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مقدّمه
در این مقدّمه به چند نکته پرداخته میشود:
1ن معرفتشناسی نو صدرایی (فلسنفة معرفنت) دارای دو شناخه اسنت :النف) معرفنتشناسنی .ب)
هستیشناسی شناخت (ر.ک؛ جوادی آملی 23 :1378 ،و 24؛ نينز ر.ک؛ خسنروپناه19 :1388 ،
و همان .)348 :1390 ،بر اساس چنين نظریّه ای ،این تمایز ریشه در حيثيّت دوگاننة علنم دارد:
1ن هستی و وجنود عيننی علنم2 .نن وجنه حکاینتگنری علنم (ر.ک؛ طباطبنائی 33 :1379 ،و
خسروپناه .)26 :1388 ،بنابراین ،تمایز هستیشناسی شناخت ،از احکامی مانند ت،رّد ینا منادّی
بودن ،سرشت و حقيقت علم و مانند آن سخن میگوید ،امّا معرفتشناسی حکایتگنری علنم را
مورد بررسی قرار میدهد (ر.ک؛ خسروپناه .)348 :1390 ،با وجود آنکه موضنوع هنر دو شناخه
علم است ،امّا هر یک حيثيّتی خاص را مورد بررسی قرار میدهند .از این رو ،عالّمنه طباطبنائی
به سبب آنکه به ارزش معرفتی ادراک میپردازد (ر.ک؛ اکبریان ،)677 :1386 ،نظریّهاش متعلّق
به حوزة معرفت شناسی است ،هرچند در ضمن آن به مسائلی چون ت،رّد ادراک نيز توجّنه دارد
(ر.ک؛ خسروپناه.)348 :1390 ،
 2ن نظریّة عالّمه طباطبائی دربارة ادراک با فالسفة قبل هم در موضوع و هم در روش متفاوت اسنت.
فالسفة پيشين علنم و ادراک را از جنبنة فعّاليّنت نفنس منورد بررسنی قنرار منیدادنند (ر.ک؛
ابراهيميان ،)31 :1372 ،امّا عالّمه طباطبائی علم و ادراک را از جنبة حکایتگری آن از خارج و
نحوة این حکایت گری مورد مطالعه قرار داده است .در روش ،مشّائين علم را در طبيعيّنات قنرار
میدادند و بر مقدّماتی از علم النّفس مبتنی بود و نظرات صدرایيان واجد مقدّمات هستیشناسی
است ،امّا عالّمه طباطبائی در اثبات مسائل نظریّة خویش ،بيشتر بر وجدانيّات و دو اصل رئاليسم
تکيه دارد .از این رو ،نوآوری اصلی عالّمه طباطبائی پردازش نظریّهای معرفتشناسانه اسنت کنه
به صورت تحليلی «حيثيت حکایی ادراک» را موضوع خویش قرار داده است .البتّه بر اسناس دو
مبداء تصدیقی که از آن به عنوان اصول رئاليسم یاد میکند ،تکيه بر تحلينل مفناهيم و مبنادی
تصوّری خاصّ خود و مقدّمه قرار دادن وجدانيّات به تصریح خنویش ،شصنت و چهنار مسنأله را
تحليل و اثبات میکند (ر.ک؛ طباطبائی 75 :1379 ،و خسروپناه.)349 :1390 ،
3ن مباحث معرفت شناسی در ادبيّات فلسفة اسالمی با عنوان «معرفت» مطنرح شنده اسنت .مطلنق
معرفت بيانگر ارتباط ميان عالم و معلوم است .از این رو ،موضوع معرفتشناسی ،معرفت اسنت،
نه علم و ادراک ،امّا با اثبات مسألة وجود ذهنی ،ادراک میتواند موضوع مسائل معرفنتشناسنی
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باشد؛ زیرا ادراک از ارکان معرفت اسنت .هرچنند عالّمنه طباطبنائی بنر تمنایز معرفنت و ادراک
تصریح نکرده است ،ولی ادراک را در موضوع مسائل معرفت ،قرار داده است .او در مباحثی مانند
اثبات ذاتی بودن حکایت و کاشفيّت بر مبنای اصل رئاليسم معرفتشناختی ،این تمایز را اعمنال
کرده است (ر.ک؛ طباطبائی177 :1379 ،؛ برهان مهریزی 1389 ،و خسروپناه.)350 :1390 ،
 4ن برخی از فيلسوفان به لحا وجودشناسی ،ماهيّت و طبيعت علم و ادراک را در «مقوالت» مطرح
کردهاند و برخی دیگر در مسألة وجود ذهنی .از این رو ،حاج مالّهادی سبزواری در اینن مسنأله،
پنج نظریّه را بيان کرده است (ر.ک؛ سبزواری1413 ،ق487 :.ن.)484
الف) مشهور فالسفة پيش از صدرالمتألّهين ،علم را کيف نفسانی میدانستند (ر.ک؛ ابنسينا:1391 ،
144ن.)140
ب) فخر رازی علم را از مقولة اضافه دانسته است؛ یعنی علم نسبت و اضافة خاصّی است ميان نفنس
ناطقه و معلوم خارجی (ر.ک؛ فخر رازی1410 ،ق ،.ج.)331 :1
ج) خواجه نصير در برخی آثار خود ،علم را از مقولة انفعال دانسته است ،امّا در آثار دیگنری آن را از
مقولة فعل به شمار آورده است (ر.ک؛ طوسی 20 :1345 ،و زاهدی ،بیتنا ،ج  .)216 :2گفتننی
است که اگر علم را داخل در مقوله دانستيم ،چه آن مقوله کينف باشند و چنه غينر آن ،تعرینف
حقيقی علم امکانپذیر است ،امّا اگر علم را خارج از مقوله بدانيم ،تعریف آن به جننس و فصنل،
ممکن نيست .از این رو ،بدیهی شمردن مفهوم علم توجيهپذیر میشود (ر.ک؛ صدرای شنيرازی،
 : 1387پن،اه و هشت و پن،اه و نُه) .هرچند فيلسوفان پيش از صدرالمتألّهين علنم را داخنل در
مقوله دانستهاند ،امّا در عين حال ،مفهوم علم را بدیهی شمردهاند (ر.ک؛ همان).
د) صدرالمتألّهين و فالسفة حکمت متعاليّه ،علم را خارج از مقوله شمردهاند .از این رو ،آن را بدیهی
می دانند .انسان وجود علم ،آگاهی و مفهوم شناخت را بالوجدان مییابد؛ یعننی منا هنم هسنتی
علم را نزد خود ،بالوجدان و آشکارا مییابيم و هم معنای شناخت و آگاهی برای ما بنداهت دارد.
از این رو ،مفهوم علم نزد ما انسانها بدیهی است و بینيناز از تعرینف منطقنی اسنت .در واقنع،
« وجود علم از ضروریّات عقلی است و از طریق وجدان ،قابل درک اسنت .مفهنوم آن نينز امنری
بدیهی است و اثبات آن نيازمند برهان نيست .ما در این فصل بر آنيم که از ویژگنیهنای خناصّ
علم ،بحث و جست،و به عمل آوریم» (طباطبائی1432 ،ق ،.ج .)153 :2
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1ـ تعریف و توصیف علم
با توجّه به اینکه به لحا منطقی نمی توان بنرای علنم تعرینف اراینه کنرد ،امّنا مرحنوم عالّمنه
طباطبائی آن را چنين توصيف کرده است« :فالعِلمُ حُصُولُ أَمرٍ مَُ،رَّدٍ مِنَ المَةادَّةِ لِنأَمرِ مَُ،نرَّدٍ ،وَ لِن
شِئتَ قُلتَ :حُضُورُ شَیءٍ لِشَیءٍ :علم عبارت است از حصول امری م،رّد از مادّه برای امنری م،نرّد از
مادّه و نيز میتوان گفت :حضور چيزی برای چيزی» (همان.)158 :
مرحوم عالّمه طباطبائی ،دربارة چگونگی به وجود آمدن ادراک و علنم منینویسند« :مشناهده و
ت،ربه به ما اثبات کردهاند که هنگام به کار بردن حواس ،در نتي،نة تنأثيری کنه واقعيّنت منادّی در
سلسلة اعصاب و مغز ما میکند ،عکسالعملی مادّی در ما پيدا میشود که با به کار اننداختن حاسّنه
پيدا شده است و با بازداشتن حاسّه از کنار ،از مينان منیرود .مقنارن اینن حنال ،چينزی را بنه ننام
«ادراک» مییابيم (طباطبائی ،1374 ،ج96 :2ن.)95

2ـ تقسیم علم
تقسيمبندی علم و بررسی مسائل آن ،از مهمترین مسائل در حوزة تفکّر فلسفی اسنت و جایگناه
ویژهای در شناختشناسی و مسائل مرتبط با آن دارد .از این رو ،این مسأله مورد توجّه ویژه و خاص
فالسفة اسالمی قرار گرفت .مکاتب فلسفی در عالم اسالمی نيز به علم و تقسيمبندی آن توجّه کامل
داشته اند و هر یک بنه نوبنة خنود در تبينين ،تنظنيم و تحکنيم آن کوشنيدهانند .صندرالمتألّهين و
فيلسوفان حکمت متعاليّه تقسيمبندی جدیدی را مطرح کردهاند .عالّمه طباطبائی نيز آن را پذیرفته
است و در سير تکاملی آن ،نقش جدّی داشته است .ایشان علنم را بنه حصنولی و حضنوری تقسنيم
میکند و در توصيف و تعریف آنها آورده است« :از این،است که فلسفه ...مطلق علنم را بنه دو قسنم
تقسيم مینماید1 :ن علم حصولی2 .ن علم حضوری .به زبنان فلسنفه ،علنم حصنولی حضنور ماهيّنت
معلوم است پيش عالِم و علم حضوری حضور وجود معلوم است پيش عالِم» (همان ،ج.)129 :1
او گاهی علم حصولی را علم به ماهيّت و علم حضوری را علم به وجود معنا کنرده اسنت؛ یعننی
هرگاه چيزی به چيزی علم و آگاهی داشته باشد ،قطعاً معلوم نزد عالم حاضنر خواهند بنود .حضنور
معلوم نزد عالم عقالً از دو حال بيرون نيست :اوّل آنکه ماهيّت معلوم نزد عالم حضور یابد .اینن علنم
حصولی است .دوم آنکه وجود معلوم نزد عالم حاضر گردد که این همان علم حضنوری اسنت (ر.ک؛
همان1432 ،ق ،.ج .)154 :2وی گاهی نيز علنم حضنوری را علمنیدانسنته کنه معلنوم بنا واقعيّنت
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خارجی خود نزد عالم حاضر است« :علم حضوری ...یعنی علمی کنه معلنوم آن بنا واقعيّنت خنارجی
خود نه به صورت و عکس ،پيش عالم حاضر است؛ یعنی عالم با واقعيّت خود واقعيّت معلوم را یافتنه
است» (همان ،1374 ،ج  .)47 :2به سخن دیگر ،علم حضوری علمی است که عين واقعيّنت معلنوم
پيش عالم حاضر است و ادراککننده خود معلوم را مییابد؛ مانند علم نفس به ذات خنود و حناالت
وجدانی و ذهنی خود.
گاهی نيز علم حصولی را علمی دانسته که در آن واقعيّات را در قالب صورهایی میینابيم؛ یعننی
علم حصولی علمی است که واقعيّت معلوم نزد عالم حاضر نيست ،بلکنه فقنط مفهنوم و تصنویری از
معلوم پيش عالم حاضر است؛ مانند علم نفس به موجودات خارجی ،مثنل زمنين و آسنمان( ...ر.ک؛
همان44 :ن 43و معلّمی.)90 :1390 ،

3ـ تفاوتهای علم حصولی و حضوری
تبيين تفاوتهای علم حضوری و حصولی در فهم ویژگیهای آنها ضروری است:
1ن علم حضوری بدون واسطه است ،ولی علم حصولی با واسطة مفاهيم و صور است.
 2ن علم حضوری علم به وجود است ،امّا علم حصولی علم به ماهيّت و مفهنوم اسنت؛ یعننی در علنم
حضوری ،حضور ش و وجودش نزد عالم مطرح است و در علم حصولی ،حضور چيزی که حاکی
از معلوم و شیء لحا میگردد ،نه خود معلوم و شیء .این حاکی ینا مفهنوم اسنت ینا ماهيّنت؛
یعنی یا از سنخ مفاهيم جزئی است یا کلّی .در مفاهيم کلّی یا از سنخ مفاهيم ماهوی است ینا از
سنخ مفاهيم فلسفی و منطقی.
3ن علم حضوری نياز به ذهن ندارد ،ولی در علم حصولی ذهن و صور ذهنی دخالت دارند.
4ن در علم حضوری ،علم عين معلوم است ،ولی در علم حصولی علم غير از معلوم است.
5ن در علم حضوری احتمال خطا معنا ندارد ،ولی در علم حصولی ،احتمال خطا معنا دارد.
 6ن علم حضوری اصل است ،ولی علم حصولی فرع؛ زیرا اگر علم حضنوری نبنود ،علنم حصنولی نينز
نخواهد بود ،چراکه علم به «من» ،حاالت «من» و احساسات «من» مقدّم بر هر علمی است ،هم
از نظر سير پيدایش علوم و هم به لحا منطقی و معرفتشناختی (ر.ک؛ معلّمی.)92 :1390 ،
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4ـ انوا و مصادیق علم حضوری
نظر عالّمه طباطبائی دربارة اقسام و انواع علم یعنی علنم هنر جنوهر م،نرّد بنه خنود ،علنم بنه
کارهایی که در دایرة وجودیش اتّفاق میافتد ،علم نفس به قوا و ابزارهایی که به وسيلة آنها کارهنای
خود را ان،ام می دهد ،علم به آنچه در قوای احساسی ما منطبع میشود ،علم علّت ای،ادی به معلول
خودش ،علم معلول به علّت ای،ادی ،علم یکی از دو معلنول علّنت واحند بنه هنم (ر.ک؛ طباطبنائی،
1432ق ،.ج 192 :2ن.)191
عالّمه طباطبائی در این باره در اصول فلسفه و روش رئاليسم مینویسد« :اگر با یک نگناه سناده
بی آالیش نگاه کنيم ،خواهيم دید که خودمان (من) از خودمان پوشيده نيستيم و این معلوم مشهود
ما چيزی است واحد و خالص که هيچ گونه جزء ،خليط و حدّ جسمانی ندارد .هنگامیکنه کارهنایی
را که در دایرة وجود خودمان اتّفاق افتاده است و با اراده و ادراک ان،ام میگيرد ،ماننند «دیندنم» و
«شنيدنم» ،باخخره همة کارهایی را که با قوای درّاکه و وسائل فهم ان،ام میگيرد ،مشناهده کننيم،
خواهيم دید که آنها یک رشته پدیدههایی هستند که به حسب واقعيّت و وجود با واقعيّنت و وجنود
ما مربوط هستند و نسبت دارند ،به نحوی که فرض انقطاع نسبت و فرض نابودی آنهنا یکنی اسنت؛
مثالً اگر از مطابق خارجی کلمة «شنيدم» مطابق خارجی جزء «ميم» را برداریم یا جدا کنيم ،دیگر
مطابقی از برای بقيّة کلمه نداریم و این رشتهکارها را بیواسطه میفهمنيم؛ یعننی شننيدن منن بنه
خودی خود ،شنيدن من است ،نه اینکه در آغاز پيدایش یک پدیدة م،هول بوده است و پنس از آن
با عکسبرداری و صورتگيری فهميده می شود که شنيدن منن اسنت .پنس واقعيّنت خنارجی اینن
رشتهکارها و ادراک آنها یکی است؛ یعنی با علم حضوری معلوم است .همچنين قوا و ابزاری کنه بنه
وسيلة آنها ،این کارهای معلوم بالذّات را ان،ام میدهيم و هنگام استعمال به کار میاندازیم ،دانسنته
به کار می اندازیم ،نه اینکه با وسایل و قوای دیگنری کشنف کنرده باشنيم و آنگناه بنه کنار انداختنه
باشيم» (همان ،1374 ،ج53 :2ن.)48

5ـ مالک علم حضوری
مراد از مالک علم حضوری آن است که چه عاملی سبب می شود موجنودی ننزد موجنود دیگنر
حضور یابد ،به نحوی که آن موجود او را دریابد و شهود کند؛ به سخن دیگنر ،نسنبت بنه او ،علنم و
آگاهی پيدا کند .دربارة مالک علم حضوری نظریّههایی ارایه شده است که عبارتند از:
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1ن وحدت وجودی عالم و معلوم؛ مانند علم نفس به خودش که عينيّت مالک حضور است .در واقنع،
چيزی نزد چيز دیگر حاضر نيست ،بلکه شیء برای خودش ،حضور ،شهود و انکشاف دارد (ر.ک؛
ابنسينا 1393 ،ق161 :.ن.)148
2ن وابستگی و تعلّق ذاتی موجودی به موجود دیگر؛ یعننی اگنر موجنود از خنودش پنهنان نباشند و
نسبت به خود شهود و انکشاف داشته باشد ،نسبت به هر چه با وی پيوستگی ذاتی دارد نيز این
وجدان و انکشاف را خواهد داشت و تمام علل هسنتیبخنش (خداونند متعنال ،م،نرّدات نفنس
انسان) نسبت به آنچه ای،اد میکنند ،این حالت را دارند .نفس انسان نسبت بنه اراده و تصنميم
که فعل او هستند ،علم حضوری دارد ،همچنانکه ذات خود را مییابد ،امنور متعلّنق بنه ذات را
نيننز مننییابنند (ر.ک؛ طباطبننائی1432 ،ق ،.ج 155 :2ن ن154؛ همننان ،1374 ،ج 53 :2ن ن 49و
مطهّری ،1374 ،ج 51 :2ن.)48
3ن ت،رّد عالم و معلوم؛ اگر موجود اجزای زمانی و مکانی نداشته باشد ،دليل برای غيب اجنزا نندارد،
بلکه کلّ وجود او برای وجود خودش شهود و منکشف است و هر چه نينز بنا او اتّصنال وجنودی
داشته باشد ،برای او حضور خواهد داشت .در واقع ،آنچه باعث تفرّق و غيبنت منیشنود ،منادّی،
مکانی و زمانی بوده است و هرگاه مالک تفرّق و غيبت از بين برود ،زمينة شهود و حضور فنراهم
میگردد (ر.ک؛ همان).
 4ن اتّحاد یا وحدت موجود با صفات خود؛ مانند وحدت صفات حق با حق که موجب علنم حضنوری
به آنها می گردد .اتّحاد نفس با صفات خود مطابق نظریّة مشّاء و وحدت آنها با نقس ،طبق نظریّة
صدرالمتألّهين که موجب علم حضوری است (ر.ک؛ همان).

6ـ علم حصولی
علم حصولی عبارت است از حضور صورت یا مفهوم اشياء نزد ذهنن و عقنل .امّنا نکتنة مهنم در
تفکّر عالّمه طباطبائی آن است که انسان در بدو تولّد فاقد علوم حصولی است؛ یعنی خنالی از علنوم
حسّی ،خيالی و عقلی است .هرچند علم حضوری انسان به خودش خيلی ضعيف از بدو تولّد موجنود
است ،امّا ریشه های نخستين ادراکات را حنس شنمرده اسنت و نظریّنة تنذکّر را رد منیکنند (ر.ک؛
طباطبننائی1339 ،ق ،.ج312 :12؛ همننان ،ج249 :2؛ همننان ،ج 427 :5؛ همننان ،1374 ،ج 57 :2و
معلّمی.)149 :1387 ،
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عالّمه طباطبائی دربارة نقش و تأثير حواسّ و مبدأ بودن آن در مسألة علم حصولی آورده اسنت:
«همة معلومات و مفاهيم تصوّری منتهی به حواس اَند؛ بدین معنا که هر مفهوم تصوّری فرض کنيم،
یا مستقيماً خود ،محسوس است و یا همان محسوس است که دست خورده است و تصرّفاتی در وی
شده است و خاصّيت وجودی تازهای پيدا نموده است» (طباطبائی ،1384 ،ج .)181 :1
او در آثار دیگرش ،حس را اوّلين مبداء علم و معرفت دانسته است و علم بنه کلّيّنات را مسنبوق
علم به جزئيّات شمرده است« :در واقع ،حس مبدأ و منشاء اوّل برای حصنول علنم اسنت» (همنان،
 .)136 :1371به واسطة علم به جزئيّات ،علم به کلّيّات حاصل میگردد .پس علم به جزئيّنات پنيش
از علم به کلّيّات است ...از طریق حس علم به خارج برای ما حاصل میشود .بنابراین ،حنس مبندأ و
منشاء اوّل برای به دست آوردن علم برای ما لحا میشود .همين معنا چيزی است که از معلّم اوّل،
ارسطو ،نقل شده است (مَن فَقَدَ حِسّاً فَقَد فَقَدَ عِلماً)؛ یعنی کسی که فاقد حسّ است ،حقيقتناً فاقند
علم است .از این رو ،به واسطة حس علمی به دست میآیند کنه مبنداء حنسّ اسنت (ر.ک؛ همنان:
 .)138امّا عالّمه طباطبائی در ادامه این کلّيّت را مقيّد میکند؛ یعنی حس نمیتواند همنة معلومنات
را در بر گيرد و آنچه از طریق حس به دست می آید ،بخشی از علوم بشنری اسنت .از طرفنی ،علنوم
حضوری و علوم مربوط به حواسّ باطنی و علوم عقلی ،محسوس بنه حنسّ ظناهری نيسنتند (ر.ک؛
همان141 :ن.)140

7ـ خطا در حواس
عالّمه طباطبائی ،خطای حواس را میپذیرد ،امّا معتقد است که ما در مرحلة احساس و حنواس
دچار خطا نمی شویم ،بلکه این عقل است که در مقام تطبيق حکم ممکنن اسنت خطنا کنند (ر.ک؛
همان1339 ،ق ،.ج .)47 :1
س باصنره در ابصنار مسنتقيم و مننعکس خنود اغنالط
او دربارة خطای حواس گفته است « :حن ّ
بی شماری دارد .ما اجسام را از دور کوچکتر و از نزدیک بزرگتر از مقدار واقعی آنها میبينيم .در یک
سَرِ سالن بلندی اگر بایستيم ،سطح زیر پای ما هر چه دورتر ،بلندتر دیده میشود . ...حنسّ المسنه
در اغالط دستکمی از باصره ندارد ،اختالف کيفيّات در عضو المس ،در نشان دادن گرمی ،سنردی،
سختی و نرمیو جز آنها کامالً مؤثّر است .حسهای دیگر ،مانند حسّ ذائقه و غير آن بنه نوبنة خنود
غلطهایی دارند» (همان ،1374 ،ج 181 :1ن.)182
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عالّمه طباطبائی در بررسی خطا و صواب حواس ،لحا سنه شنرط اساسنی را ضنروری دانسنته
است که عبارتند از1 :ن نسبت و قياس2 .ن وحدت ميان مقيس و مقيسعليه3 .ن حکنم کنه عبنارت
است از معنای «این او است».
نظر به شرط نخستين ،اگر یک صورت ادراکی را تنها و مفنرد بگينریم ،هنيچ گوننه نسنبتی بنه
چيزی ندادیم و حکمی نکردیم ،مانند صورت تصوّری یک فرد انسنان ،منثالً صنواب و خطنا محقّنق
نخواهد شد .نظر به شرط دوم ،اگر نسبت به چيزی بدهيم که هيچ گونه وحندت و م،انسنت بنا وی
ندارد ،چنانکه مثالً قضيّة «چهار بزرگتر از سه است» را با شيشه بریندن المناس نسنبت دهنيم و
بسن،يم ،پای صواب و خطا به ميان نخواهد آمد .نظر به شنرط سنوم ،اگنر دو چينز قابنل تطنابق را
گرفته ،ولی حکم به مطابقت نکردیم ،باز صواب و خطایی پيدا نخواهد شد (ر.ک؛ همان.)203 :
عالّمه طباطبائی بعد از این بيان ،نتي،ه میگيرد« :از این بيان روشن میشود که در مرتبة حس
(پيدایش اثر طبيعی در حاسّه) خطایی نيست؛ زیرا این مرتبه واجد شرایط گفتهشنده نيسنت .عضنو
حسّاس موجود زنده در اثر تماس و برخورد ویژهای که با جسم خارج از خود پيندا منیکنند و از آن
متأثّر شده ،چيزی از واقعيّت خواص جسم وارد عضو گردیده است و پس از تصرّفی که عضو حسّاس
با خواص طبيعی خود در آن میکند ،اثری پيدا میشود که به منزلة م،موعنهای اسنت ن ننه خنود
م،موعه ن مرکّب از واقعيّت خاصّة جسم (و این همان سخنی است کنه گفتنيم حنواس بنه ماهيّنت
خواص نایل می شوند) و واقعيّت خاصّة عضوی که در این پدیده هيچ گونه حکمی موجنود نيسنت و
در نتي،ه ،صواب و خطایی نيز موجود نخواهد بود» (همان205 :ن.)204
عالّمه طباطبائی در پایان آورده است« :سرس از این بيان نتي،ه گرفته میشود:
1ن در مرتبة عمل طبيعی اعضای حاسّه خطایی نيست.
2ن در مرتبة ان،ام یافتن ادراک حسّی خطایی نيست.
3ن در مرتبة حکم در متن ادراک حسّی پيش از تطبيق به خارج خطایی نيست.
از این رو ،ناچار خطا در مرتبة پایينتر از مراتب گذشته است (مرتبنة ادراک و حکنم کنه مقایسنه و
تطبيق به خارج شود)» (همان.)211 :

8ـ اقسام علم حصولی
علم حصولی به تصوّر و تصدیق تقسيم میشود« .تصوّر» آن صورت ذهنی حاصل از معلوم اسنت
که به تنهایی و بدون ای،اب و سلب ،در ظرف ادراک ما موجود میشود؛ مانند تصنوّر انسنان ،تصنوّر

122

اندیشة عالّمه طباطبائی(ره)؛ سال  ،1شمارة  ،1پایيز و زمستان 1393

اسب و تصوّر درخت« .تصدیق» صورت ذهنی به دست آمده از معلومی است که همراه بنا ای،ناب و
سلب است؛ مانند قضایای حملی و شرطی (ر.ک؛ همان1432 ،ق ،.ج178 :2ن 177و همنان،1374 ،
ج.)178 :1

10ـ اقسام تصوّرات
عالّمه طباطبائی به تبع فالسفه ،تصوّرات را به جزئی و کلّی تقسيم کرده است .در تعریف تصنوّر
کلّی آورده است :تصوّری که قابل انطباق بر بيش از یک فرد بوده باشد؛ مانند مفهوم انسنان ،مفهنوم
درخت .تصوّری جزئی نيز آن است که قابل انطباق بر بيشتر از یک واحد نبوده باشد؛ مانند این فنرد
انسانی (سعيد) ،این درخت .عالّمه طباطبائی در این باره مینویسد« :علم با تقسيم دیگنری منقسنم
می شود به جزئی و کلّی .چه اگر قابل انطباق به بيشتر از یک واحد نبوده باشد ،جزئی اسنت؛ ماننند
«این گرمی که حس میکنم» و «این انسان که میبينيم» .اگر قابل انطباق بنه بيشنتر از ینک فنرد
بوده باشد ،کلّی است؛ همچون مفهوم انسان و مفهوم درخت که به هر انسان و هر درخنت مفنروض
قابل انطباق هستند» (همان ،1374 ،ج 180 :1و همان1432 ،ق ،.ج.)164 :2
نقش پيدایش تصوّر کلّی در شناخت شناسی از اهميّت اساسی برخوردار است .تصوّر کلّی چگونه
به وجود می آید و چه نسبتی با تصوّر جزئی و محسوسات دارد .عالّمه طباطبائی در این باره مسنائل
نو و تأثيرگذاری را ارایه کرده است و میگوید« :علم کلّی پس از تحقّق علنم بنه جزئيّنات منیتوانند
تحقّق پيدا کند؛ یعنی ما نمیتوانيم مثالً «انسان کلّی» را تصنوّر نمنایيم ،مگنر اینکنه قنبالً افنراد و
جزئيّاتی چند از انسان را تصوّر کرده باشيم» (همان).
علّت آن است که اگر میتوانستيم کلّی را بدون هيچ گونه یگانگی ،رابطه و نسبتی با جزئيّات آن
تصوّر کنيم ،در این صورت ،نسبت کلّی مفروض به جزئيّات آن و غير آنها مساوی خواهد بود؛ یعننی
یا به همة جزئيّات منطبق خواهد شد یا به هيچ جزئی منطبق نمیشند ،بنا اینکنه منا منثالً مفهنوم
انسان را دائماً به جزئيّات خود تطبيق میکنيم و به غير جزئيّات آن قابل انطبناق نمنیداننيم .پنس
ضرورتاً یک نوع رابطه ميان تصوّر انسان کلّی و تصوّر جزئيّات انسان موجود برقرار اسنت .از اینن رو،
نسبت ميانشان ،ثابت و غيرقابل تغيير است .چنين رابطه و نسبتی مينان صنورت خينالی و صنورت
محسوسه جاری است» (همان).
برخی کلّی را مانند شبح از دور تلقّی کردهاند ،امّا عالّمه طباطبائی این نظریّه را نمنیپنذیرد .بنه
نظر او کلّيّت یک ویژگی ذهنی است که در ذهن عارض بر ماهيّنت منیشنود؛ زینرا وجنود خنارجی
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همواره با تشخّص و فردیّت همراه است و اشتراک در امر متشخّص ممکن نيسنت .بننابراین ،کلّيّنت
یکی از لوازم وجود ذهنی ماهيّت است ،چنانکه جزئيّت و تشخّص نيز از لوازم وجود خنارجی اسنت
(ر.ک؛ همان1432 ،ق ،.ج.)125 :1

11ـ اقسام مفاهیم و تصوّرات کلّی
عالّمه طباطبائی تصوّرات کلّی را بر دو قسم تقسيم میکند (ر.ک؛ همان ،ج87 :2ن 186و همان،
 ،1374ج :)67 :2الف) مفاهيم و تصوّرات ماهوی (و حقيقی) .ب) مفاهيم و تصوّرات غيرمناهوی (ینا
اعتباری).

1ـ )11مفاهیم و تصوّرات ماهوی (و حقیقی)
مفاهيم و تصوّرات ماهوی مفاهيمی هستند که هنم در خنارج موجودنند وهنم در ذهنن؛ ماننند
مفهوم درخت .در این،ا یک مسألة اساسی مطرح است .با توجّنه بنه نظنر عالّمنه طباطبنائی دربنارة
اصالت وجود و اعتباری بودن ماهيّت ،چگونه مفاهيم ماهوی در خارج موجودند؟! برای پاسخ به اینن
پرسش مهمّ و اساسی ضروری است که بدانيم عالّمه چه تعریفی را برای ماهيّت ارایه کنرده اسنت و
جایگاه هستیشناسانة آن را چه میداند؟
عالّمه طباطبائی در حاشية اسفار ماهيّت را حدّ وجنود دانسنته اسنت (ر.ک؛ صندرای شنيرازی،
1981م ،.ج .)227 :7حدّ وجود یعنی نهایت و نفاد وجود .از طرفی ،حدّ وجود ،امری عندمی اسنت و
حقيقتاً موجود و متحقّق نيست؛ زیرا حدّ هر چيز جایی است که آن چينز پاینان منیپنذیرد و تمنام
میشود .آن،ا که وجود پایان میپذیرد ،جز عدم وجود چيزی نيست؛ مثالً حدّ خنط ن یعننی ابتندا و
انتهای آن ن جایی است که خط تمام میشود و دیگر امتداد نمنییابند .بننابراین ،حندّ خنط (یعننی
نقطه) جزئی از خط نيست و دارای امتداد هم نيست (ر.ک؛ فيّاضنی38 :1387 ،نن .)37مطنابق اینن
نظریّه ،ماهيّات در خارج تحقّق ندارند ،تنها تحقّق آنها به صورت تحقّق حدّی به معنای مذکور است.
امّا عالّمه طباطبائی برای ماهيّت معنای دیگری ارایه کرده است .او در کتاب نهایةالحکمةة آورده
است« :ثُمَّ لَمَّا کَانَتِ الماهيّات ظُهُورَاتِ الوُجُودِ لِألَذهَانِ .تَوَسَّعَ العَقلُ تَوَسُّعاً اِضطِرَارِیّاً بِإِعتِبَنارِ الوُجُنودِ
لَهَا وَ حَمَلَهُ عَلَيهَا» (طباطبائی1432 ،ق ،.ج)28 :1؛ یعنی امّا از آن،نا کنه ماهيّنات ظهنور وجنود در
اذهان است ،عقل اضطراراً و توسّعاً برای ماهيّت نيز وجودی اعتبار و بر آن حمل نموده است.
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مطابق این تعریف از ماهيّت ،عالّمه طباطبائی واقع عينی را (یعنی آنچه در خنارج تحقّنق دارد)
وجود دانسته است ،ولی ماهيّت نه عين وجود است و ننه حن ّد وجنود ،بلکنه ظهنور عقلنی و ذهننی
وجودهای محدود است؛ یعنی هر کدام از موجودات خارجی فقط وجنود اسنت و دیگنر هنيچ (ر.ک؛
فيّاضی.)40 :1387 ،
این تفسير از عالّمه طباطبائی دربارة تعریف ماهيّت بيانگر آن است که عالّمنه طباطبنائی بنرای
ماهيّات هيچ گونه تحقّق و تقرّری در واقع عينی قائل نيست و در نتي،ه ،مفاهيم کلّی ماهوی نبایند
در خارج تحقّق داشته باشند ،پس چرا تمام فالسفه ،بهویژه مرحوم عالّمه طباطبنائی ،گفتنهانند کنه
مفاهيم ماهوی هم در خارج تحقّق دارند و هم در ذهن؟! در پاسخ ،عالّمه طباطبائی در کتاب اصنول
فلسفه و روش رئاليسم نکته ای بسيار دقيق دربارة ماهيّت آورده که جدید و بدیع اسنت و از طرفنی،
نشان دهندة آن است که او برای ماهيّت ،گونه ای تحقّق در خارج قائل است .وی میگویند« :مفهنوم
(سياهی و سفيدی) را که ادراک نمودیم ،خود ماهيّت بودند؛ یعنی خود واقعيّت خارج بودند (هر چه
هستند ،همان اَند که هستند) و در عين حال که خود ،واقعيّت خارجاَند ،این فرق را با واقعيّت خنارج
دارند که واقعيّت خارج آثاری مستقلّ از ذهن و ادراک دارد ،ولی این ماهيّتها فاقد آن آثارند .فنرق
ميان ماهيّت و واقعيّت خارج همين است که واقعيّت آثار خارجی دارد ،ولنی ماهيّنت فاقند آن آثنار
است» (طباطبائی ،1374 ،ج .)64 :2
عالوه بر این ،شاهد دیگری می توان از آثار عالّمه طباطبائی یافت که او معتقد اسنت ماهيّنت در
خارج تحقّق دارد ،چنانکه در کتاب نهایةالحکمة ماهيّت را اعتباری و غيراصيل دانسته است ،امّنا در
ادامه تصریح کرده است که ماهيّت به واسطة وجود تحقّق مییابد«:وَ لِذ کَانَ کُنلُّ شَنیءٍ لِنَّمَنا یَنَنالُ
الوَاقِعِیَّةُ لِذَا حُمِلَ عَلَيهِ الوُجُودِ وَ اتَّصَفَ بِهِ فَالوُجُودُ هُوَ الَّذِی یُحَاذِی وَاقِعِیَّةَ اخَشيِاءِ .وَ أَمَّنا المَاهِیَّةةُ فَنإِذ
کَانَت مَعَ اإلِتِّصَافِ بِالوُجُودِ ذَاتِ وَاقِعِیَّةٍ وَ مَعَ سَلبِهِ بَاطِلَةِ النذَّاتِ فَهِنیَ فِنی ذَاتِهَنا غَينرُ أَصِةیلَةِ ،وَ لِنَّمَنا
تَتَأَصَّلُ بِعَرضِ الوُجُودِ» (همان1432 ،ق ،.ج )19 :1؛ یعنی ،از آن،ا که هر چيز هنگامی واقعيّنت دارد
که وجود بر آن حمل شود و به وجود ،متّصف شود ،پس وجود ،چينزی اسنت کنه در ازای واقعيّنت
اشياء است .امّا ماهيّت ،اگر به وجود متصف شود ،دارای واقعيّت میگنردد و اگنر وجنود از آن سنلب
شود ،واقعيّت آن باطل میگردد .پس ماهيّت ذاتاً اصالت و واقعيّت ندارد ،بلکنه بنه عنرض (واسنطه)
وجود ،دارای اصالت و واقعيّت میشود.
با توجّه به این عبارت ،عالّمه طباطبائی ماهيّت را بنه تبنع و واسنطة وجنود ،در خنارج متحقّنق
می داند .در وجه جمع سخنان عالّمه طباطبائی در دو اثر نامبرده میتنوان نتي،نه گرفنت« :او بنرای
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ماهيّت ،گونهای تحقّق و واقعيّت در خارج قائل است ،امّا آن آثار خارجی وجنود را نندارد .عنالوه بنر
این ،به نظر او کارکرد ویژة ماهيّت ،حکایت گری و کشف از حقيقنت موجنود در خنارج اسنت .پنس
می توان از نظر عالّمه طباطبائی دربارة تعریف مفاهيم و تصوّرات ماهوی ،توجيه عقلی اراینه داد و از
اشکالهایی که بر این مسأله وارد نمودهاند ،تا حدودی دفاع کرد» (معلّمی.)171 :1371 ،

2ـ )11تصوّر و مفاهیم غیرماهوی (یا اعتباری)
مفاهيم اعتباری بر دو قسم است1 :ن مفاهيم اعتباری اعم2 .ن مفاهيم اعتبناری اخنص .مفناهيم
اعتباری اعم نيز بر دو قسم است :معقوالت ثانية فلسفی و معقوالت ثانينة منطقنی .معقنوالت ثانينة
فلسفی آن دسته از مفاهيم است که یا حيثيّت مصداق آنها در خنارج بنودن اسنت؛ ماننند وجنود و
صفات حقيقی آن و مانند علّت و معلول ،وحدت ...یا حيثيّت مصنداق آنهنا در خنارج بنودن نيسنت؛
مانند عدم .معقوالت ثانية منطقی مفاهيمی هستند که حيثيّت مصنداق آنهنا در ذهنن بنودن اسنت
(ر.ک؛ طباطبائی ،1374 ،ج81 :2ن 64و همان1432 ،ق ،.ج189 :2ن.)186
اعتباریّات اخص یا اعتباری اجتماعی که در راستای حيات اجتماعی حاصل میشوند ،مفناهيمی
هستند که از اعطای حدّ چيزی به چيز دیگر به سبب نيازهای زنندگی بنه وجنود منیآینند؛ ماننند
مالکيّت یا ریاست (ر.ک؛ همان ،1374 ،ج 157 :2به بعد و همان1432 ،ق ،.ج190 :2ن.)189

12ـ تصدیقات
عالّمه طباطبائی در تعریف تصدیق مینویسد« :صُورَةٌذِهنِیّةةٌ مِنن عُلُنومٍ مَعَهَنا اِیَ،نابٌ أَو سَنلبٌ،
کَالقَضَایَا الحَملِیَّةِ وَ الشَّرطِیَّةِ وَ یُسَنمَّی تَصندِیقاً» (همنان ،1374 ،ج )178 :2؛ یعننی صنورت ذهننی
معلومی که همراه با ای،اب و سلب است؛ مانند قضایای حمليّه و شرطيّه به آن تصدیق مینامند.
به نظر عالّمه طباطبائی ،تصدیق همان قضيّة منطقی است .اگنر محمنول قضنيّه چينزی غينر از
وجود موضوع آن باشد ،مانند انسان عالم است ،به آن هليّات مرکّبه گویند .در این ننوع از قضنایا ،در
حالت ای،ابی ،قضيّه تنها از سه جزء تشکيل شده است :موضوع ،محمول ،حکم.
به نظر او ،نسبت حکميّه (یعنی نسبت محمول به موضوع) ،جزء قضيّه نيست ،بلکه از آن،نا کنه
حکم ،یک فعل نفسانی است ،قضيّه برای تحقّق این فعل نفسانی ،نيازمند بدان است ،نه از آن جهت
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که «نسبت حکميّه» جزء قضيّه اسنت (ر.ک؛ همنان62 :نن58؛ همنان1432 ،ق ،.ج189 :2نن 178و
مطهّری ،1374 ،ج62 :2ن.)58
امّا قضيّة هليّة مرکّبه در حالت سلبی تنها از دو جزء (موضوع و محمول) تشکيل میشود .ذهنن
در قضيّة سالبه حکمی درست نمی کند و این حکم نساختن را مانند حکم ساختن خود در قضنایای
موجبه میپندارد و یک نسبت پنداری به نام «نيست» میسازد که در برابر نسبت حقيقنی «اسنت»
قرار دارد (ر.ک؛ همان).
در قضایای هليّة بسيطه ،اگر محمول قضيّه ای موجود و یا وجود قنرار گينرد ،در حالنت ای،نابی
مانند قضيّة «انسان موجود است» ،قضيّه از سه جزء (موضوع ،محمول و حکم) ،تشکيل میشنود .در
این گونه از قضایا ،نسبت حکميّه وجود ندارد؛ زیرا نسبت ،یک وجود رابط اسنت و معننا نندارد ینک
وجود رابط (و فی غيره) که هميشه قائ م به دو طنرف اسنت ،مينان شنیء و خنودش کنه در حالنت
و حدت کامل است و هيچ مغایرت در کار نيسنت ،فاصنله گينرد .پنس در اینن گوننه قضنایا نسنبت
حکميّه ،حتّی به عنوان جزء الزم (نه اصلی) قضيّه نيز ضرورتی ندارد (ر.ک؛ همان) .در قضایای هليّة
بسيطة سالبه ،قضيّه تنها از دو جزء (موضوع و محمول) تشکيل میشود .در این صورت ،نه از حکنم
خبری است و نه از نسبت حکميّه (ر.ک؛ همان) .عالّمه طباطبائی مانند فالسفة پيش از خنود ،قائنل
به تقسيمهای رایج قضيّه به بدیهی و نظری ،اولی و شایع است.

13ـ بازگشت علوم حصولی به علم حضوری
بيان شد که علم به حضوری و حصولی تقسيم می شود .از طرفی ،علوم حضوری خطاناپذیرند .از
این رو ،مسألة اساسی و مهم آن است که رابطة علم حضوری و حصولی چگوننه اسنت؟ آینا اینن دو
علم ،قابل بازگشت به هم هستند؟ کدام اصل و کدام فرع است و کدام یک بر دیگری مبتنی است؟
عالّمه طباطبائی معتقد است که در نظر ابتدایی ،انسان علم را بنه حضنوری و حصنولی تقسنيم
می کند ،امّا در نظر دقيق ،در واقع ،علم حصولی به علنم حضنوری منتهنی منیشنود (ر.ک؛ همنان،
1432ق ،.ج.)154 :2
دو گونه تفسير در بازگشت علوم حصولی به علم حضنوری اراینه شنده اسنت( :ر.ک؛ شنيروانی،
 ،1391ج33 :3ن:)31
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1ن علم حصولی؛ چنانچه عموم فالسفه پنداشتهاند ،حصول صورت اشيای منادّی در ذهنن نيسنت،
بلکه عبارت است از « حصول صنورت م،نرّدات مثنالی کنه آنهنا را بنا علنم حضنوری مشناهده
میکنيم» .بنابراین ،مفاهيم ذهنی ما از امنور منادّی پيرامنون منا انتنزاع نشنده ،بلکنه از همنان
موجودات م،رّد به دست می آید .برخی از عبارات عالّمه طباطبائی اشناره بنه اینن تفسنير دارد:
نفس در آغاز کار (و پيش از آنکه واجد هر گونه علم حصولی و یا حضوری گنردد) ،بنه خنودش
علم حضوری دارد و با این علم حضوری ،وجنود خنارجی خنود را منی شناسند .آنگناه از معلنوم
حضوری خویش ،یک صورت ذهنی برمیگيرد ،همانگونه که دیگر صورتهای ذهننی ن بننا بنر
آنچه گذشت ن از معلومهای حضوری به دست میآورد (ر.ک؛ طباطبائی1432 ،ق ،.ج.)167 :2
2ن آنچه در نظر ابتدایی ،علم حصولی و کاشف از معلومات بالعرض دانسته منیشنود ،در واقنع ،و در
نظر عميق و دقيق ،این علوم حضوری است که فقط معلوم بالذّات را نشان میدهد و کاشفيّت از
ماورای معلوم بالذّات تنها به اعتبار عقل است .از این رو ،مقصود از منتهی شدن علوم حصولی به
علوم حضوری آن است که در حقيقت ،همة علنوم حضنوریاَنند (ر.ک؛ همنان1426 ،ق.)124 :.
آنچه صورتهای ذهنی ناميده میشود ،در واقع ،موجودات م،رّدی هستند که در عالم مثنال ینا
عالم عقل وجود دارد .نفس آنها را از دور مشاهده میکند و بدین نحنو ،نسنبت بنه آنهنا آگناهی
حضوری به دست میآورد (ر.ک؛ شيروانی ،1391 ،ج .)33 :3شاهد این تفسير ،مطلبی است که
بدایةالحکمة آورده است«:فَقَد تَبَيَّنَ بِهَذَا البَيَانِ لِنَّ العُلُومَ الحُصُولِیَّةِ فِی
عالّمه طباطبائی در کتاب 
الحَقِیقَةِ عُلُومٌ حُضُورِیَّةِ» (طباطبائی1426 ،ق .)198 :.بنابراین ،با این بيان روشن شند کنه علنوم
حصولی در واقع ،علوم حضوریاَند .عالوه بر این ،دو دليل شاهد که عالّمنه طباطبنائی در کتناب
نهایةالحکمة آورده مبنی بر اینکه همة علوم حصولی به علوم حضوری منتهی منیشنوند ،تفسنير
دوم را تأیيد میکند (ر.ک؛ همان ،1432 ،ج158 :2ن.)154

نتیجهگیری
با توجّه به آنچه گفته شد ،میتوان نتي،ه گرفت:
الف) همة علوم حصولی یک علم حضوریاَند .علم حصولی یعنی علمنی بنا واسنطة صُنوَر و مفناهيم
اشياء خارجی .این صُوَر و مفاهيم نزد نفس و ذهن ما حاضر است؛ یعنی بدون واسطه نزد نفنس
ما حضور دارند .بنابراین ،تمام صُوَر و مفاهيم و قضایای ذهنی ،معلوم به علم حضوریاَند.
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ب) تمام علوم حسّی برگرفته از احساسات و انفعاالت ،درونیاَند .به هنگام دیدن یک درخت یا ینک
منظره ،نوری از آن شیء منعکس میشود و به چشم میرسد ،عکس آن شنیء در چشنم نقنش
می بندد ،سرس به وسيلة عصب بينایی به مغز متّصل می شنود (ینا هنر تفسنير دیگنری کنه در
فيزیولوژی و علوم دیگر برای دیدن ننور پذیرفتنه اسنت) .در نتي،نة فعنل و انفعناالت مغنزی و
عصبی ،قوّه باصره که م،رّد است (و از قوای نفس آدمیاست) ،منتقل میگردد و این انفعال قوّة
باصرة نفس ،همان احساس دیدن است ،همان انفعال درونی است که معلنوم بنه علنم حضنوری
است .سرس ذهن انسان از این انفعال درونی ،عکسبرداری میکند .پس تمام صنورتهنایی کنه
بهوسيلة حواسّ پن،گانه در ذهن پدید می آید ،برگرفته از احساسات و انفعاالت درونی است کنه
معلوم به علم حضوریاَند؛ یعنی ميان آن احساسات و نفس ،صُنوَر و مفناهيم منا فاصنله نيسنت،
بلکه صُوَر و مفاهيم بهوسيلة ذهن ساخته میشوند.
ج) تمام مفاهيم منطقی برگرفته از مفاهيم درون ذهنیاَنند (یعننی معلنوم بنه علنم حضنوریاَنند)؛
مفاهيمی همچون مفهوم کلّی ،جزئی و مانند آنها؛ مفاهيم منطقی و مفاهيم حکایتگنر ،ویژگنی
و صفات مفاهيم درونذهنی هستند .مفاهيمی مانند مفهوم کنوه ،مفهنوم انسنان کنه کلّنیاَنند؛
مفاهيمیمانند کوه البرز و سعيد ،جزئیاَند .این کلّيّت و جزئيّت از ویژگیهنای دو مفهنوم اسنت
که در ذهن انسان هستند و ميان آن مفاهيم و نفس انسان ،مفاهيم دیگری واسطه اسنت .پنس
ویژگیهای آن ،معلوم به علم حضوریاَند .از این رو ،مفناهيم کلّنی و جزئنی (مفناهيم منطقنی)،
برگرفته از علوم حضوریاَند.
د) همه یا بيشتر مفاهيم فلسفی برگرفته از علوم حضوریاَند .مفاهيمی مانند علّت و معلول ،جوهر و
عرض وجود ...مفاهيم فلسفیاَند .انسان بنا بررسنی و مقایسنة مينان نفنس و اراده و اینکنه اراده
وابسته به نفس است و نفس ،طرف وابستگی ،به مفهوم علّت و معلول دسترسی پيندا منیکنند،
همچنانکه اراده به علم حضوری شناخته می شود ،وابستگی و توقّف آن بنر نفنس نينز بنه علنم
حضوری دانسته می شود و آنگاه مفهوم معلول از این وابستگی و توقّف انتنزاع منیشنود .مفهنوم
جوهر و عرض نيز از بررسی و مقایسة ميان نفس و صفات آن به دست میآید.
هـ) درک مفاهيم کلّی ،یعنی مشاهدة موجود م،رّد عقالنی ،درک مفاهيم خينالی ،یعننی مشناهدة
موجود م،رّد مثالی .به نظر عالّمه به تبع صدرالمتألّهين ،انسان پنيش از سناختن مفناهيم کلّنی
عقلی و مفاهيم حسّی و خيالی ،مصادیق آنها را در عالمی جندای از نفنس و قنوای نفنس خنود
مشاهده میکند ،سرس مفاهيم حسّی و عقلی را میسازد.
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بنابراین ،بازگشت مفاهيم فلسفی و منطقی و قضنایای بندیهی بنه علنوم حضنوری از مباحنث مهنمّ
معرفتشناسی است .از این رو ،ضروری است که مطالعة بيشتری در قلمرو آن ان،ام پذیرد.
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