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 چکیده

های پیش از خود های فلسفهارسطو با ابداع تمایز بالقوه و بالفعل به حل تناقض
کند و از  شناسی، از این تمایز استفاده میسینا برای حل مسائلی در معرفتابن. پرداخت

به علم : برد که مصادیق آن در فلسفۀ او قابل استخراج است اصطالح علم بالقوه بهره می
نتیجۀ مستتر در مقدمات، علم به برخی قوانین منطق، علم به مقومات ماهیت، علم به 

. مصادیق علم بالقوه در دو نکته مشترک هستند. بدیهیات، علم به تعقل و خودآگاهی
ها التفات ذهنی یا ها را درون خود داریم و برای بالفعل کردن آنکه آن نخست این

ها لوازمِ نهفته در یک که همۀ آن کند؛ و دوم اینکفایت میالتفات ذهنی همراه با تأمل 
علم بالقوه حقیقتی تشکیکی است زیرا علم به تعقل و خودآگاهی . علم کلی هستند

که بالفعل شود فقط به التفات نیاز دارد و به همین سبب از بقیۀ موارد علم  برای آن
 .تر استبالقوه، بالفعل
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 درآمد . ١
با او . اصطالح بالقوه و بالفعل از اصطالحاتی است که با ارسطو پا به فلسفه نهاده است

های پیش از خود از جمله هراکلیتوس، های فلسفهاین دو مفهوم توانست تناقض
 . پارمنیدس و افالطون را حل کند

شناسی بلکه در مباحث نه تنها در هستارسطو از اصطالحات ابداعی خود 
توانیم از اصطالح علم بالقوه در مقابل علم ما می. شناختی نیز بهره برده است معرفت

شناختی و ارائۀ بالفعل سخن بگوییم که به ارسطو اجازۀ مواجهه با برخی مسائل معرفت
کالی که افالطون در پاسخ به اشبه عنوان مثال او . ١ها را داده استپاسخ مناسب به آن

ی طلب کنیم در حالی که کامالً در منون مطرح کرده که چگونه ممکن است علم جدید
ز جهتی بداند و از جهتی گوید ممکن است انسان چیزی را ابه آن جاهل هستیم، می

 که این دو جهت، حیثیت بالقوه بودن ]٣٤٢ـ٣٤١ص، ٢، ج٨[ ن جاهل باشدنسبت به آ
 .و بالفعل بودن هستند

به . اندشناسی بهره بردهسینا نیز از این تمایز در معرفتیروان ارسطو همچون ابنپ
برد و ضمن سینا در موارد متعدد از اصطالح علم بالقوه بهره میعنوان مثال ابن

 . کند برشمردن مصادیق این نوع علم، توضیحاتی را در بارۀ آن ارائه می
سینا از این دو اصطالح در  او همچون ابنبا این حال، اگرچه ارسطو و فیلسوفان پیرو

ها معطوف به کاربرد این اند، بیشترین توجهشناختی نیز بهره بردهعرصۀ مباحث معرفت
ها توجه شناختی آنشناسی بوده است و کمتر به کاربرد معرفتاصطالحات در هستی

ص یافته و دیدگاه ای را یافت که به مسئلۀ علم بالقوه اختصا شاید نتوان مقاله. شده است
 . سینا را در این زمینه توضیح داده باشدفیلسوفانی همچون ابن

که  ایاین در حالی است که بحث علم بالقوه از اهمیت زیادی برخوردار است به گونه
ن توان در تحقیقات متعدد به آ می مقایسه با مباحث جدید را دارد ووت بازخوانی قابلی

 و علم ٢ اجمالی، بین علم علمی ذهنمروزه در مطالعۀ به عنوان نمونه ا.پرداخت

                                                                                                                                            
افالطون در . به نظر می رسد که ارسطو در کاربرد معرفت شناختی این اصطالح متاثر از افالطون باشد. ١

فرق است بین حالتي که کسي معلوماتي را در قفس و مرغداني ذهن خود : گویدميرساله تئتتوس 
 گویی ].٩[و اکنون واجد آن استها را احضار کرده انباشته و مالک آن است و حالتي که یکي از آن

وقتی کسی مرغی در خانه دارد بالقوه آن را داراست در حالی که اگر مرغ را در دست داشته باشد 
 .بالفعل آن را دارد

2. Implicit Knowledge 
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سینا های علم بالقوه و بالفعل ابنشود که با موارد و مالکتمایز برقرار می ١تفصیلی
ی عملی آگاه برای [18] ٢ برای زبان طبیعی و پوالنی[13] چامسکی. مشابهت دارد

مصادیق متنوعی ازجمله در علوم شناختی معاصر . برندمیکار را به٣اصطالح علم ضمنی
... منی از اصول فیزیکی وی ضآگاهدانش عملی، دستورزبان، قوانین استنتاج، خاطرات، 

 گذاشته وجوه تمایزی که بین این دو علمیکی از . گیرند اجمالی قرار میجزو علم
که دومی  توان در قالب عبارات زبانی بیان کرد درحالیشود این است که اولی را می می

گوییم فاعل به صورت تفصیلی  می عقیده دارد تنها زمانی٤ کِرش[14,16]. توانیرا نم
. [17] داند که ذهن هوشیار بتواند بدون درنگ بدان دسترسی داشته باشدچیزی را می
  [15]. دهند ارتباط می٦ی را به فراشناختآگاه تمایز این دو نوع ٥دیانز و پرنر

در خصوص علم بالقوه سینا ابنراکندۀ های پاین مقاله کوششی است تا بحث
 به همین .دهدهرگز تعریف مشخصی از علم بالقوه ارائه نمیسینا  ابن. بازخوانی شود

کند بررسی ها به علم بالقوه یاد مین بخش اول مقاله مواردی را که از آسبب در
بخش دوم تالش در . وریمه دست آهای علم بالقوه را بها، ویژگینبه آکنیم تا باتوجه  می
دیق ذکر شده را کنیم به یک مالک جامع از علم بالقوه برسیم که تمام مصامی

 . زیربنایی و مشترک انواع علم بالقوه را روشن کنددربربگیرد و هویت
 

 پیشینه تحقیق. ٢
دوری «در مقالۀ . پیگیری نشده استهایی گذرا تا به حال جز اشاره بحث علم بالقوه
 بیان شده که ارسطو برای رفع ]١٢[» اس در کالم ابوسعید ابوالخیرت قیبودن شکل نخس

اشکال دوری بودن قیاس، علم به مقدمات را علم بالقوه و علم به نتیجه را علم بالفعل 
 قابل ذکر است که . تأیید کرده استنجات و شفاسینا هم این سخن را در ابن. داندمی
بالفعل را برای حل مشکل دوری بودن قیاس  علم بالقوه و ،سینا در این دو کتابابن

نم بلک در خا. کندمسئله هم فراهم میاین نیاورده است اما این تمایز پاسخی برای 
کند که در با بیان تمایز هوشیاری و آگاهی اشاره می] ١٠[»  کسب یقینابژۀ«مقالۀ 

مقاله به اگرچه در این . سینا خودآگاهی با هوشیاری به خودآگاهی متفاوت است ابن
 .  شودبالقوه بودن این علم اشاره نمی

                                                                                                                                            
1. Explicit Knowledge 
2. Polanyi,M 
3. Tacit Knowledge 
4. Kirsh 
5. Dienes & Perner  
6. Metaknowledge 
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 سینا انواع علم بالقوه در ابن. ٣
 علم به مصادیقِ امر کلی یا علم به نتیجۀ مقدمات قیاس. ٣ .١

. ن کلی استلقوه نسبت به همۀ امور جزئی تحت آسینا علم به کلی، علم بادر نظر ابن
 حیوان بودن زید علم بالقوه داریم و وقتی دانستیم که هر انسانی حیوان است نسبت به

که این علم بالقوه تبدیل به علم بالفعل شود  برای این. ]٧٢ص، ٦ [بالفعل جاهل هستیم
 مثالً: ک یا دو علم دیگر ضمیمه شودمحتاج این هستیم که در کنار این علم کلی ما، ی

 . زید انسان است زید موجود است و ثانیاًباید بدانیم اوالً
 قیاس را در ذهن داریم اما هنوز ر علم بالقوه، زمانی است که مقدمات یکمورد دیگ

سینا عقیده دارد در بنا. یدآدستها بهنایم تا نتیجه از آ هم قرار ندادهها را در کنارنآ
شود و تا وقتی نتیجه صریحاً یاین حالت علم به مقدمات، بالقوه علم به نتیجه محسوب م

» الف ب است«گوید اگر دو مقدمۀ او می. شود این علم بالفعل نمیاستخراج نشودها ناز آ
 ، بالفعل علت نتیجۀ را باهم در خاطر نیاوریم و متوجهشان نباشیم، این دو»ب ج است«و 

رسیدن از این دو مقدمه به نتیجه ]. ١٠٥ص، ٢ [ نخواهند بود»الف ج است «خود یعنی
 انه این دو مقدمه را در کنار همآگاهاید  بلکه فرد بخودی در ذهن نیستهفرایند خودب

ت را داشته باشد ولی هنوز در  فرد مقدما اگرسینااز نظر ابن. قرار دهد تا به نتیجه برسد
ها تأمل و التفات نکرده باشد ممکن است به نتبشان نکرده باشد، یا روی آ مرذهن

 ].٥٤٣، ص٥[نتیجه نرسد 
دیق امر کلی و علم بالقوه به نتیجه، در واقع  علم بالقوه به مصادهد کهاو توضیح می 
دهیم و وسط قرار میاصغر را تحت حددر قیاس، حد]. ٥٤٥همان، ص[ هستند یکی

وقتی یک گزارۀ . دهیمن مورد جزئی یعنی حد اصغر تسری میحکم کلی کبری را به ای
در . تیمهل هسن جا، بالفعل به مصادیق جزئی آ»ف ب استهر ال«مثالً دانیم، کلی را می

از آنجا که قبل .  و نتیجه از مصادیق حکم کبری استیک گزاره کلی استقیاس، کبری 
ایم علممان به  مدنظر در صغری را با کبری ترکیب نکردهمصادیقاز رسیدن به نتیجه، 

 .که از مصادیق کبری است بالقوه خواهد بودنتیجه 
مل فرد و به التفات و تأ فرایندی ارادی است فرایند رسیدن از مقدمات به نتیجه

ها نها نتیجه از آمات را داشت ولی به دلیل عدم التفات به آنتوان مقدمی. داردبستگی 
ان گفت بالفعل شدن علم بالقوه در توبه تعبیر روانشناسی جدید می. شوداستخراج ن

گیرد دمات در حافظه فعال یا همان حافظۀ کوتاه مدت صورت میاستخراج نتیجه از مق
 . ها توجه داریمنی که مقدمات در ذهن حاضرند و به آعنی زمانی
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که  نخست آن. دهد که به دو مشکل پاسخ دهدسینا اجازه میاین کاربرد علم بالقوه به ابن
یابد که توان امری را که برای ما مجهول است معلوم کنیم و این گونه پاسخ میچگونه می

بلکه مطلوب همواره از جهتی معلوم و از جهتی مجهول گیرد مجهولِ مطلق مورد طلب قرار نمی
ما . مطلوب برای ما به نحو اجمالی معلوم و به نحو تفصیلی مجهول است]. ٥٤٦همان، ص[است 

 .به مطلوب علم بالقوه داریم ولی از حیث علم بالفعل نسبت به آن جاهل هستیم
ر با ظن متناقض آن که چگونه ممکن است دو  باور متناقض یا یک باو مشکل دوم آن

مگر چنین جمع شدنی در ذهن ممکن نیست گوید سینا میابن. در ذهن جمع شود
 ؛ مثالً]٢٥٦، ص٦[یگری به صورت جزئی و بالفعل که یکی کلی و بالقوه باشد و د این

های گوینده و پذیرش آن توسط گوینده، به یک مثال نقض در حرف مخاطب توجه دادن
بالقوة گوینده نسبت به برخی از مصادیق جزیی تحت حکم کلی، به این معناست که علم 

رسد که دو علم بالفعل متناقض در در اینجا به نظر می .به علم بالفعل تبدیل شده است
کند نه این یا رد مید ده این حالت لزوماً یکی را تغییر می درگوینده شکل گرفته است؛

 .که هر دو را بپذیرد
 باوری نسبت به یک آید که قبالًدر جایی به سراغمان میظن مقابل یک باور نیز 

ذهن سینا  از نظر ابن].٥٤٨ـ٥٤٧، ص٥[هستیم  و اکنون نسبت به آن غافل چیز داشته
 آماده در برابر خود حاضر و کامالًنچه را در خود دارد چنین نیست که همواره هر آ

ت شفاف و با تفصیل حاضر بلکه بین علمی که در ذهن به صور. داشته باشد) نصب عین(
ن علمی که در ذهن حضور دارد اما به آبا ) علم بالفعل(است و بدان التفات کامل داریم 

 . تمایز هست) علم بالقوه(التفات کامل نداریم 
آنچه از جهتی : توان علم بالقوه را چنین تعریف کرددهد که میاین توضیحات نشان می

دانیم هر انسانی فانی است، وقتی می. به آن جهل داریمبه آن آگاه هستیم و از جهت دیگر 
اگرچه به تفصیل همۀ افراد انسانی را . دانیمتک مصادیق انسان را فانی میدرواقع بالتبع تک

ها داریم و جهلمان به علم تک انسانپس علم اجمالی به فانی بودن تک. آوریمدر ذهن نمی
القوه از یک جهت با دو علم اجمالی و علم تفصیلی در این تحلیل علم ب. گرددتفصیلی بازمی

 .شودیابد و از جهت دیگر با مقولۀ التفات و تامل ذهنی مرتبط میارتباط می
 

 علم به برخی قوانین منطق. ٣ .٢
ها را از نیستند به این معنا که نیاز باشد آبرخی قوانین منطق اکتسابی نسینا از نظر ابن

تواند به این قوانین  بلکه هر کس با تأمل در خویش میمبگیرییک منبع خارجی فرا
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تعلیم این نوع قوانین از سنخ تذکیر است و نه از سنخ رفع جهالت . ]١٥همان، ص[برسد 
ها مقصود آن است که  فرد به این قوانین جهل مطلق ندارد بلکه اگر آن. به یک مسئله

ما به بیشتر قوانین منطق به نحو بر این اساس  .ها علم داردنرا در ذهنش بیاورد به آ
 .شودبالقوه علم داریم و تذکیر سبب بالفعل شدن علم ما می

ابن سینا از بالقوه بودن علم ما نسبت به قوانین منطق برای حل یک اشکال بهره 
ی خود منطق هم به منطق نیاز پیدا  در یادگیر، اگر منطق برای تفکر نیاز است:گیردمی

ما به نحو بالقوه به اکثر پاسخ آن است که . شودبه دور منجر میکرد و این خواهیم 
نطق به کل منطق نیاز موزش کل مگونه نیست که در آلذا این. قوانین منطق علم داریم

کند نیازمند علم ها کفایت میهایی که تذکیر در آنآموزش بخش. ]١٥همان، ص[باشد 
به عالوه براساس مبناگرایی . دگیرمنطق نیست و به همین دلیل دور هم شکل نمی

بخشی از قوانین منطق بدیهی است و بخش دیگر که استداللی است بر بخش سینا،  ابن
 .]١٧ص[ نخست متکی است

کار  هبسیاری افراد در موارد خاص و کاربردی می توانند قوانین منطق را به درستی ب
ن که به ای نفرد برای آ. ندد به شکل نظری و کلی به قوانین آن برستواننببرند اما نمی

ها را در موارد مختلف و در کاربردهای مختلف مورد نقوانین برسد نیاز است با تأمل آ
 قانونی که دیگر وابسته به کاربرد ها برسد؛نآ به قانون خاص جامع تابررسی قرار دهد 

 توان گفت که بر این اساس می. خاص و محتوای خاص و معطوف به زمینه خاصی نیست
 .علم بالقوه این فرد به علم بالفعل تبدیل شده است

بریم کارهن را باین معناست که می توانیم قوانین آمنطق به  علم به بالقوه بودن لذا
های عملی همین حالت در بسیاری از مهارت. ن قوانین را توضیح بدهیمتوانیم ایاما نمی

 اما اگر از او خواسته شود نحوۀ. دسواری کن فرد به راحتی می تواند دوچرخه. دوجود دار
یکی از وجوه تمایز بین دانش عملی و نظری . راندن دوچرخه را توضیح دهد شاید نتواند

که  درحالی. رودکار می هاین است که دانش عملی اتوماتیک و بدون توجه و التفات ب
 عملی به اجزای  دانشازطرف دیگر. ری نیاز دارددومی به توجه و هوشیا

که این نوع دانش در قالب عبارات  یکی از دالیل این. شوداش تجزیه نمی دهنده تشکیل
 . ید همین استآزبانی درنمی

 
 علم به مقومات ماهیت . ٣ .٣

. وجود ذهنی و وجود خارجی: سینا شیء ماهیتی دارد و دو نحوه وجوددر فلسفۀ ابن



  ٣٧  سینا علم بالقوه نزد ابن

خود را داراست که به جزای ماهوی اش ادر وجود خارجی و چه در وجود ذهنیشیء چه 
 مقومات ماهیت در تصوری که سینا عقیده دارد همۀابن. گویند مقومات ماهیت میهانآ

 نباشیم؛ ه به صورت تفصیلی به این مقومات آگاهاز ماهیت داریم داخل هستند اگرچ
 کردن طور که بسیاری دیگر از معلومات ذهنی ما چنین حالتی دارند و حاضر همان

 .ها در ذهن تفاوت داردن با حضور ضمنی آهاتفصیلی آن
از طریق علم به ماهیت، به مقومات آن نیز  دهد که  توضیح مینجاتسینا در ابن

های ذاتی ماهیت هستند و امکان ندارد مقومات ماهیت ویژگی. لزوماً علم بالقوه داریم
. میده باشیمن ماهیت را نفهکه ابتدا مقومات آ درکی از ماهیت داشته باشیم بدون آن

 ].١١ص[ناپذیرند جود و چه در تصور از ماهیت جداییذاتیات یا مقومات ماهیت چه در و
 . ن است یک ماهیت وابسته به تصور اجزای آواقع تصور در

دهد  سینا اجازه می پذیرش علم بالقوه به اجزای ماهیت از طریق علم به ماهیت به ابن
ل در ماهیت هستند چرا نمی توان از علم به اگر ذاتیات داخ: که به مشکلی پاسخ دهد

پاسخ آن است که علم به اجزای ماهیت از طریق علم . ماهیت به اجزای آن نیز علم یافت
لزوم همراهی مقومات در تصور شیء به . به خود ماهیت علمی بالقوه است و نه بالفعل

اهیت را هم مقومات ماگر ماهیت شیء را بالفعل در ذهن آورید این معنا نیست که 
الفعل در بلکه منظور این است که اگر ماهیت و مقومات ماهیت را ب. بالفعل تصور کنید
 ].٣٥ـ٣٤، ص٧[این مقومات را از ماهیت سلب کرد توان ذهن بیاوریم نمی

با . ر اینجا علمی است که در علمی دیگر به صورت اجمالی وجود دارددعلم بالقوه 
  .م به مقومات آن نیز به صورت بالقوه حضور داردعلم به یک مفهوم کلی مرکب عل

 
 علم به بدیهیات. ٣ .٤

 مفاهیمی هستند که در نفس  و وجود اولین، ضروریشیء، مفاهیم شیخ عقیده دارد
 اما تا وقتی به. شناترین مفاهیم هستندترین و آدیهیگیرند و در نتیجه بشکل می

ها و ن الفاظ را کامل ندانیم به مفهوم آیها را در ذهن نیاوریم و معنانصورت بالفعل آ
 . ]٢٩، ص٣ [در نتیجه بداهتشان پی نخواهیم برد

در برخی از این تصدیقات معنای . در مورد تصدیقات بدیهی هم همین طور است
ها در ذهن وی شکل گیرد تصورات بر مخاطب آشکار نیست اما اگر معنای صحیحی از آن

 در]. ٤٠٩، ص٢ ج،١ [درستی تصدیق اذعان خواهد کردو روی آن دقت و التفات کند به 
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یعنی بسا که مفاهیم الفاظ در اولیات مورد غفلت قرار گیرد . دهداولیات نیز این امر رخ می
همان، [تا آنجا که به انکار بدیهیات منجر شود در این صورت متعلم محتاج تنبه است 

هیم بلکه به او آنچه را که قبالً ددر روش تنبیهی چیز جدیدی به متعلم یاد نمی] ١١٣ص
کسی که از بدیهیات غافل است ممکن است ]. ٥٧همان، ص[شویم دانسته متذکر میمی

 . دانستم در جایی با مصداقی از آن مواجه شود و متنبه شود که من این را می
ید گو برد بلکه فقط میکارنمی صریحاً بهسینا در مورد بدیهیات تعبیر علم بالقوه راابن

 است برای ما مخفی باشند و این نوع تصورات و تصدیقات با وجود بدیهی بودن ممکن
دیگر او در سینا را با بیان اما اگر این تعابیر ابن. ه داریمشکار شدنشان نیاز به تنببرای آ

 او :داندت را علم بالقوه میسینا علم به بدیهیاتوان گفت که ابنکنار هم قرار دهیم می
در علم بالقوه نیاز به تنبیه داریم تا . یا به چیزی بالفعل معرفت داریم و یا بالقوهگوید می

هیات بدیعلم به توان نتیجه گرفت که با این دو، می. ]٢٨٥، ص٦[ برایمان بالفعل شود
 . شوندهم در مواردی که نیازمند تنبه باشیم جزو علم بالقوه محسوب می

 شهرت بدیهیات از تعبیر بالقوه بودن شناخت دی در جایی در مقام توضیحمصباح یز
ها نآحتی برخی اولیات ممکن است به جهت خفایی که در تصور  :ما سخن گفته است

 اولیات به عبارتی همۀ. ...  روشن ننمایندراه دارد اندکی خفا پیدا کنند و چندان واضح و
 ].٣٩، ص١١[ند اما برخی بالفعل و برخی بالقوة القریبة من الفعلیة مشهور

 
 علم به تعقل کردن و علم به خود . ٣ .٥

ین تعقل سینا معتقد است که نفس هنگام تعقل یک شیء، هم ذات خود و هم  خودِ اابن
 به این ترتیب در هر تعقلی علم به ].٢١٣، ص١، ج١[کند کردنش را بالقوه تعقل می

ت بالقوه هستند و نه اما این دو علم به صور. خودِ تعقل و نیز علم به نفس همراه است
م که با یادآوریِ چه بسا که اگر بخواهیم فرایند تعقلمان را توضیح دهیم نیاز داری. بالفعل

 تعقل در ما بوده که به همین دلیل علم به خودِ. ن را بیان کنیمفرایند ذهنیمان، آ
ی بازیابی است و به همین سبب براوریم اما این علم بالفعل نبوده یادآتوانیم آن را به می
 .ن به التفات نیاز داریمآ

توانیم از نفس رگز نمیی داریم و ه، آگاهسینا عقیده دارد که ما همواره به خودابن
اما اگر . ی به نفس نیستآگاهتر از از نظر وی هیچ دریافتی بدیهی. یمخویش غافل شو

رد این در مواش، در متون فلسفیسینا چرا ابنی همواره در ما هست آگاهاین خود
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مل و التفات به آگاهی با تأدهد که داشتن یک دهد؟ این نشان میمیی ما را تنبه آگاه
کند که وجود انسانی ممکن  هم اشاره میتعلیقاتسینا در ابن. آگاهی متفاوت استاین 

ی آگاهتوجه باشد و سپس نسبت به این خودآگاهی خویش بیاست نسبت به خود
ست و نیازمند التفات است توجه ا نسبت به بدیهیات بیطور که نفس انهم. ملتفت شود

. ی یکسان نیستآگاهی به این خودآگاهی با آگاه بدین ترتیب خود].٨٠ـ٧٩و١٤٧ص،٤[
 داشته باشیم که  باالتریمرتبۀی آگاهی الزم است یک آگاهی به خودآگاهبلکه برای 

 .ن باشدخودآگاهی موضوع آ
سینا در هر تعقلی که داریم یک آگاهی مرتبه باالتری هم به این تعقل بنابراین از نظر ابن

داریم؛ اما این آگاهی مرتبه باالتر بالقوه است به این معنا که برای تصریح به آن الزم است به 
اگر قرار باشد که این آگاهی به آگاهی یا آگاهی مرتبه دوم . حضور این آگاهی التفات شود

همین آگاهی مرتبه سوم است . اهی مرتبه سومی آن را بازنمایی کندبالفعل شود باید یک آگ
نگری، به ندرت در به همین دلیل است که درون. نگرانه را به وجود می آوردکه حاالت درون

 . دهد و بیشتر اوقات به حاالت ذهنی خودمان توجه نداریمما رخ می
 
 ماهیت علم بالقوه. ٤

اند به طوری سینا بسیار متنوعلم بالقوه از نظر ابنطور که مالحظه شد مصادیق ع همان
ها مصادیق  اینندین نوع علم بالقوه داریم یا همۀ چآیاشود که که این سؤال مطرح می

  علمبالقوه بودن برای  متفاوتیهایمالکمختلفی از یک نوع علم بالقوه هستند؟ او 
از یک جهت به آن علم القوه علمی است که گوید علم بگاهی می: مشخص کرده است

ن را داریم تیم، یا علمی است که با وجود آنکه آن جاهل هسداریم و از جهت دیگر به آ
کنیم موارد مختلف در این بخش تالش می. داریمن نیاز به تنبه آبرای ملتفت شدن به 

علم بالقوه را با توجه به سه مالک کلی بررسی کنیم و در نهایت با توجه به این سه 
 .ببریمه هویت اصلی این نوع علم پی بمالک

 

 علم بالقوه، لوازمِ نهفته در یک علم کلی. ٤. ١
 آگاه،ن جمالی به آبا توجه به مورد اول گفته شد که علم بالقوه علمی است که به نحو ا

اما این علم اجمالی و جهل تفصیلی به چه . اما به صورت تفصیلی جاهل هستیم
عه را درنظر بگیریم و صفتی به کل مجموعه نسبت معناست؟ اگر اعضای یک مجمو

 در علم بالقوه .تک اعضای مجموعه علم بالقوه است برای تکدهیم، علم ما به این صفت
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و مقومات یعنی یک علم کلی به اجزا . به مقومات ماهیت نیز همین حالت وجود دارد
ست که در علم ای از اجزا توان گفت که مفهوم همچون مجموعهمی. یک مفهوم داریم

. تک مقومات این مجموعه علم داریم مجموعه، و در علم بالفعل، به تکبالقوه، به کل
 تحت یک گزاره کلی و یا علم بالقوه به شاید در مورد علم بالقوه به مصادیق جزئیِ

 د اما درمورد علم بالقوه به نتیجۀمقومات ماهیت تعبیر اعضای یک مجموعه منطبق باش
نتیجه عضو یا جزئی از مقدمات .  مجموعه و اجزا کامال هماهنگ نیستمقدمات، تعبیر

به همین سبب به جای . هاستنمن مقدمات وجود دارد و از لوازم آنیست، اگرچه در ض
در واقع . ن استفاده کنیمهتر است از تعبیر یک کل و لوازم آتعبیر مجموعه و اجزا، ب

یت و نتیجه برای مقدمات همگی لوازمِ مصادیق برای یک گزاره کلی، مقومات برای ماه
. ن امر کلی به این لوازم وابسته استتر هستند که در آن نهفته هستند و آیک امر کلی

بدین ترتیب علم بالقوه علم به لوازمِ نهفته در یک کل است که با بالفعل شدن این علم، 
ا  اگر علم به کل ین است کهمنظور از الزمه آ. شوند آشکار میلوازم این کل به تفصیل

مثالً وقتی می گوییم .  درست استن کل هم لزوماًملزوم درست باشد علم به لوازم آ
ست و  ا»زن«که همسایۀ ما  و این عبارت درست است لزوماً این» . ما بیوه استهمسایۀ«
 »الف ب است و ب ج است«همچنین اگر بگوییم . د درست باشد هم بای»شوهرش مرده«

پس علم بالقوه با توجه به دو .  هم درست خواهد بود»الف ج است «وماًدرست هستند لز
ترِ  یک علم کلی مقومات ماهیت، علمی است که الزمۀموردِ علم به نتیجة مقدمات و

 . ن نهفته استدیگر است و در آ
آیا در مورد علم به برخی قوانین منطق هم این تعریف کاربرد دارد؟ در بخش پیش 

توانیم بیان  بودن در اینجا به این معنا است که اصول نظری آن را نمیمشخص شد بالقوه 
های این نوع به عالوه گفتیم که یکی از ویژگی. کاربریمتوانیم آن را در عمل بهکنیم اما می

کسی که دانش منطق را . شوداش تجزیه نمیدانش آن است که به اجزای تشکیل دهنده
 در او به صورت یک کل وجود دارد که اجزا و آموزش ندیده باشد، این نوع دانش

به همین دلیل است که . اندهای آن به صورت واضح و متمایز در وی شکل نگرفته مولفه
بنابراین علم بالقوۀ ما . های این دانش کلی را در قالب زبانی بیان کندتواند اجزا و مولفهنمی

 .ت یک مهارت منطقی استهای مخفی در کلیبه منطق هم، علم به لوازم و مولفه
بریم اما غالبا  روزه به کارشان مینکه هر بدیهیات به این معنا بود که با آبالقوه بودن

یانات و تفکرات ما هستند درواقع بدیهیات زیربنای ب. ها دسترسی هوشیارانه نداریمنبه آ
 هانن آاند که به دلیل وضوحشات بدیهیهای ما متضمن این تصورات و تصدیقاو گزاره
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دانم بینم به طور ضمنی میگویم سیب را میمثالً وقتی می. کنیمرا صریحاً بیان نمی
با اینکه . )اصل امتناع تناقض( نیستو غیرخودش ) اصل هوهویت(سیب خودش است 

 بیانات و تفکرات ما هستند برخی افراد تا وقتی معنا و موارد اصل زیربنای همۀاین دو 
بنابراین بدیهیات . ها را نخواهند فهمیدنا برایشان مشخص نکنیم آن دو اصل رکاربرد ای
 .    ها وابسته استن مخفی علم ما هستند که علم ما به آهم لوازمِ

سینا،  از نظر ابن. کنددر مورد آگاهی به تعقل یا خودآگاهی هم این مالک صدق می 
هر آگاهی و تعقل ما آگاهی به تعقل و خودآگاهی نوعی آگاهی بدیهی است که الزمۀ 

است؛ یعنی این آگاهیِ مرتبه دوم همراه با هر آگاهی ما حضور دارد اما این آگاهی 
 .مخفی است و برای بالفعل شدن الزم است آگاهی مرتبه باالتری به آن معطوف شود

 
 تامل و التفات . ٤ .٢

لم بالقوه با علم وجه شباهت ع. مل نیاز دارده برای بالفعل شدن به التفات و تأعلم بالقو
 خارج نیازی ن از در خود داریم و به اکتساب جدید آبالفعل در این است که هر دو را

آشکار شدن این علم الزم ن با علم بالفعل در این است که برای نیست ولی وجه تمایز آ
 . ن التفات و تامل صورت بگیرداست روی آ

وانشناسی امروز آن را وارد یم یا به تعبیر ری خود شوآگاهالتفات یعنی متوجه 
العین خویش قرار گوید آن را نصبسینا میطور که ابن یا همان فعال خود کنیم حافظۀ
 آمادهن را اکنون حاضر و گزارۀ معرفتی التفات داریم یعنی آدر واقع وقتی به یک . دهیم

ازش و  پرد بالقوه به تامل یعنیاما گاهی برای بالفعل کردن علم. در ذهن خود داریم
دن حدود علم بالقوه برای تبدیل آن به یک مل یعنی واضح کرتأ. تفکر هم نیاز داریم

 بالقوه به صورت یک علم کلی به همانطور که گفته شد علم. بل بیان معرفتی قاگزارۀ
ها مشخص ه حدود این لوازم و مؤلفهبرای اینک. لوازم مخفی در تفکرات و اعمال ماست

ما استخراج گردد الزم است روی آن تأمل کنیم تا بتوانیم آن را ی  کلشود و از بطن علم
 .  هم التفات استاین تامل به شکل یک گزارۀ قابل بیان دربیاوریم که الزمۀ

 معرفتی از دو رۀگوییم نتیجه بالفعل نیست یعنی هنوز به صورت یک گزاوقتی می
 دو مقدمه متمایز نگشته ن ازست یا به تعبیر دیگر هنوز حدود آمقدمه استخراج نشده ا

ن را استخراج که آ و مقدمه وجود دارد و برای این بلکه به صورت مبهم در دل د؛است
ضر کنیم کنیم و به یک گزاره قابل بیان تبدیل کنیم الزم است دو مقدمه را در ذهن حا

و شود مل گفته میبه کل این فرایند تأ. خراج نماییمها استنو نتیجه را از آ) التفات(
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های یک مفهوم هم در کلیت یک مفهوم پنهان اجزا و مؤلفه.  بخشی از تامل استالتفات
همچنین اصول . مل نیاز داریماج و مجزا کردنشان به التفات و تأهستند که برای استخر

به . های معرفتی مجزا از یکدیگر وجود ندارندگزارهمنطق یا بدیهیات در ما به صورت 
 . مل نیاز استالتفات و تأها به نرسی به آهمین دلیل هم برای دست

که به  د علم بالقوه علمی است که فرد آن را دارد ولی برای آنگویسینا میوقتی ابن
ک کنیم تا این  شود نیاز است که تنبه داده شود به این معناست که به او کمآگاهن آ

 ملی است که با کمکو تأواقع تنبه همان التفات  در. هدمل را انجام دفرایند التفات و تأ
  . دیگری صورت گیرد

 برای آیاتوان چنین گفت؟ آگاهی هم میی یا خودآگاهی به آگاهمورد   درآیااما 
ن نیز به تأمل یا استخراج آ» .بینم سیب استدانم آنچه میمی«رسیدن به این گزاره که 

 و توجه شیاریرسد فقط کافی است که هواز یک کل نیاز داریم؟ در اینجا به نظر می
افی است  بالقوه کیعنی التفات برای این نوع از علم.  خود کنیمخود را متوجه فرایند علم
 شود علم بالفعلکه تبدیل به یک  نبرای آ بالقوه این نوع علم. و به تأمل نیازی نیست

 .  مورد التفات قرار گیردظه فعال آورده شود یعنیکافی است به حاف
ها از ابهام عالوه بر ها و اخراج آنبه دلیل تعیین حدود آنلقوه  بادیگر چهار قسم علم

. التقات نیازمند پردازش ذهنی هستند و به عبارت دیگر نیازمند تأمل ذهنی هستند
 را در ابتدای زندگی هاناحتماالً به این دلیل است که آ مبهم بودن این چهار قسم

انه و ارادی بلکه به صورت ضمنی و آگاهبه صورت نه ها، نایم و اکتساب آرفتهگفرا
 ما روزانه در حال فراگیری به عالوه. بوده استوابسته به یک معرفت یا معارف دیگر 

کنیم بدون آنکه  را وارد ذهن خود میهانت و تصوراتی هستیم که بدون تأمل آتصدیقا
بلی های قهای جدید را با تصدیق یک تصور دقیق شویم یا تصدیقروی اجزای سازندۀ

 متناقض حتی ممکن است دو گزارۀ. رون بکشیمپیوند دهیم و نتایج قابل استخراج را بی
 .در ما حضور داشته باشند که به دلیل عدم تامل و التفات، به هر دو با هم باور داریم

علمی که برای بالفعل شدن صرفاً به التفات هر نوع دهند که این توضیحات نشان می
واقع التفات  در. علم بالقوه است) و نه اکتساب از خارج(باشد اشته د نیاز  درونیملیا تأ

 . بالقوه استشرط الزم و کافی بالفعل کردن علمتامل یا التفات همراه با 
 
 آگاهی مرتبه باالتر یا آگاهی به آگاهی  .٤ .٣

هم سینا در هر تعقلی که داریم یک آگاهی مرتبه باالتری پیش از این گفتیم که از نظر ابن
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به این تعقل داریم؛ اما این آگاهی مرتبه باالتر بالقوه است و برای بالفعل شدنِ آن، باید خود 
براین اساس مالک جدیدی برای بالفعل شدن . این آگاهی متعلق یک آگاهی باالتر قرار گیرد

 . که آگاهی مرتبه باالتری به آگاهی خود داشته باشیم این: گیردعلم شکل می
 نیستیم گویی هوشیاری آگاه را داریم ولی از داشتنش گوییم علمی میواقع وقتی در

مرتبۀ اول اینکه علمی را داشته باشیم و مرتبۀ دوم . آگاهی نیاز داردکامل، به دو مرتبه 
شود از یک  بالقوه گفته می به همین سبب در علم. باشیمآگاه ، خودکه به این داشتنِاین

ولی از جهتی به آن جاهل هستیم )  علم را داریمچون این(آگاهی داریم جهت بدان 
 خود آگاهی مرتبه باالتری به این علم بالقوه در علم). دانیم که آن را داریمچون نمی(

 .دانیمدانیم که مییم در حالی که در علم بالفعل میندار
. االتر مالک جدیدی نیستی مرتبه بآگاهبا کمی دقت متوجه خواهیم شد که این 

ی خود باشیم یا آگاهالتفات یعنی متوجه .  جدیدی از همان التفات استبۀبلکه جن
 موارد برای بالفعل شدن از آنجا که در همۀ. ری به آگاهی خود معطوف کنیمی فراتآگاه

کردیم می ی معرفی آگاهی به آگاهعلم بالقوه، به التفات نیاز داریم و التفات را هم همان 
اگرچه در برخی موارد علم . آگاهی استی به آگاهل،  بالفعتوانیم بگوییم الزمۀ علم

 .  مل نیز نیاز داردبالقوه، به تأ
با توجه به این جنبۀ جدید از التفات، علم بالقوه علمی است که آگاهی مرتبه باالتری به 

چهار مورد اول چون آگاهی درجه دومی به علم خود نداریم علممان  در. آن نداشته باشیم
مورد آگاهی به آگاهی و خودآگاهی، چون آگاهی مرتبه سومی نداریم  دربالقوه است اما 

 .چرا که آگاهی به آگاهی، خود در مرتبۀآگاهی درجه دوم قرار دارد. علممان بالقوه است
 حالت علم زمانی است که یک گزارۀ ترینلفعلنچه تا کنون گفته شد باتوجه به آ با

آماده ن را حاضر و یعنی وقتی که اکنون آ. ماشته باشی فعال خود دمعرفتی را در حافظۀ
مرحلۀ دوم که نسبت به . ن مورد توجه و التفات ماستاکنودر ذهن خود داریم و هم

ریم اما  فعال خود ندا است این است که گزارۀ معرفتی را در حافظۀمرحلۀ قبل بالقوه
 ن این گزارۀاکنودر این حالت هم. برای حاضر کردن آن فقط به التفات نیاز داریم

در ذهنمان حاضر نیست ولی به محض آنکه آن را طلب معرفتی مورد توجه ما نیست و 
بالقوه بودن .  فعال خود منتقل کنیمآن را به حافظۀ کنیم بدون نیاز به تأمل می توانیم

 چرا که برای بالفعل کردنش التفات به ،ی در این مرتبه استآگاهی و خودآگاهی به آگاه
 . استتنهایی کافی

تر است وقتی است که برای حاضر کردن یک گزارۀ مرحلۀ سوم که از حالت قبل بالقوه
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تأمل همراه با التفات هنگامی است که . معرفتی عالوه بر التفات  نیاز به تأمل داشته باشیم
های آن به صورت واضح و متمایز در ما علم به صورت یک کل در ما وجود دارد و مؤلفه

چهار مورد اول علم بالقوه یعنی نتیجه مضمر در مقدمات، علم به مقومات . دانشکل نگرفته
 . گنجند ماهیت، علم به اصول منطق و علم به بدیهیات برای بالفعل شدن در این دسته می

 
 نتیجه. ٥

علم به مصادیق جزئی : شمارد عبارتند ازسینا به عنوان علم بالقوه میمواردی که ابن
ای که هنوز از مقدمات استخراج نشده، علم به برخی علم به نتیجهتحت یک گزارۀ کلی، 

اصول منطق، علم به مقومات ماهیت از طریق علم به خود ماهیت، علم به بدیهیات، 
یک مالک علم بالقوه این است که آن را درون خود داریم . آگاهی به آگاهی و خودآگاهی

کند و  درون ذهن خودمان کفایت میو برای بالفعل کردن آن صرفاً التفات یا تامل در
التفات یعنی آگاهی خود را وارد حافظۀ فعال . نیازی نیست آن را از خارج کسب کنیم

تأمل یعنی واضح . کنیم یا درواقع آگاهی خود را متعلق یک آگاهی فراتر قرار دهیم
 یک ای که در قالبکردن حدود علم بالقوه برای تبدیل آن به یک علم بالفعل به گونه

که علم بالقوه برای  علت این. التفات الزمۀ هر تأملی است. گزارۀ معرفتی قابل بیان باشد
این نوع : گرددبالفعل شدن به التفات و تأمل نیاز دارد به مالک دیگر علم بالقوه برمی

تر مخفی هستند و تر است که این لوازم در علم کلیعلم، آگاهی به لوازم یک علم کلی
 .ضح و متمایز نیستحدودشان وا

 نوع علم، برای بالفعل شدن، هم به تأمل و هم ترینبالقوه. بالقوه تشکیکی است علم
که مشخص  ما چنان کلی و اجمالی است در این حالت علم. به التفات نیازمند است

مل های آن و تبدیل شدن آن به یک گزارۀ معرفتی بدون تأکردن حدود لوازم و مؤلفه
قبلی است، زمانی است که  حالت تر ازعلم بالقوه، که بالفعلت دیگر حال. ممکن نیست

. ن را بالفعل کنیمبه باالتر روی علم خود بتوانیم آی مرتآگاه با التفات یا صرفاً
 معرفتی در ت گزارۀ به صوردر حال حاضر،ن را ترین حالت علم، زمانی است که آ لبالفع

ی برای بالفعل آگاهی یا خودآگاهی به ه آگاهدر میان اقسام علم بالقو. ذهن خود داریم
 .  تر استه همین سبب از بقیه موارد بالفعل ب وشدن فقط به التفات نیاز دارد
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