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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. 
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 معقول اولی یا معقول ثانی ؛مفاهیم فلسفی بارۀدیدگاه ابن سینا در
 *ینیاحمد حسدیس

 جانیآذربا یمدن دیانشگاه شهد  میگروه فلسفه و حکمت اسال اریدانش

 یزیتبر میمر
 جانیآذربا یمدن دیانشگاه شهد  میفلسفه و کالم اسالکارشناسی ارشد  ۀآموخت دانش

 (42تا   23)از ص 

 27/10/1399، تاريخ پذيرش مقاله: 13/5/1399تاريخ دريافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
ثانی در نظام فلسفی ابن سینا معقوالت اولی و جديدی از معقوالت  بندی تقسیم ۀحاضر به ارائ ۀمقال

جايگاه واقعی مفاهیم فلسفی را در نظام فلسفی  ،جديد بندی تقسیموشد بر اساس اين ک میدازد و پر می

کلی  ۀمعقوالت به دو دست ،شود در ديدگاه رايج که به ابن سینا هم نسبت داده می ابن سینا نشان دهد.

معقوالت ثانی  ۀخود به دو دست نیزمعقوالت ثانی  ؛ کهشوند معقوالت اولی و معقوالت ثانی تقسیم می

در آثار  که همگی تیمقاله بر اساس استدالالاين در  شوند. قسیم میمنطقی و معقوالت ثانی فلسفی ت

 ار یفلسف میمفاهتنها  نه ،خود ۀيانگرا عقلدر نظام فلسفی  او ود کهش مینشان داده  ،دارندريشه ابن سینا 

 ۀدر مرتب اتیّدرک اول رشيبا پذ نایابن ساند. د می یاز هر مفهوم اول تر اولیاند، بلکه د مین یمعقول ثان

، درک مفهوم وجود توسط انسان معلق و نیاز به مفهوم وجود هیاول پايه و میمفاه ه، نیاز بهعقل بالملک

از  یمعقوالت اول ،نيبنابرا ؛اندد میرا معقول اول  یفلسف میهد که مفاهد مینشان برای درک مفاهیم، 

 یبرا یثان الت؛ اما معقویو معقوالت فلسف یمعقوالت ماهو :ودش می میبه دو دسته تقس نایمنظر ابن س

است که  یا به گونه نایصراحت و ساختار مباحث ابن س وند.ش میرا شامل  یمنطق میتنها مفاه نایابن س

دانستن مفاهیم فلسفی  ها و نیز اولی بودن آن بودن مفاهیم فلسفی و نه اولی بديهیهمچون  یاشکاالت

 .نخواهد کرد فیمقاله را تضع نياشده در  خوانش ارائه ،نامتأخرتوسط 

 

ابن ، معقوالت اولی، معقوالت ثانی، معقوالت ثانی فلسفی، معقوالت ثانی منطقی کلیدی: های واژه

 .سینا
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 مقدمه  .1

سازوکار  بارۀدرابن سینا . مجرد از ماده است یمعقول نزد ابن سینا معنی و مفهوم

 ءشی ،اول ۀدر مرحل. در اين موارد، برخی معقوالت به تجريد اعتقاد دارد دستیابی به

، سپس عوارض محسوسات جدا شده و در نهايت عقل، شود میشده از ماده جدا  ادراک

)ابن سینا، کند  و معنای کلی آن را ادراک می سازد میاضافات جدا  ۀماهیت را از هم

1363: 103) .  

ولی ديدگاه  است، تحت تاثیر ارسطو بوده ،تجريد و انتزاع ۀدر نظريابن سینا چند هر

 ۀهممعتقد نیست که خالف ارسطو بر ویاين صورت که دارد؛ به تفاوت  با ارسطو او

خود  بهبود که معارفی وجود دارد که خود معتقد او. استعلوم برگرفته از محسوسات 

جود، ضرورت، وحدت، مانند و مفاهیم فلسفی ابن سینابه نظر برای عقل حاضر است. 

  ست.ا سنخاز همین  ،تأخرو  کثرت، امکان، علت، معلول، تقدم

 ،شد رفتهيپذ میاسال ۀفلسف خيدر تار رینص که بعد از خواجه جيرا بندی تقسیمدر 

 نيا ؛ودش می میتقس یو منطق یبه فلسف یو معقوالت ثان یو ثان یمعقوالت به اول

تقسیم معقوالت، به ابن سینا هم نسبت بارۀ دردر تحقیقات موجود  که است یمیتقس

منطقی تقسیم کرده طوری که گويی او نیز معقوالت ثانی را به فلسفی و  به ؛ودش میداده 

احمدی سعدی، ؛ 11 :1394)سالم،  مردش میمعقوالت ثانی  ۀاست و مفاهیم فلسفی را در زمر

گاهی هم گفته شده است که ابن سینا جايگاه خاصی برای معقوالت ثانی . (51-66 :13۸5

معقوالت بارۀ ديدگاه ابن سینا درو يا اينکه  ،(22 :13۸9)اسماعیلی، فلسفی قائل نشده است 

وی مفاهیم فلسفی را به  ان گفت که اساساًتو میآسانی ن ۀ فلسفی روشن نیست و بهثانی

 . (34-33 :13۸7)فنايی اشکوری، يرد پذ میولی و ثانیه عنوان قسم سوم در کنار معقوالت ا

منطقی  ۀگاهی هم اين نقد پیش آمده است که ابن سینا چرا با آنکه از معقوالت ثانی

 ؟است فلسفی مطرح نکرده ۀمفاهیم فلسفی را با عنوان معقوالت ثانی گفته است،سخن 

 .(22۸ :1391پناه،  )يزدان

جايگاه مفاهیم فلسفی  بارۀواقعی ابن سینا را دروشیم ديدگاه ک میدر اين مقاله 

و با استدالالتی نشان دهیم که اين دسته از مفاهیم برای ابن سینا معقول  تبیین کنیم

پس از  ،از هر مفهومی هستند. در ادامه تر اولی حتیبلکه معقول اولی و  ،ثانی نیستند

تحقیق خواهیم  ۀبه پیشیناقسام معقوالت توضیح داده شد، بارۀ آنکه ديدگاه رايج در

و تصور  شود میهمین ديدگاه رايج به ابن سینا نسبت داده  پرداخت که در آن عموماً
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و يا انسته د میمفاهیم فلسفی را جزو معقوالت ثانی فلسفی  نیزشده است که ابن سینا 

. در متهم شده است فلسفی ابن سینا در تقسیم خود از معقوالت به غفلت از مفاهیم

اقسام معقوالت و جايگاه  بارۀدر را لی ديدگاه حقیقی ابن سینابا ذکر دالي نهايت

 فلسفی نشان خواهیم داد.معقوالت 
 

 معقوالتاقسام  بارۀدیدگاه رایج در .2

تقسیمی  ،تقسیم معقوالت به اولی و ثانی و تقسیم معقوالت ثانی به فلسفی و منطقی

 :1407)طوسی، شد و تثبیت يرفته پذ  میاست که بعد از خواجه نصیر در تاريخ فلسفه اسال

معاصر،  ۀ. در دور(2/262 :تا )الهیجی، بی وجود دارد نیز و در حکمت متعالیه (110-121

 اند. مرسوم بندی تقسیمنیز قايل به اين  مصباح يزدی مطهری وعالمه طباطبايی، 

او شايان توجه است که تقسیم معقوالت به اولی و ثانی در آثار فارابی ريشه دارد. 

معقولی است که از امر محسوس گرفته  ،يدآ نخستین معقولی که به وجود میيد گو می

ها جنس و بعضی  که بعضی از آنو بر آن معقوالت لواحقی عارض خواهد شد  ؛شده است

مفاهیم  بارۀدر ،به عبارت ديگر ؛ودش می گفته «انیهمعقوالت ث»به اين لواحق  ؛استنوع 

های ذهنی که موجود در نفس  يکی صورت :ان در نظر گرفتتو میماهوی دو جنبه 

ها  اين ؛ندک میاين مقوالت و مفاهیم ماهوی داللت که بر  هايی لفظ ،وند و دومیش می

فارابی تنها مفاهیم منطقی  رسد میبه نظر  ،بنابراين؛ وندش مینامیده  «مفاهیم منطقی»

 .(66-64 :19۸6)فارابی، اند د میرا معقوالت ثانی 

را و ذات و وجود  ءمفاهیم فلسفی مانند شی صريحاًبود که  نخستین کسیبهمنیار 

دی و رالدين سهرو به تبع او شهاب  .(2۸۸-2۸3 :1375) قرار داد معقوالت ثانیه ۀدر زمر

 حیثیت سهروردی معتقد است اند. گسترش داده خواجه نصیرالدين طوسی اين بحث را

نظیر مفهوم وجود و صفات  ؛برخی از مفاهیم، حیثیت عدم ترتب آثار خارجی است

رج وجود ندارند و مفاهیم در خاها  اين ؛وجوب از قبیل وحدت و ،قیقی وجودح

 االعتقادتجريددر  هم خواجه نصیرالدين طوسی .(347-344 :1372)سهروردی،  اند اعتباری

وجود و عدم، جهات آن، وجوب و امکان، امتناع و ماهیت  و به شمردن معقوالت پرداخته

و کلیت و جزئیت و ذاتیات و عرضیت و جنسیت و فعلیت و نوعیت و شیئیت و علیت و 

را معقول ثانی معلولیت و کثرت و وحدت، جوهر، عرض، اضافه، جنس و فصل و نوع 

 .(116 :1407)دانسته است 
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؛ از نظر مالصدرا میان معقوالت ثانی فلسفی و معقوالت ثانی منطقی تمايز وجود دارد

مفاهیم مصدری و لوازم ماهیات معقوالت ثانی فلسفی انتزاعیاتی چون نسب و اضافات و 

ج اند که در خارد میاو معقوالت ثانی منطق را مفاهیمی  .(1/332 :136۸)گیرد  دربرمی را

مفاهیم فلسفی  ۀ. مالصدرا دربارجای دارددر ذهن  صورتی نداشته و موضوعاتشان

اما  ؛ها نیست و صورتی در خارج برای آن اند د اين معقوالت اوصاف ذهنیيگو می

  . (1۸0 :همان) وندش میمتصف موجودات و اشیا بیرون از ذهن به آن 

کید دارد که ذهن معانی را أمفاهیم فلسفی بر اين حقیقت ت دربارۀ عالمه طباطبايی

ۀ ثانی اين دسته از معقوالت را در مرتب ،آورد و بنابراين از حالت حرفی به اسمی می

يا اعتباری و  اند از نظر ايشان معقوالت يا حقیقی و ماهوی .(147: 1416) سازد می

ود به اعتباری که اعم است و اعتباری که ش میاعتباری هم تقسیم  معقوالت ؛غیرماهوی

نیز به  استاخص است و اعتباری که اخص است به اجتماعی و عملی و اعتباری که اعم 

طباطبايی، )معقوالت ثانیه از مفاهیم اعتباری هستند . يابند میمنطقی و فلسفی تقسیم 

1364 :1/20 ،194 ،217). 

که بر چیستی عقول اولی، همان مفاهیم ماهوی است م ،رايج بندی تقسیماين  در

رسوم  و حدود و نگر چیستی امور شخصی خارجیند. معقوالت اولی نشاک میاشیا داللت 

يک از مفاهیم متعلق به معقوالت اولی، به ست. بدين ترتیب، هرها و تمايزات اصلی آن

شدن معقوالت اولی، وجود متعدد ، با متعددرو و از اين اند نوعی خاص از موجودات متعلق

ريشه که در حس  هستالبته مواردی  ؛نددار ريشهمعقوالت اولی در حس  غالباًود. ش می

 نداردنیاز به تجريد و انتزاع از ماده  ،مثل عقول ،مادی باشداگر ماهیتی غیر يعنی ؛ندارد

 .(15 :13۸5فنايی اشکوری،  و 31۸-5/301: 1375طهری، ؛ م1/17۸ :1366، )مصباح يزدی

اما  ؛اند معقوالت ثانی معقوالتی هستند که خود از معقوالت ديگری اخذ شده

چند ممکن است از محسوسات يا ، هراند معقوالت اولی از معقوالت ديگری اخذ نشده

  متخیالت گرفته شده باشند.

فلسفی و منطقی تقسیم  ۀرايج، معقوالت ثانی به دو دست بندی تقسیمدر اين 

فلسفی به رغم حکايت از امور خارجی، برخالف معقوالت اولی،  ۀمعقوالت ثانیوند. ش می

های حواس  بدون واسطه با داده نند. اين معقوالت ظاهراًک میاز حدود ماهوی بازگويی ن

ها  ادراک آن ،رو اين از ؛ها از اين طريق نیست راه رسیدن آنیستند و ظاهری در ارتباط ن

تا رسیدن به آن توانايی تحلیل عقالنی، ناآگاهانه است و شناخت آگاهانه و تفصیلی 
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 :13۸7، ؛ فنايی اشکوری17۸-1/177: 1366 ،يزدی)مصباح  داردبستگی ها، به عملکرد عقلی  آن

 ،رو از اين ؛ سازند هستی را نمايان می احکامرند و وصفی دا ۀاين مفاهیم بیشتر جنب . (16

 ؛ها اختصاص ندارند نوع خاصی از آنوند و به ش میتقسیم خارجی موجودات را موجب ن

؛ ودش میاختالف وجود خارجی  توان گفت تعدد اين مفاهیم، موجب تعدد و پس نمی

و مفاهیم غیرفراگیری چون ؛ مفاهیم فراگیری مثل وجود، وحدت، تشخص، شیء و عدم

: 1366 ،يزدی )مصباحو غیره  ب، حدوث و قدموحدت و کثرت، علت و معلول، امکان و وجو

 .(27۸-272 :1375؛ مطهری، 1/320-342

سوم از معقوالت، معقول ثانی منطقی است که برخالف دو قسم ديگر، از  ۀدست

حیث ذهنی، مصداق نند و تنها معقوالت در ذهن، از ک میامورخارجی بازگويی ن

حسی ندارند،  ۀنیستند و چون سابقاين معقوالت دارای افراد جزئی و خارجی هاست.  آن

مصباح و  16 :13۸7)فنايی اشکوری، ها نیازمند اعمال تفکر و تأمل عقلی است  ادراک آن

 .(1/177: 1366يزدی، 

 ذهنی ،عروض و اتصاف معقوالت اولی خارجی است. عروض معقوالت ثانی فلسفی

و در مورد قسم سوم که  است؛خارجی  ،ولی اتصاف آن مثل معقوالت اولی است،

 279-1/277 :1375)مطهری،  اند دو ذهنی عروض و اتصاف هر ،معقوالت ثانی منطقی است

  . (177-1/176: 1366، يزدی مصباحو 
 

 در تحقیقات موجود به ابن سینا معقوالت بارۀدر انتساب دیدگاه رایج .3

 ،شود تقسیم می که معقوالت ثانی به منطقی و فلسفی اين ديدگاه رايج رسد میبه نظر 

های  در ضمن آثار خود به ديدگاه نبرخی محققا. ودش میبه ابن سینا هم نسبت داده 

معقوالت، گزارش کامل  باب اما در گزارش ديدگاه ابن سینا در ؛اند ابن سینا هم پرداخته

معقوالت  بارۀدر ویتنها به بیان تصريحات  ،مونهبلکه برای ن ،اند و جامعی ارائه نکرده

تکلیف مفاهیم فلسفی روشن نشده است که آيا  ،. در اين آثاراند هثانی منطقی اکتفا کرد

اند يا د میفلسفی  ،اندد میاند يا ثانی و اگر ثانی د میها را معقول اولی  ابن سینا اين

معقوالت فلسفی از ديدگاه  ۀيا منبع روشنی دربار ،ها اين دسته از گزارشاز نظر منطقی. 

حتی برخی ابن  نشده است. روشنله برايشان ئابن سینا وجود ندارد و يا پاسخ اين مس

معقوالت ثانی فلسفی  بارۀکه چرا درند کن میو او را سرزنش متهم توجهی  کم را بهسینا 

 .سخن نگفته است
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يد تفکیک میان معقوالت اولی و ثانی از ابن سینا شروع گو میفنايی اشکوری 

 است بودهولی اين تفکیک تا زمان خواجه فقط به معنای منطقی آن مورد نظر ؛ ودش می

 اشکوری. (1۸ :13۸7فنايی اشکوری، )برد  میخواجه آن را به معنای فلسفی هم به کار که 

فیلسوفان  ۀيکسان به هم پذيرش معقوالت ثانی فلسفی را به ،همچنین در نسبتی کلی

ثانی  ۀاسالمی مفاهیم فلسفی را در مرتب ۀفالسف هد و معتقد استد میمسلمان نسبت 

میان ابن سینا و  ،دادن اين مطلب در نسبت او . (52 :همان)آورند  تعقل به حساب می

ند که ابن سینا معقوالت ک میامید تصريح  مسعود د.وش میديگر فالسفه تفکیک قائل ن

معقوالت فلسفی هیچ  ۀدربار او ؛ اما(50: 13۸0) دانسته است منطقی را معقول ثانی می

در ديدگاه ابن سینا از چه جايگاهی برخوردار هد که اين دسته از معقوالت د مینظری ن

فقط معقول  نصیرالدين ند که قبل از سهروردی و خواجهک میعلی فتحی اشاره است. 

آيد که قبل از ايشان  برمی چنین. از اين عبارت (2: 13۸7) ثانی منطقی مطرح بوده است

هنوز مفاهیم فلسفی هنوز به عنوان معقول ثانی به رسمیت شناخته نشده بودند و گويی 

. کسی به اين تشخیص نرسیده بود که مفاهیم فلسفی را بايد در معقوالت ثانی قرار داد

ابراز دربارۀ معقوالت ثانیه د بهتر است بگويیم ابن سینا نظری يوگ میپناه  يزدانيداهلل 

معقوالت  بندی تقسیم ۀدربارنامۀ خود  در پايانجالل حیدری . (22۸ :1391)نداشته است 

قائل  والت ثانیه تمايزکه ابن سینا بین معق دکن میبیان  واشاره  ه دو قسم اولی و ثانیب

چون در آن زمان اصطالح معقول ثانی فلسفی  که دکن میادعا  ،با اين حال .بوده است

حسین  .(201 :1375)از اين اصطالح استفاده نکرده است  ابن سینا ،مطرح نشده بود

است که از اصطالح معقول اول و  کسیند که ابن سینا نخستین ک میالدين اشاره  صفی

طبیعی و وم علبعد از اينکه موضوع  الهیات شفاثانی استفاده کرده است. وی در کتاب 

 استبر اين اعتقاد است که موضوع علم منطق معقوالت ثانیه  ،ندک میرياضی را تعیین 

معنی  ،به صورتی که با استناد به معقوالت اولی ؛ودش میکه از معقوالت اولی گرفته 

يد ابن سینا به معقوالت ثانی فلسفی گو میود. او در ادامه ش میمجهول ديگری معلوم 

آلود ابن سینا  مسعود اسماعیلی با لحنی عتاب. (94-91 :13۸5الدين،  )صفیند ک میاشاره ن

بندی  و در دسته قائل نشدهمعقوالت ثانی فلسفی ارزش  رایند که چون بک میرا متهم 

 .(23-22 :13۸9)اخته است اند  هفیلسوفان بعدی را به اشتبا ،ها اشاره نکرده معقوالت به آن

 اند هدادنسبت رايج را به ابن سینا  ۀاين نظري صريحاًحتی برخی افراد  ،در اين بین

عباس احمدی . بندی کرده است ثانی دسته تکه وی مفاهیم فلسفی را در ضمن معقوال
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 ۀبار ابن سینا به داير را نخستینفلسفی  ۀند که معقوالت ثانیک میسعدی ادعا 

وی همچنین معتقد است علت  . (6 :1376)است  دهکروارد اصطالحات فلسفی مسلمانان 

سخنی ولی از معقوالت ثانی فلسفی  ،منطقی نام برده ۀاينکه ابن سینا از معقوالت ثانی

معقوالت  اووجود نداشته است و برای  بندی تقسیماين  ویاين است که در زمان  نگفته،

مفاهیمی چون کلی و جزئی را در کنار وحدت و کثرت رو،  از اينثانی يکسان بوده و 

 ۀنظر ابن سینا دربار در موردهمچنین مريم سالم . (59 :13۸5)احمدی سعدی، آورده است 

فلسفی محسوب  ۀکه ابن سینا اين مفهوم را از معقوالت ثانی است همفهوم علیت گفت

معرفت معتقدند که ابن سینا  ۀرضا اکبريان و حسین زمانیها دربار .(5 :1394)ند ک می

 .(2۸-27 :13۸5) آورده استمفاهیم وجودی را به عنوان معقوالت ثانی فلسفی به شمار 
 

 معقوالت فلسفی بارۀدیدگاه ابن سینا در .4

تقسیم معقوالت به معقوالت اولی و ثانیه و تقسیم  بارۀبیان ديدگاه رايج درپس از 

ابن  بهاشتباه  نسبتهايی که  معقوالت ثانی به منطقی و فلسفی و پس از بیان گزارش

 ديدگاههايی  استدالل ۀبا ارائ وشیمک می اين قسمت ، دراند هدادنا در باب معقوالت سی

ها نشان خواهند داد که  . اين استداللیمکنبیان ت معقوال ۀدرباررا ابن سینا حقیقی 

طوری که ابن سینا  به ؛داردتفاوت جدی رايج  ۀمعقوالت با نظري بارۀديدگاه ابن سینا در

هیم که ابن د می. در اين قسمت نشان داند نمیمفاهیم فلسفی را معقول ثانی  اساساً

اما از نظر او معقوالت  ؛ندک میاولی و ثانی تقسیم  ۀمعقوالت را به دو دست ۀسینا هم

مفاهیم فلسفی در کنار مفاهیم ماهوی از  ند ومنحصردر مفاهیم منطقی  تنهای ثان

 .روند به شمار میمعقوالت اولی 

که بايد به دقت نخست آن :مطلب اهمیت دارد دوتذکر  ،ها استدالل بیاناما پیش از 

انگاشتن  در دام يکینبايد میان مفهوم معقول اولی و مفهوم ماهوی تفکیک قائل شد و 

بديهی  ۀلئبحث از معقول اولی و ثانی به مس دوم آنکه افتاد؛معقول اولی و مفهوم ماهوی 

سازوکار و مراحل درک  بارۀبلکه بحثی در ،ودش میبودن مفاهیم مربوط ن و ضروری

تعقل  ،نخست ۀآن مفهومی است که در مرحل ،. مراد ما از معقول اولیمعقوالت است

ود و مسبوق به هیچ معقول ديگری نیست و از هیچ معقول ديگری انتزاع نشده ش می

رار از نظر ابن سینا از اقسام معقوالت اولی ق مفاهیم فلسفی مسلماً ،رو از اين؛ است

تعقل  ،نخست ۀدر مرتب ،داده خواهد شدگونه که در ادامه توضیح  همان ؛ زيراگیرند می

 ند. ا ساير معقوالت درک شرط اساساً و گیرند می قرار مفاهیم ساير تعقل مبنای و وندش می
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  لیل اول: درك مفاهیم فلسفی در مرتبۀ عقل بالملکهد .4-1

درک اين مفاهیم  ،بودن مفاهیم فلسفی ترين دلیل ما بر معقول اولی شايد مهماولین و 

عقل بالملکه است. تذکر اين مطلب اهمیت دارد که بر اساس تعريف، معقول  ۀدر مرتب

ود و از معقوالت ديگری اخذ نشده ش مینخست تعقل  ۀاولی مفهومی است که در مرتب

عقل بالملکه که اولین معقوالت را درک  ۀتبدرک مفاهیم فلسفی در مر ،رو از اين ؛است

را درک ات که عقل بالملکه اولیّ ندک میتصريح ابن سینا  .يابد میاهمیت  ،ندک می

اند که از قبل و پیش از ادراک هر د میات را ذاتی نفس . گويی ابن سینا اولیّندک می

عقل  ۀدر مرتبند که معقوالت ک میکید أمفهوم ديگری در او موجود است. او همچنین ت

ضمن بحث از عقل  وی همچنین .(9۸-99 :1363) اند بالملکه بی واسطه و بی کسب

از اين معقوالت به  با استفاده يدگو میو  ندک میاز معقوالت اولی ياد  ،ملکههیوالنی و بال

وی معتقد است انسان تصورات کلی اولی را . (۸5 :1375)ابن سینا،  رسیم معقوالت ثانی می

 .(۸۸ :1371)خیال هم نیاز ندارد  ۀند و در اين دريافت به قوک میاز عقل مفارق دريافت 

درک  اولِ ۀدر مرتب ،عقل بالملکه قرار دارد ۀهر آنچه در مرتب بر اساس اين استدالل

ند ک میا تصريح که ابن سیناکنون . و پیش از هر ادراک عقلی ديگری استعقلی است 

ود اين مفاهیم پیش از ادراک ش میمعلوم  ،جايگاه معقوالت اولی در عقل بالملکه است

معقول اولی  انند ثانی باشند و حتماًتو میوجه ن  هیچ  وند و بهش میساير مفاهیم درک 

 هستند. 

 ۀمرتبدر که  ندک میبیان  ،هدد میابن سینا در هرکجا که مراتب عقلی را توضیح 

از  وند.ش میهای اولی ادراک  يعنی مفاهیم و گزاره ،عقل بالملکه مايه و مواد تعقل

 ۀمقدم ،خود زيرا ؛انند معقول ثانی باشندتو میود که اين مفاهیم نش میجا معلوم  همین

مرتبه  چهارابن سینا عقل نظری را شامل توضیح آنکه  ؛ادراکات بعدی هستند ۀهم

عقل مستفاد. عقل  عقل بالملکه، عقل بالفعل و ،عقل هیوالنی :اند که عبارت است ازد می

اما  است؛ گونه شکل و نقشی نگرفته است که هنوز هیچ نخست تعقل ۀمرتبهیوالنی 

دومین مرتبه از مراتب عقل نظری، ؛ ستها های عقلی و معقول مستعد پذيرش صورت

ند. معقوالت اولی ک میکه نفس ناطقه شروع به درک معقوالت اولی  استعقل بالملکه 

درک ها ساير تصورات و تصديقات  که با کمک اين هستند هايی پايه مفاهیم و گزاره

ود. در اين مرتبه از ش میعقل بالفعل نامیده  ،سومین مرتبه از مراتب عقل نظری؛ ودش می

؛ ودش میخود، به درک معقوالت ثانی نائل  ۀانسان با توجه به معقوالت اولی ،عقل
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 نفس حقیقتاً ،عقل نظری، عقل بالمستفاد است که در اين مرحله ۀرتبچهارمین م

 .ندک میمعقوالت را استفاده و مشاهده 

اين  معقوالت در که؛ چراودش میات در عقل بالملکه روشن اکنون اهمیت حضور اولیّ

در عقل  ند کهک میتصريح ابن سینا  معقوالت ديگر است. شدنِ عقل پیش از بالفعل

ممکن است در اينجا اين اشکال مطرح  . (335-334 :1379)اولی هستند بالملکه معقوالت 

بودن  چند اولیهر اما ؛بودن نه نخستین ،بودن است بودن به معنای بديهی شود که اولی

، ودش میمشاهده بر اساس اين استدالل گونه که  همان، بودن ندارد هیچ منافاتی با بديهی

گذاری اولی و ثانی  نام ماند که عقل بالملکه ترديدی باقی نمی ۀتعقل در مرتببر اساس 

  .بودن ت است و نه بديهی يا نظریمعقولی ۀمرتب در اينجا براساس درجه و
 

 درك وجود توسط انسان معلقدلیل دوم:   .4-2

زمان  هم ،اين برهان .يافت آثار متعددی از ابن سیناان در تو میرا  برهان انسان معلق

 ،بر اساس اين استدالل ند.ک میبه خود اثبات  را نفس ۀواسط  وجود نفس و معرفت بی

در  نداشته و قبلی ۀطوری که هیچ تجرب به ؛خلق شود یناگهانفرض کند که اگر انسان 

با  ،خود را هم درک نکندبدن  هیچ حس و ادراکی نداشته باشد و حتی همان حال نیز

ان گفت چون تو می . (۸0 :1375 و 127 :13۸2)ابن سینا،  يابد میدروجودش را  ،اين حال

نتیجه گرفت وجود به خودی خود ان تو می ،ندک میا درک انسان بی واسطه وجود خود ر

جزو مفاهیم اولی است که بدون واسطه معقوالت  ،برای انسان حاضر است و بنابراين

علم انسان به  که ندک میاشاره  همچنینابن سینا  ود.ش میديگری برای انسان درک 

 ،از طرف ديگر . (212-211 :1391)ات همواره برای انسان حاصل است مانند اولیّ ،خود

 همان:)ند ک میاز آن ادراک، خود را ادراک  شیند، پک میرا ادراک  یزیانسان چ یوقت

وجود جزو مفاهیمی است که بدون واسطه ان نتیجه گرفت که تو می ،بنابراين ؛(441-439

و با استفاده از ساير ادراکات و  ثانی ۀنه در مرحل ،ودش میاول درک  ۀمرحلو در 

 . معقوالت

ادراک نفس توسط انسان  اين اشکال مطرح شود که ممکن است لزوماً شايددر اينجا 

ان تو میبلکه ادراکی حضوری و بی واسطه باشد و لذا ن ،معلق، يک درک مفهومی نباشد

ان گفت که در نظام تو میبودن مفهوم وجود استدالل کرد. در پاسخ  بر اساس آن بر اولی

با  صريحاً اوک حضوری و اشراقی جايگاهی ندارد و ادرا اساساً ،ابن سینا فلسفی مشائیِ

حضور صورت شیء نزد مدرک  ،معرفت ویبرای  اين تعريف از علم مخالفت کرده است.
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يا حسی است يا  معرفتبرای ابن سینا  .(۸2: 1375)ابن سینا،  است نه حضور خود شیء

 ناسد.ش میاو هیچ نوع معرفت ديگری خارج از اين انواع را به رسمیت نخیالی و يا عقلی. 

است و نه  و ماهوی مفهومی اساساًالهی نیز  یعقل بارۀدرنفس و  در مورد عقلیمعرفت 

شده متهم  هبه حدی است کعلم الهی بودن  کید او بر ماهویأت. ای و مشاهده حضوری

 1.(190-230: 136۸)مالصدرا،  اندد میحصولی علم الهی را علمی  کهاست به اين

 

  مفهومی بدون تصور وجود  عدم امکان تصور هیچدلیل سوم:   .4-3

يعنی تا ؛ (29 :1379)منشاء هر شرح و تعريفی است  ،نزد ابن سینا مفهومی چون وجود

ی لو استدال گزاره هیچ ،نتیجه در و کرد تصور را ديگری مفهوم انتو مین نشود، تصور وجود

در اين  ود. ابن سیناش میشناختی حاصل ن هم شکل نخواهد گرفت و در نهايت هیچ

ی وجود ياوال گونه معقولهرسری مفاهیم پیشینی اشاره دارد که قبل از  به يک بحث

بیان ديگر  به ؛(221-220 :1363)ابن سینا، دارند و به خودی خود برای عقل روشن هستند 

 و در اند هاولی و پیشینی هستند که به ارتسام اولیه در ذهن نقش بست ،یفلسف مفاهیم

ابن سینا اولین امور در عمومیت  نداريم. به نظر ها نیاز به اشیا اعرف از آن ،اين ارتسام

بودن، سزاوارترين  به دلیل اين اعم و( 29-15 :)همان وجود و وحدت هستند )اعم المفاهیم(

تصور )بدون نیاز به مفهوم ديگر( بی واسطه  و انند به خودی خودتو میاشیايی هستند که 

 شوند.

ان گفت که اينها لوازم وجودند و به تبع وجود تو میمفاهیم فلسفی هم  ساير بارۀدر

تعقل و پیدايش  ۀاند و زمین اند. مفاهیم فلسفی برای ابن سینا نخستین برای عقل روشن

ود که وی پیش از ش میاز اينجا معلوم  .(57: 1393ينانی، د  می)ابراهیاند  معقوالت ۀبقی

سری معقوالت  رسیدن عقل انسان و کسب معقوالت ماهوی، به وجود يکفعلیت به

اين سخن درست باشد  اگراند.  که به خودی خود برای عقل روشناعتقاد دارد پیشین 

معقول اولی  ،بايد وجود گاه حتماً ود، آنش میوجود هیچ مفهومی تصور نکه بدون تصور 

ان گفت که از مفهوم تو میود و نش میکه پیش از هر مفهوم ديگری تصور ؛ چراباشد

 ديگری گرفته شده است. 

در اينجا مراد از اين اولويت آن است که  ،ای که در اينجا بايد بدان توجه داشت نکته

مانند مشهورات و مجربات که  ؛اند اولی نباشدتو میاند صرف بداهت باشد. بديهی تو مین

اولی نیستند و به مقدمات ولی  ،ندارندنیاز اند و برای تصديق به نظر  با آنکه بديهی

آن است که به  ،ودش میاما آنچه بر اساس اين استدالل معلوم  ؛ديگری احتیاج دارند
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بايد پیش از ساير مفاهیم و  ،که به لحاظ سازوکار ادراک ای احتیاج داريم مفاهیم اولیه

تقدم اين مفاهیم بر  ،به عبارت ديگر ؛اولی باشند تا شرط ادراک آن مفاهیم واقع شوند

 تقدم شرط بر مشروط است.  ،ساير مفاهیم
 

با وجود مفاهیم منطقی  بودن صرفاً بر معقول ثانیابن سینا اصرار دلیل چهارم:   .4-4

 نوع معقولشناخت هر سه 

با  ابن سینا کامالً ی و ثانی نزد ابن سینا موجود است وتقسیم معقوالت به معقوالت اول

 آشنايی دارد. میان مفاهیم ماهوی، مفاهیم فلسفی و معقوالت ثانی منطقی تفکیک

سفی برای ابن سینا ناشناخته باشد بودن مفاهیم فل گونه نیست که تصور معقول اولی اين

 ،ها به نحو عام اسیق یدر بحث از شمارش مباد نایابن س سخنان او باشد.يا از لوازم 

: ذکر کرده است یمنطق یو معقوالت ثان یماهو میرا در کنار مفاه یفلسف میمفاه

و ما اشبه ذلک کلها  ةیو النها یو الجزئ یو المبدأ و الکل ةلعلو ا ءیوالموجود و الش»

)ابن سینا،  .«االنسان ةقیحقمثل  ضايأ اتیالنوع. بل حقائق ةسخارجه عن االمور المحسو

 .برد ینام م را همه مجموعه کي در و رددا توجه میمفاه ۀهم به نایس ابن پس ؛(3۸ :1373

ند که ک میبیان  او صريحاًاند. د میاو تنها مفاهیم منطقی را معقول ثانی  ،با اين حال

يک دسته مفاهیم وجود دارند که معقوالت ثانی منطقی هستند و به معقوالت اولی 

با  ،ندک میوقتی از معقول ثانی منطقی بحث  او ،بنابراين ؛(10 :1404، )ابن سیناند مستند

از ديد ابن سینا  ان نتیجه گرفت کهتو میجا  از همینالتفات به مفاهیم فلسفی است. 

 . و مفاهیم فلسفی از نظر او معقول ثانی نیستند قی بوده استمعقول ثانی فقط منط
 

  دلیل پنجم: نیاز به مفاهیم پایه و اولی  .4-5

 علوم فلسفیکه در ساختار  معتقد استشناسی ارسطويی  با اعتقاد به سنت علمابن سینا 

های  همواره گزاره ،طوری که در تحلیلبه اند؛ به هم وابسته در يک نظام طولی ها گزاره

بر اساس  .وندش می استنتاج ها آن از و ندا مبتنی و متکی تر روشن های گزاره رب روشن کمتر

برای آنکه يک مطرح شده است،  تحلیالت ثانیهکه در کتاب  علم مبناگرايانه ،فلسفهاين 

ای وجود  های پايه همواره بايد گزاره دور نشودی بماند و دچار تسلسل يا علم يقینی باق

بايد اولی ها  اين گزاره ،رو از اين؛ نباشندمتکی های ديگری  داشته باشند که خود به گزاره

 بارۀ. حال ابن سینا اين اعتقاد ارسطويی درخود برای عقل حاضر باشند باشند و خودبه

هد. از د میبه مفاهیم هم سرايت  الهیات شفانخست  ۀز مقالها را در فصل پنجم ا گزاره

م هم در مفاهی ،ختم شوندی پايه ها گزارهبه يک سری ها بايد  طور که گزاره نهما نظر او
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و  آيد تسلسل پیش می در معارف انسانی ،در غیر اين صورت ؛نیاز به مفاهیم پايه هست

ابن سینا در استدالل خود بر وجود چنین  ،بنابراين؛ هیچ معرفتی حاصل نخواهد شد

و همان حکم  ی پايه وارد شده استها گزارهمقايسه با  آنالوژی و ای از راه مفاهیم پايه

 ۀدر فصل پنجم از مقالاو  .ی پايه را به مفاهیم پايه و اولی نیز سرايت داده استها گزاره

)ابن زند  برای اين مفاهیم اولی، وجود، شیء و ضرورت را مثال می الهیات شفانخست 

، ل آنو امثا ضروریای مثل موجود و شیء و  مفاهیمی پايه .(29-36 :1404سیناپف 

بلکه خود  ،نیست تر اولی ی برای اين مفاهیم نیاز به مفهومیيعن ؛التصور هستند اولی

، فاهیم فلسفی مانند امکان، امتناعساير ماو در ادامه از . مبنای هر تصور بعدی هستند

 ند.ک میعدم، وحدت و کثرت هم ياد 

 بودن در اينجا صرفاً آن است که مراد از اولی ،ای که بايد بدان توجه داشت نکته

ابن سینا در اين بلکه  اند، که مشهورات و مجربات هم بديهی؛ چرابودن نیست بديهی

که ديگر  یيعنی مفاهیم اولین و نخستین ؛ستبودن ا به دنبال اولیطور خاص  بهبحث 

هیچ معرفتی کسب  ،مفاهیم به آن ختم شود. اگر چنین مفاهیم اولی و پايه نباشد

 ود.ش مین

 ترسیمرا سلسله مراتب او در ادامه حتی در میان همین مفاهیم نخستین نیز يک 

که چرا ؛ندتر اولی دست، از اين یمفاهیمساير  ازمفاهیم موجود و واحد حتی  .ندک می

همچنین وجود نسبت به ضرورت تقدم  .(۸02-۸01 :1371)ابن سینا،  اند ترين مفاهیم عام

وجوب وجود  نایاز نظر ابن س کد وجود است.أهمان توجوب ضرورت يا که ؛ چرادارد

 ،بنابراين ؛وجود روشن است یمعنا ۀازاند  هآن ب یکد وجوب است و لذا معناأهمان ت

از وجود فهمیده  ،و امکان که عدم ضرورت است مفاهیم امتناع که ضرورت عدم است

امکان  عتیمتقدم بر طب ،وجوب عتیمعتقد است که طب نایابن س نیهمچن وند.ش می

)ابن  میناسش میاز امکان وجود  شیالوجود و خواص آن را پ واجب قتیاست و ما حق

که به يک معنا ؛ چراوجود نسبت به عدم هم تقدم دارد ،به عالوه .(233-232 :1391 نا،یس

 .ودش میعدم هم از وجود فهمیده 

 ةثم يکون تعريفنا الکثر»يد: گو میدر تعريف وحدت و کثرت همچنین ابن سینا 

، )ابن سینا «بذاتها و من أوائل التصور ةمتصور ةتعريفا عقلیا، و هنالک توخذ الوحد ةبالوحد

خود وحدتی که  ؛نیمک میسپس ما مفهوم کثرت را به کمک وحدت تعريف . (105: 1404

 بلکه صرفاً است، التصور است. پس برای کثرت تعريف حقیقی صورت نگرفته مفهوم اولی
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نیم. مفهوم ک میبرای تنبیه و التفات مفهوم از ديگر مفاهیم اولی از وحدت استفاده 

 ود.ش میست و بدون اکتساب حاصل عقلی ا التصور و کامالً وحدت از مفاهیم اولی

امکان  وجود ضروری و حقیقتِبارۀ کردن در يد که صحبتگو میفعل  قوه و ۀدربار

و حال الوجوب، ای الوجود الضروری و شرائطه؛ و حال » :بحث از قوه و فعل است عیناً

ان تو میپس  ؛(25: 1404)ابن سینا، « و الفعل ةبعینه النظر فی القو و هو ةحقیقتاالمکان و 

فعل هم در  قوه وی و امکان، بودن وجود و ضرور توجه به معقول اولی که با نتیجه گرفت

يد که بحث از اين مفاهیم گو میدر اين جمله  زيرا ابن سینا صراحتاً؛ دارداين دسته قرار 

 .عین بحث از وجود و ضرورت و امکان است
 

 تعلیقاتدلیل ششم: عبارات ابن سینا در کتاب   .4-6

گرفتن از حواس  بدون کمک ،برای طفلاوائل  :يدگو می تعلیقاتابن سینا در کتاب 

او  .(32-31 :1391)رسیدن به اوائل بدون اراده و ناخودآگاه است  و ودش میحاصل صورت 

ود و ش میعقل انسان حاصل  اوائل دريد: گو میديگر درباره اوائل  یهمچنین در بند

 ،مراتب عقل است ۀديگر که دربار یدر بند 2نیست.نحوه و منبع اين حصول مشخص 

يد: عقل انسان در گو می ؛ اوابن سینا به اوائل اشاره دارد که عقلی و غیر اکتسابی است

ها را  مورد اوائل که حتی کودک هم آن به جز در ،به معقوالت بالقوه است تابتدا نسب

گرفتن از اوائل، مجهوالت را به  عقلی با کمک ۀهمچنین فکر و قو. (46 :)هماندارد 

 .(443 :همان)ند ک می تبديلمعلومات 

گفته  اوائل و تعريف آن توسط ابن سینا ۀو مقدماتی که دربار مباحثتوجه به اين  با

اند اين تو می ،بودن اوائل بر غیر اکتسابی بحث ازکید و تکرار در أتاين ان گفت تو می، شد

نسبت  بودن ها اولی و اوائل ه ابن سینا به آنک  میتر کند که مفاهی استنتاج را قوی

اولی هستند و از مفهوم  ۀاين مفاهیم خود در مرتب چون ؛استمعقول اولی ، هدد می

و از معقول اولی بودن  در تعريف معقول ثانی اکتسابی و به عالوه اند هديگری اخذ نشد

 .وجود داردشدن  حاصل

ابن سینا اين مفاهیم از نظر که  رسد میدر نهايت تذکر اين نکته ضروری به نظر 

اولی و بودن است. اولیات يکی از اقسام بديهیات است.  اولی هستند و اين غیر از بديهی

يعنی  ؛اشتراک دارندمصداقی  تنها به لحاظ از نظر مفهومی تفاوت دارند و بديهی

در ادراک  ممکن است ولی ،نیستنیاز بودن به اثبات يا تعريف  ان گفت در بديهیتو می
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در ادراک هم  ،نیازی از تعريف و اثبات عالوه بر بی اتاولیّ بارۀاما در ؛باشدنیاز به واسطه 

  . (161 :1373، )ابن سیناود ش میاولی تعقل  ۀندارد و در رتبنیاز به واسطه 
 

 مختار ۀنقد ممکن بر نظریپاسخ به چند  .5

اشکال مطرح شود.  چند ،ای که در اين مقاله مطرح شده است نظريه بارۀممکن است در

ها پاسخ  نیم و به آنک میرا بیان  تاين اشکاال و از باب دفع دخل مقدر در ادامه

 هیم.د می
 

 نه معقوالت اولی ،مراد از مفاهیم اولی، مفاهیم بدیهی است  .5-1

بودن مفاهیم  شده در اين مقاله در خصوص اولی مطرح ۀنظري بارۀدراشکال نخستی که 

بودن  اثبات بديهی يادشدهمراد ابن سینا از عبارات آن است که  ،ودش میفلسفی مطرح 

مراد از اولی در عبارات ابن  ،به عبارت ديگر ؛بودن آن مفاهیم فلسفی بوده است و نه اولی

 ،نکاتی که از آثار ابن سینا آورده شده است ،ترتیببدين نه نخستین.  ،سینا بديهی است

بعدی  انديشمندانند و سخن ابن سینا همان سخن ک میهیچ چیز جديدی را ثابت ن

نیاز  ، مفاهیمی بديهی و بیاست که همگی مفاهیم فلسفی را در کنار ساير معقوالت ثانی

 .اند هاز بیان دانست
و  یهيبد انیم ديبا یفلسف میمفاهبارۀ رددر پاسخ به اين اشکال بايد توجه کرد که 

 یهيبد میمفاه یاما نه بالعکس. برخ ،است یهيبد یقائل شد. هر مفهوم اول زيتما یاول

 میبودن مفاه یهيلذا بد؛ ندا مجربات اياز مشهورات  و مثالً ستندین یوجود دارند که اول

 ازین فيتعر اياست که به اثبات  یزیچ یهيبدزند.  ینم یضرربودن آن  یبه اول یفلسف

 ايمانند مشهورات  ؛و با واسطه ادراک شده باشد نباشد یچند ممکن است اولهر ،ندارد

خود برای عقل  بهو خود ندارد واسطهبه  ازین در دريافت هم ،است یاول آنچه اما ؛مجربات

تنها به  و دارند نيبا هم تبا امالًک میبه لحاظ مفهو یهيو بد یواقع اول در. حاضر است

 یهياخص از بد یاول به اين ترتیب که ؛با هم اشتراکاتی دارند لحاظ مصداق است که

توسط کسب حاصل  یاول ديگو میو  ندک می فيرا تعر اتیّاول قاتیتعلدر  نایابن س است.

آن  مهم ۀنکت .(211: 1391) 3حاصل شود ،ود که بخواهد پس از آنکه حاصل نبودش مین

 نیند. از همک میرا مطرح  فيتعر نيبه خود ا یاست که او در بحث شعور نفس انسان

در بحث از مفاهیم ی اولاز منظور ابن سینا در اينجا ود که ش میمحل بحث معلوم 

تر  گونه که پیش همان) که فلسفی میمفاه .است یهيبد صرف مفهوم از ریغمفهومی  فلسفی،
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توسط انسان معلق ادراک  ايوند و ش میدرک  هعقل بالملک ۀدر مرحل (نشان داده شد

  هستند. یاول باشند و حتماً یانند ثانتو میوجه ن چیبه ه ،وندش می
 

 مفاهیم فلسفی بارۀعدم تفطن ابن سینا به لوازم سخنانش در  .5-2

ای که در  آن است که نظريه ،اشکال ديگری که ممکن است در اين باب مطرح شود

ست و برداشتی از برخی سخنان تحلیلی از برخی آراء ابن سینا استاينجا مطرح شده 

از لوازم سخنان اوست که خود او هیچ تصريحی بدان نکرده است و  اوست و يا اساساً

بودن مفاهیم فلسفی تفطن نداشته باشد. در پاسخ  به معقول اولی ویممکن است خود 

بودن  معقول اولی ۀلئود مسش میم معلو ،بر اساس دالئلی که گذشت اتفاقاً ان گفتتو می

بر اساس آنچه در دلیل  روشن و پذيرفته شده است.بسیار مفاهیم فلسفی برای ابن سینا 

آنچه در  بر اساس معلوم شد او به تمايز میان انواع معقوالت واقف بود و ،چهارم گذشت

و  است تعلیقاتو  الهیات شفااو در تصريحات  داليل پنجم و ششم گذشت که مبتنی بر

ماند که او  ترديدی باقی نمی ،او نیز سازگار است ۀيانگرا عقلبا ساختار نظام فلسفی  اتفاقاً

دانستن مفاهیم فلسفی  اعتقاد او به اولی بودن اين مفاهیم تفطن داشته است. به اولی

بودن  اولی ،شعور ذات به خود سخن بگويد بارۀخواهد در چنان قوی  است که وقتی می

معقول  اتفاقاً  .(211: 1391)ابن سینا، ند ک میزند و به آن تشبیه  ات مثال میاولیّآن را به 

است که بعدها در آثار  ترمتأخر ای به لحاظ تاريخی نظريهدانستن اين مفاهیم  ثانی

متفکران بعدی مطرح شده است و دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم چون فیلسوفان 

چند ؛ هرپس ابن سینا هم بايد بدان معتقد بوده باشد ،اند های معتقد شد به نظريه متأخر

 . شناختی او ناسازگار باشد اگر با مبانی معرفت

ست و به مفاهیم پیشینی گرا عقلبايد توجه داشت که ابن سینا فیلسوفی  اساساً

ابن سینا  ،هند. از اين جهتد میشناختی او را شکل  عقلی اعتقاد دارد که مبنای معرفت

که به مفاهیم پیشینی گیرد  يانی چون افالطون و دکارت قرار میگرا عقلر ساير در کنا

گیرد که نفس  گرايانی چون ارسطو و مالصدرا قرار می و در برابر تجربهعقلی اعتقاد دارند 

بر اساس  .ندشمار میحسی  ۀو سرآغاز معرفت را تجرب انندد میالحدوث  ةنیرا جسما

 ۀهد و اگر همد میعلمی را از دست  ،دست بدهد کسی حسی را ازهر گرايی تجربه

نا با علوم را از دست خواهد داد. درست است که ابن سی ۀهم ،حواس را از دست بدهد

اما  ،هدد میعلمی را از دست  ،کسی حسی را از دست بدهداين گزاره موافق است که هر

دست خواهد  علوم را از ۀهم ،حواس را از دست بدهد ۀکسی هماو معتقد نیست که هر
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حواس را  ۀاگر کسی همحتی خود معتقد است  ۀيانگرا عقل ۀبلکه بر مبنای فلسف ؛داد

باز هم معرفت خواهد داشت و اين همان معرفت ،مانند انسان معلق ،هم از دست بدهد

 ی پیشینی عقلی است.ها گزارهبه مفاهیم و 
 

 بودن مفاهیم فلسفی خران به فلسفیأاعتقاد مت .5-3

بودن مفاهیم  ما وارد شود و آن اينکه اعتقاد به اولی ۀاشکال ديگری به نظريممکن است 

ان نیز به آن متأخراسالمی و  ۀبلکه عموم متفکران فلسف ،خاص ابن سینا نیست ،فلسفی

بودن  ان به اولیمتأخرباور دارند. در پاسخ به اين اشکال بايد گفت درست است که 

بودن اين  اما به همان اندازه و يا بیشتر بر معقول ثانی ،اند همفاهیم فلسفی اشاره کرد

اين اشکال دو  بارۀ. حال چگونه اين دو را با هم جمع کنیم؟ دراند همفاهیم تصريح کرد

ی اولی ها گزارهات، خود را به ان در بحث اولیّمتأخرنخست آنکه  :رسد میپاسخ به ذهن 

و وقتی به  (253: 1416)طباطبايی،  دان همحدود کرد «اجتماع نقیضین محال است»مانند 

عالمه  ،برای نمونه ؛انندد میها را معقول ثانی  آن صراحتاً ،روند سراغ مفاهیم فلسفی می

ند ک میی حملی را تشريح ها گزارهطور دقیق سازوکار انتزاع مفهوم وجود از  طباطبايی به

 :1416)طباطبايی، هد د میو سپس سازوکار انتزاع مفهوم عدم از مفهوم وجود را توضیح 

بايد دوباره به تعريف معقول اولی توجه کنیم و بايد به تفکیک  ،برای پاسخ دوم . (147

بودن اين مفاهیم سخن  ان از اولیمتأخردقیق میان بديهی و اولی برگرديم. زمانی که 

نیست که اين مفاهیم معقول اولی هستند و از هیچ معقول آن منظورشان  ،يندگو می

ها از آن  بلکه منظور آن است که اين ،و از ابتدا برای عقل حاضرند اند هانتزاع نشدديگری 

يعنی پس از آنکه مراحل انتزاع را طی کردند و  ؛اند ات عقلیاند که اولیّ دسته بديهیات

 اند و نیازی به تعريف يا استدالل ندارند.  تصور شدند برای عقل روشن
 

 و نه مفاهیم ها گزاره ۀات به حوزق اولیّتعلّ  .5-4

آن  ،مفاهیم فلسفی وارد شودبودن  اشکال ديگری که ممکن است بر برداشت ما از اولی

 ۀهستند و هیچ مثالی از حوزات گزاره اولیّبارۀ های ابن سینا در مثالۀ است که هم

بودن مفاهیم  . اين اشکال ناظر به استدالل نخست ما برای اثبات اولیمفاهیم وجود ندارد

ايم.  ات توسط عقل بالملکه استدالل کردهکه در آنجا بر مبنای درک اولیّفلسفی است 

ابن سینا در بیان مراتب عقل نظری وقتی به  ،گونه که در استدالل نخست گذشت همان

اما زمانی که برای اين  ؛ندک میات را درک اولیّ ،يد اين عقلگو می ،رسد میعقل بالملکه 

تر است  کل از جزء بزرگ مانند اينکه ؛ندک میاره را ذکر تنها چند گز ،زند ات مثال میاولیّ
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به  اما ،(335: 1379)ابن سینا،  اند با هم مساوی ،اند و يا دو چیز که با يک چیز سوم مساوی

 ند.ک مینای  هیچ اشارهمفاهیم 

هیم که طی آن ابن سینا در د میبه پاسخ پنجم خود ارجاع  در پاسخ به اين اشکال

ی پايه به عنوان يک شاهد ها گزارهاز وجود  الهیات شفانخست  ۀمقالفصل پنجم از 

ند تا ثابت کند که در میان مفاهیم هم بايد مفاهیم پايه و اولی وجود ک میاستفاده 

ی اولی ياد ها گزارهاز  درست است که در برخی آثار صرفاً ،به عبارت ديگر ؛داشته باشد

 است که مفاهیم پايه هم وجود دارد و اتفاقاً تصريح کرده الهیات شفااما در  ،شده است

 زند. معقوالت فلسفی را مثال می ،برای اين دسته از مفاهیم
 

 نتیجه .6

آن بوده  اقساممعقوالت و  ۀابن سینا دربار حقیقی ديدگاه دادن نشان تحقیقاين هدف 

نتیجه ان تو می ،گانه در متن مقاله نشان داده شد بر اساس آنچه با استدالالت شش است.

اما  ؛وندش میاولی و ثانی تقسیم  ۀمعقوالت به دو دست از منظر ابن سینا گرفت که

وند. از ش میفلسفی و منطقی تقسیم ن ۀ، معقوالت ثانی به دو دسترايج ديدگاهخالف بر

معقوالت ماهوی  ،اول ۀدست :دونش میبه دو دسته تقسیم معقوالت اولی  نظر ابن سینا،

مانند  ؛معقوالت فلسفی هستند ،دوم ۀدست ؛انسان و درخت مفاهیممانند  هستند؛

و ضرورت. اين دسته از معقوالت اولی آن معقوالتی هستند که  ، وحدتمفاهیم وجود

مفاهیم فلسفی از  ،بنابراين ؛در نفس انسان حاضرند و مبنای هر تعقلی هستند ضرورتاً

 ن معقوالت ثانی فلسفی ياد کند.واها با عن نظر ابن سینا ثانی نیستند تا ابن سینا از آن

که او معقوالت ثانی را به  آن استابن سینا با فیلسوفان بعدی در  ديگر تفاوت

اند. د میمنحصر در مفاهیم منطقی  بلکه آن را صرفاً ،ندک میفلسفی و منطقی تقسیم ن

اما ابن سینا آن را  وند؛ش میقلمداد معقول ثانی  ،رايج، مفاهیم فلسفی بندی تقسیمدر 

اند و آن د میای مقدم  اند و حتی به يک معنا از هر معقولی و هر انديشهد میمعقول اولی 

 شمرد. میای  را مبنای هر انديشه
 

 نوشت پی
 اما لزوماً ؛رسد اين اتهام وارد نباشد. درست است که هر علم حصولی مفهومی است چند به نظر میهر .1

 نیست. علم حصولی ،هر علم مفهومی

االوائل تحصل فی العقل االنسانی من غیر اکتساب و ال يدری من اين تحصل فیه و کیف تحصل فیه  .2

 (.46: 1391)ابن سینا، 
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بذاتها هو أوّلىّ لها، فال يحصل لها بکسب فیکون حاصال لها بعد ما لم يکن. و  نیةشعور النفس اإلنسا .3

 (.211: 1391سینا، )ابن  لها صلةسبیله سبیل األوائل التی تکون حا
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