبه مکاني خود موجود و در مرتبه مکاني ديگري معدوم است .درنتيجه هر يک از ديگري غايب
است (همان ،ج.)298-297 :3
همچنين ،موجودات مادي نميتوانند به موجودات ديگر هم علم داشته باشند .زيرا اجسام
چون به خود علم ندارند ،نميتوانند به موجودات ديگر علم داشته باشند

(الشيرازي.)109 :1363 ،

دليل اين مطلب هم واضح است؛ زيرا ممکن نيست واقعيتي نزد خود حضور نداشته باشد ولي
ساير واقعيات نزد او حضور داشته باشند (همو .)389 :1375 ،موجودات ديگر هم نميتوانند به اجسام
مادي علم حضوري داشته باشند؛ چراکه حضور اين اجسام براي ديگري هم ممتنع است .موجودي
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که نزد خود حضور ندارد ،نميتواند نزد ديگري حضور داشته باشد و فقط به واسطه واقعيت
ديگري ميتوان به اجسام علم پيدا کرد (همو ،1981 ،ج.)298 :3
ج .لقاء و وصول در سايه تکامل جوهري نفس
سومين رکن ديدگاه صدرا توجه به مسئله لقاء است .حضور به معناي لقاء و وصول نفس است؛
يعني نفس براي ادراک هستي به حضور هستي ميرسد ،نه اينکه هستي را احضار کند .البته نفس
با تکامل جوهري خود از عالم تجرد حسي به عالم تجرد خيالي و از عالم تجرد خيالي به عالم
تجرد عقلي سير کرده ،در هر مرحله شهود و علم حضوري متناسب پيدا ميکند (همان ،ج.)507 :3
بنابراين ،در اين مکتب ،علم همان تعالي است و تعالي همان لقاء و وصول است ،نه تحليل،
تجريد ،تعميم و ( ...جوادي آملي ،1375 ،ج.)457 :3
د .مراتب تجرد و حضور
چهارمين رکن در دي دگاه صدرا توجه به مراتب تجرد و شکلگيري مراتب علم حضوري است.
به نظر صدرا ،مجردات همه در عرض هم نيستد ،بلکه مراتب طولي دارند .آنها به دو دسته تام
عقلي و مثالي تقسيم ميشوند .مجردات مثالي يا مربوط به عالم مثال منفصلاند يا عالم مثال
متصل  .عالم مثال متصل ،عالم نفس انساني است .مجردات عالم نفس هم ،يا مجردات
مثالياند يا مجردات حسي (عبوديت ،1386 ،ج.)35 :2
بر اين اساس ،علم يا ادراک ،که خود نحوه وجود است ،به سه قسم حسي ،مثالي (خيالي) و
عقلي تقسيم ميشود .بنابراين ،براي نفس هم سه علم حضوري ترسيم ميشود :علم حضوري به
مجرد مثالي حسي ،علم حضوري به مجرد مثالي خيالي و علم حضوري به مجرد عقلي .اين سه
مرتبه ،مراتب علم حضوري هستند( 1الشيرازي ،1382 ،ج.)615-613 :1

« .1الموجود اذا کان ماديا محضا ،اليمکن ادراکه اصالً  ...لکونه ذا وضع مکاني و ذا جهة من الجهات المادية ،فال حضور
لذاته و ال قيام له عند موجود  ...اول درجات االدراک [الحضوري] هو االحساس ...والصورة التي يشاهدها الحس [اي
يدرکها حضورا] غير الصورة التي في المادة و لها نحو آخر من الوجود الطف و اشرف و اقوي من التي في المادة و هي
عندنا ... .قائمة بالنفس قيام الفعل بالفاعل ،ماثلة بين يديها ،تشاهدها بنفسها [اي بعلم حضوري] ال بصورة اخري [ال بعلم
حصولي] الن وجودها وجود نوري ادراکي [اي وجود مجرد غير مادي] ثم بعدها درجة االدراک الخيالي ... .ثم درجة
االدراک العقلي».
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درباره مراتب علم حضوري توجه به سه نکته الزم است:
الف .براي تحليل علم در دستگاه صدرايي توجه به اين مطلب مهم است که علم در حقيقت
متناسب با تکامل جوهري نفس از حقيقت وجود انتزاع ميشود (معقول ثاني فلسفي) .در دستگاه
اصالت وجود ،صدرا علم را نظير وجود مقول به تشکيک ميداند .بنابراين ،نفس به دليل علل
اعدادي از عالم حس به عالم خيال و از آن به عالم عقل منتقل ميشود .علم انسان هم ،که همان
نحوه وجود است ،متناسب با تکامل جوهري نفس تکامل پيدا ميکند .بر اين اساس ،نفس در هر
مرحله تکاملي خود فقط ميتواند به حضوري متناسب نائل شود .در مرحله تجرد حسي فقط
مجردات حسي ،که علت فاعلي موجودات مادياند ،نزد نفس حاضر ميشوند .همچنين ،متناسب با
تکامل خيالي و عقلي نفس ،مجردات خيالي و عقلي نزد نفس حاضر ميشوند.
ب .آنچنان که برخي تصور کردهاند ،علم حضوري به مجردات حسي به معناي علم به صور
موجودات مادي نيست .زيرا صور اجسام مادي خود مادياند و نميتوانند نزد موجود مجرد ديگري
حضور داشته باشند ،بلکه علم به وجود مجرد حسي است که اين وجود مجرد حسي علت فاعلي
موجود مادي حسي است .اين همان معناي اتصال به مبادي عاليه وجود است .به سخن ديگر،
منظور از علم واقعيتي مانند مُثل افالطوني است (با اين تفاوت که مُثل افالطوني فقط عقلي بود)؛
يعني نفس در صورت برقراري ارتباط با عالم مادي مستعد آن ميشود که با وجود تجردي اشيا
(حسي ،خيالي ،عقلي) ارتباط برقرار ،و به آنها علم حضوري پيدا کند .از اين ارتباط گاهي به
اتصال ،گاهي به اضافه اشراقيه يا اتحاد تعبير ميشود (الشيرازي ،1981 ،ج.)228 :1
ج .اي ن سه نوع ادراک سه نحوه حضور نفس مجرد نزد سه واقعيت مجرد است ،نه سه نوع
ادراک از يک واقعيت که با تغيير شرايط يا تقشير عوارض از يک واقعيت ،نوع ادراک از آن
واقعيت تغيير کند ،بلکه مدرَکي که به شکل حسي ادراکپذير است ،ضرورتاً هميشه به شکل
حسي ادراک ميشود و هرگز نميتواند به شکل خيالي يا عقلي درک شود (همو.)581 :1363 ،
 .2-1حقيقت علم در علم حصولي
بر اساس ديدگاه فيلسوفان پيشين ،در حوزه علوم حصولي ،معلوم بالعرض واقعيت خارجي و
معلوم بالذات صورت ذهني (ماهيت) است .ولي صدرا معتقد است معلوم بالذات در علم حصولي
واقعيت علم است ،نه ماهيت معلوم؛ يعني صورت ذهني نيز معلوم بالعرض است و خود با
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وساطت امر ديگري معلوم است .ولي اين واسطه صورت ديگري نيست ،زيرا اگر چنين باشد به
تسلسل ميانجامد .اين واسطه واقعيت علم است و اين واقعيت خود بيواسطه معلوم است« :ان

العلم هو المعلوم بالذات والوجود هو الموجود بالحقيقة ال غير اال بالعرض» (همو ،1981 ،ج.)324 :6
بنابراين ،در تعابير صدرا صورت ادراکي ،که معلوم بالذات است ،غير از ماهيت معلوم است:
«ان العلم و هو صورة الشيء المجردة عن المادة نسبته الي المعلوم به (اي الي ماهية المعلوم) نسبة الوجود

الي الماهية الموجودة به» (همو .)389 :1391 ،دليل اين سخن ،اصالت وجود و اعتباريت ماهيت است.
بر اين اساس ،تحقق علم حصولي در نفس مستلزم سه چيز است:
الف .واقعيت علم؛
ب .ماهيت معلوم که با واقعيت علم به نحو ذهني موجود است و بهاصطالح در ظل اين
واقعيت موجود است ،نه با او؛
ج .ماهيت علم ،يا به تعبير دقيقتر ،ماهيت همراهِ علم که با واقعيت علم به نحو خارجي
موجود است (عبوديت ،1386 ،ج .)67 :1البته اعتباريت ماهيت با معلومِ حقيقي باواسطه بودن آن
منافاتي ندارد .پس بر اساس اين مسلک ،اينهماني وجودي ،جايگزين اينهماني ماهوي ميشود
(همان.)58 :

انواع ادراک حصولي
بر اساس نگرش مشائي ،انسان داراي چهار نحوه ادراک حصولي است :حسي ،خيالي ،وهمي و
عقلي .حصول هر نوع ادراک نتيجه درجهاي از تجريد و تقشير موجود خارجي از ماده و لواحق
آن است .ولي صدرا با نظريه تجريد تقشيري مخالف است .او تفاوت مراتب ادراک را ناشي از
تفاوت انحاي وجود مجرد علم ميداند که همان وجود برتر ماهيت معلوم است .به نظر وي،
ماهيت هر يک از امور مادي داراي چهار نحوه وجود است :وجود مادي ،وجود مجرد حسي،
وجود مجرد خيالي ،وجود مجرد عقلي .سه وجود آخر ،وجود برتر از وجود مادي هستند .وجود
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مادي (جسماني) ماهيت مانع ادراک آن است( 1الشيرازي ،1981 ،ج .)363 :3به سخن ديگر ،درباره
ديدگاه صدرا راجع به انواع ادراک بايد به هستيشناسي و طبقات هستي در نگاه او توجه ويژه
داشت ،چراکه در فلسفه او ،هم نفس داراي مراتب وجودي است ،چنانکه در مبحث
نفسشناسي به آن اشاره شد ،و هم هستي داراي مراتبي است .نفس با مراتب وجودي خود با
مراتب مختلف وجود مواجه ميشود و ادراک او شکل ميگيرد .در نگاه صدرا و بنا به تشکيک
وجود ،بعد از مرتبه الوهيت ،عالم ممکنات داراي سه مرتبه کلي است که عبارتاند از :عالم
عقل ،عالم مثال و عالم حس (همو .)249 :1354 ،البته صدرا پيش از عالم عقل ،عالم الهي را فوق
همه عوالم مطرح ميکند .مراد از اين عالم ،عالم اسما و صفات الهي است که آن را عالم قدس و
سرمد و ازل هم ناميدهاند (همان ،ج.)127 :3
بر اين اساس ،براي ادراک ماهيت موجودات مادي ،از طريق مواجهه با آن موجودات زمينه
ارتقاي وجودي انسان حاصل ميشود و با درک حضوري وجود مثالي حسي ،ماهيت معلوم
جزئي حسي براي او منکشف ميشود .همچنين ،با ارتقاي وجودي ،ميتواند با درک حضوري
وجود مثالي و عقلي به درک ماهيت جزئي خيالي و ماهيت کلي عقلي نائل شود (همان.)506 :

 .2اراده
اراده از ريشه «رود» و به معناي نخستين است« .رود» در لغت عرب به معناي رفتوآمد در مسير
واحد ،براي رسيدن به هدفي مشخص است .بنابراين ،به کسي که در پي يافتن چراگاه در صحرا
رفتوآمد ميکند ،رائد گفته ميشود (ابنفارس ،1404 ،ج .)457 :2در قرآن نيز ،آنجا که سخن از
رفتوآمد زليخا براي کامجويي از يوسف(ع) به ميان ميآيد ،کلمه «راودته» به کار رفته است (يوسف:

 .)23بنابراين« ،اراده» در لغت عربي و فارسي به معناي مصدري خواستن و طلبکردن يا به معناي
اسم مصدري خواست (مشيت) و طلب به کار ميرود (الفيومي.)245 :1405 ،
ولي درباره معناي اصطالحي «اراده» ،ابتدا بايد يادآور شد که به اذعان بسياري از
فيلسوفان ،هرچند معناي اراده در نگاه نخست روشن و متمايز مينمايد ،ولي تعريف آن به
 .1النفس بعد استکمالها و ترقيها إلي مقام الروح يصير نارها نورا محضا ال ظلمة فيه و ال إحراق معه و عند تنزلها إلي
مقام الطبيعة يصير نورها نارا [اهلل المؤصدة] مؤصدة فِي عَمَدٍ مُمَ َّددَةٍ.
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گونهاي که تصويري حقيقي از آن به دست آيد ،دشوار است؛ از اينرو به ساير امور وجداني
شباهت دارد که جزئياتِ آنها را به آساني ميتوان دريافت ،ولي شناخت ماهيت کلي آنها آسان
نيست (الشيرازي ،1981 ،ج.)337-336 :6
در آثار صدرا ،کمتر به تبيين اراده انسان پرداخته شده و بيشتر درباره اراده کلي ،بهويژه
درباره اراده خداوند ،بحث شده است .بنابراين ،بايد با تحليل آراي کلي او درباره اراده انسان،
ديدگاه او را در اين باب به دست آورد.
 .1-2دشواري تعريف اراده
پيش از ورود به تحليل اراده از نظر صدرا ،بايد به نکتهاي اساسي در دستگاه صدرايي توجه
داشت ،و آن اينکه در فلسفه صدرايي ،هنگام شناخت هر حقيقتي ،ابتدا بايد بررسي کرد که آن
حقيقت از سنخ حقايق واجد ماهيت است يا از سنخ حقايقي که ماهيت ندارند .او معتقد است
ميتوان حقايق قسم نخست را از طريق ماهيت شناسايي کرد .بنابراين ،ابتدا بايد بر اساس
اصول منطقي فهميد که آن حقيقت تحت چه مقولهاي است و سپس جنس عالي و فصول
قريبه و بعيده آن را مشخص و آنگاه تعريف کرد .از ويژگيهاي مفاهيم ماهوي اين است که
مصاديق مفاهيم ماهوي ،مصاديقي محدود و داراي حد است که هرگز مقول به تشکيک نيست.
در شناخت حقايق قسم دوم که ماهيت ندارند ،تعاريف آنها از طريق مقوالت ماهوي
امکانپذير نيست ،بلکه شناخت آنها شناختي مفهومي است .مصاديق اين مفاهيم ،مصاديقي
تشکيکي هستند .اين مفاهيم مانند مفهوم وجود يا مفهوم علم و اراده ،هم بر وجود خداوند ،هم بر
ساير وجودات اطالق ميشود (همان .)335 :بر همين اساس ،درباره شناخت چنين واقعيتهايي بايد
ديد وسيعي داشت و همه مراتب تشکيکي آن را در نظر گرفت .نبايد ويژگيهاي مرتبه خاصي را به
همه مراتب سرايت داد .براي مثال ،حقيقت وجود در مرتبهاي نامحدود است و با ماهيتي همراه
نيست ،مانند وجود واجب .در مرتبهاي نيز محدود و همراه ماهيت است .در اين محدوديت هم گاه
با ماهيت جوهري و گاه با ماهيت عرضي همراه است .صفات کماليه وجود مانند علم و اراده نيز
چنين است (همان).
نکته مهم ديگري که بايد بدان توجه کرد ،اين است که ماهيت همواره به تبع وجود ،واقعيت
پيدا ميکند .بنابراين ،حکم ماهيت به وجود سرايت ميکند .اگر وجود و صفات وجود ،مانند علم و
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اراده ،با ماهيت جوهري همراه باشند ،آنگاه علم و اراده جوهري خواهند بود و اگر با ماهيت عرضي
همراه باشند ،آنها هم عرضي خواهند بود .با توجه به اين نکته ،شناخت حقيقت اراده دشوار است.
البته انسان به وجود و کماالت وجوديه علم حضوري دارد ،چراکه نفس ،مجرد است و کماالت
وجودي مانند اراده و علم در قلمرو نفس به وجودات خارجي حضور دارند .پس نفس به آنها علم
حضوري دارد ،ولي وقتي انسان ميخواهد اين علم حضوري خود را به علم حصولي به آنها تبديل
کند ،به دليل شهود مراتب مختلف آن حقيقت وجودي ،مفاهيم متفاوتي را متناسب با ماهيت
همراه آن انتزاع ميکند .به همين دليل بهدستدادن تعريفي واحد براي آن مشکل خواهد بود
(همان.)337 :
به سخن ديگر ،هرچه شهود انسان به اين صفات کماليه قويتر باشد ،ميتواند براي
شناساندن آنها مفاهيم و واژههاي بهتري انتزاع و انتخاب کند .به هر حال ،ارادههاي جزئي مشهود
انسان است .همه انسانها با اراده کار ميکنند ،اما تحليل مفهومي آن دشوار است .بر همين
اساس ،در تحليل اراده بين متکلمان و حکيمان و حتي بين حکيمان اختالف نظر وجود دارد.
 .2-2اراده ،کيف نفساني و امري وجودي
با توجه به مقدمه پيشين ،صدرا از سويي اراده را کيف نفساني انسان (از آن حيث حيواني)
تعريف ميکند و آن را مغاير شهوت ميداند .مقابل اراده هم کراهت بوده که آن هم مغاير نفرت
است (همان ،ج .)113 :4از سويي آن را از کماالت وجوديه ميداند و معتقد است امري ماهوي
نيست (همان ،ج .)335 :6صدرا خود به راز اين تفاوت تعبير اشاره ميکند .از حقايقي همچون علم
و اراده ميتوان ،در درجات مختلف ،مفاهيم گوناگوني اخذ کرد؛ يعني براي اراده به عنوان يک
مفهوم ميتوان درجات گوناگوني از وجود تصور کرد ،مانند علم که گاه به شکل وجود عرضي
يافت ميشود و کيف نفساني است ،و گاه به شکل وجود جوهري يافت ميشود و تعلق به ماده
دارد .علم نفس به ذات خود نيز به همين صورت است ،گاه به شکل وجود جوهري نامتعلق به
ماده يافت ميشود که در علم عقل به ذات خود اينگونه است ،و گاهي هم به شکل واجب بدون
ماهيت يافت ميشود ،مانند علم واجب به ذات خود .پس عرضبودن و جوهربودن در حقيقتِ
علم يا اراده مدخليتي ندارد .اراده هم حقيقتي داراي مراتب تشکيکي است و در مراتبي که
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محدود و با ماهيت همراه است ،اين ماهي ت ممکن است جوهر و عرض باشد و اراده هم به تبع
ممکن است جوهر يا عرض باشد.
 .3-2چيستي اراده
سخن نهايي صدرا درباره چيستي اراده اين است که اراده مفهوم خاصي جداي از قدرت و ساير
صفات است .البته از برخي از سخنان او برميآيد که اراده به معناي علم است (همان .)15 :ولي
در جاي ديگر آن را به محبت يا ابتهاج معنا کرده و اين معنا را ،هم درباره خداوند (البته با
لطافت و شدت بيشتر) ،و هم درباره انسان جاري ميداند (همان .)355 :به عبارت ديگر ،صدرا
براي نفس انسان ،قوايي را مطرح ميکند که يکي از اين قوا ،قوه شوقيه است .محمدحسين
طباطبايي در تعليقه به اسفار آورده است« :به اين قوه شوقيه در انسان از آن جهت که در
خدمت عقل عملي قرار ميگيرد ،اراده ميگويند و در حيوان از آن جهت که در خدمت وهم
قرار ميگيرد ،شهوت ميگويند» (همان ،ج.)83 :9
البته صدرا در اسفار ،به بياني ديگر ،به تقسيمبندي قواي نفس انسان اشاره ميکند که در
آن جنود يا قواي نفس به سه قسم تقسيم ميشوند:
 .1اراده :قوهاي که برانگيزاننده نفس به سمت جلب منفعت يا دفع ضرر است؛
 .2قدرت :قوهاي که محرک اعضا براي تحصيل غايات و مقاصد است؛
 .3شناخت :قوهاي که مدرک اشيا است و در اعضاي معيني وجود دارد .اين اعضا عبارتاند
از :حواس ظاهر و باطن (همان ،ج.)138 :8
بر اساس اين تقسيمبندي ،آنچه باعث و تحريککننده نفس به سوي جلب منفعت و دفع
ضرر است« ،اراده» نام دارد .از تقسيمبندي فوق ،به اين نکته هم ميتوان پي برد که اراده ذيل
نفس ناطقهاي درآمده که داراي قوه تعقل و تفکر است .بنابراين ،اراده در خدمت مطلق نفس
قرار ميگيرد و فقط ذيل عقل عملي تعريف نميشود .چنانکه طباطبايي در حاشيه اسفار بيان
کرده بود .البته گاهي نيز اراده را ذيل عقل عملي تعريف ميکند (همان ،ج.)354 :6
مطلب دقيق ديگري که صدرا درباره اراده بدان معتقد است ،اين است که در انسان دو گونه
اراده و مشيت وجود دارد؛ يکي مشيت زائد بر ذات که مغايرت با ذات مريد دارد و همان اراده
نشئتگرفته از انگيزه است .اين انگيزه ،داعي و شوقي است که در انسان ،متأخر از علم و ،در
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حيوان در حکم علم (شهوت و غضب) است؛ يعني در انسان مشيت و اراده برخاسته از تصور و
تصديقي است که به سبب تفکر و انديشه درباره امري سودمند يا زيانبار به وجود ميآيد.
قسم ديگر مشيت يا اراده ،مشيتي است برخاسته از نفس فاعل از جهت حب ذاتياش به
ذات خود؛ به سخن ديگر ،مشيتي برخاسته از نفس فاعل به سبب شوق فطرياش به کمال
است .اين مشيت به واسطه قصد زائد بر ذات و علم عارض از خارج ذات ،از قبيل تخيل و تفکر و
انديشه و حتي علم حضوري ،نيست (همو.)34 :1378 ،
دليل بر وجود چنين مشيتي در نفس آدمي ،در نسبت با افعال ذاتياش ،آن است که نفس
در آغاز وجود به حسب عقل هيوالني خود ،خالي از هر گونه علوم حضوري و حصولي است؛ با
اين حال در نخستين افعال ارادي خود ،علم حضوري به نفس و قواي خود پيدا ميکند و حواس
را به کار ميبرد و به واسطه آن محسوسات را ادراک ميکند .نخستين چيزي که نفس قصد
ميکند همان بهکاربردن اندامهاي حسي است که موجب ادراکات حسي ميشود .شکي نيست
که تحقق اين علوم حضوري و کاربرد اندامهاي حسي ،امري نفساني است که مربوط به طبيعت
انسان نيست .انگيزه نفس در تحقق اين افعال دروني مسبوق به علم ديگري نيست ،بلکه فقط
مسبوق به اراده و مشيت برخاسته از نفس فاعل به سبب شوق فطرياش به طلب کمالي است
که شايسته آن است.
بدينسان ،در نفس انسان ،هم اراده زائد بر ذات و هم اراده برخاسته از ذات تحقق دارد.
همانطور که در تحليل اراده از اين نوشتار گذشت ،اراده مانند وجود است؛ گاه عين ذات و گاه
غيرذات است .گاه از حيث مصداق ،عين ساير صفات کمالي است و گاه غير از آنها است.

 .3نقش اراده در شکلگيري معرفت
تبيين اين مسئله در انديشه صدرا ذيل دو مبحث امکانپذير است .نوعاً نسبت اراده و معرفت در
مبحث مبادي افعال ارادي و اختياري دنبال ميشود و طبق تقرير مشهور ،اراده از مبادي و
مقدمات فعل ارادي است و خود اين مقدمات ،به دليل امتناع تسلسل ،ارادي نيستند .البته
صدرا در همين مبحث هم ،برخالف رويه مشهور ،بين افعال دروني و بيروني نفس قائل به
تفکيک شده است .همه مباحث مشهور در باب افعال بيروني را قائل ميشود ،ولي در باب افعال
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دروني و نسبت اين افعال دروني با مقدمات خود ،بهويژه مقدمات شناختي (تصور و تصديق)،
نظر دقيق و بديعي مطرح کرده است که تبيين آن موضوع اين نوشتار نيست .اما اجما ًال ميتوان
گفت ،در نگاه صدرا ،در باب افعال دروني نفس مانند استعمال قوا و آالت (حواس) يا تحقق
تصورها و تصديقهاي آدمي ،ديگر آن معادله خطي جريان ندارد .البته در باب استعمال قوا و
آالت ،اراده و مشيت انساني متوقف بر ارتسام صورتي از قوا و آالت نيست ،چراکه الزم ميآيد
اين علم متوقف بر استعمال آلتي باشد که خود اين استعمال آلت ،متوقف بر علم به آن آلت
است .در اين صورت بايد به دور يا تسلسل گردن نهاد که هر دو باطل است .پس علم نفس به
آالت از اينگونه علوم نيست ،بلکه علم نفس به ذات خود و به قوا و آالت خود ،که حواس باطن
و ظاهرند ،علم حضوري است (همو ،1981 ،ج .)162 :6در مقام استعمال قوا ،ديگر نميتوان از تقدم
و تأخر اراده و معرفت سخن گفت ،بلکه اراده و علم حضوري (علم نفس به ذات خود و علم
نفس به قوا و آالت خود) عين يکديگرند و قابليت تفکيکشدن ندارند.
در اينجا شايد بتوان پرسش را کمي دقيقتر کرد و آن اينکه «آيا تحقق علم حضوري نفس
به ذات و قوا و آالت به عنوان يکي از افعال دروني انسان ،فعلي ارادي است؟» در صورت ارادي
بودن« ،آيا اين فعل ارادي خود متوقف بر علم حضوري ديگري است؟» و به همين ترتيب تا
آخر.
چنانکه در تبيين مفهوم اراده مطرح شد ،صدرا به دو گونه مشيت يا اراده قائل است؛ يکي
مشيت زائد بر ذات که مغايرت با ذات مريد دارد و همان اراده نشئتگرفته از انگيزه است؛ اين
انگيزه ،داعي و شوقي است ک ه متأخر از علم در انسان است و گونه ديگر مشيت يا اراده ،مشيتي
است که برخاسته از نفس فاعل از جهت حب ذاتياش به ذات خود است؛ به بيان ديگر ،مشيتي
برخاسته از نفس فاعل به سبب شوق فطرياش به کمال است .اين مشيت به واسطه قصد زائد
بر ذات و علم عارض از خارج ذات از قبيل تخيل و تفکر و انديشه و حتي علم حضوري نيست
(همو.)34 :1378 ،
دليل بر وجود چنين مشيتي در نفس آدمي در نسبت با افعال ذاتياش ،آن است که نفس
در آغاز وجود به حسب عقل هيوالني خود فاقد هر گونه علم حضوري و حصولي است .با اين
حال ،در نخستين افعال ارادي خود ،علم حضوري به نفس و قواي خود پيدا ميکند و حواس را
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به کار ميبرد و به واسطه آن ،محسوسات را ادراک ميکند .نخستين چيزي که نفس قصد
ميکند ،همان بهکاربردن اندامهاي حسي است که موجب ادراکات حسي ميشود .شکي نيست
که تحقق اين علوم حضوري و کاربرد اندامهاي حسي ،امري نفساني است .تحقق آن مربوط به
طبيعت انسان نيست و امري طبيعي به شمار نميآيد .انگيزه نفس در تحقق اين افعال دروني،
مسبوق به علم ديگري نيست ،بلکه فقط مسبوق به اراده و مشيت برخاسته از نفس فاعل به
سبب شوق فطرياش به طلب کمالي است که شايسته آن است .در اين سطح ،اراده به مقتضاي
ذات خود تحقق پيدا ميکند و ديگر مسبوق به مقدمات هم نيست .از طرف ديگر ،مشکل
تسلسل هم پديد نميآيد (همو ،1981 ،ج.)337 :6
اما مبحث ديگري در انديشه صدرا که ميتوان اين مسئله (نسبت اراده و معرفت) را در آن
دنبال کرد ،مباحث معرفتشناسي صدرا ،بهويژه با نگرش هستيشناسي به معرفت ،است .در
تبيين ادراکات گفتيم که صدرا مانند فيلسوفان مشاء به دو نوع ادراک حضوري و حصولي قائل
است و ادراک حصولي را به ادراک حسي ،خيالي و عقلي تقسيم ميکند .بررسي موضوع نسبت
اراده و معرفت بايد در هر يک از اين اقسام به شکل جداگانه دنبال شود ،چراکه تقرير صدرا در
هر يک از اين اقسام متفاوت است.
 .1-3نقش اراده در کيفيت شکلگيري ادراک حضوري
نخستين و مهمترين حوزه ادراک در نگاه صدرا ادراک حضوري است .همانگونه که در بحث
ادراک بيان شد ،صدرا بر اساس اصالت وجود معتقد است علم همان وجود موجود است ،ولي
نحوهاي خاص از وجود ،که آن نحوه خاص ،حضور موجود نزد موجود ديگري است .البته اين
حضور موجب ميشود موجود براي خود يا براي موجود ديگري مکشوف شود .پس هر حکمي
که براي وجود هست ،براي علم نيز ثابت است .زيرا علم و وجود در حقيقت واحدند .از سويي،
بر اساس اصل تشکيک در وجود ،که طبق آن وجود حقيقتي است ذومراتب و تشکيکي ،و نيز
اصل حرکت جوهري ،علم نيز به همين سياق داراي درجات شديد و ضعيف است .وجود نفس با
تکامل جوهري خود ،از عالم تجرد حسي به عالم تجرد خيالي و از عالم تجرد خيالي به عالم
تجرد عقلي سير ميکند و در هر مرحله شهود و علم حضوري متناسب پيدا ميکند .همچنين،

20

دوفصلنامه علمي – پژوهشي انسانپژوهي ديني ،شماره  ،35بهار و تابستان 1395

در هر مرتبهاي ويژگيهاي آن مرتبه را واجد ميشود .در مرتبه واجب ،واجب و در مرتبه ممکن،
ممکن است (همان ،ج.)383 :3
پس مراتب علم دوشادوش مراتب وجود است .بر اين اساس ،علوم حضوري ،هم به اعتبار
ذات عالِم و مراتب وجودش ،و هم به اعتبار رابطه علم و معلوم ،ذومراتب است .رابطه و پيوند
عالم و معلوم هر چه قويتر باشد ،علم شديدتر است (همان ،ج .)171 :6زنوزي در اين باره چنين
ميگويد:
بدان که علم عبارت باشد از حضور معلوم از براي عالم .لکن حضور را مراتب مختلفه و درجات
متفاوته بود ،به حسب شدت و ضعف و ک مال و نقص .و اضعف مراتب او در ميان دو موجود
حضور مقبول بود از براي قابل به آن اعتبار که مقبول مباي ن بود با قابل و حلول حال بود در
محل  ...و اقوي از اين دو ،حضور مجعول بالذات باشد در نزد جاعل بالذات (زنوزي:1314 ،

.)389

بنابراين ،علم حضوري افراد انساني از نظر کمال و نقص نفوسشان مختلف است .همچنين،
علم به ذات و شئون ذات و علم به خالق يکسان نيست .شدت و ضعف علم حضوري گاه به شدت
و ضعف وجود عا ِلم وابسته است .علم حضوري کودک ،انسان معمولي و عارف در يک رتبه نيست.
گاه شدت و ضعف علم حضوري وابسته به نوع معلوم است ،چنانکه علم علت به معلول از علم
معلول به علت قويتر است.
همينطور شدت و ضعف علم حضوري گاه ممکن است به شدت و ضعف توجه نفس
وابسته باشد؛ يعني ممکن است علم حضوري يک شخص در حاالت مختلف متفاوت باشد .براي
مثال ،علم شخص به حاالت رواني او در حالت هيجان شديد يا خشم يا لذت يا وحشت مفرط و
در حال عادي متفاوت است و هميشه و همه جا يکسان نيست .علم حضوري ممکن است
آگاهانه يا نيمهآگاهانه يا حتي ناآگاهانه باشد ،چنانکه در احساس ظاهري هم وجود اين شدت
و ضعف ممکن است .گاه ممکن است با اينک ه چشم انسان باز است ،بر اثر عطف توجه به چيز
مهمي اشياي مقابلش را نبيند يا سخن اطرافيانش را نشنود .ممکن است با وجود درد شديد بر
اثر توجهکردن به چيزي آن را ضعيف احساس کند يا از آن غافل باشد .اين ضعف و غفلت در
علم حضوري گاه داوري و تحليل ذهني را با اشکال مواجه ميکند ،به طوري که حتي ممکن
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است شخص چيزي را که به علم حضوري ميبيند ،انکار کند .بيترديد منشأ اين انکار ،تفسير
غلط او از آن شهود حضوري است.
اقسامي که علم حضوري به اعتبار متعلقش دارد ،مانند علم ذات به خود ،علم علت به
معلولش و علم معلول به علتش ،از نظر قوت و ضعف يکسان نيستند .علم حضوري ممکن است
علم به کنه چيزي يا علم به وجهي از چيزي باشد ،چنانکه مدرس زنوزي ميگويد:
بدان که علم به هر چيز يا علم به کنه حقيقت و تمام ذات او باشد [ ]...و يا آنکه علم به وجهي
از وجوه ذات او بود [ ]...پس تقسيم علم ،به علم به ک نه و علم به وجه مخصوص نبود به علم
حصولي ارتسامي ،چنانکه مشهور بود ،بلکه در علم حضوري اشراقي نيز جاري باشد []...
چنانکه برهان الفالسفه يعقوب بن اسحاق فرموده است :ادراک المفاض عليه المفيض بقدر

افاضته عليه ال بقدر المفيض (همان.)21 :

پس از توجه به تشکيکيبودن علم حضوري انسان و امکان تکامل ،آنچه در اين ميان بايد
بدان توجه کرد اين است که اين اشتداد جوهري و وجودي انسان ،اشتدادي اضطراري و ايجابي
نيست ،يا فقط در يک جهت مانند کمال و رشد حقيقي انساني نيست ،بلکه اين اشتداد انساني
اوالً اشتدادي ارادي و اختياري است و ثانياً اين حرکت اشتدادي انساني ميتواند در کل ،در دو
جهت رشد و غَي ،يا نور و ظلمت صورت گيرد .اين اراده انساني است که اين اشتداد وجودي و
علمي انساني و جهتگيري او را رقم ميزند (الشيرازي.)198 :1360 ،
 .2-3نقش اراده در کيفيت شکلگيري ادراک حصولي جزئي
صدرا درباره کيفيت تحقق واقعيت علم در ادراک حصولي دو ديدگاه مختلف عرضه کرده است و
متناسب با اين دو ديدگاه ،نقش اراده در کيفيت تحقق علم متفاوت خواهد بود .البته نحوه ترسيم
اين دو ديدگاه در واقعيت علم کلي با واقعيت علم جزئي (اعم از خيالي و حسي) کمي متفاوت
است .درباره ادراکات جزئي ،اعم از ادراک حسي و خيالي ،دو ديدگاه از صدرا مطرح است:
الف .در ديدگاه نخست ،واقعيت علم خارج از نفس انسان وجود دارد و اين نفس انسان
است که با حرکت جوهري خود از يک سو ،و با مواجهه با موجودات مادي از سوي ديگر،
مستعد آن ميشود که صور ادراکي (واقعيت علم) را از طريق موجودات برتر درک کند .صدرا از
اين موجودات برتر در ادراک کلي به «مبادي عاليه وجود» و در ادراکات جزئي به «واهبالصور»
تعبير ميکند که صور حسي و خيالي را در نفس انسان ايجاد ميکند (همان .)242 :بر اساس اين
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ديدگاه ،نفس انسان با حرکت ارادي خود به تکامل جوهري نائل ميشود و مستعد پذيرش صور
علمي ميگردد.
ب .در ديدگاه دوم ،واقعيت علم ،موجودي مجرد و خارج از نفس انسان نيست ،بلکه مجرد
عقلي قائم به نفس است ،آن هم قيامي صدوري؛ يعني نفس ،فاعل و عقل ،قابل آن است

(همو،

.)37 :1352
صدرا در اين تصوير بهخوبي به نقش اراده در شکلگيري علم تصريح ميکند ،چراکه نفس
انسان به شکل فاعليتي (ارادي) به انشاي اين صور ميپردازد« :انّ النفس بالقياس الي مدرکاتها

الخيالية والحسية اَشبه بالفاعل المبدع منها بالمحل القابل» (همو ،1981 ،ج.)287 :1
البته در کلمات صدرا ،درباره انشاکننده صور جزئي دو عبارت ديگر نيز وجود دارد .گاهي
انشاکننده مانند ادراکات عقلي ،ملکه عقلي بيان ميشود« :ان العلم العقلي البسيط فينا يصير مبداً

لتفصيل الصور العلمية الکلية في نفوسنا و لتفصيل الصور الجزئية في [مرتبة] خيالنا» (همان ،ج.)347 :6
گاهي انشاکننده صور جزئي را نوعي جوهر مثالي خيالي ميداند« :الخيال جوهر فعلي مجرد عن

البدن من شأنه انشاء الصور المقدارية [اي الجزئية] في عالمه» (همو ،بيتا.)300 :
البته در مقام جمع بين اين دو ديدگاه ،ميتوان گفت صدرا در اين اختالف ديدگاه به
مراحل مختلف نفس در حرکت جوهري و تکامل آن نظر دارد .نفس در مراحل نخستين ،عقل
هيوالني و ضعيف است .بنابراين ،با توجه نفس به موجودات مادي ،استعداد کسب ادراکات
جزئي را از طريق واهبالصور پيدا ميکند .سپس ،نفس داراي ملکه عقلي ضعيف ميشود و خود
ميتواند ادراکات جزئي را انشا کند (عبوديت.)96 :1386 ،
 .3-3نقش اراده در کيفيت شکلگيري ادراک کلي
درباره کيفيت شکلگيري ادراک کلي و نقش اراده در آن نيز دو ديدگاه متفاوت در انديشه
صدرا ديده ميشود:
الف .در ديدگاه نخست ،واقعي ت علم خارج از نفس انسان وجود دارد و اين نفس انسان
است که با حرکت جوهري خود از يک سو ،و با مواجهه با موجودات مادي از سوي ديگر،
مستعد آن ميشود که صور ادراکي (واقعيت علم) را از طريق مبادي عاليه وجود درک کند.
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صدرا معتقد است نفس براي دريافت صور عقلي کلي ،در صورتي که از انواع اصلي و حقيقي
باشند ،از اضافه اشراقيهاي برخوردار ميشود که از ناحيه مبادي نوري و مجرد عقلي آنها افاضه
ميشود .به بيان ديگر ،ادراک صور عقلي انواع جوهري اصيل در وجود ،فقط از طريق اضافه
شهودي و نسبت نوري حضوري با صورتهاي مفارق و ذوات نوري عقلي حاصل ميشود که در
جهان ابداع واقعاند و در صقع وجود الهي موجودند (همو.)32 :1360 ،
در صورت قائلشدن به مُثُل افالطوني ،براي هر يک از انواع ،ذاتي عقالني در عالم عقول و
مبدعات حضور دارد و نسبت آن فرد عقالني به افراد و اصنام جسماني همان نوع ،مانند نسبتي
است که بر اساس ديدگاه حکماي مشاء ،معقوالت منتزع از افراد مادي با همان اشخاص و افراد
دارا هستند (همو ،1981 ،ج.)228 :1
ادراک کلي ماهيات اصيل از طريق افاضه اشراقي و اتحادي است که نفس با افراد مجرد آن
ماهيات حاصل ميکند .اما ادراکِ کلي ماهيات عدمي که افراد مجرد و مادي ندارند ،به تبع
ادراک حقايق اصلي به دست ميآيد .چون افراد مجرد ماهيات ،حقايق قائم به ذات و متشخص
هستند .بنابراين ،ادراکي که از طريق اتحاد با آنها حاصل ميشود ،بايد ادراکي غيرکلي و
متشخص باشد .به بيان ديگر ،موجب آگاهي به حقيقتي متشخص و جزئي شود .در حالي که
چنين ادراکي ،کلي است .صدرا عوامل زير را به عنوان دليل اين مسئله (کليبودن ادراک) بيان
ميکند:
 .1در نهايت شرف و برتري بودن اين صور مفارق نوري ،به دليل دوري آنها از عالم نفس
است که تعلق و وابستگي به اجرام و ماده دارد؛
 .2تعلق نفس به امور جسماني و اشتغاالت بدني و در نتيجه نارسايي و قصور آن؛
 .3غلبه و چيرگي احکام و قوانين طبيعت تاريک و ظلماني بر نفس.
به سخن ديگر ،چون اين صورتهاي مقدس ،به دليل دوري از عالم ماده و نفس در غايت
شرف و برتري هستند ،و از سويي نفس به دليل تعلق به امور جسماني و اشتغاالت طبيعي و
غلبه قوانين و احکام طبيعت و عالم ماده بر آن ،گرفتار ضعف و نقصان در ادراک است ،بنابراين،
ن پرده و
قدرت و توان مشاهده نوري و تامِ حقايقِ علمي ،تلقي کامل و مشاهده عقلي بدو ِ
حجاب آنها را ندارد .در نتيجه ،مشاهدهاي ضعيف و ناقص و مالحظهاي سست و بيدوام در
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خصوص آنها پيدا ميکند؛ مانند کسي که از راه دور يا در هواي غبارآلود کسي را ميبيند ،يا
مانند فردي که با چشم ضعيف شخصي را ميبيند و احتماالت فراواني ميدهد که آن شخص
ميتواند زيد ،بکر ،عمرو ،خالد و  ...باشد .حتي در اينکه آن موجود ،انسان يا درخت يا سنگ
است ،ترديد ميکند (همو.)32 :1360 ،
مُثُل نوري عقالني و افراد مجرد ماهيات نيز اينگونه هستند؛ بدين معنا که مشاهده بعيد و
دور آنها ،ترديدي را به دنبال خود ميآورد که به کليت ،ابهام ،نامفهومبودن ،اشتراک و عموميت
مفاهي ِم بهدستآمده ميانجامد .بنابراين ،نفس انسان مادامي که در اين جهان است ،اگر بخواهد
اشيايي را که داراي ذوات عقلي و وجودي مفارق و مجرد هستند ،تعقل کند ،تعقلش ضعيف ،از راه
دور و در نتيجه اشتراکپذير ميان جزئيات خواهد بود .زيرا صفاتي مانند کليت و ابهام يا
اشتراکپذيري ،نتايج ضعف معقولاند ،اعم از آنکه چنين ضعفي ناشي از قصورِ هستي مُدرَک
باشد ،يا سستي و فتور ادراک مدرِکان ،يا ناشي از تماميت مدرَک .بنابراين ،حاصل کالم صدرا
درباره ادراک معقوالت و صور عقالني کلي آن است که چنين ادراکي به وسيله مشاهده نفس،
حقايق و ذوات مجرد و صور و ماهيات مفارق حاصل ميشود ،نه به تجريد و انتزاع معقوالت از
محسوسات؛ بدين صورت که هر يک از صور خيالي و عقالني در مقام خود داراي ثبات و تجرد
ذاتياند و نفس با حرکت جوهري خود ،انتقال و مسافرتي را از کماالت حسي ،که همان معقوالت
هيوالني هستند ،آغاز ميکند و پس از طي کماالت خيالي ،که معقوالت بالملکهاند (ادراک حقايق
برزخ) ،به مرتبه ادراک حقايق عقلي راه مييابد .در اين حرکت و سلوک صعودي ،طي درجات و
مراتب سافل ،زمينهساز وصول به درجات و مراتب عالي است (همو ،1981 ،ج.)289 :1
بنا بر آنچه بيان شد ،صدرا در اين نظريه ،ادراک معقوالت را از طريق مشاهده ارباب انواع از
دور و اتحاد با آنها بيان ميکند .حال با توجه به آن نکتهاي که درباره ادراک جزئي بيان شد،
تکامل جوهري نفس از يک سو ،و مقايسه واقعيتهاي همنوع از سوي ديگر ،و مشاهده ارباب
انواع ،ضروري و اضطراري نيست ،بلکه اين تکامل ،ارادي و اختياري است که متناسب با تکامل
نفس ،کيف ادراک او هم تغيير ميکند .عالوه بر اين ،چنانکه در بررسي ديدگاه ابنسينا بيان
شد ،مبادي عاليه وجود فقط «امکان» تعقل را فراهم ميآورد .عقل بدون آنها امکان تعقل ندارد.
پس وجود مبادي عاليه ،شرطي مفارق و خارجي است .به ديگر بيان ،چنانکه مواجهه با
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موجودات همنوع معدّ تعقل است ،اتحاد با مبادي عاليه وجود هم مع ّد تعقل است .زيرا تعقل،
ارادي و قصدي است و اين اراديبودن حتي در مرحله عقل مستفاد ،يعني پس از حصول ملکه
اتصال با مبادي عاليه وجود ،نيز برقرار است .بنابراين ،تأثير و نقش مبادي عاليه وجود فقط در
حد معد است و کار او فقط آفرينش استعداد است و نميتواند اضطراراً توليدگر علم و ادراک
باشد .زيرا اگر خروج عقل منفعل از قوه ،البد و ضروري باشد ،تعقل ارادي و قصدي نخواهد بود.
ب .واقعيت علم در ديدگاه دوم صدرا ،موجودي مجرد و خارج از نفس انسان نيست ،بلکه
نوعي واقعيت مجرد عقلي قائم به نفس ،آن هم قيامي صدوري است .يعني نفس ،فاعل و عقل،
قابل آن است .از نظر صدرا ،همانگونه که نفس در ادراکات حسي و خيالي ،مصدرِ صور حسي و
خيالي است ،زماني که در اثر حرکت جوهري به مرتبه تجردِ کامل و تام از ماده و لواحق آن يا
همان مرتبه تجرد عقالني ميرسد ،خالق و فاعل صور عقلي و معقوالت ميشود؛ همانگونه که
وي ميگويد« :نسبت نفس به صور ادراکي به طور مطلق ،نسبت فاعل مؤثر است ،نه نسبت قابل
منفعل متصف» (همو.)221 :1352 ،
يا آنکه خداوند نفس انسان را به گونهاي آفريده که بر ايجاد صور اشياي مجرد و مادي
قدرت دارد؛ زي را نفس از سنخ ملکوت و از عالم قدرت و فعل است .آنچه مانع تأثير و افاده نفس
است ،همراهي آن با احکام جسم و جهات امکان و فقر و نيز حيثيات قوه و عدم است .زيرا
نفس ،مصاحب با ماده و لواحق آن است و هر صورتي که از فاعل غالب صادر ميشود ،احکام
وجوب و تجرد و غنا را دارد و حصول تعلقي به آن فاعل خواهد داشت .بلکه ميتوان گفت
ل افاضهکننده وجود آن صورت خواهد
حصول آن صورت فينفسه ،عين حصول صورت براي فاع ِ
بود و در اصل ،در عرف الهيون ،فاعل واقعي او است (همان .)218 :بر اساس اين تبيين ،نفس
مصدر و فاعل و خالق صور عقلي است؛ يعني علم به واسطه خود نفس انشا ميشود و اين انشا،
فعلي ارادي و اختياري است که به واسطه نفس صورت ميگيرد.
البته همانگونه که درباره ادراک جزئي بيان شد ،ميتوان بين دو ديدگاه صدرا درباره
کيفيت شکلگيري ادراک کلي جمع کرد؛ يعني صدرا در اين دو ديدگاه ،به مراحل مختلف
نفس در حرکت جوهري و تکامل آن نظر دارد .نفس در مراحل اوليه با کسب ادراکات جزئي
ضعيف است و در اين مرحله براي کسب ادراکات کلي نيازمند عقل فعال است تا ادراکات به او
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افاضه شود و او با آنها متحد گردد؛ آنگونه که ماده و صورت در ترکيبي اتحادي در حرکت
جوهري اشتدادي با هم متحد ميشوند .پس از حصول اين اتحاد ،بار ديگر نفس با حرکت
جوهري اشتدادي ارتقا مييابد ،تا آنجا که ملکه به عقل فعال رجوع پيدا ميکند .با حصول اين
ملکه است که نفس ميتواند خود صور عقلي را انشا کند (عبوديت ،1386 ،ج.)94 :2

نتيجه
بر اساس هستيشناسي شناخت در نگاه صدرا ،پيدايش شناخت انسان ،چه در حوزه ادراکات
حضوري و چه در حوزه ادراکات حصولي ،عالوه بر تأثيرپذيري از واقعيتهاي خارجي ،از اراده
انساني هم متأثر ميشود .در حوزه ادراکات حضوري ،بنا بر حرکت اشتدادي نفس انساني
متناسب با سعه وجودي و تکامل انساني که امري ارادي است ،درک حضوري انسان وضوح و
اشتدادي متناسب پيدا ميکند.
در حوزه ادراکات حصولي انسان ،اعم از ادراکات جزئي و کلي ،در نگاه صدرا دو تحليل
مطرح ميشود که در هر دو تحليل ،اراده انسان در شکلگيري معرفت نقشآفريني ميکند .در
تحليل نخست ،نفس با تکامل ارادي و اختياري خود مستعد پذيرش صور ادراکي از مبادي
عاليه وجود يا عقل فعال ميشود .در تحليل دوم ،اين نفس انساني است که با تکامل جوهري
خود و در سايه اتحاد با عقل فعال اين ادراکات را انشا ميکند و مواجهه با واقعيت صرف ًا م ّعد و
زمينهساز انشاي ارادي انسان است.
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