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Abstract
The present article tries to provide a new classification of intelligibles
(primary and secondary intelligibles) in Avicenna’s philosophical system
and tries to show the real place of philosophical concepts like existence,
unity, necessity and etc. in his thought based on this classification. In current
scholarship the intelligibles are divided into primary and secondary
intelligibles. The second intelligibles are divided into philosophical and
logical. This division is widely accepted after Nasir al-Din Tusi. In current
scholarship usually this theory is attributed to Avicenna as if he also divided
the second intelligibles into philosophical and logical intelligibles. The
present research tries to show that Avicenna does not consider the
philosophical concepts as second intelligibles but more primary than any
other primary concepts. According to him, among the concepts there must be
primary concepts on which all other concepts rely. These concepts are
present in the mind from childhood and in the level of the intellect in habitu
(al-‘aql bi’l malakah). So the first intelligibles, for Avicenna, are divided
into two categories: the essential ones or the intelligibles from quiddities and
the philosophical ones like existence, unity and necessity which are present
for us primarily. The second intelligibles for Avicenna are just logical ones.

Keywords: Primary Intelligibles, Secondary Intelligibles, Philosophical
Second Intelligibles, Logical Second Intelligibles, Avicenna.
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چکیده
مقالۀ حاضر به ارائۀ تقسیمبندی جديدی از معقوالت اولی و معقوالت ثانی در نظام فلسفی ابن سینا
میپردازد و میکوشد بر اساس اين تقسیمبندی جديد ،جايگاه واقعی مفاهیم فلسفی را در نظام فلسفی
ابن سینا نشان دهد .در ديدگاه رايج که به ابن سینا هم نسبت داده میشود ،معقوالت به دو دستۀ کلی
معقوالت اولی و معقوالت ثانی تقسیم میشوند؛ که معقوالت ثانی نیز خود به دو دستۀ معقوالت ثانی
منطقی و معقوالت ثانی فلسفی تقسیم میشوند .در اين مقاله بر اساس استدالالتی که همگی در آثار
ابن سینا ريشه دارند ،نشان داده میشود که او در نظام فلسفی عقلگرايانۀ خود ،نهتنها مفاهیم فلسفی را
معقول ثانی نمیداند ،بلکه اولیتر از هر مفهوم اولی میداند .ابن سینا با پذيرش درک اولیّات در مرتبۀ
عقل بالملکه ،نیاز به مفاهیم پايه و اولیه  ،درک مفهوم وجود توسط انسان معلق و نیاز به مفهوم وجود
برای درک مفاهیم ،نشان میدهد که مفاهیم فلسفی را معقول اول میداند؛ بنابراين ،معقوالت اولی از
منظر ابن سینا به دو دسته تقسیم میشود :معقوالت ماهوی و معقوالت فلسفی؛ اما معقوالت ثانی برای
ابن سینا تنها مفاهیم منطقی را شامل میشوند .صراحت و ساختار مباحث ابن سینا به گونهای است که
اشکاالتی همچون بديهیبودن مفاهیم فلسفی و نه اولیبودن آنها و نیز اولیدانستن مفاهیم فلسفی
توسط متأخران ،خوانش ارائهشده در اين مقاله را تضعیف نخواهد کرد.
واژههای کلیدی :معقوالت اولی ،معقوالت ثانی ،معقوالت ثانی فلسفی ،معقوالت ثانی منطقی ،ابن
سینا.
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 .1مقدمه
معقول نزد ابن سینا معنی و مفهومی مجرد از ماده است .ابن سینا دربارۀ سازوکار
دستیابی به برخی معقوالت به تجريد اعتقاد دارد .در اين موارد ،در مرحلۀ اول ،شیء
ادراکشده از ماده جدا میشود ،سپس عوارض محسوسات جدا شده و در نهايت عقل،
ماهیت را از همۀ اضافات جدا میسازد و معنای کلی آن را ادراک میکند (ابن سینا،
.)103 :1363
هرچند ابن سینا در نظريۀ تجريد و انتزاع ،تحت تاثیر ارسطو بوده است ،ولی ديدگاه
او با ارسطو تفاوت دارد؛ به اين صورت که وی برخالف ارسطو معتقد نیست که همۀ
علوم برگرفته از محسوسات است .او معتقد بود که معارفی وجود دارد که خودبهخود
برای عقل حاضر است .به نظر ابن سینا مفاهیم فلسفی مانند وجود ،ضرورت ،وحدت،
کثرت ،امکان ،علت ،معلول ،تقدم و تأخر ،از همین سنخ است.
در تقسیمبندی رايج که بعد از خواجهنصیر در تاريخ فلسفۀ اسالمیپذيرفته شد،
معقوالت به اولی و ثانی و معقوالت ثانی به فلسفی و منطقی تقسیم میشود؛ اين
تقسیمی است که در تحقیقات موجود دربارۀ تقسیم معقوالت ،به ابن سینا هم نسبت
داده میشود؛ بهطوری که گويی او نیز معقوالت ثانی را به فلسفی و منطقی تقسیم کرده
است و مفاهیم فلسفی را در زمرۀ معقوالت ثانی میشمرد (سالم11 :1394 ،؛ احمدی سعدی،
 .)66-51 :13۸5گاهی هم گفته شده است که ابن سینا جايگاه خاصی برای معقوالت ثانی
فلسفی قائل نشده است (اسماعیلی ،)22 :13۸9 ،و يا اينکه ديدگاه ابن سینا دربارۀ معقوالت
ثانیۀ فلسفی روشن نیست و بهآسانی نمیتوان گفت که اساساً وی مفاهیم فلسفی را به
عنوان قسم سوم در کنار معقوالت اولی و ثانیه میپذيرد (فنايی اشکوری.)34-33 :13۸7 ،
گاهی هم اين نقد پیش آمده است که ابن سینا چرا با آنکه از معقوالت ثانیۀ منطقی
سخن گفته است ،مفاهیم فلسفی را با عنوان معقوالت ثانیۀ فلسفی مطرح نکرده است؟
(يزدانپناه.)22۸ :1391 ،
در اين مقاله میکوشیم ديدگاه واقعی ابن سینا را دربارۀ جايگاه مفاهیم فلسفی
تبیین کنیم و با استدالالتی نشان دهیم که اين دسته از مفاهیم برای ابن سینا معقول
ثانی نیستند ،بلکه معقول اولی و حتی اولیتر از هر مفهومی هستند .در ادامه ،پس از
آنکه ديدگاه رايج دربارۀ اقسام معقوالت توضیح داده شد ،به پیشینۀ تحقیق خواهیم
پرداخت که در آن عموماً همین ديدگاه رايج به ابن سینا نسبت داده میشود و تصور
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شده است که ابن سینا نیز مفاهیم فلسفی را جزو معقوالت ثانی فلسفی میدانسته و يا
ابن سینا در تقسیم خود از معقوالت به غفلت از مفاهیم فلسفی متهم شده است .در
نهايت با ذکر داليلی ديدگاه حقیقی ابن سینا را دربارۀ اقسام معقوالت و جايگاه
معقوالت فلسفی نشان خواهیم داد.
 .2دیدگاه رایج دربارۀ اقسام معقوالت
تقسیم معقوالت به اولی و ثانی و تقسیم معقوالت ثانی به فلسفی و منطقی ،تقسیمی
است که بعد از خواجه نصیر در تاريخ فلسفه اسالمی پذيرفته و تثبیت شد (طوسی:1407 ،
 )121-110و در حکمت متعالیه نیز وجود دارد (الهیجی ،بیتا .)262/2 :در دورۀ معاصر،
عالمه طباطبايی ،مطهری و مصباح يزدی نیز قايل به اين تقسیمبندی مرسوماند.
شايان توجه است که تقسیم معقوالت به اولی و ثانی در آثار فارابی ريشه دارد .او
میگويد نخستین معقولی که به وجود میآيد ،معقولی است که از امر محسوس گرفته
شده است؛ و بر آن معقوالت لواحقی عارض خواهد شد که بعضی از آنها جنس و بعضی
نوع است؛ به اين لواحق «معقوالت ثانیه» گفته میشود؛ به عبارت ديگر ،دربارۀ مفاهیم
ماهوی دو جنبه میتوان در نظر گرفت :يکی صورتهای ذهنی که موجود در نفس
میشوند و دومی ،لفظهايی که بر اين مقوالت و مفاهیم ماهوی داللت میکند؛ اينها
«مفاهیم منطقی» نامیده میشوند؛ بنابراين ،به نظر میرسد فارابی تنها مفاهیم منطقی
را معقوالت ثانی میداند (فارابی.)66-64 :19۸6 ،
بهمنیار نخستین کسی بود که صريحاً مفاهیم فلسفی مانند شیء و ذات و وجود را
در زمرۀ معقوالت ثانیه قرار داد ( .)2۸۸-2۸3 :1375به تبع او شهابالدين سهروردی و
خواجه نصیرالدين طوسی اين بحث را گسترش دادهاند .سهروردی معتقد است حیثیت
برخی از مفاهیم ،حیثیت عدم ترتب آثار خارجی است؛ نظیر مفهوم وجود و صفات
حقیقی وجود ،از قبیل وحدت و وجوب؛ اينها در خارج وجود ندارند و مفاهیم
اعتباریاند (سهروردی .)347-344 :1372 ،خواجه نصیرالدين طوسی هم در تجريداالعتقاد
به شمردن معقوالت پرداخته و وجود و عدم ،جهات آن ،وجوب و امکان ،امتناع و ماهیت
و کلیت و جزئیت و ذاتیات و عرضیت و جنسیت و فعلیت و نوعیت و شیئیت و علیت و
معلولیت و کثرت و وحدت ،جوهر ،عرض ،اضافه ،جنس و فصل و نوع را معقول ثانی
دانسته است (.)116 :1407
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از نظر مالصدرا میان معقوالت ثانی فلسفی و معقوالت ثانی منطقی تمايز وجود دارد؛
معقوالت ثانی فلسفی انتزاعیاتی چون نسب و اضافات و مفاهیم مصدری و لوازم ماهیات
را دربرمیگیرد ( .)332/1 :136۸او معقوالت ثانی منطق را مفاهیمی میداند که در خارج
صورتی نداشته و موضوعاتشان در ذهن جای دارد .مالصدرا دربارۀ مفاهیم فلسفی
میگويد اين معقوالت اوصاف ذهنیاند و صورتی در خارج برای آنها نیست؛ اما
موجودات و اشیا بیرون از ذهن به آن متصف میشوند (همان.)1۸0 :
عالمه طباطبايی دربارۀ مفاهیم فلسفی بر اين حقیقت تأکید دارد که ذهن معانی را
از حالت حرفی به اسمی میآورد و بنابراين ،اين دسته از معقوالت را در مرتبۀ ثانی
میسازد ( .)147 :1416از نظر ايشان معقوالت يا حقیقی و ماهویاند يا اعتباری و
غیرماهوی؛ معقوالت اعتباری هم تقسیم میشود به اعتباری که اعم است و اعتباری که
اخص است و اعتباری که اخص است به اجتماعی و عملی و اعتباری که اعم است نیز به
منطقی و فلسفی تقسیم میيابند .معقوالت ثانیه از مفاهیم اعتباری هستند (طباطبايی،
.)217 ،194 ،20/1 :1364
در اين تقسیمبندی رايج ،معقول اولی ،همان مفاهیم ماهوی است که بر چیستی
اشیا داللت میکند .معقوالت اولی نشانگر چیستی امور شخصی خارجی و حدود و رسوم
و تمايزات اصلی آنهاست .بدين ترتیب ،هريک از مفاهیم متعلق به معقوالت اولی ،به
نوعی خاص از موجودات متعلقاند و از اينرو ،با متعددشدن معقوالت اولی ،وجود متعدد
میشود .غالباً معقوالت اولی در حس ريشه دارند؛ البته مواردی هست که در حس ريشه
ندارد؛ يعنی اگر ماهیتی غیرمادی باشد ،مثل عقول ،به تجريد و انتزاع از ماده نیاز ندارد
(مصباح يزدی17۸/1 :1366 ،؛ مطهری 31۸-301/5 :1375 ،و فنايی اشکوری.)15 :13۸5 ،
معقوالت ثانی معقوالتی هستند که خود از معقوالت ديگری اخذ شدهاند؛ اما
معقوالت اولی از معقوالت ديگری اخذ نشدهاند ،هرچند ممکن است از محسوسات يا
متخیالت گرفته شده باشند.
در اين تقسیمبندی رايج ،معقوالت ثانی به دو دستۀ فلسفی و منطقی تقسیم
میشوند .معقوالت ثانیۀ فلسفی به رغم حکايت از امور خارجی ،برخالف معقوالت اولی،
از حدود ماهوی بازگويی نمیکنند .اين معقوالت ظاهراً بدون واسطه با دادههای حواس
ظاهری در ارتباط نیستند و راه رسیدن آنها از اين طريق نیست؛ از اينرو ،ادراک آنها
تا رسیدن به آن توانايی تحلیل عقالنی ،ناآگاهانه است و شناخت آگاهانه و تفصیلی
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آنها ،به عملکرد عقلی بستگی دارد (مصباح يزدی17۸-177/1 :1366 ،؛ فنايی اشکوری:13۸7 ،

 .)16اين مفاهیم بیشتر جنبۀ وصفی دارند و احکام هستی را نمايان میسازند؛ از اينرو،
تقسیم خارجی موجودات را موجب نمیشوند و به نوع خاصی از آنها اختصاص ندارند؛
پس نمیتوان گفت تعدد اين مفاهیم ،موجب تعدد و اختالف وجود خارجی میشود؛
مفاهیم فراگیری مثل وجود ،وحدت ،تشخص ،شیء و عدم؛ و مفاهیم غیرفراگیری چون
وحدت و کثرت ،علت و معلول ،امکان و وجوب ،حدوث و قدم و غیره (مصباح يزدی:1366 ،
342-320/1؛ مطهری.)27۸-272 :1375 ،
دستۀ سوم از معقوالت ،معقول ثانی منطقی است که برخالف دو قسم ديگر ،از
امورخارجی بازگويی نمیکنند و تنها معقوالت در ذهن ،از حیث ذهنی ،مصداق
آنهاست .اين معقوالت دارای افراد جزئی و خارجی نیستند و چون سابقۀ حسی ندارند،
ادراک آن ها نیازمند اعمال تفکر و تأمل عقلی است (فنايی اشکوری 16 :13۸7 ،و مصباح
يزدی.)177/1 :1366 ،
عروض و اتصاف معقوالت اولی خارجی است .عروض معقوالت ثانی فلسفی ،ذهنی
است ،ولی اتصاف آن مثل معقوالت اولی ،خارجی است؛ و در مورد قسم سوم که
معقوالت ثانی منطقی است ،عروض و اتصاف هر دو ذهنیاند (مطهری279-277/1 :1375 ،
و مصباح يزدی.)177-176/1 :1366 ،
 .3انتساب دیدگاه رایج دربارۀ معقوالت به ابن سینا در تحقیقات موجود
به نظر میرسد اين ديدگاه رايج که معقوالت ثانی به منطقی و فلسفی تقسیم میشود،
به ابن سینا هم نسبت داده میشود .برخی محققان در ضمن آثار خود به ديدگاههای
ابن سینا هم پرداختهاند؛ اما در گزارش ديدگاه ابن سینا در باب معقوالت ،گزارش کامل
و جامعی ارائه نکردهاند ،بلکه برای نمونه ،تنها به بیان تصريحات وی دربارۀ معقوالت
ثانی منطقی اکتفا کردهاند .در اين آثار ،تکلیف مفاهیم فلسفی روشن نشده است که آيا
ابن سینا اينها را معقول اولی میداند يا ثانی و اگر ثانی میداند ،فلسفی میداند يا
منطقی .از نظر اين دسته از گزارشها ،يا منبع روشنی دربارۀ معقوالت فلسفی از ديدگاه
ابن سینا وجود ندارد و يا پاسخ اين مسئله برايشان روشن نشده است .حتی برخی ابن
سینا را به کمتوجهی متهم و او را سرزنش میکنند که چرا دربارۀ معقوالت ثانی فلسفی
سخن نگفته است.
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فنايی اشکوری میگو يد تفکیک میان معقوالت اولی و ثانی از ابن سینا شروع
میشود؛ ولی اين تفکیک تا زمان خواجه فقط به معنای منطقی آن مورد نظر بوده است
که خواجه آن را به معنای فلسفی هم به کار میبرد (فنايی اشکوری .)1۸ :13۸7 ،اشکوری
همچنین در نسبتی کلی ،پذيرش معقوالت ثانی فلسفی را بهيکسان به همۀ فیلسوفان
مسلمان نسبت میدهد و معتقد است فالسفۀ اسالمی مفاهیم فلسفی را در مرتبۀ ثانی
تعقل به حساب میآورند (همان .)52 :او در نسبتدادن اين مطلب ،میان ابن سینا و
ديگر فالسفه تفکیک قائل نمیشود .مسعود امید تصريح میکند که ابن سینا معقوالت
منطقی را معقول ثانی میدانسته است ()50 :13۸0؛ اما او دربارۀ معقوالت فلسفی هیچ
نظری نمیدهد که اين دسته از معقوالت در ديدگاه ابن سینا از چه جايگاهی برخوردار
است .علی فتحی اشاره میکند که قبل از سهروردی و خواجهنصیرالدين فقط معقول
ثانی منطقی مطرح بوده است ( .)2 :13۸7از اين عبارت چنین برمیآيد که قبل از ايشان
مفاهیم فلسفی هنوز به عنوان معقول ثانی به رسمیت شناخته نشده بودند و گويی هنوز
کسی به اين تشخیص نرسیده بود که مفاهیم فلسفی را بايد در معقوالت ثانی قرار داد.
يداهلل يزدانپناه میگويد بهتر است بگويیم ابن سینا نظری دربارۀ معقوالت ثانیه ابراز
نداشته است ( .)22۸ :1391جالل حیدری در پاياننامۀ خود دربارۀ تقسیمبندی معقوالت
به دو قسم اولی و ثانی اشاره و بیان میکند که ابن سینا بین معقوالت ثانیه تمايز قائل
بوده است .با اين حال ،ادعا میکند که چون در آن زمان اصطالح معقول ثانی فلسفی
مطرح نشده بود ،ابن سینا از اين اصطالح استفاده نکرده است ( .)201 :1375حسین
صفیالدين اشاره میکند که ابن سینا نخستین کسی است که از اصطالح معقول اول و
ثانی استفاده کرده است .وی در کتاب الهیات شفا بعد از اينکه موضوع علوم طبیعی و
رياضی را تعیین میکند ،بر اين اعتقاد است که موضوع علم منطق معقوالت ثانیه است
که از معقوالت اولی گرفته میشود؛ به صورتی که با استناد به معقوالت اولی ،معنی
مجهول ديگری معلوم میشود .او در ادامه میگويد ابن سینا به معقوالت ثانی فلسفی
اشاره نمیکند (صفیالدين .)94-91 :13۸5 ،مسعود اسماعیلی با لحنی عتابآلود ابن سینا
را متهم میکند که چون برای معقوالت ثانی فلسفی ارزش قائل نشده و در دستهبندی
معقوالت به آنها اشاره نکرده ،فیلسوفان بعدی را به اشتباه انداخته است (.)23-22 :13۸9
در اين بین ،حتی برخی افراد صريحاً اين نظريۀ رايج را به ابن سینا نسبت دادهاند
که وی مفاهیم فلسفی را در ضمن معقوالت ثانی دستهبندی کرده است .عباس احمدی
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سعدی ادعا میکند که معقوالت ثانیۀ فلسفی را نخستینبار ابن سینا به دايرۀ
اصطالحات فلسفی مسلمانان وارد کرده است ( .)6 :1376وی همچنین معتقد است علت
اينکه ابن سینا از معقوالت ثانیۀ منطقی نام برده ،ولی از معقوالت ثانی فلسفی سخنی
نگفته ،اين است که در زمان وی اين تقسیمبندی وجود نداشته است و برای او معقوالت
ثانی يکسان بوده و از اينرو ،مفاهیمی چون کلی و جزئی را در کنار وحدت و کثرت
آورده است (احمدی سعدی .)59 :13۸5 ،همچنین مريم سالم در مورد نظر ابن سینا دربارۀ
مفهوم علیت گفته است که ابن سینا اين مفهوم را از معقوالت ثانیۀ فلسفی محسوب
میکند ( .)5 :1394رضا اکبريان و حسین زمانیها دربارۀ معرفت معتقدند که ابن سینا
مفاهیم وجودی را به عنوان معقوالت ثانی فلسفی به شمار آورده است (.)2۸-27 :13۸5
 .4دیدگاه ابن سینا دربارۀ معقوالت فلسفی
پس از بیان ديدگاه رايج دربارۀ تقسیم معقوالت به معقوالت اولی و ثانیه و تقسیم
معقوالت ثانی به منطقی و فلسفی و پس از بیان گزارشهايی که نسبت اشتباه به ابن
سینا در باب معقوالت دادهاند ،در اين قسمت میکوشیم با ارائۀ استداللهايی ديدگاه
حقیقی ابن سینا را دربارۀ معقوالت بیان کنیم .اين استداللها نشان خواهند داد که
ديدگاه ابن سینا دربارۀ معقوالت با نظريۀ رايج تفاوت جدی دارد؛ بهطوری که ابن سینا
اساساً مفاهیم فلسفی را معقول ثانی نمیداند .در اين قسمت نشان میدهیم که ابن
سینا همۀ معقوالت را به دو دستۀ اولی و ثانی تقسیم میکند؛ اما از نظر او معقوالت
ثانی تنها در مفاهیم منطقی منحصرند و مفاهیم فلسفی در کنار مفاهیم ماهوی از
معقوالت اولی به شمار میروند.
اما پیش از بیان استداللها ،تذکر دو مطلب اهمیت دارد :نخست آنکه بايد به دقت
میان مفهوم معقول اولی و مفهوم ماهوی تفکیک قائل شد و نبايد در دام يکیانگاشتن
معقول اولی و مفهوم ماهوی افتاد؛ دوم آنکه بحث از معقول اولی و ثانی به مسئلۀ بديهی
و ضروریبودن مفاهیم مربوط نمیشود ،بلکه بحثی دربارۀ سازوکار و مراحل درک
معقوالت است .مراد ما از معقول اولی ،آن مفهومی است که در مرحلۀ نخست ،تعقل
میش ود و مسبوق به هیچ معقول ديگری نیست و از هیچ معقول ديگری انتزاع نشده
است؛ از اينرو ،مفاهیم فلسفی مسلماً از نظر ابن سینا از اقسام معقوالت اولی قرار
میگیرند؛ زيرا همانگونه که در ادامه توضیح داده خواهد شد ،در مرتبۀ نخست ،تعقل
میشوند و مبنای تعقل ساير مفاهیم قرار میگیرند و اساساً شرط درک ساير معقوالتاند.
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 .1-4دلیل اول :درك مفاهیم فلسفی در مرتبۀ عقل بالملکه

اولین و شايد مهمترين دلیل ما بر معقول اولیبودن مفاهیم فلسفی ،درک اين مفاهیم
در مرتبۀ عقل بالملکه است .تذکر اين مطلب اهمیت دارد که بر اساس تعريف ،معقول
اولی مفهومی است که در مرتبۀ نخست تعقل میش ود و از معقوالت ديگری اخذ نشده
است؛ از اينرو ،درک مفاهیم فلسفی در مرتبۀ عقل بالملکه که اولین معقوالت را درک
میکند ،اهمیت میيابد .ابن سینا تصريح میکند که عقل بالملکه اولیّات را درک
میکند .گويی ابن سینا اولیّات را ذاتی نفس میداند که از قبل و پیش از ادراک هر
مفهوم ديگری در او موجود است .او همچنین تأکید میکند که معقوالت در مرتبۀ عقل
بالملکه بی واسطه و بی کسباند ( .)9۸-99 :1363وی همچنین ضمن بحث از عقل
هیوالنی و بالملکه ،از معقوالت اولی ياد میکند و میگويد با استفاده از اين معقوالت به
معقوالت ثانی میرسیم (ابن سینا .)۸5 :1375 ،وی معتقد است انسان تصورات کلی اولی را
از عقل مفارق دريافت میکند و در اين دريافت به قوۀ خیال هم نیاز ندارد (.)۸۸ :1371
بر اساس اين استدالل هر آنچه در مرتبۀ عقل بالملکه قرار دارد ،در مرتبۀ اولِ درک
عقلی است و پیش از هر ادراک عقلی ديگری است .اکنون که ابن سینا تصريح میکند
جايگاه معقوالت اولی در عقل بالملکه است ،معلوم میشود اين مفاهیم پیش از ادراک
ساير مفاهیم درک میشوند و به هیچ وجه نمیتوانند ثانی باشند و حتماً معقول اولی
هستند.
ابن سینا در هرکجا که مراتب عقلی را توضیح میدهد ،بیان میکند که در مرتبۀ
عقل بالملکه مايه و مواد تعقل ،يعنی مفاهیم و گزارههای اولی ادراک میشوند .از
همینجا معلوم میشود که اين مفاهیم نمیتوانند معقول ثانی باشند؛ زيرا خود ،مقدمۀ
همۀ ادراکات بعدی هستند؛ توضیح آنکه ابن سینا عقل نظری را شامل چهار مرتبه
میداند که عبارت است از :عقل هیوالنی ،عقل بالملکه ،عقل بالفعل و عقل مستفاد .عقل
هیوالنی مرتبۀ نخست تعقل است که هنوز هیچگونه شکل و نقشی نگرفته است؛ اما
مستعد پذيرش صورتهای عقلی و معقولهاست؛ دومین مرتبه از مراتب عقل نظری،
عقل بالملکه است که نفس ناطقه شروع به درک معقوالت اولی میکند .معقوالت اولی
مفاهیم و گزارههايی پايه هستند که با کمک اينها ساير تصورات و تصديقات درک
میشود؛ سومین مرتبه از مراتب عقل نظری ،عقل بالفعل نامیده میشود .در اين مرتبه از
عقل ،انسان با توجه به معقوالت اولیۀ خود ،به درک معقوالت ثانی نائل میشود؛
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چهارمین مرتبۀ عقل نظری ،عقل بالمستفاد است که در اين مرحله ،نفس حقیقتاً
معقوالت را استفاده و مشاهده میکند.
اکنون اهمیت حضور اولیّات در عقل بالملکه روشن میشود؛ چراکه معقوالت در اين
عقل پیش از بالفعلشدنِ معقوالت ديگر است .ابن سینا تصريح میکند که در عقل
بالملکه معقوالت اولی هستند ( .)335-334 :1379ممکن است در اينجا اين اشکال مطرح
شود که اولیبودن به معنای بديهیبودن است ،نه نخستینبودن؛ اما هرچند اولیبودن
هیچ منافاتی با بديهیبودن ندارد ،همانگونه که بر اساس اين استدالل مشاهده میشود،
بر اساس تعقل در مرتبۀ عقل بالملکه ترديدی باقی نمیماند که نامگذاری اولی و ثانی
در اينجا براساس درجه و مرتبۀ معقولیت است و نه بديهی يا نظریبودن.
 .2-4دلیل دوم :درك وجود توسط انسان معلق

برهان انسان معلق را میتوان در آثار متعددی از ابن سینا يافت .اين برهان ،همزمان
وجود نفس و معرفت بی واسطۀ نفس را به خود اثبات میکند .بر اساس اين استدالل،
اگر انسان فرض کند که ناگهانی خلق شود؛ بهطوری که هیچ تجربۀ قبلی نداشته و در
همان حال نیز هیچ حس و ادراکی نداشته باشد و حتی بدن خود را هم درک نکند ،با
اين حال ،وجودش را درمیيابد (ابن سینا 127 :13۸2 ،و  .)۸0 :1375میتوان گفت چون
انسان بی واسطه وجود خود را درک میکند ،میتوان نتیجه گرفت وجود به خودی خود
برای انسان حاضر است و بنابراين ،جزو مفاهیم اولی است که بدون واسطه معقوالت
ديگری برای انسان درک میشود .ابن سینا همچنین اشاره میکند که علم انسان به
خود ،مانند اولیّات همواره برای انسان حاصل است ( .)212-211 :1391از طرف ديگر،
وقتی انسان چیزی را ادراک میکند ،پیش از آن ادراک ،خود را ادراک میکند (همان:
)439-441؛ بنابراين ،میتوان نتیجه گرفت که وجود جزو مفاهیمی است که بدون واسطه
و در مرحلۀ اول درک میشود ،نه در مرحلۀ ثانی و با استفاده از ساير ادراکات و
معقوالت.
در اينجا شايد اين اشکال مطرح شود که ممکن است لزوماً ادراک نفس توسط انسان
معلق ،يک درک مفهومی نباشد ،بلکه ادراکی حضوری و بی واسطه باشد و لذا نمیتوان
بر اساس آن بر اولیبودن مفهوم وجود استدالل کرد .در پاسخ میتوان گفت که در نظام
فلسفی مشائیِ ابن سینا ،اساساً ادرا ک حضوری و اشراقی جايگاهی ندارد و او صريحاً با
اين تعريف از علم مخالفت کرده است .برای وی معرفت ،حضور صورت شیء نزد مدرک
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است نه حضور خود شیء (ابن سینا .)۸2 :1375 ،برای ابن سینا معرفت يا حسی است يا
خیالی و يا عقلی .او هیچ نوع معرفت ديگری خارج از اين انواع را به رسمیت نمیشناسد.
معرفت عقلی در مورد نفس و دربارۀ عقلی الهی نیز اساساً مفهومی و ماهوی است و نه
حضوری و مشاهدهای .تأکید او بر ماهویبودن علم الهی به حدی است که متهم شده
1
است به اينکه علم الهی را علمی حصولی میداند (مالصدرا.)190-230 :136۸ ،
 .3-4دلیل سوم :عدم امکان تصور هیچ مفهومی بدون تصور وجود

نزد ابن سینا مفهومی چون وجود ،منشاء هر شرح و تعريفی است ()29 :1379؛ يعنی تا
وجود تصور نشود ،نمیتوان مفهوم ديگری را تصور کرد و در نتیجه ،هیچ گزاره و استداللی
هم شکل نخواهد گرفت و در نهايت هیچ شناختی حاصل نمیشود .ابن سینا در اين
بحث به يکسری مفاهیم پیشینی اشاره دارد که قبل از هرگونه معقول اواليی وجود
دارند و به خودی خود برای عقل روشن هستند (ابن سینا)221-220 :1363 ،؛ به بیان ديگر
مفاهیم فلسفی ،اولی و پیشینی هستند که به ارتسام اولیه در ذهن نقش بستهاند و در
اين ارتسام ،به اشیا اعرف از آنها نیاز نداريم .به نظر ابن سینا اولین امور در عمومیت
(اعم المفاهیم) وجود و وحدت هستند (همان )29-15 :و به دلیل اين اعمبودن ،سزاوارترين
اشیايی هستند که میتوانند به خودی خود و بی واسطه (بدون نیاز به مفهوم ديگر) تصور
شوند.
دربارۀ ساير مفاهیم فلسفی هم میتوان گفت که اينها لوازم وجودند و به تبع وجود
برای عقل روشناند .مفاهیم فلسفی برای ابن سینا نخستیناند و زمینۀ تعقل و پیدايش
بقیۀ معقوالتاند (ابراهیمی دينانی .)57 :1393 ،از اينجا معلوم میشود که وی پیش از
فعلیترسیدن عقل انسان و کسب معقوالت ماهوی ،به وجود يکسری معقوالت

به
پیشین اعتقاد دارد که به خودی خود برای عقل روشناند .اگر اين سخن درست باشد
که بدون تصور وجود هیچ مفهومی تصور نمیشود ،آنگاه حتماً بايد وجود ،معقول اولی
باشد؛ چراکه پیش از هر مفهوم ديگری تصور میشود و نمیتوان گفت که از مفهوم
ديگری گرفته شده است.
نکتهای که در اينجا بايد بدان توجه داشت ،آن است که در اينجا مراد از اين اولويت
نمیتواند صرف بداهت باشد .بديهی میتواند اولی نباشد؛ مانند مشهورات و مجربات که
با آنکه بديهیاند و برای تصديق به نظر نیاز ندارند ،ولی اولی نیستند و به مقدمات
ديگری احتیاج دارند؛ اما آنچه بر اساس اين استدالل معلوم میشود ،آن است که به
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مفاهیم اولیهای احتیاج داريم که به لحاظ سازوکار ادراک ،بايد پیش از ساير مفاهیم و
اولی باشند تا شرط ادراک آن مفاهیم واقع شوند؛ به عبارت ديگر ،تقدم اين مفاهیم بر
ساير مفاهیم ،تقدم شرط بر مشروط است.
 .4-4دلیل چهارم :اصرار ابن سینا بر معقول ثانیبودن صرفاً مفاهیم منطقی با وجود
شناخت هر سه نوع معقول

تقسیم معقوالت به معقوالت اولی و ثانی نزد ابن سینا موجود است و ابن سینا کامالً با
تفکیک میان مفاهیم ماهوی ،مفاهیم فلسفی و معقوالت ثانی منطقی آشنايی دارد.
اينگونه نیست که تصور معقول اولیبودن مفاهیم فلسفی برای ابن سینا ناشناخته باشد
يا از لوازم سخنان او باشد .ابن سینا در بحث از شمارش مبادی قیاسها به نحو عام،
مفاهیم فلسفی را در کنار مفاهیم ماهوی و معقوالت ثانی منطقی ذکر کرده است:
«والموجود و الشیء و العلة و المبدأ و الکلی و الجزئی و النهایة و ما اشبه ذلک کلها
خارجه عن االمور المحسوسة .بل حقائق النوعیات أيضا مثل حقیقة االنسان( ».ابن سینا،
)3۸ :1373؛ پس ابن سینا به همۀ مفاهیم توجه دارد و در يک مجموعه همه را نام میبرد.
با اين حال ،او تنها مفاهیم منطقی را معقول ثانی میداند .او صريحاً بیان میکند که
يک دسته مفاهیم وجود دارند که معقوالت ثانی منطقی هستند و به معقوالت اولی
مستندند (ابن سینا)10 :1404 ،؛ بنابراين ،او وقتی از معقول ثانی منطقی بحث میکند ،با
التفات به مفاهیم فلسفی است .از همینجا میتوان نتیجه گرفت که از ديد ابن سینا
معقول ثانی فقط منطقی بوده است و مفاهیم فلسفی از نظر او معقول ثانی نیستند.
 .5-4دلیل پنجم :نیاز به مفاهیم پایه و اولی

ابن سینا با اعتقاد به سنت علمشناسی ارسطويی معتقد است که در ساختار علوم فلسفی
بهطوری که در تحلیل ،همواره گزارههای
گزارهها در يک نظام طولی به هم وابستهاند؛ 
کمتر روشن بر گزارههای روشنتر متکی و مبتنیاند و از آنها استنتاج میشوند .بر اساس
اين فلسفه ،علم مبناگرايانه که در کتاب تحلیالت ثانیه مطرح شده است ،برای آنکه يک
علم يقینی باقی بماند و دچار تسلسل يا دور نشود همواره بايد گزارههای پايهای وجود
داشته باشند که خود به گزارههای ديگری متکی نباشند؛ از اينرو ،اين گزارهها بايد اولی
باشند و خودبهخود برای عقل حاضر باشند .حال ابن سینا اين اعتقاد ارسطويی دربارۀ
گزارهها را در فصل پنجم از مقالۀ نخست الهیات شفا به مفاهیم هم سرايت میدهد .از
نظر او همانطور که گزارهها بايد به يک سری گزارههای پايه ختم شوند ،در مفاهیم هم
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نیاز به مفاهیم پايه هست؛ در غیر اين صورت ،در معارف انسانی تسلسل پیش میآيد و
هیچ معرفتی حاصل نخواهد شد؛ بنابراين ،ابن سینا در استدالل خود بر وجود چنین
مفاهیم پايهای از راه آنالوژی و مقايسه با گزارههای پايه وارد شده است و همان حکم
گزارههای پايه را به مفاهیم پايه و اولی نیز سرايت داده است .او در فصل پنجم از مقالۀ
نخست الهیات شفا برای اين مفاهیم اولی ،وجود ،شیء و ضرورت را مثال میزند (ابن
سیناپف  .)29-36 :1404مفاهیمی پايهای مثل موجود و شیء و ضروری و امثال آن،
اولیالتصور هستند؛ يعنی برای اين مفاهیم نیاز به مفهومی اولیتر نیست ،بلکه خود
مبنای هر تصور بعدی هستند .او در ادامه از ساير مفاهیم فلسفی مانند امکان ،امتناع،
عدم ،وحدت و کثرت هم ياد میکند.
نکتهای که بايد بدان توجه داشت ،آن است که مراد از اولیبودن در اينجا صرفاً
بديهیبودن نیست؛ چراکه مشهورات و مجربات هم بديهیاند ،بلکه ابن سینا در اين
بحث بهطور خاص به دنبال اولیبودن است؛ يعنی مفاهیم اولین و نخستینی که ديگر
مفاهیم به آن ختم شود .اگر چنین مفاهیم اولی و پايه نباشد ،هیچ معرفتی کسب
نمیشود.
او در ادامه حتی در میان همین مفاهیم نخستین نیز يک سلسله مراتب را ترسیم
میکند .مفاهیم موجود و واحد حتی از ساير مفاهیمی از ايندست ،اولیترند؛ چراکه
عامترين مفاهیماند (ابن سینا .)۸02-۸01 :1371 ،همچنین وجود نسبت به ضرورت تقدم
دارد؛ چراکه ضرورت يا وجوب همان تأکد وجود است .از نظر ابن سینا وجوب وجود
همان تأکد وجوب است و لذا معنای آن به اندازۀ معنای وجود روشن است؛ بنابراين،
مفاهیم امتناع که ضرورت عدم است و امکان که عدم ضرورت است ،از وجود فهمیده
میشوند .همچنین ابن سینا معتقد است که طبیعت وجوب ،متقدم بر طبیعت امکان
است و ما حقیقت واجبالوجود و خواص آن را پیش از امکان وجود میشناسیم (ابن
سینا .)233-232 :1391 ،به عالوه ،وجود نسبت به عدم هم تقدم دارد؛ چراکه به يک معنا
عدم هم از وجود فهمیده میشود.
ابن سینا همچنین در تعريف وحدت و کثرت میگويد« :ثم يکون تعريفنا الکثرة
بالوحدة تعريفا عقلیا ،و هنالک توخذ الوحدة متصورة بذاتها و من أوائل التصور» (ابن سینا،
 .)105 :1404سپس ما مفهوم کثرت را به کمک وحدت تعريف میکنیم؛ وحدتی که خود
مفهوم اولیالتصور است .پس برای کثرت تعريف حقیقی صورت نگرفته است ،بلکه صرفاً
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برای تنبیه و التفات مفهوم از ديگر مفاهیم اولی از وحدت استفاده میکنیم .مفهوم
وحدت از مفاهیم اولیالتصور و کامالً عقلی است و بدون اکتساب حاصل میشود.
دربارۀ قوه و فعل میگويد که صحبتکردن دربارۀ وجود ضروری و حقیقتِ امکان
عیناً بحث از قوه و فعل است « :و حال الوجوب ،ای الوجود الضروری و شرائطه؛ و حال
االمکان و حقیقتة و هو بعینه النظر فی القوة و الفعل» (ابن سینا)25 :1404 ،؛ پس میتوان
نتیجه گرفت که با توجه به معقول اولیبودن وجود و ضروری و امکان ،قوه و فعل هم در
اين دسته قرار دارد؛ زيرا ابن سینا صراحتاً در اين جمله میگويد که بحث از اين مفاهیم
عین بحث از وجود و ضرورت و امکان است.
 .6-4دلیل ششم :عبارات ابن سینا در کتاب تعلیقات

ابن سینا در کتاب تعلیقات میگويد :اوائل برای طفل ،بدون کمکگرفتن از حواس
صورت حاصل میشود و رسیدن به اوائل بدون اراده و ناخودآگاه است ( .)32-31 :1391او
همچنین در بندی ديگر درباره اوائل میگويد :اوائل در عقل انسان حاصل میشود و
نحوه و منبع اين حصول مشخص نیست 2.در بندی ديگر که دربارۀ مراتب عقل است،
ابن سینا به اوائل اشاره دارد که عقلی و غیر اکتسابی است؛ او میگويد :عقل انسان در
ابتدا نسبت به معقوالت بالقوه است ،به جز در مورد اوائل که حتی کودک هم آنها را
دارد (همان .)46 :همچنین فکر و قوۀ عقلی با کمکگرفتن از اوائل ،مجهوالت را به
معلومات تبديل میکند (همان.)443 :
با توجه به اين مباحث و مقدماتی که دربارۀ اوائل و تعريف آن توسط ابن سینا گفته
شد ،میتوان گفت اين تأکید و تکرار در بحث از اوائل بر غیر اکتسابیبودن ،میتواند اين
استنتاج را قویتر کند که مفاهیمی که ابن سینا به آنها اولی و اوائلبودن نسبت
میدهد ،معقول اولی است؛ چون اين مفاهیم خود در مرتبۀ اولی هستند و از مفهوم
ديگری اخذ نشدهاند و به عالوه در تعريف معقول ثانی اکتسابیبودن و از معقول اولی
حاصلشدن وجود دارد.
در نهايت تذکر اين نکته ضروری به نظر میرسد که از نظر ابن سینا اين مفاهیم
اولی هستند و اين غیر از بديهی بودن است .اولیات يکی از اقسام بديهیات است .اولی و
بديهی از نظر مفهومی تفاوت دارند و تنها به لحاظ مصداقی اشتراک دارند؛ يعنی
میتوان گفت در بديهیبودن به اثبات يا تعريف نیاز نیست ،ولی ممکن است در ادراک
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به واسطه نیاز باشد؛ اما دربارۀ اولیّات عالوه بر بینیازی از تعريف و اثبات ،در ادراک هم
به واسطه نیاز ندارد و در رتبۀ اولی تعقل میشود (ابن سینا.)161 :1373 ،
 .5پاسخ به چند نقد ممکن بر نظریۀ مختار
ممکن است دربارۀ نظريهای که در اين مقاله مطرح شده است ،چند اشکال مطرح شود.
در ادامه و از باب دفع دخل مقدر اين اشکاالت را بیان میکنیم و به آنها پاسخ
میدهیم.
 .1-5مراد از مفاهیم اولی ،مفاهیم بدیهی است ،نه معقوالت اولی

اشکال نخستی که دربارۀ نظريۀ مطرحشده در اين مقاله در خصوص اولیبودن مفاهیم
فلسفی مطرح میشود ،آن است که مراد ابن سینا از عبارات يادشده اثبات بديهیبودن
مفاهیم فلسفی بوده است و نه اولیبودن آن؛ به عبارت ديگر ،مراد از اولی در عبارات ابن
سینا بديهی است ،نه نخستین .بدين ترتیب ،نکاتی که از آثار ابن سینا آورده شده است،
هیچ چیز جديدی را ثابت نمیکند و سخن ابن سینا همان سخن انديشمندان بعدی
است که همگی مفاهیم فلسفی را در کنار ساير معقوالت ثانی ،مفاهیمی بديهی و بینیاز
از بیان دانستهاند.
در پاسخ به اين اشکال بايد توجه کرد که دربارۀ مفاهیم فلسفی بايد میان بديهی و
اولی تمايز قائل شد .هر مفهوم اولی بديهی است ،اما نه بالعکس .برخی مفاهیم بديهی
وجود دارند که اولی نیستند و مثالً از مشهورات يا مجرباتاند؛ لذا بديهیبودن مفاهیم
فلسفی به اولیبودن آن ضرری نمی زند .بديهی چیزی است که به اثبات يا تعريف نیاز
ندارد ،هرچند ممکن است اولی نباشد و با واسطه ادراک شده باشد؛ مانند مشهورات يا
مجربات؛ اما آنچه اولی است ،در دريافت هم نیاز به واسطه ندارد و خودبهخود برای عقل
حاضر است .در واقع اولی و بديهی به لحاظ مفهومیکامالً با هم تباين دارند و تنها به
لحاظ مصداق است که با هم اشتراکاتی دارند؛ به اين ترتیب که اولی اخص از بديهی
است .ابن سینا در تعلیقات اولیّات را تعريف میکند و میگويد اولی توسط کسب حاصل
نمیشود که بخواهد پس از آنکه حاصل نبود ،حاصل شود .)211 :1391( 3نکتۀ مهم آن
است که او در بحث شعور نفس انسانی به خود اين تعريف را مطرح میکند .از همین
محل بحث معلوم میشود که در اينجا منظور ابن سینا از اولی در بحث از مفاهیم
فلسفی ،مفهومی غیر از صرف مفهوم بديهی است .مفاهیم فلسفی که (همانگونه که پیشتر
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نشان داده شد) در مرحلۀ عقل بالملکه درک میشوند و يا توسط انسان معلق ادراک
میشوند ،به هیچ وجه نمیتوانند ثانی باشند و حتماً اولی هستند.
 .2-5عدم تفطن ابن سینا به لوازم سخنانش دربارۀ مفاهیم فلسفی

اشکال ديگری که ممکن است در اين باب مطرح شود ،آن است که نظريهای که در
اينجا مطرح شده است تحلیلی از برخی آراء ابن سیناست و برداشتی از برخی سخنان
اوست و يا اساساً از لوازم سخنان اوست که خود او هیچ تصريحی بدان نکرده است و
ممکن است خود وی به معقول اولی بودن مفاهیم فلسفی تفطن نداشته باشد .در پاسخ
میتوان گفت اتفاقاً بر اساس دالئلی که گذشت ،معلوم میشود مسئلۀ معقول اولیبودن
مفاهیم فلسفی برای ابن سینا بسیار روشن و پذيرفته شده است .بر اساس آنچه در دلیل
چهارم گذشت ،معلوم شد او به تمايز میان انواع معقوالت واقف بود و بر اساس آنچه در
داليل پنجم و ششم گذشت که مبتنی بر تصريحات او در الهیات شفا و تعلیقات است و
اتفاقاً با ساختار نظام فلسفی عقلگرايانۀ او نیز سازگار است ،ترديدی باقی نمیماند که او
به اولیبودن اين مفاهیم تفطن داشته است .اعتقاد او به اولیدانستن مفاهیم فلسفی
چنان قوی است که وقتی میخواهد دربارۀ شعور ذات به خود سخن بگويد ،اولیبودن
آن را به اولیّات مثال میزند و به آن تشبیه میکند (ابن سینا .)211 :1391 ،اتفاقاً معقول
ثانیدانستن اين مفاهیم به لحاظ تاريخی نظريهای متأخرتر است که بعدها در آثار
متفکران بعدی مطرح شده است و دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم چون فیلسوفان
متأخر به نظريهای معتقد شدهاند ،پس ابن سینا هم بايد بدان معتقد بوده باشد؛ هرچند
اگر با مبانی معرفتشناختی او ناسازگار باشد.
اساساً بايد توجه داشت که ابن سینا فیلسوفی عقلگراست و به مفاهیم پیشینی
عقلی اعتقاد دارد که مبنای معرفتشناختی او را شکل میدهند .از اين جهت ،ابن سینا
در کنار ساير عقلگرايانی چون افالطون و دکارت قرار میگیرد که به مفاهیم پیشینی
عقلی اعتقاد دارند و در برابر تجربهگرايانی چون ارسطو و مالصدرا قرار میگیرد که نفس
را جسمانیةالحدوث میدانند و سرآغاز معرفت را تجربۀ حسی میشمارند .بر اساس
تجربهگرايی هرکسی حسی را از دست بدهد ،علمی را از دست میدهد و اگر همۀ
حواس را از دست بدهد ،همۀ علوم را از دست خواهد داد .درست است که ابن سینا با
اين گزاره موافق است که هرکسی حسی را از دست بدهد ،علمی را از دست میدهد ،اما
او معتقد نیست که هرکسی همۀ حواس را از دست بدهد ،همۀ علوم را از دست خواهد
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داد؛ بلکه بر مبنای فلسفۀ عقلگرايانۀ خود معتقد است حتی اگر کسی همۀ حواس را
هم از دست بدهد ،مانند انسان معلق ،باز هم معرفت خواهد داشت و اين همان معرفت
به مفاهیم و گزارههای پیشینی عقلی است.
 .3-5اعتقاد متأخران به فلسفیبودن مفاهیم فلسفی

ممکن است اشکال ديگری به نظريۀ ما وارد شود و آن اينکه اعتقاد به اولیبودن مفاهیم
فلسفی ،خاص ابن سینا نیست ،بلکه عموم متفکران فلسفۀ اسالمی و متأخران نیز به آن
باور دارند .در پاسخ به اين اشکال بايد گفت درست است که متأخران به اولیبودن
مفاهیم فلسفی اشاره کردهاند ،اما به همان اندازه و يا بیشتر بر معقول ثانیبودن اين
مفاهیم تصريح کردهاند  .حال چگونه اين دو را با هم جمع کنیم؟ دربارۀ اين اشکال دو
پاسخ به ذهن میرسد :نخست آنکه متأخران در بحث اولیّات ،خود را به گزارههای اولی
مانند «اجتماع نقیضین محال است» محدود کردهاند (طباطبايی )253 :1416 ،و وقتی به
سراغ مفاهیم فلسفی میروند ،صراحتاً آنها را معقول ثانی میدانند؛ برای نمونه ،عالمه
طباطبايی بهطور دقیق سازوکار انتزاع مفهوم وجود از گزارههای حملی را تشريح میکند
و سپس سازوکار انتزاع مفهوم عدم از مفهوم وجود را توضیح میدهد (طباطبايی:1416 ،
 .)147برای پاسخ دوم ،بايد دوباره به تعريف معقول اولی توجه کنیم و بايد به تفکیک
دقیق میان بديهی و اولی برگرديم .زمانی که متأخران از اولیبودن اين مفاهیم سخن
میگويند ،منظورشان آن نیست که اين مفاهیم معقول اولی هستند و از هیچ معقول
ديگری انتزاع نشدهاند و از ابتدا برای عقل حاضرند ،بلکه منظور آن است که اينها از آن
دسته بديهیاتاند که اولیّات عقلیاند؛ يعنی پس از آنکه مراحل انتزاع را طی کردند و
تصور شدند برای عقل روشناند و نیازی به تعريف يا استدالل ندارند.
 .4-5تعلّق اولیّات به حوزۀ گزارهها و نه مفاهیم

اشکال ديگری که ممکن است بر برداشت ما از اولیبودن مفاهیم فلسفی وارد شود ،آن
است که همۀ مثالهای ابن سینا دربارۀ اولیّات گزاره هستند و هیچ مثالی از حوزۀ
مفاهیم وجود ندارد .اين اشکال ناظر به استدالل نخست ما برای اثبات اولیبودن مفاهیم
فلسفی است که در آنجا بر مبنای درک اولیّات توسط عقل بالملکه استدالل کردهايم.
همانگونه که در استدالل نخست گذشت ،ابن سینا در بیان مراتب عقل نظری وقتی به
عقل بالملکه میرسد ،میگويد اين عقل ،اولیّات را درک میکند؛ اما زمانی که برای اين
اولیّات مثال میزند ،تنها چند گزاره را ذکر میکند؛ مانند اينکه کل از جزء بزرگتر است
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و يا دو چیز که با يک چیز سوم مساویاند ،با هم مساویاند (ابن سینا ،)335 :1379 ،اما به
مفاهیم هیچ اشارهای نمیکند.
در پاسخ به اين اشکال به پاسخ پنجم خود ارجاع میدهیم که طی آن ابن سینا در
فصل پنجم از مقالۀ نخست الهیات شفا از وجود گزارههای پايه به عنوان يک شاهد
استفاده میک ند تا ثابت کند که در میان مفاهیم هم بايد مفاهیم پايه و اولی وجود
داشته باشد؛ به عبارت ديگر ،درست است که در برخی آثار صرفاً از گزارههای اولی ياد
شده است ،اما در الهیات شفا تصريح کرده است که مفاهیم پايه هم وجود دارد و اتفاقاً
برای اين دسته از مفاهیم ،معقوالت فلسفی را مثال میزند.
 .6نتیجه
هدف اين تحقیق نشاندادن ديدگاه حقیقی ابن سینا دربارۀ معقوالت و اقسام آن بوده
است .بر اساس آنچه با استدالالت ششگانه در متن مقاله نشان داده شد ،میتوان نتیجه
گرفت که از منظر ابن سینا معقوالت به دو دستۀ اولی و ثانی تقسیم میشوند؛ اما
برخالف ديدگاه رايج ،معقوالت ثانی به دو دستۀ فلسفی و منطقی تقسیم نمیشوند .از
نظر ابن سینا ،معقوالت اولی به دو دسته تقسیم میشوند :دستۀ اول ،معقوالت ماهوی
هستند؛ مانند مفاهیم انسان و درخت؛ دستۀ دوم ،معقوالت فلسفی هستند؛ مانند
مفاهیم وجود ،وحدت و ضرورت .اين دسته از معقوالت اولی آن معقوالتی هستند که
ضرورتاً در نفس انسان حاضرند و مبنای هر تعقلی هستند؛ بنابراين ،مفاهیم فلسفی از
نظر ابن سینا ثانی نیستند تا ابن سینا از آنها با عنوان معقوالت ثانی فلسفی ياد کند.
تفاوت ديگر ابن سینا با فیلسوفان بعدی در آن است که او معقوالت ثانی را به
فلسفی و منطقی تقسیم نمیکند ،بلکه آن را صرفاً منحصر در مفاهیم منطقی میداند.
در تقسیمبندی رايج ،مفاهیم فلسفی ،معقول ثانی قلمداد میشوند؛ اما ابن سینا آن را
معقول اولی میداند و حتی به يک معنا از هر معقولی و هر انديشهای مقدم میداند و آن
را مبنای هر انديشهای میشمرد.
پینوشت
 .1هرچند به نظر می رسد اين اتهام وارد نباشد .درست است که هر علم حصولی مفهومی است؛ اما لزوماً
هر علم مفهومی ،علم حصولی نیست.
 .2االوائل تحصل فی العقل االنسانی من غیر اکتساب و ال يدری من اين تحصل فیه و کیف تحصل فیه
(ابن سینا.)46 :1391 ،
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 .3شعور النفس اإلنسانیة بذاتها هو أوّلىّ لها ،فال يحصل لها بکسب فیکون حاصال لها بعد ما لم يکن .و
سبیله سبیل األوائل التی تکون حاصلة لها (ابن سینا.)211 :1391 ،
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