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چكيده

بحث از ذهن و عين و نسبت ميان ايندو ،گذشته از رواج آن در فلسفة متقدم بهويژه فلسفة اسالمي ،از مباحثث دديثد در
فلسفه و معرفتشناسي نيز ميباشد .در نوشتار حاضر ،در ذيل اين مبحث ،بثه مسثا ل مهث و دليثدي ه ثون قصثدمندي
ذهن ،نسبت ذهن و عين ،و نهايتاً معقوالت يا مفاهي ثانيه از منظثر فثارابي پرداختثه خواهثد شثد .فثارابي در آثثار و متثون
مختلف خويش ،د ابيش به بحث از مسا ل فوق توده داشته است .ميتوان از آثار و متون وي چنين استنباط دثرد دثه او
در بحث از قصدمندي ذهن ،معرفت (ذهن) را ناظر به متعلَّق آن (عين) دانسته؛ ه نين تبيين قابل تودهي از نسبت ذهن و
عين يا به تعبيري عالِ و معلوم به دست داده؛ و براي نخستين بار در فلسفة اسالمي به معقوالت ثانيه توده درده و آشثاارا
آنها را از معقوالت اوليه تفايك ن وده است؛ هرچند متعرض معقوالت ثانية فلسفي ده نزد فالسفة اسثالمي بعثدي خثال
ذهن و عين را پُرميدنند ،نشده است .فارابي در ع دة اين مباحث ،نقثش اِعثداد و زمينثهسثازي داشثته ،از ايثن دهثت بثر
فالسفة اسالمي بعدي ازد له ابنسينا ،نصيرالدين طوسي و صدرال تألهين تأثير گذاشته است.
کليدواژهها :فارابي ،قصدمندي ذهن ،نسبت ذهن و عين ،معقوالت ثانيه.
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 .1طرح مسئله
ذهن و عين ،داراي تعاريف خاصي هستند و باه نسبتي دارند و اين مبحث ه واره محل تودثه فالسثفة متقثدم
به ويژه فيلسوفان مسل ان و نيز فالسفة دديد غربي بهويژه دانت و معرفتشناسان معاصر بثوده و هسثت .در ايثن
مبحث بايد به نحوي بنيادين به اين دو پرسش پرداخت ده ذهن چيست و مختصات از آن دثدام اسثت و عثين
چيست و چه مراتبي دارد.
از حيث هستي شناختي ،روشن است ده ذهن «به نسبتِ» عين ،ذهن است وگرنه «به خودي خود» مرتبهاي از
مراتب عين و واقعيت است .ذهن انسان ،به خودي خود ،واقعيتي است در دنار ديگر واقعيتهاي دهثان هسثتي
از قبيل ادسام و اشياي مادي يا مجرداتي مانند روح و  ....با اين حال ،ذهن در قياس با عين ،عالَ ي است ياسره
متفاوت و مت ايز .به اين معنا و با اين مالحظه ،در بدو امر ميتوان ذهثن و عثين را اد ثاالً چنثين تعريثف دثرد:
ذهن ،ظرف اموري از قبيل تصورات و تصديقات ،حاالت ذهني و افاار و تخيالت و اوهام مختلف ،نگرشها
و باورها ،انفعثاالت و افعثال درونثي و نفسثاني و  ...اسثت و عثين ،ظثرف اشثيا و امثوري دثه در عثالَ خثارج
مودوداند ،از قبيل اشياي مادي و مثالي و امور مجرد.
از اينجاست ده فالسفة اسالمي به بحثثي تحثت عنثوان «نفث األمثر» تودثه پيثدا دثردهانثد .اد ثاالً مثراد از
نف األمر ،ظرف واقعيت (خواه واقعيت ذهني باشد ،خواه عيني ،و خواه  )...است .ظرف واقعيثت ،صثرفاً عثالَ
خارج نيست؛ بلاه به تناسب موضوع هريك از اقسام گزاره (خارديه ،ذهنيه ،نفسانيه و حقيقيه) مختلثف اسثت.
بر اين اساس ،ظرف واقعيت ،اع از عالَ خارج ،عال ذهن و نف  ،و هر عال مفروض ديگر (ظرف بالفعثل يثا
غيربالفعل تحقق موضوع هر گزارة مفروض) است (عباسزاده : 911 ،ص .)41
ه نين فالسفة اسالمي بحث «واقعن ايي» معرفت را با نظر به نف األمر تبيين دردهاند .مثراد از واقثعن ثايي
ال وادثد خصوصثياتي دثه مثا از آنهثا ادرا
معرفت و شناخت انساني ،اين است ده اشيا و امث ور واقعثي اد ثا ً
دردهاي  ،هستند .مبتني بر اصل واقعن ايي معرفت« ،صدق» عبارت است از «مطابقتِ» ذهن (فاثر يثا گثزاره) بثا
واقعيت يا عين ( دهان و اشياي خثاردي ،از قبيثل محسوسثات و ماديثات ،امثور مثثالي ،و مجثردات عقلثي) .در
صورت ودود چنين مطابقتي است ده ميتوان معرفت انسان را صادق و بال آل واقعن ا دانست.
به هر روي ،در ذيل عنوان «ذهن و عين» ،سه پرسش نسبتاً دديد و دامالً محوري قابل طرحاند؛ پرسشهايي
ده ودوه سهگانهاي از يك مسئلة مه  ،يعني ربط ذهن و عين را بازمين ايانند:

_____________________________________________
1- Mind.
2- Reality.
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 .آيا اساساً ذهن انسان و امر شناخت به تنهايي م ان است ،يا ذهن ه ثواره نثاظر بثه عثين بثه مثابثه متعلَّثق آن
است؟ (بحث از قصدمندي ذهن)
 .ذهن و عين يا به تعبيري عالِ و معلوم ،چه نسبتي با ياديگر دارند؟ (بحث از نسبت ذهن و عين)
 .9آيا انسان مي تواند يا مُجاز است ده از ذهن به عين گذر دند؟ به عبارت ديگر؛ آيا ذهن انسان توانايي ايجثاد
مفاهي ي ده در ه ه دا – در ذهن و در عين -داري و ساري باشثند و خثال ذهثن و عثين را پُردننثد را دارد؟
(بحث از معقوالت یا مفاهيم ثانيه)
هدف نوشتار حاضر ،اثبات اين ناات نيست ده فارابي «مؤس

فلسفة اسالمي» ،واضع نظرية قصدمندي (حيث

التفاتي) است يا اين نظريه را به ه ان معنايي ده برخي از فالسفة معاصر غربي درنظر داشتهاند فه يده ،يا نسبت
ذهن و عين را به دقت متفاران دديد و معاصر مطرح ن وده ،يا ازطريق معقوالت ثانيه فلسفي خال ذهن و عين
را پر درده است؛ بلاه آن ه نوشتار حاضر ب ه دنبال اثبات آن است و فرضية نوشتار حاضر را تشثايل مثيدهثد،
صرفاً اين ناته است ده او به اين سه مبحث اد االً توده داشته و لذا نقش ت هيد و زمينهسازي ايفا دثرده و بثر
فالسفة اسالمي بعدي ازد له ازد له ابنسينا ،نصيرالدين طوسي و صدرال تألهين تأثير گذاشته اسثت .ه نثين
نوشتار حاضر به دنبال مقايسه (تطبيق) ديدگاه هاي فارابي با نظرات فالسفة غربي نيست؛ بلاثه درصثدد اسثتنباط
پاسخ هاي م ان فارابي به سه پرسش فوق ،با روش عقلي و تحليلي است؛ اگرچه از باب طثرح و تبيثين مسثئله،
ابتدا نظرات فالسفة غربي بهاد ال مطرح خواهند شد.
تا آنجا ده نگارنده دستجو درده است ،در خصوص استنباط پاسخ هاي م ان فارابي به سه پرسش فثوق بثا
توده به آثار و متون وي ،دار عل ي و پژوهشي قابل تودهي انجام نشده و به نظر ميرسثد دثاي ايثن بحثث در
قل رو مباحث فلسفي و معرفتشناختي دشور ه نان خالي است.
 .2قصدمندی ذهن
ددارت در فلسفة خويش انسان را به مثابه فاعل شناسا لحاظ درد؛ فاعل شناسثايي دثه در مقابثل عثين بثه مثابثه
متعلَّق شناختِ خويش قرار گرفته و بايد آن را به نحو مفهومي بشناسد و از اينجا مشالي بثه نثام «ت ثايز ذهثن-
عين» (منتَج از ت ايز نف ) پديد آمد« .من انديشنده» يا دوديتو ي ددارتي ،نهايتاً به سوبژدتيويزم منجر شد ده
اصالت را فقط به فاعل شناسا ميداد (ژيلسون : 41 ،ص .) 11- 17
دانت با «نقادي عقل محض» ،فلسفه را ياسره به معرفت شناختي فروداست و معرفت انسان بثه مثابثه محثور

_____________________________________________
1- Cogito.
2- Subjectivism.
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تفار فلسفي تلقي شد و متعلَّق معرفت انسان نيز «فنومن» ناميده شد .فنومن در فلسفة دانت در مقابل «نومن» يا
به تعبير او ،شي ِ فينفسه قثرار دارد .فنثومن ،حاصثل فعاليثت دوگانثة ذهثن -عثين و برسثاختة ايثن دو اسثت و
شناخت پذير است ،اما نومن ده ه ان عين است ،ياسره مجهول و غيرقابثل شثناخت اسثت (نقيثبزاده: 974 ،
ص  .) 42- 47بنابراين ،در فلسفة دانت ،بازه نقش مبنايي ه نان براي ذهن لحثاظ شثد و عثين در حاشثيه
قرار گرفت 9.پ

از دانت ،فلسفة غربي از طريق فالسثفه اي ه ثون فيختثه ،شثلينگ و در اوج آن هگثل ،در

وادي انگارگرايي 4از نوع آل اني آن درافتاد؛ ماتبي ده دهان خارج و اشياي آن (عين) را ،به انحاي مختلثف،
به ايدهها و تصورات ذهني انسان فروميداهد (خراساني شرف : 924 ،صص  4 ، 4و  .) 14- 11در اينجا
نيز گويي ذهنيت و عقل ،محور عالَ است و عالَ در نسبتي ده با ذهنيت و عقل انسان دارد ،قابل تعريف است.
در وادنش به اين دريانها ،نظريهاي پديد آمد ده در تفار معاصر غرب از سوي برنتانو و خصوصاً هوسرل،
قصديت يا قصدمندي( 2حيث التفاتي) نام گرفت .هوسرل در پديدارشناسي 1خويش ،با وضع قاعدة «بازگشثت
به "خود چيزها"» 7،ضرورت عطف توده انسان به اشيا ي دثه در برابثر آگثاهي او قثرار دارنثد و بثراي او داده
شدهاند (خواه فنومن و خواه حتي نومن نام گيرند) را مطرح درد .بر اين اساس ،حيث التفاتي ع دتاً ناظر به اين
معناست ده ذهن و عين از ه ددا نيستند و ذهن ه واره روي به سوي عين يا اشيا آنگاه ده بثه مثابثه مثتعلَّقش
لحاظ شوند ،دارد 1.يك ذهن ،يا يك معرفت (يا فار يا هرگونه ع ل ذهني ديگر) به تنهايي ودود ندارد؛ بلاه
ذهن يا معرفت ه واره متعلَّقي دارد و لذا «معرفت» به تنهايي و فارغ از متعلَّقش نام ان است؛ صرفاً «معرفت به»
يا «فاردردن دربارة» اماانپذير است (بوخنساي : 92 ،صص  4و .) 42- 41
به تعبيير ديگر ،از ديد هوسرل ،معرفت يا فار آنگاه شال ميگيرد ده انسان بثه يثك شثي يثا عثين (خثواه
فيزياي ،خواه ذهني و خيالي ،خواه م ان فعليتنيافته و خواه حتي م تنع) تودثه و التفثات پيثدا دنثد .پديثدار
معرفت و متعلَّق معرفت ،ازقبيل «متضايفان» هستند؛ ياي بثدون ديگثري معنثا نثدارد (هوسثرل : 97 ،ص .)91

_____________________________________________
1- Phenomenon.
2- Noumenon.
 -9دانت مشخصاً در نقد اول (نقد عقل محض) ،نقش مبنايي براي ذهن قا ل شد و عين را به حاشثيه بثرد؛ امثا در نقثد دوم (نقثد عقثل
ع لي) و نقد سوم (نقد قوة حا ) ،به قل رو اعيان فينفسه و نومنها ورود درد و از ايثن قل ثرو در اخثالق ،فرهنثگ و زيبثاييشناسثي
استفاده ن ود.
4- Idealism.
5- Intentionality.
6- Phenomenology.
7- Back to the ‘things themselves’.
 -1البته حيث التفاتي هرچند مي دوشد به خود چيزها ردوع مي دند ،اما در دليتِ آن ه نان دربنثد سوبژدتيويسث اسثت .در فلسثفة
هوسرل ،در پرانتز گذاشتن ودود ،به معناي صرفنظر دردن از ودود خاردي اعيان و پرداختن به پديدار اشيا در ذهن است.

«ذهن و عین» رد فلسفه افرابی 
اساساً اع ال شناختي و ذهني ماهيتاً و ذاتاً داراي «قصد» يا قصدمند هستند؛ بدين معنثا دثه معطثوف بثه چيثزي
هستند و به يك شي يا عين مرتبط اند؛ حتي اگر آن شي يا عين نباشد و نيز شئ يا عين در ذهن انسان پديثدار
مي شود؛ اگرچه حقيقتاً در درون اع ال شناختي و ذهني انسان داي ندارد (ه ان :ص  .)11عين عبارت هوسرل
در اين باره چنين است:
آگثثاهيداشثثتن از چيثثزي[ ،تنهثثا] از روي قصثثد اسثثت؛ يعنثثي تجربثثهدثثردن ،فاردثثردن،
احساسدردن ،آرزودردن و غيره ،ه يشه از چيزي است؛ زيرا هر انديشه ،متعلَّثق انديشثة
مربوط به خثود را دارد  ...مثا پيشثاپيش مثيتثواني ببينثي مسثا لي دثه "قصثديت" ناميثده
ميشود ،در درون خودشان به طور دداييناپذيري مسثا ل فهث يثا عقثل را در بثر دارنثد.
بدون شك ،در انديشه و فلسفة ددارت مسئلهاي ده موضوع قصديت را بازن ثايي دنثد و
ه ون قصديت تلقي شود ،ودود ندارد (هوسرل : 911 ،ص .) 71

نظرية قصدمندي (حيث التفاتي) اساساً براي فارابي مطرح نبثوده؛ چثه او قثرنهثا پثيش از برنتثانو و هوسثرل
ميزيسته است .با اين حال ،ميتوان بررسي درد آيا در فلسفة فارابي مي توان ردپايي از اين بحث را يافت يا نه؛
هرچند با فرض تفاوت هاي بسيار مه ي بين ديدگاه او و هوسرل .اين بحث از دو دهت در آثار و متون فثارابي
قابل پيگيري است :از دهت اصطالحشناختي و از دهت معرفتشناختي .از دهت نخست ،بررسي خواهثد شثد
ده آيا او در آثار خويش اصطالح «قصد» را به داربرده يا نه و از دهت دوم ،بايد ديد ده آيا او اد ثاالً متودثه
معناي معرفتشناختي قصديت و قصدمندي بوده يا نه .فارابي در آثارش به واژة قصد اشاره درده ،اظهار داشثته
است ده انسان گاه در التفات و تودهاش به چيزها ،دو قصد را درنظر دارد :قصثد اول و قصثد دوم .قصثد اول،
نيت و مقصود اصلي و بالذاتِ انسان از توده به چيزي است و قصد دوم ،مراد فرعي و بالعرض انسان از توده به
ه ان چيز است .فارابي ه نين «مودود» را داراي دو قصد دانسته است؛ مودود به قصد اول و مودود به قصد
دوم .در واقع ،بهنظر مي رسد ده اصطالح قصديت و قصدمندي ده در تفاثر برنتثانو و بثهويثژه هوسثرل شثال
گرفت ،با وساطت فيلسوف مه مَدرسي دن

اساوتوس ،به ابنسينا و بال آل به فارابي بازميگردد؛ بدين معنثا

ده دستد از حيث اصطالحشناسي ريشه در آثار و متون ايندو فيلسوف اسثالمي دارد (بثراي مطالعثة بيشثتر،
نك :عباسزاده : 912 ،ص  14و مجتهدي : 911 ،ص .) 41
 .از دهت نخست ،با ذدر سه شاهد از متون فارابي ،نشان داده خواهد شد ده او اصطالح «قصد» را به دار برده
است.
اوالً؛ فارابي در بحث از «مطالب عل ي» آنگاه ده پرسش به وسيلة حروف يثا واژههثاي «مثا» (چثه /چيسثت؟) و

_____________________________________________
1- Intentio.
2- Cogitatum.

علم هش
 9دوفصلناهم ی ژپو ی ژپوهشهای معرفت شناختی ،شماره  ،02اپییز و زمستان 9311

«أيّ» (ددام؟) را مطرح ميدند ،به قصدهاي اول و دوم اشاره ميدند :ماهيت هر چيثزي فثارغ از ايناثه غيثري
ودود داشته باشد يا نه ،ه واره براي آن چيز حصول دارد ،و اين ه انا قصد اول از پرسش به وسيلة حرف «مثا»
است .اما آنگاه ده انسان بخواهد ماهيت چيزي را لزوماً از غيرش ت ييز دهد ،بايد چيزهاي ديگر را مدنظر قثرار
دهد و لذا ماهيت در اينجا مشروط به ودود غير است .پ

ت ييز ماهيت چيزي از غيثرش ،عرضثي (و بثه قصثد

دوم) است .لذا پرسش به وسيلة حرف «أيّ» ه انا پرسش از ذات يك نوع است؛ نوعي ده ايثن بثر آن عثارض
شده است ده ماهيتش از غيرش م تاز گردد (فارابي : 111 ،ص .) 19- 14
ثانياً؛ فارابي در بحث از انواع برهان نيز به قصدهاي اول و دوم اشاره ميدند :آن قياسي ده سبب ذاتي ،قريثب،
اخص و بالفعل ودود چيزي را به دست ميدهد ،بيشتر از براهين ديگر شايستة نام برهان اسثت و چنثين سثببي
است ده به قصد اول از برهاني ده عل به سبب ودود چيزي را به دست ميدهد ،درخواست ميشود؛ ليان آن
قياسي ده عل به سبب بالعرض چيزي را به دست مي دهد ،اصالً برهان نيست و اگر برهان خوانده شود ،برهثان
بالعرض (برهان به قصد دوم) است (ه و 411 ،ج :ص  .) 79فارابي در بحث از اقسام يقين معرفتشناختي نيز
متعرض قصدهاي اول و دوم ميشود :هر عل ي از علثوم نظثري دثه از آن توقثع مثيرود مودثودات را معقثول
صِرف سازد ،قصد اوّلي از آن ه انا يقين به ودود چيزهايي است ده در آن عل مورد مطالعه قثرار مثيگيرنثد؛
سپ

قصد [دوم] از آن ،يقين به مبادي ودود آن چيزها و استيفاي ه ة آن مبادي است (ه و : 112 ،ص .)9

ثالثاً؛ فارابي «مودود» را داراي دو قصد ميداند :مودود به قصد اول و مودود بثه قصثد دوم .آنگثاه دثه انسثان
ميپرسد «آيا فالن چيز مودود است؟» ،از اين پرسش دو قصد را اراده ميدند :ابتدا ايناه آيا آن چيثز عينثاً در
عالَ خارج ودود دارد يا نه ،و اين عبارت است از مودود «بر وده اول» (به قصثد اول) و سثپ

ايناثه آيثا آن

چيز وادد سبب يا علتي است ده قوامبخش آن در ذاتش باشد است يا نه ،و ايثن عبثارت اسثت از مودثود «بثر
وده دوم» (به قصد دوم) و اگر پاسخ به پرسش اخير مثبت باشد ،انسان ميتواند بپرسد «آن سثبب چيسثت؟»؛ و
اين پرسش اخير ،در حا اين پرسش است ده «چرا آن چيز مودود است؟» (ه و : 111 ،ص .) 4
 .از دهثثت دوم ،بثثا ذدثثر سثثه شثثاهد از متثثون فثثارابي ،نشثثان داده خواهثثد شثثد دثثه او اد ثثاالً متودثثه معنثثاي
معرفت شناختي قصديت و قصدمندي ذهن نيز بوده و معرفت را ناظر به شي يثا عثين بثه مثابثه مثتعلَّقش دانسثته
است:
اوالً؛ فارابي در برخي از آثار خويش تصريح ميدند« :ح
نف

مشغول [به امر ديگري] است؛ پ

گاه از شي محسوس اثر ميپثذيرد ،در حثالي دثه

آن شي ع الً محسوس ن يگردد و ادرا

ن ثيشثود» (ه ثو: 111 ،

ص  .)72بنابراين ،به نظر او ،مادامي ده نف  ،در اثر اشتغال به امور ديگر ،به دريافتهاي حواس و عقل التفات
نداشته باشد ،حقيقتاً ن ي توان گفت ده انسان ادرادي از امور و اشياي محسوس و معقول بهدست آورده اسثت.

«ذهن و عین» رد فلسفه افرابی 
معرفت به معناي دقيق دل ه صرفاً آنگاه شال ميگيرد ده نف

پ

يا ذهن به متعلَّقات ادرادي خويش(اشياي

عيني و واقعي) التفات و توده داشته باشد.
ثانياً؛ فارابي در آثار خويش به بيان نسبت «عل » و «معلوم» ميپردازد .او توضيح ميدهد ده مثرادش از علث در
اينجا ،عل به معناي هريك از علوم خاص نيست؛ بلاه عل به طور دلي بثه معنثاي آگثاهي يثا معرفثت اسثت
(ه و : 111 ،ص  .)17فارابي در ادامه تصريح مي دنثد دثه علث و معلثوم بثا ه ثديگر يثك اضثافه را تشثايل
ميدهند و از سنخ «متضايفان» هستند و لذا تحت مقولة «اضافه» در ميآيند؛ زيرا عل در واقع ه واره يك علث
براي (متعلِّق به) يك معلوم است و نيز معلوم در حقيقت يك معلوم براي (متعلِّق به) يك عل است (ه ان ،ص
 .)11-17از اينجا نيز مي توان استنباط درد ده از ديد فارابي ،معرفتْ ناظر به متعلَّقي اسثت و معرفثت بثه تنهثايي
معنايي نخواهد داشت؛ بلاه اساساً نام ان (م تنع) خواهد بود؛ چه تحقق هريك از متضايفان لزوماً بسثتگي بثه
تحقق ديگري دارد .پ

عل يا معرفت آنگاه عل يا معرفت است ده معلوم يا متعلَّقي داشثته باشثد و معلثوم يثا

متعلَّق معرفت نيز آنگاه معلوم يا متعلَّق معرفت است ده معرفت يا عل ي ودود داشته باشد؛ تا حدي مانند «پثدر»
و «فرزند» ده هي ادام بدون ديگري اماان تحقق ندارد؛ زيرا پدر مادامي پدر است ده فرزندي داشته باشثد و
فرزند هنگامي فرزند است ده پدري داشته باشد (پدر بدون فرزند ،مودود است ،انسان است ،مرد است و  ...اما
قطعاً پدر نيست).
ثالثاً؛ فارابي آشاارا قا ل به «شباهت» مُدر
ادرا

است« :هر ادرا دننثدهاي از دهثت چيثزي دثه آن را

و مدرَ

ميدند[ ،با امر ادرا شده] شبيه است ،شباهتي [ده ماية] پذيرش امر ادرا

(فارابي 412 ،الف :ص  .)11طبق نظر شارح اثر فارابي ،اگر شباهتي ميان مدر
ادرا شده و اتصال به امر ادرا شده ،از سوي نف

شده و اتصال به آن است»
و مدرَ

نباشد ،پذيرش امثر

يا ذهن ،نام ان خواهد شد .مثالً نف

اگر به محسوسات

روي آورد ،شبيه محسوسات ميشود و اگر به معقوالت روي آورد ،شبيه معقثوالت مثيگثردد و ايثن بثه دليثل
لطافتي است ده نف

وادد آن است .نف

به دليل لطافتش ،به هر چيزي ده التفات دند ،شبيه ه ان چيز شود

(حسنزادة آملي : 912 ،ص  .) 9- 4بنابراين ،نف

9

به دليل لطافتش ،داراي شباهت به چيزهثا (محسوسثات

و معقوالت) است ،چيزهايي ده به آنها التفات درده است .در حقيقت ،اگر نف

به چيزي التفات دنثد ،بثه آن

_____________________________________________
1- Science.
2- Knowledge.
 -9بنابراين ،منظور فارابي از «شباهت» ،قطعاً نظرية «شبح» نيست ده از سوي برخي از متال ان مطرح شده و بر طبق آن معرفثت آنگثاه
شال مي گيرد ده شبح يا تصويري از شي خاردي به ذهن وارد شود؛ شبحي ده با اشياي خاردي تباين ذاتثي دارد ،امثا چثون انسثان
ه واره و به دفعات زياد شبحي از هريك از اشياي خاردي را ادرا
اسالمي نظرية شبح را قوياً رد ميدنند.

مثيدنثد ،اشثتباهي در ادرا

بثرايش پديثد ن ثيآيثد .فالسثفة
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شبيه مي شود و اگر به چيزي شبيه شده باشد ،به آن التفات درده است .لذا «شثباهت» و «التفثات» ،دو دليثدواژه
در اداردات نف

هستند و اين ناته تاحدي نشان مي دهد ده معرفت در نف

ه واره ناظر به چيزي اسثت دثه

بدان التفات يافته و شبيه آن شده است .از اين دهت است ده مي توان گفت ،از ديد فارابي ،معرفت بثه تنهثايي
نام ان است و در فرآيند شباهت -التفات ،ه واره ناظر به متعلَّقي است و ايثن معنثا دثامالً نزديثك بثه معنثاي
حيث التفاتي است.
 .3نسبت ذهن و عين
در بحث از نسبت ذهن و عين ،آن ه قابل ذدر است ،نظريه اي اسثت دثه بعثدها در فلسثفة اسثالمي بثه «ودثود
ذهني» معروف شده است .اين نظريه ،نه در دورة تفار يوناني و نه در اوايل فلسفة اسالمي با اين نام مطرح نبوده
و ظاهراً نخستين بار از سوي نصيرالدين طوسي بدان تصريح شده است .لذا فارابي و حتي ابنسينا و سثهروردي
در دتب خويش بابي به اين نام باز ناردهاند و تصريحي به اين اصطالح نداشتهانثد (مطهثري : 97 ،ص - 12
.) 14
فارابي نسبت ذهن و عين يا به تعبيري عا ِل و معلثوم را بيثان دثرده ،سثعي ن ثوده تثا ايثن نسثبت را از حيثث
معرفتشناختي و هستيشناختي توضيح دهد .او در آثارش تلويحاً به نظرية ودود ذهني نيز توده داشته است.
منظور فارابي از عالِم و معلوم چيست؟
مراد او از عالِ  ،نف

ناطقة انسان است ده در اصطالح رايثجْ معثادل ذهثن اسثت .او در آثثار خثويش تصثريح

مي دند ده فاعل حقيقي معرفت ه انا نف
صرفاً منفعل است و اين نف
آن ح

است و نه ح  .ح

فقط و فقثط از آن نفث

اسثت ،و از

است ده در امر ادرا ْ فعال است« :ادرا

نيست مگر احساس شئ محسوس [مادي] و اثرپثذيري [انفعثال محثض]» (فثارابي : 111 ،ص  .)72بثه

عنوان دليلي بر اين مدعا ،انسان به تجربه درمييابد ده ح
نف

از ديد او ،نقش فعال در ادرا

ندارد؛ بلاثه

او به امر ديگري مشغول است؛ پ

او گاه از شي محسوس اثر ميپذيرد ،درحاليدثه

آن شي ع الً محسوس ن يگردد و ادرا

صورتهاي محسوس را به وسيلة حواس ادرا

ن يشود .بنابراين ،نف ،

ميدنثد و صثورتهثاي معقثول را بثا وسثاطت صثورتهثاي

محسوس آنها [و از طريق ع ل انتزاع يا تجريد] ادرا

ميدند (ه ان :ص  .)72-71ه نين پيشتر اشاره شد

ده مراد فارابي از معلوم در اينجا ،شي واقعي و عيني (معلوم بالعرض) است.
اما مراد فارابي از ذهن و عين چيست؟
تعريفي ده او از ذهن ارا ه مي دهد ،غير از تعريف رايج و مصطلح ذهثن؛ يعنثي ظثرف امثور ذهنثي و آن ثه در

«ذهن و عین» رد فلسفه افرابی 
مقابل عين قرار دارد و در ابتداي نوشتار حاضر بدان اشاره شد ،ميباشد .او ذهن را ياثي از فضثايل قثوة ناطقثة
فاري نف

ميداند .توضيح ايناه :نف

انسان داراي ادزا يا به تعبير دقيقتر قواي متعثددي اسثت و هريثك از

اين قوا داراي فضايلي خاص خود هستند .ياي از قواي نف

انسان ،قوة ناطقه يا نطقيه است و به واسثطة ه ثين

قوه است ده انسان از غيرانسان م تاز ميشود .قوة ناطقه ،خود داراي دو دثز يثا قثوة فرعثي اسثت :قثوة ناطقثة
نظري و قوة ناطقة فاري ده هريك مستقالً داراي فضايلي است .فضايل قوة ناطقثة نظثري عبثارتانثد از :عقثل
نظري ،عل  ،و حا ثت؛ و فضثايل قثوة ناطقثة فاثري عبثارتانثد از :عقثل ع لثي ،تعقثل ،ذهثن ،دثودت رأي
(نيكانديشي) ،و ظن صحيح (فارابي 412 ،ب :ص .)21
طبق نظر فارابي ،ذهن عبارت است از قدرت انسان بر رويارويي با (يا دستيافتن به) حا صحيح و حقيقي
از آن امور و آرا ي ده در آنها نزاع ودود دارد ،و داشتن توانثايي تصثحيح آنهثا .پث

ذهثن در واقثع دثودت

(نياي) استنباط آراي صحيح است و لذا قس ي تعقل به ش ار ميرود (ه ان :ص .)21-21
ف ارابي ،فضايلي مانند تعقّل ،ذهن ،دودت رأي ،و ظن صحيح را فضايل قوة ناطقة فاري ده ع دتاً مربوط به
حيطة عقل ع لي است ،مي داند و نه فضايل قوة ناطقة نظري ده مربوط به عقل نظري است .ميداني ده برخثي
از اين اصطالحات نزد فالسفة اسالمي متأخر معناي ديگري دارند .لذا بايد توده داشت دثه فضثايل قثوة ناطقثة
فاري از د له ذهن نزد فارابي را ن يتوان به مباحث معرفتشناسي مربوط دانست؛ چه حيطة عقل ع لي ع دتاً
به مباحث فلسفة اخالق ،فلسفة سياست و تدبير منزل رادثع بثوده اسثت .امثا ه ثين اصثطالحات (تعقثل ،ذهثن،
دودت رأي ،و ظن صحيح) امروزه در معنايي دامالً معرفتشناختي بهدارميروند.
اشاره شد ده ذهن در نوشتار حاضر به معنايي ديگر است و مثا امثروزه از آن ،چيثزي را اراده مثيدنثي دثه
ظرف امور ذهني است و در مقابل عين قرار دارد و مربوط بثه عثا َل نفث

انسثان اسثت و مح ثل تصثورات و

تصديقات و ه ة افاار ماست.
اما عين چيست؟ اصطالح شناسي فارابي در باب عين تا حد زيادي بثا آن ثه فالسثفة اسثالمي متثأخر از عثين
ميفه ند ،ه اهنگ است .از ديد او ،عين ،مج وعة مودوداتي است ده آثاري ده در نف

ناطقة انسثان توليثد

ميشوند ،مثال (صورت ذهني) آنها هستند؛ اين مودودات عبارتاند :از ادناس مقثوالت (مقثوالت عشثر) دثه
پيش از ايناه انسان به چيزي در مورد آنها باور پيدا دند نيز مودوداند ،پ

ودود خاردي آنها ربطي به باور ما

در باب آنها ندارد .ادناس مقوالت بر دو قس اند . :برخي در خارج از نف

انسان مودوداند (ماننثد دثواهر و

اعراض مادي و مجردات) و  .برخي ودودشان در درون نف

انسان است؛ مانند امثور منطقثي ،امثور عقلثي و

معقوالت ،يادآوري و فراموشي ،انفعاالت نفساني ،و حتثي افاثار و باورهثاي انسثان (فثارابي 411 ،الثف :ص
.)92

علم هش
 9دوفصلناهم ی ژپو ی ژپوهشهای معرفت شناختی ،شماره  ،02اپییز و زمستان 9311

فارابي به تفايك ذهن و عين يا صورت ذهني و شي خاردي تصريح درده اسثت :مثثال (صثورت ذهنثي)
چيزي ،غير از حقيقت آن چيز (شي خاردي) است (ه ثو : 111 ،ص  .) 9بثا ايثن حثال ،از ديثد او ،ودثود
ذهني و ودود خاردي ،دو دنبة ماهوي ه ارز و برابر هسثتند و تفثاوت آنهثا صثرف ًا در ظثرف تحقثق ودثودي
آنهاست و اين ه انا تقرير اوليهاي از نظرية موسوم به «ودود ذهنثي» نثزد خوادثه نصثير و فالسثفة پث

از وي

است .اد االً بر طبق اين نظريه ،يك و ه ان ماهيت است ده يك بار در خارج مودود شده اسثت و بثار ديگثر
در ذهن .عبارت فارابي در اين باب چنين است« :معقول يك چيز عيناً ه ان چيز است ،دز ايناه معقول آن چيز
ه انا آن چيز است از آن دهت ده در نف
ده در بيرون از نف

[ذهن يا عقل] است ،و آن چيز ه انا آن معقول است از آن دهثت

[عالَ خارج يا عين] است» (ه ان :ص .) 1

به نظر فارابي ،شناخت حقيقتي چيزها صرفاً از طريق تعقل صورت دلي آنها در ذهن اماثانپثذير اسثت .در
واقع ،ه انطور ده افالطون و ارسطو ميگفتند ،معرفت حقيقي ه واره يك معرفت دلي است .رابطة اشثخاص
خاردي با دلي آنها يك رابطة معرفت شناختي ضروري است و شناخت دلي ضرورتاً شناخت حقيقت چيزها را
به دست ميدهد .او در اين باره مينويسد:
آن دلياي ده بر موضوعاتي ح ل ميشود ،ماهيات آن موضثوعات را مثيشناسثاند و بثه
واسطة شناخت آن ،معرفت به ماهيت آن موضوعات حاصل ميشود .هر چيزي فقط آنگاه
معقول ميشود ده ماهيتش شناخته شثود .اشثخاص دثوهر [اشثياي خثاردي] فقثط آنگثاه
معقول ميشوند ده دليهاي آنها [در ذهن] تعقل شوند (فارابي 411 ،ب :ص .)49

با اين حال ،فارابي توده ميدهد ده آن ه اصل در ودود است ،اشياي خاردي است و نه دلي ذهنثي آنهثا،
اگرچه اشياي خاردي براي ايناه معقول شوند ،نيازمند صثورت دلثيشثان در ذهثن انسثان هسثتند :دلثي يثك
دوهر ،يعني آن ه از يك دوهرْ معقول ميشود ،صرفاً آنگاه ميتواند يك «مودود» به ش ار آيد دثه اشثخاص
آن واقعاً مودود شوند؛ زيرا اگر چنين نشود ،م ان است آن ه در نف

يا ذهن انسان از آن دليْ تصور يا توه

شده است ،داذب و صرفاً اختراع ذهن باشد .البته اشخاص آن دوهر ،براي ايناه «معقول» شوند لزومثاً نيازمنثد
دلي آن دوهر هستند؛ زيرا مادامي ده ماهيت آن دلي شناخته نشود ،اشخاص آن نيز معقول نخواهند شد .پث
دلي دوهر در مرتبة دوم و پ

از اشخاص عيني آن ،داي دارد (ه ان :ص .)44-49

از ديد فارابي ،مقوالت عشر ده دن

األدناس و ادناس عالي مودوداتاند ،ه ثة اشثيا را دربرمثيگيرنثد.

مقوالت عشر در عين حال ميتوانند عامترين معقوالتِ اشيا نيز باشند؛ يعني مثالها (صورتهثاي ذهنثي) دلثي
ه ة مودودات در نف

انسان به ش ار آيند ،و لذا از اين دهت ن يتوان آنها را صرفاً امثوري منطقثي دانسثت؛

بلاه آنها «مودوداتِ معقول» (معقوالت) هستند .اما اگر مقوالت عشر ،به مثابثه معقثوالتِ دلثياي دثه اشثيا را

«ذهن و عین» رد فلسفه افرابی 
مي شناسانند و از اين حيث ده الفاظي بر آنها داللت دارند درنظر گرفته شوند ،در اين صورت اموري منطقي به
ش ار ميآيند و «مقوالت» نام ميگيرند (ه ان :ص .)17-11
بنابراين ،از ديد فارابي ،مقوالت عشر داراي دو نسبت هستند :نسبتي با الفاظ و نسبتي با اشخاص .آنگثاه دثه
مقوالت عشر چنان لحاظ شوند ده برخي از برخي ديگر عامتر و برخي از برخي ديگر خاصتر هستند ،يا آنگاه
ده به مثابه مح ول يا موضوع لحاظ شوند ،يا آگاه ده از اين دهت لحاظ شثوند دثه برخثي شناسثانندة برخثي
ديگر به وسيلة ياي از انحاي تعريف هستند ،اموري منطقي ميشوند و «مقوالت» نام ميگيرند .اما اگر مقوالت
عشر ،د داي از اين تعاريف لحاظ شوند و به مثابه معقوالت دلي امور مودود ،خواه امور طبيعثي و خثواه امثور
هندسي و خواه امور مربوط به ديگر صنايع نظري درنظر گرفته شوند ،هرگز ن يتوان آنهثا را مقثوالت ناميثد و
در اين صورت ،اموري منطقي نخواهند بود ،بلاه «مودودات معقول» (معقوالت) خواهند بود (ه ان :ص .)17
خالصه ايناه نزد فارابي ،حقايق عقالني با مودودات عينثي محسثوس رابطثه دارنثد .محسوسثات بثه وسثيلة
احساسْ ادرا

مي شوند ،اما عقل انسانْ دلي مودود در ض ن افراد خاردي (دلي طبيعي يا طبيعثت مشثتر )

را از عوارض غريبه (عوارض بيگانه با خود ماهيت) و لواحق مشخِصه (اعراض تفرددهندة آن ماهيثت) تجريثد
ميدند و مفاهي دلي انتزاعي (معقوالت) ده مبناي علوم و فنون هستند را پديد ميآورد .ارتباط اين مفاهي بثا
شي خاردي ،در وحدتِ آن ماهيت با آن شي و ودود آن در ضث ن آن شثي اسثت (اگثر صثرفاً بثه معنثاي
منطقي لحاظ نشود) (ادبري : 911 ،ص .)44
 .4معقوالت (مفاهيم) ثانيه
دانت در معرفت شناسي خويش با توده به ايناه نومن را اساساً غيرقابل شناخت دانسته ،توانايي گذار از ذهن به
عين (به معناي نومن) را اناار ن وده ،هرچند اين توانايي را در مورد فنومن  -تحثت شثرايط اسثتعاليي حث
فاه ه -تصديق درده است .از ديد او ،شرط استعاليي ادرا

و

حسي ،ماان و زمان است و شرط استعاليي قثوة

فاه ه ،مقوالت دوازدهگانة اين قوه (وحدت ،دثرت ،ت اميت ،اثبات ،نفي ،حصثر ،دثوهر ،عليثت ،مشثاردت،
اماان ،ودود ،و ضرورت) اسثت ( Kant, 1998: pp.174-179 & 210-218و نقيثبزاده : 974 ،صثص - 71
 77و  .) 1 - 1بر اين اساس ،در فلسثفة دانثت ،انسثان امثوري از قبيثل ودثود ،وحثدت ،واقعيثت ،عليثت،
ضرورت و ديگر مفاهي فلسفي را بر فنومن بارمي دند ،نه ايناه اين امور واقعاً در عين و عالَ واقع ودود داشته
باشند (دستد محل ترديد است ده آيا اين امور در عين يا نومن نيز داري هستند يا نه) .بدينسان ،از ديد او،
ضرورت را ذهن انسان بر فنومنها بارميدند ،نه ايناه ضرورتي در خارج و عين (نومن) ودود داشته باشثد .بثه
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ه ين دهت است ده او برهان ودودشناختي را ده در آن از مفهوم وادبالودود در ذهن ،به ودود خثاردي
او پيبرده ميشود ،نامعتبر ميداند .از منظر او ،حردت از مفهوم وادبالودثود بثه اسثتنتاج ودثود خثاردي او،
گذار از ضرورت ذهني به ضرورت عيني است و اين ه انا يك گثذار نثام ان و غيرمُجثاز از ذهثن بثه عثين

9

است ( Kant, 1998: p.567-568و گيسلر : 914 ،ص .) 1
در تقابل با ديدگاه دانت ده گذار از ذهن به عين (نومن) را معتبر و مجاز ن يدانثد؛ 4بلاثه صثرفاً بثه دثواز
گذار از ذهن به فنومن حا ميدند؛ در فلسفة اسالمي ،معقوالت ثانية فلسفي از قبيل ضرورت ،عليت ،ودثود،
وحدت و  ،...ويژگي «نف األمر»ي دارند؛ بدينمعنا ده در ذهن و عين داري و ساري هستند و نحوهاي اماثان
براي گذار از ذهن به عين فراه ميآوردند.
توضيح ايناه :معقوالت اوّلي يثا معقثوالت مثاهوي ،صثورتهثاي دلثياي هسثتند دثه مسثتقي اً از مشثاهدة
دز يات و تجريد آنها و حذف عوارض آنها در ذهن پديد ميآيند و ه عروض آنهثا بثر موضوعاتشثان و هث
اتصاف موضوعاتشان به آنها خاردي است .اما معقوالت ثانيه ،از فعاليت عقل انسان بر روي معقوالت اوّلثي در
ذهن ايجاد ميشوند .معقوالت ثانيه ،بر دو قس اند :معقوالت ثانية «منطقي» (مانند دليت ،دز يت ،دثن  ،نثوع،
فصل و  )...ده ه عروض آنها بر موضوعاتشان و ه اتصاف موضوعاتشان بثه آنهثا ذهنثي اسثت؛ و معقثوالت
ثانية «فلسفي» (مانند ضرورت ،عليت ،ودود ،وحدت و  )...ده عروض آنها بر موضوعاتشثان ذهنثي اسثت ،امثا
اتصاف موضوعاتشان به آنها خاردي است .معقوالت ثانية فلسفي ،به عنثوان يثك امثر نفث األمثري در خثارج
دريان دارند ،زيرا اتصاف موضوعاتشان به آنها خاردي است (براي مطالعة بيشتر ،نك :مصثباح يثزدي: 911 ،
صص  11- 1و .) 29- 24
از ديد فالسفة اسالمي متأخر« ،ضرورت» به مثابه ياي از معقوالت ثانية فلسفي ،اگر در ذهن اثبات شثود ،در
عالَ خارج و عين نيز دريان مييابد .براي ن ونه ،مثلث چهارضلعي (و هر امر م تنع الودود) ه انطثور دثه در
ذهن ودود ندارد« ،ضرورتاً» در خارج نيز ودود نخواهد داشت .به ه ين نحو ،ضروري الودثود اگثر در ذهثن
اثبات شود« ،ضرورتاً» در خارج ه ودود خواهد داشت .بنابراين ،به باور اين فالسفه ،در مورد معقثوالت ثانيثة
فلسفي ،اماان گذار معتبر و مُجاز ،از ذهن به عين براي انسان ودود دارد.

_____________________________________________
1- Ontological argument.
2- Eidos.
3- Ontos.
 -4از ديد دانت ،اين نگرش ده گذار از ذهن به عين مجاز است ،نگرش متافيزيك سنتي است و وي طبعثاً منتقثد آن اسثت .محققثان
معاصر در داخل دشور دوشيدهاند به نقد دانت ،پاسخ دهند (براي ن ونه ،نك :قوام صفري . 911 ،مشخصات دتابشناختي اين اثثر در
بخش منابع و مآخذ مودود است).

«ذهن و عین» رد فلسفه افرابی 
فارابي نخستين فيلسوف اسالمي است دثه معقثوال ت ثانيثه را از معقثوالت اوليثه بثه نحثوي دقيثق و آشثاار
تفايك درده؛ هرچند مراد او از معقوالت ثانيه صرفاً معقوالت ثانية منطقي در اصطالح متأخرين اسثت .سثپ
ابنسينا به تبع فارابي اين موضوع را دنبال ميدند و موضوع منطق را معقوالت ثانيثة منطقثي معرفثي مثيدنثد و
اگرچه به معقوالت ثانية فلسفي تصريح ن يدند ،اما به نظر ميرسد اد االً به مفاهي ي از اين دست توده داشته
است؛ زيرا در آثارش به برخي از مفاهي فلسفي مانند «ودود» اشاره ميدند دثه چثون تشثايايانثد ،اساسثاً از
سنخ ماهيت نيستند .سپ

به نيار و لودري شاگردان ماتب ابنسينا ،دليت ديدگاه او در بثاب معقثوالت ثانيثه

(منطقي) را مي پذيرند ،ليان سه مفهوم فلسفي «شي »« ،ذات» و «ودود» را ه در زمرة معقوالت ثانيه (منطقي)
داي ميدهند .سهروردي (شيخ اشراق) از به نيار و لودري نيز فراتثر رفتثه ،گذشثته از شثي و ذات و ودثود،
بسياري از ديگر مفاهي فلسفي از قبيل حقيقت ،ماهيت ،وحدت ،ودثوب و اماثان (بثه معنثاي فلسثفي) ،عثدم،
هيوالي اولي و  ...را داراي ودود ذهني محض يا در اصطالح شناسي خودش «مفاهي اعتبثاري عقلثي محثض»
قرار مي دهد ده در واقع ه ان معقوالت ثانية منطقي هستند .بدينسان ،تفايك دقيق و صثريح معقثوالت ثانيثة
فلسفي از معقوالت ثانية منطقي ،مربوط به فارابي يا ابنسينا و شاگردان وي ن يباشد؛ بلاه بثه حا ثت متعاليثة
صدرال تألهين و فالسفة پ

از او بازميگردد (يزدانپناه : 911 ،صص 2- 91

و .) 41

فالسفة اسالمي از صدرال تألهين به بعد ،به مفاهي ثانية فلسفي و خصوصيت نف األمري آنها توده دثرده و
از ه ين طريق ،تبيين قالب تودهي از اماان گذار معتبر و مُجاز از ذهن به عين را ارا ه ن ثودهانثد .مثع الوصثف
مي توان گفت ،نخستين دسي ده راهگشاي صدرال تألهين و فالسفة پ
فلسفي شده ه انا فارابي است؛ چه او آنگونه ده پ

از وي در طرحريثزي معقثوالت ثانيثة

از اين مالحظه خواهد شد ،معقوالت ثانيثه را بثهدقثت از

معقوالت اوليه تفايك درده و اگرچه آنها را از سنخ معقوالت ثانية منطقي در اصطالح متأخرين دانسته ،ليان
ه ين توده او به چنين تفاياي باعث شده است تا فالسفة بعدي يك گام دلوتر رفته ،معقوالت ثانية فلسفي را
صراحتاً از معقوالت ثانية منطقي تفايك دنند .لذا به نظر ميرسد ،اه يت فارابي بثراي فالسثفة بعثدي در ايثن
مبحث مه  ،بسترسازي و زمينهسازي است.
در ادامه ،به تببين ديدگاه فارابي در باب معقوالت ثانيه مثيپثردازم .او معقثوالت ثانيثه را ايثنگونثه تعريثف
ميدند:
معقوالتي ده در نف
نف

[ذهن] از محسوسات پديد ميآيند [معقوالت اوّلي] ،آنگاه ده در

حاصل شوند ،از آن دهت ده در نف

حاصل شدهاند ،لواحقي به آنها ميپيوندند

ده برخي از آنها را "دن " و برخي از آنها را "نوع" و برخي را "مُعرّف"
(تعريفدنندة) برخي ديگر ميسازند .آن معنياي ده چيزي به واسطة آن ،دن

يا نوع
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ميشود  -و آن معني چنان است ده ميتواند بر امور بسيار ح ل شود -ه ان معنياي
است ده به معقول از آن دهت ده در نف

است ،الحق ميشود .ه ينطور اضافاتي ده

به معقوالت الحق ميشوند ،از آن دهت ده برخي خاصتر از برخي ديگر يا عامتر از
برخي ديگر هستند نيز معنيهايي هستند ده به آنها از آن دهت ده در نف

هستند ،الحق

ميشوند .تعريف برخي از معقوالت با برخي ديگر نيز احوال و اموري هستند ده به آنها
در حالي ده در نف

هستند ،الحق ميشوند .ه ينطور ،گفتة ما دربارة آنها [معقوالت]

ده آنها "معلوم" هستند و آنها "معقول" هستند ،چيزي است ده به آنها از آن دهت ده
در نف

هستند ،الحق ميشود .اين چيزهايي ده به معقوالت [معقوالت اوّلي] بعد از ايناه

در نف

حاصل شدند الحق ميشوند ،خودشان نيز اموري معقول هستند؛ ليان اينها

معقولهايي ده در نف

حاصل شده باشند ،به نحوي ده مثالها [صورتهاي دلي

مستقي ] محسوسات باشند يا به محسوسات استناد داشته باشند يا معقوالتِ چيزهاي بيرون
از نف

[اشياي خاردي] باشند ،نيستند .اينها "معقوالت ثانيه" ناميده ميشوند (فارابي،

 : 111ص .)14

روشن است ده مراد فارابي از معقوالت ثانيه در عبارت فوق ،معقوالت ثانية منطقثي در اصثطالح متثأخرين
است؛ زيرا او صراحتاً «دن »« ،نوع» و مانند اينها را مصاديق اين دسته از معقوالت دانسته است.
او در ادامه ،ايراد عدم تناهي در معقوالت ثانيه و اوليه را مطرح درده ،سپ

به شبهة انطسثان

(آنتيسثتن )

بر نظرية مشا ي تعريف به حد (مردّب از دن  +فصل قريب) اشاره ن وده است .ايراد ايثن اسثت دثه اگثر هث
معقوالت ثانيه و ه معقوالت اوليه داراي لواحقي نامتناهي در ذهن هستند؛ يعني اموري نامتناهي در ذهن انسان
به هر دوي آنها ملحق مي گردند ،پ
لواحق عل پيدا دند؟ اما شبهة آنتيستن

ذهن انسان ده توان در

عدم تناهي را ندارد ،چگونه ميتوانثد بثه ايثن

اين است ده اگر براي شناخت چيزي بايد تعريف به حثد از آن ارا ثه

شود ،براي شناخت اين حد ه نيازمند يك حد ديگر خواهي بود و براي شناخت حد اخيثر هث نيازمنثد يثك
حد ديگر؛ و ه ين طور تا بينهايت .عين عبارت فارابي چنين است:
م تنع نيست ده به معقوالت ثانيه از آنجا ده معقوالت هستند ،احوالي بازگردند ده به
معقوالت اوليه ملحق شدهاند .پ

آن ه به معقوالت اوليه ملحق ميشود ،به معقوالت ثانيه

نيز ملحق ميگردد تا آنها تبديل به انواعي و ادناسي شوند و برخي برخي ديگر را تعريف
دنند ،تا ايناه خودِ عل ي ده به چيزي ملحق شده است ،آنگاه ده در نف

انسان حاصل

شود ،خودِ معلوم نيز معلوم شود و معقول نيز معقول شود و اين معقول نيز معقول شود و
عل ي ده به معناي عل است نيز معلوم شود و آن عل ديگري است؛ ه ين طور تا
بينهايت ،تا ايناه اين دن

نيز دنسي داشته باشد و اين دن

نيز دنسي [ديگر] داشته
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باشد؛ تا بينهايت (ه ان :ص .)14-12

فارابي به هر دو ايراد پاسخ ميدهد :عدم تناهي معلومات انسثان اساسث ًا مشثالي بثراي معرفثت انسثان ايجثاد
ن ي دند؛ چه آن الحقي ده براي هريك از اين معقوالت (ثانيه و اوليه) ش ول و ع وميت دارد ،عيناً يك چيثز
واحد است و لذا شناخت آن امر واحد ،ه ان شناخت ه ة آن معقوالت است؛ متناهي باشند يا نامتنثاهي .دقيقثاً
ه ان طور ده شناخت معناي «انسان» و آن ه به آن از آن دهت ده معني انسثان اسثت الحثق مثيشثود ،ه ثان
شناخت ه ة انسان ها و شناخت ه ة آن ه انسان است ميباشد؛ خواه متناهي باشند و خواه نامتناهي .لذا از ايناه
امور فوقْ نامتناهي هستند ،ايرادي پديد ن يآيد؛ زيرا شناخت ما به هريك از امور فوق ،ه ان شناخت ما به ه ة
آنها است .بنابراين ،ما فقط آن چيزي را ميشناسي ده ه ة آنها را ده البته عدداً نامتناهي هستند ،شامل ميشود.
لذا ايراد آنتيستن

در باب حد انسان و حدِ اين حد و حدِ حدِ اين حد و ه ين طور تا بثينهايثت نيثز نادرسثت

است؛ زيرا ما براي شناخت امور نامتناهي هيچ چيزي را ن ي تواني به ياري بطلبي و اساساً نيازي به شناخت امور
نامتناهي نداري تا ايناه اگر در ش ارش آنها ناتو ان شدي و نتوانستي هريك از آنها را به نوبة خودش بشناسي ،
شناخت ما به ه ة آنها باطل گردد؛ زيرا معناي حد عيناً يك معناي واحد است و در ه ة حدودش دلي اسثت؛
خواه اين حدودْ متناهي باشند و خواه نامتناهي .ه ين طثور اسثت پرسثش از دثن

دثن

و دثن

دثن

ايثن

دن ؛ تا بينهايت .در مورد عل عل و عل عل اين عل نيز وضع دقيقاً به ه ين صورت است .پرسثش از ايثن
امور ه واره از يك سنخ است و ه ة اين پرسش ها در معقوالت ثانيه داري هستند و پاسثخ بثه اينهثا نيثز يثك
پاسخ واحد است (ه ان :ص .)12-11
فارابي توضيح ميدهد ده معقوالت اوليه صرفاً در قياس با معقوالت ثانيثه« ،اوليثه» خوانثده مثيشثوند .واژة
اوليه ،اوالً و بالذات براي داللت بر معقوالت اوليه و آن چيزهايي ده از آنها ترديب مييابند ،وضع شثده اسثت
(ه ان :ص  .)11او در ادامه اظهارنظر مي دند ده معقثوالت اوليثه ،موضثوع اصثلي علثوم نظثري نيسثتند؛ بلاثه
معقو الت ثانيه ،موضوع اصلي علوم نظري و عقلي از قبيل منطق ،طبيعيثات ،مثدنيات ،تعلي يثات و مابعدالطبيعثه
هستند .او مي افزايد ،معقوالت ثانيه از اين دهات ده الفاظي بر آنها داللثت دارنثد و دلثي هسثتند و موضثوع و
مح ول واقع ميشوند و مورد پرسش قرار ميگيرند و پاسخها در پرسش از آنها بثه دسثت مثيآينثد« ،منطقثي»
هستند (ه ان :ص  .)11-17با توده به عبارت فوق ،روشن مي شود ده فارابي مثتفطن تفايثك معقثوالت ثانيثة
منطقي و فلسفي نبوده است .وي صراحتاً معقوالت ثانية منطقي در اصطالح متأخرين را تشثخيص داده؛ هرچنثد
از معقوالت ثانية فلسفي نامي به ميان نياورده است.
فارابي در ادامه ميافزايد ،مابعدالطبيعه از اموري بحث ميدند ده خارج از مقوالت عشر هستند .اين امور در
واقع اسباب و علل چيزهايي هستند ده مقوالت عشر ،شامل آنها ميشوند (ه ثان :ص  .)11گفتثي دثه از ديثد
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فارابي ،موضوع مابعدالطبيعه نيز معقوالت ثانيه است .اما در عبارت فوق ،او تصريحي به معقوالت ثانيثة فلسثفي
ن يدند؛ بلاه صرفاً اظهار ميدارد ده موضوعات مابعدالطبيعه ،خارج از مقوالت عشر هستند.
به نظر ميرسد ،در اثر ه ين ت هيد و زمينثه سثازي فثارابي اسثت دثه صثدرال تألهين و فالسثفة پث

از وي،

تصريح دردهاند ده معقوالت ثانية منطقي ،موضوع منطق و معقوالت ثانية فلسفي ،موضوع مابعدالطبيعه هستند و
ايندو از ياديگر دقيقاً قابل تفايكاند.
 .5نتایج مقاله
مالحظه شد ده فارابي در آثار و متون مختلف خويش ،اد االً به سه مبحث مه و دليدي در ذيل مسئلة «ذهثن
و عين»؛ يعني قصدمندي ذهن ،ن سبت ذهن و عين ،و معقوالت ثانيه ،توده داشته است.
نظرية قصدمندي (حيث التفاتي) اساساً براي فارابي مطرح نبوده؛ چه او قرنها پيش از برنتانو و هوسرل ميزيسته
است .اما با اين حال ،ميتوان ردپايي از اين بحث را در آثار او يافت .نشان داده شثد دثه بثا ذدثر سثه شثاهد از
متون فارابي مي توان نتيجه گرفت ده او معرفت را ناظر به متعلَّق آن دانسته است .بهنظر ميرسد ده او تلويحاً به
اين ناته توده داشته ده ذهن و امر شناخت به تنهايي نام ان است و بايد ناظر به شي يا عين به مثابه مثتعلَّقش
باشد.
فارابي در فلسفة خويش «نسبت ذهن و عين» يا به تعبيري عالِ و معلوم را بيان درده ،اين نسثبت را از حيثث
معرفتشناختي و هستيشناختي توضيح داده است .او در آثارش به نظرية ودود ذهني نيز تلويحثاً تودثه داشثته
است؛ نظريهاي ده بعدها نزد نصيرالدين طوسي و فالسفة پ

از او به طور دقيق مطرح شد .بر طبق ايثن نظريثه،

يك و ه ان ماهيت است ده يكبار در خارج مودود ميشود و بار ديگر در ذهن.
فارابي نخستين فيلسوف اسالمي است ده «معقوالت ثانيثه» را از معقثوالت اوليثه بثه نحثوي دقيثق و آشثاار
تفايك درده است .اما تفايك معقوالت ثانية فلسفي از معقوالت ثانية منطقي مربوط به فارابي ن يباشد؛ بلاه
به صدرال تألهين بازميگردد .فالسفة اسالمي ،از صدرال تألهين به بعد ،بثه مفثاهي ثانيثة فلسثفي و خصوصثيت
نف األمري آنها توده درده و از ه ين طريق ،سعي دردهاند تا تبييني از اماان گذار معتبر و مُجثاز از ذهثن بثه
عين ارا ه دهند .با اين حال ،ميتوان گفت ،نخستين دسي ده راهگشاي صدرال تألهين و فالسثفة پث

از او در

طرح ريزي معقوالت ثانية فلسفي شده ،ه انا فارابي است؛ چه او براي فالسفة بعدي ت هيد و زمينهسازي ن ثوده
است.
بر اين اساس ،به نظر مي رسد ،بسياري از مباحث فارابي در باب ذهثن و عثين ،بثر فالسثفة اسثالمي بعثدي از
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د له ابن سينا ،نصيرالدين طوسي و صدرال تألهين تأثير گذاشته و راهگشاي پيشرفتهاي آنان در قل رو مباحث
فلسفي و معرفتشناختي شده است.
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