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Abstract
Secondary philosophical intelligibles are general philosophical concepts such as existence,
non-existence, cause, effect and accident on which the life of Islamic philosophy depends.
Muhammad Husayn Tabataba'I has tried to propose a comprehensive theory about the way
through which secondary philosophical intelligibles are originated. He believes that these
intelligibles are first understood through relational concepts and then non-relational concepts
are abstracted from those relational ones and generalized. This article tries to give a clear
formulation of the theory with four phases (in addition to its foundations) using Tabataba'i's
works and Motahhari's comments. The resuts of this research study shows that these concepts
are not delusion. It also depicts that these concepts are not extracted from internal or external
experiences or primordial human nature (fitrah) but are created from perceptive faculty. In
addition, some other key issues to which Allameh has not paid enough attention, such as how
to generalize the concept of secondary intelligible which has been abstracted from a special
mental state to the whole world and the relationship between secondary intelligible obtained
in the mind and the object to which the secondary intelligible refers, have been stated and the
researcher has tried to find answers for these questions.
Keywords: Muhammad Husayn Tabataba'i, Morteza Motahhari, the origin of philosophical
secondary inteligibles, relational concepts, non-relational concepts, secondary intelligibles’
correspondence with the reality, the universality of secondary intelligibles.
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چکیده
معقوالت ثانیۀ فلسفی همان مفاهیم عامّۀ فلسفی مانند وجود ،عدم ،علّت ،معلول و عرض هستتند کته یتات فلستفۀ
اسالمی وابسته به وجود آنهاست .عالمهطباطبایی کوشیده است نظریهای جامع دربتارۀ نحتوۀ انتتاا معقتوالت ثانیتۀ
فلسفی پیشنهاد کند .او معتقد است معقوالت ثانیۀ فلسفی ابتدا بهصورت مفاهیمی ربطی ( رفی) ادراک متیشتوند و
پس از آن ،مفاهیم اسمی از این مفاهیم انتاا میشوند و تعمیم مییابند .در این مقاله ،کوشش شده است با توجه بته
نگاشتههای عالمهطباطبایی در این باره بهکمکِ شرح شهیدمطهری صورتبندی روشنی از این نظریه بیتان شتود کته
شامل چهار مر له (به همراه مبانی آن) است .در این مقاله ،روشن شده است که چگونه این مفاهیم موهوم و فطری
و برآمده از تجربۀ درونی و بیرونی نیستند و از قوۀ مدرکه برآمدهاند .همچنین ،برخی مسائل کلیدی که عالمه چندان
به آنها نپرداخته ،در اینجا بیان شده است؛ از جمله چگونگی بسط و گسترش مفهوم معقول ثانی کته از یتک التت
نفسانی خاص انتاا شده به تمام عالم ،و رابطۀ معقول ثانی اصل شده در ذهن و مَحکی آن .و کوشش شده استت
پاسخهایی به این سؤاالت داده شود.
واژه های کلیدی :طباطبایی ،مطهری ،منشأ معقوالت ثانیۀ فلستفی ،مفتاهیم ربطتی ( رفتی) ،مفتاهیم استمی ،تطتاب
معقوالت ثانیۀ فلسفی با واقع ،جهانشمولبودنِ معقوالت ثانیۀ فلسفی.
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الزم است به ایتن نکتته اشتاره شتود کته مراتت

مقدمه
از نظر برختی متفکتران اگتر معقتوالت ثانیتۀ فلستفی

ادراک ستته مرتبتتۀ ستتی ،خیتتالی 2و عقلتتی استتت

نباشند ،فلسفه قیقی نخواهد بود .1این مفاهیم همتان

(مطهری ،1389 ،ج .)361 :9محصول ادراک ستی و

بتا

خیتتالی ،تصتتورات جائتتی و محصتتول ادراک عقلتتی،

بدبینی به آنها نگریسته شد و بسیاری یتا تتی تمتام

تصورات کلّی هستند .تصورات کلّی (معتانی کلّتی یتا

آنها الفاظی بیمعنا و ناشی از توهم قلمتداد شتد .آیتا

معقوالت) به دو دستۀ اولیه و ثانویه تقسیم متیشتود.

میتوان مانند معقوالت اولیه برای ایتن معقتوالت نیتا

تصورات کلّی ثانویه نیا به دو دستۀ منطقی و فلستفی

مفاهیمی هستند که در دورۀ جدیتدِ فلستفۀ غتر

ماهیتی را یافت که آنها از آن کایت میکنند؟ اگر نه
پس این معانی کلّی از کجا آمده اند؟ آیا آنهتا بتهنحتو
فطری یا پیشین در اختیار انسان هستند؟ اگر اینگونه
نیست پس چگونه این مفاهیم در ذهن انستان شتکل
می گیرند؟ چگونه میتوان اثبات کرد این معانی عامّته
توهم نیستند؟ در ادامه ابتتدا معقتوالت اولیته و ثانیته
معرفی می شوند .سپس بیانات عالمه بتهکمتک شترح
شهیدمطهری در قالت
قال

تعتدادی مقدمته و مر لته در

یک نظریه صورتبندی می شتود و پتس از آن،

چند مقدمه و مر لۀ کلیدی از این نظریه کته نیتاز بته
توضتیح ،رفتتع ابهتتام و بررستی دارنتتد ،توض تیح داده
میشوند و بررسی میشوند.

تقستتیم متتیشتتوند .در ایتتن مقالتته ،صتتحبت از منشتتأ
پیدایش تصوراتِ کلّیِ ثانویۀ فلسفی یا معقوالت ثانیتۀ
فلسفی است .معقوالت ثانیۀ فلسفی را مفاهیم انتااعی
یا تصورات خارج محمول نیا نامیتدهانتد (طباطبتایی،
 ،1364ج.)23 :2
معقتتوالت اولیتته یتتا معقتتوالت قیقتتی از نظتتر
عالمهطباطبایی مفاهیمی هستند که «گتاهی در ختارج
موجود می شوند و در نتیجه آثارشان بتر آنهتا مترتت
می شود و گاهی در ذهن موجود میشوند و درنتیجته
آثارشان بر آنها مترت

نمیشود؛ مانند مفهتوم انستان»

(طباطبایی .)256 :معقوالت ثانیه آنگونه که معقتوالت
اولیه مسبوق به سّی هستند ،مسبوق به هتی یتک از
واس نیستند و درنتیجه ،انعکاس دستته ای از اعیتان

مفهومشناسی
الزم است پیش از ورود به بحث اصتلی ،بتهاختصتار

اشیا در ذهن نیستند؛ به همین دلیل ،برای انتتاا آنهتا

تعریفتتی از معقتتوالت ،انتتوا آنهتتا و معقتتوالت ثانیتتۀ

صورت سی یا خیالی قابتلتصتور نیستت کته ایتن

فلسفی ارائه شود.

صورِ معقول از آنها انتاا شده باشتند (همتان.)365 ،
البته این مفاهیم بهصورت فطری نیا در ذهن موجتود
نیستند.3
اما معقوالت ثانیه مفاهیمی هستند که یتا « یثیتت

 . 1شهید مطهری بارها به اهمیت بسیار زیاد معقوالت ثانیۀ فلسفی اشاره

مصداق آنها یثیت درخارجبودن استت کته آثارشتان

می کند؛ بهعنوان نمونه( :مطهری ،1389 ،ج )276 :5یا (مطهری،1389 ،
ج )390 :9یا (مطهری ،1389 ،ج )369 :9یا (مطهرری ،1389 ،ج:10

 . 2در وجود ادراکات وهمی اختالف نظر است.

 )303و (طباطبایی ،1364 ،ج 3 :1و .)8

3

تفصیل این بحث در توضیح مقدمۀ  5آمده است.
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بر آنها مترت

2

میشود ،درنتیجه وارد ذهن که یثیتش

بحث منشأ معقتوالت ثانیتۀ فلستفی پرداختته استت

آثار خارجی نیستت نمتیشتوند ...

(طباطبتتتایی ،1364 ،ج 11 :2و همتتتان16 :؛ مصتتتباح

ماننتد وجتود و صتفات قیقتیِ آن ماننتد و تدت و

یتتادی389 :1405 ،؛ فنتتایی اشتتکوری231 :1387 ،؛

وجو » یا مفاهیمی هستند که « یثیتِ [مصتداق آن

اسماعیلی .)468 – 467 :1389 ،اگر گذشتگان به این

نبتودن در ختارج استتت ،ماننتد عتتدم کته وارد ذهتتن

بحث ورودی داشته اند تنهتا بتهصتورت اشتارههتایی

نمی شود» است (طباطبایی .)256 ،این دو دستۀ اخیتر

پراکنده بوده است .3مطالعۀ تقریر شهیدمطهری از این

معقوالت ثانیۀ فلسفی هستتند .مفتاهیم کلتی دیگتری

نظریته تصتویری روشتنتتر از «اولتین نظریتۀ انتتتاا

بتتاقی متتیمانتتد کتته « یثیتتت مصداقشتتان یثیتتت

معقوالت ثانیۀ فلستفی» بته دستت متی دهتد .پتس از

درذهنبودن است؛ مانند مفهوم کلی ،جنس ،فصل کته

عالمه ،قوام صفری در کتا

خود کوشش دیگتری را

در ختتارج وجتتود نمتتییابنتتد» (همتتان) .ایتتن دستتته،

در بررسی «منشأ مفاهیم و اصتول معرفتتی» رقتم زده

معقوالت ثانیۀ منطقی هستتند .البتته عالمته در جتایی

است .افرادی مانند مصباح یادی ( ،)1383یادانپنتاه

4

دیگتتر معقتتوالت ثانیتتۀ فلستتفی را در عبتتارتی کوتتتاه

( ،)1389فنتتتایی اشتتتکوری ( )1387و استتتماعیلی

بهعنوان مفاهیمی تعریف میکنند کته «عروضشتان در

( )1389مطالبی را مرتبط با بحث منشأ معقوالت ثانیتۀ

ذهن است و اتصاف به آنها در خارج است» (همتان،

فلسفی بیان کردهاند؛ اما نتوآوری اساستی در آنهتا بته

)46؛ مانند وجود ،عدم ،علیّت ،عرض و جوهر .1پس

چشم نمی خورد .قوام صفری در کتا

«مابعدالطبیعته

از آشنایی با مفهوم معقوالت ثانیتۀ فلستفی ،در ادامته

چگونه ممکن است» کوشیده است اثبات کند ثنویتتِ

چگونگی انتاا آنها بیان میشود.

منتتابع معرفتتت بتتهنحتتوی مستتتقل ،آنگونتته کتته

یثیت عدم ترت

معرفتشناستی ستنتی غربتی آن را مطترح متیکنتد،
منشأ پیدایش معقوالت ثانیۀ فلسفی

قابلقبول نیست؛ او دیدگاهِ کانتی دربارۀ شتکلگیتری

برخی مدعی هستتند کته عالمتهطباطبتایی در تتاریخ

معرفت را نیا رد کترده استت (قتوام صتفری:1386 ،

فلسفۀ اسالمی برای اولین بار بهصتورت مبستو بته

 .)15ایشان مبا ث جدیدی را نیا پیرامون تعریتف و
مالک معقوالت اولیه و ثانویته و نحتوۀ شتکل گیتری

 1در تعریف و انوا معقوالت ثانیۀ فلسفی اختالفاتی وجود دارد کته

مفهوم وجود ارائه کردهانتد .درنهایتت ،پتیش از ارائتۀ

نیاز به مقالۀ مستقلی دارد .بسیار مجمل باید گفت که با توجه به اینکه
عالمه در بحث انتاا معقوالت ثانیۀ بحث را دربارۀ جوهر و عترض

2

مطرح میکنند (پیرو همین بحث ،در این مقاله به انتاا «جوهر» اشاره

معقوالت ثانیۀ فلسفی است (از جملته رجتو کنیتد بته( :طباطبتایی،

شده است) به نظر می رسد جتوهر را معقتول ثتانی فلستفی قلمتداد

 ،1364ج( 69 -56 :2خصوصاً ص  )69و طباطبایی)257 :

میکنند .شهید مطهری هم در شرح این بخش چیای بر ختالف ایتن
مطل

نمی گوید؛ امّا عالمه در نهایه که سالها بعد از اصول نگاشتته

3

بیانات عالمه اکی از ایتن ادعاستت کته نظریتۀ او دربتا

تمتام

 .برای مطالعه سیر تاریخی بحث ،ر.ک( .استماعیلی– 467 ،1389 ،

.)468

است ،به صرا ت جوهر را ماهیت میدانند .برای تل ایتن تعتارض

4

ظاهری باید توجه داشت که جایی که جوهر معقول ثانی دانسته شده

است ،دیدگاه عالمه را بهصرا ت نقد کرده اند و دیدگاه مستقلی کته

است ،به مل اولی بوده و جایی که معقول اول دانسته شده است به

سابقه نداشته است ،طرح کرده اند .متأستفانه ایتن تتدریسهتا هنتوز

مل شایع بوده است.

استاد یادانپناه در درس خارج نهایه خود که هماکنون نیا در جریان

بهصورت مکتو

منتشر نشده است.
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صورتبندی نظریۀ انتاا معقوالت ثانیۀ فلسفی ،بایتد

 .4مقدمۀ  :3تصورات عارضشده بر ذهن (همتان

توجه داشت که نظریتۀ انتتاا اوالً بته دنبتال تشتریح

تصوراتی که در مر لۀ  1به آنها اشتاره شتده استت)،

چگونگی انتاا معقوالت ثانیۀ فلسفی است و مستللۀ

تصوراتی موهوم نیستند (طباطبتایی ،1364 ،ج 62 :2و

اصلی آن چگتونگی وجتود ختارجی ایتن معقتوالت

 ،61پاورقی).

نیست .در ادامه دیدگاه عالمهطباطبایی در قال

یتک

نظریۀ چهارمر له ای به همراه مبتانی نظتری آن بیتان
شده است.
صورتبندی نظریۀ انتزاع معقـوالت ثانیـۀ فلسـفی
(بهاختصار :نظریۀ انتزاع)

 .5مقدمۀ  :4از آن رو کته ایتن تصتورات موهتوم
نیستند ،یا بهنحو فطری در ما وجود داشتهاند (پیشتین
4

بتتوده استتت) یتتا منشتتأ آنهتتا تجربتته ( تتس درونتتی
(وجدانیات) 5یا س بیرونی) است یا از شهود باطنی
با کمک قوۀ مدرکه نشلت گرفتهاند.6
 .6مقدمۀ  :5ذهن انسان در ابتدا هتی تصتوری را

 .1مر لۀ  :1تصوراتی (تصوراتی که منشتأ انتتاا

با خود ندارد و لوح بینقش است (طباطبتایی،1364 ،

معقوالت ثانیۀ فلسفی هستند) بر ذهن ما عارض شده

ج ،64 :2پتاورقی و مطهتری ،1389 ،ج)268 :5؛ پتس

است (طباطبایی ،1364 ،ج :2پاورقی .)60

این تصورات بهنحو فطری یا پیشین در متا نبتودهانتد

 .2مقدمۀ  :1تا وقتی که نفس با علم ضوری 1بته

(طباطبایی ،1364 ،ج  ،61 :2پاورقی).

واقعیت چیای که تصوری از آن دارد ،نرسیده باشتد،
نمتتیتوانتتد از آن چیتتا تصتتوری بستتازد (طباطبتتایی،
 ،1364ج  ،60 :2پتتتاورقی) (طباطبتتتایی ،1364 ،ج:2
( ) 32از نتایج بحث علتم ضتوری و اتحتاد علتم و
عالم و معلوم و نفس.)2
 .3مقدمۀ  :2هر تصوری که عارض ذهن می شتود
یک منشأ واقعی دارد( 3نتیجۀ مر لۀ  1و مقدمۀ .)1

 . 4در اینجا به این مناقشه ورود نشده است که «آیتا پیشتین دانستتن
مفاهیم الااماً همان فطری دانستتن آنهاستت» ،چتون در اصتل بحتث
تأثیری ندارد.
 5توجه شود که مجربات (تجربه با واس درونی) بتا ادراکتاتی کته
محصول شهود باطنی هستند متفاوت هستند.
 . 6شهید مطهری در جایی مُدرکات ذهن را سه دسته (مالک تقستیم
در اینجا ،مصداق واقعی داشتن یا ند اشتن) و در جتایی چهتار دستته

 . 1شهید مطهری ،فهم قیقتِ علتم ضتوری و درک درستت آن را

معرفی کرده اند( .متالک تقستیم در اینجتا ،فتار از اینکته در بیترون

شر الزم برای درک این بحث می داند (طباطبتایی ،1364 ،ج،38 :2

مصداقی دارند یا نه یا در ذهن هستند یا  .)...آن سه دسته عبارتانتد

پاورقی).

از :قای  ،اعتباریات و وهمیات (مطهری ،1389 ،ج ،58 :6پاورقی) و

 . 2از آن رو که اثبات این مسلله خارج از موضو مقاله است ،بته آن

آن چهتار دستتته عبتتارت انتد از :محسوستتات ،متختتیالت ،وهمیتتات،

متیتوانیتد عتالوه بتر

معقوالت .ایشان اذعان دارند که علمای روانشناسی جدید نیا با همۀ

اصتول

اختالفی که با پیشینیان در سبک و روش تحقی دارند این درجهبندی

فلسفه و روش رئالیسم رجو کنید ،میتوانید به اینجا مراجعته کنیتد:

را پذیرفتهاند؛ با این تفاوت که ادراک وهمی را به آن صورت که قدما

(طباطبایی)244 :

بیتان کتردهانتد نپذیرفتتتهانتد (مطهتری ،1389 ،ج )267 :5البتته ایتتن

 3برای فهم بهتر مقدمۀ 1و  2رجو شتود بته توضتیحاتی کته بترای

تقسیم بندی با توجه به این نکته است که فطریات مورد قبتول نبتوده

مقدمۀ  3در ادامه آمده است.

است.

پرداخته نشده است .برای مطالعه در این با

بحث های مرتبط با علم ضوری در مقالته چهتارم از کتتا

تحلیل و بررسی نظریۀ عالمهطباطبایی دربارۀ «منشأ پیدایش معقوالت ثانیۀ فلسفی»با تکیه بر شرح شهید مطهری43 /

 .7مقدمۀ  :6این تصورات محصول تجربۀ درونتی
ما (وجتدانیات) نیستتند (طباطبتایی ،1364 ،ج ،61 :2

به درک شتهودی نفتس از تاالت و افعتالش کته در
ادامه به هر دوی آنها اشاره میشود.

پاورقی).
 .8مقدمۀ  :7ایتن تصتورات محصتول پتنج تس

روش الف .شهود معانی ربطی با محوریت قضایا

بیرونی نیستند (طباطبایی ،1364 ،ج ،62 :2پاورقی).

شهیدمطهری در شرح مبسو منظومه ،هنگامیکته از

 .9نتیجه :1منشأ پیدایش این تصورات ،قوۀ مدرکه

نحوۀ انتاا معقوالت ثانیۀ فلستفی صتحبت متیکنتد،

(با شهود باطنی) است (طباطبایی ،1364 ،ج، 62 :2

اساساً بحث را پیرامون معانی رفی و معتانی استمی

پاورقی) (نتیجۀ تمام مقدمات قبلی) .

که از ادبیات گرفتته شتده استت ،شتکل متی دهتد و

 . 10مر لۀ  :2ما با شهود بتاطنی ،معقتوالت ثانیتۀ

مثالها را براساس قضایا و جمالت تحلیل میکنتد و

فلسفی را ابتدا بهصورت معانی رفی شهود میکنتیم

در اصول فلسفه و روش رئالیستم تتی بته نظریتات

(مطهتتری ،1389 ،ج 302 :10و 301؛ طباطبتتایی257 :

مختلف دربا

اجاای قضیه اشاره میکند (طباطبایی،

(شتتبیه ایتتن بیتتان) ،طباطبتتایی ،1364 ،ج)69-65 :2

 ،1364ج ،51 :2پتتاورقی) او تمتتام تحلیتتلهتتا را بتتا

(تحلیل معنی اسمی و رفتی :مطهتری ،1389 ،ج:10

محوریت االت نفستانی پتیش نمتی بترد (مطهتری،

.)298 -294

 ،1389ج)304-294 :10؛ به همین دلیل ،شهود باطنی

 . 11مر لۀ  :3ذهن توانایی انتاا «معتانی استمی»

در قال

دو روش متمایا (الف و

) در نظتر گرفتته

را از «معتتانی رفتتی» دارد و ایتتن کتتار را متتیکنتتد

شده است .صورتبندی این روش از این قرار است:

(مطهتتتتری ،1389 ،ج 298 :10و ( )299طباطبتتتتایی،

 .1مر لتۀ  :1هرگتتاه خاصتۀ قیقتتی 1الــف از

 ،1364ج.)65 :2

خواص محسوسه اجستام ماننتد ستفیدی (طباطبتایی،

 . 12مر لتتۀ « :4انتتتاا معنتتای استتمی از معنتتای

 ،1364ج )49 :2دو بتتتار ادراک شتتتود و بعتتتد از آن

رفی ابتدای پیدایش معقول ثانی فلسفی است؛ ولتی

خاصۀ قیقی ب مانند سیاهی ادراک شود ،متیتتوان

ذهن این مفهوم اسمی را «تحت قواعد معین بستط و

مقایسههایی را بین این ادراکات انجام داد و «روابطتی

گستتتترش متتتیدهتتتد» (طباطبتتتایی ،1364 ،ج،62 :2

را بین آنهتا درک کترد» (بتهعنتوان مثتال «التف التف

پاورقی).
دو روش در شهود باطنی معـانی ربطـی (تفصـیل
مرحلۀ )2

است»« ،2الف
1

نیست».)3

صفت قیقی در برابر صفت اعتباری متناظر با ادراکتات قیقتی و

ادراکات اعتباری است.

در مر لۀ  2ذکر شد که ذهن معانی ربطتی را شتهود

2

میکند .شهیدمطهری به پیروی از عالمتهطباطبتایی در

(مثالً :سفیدی برف) است (الف ،الف است) ،دستکم دو بـار بایتد

کتا

اصول فلسفه و روش رئالیسم به دو شتیوه ایتن

برای درک اینکه این سفیدی (مثالً :ستفیدی کت ) همتان ستفیدی

سفیدی ادراک شود.
 . 3عالمه پس از تحلیل این قضایا چهار مفهوم فلسفی وجتود ،عتدم،

شهود را مطترح متی کنتد .از یتک ستو بتا محوریتت

و دت و کثرت را استخراج متی کننتد (طباطبتایی ،1364 ،ج-48 :2

شکل گیری قضایا در ذهن و از سوی دیگر بتا توجته

.)59
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 .2مر لۀ  :2این مقایسههتا را اوالً در درونمتان

تحلیل روش الف

بهنحو ضوری بهصورت اذعان و اقرار مییتابیم (از

همان گونه که در تعریف معقتوالت ثانیتۀ فلستفی

آن رو که یک عمل نفسانی است) ایتن التت قابتل

بیان شد ،عالمه این معقوالت را بته دو دستته تقستیم

بیان با الفاظ نیست.

متتیکنتتد :آنهتتایی کتته یثیتتت مصادیقشتتان ،یثیتتت

 .3مر لۀ  :3قوۀ مدرکته از ایتن فعتل نفستانی،

درخارج بودن است و آنهایی که یثیت مصادیقشتان،

مفهوم گیری میکند و آن را تبتدیل بته علتم صتولی

یثیتتت درختتارجنبتتودن استتت .او دستتتۀ اول را

می کند (از آن رو که کم یکی از افعال نفس استت،

انتاا شده از کم در قضایای موجبه و دستتۀ دوم را

قوۀ مدرکته از آن مفهتومگیتری متیکنتد (طباطبتایی،

انتاا شده از عدمِ کتم در قضتایای ستالبه متیدانتد

 ،1364ج .))57 - 56 :2این علم صولی قابل بیان با
الفتتاظ در قالتت

تصتتدی (متتثالً «استتت») استتت

1

(طباطبایی ،1364 ،ج ،58- 56 :2پاورقی).
.4

نتیجۀ مرا ل قبل :در این مر لته متا معتانی

ربطتتی معقتتوالت ثانیتتۀ فلستتفی را در اختیتتار داریتتم
(مطهری ،1389 ،ج( )302 :10تحلیل معنتی استمی و
رفی :مطهری ،1389 ،ج.2 )298 -294 :10

(طباطبایی .)258 :توضیح آنکه بهعنوان مثتال صتفات
خاصۀ وجود مانند وجو  ،و دت ،قوه و فعل را که
از دستۀ اول هستند ،ذهن پس از ادراک مفهوم وجتود
از کم ،از مصادی وجود انتاا میکند (همان).
عالمه چگونگی انتاا وجود و عدم ،و دت و
کثرت را اینگونه توضیح میدهد:
«نخستین بار که چشم ما بتر انتدام جهتان ختارج
افتاد و (طباطبایی ،1364 ،ج )48 :2متثالً اول ستیاهی
را  ...و پس از وی سفیدی را ادراک کنیم ...و هنگامی

 1منط دانان فعل نفسانی ای که در مر لۀ قبلتی بته آن اشتاره شتد و

که با رکت دومی به سفیدی رسیدیم ،هنگامی است

«اقرار و اذعان» نامیده شد و مانند سایر امور نفسانی صتورت امتری

که سیاهی را داریتم همتینکته بته ستفیدی رستیدیم،

خارجی نیست « ،کم» می نامند (طباطبایی ،1364 ،ج ،59 :2پاورقی).
و صورت عکس برداری شده از این فعل نفسانی را که در مر لۀ  3به
آن اشاره شد و «وجود خارجیِ ارتبا محمول با موضو را منکشف

سیاهی را در آنجا نخواهیم یافت( ...طباطبایی،1364 ،
ج ... )49 :2ذهن ...میان سیاهی و سیاهی کم ایجاد

می سازد» و علمی صولی ،صورتی ذهنی و کیفیتتی انفعتالی استت،

کرده و نسبتی درست میکند [این سیاهی این سیاهی

الفتاظ استت (طباطبتایی،

استتت ول تی می تان ستتفیدی و س تیاهی ک تاری انجتتام

«تصدی » می نامند که قابل بیتان در قالت

 ،1364ج ،58 :2پاورقی) .به نظر میرسد شهید مطهری مفهوم عتامی
از کم را به کار برده است که شامل هر دو مفهومِ « کم (بهمعنتای
خاص)» و «تصدی » می شود و درباره همین مفهتوم عتام استت کته
می گویتد دو جنبته دارد :یکتی کتایتگری از واقتع (از ایتن طریت
معقوالت ثانیۀ فلسفی به خارج راه می یابند) و دیگری ،اذعان و اقرار
(طباطبایی ،1364 ،ج ،59-58 :2پاورقی).

نمی دهد [عدم کم و چون خود را در اولین مرتبته
یتتا پتتس از تکتترر کتتمِ اثبتتاتی نستتبتستتاز و
کمدرستکن می بیند ،کار انجامنتدادن ،عتدمالفعتل،
ختتود را کتار پنداشتتته و نبتتودن نستتبت اثبتتاتی می تان

 . 2عالمه در نهایة الحكمة نیا از همین روش بترای تبیتین چگتونگی

سفیدی و سیاهی را یک نسبت دیگر مغایر بتا نستبت

انتاا معقوالت ثانیۀ استفاده می کنند (از روش دوم استفاده نمیکنند)

اثباتی متی اندیشتد و در (طباطبتایی ،1364 ،ج)50 :2

(طباطبایی.)258-257 :

این تال یتک نستبت پنتداری بنتام نیستت  ...پیتدا

تحلیل و بررسی نظریۀ عالمهطباطبایی دربارۀ «منشأ پیدایش معقوالت ثانیۀ فلسفی»با تکیه بر شرح شهید مطهری45 /

می شود و مقارن ایتن تال ،دو قضتیه درستت شتده

می توان در این قالت

[است :این سیاهی این سیاهی است و ایتن ستفیدی

یادی انتاا معقوالت ثانیۀ فلسفی غیتر از «وجتود» و

این سیاهی نیست ... .قوۀ مدرکته  ...در قضتیۀ ستالبه

«عتتدم» را بتته ایتتن روش بتتا مشتتکل جتتدی مواجتته

را به

می دانند .ایشان درمورد وجتود رابطتی کته در فراینتد

طرفین قضیه میدهد و بهوسیلۀ همین کتار هریتک از

انتاا ِ وجود درک می شود میگویند« :این وجود رابط

طرفین  ...همدیگر را طترد متیکننتد و از همتینجتا

از آن یتتث کتته فعلتتی صادرشتتده از نفتتس استتت،

معنای کثرت نسبی یا عتدد را متییابتد؛ چنتانکته در

وجودی خارجی است که به علم ضوری درک شده

قضیه موجبه چون طرفین را از ایتن معنتی کثترت یتا

است و از آن یث که از اتحاد موضو و محمول در

عدد تهی می یابد به این ال ،نامِ و دت متیدهتد ...

خارج کایت می کند ،مفهوم قلمداد میشود» اما مثالً

(طباطبایی ،1364 ،ج.»)54 :2

مانند وجتود« ،وجتوداتی اضتر نتاد نفتس ،وجتود

مانند این سفیدی آن سیاهی نیست ،نسبت سل

انتتاا کترد؟ آیتتاهلل مصتباح

شهیدمطهری بتهجتا مثتالهتای عالمته در کتتا

ندارند که هم به مل اولی هم به مل شایع علّت و

اصول فلسفه و روش رئالیسم مثتال جدیتدتری بترای

معلول باشند و هنگامی که در مواردی مانند آن ،کافی

انتاا معقتوالت ثانیتۀ فلستفی نمتیزنتد 1و تتی در

باشد که وجوداتی ناد نفس اضتر باشتند و تتأثیر و

شرح مبسو منظومه هم براساس قضتیۀ «زیتد

تأثّر آنها به علم ضوری برای نفس معلوم باشد ،پس

قائم است» انتاا مفهوم «هست» از «است» را توضیح

چرا نمی گوییم ضور وجود عینی نتاد نفتس بترای

متتتیدهتتتد (مطهتتتری ،1389 ،ج  .)302 :10نکتتتتۀ

انتاا مفهوم وجود از آن کافی استت؟ بلته[ ،در ایتن

جال توجه اینکته شتهیدمطهری در شترح مبستو و

صورت ایتن ستؤال بتاقی متی مانتد کته چترا نفتس

عالمتته در نهایررة الحكمررة (طباطبتتایی،)258-257 :

بالفاصله پس از آنکه وجودی را مشتاهده متیکنتد و

هنگامی که نحوۀ شکلگیری معقوالت ثانیۀ فلسفی را

برای اولین بار متوجه وجود آن میشود ،مفهوم وجود

سالها بعتد از اصتول فلستفه و روش رئالیستم بیتان

را انتاا نمی کند .و جوا

این است کته ذهتن فقتط

میکنند ،2تنها به این روش اشاره میکنند.

بعد از مقایسۀ مصادی این مفتاهیم بتا مفتاهیم مقابتل

کتا

سؤالی که می توان در ارتبا با ایتن روش مطترح

آنها ،مانند مقایسۀ وجود شتی بتا زوال آن و مقایستۀ

کرد ،این است که آیا تمام معقتوالت ثانیتۀ فلستفی را

علّت با معلول آن و مانند آن ،آمادۀ انتاا این مفتاهیم

 . 1البته او برای معقول ثانی فلسفی مثالهای دیگری (ماننتد :ابتتدا و
انتها در رکتت ،تستاوی در ریاضتیات ،شتیلیت ،امکتان) را مطترح
می کند؛ امّا در جایی که صحبت از منشأ معقوالت ثانیۀ فلسفی استت
از مثالهای جدیدتری بهره نمیگیرد.
 2کتا

اصول ،والی سال های  1332و قبل از آن (طباطبایی،1364 ،

ج :1ص  )34نگاشته شده است؛ شرح مبستو منظومته ،ستالهتای
 1354به بعد (مطهری ،1389 ،ج :9پیشگفتار) تدریس شتده استت و
کتا

نهایة الحكمة بعتد از بدایرة الحكمرة { 1390( 1349-1348ق)

(شیروانی })15 :1388 ،نگاشته شده است.

می شود و این مستلله همتان رمتا متادوجبتودنِ ایتن
مفاهیم است» (مصباح یادی .)389 :1405 ،اگر روش
الف روش درستی باشد ،باید دربتارۀ تمتام معقتوالت
ثانیۀ فلسفی صادق باشد .ممکن است به دلیتلِ همتین
نقطهضعف و برخی نقتا ضتعف دیگتری کته ایتن
روش دارد ،برختتی کستتانی کتته بعتتد از عالمتته و
شهیدمطهری از نحوۀ انتتاا معقتوالت ثانیتۀ فلستفی
صتتحبت کتتردهانتتد ،تنهتتا بتته روش دوم (البتتته بتتا
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تفاوتهایی نسبت به روش عالمه با شترح مطهتری)

تحلیل روش ب

متوستتل شتتدهانتتد (مصتتباح یتتادی ،1383 ،ج229 :1؛

شهیدمطهری پیرو بحث عالمه ،بر اساس ایتن روش

فنایی اشکوری.)233 -230 :1387 ،

تنها چگونگی انتاا مفهوم علیت و عرض و جتوهر

1

را توضیح می دهد که در ادامه به آن اشاره میشتود و
روش ب .شهود معـانی ربطـی بـهکمـک نفـو و

انتاا معقوالت ثانیتۀ فلستفی دیگتر را بتا ایتن روش

حاالت نفسانی

توضیح نمیدهند.

.1مر لتۀ  :1نفتس متا و قتوای نفستانی متا و افعتال

شهیدمطهری توضیح می دهند که بتین دو تصتور

نفسانی ما پیش ما اضرند و با علم ضتوری بترای

عرض و جوهر« ،تصتور جتوهر (استتقالل وجتودی

ما معلوم اند (طباطبتایی ،1364 ،ج ،41 :2پتاورقی یتا

شی از محل و موضو ) از مقایسۀ با تصتور عترض

همان ،44 :پاورقی).

(به معنای نیازمندی وجودی شی به محل و موضتو

.2مقدمتۀ  :1قتوۀ مدرکته بتا ایتن علتم ضتوری
ارتبا دارد (طباطبایی ،1364 ،ج.)60 - 59 :2
.3مر لۀ  :2قوۀ مدرکه از نفس ما و قوای نفسانی
متتا و افعتتال نفستتانی متتا صتتورتگیتتری متتیکنتتد و
عکسبرداری می کند (اکنون علم ضتوری بته علتم
صولی تبدیل شد؛ پس ما از همۀ اینها ماهیتهتایی
را در علم صولی خود داریم) (همان).

است پیدا شده) بترای ذهتن اصتل متیشتود؛ زیترا
استقالل عدم نیازمندی است»؛ به این معنا کته تصتور
جتتوهر از ترکی ت

مفهتتوم عتتدم و مفهتتوم نیازمنتتدی

اصل شده است؛ اما تصور عترض چگونته اصتل
شده است؟
واقعیت استقالل وجودی و نیازمندی وجودی در
رابطۀ بین نفس و امتور نفستانی ادراک متی شتود .در

.4مقدمۀ  :2ماهیت نفس و ماهیت قوای نفسانی و

جای خود اثبات شده است که واقعیت امتور نفستانی

افعال نفسانی از آن جهت که افعال و قتوای نفستانی

و واقعیت نیازمندی آنها به نفس یکی است؛ هرگا آن

هستند بهتمامه (هرچه هست همان استت کته متا در

امور را منفک از جنبۀ نیازمندی و تعل ذاتی آنهتا بته

علم ضوری یافتیم) ناد قوۀ مدرکۀ ما اضر استت

نفس نمی توان مشاهده کرد؛ پس ابتدای شتکلگیتری

(این مقدمه از نتایج بحث نفس است) (همان).

مفهوم عترض و بعتد از آن جتوهر ،از شتهود بتاطنیِ

.5مر لۀ  :3نفس بین خود و قتوا و افعتال ختود
روابطتی را درک متتیکنتتد کته همتتان معنتتای رفتیِ

«نیازمنتدی» در نفتس استت ( طباطبتایی ،1364 ،ج:2
 ،62پاورقی).2

(ربطی) معقوالت ثانیه هستند (همان.)69- 60 :
 1جتتوهر ،معقتتول اول استتت یتتا ثتتانی؟ رک .بتته بنتتد آختتر بحتتث
«مفهومشناسی» ،پاورقی مربو به «جوهر».
 . 2شهیدمطهری علّیت را با توسل به علم ضوریِ نفس بته ختود و
آثار و افعال خود و معلول بودن آنهتا توضتیح متیدهتد (همتان،68 :
پاورقی).

تحلیل و بررسی نظریۀ عالمهطباطبایی دربارۀ «منشأ پیدایش معقوالت ثانیۀ فلسفی»با تکیه بر شرح شهید مطهری47 /

شهیدمطهری نحوۀ شهود باطنیِ رابطه علیت را در
نفس اینگونه توضیح میدهند:

ربطیِ معقوالت مذکور را شهود میکند (آنگونته کته
در مر لۀ  3از روش

«نفس هم خود را مییابد و هم آثار و افعال ختود
را (از قبیل اندیشهها و افکار) و این یافتن بته طریت
ضوری است؛ نه صولی (یعنی نفتس بتا واقعیتت

آمده استت) و بعتد بته آنهتا

نگاه استقاللی متی کنتد و معتانی استمی را از معتانی
رفی انتاا میکند یتا در ایتن روش مستیر دیگتری
طی می شود .عالمه در کتا

نهایة الحكمرة صترفاً بته

خود عین واقعیت آنها را مییابتد) و چتون معلولیتت

روش الف اشاره میکند؛ اما در کتا اصول فلستفه و

عین واقعیت و وجود این آثار است ،پس ادراک ایتن

روش رئالیسم پتس از بیتان روش التف ،روش

آثار عین ادراک معلولیت آنها است و بهعبارت دیگر،

نیا بیان میکند و سپس ،به این نکته اشاره میکند:

را

نفس به علم ضوری هم خود را مییابد و هتم آثتار

«چون قوۀ مدرکه متا متیتوانتد چیتای را کته بته

و افعال خود را و این آثار و افعال را متعل الوجود به

دست آورده دوباره با نظر استقاللی نگریسته و تحت

ختتود متتییابتتد و ایتن نحتتو درککتردن عتین ادراک

نظر قرار بدهد ،از این روی نسبتهایی را که بهعنوان

معلولیت است» (همان ،68 :پاورقی).

رابطه میتان دو مفهتوم یافتته بتود بتا نظتر استتقاللی

در این روش دستکم ،دو سؤال مهم مطرح است

نگریسته و درمورد هتر نستبت یتک یتا چنتد مفهتوم

که از جهتاتی بته یکتدیگر شتبیه هستتند؛ اول اینکته

استقاللی (طباطبایی ،1364 ،ج )65 :2تهیه می نماید و

چطور می توان این روابط را کته از شتهودات جائتی

در ضمنِ این گتردش و کتار ،مفتاهیمِ وجتود ،عتدم،

درک شده اند ،به بقیۀ عالم تعمتیم داد و دیگتر اینکته

و دت و کثرت را که بهشکلِ نستبت ،ادراک نمتوده

چطور می توان روابط درکشده در عتالم درون را بته

بود ،ابتدائاً بتا تالِ اضتافه( ...طباطبتایی ،1364 ،ج:2

عالم بیرون تسرّی داد؟ شهید مطهتری بتا اشتارهای از

 ...)66و پس از آن بی اضافه( ...طباطبایی ،1364 ،ج:2

کنار این موضو میگذرند1؛ زیرا آن را موضوعی غیر

 )67و همچنین ستایر مفتاهیم عامته و خاصته را کته

از نحوۀ انتاا معقوالت ثانیۀ فلسفی میدانند.

اعتباری می باشد تصتور (طباطبتایی ،1364 ،ج)68 :2

نکتۀ مهم دیگر درباره روش

این است کته آیتا

در این روش نیا متیتتوان گفتت نفتس ابتتدا معتانی

مینماید (طباطبایی ،1364 ،ج.»)69 :2
با این بیان ،به نظر میرسد ،نظر عالمه ایتن استت
که درمورد سایر مفاهیم عامه و خاصه نیا ابتدا معنای

 . 1ایشان در پایان توضیحاتی که دربارۀ نحوۀ انتاا عترض و جتوهر
بیان می کنند ،اظهار میکنند که « ابتدا پیدایش این دو تصور (جوهر و
عرض) اینجاست؛ پس از این مر له است که ذهن این دو مفهتوم را
تحت قواعد معیّن بسط و گسترش میدهد و تمام یا غال

موجودات

رفی درک متی شتود و ستپس معنتای استمی از آن
انتاا میشود .درنتیجه ،روش التف و

بتهصتورتی

که در ایتن مقالته بیتان شتده استت خواهتد بتود .در

را داخل در این دو مفهوم میکند» (طباطبایی ،1364 ،ج .)62 :2ایشان

توضیح معنتای ربطتی یتا رفتی در روش دوم بایتد

در پایان بحث نحوۀ انتاا مفهوم علیّت نیتا بته همتین نکتته اشتاره

گفت «نیازمندی» که برای ادراک عرض و «تعل آثتار

میکنند که «نمونۀ علت و معلول را ذهن ابتدا در داخل نفس یافته و
از آن تصوری ساخته و سپس موارد آن تصور را بسط و گسترش داده

و افعالِ نفس به نفس» که بترای انتتاا ِ علیتت بته آن

است ( طباطبایی ،1364 ،ج( »)68 :2تأکیدات از نگارنده ایتن ستطور

توجه شد و هر دو در یتک رابطته شتکل گرفتتهانتد،

است).

همان معنای رفی یا ربطی هستتند کته قتوۀ مدرکته
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ابتدا شهود میکنتد .در بیتانی دیگتر متیتتوان گفتت

غلط دو یا چند مفهوم قیقی وجودی یا عدمی و یتا

روابطی که بعتد از مقایستۀ مصتادی معقتوالت ثانیتۀ

یکی وجودی و دیگری عدمی پیدا می شوند .درنتیجه

فلسفی با مفاهیم مقابل آنها ماننتد علّتت و معلتولِ آن

با اندکی تأمل ،میتوان تصورات قیقتی اولیته را کته

درک میشوند ،همان معانی رفی هستند.

منشتتأ ای تن موهومتتات هستتتند ب ته دستتت آورد؛ امتتا
تصورات مربو به معقوالت ثانیۀ فلستفی ایتن گونته

تحلیل و بررسی مراحل و مقدمات نظریۀ انتزاع

نیستند؛ بهعنوان نمونته ،منشتأ اجتاا ِ مرکت ِ مفهتوم

اکنون پس از ارائۀ صورتبندی نظریه انتاا نوبت بته

«عرض بودن» که بهمعنای «نیازمندی وجودی به محل»

تحلیل برخی مرا تل و مقتدمات مهتمتتر آن رستیده

استتت ،ب تهجتتا مفهتتوم «نیازمنتتدی» در تتس یافتتت

است.

می شود .پس منشأ مفهوم «نیازمندی» در س نیستت
که درنتیجۀ ترکیبی اشتباه با چیای دیگر مفهوم عرض

مقدمۀ سوم
یکی از مقدمات بسیار مهتمِ نظریتۀ انتتاا  ،مقدمتۀ 3
است .این مقدمه از نتایج مقدمۀ  1است؛ اما از آن رو
که بحث دربا

مقدمۀ  ،1باعث فاصلهگرفتن از بحث

اصلی مقاله میشود ،تنها از نتایج آن در اینجا استتفاده
شده است .در مقدمۀ  3موهوم بودن تصور معقتوالت
ثانیۀ فلسفی رد میشود.
شهیدمطهری در یک تقسیمبندی ،ادراکتات انستان
را از نظتر مطابقتتت بتتا واقتتع بته ستته دستتتۀ قتتای ،
اعتباریتتات و موهومتتات تقستتیم متتیکننتتد .ایشتتان
موهومتات را «ادراکتاتی کته هتی گونته مصتتداقی در
خارج ندارند و باطل محض میباشند مثل تصور غول
و سیمر و شانس و امثتال آنهتا» (طباطبتایی،1364 ،
ج )35 :1معرفتی متیکنتد .براستاس مقدمتۀ  ،1تتی
تصورات موهوم نیا منشأ واقعی دارند و وقتو خطتا
امری «بالعرض» استت (طباطبتایی ،1364 ،ج– 60 :2
 ،61پاورقی) .1موهومات همواره از ترکی

یتا تجایتۀ

را شکل دهد (طباطبایی ،1364 ،ج .)62 :2همان گونته
که در مقدمات نظریته آشتکار شتد ،درنهایتت نتیجته
اصل میشود که منشتأ ایتن تصتور ،شتهود بتاطنی
است؛ اما آیا ممکن است عقل از ایتن شتهود بتاطنی
مفهومی نادرست را انتاا کند؟ عالمه در مقالۀ پتنجم
از کتا

اصول فلسفه و روش رئالیسم پتس از اینکته

توضیح می دهند که ذهن میان سیاهی و سیاهی نسبتی
برقرار می کند و میان سفیدی و ستیاهی کتاری انجتام
نمی دهد ،اینگونه می نویسند« :چون (ذهن) ختود را
در اولین مرتبه ...نسبت ساز و کمدرستکن میبیند،
کار انجامندادنِ (عدمالفعتل) ختود را کتار پنداشتته و
نبودن نسبت اثبتاتی میتان ستفیدی و ستیاهی را یتک
نسبت دیگر مغایر با نسبت اثباتی میاندیشد و در این
ال یک نسبتپنداری بنتام نیستت در برابتر نستبت
خارجی «است» پیتدا متی شتود» ( 2طباطبتایی،1364 ،
ج .)51-50 :2بعد اینگونه ادامه می دهند که «چنانکه
قوۀ نامبرده (قوۀ مدرکه) کار خود را که کتم استت
با یک صورت ذهنی «این اوست» کایتت متیکترد،

 .1ایشان این دیدگاه را در بین سیون و همۀ روانشناسان پذیرفتهشده
میدانند (همان ،62 :پاورقی).

 . 2تأکید از نگارنده است.

تحلیل و بررسی نظریۀ عالمهطباطبایی دربارۀ «منشأ پیدایش معقوالت ثانیۀ فلسفی»با تکیه بر شرح شهید مطهری49 /

فقدان کتار را نیتا بته مناستبت اینکته در جتای کتار

مقدمۀ پنجم

نشسته ،صورتی برای وی ساخته و کایت کند؛ ولی

یتتکدیگتتر از مقتتدمات مه تمِ «نظریتتۀ انتتتاا » ،نفتتی

اضطراراً دومی را چون به اندیشۀ اولی ساخته شده به

فطری گرایی و وجود تصورات پیشین استت (مقدمتۀ

اولی نسبت می دهد (نیست = نه استت)» و درنهایتت

.2)5

اینگونه بیانات خود را تکمیل میکنند که «هر خطا و

در ابتدا الزم استت بته دو معنتای «فطتریبتودن»

امر اعتباری تا مضتاف بته ستوی صتحیح و قیقتت

اشتتاره شتتود .3یتتک معنتتای فطتتریبتتودن بتتهمعنتتای

نشود درست نمی شود» (طباطبتایی ،1364 ،ج-52 :2

وجود «معلوماتی کته مستتقیماً ناشتی از عقتل استت

 .)53ایشان در قسمتی که به جمتعبنتدی ایتن بحتث

و قتتوۀ عاقلتته بتتدون آنکتته بته تتواس پتتنجگانتته ی تا

اشاره می کنند دوباره به اینکه مفهوم «نیستت» خطتای

چی تا دیگتتر ا تی تاج داشتتته باشتتد ،ب ته س ت ِ طبتتع

اضطراری است اشاره میکنند (همتان 57 :و  .)58آیتا

ختتود واجتتد آنهتتا استتت» و معنتتای دوم اشتتاره بتته

این عبارتهتا بته ایتن معناستت کته قتوۀ مدرکته در

قتتای مستتلمهای دارد کتته «همتتۀ اذهتتان در آنهتتا

مفهومسازی ختود ،ممکتن استت مفتاهیم موهتوم را

توافت دارنتد و بترای ا تدی قابتل انکتار یتا تردیتد

آورد؟ از یتک ستو بایتد

نیست و اگر کسی بته زبتان ،انکتار یتا تردیتد نمایتد

به این نکته توجه داشت که همانگونه کته در بحتث

عمتتتالً متتتورد قبتتتول و پتتتذیرش وی هستتتت»

علتم ضتوری اثبتتات متیشتتود ،در علتم ضتتوری

(طباطبتتتایی ،1364 ،ج .)59-58 :1آنچتتته در اینجتتتا

خطایی راه ندارد 1و بهعالوه باید همواره «میاانهتای

انکتتارکردنی استتتت ،معنتتتای اول از فطتتتریبتتتودن

دقی فلسفی» را به کار گرفتت تتا بتتوان بتهدرستتی،

است.

قیقی یا اعتباری به سا

قیقت را از وهم و اعتبار (در اینجا ادراکات اعتباری
همان معقتوالت ثانیته هستتند) تمیتا داد (طباطبتایی،
 ،1364ج ،35 :1پاورقی) .درنتیجه ،در مورد هریک از
معقوالت ثانیۀ فلسفی باید دالیلی را ارائه کترد کته آن
مفهوم ،موهوم نیست و ویژگیهای ایتن معقتوالت را
نیا میتوان با استتداللهتای عقلتی از مصتادی آنهتا
استنبا کرد که تا د امکان از خطا دور باشد.

2

 .البته این به معنای نفی گرایشات فطری نیست .شتهید مطهتری در
کتا فطرت ضمن پذیرش وجود گرایشات فطری ( مطهری،1389 ،
ج ،)510 :3وجود تصوارت و تصدیقات فطری (به معنتای اول یعنتی
وجود پیشین آنها) را انکار می کند (مطهری ،1389 ،ج .)476 :3البتته
همان گونه که در ادامه اشتاره متی شتود ،دو معنتای از فطتری بتودن
تصوارت وجود دارد که معنای دوم پذیرفتنی و معنای اول مورد نفتی
بته دالیتل نفتی تصتورات

و انکار است .شهید مطهری در این کتا
فطری نمیپردازند.
 . 3شهید مطهری در جایی دیگتر دو معنتای دیگتر را بته دو معنتای
یادشده در باال اضافه می کند :یکتی « ،ادراکتاتی کته بتالقوه در ذهتن
همهکس موجود است هرچند بالفعل در ذهن بعضی موجود نیست یا
خالف آن موجود است از قبیل معلوماتی که با علم ضتوری بترای
نفس معلوم هستند ،ولی هنوز بته علتم صتولی معلتوم نشتدهانتد،

 . 1رجو شود بته مقالتۀ چهتارم از کتتا
(طباطبایی ،1364 ،ج.)129 :1

اصتول و روش رئالیستم

از ایتن قبیتل
بهعقیدۀ صدرالمتألهین فطریبودن معرفت به ذات
است» و دیگری معنای فطری است که دربا برهان از منط مطترح
میشود .در این با به قضایایی که برهانشان همواره همراه آنها است
فطریات میگویند (طباطبایی ،1364 ،ج :2مقدمۀ مقالۀ پنجم.)26 ،
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امتتا چتترا ایتتن تصتتورات فطتتری نیستتتند؟ نقط تۀ

شکلگیری این معقوالت در ارتبا بتا جهتان ختارج

آغتاز ذهتن ،بترای کمتتای استالمی عقتل هیتتوالنی

بهصورتی کته در نظریتۀ انتتاا آمتده استت ،ادعتای

و نفتتس هیتتوالنی استتت و هتتی ستتاختمان ذاتتتی را

توهمی بودن آنها را نفی میکنتد؛ در تالی کته آنچته

بترای ذهتن نمتیپذیرنتد .تتی بتدیهیات اولیته نیتتا

ساختۀ خود ذهتن استت و ارتبتاطی بتا عتالم ختارج

بهتتدریج بترای نفتس اصتل متی شتوند .انستان در

ندارد ،اعتباری نتدارد و نمتیتتوان مترزی میتان آن و

مر لتتۀ اول از علتتم جتتا علتتم ذات بتته ذات ،هتتی

موهومات کشید (همان .)382 – 380 :پذیرش نظریتۀ

علتتم دیگتتری نتتدارد .علتتوم دیگتتر همگتتی بتتالقوه

فالسفۀ اسالمی نه منجر به ایدئالیسم متی شتود و نته

هستند و بهتتدریج بته فعلیتت متیرستند .بته همتین

دستیابی به علم واقعنما را نفی میکند .شهیدمطهری

دلیتتل فالستتفۀ استتالمی تصتتورات فطتتری را نیتتا

تأکید میکنند که هنگامی میتوانیم از علم بته چیتای

انکتتتار متتتیکننتتتد .از طتتترف دیگتتتر ،تصتتتورات و

صحبت کنیم و «به آن اعتماد کنتیم و بترایش اعتبتار

تصتتدیقات فطتتری ،تصتتورات و تصتتدیقاتی هستتتند

قائل باشیم که ذهن ما با یک مالکی به آن دست یافته

کتته بتتهکلتتی از دنیتتای ختتارج بیگانتتهانتتد (مطهتتری،

باشد و از یک راهی و به یتک نحتوی بته او رستیده

 ،1389ج)372 - 371 :9؛ زیتتترا همتتتانگونتتته کتتته

باشد و االّ اگر به او نرسیده باشد و از ختودش خلت

بیتتان شتتد ،قتتوه عاقلتته بتتدون آنکتته بتته تتواس

کرده باشد ،هی مالکی برای قبولش نیست» .ایشان به

پتتنجگانتته یتتا چیتتا دیگتتری ا تیتتاج داشتتته باشتتد،

این اصل اثباتشده اشاره متی کننتد (در مقدمتۀ ( 1از

بته ست ِ طبتتع ختتود واجتتد ایتتن معلومتتات استتت.

نظریۀ انتاا ) به این اصل اشاره شده است) که «برای

بنابراین این مسلله ،از یتک ستو متیتوانتد منجتر بته

ذهن محال است که به واقعیتی نرسیده باشد و بتواند

شتتکلگیتتری اندیشتتۀ ایدئالیستتم مطلتت شتتود و از

از آن واقعیتتت بتتهنحتتوی صتتورتی داشتتته باشتتد» و

ستتوی دیگتتر ،منجتتر بتته نفتتی قیقتتت بتتهمعنتتای

پتذیرش تصتورات فطتتری را مغتایر بتتا آن متیداننتتد

«تطاب با واقتع» متی شتود .یعنتی بتا پتذیرش اینکته

(همان.)385 :

ذهتتتن ستتتاختمانی ازپتتتیشستتتاخته دارد ،پذیرفتتتته

مقدمۀ ششم

م تیشتتود ک ته «انستتان» عتتالم را بتتهگونتتهای ختتاص

در مقدمۀ  6اشاره شتد کته ایتن تصتورات محصتول

درک میکنتد؛ در تالی کته نمتی دانتد آیتا عتالم در

تجربه درونی (وجدانیات) نیستند؛ اما چرا تصور ایتن

واقع نیا همتینطتور استت یتا نته؛ بته همتین دلیتل،

مفاهیم را نمتیتتوان از وجتدانیات بته دستت آورد؟

امید دستیابی بته علمتی واقتعنمتا را بترای همیشته

بدیهی است که هی یک از این امتور ختاص نفستانی

از دست میدهد.

ماننتتد لتتذت و التتم و قتتدرت و اراده ،تصتتوری از

همان گونه کته در روش التف توضتیح داده شتد،

معقوالت ثانیۀ فلسفی بته دستت نمتی دهنتد .آشتکار

معقوالت ثانیۀ فلسفی مبتنتی بتر ادراکتاتی برآمتده از

است که برای وجود یا و دت هی پدیتدۀ وجتدانی

عالم خارج هستند و ارتبتا عتالم ذهتن و معقتوالت

خاصی را یافت نمیشود و این نکته نیا بدیهی استت

ثانیۀ فلسفی بتا عتالم ختارج از همتین طریت استت.

که مفهوم وجود و و دت درمورد تمتام پدیتدههتای

تحلیل و بررسی نظریۀ عالمهطباطبایی دربارۀ «منشأ پیدایش معقوالت ثانیۀ فلسفی»با تکیه بر شرح شهید مطهری51 /

درونی و تمام پدیدههای بیرونتی بته کتار متی رونتد.

ماهیتی ندارند .به همین دلیل هرگا نمیتتوان آنهتا را

درنتیجه نمتی تتوان ایتن مفتاهیم عمتومی را از امتور

توسط واس پنجگانه ادراک کرد.

خاص نفسانی به دست آورد( 1طباطبایی ،1364 ،ج:2
.)69

مرحلۀ سوم
بحث مهم دیگری که به آن پرداخته میشتود ،مر لتۀ

مقدمۀ هفتم

 3است .در این مر له ادعتا شتده استت کته «ذهتن

مقدمۀ مهم دیگری که بایتد از آن صتحبت کترد ایتن

توانایی انتاا «معانی اسمی» را از «معانی رفی» دارد

است که تصور معقوالت ثانیۀ فلسفی را نمتیتتوان از

و این کار را انجام میدهد».

واس پنج گانه به دست آورد .همانگونه که پتیش از

شهیدمطهری هنگامی که از پیدایش معقوالت ثانیۀ

این اشاره شتد ،همتواره مفهتومی در معقتوالت ثانیته

فلستفی صتتحبت متیکنتتد ،غالبتاً از انتتتاا و تجریتتد

وجود دارد که در خارج یافتت نمتیشتود .بتهعنتوان

صحبت میکند .5اما ایشان در موضو ِ معقوالت ثانیتۀ

نمونه مفهوم نیازمندیِ وجودی یتا استتقاللِ وجتودی

فلسفی چندان به ماهیتت ایتن تجریتد نمتیپردازنتد.

در تصور عرض و جوهر ،2یا مفهوم تتأثیر در علیّتت.

ایشان در مبا ث دیگر ،تعاریفی را از تجرید و انتتاا

از سوی دیگر ،دیدگاه عالمه این است که این دستته

ارائه می کنند .باید توجه داشت که این تجرید را نباید

از معقوالت در خارج وجودی رابط دارند3؛ از طترف

با تجریدی که برای دستتیتابی بته معقتوالت اولیته

دیگر ،ایشان در بحث وجتود مستتقل و رابتط اثبتات

انجام می شود ،خلط کترد .در بحتث معقتوالت اولیته

می کنند که وجود رابط هی ماهیتی نتدارد .4بنتابراین

نشان داده میشود که معقوالت اولیته «مستتقیماً از راه

می توان نتیجه گرفت ایتن معقتوالت در ختارج هتی

تجرید و تعمیم جائیات محسوسه برای عقل اصتل
می شوند» .انتاا یا تجرید در این متورد «معمتوالً بته

 .1شهید مطهری درمورد مفهوم عرض و جوهر هم بهصورت گذرا به
این نکته اشاره می کند (طباطبایی ،1364 ،ج .)61 :2درمتورد معقتول
اول یا ثانیبودن جوهر رک .به بند آخر بحث «مفهومشناسی» ،پاورقی

یک عمل خاص ذهنی گفته می شود که (در آن) ذهن
پس از آنکه چند چیا مشتابه را درک کترد آنهتا را بتا
یکدیگر مقایسه میکند و صفات مختص هتر یتک را

مربو به «جوهر».

از صفت مشترک آنها تمیتا متی دهتد و از آن صتفت

 2درمورد معقول اول یا ثانیبتودن جتوهر رک .بته بنتد آختر بحتث

مشترک یک مفهوم کلی می سازد که بر همۀ آن افتراد

«مفهومشناسی» ،پاورقی مربو به «جوهر».
 3عالمه در نهایة الحكمة ،از یک سو ،معقتوالت ثانیته فلستفی را «در
خارج موجود به وجود موضوعاتشتان» متیداننتد (طباطبتایی )46 :از
سوی دیگر ،وجود رابط را وجودی تعریف میکنند که «وجودش فی

کثیره صدق میکند .در این هنگام گفته متیشتود کته
این مفهوم کلی از این افراد انتتاا شتده استت؛ مثتل
مفهوم انسان که از زید و عمترو و غیتره انتتاا شتده

غیره» (همان )28 :و « قائم به طترفین و ربتطدهنتدۀ طترفین استت»
(همان.)29 :
 . 4عالمه در نهایه اثبات میکنند که اگر وجودات رابط دارای ماهیت
باشند ،مستلام تسلستلِ محتال متیشتود (طباطبتایی .)28 :در بحتث

 . 5در این موضو شهید مطهری واژگتان انتتاا و تجریتد را تقریبتاً

ماهیت نداشتن وجود رابط همچنین بنگرید به( :همان.)30 :

معادل میگیرد.
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است» .1البته بهکاربردن عبارت «تجرید» یتا انتتاا در

چیتا در تالی کته مخلتو استتت ،تجریدشتده هتتم

این مورد ،در فلسفۀ مالصتدرا چنتدان دقیت نیستت.

هست؛ «وجود و ماهیت از این قبیل هستند .وجتود و

مالصدرا بهجای تجرید از «تعالی» صحبت متیکنتد.2

ماهیت غیر از عدد و معدود هستند .همانطور کته در

اما آن نو از انتاا که در مر لۀ سوم از نظریۀ انتتاا

خارج ،هر ممکنالوجودی ماهیتی دارد و هر متاهیتی

معقوالت ثانیۀ فلسفی موردنظر استت ،انتتاا کلتی از

وجودی در عتالم عتین دارد (ماهیتت) در ذهتن هتم

جائی نیست .3آن انتااعی را که در اینجتا متورد نظتر

«وجود» دارد .مگر ماهیت میتواند در ذهن از وجتود

استتت ،شتتهیدمطهری بتتا عنتتوان «تجریتتد فلستتفی»

منفک بشود؟ باالخره اگر ماهیتت در ذهتن استت در

نامگذاری کرده اند؛ صفت «فلسفی» که در اینجا به کار

ذهن وجود دارد .بهقولِ مر وم مالصتدرا «متا أبستط

رفته است ،برای متفاوتکردن این تجریتد از تجریتد

نور الوجود» که تی نقیض وجود (عدم) را هتم کته

روانشناختی است .در تجرید روانشتاختی ،بته ایتن

شما تصور کنید در الی که عدم ،عدم است به مل

توانایی ذهن اشاره می شود که با آن ذهن میتواند دو

اوّلی ،این عدم را شما در پرتو وجود دارید می بینیتد؛

معنی ،دو صفت و موصتوف یتا دو صتفت کته از در

عدم هم وجودی است در ذهن .ولی شتما ماهیتت را

عالم خارج جداشتدنی از یکتدیگر نیستتند ،در عتالم

تصتتور متتیکنیتتد ،منف تک از وجتتود ذهن تی و وجتتود

ذهن از یکدیگر جدا کند .مثل تجرید عدد از معتدود.

خارجی؛ یعنی تصور متی کنیتد بتدون اینکته ( تتی)

در خارج عددی بدون معتدود وجتود نتدارد؛ امتا در

وجود ذهنی آن را ببینید» (مطهری ،1389 ،ج582 :10

ذهن میتوان آن عدد را از معتدود تجریتد کترد؛ امتا

.)583 -

آنچه تجرید فلسفی است و درمورد همۀ ا کام عامتۀ
فلستتفی کتتاربرد دارد (مطهتتری ،1389 ،ج،582 :10

مرحلۀ چهارم

پاورقی) .این است که ذهن این توانایی را دارد که به

آخرین مر لۀ نظریۀ انتاا مر لتۀ چهتارم استت .در

یکی از دو چیاِ جدانشدنی ،نه فقتط در ختارج بلکته

مر لۀ چهارم ،به این نکته اشاره میشود کته «ابتتدای

تی در ذهن ،نظتر نکنتد و دیگتری را ببینتد .یعنتی

پیدایش معقول ثانی فلسفی اینجاست؛ ولی ذهن ایتن

این گونه نیست که یکی از آنها باشد و دیگری نباشد؛

مفهتتوم را «تحتتت قواعتتد معتتین بستتط و گستتترش

بلکه ذهن میتواند یکی را نبیند .به عبارت دیگر ،یک

می دهد» .عالمه و شهیدمطهری ،با اینکه ایتن مر لته
یکی از مهمترین مرا ل این نظریه استت ،توضتیحی

( . 1طباطبایی ،1364 ،ج .)43-42 :1مشابه همین معنا را در اینجا نیتا

دربارۀ چندوچون این «بسط و گسترش» نمی دهند .او

ذکر کردهاند( :مطهری ،1389 ،ج  .)358 :13برای اشاره هایی به بحث

پاسخ به این سؤال را به بحث دیگری واله میدهتد

کلیات و رابطه آن با جائیات میتوانید از جمله مراجعه کنیتد بته :در
(مطهری ،1389 ،ج.)247-239 :9

و آن را ختتارج از موضتتو نظریتته انتتتاا متتیدانتتد

 . 2از آن رو که جای این بحث در معقوالت اولیه است ،بیش از ایتن

(طباطبایی ،1364 ،ج ،64 :2پاورقی) .جای خالی ایتن

به این موضو پرداخته نمیشود.

بحث در این نظریه کامالً ا ستاس متی شتود .ستؤال

 . 3برای تأیید این نکته ر.ک (مطهری ،1389 ،ج.)275 :5

کلیدی در اینجا این است که چطور مفهومی را کته از

تحلیل و بررسی نظریۀ عالمهطباطبایی دربارۀ «منشأ پیدایش معقوالت ثانیۀ فلسفی»با تکیه بر شرح شهید مطهری53 /

یک الت خاص نفسانی انتاا شده است ،متیتتوان

در پایانِ تحلیل و بررسی برخی مقدمات و مرا ل

به تمام عالم وجود تسرّی داد؟ آیتاهلل مصباح یتادی

مهم نظریۀ انتاا الزم است به هشدار شهیدمطهری

هنگامی که از انتاا مفهوم معلول از پدیتده ای ختاص

درمورد اهمیت درک درست علم ضوری در فهم

در نفس انسان مانند اراده صحبت میکند ،به این نکته

نظریۀ باال اشاره کرد .ایشان مهمترین شر الزم برای

اشاره میکند که «هرچنتد متا از یتک پدیتدۀ خاصتی

درک نظریۀ انتاا معقوالت ثانیۀ فلسفی را فهم

مانند ارادۀ خودمان مفهوم معلول را انتتاا متیکنتیم،

قیقت علم ضوری و تفکیک صحیحِ علم صولی

ولی نه از آن جهت که دارای ماهیت خاصی استت و

را لغاشگاهی

از علم ضوری میدانند و این مطل

فالسفه قلمداد کردهاند (طباطبایی، 1364 ،

مثالً از اقسام کیف نفسانی به شمار متیرود؛ بلکته از

برای غال

آن جهت که وجتودِ آن ،وابستته بته وجتود دیگتری

ج ،38 :2پاورقی) .

است .پس هرجا این خصوصتیت یافتت شتود ،ایتن
کم هم برای آن ثابت خواهد بود .البتته اثبتات ایتن

ساختار ذهن یا ساختار حقیقت

خصوصیت برای موارد دیگر ،نیازمند به برهان عقلتی

یکی از سؤاالتی که پس از ارائۀ نظریۀ انتاا به ذهتن

است و از این روی این قضتیه بتهتنهتایی نمتیتوانتد

میرسد ،آن است که آیا ذهن اینگونه است که بترای

نیازمندی پدیدههای متادّی را بته علّتت ،اثبتات کنتد»

تفکتر و تعقتتل نیتاز دارد چنتتین مفتاهیم و تصتتوراتی

(مصتتباح یتتادی ،1383 ،ج .)252 - 251 :1بتتهتعبیتتر

بسازد یا ایتن تصتورات در عتالم ختارج نیتا قیقتتاً

دیگر می توان گفت اگر بتوان بهنحوی اثبات کرد کته

بهنوعی وجود دارنتد؟ چطتور متیتتوان تطتاب ایتن

مفهوم درکشده وابسته بته درجتۀ خاصتی از وجتود

مفاهیم با واقعیت خارجی را اثبات کرد؟

نیست ،بتهکمتک اصتالت وجتود و تشتکیک وجتود

در گام اول بایتد توجته داشتت کته وقتتی گفتته

میتوان آن را به وجود بهطور کلی یا بهتعبیر دیگر بته

می شود صورتی « کایت از خارج از ماورا ختودش

همۀ عالم وجود نسبت داد؛ یعنی میتتوان از آن ،چته

میکند ،منظور ختارج از بتدن نیستت؛ بلکته مقصتود

در ذهن چه در عالم خارج ،چه در عالم پدیداری چه

خارج از ظرف ادراک است .خود نفس بترای مفهتوم

در عالم غیرپدیداری صحبت کرد؛ اما راه دیگری کته

نفس ،خارج سا

می شود .مفهوم نفس از واقعیتت

میتواند این بسط و گسترش را به دنبال داشته باشتد،

خارجی نفس کایت میکند؛ اما نته ختارج از نفتس

توسل به استداللهای عقلی برای اثبتات وجتود ایتن

بلکه خارج از مفهوم و ذهن ،و خارج از ظرف ادراک

مفاهیم و آگاهی از ویژگتیهتای آنهتا در متثالً عتالم

صتتولی» (مصتتباح یتتادی .)270 :1363 ،اکنتتون بتتا

خارج است .با این نگاه ،نظریۀ انتتاا صترفاً متکفتل

مروری بر نظریۀ انتاا معقول ثانی روشن میشود که

توضیح منشأ پیدایش تصور انستان از معقتوالت ثانیتۀ

مصداق این مفاهیم با علم ضوری نتاد ادراککننتده

فلسفی است و اثبات وجود آنهتا در عتالم ختارج یتا

اضر است .از طرف دیگر ،نفس هم بر آن چیای که

کشف ویژگیهای این معقوالت ثانیۀ فلستفی نیازمنتد

آن را شهود کرده است ا اطه دارد هم بر صورتی که

استداللهای عقلی مستقلی است.

از آن شهود شکل می گیرد .لذا میتوانتد تطتاب میتان
مفهومی که ساخته شده است را با آنچته از آن گرفتته
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شده است ،بررسی کند .آیتتاهلل مصتباح یتادی ایتن

معقول بهکمک براهین عقلی از مصادی آن معقول در

نکته را به این صورت توضیح میدهنتد کته «آنجتایی

خارج استنبا میشود.

که قیقتی در نفس من با علم ضتوری درک شتود،
و ذهنم از آن یک صورت صولی بگیرد ،نفتس متن

نتیجهگیری

هم بر واقعیت عینی این معلوم ا اطه و اشتراف دارد

نظریۀ انتاا معقتوالت ثانیتۀ فلستفی در قالت

و هم بر آن صورتی که از آن گرفته شده (همان)270:

مر له ،هفت مقدمه و یک نتیجه در مقاله ارائته شتد.

است و چتون نفتس هتم بتر ذات معلتوم و هتم بتر

در صورت بندی یادشتده ابتتدا اثبتات شتد کته منشتأ

صورت ذهنی اشراف دارد میتواند مطابقت آن دو را

تصوراتی که معقوالت ثانیۀ فلسفی از آنها برمتی آیتد،

درک کند ...از اینجتا بترای رستیدن بته یتک سلستله

موهوم و فطری نیستند .بهعالوه ،این تصورات برآمده

ادراکاتی در علم صولی ،راهی باز متی شتود کته آن

از تجربۀ بیرونی و درونی نیستند؛ لتذا برآمتده از قتوۀ

ادراکات صددرصد مطاب با واقع است و بههی وجته
قابل شک و خطا نیست» (همان.)271:
نکتۀ بیانشده را در قال

نظریته انتترا متیتتوان

این گونه تطبی داد که آنچه معقوالت ثانیتۀ فلستفی از
آنها انتاا می شوند ،در دو شیوۀ الف و

بتهترتیت

روابطی هستند که بین ادراک ما از خاصۀ قیقی الف
و خودش و خاصۀ قیقی الف و

درک می شود و

روابطی هستند که بین نفس و قتوا و افعتال نفستانی
ادراک می شوند .ادراکات یادشده و روابطِ میتان آن از

چهتار

مدرکتته هستتتند .معقتتوالت ثانیتتۀ فلستتفی در ابتتتدا
بهصورت معانی رفی ادراک می شوند که این ادراک
یا با توجهِ نفس به رابطۀ خود و افعال و قوایش یا بتا
توجهِ نفس بته ختواص محسوستی کته ادراک کترده
است اصل میشود .سپس ،ذهن قدرت پیدا میکنتد
و به مر لهای میرسد که از این معانی رفی ،معتانی
استمی را انتتتاا متیکنتتد .پتس از آن قتتوۀ عاقلته بتتا
قواعدی خاص این معانی جائی استمی را بته معتانی
کلی اسمی تبدیل میکند .ضتمن توضتیح مقتدمات و
مرا ل کلیدی نظریۀ انتاا  ،کوشتش شتد کته برختی

یک سو و قوا و افعال نفس از سوی دیگر همگی ناد

مفتتاهیم متتبهم ماننتتد مفهتتوم انتتتاا و تجریتتد کتته

نفس اضرند .بهعالوه ،آن معانی اسمی نیا که از این

آگاهینداشتن از آنها ممکن است منجر بته اشتتباه در

معانی رفی به دست متی آینتد نتاد نفتس بتهتمامته

فهم شود توضیح داده شتود .منظتور شتهیدمطهری از

اضرند؛ لذا بررسی تطاب «آنچه انتاا شتده استت»

تعبیر انتاا  ،تعتالی نیستت؛ بلکته تجریتد فلستفی در

با «آنچه از آن انتاا شده استت» امکتانپتذیر استت؛

مقابل تجرید روان شناختی است .تجرید فلسفی اشاره

البته دیدگاه ممکنِ دیگری که نیازی به اثبتاتِ تطتاب

به ایتن توانتاییِ ذهتن دارد کته بته یکتی از دو چیتاِ

معقوالت یادشده و محکی آنها ندارد ،ایتن استت کته

جدانشدنی مانند وجود و ماهیت ،نته فقتط در ختارج

گفته شود آنچته در نتیجتۀ مرا تل چهارگانتۀ نظریتۀ

بلکه تی در ذهتن ،نظتر نکنتد و دیگتری را ببینتد.

انتاا در ذهن اصل می شود ،عنوانی برای اشاره بته

مسللۀ مهمی کته در ایتن نظریته سربستته بیتان شتده

محکی آن معقول است و ا کام و ویژگتیهتای ایتن

است ،چگونگی بسط و گسترش مفهوم معقتول ثتانی
است که از یک الت نفسانی خاص انتاا شده و به

تحلیل و بررسی نظریۀ عالمهطباطبایی دربارۀ «منشأ پیدایش معقوالت ثانیۀ فلسفی»با تکیه بر شرح شهید مطهری55 /

تمام عالم تستری داده شتده استت .در توضتیحِ ایتن

طباطبتتایی ،محمد ستتین ،)1364( ،اصتتول فلستتفه و

چگونگی ،بیان شد که اگر بتوان مفهتوم درکشتده را

روش رئالیسم 5 ،جلتدی ،ایتران ،تهتران ،صتدرا،

فار از درجۀ خاصی از وجتود درک کترد ،بتهکمتک

ج1و ،2چاپ دوم.

اصالت وجود و تشکیک وجود میتوان مفهتومی کته
در یک درجه درک شده است ،به درجات دیگتر نیتا
تسری داد .نهایتتاً مستللۀ دیگتری کته چنتدان بته آن
پرداخته نشده است ،رابطۀ معقول ثانیِ اصلشده در
ذهن و محکی آن است .یکی از پاسخهای مطرحشده
به این مسلله بیان شد که ادراکات (در روش التف) از
یک سو و قوا و افعال نفتس (در روش

) از ستوی

دیگر که براساس آنها معانی رفتی ادراک متیشتوند
همگی ناد نفس اضرند .بهعالوه ،آن معتانی استمی
نیا که از این معانی رفی به دست میآیند ،ناد نفس

طباطبتتایی ،محمد ستتین( ،بتتیتتتا) ،نهایررة الحكمررة،
(عرب تی)1 ،جلتتدی ،ایتتران ،قتتم ،موسسررة النشتتر
االسالمی التابعه لجماعته المدرستین بقتم ،چتاپ
دوازدهم.
فنایی اشکوری ،محمد ،)1387( ،معقول ثانی (تحلیلی
از انوا مفاهیم کلی در فلسفۀ استالمی و غربتی)،
ایران ،قم ،مؤسسۀ آموزشی ،پژوهشی امامخمینی،
چاپ اول.

قوام صتفری ،مهتدی ،)1386( ،مابعدالطبیعته چگونته

بهتمامه اضرند؛ لذا بررسی تطاب «آنچه انتاا شتده

ممکن است ،ایران ،تهران ،پژوهشتگاه فرهنتو و

است» با «آنچه از آن انتاا شتده استت» امکتانپتذیر

اندیشۀ اسالمی ،چاپ اول.

است .پس از مروری بر مقدمات و مرا ل این نظریته

مصباح یادی ،محمتدتقی ،)1363( ،ارزش شتناخت،

روشن می شود که مبا ثی چون علم ضوری ،وجود

در دومین یادنامۀ عالمهطباطبائی1 ،جلتد ،انجمتن

ذهنی و استحالۀ امکان ورود وجود و عتدم در ذهتن

استتالمی کمتتت و فلستتفۀ استتالمی وابستته بتته

در ذات و تشتکیک وجتود از

وزارت فرهنو و آمتوزش عتالی ،ایتران ،تهتران،

بهدلیل استحالۀ انقال
مبانی این نظریه هستند.
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