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 چکیده

تقسیمات مفاهیم کلی و اقسام معقوالت به عنوان یکی از مهمترین مسائل فلسفی 
دارای جایگاهی ممتاز و تأثیرگذار در تفکر فلسفی است. بنا بر نظر مشهور در نگاه 

انیه فلسفی و فیلسوفان مسلمان، معقوالت به سه دسته معقوالت اولی و معقوالت ث
رسد  بندی مشهور جامع و کامل نیست و به نظر می گردند. تقسیم منطقی تقسیم می

بندی با ابهامات و اشکاالتی روبرو باشد، مانند ناسازگاری با بحث مفاهیم  این تقسیم
قدسی، واضح نبودن ارتباط آنها با مسئلۀ اصالت وجود و جایگاه مبهم برخی مفاهیم؛ 

تدا نظر مشهور را تبیین و ترسیم نموده و سپس از رهگذر نقد و در این نوشتار اب
شود تقسیم جدیدی ارائه گردد که اشکاالت و ابهامات تقسیم  بررسی آن، سعی می

مشهور را به دنبال نداشته باشد. در نهایت با مقسم قرار گرفتن مفهوم وجود، اقسام 
 گردد. تغییراتی اساسی می بندی گردیده و  تقسیم مشهور دچار مفاهیم ذیل آن طبقه
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  . درآمد 1
گذار در فلسفه است به ثیرأبندی آن از مهمترین مسائل ت بندی مفاهیم و شبکه تقسیم

از طریق مفاهیم  در بخش اعظمی از معرفت خود، توان ادعا نمود فیلسوف می نحوی که
ی ها و دروازه ها نگرد و نظام مفاهیم فیلسوف به نحوی دریچه می مفاهیم به واقعیتو با 

مشهوری درباره معقوالت و  بندی تقسیم. فیلسوفان مسلمان اند نگرش او به واقعیت
کنند و معقوالت را به معقوالت اولی و ثانوی و  می مفاهیم کلی در فلسفه مطرح

رسد این  می کنند. به نظر بندی می تقسیممعقوالت ثانیه را به فلسفی و منطقی 
دچار نقص و ابهاماتی باشد به نحوی که واقعیتهای مورد قبول فالسفه  بندی تقسیم

گیرد. مسائل مورد بحث در این نوشتار  نمیو همه را در بر دهد نمیمسلمان را پوشش 
ی و این است که تقسیم مشهور معقوالت به معقوالت اولیه و معقوالت ثانیه فلسف

منطقی چه اشکاالت و ابهاماتی دارد؟ آیا مصادیقی مانند خدا و عقول به درستی تحت 
جدیدی ارائه نمود که با  بندی تقسیمتوان  می ؟ آیااند معقوالت ثانیه فلسفی قرار گرفته

اشکاالت و ابهامات مذکور دست به گریبان نباشد؟ در این نوشتار پس توضیح و دسته 
ز معقوالت،  به نقادی از آن پرداخته و سپس برای رد اشکاالت، بندی سنتی و مشهور ا

  کنیم. می دیگری را مطرح بندی تقسیم
 

  . پیشینۀ پژوهش 2
به لحاظ پیشینه تحقیق باید گفت آثار نوشته شده در باب معقوالت، بیشتر در جهت 

اط مقاله اند. در این ارتب تبیین و برشمردن ویژگیها و بررسی سیر تطور تاریخی آن بوده
به بیان تقسیمات سه گانه معقوالت پرداخته و ویژگیهای آنها را بر » مفاهیم کلی«

به بیان ویژگیهای » معقول ثانی در فلسفه صدرالمتالهین«مقاله  ]23شمرده است.[
] مقاله 5[پردازد در این باب میمعقول ثانی در حکمت متعالیه و نظرات مالصدرا 

] به بیان آراء فیلسوفان مشائی از کندی تا 4»[دگاه مشائیانمعقوالت ثانیه فلسفی از دی«
پردازد. چند مقاله دیگر نیز وجود دارد که از موضوع این نوشتار  فارابی به این بحث می

شود و بدین خاطر به آنها اشاره نمی کنیم. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار  دور می
بیان برخی چالشها و نقدهای جدید به بحث گیرد که در آثار دیگر مطرح نگردیده  می

بندی  بندی جدیدی به جای تقسیم معقوالت و در نهایت به منظور حل اشکاالت، تقسیم
  گردد. مشهور از معقوالت مطرح می
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  . پیشینۀ تاریخی 3
تا چندین قرن در میان فیلسوفان مسلمان به دلیل عدم تفکیک معقول ثانی منطقی و 

عی ابهام و خلط در آثار آنها، در باب مفاهیم کلی قابل مشاهده معقول ثانی فلسفی نو
است. در نگاه فارابی معقول ثانی به معنای عوارض ذهنی معقوالت اولی یعنی مفاهیم 

ابن سینا نیز معقوالت را به اولی و ثانی   ]64، ص17[ ذهنی محض مورد نظر است.
در  ]19ص ،1[منطق است.  کند که معقول ثانی موضوع علم می تقسیم کرده و بیان

بهمنیار برخی مفاهیم نظیر شیء، ذات و وجود در زمره معقوالت ثانیه منطقی به معنای 
در آثار سهرودی نیز مفاهیم بیشتری به عنوان  ]283ص ،9[ ذهنی محض قرار گرفتند

میان معقوالت ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی مطرح گردید اما به دلیل عدم تفکیک 
توان شواهدی یافت که سهرودی نیز در برخی جاها به ذهنی محض  می باز ،منطقی

 به نظر ]72-64صص ،2؛ ج13ص ،1، ج11[ بودن معقوالت ثانی معتقد نبوده است.
نها مالعلی قوشجی است این مفاهیم را گروهی که سرآغاز آرسد به لحاظ تاریخی  می

 ،5 :ـ [نک وع دانسته است.ناظر به خارج و حمل آنها را به مالک جهات خارجی موض
مسئله معقوالت و مفاهیم کلی به لحاظ تاریخی مراحل به هر روی  ]23-22صص

و پیروان  خود را در حکمت متعالیهنهایی  مختلفی را پشت سر گذاشته تا اینکه صورت
بر اساس آنچه در حکمت متعالیه و پیروان آن مطرح شده است مفاهیم  یافته است. آن

معقوالت در ابتدا به معقول اول و معقول  شوند؛ می به سه دسته بخش کلی و معقوالت
شوند و سپس معقول ثانی نیز به نوبه خود به معقول ثانی فلسفی و  می ثانی بخش

گردد. مالصدرا درباره معقوالت اولی و ثانوی و تفکیک  می معقول ثانی منطقی تقسیم
ها در آثار خود مطالبی را بیان کرده معقوالت فلسفی و منطقی از هم و نیز ویژگیهای آن

 ]336-332، 140- 139، صص1، ج12[است 
  

  . معقوالت اولی1. 3
 .اند مفاهیمی که به گونه مستقیم از عالم خارج از ذهن انتزاع شده و دارای افراد خارجی

دی سبزواری اتصاف و عروض آنها در عالم خارج ها به تعبیر حاج مال ]334، ص1، ج12[
  ]68-67صص، 10[ از ذهن است

گردد هنگامی  در نگاه متفکران مسلمان این مفاهیم منطبق بر مفاهیم  ماهوی می
شود تا  که ذهن فرد با یک مصداق یا مصادیقی از یک شیء آشنا شد نفس او مستعد می
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. مفاهیم ماهوی در جواب از ماهو و بیانگر چیستی اشیاء مفهوم کلی آن شیء را دریابد
م بر دسته خاصی از اشیاء داللت دارند مثال اگر چیزی درخت است هستند. این مفاهی

دیگر کوه نیست و بیانگر تکثر و جدایی در میان مصادیق خود هستند و بر این اساس در 
 صص ،21[ مقوالت عشر، یک مفهوم ماهوی در یک مقوله است نه چند مقوله.

 ،ینکه مفاهیم ماهویاد به توان تعریف دقیقی از مفاهیم ماهوی ارائه دا می« ]167ـ166
 ها مفاهیمی هستند که داللت بر چیستی و حدود وجودی اشیا نموده و در ازای آن

 ،مراد از واقعیت ؛درخت ، اسب وواقعیتی در خارج وجود دارد مانند مفاهیم انسان
از این رو  مادی و مجرد است.از واقعیات  اعمواقعیت مادی و محسوس نیست بلکه 

   : اند فاهیم ماهوی سه دستهتوان گفت م می
بدیهی  ؛کنند داللت میممکن الوجود  مجردبر موجودات دسته اول: مفاهیمی که 

مفاهیم ماهوی  نیستوجودی و حد است خدا نیز مجرد است ولی چون دارای ماهیت 
   .نمی توانند بر آن داللت کنند

 ؛دنکن داللت می و هیوال هه و جسمیعینو صوربخشی از مفاهیم ماهوی بر  دسته دوم:
  و اسب کنند مانند انسان جواهر عالم ماده داللت می براین بخش 

کم و د مانند نکن اعراض خارجیه عالم ماده داللت میدسته سوم: مفاهیمی که بر 
مفهومی است  ،این است که مفهوم ماهوی دسته نکته مهم و مشترک در هر سه کیف؛

  )98ص ،23(  .»واقعیتی وجود دارد هاآن و در ازای اشیاء داللت داردکه بر چیستی 
 

  . معقوالت ثانیه فلسفی 2. 3
آید  می به مفاهیمی که از طریق سنجش و مقایسه میان موجودات خارجی به دست

این مفاهیم بر خالف معقوالت اولی، دارای مابازاء مستقیم  معقول ثانی فلسفی گویند.
 ، صص1 ، ج12: ـ نک[ و وجوب. خارجی نیستند مانند: علت، معلول و امکان و عدم

 اگر چه این مفاهیم از امور خارجی حکایت ]70- 66 ، صص2 ج ،22؛ 336-337
بب تکثر و کنند. اختالف و تعدد این مفاهیم س نند اما از حدود ماهوی حکایت نمیک می

بنابراین ذهن به گونه فعال به سنجش و ] 342، ص21[ شود. تعدد وجودات خارجی نمی
پردازد تا این مفاهیم را به دست آورد در حالی که در  می ن موجوداتمقایسه میا

کند. بنا بر نظر مشهور  می معقوالت اولی ذهن به گونه انفعالی آنها را از خارج دریافت
به هر روی  ]68-67، صص10[اتصاف این مفاهیم در خارج و عروض آنها در ذهن است. 

، آب را مثال زمانی که آتش اند عالم خارج معقوالت ثانی فلسفی دارای منشأ انتزاع در
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شود آتش به عنوان علت و گرم شدن آب، معلول است اما چنین  می کند گفته می گرم
نیست که به جز معقوالت اول یعنی آب و آتش دو چیز مستقل به نام علت و معلول در 

جداگانه روبرو با وجود چهار چیز  مسئلهکنار آب و آتش داشته باشیم تا الزم آید در این 
باشیم بلکه از سنجش رابطه میان آتش و گرم شدن آب توسط آن، آتش را موصوف به 

دهیم. آنچه آشکار است این است  می علیت و گرم شدن آب را متصف به معلولیت قرار
که آتش در عالم خارج، متصف به علیت است و اطالق معلول به آب در حال گرم شدن 

ست. بنابراین معقوالت ثانی فلسفی مابازاء مستقل و عینی نیز دارای اتصاف خارجی ا
شود  می مانند معقوالت اولی ندارند اما منشأ انتزاع در خارج دارند. همین ویژگی سبب

که معقوالت ثانیه فلسفی از شمول برخوردار باشند و مختص به دسته ای خاص از 
نیه فلسفی وجودی مستقل موجودات نگردند. این امر به این دلیل است که معقوالت ثا

 آیند می در عرض معقوالت اولی ندارند و با توجه به اینکه با سنجش و تحلیل به دست
، موجودات گوناگونی را به معقوالت ثانیه فلسفی های مختلف توان با سنجش و تحلیل می

... قرار گیرد چه خداوند و چه آتش و متصف نمود. ممکن است هر چیزی در جایگاه علت
 دهند. می هر روی، معقوالت ثانیه فلسفی، مفاهیم محوری و اساسی  فلسفه را تشکیلبه 

  
  . معقوالت ثانیه منطقی 3. 3

مفاهیمی که نه مابازای مستقیم و مستقل خارجی دارند و نه منشأ انتزاع در خارج بلکه 
 و با تحلیل میان مفاهیم ذهنی تحقق ]332، ص1، ج12اند [ تنها در ذهن محقق

: کلیت، نوع و جنس. به تعبیری اتصاف و عروض آنها در ذهن است بند مانندیا می
بنابراین فرد محسوس خارجی ندارند و ادراک آنها مسبوق به حس نیست و ذهن در 

به تعبیری ذهن پس از پیدایش معقوالت اولی به  حصول آنها نیازمند تامل عقالنی است.
پردازد بنابراین این مفاهیم به اشیاء  می جستجوی احکام و روابط آنها در حیطه ذهن

  ]16، ص18[ .اند خارجی مرتبط نمی شوند و منحصر در حیطه ذهن
 

  . نقد و بررسی 4
مشهور و مرسوم از مفاهیم کلی در  بندی تقسیمباال که  بندی تقسیمرسد  می به نظر

ان اندیشه فیلسوفان مسلمان است به نحو کامل، واقعیات موجود در اندیشه فیلسوف
مسلمان را نشان ندهد و در برخی موارد با ابهامات و اشکاالتی روبرو باشد که در ادامه به 

  شود. می آنها اشاره
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  . ابهام در باب مفهوم خدا 1. 4
الوجود  دد این است که مفهوم خدا یا واجبگر می اولین ابهام جدی که در این باب مطرح

توجه به آنچه ذکر شد از یکطرف مفهوم  گیرد؟ با می جزو کدام دسته از معقوالت قرار
شوند در حالی  می خدا جزو معقوالت اولی نیست چون معقوالت اولی شامل امور ماهوی

که خدا ماهیت ندارد. از طرف دیگر معقول ثانی منطقی نیز به شمار نمی آید زیرا 
ب و مصداق خارجی ندارند و این امر در با اند مفاهیم منطقی منحصر در حیطه ذهن

ماند این است که مفهوم خدا،  می خداوند قابل فرض نیست. بنابراین تنها فرضی که باقی
معقول ثانی فلسفی باشد. در باب معقول ثانی فلسفی گفته شد که آنها دارای فرد 

آیند مثال مفهوم  می نیستند و تنها منشأ انتزاع دارند که با سنجش و مقایسه به دست
قل خارجی ندارد بلکه در مقایسه و سنجش  موجودات علت، یک فرد و واقعیت مست

آید مثال ذهن از رابطه آتش و گرم شدن آب، مفهوم علت را از آتش  می خارجی به دست
کند و اگر سنجش و مقایسه نباشد چنین مفهومی انتزاع نمی شود و موجود و  می انتزاع

آید که چگونه  می کال پیشگیرد. در اینجا این اش زای مستقلی در برابر آن قرار نمیمابا
 خدا یک واقعیت خارجی در کنار دیگر واقعیتها نیست و مابازای مستقل ندارد؟ آیا

توان پذیرفت در برابر مفهوم خداوند اگر مقایسه و سنجش نباشد هیچ واقعیت  می
 گیرد؟  نمیمستقلی قرار 

ق مفهوم توان گفت مفهوم خدا معقول ثانی فلسفی است اما حقیقت و مصدا می آیا
رسد پاسخ منفی باشد  می خداوند، موجود مجرد و واقعیت مستقل خارجی است؟ به نظر

اگر شما خدا را ذیل معقول ثانی فلسفی  اند ی ذهن به عالم خارجها زیرا مفاهیم دریچه
قرار دهید، دیگر نمی توانید ویژگیهای معقول ثانی فلسفی را در باب خداوند نپذیرید. 

موجودیت داشتن خارجی بدون نیاز به سنجش و مقایسه، وصف تحقق استقاللی و 
معقوالت اولی بود اما چون شرط ماهوی بودن در آنها لحاظ شده بود دیگر نمی توان 
مفهوم خدا را ذیل آن برد پس در آنجا گفته شد فرد محفوف به اعراض، تنها برای امر 

  ماهوی قابل فرض است و امور غیر ماهوی، فرد ندارند.
توان گفت خدا معقول ثانی فلسفی است به این معنا که فرد ماهوی ندارد اما  می آیا

رسد پاسخ باز  می مصداق دارد و مصداق دارای واقعیت و تحقق خارجی است؟ به نظر
منفی باشد زیرا مصداق در اینجا نه به معنای فرد مستقل بلکه به معنای داشتن منشأ 

خارج و عروض در ذهن دارد. بر این اساس با توجه انتزاع در خارج است یعنی اتصاف در 
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به اشکاالت باال مفهوم خدا نمی تواند به عنوان معقول ثانی فلسفی به حساب آید. به هر 
روی اگر مفهوم خدا بخواهد معنا داشته باشد و چیزی را نشان دهد باید جزو کدام 

  دسته از معقوالت قرار بگیرد؟
این بود که وحدت و تعدد مفاهیم فلسفی، دال بر از دیگر ویژگیهای معقول ثانی 

وحدت یا تکثر مصداق خارجی نیست و بر همین اساس مفاهیم فلسفی دارای شمول در 
توانستند  می صدق بودند و منحصر در یک مصداق نمی شدند بلکه با اعتبار و لحاظ ذهن

انند مصداق مفهوم تو می بر مصادیق دیگر انطباق یابند مثال آتش، انسان و حیوان و ...
شود. بر این  می علت قرار گیرند بنابراین معقول ثانی با لحاظ ذهنی، دارای تعدد و تکثر

توانیم این ویژگی را درباره خدا به کار ببریم و با لحاظ ذهنی مفهوم خدا  می اساس آیا ما
ل ثانی را بر امور متکثر و متفاوت تطبیق کنیم؟ به تعبیری اگر مفهوم خدا را ذیل معقو

توانیم ویژگیهای معقول ثانی فلسفی در باب خدا را  می آوریم آیا می فلسفی به شمار
گردیم و اگر نپذیریم پس چرا آن را  می اگر بپذیریم که دچار اشکاالتی بپذیریم یا خیر؟

  دهیم؟ می ذیل معقول ثانی فلسفی قرار
 

  . عدم سنجش و مقایسه در حصول مفهوم خدا 2. 4
بزرگان و اندیشمندان و متفکران مسلمان نگاه کنیم آنها مفهوم خدا را معقول اگر به آثار 

توان به برهان صدیقین اشاره  می ثانی فلسفی نمی دانند. از امور واضح بر این مطلب
کرد. ادعای فیلسوفان قائل به برهان صدیقین این است که از نسبت سنجی و از طریق 

بدون کنند  می قات به خدا نمی رسند بلکه تالشمقایسه و تحلیل میان ممکنات و مخلو
مخلوقات، از خود خدا بر وجود او استدالل کنند. ابن سینا  در نظر گرفتنبدون  وواسطه 

عالمه  ]54، ص3، ج2[ اعتقاد دارد که برای اثبات خدا نیازی به اعتبار غیر او نیست.
اثبات چ قید و شرطی به بدون هی ،کند با تامل در واقعیت هستی طباطبایی نیز سعی می

چنانکه گفته شد معقول ثانی فلسفی با سنجش و  ]86-77،صص16[ خدا دست یابد.
شود در حالی که در این  می مقایسه میان معقوالت اولی یعنی امور ممکن حاصل

استداللها، ادعا این است که اثبات وجود خدا نیازی به در نظر گرفتن معقوالت اولی 
ای آن است که مفهوم خدا معقول ثانی فلسفی نیست. امام حسین ع ندارد و این به معن

آیا برای غیر تو ظهوری است که آن ظهور برای تو نباشد تا « کند که: می به خدا خطاب
ظاهر کننده تو باشد؟! کی غائب بوده ای تا نیازمند دلیلی باشی که بر تو داللت کند؟ 

ردند... چگونه مخفی مانی در حالی که کی دور شده ای تا اثرها وسیله وصول به تو گ
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در اینجا  ]609ص  ،19[» ظاهری و چگونه غائب گردی در حالیکه حاضر و ناظری
معقول ثانی بودن مفهوم خدا به وضوح رد شده است یعنی برای دریافت مفهوم خدا، نیاز 

توان  می به سنجش و مقایسه میان مخلوقات و معقوالت اولی نیست. در آثار عرفا به وفور
یافت که تنها وجود حقیقی، خدا است که او ظاهر و مظهر است و در عالم در تجلی 

رسد  می است و پنهان نیست که بخواهد با مقایسه و تحلیل آشکار شود. به نظر
که آن را از دایره  اند فیلسوفان مسلمان از معقول ثانی لحاظ کردن مفهوم خدا، خواسته

خدا دارای ماهیت نیست اما مشکل اینجا است که در مفاهیم ماهوی خارج کنند چون 
دارای وجود و مابأزای مستقل  اند میان معقوالت، تنها معقول اولی که موجودات ماهوی

و معقول ثانی فلسفی مابازای مستقل و مستقیم ندارد و تنها اتصاف  اند در عالم خارج
متفکران مسلمان سازگاری  خارجی و منشأ انتزاع دارد و این با جایگاه خدا در اندیشه

  دانند. می ندارد که واجب الوجود را تنها وجود مستقل
البته به نکته دیگری هم در باب خدا باید اشاره نمود. برخی براهین اثبات خدا با 
سنجش و تحلیل و مقایسه همراه است یعنی از طریق تحلیل و سنجش میان عالم و غیر 

ظم و حرکت و حدوث؛ در اینجا باید تامل نمود که رسند مانند برهان ن می خدا به خدا
آیا تحلیل و سنجش به عنوان زمینه و مقدمات یافتن مصداق مفهوم خدا است و بر این 
اساس مفهوم خدا خود نسبی نیست بلکه متاخر از سنجش و نسبت یابی است یا اینکه 

ست مانند یابی نهفته ا در خود مفهوم خدا و نه مقدمات حصول آن، نسبت و سنجش
ی ها مفهوم علت و معلول؛ در صورتی که سنجش و تحلیل را مختص مقدمات و زمینه

 رسیدن به خدا قرار دهیم و خود مفهوم خدا را دال بر نسبت ندانیم، این اشکال ایجاد
شود که چگونه مفهوم خدا را ذیل معقوالت اولی که بیانگر نسبت نیستند قرار دهیم  می

ری ماهوی هستند و اگر مفهوم خدا را جزو معقوالت ثانی فلسفی چون معقوالت اولی امو
آید مصداق و مابأزای مستقل نداشته و مفهومی باشد که از  مقایسه  می بدانیم پس الزم

و سنجش میان معقوالت اولی حاصل گردد که این هم فرضی باطل است؛ به هر روی 
  ود. این فرضها قابل قبول نیست و باید راهی دیگر جستجو نم

 
  . ناسازگاری تقسیم معقوالت با اصالت وجود 3. 4

گونه مشهور، اشکاالتی است که با توجه به  معقوالت به بندی تقسیماز دیگر مشکالت 
آید. دو گونه معنا و برداشت از اصالت  می اصالت وجود و اعتباریت ماهیت برای آن پیش

 وجود در آثار مالصدرا قابل طرح است:
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ت در نظریه اصالت وجود به معنای مصداق داشتن در عالم خارج از معنای اول: اصال
ذهن و اعتباریت در اعتباریت ماهیت به تبع معنای اصیل یعنی نداشتن مصداق در عالم 

عالم خارج از ذهن است؛ بر این اساس تنها مصداق مفهوم وجود، یعنی حقیقت وجود، 
و  49، ص 1، ج 12 :ـ نک[ خارج از ذهن را پر کرده و ماهیت تنها در ذهن محقق است

  ]234، ص 14؛ 9، ص 15؛ 68-67، صص89ص
معنای دوم: اصالت در نظریه اصالت وجود به معنای تحقق بالذات در عالم خارج از 

؛ بر این ذهن و اعتباری به معنای تحقق بالتبع یا بالعرض در عالم خارج از ذهن است
اساس افزون بر تحقق بالذات وجود در عالم خارج از ذهن، ماهیت نیز بالتبع یا بالعرض 

، 15؛ 161و  71، صص 13؛ 75، ص 1، ج12[ به واسطه وجود تحقق یافته است.
رسد ما در  می با توجه به هر دو معنا به نظر ]56-45ص ، ص20؛ 55-54صص

یم. بر اساس معنای اول اصالت وجود، عالم مفاهیم کلی باید بازنگری کن بندی تقسیم
خارج از ذهن را وجود پر کرده است نه ماهیت و ماهیت حد وجود خارجی است که در 

کنیم امور ماهوی، عالم خارج از  می یابد. بر این اساس چگونه ما ادعا می ذهن تحقق
زاع دارند نه یعنی منشأ انت اند ذهن را پر کرده است و وجود و امور وجودی معقول ثانی

 مابازای مستقل در خارج؟ چه در معنای اول اصالت و چه در معنای دوم آن چگونه
مبنای انتزاع وجود و  اند توان پذیرفت که امور ماهوی یعنی معقوالت اولی که اعتباری می

؟ چگونه در دریافت مفهوم وجود نیازمند اند گیرند که اموری اصیل می امور وجودی قرار
توان ماهیات را منشأ  می جش امور اعتباری یعنی امور ماهوی هستیم؟ آیاتحلیل و سن

انتزاع وجود گرفت؟ چگونه ماهیت اعتباری متن خارج را تشکیل داده و سپس در گام 
 ... را انتزاعمفاهیم وجودی و بعد ذهن از سنجش و تحلیل ماهیات و امور ماهوی،

آیا این  معقول اول و مبتنی بر آن است.کند؟ چنانکه گفته شد معقول ثانی متاخر از  می
 با اصالت وجود و اعتباریت ماهیت سازگاری دارد؟ مالصدرا در مورد مفهوم وجود بیان

کند که مفهوم وجود آن گونه نیست که در خارج مصداق نداشته و معقول ثانی  می
، 6؛ همان، ج329، ص2، ج12[ اند منطقی باشد چنان که اکثر متأخرین چنین پنداشته

 بلکه معقول ثانی فلسفی است که در عالم خارج از ذهن منشأ انتزاع دارد. ]74-73صص
رسد این نگاه از رسوبات منطق  می به نظر ]185، ص 9 ج ،؛ همان49، ص1، جهمان[

ارسطویی است و حکمت متعالیه نیاز به منطقی مبتنی بر اصالت وجود دارد. بر اساس 
گردد بلکه  می ت ثانی فلسفی با اشکاالتی روبرونظریه اصالت وجود نه تنها معقوال
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معقوالت  بندی تقسیمشود.  می معقوالت ثانی منطقی نیز با مشکالتی دست به گریبان
 مبتنی بر نوعی نگاه ارسطویی به بحث است یعنی در ریشه و بنای این دسته بندی

سیاری از جاها توان نگاه ماهوی محورِ منطق ارسطویی را یافت. منطق ارسطویی در ب می
مبتنی بر امور ماهوی است یعنی پیش فرض آنها تحقق ماهیت در عالم خارج از ذهن 

... مانند جنس و نوع و فصل و است مانند کلیات خمس. بحث کلیات خمس و مفاهیمی
به ویژه با توجه به برداشتی از اصالت وجود  یابند؟ می بنا بر اصالت وجود چه سرانجامی

شود؟ البته شایان ذکر است که تحقق ماهیت در  می از ذهن نفی که ماهیت در خارج
، 14[عالم خارج از ذهن چه به عین همان وجود یعنی به نحو عینیت وجود و ماهیت 

و چه در طول هم که مالرجبعلی تبریزی  ]296، ص2، ج12؛  38، ص13؛ 55-54صص 
-39و 15-14، صص3[ و چه در عرض یکدیگر ] 258-257، صص1ج ،6[ کند می طرح
که  ] 124-107صص  ،7: ـ نک[ همه مورد نقادیهای جدی و زیادی قرار گرفته است ]40

گردد و اساس  می در صورت وارد بودن نقدها، منجر به نفی ماهیت در عالم خارج از ذهن
 سازد. می باال را با چالشهایی جدی روبرو بندی تقسیمبحث 
معقوالت، عقول مجرد چون  بندی یمتقسابهام درباره عقول مجرد: بر اساس  - 4-4

 پس جزو معقوالت اولی قرار اند و ممکنات هم دارای ماهیت اند موجوداتی ممکن
شود که چگونه ما مفاهیم عقول مجرد را  می گیرند. سوالی در اینجا به ذهن متبادر می

کنیم؟ امور ماهوی مانند درخت و کوه و انسان چون مصداق مادی دارند  می انتزاع
شوند و نیاز به سنجش و تحلیل در انتزاع آنان نیست؛ اما  می قیم از خارج انتزاعمست

کنیم؟ در  می عقول که مادی نیستند و فرد مادی ندارند پس چگونه مفاهیم آنها را انتزاع
نگاه فالسفه مسلمان، عالم ماده مرکب و برخوردار از جهات کثیره است و محال است که 

از موجود بسیط من جمیع الجهات صادر گردد پس در موجود مرکب بدون واسطه 
تحلیل و مقایسه میان نسبت موجودات مرکب و صدور کثیر از واحد بسیط، عقول و 

بنابراین عقول مجرد با تحلیل و  ]205- 204، 2، ج12[ کنند. می وسائط مجرد را اثبات
ثانی  قوالتآیند و بنا بر تقسیم معقوالت باید جزو مع می مقایسه و سنجش به دست
. اند مشهور جزو معقوالت اولی قرار گرفته بندی تقسیمکه در  فلسفی قرار بگیرند در حالی

شاید دلیل این کار فالسفه را اینگونه بتوان توضیح داد که مسیر رسیدن به یک حقیقت 
گیرد متفاوت است با داللت آن مفهوم بر حقیقت و  می که در برابر آن مفهومی قرار

یی به وجود عقول ها یعنی اگر ما با مقایسه و تحلیل در مقدمات و زمینه مصداق خود؛
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مجرد پی ببریم الزم نمی آید که عقول مجرد جزو معقوالت ثانی قرار بگیرند بلکه باید 
دید در هنگام داللت مفهوم عقل آیا این مفهوم بیانگر نوعی نسبت است یا خیر؟ یعنی 

دارند یا خیر؟ بر اساس این مالک، مفاهیم علت  به نحو نسبی و سنجشی داللت بر خارج
آیند و در مقام داللت بر مصداق نیز به یک نسبت  می و معلول با سنجش به دست

این نگاه، اگر چه مقدمه و زمینه دریافت بنابرکنند.  می ای داللت هسنجشی و مقایس
ی نبوده مفهوم عقل مجرد، سنجش و مقایسه است اما خودش مفهومی نسبی و مقایسه ا

و  بیانگر نسبتی در عالم خارج نیست بر خالف مفاهیم علت و معلول یا مفاهیم پایین و 
باال و ... که در انتزاع آنها سنجش و تحلیل و نسبت یابی، تاثیر و نقش مستقیم دارد نه 
اینکه این مفاهیم مانند مفهوم عقل مجرد فقط دارای زمینه و مقدمات تحلیلی و 

  نه ثانوی.  اند این اساس مفاهیم عقول مجرد معقول اولی سنجشی باشند. بر
  

  بندی مختار  . تقسیم5
جایگزینی برای تقسیم سه وجهی معقوالت و  بندی تقسیمتوان  می رسد می به نظر

مفاهیم کلی ارائه داد که بتواند به گونه بهتر، واقعیات مورد نظر فالسفه را بیان کرده و از 
مصون بماند. براساس اصل امتناع تناقض همه چیز یا ذیل مفهوم ابهامات و اشکاالت باال 

گیرد یا مفهوم عدم؛ هر واقعیتی یا در عالم خارج از ذهن وجود دارد یا در  می وجود قرار
عالم ذهن؛ بر این اساس مفهوم وجود به لحاظ دایره شمول و گستردگی صدق، هیچ 

عیتی از دایره وجود خارج نیست. مفهوم هم عرضی ندارد. به تعبیری هیچ حقیقت و واق
تواند مصداق ذهنی یا  می . همانگونه که واقعیتاند در اینجا وجود و واقعیت مترادف هم

تواند مصداق ذهنی یا خارجی داشته باشد. وجود در  می خارجی داشته باشد وجود نیز
 این اعتبار، معادل وجود البشرط مقسمی است یعنی ذهنیت یا خارجیت یا حقیقی و

تواند تعینات  می اعتباری بودن در مصداق آن لحاظ و شرط نشده است و بدین سبب
گوناگون و اقسام مختلف داشته باشد. وجود در دو حالت به مصداقی خاص اشاره نمی 
کند یک حالت این است که مفهومی تهی باشد و حالت دیگر این است که مفهومی 

ق و شمول خود فرا گیرد. بر این اساس لبریز و پر باشد و همه چیز را در سیطره صد
رد زیرا هیچ واقعیت و تواند اقسام مفاهیم حقیقی و اعتباری را در بر بگی می وجود

تواند بدون وجود و تحقق در ذهن یا خارج از ذهن لحاظ گردد. مفهوم  حقیقتی نمی
اما  وجود به لحاظ مفهومی و به اعتبار مفهوم بودن اگر چه در عرض دیگر مفاهیم است
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از لحاظ دایره صدق و شمول مترادف واقعیت است و هیچ مفهوم هم عرضی ندارد. 
 ]89- 64، 8 :ـ [نکگیرد.  می بنابراین مفهوم وجود به عنوان مقسم تقسیمات مفاهیم قرار

توان اقسام مفهوم وجود را ابتدا به دو دسته اصلی مفاهیم حقیقی و  می بر این اساس
توان  می در ذیل آنها تقسیمات دیگر را بیان نمود. بنابرایناعتباری تقسیم کرد و سپس 

 تقسیم را به گونه زیر سامان داد:
  

  مفاهیم حقیقی  .1. 5
؛ در اینجا مطابقت مفاهیم اند خارجعالم بیانگر واقعیتی در  اند که ی حقیقی، مفاهیمیمفاهیم

طابقت با عالم با عالم خارج و بحث صدق و کذب آنها قابل طرح است یعنی در صورت م
باشند. مفاهیم حقیقی خود به دو دسته اصلی  خارج صادق و در غیر این صورت کاذب می

شوند: یک دسته مفاهیم دارای واقعیت مستقل در عالم خارج و دسته دیگر دارای  تقسیم می
 گیرد: واقعیت مستقل در خارج نیستند؛ بر این اساس دو دسته مفاهیم شکل می

؛ در برابر این مفاهیم، اند ارای واقعیت و مابازاء مستقل در خارجالف: مفاهیمی که د
گیرد. مفاهیم دارای مابازاء مستقل در خارج  می موجودات مستقل و محقق خارجی قرار

  شوند: می نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم
ان، : انسمانند اند دسته اول: مفاهیمی که دارای واقعیت و مابأزای مادی در عالم خارج

  درخت و اسب و ...
مانند  اند دسته دوم: مفاهیمی که دارای واقعیت و مابأزای غیر مادی در عالم خارج

  مفهوم خدا و عقول و مالئکه
ب: مفاهیم حقیقی که دارای واقعیت و مابازاء مستقل در خارج نیستند. این مفاهیم 

ستقل. این مفاهیم، در خارج واقعیت دارند اما نه به نحو واقعیتی م اند چون حقیقی
مانند علت و معلول و امکان و ... مفهوم عدم نیز  اند بیانگر نسبت و رابطه در عالم خارج

آید. درباره اینکه مفهوم عدم چگونه  می گیرد چون با سنجش به دست می در اینجا قرار
در باب اینکه مفهوم عدم مابازای  ]89- 64صص، 8 :ـ نک[ آید اختالف است می به دست

تقل خارجی ندارد مورد اجماع است اما باید دانست که منشاء انتزاع دارد که با مس
آید. واقعیت غیر مستقل داشتن مفهوم  می مقایسه و نسبت سنجی امور وجودی به دست

آید و اعتباری نیست. هنگامی  می عدم یعنی با مقایسه در امور وجودی و واقعی به دست
یعنی واقعا در عالم خارج،  اند یستند و دارای عدمگوییم دانشجویان در کالس ن می که
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مصداق عدم است و یا اینکه در هنگام شب گفته شود  ،خالی بودن کالس از دانشجو
خورشید نیست و معدوم است یعنی در عالم خارج به هنگام شب، نبود خورشید سبب 

د خورشید انتزاع مفهوم عدم شده است و چنین نیست که ذهن از پیش خود بتواند بگوی
در شب است و ...بر این اساس مفهوم عدم چون بر اساس مقایسه و حاالت امور وجودی 

آید به اعتبار وضعیت وجودی انتزاع خود ریشه در واقعیت دارد و  می و واقعی به دست
  اعتباری نیست اما مصداق و مابازای وجودی مستقل نیز ندارد.

 
   مفاهیم اعتباری. 1. 5

د زیرا خارج نیستن عالم بیانگر واقعیتی درشود که  می گفته یمفاهیمه مفاهیم اعتباری ب
در برابر این مفاهیم، حقیقت و واقعیت خارجی وجود ندارد پس مسئله مطابقت آنها بر 
عالم خارج و بحث صدق و کذب درباره آنها منتفی است. مفاهیم اعتباری که فاعل 

  تقسیم است:سازد خود به دو دسته قابل  می شناسا آنها را
دسته اول: مفاهیم مفید: مفاهیمی که در جهت زندگی و زیستن بهتر در جهان به 

شوند. در اینجا به اعتبار نیازهای زندگی و زیستن در عالم،  می اعتبارات مختلفی وضع
توان آنها را به  بندی می تقسیمی مختلفی بیان کرد. در یک ها بندی تقسیماحتماال بتوان 

  رد:سه دسته بخش ک
الف. مفاهیمی که مدیریت کننده احساسات و عواطف و آرزوها هستند. این مفاهیم 

روند: مانند ماه زیبای آسمانی در  می در داستان نویسی و رمان نویسی و شعر و ... به کار
  وصف معشوق؛ سیمرغ و ...

  ..مانند: رئیس ، قانون و دولت و . اند کننده امور اجتماعی ب. مفاهیمی که مدیریت
ی مختلف ها مانند: مفاهیم دستگاه اند کننده فکر و سیر تفکر مفاهیمی که مدیریت ج.

بر همین اساس امروزه سخن از دستگاههای مختلف منطقی منطقی، مفاهیم ریاضی و...؛ 
  ی  مختلف در میان است. ها و سخن از ریاضیات با اصول موضوعه
غو و بیهوده هستند و جزو اباطیل و گونه مفاهیم ل دسته دوم: مفاهیم غیر مفید: این

اسب بالدار انسان نمای "آیند مانند: مفهوم  می معنا به حساب بیاستفاده و  بیامور 
  که کاربردی ندارد. "ای مربع آسمانی شاخ دار دایره

تقسیمات باال به صورت دو وجهی بیان شد تا به گونه ای حصر عقلی آنها برجسته 
وان به گونه دیگری و با عناوین جداگانه مطرح نمود. بر این ت می شود. تقسیمات باال را

ی باال را در اقسام مختلف زیر دسته بندی نمود و بیان ها بندی تقسیمتوان  می اساس
  شوند: می کرد مفاهیم کلی چنین تقسیم
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گیرد  می مفاهیم مادی: منظور مفاهیمی است که در برابر آنها واقعیت مادی قرار ـ1
  شود: مانند درخت و کوه و انسان و ... می مادی انتزاع و از موجودات

مفاهیم مجرد: مفاهیمی که مصداق مادی ندارند اما مصداق مستقل و مابازای  ـ2
توان به مفاهیم قدسی مانند خدا و  می غیر مادی دارند. از مهمترین مصادیق این مفاهیم

  فرشتگان اشاره نمود.
ت که بیانگر نسبت در عالم خارج و واقعیات مفاهیم نسبی: منظور مفاهیمی اسـ 3

آیند و مالک تشخیص  می . با تحلیل و سنجش میان واقعیات خارجی به دستاند خارجی
آنها این است که فردی جدید یا واقعیتی مستقل به عدد و تعداد موجودات مادی یا 

آنها، کنند اما آنها را به سبب وجوه و حیثیات خارجی ملحوظ در  مجرد اضافه نمی
  کنند مانند : علت، معلول، امکان و ... می متصف به این مفاهیم

و  اند مفاهیم تخیلی: مقصود مفاهیمی است که از عالم خارج از ذهن انتزاع نشده ـ4
کننده  یشتر مدیریتآیند. ب می کردن مفاهیم موجود در ذهن به وجود با ترکیب

کند و  می اسا آنها را جعل و وضعاحساسات و عواطف و آرزوها و ... هستند. فاعل شن
 بیشتر در داستان نویسی و شعر و ... کاربرد دارند مانند: سیمرغ

کند برای  می مفاهیم حقوقی: مفاهیمی که فاعل شناسا آنها را جعل و وضع ـ5
حقوق عمومی  مدیریت بهتر امور اجتماعی چه در عرصه حقوق خصوصی و چه در عرصه

  دادگاه قانون و ... دولت، قاضی، پلیس و :مانند
کننده سیر تفکر و سامان بخش  ری: مقصود مفاهیمی است که مدیریتمفاهیم فکـ 6

ی مختلف منطقی و علوم ریاضی که با مبانی و ها به آن هستند: مانند مفاهیم و دستگاه
 .اند ی گوناگونی طرح ریزی شدهها اصول موضوعه

اهیم تخیلی و مفاهیم حقوقی و چنانکه پیشتر اشاره شد مفاهیم اعتباری یعنی مف
مفاهیم فکری بسته به مفید بودن و کارآیی بهتر ممکن است تغییر کنند. صدق و کذب 
به معنای مطابقت یا عدم مطابقت با واقعیت خارجی در اینجا معنایی ندارد. انسجام در 

 تر بودن در آنها مورد نظر است.آنها و کارایی و مفید یها مولفه
  

    . نتیجه6
رسد تقسیم معقوالت به سه دسته معقوالت اولی و معقوالت ثانی فلسفی و  می نظر به

منطقی دچار ابهاماتی باشد و همه واقعیات مورد نظر متفکرین مسلمان را به خوبی در 
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آید مفهوم خدا معقول ثانی  می بر نگیرد. با توجه به تقسیم مشهور معقوالت الزم 
ک واقعیت خارجی در کنار دیگر واقعیتها نیست و فلسفی باشد و معقول ثانی فلسفی ی

مابازای مستقل ندارد؛ بنا بر اصالت وجود معقول اول بودن مفاهیم ماهوی با مشکل 
شود و همچنین معقول ثانی منطقی نیز با توجه به ارتباط آن با نگاه ماهوی  می روبرو

جدیدی  بندی تقسیمن گردد. راه برون رفت از این اشکاالت بیا می ارسطویی دچار ابهام
گیرد و  می مفهوم وجود در مقسم مفاهیم قرار بندی تقسیماز مفاهیم کلی است. در این 

 جزو اقسام قرار نمی گیرد. در نهایت مفاهیم به مفاهیم حقیقی و اعتباری تقسیم
شوند و مفاهیم  می گردند و مفاهیم حقیقی به مفاهیم مادی، مجرد و نسبی تقسیم می

  شوند.  می به مفاهیم تخیلی، حقوقی و فکری بخش اعتباری نیز
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