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Abstract 

The main concern in the discussion of philosophical rationalities is 

epistemology. Secondary rationalities have an origin in the mind, the 

question of whether or not these concepts apply outside the mind is 

important. By what mechanism or process does the mind achieve 

them? How and in what form is the realization of the rationalities of 

the second? Allameh Tabatabai knows how to obtain philosophical 

concepts in two ways: present knowledge and analysis of verdicts in 

propositions. The relationship between these two methods is not 

without ambiguity and Allameh has raised both in parallel. He prefers 

the second way, in the way of realism, he believes that the 

philosophical rationals of the second are the discoverers of the real 

world through the relational beings who are in the mind and the exact 

same. Secondary philosophical intellects have a hierarchy in the way 

of abstraction and realism that are completely different from each 

other. In this article, we will examine Allameh Tabatabai point of 

view with an analytical method. 
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و  یریگبر اساس نحوه شکل یفلسف هیمعقولات ثان یبندمیتقس

 یعلامه طباطبائ دگاهیاز د یینماواقع

   یفرنگ قباد
دانشگاه آزاد ، قاتیواحد علوم و تحق دانش آموخته دکتری فلسفه و کلام اسلامی،

 ایران ی، تهران،اسلام
  

 

 

 .رانیا ، تهران،)ع(دانشگاه امام صادق ،یفلسفه و کلام اسلام اریدانش   یهوشنگ نیحس
  

  

 

 چکیده
معقولات ثانیه خاستگاه و منشأیی در  .شناختی استدر بحث معقولات ثانیه فلسفی، معرفت اصلی دغدغه

ذهن تحت چه   .ذهن دارند، مسئله مصداق داشتن یا نداشتن این مفاهیم در خارج از ذهن مهم است

نمایی معقولات ثانیه چگونه و به چه صورت است؟ علامه شود؟ واقعها نائل میمكانیسم یا فرآیندی به آن

رابطه  .علم حضوری و تحلیل حكم در قضایا :داندو روش میطباطبائی نحوة حصول مفاهیم فلسفی را به د

ایشان راه دوم را  .موازات هم مطرح کرده استمیان این دو روش خالی از ابهام نیست و علامه هر دو را به

نمایی معتقدند معقولات ثانیه فلسفی از طریق وجودهای رابطی که در ذهن و دهد، در نحوه واقعترجیح می

نمایی معقولات ثانیة فلسفی در نحوه انتزاع و واقع  .باشندیكی هستند کاشف از عالم واقع میعین دقیقاً 

در این مقاله با روش تحلیلی به بررسی چگونگی دیدگاه  .سلسله مراتبی دارند که کاملاً از همدیگر متمایزند

 علامه طباطبائی خواهیم پرداخت.

 .یانتزاع، علامه طباطبائ ،یینماواقع ،یفلسف هیمعقولات ثان :هاواژهکلید
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 مقدمه -1

شود ادراکات در نزد فیلسوفان اسلامی به چهار قسم حسی، خیالی، وهمی و عقلی تقسیم می

باشد، هیچ باشد که بر امور کثیری قابل انطباق میها معقول مفهوم کلی میکه به عقیده آن

باشد معقولیت مشروط به صفت کلیت است و تقسیماتی که در مفهوم جزئی معقول نمی

 (. 133: 3041سینا، د به مفاهیم کلی وابسته است نه امور جزئی )ابنآورنمقولات پدید می

اهمیت معقولات ثانی فلسفی تا آنجاست که برخی از فلاسفه معتقدند اگر معقولات  

برخی بر این اعتقاد (. 172: 3131ثانیه فلسفی نباشد فلسفه حقیقی نخواهد بود )مطهری، 

طور گسترده و ه طباطبائی اولین کسی هست که بههستند که  در تاریخ فلسفه مسلمانان علام

مبسوط به بحث منشأ معقولات ثانیه فلسفی پرداخته است و اگر فیلسوفان قبل از ایشان به 

؛ 131: 3041مصباح یزدی، )های پراکنده بوده است اند در حد اشارهاین مبحث پرداخته

 (. 023-027: 3131اسماعیلی، 

 :شودولات ثانیه فلسفی به سؤالات زیر پاسخ داده میدر این مقاله ضمن تعریف معق

نحوه انتزاع مفهوم وجود ازنظر علامه چگونه است؟ معقولات ثانیه فلسفی چگونه انتزاع 

 نما هستند؟ شوند؟ آیا ازنظر علامه معقولات ثانیه واقعمی

معقولات ثانیه فلسفی کلیاتی هستند که از امور ذهنی و معقولات اولی به علم  -3

دیگر معقولات ثانیة عبارتها همان ذهن است؛ بهلذا منشأ آن. اندضوری انتزاع شدهح

: ب 3133فلسفی ظرف عروضشان ذهن و ظرف اتصافشان خارج است )علامه طباطبائی، 

ساز است؛ زیرا اولاً این مفاهیم توسط این ویژگی معقولات ثانیه فلسفی بسیار مسئله(. 313

ثانیاً این . شوند، نه اینكه عیناً در عالم واقع محقق باشنده میوپرداختذهن انسان ساخته

با توجه به این امر، هرگونه تشكیک یا . مفاهیم تنها سرمایه فلسفه و معرفت فلسفی هستند

شناختی کل فلسفه ها با عالم واقع منجر به از بین رفتن جنبه معرفتسستی در نسبت آن

است که شناخت فلسفی از جهان و امور واقع فقط اهمیت این موضوع بدان جهت . شودمی

نمایی این مفاهیم یكی از وظایف دفاع از واقع. دهدو فقط با وساطت این مفاهیم رخ می

. عنوان یک معرفت معتبر دفاع کندخواهد از اصل فلسفه بهاصلی هر فیلسوفی است که می
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خویش، بیش از گذشتگان، به این  بسا به این دلیل بود که علامه طباطبائی در آثار فلسفیچه

مسئله اهتمام جدی نشان داد و ازآنجاکه در زمان ایشان اعتبار فلسفه موردتردید قرار گرفت 

به همین دلیل کیفیت . وی به جنبه کاشفیت از واقع در مفاهیم فلسفی عنایت بیشتری داشت

جایگاه خاصی یافت و انتزاع مفاهیم فلسفی یا همان معقولات ثانیه فلسفی در آثار ایشان 

توان ایشان نظریات واضحی در این خصوص بیان کرد. در زمینه نوآوری مقاله حاضر می

این موارد را برشمرد: تبیین آراء نظریات علامه طباطبائی، بازخوانی و ارزیابی معقولات ثانیه 

لسفی در شناختی معقولات ثانیه ففلسفی از دیدگاه علامه طباطبائی، بررسی جایگاه معرفت

نمایی الامری  و دفاع از رئالیسم. تبیین موضوع رئالیسم پیچیده با تكیه بر واقعشناخت نفس

گیری معقولات ثانیه فلسفی از دیدگاه علامه بندی نحوه شكلمعقولات ثانیه. تقسیم

ها طباطبائی، تلاش برای وصول به یک نظریه جامع، از یک سو بررسی و ارزیابی انواع تبیین

نمایی آن ها با واقعنحوة انتزاع معقولات ثانیه فلسفی و پیگیری ارزیابی ارتباط این تبییناز 

 معقولات است.

علیرضا دُرّی نورگورایی : اند ازشده در این موضوع عبارتهای انجامپژوهش

ها هرکدام یا به جنبه در این پژوهش(. 3137؛ علی فتحی )(3134؛ عبدالله نصری )(3112)

کدام به بررسی  یا تطبیق نظر علامه با فیلسوفان غرب پرداخته است و هیچخاص و 

نمایی از دیدگاه علامه بندی معقولات ثانیه فلسفی بر اساس نحوة انتزاع و واقعتقسیم

 .طباطبائی اختصاص ندارد

 انتزاع -2

د و انتزاع در فلسفه شامل عمل ویژه ذهن است؛ ذهن بعدازاینكه موارد مشابه را درک کر

پردازد؛ در این مقایسه مختصات ویژه هر یک را از خصوصیات مشترک ها میبه مقایسه آن

گیرد که قابل صدق بر همه ها جدا کرده و از آن ویژگی مشترک مفهوم کلی شكل میآن

توان گفت که مفهوم کلی از آن افراد انتزاع شده آن افراد کثیر است، در این حالت می

شود به این عمل خاص انسان که از حسن و حسین و غیره انتزاع میاست؛ همانند مفهوم 

بنابراین انتزاع در فلسفه تجرید نیز نامیده  ؛(11: 3132شیروانی، )گویند ذهنی، تجرید نیز می
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البته نظر دیگر آن است که برای انتزاع مفاهیم کلی ادراکات حسی صرفاً زمینه و . شودمی

نیاز است؛ یعنی با حصول ادراکات جزئی حسی مربوط به امور طبیعی و سپس ادراک پیش

ها دست یابد شود تا به مفاهیم کلی آنها در ذهن، عقل یا نفس مستعد میخیالی آن

 (.10: 3134زاده، حسین)

 (رئالیسم)نمایی واقع -3

 (real)کلمة  .است ism و پسوند   (real)ترکیبی از دو کلمة رئل  realismازلحاظ لغوی 

این کلمه در زبان فارسی به  .در لاتین به معنای شیء است  resو از مشتقات ( واقعی(یعنی 

 (truth)واقع متضمن مفهوم صدق . معنای واقعی، درست، واقع و حقیقت گرفته شده است

و مكتب  «بینیواقع»، «گراییواقع»ترکیب آن دو کلمه به معنای  .یا حقیقت هم هست

هدف این  واژه در (.  21: 3111نیا، ؛ قائمی37-32: 3111است )عارفی،  «اصالت واقع»

بندی کلی و رئالیسم در یک تقسیم  (.02: 3171یابی به واقعیت است )گرانت، فلسفه دست

طور کامل و در رئالیسم خام جهان خارج به .خام و پیچیده :شودمیاولیه به دو نوع تقسیم 

ای است که تصویر جهان گویی که ذهن انسان آینه .شودشفاف در ذهن انسان منعكس می

در   .لذا معرفت چیزی نیست مگر نسخه دیگری از واقعیت عینی .بنددعینی در آن نقش می

بدل واقعیت گیرد که معرفت را نسخهمقابل این دیدگاه، رئالیسم پیچیده یا انتقادی قرار می

بندد و دچار گونه که هست در ذهن نقش نمیدر این رئالیسم واقعیت آن .داندعینی نمی

   طور کامل منفعل نیست؛ معرفت کنشی خلاقانه و پیچیده استذهن به. شودتغییراتی می

  (.11: 3113صادقی، )

توان گفت رئالیسم دیدگاهی است که در آن به اموری که داخل در متن واقع و می

شود، اهتمام ویژه دارد، پس رئالیسم به معنای اصالت واقعیت خارج از ذهن انگاشته می

شود؛ یعنی واقعی به معنی خارجی در مقابل اعتباری و ذهنی و معنوی استعمال می. است

گرایی شناسایی ما به امور برحسب واقع. ع و ثابت در ظرف خارجموجود در متن واق

پال موزر، )صرف ادراکات ما نسبت به امور خارجی فقط بهگیرد، نهخارجی تعلق می

 (.73-71: 3111؛ عارفی، 111-110: 3111
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خصوص  پیش از ملاصدرا این واژه بار معنایی خاصی را افاده در فلسفه اسلامی و به

سهروردی  .نمایی این است که ادراک آدمی کاشف از واقع استصود از واقعنماید مقمی

کنی، مثال وقتی چیزی را ادراک می: نمایددر حكمه الاشراق بر این نگرش چنین تأکید می

زیرا اگر در این ادراک، اثری از آن چیز در تو  شود؛حقیقت آن چیز برای تو حاصل می

ازآن یكسان باشد و اگر پس از علم در تو پیش و پسآید حالت تو حاصل نشود، لازم می

اثری از آن حاصل شود اما این اثر مطابق آن چیز نباشد پس حقیقت آن را ادراک 

گذارد مثال ای، بنابراین باید ادراک تو مطابق آن چیز باشد و آن اثری که در تو مینكرده

کنیم اثری از آن در ما ا میوقتی به چیزی علم پید .(31: 3134سهروردی، ) آن چیز باشد

شود، حال این اثر یا مطابق با شیء است یا نیست اگر مطابق با آن است پس مطلوب پیدا می

طور که هست ادراک نكرده و شود لكن اگر مطابق با آن نباشد آن شیء را هماناثبات می

 ایم؛نموده که فرض ما این است که آن را ادراکدرحالی .ایمشناختی از آن پیدا نكرده

علم به هر چیزی، هستی علمی »ملاصدرا:  .بنابراین ادراک مطابق با آن مدرک است

باشد و هستی علمی شیء معلوم دیگری نیست مگر اینكه برای آن چیز همانشی معلوم می

گونه صورتی هم از گونه که صورتی عینی در خارج از ذهن موجود است به همانهمان

 موجود است که وجود علمی همان شیئی است که هستی عینی دارددر ذهن « همان چیز

 .(30: 3124حائری، )

شود که بر اساس آن، شناخت شناسی به دیدگاهی اطلاق میرئالیسم در حوزة معرفت

 .پذیر استمستقیم جهان خارج امكان

 معقولات ثانیة فلسفی -0

معقولات )مفاهیم ماهوی : الف: شوندمفاهیم کلی سه دسته می بندی کلی،در یک تقسیم

 .شودمعقولات ثانیه؛ این معقولات اخیر نیز به دو قسم منطقی و فلسفی تقسیم می: ب( اولیه

نفسه اند، یعنی در خارج وجود فیمعقولات اولیه مفاهیمی هستند که دارای مابازای خارجی

این دسته از مفاهیم  .نفسه، متعلق به غیر و برای غیر بوده باشداگرچه این وجود فی .دارند

شوند هم وصف اشیای خارجی هستند و هم در خارج عارض بر موضوعشان می
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 (. 321: 3134السبزواری، )

در میان مفاهیم کلی فلسفی اسلامی، مواردی همچون وجود، عدم، وجوب، امكان، 

معقول ثانی »ها شده است و هست که در فلسفه اسلامی توجه خاصی به آن... علیت و 

معقولات ثانیة فلسفی مفاهیمی هستند که دارای (. 121: 3133اند )کرجی، نام گرفته «یفلسف

نفسه و مستقلی نیستند، بلكه موجود به وجود موضوع خود ازای خارجی و وجود فیمابه

شوند وجودی تفكیک این مفاهیم به سبب تحلیل عقلی از امور خارجی انتزاع می. باشندمی

زمانی که . علت و معلول از این نوع مفاهیم هستند. انتزاع خود دارندناپذیر از وجود منشأ 

گونه نیست که این« حرارت معلول آتش است»و « باشدآتش علت حرارت می»گفته شود 

به جزء  آتش و حرارت، دو چیز دیگر به نام علت و معلول وجود داشته باشد که جمعٌا 

همان آتش است که به سبب رابطه  چهار چیز شوند بلكه آن چیزی که در خارج است

پس . شودخاصی که با حرارت دارد مفهوم علت قابل انتزاع از آن بوده و بر آن حمل می

گونه نیست که وجودی مستقل باشد اما اینهرچند علت یک صفتی برای آتش خارجی می

ین نفسه داشته باشد که در خارج بر آتش عارض شده است، بلكه این ذهن است که او فی

باشند شود، همه مفاهیم فلسفی از این نوع میکند و حمل بر آتش میوصف را انتزاع می

جهت به این اسم معقولات ثانیه یا معقولات درجه دوم ازآن(. 310-311: 3177شیروانی، )

اند؛ یعنی در وهلة اول اند که ازلحاظ ادراک در ذهن در درجة دوم قرار گرفتهنامیده شده

عنوان صفت و شوند و در وهلة دوم معقولات ثانیه بهیه برای ذهن حاصل میمعقولات اول

معقولاتی که ( 331-330: 3131.عبودیت. )آیندحالت معقولات اولیه، در ذهن پدید می

داند که آنچه از این ها ذهنی است، به این معنا میها خارجی و عروض آناتصاف آن

؛ (131: 3، 3131مطهری، )هاست حرفی آن مفاهیم در خارج است وجود رابط و معنای

به این شكل از خارج گرفته شده است که بعدازآن که معقولات اولیه به  «هستی»مفهوم 

ها انتزاع آید، این مفهوم از همان رابطهها به ذهن میآید و بعدازآن که رابطهذهن می

وجود . نیست نفسة موصوف خارجیای در عرض وجود فینفسهزیرا وجود فی شود؛می

رابط و حرفی در عینیت باوجود موصوف خود، موجود است و نسبت به آن حالت 
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: 3122. مطهری. )شودانضمامی ندارد یعنی در حاق ذات آن مقرر است و از آن انتزاع می

حال باواسطه از ها بااینكه مصداق مستقلی در عالم خارج ندارند، ولی درعیناین(. 112

صورت یک معانی حرفی در رابطة میان دو معقول ها بهدر ابتدا این. اندخارج گرفته شده

اولی که آن دو معقول اولی از راه حواس و تماس مستقیم ذهن با یک پدیده پیدا شده 

معانی و مفاهیم را که تصویر مستقیم خارج نیستند اما به وسائطی از خارج گرفته . است

پس  «مفاهیم مستقیم»معقولات اولیه را باید گفت  .نامید «مفاهیم غیرمستقیم»اند باید شده

.  شونددهند و ابزار شناخت انسان واقع میمعقولات ثانیة فلسفی شناخت را گسترش می

 (. 141-140: 3131مطهری، )

ها از دیدگاه علامه نمایی آنبندی نحوه حصول، همچنین مسئله واقعبررسی تقسیم

 طباطبائی مهم است.

 حوة انتزاع معقولات ثانیه فلسفی از دیدگاه علامه طباطبائیبندی نتقسیم -8

ای است برای معقولات ثانیه وسیله. از دیدگاه علامه معقولات ثانیه واجد جنبة فلسفی است

صورت جدا و مباین تصور رغم تصورات ماهوی که انواع و اجناس بهذهن که علی

اگر معقولات . آوردو مشابهی در میشود، تمام جهان را تحت مفاهیم و عناوین مشترک می

 شود را هم نداشتیم. علامهثانیه را نداشتیم، مفاهیم عامه که سراسر هستی را شامل می

 حكم تحلیل و حضوری علم: داندمی روش دو به را فلسفی مفاهیم حصول نحوة طباطبائی

کار . خیال ای است به نامصورت گیری و صورت سازی مربوط به قوه: معتقدند. قضایا در

سازد یا علوم حضوری را به علوم این قوه این است که از وجود خارجی، وجود ذهنی می

بخش اول مربوط به . شوداین صورت سازی در دو بخش انجام می. کندحصولی تبدیل می

سازی از بخش دوم مربوط به مفهوم. های حسی از اشیاء خارجی استسازی از یافتهمفهوم

قاعده کلی عمل قوه خیال در دو بخش عبارت . ی از امور نفسانی استهای حضوریافته

این قوه در هر دو . اثر؛ یعنی خارجی به ذهنیاست از تبدیل پدیده ذی اثر به پدیده بی

خاطر این اتصال از آن واقعیت تصویر قسمت با واقعیت معلوم اتصال وجودی دارد و به

آن . حفوظ است، اما با حذف آثار خارجیحقیقت آن شیء در این تصویر م. داردبرمی
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سازد، همه از سنخ صور جزئیه های حسی از جهان میتصویرهایی که قوه خیال از یافته

 گیرند؛سپس مفاهیم کلی ماهوی و معقولات اولی شكل می. خیالی افراد خارجی است

دیق آید عبارت است از مفاهیم کلی ماهوی و مصایعنی آنچه در بخش اول به دست می

اما در بخش دوم از فعالیت قوه خیال ما به مفاهیم فلسفی و معقولات  ها؛جزئی خیالی آن

. شودها به مفاهیم اعتباری به معانی خاص اعتباریات فلسفی تعبیر میرسیم که از آنثانیه می

جهت است که نفس خود و حالات درونی و انواع اتصال قوه خیال به حالات نفسانی ازاین

یابد؛ زیرا قوه خیال از قوای نفس است و با این ت خود را به علم حضوری میادراکا

پردازد؛ عملیاتی که همان عكس برداری میلذا به. های درونی اتصال وجودی داردپدیده

 چگونگی به پاسخ در(. 17: 3171طباطبائی، )اثر است های بیتبدیل این حقایق به پدیده

 این به پاسخ عنوانبه «خارجی اتصاف و ذهنی عروض» اصطلاح دو ثانیه معقولات وجود

 نهایه در علامه. است پرداخته اصطلاح دو این به علامه منظور، این به است بیانقابل پرسش

 معقولات وجود نحوة فهم برای اصطلاح، این توضیح. اندداده توضیح خارجی اتصاف فقط

  .(322-100: 3111 مصباح،) است سودمند بسیار خارج در ثانی

طورکلی علامه طباطبائی معتقد است در حصول معقولات ثانیه فلسفی، ذهن فعال به

معتقدند  سه نوع مفاهیم اعتباری . ای حاصل فعالیت ذهن هستندگونهاست و این مفاهیم به

مفاهیمی که حیثیت مصداقشان حیثیت در  -3: اند ازکه معقولات را در بر دارند عبارت

مفاهیمی که حیثیت  -1. مانند وجود بودن و منشأ آثار خارجی بودن است؛خارج 

دسته دیگر مفاهیمی  -1. مصداقشان آن است که در خارج تحقق نداشته باشد مانند عدم

حدوث، امكان، : منظور چنین مفاهیمی است. کدام از موارد قبلی نیستندهستند که جزو هیچ

برای انتزاع هرکدام از این مفاهیم از نگاه علامه   ،(313-311: 3133طباطبائی، ... )علیت و

 :یافته استای اختصاصطباطبائی بخش جداگانه

 نحوة انتزاع مفهوم وجود -1-8

اصل دخیل بودن ذهن . پردازددر باب مفهوم وجود، علامه به انتزاع این مفهوم از حكم می

میان دو سوی قضایا  «حكم»ویژه مفهوم وجود، در در راستای تحقق مفاهیم فلسفی، به
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. شود که این حكم نزد علامه فعل نفس بوده و نوعی کاشفیت از خارج هم داردخلاصه می

وی معتقد است ذهن با توجه به این فعل خود که وجود رابط، قائم به طرفین قضیه است، 

کلی آن را از اضافه صورت اضافی و وجود رابطی لحاظ کرده، سپس بهابتدا آن را به

سپس این مفهوم با دخالت ذهن . شودگونه متولد میاین «وجود»کند و مفهوم جرید میت

بر مصادیق خارجی صدق ( بر امور خارجی «حكم»بر اساس صدق منشأ انتزاع آن یعنی )

در حقیقت علامه معتقد است مفهوم وجود چون از حكم که حقیقتی ذهنی است . کندمی

کند، اما ذهن آن را بر مصادیق قیقت ذهنی حكایت میانتزاع شده است در اصل از همین ح

 (. 11: 3172طباطبائی،  )سازد خارجی منطبق می

از حكمی که در قضایای موجبه :  گویدعلامه درباره نحوه انتزاع مفهوم وجود می

ها بودن در خارج باشد و توان مفاهیمی را به دست آورد که حیثیت مصادیق آناست می

شود که حیثیت مصادیقشان حكم در قضایای سالبه مفاهیمی حاصل می از عدم. بالعكس

باشد ولی به حكم هم شامل حمل شایع و هم به حمل اولی  می. حیثیت در خارج باشد

که معنی غیرمستقل و حرفی بوده و وجود رابط است  قادر نیست حاکی از سبب این

طور مقیّد سپس با حذف قید بهوجودهای مستقل باشد ولی با نظر استقلالی نفس، ابتدا 

توان گفت نفس قادر پس می. ها معانی اسمی مناسب را به دست آوردطور مطلق از آنبه

ذکر است که حیثیت مصادیق مفهوم است معانی نسبی و حرفی را با نظر مستقل ببیند؛ قابل

صادق هستند به همین جهت این مفاهیم بر اموری . باشدحیثیت بودن در خارج می« وجود»

طور که باشند به صورتی که همانکه فرد آن مفهوم نبوده بلكه فقط مصداق آن مفهوم می

که نتیجه این. ها مأخوذ باشدمفهوم ماهیت در افرادش مأخوذ است مفهوم وجود نیز در آن

برخلاف مفاهیم ماهوی که هم فرد و هم مصداق دارند مفهوم وجود فرد ندارد ولی مصداق 

شود که فرد یكشی شامل همان شیء همراه با خصایص و مختصات آن میسبب این دارد به

 (.312-311: 3133)طباطبائی، 

 نحوة انتزاع مفهوم عدم -2-8

دهد که مشابه تفصیل راهی را نشان میعلامه طباطبائی درباره مفهوم عدم و مفاهیم عدمی به
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 .با راه تحصیل مفهوم وجود و صفات آن است

که یكی از ماهیات محسوس همچون سیاهی وقتی: رة مفهوم عدم معتقدندعلامه دربا

وسیله خیال ثبت و بایگانی شد و بعدازآن ماهیتی مباین با آن مثل برای نفس حاصل شد و به

سفیدی را ادراک کرد، در این حالت ماهیت دوم را عین ماهیت اولی قابل انطباق با آن 

کند که برای خود اعتبار می «فعل» را یک «عدم فعل»حال نفس این یابد؛ اما درعیننمی

که به تواند این سلب حمل را، درصورتینفس می. است «حمل»در برابر  «سلب حمل»همان 

باشد از منظر استقلالی ببیند و مفهوم سلب محمول از موضوع از آن طرفین خود مضاف می

مفهوم عدم و سلب به این نحو . اخذ کند بعد از حذف قید آن، تصورش از آن مطلق باشد

بعدازاین که در ذهن مفهوم عدم نقش بست، نفس برای آن . آینددر نفس به وجود می

در حقیقت ناچار است مختصات و احكام عدم را ادراک . دهدلزوماٌ خصوصیاتی قرار می

ها و امتیاز اعدام از همدیگر به سبب اضافه به عدم تمایز بین عدم: کند و اموری مثل

 (.311-304: 3133کند )طباطبائی، موجودات را ملاحظه می

 نحوة انتزاع سایر مفاهیم -3-8

کند و تنها تفصیل بررسی نمیطور مستقل و بهعلامه طباطبائی نحوه انتزاع سایر مفاهیم را به 

توجه توان با رسد ازنظر ایشان همه معقولات ثانیه را میبه نظر می. کندای اکتفا میبه اشاره

چراکه معتقد است پس از تشكیل مفهوم . به نحوه انتزاع دو مفهوم وجود و عدم تبیین کرد

را  «وجود»های خاص در نفس، ذهن از مصادیق این مفهوم، صفات و ویژگی «وجود»

بنابراین علامه در بیان  کند؛ چیزهایی  مانند وجوب، وحدت، کثرت، قوه و فعل؛انتزاع می

که حاکی از صفات وجودند فلسفی مثل وجوب، وحدت، کثرت و غیر آنانتزاع بر مفاهیم 

کنند که بعد از انتزاع مفهوم وجود این مفاهیم از مصادیق مفهوم به همین مقدار اکتفا می

 (.303: شوند )همانوجود انتزاع می

نمایی معقولات ثانیه فلسفی از دیدگاه علامه بندی نحوة واقعتقسیم -6

 طباطبائی 
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طباطبائی برای اثبات عالم خارج از راه حواس و تماس مستقیم با واقعیت شیء  علامه

ایشان در ابتدا علم را به (. 311-312: ب 3172طباطبائی، )کند محسوس استدلالی اقامه می

کنند؛ زیرا اگر علم قابل انطباق بر بیش از یک فرد نباشد جزئی جزئی و کلی تقسیم می

علم اخیر پس از تحقق علم به . بیش از یک فرد باشد کلی است است و اگر قابل انطباق بر

توانیم انسان کلی را تصور کنیم تواند تحقق پیدا کند؛ یعنی، برای مثال، ما نمیجزئیات می

چراکه اگر چنان چه ما . که قبلاً افراد و جزئیاتی از انسان را درک کرده باشیممگر این

یگانگی و رابطة با جزئیات خودش تصور کنیم، نسبت گونه توانستیم کلی را بدون هیچمی

چیز در این صورت یا بر همه. ها یكسان بودآن کلی مفروض به جزئیات خودش و غیر آن

که ما مفهوم انسان را مثلاً فقط بر درحالی. شدچیز منطبق نمیشد یا به هیچمنطبق می

پس ضرورتاً . دانیمباق نمیجزئیات خودش تطبیق کرده و بر غیر جزئیات خودش قابل انط

نوعی رابطه خاص میان تصور انسان کلی و تصور جزئیات انسان موجود بوده و نسبت میان 

 .ها ثابت و غیرقابل تغییر استآن

توانیم همین بیان را میان صورت خیالی و صورت محسوسه ازنظر علامه طباطبائی می

ابطة میان صورت خیالی که بی جاری سازیم؛ زیرا اگر چنان چه یک نوع یگانگی و ر

کنیم و میان صورت محسوسة همان تصور خیالی موجود نبود، باید واسطة حواس تصور می

ولی . هر صورت خیالی بر هر صورت حسی منطبق شود یا بر هیچ صورتی منطبق نشود

کنیم، فقط بر صورت واقعیت این است که وقتی صورت خیالی فردی را تصور می

پس یک . چیز دیگر هرگز تطابق نداردغیراز او با هیچد منطبق بوده و بهمحسوسة همان فر

نوع رابطة حقیقی میان صورت محسوسه و صورت متخیله و میان صورت متخیله و مفهوم 

 .کلی و میان صورت محسوسه و مفهوم کلی وجود دارد

ی را بدون توانستیم مفهوم کلقرار است که اگر چنان چه ما میمبنای این رابطه ازاین

کردیم یا نه؟ را ملاحظه می« منشأ آثار بودن»صورت محسوسه بسازیم، در ساختن آن یا 

یعنی در تصور انسان کلی یک فرد خارجی، منشأ آثار را در نظر گرفته و مفهوم کلی 

کردیم یا نه؟ در حالت اول باید حقیقت منشأ آثار را قبلاً یافته باشیم و آثار را درست میبی
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های در حالت دوم صرفاً یک واقعیتی از واقعیات. مان صورت محسوسه استآن، ه

خود ایم نه یک مفهوم ذهنی؛ زیرا وجودش قیاسی نیست و خودبهخارجی درست کرده

صورت بنابراین علم کلی، مسبوق به نیست؛« مفهوم»پس . باشدمنشأ آثار خاص خود می

 .صورت حسی استخیالی و صورت خیالی مسبوق به

شود اشخاصی که برخی از حواس، مانند حس علاوه بر این، علامه طباطبائی متذکر می

هایی که باید از راه همان حس باصره یا حس سامعه را فاقدند، از تصور خیالی صورت

دهد که هر های علمی هم گواهی میآزمایش(. 312همان، )اند مفقود انجام دهند ناتوان

گونه که توانایی احساس و درک یک سلسله همانکس فاقد یكی از حواس باشد، 

محسوسات مربوط به آن حس را ندارد، قدرت ادراک عقلی و کلی و تصور علمی آن را 

در همین زمینه گفته شده « من فقد حساً فقد علماً»این جمله معروف ارسطو که . نیز ندارد

بود که قابل انطباق  اما آن برهان و این آزمایش فقط در مورد تصورات و مفاهیمی است؛

بر محسوس باشند، از قبیل مفهوم انسان، درخت، مقدار، رنگ و شكل، نه در مورد تمام 

تصورات؛ زیرا بالضروره ذهن انسان دارای یک سلسله تصورات دیگر نیز هست که از راه 

البته آن . شوندهای دیگری در ذهن حاصل مییک از حواس قابل توجیه نیست و از راههیچ

ورات نیز از ابتدا در عقل موجود نیستند، بلكه ذهن پس از رسیدن به یک سلسله تص

در کل، با (. 337-333: همان)شود ها نائل میهای خاصی به آنادراکات حسی به روش

اند که علامه در بحث از رئالیسم، هم شكاکیت هستی توجه به این مطلب، درست گفته

در مقابل، هم رئالیسم هستی . شناختی رامعرفتکند و هم شكاکیت شناختی را نقد می

اما این  ؛(23: 3114خسروپناه، )کند شناختی را اثبات میشناختی و هم رئالیسم معرفت

 .سازوکار را باید کمی توضیح دهیم

ویژه معقولات ثانی منطقی و فلسفی، کلید حل علامه طباطبائی در مسئله معقولات و به

علامه طباطبائی دلایلی برای واقعی بودن اعتباریات  . ته استمعما را در علم حضوری یاف

بنا به عقیدة علامه، در . توان همان را به معقولات ثانیه هم تسری داردکند که میذکر می

اول، مفاهیم حقیقی که در خارج مصداق واقعی : اندتوجهعالم هستی سه دسته مفاهیم قابل
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ها ارج مصداق واقعی ندارند، اما عقل برای آندارند؛ دوم، مفاهیم اعتباری که در خ

کند؛ یعنی چیزی را که مصداق واقعی این مفاهیم نیست، مصداق فرض مصداق اعتبار می

گونه مصداقی در خارج ندارند و کند؛ و سوم، مفاهیم وهمی یعنی ادراکاتی که هیچمی

یم، اعتباریات بر اساس این تقس. باطل محض هستند؛ مثل تصور غول و سیمرغ و شانس

البته جزء حقایق و . گونه واقعیتی نداشته باشندجزء موهومات محض نیستند که هیچ

ماند و آن این است که در اینجا تنها یک راه باقی می. واقعیات عینی خارجی هم نیستند

که بر این اساس برای این. اعتباریات را امری بین موهومات محض و حقایق عینی بگیریم

البته . ای از حقیقت و واقعیت را دارا باشندت موهوم محض نباشند، باید بهرهاعتباریا

تر خارج جای دهد ای از مراتب پایینها را در مرتبهشان تا حدی است که آنبهره

 (.21-22: 3114خسروپناه، )

پس معلوم شد که . نمایی سایر ادراکاتشود برای بحث از واقعای میاین مطالب پایه

لذا همه مفاهیم بعدی هم که از . آیندلامه طباطبائی ماهیات اشیاء عیناً به ذهن میازنظر ع

شوند، درنهایت از طریق ماهیات به عالم خارج فعالیت ذهن روی این ماهیات حاصل می

. شودگونه که هست برای ذهن منكشف میجهت، عالم واقع همانازاین. شوندوصل می

از نحوه حصول  طبق تحلیلی که. ه فلسفی متفاوت استالبته شیوه حصول معقولات ثانی

ها صورت گرفت، معلوم شد که ازنظر علامه طباطبائی معقولات ثانیه از وجود رابط آن

نكته کلیدی در اینجا همین است که به اعتقاد ایشان وجود رابط . شوندقضایا حاصل می

ات ثانیه از این طریق کاشف از رو، معقولازاین. قضایا هم عینًا در عالم خارج تحقق دارد

 .عالم خارج هستند

های ناظر به عالم توضیح مطلب به این صورت است که ازنظر علامه طباطبائی گزاره

تواند معنایی جز این داشته باشد صدق یک گزاره هم نمی. خارج داریم که صادق هستند

ش بر عالم خارج منطبق که کاملاً منطبق بر یک واقعیت خارجی باشد؛ یعنی با تمام اجزائ

صادق است و به همین سبب باید کاملاً و تماماً با .« برف سفید است»برای مثال گزاره . شود

داشته باشیم و هم « برف»یعنی در عالم خارج باید هم  مابازای بیرونی مطابقت داشته باشد؛



 88 |  یهوشنگو  یقباد؛  ...و یریگبر اساس نحوه شکل یفلسف هیمعقولات ثان یبندمیتقس

 

« است»این . توان از صدق آن سخن گفتدر غیر این صورت نمی«. است»و هم « سفیدی»

. شودآید و با نگاه استقلالی به آن معقولات ثانیه فلسفی متولد میخارجی عیناً به ذهن می

پس درنتیجه معقولات ثانیه فلسفی از طریق وجودهای رابطی که در ذهن و عین دقیقاً یكی 

در همین راستا این مطلب شایسته اشاره است که به . شوندهستند، کاشف از عالم واقع می

رسد که ازنظر علامه طباطبائی معقولات ثانیه منطقی از نوعی فعالیت روی ماهیات ینظر م

 .شود و معقولات ثانیه فلسفی از نوعی فعالیت روی وجودهای رابط قضایاحاصل می

بر اساس این دیدگاه . توان گفت که ذهن تقریباً همان عین استبا چنین نگاهی می

البته در . استثناء و انحراف از مسیر اصلی شناخت استخطا بسیار حداقلی است و به عبارتی 

کند؛ زیرا ازنظر علامه طباطبائی شناخت ذاتًا آن صورت هم باز مشكل حادی ایجاد نمی

شود، در باطن آن و با کاشف از عالم واقع است و لذا حتی در آنجایی هم که خطا دیده می

 . نگاه دِقّی یک معرفت درست نهفته است

 نقد و بررسی  -0

 :کنیمدر اینجا به ذکر دو نكته جزیی بسنده می

اما در عمل  خواهد همه معقولات ثانیه را تبیین کند؛نظریه علامه طباطبائی می: اول

مشكل اصلی دامنه گسترده . کندفقط برخی از مفاهیم فلسفی و مابعدالطبیعی را تبیین می

تر از مفاهیم متافیزیكی ثانیة فلسفی را وسیعاگر حوزة معقولات . این نوع مفاهیم است

برای مثال اگر انواع مفاهیم نسبی و اضافی داشته . شویممتعارف بدانیم، دچار مشكل می

ها ای فرض بگیریم که مختص عالم مادی باشند و تفسیر آنتوانیم معقولات ثانیهباشیم، می

ها تعلق بگیرد )فنایی ند به آنتوابر پایة علم حضوری اشتباه است؛ زیرا این علم نمی

توان اولاً چگونه می. اما این مطلب حرف عجیبی است ؛(113-111: 3: 3171اشكوری، 

یک مفهوم عام فلسفی را تصور کرد که فقط درباره عالم مادی صادق باشد؟ اساساً 

 شوند ومعقولات ثانیه فلسفی همان مفاهیم بسیار عامی هستند که شامل همه موجودات می

اگر مفهومی فقط شامل اجسام مادی باشد، آن گاه . توانند منحصر به دسته خاصی باشندنمی

ثانیًا . یک مفهوم طبیعیاتی یا فیزیكی خواهد بود و نه یک مفهوم فلسفی و متافیزیكی
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این . پذیرفتن این مطلب بسیار دشوار است که یک معقول ثانی فلسفی جدید کشف شود

گیرند و لذا همه اذهان بشری از گذشته تا آینده ذهن شكل می طور طبیعی درمفاهیم به

فرهنگی -این مفاهیم از نوع مفاهیم اعتباری واجتماعی. ها را واجدندطور یكسان آنبه

جهت نیز لذا ازاین. نیستند که توسط افراد برای مقاصد اعتباری و اجتماعی بر ساخته شوند

 .  قبول نیستفرض مستشكل قابل

ای است که گویی مفاهیم وجوب، گونهطرف دیگر بیان علامه طباطبائی بهاز : دوم

ولی هر دو وجه خالی از دشواری . شوندامكان و امتناع مستقیماً از عالم عین انتزاع می

وجود "ها را از اند و نه همه آننیست؛ زیرا نه مفاهیم فلسفی مستقیماً از خارج قابل انتزاع

تر این باشد که برای تفسیر این مفاهیم، جهت، شاید موجهازاین. دتوان انتزاع کرمی "رابط

فنایی )های حضوری، وجه دیگری از قبیل تحلیل قضایا بیابیم جای مطالعه در درون یافتهبه

 (.  331: 3171اشكوری، 

نقدی که مطرح است: اگر معقولات ثانی فلسفی، مابه ازای یا منشأ انتزاع خارجی 

ای که قائل به که در فلسفهفاهیم عدمی چه باید گفت؟ مضاف بر ایندارند، در خصوص م

بررسی این است که عدم شود بنابراین اشكال قابلاصالت وجود است بحث مطرح می

مابازایی ندارد که از طریق علم حضوری ادراک شود یا با چیزی مقایسه گردد، چراکه 

: 3121ج وجود پیدا کند )طباطبائی، تواند در خارفرض ما این بود که چنین مفهومی نمی

 در .کندنمی پیدا تحقق خارج در گاههیچش مصداق حقیقت عدم مفهومپس (. 301-313

 که گرددمی منقلب امری به باشند داشته مصداق ذهن در اگر؛ زیرا ندارند مصداق هم ذهن

بلكه مفهومی درواقع عدم چیزی نیست که وجود را انكار کند پذیرد. می را خارجی وجود

تنها راه ممكن برای حصول مفهوم عدم تحلیل حكم در . بخشداست که به وجود معنا می

آید، سایر معقولات ثانیه اگر مفهوم عدم با تحلیل حكم در قضایا به دست می .قضایا است

. آید تكثر در ادراک رخ دهدفلسفی نیز باید به همین صورت حاصل شوند وگرنه لازم می

لیل حكم در قضایا توسط علامه یک راه نجات است؛ زیرا در غیر این صورت پس طرح تح

شود یا این که معقولات ثانیه یا باید قائل به این شویم که عدم با علم حضوری ادراک می
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قبول نیست؛ بنابراین باید کدام قابلظاهراً هیچ. آینددست میهای مختلفی بهفلسفی روش

اند زیرا این مفاهیم یک سری که در ذهن هستند انتزاع شده گفت این مفاهیم از مصادیقی

شود؛ چراکه تشكیل یک مفهوم و یک ها بار نمیعلوم حصولی هستند که آثاری بر آن

طرح علم  (.310: همان)علم حصولی در ذهن متوقف بر ارتباط مصداق آن مفهوم است، 

واسطه در ذهن خود قضایا بیحضوری توسط علامه هم به این دلیل است که انسان با تأمل 

لذا در ادراک معقولات ثانیه متعلق علم حضوری قضیه است و نه  .کندرا تحلیل می

 .وجودات عینی

به نظریه علامه طباطبائی؛ انتزاع معقولات ثانیه فلسفی از ( استاد مطهری )شاگرد علامه

. دانداز قضایا می معانی حرفی توجه کرده که منشأ معقولات ثانیه فلسفی را انتزاع حكم

آید گوید که غالب معقولات ثانیه از تبدیل معنای حرفی به اسمی حاصل میایشان می

شهید مطهری در جای دیگر به انتزاع معقولات ثانیه فلسفی از . (333: 3124مطهری، )

وی عقیده دارد آن وجودات رابط . معقولات اولی از علامه طباطبائی پیروی کرده است

شوند که در این صورت وجود رابط فهمیده میهیم فلسفی، در ابتدا در ذهن بهخارجی مفا

صورت نفسه، حمل بهبه عبارتی ابتدا در میان وجودات فی. حال، رابط میان قضایا هستند

گیرد که در این حمل، وجودی رابط میان دو معانی اسمی ماهوی در ذهن صورت می

این وجود رابط میان قضایا، انعكاس ذهنی  کند که در حقیقتطرف ارتباط ایجاد می

ذهن با ادراک این وجود رابط به همان نحو . خارجی مفاهیم فلسفی است "وجود رابط"

تدریج شود و بهنفسه نیز آماده میبرای درک آن به نحو استقلالی و فی "حرفی"و  "رابط"

البته این تصور او از . کندصورت مستقل درک میآن را از دو طرف خود تجرید کرده به

صورت چگونگی انتزاع مفاهیم فلسفی در مورد مفهوم وجود کاملاً روشن است که به

-113: 3131؛ مطهری، 112-117: 3124مطهری، )خاص موردتوجه قرار گرفته است 

ترین معنا همانا ترین مفهوم تصوری و اولیبدیهی( شاگرد علامه)ازنظر استاد جوادی (. 114

وجود . است و ذهن در مقام تصور قبل از هر چیزی با مفهوم هستی آشناست مفهوم وجود

که برای ذهن معلوم شود لذا جهت این. محمولی هر چیزی قبل از وجود ربطی آن است
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که هستی و وجود آنگاه ...زید ایستاده است، باید معلوم شود که زید هست، قیام هست و

بنابراین همواره،  قضیه که موضوع آن باشد؛طرف محمولی دو طرف قضیه و یا لااقل یک

توان گفت به همین دلیل نمی. شودهست قبل از است و هستی پیش از استی شناخته می

مفهوم هستی که معقول ثانی فلسفی است از تبدیل معنای حرفی وجود رابط به معنای اسمی 

شده حاصل( تمالبنابر اح)وجود محمولی همانند بسیاری از مفاهیم معقول ثانی فلسفی 

طور وضوح روشن نیست که از تبدیل حرف به اسم البته جریان سایر مفاهیم هم به. است

بنابراین از دیدگاه استاد جوادی تنها  ؛(333-330، 3137جوادی آملی، )انتزاع شده باشند 

قبول برای تبیین حصول معقولات ثانیه فلسفی همان راه عرفان و حكمت متعالیه راه قابل

. در اینجا ازنظر علامه یک نكته مهم و کلیدی وجود دارد. ت؛ یعنی شهود حقیقت هستیاس

بر این (. 01: 3121طباطبائی، « )جمیع ما نعقله من سنخ واحد»کند که ایشان تصریح می

در باب . ها شدتوان قائل به تكثر آناساس ادراکات انسان در هر زمینه یک نوع است و نمی

 . یه هم وضع به همین صورت استادراک معقولات ثان

ساز نیست؛ زیرا خاصیت نمایی در معرفت ازنظر علامه طباطبائی مسئلهطورکلی واقعبه

گاه شناخت عالم واقع غیرممكن نما نباشند، آناگر معقولات ثانیه فلسفی واقع. معرفت است

این . نما هستنداما شناخت عالم واقع غیرممكن نیست؛ پس معقولات ثانیه فلسفی واقع است؛

خواهیم در این قیاس شرطی با وضع مقدم، وضع تالی را نتیجه در حالی است که ما می

 .نما باشد، آنگاه شناخت عالم واقع ممكن استاگر معقولات ثانیه فلسفی واقع: بگیریم

شود. وقتی پای ماهیت از ذهن بریده جا برجسته میاهمیت موضوع بحث ما نیز در همین

شود. تر مینمایی آن از عالم خارج منتفی شود، نقش مفاهیم غیرماهوی پررنگاقعشود یا و

دیگر، سرنوشت رئالیسم در فلسفه اسلامی عبارتاین مفاهیم همان معقولات ثانیه هستند؛ به

که؛ علامه طباطبائی ذکر اینخورده است. نكته قابلنمایی معقولات ثانیه فلسفی گرهبه واقع

خود بررسی کنند. بلكه دغدغه خودینمایی معقولات ثانیه را بهدند که واقعدر پی این نبو

خواستند در برابر نظریات مارکسیستی رایج ایشان ناظر به وضعیت کاملاً متفاوتی بود؛ می

گرایانه رادیكال داشت شناختی جنبه تجربهآن روزگار ایستادگی کنند. آن نظریات معرفت
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شد؛ ماتریالیسمی که علامه  آن را نوعی ای ماتریالیسم ختم مینهگوکه درنهایت بهطوریبه

دانستند. منظور از این تعبیر این بود که آن سفسطه، یا به تعبیر خود آنان ایدئالیسم، می

 دیدگاه درواقع به معنای نفی معرفت به حقیقت و امتناع شناخت عالم است. 

 گیرینتیجه -5

مفاهیم علامه طباطبائی  پرداختیم؛ ازنظر علامه طباطبائی در این نوشتار به بررسی دیدگاه 

معقولات ثانیه؛ این معقولات اخیر نیز به دو قسم : معقولات اولیه ب: الف: کلی سه قسم ندو

معقولات ثانیة فلسفی ظرف عروضشان ذهن و ظرف   .شودمنطقی و فلسفی تقسیم می

علامه طباطبائی معقولات ثانیه فلسفی را مفاهیمی اعتباری و  . تاتصافشان خارج اس

داند. ادراکات اعتباری مستقیمًا صورت یک امر خارج از ذهن نیستند و از غیرحقیقی می

اند، بلكه به ترتیب دیگری ذهن آن راه یكی از حواس خارجی یا داخلی وارد ذهن نشده

 فلسفه از این سنخ هستند. مفاهیم را تهیه کرده است؛ تمام معانی عامه

گونه است که گیری معقولات ثانیه فلسفی ایننحوه شكل طباطبائیاز دیدگاه علامه 

ها و بعضًا ها به ذهن آمد این مفهوم از همان رابطهازآن که معقولات اولی و رابطهپس

معقولات ثانیه طورکلی علامه طباطبائی دو راه برای حصول به. شودمعقولات اولی انتزاع می

ابتكار علامه طباطبائی در . علم حضوری و تحلیل حكم در قضایا: فلسفی مطرح کرده است

معقولات ثانیه چگونگی حصول مفاهیم فلسفی است که وی مبنا و ریشه آن را در انتزاع 

تبدیل معنای حرفی به اسمی منشأ حصول . داندمفهوم وجود از وجود رابط در قضایا می

 .  نیه فلسفی استمعقولات ثا

نمایی واقع . خام و پیچیده: شودبندی کلی به دو نوع تقسیم میرئالیسم در یک تقسیم

نمایی معقولات ثانیه معقولات ثانیه فلسفی از نوع رئالیسم پیچیده است. علامه طباطبائی واقع

نمایی معتقدند معقولات ثانیه کند. در نحوه واقعرا از طریق علم حضوری واکاوی می

فلسفی از طریق وجودهای رابطی که در ذهن و عین دقیقاً یكی هستند کاشف از عالم واقع 

بدین معنا که صور ادراکی انسان بالفعل  . نمایی ذاتی معقولات استاین واقع .باشندیم

خاصیت بیرون نمایی و کاشفیت دارند. اساساً ادراک و شناخت چیزی جز انكشاف عالم 



 1071 تابستان | 87شماره | دهمهج سال |حکمت و فلسفه  یفصلنامه علم  | 170

 

الاصول علم به علی. واقع داریمما یا اساساً علم نداریم یا اگر علم داریم، علم به. واقع نیست

معنا ندارد که کاشف از چیزی غیر لذا در باب معقولات ثانیه فلسفی هم. ا نداردغیرواقع معن

چیز دیگر؛ اما این مسئله معقولات ثانیه تصویر عالم واقع هستند و نه هیچ. از عالم واقع باشند

شود که دقیقاً تصویر چه چیزی هستند؟ ظاهراً معقولات اولی تصویر عالم واقع مطرح می

توان معقولات ثانیه را با عالم واقع گره پس چگونه می. ت ثانیه ساخته ذهنهستند و معقولا

ازنظر او معقولات ثانیه . کندزد؟ در اینجا علامه طباطبائی نظریه خاص خود را مطرح می

ازنظر علامه طباطبائی . مابازای خارجی دارند و این مابازاء چیزی نیست جز وجود رابط

آید که اگر قتاً وجود دارد؛ اما در ادامه این سؤال پیش میوجود رابط در عالم خارج حقی

وجود رابط در خارج وجود دارد، پس چه معنایی دارد که بگوییم معقولات ثانیه ساخته 

وساز ذهن سازد؟ اگر این ساختها را میذهن هستند و ذهن با نوعی عملكرد خاص آن

پاسخ طباطبائی برای این پرسش این . دآمها هم پیش نمینمایی آنبسا مشكل واقعنبود، چه

کند این است که از وجود رابط، مفهومی مستقل خواهد بود که تنها کاری که ذهن می

توان کند؛ بنابراین ازآنچه گفتیم میمی« هست»را تبدیل به « است»دیگر عبارتسازد؛ بهمی

نمایی وه انتزاع و واقعنتیجه گرفت از دیدگاه علامه طباطبائی معقولات ثانیه فلسفی در نح

 سلسله مراتبی دارند که انقسام پذیرند.
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