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  چکیده

مسئله ادراک انسان از طریق حصول موجود ذهنی و نسبت حلولی آن با نفس و علم 
پاسخی است  حضوری نفس به موجود ذهنی و انطباق تصویر ذهنی با حقیقت خارجی

حسوسات خارجی مطرح شده سینا در برابر سوال از چگونگی علم به م که از سوی ابن
است. این مقاله در پی چرایی تغییر این تحلیل در حکمت متعالیه به نظریه شهود 
خارج توسط نفس در مرحله اول و تولد موجود ذهنی از نگاه استقاللی به علم حضوری 

اند که به  ای ظهور کرده در مرحله دوم است. مابین دوره بوعلی و مالصدرا فالسفه
اند و  به رفع اشکال از رای بوعلی داشتهاهتمام  -برخالف نظر مشهور -نظرنویسنده 

رایشان رقیب نظریه بوعلی نبوده است لکن به آراء ایشان نیز اشکاالت دیگری وارد ب
است. نگارنده برای بررسی چرایی پیش گفته به سیر تاریخی اما نقادانه این آراء از 

ی تغییر مختصات تحلیل شناخت محسوسات بوعلی تا صدرالمتالهین می پردازد و چرای
  گیرد.خارجی در فلسفه مالصدرا مورد واکاوی قرار می
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  مقدمه
آید و موجود ذهنی شود؟ هویت آنچه به ذهن میشناخت انسان از خارج چگونه انجام می

به واقع نمایی نسبت به بیرون دارد؟ پاسخ نام گرفته است چیست و اساسا چه میزان جن
از دور، همه خواص آن از جمله به این سوال به هر کیفیت و نظریه ای باشد، با این چالش 

دانیم آتش می سوزاند. شود ولی ما به تجربه گذشته میسوزانندگی به ذهن منتقل نمی
ق و یا حکایت کننده از این امر نشان می دهد که تصویر ما از آتشِ دوردست، تصویر منطب

همه حقیقت شیء خارجی نیست چون در این فاصله مکانی، ادراکی از گرمای آن نداریم 
توانیم بگوییم آتشِ نزدیک به جهت احساس حس درحالیکه آتش خارجی گرم است و نمی

المسه، گرم است اما در گرمای آتش خارجی شک داریم؛ بلکه یقین داریم که آتش 
کنیم چون گرما همراه تصویر به ذهن منتقل اما گرمای آنرا تصور نمیخارجی گرم است 

نشده است و حس المسه هم از دور احساسی از گرمای آتش ندارد. در اینصورت سوال 
  اینست که میزان حکایتگری موجود ذهنی از عین خارجی چه میزان است؟ 

با قاطعیت گفت  مهم آنکه اگر یک ویژگی از خارج به ذهن منتقل نشود، نمی توان
اند لذا با عدم انتقال یک ویژگی  ها حتما به صورت کامل منتقل شده که سایر ویژگی

شود. در اینجا تر میعینی به ذهن دامنه شک نسبت به واقع نمایی تصویر ذهنی گسترده
شود و لزوما منظورمان از تصویر، آن چیزی است که توسط حواس پنجگانه درک می

  ایی نیست.منحصر در قوه بین
از سوی دیگر آیا درک ذاتیات شیء خارجی(ذاتیات ایساغوجی) از راه مشاهده و 

توانیم مدعی باشیم که حقیقت شیء را از حصول وجود ذهنی امکان پذیر است و آیا می
ایم؟ هیچ فیلسوفی ادعای مشاهده و یا  طریق مشاهده و جمع حواس پنجگانه شناخته

نماییم همه اغوجی را نکرده است؛ آنچه مشاهده میدرک حصولی مستقیم ذاتیات ایس
باشند و با تامل عقلی پی به ذاتیات ماهیت شیء اعراض مختلف اشیاء خارجی می

بریم. با مالحظه این نکته دوباره همین سوال مطرح می گردد که واقع نمایی خارجی می
  تصویرذهنی از حقیقت خارجی چه میزان است؟

نماییم به حلول تصویر ذهنی از شیء یه وی را بررسی میابن سینا که جلوتر نظر 
خارجی در نفس و علم حضوری نفس به موجود ذهنی و تطابق کامل تصویر ذهنی با 

دهیم. موجود خارجی معتقد است. رای او را با سواالت پیش گفته مورد بررسی قرار می
ندگی آتش دوردست براساس نظریه او (انطباق تصویر ذهنی با عین خارجی) چرا سوزان
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شود. همچنین آیا تصویر ذهنی حکایت از ذاتیات شیء خارجی به ذهن منتقل نمی
کند؟ می دانیم که تصویر ذهنی فقط اعراض را نشان می دهد. ذاتیات از روی تصویرِ  می

شود بلکه تامل عقلی به آن اضافه شده است. در خارج جوهر داریم اما تنها درک نمی
آن در ذهن نقش بسته است. اینها پرسشهایی است که در برابر  یک تصویر عرضی از

  نظریه بوعلی قرار دارد. 
به جهت اشکاالتی که در نظریه بوعلی پاسخ داده نشده است و در ذیل بدانها بیشتر 
اشاره خواهد گردید، فیلسوفان پس از وی با حفظ اعتقاد به همان نسبت حلولی تصویر 

تا این اشکاالت اند  ه نظرات تکمیلی و اصالحی اقدام کردهذهنی با نفس بوعلی به ارائ
برخی اشکاالت قبلی را برطرف اند  نسبت به تصویر ذهنی مرتفع گردد. گرچه توانسته

که نشان می دهد بستر پذیرش نسبت اند  نمایند اما خود دچار اشکاالت جدیدی شده
یک نظریه بی اشکال باشد.  حلولی تصویر با نفس نتوانسته است بستر مناسبی برای ارائه

زند و تحلیل مشاهده را برعکس لذا مالصدرا دست به تغییر اساسی هندسه تحلیل می
کند و مختصات تحلیل رویت را از ابتدا از علم حصولی به علم روند تحلیل ابن سینا می

کند (دقیقا برعکس دهد و علم حصولی را از علم حضوری حاصل میحضوری تغییر می
گفت. اما صدرالمتالهین شیرازی با بوعلی در یک چیز مشترک است: وعلی میآنچه ب

است  پژوهشی بنیادیادراکِ من منطبق با جهان خارج است). هدف از این مقاله که 
علت چرایی تغییر هندسه تحلیل توسط مالصدراست. طبیعی است برای بررسی دقیق 

مالصدرا بررسی گردد و بهترین کار  این امر باید سیر تحول تاریخی نظریه از بوعلی به
بررسی انتقادی سیر تاریخی است تا مقاله پختگی بیشتری پیدا کند لذا به ارزیابی 

پردازیم تا به تحلیل بنیادی سیستماتیک و پارامتریک نظریه ها از بوعلی به بعد می
نظریه آخرین نظریه یعنی نظریه مالصدرا برسیم و این سوال را بررسی نماییم که آیا 

صدرالمتالهین، نظریه ای تکمیلی برای آراء پیش از خود است و یا اینکه مختصات 
تحلیل متفاوتی دارد؟ اگر مختصات تحلیل متفاوتی دارد چرا دست به تغییر مختصات 
تحلیل زده است؟ آیا امکان ترمیم و تکمیل آراء گذشته نبود که مختصات تحلیل در 

؟ همه اینها بیانهای متفاوت از یک مسئله هستند: نظریه او تغییر اساسی کرده است
تفاوت نظر مالصدرا با نظر بوعلی در این مسئله چیست و چرا صدرالمتالهین نظری به 

  این حد متفاوت ارائه داده است (سوال مشخص پژوهش این مقاله).
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  پیشینه تحقیق
  فالسفه در ایران در برابر مسئله ادراک محسوسات

یم بحث وجود ذهنی در فلسفه یونان سابقه ندارد و فالسفه در ایران، دانهمانطور که می
؛ 9/218، مجموعه آثارمطهری، :  نکـ(باشند می مسئلهمتقدمین در ورود به بررسی این 

. در برابر سوال از نحوه ادراک محسوسات توسط )4/53 ،رحیق مختوم ،جوادی آملی
اینست که تصویری از شیء خارجی در  انسان، پاسخ روشنی بوعلی ارائه داده است و آن

ابن نکـ: (بندد که این تصویر ذهنی مطابق با حقیقت شیء خارجی است ذهن نقش می
. اما در طول زمان اشکاالتی به این نظریه شد که )3/308 ،االشارات و التنبیهاتسینا، 

های  چون اشکاالت جدی بود فالسفه بعدی را به تعمق بیشتر وادار نمود. لذا نظریه
مختلفی به عرصه آمد. ارزیابی این نظریه ها می تواند ما را به درک بهتر سیر آراء و  فهم 
عمیق تر آخرین نظریه یعنی نظریه مالصدرا و چرایی ظهور آن و چرایی تغییر هندسه 

تواند خواننده را به یکی از نظریه تحلیل در دیدگاه وی در مسیر پژوهش برساند و یا می
مایل سازد تا با تالش علمی و تامالت فکری آنرا نسبت به اشکاالت های سابق مت

مطروحه ترمیم نماید. شایان ذکر است ما در اینجا صرفا در برابر سوال از نحوه ادراک 
مفاهیم حقیقی و معقوالت اول قرار داریم و نحوه ادراک آنها را بررسی و تحلیل 

والت ثانی در مقاله دیگری از این قلم در نماییم. قبال درباره تحلیل نحوه ادراک معق می
  ایم.   نشریه معرفت فلسفی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم بحث کرده

برای بررسی سیستماتیک و نه شاخه به شاخه پریدن در مطلب، در ابتدا الزم است 
  چند شاخص و پارامتر اصلی مطرح گردد تا بوسیله آنها ارزیابی روشمند صورت پذیرد:

در برابر سوال از نحوه ادراک محسوسات خارجی،  مختصات نظریه مطرح شده:. 1
مختصات پاسخ و نظریه مطرح شده در کجا قرار دارد؟ به عبارت دیگر نظریه مطرح شده، 

خواهد شناخت از خارج را با علم حصولی توضیح دهد یا با علم حضوری یا هر دو؟ آیا می
   ینکه برای بخشی از ادراکات انسان تئوری دارد؟به همه موارد اشاره کرده است یا ا

در نظریه مطرح شده، آیا عامل مشترک  عامل مشترک میان ذهن و عین:. 2
میان شیء خارجی و تصویر ذهنی همان ماهیت است یا اینکه مماثل ماهیت خارجی در 

بندد یا اینکه اساسا ماهیت متفاوتی از ماهیت خارجی در ذهن نقش ذهن نقش می
بندد؟ در صورت اخیر، عامل اشتراک میان موجود ذهنی و عینی چیست؟ اگرعامل  می

پیوند و اشتراکی میان ذهن و عین وجود نداشته باشد چه دلیلی هست که این موجود 
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ذهنی، موجود ذهنیِ همان حقیقت خارجی باشد؟ اگر عامل مشترکی وجود نداشته 
من حاکی از همان حقیقت واحد  باشد هر فردی می تواند ادعا کند که تصویر ذهنی
بیند که در اینصورت می توان ادعا خارجی است که فرد دیگری طور دیگری آنرا می

بیند و دیگری استوانه و دیگری مخروط و همه نمود یک نفر مکعب خارجی را کره می
بینند! در اینجا عدم وجود عنصر و یا عناصر مشترکی میان عین و ذهن، هم درست می

آنکه گویای علم ما به خارج باشد گویای جهل ما نسبت به خارج خواهد بود  به جای
چراکه عنصر رابط و مشترکی میان ذهن و عین وجود نخواهد داشت. پس تبیین روشن 

  نظریه از عامل مشترک میان عین و ذهن مهم است. 
تناسب مختصات نظریه یعنی پارامتر اول با عامل مشترک میان عین و . 3

دهد با عامل آیا تحلیلی که نظریه در برابر سوال اول ارائه میی پارامتر دوم: ذهن یعن
  مشترکی که در برابر سوال دوم بیان می کند تناسب دارد؟

آیا نظریه مطرح شده از سازگاری درونی میان اجزای خود  سازگاری درونی:. 4
  برخوردار است یا اینکه نظریه خودستیز است؟

نظریه مطرح شده می تواند نحوه ادراک ذاتیات شیء خارجی  آیا ادراک ذاتیات:. 5
  توسط انسان را تبیین نماید یا فقط برای ادراک اعراض کاربرد دارد؟

طبق فیزیک و فیزیولوژی  تطابق نظریه فلسفی با واقعیات علوم طبیعی:. 6
از انسان، نور به شیء خارجی تابیده و انعکاس آن از عدسی چشم عبور کرده و تصویری 

فهمد و تصویر به صورت بیند اما نمیبندد. چشم میشیء خارجی روی شبکیه نقش می
گردد و مغز متوجه شیء در خارج پالسهایی از طریق اعصاب چشم به مغز منتقل می

تواند بفهمد مغز است فهمد و آنچه میتواند ببیند چشم است اما نمیشود. آنچه میمی
که مشاهده نام دارد. باید  شم و اعصاب و مغز استبیند؛ مجموع عملکرد چاما نمی

توانند امری های ادراک در فلسفه تناسب با واقعیات در فیزیک داشته باشند و نمی نظریه
  جدا طراحی گردند و منکر آمدن اصل تصویر به چشم شوند. 

 
  سینا ابننظریه 

ند و صراحتا به دابوعلی شناخت انسان از محسوسات خارجی را از طریق علم حصولی می
داند. وجود ذهنی معتقد است و تصویر حاصل در ذهن را مطابق با حقیقت خارجی می

المعلوم بالحقیقه هو نفس الصوره المنتقشه فی ذهنک و اما الشیء الذی "وی می گوید 
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تلک الصوره صورته فهو بالعرض معلوم. معلوم در حقیقت همان صورت نقش بسته و 
(ابن  "گرددو صورت خارجی از درک صورت ذهنی ادراک میباشد حاصل در ذهن می

المعنی العام ال وجوده "فرماید . در جای دیگر می)189، المنطق من کتاب الشفاءسینا، 
اما انساناً او   کان  وجوده  فاذا تخصصفی االعیان بل وجوده فی الذهن کالحیوان مثال 

  مانند حیوان  موجود است  در ذهن بلکهوجود ندارد   در خارج  کلی  یامعن. حیواناً آخر
 "آیدپدید می  مشخص و واحدی  یا حیوان و  انسان  صورت  به هنگام تخصص،  که کلی 

کنیم و لذا ما از طریق مشاهده، به شیء جزئی خارجی شناخت پیدا می )182، (همان
لومات العلم هو حصول صور المع "گوید رسیم. همچنین میدر ذهن به معنای کلی می

فی النفس و لیس یعنی به ان تلک الذوات تحصل فی النفس بل آثار منها و رسوم. علم، 
باشد به این معنا که آثار آن در نفس حاصل حصول صور اشیا خارجی در نفس می

. از )82، ص(همان "شود و خود شیء خارجی امکان انتقال به نفس انسان را ندارد می
عالوه بر اعالم وجود ذهنی، نسبت تصویر ذهنی به این جمالت روشن است ابن سینا 

داند. او حتی تصویر ساخته شده نفس را حلولی و حلول موجود ذهنی در نفس می
الشیء قد "داند یعنی تصریح به وجود ذهنی دارد ذهنی از غایت را عامل حرکت می

اخری ... و  یکون معلوال باعتبار وجوده ... و اما من حیث وجوده فقد یکون یتعلق بعله
تلک هی العله الفاعلیه او الغائیه التی هی عله فاعلیه لعلیه العله الفاعلیه ...تصور غایت در 

 )3/13االشارات و التنبیهات، ، (همو "افعال ارادی، علت فاعلی برای فاعل فعل است
طبیعی است که تصویر غایت در ابتدای حرکت، مستقیما از خارج نیامده است بلکه 

 باشد.مالت عقل در درک انتهای حرکت براساس فعلیت موجود میحاصل تا
کند لکن با این عبارت به بوعلی با عبارات باال به اصلِ بودن وجود ذهنی اشاره می

ء هو ان تکون حقیقته متمثله عند المدرک یشاهدها  ادراک الشی "پردازد: ماهیت آن می
ء الخارج عن المدرک اذا ادرک  ه الشیفاما ان تکون تلک الحقیقه نفس حقیقدرک ما به ی

فیکون حقیقه ما ال وجود له بالفعل فی االعیان الخارجه مثل کثیر من االشکال الهندسیه 
او  بل کثیر من المفروضات التی ال تمکن اذا فرضت فی الهندسه مما ال یتحقق اصال

  ادراک عبارت .غیر مباین له و هو الباقی -یکون مثال حقیقته مرتسما فی ذات المدرک 
مباینتی با  ذهنی منطبق با حقیقت خارجی و یا مماثل و حاکی از آن که  وجود  از ستا

موجود ذهنی و  تطابقدر این عبارت ابن سینا به  .)308 ،(همان "ندارد حقیقت خارجی
 (تلک الحقیقه نفس حقیقه الشیء...).  کند عینی از جهت ماهیت اشاره می
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ص است که رای بوعلی در مورد پارامتر اول یعنی نحوه مشخ ارزیابی پارامتریک:
ادراک محسوسات، بر علم حصولی استوار است و صریح است. در برابر پارامتر دوم یعنی 
عامل مشترک میان عین و ذهن، خود ماهیت را عینا عامل مشترک می داند. البته رای 

دارد و آن اینکه چطور  او در عامل مشترک میان عین و ذهن در برابر پرسش مهمی قرار
شود و از جنس ماهیت جوهر خارجی وقتی به ذهن می آید تبدیل به کیف نفسانی می

گردد؟ این چه نوع عینیت و اشتراکی میان عین و ذهن است؟ چطور کیف عرض می
نفسانی، عین ماهیت جوهر خارجی است؟ عامل اشتراک میان موجود ذهنی و عینی در 

در تعریف جوهر و  در خارج بودنپاسخ، بوعلی تاکید بر قید در مقام  اینجا کجاست؟
کند تا بتواند ارتباط عرض می کند و جوهر و عرض بودن را در تصویر ذهنی دخیل نمی

میان موجود ذهنی و عینی را برقرار نماید. به عبارت دیگر ابن سینا معتقد است تعریف 
، ماهیت فی موضوع در خارج جوهر، ماهیت ال فی موضوع در خارج است و تعریف عرض

باشد. از این رو اینکه یک ماهیت جوهری خارجی در ذهن فی موضوع شود و کیف می
نفسانی گردد اشکالی بروز نخواهد کرد و این کیف نفسانی اتحاد مفهومی با آن جوهر 

، در موضوع نبودن معلق به در تعریف جوهر با توجه به اینکه"گوید خارجی دارد. وی می
ماهیتي است که اگر در خارج موجود شود در  در خارج بودن است و بطوریکه جوهرقید 

و همین روش برای عرض هم وجود دارد و در خارج، در موضوع می باشد  موضوع نیست
االهیات  ،(همو "لذا منافاتی نیست که یک شیء در خارج جوهر و در ذهن عرض باشد

تعریف، تاثیری بر واقعیت ندارد و باز هم این . لکن باید گفت تاکید بر قید در )145 ،شفا
کند سوال مطرح است که چطور یک ماهیت عرضی از یک حقیقت جوهری حکایت می

و یا بر آن منطبق است؟ در علم و ادراک صرفا به دنبال اتحاد مفهومی نیستیم بلکه علم 
هوم خود قرار است از تمام حقیقت معلوم حکایت نماید. اینکه گفته شود عرض در مف

کند و این اتحاد مفهومی عامل حکایت شده است حکایت از جوهر به صورت مفهومی می
وقتی قابل پذیرش است که شباهت مصداقی نیز وجود داشته باشد و اال چطور دو مفهوم 
یکی می شوند وقتی مصداقها تفاوت اساسی دارند؟ چطور یک عرض حکایت از یک 

ل، نظریات دیگری پس از بوعلی برای پاسخگویی به کند؟ به دلیل همین اشکاجوهر می
همین اشکالِ وجود عامل مشترک به عرصه آمدند تا به تبیین پیوستگی مسیر عین 
خارجی تا موجود ذهنی اقدام نمایند و این پیوستگی در واقعیت باشد نه در مقام تعریف 

مطرح است، مشکل به و تصور. با توجه به اشکاالتی که در پارامتر دوم به نظریه بوعلی 
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یابد. در مورد پارامتر چهارم، اشکالی در مورد نظریه بوعلی وجود پارامتر سوم نیز انتقال می
دارد که جلوتر در بررسی نظریه شبح بیان خواهیم کرد. در مورد پارامتر پنجم، نظریه بوعلی 

نان در برابر سوال از چگونگی ادراک ذاتیات شیء خارجی ساکت است و اشکال همچ
پابرجاست و نشان نمی دهد ذاتیات شیء خارجی از طریق حصول تصویر ادراک شوند. در 

  شود.مورد پارامتر ششم، ناسازگاری میان نظریه بوعلی و قواعد طبیعی مشاهده نمی
  

  "حکایت"به  "انطباق"دو نظریه اصالحی با اهتمام هر دو به تغییر 
اند. حسب سنت  نه تحلیل قدم گذاشتهپس از بوعلی، دو نظریه شبح و انقالب به صح

اند  فلسفی در موضوعات مختلف، این دو نظریه آرایی رقیب با نظریه بوعلی تلقی شده
) لیکن نویسنده معتقد است و نشان خواهد داد این دو رای 4/87، جوادی آملی:  (نکـ

نهایی بی هرچند نتوانستند نظریه اند  برای اصالح و تکمیل نظریه بوعلی به میدان آمده
مشکلی را به کرسی بنشانند اما رقیب رای ابن سینا نیستند. این دو نظریه که در ذیل به 
آنها خواهیم پرداخت در عین اعتقاد به حصول تصویر در ذهن و نسبت حلولی تصویر با 

در ذهن چیزی  شیء خارجی،به  ما هنگام علم(اساس نظریه بوعلی) معتقدند  نفس
لکن تطابق ماهوی و نیز  کند مي حکایتمعلوم ء  حوي از شيبه ن د کهشو موجود مي

مطرح نیست. به این ترتیب این دو نظریه،  اتحاد مفهومی موجود ذهنی با شیء خارجی
 تا مشکل پیش گفته حل شود:اند  راه حل را در تبدیل نمودن انطباق به حکایت دیده

  
  نظریه شبح

قرن پنجم و ششم -البرکات بغدادیاین نظریه که به برخی فالسفه متقدم نظیر ابو
؛ 220،شوارق االلهام فی شرح تجرید الکالم(نکـ : الهیجی، منسوب است  -هجری

 ،(مطهری "سابقه ای در فلسفه یونان ندارد"و  )220، شرح مبسوط منظومهمطهری، 
دارد که تصویر ذهنی، شبحی از موجود خارجی است و اعالم می )9/218 ،مجموعه آثار

هامِ شبحی، لزومی به مطابقت عین و ذهن نیست و صرف حکایتگری کافی در این اب
است. از اینرو الزم نیست همه ویژگی های موجود خارجی یک به یک به ذهن بیایند 
چراکه شبحی از موجود خارجی به ذهن آمده است؛ بنابراین سوزانندگی جزو همان 

. بر )273، ه مقاالت فلسفیمجموع(نکـ : مطهری، خواصی است که به ذهن نیامده است 
و در آن  شود وارد می  ذهن  بهی از ماهیت خارجی شبح  ،ادراک  درحین"این اساس 
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 شیء عینی  ماهیت  ،نماید می  ادراک خارج   از جهان  انسان  آنچهحلول می نماید لذا 
و صرفا تصویری شبح آلود از حقیقت خارجی به  )36، بدایه الحکمه(طباطبایی،  "نیست

 "این تصویر حکایت همیشگی و ثابت از حقیقت خارجی دارد"هن می آید اما ذ
؛ 36 ،بدایه الحکمه ،طباطبایی؛ 218 ،شوارق االلهام فی شرح تجرید الکالم، (الهیجی

 شرح ،مصباح یزدی؛ 350 ،شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی ،ابراهیمی دینانی
ثابت  و ماهیت ء یک واقعیت نظریه هر شياین در " . به این ترتیب)2/41، نهایه الحکمه

حکایت  ماهیتآن از آید شبحي است که  ذهن ميچنگ آنچه به  ودارد  خارجی
و  )1/314 ،الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه). (صدرالدین شیرازی "کند می

  دهد. تغییر ماهیت نمی
ول، معتقد است ادراک محسوسات نظریه شبح مانند نظریه بوعلی در برابر پارامتر ا

پذیرد هرچند در انطباق کامل و مبهم بودن خارجی از طریق علم حصولی انجام می
تصویر اختالف نظر دارد. لکن با توجه به مطالب باال، اشکال عدم انتقال برخی خواص 
خارجی از جمله عدم سوزانندگی تصویر ذهنی را رفع نموده است چراکه تصویر مبهم 

، همه خواص موجود عینی را ندارد. شایان ذکر است خود نظریه شبح، با اشکاالت طبیعتا
  دیگری مواجه است که اشارتا در ذیل خواهد آمد.  

وجود ذهنی از "نکته مهم دیگر آنکه از نظریه شبح، برخالف نقد نویسنده محترم مقاله 
آید  سطه الزم نمی)، سف39 وجود ذهنی از دیدگاه مالصدرا،(جوادی،  "دیدگاه مالصدرا

زیرا سفسطه آنجاست که رابطه ای میان این موجود ذهنی و شیء خارجی نباشد و هر 
موجود ذهنی بتواند حاکی از هر شیء خارجی باشد در حالیکه اینجا اینگونه نیست و 

شوارق االلهام آید [نکـ : الهیجی، همواره شبح ثابتی از شیء خارجی مشخص به ذهن می
] و این شبح تغییر 2/340؛ بغدادی، المعتبر فی الحکمه، 218، الکالمفی شرح تجرید 

کند و حاکی از هر چیزی نخواهد بود. پس نظریه شبح یک نظریه علمی است هرچند نمی
دارای اشکال است اما اشکال آن سفسطه نیست و اشکال پیش گفته به نظریه بوعلی را 

  ا نفس هم بنیان گذاشته شده است. هم ندارد و بر همان اساسِ نسبت حلولی تصویر ب
توان گفت در نظریه شبح، به عنصر مشترک میان عین و در بررسی پارامتر دوم می

ذهن اشاره نشده است اما این قلم معتقد است وجود مماثل برخی اعراض را می توان امر 
توانسته است در اندیشه فالسفه  مشترک میان عین و ذهن در این نظریه دانست که می

نظر بوده باشد. به همین جهت می توان گفت در این نظریه، عامل  معتقد به این نظریه مدّ
مشترک میان وجود عینی و ذهنی وجود دارد. وقتی علم به محسوسات، حصولی باشد و 
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رقرار عامل مشترک نیز وجود مماثل برخی اعراض باشد، تناسب میان پارامتر اول و دوم ب
خواهد بود (پارامتر سوم). مهم تحلیل این آراء است تا نقاط قوت و ضعف روشن گردد تا 

  معلوم شود چرا مالصدرا اساس تحلیل را بکلی تغییر داده است.
  

  اختالف ماهوی موجود عینی و ذهنی در نظریه شبح
ده ممکن است ادعا شود که منظور طراحان نظریه شبح، تغایر ماهوی عین و ذهن بو

است و ماهیت ذهنی عالوه بر مبهم بودن، تغایر ماهوی نیز دارد (برای مطالعه بیشتر این 
سخن می توانید به روایت عالمه طباطبایی از برداشتهای این متفکران رجوع کنید به: 

). در پاسخ باید گفت اینکه ماهیت موجود ذهنی مغایر با 28 بدایه الحکمه، ،طباطبایی
باشد، با موضع اولی فلسفه اسالمی در اقرار به حقیقت داشتن  ماهیت موجود خارجی

خارج در تهافت است چراکه در صورت تغایر ماهوی، ارتباطی میان عین و ذهن برقرار 
توان ادعا تواند مطمئن باشد حتما چیزی در خارج هست بلکه مینیست و کسی نمی

ن ذهن و عین بر این نمود ذهن از اساس تصویری را ساخته است چون ارتباطی میا
فماهیه الشی اعنی  "با بیان  -از معتقدین به نظریه شبح -اساس وجود ندارد. تفتازانی

صورته العقلیه مخالفه لهویته العینیه فی کثیر من اللوازم فان االولی کلیه و مجرده 
ه ابهام موجود ذهنی نسبت ب )35، شرح القاصد فی علم الکالم(تفتازانی،  "بخالف الثانیه

کند. خواجه نصیرالدین طوسی و عالمه موجود عینی و نه تغایر ماهوی آن دو را اعالم می
نیز تغایر ماهوی را ذیل  )43، کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد(نکـ: حلی، حلی

  دانند.نظریه شبح صحیح نمی
ه ی شبح ظاهرا اشکالی از سه پارامتر اول را ندارد مضافا آنک پس تا اینجا نظریه

توانسته است اشکال پیش گفته به نظریه بوعلی مبنی بر عدم انتقال همه خواص از عین 
به ذهن را با مبهم کردن تصویر رفع نماید. این نظریه مانند بوعلی به دنبال اتحاد 

کند و اشکال مترتبه بر رای ای هم نمی یست و اشارهمفهومی موجود ذهنی و خارجی ن
رسد ا نیز طبیعتا به دنبال ندارد. پس تا اینجا به نظر می(اتحاد مفهومی) ر پیش گفته

  کند نباشد. نیاز به کاری که بعدا مالصدرا مینظریه خوبی باشد و 
  

  بروز مشکل ناسازگاری درونی نظریه
از تواند این نظریه را بپذیرد و می  تنها درصورتی  انسان"اشکال نظریه شبح اینست که 

و  باشد  داشته  محکی  آن  به  قبال علم  سد کهبر  ارجی)(شیء خ محکی  به (شبح) حاکی
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بداند که این، شبح آن شیء خارجی است در حالیکه بر اساس این نظریه اساسا شناختی 
 "از قبل وجود ندارد که بتوان تشخیص داد که این، شبح همان معلوم خارجی است

. از این رو این )2/42مه، ؛ مصباح یزدی، شرح نهایه الحک48(طباطبایی، نهایه الحکمه، 
  نظریه در برابر پارامتر چهارم، از ناسازگاری درونی برخوردار است. 

توان گفت فهم تواند وارد گردد و میلکن همین اشکال به نظریه تطابق بوعلی نیز می
تطابق، فرع بر شناخت اولیه شیء خارجی قبل از علم به آن و درک تطابق ماهوی 

است. این نکته اشکاالت صرفا معطوف به صرف نظریه شبح موجود ذهنی و خارجی 
  تواند به نظریه تطابق ماهوی بوعلی نیز وارد گردد.نیست و می

در بررسی پارامتر پنجم در نظریه شبح باید گفت، نظریه در برابر سوال از شناخت 
ذاتیات شیء خارجی ساکت است و پاسخی ندارد و معلوم هم نیست چه استنباطی از 

توان نظریه در برابر پارامتر پنجم صحیح خواهد بود. در بررسی پارامتر ششم هم می این
گفت نظریه شبح سازگاری کامل با قواعد علوم طبیعی ندارد هرچند تهافت کامل هم 
ندارد. پس اشکال نظریه شبح در سه پارامتر بعدی است و نتوانست در عین تالش برای 

  نیز بدون اشکال دیگری باشد. رفع اشکال از نظریه بوعلی، خود 
  

  نظریه انقالب
پس از نظریه شبح، صدر الدین دشتکی که معتقد به حقیقت داشتن وجود در واجب 

باشد نظریه انقالب را با اعتقاد به نسبت حلولی تصویر در الوجود و ممکن الوجود می
که موجود  (مبنای نظریه بوعلی) به صحنه علمی آورده است. وی بر این باور است نفس
زیرا ماهیت  تابع وجود است و وجود  ماهوي دارند تغایربا یکدیگر خارجی و عین  یذهن

: ـ نک(خارجی امکان ورود به ذهن را ندارد و بر این مبنا تابع او هم امکان انتقال ندارد 
 ،هنگام ادراكاز این رو  )11، الحاشیه علی الشرح الجدید للتجریددشتکی(صدرالدین)، 

تغییر عمال با تغییر وجود، ماهیت نیز  گردد وحاصل نمیدر ذهن خارجی  ءت شيماهی
، ماهیت تغییر ذهنی به خارجیدر تغییر وجود از گردد لذا و در ذهن حاصل می کند مي

دشتکی نیز معتقد است  الدین غیاثدر همین راستا فرزند او  (نکـ: همان). خواهد کرد
آید که  به وجود مي لاشکااین ، و موجود ذهنیموجود عینی  در فرض اتحاد ماهوي"
در آن تواند  نميدر آن واحد در دو جا موجود شود در حالیکه  (ماهیت واحد)ء واحد شي

(دشتکی  "خارجي دو وجودند و صورت ذهني ودو وجود داشته باشد واحد یک شیء 
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موجود ن ماهوي بی . به این ترتیب عینیت)66کشف الحقایق المحمدیه، ،(غیاث الدین)
گردد لکن ماهیت متفاوت ذهنیِ ناشی از وجود ذهنی، خارجی برقرار نمیو عین  یذهن

: همان) (پارامتر اول). آیا این تفاوت ماهوی به  (نکـ کندحکایت از ماهیت خارجی می
نظریه انقالب در برابر "شود؟ باید بررسی کنیم (ذیل تیتر سفسطه پیش گفته منجر نمی

  شود).بررسی می "ل مشترک میان موجود عینی و ذهنی)(عام پارامتر دوم
تفاوت این نظریه با نظریه بوعلی در اینست که در نظریه ابن سینا، همان ماهیت 

شود و در نظریه انقالب، ماهیتی متفاوت از شیء خارجی عینا در ذهن تشکیل می
ناشی از گردد. به خاطر همین انقالبِ اصطالحیِ ماهویِ خارجی در ذهن حاصل می

اختالفِ وجودی، این نظریه به نظریه انقالب مشهور شده است. براساس این نظریه، 
وقتی چنین انقالبی در انتقال ماهیت صورت پذیرد دیگر اشکالی نخواهد بود که در 

به عرض  - به حمل شایع- فرایند انتقال به ذهن، شاهد تبدیل یک ماهیت از جوهر 
فته است و در عین حال همین عرض ذهنی از جوهر باشیم چرا که انقالب صورت پذیر

خارجی حکایت می کند و این عرض ذهنی، انقالب یافته همان جوهر خارجی است 
: همان). این ماهیتِ وجود ذهنی به جهت انقالب صورت گرفته، الزم نیست همه  (نکـ

ر ماهیت آثار ماهیت خارجی را داشته باشد و لذا موجود ذهنی فاقد ترتب بعضی از  آثا
. پس اشکال وارد به نظریه بوعلی در مورد عدم ورود )32و14(نکـ : همان، خارجی است 

سوزانندگی تصویر ذهنی به نظریه انقالب وارد نیست. به این ترتیب این نظریه، رقیب 
گردد که عمال هر دو در تکمیل تحلیل بوعلی به میدان آمده اند. نظریه شبح می

ف ندارد لذا همانطور که مشخص است ای ن نظریه نیاز به معرفت سابق نسبت به معرَّ
اشکال پیش گفته در مورد نظریه های بوعلی و شبح به این نظریه وارد نیست (پارامتر 
چهارم) و توانسته است یکی از اشکاالت پیش گفته را برطرف نماید اما همچنان یک 

رجاست: این نظریه در برابر اشکال از اشکاالت مطرح شده سابق، نسبت به این نظریه پاب
(پارامتر پنجم). پس تا اینجا  اشکال عدم شناخت حدتام اشیاء خارجی ساکت است

  پارامترهای اول و چهارم و پنجم بررسی شد. 
  

  (عامل مشترک میان موجود عینی و ذهنی) نظریه انقالب در برابر پارامتر دوم
ود داشته باشد و اال هر چیزی ، عنصر مشترک میان خارج و ذهن باید وجهنگام ادراك

به  چون در نظریه انقالبرسد در ابتدا به نظر می تواند حکایت از هر امر دیگری کند.می
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جهت انقالبِ صورت گرفته و مغایرت ماهیت خارجی جوهری و ماهیت ذهنی (کیف 
ند پیونمایي علم و  تواند واقع نمي انقالب نظریهنفسانی)، امر مشترکی وجود ندارد لذا 

  کشد. تبیین نماید و به سفسطه میخارجي را  موجودصورت ذهني و  میان
توان در اینجا کمک گرفت. او با تفکیک وجود خارجی مالصدرا نکته ای دارد که می

البشرط نسبت به خارج و ذهن که فاقد تعین و  –و وجود ذهنی و وجود مطلقِ البشرط 
معتقد است در خارج،  - گیردوالت قرار نمیای از مقتحصل باشد و از این رو تحت مقوله

موجود خارجی و در ذهن، موجود ذهنی داریم و وجود مطلق، هم در خارج موجود است 
، الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه(نکـ: صدرالدین شیرازی، و هم در ذهن 

تراک میان خارج توانیم وجود مطلق البشرط را عامل اش) لذا در نظریه انقالب می1/315
رو نظریه انقالب در برابر پارامتر دوم، پاسخ  و ذهن در نظریه انقالب بدانیم. از این

مشخصی از وجود عنصر مشترک میان عین و ذهن دارد و به این ترتیب به سفسطه 
کشد. وقتی نظریه در مختصات علم حصولی طرح گردد و عنصر مشترک وجود نمی

  گردد.متر سوم هم برقرار میالبشرط هم موجود باشد پارا
اما این حکایتگری موجود ذهنی در این نظریه تا چه میزان است چون در نظریه 
انقالب، یک عرض عمال حکایتگر از جوهر شده است. در اینجا نظریه انقالب برخالف 
بوعلی که اشکال حکایتگری عرض ذهنی از جوهر خارجی را با تاکید بر قید در خارج در 

 واقعیتبا نگاه به  در خارج،به جای تاکید بر قید  هر و عرض پاسخ دادتعریف جو
دهد و پهنه و هندسه ماهیت جوهری و عرضی و نه صرف خارجی بودن آن پاسخ می

وجودات پاسخ می دهد  تحولکند و بر اساس تحلیل را  اعم از خارج و ذهن گسترده می
را، عمال وجود البشرط  و عامل مشترک میان جوهر خارجی و کیف نفسانی ذهنی

داند نه اتحاد مفهومی. اما این نظریه همچنان در برابر اشکال شناخت ذاتیات شیء  می
از جهت پارامتر ششم، این  (پارامتر پنجم). خارجی توسط وجود ذهنی ساکت است

نظریه با علوم طبیعی فاصله زیادی دارد. پس درست است که این نظریه با حفظ مبنای 
ی (در نسبت حلولی تصویر ذهنی به نفس) توانست برخی اشکاالت وارد به تحلیل بوعل

  رای بوعلی را رفع نماید اما خود دارای اشکاالت دیگری است. 
  

  نظریه مالصدرا
بینیم تمام تالشهایی که پس از بوعلی شد نتوانست در عین اینکه اشکاالت همانطور که می
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با تفطن به  شکاالت جدید نباشند. صدرالمتالهیننمایند، خود محل انظریه بوعلی را رفع می
اشکاالت پیش گفته در ابتدای مقاله به نظریه بوعلی در عدم انتقال برخی خصوصیات 

شناخت انسان از ذاتیات شیء خارجی و  مسئلهشیء خارجی به ذهن هنگام ادراک و نیز 
ود ذهنی از همچنین چگونگی تطابق موجود ذهنی و عینی و نیز میزان حکایتگری موج

خارج و مشاهده نظریات سابقِ بر خود، به عرصه تحلیل ادراک و وجود ذهنی ورود 
هندسه تحلیل را تغییر داده است و نظریه خود را بیان می دارد و  تمامنموده است و 

باشد. یعنی ابتدا نفس از خارج می شهودآن، نظریه صدور وجود ذهنی از نفس بر اساس 
ها در  (آدرس شودپس وجود ذهنی از علم حضوری انتاج میکند و سنفس شهود می

ادامه خواهد آمد) که در اینصورت هم واقع بر اساس شهود کامال درک شده است و 
انتقال تصویری در ابتدا در میان نیست و هم وجود ذهنیِ حاصل از نگاه استقاللی به 

د و هم میان عین و منطبق گرد کامالتواند بر خارج معلومِ شهود شده در نفس، می
  وجود دارد. تطابق کاملوجود ذهنی، 

 بر معدومات حکم ایجابیدر حکمت متعالیه اصل وجود ذهنی با ادله  توضیح مطلب:
تصور و نیز  استلزام رد وجود ذهنی با ابطال قضیه حقیقیهو همچنین  تصور کلیاتو نیز 
الحکمه المتعالیه فی االسفار  و ادله دیگر اثبات شده است (نکـ : صدرالدین شیرازی، غایت

 ءالشیاا ان"گوید ). پس او وجود ذهنی را قبول دارد. مالصدرا می1/83، العقلیه االربعه
 راظهواو  ادجوو سلناا من حدوا لکل فلمکشوا رلظهوا و لظاهرا دلوجوا من لنحوا اهذي سو

 "ی شیء استتحقق وجود ذهنی عالوه بر وجود خارج لذهنی...ا دبالوجو عنه رـبّع خرآ
در باب علم در جلد سوم  کند امااعالم می) و پذیرش اصل وجود ذهنی را 1/362(همان، 

بعد از مباحث وجود ذهنی در جلد اول نگاشته است حرف اصلی و در کتاب اسفار که 
شود نه از گوید علم برای انسان از طریق شهود حاصل میزند و می اساسی خود را می

گردد و از نفس انسان جود ذهنی از درک استقاللی علم حاصل میطریق وجود ذهنی و و
). به این 3/301شود و لذا حلولی از خارج به نفس در میان نیست (نکـ : همان، صادر می

ترتیب او نسبت حلولی به نفس را کنار گذاشته و معتقد به قیام صدوری وجود ذهنی از 
  فه پیش از او طی کرده بودند. شود؛ یعنی دقیقا برعکس مسیری که فالسنفس می

صدرالمتالهین شیرازی معتقد است هنگام مشاهده اشیاء خارجی، نفس ناطقه با 
صورت شیء و به عبارت دقیقتر با صورت مجرد شیء که افاضه شده از عالم عقل می 

. لذا حقیقت شیء به علم )3/302(نکـ : همان، نماید باشد متحد شده و آنرا شهود می
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شود و علم، حصولی نیست. پس از آن و در مرتبه دیگر با نگاه می حضوری درک
شود و لذا این استقاللی به علم، وجود ذهنی از علم منتزع گردیده و در ذهن حاصل می

: همان). بدین ترتیب، وجود  موجود ذهنی تطابق کامل با حقیقت خارجی دارد (نکـ
بلکه از مسیر علم شهودی و نگاه  ذهنی، حاصل از آمدن ماهیت از بیرون به ذهن نیست

 اساسیبه صورت  مسئلهآید. بنابر این در نگاه مالصدرا استقاللی به علم پدید می
وجود و نفس شناسی انسان، نسبت اصالت شود و با زیربنای متفاوت از قبل نگریسته می

م از نسبت حلول تصویر ذهنی در نفس و علم حصولی، خارج و به نسبت قیا علم با نفس
صدوری از نفس از طریق اتحاد نفس انسان به قدر وسع خویش با صورت مجردی که از 

گیرد نماید و در مقوله علم حضوری و شهود قرار میمبدا عقل افاضه شده است تغییر می
 لنفسا رتصو عند ءألشیاا ههذ رصوأن "که در متن ذیل هویداست  )3/145ـ : همان، نک(
أي  نيرالنوا لجوهرأن ا کما فیها بللول ح غیر من سلنفا تملکو من صقعفي  یاهاإ
 یقابل مابعلم حضوری اشراقی  ركید صرهلباا هلقوا على هارنو اقشرإ عند هلناطقا لنفسا
. بدین ترتیب در )3/308، (همان "عنطباا غیر من اتلمبصرا من يلجلیدضو ابع لعضوا

یر ناشی از توجه استقاللی این نظریه، علم حصولی در هندسه تحلیل صدرالمتالهین، تصو
همه خصوصیات وجود عینی را کند که شود و لذا وجودی ظلی پیدا مینفس به علم می

  . )319 شرح مبسوط منظومه، ،مطهری؛ 3/266، همان: ـ نک( ندارد
توان گفت مالصدرا، برای بررسی پارامتر اول در نظریه وی می ارزیابی پارامتریک:

علم حضوری و شهود قرار داده است و معرفت از طریق  مختصات تحلیل شناخت را در
شود. در پارامتر دوم، عامل مشترک میان موجود عینی و ذهنی، عمال شهود حاصل می

تمام حقیقت خارجی شیء است که به علم حضوری ادراک شده است و علم حصولی از 
او از تناسب گردد نظریه آن منتزع شده است. در بررسی پارامتر سوم نیز مشاهده می

(حقیقت خارجی و تصویر صادر  (علم حضوری و صدور تصویر) و دوم پارامترهای اول
  شده از نفس) برخوردار است. 

از سوی دیگر درک انطباق وجود ذهنی، متوقف بر شناخت قبلی نیست بلکه موجود 
ذهنی، خود حاصل شناخت شهودی است و اشکال ناسازگاری درونی نظریه که قبال 

(پارامتر چهارم). بدین ترتیب وقتی تصویر  د به نظریه مالصدرا وارد نیستمطرح ش
ذهنی واسطه ادراک انسان نباشد و از طریق شهود، علم حاصل گردد انسان به ادراک 

(پارامتر پنجم). از منظر  شود نه تصویرذاتیات شیء خارجی از طریق شهود نائل می
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مغز در اندیشه صدرالمتالهین تمام دیگر، تشکیل تصویر در چشم و درک آن توسط 
رویت نیست بلکه کل این فرایند، مقدمه است که نفس آماده و مستعدّ شهود گردد و 

افتد مقدمه رویت است. از  رویت، در واقع شهود نفس می باشد و آنچه در بدن اتفاق می
تر ششم). (پارام کند این رو نظریه مالصدرا تنافی با علوم طبیعی ندارد و آنرا نفی نمی

حال هرچه در مقدمات رویت یعنی در فرایند طبیعی مشاهده چشم و مغز خطا حاصل 
شود، در استعداد نفس جهت شهود تاثیرگذار خواهد بود و خطای در علم معنا خواهد 
داشت. همچنین براساس تولد موجود ذهنی از علم، علم به معدوم در اندیشه صدرایی 

نی قبال ساخته شد و عدم مابازاء خارجی با تصویر معنا خواهد داشت چون تصویر ذه
-که در مقاله گذشت –های سابق  گردد. لذا اشکاالت وارد به نظریهقبلی قیاس می

  کدام به نظریه صدرالمتالهین وارد نیست. هیچ
  
  گیری نتیجه

در نحوه ادراک انسان از محسوسات خارجی، بوعلی معتقد به حصول موجود ذهنی و 
ن با نفس و علم حضوری نفس به موجود ذهنی است. وی به انطباق نسبت حلولی آ

ماهوی موجود ذهنی بر عین خارجی تاکید دارد اما نظریه او با اشکاالتی از جمله عدم 
حصول همه خصوصیات خارجی در ذهن مواجه است. در دوره های بعد و پس از او با 

عتقاد به وجود تصویر ذهنی طرح دو نظریه شبح و انقالب تالش گردیده است تا ضمن ا
و حصول آن در ذهن ونسبت حلولی آن در نفس، با ارائه آراء جدید اشکاالت وارد به 
نظریه ابن سینا رفع گردد. در نظریه شبح هرچند اشکال عدم ورود سوزانندگی به تصویر 
ذهنی بدان نمی تواند وارد شود اما این نظریه با مشکل ناسازگاری درونی و اشکاالت 

یگر مواجه است که در متن آمد لذا نتوانست نظریه شناخت محسوسات خارجی بر د
  مبنای حصول تصویر را مبرا از اشکال نماید. 

برخالف نظر مشهور، به اعتقاد نویسنده حسب آنچه در متن آمد نظریه انقالب نیز 
لی و نظریه رقیب برای نظریه ابن سینا نیست و در راستای پاسخ به اشکال به رای بوع

و مستقیما از خارج)  اساس حصول تصویر در ذهن(برتکمیل فرایند تحلیل شناخت 
مطرح شده است. این نظریه نیز هرچند توانست اشکال عدم ورود سوزانندگی به تصویر 
ذهنی را رفع نماید اما این نظریه در پارامترهای پنجم و ششم که در متن مقاله ذکر 

  گردید دارای اشکال است. 
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یه ست که صدرالمتالهین شیرازی به جای ارائه یک مدل ترمیم یافته از نظراینجا
های اصالحی بعدی و به جای استمرار اساس نظریه حصول  بوعلی و ترمیم یافته از نظریه

تصویر در ذهن و علم حضوری به موجود ذهنی، در باب علم کتاب اسفار اربعه اساسا 
وجود ذهنی و نفس زده است و از نسبت  دست به تغییر اساسی مختصات تحلیلِ نسبت

حلولی وجود ذهنی در نفس به قیام صدوری وجود ذهنی از نفس رسیده است و علم را 
داند و موجود ذهنی را حاصل نگاه استقاللی به علم معرفی حاصل شهود انسان می

ع گرایی کند. با توجه به توضیح داده شده در متن، نظریه او از تمام آراء گذشته به واق می
  یک از اشکاالت آنها را ندارد.  نزدیکتر است و هیچ
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