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Abstract 

The purpose of the present study is to review science and its realism from the view of 

Mullā Sadrā and its effect on teaching the similarity between the theory of ghost and 

mental existence based on transcendental wisdom. The method of study is descriptive-

analytic and the results showed that Mullā Sadrā's theory can compromise between the 

theory of mental existence, supplement and ghost in epistemology and can answer some 

arguments against the theories of ghost and supplement based on existentialism. His 

theory is also compatible with the perception of western philosophers. Existentialism and 

obligation to its requirements in epistemology can help us to distinguish between reality 

and appearance and that we always achieve appearances while we are deprived from 

knowing realities. This cognition is just similar to the external world or enjoys that. 

Science is the only narrator of the external appearance and what is basically effective in 

achieving science is the recognizer's mind and mental faculty so observing the principles 

of acquiring science can guarantee its realism. Obligation to existentialism and its 

epistemological requirements is effective on a teacher's teaching method, his/her 

interaction with students, how much attention he/she pays to their questions and 

arguments, certainty and credibility of educational contents, and so on.  
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 چکیده

نمایی آن از نظر مالصدرا و تاثیر آن بر آموزش قرابت نظریه شبح و  هدف پژوهش حاضر بررسی علم و واقع

تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که نظریه  -وجود ذهنی بر مبنای حکمت متعالیه است. روش پژوهش توصیفی

شناسی بوده و اشکاالت وارد بر نظریات شبح  تواند جامع نظریه وجود ذهنی، اضافه و شبح در معرفت صدرا میمال

ای که با نظر علمای فلسفه مغرب زمین نیز در این امر  گو باشد. نظریه و اضافه را بر مبنای اصالت وجود پاسخ

ناسی، ما را به تفکیک بود و نمود و اینکه ما ش سازگار است. اصالت وجود و التزام به لوازم آن در امر معرفت

رساند. شناختی که تنها شبیه به عالم  یابیم و از شناخت بودها محروم هستیم، می همواره به نمودها دست می

گر معلوم خارجی است و آنچه که در حصول علم نقش اساسی  مند از آن است. علم تنها حکایت خارج یا بهره

نمایی آن باشد.  تواند ضامن واقع شناسنده است و تنها رعایت قواعد حصول علم می دارد، ذهن و قوای ذهنی

آموز، میزان  شناسانه آن، در روش تدریس معلم، نحوه ارتباط او با دانش التزام به اصالت وجود و لوازم معرفت

 ت.آموز و قطعیت و سندیت محتوای آموزشی و... اثرگذار اس توجه به سواالت و اشکاالت دانش
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 . مقدمه 1

شناسی است که از دیرباز جزء فلسفه، ولی نه به عنوان بابی  های فلسفه، معرفت ترین شاخه از مهم
سطاییان در یونان مستقل، مطرح بوده است. مسأله شناخت معرفت و حدود آن، پس از ظهور سوف

شناسی چون نحوه  تر مطرح شد و سقراط، افالطون و ارسطو مباحث معرفت ای جدی باستان، به گونه
شناسی در  ها مطرح نمودند. معرفت تعریف صحیح، نقد اصالت حس و... را در پاسخ به مباحث آن

گرا پیگیری  و تجربه گرا دوران جدید نیز با مباحثی چون اصالت عقل و اصالت حس در فیلسوفان عقل
شناسی به  شد و به خصوص پس از کارهای فیلسوف آلمانی کانت، اهمیت بیشتری یافت. معرفت

پردازد و شناخت صحیح از خطا و مالک آن از  چیستی معرفت و چگونگی حصول آن برای انسان می
 شود. شناسی بدان پرداخته می ترین سواالتی است که در معرفت مهم

شناسی در مبحثی به نام وجود ذهنی مورد بحث واقع شده  می مباحث مهم معرفتدر فلسفه اسال
(. 995، ص1913است که تا قرن پنجم و ششم هجری جوانب و ابعاد بحث باز نشده بود )مطهری، 

ادراک بحث  اما فالسفه اسالمی در مباحث مقوالت، نفس، عقل و معقول و کلی در باب علم و
لسوفان اسالمی در سه مکتب مشاء، اشراق و متعالیه در باب معرفت این است اند. نگاه غالب فی نموده

ات  که انسان به عنوان شناسنده جهت شناخت عالم خارج یک واسطه ای در ذهن دارد که معلوم بالذَّ
شود و آنچه در خارج است، معلوم بالعرض اوست، هرچند آنچه از علم به ذهن متبادر  نامیده می

ات که از آن به وجود ذهنی تعبیر شود، همان شنا می خت عالم خارج یا معلوم بالعرض است. معلوم بالذَّ
شود، از نظر ماهیت، با شیء خارجی تطابق کامل دارد، اما تفاوت آن دو در وجودشان است که هر  می

 کدام آثاری دارند. وجود ذهنی آثار صرفًا ذهنی دارد و وجود خارجی آثار خارجی.
اه غالب، نظریات دیگری هم وجود دارد که با دو عنوان کلی نظریه اضافه و نظریه در مقابل این دیدگ

داند که بین عالم و معلوم  شود. نظریه اضافه، معرفت را صرفًا اضافه یا نسبتی می شبح از آنها یاد می
حصول  شود. قائالن به شبح، معرفت را شود و با این قول، وجود امر ذهنی را منکر می خارجی برقرار می

پذیرند، ولی تطابق  دانند و بر این اساس وجود امری در ذهن را می شبحی از شیء خارجی در ذهن می
کنند و امر ذهنی را صرفًا سایه، مثال، خیال یا شبحی از شیء در ذهن  کامل آن را با شیء خارجی ردَّ می

نچه در خارج است، بلکه به تفاوت تنها به تفاوت در وجود آنچه در ذهن است و آ دانند و با این قول نه می
در ماهیت آنها نیز اصرار دارند. قایلین به شبح در تبیین چگونگی حصول معرفت، معتقدند که پس از 

گیرد که با شیء خارجی تطابق ماهوی ندارد،  مواجهه با شیء خارجی، شبحی از آن در ذهن شکل می
 کند. ولی ما را به سوی شیء خارجی راهبری می
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 مسأله . بیان2

شناسی و وجودشناسی خود آن را مطرح نمود  مالصدرا با توجه به نظریه اصالت وجود که در هستی
شناسی او  آن را به اثبات رساند، آیا همچنان به نظریات سابق تعلق خاطر دارد یا پذیرش مبانی هستی و

اسخ به این پرسش ابتدا نماید؟ برای پ شناسی دارد که نظریه جدیدی را ایجاد می لوازمی را در معرفت
توان به  باید نظریه شبح را بررسی و تبیین کرد و مشخص ساخت که آیا با مبانی حکمت صدرا می

 اشکاالت وارد بر نظریه شبح پاسخ داد؟
زعم مالصدرا، نظریه شبح، نظریه مستحدثی است که در میان متأخرین پدید آمده و نظر عموم قدما  به

ای پس از آنکه در پاسخ به  ( و عده11، ص1، ج1919ی است )مالصدرا، منطبق با نظریه وجود ذهن
ا ورد علیهم »اشکاالت وجود ذهنی درماندند، به نظریه شبح گرویدند:  اعلم ان قوما من المتاخرین لمَّ

ص عن الجمیع اختاروا انَّ الموجود فی  ر، علیهم التخلَّ االشکاالت المذکوره فی الوجود الذهنی و تعسَّ
 (.910، ص1)همان، ج «حقایق المعلومات بل اشباحها و اظاللها المحاکیه عنها بوجهالذهن لیس 

اما میرسید شریف در حاشیه شرح حکمه العین با این عبارت که اشبه این است که منظور قدما نفس 
ماهیت است، نه شبح آن، در این امر تردید نموده است و الهیجی نیز معتقد است متقدمین عمومًا قایل 

 (.991، ص1913نظریه شبح بوده و نظریه وجود ذهنی از ابداعات متأخرین است )مطهری،  به
البته استفاده از الفاظ مثال و خیال و... در فلسفه اسالمی کاربرد دیرپایی دارد و حتی ابن سینا نیز، با 

له نزد مدرک می ، 9، ج1915، داند )ابن سینا وجود باور به نظریه وجود ذهنی، ادراک را حقیقت متمثَّ
کننده است، چیزی که مثل حقیقت شیء  ( یعنی ادراک همان نقش بستن چیزی در ذهن ادراک911ص

 بوده، ولی مباین با آن نیست.
ات از معلوم بالعرض، اولی را شبح، مثال یا خیالی از  قایلین به نظریه شبح، با تفکیک معلوم بالذَّ

ل معرفت، معتقدند پس از مواجهه با شیء خارجی، دانند و در تبیین چگونگی حصو معلوم بالعرض می
گیرد که تطابق ماهوی با شیء خارجی ندارد، ولی ما را به سوی شیء  شبحی از آن در ذهن شکل می

توجهی به این نظریه، و نام بردن از قائالن  کند. هرچند در فلسفه اسالمی به دلیل کم خارجی راهبری می
توان در آثار افالطون آن را  ه و... منشاء آن مشخص نیست، ولی میهایی نظیر جماعت، عد آن با عبارت

 رهگیری کرد.
شناسی  (، آنجا که با تمثیل غار به معرفت1931افالطون در کتاب هفتم جمهوری )افالطون، 

شمارد که سایه  های انتهای غار می سان سایه کنند را به ها حس یا درک می پردازد، هر آنچه همه انسان می
ی هستند که در پشت منظره ادارک وجود دارند. با مبنای افالطون، آن اشیاء نیز حقیقی نیستند و اشیائ
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گیرد، حال آنکه معرفت  ها تعلق می سایه مثل هستند. بر اساس نظر افالطون، معرفت عمومی به سایه
ء و آتش )نور( در ها، اشیا گانه سایه گیرد. در واقع سه واقعی به اشیاء و معرفت حقیقی به مثل تعلق می

توان، وجود خارجی اشیاء و وجود مثل و در  شناسی افالطون را با درک حسی و عقلی عمومی می معرفت
ها  رأس آن مثال خیر متناظر دانست و با این تعبیر نظر افالطون همان نظریه شبح است، چراکه سایه

 صرفًا شبحی از شیء خارجی هستند و با آن تطابق ماهوی ندارند.
اساس نظریه شبح، شبح ذهنی و وجود خارجی از لحاظ ماهوی و ذاتی مطابق نیستند، بلکه  بر

گری دارد و از شیء خارجی حکایت  صرفًا شباهت دارند و به دلیل این شباهت، شبح جنبه حکایت
دید  تبع آن اشیاء خارجی از ها از یکدیگر و به تواند مایه تمایز شبح کند که هرچند تام نیست، اما می می

 کند. ها کفایت می شناسنده باشد و این برای زندگی عمومی و روزمره انسان

 . اهداف پژوهش3

نگاه غالب فیلسوفان اسالمی در سه مکتب مشاء، اشراق و متعالیه در باب معرفت این است که انسان 
شود  امیده میای در ذهن دارد که معلوم بالذات ن به عنوان شناسنده جهت شناخت عالم خارج، یک واسطه

توان پذیرفت که  و آنچه در خارج است، معلوم بالعرض اوست، آیا با فلسفه اصالت وجود مالصدرا می
ات که از آن به وجود ذهنی تعبیر می شود، از نظر ماهیت، با شیء خارجی تطابق کامل دارد و  معلوم بالذَّ

 و وجود خارجی، آثار خارجی؟  تنها تفاوتشان در این است که وجود ذهنی، آثار صرفًا ذهنی دارد
در پژوهش حاضر با تبیین دیدگاه مالصدرا و بیان شواهدی از آرای او و پیروان و مفسران حکمت 
متعالیه، نظریه ابتکاری مالصدرا در جمع نظریات رقیب و مطرح در باب وجود ذهنی ارائه شده و 

 های آن آمده است. پیامدها و اثرات آن بر آموزش و روش

 پژوهش  ش. رو4

نمایی و چیستی علم از منظر فیلسوفان  در این پژوهش ضمن ارائه سیر اجمالی از بحث، واقع
شوند و با  های مختلف بررسی و تحلیل می ای، دیدگاه مختلف بررسی شده و با روش تحلیلی و مقایسه

گردد که  می ای جمع ارائه تبیینی از نظر مالصدرا نظریات رقیب در نظریه حکمت متعالیه به گونه
 گوی اشکاالت وارد بر آنان نیز باشد. پاسخ

 . اهمیت و ضرورت پژوهش5

نمایی آن از اموری  چیستی، چرایی و چگونگی علم و مشتقات آن و نحوه حصول آن و میزان واقع
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است که برای دانشگاهی که متولی تربیت معلم است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. اینکه علم 
نمایی دارد؟ در نحوه اتخاذ روش تدریس معلم، نحوه  نمایی دارد؟ یا تا چه میزان واقع واقعچیست و آیا 

آموز و قطعیت و سندیت محتوای  آموز، میزان توجه به سواالت و اشکاالت دانش ارتباط او با دانش
باشد. هر  آموز است، اثرگذار می آموزشی و بسیار امور دیگر که در حوزه عمل معلم و تعامل او با دانش

تواند عنوان پژوهشی دیگر در همین خصوص باشد و بیشترین ارتباط با  کدام از این اثرات خود می
رسالت دانشگاه فرهنگیان و بیشترین تاثیر را در نیل دانشگاه به اهداف خود که همان تربیت معلم طراز 

 جمهوری اسالمی است، دارا است.

 . پیشینه پژوهش6

تی ف های مکتب حکمت متعالیه همچون بدایه  لسفه اسالمی، مخصوصًا کتابعالوه بر کتب سنَّ
الحکمه و نهایه الحکمه عالمه طباطبایی، منظومه سبزواری، اسفار اربعه مالصدرا و... که به این نظریه 

فر  اند، مقاالتی نیز درباره این نظریه و بررسی آن نوشته شده است. سید هاشمی و سجادی پرداخته
مشکاتی و  اند. ژوهشی انتقادات عالمه طباطبائی بر نظریه شبح را بررسی و نقد کرده(، در پ1931)

(، نیز چهار خوانش متفاوت از نظریه شبح را مقایسه کرده و خوانش شبح رمزگونه را 1930منصوری )
(، نقدهای وارد بر این نظریه را بررسی و ناکافی 1935همچنین بهارنژاد و میرحسینی ) اند. پذیرفته
 اند. دانسته

ها، شواهد و  در پژوهش حاضر، ضمن بررسی اشکاالت وارد بر نظریه شبح و تحلیل و نقد آن
ای که بتواند مدعای نظریه وجود  دالیلی از حکمت متعالیه در تایید نظریه شبح ارائه شده است. به گونه

 مالصدرا سازگار است. ذهنی را نیز برآورده نماید و نشان داده شود که این نظریه با مبانی فلسفی

 . اشکاالت نظریه شبح 7

شکال وارد بر نظریه شبح این است که علم به معنای تطابق با معلوم، با نظریه شبح  عمده ترین ا 
آید.  شود و شناخت ممکن نیست. لذا، سفسطه پیش می شود و بنابراین، باب علم بسته می حاصل نمی

تطابق ماهوی دارند و نه تطابق وجودی و به این ترتیب  به عبارت دیگر، شبح ذهنی و شیء خارجی نه
گری معنایی ندارد، چراکه ممکن نیست چیزی از چیز دیگری که هیچ تطابقی با آن ندارد،  دیگر حکایت

دهیم، هیچ نشانی از واقعیت  حکایت کند. بر این اساس، تمامی قضایایی که در علوم مختلف ترتیب می
 (.131، ص1الف، ج1931مکان علم و قول به سفسطه است )طباطبائی، ندارد. این به معنای عدم ا

شکال دیگری که بر نظریه شبح وارد کرده اند این است که در صورتی انسان از چیزی به چیز دیگر  ا 
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شود که از پیش با شیء دوم آشنا باشد، در حالی که بنابر فرض آشنایی با شیء دوم )شیء  منتقل می
 (. 95، ص1ب، ج1931ن انتقال بوده و این دور است )طباطبائی، خارجی(، منوط به همی

توان اشکاالت وارد بر نظریه شبح را به این صورت خالصه نمود: نظریه شبح مستلزم سفسطه، می
 دور و عدم علم به خارج است.

 توان گفت: در بررسی این اشکاالت می
تواند به معنای  مطرح نیست و تنها میاواًل، سفسطه به معنای عدم پذیرش موجود خارجی در نظریه 

پذیر  عدم تطابق علم با عالم خارج، محل بحث باشد. مطابقت علم با عالم خارج در صورتی امکان
ترین تعریف نیز حد تام است که  است که تعریف درستی از شیء خارجی در ذهن شکل گیرد و حقیقی

، در تعاریف اولیه منطقی نیز اشکاالتی عالوه بر صعوبت و نهایت سختی آن به تعبیر علمای منطق
های ما تطابق تامی با عالم خارج ندارد. این  توان گفت که شناخت مطرح شده است و با این اوصاف می

 شود:  مطلب از جانب مکاتب فلسفی و علم جدید نیز تایید می
ثانوی به ذهن فاعل با طرح کیفیات اولیه و ثانویه و تمایز آن دو و ابتنای کیفیات  2و الک 1دکارت

، 1915شناسا و حکم به الادریگری در باب وجود یا عدم کیفیات ثانوی در شیء خارجی )کاپلستون، 
(، به عدم تطابق موجود ذهنی و خارجی قایل هستند. پیروان مذهب اصالت معنی با قول 111، ص5ج

ان خارج ندارند )پاپکین، فاعل شناسا هستند و ارتباطی تطابقی با جه ۀبه اینکه که صور ذهنی ساخت
( و کانت با رأی به جدایی کامل بود و نمود یا شیء فی نفسه و پدیدار )کاپلستون، 015، ص1913
اشیای جهان خارجی و  با قول به حیث التفاتی )قصدیت(، در تفاوت 3( و هوسرل913، ص9، ج1911

اند  ی علوم جدید نشان دادهها (. از وجهی دیگر، پیشرفت11، ص1911ذهنی تردیدی ندارند )هوسرل، 
های مختلف حواس افراد گوناگون، ادراک  که اشیای خارجی به انحای مختلفی به سبب حساسیت

شود،  های مختلف رنگ سبز، نزد افراد مختلف حاصل می در طیف  سبز رنگیء شوند. برای مثال ش می
ثابت وجود دارد. همین  این در حالی است که در عالم خارج، تنها یک شیء با یک نوع خصوصیات

 شود. های اشیاء هم جاری می اشکال و دیگر ویژگی روند در مورد اصوات و

توان گفت، اواًل، اشکال دور بر  اما در باب اشکال دوم که توقف شیء بر خود یا همان دور است، می
                                                           

1. René Descartes 

2. John Lock 

3. Edmund Husser  
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غیر هر نوع حکم به تطابق یا عدم تطابق، شباهت )قول شبح محاکی( یا عدم شباهت )قول شبح 
مندی صورت ذهنی و شیء خارجی نیز  مندی )تعبیر دیگری از شبح محاکی( یا عدم بهره محاکی(، بهره

لین به نظریه وجود ئمطرح است: حکم به تطابق ماهوی صورت ذهنی و شیء خارجی )مورد ادعای قا
ل شناخت صورت ذهنی و مطابقت دادن آن دو با هم است. حا ،ذهنی( منوط به شناخت شیء خارجی

آنکه به ادعای قایلین نظریه وجود ذهنی، هر نوع شناخت شیء خارجی تنها از طریق صورت ذهنی 
توانند از آن  حل برای فرار از این اشکال، توسل به شهود است که هر دو نظریه می امکان دارد. یک راه

این اشکال بر شناخت  ای دیگر نیز از این اشکال رهایی یافت که توان به گونه استفاده نمایند. هرچند می
شناس قایل به شبح وارد است. شناخت جهان خارج تنها از  از طریق شبح وارد نیست، بلکه بر معرفت

شود و شناخت اشباح منوط به وجود عالم خارج است، نه شناخت  طریق شناخت اشباح حاصل می
 آید. عالم خارج و در این صورت هیچ دوری الزم نمی

 های پژوهش . یافته8

داند که در میان متأخرین پدید آمده است و نظر عموم  صدرا نظریه شبح را نظریه مستحدثی میمال
(. اما در اصالت 11، ص1، ج1919کند )مالصدرا،  قدما را منطبق با نظریه وجود ذهنی قلمداد می

 وجود مالصدرا شواهدی بر تایید نظریه شبح وجود دارد که عبارتند از:
هَّ ما یقال فی جواب ماهو»ارائه شده در حکمت متعالیه:  ( دو تعریف از ماهیت،1 و « الماهیَّ

گفته شده تعریف دوم اعم از تعریف اول است، چراکه تعریف اول شامل «. ما به الشیء هو ةالماهیَّ »
آید، پس از فهم آن از طریق ذهن است، به عبارت دیگر تا  ماهیت ذهنی بوده و آنچه به لفظ درمی

ای در باب آن وجود ندارد. تعریف دوم شامل ماهیت خارجی  شد، تعریف یا گفتهمفهومی در ذهن نبا
توان گفت، تعریف اول ماهیت، ناظر به مقام اثبات است و تعریف دوم ناظر  است. به طور خالصه می

 به مقام ثبوت، و عالم ثبوت اعم از عالم اثبات است، آن هم اعم مطلق. 
رسد  فرض تطابق ذهن و عین است، اما به نظر می بر پیشواضح است که این توجیه خود مبتنی 

ماهیت یک مشترک لفظی است، چراکه اگر منظور از حقیقت شیء در تعریف دوم همان جنس و فصل 
(، یا ناقص و یا 919، ص1، ج1911باشد که با توجه به صعوبت دستیابی به تعریف حد تام )مظفر، 

ه اشیاء در نهایت سختی است. به حتی تعریف رسمی، حقیقت شیء در دسترس نیس ت و شناخت کن 
شود، دقیقًا همانی نیست که در عالم واقع وجود دارد و به  عبارت دیگر، آنچه در تعریف شیء بیان می

 ای از آن حقیقت را داراست، نه تمام بهره را. عبارت بهتر تنها بهره
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 نکته دیگر اینکه ماهیت به تعبیر مالصدرا، حد وجود است: 
 (.10، ص1ب، ج1931)طباطبائی، « انَّ الماهیات حدود الوجود»و « الماهیات انحاء الوجود انَّ »

با توجه به تمایز وجود ذهنی و وجود خارجی، که وجود خارجی شدیدتر بوده و منشاء آثار خارجی 
است، حد آن نیز شدیدتر از حد وجود ذهنی است، یا حداقل متفاوت از آن است و بر این اساس در 

تر از ماهیت ذهنی بوده و این به معنای  هیت نیز تشکیک وجود دارد و ماهیت خارجی شدیدتر و قویما
عدم تطابق ماهوی وجود ذهنی و عینی است که مبنای قول به شبح است. البته استاد مطهری ماهیت 

(. در 919، ص3، ج1911دانند )مطهری،  موجود به نفس یا وجود ذهنی را اقوی از وجود خارجی آن می
هر صورت، باز هم عدم تطابق وجود ذهنی و وجود عینی مطرح شده، که مدعای قول شبح است. به 
عبارت دیگر، قول وجود ذهنی و این دیدگاه که تعریف دوم ماهیت اعم مطلق از تعریف اول است، تطابق 

ن فرض گرفته است. اما با نکاتی که بیان شد و توجه به اینک ماهوی ذهن و عین را پیش ه ذهن و عین اعم م 
ن وجه بودن ذهن و عین به این گونه  وجه هستند، قول شبح نیز توجیه می شود. شایان ذکر است این اعم م 

نیست که بعضی چیزها فقط در ذهن است و بعضی فقط در عین و بعضی در هر دو، بلکه به این گونه 
بخشی ناشی از سازگاری ذهن و عین است که در هر علمی بخشی از آن ذهنی و بخشی متأثر از عین و 

 شویم. شناسی کانت که مقوالت فهم و حس قایل بود، نزدیک می است که با این دیدگاه به معرفت
توان به مطابقت ادراکات حصولی با واقعیات خارجی و  ( بر اساس اصالت وجود، به سختی می9

مفاهیم ماهوی حقیقتًا در خارج وجود  های ذهنی پایبند بود. چون بر اساس آن نمایی صورت قول به واقع
باشند و به عبارت دیگر، موطن،  ها، نمودها و جلوات حقایق خارجی برای ذهن می ندارند، بلکه سایه

ماهیت ذهن است، چراکه ذهن، ظرف علوم حصولی است و اگر این علوم نبود، اثر و نشانی از ماهیت 
م وجود نیز منتزع از واقعیت خارجی است و (. اما مفهو93، ص1939وجود نداشت )مصباح یزدی، 

نه آن در نهایت خفا و  هرگز واقعیت اصیل خارج و حقیقت اصیل را برای ما مکشوف نمی سازد و ک 
پوشیدگی است. جای حقیقت وجود در خارج بوده و آمدنش در ذهن به معنای انقالب در ذات است که 

 باشد. امری محال می
نفس: بنابر نظر مالصدرا، علم از سنخ وجود است و در هیچ یک  ( قیام صدوری صورت ذهنی به9

(، چراکه مقوالت عشر، مقوالت ماهیت 909، ص1الف، ج1931گنجد )طباطبائی،  از مقوالت نمی
باشند که هیچ کدام مادی نیستند و این ابزارهای  هستند. حواس، وهم و تخیل نیز از مراتب ادراک می

اند که صورتی از معلوم را بسازند که همان  نها معدات و مهیاءکننده نفسگانه، ت مادی مانند حواس پنج
ات است. بنابراین، صورت های ذهنی، قیام صدوری به نفس دارند، نه قیام حلولی. به تعبیر  معلوم بالذَّ
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های ذهنی قائم به نفس هستند، ولی نه به نحو حلول که از شیء خارجی انتزاع شده و در  دیگر، صورت
اند. واضح است که شیء خارجی صادر شده از  ول کرده باشند، بلکه از نفس صادر شدهنفس حل

خداوند به لحاظ شدت و کیفیت با شیء صادره از نفس متفاوت است، هرچند که شبیه هم باشند. نکته 
که شود. با این تغییر  اینجاست که با قول به قیام صدوری معلومات به نفس، نظریه اضافه نیز پذیرفته می

ای که نیاز به دو طرف ندارد،  علم از سنخ اضافه است، ولی اضافه اشراقی، و نه اضافه مقولی. اضافه
 بلکه عین وابستگی به یک طرف یا همان فاعل شناسا است.

ه وجود ذهنی، برای اثبات اتحاد ماهوی موجودات ذهنی با 0 ( صدرالمتألهین معتقد است که ادلَّ
ه لو تمَّ »گوید:  ند. لذا، در پاسخ به نظریه اشباح میک موجودات خارجی، کفایت می و یردَّ علیهم لو انَّ

ت علی انَّ للمعلومات بانفسها وجودا فی الذهن ال المر آخر مباین لها  دالیل الوجود الذهنی لدلَّ
حکما تطابق ماهوی  (. عالمه طباطبائی معتقد است که999، ص1، ج1919)مالصدرا، « بحقیقتها

اند و براهین اثبات  اشیای خارجی را مسلم گرفته و بعد به دنبال نفی قول به اضافه رفتهادراکات ذهنی و 
اند. استاد مطهری نیز عقیده دارند که اثبات تطابق ماهوی میان ادراکات ذهنی  وجود ذهنی را اقامه کرده

ه محل اشکال است )طباطبائی،   (.131، ص1الف، ج1931و اشیای خارجی با این ادلَّ
م، همه معلول خداوند و عین ربط به علت است و وجودی که عین الربط است، نه ذاتی ( عال5

ب، 1931دارد، نه ماهیتی، نه مفهوم مستقلی در ذهن؛ مگر آنکه به آن نظر استقاللی کنیم )طباطبائی، 
شود،  (. در واقع با نگاه استقاللی به یک شیء، هرچند آن امر در ذهن ما واجد ماهیت می111، ص1ج

گردد، چرا که حقیقت آن شیء، عین الربط بودن آن  اما با این لحاظ، خود آن شیء از حقیقت تهی می
شود  بود و با نظر استقاللی به آن، عین الربط بودن آن لحاظ نشده است و این به دیدگاه عرفا نزدیک می

دانند. در  را واحد میهای نمودار شده در قوای ادراکی ما، همه وهم و سراب دانسته و حقیقت  که کثرت
شوند یا یک  پاسخ به اشکاالت وجود ذهنی، که با قول وجود ذهنی مقوالت تحت مقوله کیف جمع می

چیز هم جوهر خواهد بود و هم عرض و...، مالصدرا با ابتکار تفکیک حمل اولی ذاتی و شایع صناعی، 
ا ایجاد نموده است: اگر آنچه در حل او اشکال دیگری ر دهد. اما راه اشکاالت مطرح شده را پاسخ می

اید؟ حاجی سبزواری به  ذهن است، ماهیت اشیاء است، چرا اسم آن را وجود ذهنی اشیاء گذاشته
داند. ولی  ای اشکال را پذیرفته و نسبت دادن وجود به آن ماهیت را تبعًا یا تطفال و با نوعی مجاز می گونه

انَّ »و « انَّ الماهیات انحاء الوجود»د و حد آن است: بر اساس فلسفه مالصدرا، ماهیت از انحاء وجو
توان  پذیرد و نمی و از آن انفکاک نمی(. »10، ص1ب، ج1931)طباطبائی، « الماهیات حدود الوجود

پذیرفت که ماهیت یک شیء ولو به حمل اولی، به وجود دیگر موجود باشد. استاد مطهری با پذیرش 



 

 111  … ازنظرمالصدراوتاثیرآنبرآموزشنماییآنعلموواقع

ک به عرفان و بح کنند که این  رفت را چنین بیان می ث حضرات خمس، تنها راه بروناین اشکال، با تمسَّ
اشکال در دو وجود در عرض هم وارد است، اما در دو وجود طولی که یکی اقوی از دیگری باشد، 

(. اما باز هم 915، ص3، ج1911کند )مطهری،  چنانکه در عرفان مطرح است، مشکلی را ایجاد نمی
ر وجود خارجی در طول وجود ذهنی هم باشد، باالخره شدیدتر مشکل به جای خود باقی است: اگ

 تواند داشته باشد. است و همان ماهیت را نمی

ای از تعریفات برای ماهیت ذکر شده و مبتنی بر اصالت وجود  ( در متون حکمت متعالیه پاره9
ز الفاظ شبح، ( که کاماًل با نظریه شبح سازگاری دارد و حتی ا90، ص1الف، ج1931است )طباطبائی، 

هی  ةالماهی»، «قالب ذهنی کلی للموجودات العینیه ةالماهی»خیال و... استفاده کرده است، مانند: 
(، 99، ص1939)مصباح یزدی، « الحد العقلی الذی ینعکس فی الذهن من الموجودات المحدوده

)مالصدرا، « لهعنه و شبح ذهنی لروءیته فی الخارج وظلَّ  ةعقلی ةکلَّ شیء هی حکای ةفانَّ ماهی»
ه  ةفانَّ الماهیَّ »(، 999، ص9، ج1919 نفسها خیال الوجود و عکسه الذی یظهر منه فی المدارک العقلیَّ

ه  (. 131، ص1، ج1919)مالصدرا، « و الحسیَّ

 گیری . نتیجه9

گیری پیروان حکمت متعالیه در مقابل نظریات  رغم موضع توان گفت که علی بنابر آنچه گذشت، می
شناسی، از جمله، حد وجود دانستن  اصالت وجود و التزام به لوازم آن در امر معرفت شبح و اضافه،

ماهیت، قول به قیام صدوری معلومات به نفس، اذعان به ناکافی دانستن دالیل وجود ذهنی در اثبات 
ود و ای شبیه کانت در تفکیک بود و نم تطابق ذهن و عین، عین الربط بودن موجودات و... ما را به نظریه

کند. همچنین با  یابیم و از شناخت بودها محروم هستیم، نزدیک می اینکه ما همواره به نمودها دست می
های ما  شویم که شناخت شناسی، به دیدگاه افالطون نزدیک می پذیرش مبانی حکمت متعالیه در معرفت

به عالم خارج مطرح است، سهم داند. آنچه در علم ما،  مند از آن می را تنها شبیه به عالم خارج یا بهره
سازد که در عین وابستگی  فاعل شناساست که با قوای خود و با تاثیرپذیری از عالم خارج، صورتی را می

به خود )همچون نظریه اضافه(، مثال یا شبیه به عالم خارج است )نظریه شبح(. لذا، تطابق ماهوی تام 
ات و معلوم بالعرض وجود ندارد، ای شباهت برقرار است که شأن حاکویت  ولی به گونه بین معلوم بالذَّ

خود را داراست. بنابراین، معلم در اتخاذ روش تدریس خود، باید متفطن به این مهم باشد که آنچه 
تواند دقیقًا همانی باشد که در خارج است و  آموزش شکل بیابد، نمی خواهد بیاموزد و در ذهن دانش می

گیرد تا علم  شونت است. معلم متواضعانه تمام تالش خود را بکار میاین به معنای عدم بکارگیری خ
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آموز، بلکه علم خودش نیز  داند که نه تنها علم دانش آموز را به عالم واقع شبیه کند، ولی می دانش
تواند تطابق کاملی با عالم خارج داشته باشد و با این تصور هم همیشه انگیزه بهتر شدن را دارد و هم  نمی
آموز، میزان توجه به  گردد. این امر در نحوه ارتباط او با دانش رور علم کاماًل مطابق و یقینی خالی میاز غ

آموز و قطعیت و سندیت محتوای آموزشی و اهمیت دادن به موقعیت موجود  سواالت و اشکاالت دانش
آموز است، اثرگذار  شدر تعلیم و تربیت و بسیاری امور دیگر که در حوزه عمل معلم و تعامل او با دان

تواند موضوع پژوهشی دیگر در همین خصوص، در  باشد. چراکه هر کدام از این اثرات، خود می می
ها بیشترین تاثیر را در نیل دانشگاه به  ارتباط با رسالت دانشگاه فرهنگیان باشد که امید است انجام آن

 اشته باشد.اهداف خود که همان تربیت معلم طراز جمهوری اسالمی است، د

 . پیشنهادات14

تواند روش تدریس مناسب معلم، چگونگی برقراری ارتباط موثر او با  های آتی می پژوهش
آموز و میزان قطعیت و سندیت محتوای  آموز، میزان و نحوه توجه به سواالت و اشکاالت دانش دانش

توجه به نظریه مالصدرا بررسی  آموز را با آموزشی و امور دیگر در حوزه عمل معلم و تعامل او با دانش
نماید و به عنوان پژوهشی مستقل درصدد تبیین دیدگاه صدراوی در تعلیم و تربیت، به منصه ظهور 

 برسد.
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