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صور پيشينی معرفت ،آری يا نه؟


سيد محمد حکاك
چکيده

بعضي مفاهيم هستند که از طریق حس وارد ذهن نشدهاند ،نظير علت و معلول ،جوهر و
عرض ،وجود و عدم ،وحدت و کثرت ،و وجوب و امکان و امتناع .فالسـفه بـر سـر ایـن
مفاهيم بحث بسيار و آرای متفاوت اظهار کردهاند .بعضي آنهـا را فطـری دانسـتهانـد.
جمعي سعي در توجيه حصول آنها از راه حس نمودهاند .گروهي منشأ آنها را طبيعت و
روان آدمي و در نتيجه ،آنها را موهوم انگاشتهاند .فيلسـوفان مسـلمان ایـن مفـاهيم را
معقوالت ثانيه و انتزاعات عقل از معقوالت اوليه و درعين حال مفاهيمي حقيقي دانسته
و از ميان آنها "عالمه طباطبائي " ضمن بيان نظریهای بـدیع در بـاب حصـول علـم،
نحوة حصول آنها را نيز ارائه نموده است .یکي از نظریـات درخصـوص مفـاهيم مـورد
بحث ،نظریه "کانت" فيلسوف آلماني است .وی براسـاس نظریـهای کلـي کـه دربـارة
معرفت دارد ،این مفاهيم را مقوالت ذهن یا صور پيشيني شناخت ميداند .این مقاله بعد
از بيان آنچه در باال گفته شد و با استفاده از نظریۀ عالمه طباطبائي ،مسألۀ وجود صـور
پيشيني معرفت – خواه کانتي و خواه غير کانتي – را مورد بحـث قـرار داده و درنهایـت
وجود این صور را مطلقاً منتفي دانستهاست.
واژگانکليدی :ماده ،صورت ،معقولثاني ،علم حصولي ،علم حضوری ،مقوالت.
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مقدمه
در ميان مفاهيم بعضي هستند که از طریق حس وارد ذهن نشدهاند ،مفـاهيمي نظيـر علـت و معلـول،
جوهر و عرض ،وجود و عدم ،وحدت و کثرت ،و وجوب و امکان و امتناع .این مفاهيم در معرفـتشناسـي
معرکۀ آرا هستند .جمعي از فالسفه که به عقلگرایان معروفند آنها را فطری ميدانند ،بـدین معنـي کـه
اکتسابي نبوده و انسان بدون هيچ تجربهای آن ها را داراست .ایـن مفـاهيم در نـزد آنـان بـه مفـاهيم یـا
معقوالت فطری معروف و مصطلحاند" .دکارت" و "مالبرانش" و "الیبنيتس" از جملۀ این فيلسـوفانند
(فولکيه ،1316 ،ص  .)861-811برخي از این فيلسوفان عقلگرا ،همچون دکارت و الیبنيـتس حتـي
مفهوم ماده و مفهوم نفس یا روح را نيز فطـری مـيداننـد ) .(Urmson,1991, p.19جمعـي دیگـر از
فالسفه که در تاریخ به فيلسوفان تجربي شهرت یافتهاند ،سعي در تبيين حسي نحوة حصول این تصورات
دارند .برخي از آنان همچون "الک" طریقي حسي برای ورود این تصورات به ذهن ارائه ميدهند .البتـه،
وی درخصوص عليت ،عالوهبر حس بـه درون نگـری نيـز مـتفطن شـده اسـت و اعمـال اراده را سـبب
روشنترین تصور از عليت مـيدانـد ( .)Locke, 1991, p.p235-236 & 295-296 & 325و برخـي
دیگر مانند "هيوم" که چنين راهي را مسدود ميبينند و به هيچ ادراک حسي و به اصطالح خود او هـيچ
انطباعي برای این امور قائل نميباشند آنها را موهوم دانسته ،مبدئي دیگر – غير حس و عقل -برایشان
بهدست ميدهند .هيوم این مفاهيم را به ساحت روان و خيال آدمي مربوط ميسازد و با این کار ،در واقع،
ارزش معرفتي را از این مفاهيم سلب مـيکنـد(Hume, 1902, pp.23-29; Hume, 1983, pp.15-
) .17 & 232-234 & 260-263این نکته را نيز اضافه کنيم که همۀ فيلسـوفان مـذکور دربـارة همـۀ
مفاهيم موردنظر بحث نکردهاند ولي در عين حال جهتگيری کلي دو گروه فيلسوفان فوق دربارة نوع این
مفاهيم به همان صورتي است که ذکر شد.
درهر حال ،از آنجاکه قول عقلگراها مدعایي بـيدليـل و سـخن الک سـادهانگارانـه و ناتمـام اسـت
و راه هيوم نيز به شکاکيت منتهي مي شود ،کانت طرحي دیگر انداخت تا از رهگذر اسـتوار سـاختن پایـۀ
این مفاهيم ،معرفت بشری را معتبر سازد .از نظر او مفاهيم مورد بحث صـور پيشـينيانـد یعنـي صـوری
که در ذهنند و اکتسابي نيستند ،اما نه همچون معقوالت فطری مورد نظـر عقـلبـاوران .بيـان مطلـب از
این قرار است که در نزد این فيلسـوف ،معرفـت مـادهای دارد و صـورتي .مـادة آن از طریـق حـس داده
ميشود و صورت را ذهن در دو مرحلۀ حس و فهم بدان ميبخشد .در مرحلۀ حس ،صورتهای پيشـيني
مکان و زماناند :مکان صورت پيشيني همۀ شهودهای بيروني و زمان صورت پيشـيني همـۀ شـهودهای
بيروني و دروني .ذهن در مرحلۀ فهم دوازده مفهوم یا صورت یا مقوله دارد کـه بـه مـواد دریـافتي اعطـا
ميکند .ما از وجود این صورتها قبل از آنکه به مادهای داده شوند بيخبریم .به تعبير دیگـر ایـن صـور
همچون ظرفهایي هستند که از نهایت لطافت تا مظروفي در آنها ریختـه نشـود ،ظرفيتشـان نامشـهود
است.
کانت را به لحاظي ميتوان در عداد تجربهباوران محسوب کرد ،چون معتقـد اسـت کـه همـۀ معرفـت
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ما از حس و تجربه شروع ميشود و به لحاظي ميتوان او را در شمار عقـلبـاوران آورد؛ زیـرا مـيگویـد
معرفت ما تماماً تجربي نيست یعني ما در ترکيب شناخت سهم داریم :منفعل محـ نيسـتيم فعـال هـم
هستيم.
درهر حال ،وی به قوه ای به نام فاهمه قائل است .از نظر او کار این قوه فهم آن چيزی است که توسط
حواس به شهود درآمده است .فهم نيز عبارت استاز صدور حکم یا ساختن یک قضـيه .و صـورتبنـدی
ذهن در همينجاست که تحقق ميیابد .به بيان دیگر صدور هر حکمي دربارة هر چيزی که توسط حـس
به شهود درآمده است ،عبارت استاز اعطای صورتي خاص به آن چيـز و قـرار دادن آن تحـت مقولـهای
ویژه .البته چنانکه گفتيم در مرحلۀ حس نيز دو صورت زمان و مکان به اشيا داده مـيشـود .امـا در ایـن
صورتبخشي هيچ فهمي صورت نميگيرد و هيچ حکمي صادر نميشود .آری ،فاهمه است که با استفاده
از مفاهيم ،حکم صادر ميکند ) .(Hartnak, 1968, p.33کانت بـه جـز حـس و فهـم ،البتـه ،بـه قـوة
دیگری نيز به نام عقل قائل است که بخشي از فعاليت شناختي ما برعهـدة آن اسـت .عقـل دارای یـک
سلسله معاني است که «صور معقول» یا «صور عقلي» ناميده ميشوند .این عقل در فلسفۀ کانـت ،عقـل
به معنای محدود کلمه است و نظر به آن که فعاليت آن ارتباط با بحث ما در این مقاله ندارد از توضيح آن
صرفنظر ميکنيم .عقل در فلسفۀ کانت معنای گستردهای هم دارد کـه شـامل فهـم و حتـي حـس نيـز
ميشود (کورنر ،1301 ،ص .)111-110
درهر حال ،برای کشف مقوالت فاهمه یا صور پيشيني معرفت باید به جستجو در انواع احکام یا قضـایا
پرداخت ،یعني جستجو در اقسام فهم ما از آنچه توسط حـواس دریافتـهایـم ).(Hartnak, 1968, p.33
قصد ما در این مقاله بعد از بيان مقوالت فاهمه یا صـورتهـای پيشـيني کـانتي ،بررسـي امکـان صـور
پيشيني معرفت به طور مطلق -خواه کانتي و خواه غيرکانتي -است .و پيش از ورود در بحـث ذکـر ایـن
نکته الزم است که نظریۀ صور پيشيني کانت ،یعني این مدعا که «معرفت آدمـي واجـد شـرایط پيشـيني
خویش است ،که آنچه را که ميتواند متعلق ذهن آدمي واقع شـود متعـين مـيسـازد ،سـهم مشـخ و
انقالبي او در فلسفه است»).(Allison, 1983, p.330
مقوالت فاهمه
از نظر کانت ،اقسام قضایایي را که ذهن صادر ميکند ميتوان تحت چهار وجهۀ نظر قرار داد :کميـت،
کيفيت ،نسبت و جهت .قضایا در تحت هر یک از این چهار وجهۀ نظر به سه قسم تقسـيم مـيشـوند .از
نظر کميت ،قضيه یا کلي است یا جزئي یا شخصي .از لحاظ کيفيت هر قضيهای یا ایجابي است یا سـلبي
یا عدولي .از وجهۀ نظر نسبت ،قضيه به حملي و شرطي و انفصالي و از وجهـۀ نظـر جهـت ،بـه ظنـي و
وقوعي و یقيني تقسيم ميشود .بنابراین ،ما دوازده قسم قضيه یا دوازده نوع فهم داریم ،یعني آنچه را بـه
حس دریافته ایم به دوازده طریق ممکن است تفسير کنيم .تقسيمات کانت از قضایا و نيـز اصـطالحات او
چنانکه روشن است در کل همان است که در منطق سنتي ارسطویي است با تفاوتهایي .گفتـيم صـدور
هر حکمي دربارة هر چيزی قرار دادن آنچيز اسـت در تحـت مقولـهای خـاص .بنـابراین از هـر حکمـي
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مي توان یک مقوله استخراج و استنباط کرد .ازاینرو ،به تعداد احکام مقوله داریم .قضـایای دوازدهگانـه و
مقوالت مربوط بدانها در جدول زیر نشان داده شده است ).(Kant, 1973, pp.106-113
وجهة نظر

قضايا

مقوالت

کميت

کلي
جزئي
شخصي

وحدت
کثرت
تماميت

کيفيت

ایجابي
سلبي
عدولي

واقعيت
سلب
حصر

نسبت

حملي
شرطي
انفصالي

جوهر
عليت
مشارکت

جهت

ظني
وقوعي
یقيني

امکان  -امتناع
وجود  -عدم
ضرورت  -امکان خاص

این دوازده مقوله ،همه صور پيشيني شناختند ،یعني اموری مربوط به ذهن ما و نه عالم خـارج هسـتند.
مثالً عليت و معلوليتي در عالم خارجي و بين اشيای بيرون از ذهن وجود ندارد .اما ایـن امـر موهـوم نيـز
نيست ،چنانکه هيوم ميپنداشت .بلکه واقعيتي عيني است ،منتهي بدینمعني که مربوط به ساختار ذهـن
آدمي است .همگان جهان را اینطور ميفهمند و فهمي غير از این ممکن نيسـت« .سـوبژکتيویتهای کـه
کانت از آن سخن ميگوید ،مشترک و ازاینرو انتقالپذیر و همگاني است» (یاسـپرس ،1318 ،ص.)836
آری اصطالحعيني در نزد کانت بدینمعني است .در نظر او فهمي این چنين از اشيا – فهمي که مادة آن
از طریق حس ميآید و صورتش را ذهن ميدهد – یک فهم عيني اسـت .و مـا بـيش از ایـن ،حظدـي از
معرفت نداریم .ما با جهان چنانکه در واقع و مستقل از ما هست سروکاری نداریم ،جهان ما همـان اسـت
که با صورتگری خویش بنا ميکنيم.
ما ،در این نوشته از منظر عينيت و ذهنيت یا رئاليسم و ایدآليسم بـه نظریـۀ کانـت نمـينگـریم و وارد
این بحث نمي شویم که آیا سعي کانت در نجات معرفت از شکاکيت هيـومي قـرین توفيـق بـود یـا نـه
و آیا از لحاظ واقعنمایي معرفت تفاوتي ميکند که مثالً عليت را یـک مقولـۀ فاهمـه و صـورت پيشـيني
بدانيم یا همچون هيوم منشأ آن را نه در عقل و فهم بلکه در روان و طبيعت آدمي بجوئيم و آن را حاصل
عادت و تداعي معاني بدانيم آنچه در این مقال مورد نظر است ،بحث در امکـان صـور پيشـيني معرفـت
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است .آیا چنين چيزی اساساً و مطلقاً ممکن است یا نه و پيش از آن پيشـيني بـودن مقـوالت کـانتي را
ميسنجيم.
آيا مقوالت کانتی واقعا پيشينیاند؟
اگر بهفرض همۀ مقوالت کـانتي را صـور پيشـيني بـدانيم ،حـداقل دو مفهـوم چنـين نيسـتند :یکـي
وجود و دیگری علت .چون مبنای نظریـۀ صورپيشـيني معرفـت آن اسـت کـه همـۀ معرفـت مـا ذهنـي
و دروني نيست ،بلکه معرفت مرکب از ماده و صورت است که مادة آن از بيرون ميآید .بنـابراین چيـزی
در بيرون وجود دارد که علت آن چيزی است که در ماست .کانت ،آن امر بيرونـي را شـيء «فـينفسـه»
یا «نومن» مينامد و آنچه را که در ماست «پدیدار« یـا «فنـومن» .پـس نـومن علـت فنـومن اسـت یـا
به تعبير دقيقتر یکي از دو علت آن است .علتدیگر ،پدیدار همـان صـورتي اسـت کـه ذهـن مـيدهـد.
و این البته با پيشينيدانستن وجود و علت منافات دارد و این تناقضي است در سخن کانت کـه از همـان
ابتدا فيلسوفان غربي همچون "یاکوبي" و "فيخته" متعرض آن شدهاند (کاپلستون ،1311 ،ج ،0ص828
و 108؛  ،1301ج  ،1ص .)10
پس دو مفهوم وجود و علت ،پيشيني نبوده و از خـارج آمـدهانـد .طبيعـي اسـت کـه مقـابالت ایـن دو
یعني مفاهيم عدم و معلول نيز صورپيشيني نيستند .حال اگر ایـن امـور خـارجي هسـتند ،احکـام مربـوط
به آنها نيز خارجي خواهد بود .مثالً ،اینکه با حضور علت حضور معلول ضروری است ،نميتواند امری بر
ساختۀ ذهن باشد .اگر عليت و معلوليت حقيقتي است که در عالم واقع و مستقل از ذهن مـا جریـان دارد،
وجود معلول در صورت حضور علتش نيز حقيقتي مربوط به عالم اعيان نه عالم اذهان است ،چـون انکـار
این قاعده که به اصل ضرورت علي و معلولي معروف است منجربه انکـار خـود اصـل عليـت مـيشـود.
حال ،اگر عليت خارجي امری است این قاعده نيز در خارج جـاری اسـت .از اینجـا پيداسـت کـه مفهـوم
ضرورت نيز حاکي از امری بيروني اسـت و بنـابراین پيشـيني نيسـت .همـينطـور اسـت مفهـوم امتنـاع
که مقابل آن است و مفهوم امکان که سلب ضرورت است از جانب مقابل (امکان عام) یا موافق و مقابـل
(امکان خاص) .همچنين سـلب امتنـاع از جانـب موافـق (امکـان وقـوعي) امـری خـارجي اسـت .سـایر
معاني امکان نيز همه از احکام موجود بماهو موجودند .سه مفهوم ضـرورت و امتنـاع و امکـان را از خـود
وجود نيز ميتوان بهدستآورد ،بدین بيان که هر موجودی ازآن نظر کـه موجـود اسـت ،وجـود یـا عـين
ذات آن یا غيرذات آن است .در حالت اول موجودیت برای او امـری ضـروری و از آن غيرقابـل انفکـاک
است یعني انفکاکش ممتنع است و در حالت دوم ،وجود برای آن یا محال است یا نه ،که شق اخير مفيـد
معني امکان است.
یا اینکه ،هر وجودی که در خارج هست وجود یک چيز است و به بيان دیگر مساوقت وجود و وحـدت،
یک امر بيروني است .سلبوحدت از یک وجود منتهي به نفي آن مي شود .مسلم است که مقصـود مـا از
وحدت ،وحدت مطلق نيست یعني نمي خواهيم بگوئيم کـه هـر موجـودی از وحـدت و بسـاطت محـ
برخوردار است .ولي به هر حال مرتبهای از وحدت مالزم با هر موجودی است ،یا همانطورکه گفتيم هـر
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وجودی وجود یک چيز است .نتيجهای که از اینجا حاصل ميشود این است که مفهوم وحدت نيز از خارج
آمده و یک صورتپيشيني نيست ،همينطور است مقابل آن ،مفهوم کثرت.
یا اینکه ،هر موجود ممکني از آن حيث که موجود است یا قائم به موضوع است یـا قـائم بـه موضـوع
نيست .این مطلب نيز مربوط به وجود است که یک امر خارجي است نه مربوط به نحوة ادارک ما .وجـود
ممکن اگر وجود است و اگر یک امر واقعي است نه یک صورتپيشيني ذهني ،قيـام و عـدم قيـامش بـه
موضوع نيز امری است مستقل از ادارک ما .بنابراین جوهریت و عرضـيت هـم دو حقيقـت خـارجيانـد و
دومفهوم جوهر و عرض نيز از خارج اخذ شدهاند و صورتهای پيشيني نيستند.
کانت از دو مقولۀ واقعيت و سلب هم صحبت ميکند .این دو مقوله را ميتوان به ترتيـب بـه وجـود و
عدم برگرداند .وی همچنين در هر یک از گروههای سهگانۀ مقوالت ،مقولۀ سوم را به نحوی ترکيـب دو
مقولۀ اول و دوم ميداند) .(Kant, 1973, p.116تماميت ترکيب وحـدت اسـت و کثـرت یـا حاصـل
اعمال مقولۀ وحدت در کثرت .بههمينترتيب مقوالت حصر ،مشارکت و ضرورت و امکان خاص بهدسـت
ميآیند.
قطع نظر از ميزان اعتبار این سخن ،در بحث ما تاکنون سه مقولۀ تماميت ،حصر و مشارکت باقي مانده
است که باید دید ،آیا آنها را نيز ميتوان به خارج از ذهن ارجاع داد یا نه .بهنظر مـا مقولـۀ تماميـت کـه
اساس قضيۀ شخصيه است ،همان مفهوم کليت یا کل است یعني امر شخصي و جزئي که موضوع قضيۀ
شخصيه است کلي از اجزاء است یا وحدتي از کثرتها است .مفهوم تماميت یا کليت یا کل نيز -خواه کـل
حقيقي و خواه کل اعتباری– یک صورتپيشيني نيست .کل حقيقي یا به تعبيردیگر مرکب حقيقي ،امری
خارجي و مرکب اعتباری نظير مفهوم فوج و دسته است ،هرچند امری خارجي و واقعي نيست اما مربـوط
به ساختار ذهن و یک امر پيشيني نيز نيست ،بلکه یکي از اعتبارات ذهن است .مفهوم حصـر نيـز همـان
مفهوم حد است که باز امری است مستقل از ذهن ،محدودبودن یا نبودن یـک وجـود امـری اسـت از آن
خود آن وجود ،اگرچه ذهن قادر است حد یک شيء را از خود شيء جدا سازد.
اما مقولۀ مشارکت ،کانت این مقوله را مشروط به دو مقولۀ جوهر و علت ميداند .ميگوید وقتي مقولۀ
مشارکت را به معني تأثير متقابل اشياء بدانيم دو مقولهای که قدم به صحنه ميگذارند ،یکي جوهر اسـت
و دیگری عليت .معنای محصل این سخن چيست آیا تأثير متقابل غير از عليت متقابل اسـت بـهتعبيـر
دیگر آیا مشارکت غير از عليت است درهر حال ،ازآنجا که مشارکت مشتمل بر چيزی فراتر از جوهریـت
و عليت نيست و این دو مقوله نيز چنانکه گذشت از خارج اخذ شدهانـد و صـورتپيشـيني نيسـتند ،حکـم
مشارکت نيز چيزی جز حکم آن دو نيست.
از مقوالت فاهمه که بگذریم ،دو صورتپيشيني مکان و زمان باقي مـيمانـد کـه مربـوط بـه مرحلـۀ
حس است .مسلم است که اگر دو مفهوم مکان و زمان را حاکي از حقایقي مستقل از اشيای مکانمنـد و
زمان مند بدانيم ،موهوم خواهند بود .نه مکان چيزی مستقل از جسـم اسـت و نـه زمـان امـری مسـتقل
از حرکت یا اشيای متحرک است .اما ،آیا الزمۀ این قول پيشيني بودن این دو است ،یا بياندیگـری هـم
در این باب ميتوان داشت برای نقد سخن کانت در خصوص پيشـيني بـودن مکـان و زمـان مـيتـوان
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مستقيماً سراغ دالیلي رفت که او اقامه کرده است .ما ،در اینجا به علت ضـيق مجـال از طـرح و نقـد آن
دالیل و هم از ذکر و سنجش سایر اقوال در باب مکان و زمان صرفنظر و آن را به فرصت دیگر واگـذار
ميکنيم.
فرض کنيم بيان ما دربارة پنج مقولـۀ واقعيـت ،سـلب ،حصـر ،تماميـت و مشـارکت نادرسـت باشـد و
نتوانسته باشيم مراد سخن کانت را دریافته باشيم .در آن صـورت پيشـيني نبـودن ایـن مفـاهيم چگونـه
اثبات ميشود به عالوه ،به فرض اثبات ،صورپيشيني کانت در هرحال محدودند و بنـابراین بـا رد سـخن
او تنها پيشينيبودن بعضي از مفاهيم منتفي ميشـود .چگونـه مـي تـوان اثبـات نمـود کـه صورپيشـيني
مطلقا -خواه کانتي و خواه غيرکانتي -نـاممکنانـد اکنـون بـه ایـن امـر مـيپـردازیم و مقـدمتا نحـوة
حصول بعضي از مفاهيم یادشده در صدر مقال یا بعضـي مقـوالت کـانتي را از نظـر فيلسـوفان مسـلمان
بهدست ميدهيم.
اگر مفاهيمي چون وجود و عدم ،وحدت و کثرت ،علت و معلـول و . . .نـه از راه حـس آمـدهانـد و نـه
صورت پيشينياند و نه معقو ل فطری و نه ناشي از ویژگـي روانـي آدمـي یعنـي عـادت و تـداعي معـاني
(قول هيوم) و درعين حال اموری واقعنما و خارجي هستند ،از چه راهي برای ما حاصل شدهاند
فيلسوفان مسلمان مفاهيمي از این دست را معقوالت ثانيۀ فلسفي مينامند و آنها را مفاهيمي ميدانند
که عروضشان در ذهن و اتصافشان در خارج است ،بهبيان روشنتر عروض این مفاهيم بر موضوعات خود
در ذهن صورت ميگيرد و اتصاف آن موضوعات بدانها در خارج است .معني این سخن آن است که این
مفاهيم اموری واقعياند نه برساختۀ ذهن ،منتهي در خارج وجودی جدای از موضوعات خـود ندارنـد ،کـه
این به معني آن است که اینها مفاهيم انتزاعيند (مطهری ،1300 ،ص  .)312-310مـثالً وحـدت یـک
شيء چيزی جدای از خود آن شيء نيست که بر آن عارض شده باشد ،بلکه امری است که ذهن ما ،آنرا
از شيء انتزاع و بر آن عارض ميکند .همينطور است امکان ،وجوب ،کثرت ،عليت ،معلوليت ،جوهریت و
عرضيت.
در کنار این معقوالت ثانيـۀ فلسـفي معقـوالت ثانيـۀ منطقـي هسـتند کـه عـروض و اتصافشـان هـر
دو در ذهــن اســت .زیــرا ایــن معقــوالت صــفت خــود مفاهيمنــد در ذهــن ،نظيــر کليــت و جزئيــت و
نوعيت و جنسـيت .یـک مفهـوم در ذهـن متصـف بـه ایـن ویژگـيهـا مـيشـود .اینهـا صـفت اشـيای
خارجي نيستند .چنانکه روشن است این مفاهيم نيز همچون معقوالت ثانيۀ فلسـفي ،امـوری واقـعنماینـد
نه ساختۀ ذهن .مفهوم از آننظر که مفهوم است ،موطنش بهمنزلۀ یک امر واقعي ذهن اسـت نـه خـارج.
بنابراین اتصافش به اموری همچون کليت و جزئيت یک اتصاف واقعي است .وجه تسميۀ ایـن دو دسـته
مفاهيم به معقوالت ثانيه آن است که اینها از معقوالت اوليه -که همان ماهيـات اشـيا هسـتند -انتـزاع
شدهاند.
معقوالت ثانيه همچون معقوالت اوليه ،دو مرحلۀ حس و خيال را طي نکردهاند .توضـيح اینکـه اولـين
مرتبۀ ادارک ،ادراک حسي است ،بعد ادراک خيالي است .این هر دو مرتبه جزئياند .در مرتبۀ سوم ،عقـل
مشترکات صورتهای خيالي را انتزاعنموده مفاهيم کلي یا ماهيات را ميسازد .مثالً بعـد از آنکـه تصـور
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محسوس و تصور خيالي "سقراط" و "افالطون" و "ارسطو" حاصل شد ،عقل از این امور جزئـي تصـور
کلي انسان را انتزاع ميکند .این تصور در اصطالح حکمای اسالمي معقول اول نام دارد که در پس خـود
دو مرتبۀ حس و خيال را دارد و بههمـين جهـت در خـارج دارای افـراد و مصـادیق اسـت .امـا معقـوالت
ثانيه -فلسفي یا منطقي -در این مرحله از معقوالت اوليه انتزاع مي شوند ،بدون آن که دو مرحلۀ حـس و
خيال را سابق بر خود داشته باشند (مطهری ،1306 ،ص  .)110-188و این بدان سبب اسـت کـه ایـن
معقوالت دارای افراد و مصادیق مستقل نبوده یا همانطور که گذشت وجودی جدای از وجود موضـوعات
خود ندارند.
حال ،چگونه ممکن است ذهن بدون آنکه درکي از اموری نظير علت و معلول و جوهر و عرض داشـته
باشد ،بتواند آنها را از معقوالت اوليه انتزاع کند نفـس بـدون تجربـۀ عليـت و معلوليـت و جوهریـت و
عرضيت چگونه این امور را به بعضي از اشيا نسبت ميدهد یا اگر تجربهای از اینهـا دارد آن تجربـه در
کجا صورت مي گيرد پاسخ این سؤال را در ميـان فالسـفۀ اسـالمي نخسـتين بـار از عالمـۀ طباطبـائي
ميشنویم (طباطبائي ،1316 ،ج ،8ص  .)0او در مقالۀ پنجم از کتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم کـه از
پيدایش کثرت در ادراکات بحث ميکند بدینموضوع پرداخته است و از این رهگذر نظریهای بدیع در باب
راه حصول علم عرضه نموده است که ما ابتدا به اختصار نظریۀ او را بيان کرده ،بعد نحـوة حصـول چهـار
مفهوم علت و معلول و جوهر و عرض را از نظر وی ذکر ميکنيم.
نظریۀ عالمۀ طباطبائي مبتنيبر سه اصل مسلم است:
الف) تصورات ما غير از اشيای خارجي هستند؛
ب) ما از پيش خود واجد هيچ تصوری نيستيم؛
ج) حقيقت علم کشف است.
بر این اساس هر تصوری مسبوق به ادراک بالواسطۀ شيء است ،بهبياندیگر هر علم حصولي مسبوق
به علمحضوری است و این است نظریۀ او در باب حصول علم .اگر حقيقت علم ،کشف معلوم است یعنـي
اگر علم یک حقيقت حکایي دارد و از چيزی ورای خود خبر مـيدهـد و اگـر ایـن خصوصـيت را از علـم
بگيریم چيزی از آن باقي نمانده و با جهل تفاوتي نميکند ،و اگر ما هيچ تصوری مقدم بر تجربه نداریم و
نظریۀ معقوالت فطری مدعایي است بيدليل ،و اگر تصورات ما وجوداً غير از اشيای خارجي هستند ،آری،
با توجه به این سه اصل آیا راهي جز قبول مسبوقيت تصورات یعنـي علـوم حصـولي بـه اشـيا بـه علـوم
حضوری به آنها باقي ميماند ما تا مستقيماً یک شيء را درک نکنيم چگونه مـيتـوانيم تصـوری از آن
داشته باشيم
حال ،اگر متعلق تصور ما امـری اسـت نامحسـوس ،بایـد آن امـر را ابتـدا حضـور ًا دریـابيم و اگـر آن
متعلق امری است محسوس ،باید به همان شيء محسوس علمحضوری داشته باشيم (همان ،ج  ،8ص
ال
83-31؛ ج  ،1ص  .)133-138اینکه علم حضوری بـه اشـيای محسـوس چگونـه ممکـن اسـت فعـ ً
محل بحث ما نيست ،همينقدر ميگوئيم که بنابر نظر عالمۀ طباطبائي این علم عبارت اسـت از حضـور
آثار شيء محسوس در حاسـۀ مـا (همـان ،ج ،8ص  .)86مـثالً وقتـي کـه دسـت بـرآتش مـيگيـریم و
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گرما را احساس ميکنيم در واقع اثر آتش که گرما باشد در حاسۀ مـا حضـور پيـدا کـرده ،پـيش از آنکـه
تصوری -حتي درمرتبۀ ادراک حسي که اولـين مرتبـه از مراتـب علـم حصـولي اسـت -از گرمـا داشـته
باشيم.
با اینترتيب ،تصورات مورد بحث ما در این مقال نيز همه از علومحضوری حاصل شدهاند .مـا ابتـدا در
متن واقع ،حقيقت آنها را به علم مستقيم دریافتهایم و آنگاه توسـط قـوة خيـال کـه قـوة تبـدیلکننـدة
علمحضوری به علم حصولي است (همان ،ج ،8ص  )81از آن عکس برداری نمودهایم .مثالً تصور عليـت
و معلوليت را از علمحضوری به خود و به اینکه ما موجد افعال خود هستيم بهدست آوردهایم .قلمرو وجـود
ما ،تنها قلمروی است از واقعيت که ما در آنجا حقيقت عليت را ميیابيم .همانطور که وجود نفس برای ما
بدیهي است عليت نفس نسبت به افعالش نيز بدیهي اسـت .مـا ایـن حقيقـت را بـيهـيچ واسـطهای در
ميیابيم (همان ،ج ،8ص  .)13-11و چون این تصور حاصل شد ،تعميمش به بيرون از حوزةنفـس کـار
مشکلي نيست .زیرا به حکم عقل موجود خارجي از دو حال بيرون نيست :یا وجود بـرای آن ضـروری و
عين ذات آن است یعني واجبالوجود ،بالذات است و یا هيچ یک از وجود و عدم برای آن ضروری نيست
یعني ممکنالوجود ،بالذ ات است .الزمۀ امکان تساوی نسبت ذات است با وجود و عـدم .و بـاز بـه حکـم
بـــدیهي عقـــل خـــروج شـــيء از ایـــن حالـــت تســـاوی و تلـــبس آن بـــه وجـــود یـــا عـــدم
نيازمند مرجحي است بيرون از خود شيء (امتناع ترجح بالمرجح) .حال کـه چنـين اسـت ،هـر موجـودی
که مشاهده مينمـائيم یـا واجـبالوجـود ،بالـذ ات اسـت کـه در آن صـورت محتـاج علـت نيسـت و یـا
ممکنالوجود ،بالذات است که در آن صورت علتي او را موجود نموده است .با ایـنترتيـب اصـل عليـت و
معلوليت در بيرون از حيطۀ نفس و افعال نفس اثبات ميشود بدون آنکه درکـي مسـتقيم از آن بـرای مـا
حاصل باشد (طباطبائي ،1308 ،ص .)110
تصور جوهر و عرض نيز به همين نحو به دست آمده است .ما به علمحضـوری نفـس و قيـام حـاالت
نفساني نظير علم و اراده و لذت و الم را به آن در ميیابيم .این ،آن مـتن واقعـي اسـت کـه مـا در آنجـا
حقيقت جوهریت و عرضيت را بيهيچ واسطهای شهود ميکنيم و از همين جاسـت کـه تصـور جـوهر و
عرض را بهدستميآوریم .بعد از حصول این دو تصور تسری آنها به بيرون از قلمرو نفس نظيـر همـان
چيزی است که درخصوص عليت گفتيم .موجود به حکم عقل از دو حال بيرون نيست ،وجودش یـا قـائم
به موضوع نيست و یا هست .در صورت اول آن موجود «جوهر» و در صورت دوم «عرض» است .آنچـه
در خارج مشاهده ميکنيم ،وجودش یا همچون علم و اراده و لذت و الم است که قيام به چيـزی غيرخـود
دارند مثل رنگ ،طعم و بو ،و یا نظير نفس است کـه مسـتقل و بـينيـاز از موضـوع اسـت ماننـد جسـم
(طباطبائي ،بيتا ،ج ،8ص .)13-11
نحوة حصول سایر معقوالت ثانيه را نيز بههمينترتيب یعني بـا ارجـاع آنهـا بـه علـمهـای حضـوری
ميتوان تبيين نمود که در اینجا از آن صرفنظر کرده به بحث امکان صور پيشيني معرفت بهطور مطلـق
و بهعبارتروشنتر به اثبات این مدعا ميپردازیم که صورپيشيني معرفت مطلقاً -چه آنها که کانت بيان
کرده و چه آنها که بيان نکرده -ناممکناند.
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قبالً گفتيم که عقيده به وجود صورپيشيني شناخت مبتنيبر این نظر اسـت کـه شـناخت ،مشـتمل بـر
ماده ای است و صورتي که مادة آن از ناحيۀ اشيای خارج از ذهن و صورتش از جانـب خـود ذهـن اسـت.
یعني چيزهایي در خارج وجود دارند که چون به ذهن ميآیند در قالبهای معيني جای ميگيرنـد .روشـن
است که به هر مادهای هر صورتي را نمي توان اعطا کرد ،بلکه حسابي در کار است .آنچه از خارج ميآیـد
ال ذیل مقولـۀ جـوهر قـرار گيـرد ،چنانکـه خـود کانـت نيـز چنـين
باید خصيصۀ معيني داشته باشد تا مث ً
کرده و برای پرکردن شکاف بين مقوالت و آنچه به شهود درآمده« ،شـاکله» را بـهميـان آوردهاسـت .از
نظر او ،شاکله امری است هم معقول و هم محسوس و ازاینروی ميتوانـد موجـب اطـالق مقولـه کـه
امری است پيشيني به چيزی گردد که به شـهود درآمـده اسـت .بـهنظـر او چنـين امـر واسـطي ،همـان
زمان است یا بهتعبير روشنتر شاکله همان مقوله است که مقيد به تعينات زمان شده است« .بدینترتيب،
شاکلهها چيزی جـز تعينـات پيشـيني زمـان کـه بـهنحـو پيشـيني برحسـب قواعـدی حاصـل شـدهانـد
نيستند» ) .(Kant, 1973, p.185مثالً «شـاکلۀ جـوهر ،عبـارت اسـت از دوام امـر واقـع در زمـان»
).(Kant, 1973, p.184
درهر حال ،اگر در آنچه گفته شد نيک بنگریم ،درميیابيم که صورپيشيني معرفـت ،محتـوای حکـایي
دارند یعني ناظر به معنایند و از چيزی خبر ميدهند .اینکه گفته شدهاسـت ایـن صـور مفـاهيم محضـند،
تهياند (Kant, 1973, p.92) ،ظرفيت آنها آنگاه مشخ ميشود که چيزی در آنها ریخته شود،
و امثال این تعابير ،نفيکنندة محتوای حکایي آنها نيست .این صور به سببداشتن معني نسبتبه موادی
که از خارج آمدهاند بي تفاوت نيستند و هر صورتي به هر مادهای اطالق نمـيشـود .معنـي اطـالق یـک
صورت به یک ماده آن است که در آن ماده خصوصيتي هست که ميتواند ذیل آن صورت و آن مفهوم یا
مقوله قرار گيرد .مثالً وقتي به چيزی ميگوئيم جوهر است این بدانمعني است کـه آن شـيء بـه تعبيـر
کانت چون به شهود درآید دارای دوام زماني است.
درست است که این صور در فلسفۀ کانت به اشيای خـارجي نـه بلکـه بـه پدیـدارهای ذهنـي اطـالق
ميشوند ،اما :اوالً ،در همين اطالقشان به پدیدارها این معني نهفته است کـه اشـيای خـارجي فـينفسـه
خصوصياتي دارند که چون به پدیدار بدل مي شوند ذیل صورتي خاص قرار ميگيرند .ثانياً ،صور در همان
اطالقشان به خود پدیدارها نيز محتوای حکایي دارند .معني واقعشدن یـک پدیـدار در ذیـل یـک مقولـه
همچون عليت یا جوهر آن است که واقعاً آن پدیدار علت یا معلول یا جوهر است ،بهبياندیگر ،شـاکلهای
خاص دارد که موجب قرار گرفتن آن تحت مقولهای معين ميشود.
نتيجهگيری
حاصلآنکه ،درهر حال مفهوم جوهر یا مفهوم علت یا هر مفهوم پيشيني دیگری حاکي از چيزی است.
و حکایت هر مفهومي از هر چيزی متوقف بر آن است که ما ،نخست خود محکي را دریافته باشيم و این
همان مسبوقيت مفهوم یا علم حصـولي بـه علـم حضـوری اسـت .و ایـن بـدان معنـي اسـت کـه خـود
صورپيشيني هم از بيرون ذهن (بيرون از عالم مفهوم و حکایت) سرچشمه گرفتهاند .بهسخندیگر ،مـا در
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امر معرفت ،صورت پيشيني به معني مح و تهي و امری کامالً برخاسته از ساختار خـود ذهـن نـداریم،
این صورت هر چه ميخواهد باشد :خواه مقوالت کانتي ،خواه معقوالت ثانيه فيلسـوفان مسـلمان و خـواه
هر مفهوم دیگری از این قبيل.
خالصۀ کالم آنکه اگر مقصود از صورت پيشيني همانچيزی است که در این مقال از آن سخن گفتيم،
یعني دارای محتوای حکایي و ناظر به معني و درعينحال اخذناشده از خارج ،چنين صورتي امری ناممکن
است و اگر مراد از آن چيزی است فاقد محتوای حکایي و بيتفاوت نسبت به هـر مـادهای کـه از بيـرون
بياید ،درآن حال ،آن صورت دیگر صورت یعني قوام بخش معرفت نبوده و نميدانيم چه چيـزی را علـت
یا جوهر یا ضرورت یا امکان یا… بخوانيم و تمام ایـن مفـاهيم بـيمعنـي و اطالقشـان بـر هـر شـيئي
بيتوجيه خواهد شد .این سخن تعبيردیگری است از این معني که ذهن ما هر قدر در معرفت سهم داشته
باشد ،حتي تا آن اندازه که به قول استاد مطهری «تا ذهن را نشناسيم ،نميتوانيم فلسفه داشـته باشـيم»
(طباطبائي ،ج ،3ص ج) ،آن سهم در آن حد نيست که ذهن چيزی بهعنوان صورت پيشيني و اخذناشده از
واقعيت بر واقعيت تحميل کند و حاصل کار آن شود که «آنچه در ماست حقيقتاً نسخۀ ثاني اعيـان اشـيا،
آن چنانکه واقعاً و في نفسها هستند» ،نباشد (وال ،1326 ،ص .)188
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