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(تاریخ دریافت مقاله 97/9/30 :ـ تاریخ پذیرش مقاله)98/4/9 :

چکیده
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به پرسش« :رابطۀ میان علم و نظریۀ شبح به خوانشِ
مالصدرا چیست؟» شکل گرفت؛ با نگاهی به شبکه واژگانی مالصدرا و رویکرد وجودی خاص
او ،میتوان تحلیلِ خوانشِ او از نظریۀ شبح را در مراحل زیر خالصه نمود .1 :بیان مفاد نظریۀ
شبح و نفی هرگونه تطابق میان وجود خارجی و شبح ذهنی ،پذیرش اثر وجودیِ شبح و
معرفی شبح به عنوان علت معدۀ حصول علم با نگاه وجودی خاص خود .2 .بیان مفیدِ علم
بودن شبح برای کیفیات و معدومات .3 .بیان نقدهای وارد بر نظریه شبح و تحلیل نقدها.
 .4طرح نظریه وجود ذهنی که عالوه بر ایجاد علم در معدومات و کیفیات ،در سایر موارد
وجودی نیز مفید علم باشد .با این تحلیل ،میتوان این احتمال را بهعنوان یافتۀ این تحقیق
بیان نمود که تئوری شبح ،با اینکه مورد انتقاد جدی مالصدرا است ،با این حال مالصدرا با
نگاهی خاص ،از این نظریه به عنوان مرحلهای از مراحل تکامل نظریۀ وجود ذهنیِ خود بهره
برده است ،نگارندگان بر این نگاه پافشاری ندارند اما اینگونه میاندیشند که در صورت پذیرش
این نگاه مسئله صورت جدیدی پیدا خواهد نمود.

کلید واژهها :شبح ،علم ،علم به کیفیات ،علم به معدومات ،وجود ذهنی.
 .1دانشجوی دکتری فلسفه و کالم ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی( ،نویسنده مسئول)؛
Email: amirhoseindoa@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری فلسفه و کالم ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی؛ Email:shbaghini@yahoo.com

 .3دانشجوی دکتری فلسفه و کالم ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی؛
Email: Mohsenshams68@gmail.com.
 .4استاد گروه فلسفه و کالم ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی؛
Email: e_khademi@ymail.com.
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 .1درآمد
میتوان گفت مهمترین چالش تمامی اندیشمندان علوم مختلف مانند علوم روانشناسی
[ ،8ص ،]137زبانشناسی[ ،8ص ،]144فلسفی و  ...که به نحوی در مسئله شناخت
اندیشیدهاند ،تطابقِ میان شناختِ ذهنی و حقیقت معلوم خارجی بوده است ،به بیان
دیگر معرفتشناسان برای رسیدن به معرفت بهدنبال واقعیتی هستند که ذهن آن را
دستکاری نکرده باشد [ ،12ص ،]100برای حلِّ این چالش ،نظریات گوناگونی ارائه
شده و هر یک از این نظریات مورد مناقشات جدی قرار گرفته است؛ با این همه به نظر
می رسد این مسئله هنوز قابل طرح بوده و بحث پیرامون آن در تأمالت شناختشناسانه
بسیار حائز اهمیت و در پیشبرد این علم بسیار مؤثر است.
یکی از نظریات ارائه شده برای توجیهِ شناختهای ذهنی نظریه شبح است ،هرچند
اینطور معروف است و شاید تا حدی بتوان از آثار مالصدرا مخالفت او با این نظریه را
برداشت نمود ،اما بهنظر میرسد که مالصدرا نگاه ویژهای به مقوله شبح دارد؛ هرچند که
این نظریه مورد انتقاد صدرالمتألهین است ،اما با بررسی مواردی که مالصدرا در شبکۀ
واژگانی خود از واژۀ شبح در تبیین نظریا ت خاص وجودی خود بهره گرفته است ،اما به
نظر میرسد می توان این احتمال را نیز منطقی به حساب آورد که او بهگونهای وجود
ارتباط میان علم و شبح را پذیرفته است ،مسئلۀ پژوهش حاضر رسیدن به پاسخ این
پرسش است که« :رابطۀ میان علم و نظریۀ شبح به خوانشِ مالصدرا چیست؟» از این
منظر میتوان آثار مالصدرا را در دو رویکرد مورد بررسی قرار داد.
اوّل :کاربردهای ذهنی و شناختشناسانه واژه شبح ،که در قالب نظریۀ شبح در
مبحث وجود ذهنی مطرح نموده است .و در این موارد است که به دیدگاه خاص
مالصدرا در رابطۀ بین علم و نظریه شبح میتوان دست یافت.
دوم :کاربردهای غیر ذهنی واژه شبح که در موارد مختلفی قابل پیگیری است ،اما
میتوان از آن برداشتهای شناختشناسانه داشت.
پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا کنکاشهایی در مورد اول داشته باشد و تا حدی
نظر خاص مالصدرا را در این زمینه بیان نماید .نگارندگان در نظر دارند که مورد دوم را
نیز در پژوهشی مستقل ارائه دهند.
اکنون به پیشینه بحث میپردازیم.
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 .2پیشینه
در این بخش به دو پیشینه تاریخی و پژوهشی پرداخته میشود.
 .1 .2پیشینۀ تاریخی
از آن جا که نظریه شبح به لحاظ تاریخی درای تقریرات متفاوتی است و نگارندگان با
بررسی تاریخی ـ در حدی که منابع دیده شدهاند ـ به این نتیجه رسیدهاند که نامگذاری
این نظریه از ابتدای پیدایش ،صورت نگرفته است بلکه ،سلسله نظریاتی که وجه مشترک
آن ها ایجاد شناخت از طریق تصویر بدون تطابق ماهوی بوده است ،نظریه شبح ،نامیده
شدهاند .گاهی با این تعبیر بیان شده است که از شیء خارجی تصویری در ذهن ایجاد
میشود که اشارهای خاص به معلوم خارجی دارد ،3[ .ص ]6در جای دیگر به صراحت به
تغایر صورت و هویت اشاره شده است ،8[ .ج ،2ص]302
پس از قوتگرفتن اشکاالت وارد بر نظریه وجود ذهنی« ،نظریه اشباح» مطرح گردید؛
شباهتِ نسبی این نظریه با بحث «تغایر صورت و هویت» در مباحث شناختی پیشینیان
سبب گردید که در میان متکلمین و حکما این تردید و اختالف ایجاد شود که :آیا قدما
هم به مفاد نظریه اشباح قایل بودهاند یا در این مباحث متمایل به نظریه وجود ذهنی
بودهاند؟ قاضی بیضاوی در طوالع االنوار و تفتازانی در مقاصد بر این باوراند که حکمای
قدیم نیز مفاد نظریه شبح را پذیرفته بودند ،32[ .ج ،9ص]220
از آن جا که مسئله این پژوهش بیان نظریه شبح به خوانش مالصدرا است ،به این
روند تاریخی و مباحث ذیل آن نپرداخته و به خوانش مالصدرا اکتفا میکند.
البته قبل از ورود به بحث بررسی پیشینه پژوهشی حایز اهمیت است.
 .2 .2پیشینۀ پژوهشی
از زمان افالطون [ ،6ص ]171تاکنون پژوهشهای متعددی در موضوع نظریۀ شبح و
بیان چگونگی تطابق ذهن و عین بهعنوان علم انجام شده است ،اما این پژوهشها تا
آنجا که نگارندگان مالحظه نمودهاند9[ ،؛ 26؛  ]30یا به هر یک از این دو مقوله بهطور
مستقل پرداختهاند [6؛ 6؛  ]19و یا نظریۀ شبح را بهطور کلی در تقابل با علم معرفی
نمودهاند [7؛  ،9ج ،2ص129؛ 31؛  ،32ج ،5ص ]232و یا بدون پرداختن به این
نظریات ،موضوع این همانی یا تطابق را تحلیل نمودهاند [ ،27ص62؛  ،28ص]41؛ اما
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بهنظر پژوهشگران نوشتار حاضر با بررسی کاربردهای واژۀ شبح ،امکان برقراری ارتباطی
مفید در مسیر شناختشناسی میان نظریۀ شبح و حقیقت علم وجود دارد ،که میتواند
افق جدیدی را در این علم به نمایش گذارد.
بهطور کلی میتوان گفت نقطۀ افتراق این نوشتار با پژوهشهای مشابه در دو مورد است.
نخست :عالوه بر مفاد نظریۀ شبح ،واژۀ شبح در شبکۀ واژگانی مالصدرا نیز مورد بررسی قرار
گرفته است .دوم :بررسی رابطه علم و شبح با یکدیگر و طرح این احتمال که مالصدرا
باخوانشِ خود از نظریه شبح ،آن را گام نهایی برداشته شده برای ارائه نظریه وجود ذهنیِ خود
به حساب آورده است؛ نه آنکه شبح مسیرِ معرفت شناسی متفاوتی از وجود ذهنی داشته
باشد و رقیبِ آن بهشمار آید .به عبارت دیگر آنچه را که میتوان بهعنوان نوآوری این پژوهش
به حساب آورد آن است که ،سعی شده با نگاهی یکپارچه به شبکه واژگانی و معرفتی
مالصدرا ،خوانش او بهصورت مرحلهمند برای رسیدن به نظریهای نوآورانه تحلیل شود.
پس از پیشینه ،به کاربردهای مختلف واژه شبح خواهیم پرداخت.
 .3کاربردهای واژۀ «شبح»
کاربردهای واژه شبح در یک نگاه کلی ،به دو کاربرد ذهنی (برای ذهن) و غیر ذهنی
(امور واقعی دیگر) تقسیمبندی میشوند ،کاربردهای ذهنی کاربردهای معرفتشناسانه
محسوب شده و کاربردهای غیر ذهنی میتوانند شامل تمامی امور واقعی غیر از شناخت
باشند .در این پژوهش به کاربردهای ذهنی و معرفتشناسانه خواهیم پرداخت.
 .1 . 3کاربردهای ذهنی (معرفتشناسانه) واژۀ شبح
در این بخش مرحوم صدرا بیشتر واژۀ شبح را در نظریۀ معرفتشناختی شبح به کار
برده و به ظاهر آن را به عنوان نظریهای رقیب برای وجود ذهنی مطرح نموده است و
سعی دارد با بیان مفاد ،لوازم و انگیزۀ طرح نظریۀ شبح نقد همهجانبهای بر آن وارد
نماید .بحث با بررسی مفاد نظریه شبح پیگیری میشود.
الف .مفاد نظریۀ شبح
مفاد نظریه شبح به مناسبتهای مختلف در آثار مالصدرا ذکر شده است؛ بیان مفاد را میتوان
در سه بخش «بیان حقیقت شبح»« ،رابطۀ شبح و علم» و «لوازم معرفتشناسانه شبح»
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دستهبندی نمود ،ابتدا به توصیف هریک از موارد و سپس به تحلیل آنها خواهیم پرداخت:
الف .1 .توصیف «حقیقت شبح»
مواردی که مالصدرا به بیان حقیقت نظریه شبح پرداخته است در زیر خواهد آمد:
 . 1علم به معلوم خارجی عبارت از حصول شبح و مثال آن موجود در ذهن است
بهگونهای که به هیچوجه حقیقتی مطابق با حقیقت خارجی نداشته باشد 1.به عبارت
دیگر شبحی که به هیچ وجه با حقیقت موجود خارجی تطابقی ندارد ،2[.ج ،2ص]115
«شبح المعلوم ال حقیقته فیقال العلم بالشيء عبارة عن حصول شبح و مثال في
الذهن» [ ،20ص ]369و «فإن إدراك شبح الشيء الخارجي لیس بالحقیقة إدراك
ذلک الشي» [ ،23ص]37

 .2آنچه که از معلوم در ذهن حاصل میشود سایه و نمونۀ آن است که از آن حکایت
میکند و حقیقتی منطبق بر حقیقت خارجی آن ندارد ،حکایتگریِ سایه ،مثال و نمونه از
موجود خارج از ذهن برای ذهن مانند حکایتگریِ الفاظ و مکتوبات از معانی است ،با این
تفاوت که حکایت الفاظ وضعی و قراردادی بوده اما حکایتِ سایه ،مثال و نمونه طبعی است.
«الحاصل في الذهن ظل من المعلوم و أنموذج له ،له نوع محاکاة عنه کمحاکاة اللفظ و الکتابة
إال أن محاکاتهما للمعاني بحسب الوضع و محاکاة النقوش الذهنیة بحسب الطبیعة،20[».
ص]315

 .3موجودات ذهنی هیچگونه تطابقی با حقایق معلومات خارجی نداشته و تنها شبح
و سایههایی است که به وجهی (و نه با تمام حقیقت) از حقیقت خارج از ذهن برای ذهن
حکایتگری مینماید.
« أن الموجود في الذهن لیس حقائق المعلومات بل أشباحها و أظاللها المحاکیة عنها
بوجه ،20[ ».ص]314

الف .2.تحلیل حقیقت شبح:
پس از توصیف مفاد نظریه شبح از منظر مالصدرا اکنون به تحلیل آنها خواهیم پرداخت:

میتوان توصیفهای مالصدرا بهصورت گامبهگام و پیشرونده تحلیل نمود به این
ترتیب که:

 .1اذا کان الحاصل في الذهن نفس ماهیة الهویة (فقولک هل یساویها) أي هل یساوى الحاصل الهویة (أو
ال) ان أردت به أنه هل یساوى نفس الهویة اخترنا أنه لیس مساویا لها و ال محذور ،5[ .ص]183
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گام نخست؛ مالصدرا شبح را تمَثُّلی ذهنی که هیچگونه تطابقی با حقیقت خارجی
ندارد معرفی مینماید،
گام دوم؛ با بهرهگیری از واژههای «ظل :سایه» و «نمونه» بار دیگر عدم تطابق شبح و
واقعیت خارجی را مورد تأکید قرار میدهد اما در این مرحله با استفاده از مثال ملموسِ
داللت لفظ بر معنا منظور خود را روشنتر مینماید ،به این معنا که وضع لفظ برای یک معنا
قراری در بین عقال است بدون اینکه لفظ و معنا هیچگونه ارتباط واقعی با هم داشته باشند.
گام سوم؛ ضمن تأکید بر عدم تطابق شبح و حقیقت خارجی با واژۀ «بوجه» حکایتگری
شبح از واقعیت را ـ هرچند بسیار رقیق ـ میپذیرد 1،تحلیل این حکایتگری در روشن شدن
مفاد نظریه شبح بسیار مهم بهنظر میرسد ،این تحلیل را میتوان در چند جهت ارائه داد:
 . 1در این بیان اثر وجودی واقعیت خارجی بر ذهن پذیرفته شده است ،به این معنا
که برای شبح ،وجودی ذهنی لحاظ شده است .به نظر میرسد با این بیان مالصدرا تا
حدی نظریه شبح را به وجود ذهنی نزدیک میکند.
 .2چنانچه منظور واقعنمایی سایه و شبح به وسیلۀ وجهی از حقیقت (و نه تمام آن)
باشد ،در واقع تطابق نسبیِ بین حقیقت خارجی و شبح ذهنی پذیرفته شده است؛ اگر به
نظر مبدِعین نظریۀ شبح ،تطابق ،اشکاالت بیپاسخی خواهد داشت ،این اشکاالت به هر
میزان که تطابق پذیرفته شود وارد خواهد بود ،بنابراین به نظر میرسد «بوجهٍ» باید بهگونهای
توجیه و تبیین شود که مستلزم پذیرش تطابق حتی به صورت نسبی نباشد.
 .3برای برطرف کردنِ مشکل تطابق نسبی میتوانیم «بوجهٍ» را با توجه به نگاه خاصِ
وجودیِ مالصدرا ،به علت معده ترجمه کنیم ،که معنای عبارت این خواهد بود :که اشباح و
اضالل در واقع علت معده (ی وجودی) هستند برای آنکه فاعل شناسا درک نماید که
حقیقتی در خارج موجود است ،اما خودِ اشباح و اضالل به هیچ وجه نسبت به آن حقیقت
خارجی واقعنمایی ندارند .واژۀ «شبحِ مشابه» [ ]30که در برخی منابع ذکر شده است را
میتوان به همین معنا دانست .به عبارت دیگر طبق نظریۀ شبح نمیتوان ذاتیات شیء
خارجی را به حمل اوّلی به آنچه در ذهن است اطالق نمود ،به طور مثال جوهرِ نامیِ
حساسِ متحرک باالرادۀ ناطق را نمیتوان به انسان ذهنی اطالق نمود]30[ .
 .1این معنا را میتوان در آثار خواجه نصیر نیز ردگیری نمود ،و الموجود في الذّهن إنّما هو :الصّورة
المخالفة في کثیر من اللّوازم .در اینجا خواجهنصیر وجود ذهنی را پذیرفته اما آن را بهگونهای که با
تحلیل واقعنمایی نسبی که با شبح همخوانی دارد بیان میکند ،25[ .ص]106
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در نهایت میتوان گفت :چنانچه در مقام حکایتگری شبح و واقعیت خارجی یکسان
دانسته شود ،یا بیانی مجازی از علت معده خواهد بود و یا اشکاالت واقعنمایی وجود ذهنی را
باید بهگونهای پاسخ داد.
پس از بیان «حقیقت شبح» به توصیف و تحلیل رابطۀ علم و نظریه شبح خواهیم پرداخت.
ب .رابطۀ نظریه شبح و علم
مالصدرا در این بخش با بیان توجیهاتی که در حقیقت علم آورده شده است ،آنها را
همان نظریه شبح و بیان دیگری از این نظریه به شمار آورده است .توصیف رابطه شبح و
علم را میتوان در عناوین زیردستهبندی نمود:
ب .1 .توصیفِ شبح به عنوان حقیقت انقالب ماهیت یافته:
مالصدرا در بیان نظر صدرالدین دشتکی [ ،17ص ]126و محقق دوانی مبنی بر انقالب
ماهیتِ معلوم در ذهن با انگیزۀ دفع شبهات وجود ذهنی آن را همان قول به شبح به
حساب آورده و طی مراحل زیر به توصیف آنها میپردازد:
 .1سید سند میگوید وجود ،متبدل شده ،ماهیتِ آن در ذهن منقلب گردیده و از مقولۀ
کیف میشود ،وقتی حقیقت خارجی تحت مقولۀ کیف مندرج گردید دیگر هیچ تطابقی با
واقعیت موجود در خارج نخواهد داشت 1و از آنجا که تمامی اشکاالت وارد بر وجود ذهنی
چنانکه پیشتر نیز گفته شد ناشی از همین تطابق است ،اشکاالت مرتفع میگردد .مالصدرا
در مقام تحلیل قول دشتکی آن را بیان دیگری از نظریه شبح به حساب میآورد.
و صارت من مقولة الکیف و عند هذا اندفع اإلشکاالت إذ مدار الجمیع علی أن الموجود
الذهني باق علی حقیقته الخارجیة فإن قلت هذا بعینه هو القول بالشبح» [ ،20ص]314

 .2محقق دوانی در توجیه علم بهگونهای که اشکاالت وجود ذهنی نیز بهوجود نیاید
میگوید چارهای نداریم جز آنکه تمام آنچه را که بهعنوان جوهر یا عرض میشناسیم
در ذهن تحت مقولۀ کیف مندرج بدانیم و زمانی که در خارج آنها را مورد بررسی قرار
میدهیم جوهر یا عرض بودن آنها را بپذیریم؛ 2مالصدرا این توجیه را متناظر نظریۀ شبح
 .1فالسید السند قدس سره یجعل العلم من مقولة الکیف و ینحصر االتصاف بالمطابقة و عدمها في
الصورة التی من مقولة الکیف ،34[ .ج ،2ص]349
 .2تعابیری که در مانند فان الصور الخیالیة حاکیة عن االشخاص الخارجیة ،بحیث لو کانت في الخارج
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به شمار آورده است ،چراکه این توجیه که ماهیت شیء در ورود آن به ذهن برای حصول
علم منقلب شده و هیچگونه تطابقی با حقیقت خارجی نداشته باشد مفاد قول به شبح است.

«العجب أن المولی الدوا ني مصر  . . .اللهم إال أن یلتزم في جمیع الحدود التي لألنواع
کلها الجوهریة و العرضیة التقیید بکونها إذا وجدت في الخارج کانت کذا و کذا و یلزم
علیه القول بالشبح و المثال» [ ،19ص]121

 .3صدرالمتألهین بار دیگر در مبحث علم به بحث انقالب ماهیت اشاره نموده و در
ضمن بحث به این نکته میپردازد که برخی صور علمی عقلی را کیف دانسته و آن را در
حد نقش بر دیوار فروکاست میدهند و به این شکل خود را از اشکاالت تطابق ماهوی
ذهن و عین و وجود ذهنی رها میکنند ،مالصدرا این فروکاست را انقالب ماهیت دانسته
و آن را با نظریه شبح مساوی معرفی مینماید و در توضیح میگوید بنابر نظریۀ شبح
صورتهای موجود در ذهن مانند نقشهای بر دیوار هستند که وقتی وجود خارجی پیدا
کنند به همین صورتِ منقوش ،موجود میشوند لکن موجودیتِ این صورتها خارج از
سطح دیوار محال است.
فالمشهور أن علومنا  ...أیضا لم یبق فرق بین هذا المذهب و مذهب القائلین بالشبح و
المثال و لکانت الصور الموجودة في النفس کالصور المنقوشة في الجدران في کونها
إنسانا و فرسا و فیال و أشجارا و أنهارا ألنها یصدق علیها أنها لو کانت موجودة في
األعیان لکانت هي تلک األمور و لکن موجودیتها خارجة عن تلک السطوح ممتنعة»
[ ،21ص]307

همچنین مالصدرا میگوید اگر چنین توجیهی قابل پذیرش بود قائلین به نظریۀ شبح
نیز میتوانستند با همین توجیه و به عبارتی با عکس این توجیه نظریۀ خود را به اثبات
برسانند ،به این ترتیب که معتقدین به انقالب ماهیت میگویند حقیقت خارجی به کیف
نفسانی منقلب شده و به این ترتیب میتواند ذهنی شده و تولید علم نماید؛ مالصدرا
میگوید قائلین به شبح نیز میتوانند در حالت عکس این توجیه را بیاورند که چنانچه شبح
از ذهن خارج شده و در خارج موجود شود عین معلوم خارجی خواهد بود.
«و لعلّ القائل بمذهب الشبح و المثال ،ال یعجز عن مثل هذا االعتذار ،24[ ».ص]246

کما اینکه همین توجیه را نیز [برای اثبات واقعنمایی علم] آورده و استدالل کردهاند
که شبحِ ذهنی در صورتی که وجود خارجی بیابد]30[ .
 لکانت عین تلک األشخاص میتواند مؤید مالصدرا در این برداشت از شبح باشد که نوعی حکایتگری
پذیرفته شده است اما تصویر ذهنی مادامیکه ذهنی است هیچگاه عین ماهیت خارجی نخواهد بود [،4ص]498
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« أنت تعلم أن القائل بالشبح ال یعجز أن یقول إن الشبح لو وجد في الخارج یکون عین
المعلوم الخارجي بل هو قائل بذلک و أنه یتوجه علی ما ذهب إلیه» [ ،19ص]134

این توجیهات سبب شده است تا قائلین به نظریه شبح در حصول علم آن را بدیل
وجود ذهنی معرفی نمایند.
ب .2.توصیفِ شبح در علم حصولی
مالصدرا در برخی آثار به صورت غیر صریح به این بحث پرداخته است و شارحین ،بیان
مالصدرا را توضیح دادهاند ،مالصدرا در اینجا نظریۀ شبح را به عنوان بدیل توجیه علم
حصولی در ذهن ذکر کرده و توضیح داده است که در نظریۀ وجود ذهنی حفظ ماهیت و
ذاتیات الزم است اما در نظریۀ شبح حفظ ذاتیات الزم نیست .بلکه باید گفت اصالً حفظ
ذاتیات امکان ندارد چرا که به نظر قائلین به شبح با حفظ ذاتیات اشکاالت وارد بر وجود
ذهنی قابل پاسخگویی نخواهد بود.
«قوله من ارتسام صور االشیاء ...أشار بلفظ الصور األشباح إلی المذهبین في العلم
الحصولي أحدهما أن األشیاء تحصل بأنفسها في الذهن و ثانیهما أنه تحصل فیه
بأشباحها و ذلک ألن صورة الشيء ماهیته أي هو بها هو بخالف شبح الشيء إذ ال یلزم
فیه حفظ ذاتیاته» [ ،22ج ،2ص]446

ج .تحلیل رابطه علم و نظریه شبح از نگاه مالصدرا

در این بخش نیز به نظر میرسد مالصدرا در مراحل مختلف به بیان رابطه علم و شبح
پرداخته است:
مرحله اول ؛ در بیان و تحلیل نظریه سید سند و محقق دوانی در چگونگی حصول
علم در ذهن ،تغییر ماهیت خارجی و اندراج تمامی مقوالت تحت مقولۀ کیف را انقالب
ماهیت تحلیل نموده و این انقالب ماهیت را تهی شدن تصویر ذهنی از تمامی شئون
واقعیت خارجی میداند ،بنابراین این توجیه را عیناً مطابق با نظریه شبح به شمار
می آورد .نکتۀ دیگری که در این تحلیل حائز اهمیت است این است که اگر حقیقتِ
خارجی خود ،از مقولۀ کیف باشد ،مفیدِ علم بودن شبحِ آن اثبات میشود.
مرحله دوم؛ مالصدرا ضمن تأکید دوباره بر اینکه انقالب ماهیت در توجیه علم بیان
دیگری از تئوری شبح است ،به بیان مثالی میپردازد و سعی دارد با این مثال ناکارآمدی
نظریه شبح را بیش از پیش به نمایش گذارد ،او میگوید صور ذهنی مانند تصاویر رسم
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شده بر دیوار هستند که اگر بتوانند در عالم واقع موجود شوند ،صفات موجودات واقعیِ
خارجی را خواهند داشت ،اما موجودیت آنها خارج از سطح دیوار ممتنع است ،مالصدرا
پس از این مثال میگوید ادعای تئوری شبح نیز همین است و مدافعین نظریه شبح نیز
در دفاع از این نظریه همین توجیه را آوردهاند.
مرحله سوم؛ مالصدرا شبح را به عنوان بدیل توجیه علم حصولی در ذهن مطرح
مینماید ،در این مرحله به صراحت حفظ ذاتیاتِ تصویر ذهنی را برای حصول علم الزم
میداند و مفید علم بودنِ شبح را به دلیل عدم حفظ ذاتیات رد میکند .اما آنچه که در
تمامی مراحل مالصدرا آن را پذیرفته است این است که نظریهپردازان شبح ،وجودی برای
آن در ذهن اثبات مینمایند و به عبارت دیگر طرفداران نظریه شبح علیتِ ذهن برای شبح
را به همان صورت که مالصدرا علیت ذهن [ ،11ص ]52برای موجود ذهنی را اثبات میکند،
میپذیرند ،هرچند که این وجود و نقش علّی ذهن به نظر صدرا مفید علم نباشد.
به این ترتیب مالصدرا رابطه علم و نظریه شبح را به پایان برده و به لوازم
معرفتشناسی تئوری شبح میپردازد.
 .2 .3لوازم معرفت شناسی نظریه شبح
در این بخش به توصیف و تحلیل لوازم معرفت شناسانۀ نظریه شبح خواهیم پرداخت:
الف .توصیف لوازم معرفت شناسی نظریه شبح
لوازم معرفتشناسی عموماً مواردی هستند که با عدم پذیرش آنها واقعنمایی شبح برای
وجود خارجی قابل پذیرش نخواهد بود .در ذیل به توصیف این لوازم پرداخته خواهد شد.
 .1علم محسوب شدن شبح
مالصدرا در بیان الزمه نظریۀ شبح میگوید قائلین به این نظریه در هر صورت شبح را
مفید علم میدانند ،به این صورت که اگر شبح مطابق با واقع باشد علم به موجود به
شمار میرود و در صورت عدم تطابق علم به معدوم محسوب خواهد شد.
«فإن کان له مطابق فهو العلم بالموجود و إال فهو العلم بالمعدوم ،20[ ».ص]369

 .2شبح در صورت خارجیت عین معلوم خواهد بود.

قائلین به نظریه شبح ،هرچند بین شبح ذهنی و وجود خارجی هیچگونه تطابقی را
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نمیپذیرند اما ادعای واقعنمایی برای شبح الزمهای دارد که مورد تصریح نظریهپردازان
آن است؛ اگر شبح بتواند خارجیت پیدا کند عین معلوم خارجی خواهد بود.
«إن الشبح لو وجد في الخارج یکون عین المعلوم الخارجي» [ ،19ص]134

ب .تحلیل لوازم معرفتشناسی نظریه شبح
مالصدرا در این بخش به صورت گام به گام به لوازم معرفتشناسی که نظریه شبح در
پی دارد پرداخته است:
گام اول؛ میگوید چنان چه شبح مفید علم باشد باید شبحِ غیر مطابق را نیز مفید
علم بدانیم ،به این ترتیب که اگر شبح مطابقت با واقعیت داشته باشد علم به حقیقت
خارجی را در پی دارد و اگر مطابق با واقع نباشد علم به معدوم خواهد بود ،این تطابق را
میتوان به دوگونه تحلیل نمود:
 . 1اگر منظور از تطابق تطابق ماهوی باشد ،در واقع بیان دیگری از نظریه وجود
ذهنی مالصدرا خواهد بود.
 .2اگر منظور تطابقی باشد که در پیش گفته شد مانند نقش بر دیوار و  ...که هیچ
نسبتی از واقعیت بین آن و موجود خارجی وجود ندارد در این صورت فقط به لحاظ
صوری شبیه هستند؛ در این صورت علم به صورت حاصل میشود و نه علم به واقعیت
خارجی که در واقع اگر آن را مفید علم به حساب آوریم علم بسیار ناقصی خواهد بود.
گام دوم؛ مالصدرا در لوازم معرفتشناسی این مسئله را مطرح میکند که طرفداران
نظریه شبح باید یک انقالب دو طرفه از واقعیت به ذهن و از ذهن به واقعیت را بپذیرند،
البته طرف داران شبح ابایی از پذیرش ندارند اما با توجه به استحاله انقالب ماهیت این
الزمه مورد مناقشه جدی خواهد بود.
همانطور که مالحظه میشود مالصدرا وجود شبح را مانند موارد پیشگفته شده
پذیرفت و در ضمن در واقع مفید علم بودن آن در موارد علم به معدوم را نیز پذیرفت،
چرا که طبق گزارش مالصدرا از طرفداران نظریه شبح ،وجود ذهنی غیر مطابق با واقع
بودنِ شبح قطعی است و این همان علم به معدوم است.
نکتۀ دیگری که در اینجا یادآوری میشود این است که مالصدرا عالوه بر پذیرش
حصول علم به معدومات از طریق شبح ،علم به حقایق وجودی که از مقوله کیف
محسوب میشوند را نیز طبق مبانی وجودی خود باید بپذیرد؛ چنانکه پیشتر توضیح
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داده شد .پس تنها علم به موجوداتِ خارج از حوزه کیفیات مورد نقد مالصدرا خواهد بود
که در زیر به آن پرداخته میشود.
 .3 .3نقد نظریه شبح
در بیان نقد ،ابتدا مقدمه ای از انگیزه طرح این نظریه از منظر مالصدرا بیان شده و
سپس نقدهای مالصدرا بیان میگردد.
مرحوم صدرا نظریۀ اشباح را تالشی از سوی برخی از حکمای متأخر برای رهایی از
اشکاالت وارد بر وجود ذهنی برمیشمرد و در توضیح میگوید از آنجاکه براهین عقالنی
و یافتههای درونی پشتیبان یکدیگر در اثبات این واقعیت هستند که« :در هنگام تصور
اشیای خارجی امری در ذهن ایجاد میشود که از آن شیء حکایت نموده و از آن خبر
داده میشود» ،و در عین حال اشکاالت وارد بر وجود ذهنی ـ که بهنظر این گروه قابل
پاسخگویی نبوده است ـ اجازۀ طرح آن را نمیداده به سراغ توجیهی رفتهاند که به گمان
خودشان جامع بین دالیل وجود ذهنی و دالیل مستشکلین باشد ،از این جهت نظریۀ
اشباح را مطرح نمودهاند ،20[ .ص]314
در مباحث پیشگفته مشخص گردید که نظریۀ شبح عینیتِ شبح و موجود خارجی
را انکار میکند و از آن جا که تمامی اشکاالت وارد شده بر وجود ذهنی از این عینیت
ناشی شده است ،بنابراین با پذیرش نظریۀ شبح محذوراتی مانند جمع بین کیف و
مقوالت دیگر ،لزوم اثر برای ماهیت ذهنی و  ...منتفی شده و چنین اشکاالتی اساساً
موضوع پیدا نخواهند کرد]30[.
مالصدرا معتقد است که پیروان نظریه شبح نتوانستند به انگیزه خود جامه واقعیت
بپوشانند ،او برای اثبات اعتقاد خود نقدی همهجانبه را بر این نظریه وارد مینماید.
 .1 .3 .3نقدهای مالصدرا بر نظریۀ شبح
مالصدرا در نقد ،هم محتوا و هم ادعای جمع بین دو دلیل را مورد نقد قرار داده است.
 .1نقد محتوا
مالصدرا در نقدِ محتوای نظریۀ شبح در واقع به دو روش پیش رفته است.
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الف .توصیف نقد بر مبنای وجود ذهنی
در روش نخست بر مبنای خودش که دالیل وجود ذهنی را تمام میداند نقد را وارد
نموده و اینگونه گفته است که چنانچه دالیل وجود ذهنی تمام باشد ،داللت بر این
دارد که خود ماهیت اشیاء به وجود ذهنی در ذهن موجود هستند نه آنکه به واسطۀ
امر دیگری که ماهیتاً با آن متبای ن است ،مانند الفاظ نوشته شده یا به صوت در آمده ـ
که مفاد قول به شبح بود ـ در ذهن موجود شوند.
«و یرد علیهم أنه لو تم دالئل الوجود الذهني لدلت علی أن للمعلومات بأنفسها ـ
وجوداً في الذهن ال ألمر آخر مباین لها بحقیقتها کالنقوش الکتبیة و الهیئات الصوتیة
ـ» [ ،17ص]315

در جای دیگر بر همین مبنا میگوید بر مبنای شبح دیگر خود اشیاء در ذهن
نخواهند بود بلکه امر دیگری که ماهیتاً متباین با آن است در ذهن حاصل میشود.
«و یرد علیه أنه علی هذا ال تکون األشیاء بأنفسها حاصلة في الذهن بل أمر آخر مباین
لها بالحقیقة ،20[ ».ص]317

الف .1 .تحلیل نقد بر مبنای وجود ذهنی

به نظر میرسد همان طور که در انگیزۀ قائلین به شبح ذکر شد ،این گروه دالیل وجود
ذهنی را تمام و پاسخگوی تمامی اشکاالت نمیدانستند که به سراغ شبح رفتند و اینکه
گفته شود که شبح امری متباین با ماهیت خارجی است در واقع ادعا و راه حل قائلین به
شبح برای حل مشکالت وجود ذهنی ـ البته به تقریر مالصدرا از نظریۀ شبح ـ است،
بنابراین نمیتواند بهعنوان نقد ایشان استفاده شود ،مگر آنکه بگوییم مالصدرا معتقد
بوده که پاسخ های او به اشکاالت وجود ذهنی مورد توجه قائلین به شبح نبوده یا به
ذهن ایشان نرسیده است .ضمن اینکه چنانکه در پیش گفته شد تنها در مورد علم به
موجودات و خارج از مقولۀ کیف و بر اساس اصالت وجود میتوان این نقد را وارد دانست.
ب .توصیف ناتوانی شبح در ایجاد علم

مالصدرا در روش دوم نقد را با رد مفیدِ علم بودنِ مثالهایی که در مفاد ذکر کرده بود
آغاز میکند و میگوید ،هیچکس لفظ نوشته شده و یا گفته شده را که داللت بر زید
میکند ،خودِ زید نمیداند و این الفاظ نمیتوانند علمی به خودِ زید ایجاد نمایند ،به
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عبارت دیگر انتقال از عکس و حاکی به عاکس و محکی ،بدون هیچ شناخت قبلی از
عاکس و محکی ،محال و غیر قابل تصور است [ ]16به عبارت دیگر شبح نمیتواند علت
علم به شیء شود [ ،33ج ،3ص ،]227اما اگر تصور ذهنی زید بهگونهای که ذاتیات و
عرضیات زید در آن حفظ شده باشد و احکام جاری بر زید خارجی بر وجود ذهنی او نیز
جاری شود ،مفیدِ علم به خودِ زید خواهد بود.
إذ ال یقول أحد أن کتابة زید و اللفظ الدال علیه هما زید بعینهبخالف إدراکه و تصوره
فإنه یجري علیه أحکامه و یحمل علیه ذاتیاته و عرضیاته» [ ،20ص]315

بنابراین آنچه که میتواند مفید علم باشد آن است که تصورات عقلی موجودات
خارجی ماهیتاً خود آن حقایق باشند.
« الحق أن الصور العقلیة للجواهر الموجودة في األعیان هي بعینها معاني تلک الحقائق
و ذواتها» [ ،21ص]307

ب .1.تحلیل ناتوانی شبح در ایجاد علم

همانطور که مالحظه میشود مالصدرا در مقام نقد و بیان مشکالت نظریه شبح در واقع
نظریۀ وجود ذهنی که مختار او در توجیه واقع نمایی علم است را اثبات میکند و همۀ
آنچه که بیان میکند نیز بر مبنای خود اوست ،بنابراین این نقد نمیتواند نقد کاملی به
حساب آید .مالصدرا در اینجا گرچه حکایتگری و بیروننماییِ شبح برای موجودات را
مخدوش میداند ،اما شبح را به عنوان وجودی عینی پذیرفته است ،3[ .ص ]45الزم به
ذکر است در واقع مالصدرا در ضمن این اثبات وجودی شبح و خدشه در رابطه شبح و
علم در واقع گامهای اثبات نظریه خود را تکمیل میکند.
 .2نقد ادعای جمع
بعد از نقد محتوا مالصدرا به نقد ادعای نظریۀ شبح میپردازد:
الف .توصیف نقد ادعای جمع

مالصدرا در این بخش میگوید نظریۀ شبح جمع بین دالیل وجود ذهنی و مستشکلین
آن نکرده بلکه در واقع نظریۀ سومی را ابداع نموده است.
«فلیس فیما ذکره جمع بین الدلیلین بل إبطال لهما و إحداث مذهب ثالث ،20[ ».ص]315
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الف .1 .تحلیل نقد ادعای جمع
در این نقد چند نکته قابل تأمل است:
نخست .کسانی که به دالیل وجود ذهنی اشکال گرفته بودند ،به عنوان مستشکل
نظریهای نداشتند تا نظریۀ شبح در برابر آنان باشد.
دوم .مرحوم صدرا در بخش مفاد این نظریه را بدیل وجود ذهنی معرفی نمود و بر فرض
صحت این نظر ،نظریۀ شبح رقیب نظریۀ وجود ذهنی در معرفتشناسی خواهد بود.
سوم .این نقد نیز بر مبنای خود مالصدرا یعنی وجود ذهنی استوار است بنابراین
نمیتواند نقد کاملی بهشمار آید.
 .4جمعبندی نظریۀ معرفت شناسانۀ شبح از دیدگاه مالصدرا

با بررسی آثار معرفت شناختی به نظر رسید که مالصدرا معتقد است ،برخی حکما با
انگیزۀ رهایی از اشکاالت وجود ذهنی ،نظریه «شبح» را ارائه نمودند با این مفاد« :آنچه
در ذهن ایجاد شده و رابطۀ شناختی انسان با خارج را برقرار مینماید» و این رابطه را در
قالب سایه ،عکس ،نمونه و مثالی از حقیقت خارجی ،حقیقتِ انقالب ماهیت یافته و یا
بدیل وجود ذهنی در علم حصولی تبیین میکنند و در تمامیِ موارد ،شبحِ ذهنی با
معلوم خارجی از جهت ماهوی مباین و نامنطبق است .مرحوم صدرا سپس به نقد این
نظریه پرداخته و در نهایت این تصویر ذهنی را مفیدِ علم به معلوم خارجی نمیداند .اما
تمامی نقدها بر مبنای مختار او که وجود ذهنی است استوار بوده لذا از قوت الزم
برخوردار نخواهد بود .ضمن آنکه مفید علم بودن شبح در معدومات و کیفیات بر اساس
مبانی مالصدرا قابل اثبات است.
بنابراین به نظر میرسد که بتوان نظریۀ شبح ـ البته با خوانش مالصدرا ـ را پلۀ
آخری به حساب آورد که مالصدرا در مسیر رسیدن به نظریۀ وجود ذهنی آن را پشت
سر می گذارد ،به این معنا که مالصدرا در تحلیل نظریۀ شبح در نقطۀ علم به موجودات
خارج ،که از مقولۀ کیف می باشند و همچنین در علم به معدومات به نقصانی برخورد
میکند و با نظریه وجود ذهنی درصدد رفع آن است و نقدهای مالصدرا نیز ناظر به
همی ن نقصان است ،اگر این تحلیل پذیرفته شود نظریۀ وجود ذهنی مکمل نظریۀ شبح
خواهد بود و نه رقیب آن ،مالصدرا نیز با بیان مرحلهمند خود گامهای رسیدن به نظریۀ
وجود ذهنی را بیان نموده است.
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پس از بحث در مورد کارکردهای ذهنی و معرفتشناسانه واژه شبح ،برای دستیابی به تحلیل
کاملی از کارکردهای این واژه در شبکه زبانی و معرفتی مالصدرا پرداختن به کارکردهای این واژه در
امور واقعی دیگر نیز ضروری است ،که میتواند موضوع پژوهشی دیگر باشد.
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علم در برخی مباحث هستیشناسی» ،پژوهشهای هستیشناختی ،دانشگاه شهیدرجایی،
تهران ،پاییز و زمستان ،صص  1ـ .17
[ ]32مطهری ،مرتضی ( ،)1378مجموعه آثار شرح منظومه ،چاپ سوم ،تهران ،صدرا.
[ ]33نراقی ،مهدی ( ،)1423جامع األفکار و ناقد األنظار ،چاپ اول ،تهران ،حکمت.
[ ]34نگری ،قاضی عبد النبی احمد( 1975م) ،جامع العلوم في اصطالحات الفنون الملقب
بدستور العلماء ،چاپ دوم ،بیروت.

