
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 صور پيشينی معرفت، آری يا نه؟

 محمد حکاك سيد

 چکيدهچکيده
اند، نظير علت و معلول، جوهر و اند، نظير علت و معلول، جوهر و   ارد ذهن نشدهارد ذهن نشدهبعضي مفاهيم هستند که از طریق حس وبعضي مفاهيم هستند که از طریق حس و

عرض، وجود و عدم، وحدت و کثرت، و وجوب و امکان و امتناع. فالسـفه بـر سـر ایـن     عرض، وجود و عدم، وحدت و کثرت، و وجوب و امکان و امتناع. فالسـفه بـر سـر ایـن     
انـد.  انـد.    هـا را فطـری دانسـته   هـا را فطـری دانسـته     اند. بعضي آناند. بعضي آن  مفاهيم بحث بسيار و آرای متفاوت اظهار کردهمفاهيم بحث بسيار و آرای متفاوت اظهار کرده

ها را طبيعت و ها را طبيعت و   اند. گروهي منشأ آناند. گروهي منشأ آن  ها از راه حس نمودهها از راه حس نموده  جمعي سعي در توجيه حصول آنجمعي سعي در توجيه حصول آن
اند. فيلسـوفان مسـلمان ایـن مفـاهيم را     اند. فيلسـوفان مسـلمان ایـن مفـاهيم را       ها را موهوم انگاشتهها را موهوم انگاشته  آنآن  ،،روان آدمي و در نتيجهروان آدمي و در نتيجه

معقوالت ثانيه و انتزاعات عقل از معقوالت اوليه و درعين حال مفاهيمي حقيقي دانسته معقوالت ثانيه و انتزاعات عقل از معقوالت اوليه و درعين حال مفاهيمي حقيقي دانسته 
ای بـدیع در بـاب حصـول علـم،     ای بـدیع در بـاب حصـول علـم،       ضمن بيان نظریهضمن بيان نظریه  ""  طباطبائيطباطبائي    ههعالمعالم""  هاها  آنآن  و از ميانو از ميان
ها را نيز ارائه نموده است. یکي از نظریـات درخصـوص مفـاهيم مـورد     ها را نيز ارائه نموده است. یکي از نظریـات درخصـوص مفـاهيم مـورد       ول آنول آننحوة حصنحوة حص
  ةةای کلـي کـه دربـار   ای کلـي کـه دربـار     فيلسوف آلماني است. وی براسـاس نظریـه  فيلسوف آلماني است. وی براسـاس نظریـه    ""کانتکانت""نظریه نظریه   ،،بحثبحث

داند. این مقاله بعد داند. این مقاله بعد   معرفت دارد، این مفاهيم را مقوالت ذهن یا صور پيشيني شناخت ميمعرفت دارد، این مفاهيم را مقوالت ذهن یا صور پيشيني شناخت مي
، مسألۀ وجود صـور  ، مسألۀ وجود صـور  طباطبائيطباطبائيعالمه عالمه   ۀۀه از نظریه از نظریاز بيان آنچه در باال گفته شد و با استفاداز بيان آنچه در باال گفته شد و با استفاد

را مورد بحـث قـرار داده و درنهایـت    را مورد بحـث قـرار داده و درنهایـت      –خواه کانتي و خواه غير کانتي خواه کانتي و خواه غير کانتي   –پيشيني معرفت پيشيني معرفت 
 است.است.  ههوجود این صور را مطلقاً منتفي دانستوجود این صور را مطلقاً منتفي دانست
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 مقدمه

اند، مفـاهيمي نظيـر علـت و معلـول،     اند، مفـاهيمي نظيـر علـت و معلـول،       ستند که از طریق حس وارد ذهن نشدهستند که از طریق حس وارد ذهن نشدهدر ميان مفاهيم بعضي هدر ميان مفاهيم بعضي ه
شناسـي  شناسـي  جوهر و عرض، وجود و عدم، وحدت و کثرت، و وجوب و امکان و امتناع. این مفاهيم در معرفـت جوهر و عرض، وجود و عدم، وحدت و کثرت، و وجوب و امکان و امتناع. این مفاهيم در معرفـت 

دانند، بـدین معنـي کـه    دانند، بـدین معنـي کـه      ها را فطری ميها را فطری مي  گرایان معروفند آنگرایان معروفند آن  معرکۀ آرا هستند. جمعي از فالسفه که به عقلمعرکۀ آرا هستند. جمعي از فالسفه که به عقل
ها را داراست. ایـن مفـاهيم در نـزد آنـان بـه مفـاهيم یـا        ها را داراست. ایـن مفـاهيم در نـزد آنـان بـه مفـاهيم یـا          ای آنای آن  وده و انسان بدون هيچ تجربهوده و انسان بدون هيچ تجربهاکتسابي نباکتسابي نب

  از جملۀ این فيلسـوفانند از جملۀ این فيلسـوفانند   ""نيتسنيتس  الیبالیب""و و   ""مالبرانشمالبرانش""و و   ""دکارتدکارت""اند. اند.   معقوالت فطری معروف و مصطلحمعقوالت فطری معروف و مصطلح
تـي  تـي  نيـتس ح نيـتس ح گرا، همچون دکارت و الیبگرا، همچون دکارت و الیب(. برخي از این فيلسوفان عقل(. برخي از این فيلسوفان عقل861861-811811، ص  ، ص  13161316)فولکيه، )فولکيه، 

جمعـي دیگـر از   جمعـي دیگـر از     ..(Urmson,1991, p.19)داننـد  داننـد  مفهوم ماده و مفهوم نفس یا روح را نيز فطـری مـي  مفهوم ماده و مفهوم نفس یا روح را نيز فطـری مـي  
اند، سعي در تبيين حسي نحوة حصول این تصورات اند، سعي در تبيين حسي نحوة حصول این تصورات     فالسفه که در تاریخ به فيلسوفان تجربي شهرت یافتهفالسفه که در تاریخ به فيلسوفان تجربي شهرت یافته

  ،،دهند. البتـه دهند. البتـه   ميميطریقي حسي برای ورود این تصورات به ذهن ارائه طریقي حسي برای ورود این تصورات به ذهن ارائه   ""الکالک""دارند. برخي از آنان همچون دارند. برخي از آنان همچون 
نگـری نيـز مـتفطن شـده اسـت و اعمـال اراده را سـبب        نگـری نيـز مـتفطن شـده اسـت و اعمـال اراده را سـبب          بر حس بـه درون بر حس بـه درون   وی درخصوص عليت، عالوهوی درخصوص عليت، عالوه

. و برخـي  . و برخـي  ((Locke, 1991, p.p235-236 & 295-296 & 325))  دانـد دانـد   ترین تصور از عليت مـي ترین تصور از عليت مـي   روشنروشن
خود او هـيچ  خود او هـيچ    حسي و به اصطالححسي و به اصطالحبينند و به هيچ ادراک بينند و به هيچ ادراک   که چنين راهي را مسدود ميکه چنين راهي را مسدود مي  ""هيومهيوم"دیگر مانند دیگر مانند 

برایشان برایشان   -غير حس و عقلغير حس و عقل  –مبدئي دیگر مبدئي دیگر   ،،ها را موهوم دانستهها را موهوم دانسته  باشند آنباشند آن  قائل نميقائل نميانطباعي برای این امور انطباعي برای این امور 
سازد و با این کار، در واقع، سازد و با این کار، در واقع، د. هيوم این مفاهيم را به ساحت روان و خيال آدمي مربوط ميد. هيوم این مفاهيم را به ساحت روان و خيال آدمي مربوط ميدهندهندست ميدست مي  ههبب

-Hume, 1902, pp.23-29; Hume, 1983, pp.15)کنـد کنـد ارزش معرفتي را از این مفاهيم سلب مـي ارزش معرفتي را از این مفاهيم سلب مـي 

مـذکور دربـارة همـۀ    مـذکور دربـارة همـۀ        این نکته را نيز اضافه کنيم که همۀ فيلسـوفان این نکته را نيز اضافه کنيم که همۀ فيلسـوفان   ..(260-263 & 232-234 & 17
گيری کلي دو گروه فيلسوفان فوق دربارة نوع این گيری کلي دو گروه فيلسوفان فوق دربارة نوع این   اند ولي در عين حال جهتاند ولي در عين حال جهتمفاهيم موردنظر بحث نکردهمفاهيم موردنظر بحث نکرده

 مفاهيم به همان صورتي است که ذکر شد.مفاهيم به همان صورتي است که ذکر شد.
 انگارانـه و ناتمـام اسـت    انگارانـه و ناتمـام اسـت      دليـل و سـخن الک سـاده   دليـل و سـخن الک سـاده     گراها مدعایي بـي گراها مدعایي بـي   آنجاکه قول عقلآنجاکه قول عقل  ازازدرهر حال، درهر حال،   

 شود، کانت طرحي دیگر انداخت تا از رهگذر اسـتوار سـاختن پایـۀ    شود، کانت طرحي دیگر انداخت تا از رهگذر اسـتوار سـاختن پایـۀ      و راه هيوم نيز به شکاکيت منتهي ميو راه هيوم نيز به شکاکيت منتهي مي
 انـد یعنـي صـوری    انـد یعنـي صـوری      این مفاهيم، معرفت بشری را معتبر سازد. از نظر او مفاهيم مورد بحث صـور پيشـيني  این مفاهيم، معرفت بشری را معتبر سازد. از نظر او مفاهيم مورد بحث صـور پيشـيني  
 بـاوران. بيـان مطلـب از    بـاوران. بيـان مطلـب از      که در ذهنند و اکتسابي نيستند، اما نه همچون معقوالت فطری مورد نظـر عقـل  که در ذهنند و اکتسابي نيستند، اما نه همچون معقوالت فطری مورد نظـر عقـل  

 ای دارد و صـورتي. مـادة آن از طریـق حـس داده     ای دارد و صـورتي. مـادة آن از طریـق حـس داده       معرفـت مـاده  معرفـت مـاده    ،،این قرار است که در نزد این فيلسـوف این قرار است که در نزد این فيلسـوف 
ای پيشـيني  ای پيشـيني  هه  بخشد. در مرحلۀ حس،  صورتبخشد. در مرحلۀ حس،  صورت  شود و صورت را ذهن در دو مرحلۀ حس و فهم بدان ميشود و صورت را ذهن در دو مرحلۀ حس و فهم بدان مي  ميمي

ند: مکان صورت پيشيني همۀ شهودهای بيروني و زمان صورت پيشـيني همـۀ شـهودهای    ند: مکان صورت پيشيني همۀ شهودهای بيروني و زمان صورت پيشـيني همـۀ شـهودهای    اا  مکان و زمانمکان و زمان
بيروني و دروني. ذهن در مرحلۀ فهم دوازده مفهوم یا صورت یا مقوله دارد کـه بـه مـواد دریـافتي اعطـا      بيروني و دروني. ذهن در مرحلۀ فهم دوازده مفهوم یا صورت یا مقوله دارد کـه بـه مـواد دریـافتي اعطـا      

ریم. به تعبير دیگـر ایـن صـور    ریم. به تعبير دیگـر ایـن صـور    خبخب  ای داده شوند بيای داده شوند بي  ها قبل از آنکه به مادهها قبل از آنکه به ماده  کند. ما از وجود این  صورتکند. ما از وجود این  صورت  ميمي
ها ریختـه نشـود، ظرفيتشـان نامشـهود     ها ریختـه نشـود، ظرفيتشـان نامشـهود       هایي هستند که از نهایت لطافت تا مظروفي در آنهایي هستند که از نهایت لطافت تا مظروفي در آن  همچون ظرفهمچون ظرف

 است.است.
 باوران محسوب کرد، چون معتقـد اسـت کـه همـۀ معرفـت      باوران محسوب کرد، چون معتقـد اسـت کـه همـۀ معرفـت        توان در عداد تجربهتوان در عداد تجربه  کانت را به لحاظي ميکانت را به لحاظي مي
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گویـد  گویـد    زیـرا مـي  زیـرا مـي    ؛؛بـاوران آورد بـاوران آورد   ا در شمار عقـل ا در شمار عقـل توان او رتوان او ر  شود و به لحاظي ميشود و به لحاظي مي  ما از حس و تجربه شروع ميما از حس و تجربه شروع مي
معرفت ما تماماً تجربي نيست یعني ما در ترکيب شناخت سهم داریم: منفعل محـ  نيسـتيم فعـال هـم     معرفت ما تماماً تجربي نيست یعني ما در ترکيب شناخت سهم داریم: منفعل محـ  نيسـتيم فعـال هـم     

 هستيم.هستيم.
ای به نام فاهمه قائل است. از نظر او کار این قوه فهم آن چيزی است که توسط ای به نام فاهمه قائل است. از نظر او کار این قوه فهم آن چيزی است که توسط   درهر حال، وی به قوهدرهر حال، وی به قوه

بنـدی  بنـدی    از صدور حکم یا ساختن یک قضـيه. و صـورت  از صدور حکم یا ساختن یک قضـيه. و صـورت    استاست    ز عبارتز عبارتحواس به شهود درآمده است. فهم نيحواس به شهود درآمده است. فهم ني
یابد. به بيان دیگر صدور هر حکمي دربارة هر چيزی که توسط حـس  یابد. به بيان دیگر صدور هر حکمي دربارة هر چيزی که توسط حـس    جاست که تحقق ميجاست که تحقق مي  ذهن در همينذهن در همين

ای ای   از اعطای صورتي خاص به آن چيـز و قـرار دادن آن تحـت مقولـه    از اعطای صورتي خاص به آن چيـز و قـرار دادن آن تحـت مقولـه      به شهود درآمده است، عبارت استبه شهود درآمده است، عبارت است
شـود. امـا در ایـن    شـود. امـا در ایـن      مرحلۀ حس نيز دو صورت زمان و مکان به اشيا داده مـي مرحلۀ حس نيز دو صورت زمان و مکان به اشيا داده مـي ویژه. البته چنانکه گفتيم در ویژه. البته چنانکه گفتيم در 

شود. آری، فاهمه است که با استفاده شود. آری، فاهمه است که با استفاده   گيرد و هيچ حکمي صادر نميگيرد و هيچ حکمي صادر نمي  بخشي هيچ فهمي صورت نميبخشي هيچ فهمي صورت نمي  صورتصورت
کانت بـه جـز حـس و فهـم، البتـه، بـه قـوة        کانت بـه جـز حـس و فهـم، البتـه، بـه قـوة        . . (Hartnak, 1968, p.33)  کندکند  از مفاهيم، حکم صادر مياز مفاهيم، حکم صادر مي
ل قائل است که بخشي از فعاليت شناختي ما برعهـدة آن اسـت. عقـل دارای یـک     ل قائل است که بخشي از فعاليت شناختي ما برعهـدة آن اسـت. عقـل دارای یـک     دیگری نيز به نام عقدیگری نيز به نام عق
شوند. این عقل در فلسفۀ کانـت، عقـل   شوند. این عقل در فلسفۀ کانـت، عقـل   ناميده ميناميده مي« « صور عقليصور عقلي»»یا یا « « صور معقولصور معقول»»سلسله معاني است که سلسله معاني است که 

به معنای محدود کلمه است و نظر به آن که فعاليت آن ارتباط با بحث ما در این مقاله ندارد از توضيح آن به معنای محدود کلمه است و نظر به آن که فعاليت آن ارتباط با بحث ما در این مقاله ندارد از توضيح آن 
 ای هم دارد کـه شـامل فهـم و حتـي حـس نيـز       ای هم دارد کـه شـامل فهـم و حتـي حـس نيـز       کنيم. عقل در فلسفۀ کانت معنای گستردهکنيم. عقل در فلسفۀ کانت معنای گستردهنظر مينظر ميصرفصرف
 (. (. 111111-110110، ص ، ص 13011301شود )کورنر، شود )کورنر، ميمي

برای کشف مقوالت فاهمه یا صور پيشيني معرفت باید به جستجو در انواع احکام یا قضـایا  برای کشف مقوالت فاهمه یا صور پيشيني معرفت باید به جستجو در انواع احکام یا قضـایا  درهر حال، درهر حال، 
  ..(Hartnak, 1968, p.33)  ایـم ایـم   س دریافتـه س دریافتـه پرداخت، یعني جستجو در اقسام فهم ما از آنچه توسط حـوا پرداخت، یعني جستجو در اقسام فهم ما از آنچه توسط حـوا 
هـای پيشـيني کـانتي، بررسـي امکـان صـور       هـای پيشـيني کـانتي، بررسـي امکـان صـور         قصد ما در این مقاله بعد از بيان مقوالت فاهمه یا  صـورت قصد ما در این مقاله بعد از بيان مقوالت فاهمه یا  صـورت 

است. و پيش از ورود در بحـث ذکـر ایـن    است. و پيش از ورود در بحـث ذکـر ایـن      -خواه کانتي و خواه غيرکانتيخواه کانتي و خواه غيرکانتي  -پيشيني معرفت به طور مطلقپيشيني معرفت به طور مطلق
معرفت آدمـي واجـد شـرایط پيشـيني     معرفت آدمـي واجـد شـرایط پيشـيني     »»ي این مدعا که ي این مدعا که نکته الزم است که نظریۀ صور پيشيني کانت، یعننکته الزم است که نظریۀ صور پيشيني کانت، یعن

سـازد، سـهم مشـخ  و    تواند متعلق ذهن آدمي واقع شـود متعـين مـي   که آنچه را که مي خویش است،خویش است،
 .(Allison, 1983, p.330)«انقالبي او در فلسفه است

 مقوالت فاهمه

هۀ نظر قرار داد: کميـت،  هۀ نظر قرار داد: کميـت،  توان تحت چهار وجتوان تحت چهار وج  کند ميکند مي  اقسام قضایایي را که ذهن صادر مياقسام قضایایي را که ذهن صادر مي  ،،از نظر کانتاز نظر کانت
شـوند. از  شـوند. از    کيفيت، نسبت و جهت. قضایا در تحت هر یک از این چهار وجهۀ نظر به سه قسم تقسـيم مـي  کيفيت، نسبت و جهت. قضایا در تحت هر یک از این چهار وجهۀ نظر به سه قسم تقسـيم مـي  

ای یا ایجابي است یا سـلبي  ای یا ایجابي است یا سـلبي    نظر کميت، قضيه یا کلي است یا جزئي یا شخصي. از لحاظ کيفيت هر قضيهنظر کميت، قضيه یا کلي است یا جزئي یا شخصي. از لحاظ کيفيت هر قضيه
ي و از وجهـۀ نظـر جهـت، بـه ظنـي و      ي و از وجهـۀ نظـر جهـت، بـه ظنـي و      یا عدولي. از وجهۀ نظر نسبت، قضيه به حملي و شرطي و انفصالیا عدولي. از وجهۀ نظر نسبت، قضيه به حملي و شرطي و انفصال

ما دوازده قسم قضيه یا دوازده نوع فهم داریم، یعني آنچه را بـه  ما دوازده قسم قضيه یا دوازده نوع فهم داریم، یعني آنچه را بـه    ،،شود. بنابراینشود. بنابراین  وقوعي و یقيني تقسيم ميوقوعي و یقيني تقسيم مي
ایم به دوازده طریق ممکن است تفسير کنيم. تقسيمات کانت از قضایا و نيـز اصـطالحات او   ایم به دوازده طریق ممکن است تفسير کنيم. تقسيمات کانت از قضایا و نيـز اصـطالحات او     حس دریافتهحس دریافته

هایي. گفتـيم صـدور   هایي. گفتـيم صـدور     منطق سنتي ارسطویي است با تفاوتمنطق سنتي ارسطویي است با تفاوتچنانکه روشن است در کل همان است که در چنانکه روشن است در کل همان است که در 
ای خـاص. بنـابراین از هـر حکمـي     ای خـاص. بنـابراین از هـر حکمـي       چيز اسـت در تحـت مقولـه   چيز اسـت در تحـت مقولـه     هر حکمي دربارة هر چيزی قرار دادن آنهر حکمي دربارة هر چيزی قرار دادن آن
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گانـه و  گانـه و    به تعداد احکام مقوله داریم. قضـایای دوازده به تعداد احکام مقوله داریم. قضـایای دوازده رو، رو،   ازاینازاینتوان یک مقوله استخراج و استنباط کرد. توان یک مقوله استخراج و استنباط کرد.   ميمي
 ..(Kant, 1973, pp.106-113)  جدول زیر نشان داده شده استجدول زیر نشان داده شده استها در ها در   مقوالت مربوط بدانمقوالت مربوط بدان

 مقوالت قضايا وجهة نظر

 

 کميت
 وحدت کلي

 ثرتک جزئي

 تماميت شخصي

 

 کيفيت
 واقعيت ایجابي

 سلب سلبي

 حصر عدولي

 

 نسبت
 جوهر حملي

 عليت شرطي

 مشارکت انفصالي

 

 جهت
 اعنامت - امکان ظني

 عدم - وجود وقوعي

 امکان خاص - ضرورت ينيیق

نه عالم خـارج هسـتند.   نه عالم خـارج هسـتند.     وو  همه صور پيشيني شناختند، یعني اموری مربوط به ذهن ماهمه صور پيشيني شناختند، یعني اموری مربوط به ذهن ما  ،این دوازده مقولهاین دوازده مقوله
مثالً عليت و معلوليتي در عالم خارجي و بين اشيای بيرون از ذهن وجود ندارد. اما ایـن امـر موهـوم نيـز     مثالً عليت و معلوليتي در عالم خارجي و بين اشيای بيرون از ذهن وجود ندارد. اما ایـن امـر موهـوم نيـز     

معني که مربوط به ساختار ذهـن  معني که مربوط به ساختار ذهـن    است، منتهي بدیناست، منتهي بدینپنداشت. بلکه واقعيتي عيني پنداشت. بلکه واقعيتي عيني   نيست، چنانکه هيوم مينيست، چنانکه هيوم مي
ای کـه  ای کـه  سـوبژکتيویته سـوبژکتيویته »»فهمند و فهمي غير از این ممکن نيسـت.  فهمند و فهمي غير از این ممکن نيسـت.    طور ميطور مي  آدمي است. همگان جهان را اینآدمي است. همگان جهان را این

(. (. 836836، ص، ص13181318)یاسـپرس،  )یاسـپرس،  « « پذیر و همگاني استپذیر و همگاني استرو انتقالرو انتقال  گوید، مشترک و ازاینگوید، مشترک و ازاینکانت از آن سخن ميکانت از آن سخن مي
فهمي که مادة آن فهمي که مادة آن   –عني است. در نظر او فهمي این چنين از اشيا عني است. در نظر او فهمي این چنين از اشيا مم  عيني در نزد کانت بدینعيني در نزد کانت بدین آری اصطالحآری اصطالح

حظدـي از  حظدـي از    ،،یک فهم عيني اسـت. و مـا بـيش از ایـن    یک فهم عيني اسـت. و مـا بـيش از ایـن      –دهد دهد   و صورتش را ذهن ميو صورتش را ذهن مي  آیدآید  از طریق حس مياز طریق حس مي
معرفت نداریم. ما با جهان چنانکه در واقع و مستقل از ما هست سروکاری نداریم، جهان ما همـان اسـت   معرفت نداریم. ما با جهان چنانکه در واقع و مستقل از ما هست سروکاری نداریم، جهان ما همـان اسـت   

 کنيم.کنيم.  ميمي  که با صورتگری خویش بناکه با صورتگری خویش بنا
 نگـریم و وارد  نگـریم و وارد    در این نوشته از منظر عينيت و ذهنيت یا رئاليسم و ایدآليسم بـه نظریـۀ کانـت نمـي    در این نوشته از منظر عينيت و ذهنيت یا رئاليسم و ایدآليسم بـه نظریـۀ کانـت نمـي      ،،ماما

 شویم که آیا سعي کانت در نجات معرفت از شکاکيت هيـومي قـرین توفيـق بـود یـا نـه        شویم که آیا سعي کانت در نجات معرفت از شکاکيت هيـومي قـرین توفيـق بـود یـا نـه          این بحث نمياین بحث نمي

ولـۀ فاهمـه و صـورت پيشـيني     ولـۀ فاهمـه و صـورت پيشـيني     کند که مثالً عليت را یـک مق کند که مثالً عليت را یـک مق   نمایي معرفت تفاوتي مينمایي معرفت تفاوتي مي  و آیا از لحاظ واقعو آیا از لحاظ واقع
بدانيم یا همچون هيوم منشأ آن را نه در عقل و فهم بلکه در روان و طبيعت آدمي بجوئيم و آن را حاصل 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     عادت و تداعي معاني بدانيم  آنچه در این مقال مورد نظر است، بحث در امکـان صـور پيشـيني معرفـت     



 3737 صور پيشينی معرفت، آری يا نه؟صور پيشينی معرفت، آری يا نه؟ 
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و پيش از آن پيشـيني بـودن مقـوالت کـانتي را     و پيش از آن پيشـيني بـودن مقـوالت کـانتي را       است. آیا چنين چيزی اساساً و مطلقاً ممکن است یا نه است. آیا چنين چيزی اساساً و مطلقاً ممکن است یا نه 
 سنجيم.سنجيم.  ميمي

 اند؟ آيا مقوالت کانتی واقعا پيشينی

 مقوالت کـانتي را صـور پيشـيني بـدانيم، حـداقل دو مفهـوم چنـين نيسـتند: یکـي          مقوالت کـانتي را صـور پيشـيني بـدانيم، حـداقل دو مفهـوم چنـين نيسـتند: یکـي            ۀۀفرض همفرض هم  اگر بهاگر به
 صورپيشـيني معرفـت آن اسـت کـه همـۀ معرفـت مـا ذهنـي         صورپيشـيني معرفـت آن اسـت کـه همـۀ معرفـت مـا ذهنـي             وجود و دیگری علت. چون مبنای نظریـۀ وجود و دیگری علت. چون مبنای نظریـۀ 

 آید. بنـابراین چيـزی   آید. بنـابراین چيـزی     نيست، بلکه معرفت مرکب از ماده و صورت است که مادة آن از بيرون مينيست، بلکه معرفت مرکب از ماده و صورت است که مادة آن از بيرون مي  و درونيو دروني
   ««نفسـه نفسـه   فـي فـي »»آن امر بيرونـي را شـيء   آن امر بيرونـي را شـيء     ،،در بيرون وجود دارد که علت آن چيزی است که در ماست. کانتدر بيرون وجود دارد که علت آن چيزی است که در ماست. کانت

ـ      ««فنـومن فنـومن »»یـا  یـا    »»پدیدارپدیدار»»نامد و آنچه را که در ماست نامد و آنچه را که در ماست   ميمي  ««نومننومن»»یا یا  ـ      . پـس نـومن علـت فنـومن اسـت ی  ا ا . پـس نـومن علـت فنـومن اسـت ی
 دهـد.  دهـد.    پدیدار همـان صـورتي اسـت کـه ذهـن مـي      پدیدار همـان صـورتي اسـت کـه ذهـن مـي        ،،دیگردیگر  تر یکي از دو علت آن است. علتتر یکي از دو علت آن است. علت  به تعبير دقيقبه تعبير دقيق

دانستن وجود و علت منافات دارد و این تناقضي است در سخن کانت کـه از همـان   دانستن وجود و علت منافات دارد و این تناقضي است در سخن کانت کـه از همـان     و این البته با پيشينيو این البته با پيشيني
  828828، ص، ص00، ج، ج11311311)کاپلستون، )کاپلستون،   انداند  متعرض آن شدهمتعرض آن شده  ""فيختهفيخته""و و   ""یاکوبيیاکوبي""همچون همچون ابتدا فيلسوفان غربي ابتدا فيلسوفان غربي 

 ..((1010، ص ، ص 11، ج ، ج 13011301؛ ؛ 108108و و 
 انـد. طبيعـي اسـت کـه مقـابالت ایـن دو       انـد. طبيعـي اسـت کـه مقـابالت ایـن دو         هه  پيشيني نبوده و از خـارج آمـد  پيشيني نبوده و از خـارج آمـد    ،،پس دو مفهوم وجود و علتپس دو مفهوم وجود و علت

 یعني مفاهيم عدم و معلول نيز صورپيشيني نيستند. حال اگر ایـن امـور خـارجي هسـتند، احکـام مربـوط       یعني مفاهيم عدم و معلول نيز صورپيشيني نيستند. حال اگر ایـن امـور خـارجي هسـتند، احکـام مربـوط       
تواند امری بر تواند امری بر   ه با حضور علت حضور معلول ضروری است، نميه با حضور علت حضور معلول ضروری است، نميها نيز خارجي خواهد بود. مثالً، اینکها نيز خارجي خواهد بود. مثالً، اینک  به آنبه آن

ساختۀ ذهن باشد. اگر عليت و معلوليت حقيقتي است که در عالم واقع و مستقل از ذهن مـا جریـان دارد،   ساختۀ ذهن باشد. اگر عليت و معلوليت حقيقتي است که در عالم واقع و مستقل از ذهن مـا جریـان دارد،   
چـون انکـار   چـون انکـار     ،،وجود معلول در صورت حضور علتش نيز حقيقتي مربوط به عالم اعيان نه عالم اذهان استوجود معلول در صورت حضور علتش نيز حقيقتي مربوط به عالم اعيان نه عالم اذهان است

 شـود.  شـود.    رورت علي و معلولي معروف است منجربه انکـار خـود اصـل عليـت مـي     رورت علي و معلولي معروف است منجربه انکـار خـود اصـل عليـت مـي     این قاعده که به اصل ضاین قاعده که به اصل ض
اگر عليت خارجي امری است این قاعده نيز در خارج جـاری اسـت. از اینجـا پيداسـت کـه مفهـوم       اگر عليت خارجي امری است این قاعده نيز در خارج جـاری اسـت. از اینجـا پيداسـت کـه مفهـوم         ،،حالحال

 طـور اسـت مفهـوم امتنـاع     طـور اسـت مفهـوم امتنـاع       ضرورت نيز حاکي از امری بيروني اسـت و بنـابراین پيشـيني نيسـت. همـين     ضرورت نيز حاکي از امری بيروني اسـت و بنـابراین پيشـيني نيسـت. همـين     
م امکان که سلب ضرورت است از جانب مقابل )امکان عام( یا موافق و مقابـل  م امکان که سلب ضرورت است از جانب مقابل )امکان عام( یا موافق و مقابـل  که مقابل آن است و مفهوکه مقابل آن است و مفهو

 )امکان خاص(. همچنين سـلب امتنـاع از جانـب موافـق )امکـان وقـوعي( امـری خـارجي اسـت. سـایر           )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     معاني امکان نيز همه از احکام موجود بماهو موجودند. سه مفهوم ضـرورت و امتنـاع و امکـان را از خـود     

 نظر کـه موجـود اسـت، وجـود یـا عـين       نظر کـه موجـود اسـت، وجـود یـا عـين           بيان که هر موجودی ازآنبيان که هر موجودی ازآن  آورد، بدین آورد، بدین   دستدست  ههن بن بتواتوا  وجود نيز ميوجود نيز مي
ذات آن یا غيرذات آن است. در حالت اول موجودیت برای او امـری ضـروری و از آن غيرقابـل انفکـاک     ذات آن یا غيرذات آن است. در حالت اول موجودیت برای او امـری ضـروری و از آن غيرقابـل انفکـاک     

که شق اخير مفيـد  که شق اخير مفيـد    ه،ه،وجود برای آن یا محال است یا نوجود برای آن یا محال است یا ن  ،،است یعني انفکاکش ممتنع است و در حالت دوماست یعني انفکاکش ممتنع است و در حالت دوم
 ي امکان است.ي امکان است.معنمعن

هر وجودی که در خارج هست وجود یک چيز است و به بيان دیگر مساوقت وجود و وحـدت،  هر وجودی که در خارج هست وجود یک چيز است و به بيان دیگر مساوقت وجود و وحـدت،    ه،ه،یا اینکیا اینک
وحدت از یک وجود منتهي به نفي آن مي شود. مسلم است که مقصـود مـا از   وحدت از یک وجود منتهي به نفي آن مي شود. مسلم است که مقصـود مـا از     یک امر بيروني است. سلبیک امر بيروني است. سلب

ت محـ   ت محـ   خواهيم بگوئيم کـه هـر موجـودی از وحـدت و بسـاط     خواهيم بگوئيم کـه هـر موجـودی از وحـدت و بسـاط       وحدت، وحدت مطلق نيست یعني نميوحدت، وحدت مطلق نيست یعني نمي
طورکه گفتيم هـر  طورکه گفتيم هـر    ای از وحدت مالزم با هر موجودی است، یا همانای از وحدت مالزم با هر موجودی است، یا همان  برخوردار است. ولي به هر حال مرتبهبرخوردار است. ولي به هر حال مرتبه
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شود این است که مفهوم وحدت نيز از خارج شود این است که مفهوم وحدت نيز از خارج   ای که از اینجا حاصل ميای که از اینجا حاصل مي  وجودی وجود یک چيز است. نتيجهوجودی وجود یک چيز است. نتيجه
 مفهوم کثرت.مفهوم کثرت.  ،،طور است مقابل آنطور است مقابل آن  پيشيني نيست، همينپيشيني نيست، همين  آمده و یک صورتآمده و یک صورت

هر موجود ممکني از آن حيث که موجود است یا قائم به موضوع است یـا قـائم بـه موضـوع     هر موجود ممکني از آن حيث که موجود است یا قائم به موضوع است یـا قـائم بـه موضـوع       ،،نکهنکهیا اییا ای
نيست. این مطلب نيز مربوط به وجود است که یک امر خارجي است نه مربوط به نحوة ادارک ما. وجـود  نيست. این مطلب نيز مربوط به وجود است که یک امر خارجي است نه مربوط به نحوة ادارک ما. وجـود  

پيشيني ذهني، قيـام و عـدم قيـامش بـه     پيشيني ذهني، قيـام و عـدم قيـامش بـه       ممکن اگر وجود است و اگر یک امر واقعي است نه یک صورتممکن اگر وجود است و اگر یک امر واقعي است نه یک صورت
انـد و  انـد و    وضوع نيز امری است مستقل از ادارک ما. بنابراین جوهریت و عرضـيت هـم دو حقيقـت خـارجي    وضوع نيز امری است مستقل از ادارک ما. بنابراین جوهریت و عرضـيت هـم دو حقيقـت خـارجي    مم

 های پيشيني نيستند.های پيشيني نيستند.  اند و  صورتاند و  صورت  دومفهوم جوهر و عرض نيز از خارج اخذ شدهدومفهوم جوهر و عرض نيز از خارج اخذ شده
توان به ترتيـب بـه وجـود و    توان به ترتيـب بـه وجـود و      کند. این دو مقوله را ميکند. این دو مقوله را مي  کانت از دو مقولۀ واقعيت و سلب هم صحبت ميکانت از دو مقولۀ واقعيت و سلب هم صحبت مي

گانۀ مقوالت، مقولۀ سوم را به نحوی ترکيـب دو  گانۀ مقوالت، مقولۀ سوم را به نحوی ترکيـب دو    های سههای سه  . وی همچنين در هر یک از گروه. وی همچنين در هر یک از گروهعدم برگرداندعدم برگرداند
. تماميت ترکيب وحـدت اسـت و کثـرت یـا حاصـل      . تماميت ترکيب وحـدت اسـت و کثـرت یـا حاصـل      (Kant, 1973, p.116)داندداند  مقولۀ اول و دوم ميمقولۀ اول و دوم مي

    دسـت دسـت   ههترتيب مقوالت حصر، مشارکت و ضرورت و امکان خاص بترتيب مقوالت حصر، مشارکت و ضرورت و امکان خاص ب  همينهمين  اعمال مقولۀ وحدت در کثرت. بهاعمال مقولۀ وحدت در کثرت. به
 آیند.آیند.  ميمي

نظر از ميزان اعتبار این سخن، در بحث ما تاکنون سه مقولۀ تماميت، حصر و مشارکت باقي مانده نظر از ميزان اعتبار این سخن، در بحث ما تاکنون سه مقولۀ تماميت، حصر و مشارکت باقي مانده   قطعقطع
نظر مـا مقولـۀ تماميـت کـه     نظر مـا مقولـۀ تماميـت کـه       توان به خارج از ذهن ارجاع داد یا نه. بهتوان به خارج از ذهن ارجاع داد یا نه. به  ها را نيز ميها را نيز مي  آیا آنآیا آن  ،،است که باید دیداست که باید دید

ئي که موضوع قضيۀ ئي که موضوع قضيۀ همان مفهوم کليت یا کل است یعني امر شخصي و جزهمان مفهوم کليت یا کل است یعني امر شخصي و جز  ،،اساس قضيۀ شخصيه استاساس قضيۀ شخصيه است
خواه کـل  خواه کـل    -شخصيه است کلي از اجزاء است یا وحدتي از کثرتها است. مفهوم تماميت یا کليت یا کل نيزشخصيه است کلي از اجزاء است یا وحدتي از کثرتها است. مفهوم تماميت یا کليت یا کل نيز

امری امری   ،،دیگر مرکب حقيقيدیگر مرکب حقيقي  پيشيني نيست. کل حقيقي یا به تعبيرپيشيني نيست. کل حقيقي یا به تعبير  یک صورتیک صورت  –حقيقي و خواه کل اعتباریحقيقي و خواه کل اعتباری
خارجي و واقعي نيست اما مربـوط  خارجي و واقعي نيست اما مربـوط  هرچند امری هرچند امری   ،،خارجي و مرکب اعتباری نظير مفهوم فوج و دسته استخارجي و مرکب اعتباری نظير مفهوم فوج و دسته است

به ساختار ذهن و یک امر پيشيني نيز نيست، بلکه یکي از اعتبارات ذهن است. مفهوم حصـر نيـز همـان    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     مفهوم حد است که باز امری است مستقل از ذهن، محدودبودن یا نبودن یـک وجـود امـری اسـت از آن     

 يء جدا سازد.يء جدا سازد.خود آن وجود، اگرچه ذهن قادر است حد یک شيء را از خود شخود آن وجود، اگرچه ذهن قادر است حد یک شيء را از خود ش
گوید وقتي مقولۀ گوید وقتي مقولۀ   داند. ميداند. مي  اما مقولۀ مشارکت، کانت این مقوله را مشروط به دو مقولۀ جوهر و علت مياما مقولۀ مشارکت، کانت این مقوله را مشروط به دو مقولۀ جوهر و علت مي

گذارند، یکي جوهر اسـت  گذارند، یکي جوهر اسـت    ای که قدم به صحنه ميای که قدم به صحنه مي  مشارکت را به معني تأثير متقابل اشياء بدانيم دو مقولهمشارکت را به معني تأثير متقابل اشياء بدانيم دو مقوله
    تعبيـر تعبيـر   غير از عليت متقابل اسـت  بـه  غير از عليت متقابل اسـت  بـه    و دیگری عليت. معنای محصل این سخن چيست  آیا تأثير متقابلو دیگری عليت. معنای محصل این سخن چيست  آیا تأثير متقابل

ازآنجا که مشارکت مشتمل بر چيزی فراتر از جوهریـت  ازآنجا که مشارکت مشتمل بر چيزی فراتر از جوهریـت    ،،حالحال  دیگر آیا مشارکت غير از عليت است  درهردیگر آیا مشارکت غير از عليت است  درهر
پيشـيني نيسـتند، حکـم    پيشـيني نيسـتند، حکـم      انـد و صـورت  انـد و صـورت    و عليت نيست و این دو مقوله نيز چنانکه گذشت از خارج اخذ شدهو عليت نيست و این دو مقوله نيز چنانکه گذشت از خارج اخذ شده

 مشارکت نيز چيزی جز حکم آن دو نيست.مشارکت نيز چيزی جز حکم آن دو نيست.
 مانـد کـه مربـوط بـه مرحلـۀ      مانـد کـه مربـوط بـه مرحلـۀ        پيشيني مکان و زمان باقي مـي پيشيني مکان و زمان باقي مـي   ت فاهمه که بگذریم، دو صورتت فاهمه که بگذریم، دو صورتاز مقوالاز مقوال

منـد و  منـد و    حس است. مسلم است که اگر دو مفهوم مکان و زمان را حاکي از حقایقي مستقل از اشيای مکانحس است. مسلم است که اگر دو مفهوم مکان و زمان را حاکي از حقایقي مستقل از اشيای مکان
 مند بدانيم، موهوم خواهند بود. نه مکان چيزی مستقل از جسـم اسـت و نـه زمـان امـری مسـتقل       مند بدانيم، موهوم خواهند بود. نه مکان چيزی مستقل از جسـم اسـت و نـه زمـان امـری مسـتقل         زمانزمان
دیگـری هـم   دیگـری هـم     آیا الزمۀ این قول پيشيني بودن این دو است، یا بيانآیا الزمۀ این قول پيشيني بودن این دو است، یا بيان  ،،ز حرکت یا اشيای متحرک است. اماز حرکت یا اشيای متحرک است. امااا

تـوان  تـوان    توان داشت  برای نقد سخن کانت در خصوص پيشـيني بـودن مکـان و زمـان مـي     توان داشت  برای نقد سخن کانت در خصوص پيشـيني بـودن مکـان و زمـان مـي       در این باب ميدر این باب مي
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و نقـد آن  و نقـد آن    در اینجا به علت ضـيق مجـال از طـرح   در اینجا به علت ضـيق مجـال از طـرح     ،،مستقيماً سراغ دالیلي رفت که او اقامه کرده است. مامستقيماً سراغ دالیلي رفت که او اقامه کرده است. ما
نظر و آن را به فرصت دیگر واگـذار  نظر و آن را به فرصت دیگر واگـذار    دالیل و هم از ذکر و سنجش سایر اقوال در باب مکان و زمان صرفدالیل و هم از ذکر و سنجش سایر اقوال در باب مکان و زمان صرف

 کنيم.کنيم.  ميمي
 فرض کنيم بيان ما دربارة پنج مقولـۀ واقعيـت، سـلب، حصـر، تماميـت و مشـارکت نادرسـت باشـد و         

 ي نبـودن ایـن مفـاهيم چگونـه     نتوانسته باشيم مراد سخن کانت را دریافته باشيم. در آن صـورت پيشـين  
 عالوه، به فرض اثبات، صورپيشيني کانت در هرحال محدودند و بنـابراین بـا رد سـخن     شود  به اثبات مي

 تـوان اثبـات نمـود کـه صورپيشـيني       شـود. چگونـه مـي    بودن بعضي از مفاهيم منتفي مي او تنها پيشيني
 پـردازیم و مقـدمتا  نحـوة     نـون بـه ایـن امـر مـي     انـد  اک  نـاممکن  -خواه کانتي و خواه غيرکانتي -مطلقا 

حصول بعضي از مفاهيم یادشده در صدر مقال یا بعضـي مقـوالت کـانتي را از نظـر فيلسـوفان مسـلمان       
 دهيم. دست مي هب

انـد و نـه   انـد و نـه     نـه از راه حـس آمـده   نـه از راه حـس آمـده     . . .. . .اگر مفاهيمي چون وجود و عدم، وحدت و کثرت، علت و معلـول و اگر مفاهيمي چون وجود و عدم، وحدت و کثرت، علت و معلـول و 
 ل فطری و نه ناشي از ویژگـي روانـي آدمـي یعنـي عـادت و تـداعي معـاني        ل فطری و نه ناشي از ویژگـي روانـي آدمـي یعنـي عـادت و تـداعي معـاني        اند و نه معقواند و نه معقو  صورت پيشينيصورت پيشيني

 اند اند   نما و خارجي هستند، از چه راهي برای ما حاصل شدهنما و خارجي هستند، از چه راهي برای ما حاصل شده  )قول هيوم( و درعين حال اموری واقع)قول هيوم( و درعين حال اموری واقع
دانند دانند   ها را مفاهيمي ميها را مفاهيمي مي  نامند و آننامند و آن  فيلسوفان مسلمان مفاهيمي از این دست را معقوالت ثانيۀ فلسفي ميفيلسوفان مسلمان مفاهيمي از این دست را معقوالت ثانيۀ فلسفي مي

تر عروض این مفاهيم بر موضوعات خود تر عروض این مفاهيم بر موضوعات خود   بيان روشنبيان روشن  ذهن و اتصافشان در خارج است، بهذهن و اتصافشان در خارج است، به  که عروضشان درکه عروضشان در
ها در خارج است. معني این سخن آن است که این ها در خارج است. معني این سخن آن است که این   گيرد و اتصاف آن موضوعات بدانگيرد و اتصاف آن موضوعات بدان  در ذهن صورت ميدر ذهن صورت مي
کـه  کـه      ذهن، منتهي در خارج وجودی جدای از موضوعات خـود ندارنـد،  ذهن، منتهي در خارج وجودی جدای از موضوعات خـود ندارنـد،    ۀۀاند نه برساختاند نه برساخت  مفاهيم اموری واقعيمفاهيم اموری واقعي

. مـثالً وحـدت یـک    . مـثالً وحـدت یـک    ((312312-310310، ص  ، ص  13001300)مطهری، )مطهری،   ن به معني آن است که اینها مفاهيم انتزاعيندن به معني آن است که اینها مفاهيم انتزاعيندایای
را را   آنآن  ،،شيء چيزی جدای از خود آن شيء نيست که بر آن عارض شده باشد، بلکه امری است که ذهن ماشيء چيزی جدای از خود آن شيء نيست که بر آن عارض شده باشد، بلکه امری است که ذهن ما

هریت و هریت و طور است امکان، وجوب، کثرت، عليت، معلوليت، جوطور است امکان، وجوب، کثرت، عليت، معلوليت، جو  کند. همينکند. همين  از شيء انتزاع و بر آن عارض مياز شيء انتزاع و بر آن عارض مي
 عرضيت.عرضيت.

 در کنار این معقوالت ثانيـۀ فلسـفي معقـوالت ثانيـۀ منطقـي هسـتند کـه عـروض و اتصافشـان هـر           در کنار این معقوالت ثانيـۀ فلسـفي معقـوالت ثانيـۀ منطقـي هسـتند کـه عـروض و اتصافشـان هـر           
ــت و    ــر کليــت و جزئي ــرا ایــن معقــوالت صــفت خــود مفاهيمنــد در ذهــن، نظي ــت و   دو در ذهــن اســت. زی ــر کليــت و جزئي ــرا ایــن معقــوالت صــفت خــود مفاهيمنــد در ذهــن، نظي  دو در ذهــن اســت. زی

 شـود. اینهـا صـفت اشـيای     شـود. اینهـا صـفت اشـيای       هـا مـي  هـا مـي    نوعيت و جنسـيت. یـک مفهـوم در ذهـن متصـف بـه ایـن ویژگـي        نوعيت و جنسـيت. یـک مفهـوم در ذهـن متصـف بـه ایـن ویژگـي        
 نماینـد  نماینـد    امـوری واقـع  امـوری واقـع    ،،نيستند. چنانکه روشن است این مفاهيم نيز همچون معقوالت ثانيۀ فلسـفي نيستند. چنانکه روشن است این مفاهيم نيز همچون معقوالت ثانيۀ فلسـفي خارجي خارجي 

منزلۀ یک امر واقعي ذهن اسـت نـه خـارج.    منزلۀ یک امر واقعي ذهن اسـت نـه خـارج.      نظر که مفهوم است، موطنش بهنظر که مفهوم است، موطنش به  نه ساختۀ ذهن. مفهوم از آننه ساختۀ ذهن. مفهوم از آن
سـته  سـته  بنابراین اتصافش به اموری همچون کليت و جزئيت یک اتصاف واقعي است. وجه تسميۀ ایـن دو د بنابراین اتصافش به اموری همچون کليت و جزئيت یک اتصاف واقعي است. وجه تسميۀ ایـن دو د 

انتـزاع  انتـزاع    -که همان ماهيـات اشـيا هسـتند   که همان ماهيـات اشـيا هسـتند     -ها از معقوالت اوليهها از معقوالت اوليه  مفاهيم به معقوالت ثانيه آن است که اینمفاهيم به معقوالت ثانيه آن است که این
 اند. اند.   شدهشده

اند. توضـيح اینکـه اولـين    اند. توضـيح اینکـه اولـين      دو مرحلۀ حس و خيال را طي نکردهدو مرحلۀ حس و خيال را طي نکرده  ،،معقوالت ثانيه همچون معقوالت اوليهمعقوالت ثانيه همچون معقوالت اوليه
اند. در مرتبۀ سوم، عقـل  اند. در مرتبۀ سوم، عقـل    رتبه جزئيرتبه جزئيادراک حسي است، بعد ادراک خيالي است. این هر دو مادراک حسي است، بعد ادراک خيالي است. این هر دو م  ،،مرتبۀ ادارکمرتبۀ ادارک

سازد. مثالً بعـد از آنکـه تصـور    سازد. مثالً بعـد از آنکـه تصـور      نموده مفاهيم کلي یا ماهيات را مينموده مفاهيم کلي یا ماهيات را مي  های خيالي را انتزاعهای خيالي را انتزاع  مشترکات  صورتمشترکات  صورت



 محمد حکاك سيد 7373
(Seyyed Muhammad Hakkak) 

 

حاصل شد، عقل از این امور جزئـي تصـور   حاصل شد، عقل از این امور جزئـي تصـور     ""ارسطوارسطو""و و   ""افالطونافالطون""و و   ""سقراطسقراط""محسوس و تصور خيالي محسوس و تصور خيالي 
الح حکمای اسالمي معقول اول نام دارد که در پس خـود  الح حکمای اسالمي معقول اول نام دارد که در پس خـود  کند. این تصور در اصطکند. این تصور در اصط  کلي انسان را انتزاع ميکلي انسان را انتزاع مي

 جهـت در خـارج دارای افـراد و مصـادیق اسـت. امـا معقـوالت        جهـت در خـارج دارای افـراد و مصـادیق اسـت. امـا معقـوالت          همـين همـين   دو مرتبۀ حس و خيال را دارد و بهدو مرتبۀ حس و خيال را دارد و به
شوند، بدون آن که دو مرحلۀ حـس و  شوند، بدون آن که دو مرحلۀ حـس و    در این مرحله از معقوالت اوليه انتزاع ميدر این مرحله از معقوالت اوليه انتزاع مي  -فلسفي یا منطقيفلسفي یا منطقي  -ثانيهثانيه

و این بدان سبب اسـت کـه ایـن    و این بدان سبب اسـت کـه ایـن      (.(.110110-188188، ص  ، ص  13061306)مطهری، )مطهری،   باشندباشند  خيال را سابق بر خود داشتهخيال را سابق بر خود داشته
طور که گذشت وجودی جدای از وجود موضـوعات  طور که گذشت وجودی جدای از وجود موضـوعات    معقوالت دارای افراد و مصادیق مستقل نبوده یا همانمعقوالت دارای افراد و مصادیق مستقل نبوده یا همان

 خود ندارند.خود ندارند.
حال، چگونه ممکن است ذهن بدون آنکه درکي از اموری نظير علت و معلول و جوهر و عرض داشـته  حال، چگونه ممکن است ذهن بدون آنکه درکي از اموری نظير علت و معلول و جوهر و عرض داشـته  

نفـس بـدون تجربـۀ عليـت و معلوليـت و جوهریـت و       نفـس بـدون تجربـۀ عليـت و معلوليـت و جوهریـت و           ها را از معقوالت اوليه انتزاع کندها را از معقوالت اوليه انتزاع کند  آنآن  بتواندبتواند  ،،باشدباشد
هـا دارد آن تجربـه در   هـا دارد آن تجربـه در     ای از اینای از این  دهد  یا اگر تجربهدهد  یا اگر تجربه  عرضيت چگونه این امور را به بعضي از اشيا نسبت ميعرضيت چگونه این امور را به بعضي از اشيا نسبت مي

  طبـائي طبـائي طباطباگيرد  پاسخ این سؤال را در ميـان فالسـفۀ اسـالمي نخسـتين بـار از عالمـۀ       گيرد  پاسخ این سؤال را در ميـان فالسـفۀ اسـالمي نخسـتين بـار از عالمـۀ         کجا صورت ميکجا صورت مي
کـه از  کـه از    اصول فلسفه و روش رئاليسماصول فلسفه و روش رئاليسماو در مقالۀ پنجم از کتاب او در مقالۀ پنجم از کتاب   (.(.00، ص ، ص 88، ج، ج13161316، ، طباطبائيطباطبائي))  شنویمشنویم  ميمي

ای بدیع در باب ای بدیع در باب   موضوع پرداخته است و از این رهگذر نظریهموضوع پرداخته است و از این رهگذر نظریه  کند بدینکند بدین  پيدایش کثرت در ادراکات بحث ميپيدایش کثرت در ادراکات بحث مي
بعد نحـوة حصـول چهـار    بعد نحـوة حصـول چهـار      ،،ن کردهن کردهراه حصول علم عرضه نموده است که ما ابتدا به اختصار نظریۀ او را بياراه حصول علم عرضه نموده است که ما ابتدا به اختصار نظریۀ او را بيا

 کنيم.کنيم.  مفهوم علت و معلول و جوهر و عرض را از نظر وی ذکر ميمفهوم علت و معلول و جوهر و عرض را از نظر وی ذکر مي
 بر سه اصل مسلم است:بر سه اصل مسلم است:  مبتنيمبتني  طباطبائيطباطبائينظریۀ عالمۀ نظریۀ عالمۀ 

 ؛؛تصورات ما غير از اشيای خارجي هستندتصورات ما غير از اشيای خارجي هستند  ((الفالف
 ؛؛ما از پيش خود واجد هيچ تصوری نيستيمما از پيش خود واجد هيچ تصوری نيستيم  ((بب
 حقيقت علم کشف است.حقيقت علم کشف است.  ((جج

دیگر هر علم حصولي مسبوق دیگر هر علم حصولي مسبوق   بيانبيان  سبوق به ادراک بالواسطۀ شيء است، بهسبوق به ادراک بالواسطۀ شيء است، بهبر این اساس هر تصوری مبر این اساس هر تصوری م
کشف معلوم است یعنـي  کشف معلوم است یعنـي    ،،حضوری است و این است نظریۀ او در باب حصول علم. اگر حقيقت علمحضوری است و این است نظریۀ او در باب حصول علم. اگر حقيقت علم  به علمبه علم

دهـد و اگـر ایـن خصوصـيت را از علـم      دهـد و اگـر ایـن خصوصـيت را از علـم        اگر علم یک حقيقت حکایي دارد و از چيزی ورای خود خبر مـي اگر علم یک حقيقت حکایي دارد و از چيزی ورای خود خبر مـي 
کند، و اگر ما هيچ تصوری مقدم بر تجربه نداریم و کند، و اگر ما هيچ تصوری مقدم بر تجربه نداریم و   قي نمانده و با جهل تفاوتي نميقي نمانده و با جهل تفاوتي نميبگيریم چيزی از آن بابگيریم چيزی از آن با

  ،،دليل، و اگر تصورات ما وجوداً غير از اشيای خارجي هستند، آریدليل، و اگر تصورات ما وجوداً غير از اشيای خارجي هستند، آری  نظریۀ معقوالت فطری مدعایي است بينظریۀ معقوالت فطری مدعایي است بي
با توجه به این سه اصل آیا راهي جز قبول مسبوقيت تصورات یعنـي علـوم حصـولي بـه اشـيا بـه علـوم        با توجه به این سه اصل آیا راهي جز قبول مسبوقيت تصورات یعنـي علـوم حصـولي بـه اشـيا بـه علـوم        

تـوانيم تصـوری از آن   تـوانيم تصـوری از آن     ماند  ما تا مستقيماً یک شيء را درک نکنيم چگونه مـي ماند  ما تا مستقيماً یک شيء را درک نکنيم چگونه مـي   ها باقي ميها باقي مي  حضوری به آنحضوری به آن
 داشته باشيم داشته باشيم 

 حال، اگر متعلق تصور ما امـری اسـت نامحسـوس، بایـد آن امـر را ابتـدا حضـورًا دریـابيم و اگـر آن          حال، اگر متعلق تصور ما امـری اسـت نامحسـوس، بایـد آن امـر را ابتـدا حضـورًا دریـابيم و اگـر آن          
، ص  ، ص  88  )همان، ج)همان، ج  يميمحضوری داشته باشحضوری داشته باش  متعلق امری است محسوس، باید به همان شيء محسوس علممتعلق امری است محسوس، باید به همان شيء محسوس علم

 حضوری بـه اشـيای محسـوس چگونـه ممکـن اسـت فعـاًل        حضوری بـه اشـيای محسـوس چگونـه ممکـن اسـت فعـاًل          اینکه علماینکه علم  ..((133133-138138، ص  ، ص  11  ؛ ج؛ ج3131-8383
این علم عبارت اسـت از حضـور   این علم عبارت اسـت از حضـور     طباطبائيطباطبائيگوئيم که بنابر نظر عالمۀ گوئيم که بنابر نظر عالمۀ   قدر ميقدر مي  محل بحث ما نيست، همينمحل بحث ما نيست، همين

 گيـریم و  گيـریم و    . مـثالً وقتـي کـه دسـت بـرآتش مـي      . مـثالً وقتـي کـه دسـت بـرآتش مـي      ((8686، ص ، ص 88)همـان، ج )همـان، ج   آثار شيء محسوس در حاسـۀ مـا  آثار شيء محسوس در حاسـۀ مـا  



 7272 صور پيشينی معرفت، آری يا نه؟صور پيشينی معرفت، آری يا نه؟ 
(A Priori Forms of Knowledge: Truth or Myth?) 

 

کنيم در واقع اثر آتش که گرما باشد در حاسۀ مـا حضـور پيـدا کـرده، پـيش از آنکـه       کنيم در واقع اثر آتش که گرما باشد در حاسۀ مـا حضـور پيـدا کـرده، پـيش از آنکـه         گرما را احساس ميگرما را احساس مي
 از گرمـا داشـته   از گرمـا داشـته     -حتي درمرتبۀ ادراک حسي که اولـين مرتبـه از مراتـب علـم حصـولي اسـت      حتي درمرتبۀ ادراک حسي که اولـين مرتبـه از مراتـب علـم حصـولي اسـت        -تصوریتصوری
 باشيم. باشيم. 
اند. مـا ابتـدا در   اند. مـا ابتـدا در     حاصل شدهحاصل شده  حضوریحضوری  ترتيب، تصورات مورد بحث ما در این مقال نيز همه از علومترتيب، تصورات مورد بحث ما در این مقال نيز همه از علوم  با اینبا این

کننـدة  کننـدة    ایم و آنگاه توسـط قـوة خيـال کـه قـوة تبـدیل      ایم و آنگاه توسـط قـوة خيـال کـه قـوة تبـدیل        ها را به علم مستقيم دریافتهها را به علم مستقيم دریافته  متن واقع، حقيقت آنمتن واقع، حقيقت آن
ایم. مثالً تصور عليـت  ایم. مثالً تصور عليـت    از آن عکس برداری نمودهاز آن عکس برداری نموده  ((8181، ص ، ص 88)همان، ج)همان، ج  حضوری به علم حصولي استحضوری به علم حصولي است  علمعلم

ایم. قلمرو وجـود  ایم. قلمرو وجـود    دست آوردهدست آورده  ههجد افعال خود هستيم بجد افعال خود هستيم بحضوری به خود و به اینکه ما موحضوری به خود و به اینکه ما مو  و معلوليت را از علمو معلوليت را از علم
یابيم. همانطور که وجود نفس برای ما یابيم. همانطور که وجود نفس برای ما   تنها قلمروی است از واقعيت که ما در آنجا حقيقت عليت را ميتنها قلمروی است از واقعيت که ما در آنجا حقيقت عليت را مي  ،،ماما

ای در ای در   هـيچ واسـطه  هـيچ واسـطه    بدیهي است عليت نفس نسبت به افعالش نيز بدیهي اسـت. مـا ایـن حقيقـت را بـي     بدیهي است عليت نفس نسبت به افعالش نيز بدیهي اسـت. مـا ایـن حقيقـت را بـي     
نفـس کـار   نفـس کـار     . و چون این تصور حاصل شد، تعميمش به بيرون از حوزة. و چون این تصور حاصل شد، تعميمش به بيرون از حوزة((1313-1111، ص ، ص 88)همان، ج)همان، ج  یابيمیابيم  ميمي

مشکلي نيست. زیرا به حکم عقل  موجود خارجي از دو حال بيرون نيست: یا وجود بـرای آن ضـروری و   مشکلي نيست. زیرا به حکم عقل  موجود خارجي از دو حال بيرون نيست: یا وجود بـرای آن ضـروری و   
بالذات است و یا هيچ یک از وجود و عدم برای آن ضروری نيست بالذات است و یا هيچ یک از وجود و عدم برای آن ضروری نيست   ،،الوجودالوجود  عين ذات آن است یعني واجبعين ذات آن است یعني واجب

ات است. الزمۀ امکان تساوی نسبت ذات است با وجود و عـدم. و بـاز بـه حکـم     ات است. الزمۀ امکان تساوی نسبت ذات است با وجود و عـدم. و بـاز بـه حکـم     بالذبالذ  ،،الوجودالوجود  یعني ممکنیعني ممکن
ــدم        ــا عـ ــود یـ ــه وجـ ــبس آن بـ ــاوی و تلـ ــت تسـ ــن حالـ ــيء از ایـ ــروج شـ ــل خـ ــدیهي عقـ ــدم       بـ ــا عـ ــود یـ ــه وجـ ــبس آن بـ ــاوی و تلـ ــت تسـ ــن حالـ ــيء از ایـ ــروج شـ ــل خـ ــدیهي عقـ  بـ
 نيازمند مرجحي است بيرون از خود شيء )امتناع ترجح بالمرجح(. حال کـه چنـين اسـت، هـر موجـودی      نيازمند مرجحي است بيرون از خود شيء )امتناع ترجح بالمرجح(. حال کـه چنـين اسـت، هـر موجـودی      

ات اسـت کـه در آن صـورت محتـاج علـت نيسـت و یـا        ات اسـت کـه در آن صـورت محتـاج علـت نيسـت و یـا        بالـذ بالـذ   ،،الوجـود الوجـود   نمـائيم یـا واجـب   نمـائيم یـا واجـب     که مشاهده ميکه مشاهده مي
ترتيـب اصـل عليـت و    ترتيـب اصـل عليـت و      ایـن ایـن   بالذات است که در آن صورت علتي او را موجود نموده است. بابالذات است که در آن صورت علتي او را موجود نموده است. با  ،،الوجودالوجود  ممکنممکن

شود بدون آنکه درکـي مسـتقيم از آن بـرای مـا     شود بدون آنکه درکـي مسـتقيم از آن بـرای مـا       معلوليت در بيرون از حيطۀ نفس و افعال نفس اثبات ميمعلوليت در بيرون از حيطۀ نفس و افعال نفس اثبات مي
 ..((110110، ص ، ص 13081308، ، طباطبائيطباطبائي))  حاصل باشدحاصل باشد

حضـوری نفـس و قيـام حـاالت     حضـوری نفـس و قيـام حـاالت       تصور جوهر و عرض نيز به همين نحو به دست آمده است. ما به علمتصور جوهر و عرض نيز به همين نحو به دست آمده است. ما به علم
آن مـتن واقعـي اسـت کـه مـا در آنجـا       آن مـتن واقعـي اسـت کـه مـا در آنجـا         ،،یابيم. اینیابيم. این  نفساني نظير علم و اراده و لذت و الم را به آن در مينفساني نظير علم و اراده و لذت و الم را به آن در مي

و و   کنيم و از همين جاسـت کـه تصـور جـوهر    کنيم و از همين جاسـت کـه تصـور جـوهر      ای شهود ميای شهود مي  هيچ واسطههيچ واسطه  حقيقت جوهریت و عرضيت را بيحقيقت جوهریت و عرضيت را بي
ها به بيرون از قلمرو نفس نظيـر همـان   ها به بيرون از قلمرو نفس نظيـر همـان     آوریم. بعد از حصول این دو تصور تسری آنآوریم. بعد از حصول این دو تصور تسری آن  ميمي  دستدست  ههعرض را بعرض را ب

وجودش یـا قـائم   وجودش یـا قـائم     ،،چيزی است که درخصوص عليت گفتيم. موجود به حکم عقل از دو حال بيرون نيستچيزی است که درخصوص عليت گفتيم. موجود به حکم عقل از دو حال بيرون نيست
نچـه  نچـه  است. آاست. آ  ««عرضعرض»»  دومدومو در صورت و در صورت   ««جوهرجوهر»»به موضوع نيست و یا هست. در صورت اول آن موجود به موضوع نيست و یا هست. در صورت اول آن موجود 

کنيم، وجودش یا همچون علم و اراده و لذت و الم است که قيام به چيـزی غيرخـود   کنيم، وجودش یا همچون علم و اراده و لذت و الم است که قيام به چيـزی غيرخـود     در خارج مشاهده ميدر خارج مشاهده مي
  نيـاز از موضـوع اسـت ماننـد جسـم     نيـاز از موضـوع اسـت ماننـد جسـم       دارند مثل رنگ، طعم و بو، و یا نظير نفس است کـه مسـتقل و بـي   دارند مثل رنگ، طعم و بو، و یا نظير نفس است کـه مسـتقل و بـي   

 ..((1313-1111، ص ، ص 88تا، جتا، ج  ، بي، بيطباطبائيطباطبائي))
هـای حضـوری   هـای حضـوری     هـا بـه علـم   هـا بـه علـم     رتيب یعني بـا ارجـاع آن  رتيب یعني بـا ارجـاع آن  تت  همينهمين  نحوة حصول سایر معقوالت ثانيه را نيز بهنحوة حصول سایر معقوالت ثانيه را نيز به

طور مطلـق  طور مطلـق    نظر کرده به بحث امکان صور پيشيني معرفت بهنظر کرده به بحث امکان صور پيشيني معرفت به  توان تبيين نمود که در اینجا از آن صرفتوان تبيين نمود که در اینجا از آن صرف  ميمي
ها که کانت بيان ها که کانت بيان   چه آنچه آن  -پردازیم که صورپيشيني معرفت مطلقاًپردازیم که صورپيشيني معرفت مطلقاً  تر به اثبات این مدعا ميتر به اثبات این مدعا مي  روشنروشن  عبارتعبارت  و بهو به

 ند.ند.اا  ناممکنناممکن  -نکردهنکردهها که بيان  ها که بيان    کرده و چه آنکرده و چه آن



 محمد حکاك سيد 7171
(Seyyed Muhammad Hakkak) 

 

مشـتمل بـر   مشـتمل بـر     ،،بر این نظر اسـت کـه شـناخت   بر این نظر اسـت کـه شـناخت     قبالً گفتيم که عقيده به وجود صورپيشيني شناخت مبتنيقبالً گفتيم که عقيده به وجود صورپيشيني شناخت مبتني
ای است و صورتي که مادة آن از ناحيۀ اشيای خارج از ذهن و صورتش از جانـب خـود ذهـن اسـت.     ای است و صورتي که مادة آن از ناحيۀ اشيای خارج از ذهن و صورتش از جانـب خـود ذهـن اسـت.       مادهماده

گيرنـد. روشـن   گيرنـد. روشـن     معيني جای ميمعيني جای مي  هایهای  آیند در قالبآیند در قالب  یعني چيزهایي در خارج وجود دارند که چون به ذهن ميیعني چيزهایي در خارج وجود دارند که چون به ذهن مي
آیـد  آیـد    توان اعطا کرد، بلکه حسابي در کار است. آنچه از خارج ميتوان اعطا کرد، بلکه حسابي در کار است. آنچه از خارج مي  ای هر صورتي را نميای هر صورتي را نمي  است که به هر مادهاست که به هر ماده

 معيني داشته باشد تا مثاًل ذیل مقولـۀ جـوهر قـرار گيـرد، چنانکـه خـود کانـت نيـز چنـين          معيني داشته باشد تا مثاًل ذیل مقولـۀ جـوهر قـرار گيـرد، چنانکـه خـود کانـت نيـز چنـين          ۀ ۀ باید خصيصباید خصيص
 اسـت. از اسـت. از   ميـان آورده ميـان آورده   را بـه را بـه   ««شـاکله شـاکله »»هود درآمده، هود درآمده، کرده و برای پرکردن شکاف بين مقوالت و آنچه به شکرده و برای پرکردن شکاف بين مقوالت و آنچه به ش

 توانـد موجـب اطـالق مقولـه کـه      توانـد موجـب اطـالق مقولـه کـه        روی ميروی مي  شاکله امری است هم معقول و هم محسوس و ازاینشاکله امری است هم معقول و هم محسوس و ازاین، ، نظر اونظر او  
 همـان  همـان    ،،او چنـين امـر واسـطي   او چنـين امـر واسـطي     نظـر نظـر   امری است پيشيني به چيزی گردد که به شـهود درآمـده اسـت. بـه    امری است پيشيني به چيزی گردد که به شـهود درآمـده اسـت. بـه    

ترتيب، ترتيب،   بدینبدین»»قوله است که مقيد به تعينات زمان شده است. قوله است که مقيد به تعينات زمان شده است. تر شاکله همان متر شاکله همان م  تعبير روشنتعبير روشن  زمان است یا بهزمان است یا به
 انـد  انـد    نحـو پيشـيني برحسـب قواعـدی حاصـل شـده      نحـو پيشـيني برحسـب قواعـدی حاصـل شـده        ها چيزی جـز تعينـات پيشـيني زمـان کـه بـه      ها چيزی جـز تعينـات پيشـيني زمـان کـه بـه        شاکلهشاکله
  ««عبـارت اسـت از دوام امـر واقـع در زمـان     عبـارت اسـت از دوام امـر واقـع در زمـان       ،،شـاکلۀ جـوهر  شـاکلۀ جـوهر  »»مثالً مثالً   ..(Kant, 1973, p.185)  ««نيستندنيستند

(Kant, 1973, p.184).. 
محتـوای حکـایي   محتـوای حکـایي     ،،یابيم که صورپيشيني معرفـت یابيم که صورپيشيني معرفـت   درميدرمي  ،،آنچه گفته شد نيک بنگریمآنچه گفته شد نيک بنگریمدرهر حال، اگر در درهر حال، اگر در 

اسـت ایـن صـور مفـاهيم محضـند،      اسـت ایـن صـور مفـاهيم محضـند،        اینکه گفته شدهاینکه گفته شده  دهند.دهند.یعني ناظر به معنایند و از چيزی خبر ميیعني ناظر به معنایند و از چيزی خبر مي  دارنددارند
ها ریخته شود، ها ریخته شود،   شود که چيزی در آنشود که چيزی در آن  ها آنگاه مشخ   ميها آنگاه مشخ   مي  ظرفيت آنظرفيت آن  (Kant, 1973, p.92)  اند،اند،  تهيتهي

به موادی به موادی   نسبتنسبتداشتن معني داشتن معني   به سبببه سببها نيست. این صور ها نيست. این صور   محتوای حکایي آنمحتوای حکایي آن  ةةکنندکنند  ین تعابير، نفيین تعابير، نفيو امثال او امثال ا
شـود. معنـي اطـالق یـک     شـود. معنـي اطـالق یـک       ای اطالق نمـي ای اطالق نمـي   تفاوت نيستند و هر صورتي به هر مادهتفاوت نيستند و هر صورتي به هر ماده  اند بياند بي  که از خارج آمدهکه از خارج آمده

هوم یا هوم یا تواند ذیل آن صورت و آن مفتواند ذیل آن صورت و آن مف  صورت به یک ماده آن است که در آن ماده خصوصيتي هست که ميصورت به یک ماده آن است که در آن ماده خصوصيتي هست که مي
معني است کـه آن شـيء بـه تعبيـر     معني است کـه آن شـيء بـه تعبيـر       گوئيم جوهر است این بدانگوئيم جوهر است این بدان  مقوله قرار گيرد. مثالً وقتي به چيزی ميمقوله قرار گيرد. مثالً وقتي به چيزی مي

 کانت چون به شهود درآید دارای دوام زماني است.کانت چون به شهود درآید دارای دوام زماني است.
به اشيای خـارجي نـه بلکـه بـه پدیـدارهای ذهنـي اطـالق        به اشيای خـارجي نـه بلکـه بـه پدیـدارهای ذهنـي اطـالق        در فلسفۀ کانت در فلسفۀ کانت درست است که این صور درست است که این صور 

نفسـه  نفسـه    قشان به پدیدارها این معني نهفته است کـه اشـيای خـارجي فـي    قشان به پدیدارها این معني نهفته است کـه اشـيای خـارجي فـي    شوند، اما: اوالً، در همين اطالشوند، اما: اوالً، در همين اطال  ميمي
گيرند. ثانياً، صور در همان گيرند. ثانياً، صور در همان   شوند ذیل صورتي خاص قرار ميشوند ذیل صورتي خاص قرار مي  خصوصياتي دارند که چون به پدیدار بدل ميخصوصياتي دارند که چون به پدیدار بدل مي

شدن یـک پدیـدار در ذیـل یـک مقولـه      شدن یـک پدیـدار در ذیـل یـک مقولـه        اطالقشان به خود پدیدارها نيز محتوای حکایي دارند. معني واقعاطالقشان به خود پدیدارها نيز محتوای حکایي دارند. معني واقع
ای ای دیگر، شـاکله دیگر، شـاکله   بيانبيان  ، به، بهجوهر آن است که واقعاً آن پدیدار علت یا معلول یا جوهر استجوهر آن است که واقعاً آن پدیدار علت یا معلول یا جوهر استهمچون عليت یا همچون عليت یا 

 ..شودشودای معين ميای معين ميخاص دارد که موجب قرار گرفتن آن تحت مقولهخاص دارد که موجب قرار گرفتن آن تحت مقوله

 گيری نتيجه

دیگری حاکي از چيزی است. دیگری حاکي از چيزی است. پيشيني پيشيني مفهوم جوهر یا مفهوم علت یا هر مفهوم مفهوم جوهر یا مفهوم علت یا هر مفهوم   درهر حالدرهر حال  ،،آنکهآنکه  حاصلحاصل
نخست خود محکي را دریافته باشيم و این نخست خود محکي را دریافته باشيم و این   ،،هر چيزی متوقف بر آن است که ماهر چيزی متوقف بر آن است که ما  و حکایت هر مفهومي ازو حکایت هر مفهومي از

همان مسبوقيت مفهوم یا علم حصـولي بـه علـم حضـوری اسـت. و ایـن بـدان معنـي اسـت کـه خـود            همان مسبوقيت مفهوم یا علم حصـولي بـه علـم حضـوری اسـت. و ایـن بـدان معنـي اسـت کـه خـود            
دیگر، مـا در  دیگر، مـا در    سخنسخن  اند. بهاند. به  صورپيشيني هم از بيرون ذهن )بيرون از عالم مفهوم و حکایت( سرچشمه گرفتهصورپيشيني هم از بيرون ذهن )بيرون از عالم مفهوم و حکایت( سرچشمه گرفته



 7979 صور پيشينی معرفت، آری يا نه؟صور پيشينی معرفت، آری يا نه؟ 
(A Priori Forms of Knowledge: Truth or Myth?) 

 

يشيني به معني مح  و تهي و امری کامالً برخاسته از ساختار خـود ذهـن نـداریم،    يشيني به معني مح  و تهي و امری کامالً برخاسته از ساختار خـود ذهـن نـداریم،    امر معرفت، صورت پامر معرفت، صورت پ
خواهد باشد: خواه مقوالت کانتي، خواه معقوالت ثانيه فيلسـوفان مسـلمان و خـواه    خواهد باشد: خواه مقوالت کانتي، خواه معقوالت ثانيه فيلسـوفان مسـلمان و خـواه      این صورت هر چه مياین صورت هر چه مي

 هر مفهوم دیگری از این قبيل. هر مفهوم دیگری از این قبيل. 
مقال از آن سخن گفتيم، مقال از آن سخن گفتيم،   چيزی است که در اینچيزی است که در این  خالصۀ کالم آنکه اگر مقصود از صورت پيشيني همانخالصۀ کالم آنکه اگر مقصود از صورت پيشيني همان
امری ناممکن امری ناممکن   حال اخذناشده از خارج، چنين صورتيحال اخذناشده از خارج، چنين صورتي  یعني دارای محتوای حکایي و ناظر به معني و درعينیعني دارای محتوای حکایي و ناظر به معني و درعين

ای کـه از بيـرون   ای کـه از بيـرون     تفاوت نسبت به هـر مـاده  تفاوت نسبت به هـر مـاده    است و اگر مراد از آن چيزی است فاقد محتوای حکایي و بياست و اگر مراد از آن چيزی است فاقد محتوای حکایي و بي
دانيم چه چيـزی را علـت   دانيم چه چيـزی را علـت     رفت نبوده و نميرفت نبوده و نميبياید، درآن حال، آن صورت دیگر صورت یعني قوام بخش معبياید، درآن حال، آن صورت دیگر صورت یعني قوام بخش مع

معنـي و اطالقشـان بـر هـر شـيئي      معنـي و اطالقشـان بـر هـر شـيئي        بخوانيم و تمام ایـن مفـاهيم بـي   بخوانيم و تمام ایـن مفـاهيم بـي     …یا جوهر یا ضرورت یا امکان یایا جوهر یا ضرورت یا امکان یا
این سخن تعبيردیگری است از این معني که ذهن ما هر قدر در معرفت سهم داشته این سخن تعبيردیگری است از این معني که ذهن ما هر قدر در معرفت سهم داشته   توجيه خواهد شد.توجيه خواهد شد.  بيبي

« « توانيم فلسفه داشـته باشـيم  توانيم فلسفه داشـته باشـيم  تا ذهن را نشناسيم، نميتا ذهن را نشناسيم، نمي»»ی ی باشد، حتي تا آن اندازه که به قول استاد مطهرباشد، حتي تا آن اندازه که به قول استاد مطهر
عنوان صورت پيشيني و اخذناشده از عنوان صورت پيشيني و اخذناشده از   ، ص ج(، آن سهم در آن حد نيست که ذهن چيزی به، ص ج(، آن سهم در آن حد نيست که ذهن چيزی به33، ج، جطباطبائيطباطبائي))
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