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  چكيده
 براي جيمز كه اي گانه پنج هاي ويژگي مبناي بر »آگاهي سيال جريان« نظريه

بر جريان مدام تجربه و نقش التفات و  و همچنين تكيه شمرد برمي انسان فكر
 نظريه تشكيل مفاهيم .است شده تشكيل هاي ذهن در تشكيل مفاهيمگرايش

صدرا بر اساس استعداد نفس، افاضه عقل فعال و همچنين خالقيت نفس تشكيل 
. است شده و بين ادراك حسي و خيالي و ادراك عقلي تفكيك صورت گرفته

 ازجمله. است نزديك مالصدرا »مفاهيم تشكيل« هنظري به جهاتي از نظريه جيمز
 اين عين در و دارند اذعاندر محسوسات  مدام تحول و تغيير به دو هر اينكه
 در عين .دانند مي وحدت و تشخّص و كامل پيوستگي داراي را فكر مداوم، تغيير

 افتراق  نقطه.توان به نحوي منتقد نظريه سنتي تجريد دانستحال هر دو را مي
 اينكه با. گردد برمي ها آن نگرش نوع به مفاهيم تشكيل بحث در فيلسوف دو ناي
 با مالصدرا كنند، مي تفسير مشابهي نحو به و را واقعيت يك فيلسوف دو هر

 به پديدارشناسانه نگاهي با جيمز شناسانه دارد و وجود ي نگاهي كه بيشتر جنبه
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  مقدمه. 1

 يكي از مباحث مهم در بحث شناخت فرايند شناختي ذهن 1تشكيل مفاهيم ذهني
 آن  بوده و نظريات زيادي در موردتوجه مورد نيز فيلسوفان مياناين بحث در . انسان است

 اند نگاه كردهاين نظريه از منظر فلسفي  كه به متفكراني ترين مهماز .  استشده  ارائه
  . به ويليام جيمز و مالصدرا اشاره كردانتو مي

 جهت اول .توان از چند جهت در بحث تشكيل مفاهيم شبيه دانست اين دو متفكر را مي
 مبتني بر نظريه سنتي ها آن پيش از ان هر دو برخالف بسياري از متفكرنظريهاست كه آن 

مالصدرا در مقابل گيري  موضعبا توجه به . گيرد قرار مي آن ه در مقابل نبوده و بلك»تجريد«
توان او را از فيلسوفاني دانست كه در مقابل  به اين نظريه مي وي انتقادنظريه تجريد و 

 ازجملهنظريه تشكيل مفاهيم جيمز نيز . پردازي پرداخته است نظريه تجريد به نظريه
.  استگرفته  آن شكلريد و براي حل مشكالتنظرياتي است كه در مقابل نظريه تج

  . كه ناقد نظريه تجريدند، مشترك بدانيم هر دو نظريه را از اين نظرانيمتو  ميدرنتيجه
جهت دوم اين است كه اين دو فيلسوف ازجمله متفكراني هستند كه بحث تشكيل 

ين دو فيلسوف به البته نگاه فلسفي ا. اند مفاهيم را از ديدگاه فلسفي موردتوجه قرار داده
مقاله سعي شده به برخي از هايي نيز دارد كه در اين تفاوت بحث تشكيل مفاهيم با يكديگر

  .هاي اين دو نظريه پرداخته شود ها و شباهت ترين تفاوت مهم
 شباهتي است كه بين  كند  اين دو فيلسوف ترغيب مي جهت سوم كه ما را به مقايسه

هاي اين دو فيلسوف در مباني با عنايت به تفاوت. ها وجود دارد برخي نظريات آن
عنوان يك واحد پيوسته و نگاه جيمز به تجربه  شان، نگاه صدرا به عالم وجود به فكري

 اينكه نسبت مانند هاييپرسش. تواند سؤاالتي را به دنبال آوردعنوان يك جريان سيال مي به
  چيست؟جيمز ي  »ادراك پيوسته«ي صدرا به  »وجود پيوسته«

دهد بينيم كه وي انسان را محصور در عالم ادراكات خود قرار ميدر برخي آثار صدرا مي
ي  وسيله ي حواس ظاهر و چه به وسيله و راه دستيابي مستقيم حسي به محيط خارج چه به

وي در بحث عاقل و معقول كتاب شواهد الرّبوبيه در حكمتي . بنددحواس باطن را مي
 بيند مي به آخرت انتقال در اين دنيا يا بعد از آنچه انسانهر «ند كه كمشرقي اعالم مي

كند و او چيزي خارج از ذات و عالم خود را در ذات خود و عالم خود مشاهده ميهمانا آن 
  .)244:ص، 5( » ذات اوستهمانكند و عالم او ادراك نمي

پديدارشناسان، عالم پرسشي كه بايد به آن پاسخ داد اين است كه وقتي صدرا، همانند 
داند اين نگرش چه تأثيري در نظريه تشكيل ذهني انسان را محصور در پديدارهاي او مي

مفاهيم صدرا دارد و او را در چه جايگاهي نسبت به نظريه تشكيل مفاهيم جيمز قرار 
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ها هايي به يكديگر دارند؟ اين شباهتاند يا شباهت دهد؟ آيا اين دو نظريه كامالً متفاوت مي

  ها چيست و اين دو نظريه چه جايگاهي نسبت به يكديگر دارند؟ و تفاوت
اي از آن به بررسي در اين مقاله پس از معرفي بحث تشكيل مفاهيم و بيان تاريخچه

هاي ازآن با مقايسه ويژگي نظريه تشكيل مفاهيم ويليام جيمز و مالصدرا پرداخته و پس
  .شده پاسخ دهيم  سؤاالت مطرحكنيم بهكليدي اين دو نظريه سعي مي

برخي . ي وجودي مالصدرا در حكمت اسالمي بر كسي پوشيده نيستاهميت فلسفه
 يفلسفه كه نظريات امروزي دانندمي اسالمي يفلسفه مكتب ترين مهم مالصدرا را يفلسفه

ي فلسفه خود با نياسالمي يا توضيح همان نظريات صدرا است يا اينكه در بسياري از مبا
  .مالصدرا مشترك است
ي ويليام جيمز نيز در سنت غربي و بخصوص در بحث تشكيل مفاهيم در مقابل، فلسفه

 داشته و شناسانه روانويليام جيمز نگاهي فلسفي به آراي . از اهميت بااليي برخوردار است
  .اندكرده بندي طبقه 2 فلسفيشناسي روان ان جيمز را تحت عنوشناسي روان

طور خاص توجه  ي تشكيل مفاهيم به مسألهازجمله افرادي است كه به  3نيل بولتون
ي يك نظريه جامع در كرده و با بيان نظريات رايج، كوشيده است زمينه را براي ارائه

 يا 4 تعمقيشناسي روان كساني است كه از اصطالح از جملهوي . تشكيل مفاهيم فراهم آورد
، 11(كند استفاده ميشناسي روانشناسانه به  فلسفي در مورد نگرش پديدارشناسي روان
  .)24:ص

 7و هوسرل6، استوت5خصوص در آثار ويليام جيمز ه فلسفي بشناسي رواني وي به عقيده
نظر تاريخي مهم است بلكه  تنها از  بررسي اين نظريات نه.)همان(مشاهده است  قابل
اگرچه هوسرل در  .)همان(ي استبررس  شناسانه قابل عنوان يك روش براي مطالعات روان به

ترين فيلسوف مكتب پديدارشناسي مطرح است اما  عنوان مهم ميان اين سه فيلسوف به
 8ويلشير. كنندجو ميو هاي پديدارشناسي را در آراي جيمز جستبسياري از متفكرين ريشه

 زياد هاي پديدارشناسي هوسرل در فلسفه جيمز وجود دارد و توجهمعتقد است كه ريشه
  .)5:ص، 21(يد اين ادعا استؤهوسرل به آثار جيمز م

 نيز چنين ادعايي داشته و معتقد است كه بحث پديدارشناسي در آثار ويليام 9گوبر
 كه – 10 تعمقيشناسي روانشود و درنهايت به جيمز از مباحث طبيعي وي شروع مي

  .)294:ص، 15(شودمي ختم - فلسفي گذاشتشناسي روانرا  آن بولتون نام ديگر
ي نهايي كه آن را كند كه مرحلهگوبر سير تفكر جيمز را به شش مرحله تقسيم مي

اي است كه در آن پديدارشناسي تكثر نامد، مرحلهي بازگشت پديدارشناسي ميمرحله
  .)همان( عنوان تفكر غالب وي مطرح است جيمز به 11يگرايانه
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ي ويليام هاي منتشر شده و نشدهو نوشتهمدعيات خود را بر اساس برخي آثار وي 

آلفرد . ارائه كرده است» پديدارشناسي ويليام جيمز«اي با عنوان   در مقاله كرده و بيانجيمز 
شمرد استفاده كرده و هايي كه بين آراي جيمز و هوسرل بر مي نيز از مشابهت12شوئتز
  .)443:ص، 20(كندجو ميهاي پديدارشناسي هوسرل را در آراي ويليام جيمز جستريشه

ترين فيلسوفاني كه پديدارشناسي را  عنوان يكي از مهم با توجه به آنچه گذشت جيمز به
عنوان مبنايي براي نقد نظريه تجريد و حل مشكالت آن به كار برده و با نگاهي فلسفي به  به

 و صدرا نظريه سنتي تجريد و ارائه يك نظريه مهم در تشكيل مفاهيم پرداخته انتقاد از
ي ثيرگذار در فلسفه اسالمي كه با نگاهي فلسفي به ارائهأعنوان يك فيلسوف مهم و ت به

اي در تشكيل مفاهيم پرداخته كه در مقابل نظريات متداول بر نظريه تجريد مبتني  نظريه
  .اندنشده است موردتوجه قرار گرفته

  

  ي تاريخي بحثپيشينه. 2
 با انسانذهن و فكر . يخ بحث علم پيوند خورده استتاريخ بحث تشكيل مفاهيم با تار

اي كه در باب علم و ادراك ارائه پردازد و نظريه جهان خارج مياستفاده از مفاهيم به ادراك
ي  توضيح در زمينهها نيز توضيح دهد؛ و شود بايد در مورد مفاهيم و چيستي آنمي

 را ها آنني و چگونگي شكل گيري چيستي مفاهيم نيز به دنبال خود بحث منشأ مفاهيم ذه
  .آوردبه ميان مي
 سال پيش از 1700هاي مصري نوشته شده در ي بحث يادگيري را به نوشتهريشه

 در يونان باستان نيز اولين مباحث ذهن و يادگيري كه .)15:ص، 17(دهندميالد نسبت مي
ترين فيلسوفان  ا مهم ام.)همان(شود به دست ما رسيده به زمان بقراط حكيم مربوط مي

طور  طون بهافال. اند افالطون و ارسطو هستند ذهن و ادراك توجه كردهمسألهيوناني كه به 
خاص به مفاهيم ثابت عقلي مانند مفاهيم فلسفي و رياضي توجه كرده و نظريه يادآوري او 

د نظريه  كاركرانالبته به نظر بسياري از متفكر «.ظاهراً مربوط به اينگونه مفاهيم است
 مفاهيم ذهني را شامل مي انواع به اين مفاهيم خالصه نشده و تمام صرفاًافالطون 

  .)7:، ص13(»شود
ترين متفكري كه به بحث علم و چگونگي تشكيل مفاهيم پرداخت  پس از افالطون مهم

نظريه تجريد كه به ارسطو . و نظريه او با اقبال  بااليي در قرون بعدي مواجه شد ارسطو بود
 نظريات تشكيل مفاهيم بوده است و به نظر ترين مهمها يكي از  شود سالنسبت داده مي

 يه مهم در تشكيل مفاهيم همين نظريه تجريد ارسطو استبرخي متفكرين يكي از دو نظر
  .)9:ص، 11(
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بندي و قرار دادن اشيا تحت مقوالت  بر اساس اين نظريه هر گونه مفهوم سازي و طبقه

در اين نظريه شخص با توجه به تعدادي . هاي موجود بين اشيا داردباهتكلي، ريشه در ش
كرده و با انتزاع وجوه تشابه، يك مفهوم  را از هم جدا ها آناز اشيا، وجوه تشابه و افتراق 

  .)9:ص، 11(آورددست مي هي اين اشيا قابل صدق باشد بكلي كه بر همه
عنوان نظريه علمي معرفي   تقرير شد و بهها توسط ديگر فيلسوفان نيزنظريه تجريد بعد

  .)همان( الك، باركلي و هيوم هستندفيلسوفان اين ترين مهم. شد
 ازجمله. هايي داشت كه باعث بروز انتقادات جدي به آن شداما نظريه تجريد كاستي

 اشيا بندي طبقه هوسرل و شوتز كه ادعا كردند در اين نظريه بين تشكيل مفهوم و انتقاد
شده اين است كه   اولين اشكال مطرح.)14:ص، 11(ك مفهوم خلط شده استتحت ي

بندي اشيا  تواند عامل ايجاد مفهوم در ذهن باشد بلكه عامل طبقهمشابهت بين اشيا نمي
ذهن در صورتي مي تواند دو شيء را تحت يك . تحت مفهومي است كه در ذهن وجود دارد

 شدن با شيء دوم، مفهوم مورد نظر را بشناسد  و مفهوم قرار دهد كه قبل از مواجهانعنو
  .)همان(

اشكال دوم اين است كه برخي مفاهيم ثانوي در ذهن هستند كه قابل انتزاع از تجربه 
تواند يك ويژگي از يك شيء باشد تا نمي» منفي بودن«و » نفي« مفهوم مثالً. نيستند

مشكلي در مورد برخي مفاهيم رياضي و چنين . كنيم انتزاعرا از ساير ويژگي ها انيم آن بتو
  مطرح نظريه تجريد منتقدان مشكل سومي كه توسط درنهايت ؛ ومنطقي هم وجود دارد

 ي مفاهيم ازهيم ما به تجربه برگردد، همهي مفا است اين است كه در صورتي كه همهشده
ي همواره در يعنگيرد؛  جمله مفاهيم رياضي همانند علوم تجربي حالت احتمالي به خود مي

مورد يك گزاره قطعي رياضي اين احتمال وجود دارد كه ممكن است اين گزاره در 
  .)17:ص، 11(هايي ديگر غلط باشدحالت

ها خارج از موضوع اين مقاله  بحث از صحت و سقم اين اشكاالت و بيان تفصيلي آن
 اين اشكاالت ينتيجه در. كنيماست و به همين اندازه در توضيح اين نظريات بسنده مي

نظريات جديدي در تشكيل مفاهيم شكل گرفت كه هر يك به نحوي سعي در رفع اشكاالت 
  .ياد شده داشت

. هايي براي رفع مشكالت نظريه سنتي تشكيل مفاهيم انجام شددر سنت غربي تالش
 13اي كه در ارائه نظريات جديد مورد استفاده قرار گرفته بحث پديدارشناسييكي از مباني

  .)24:ص، 11(ستا
شود يكي از  كه در اين مقاله به آن پرداخته مي14»جريان سيال آگاهي«نظريه 

ترين نظرياتي است كه بر مبناي نگرش پديدارشناسانه، تشكيل مفاهيم را تبيين  مهم
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هاي انسان و بر اساس انتخاب برخي  در اين نظريه تشكيل مفاهيم بر اساس گرايش.كندمي

 ،1:ج، 19(شودهاي متعدد شيء مورد تجربه انجام مي از ميان ويژگيهاي ادراكيويژگي
  .)225:ص

اما نظريه تجريد در فلسفه اسالمي نيز نظريه تجريد از توجه زيادي برخوردار شد؛ 
عنوان نظريه سنتي تجريد  يدي كه در غرب بهبا نظريه تجرتوان نمي را مسلمانحكماي 

 وقتي نظريه تجريد باركلي را با فارابي مثال عنوان به. معروف شده است يكسان دانست
  استهات كه باركلي در مورد تصورات كلي منكر تجرد اين صوربينيم ميكنيممقايسه مي

در حالي كه در فارابي عالوه بر اينكه تصورات كلي امور مجرّدي هستند  )233:ص ،5:، ج9(
، 12(شود انسان داده مياين تصورات كلي توسط عقل فعال و بر اساس استعداد نفس به

  .)68:ص
تواند  پس از توضيح اين مطلب كه نفس انساني نميالحكمفصوصوي در كتاب 

دست بياورد، اخذ معاني كلي صرف را  هد بيهاي ادراكي را به صورت مطلق و بدون زوا صورت
ند كه مااي ميآورد و در اين كار مانند آيينهدست مي  هبه واسطه ارتباط با عالم باال ب

تفاوت كليدي نظريه فارابي با نظريه سنتي  .)81:ص،  8( شوند تصاويري در آن پديدار مي
شود تكرار تجربه  تجريد در اين است كه در نظريه سنتي آنچه باعث تشكيل مفاهيم مي

ر اين صورت حصول د. كنداست اما در نظريه فارابي نقش كليدي را عقل فعال بازي مي
  .رار تجربه و حتي با اولين مشاهده هم محال نيستمعاني كلي بدون تك

. داندابن سينا نيز به صورت مشابهي عقل فعال را در تشكيل مفاهيم ذهني دخيل مي
را نظريه جديدي  آن  بلكهانستهتا جايي كه برخي اين نظريه را نظريه تكامل يافته تجريد ند

 نيز نظريات تشكيل مفاهيم خاص  ديگر اسالمي  فيلسوفان.)7(دانندهيم ميدر تشكيل مفا
 اين ازجمله. هايي دارند هايي با نظريه سنتي تجريد تفاوتخود را دارند كه از جهت

جا كه هدف ما در اين قسمت آناز .  به سهروردي و فخر رازي اشاره كردانتو  ميفيلسوفان
 جزئيات به خاطر جلوگيري از طوالني شدن كالم به اجمالي تاريخچه اين بحث بوده بيان

  .شويم اين نظريات وارد نمي
اما در ميان فيلسوفان اسالمي كسي كه صراحتا نظريه تجريد را مورد انتقاد قرار داده و 

  .اي كامالً متفاوت با آن ارائه كرده، مالصدرا استنظريه
ي فرايند تجريد بلكه بر اساس خلق وسيله هدر نظريه مالصدرا تشكيل مفاهيم نه ب

 استعدادي است كه در اثر مواجهه با شيء واسطه هكي توسط نفس و بهاي ادراصورت
ادامه در  فرايند ياد شده در بيانمقدمات فلسفي اين ادعا و . شودخارجي در نفس ايجاد مي

  . مورد بررسي قرار خواهد گرفتبحث نظريه تشكيل مفاهيم صدرا
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  ي تشكيل مفاهيم ويليام جيمزسيال آگاهي و نظريه نجريا. 3

 نيز عنوان 17 و قطار فكر16هاي ديگري چون جريان سيال فكر كه با نام15جريان آگاهي
رسد كه جيمز به نظر مي. شده است، يكي از عناصر اصلي نظريه جيمز در يادگيري است

 در 18قبل از جيمز جورج هنري لوس. اولين كسي نيست كه از اين واژه استفاده كرده است
 اولين توضيح كاملي اين واژه را توضيح داده است و ظاهراً» گي و ذهنمسائل زند«كتاب 

  .)31:ص، 16( به اوستمتعلّق است  شده ارائهكه در اين مورد 
اي از تجربيات انسان است كه جريان آگاهي به صورت كلي به معناي مجموعه پيوسته

انسان فكري زندگي . دهندكامالً با يكديگر در ارتباط بوده و آگاهي انسان را تشكيل مي
اي از پروازها و  مجموعهپرندگان كه زندگي طور همان. همانند زندگي پرندگان است

جيمز ). 2:ص، 18( ها استها و سكوناي از حركت هم مجموعهانسانها است، فكر نشستن
 و 19 را به دو بخش ثابت يا جوهريانسانكند كه فرايند تفكر  اين مثال سعي ميبابيان

كند   از يك حالت ثابت حركت ميانسانوقتي فكر .  تقسيم كند20غيربخش گذرا و مت
ي  لذا وظيفه. هدفش اين است كه به مقصد ثابت ديگري غير از حالت ثابت قبلي برسد

  .)3:ص، 18(هاي ثابت است  ما به حالترساندن، ميانيهاي گذرا و  حالت
هاي گذرا  ه است و حالتهاي پرند هاي ثابت آگاهي به مانند فرود  در مثال جيمز، حالت

در حالت ثبات معناي مشخصي تحقق پيدا كرده است و . ي در حال پرواز است مانند پرنده
 روابط و صرفاًنامي نهاد در حالي كه در حالت گذر و حركت چيزي كه هست  آن  برانتو مي

جود و آن  نام برايانتخابهاي ثابت وجود دارد و امكان  حاالت گذرايي است كه بين حالت
  .ندارد
  

  تشكيل مفاهيم مالصدرانظريه . 4
  انتقادات صدرا به نظريه سنتي تجريد. 1.4

طور كه گذشت فرايند تجريد  همان:  عدم امكان معقول شدن صورت حسي.1. 1. 4
هاي متعدد از  گونه است كه نفس انسان پس از اخذ صورت در نظريه سنتي تجريد به اين

ها كرده و با توجه به مشتركات و   تجريد اين صورتاشياي خارجي، اقدام به تقشير و
عنوان  ها مختصات را از مشتركات جدا كرده و امر مشترك باقي مانده را به مختصات آن

  .كند مفهوم لحاظ مي
شود صورت  گيرد كه در فرايند ادراكي نمي صدرا به اين نظريه اينگونه اشكال مي

 و به يك صورت ادراكي مرتبه باالتر محسوس اوليه، خصوصيات خود را از دست بدهد
 صورت چراكه به صورت عقلي تبديل شود حسيمحال است كه صورت . تبديل شود
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هاي معقول متفاوت   نحوه وجودي خاص خود را دارد كه با نحوه وجود صورتمحسوسه

ي وجود يك شيء  توان نحوه و صرفاً با برداشتن عوارض و مشخصات نمي )241:ص 5( است
دهد الربوبيه در اين مورد يك احتمال ميمالهادي سبزواري در تعليقه شواهد.  دادرا تغيير

كنند، كه شايد اين سخناني كه مشهور حكما دارند و آن را به عنوان نظريه تجريد مطرح مي
 2(ي عقل فعال باشدمنظورشان از تجريد، همان اعداد و آماده سازي زمينه براي افاضه

ها اعداد باشد باز نشان   اگر اين سخن صحيح باشد و منظور آن به هر حال حتي.)70:ص
در چنين . دهد كه علت حقيقي تشكيل مفاهيم فرايند موسوم به انتزاع و تجريد نيستمي

فرضي بايد نظريه تشكيل مفاهيم را نه نظريه انتزاع، بلكه تركيبي از نظريه انتزاع و بحث 
  . صدور و افاضه دانست
توان با حذف برخي  كند صورت ادراكي حسي را مي ريد كه ادعا ميبنابراين نظريه تج

خصوصيات آن و بدون كمك گرفتن از عاملي ديگر به صورت ادراكي عقلي كه همان مفهوم 
حال چه اين عامل ديگر . كلي قابل صدق بر كثيرين است تبديل كرد مخدوش است

  .ودي مفارقهاي نفس باشد و چه عقل فعال و موجها و پيش زمينهگرايش
اين انتقاد صدرا تا  :ادراك مصاديق فرع ادراك مفهوم است نه عامل آن. 2. 1. 4

گفت كه  ي ميو. حدي شبيه انتقادي است كه هوسرل به نظريه تجريد وارد كرده است
بندي جزئيات  معتقدان به نظريه تجريد در باب تشكيل مفاهيم بين تشكيل مفاهيم و طبقه

توانيم از اشيا جزئي يك مفهوم   ما نمي.)14:ص، 11(اند  كردهتحت يك مفهوم كلي خلط
گيرند فرع بر  كلي را درك كنيم و درك اينكه اين دو شيء باهم در يك دسته قرار مي

 را در يك دسته قرار ها آنچه رسد به اينكه بخواهيم بعد از اينكه . هاست دانستن مفهوم آن
  .كنيمفكيك  را از هم تها آنداديم مشتركات و مختصات 

گويد اگر نفس انساني در ذات خود صورت معقوالت را نداشته باشد چگونه  صدرا مي
اي كه در مقام ذات خود هيچ چيز را درك  تواند به آن دست پيدا كند؟ انسان در مرتبه مي
تواند شيء ديگري را  كند و هنوز هم هيچ صورتي براي او تشكيل نشده است چگونه مي نمي

دهيم كه ادراك يك صورت  نظر صدرا را اينگونه توضيح مي )243:ص، 5( ادراك كند؟
حسي و اعتقاد به اينكه اين صورت حسي فردي از يك صورت عقلي است مبتني بر وجود 

حال اگر بگوييم كه قبل از وجود صورت عقلي ابتدا . آن مفهوم در ذهن انسان است
ها و جدا  ي آن  با مشاهدهعقلشود و سپس   نفس جمع مييانه در خزحسيهاي  صورت

سازد، اشكال صدرا اين است كه وقتي هيچ  كردن مشتركات از مختصات مفهوم عقلي را مي
تواند در مورد  مفهومي وجود ندارد و هيچ ادراك كلي صورت نگرفته نفس انسان چگونه مي

ر ها ادراكي داشته باشد؟ مقايسه فرع ادراك است و دوجوه شباهت يا تفاوت اين صورت
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  .ها شكل نگرفته باشد هنوز ادراكي هم وجود ندارد صورتي كه مفهومي براي اين صورت

  تفاوت نظريه صدرا با نظريه سنتي تجريد. 2. 4
مالصدرا در كتاب اسفار صريحا مخالفت خود با نظريه سنتي تجريد را اعالم كرده و 

ه از طريق حس كند كه مراحل نظريه تشكيل مفاهيم خود در مورد مفاهيمي ك سعي مي
يعني بخش -يه خود ازنظراگرچه مالصدرا براي اين بخش . آيند توضيح دهد بدست مي

كند و در   نميانتخاب نامي متفاوت از تجريد -دست آمده از حس  همربوط به مفاهيم ب
كند   اعالم مياما صريحاً )94:ص ،9:، ج3( كند به تجريد ياد مي آن برخي سخنان خود از

  . نظريه متعارف تجريد متفاوت استكه اين نظريه با
انتزاع و «: كنند زاده آملي در پاورقي اسفار اين مطلب را بدين صورت بيان مي حسن

تجريد و تعريه و تقشير و مانند آن تعبيراتي هستند كه بر مبناي قوم از حكماي مشاء و 
راكات مصدر و اال او اعتقاد دارد كه نفس در برخي اد. اشراق و متكلمين بيان شده است

هوالء القوم لما راو في كتب  آن ثم« )482:ص، 1:، ج4( »است و در برخي ديگر مظهر
 آن انواع االدراكات كالحس و التخيل و الوهم والعقل انما اسالفهم من الحكماء االقدمين

تحصل بضرب من التجريد زعموا آن التجريد المذكور عبارة عن حذف بعض الصفات و 
  .)95:ص ،9:، ج3( »لبعضاالجزاء و ابقاء ا

هاي وجود، معرفت پيدا  به نظر صدرا علت بروز اين اشتباه اين است كه به ويژگي
تواند منجر به  هاي وجود كه عدم معرفت به آن مي يكي از ويژگي .)94:ص ،9:، ج3(اند نكرده

 ،شود عدم معرفت به چگونگي ارتقاي وجودي ادراك از پايين مراتب آن تا باالترين مراتب 
تواند به  كه ماهيت ميطور همانگويد  وي مي. بحث حركت جوهري و تشكيك وجود است

ايجاد شود وجود تفاوتي  آن وجود افراد مختلف موجود شود بدون اينكه در ماهيت نوعي
ي ديگر ترقي كند بدون اينكه به تشخص آن  تواند از يك مرتبه به مرتبه يك ماهيت هم مي

  .)95:ص ،9:، ج3(خللي وارد شود
شود ماهيت موجود مادي خارجي به صورت مجرد و ذهني  در بحث اينكه چگونه مي

تجريد در اينجا به معناي مجرد شدن است و به . شود تبديل شود بحث تجريد مطرح مي
 اصطالحي كه در نظريه سنتي است و از آن به فرايند جداسازي مشتركات از معناي

اگر اين فرايند تجريد يا . شود نيست ه ياد ميي مورد تجرب مختصات تعداد زيادي نمونه
 همان نظريه سنتي انيم مشتركات از مختصات بدانتزاعمجردسازي را به نحو تقشير و 

. ؛ اما در نظر صدرا فرايند مجرد شدن، به اين صورت نيستآيد دست مي ه بانتزاعتجريد يا 
جود از يك نشئه به  اين است كه يك وامر ماديبه نظر صدرا معناي مجرد كردن يك 

  .)همان(محفوظ بماند آن  ماهيتحال درعيني ديگر منتقل شود و  نشئه
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گويد كه معلوم در مراحل مختلف ملحقات و متعلّقات خود را از دست  نظريه سنتي مي

اما صدرا مي گويد خود رسد؛  ي قابل صدق بر كثيرين مي مي دهد و درنهايت به مرتبه
بلكه اين نفس است كه در هر مرتبه از مراتب خود . شود ول ميمحسوس نيست كه معق

مرحوم سبزواري در پاورقي به اين نكته اشاره . كند مرتبه ادراك مي آن معلوم را با شرايط
ادراك نوعي وجود نوري است و در حقيقت مدرك است كه از  «:فرمايدكند و مي مي

كه ادراك اين باشد كه همان وجود طبيعي يابد نه اين ي ديگر ارتقا مي اي به مرتبه مرتبه
مالصدرا اين مجرد . )95:ص ،9:، ج3(»هايش به ذهن بيايد ظلماني با حذف برخي ويژگي

حالت نفس در مراتب تجرد خود همانند «: گويد داند و مي شدن را با تجرد نفس مشابه مي
رنهايت حال مدرك خارجي است در فرايند ادراك كه ابتدا محسوس و سپس متخيل و د

  .)99:ص ،9:، ج 3(» شود معقول مي
  وجوه افتراق ميان نظريه سنتي تجريد و نظريه مالصدرا. 3. 4

تفاوت اول اين . دو تفاوت كليدي بين نظريه سنتي تجريد و نظريه مالصدرا وجود دارد
شود  كند و از حالتي به حالت ديگر تبديل مي تغيير ميآنچه است كه در نظريه تجريد، 

دست  هي ابتدايي اين صورت از شيء خارجي ب در مرحله. ت مورد ادراك استهمان صور
از مختصات  آن  مقايسه شده و مشتركاتباهمهاي مختلف تجربه شده  سپس صورت. آيد مي

جدا شده و صورت ادراكي خصوصيات خود را از دست داده تا به مفهوم كلي تبديل 
تغيير آنچه . ماند كند و ثابت مي  نميادراكي تغييراما در نظريه صدرا صورت ؛ شود مي
ي ديگر صورت ادراكي را به نحو متفاوتي  اي به مرتبه كند نفس است كه در ارتقا از مرتبه مي

و اينچنين نيست كه به «: عين عبارت صدرا در شواهد الربوبيه اين است. كند ادراك مي
 جدا كند و آن را به مانند قول مشهور نفس صورت محسوسه را مجرد كند و از مواد خود

حال نفس به حالت قبلي خود باقي بماند و اشيا متغير  صورت معقوله تبديل كند و درعين
ي   مادي محفوف به عوارض نحوه پس اشيا. سزاوارتر است آن بلكه بر عكس. باشند

، 5( »وجودشان نحوه وجود امر محسوس است و امر محسوس محال است كه معقول شود
  .)241:ص

ي جامعه كند عقل فعال يك نشئهصدرا در ادامه در مورد اين مطلب صحبت ميالبته 
با توجه به آنچه گفته شد وجود . )همان(است كه تمام مراتب و نشئات ديگر را در بر دارد 

هاي حسي و خيالي ها صورتي عقل فعال به اين معنا نيست كه اينتمام مدركات در نشئه
گويد صورت اند تا بگوييم اين مطلب با سخن صدرا كه ميهستند كه عقلي شده... و 

بلكه به اين معناست كه هر صورتي . محسوس محال است كه معقول شود تناقض دارد
ي خود ي خود موجود است و با حفظ همان وصف مربوط به مرتبهمتناسب با نشئه و مرتبه
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  .ي ديگري برودتواند به مرتبهنمي

طور كه گفته شد در فرايند تشكيل مفاهيم حسي آنچه  مانتفاوت دوم اين است كه ه
ي باالتر است و  ي وجودي به مرتبه كليدي و اساسي است انتقال صورت ادراكي از يك مرتبه

لذا ممكن است كه . بحث تشابه و جداكردن متشابهات از مختصات ويژگي كليدي نيست
رك كرده و مفهومي كلي و قابل  يك نمونه هم مفهوم آن را د با مواجه شدن باانساننفس 

لذا براي تشكيل مفاهيم كلي نيازي به مشاهده تعداد زيادي . صدق بر كثيرين ايجاد كند
  .نمونه نيست

در سير صعودي ادراك حسي به مفهوم كلي : مراتب صعود صورت ادراكي. 1. 3. 4
راي وضع د صوري است كه دا يك وجوحسيوجود . ي وجود حسي قرار دارد در ابتدا مرتبه

ي خارجي است  مادهوجود اين صورت مشروط به وجود . ي حسي نيست نبوده و قابل اشاره
 حسي   بر قوهحسيي خارجي از بين برود اين وجود  مادهي است كه اگر حد تا تعلّقو اين 

ي قابل توجه در اين مطلب اين است كه صدرا به  نكته. )95:ص ،9:، ج3(افاضه نخواهد شد
 ة علي قوةلم تكن مفاض«شود با عبارت  ويد صورت حسي در نفس ايجاد نميجاي اينكه بگ

يعني صدرا همين صورت ؛ شود معتقد است كه اين صورت به نفس افاضه نمي »الحس
ي ادراك است را نيز به  ين مرتبهتر پايين مشروط به وجود خارجي كه اولين مرتبه و حسي

دهد و   خود از افاضه را توضيح نميجا منظورالبته وي در اين. داندنوعي افاضه مربوط مي
 فعلي از نفس است يا افاضه از يك موجود خارجي مجرد ،مشخص نيست كه منظور از افاضه

  است؟
 ذيل بحث اتحاد عاقل و معقول شواهد الرّبوبيهصدرا در مورد منبع اين افاضه در كتاب 

لقّي سنتي از ادراك حسي به  توي در اين بخش پس از ايراد به دو. مطالبي ذكر كرده است
رسد همان  معناي اول كه مورد خدشه توسط صدرا به نظر مي. پردازد بيان نظر خود مي

كه اكثر  احساس آنچنان «. تفسير سنتي نظريه تجريد ارسطو توسط حكماي مشاء است
 محال است چراكه ...ي آن نيست  حكما به آن اعتقاد دارند به تجرد صورت محسوس از ماده

 معناي دومي .)242:ص، 5( »ي ديگري منطبع شود آنچه در يك ماده منطبع است در ماده
كند نظر برخي از حكماي اسالمي است كه در توضيح حقيقت  مخالفت مي آن كه صدرا با

و همچنين «. دانند به مبصرات مي آن را به خروج شعاعي از چشم و رسيدن آن بينايي
ي حسي به سوي صورت محسوس حركت كند  معناي احساس اين نيست كه قوه

  .)همان( »كه برخي حكما در باب ابصار اين نظر را اتخاذ كردند چنان آن
صدرا پس از بيان دو نظريه قدما كه مورد پذيرش وي نيست به بيان پاسخ خود در 

» واهب الصور«هاي ادراكي حسي پرداخته و اين منبع را  ي صورت ي منبع افاضه زمينه
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بلكه معناي احساس اين است كه «. هاي مجرد را دارد ند كه توانايي صدور صورتدا مي

صورتي نوراني از واهب الصور افاضه شود و اين صورت افاضه شده حاس بالفعل و محسوس 
  .)242:ص، 5 (»بالفعل است و قبل از اين افاضه ما صرفاً حس و محسوس بالقوه داشتيم

را آورده اما سخني از » واهب الصور«نجا عنوان ممكن است تصور شود كه مالصدرا اي
 ممكن است كه اين واهب اينكه اين واهب الصور نفس است يا ماوراي نفس نياورده است؛ و

هاي ادراكي عقلي هم به  و حال صورت«ي بعدي او به اينكه  اما اشاره؛ صور همان نفس باشد
هاي عقلي توسط عقل  كه صورتو همچنين نظر صدرا به اين )همان( »همين منوال است

كند كه منظور صدرا اين است كه  اين نظر را تقويت مي )33:ص، 5(شود  فعال افاضه مي
شود و منظور او از واهب الصور همين عقل  هاي حسي نيز توسط عقل فعال افاضه مي صورت

  .فعال است
ي ادراك يك شود ما برا اما چرا با اينكه صورت حسي از طريق واهب صور افاضه مي

صورت حسي بايد مقابل آن قرار گرفته و آن را حس كنيم و اساسا اين وضع و حالت 
قرار گرفتن صورت در «دهد كه  مخصوص چه تأثيري در ادراك ما دارد؟ مالصدرا پاسخ مي

 ازجملهافتد همه   اتفاق مي-اوليه-هايي كه هنگام ادراك  ي مخصوص و شرايط و نسبت ماده
توانيم اين سخن صدرا را اينگونه توضيح دهيم كه وضع و   مي)همان( »معدات هستند

هاي نفس همه و همه شرايطي هستند كه نفس را  حاالت مخصوص و همچنين ويژگي
  .كند مستعد پذيرفتن صورت حسي از جانب واهب صور و مبدا افاضه مي

آن  وجود خيالي وجودي صوري است كه حضور. ي بعدي وجود خيالي است مرتبه
يش البته اين صورت در مقام پيدا.  نيستحسي و حتي ادراك مادهمشروط به وجود 

 نكته مهم در مورد صورت خيالي اين است .)95:ص ،9:، ج3 (تواند متكي به اين دو باشد مي
  .)همان(داند كه صدرا صورت خيالي را صورتي شخصي و غير قابل صدق بر كثيرين مي

رسيم كه وجودي است قابل صدق بر كثيرين و همان چيزي  ميدرنهايت به وجود عقلي 
  .گوييم است كه ما در نظريه تشكيل مفاهيم به آن مفهوم مي

هاي حسي و  هاي عقلي و تفاوت آن با صورت چگونگي ادراك صورت. 2. 3. 4
هاي خيالي و حسي را مستند به  صدرا در شواهد الربوبيه پس از اينكه صدور صورت: خيالي
 او ازنظر. پردازد ي چگونگي ادراكات عقلي مي به توضيح در زمينه) 32:، ص5(انست نفس د

  .)همان (ي اشراقي با عالم ربوبيت است ضافهادراك كليات عقلي وابسته به برقراري ا
ي قائم به ذاتي وجود  ازنظر صدرا براي موجودات اين عالم، مثال نوري و صورت عقليه

 ضعف قواي خاطر به ؛ اماكند ليه قائم به ذات را مشاهده ميعقل ما اين صورت عق. دارد
حقيقت آن   وضوح و به ا به اين موجود عقالني رانيمتو  به بدن مادي، نميتعلّقادراكي و 
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 اينكه ما از ادراك مبهم .)32:ص، 5(آوريم دست مي همشاهده كنيم و ادراكي مبهم از آن ب

آوريم كه قابل صدق بر مصاديق اين موجود  دست مي هاين موجود عقالني مفهومي كلي ب
شوند كه فهم كلي صورت   موجب ميباهماين دو علت (عقالني است به دو علت است

  .)بگيرد
علت اول اين است كه اين موجود عقالني علت همان موجودات جزئي است و ارتباط 

ري قوي ها هستند به قد اين معاليل با اين موجودات مجرد كه در حقيقت رب النوع آن
هاي ادراكي حاصل از اين  توان معناي حاصل از اين موجود عقلي را بر صورت است كه مي

  .)33:ص، 5 (افراد حمل كرد
علت دوم اين است كه نفس انساني در هنگام تعلّق به بدن داراي ادراك ضعيف است 

ي از اين بيند و به خاطر ابهامي كه در صورت ادراك هاي عقلي را از دور مي لذا اين صورت
  .)32:ص، 5(كند ها را بر مصاديق متعدد حمل مي موجودات عقالني وجود دارد آن

هاي مجرد عقلي بر افراد و معاليل  دست آمده از اين صورت هبنابراين حمل معناي ب
 اگر اين ادراك ضعيف  به خاطر ابهامي است كه در اين ادرك ضعيف وجود دارد؛ وها اوالً آن

  كه اين موجود عقالني موجودي مستقل است كه علتانستد  ميانيانسوجود نداشت نفس 
 اگر اين عليت وجود چراكه. ها است خاطر عليت بين اين  به؛ و ثانياًموجودات استآن 

 مصحح حمل يك مفهوم بر برخي مصاديق باشد و بدون توانستنداشت صرف ابهام نمي
 بي دليل مفهومي چراكه. شد  ميوجود اين عليت و مشابهت علوم ما به خطا و جهل تبديل

  . خاصي باشد ارتباطها آنشد بدون اينكه بين  بر مصداقي حمل مي
 :هاي حسي و خيالي تحقيق در نظر صدرا در مورد ادراك صورت. 1. 2. 3. 4
طور كه در بحث كيفيت ارتقاي معلومات از حس به عقل بيان شد صدرا در مواضعي از  همان

ها از  ي صورت هاي حسي را به افاضه هد الربوبيه ادراك صورتكتاب اسفار و همچنين شوا
عنوان معدات اين فيضان  واهب صور دانسته و وضع و محاذات مادي و استعداد نفس را به

  .بيان كرده است
هاي حسي و خيالي نظر ديگري نيز در آثار صدرا وجود دارد  اما در مورد ادراك صورت

وي در . دهد خيالي را به نفس انسان نسبت ميهاي حسي و  كه صراحتاً صدور صورت
در مورد ادراكات حسي و شواهد الربوبيه ذيل بحث كيفيت حصول مفاهيم كلي در ذهن 

ي اين  خيالي، در مورد فاعليت نفس انساني سخن گفته و نفس را صادركننده و ايجادكننده
يالية اشبه بالفاعل ان النفس بالقياس الي مدركاتها الحسية و الخ«. داند ها مي صورت

  .)32:ص، 5( »المخترع منها بالقابل المتصف
هاي عقلي صادرشده از  مانند صورت هاي خيالي به حال سؤال اين است كه آيا صورت
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هاي  عقل فعال است؟ يا اينكه صدرا در مورد ادراك تبعيض قائل شده و نوع ادراك صورت

 كرده؟ به اين معنا كه نفس در مورد هاي عقلي جدا حسي و خيالي را از نوع ادراك صورت
هاي عقلي نقش قابل را بازي  هاي حسي و خيالي فاعل است و در مورد صورت صورت

هاي عقلي  حالت سومي هم وجود دارد و اينكه بگوييم نظر صدرا در مورد صورت. كند مي
 انشاها توسط خود نفس   و خيالي اين است كه اين صورتحسيهاي   صورتهمانندهم 
 يكي از اين انيمتو چگونه مي.  مطلق فاعل ادراكات خويش استطور بهشوند و نفس  مي
   منظور صدرا از عبارات تحرير شده توسط او انتخاب كرد؟ نظر اصلي وعنوان بهها را  نظر

گويند كه به اعتقاد  اند و مي زاده آملي نسبت دادهبرخي قول اول را به عالمه حسن
راكي به نفس توسط صدرا نوعي توسع در تعبير است وگرنه ايشان استناد صدور صور اد
  .)167:ص، 9(ها فاعل الهي است منشأ صور علمي و موجد آن

زاده آملي قول سوم را انتخاب كرده و اعتقاد  اين محقق اين است كه حسناگر منظور
ا كند، به نظر م هاي ادراكي بحث افاضه را مطرح مي صورت دارد كه صدرا در مورد تمام

زاده بر چنين اعتقادي است نيافته و اشتباه است و ما كلماتي كه نشان دهد استاد حسن
ازجمله اينكه ايشان در پاورقي اسفار به اين . توان يافت بلكه برخالف آن مطالبي را مي

و همچنين در استنادي كه ايشان ذكر  )482:ص ،1:، ج4( كرده  مطلب صريحاً اشاره
، 1(كاررفته و صحبتي از ادراكات خيالي و حسي نيست اكات عقلي بهاند صرفاً لفظ ادر كرده
  .)341:ص

اما اگر منظور ايشان مواردي است كه صدرا صدور اين صور را نيز به نفس استناد داده 
 در اين صورت نظر ايشان به قول دوم نزديك خواهد تواند تعبير درستي باشد؛ و است مي

  .بود
اند كه  برخي محققان بر اين عقيده :ضيح نظر صدرارأي منتخب در تو. 2. 2. 3. 4
  نحوي هاي علمي جمع كرد به ي ايجاد صورت هاي صدرا در مورد نحوه توان بين ديدگاه مي

وجه جمع به اين صورت است .  طرد شوداوآميز باشد و نه مباني  كه نه مطلب صدرا تناقض
مدركات جزئي در .  دارد وسط بين معقوالت كلي و مدركات جزئي قرارحدكه نفس در 

  .اي باالتر از نفس قرار دارند ي پايين و مدركات كلي در مرتبه مرتبه
شود و به آن فيض  ادراك مدركات جزئي به اين نحو است كه فيض از مفيض وارد مي«

ي باالتر  شوند و معقوالت در مرتبه كه عين وجود نفس است جزئيات هم موجود و ظاهر مي
  .)167:ص، 9(» شود ها مرتبط و متصل مي  و نفس به آناز نفس قرار دارند

نظر نگارنده نيز اين است كه بهترين وجه توجيه و تفسير نظر مالصدرا همين است كه 
اند و هم صادرشده از  هاي محسوس و متخيل، هم صادرشده از عقل فعال بگوييم صورت
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 آمادهشدن معدات و  پس از فراهم انسانيوجه جمع به اين صورت است كه نفس . نفس

 ازآنجاكهاما ؛ كند  دريافت ميفعالرا از طريق عقل  آن ،حسيشدن استعداد حصول صورت 
كند   بر وجهي دريافت مي ذومراتب است صورت ادراكي از موجود ماوراي خود راانساننفس 

  .سنخ با اوست كه مطابق با شأن همان موجود و هم
شود و اين  ي خود واجد اين معنا و مفهوم مي مرتبهنفس با دريافت اين معنا در باالترين 

 معنايي را در ذات خود داشته باشد در انسانيوقتي نفس . شود  جزئي از ذات او مي،آگاهي
تواند اين دارايي خود را ايجاد كند و به عبارتي  باهمان مرتبه مي و مرتبه مطابق شأنهر 

  . نمايش استدارايي او در تمام مراتب و شئون او قابل تجلي و
هنگام حصول استعداد . دهنده نفس و معطي كماالت وي است عقل فعال پرورش

هد و د ي ديگر رشد مي اي به مرتبه  است كه او را از مرتبهفعالپذيرش صورت علمي، عقل 
 معناي افاضه در مورد نمااين ه. كند هاي ادراكي مي او را واجد توانايي صدور صورت

  .است و خيالي حسيمفاهيم 
دليل بر اين مطلب اين است كه يكي از داليل صدرا براي اثبات ارتباط نفس به عقل 

 و .)243:ص، 5(تواند باشد فعال استناد به اين مطلب است كه معطي شيء فاقد شيء نمي
به همين سبب در معلومات .  دليلي عام است كه منحصر در معلومات عقلي نيست،اين دليل

اين واجد .  را از خود صادر كندحسيد واجد شود و سپس صورت  هم ابتدا نفس بايحسي
 از نفس تر خسيس و تر پايين اجسام چراكهم شود انجا و جسم ماده توسط اندتو شدن نمي

 باشد چون امر اندتو نفس ديگر هم نمي. فاعلي داشته باشند تأثيردر او انند تو هستند و نمي
 فعال بايد عقل حسيهاي   معطي اين صورتدرنتيجه. به دور يا تسلسل ختم خواهد شد

  .باشد
  

  مقايسه تفصيلي نظريه جيمز با نظريه تشكيل مفاهيم صدرا. 5
نظريه تشكيل مفاهيم جيمز بر اساس پنج ويژگي فكر كه وي در كتاب اصول 

  .)225:ص ،1:، ج19(شمرد   برميشناسي روان
 : ازاند عبارتاين پنج ويژگي .  استوارشده است

و به معناي عام، - وابسته به شخص انسانيعني آگاهي : ودن آگاهي ب21شخصي .1
 .آگاهي بدون موضوع نداريم ، آن است و بدون-ذهن

ي ما از يك شيء خاص در صورت تكرار،  يعني تجربه: تغيير مداوم ادراك و تجربه .2
 .اي جديد است  تجربههر بار
در پيوستگي كامل با  اموري جدا از هم نيستند و انسانادراكات : پيوستگي ادراك .3
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 .يكديگر قرار دارند

يعني هر ادراكي داراي متعلق است و ادراك بدون متعلق : التفاتي بودن ادراك .4
 .وجود ندارد

نگاه به يك  و جهت موردتوجههاي   ويژگيانتخابيعني :  بودن ادراكانتخابي .5
  .كننده است هاي شخص ادراك تجربه در ادراك بر اساس عاليق و گرايش

هاي ذكرشده مانند تغيير در ادراكات و پيوستگي ادراكات دقيقاً در نظريه  يژگيبرخي و
ها مانند شخصي بودن ادراك و التفاتي بودن ادراك  برخي ويژگي. مالصدرا هم وجود دارد

وجود دارد اما اثبات آن نيازمند داليلي است كه در جاي خود ي ما در صدرا  هم به عقيده
ي جيمز وجود   در فلسفهكه چنان آن بودن ادراك انتخابيژگي  ويدرنهايت خواهد آمد؛ و

دارد در صدرا نيست اما با توجيه و تفسيري كه ارائه خواهيم كرد و البته دور از حقيقت هم 
  .مورد نيز اين دو نظريه قرابتي باهم دارندنيست نشان خواهيم داد كه در اين 

  شخصي بودن آگاهي. 1. 5
منظور دقيق جيمز .  است22ز نظر جيمز شخصي بودن آگاهياولين ويژگي فكر انسان ا

از شخصي بودن آگاهي چيست و چرا اين مطلب در نظريه تشكيل مفاهيم وي جاي گرفته 
 شب در اتاقي بخوابند، هنگام اگر دو نفر: دهد است؟ وي منظور خود را با مثالي توضيح مي

ي افكار  ها دنباله د كه يكي از آندهد و امكان ندار صبح هركدام تفكرات خود را ادامه مي
  .)225:ص ،1:، ج19(ديگري را ادامه دهد

هر فكري به . شخصي بودن آگاهي به اين معنا است كه ما فكر مجرد از انسان نداريم
د دارد كه فكر محضي كه جيمز اعتقا. شخص خاصي پيوسته است و متعلق خاصي دارد

ود باشد شناختني نيست و ما هيچ اطالعي تعلّق به هيچ ذهني نداشته باشد، اگر هم موج
  .)226:ص ،1:، ج19(توانيم از آن كسب كنيم نمي

ي حسي، خيالي و عقلي اتفاق  طور كه گذشت ادراك در سه مرتبه در نظريه صدرا همان
ي   كه نفس صادركنندهاجنآ كه گذشت از طور همان و خيالي حسيي  در مرتبه. افتد مي

.  روشن است كه آگاهي حسي و خيالي به نفس وابسته استهاي ادراكي است كامالً صورت
 فعال معلومات را در عقل انسانهاي عقلي سخن از اين است كه نفس  در مورد صورت

  .يابد آگاهي مي آن كند و به مشاهده مي
دهد كه ازنظر صدرا آگاهي عقلي متعلّق   نشان ميمسألهممكن است تصور شود كه اين 

 مسألهاما دقت در ه و در جاي مشخصي به نحو مطلق وجود دارد؛ به نفوس انساني نبود
  .دهد كه چنين نيست نشان مي

هاي عقلي در عقل فعال پرداخته و در  ي صورت گويد نفس انساني به مشاهده صدرا مي
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، 5(كند ها را در عقل فعال مشاهده مي كند صورت ي اشراقي كه با آن پيدا مي اثر اضافه

ها در عقل فعال  ي اين صورت هاي كلي توسط نفس به خاطر مشاهده ادراك صورت. )32:ص
 در ؛ بنابراين شرط آگاهي استفعالپس آگاهي صفت نفس است و ارتباط با عقل . است

 ثابت ها انساني   كه منبع و مبدأ آگاهي براي همهاگرچهاينجا هم آگاهي شخصي است 
  .است

در مورد ادراكات عقلي نيز شخصي بودن آگاهي است دليل دوم ما بر اينكه نظر صدرا 
شان به  ي وجودي اين است كه به نظر صدرا نفوس مختلف بر اساس قوت نفس و مرتبه

دليل ما بر اين . كنند هاي موجود در عقل فعال را ادراك مي هاي مختلفي اين صورت نحوه
ادراك انسان در اين سخن اين است كه صدرا ابهام و اشتراك معقوالت را به سبب ضعف 

ها يكسان ي انسانو روشن است كه قدرت و ضعف ادراك در همه) 32:ص، 5( داندنشئه مي
 همين مطلب .ها در كيفيت دستيابي به معقوالت با يكديگر متفاوتنددر نتيجه انسان .نيست

دهد كه منظور صدرا از بيان بحث عقل فعال نشان دادن علت فاعلي ادراك و  نشان مي
گاهي است وگرنه ادراك ازنظر وي شخصي و وابسته به نفس انسان است و به همين علت آ

  .هاي مختلف دارند هاي مختلف ادراك است كه انسان
هايي  درنتيجه در شخصي بودن آگاهي تفاوتي بين جيمز و صدرا وجود ندارد و تفاوت

د از موضوع بحث ي افراد آگاه وجود دار ي صدرا و جيمز در مورد گستره كه در فلسفه
 علم موجودات مجرد هم شخصي است و علم مطلق حال درعين. تشكيل مفاهيم خارج است

  .بدون متعلّق وجود ندارد
  تغيير مداوم ادراك و تجربه. 2. 5

جيمز فكر انسان را داراي تغيير مدام تلقي كرده و آن را به شكل تغيير مدام 
منظور من از تغيير اين نيست كه گويد  جيمز مي. كند هاي ذهن تفسير مي وضعيت
 يك هرگاهبلكه منظور من از تغيير اين است كه . هاي ذهن هيچ ايستايي ندارند حالت

بلكه وضعيت . وضعيت ذهن از بين رفت ديگر امكان ندارد كه همان وضعيت تكرار شود
  .)230:ص ،1:، ج19(شود  مي آن جديد و متفاوتي جايگزين

  :شمرد  فكر چهار نوع تغيير ضروري براي ذهن را برميوي براي اثبات تغيير مداوم
 و شرايط ها زمانيك درخت در . گردد تغيير اول به خود اشيا و شرايط ادراك برمي

هايي كه واقعيت  براي فهم اين مطلب به نقاشي. شود هاي مختلف ادراك مي مختلف به شكل
هاي  كند، قسمترا ترسيم مينقاشي چمني وقتي . كنيم نمايند نگاه مي جهان را به ما مي

 تاريك را با رنگ ديگر كه حتي ممكن است سبز نباشد هاي و قسمتآفتابي را با رنگ سبز 
اما در ادراك ما، اين زمين چمن سبز است و رنگ ؛ كند  نقاشي مي–اي   رنگ قهوهمثالً –
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، 19( مشخص استهاي چمن ثابت و  داند كه رنگ تمام قسمتذهن ما مي. ثابتي دارد

  .)230:ص ،1:ج
 انسانچشم . گردد هاي دستگاه ادراكي در شرايط مختلف برمي تغيير دوم به تفاوت
 ببيند و در هنگام غروب و پس از خستگي ناشي تر واضح و تر روشنممكن است در آغاز روز 

گذارد و سبب   در چشم ميتأثيريهمچنين صرف ديدن .  ببيندنورتر كم و تر ضعيفاز كار 
 هم حسيساير دستگاه . دوم، هرچند اندك، با نگاه اول متفاوت باشدنگاه شود كه  مي

  .)232:ص ،1:، ج19(وضعي مشابه اين حالت دارند
 تأثيري از ادراك اول انسانذهن . گردد تغيير سوم به تغييرات ذهن انسان برمي

  .)همان( بگذاردتأثيرتواند در چگونگي ادراك دوم  ميتأثيرپذيرد كه اين  مي
 تغييرات مثالً. گردد تغيير چهارم به وضعيت فيزيكي و شرايط بدني و مغزي انسان برمي

  .)234:ص ،1:، ج19(بگذارد تأثير و ادراكي حسيتواند در كاركرد قواي  ميفشارخون
كند كه احساس و ادراك انسان همواره  ، جيمز ثابت ميمطالببا توجه به اين 

تواند از يك شيء مشخص در هيچ شرايطي دو ادراك   نميدستخوش تغييرات است و انسان
 تأثيراقل اين است كه حد. ، حتي اگر تمام شرايط ثابت باشد، به دست آوردكامالً يكسان

شود كه ما براي ادراك دوم با ذهن و مغزي متفاوت از  ادراك اول در ذهن و مغز سبب مي
  .ت تفاوت دو ادراك كافي استقدر براي اثبا ادراك اول به ادراك بپردازيم و همين
توانيم تاثيرات ادراك در ذهن انسان را نيز جزو همان ممكن است انتقاد شود كه مي

حتي خود ذهن –ي شرايط ثابت باشد شرايط در نظر گرفته و بگوييم در صورتي كه همه
 توانيم دو ادراك مشابه داشته در اين صورت، مي-انسان هم در اثر تكرار تغييري نكند

پاسخ اين است كه اگر ذهن انسان قبل از ادراك اول و بعد از آن تغييري نكند، در . باشيم
دست آمده است؟ مگر اينكه قائل به  هتوانيم ادعا كنيم كه علمي باين صورت چگونه مي

  . نظرياتي مانند نظريه اضافه شويم كه در اين صورت اين انتقاد قابل قبول خواهد بود
كند كه اشيا ثابت و مشخصي  هايي باز هم ذهن انسان احساس مي وتبا وجود چنين تفا

  .)232:ص ،1:، ج19(كند را ادراك مي
 كه جيمز به طور همان. عقيده است مالصدرا در متغير بودن شرايط ادراك با جيمز هم

 در شرايط مختلف است، صدرا نيز به داليل متناسب با  حسداليل مختلف مدعي تفاوت 
 : ازاند عبارتبرخي از اين داليل . د مطلب را قبول دارمباني خود اين

 آن  ازهرلحظهجهان مادي به نحو ذاتي همواره در حال تبدل و دگرگوني است و  .1
 .)108:ص ،3:، ج3(ي قبل متفاوت است با لحظه

 تغييرات جهان مادي دستخوش تغيير تبع به نيز انسان مادي حسيابزارهاي  .2
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 .شوند مي

دهد  و با هر فعلي كه انجام ميره در حال رشد و صعود است  نيز همواانساننفس  .3
، 3(كند تر شده و تغيير وجودي پيدا مي چه اين فعل ادراكي باشد و چه غير ادراكي، كامل

  .)407:ص ،3:ج
توانند از يك شيء  عنوان نمي  هيچ هاي حسي به با توجه به اين مطالب، حس و دستگاه

  .ر اختيار دستگاه حسي انسان قرار دهندي كامالً مشابه د محسوس دو تجربه
از طرفي ممكن است بگوييم كه چون از منظر مالصدرا نفس و ذهن مجردند لذا در اين 

 در اين چرا كهاما اين هم نادرست است شود؛  مراحل ديگر احساس دچار تغيير و تبدل نمي
د اما به علت تغيير و حركت جوهري مادي ندارن آن مراحل اگرچه كه نفس و ذهن و قواي

. آيند و از اين نظر همواره در معرض تغيير قرار دارند فعل درميهاي متعدد از قوه به  ادراك
 انتو  نميطوركلي به در تمام مراحل ادراك وجود داشته و تتغيرا جيمز همانندلذا در صدرا 

  . داشتحد وا  مشابه از يك شيءكامالًي  دو تجربه
  پيوستگي ادراك. 3. 5

م فكر انسان ازنظر جيمز اين است كه فرايند فكر انسان فرايندي پيوسته ويژگي سو
 ترين مهم.  فكر رخ ندهدنيااي در جر پيوستگي به اين معنا است كه وقفه و يا رخنه. است
ي زماني به  وقفه. هاي زماني و كيفي است افتد وقفه هايي كه در جريان فكر اتفاق مي وقفه

آن جريان فكر انسان هست كه در اثر خواب، بيهوشي يا مانند  هايي زماناين معنا است كه 
گيريم و  ي فكر خود را مي  هنگام بيدار شدن، هنوز هم دنبالهحال بااين. شود قطع مي

آيد را هم خانواده و هماهنگ با تفكرات روز پيشين خود  تفكراتي كه به سراغ ما مي
حتوي و كيفيت فكر ما تغييرات ناگهاني هاي كيفي هم به اين معنا است كه م وقفه. انيمد مي
كلي باحالت پيشين آن بيگانه و متفاوت بيابيم،  اي كه حالت جديد فكر خود را به گونه به

  .)237:ص ،1:، ج19( ندارد
شود ذهن انسان يك فكر را متعلّق به خود و داراي پيوستگي با ديگر  آنچه باعث مي

 بايد به تفاوت يادآوري فكر خود و يا ادراك افكار خود بداند چيست؟ براي فهم اين مطلب
گويد ما از   شخصي در مورد افكار خود با ما سخن ميكه هنگامي. فكر ديگري توجه كنيم

 آن  اما افكار او را جزو افكار خود و داراي پيوستگي باكنيم افكار او ادراكي حاصل مي
آوريم، در ضمن اين  ياد مي مطلبي كه فراموش كرده بوديم به كه هنگامياما انيم؛ د نمي

جيمز اين .  فكر متعلّق به من و بخشي از وجود من است كه اينكنيم يادآوري ادراك مي
  .)239:ص ،1:، ج19(داند  مي23واسطگي  گرمي، صميميت و بيحسهماهنگي را معلول 

كنيم كه  به نظر وي، ما هنگام يادآوري يك فكر، گرما و صميميتي در آن حس مي
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 لذا ما اين فكر را متعلّق به خود و. ك افكار دوستمان چنين چيزي وجود نداردهنگام ادرا

  .دانيم پيوسته با ذهن خود مي
 پيوسته هستند و با همافكار ما . آورد سان جرياني سيال درمياين پيوستگي، آگاهي را ب

يء به اگر ادراك ما از يك ش. كنيم ما بدون وجود وقفه، از فكري به فكر ديگر حركت مي
 در كيفيت و محتواي )237:ص ،1:، ج19 ( پيوستگي موجودبنا بر  شيء ديگر منتقل شود،

اي  فكر، ذهن ما در پرواز از ادراك اول به ادراك دوم فعاليت ادراكي داشته است و آگاهي
اي از  گيري تحت مقولهگذاري و قرارداشته است كه به جهت سيال و گذرا بودن، قابل نام

  .تمقوالت نيس
اي   فكر به گونهبخش گذراي. نامد  فكر مي24جيمز اين بخش از فكر را بخش گذراي

 اينكه بخواهيم بخش گذراي محض به. مطالعه قرارداد راحتي مورد توان آن را به است كه نمي
 از حالت گذرا به كنيم مي آن  قرار دهيم، به اين جهت كه نگاه ثابت بهبررسي موردفكر را 

زيبا  اي بلوره در حال حركت است كه هنگاميمثل برف كه تا . شود ل ميحالت ثابت تبدي
اي خود را  محض اينكه بخواهيم آن را در دست بگيريم و بررسي كنيم حالت بلوره دارد اما به

  .)244:ص ،1:، ج19(دهد از دست مي
هاي  گذاري نيستند اما در ادراك بخش  قابل نامخود خودي به انسانحاالت گذراي ذهن 

به عبارت .  مدخليتي تام دارند-نامد هاي جوهري فكر مي  را بخشها آنكه جيمز -ايستا
ديگر، آگاهي انسان، با وصف گذرا و سيال بودن، داراي حدود مشخصي نيست تا بتوانيم بر 

ها و مفاهيم در ميان اين  گذاري ماهيت تشخيص و نام. هر كدام از اين حدود، نامي بگذاريم
هايي از اين جريان سيال، توجه خاص شود كه ما به بخشي حاصل ميآگاهي سيال، وقت

... هايي چون گرداب، موج و توانيم بر جريان رودخانه، نامدرست مثل اينكه ما نمي. كنيممي
كنيم، ممكن است بر روي هر يك هايي از آن نگاه خاص ميكه به بخش اما همين. بگذاريم

  .بگذاريم... ب، موج و هايي چون گرداها ناماز اين بخش
بلكه اين اشيا با يكديگر .  جدا از يكديگر نيستندكامالًي متمايز و يي بيرون اشيا اشيا

جريان . كند  اشياي محض ادراك نمي،هن انسان نيز هنگام ادراكذ. ارتباطاتي نيز دارند
اي از  جموعهم. كند صورت كامالً پيوسته ادراك مي اي از ادراكات را به سيال آگاهي، مجموعه

ي اين مجموعه. اند متفاوت با يكديگر كامالً جيمز ازنظر ويژگي دوم فكر بنا برادراكات كه 
رساند و يك بخش  گيري مي انسان را به يك نتيجهادراكات است كه در برخي نقاط، ذهن 

، گوش ما كنيم  ما رعد و برق را ادراك ميكه هنگامي مثال عنوان به. شود جوهري ايجاد مي
ادراك سكوت بعد از صدا، از ادراك صدا جدا . سكوت را داردازآن   پسدو ادراك صدا و 

رود بلكه حالت قبلي،  آيد، حالت قبلي از بين نمي كه حالت بعدي ذهن مي هنگامي«. نيست
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  .)242:ص ،1:، ج19(» گذارد در ادراك جديد تأثيري متناسب با خود مي

كر اعتقاد دارد؟ سخن گفتن از اين مطلب آيا صدرا نيز همچون جيمز به پيوستگي ف
 –٢۶ و افتراق كيفي25 افتراق زماني– جيمز دو نوع افتراق در فكر چراكه. قدري مشكل است

 پيوستگي فكر را ،بيان اين مطلب كه اين افتراقات م برده و باهاي فكر نا  گسستعنوان بهرا 
ر جايي كه در مورد  د.)238:ص 1:، ج19( استبرد قائل به پيوستگي فكر شده از بين نمي

  .اي به اين شكل مطرح نبوده است صدرا چنين مسأله
جيمز براي اثبات پيوستگي : افتراق زماني در ادراكات و پيوستگي ادراك. 1. 3 .5

گويد اما اثبات اين پيوستگي در  واسطه بودن سخن مي از سه ويژگي گرما، صميميت و بي
  .تر استصدرا بسيار راحت

 صدرا بايد مانند خود او بين ادراك ي راكات در نظريهبراي اثبات پيوستگي بين اد
 و حسيدر مورد ادراكات . هاي عقلي تفاوت قائل شويم هاي حسي و خيالي و ادراك صورت

اكات يك شخص اين است كه او خالق اين خيالي علت مشابهت و صميميت بين ادر
ار خود را به خوبي هاي ادراكي است و همين عليت بهترين دليل است بر اينكه او افك صورت

  .ها آشنا است شناسد و با آن مي
صدرا در مورد ادراكات عقلي قائل به . شود  متفاوت ميمسألهاما در مورد ادراكات عقلي 

كند و خود او خالق  را در عقل فعال مشاهده مي مدركات عقلي انساننفس . افاضه است
عقلي كنوني پيوستگي و هم نفس چگونه بين ادراك عقلي پيشين و ادراك . ها نيست آن

ممكن است بگوييم . يابد؟ اثبات اين ادعا در مورد ادراكات عقلي مشكل است خانوادگي مي
 نفس نيستند و نفس  آنِباال برده است كه گويي ازچنان  آنن ادراكات عقلي را أصدرا ش

فكار پيشين  را با اها آنچه برسد به اينكه . ها مالكيتي داشته باشد تواند نسبت به آن نمي
  .خود هم سنخ بداند

براي .  صدرا به اين حد بيگانه و جدا از هم نيستندي اما ادراكات عقلي انسان در نظريه
. عقلي نظري بيفكنيمهاي  روشن شدن مطلب بايد دوباره به بحث علت ادراك اين صورت

؟ به نظر كند كند و برخي ديگر را ادراك نمي هاي عقلي را ادراك مي  برخي صورتانسانچرا 
ها وجود دارد كه هر دو به نحوي   در ادراك اين صورتها انسانصدرا دو دليل براي تفاوت 

  .گردد برمي انسانيبه شايستگي نفس 
ي با  كند كه در اثر مواجهه علت اول اين است كه نفسي صورت عقلي را دريافت مي

ت پديد آمده ي اين صور هاي خاص خود علل اعدادي در افاضه شيء خارجي با ويژگي
  .ها حاصل شده باشد باشند و استعداد پذيرش اين صورت

علت دوم اين است كه حتي در مواجه شدن با يك شيء ثابت در شرايط يكسان باز هم 
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ن أن ادراك انسان عالوه بر شرايط مادي ادراك به شچو. ادراك دو انسان متفاوت است

 را به نحو مبهم مشاهده فعال عقل يها صورتنفوسي كه ضعيفند . نفسي او هم مرتبط است
  .ي از اين مفاهيم دارندتر واضحتر و  تر ادراك قوي كنند و نفوس قوي مي

ي نفس او  هاي قابلي و مرتبه درنتيجه هر نفس ادراكي از عقل فعال دارد كه به ويژگي
ي در هاي ادراك گونه نتيجه بگيريم كه پيوستگي صورت  اينانيمتو  ميوابسته است؛ بنابراين

هاي فاعلي نفس و در مورد ادراكات كلي به  نظريه صدرا در مورد ادراكات جزئي به جنبه
  .گردد برميهاي قابلي نفس  جنبه
اما در مورد پيوستگي كيفي و : افتراق كيفي در ادراكات و پيوستگي فكر. 2. 3 .5

صورت  نظر جيمز آگاهي ما به محتوايي آيا بين اين دو فيلسوف توافقي وجود دارد؟ از
كند  ها را ادراك مي هاي بين آن رياني سيال و گذرا موجودات خارجي و روابط و نسبتج
 ،1:، ج19(شود اي كه تكثر اين موجودات موجب تكثر در جريان سيال آگاهي نمي گونه به
  .)240:ص

ها را موجوداتي جدا   آنجيمز در مورد پيوستگي موجودات خارجي نظري ندارد و ظاهراً
ي مالصدرا موجودات خارجي داراي پيوستگي و  در مقابل در فلسفه. داند و متكثر مي

 اشيا در خارج از ذهن انسان چيزي جز وجود .)35:ص ،1:، ج3(تي تشكيكي هستندحدو
  .نيستند و اين وجود نيز كامالً پيوسته است

هاي خارجي موجودات نيست و براي وجود نوعي تكثر و تشخص  البته صدرا منكر كثرت
ه نظر صدرا هر موجود بر اساس جايگاه وجودي خاصي كه دارد موجودي ب. قائل است

و نافي آن  اما اين كثرت مخالف با وحدت وجود .)10:ص، 5(مشخص و متشخص است
   .)63:ص، 5(نيست

شود تأثيري از اين موجودات در قواي  كه انسان با اشياي خارجي مواجه مي هنگامي
 را مستعد صدور صورت ادراكي انسانن تغييرات نفس اي. شود ادراكي انسان ايجاد مي

 در صورت وجود شرايط كامل، اين صورت ادراكي نتيجه در. كند متناسب با اين ادراكات مي
رج در يك  مالصدرا عالم خاي در نظريه. گيرد  از نفس صادر شده و ادراك صورت مي

ي با يكديگر قرار دارند  پيوستگدرنهايتهم  آن نفس و مراتب. برد پيوستگي كامل به سر مي
  . استحدتا جايي كه نفس در عين تكثر در قواي خود، وا

اي براي ادراك  از طرف ديگر نفس انسان با ادراكات خود متحد است و هر ادراك زمينه
دهند   نشان ميها ايني  همه.  دو با نفس متحدندزيرا كه هربعدي است و با آن متحد است؛ 

  . كامل در مقام ادراك اعتقاد داردكه مالصدرا به يك پيوستگي
ها است و ذهن انسان  ها و پرواز اي از توقف اما در مورد اينكه ادراك انسان مجموعه
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 انسان صدرا نفس ازنظر. شود  كمي پيچيده ميمسألهمراحل ثبات و مراحل حركت دارد 

 شود و وقتي اين ثرات خارجي و ادراكات حسي، مستعد صدور صورت ميأتأثير تتحت
 يك انيمتو اين صورت صادر شده را مي. شود استعداد آماده شد صورت مورد نظر صادر مي

ي ما   جيمز مواجههازنظردر مقابل . انيمماهيت و به تعبير جيمز يك حالت جوهري فكر بد
هاي  يعني هم حالتشود؛  هاي ثابت و گذرا در ذهن مي لتبا محيط خارج موجب ايجاد حا

با اين تفاوت . هاي ثابت گيرد و هم حالت يد و مورد ادراك ما قرار ميآ گذرا به ذهن ما مي
 نامي بگذاريم اما براي هر يك از حالت هاي ثابت انيمتو هاي گذرا نمي كه ما بر روي حالت

  .نام مشخصي وجود دارد
 بر انتو هاي گذرا نيست و يا نمي ال اينجا اين است كه آيا صدرا متوجه اين حالتؤس

هاي  رسد حالت هاي گذرايي را ثابت كرد؟ به نظر مي ي صدرا وجود چنين حالتاساس مبان
با فلسفه جيمز متفاوت  آن اندكي ي صدرا موجود باشد و البته جايگاه گذرا نيز در فلسفه

  .است
بر نظريه صدرا به توجيه پيوستگي كيفي ادراك توان بنا براي توضيح اينكه چگونه مي

سيال ، چيزي است كه با جريان حس. اك تفاوت قائل شويمپرداخت بايد بين حس و ادر
اما ادراك وجود در ارتباط است و مادامي كه انسان زنده است حس او هم برقرار است؛ 

توانيم چيزي را ادراك نمينقش دارد و بدون توجه نفس  آن چيزي است كه توجه نفس در
  .بناميم

 ي وجه كرده و در انتقاد به نظريهنكته جالب توجه اين است كه صدرا به اين مطلب ت
توانند   تجريد دارند چگونه ميي گويد كه كساني كه اعتقاد به نظريه  ميتجريد صريحاً

توضيح دهند كه يك صورت حسي بدون اينكه ادراك شود بتواند بر يك صورت حسي ديگر 
دهد كه صدرا بين صرف مواجهه قواي   اين مطلب نشان مي.)243:ص، 5(منطبق شود

  .ا محسوسات و ادراك آن تفاوت قائل استحسي ب
توان اين  پس از اينكه مشخص شد كه صدرا بين حس و ادراك تفاوت قائل است مي

ي حسي انسان از موجودات خارجي امري است كه  ي ضروري را گرفت كه تجربه نتيجه
 به كامالًاز اين منظر نظريه صدرا و جيمز . شود گاه قطع نمي همواره در جريان است و هيچ

  .شوند هم نزديك مي
طور دائم تحت تأثير  ي مداوم با محيط است درنتيجه به از آنجا كه انسان در مواجهه

 تغييرات نفس و همچنين فيزيك قواي ادراكي هم در حال عيندر. تغييرات محيط است
اين تغييرات همواره هست تا . ها در استعدادات نفس تأثير دارند  اينتمام. م استاجناحال 

 صورت ،در اين صورت. جايي كه استعداد صدور يك صورت ادراكي توسط نفس ايجاد شود
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  .شود نهاد صادر مي آن  نام حالت جوهري ادراك بهانتو مشخصي كه به تعبير جيمز مي

 صدرا و جيمز در اصل پيوستگي تجربه بر هم ي توان گفت كه نظريه با اين تفسير مي
ي پيوسته چگونه به  اما در مورد اينكه از اين تجربه ،منطبق است و هر دو يك نظر را دارند

بر اساس . دهند رسيم اين دو نظريه نتايج متفاوتي به ما مي يك ادراك مشخص و خاص مي
شود توجه  سيال به يك آگاهي مشخص تبديل ميي  نظريه جيمز، مالك اينكه اين تجربه

بل اگرچه كه نظر صدرا را نيز در مقا. نفس به اين جريان و نگاه ثابت به بخشي از آن است
  از اين نظر دور دانست اما در نظريه صدرا توجه نفس لحاظ نشده و يا بهان چندانتو نمي
ي معنا و  تصريح نشده است و در مقابل حصول استعداد و شايستگي براي مشاهدهآن 

  .عنوان عامل ايجاد معنا انتخاب شده است كلي مرتبط با اين تجربه بهمفهوم 
هاي حسي را يكي از عوامل حصول  ه وجه جمع اين است كه توجه به صورتالبت

اما عامل مهمي وجود دارد كه از جمع كردن اين دو نظريه جلوگيري شايستگي بدانيم؛ 
كند كه توضيح دهد كه در  و سعي ميگرايانه دارد  صدرا نگاهي وجودي و واقع. كند مي

تد كه يك مفهوم به ذهن انسان وارد اف جريان حقيقي و وجودي عالم چه اتفاقي مي
خواهد توضيح  اما جيمز به دنبال تعبير واقعي و وجودي از عالم نيست بلكه ميشود؛  مي

است به همين علت . دهد دهد كه در محدوده پديدارهاي ما چگونه تشكيل مفاهيم رخ مي
ي از تجربه، توانيم به راحتي بگوييم نفس با نگاه ثابت به بخش ي جيمز مي كه در فلسفه

گونه بگوييم و بايد آن را به نحوي وجودي  توانيم اين كند اما در صدرا نمي مفهوم را اخذ مي
سازد كه صورت  به همين شكل كه بگوييم اين تجربيات نفس را شايسته مي. تعبير كنيم
  . از عقل فعال دريافت كندادراكي را

  التفاتي بودن ادراك. 4 .5
. شود آليسم مطلق مطرح مي قع در برابر نظريه ايدهنظريه التفاتي بودن جيمز در وا

اشيا همان افكاري هستند . آليسم مطلق، ذهن و متعلّقات آن يك چيز هستند ازنظر ايده«
در اين نظام فكري، هر چه هست در ذهن  .)271:ص ،1:، ج19(» شوند ميانديشيده كه 

 در ذهن ما هست در وراي ذهن توانيم راجع به اينكه آيا نمونه و مشابه آنچه است و ما نمي
  .)همان( و در جهان خارج هم موجود است يا خير نظري داشته باشيم

آليسم افراطي چند  جيمز با اين عقيده مخالف است و براي مخالفت خود با نظريه ايده
 دانيم كه آنچه مورد ادراك من قرار گرفته و  ما ميدليل اول اين است كه: كند دليل ذكر مي

به همين . شناسند كنند و مي شناسم همان چيزي است كه ديگران هم آن را ادراك مي مي
 ،1:، ج19(دليل بايد وراي ذهن و آگاهي من حقيقتي باشد كه مشترك بين اين دو است

ي ديگري هم الزم است كه در اصل  گيري اين استدالل مقدمه  البته براي شكل.)272:ص
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ها با يكديگر  ه فكر و آگاهي شخصي است و آگاهي انساناول توضيح داده شد و آن اينك

  .لذا شباهت بين ادراكات نشان از وجود امري مشترك در وراي آگاهي دارد. تالقي ندارند
گرايي افراطي مخالف  آل ها با نظريه ايده دليل دومي كه جيمز براي اينكه اعتقاد انسان

ز يك واقعيت، اطمينان ما از صدق و هاي ديگر ا است اين است كه ادراكات متعدد انسان
 من يك شبح يا روح را كه هنگامي مثالً. دهد حقيقت داشتن ادراكمان را افزايش مي

اما ؛ گذارم خياالت و اوهام خود ميحساب را به  آن ي اول كنم در مرتبه مشاهده مي
اد من به دهند رفته رفته اعتق  را گزارش مياي  چند نفر ديگر هم چنين مشاهدهكه هنگامي

  .شود بدل ميخيالي و وهمي بودن اين مشاهده به يقين به حقيقت داشتن آن م
گرايي  آل البته جيمز ادعا ندارد كه اين داليل، داليل كافي فلسفي براي رد نظريه ايده

كند كه ادراك انسان  شناسانه ثابت مي گويد كه اين داليل به لحاظ روان افراطي است اما مي
  .اي ادراكات ذهني او داردمتعلّقي در ور

عنوان  شده به ي التفاتي بودن ادراك به نحوي كه توسط جيمز مطرح اگرچه كه ايده
شود و اين   به نحو كامل بيان كرده دانسته مياي از آنچه هوسرل بعداً تعبير ابتدايي و اوليه

ها  بود اما اين فيلسوفاني مدرسي و همچنين برنتانو هم بيان شده   توسط يونانيان،ايده قبالً
خصوص كه طرح اين ديدگاه توسط جيمز در بحث  هكاهد ب از ارزش كار جيمز نمي

گرا چنين ديدگاهي  شناسان تجربه  در شرايطي بوده كه هيچ يك از روانشناسي روان
  .)493:ص، 14 (اند نداشته

اين نظريه سعي شده در  -1:  التفاتي بودن آگاهي در جيمز دو ويژگي مهم داردي نظريه
شخص و يكتايي متعلّق آگاهي توضيح داده شود و مشخص شود كه چرا در تجارب مختلف ت

 التفاتي بودن آگاهي در جيمز -2. ماند و متغير، متعلّق آگاهي ثابت و بدون تغيير باقي مي
 مسيري ثابت به سوي عنوان به صرفاًگر دارد نه اينكه منفعل باشد و انتخاب و فعالحالت 

  .)494:ص، 14 (نظر گرفته شودمتعلّق آگاهي در 
شود؟ التفاتي بودن آگاهي  ي صدرا التفاتي بودن آگاهي چگونه مطرح مي اما در فلسفه

ي وجود ذهني هستند كه  ترين مرتبه ادله در ابتدايي. ي صدرا كامالً روشن است در فلسفه
ضوعشان  موآورند كه بسياري احكام هست كه براي اثبات وجود ذهن، به اين شكل دليل مي

 بايد اين اشيا درنتيجهشيء است  آن اما حكم به شيء مستلزم وجودوجود خارجي ندارد؛ 
طور كه گذشت  همچنين در مورد ادراكات عقلي همان .)24:ص، 5(در ذهن موجود باشند

پردازد كه متعلّق اين  براي اثبات ادراك مفاهيم كلي به اثبات وجود موجودي عقلي مي
  .)208:ص، 5(وجود باشدادراك بايد در آن م

داند و در حكمت  ي آگاهي را موجودات خارجي نمي حال صدرا متعلّق بي واسطه عين در
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 حس اال نه مل عقلي بايد پي به موجودات خارجي ببرند؛ وأصدرايي موجودات خارجي به ت

همانا هر آنچه كه «.  باطن راهي به ادراك مستقيم موجودات خارجي ندارندحسظاهر و نه 
كند، آن را در ذات خود و عالم خود  سان در اين عالم و يا بعد از مرگش مشاهده ميان

  .)225:ص، 5( »كند و عالم او نيز در ذاتش است مشاهده مي
گيري نهايي ما اين است كه در مورد بحث التفاتي بودن آگاهي صدرا و جيمز از  نتيجه

 ه هر دو ادراك را التفاتياين است ك تشابهشان وجه اول. دو حيث باهم مشابه هستند
وجه دوم تشابه اين است كه اطالع از . گردند دانسته و براي مدركات به دنبال متعلّق مي

 شناسانه و صدرا به صورت انجيمز به طريق رو. ندناد عالم ماوراي پديدارها را محال نمي
وجه موجودات  متدر نهايتبنيادي بر اين اعتقادند كه جهان خارجي وجود دارد و آگاهي ما 

  .خارجي است
بودن و حل مشكل ثبات و انتخابي  –در مورد دو ويژگي ياد شده در مورد نظريه جيمز 

ي اين دو ويژگي بين نظريه دو   در فصل بعد بحث خواهد شد و مقايسه-تشخص آگاهي 
  .شود  ميبيانفيلسوف نيز در همان فصل 

  هاي فردي در ادراك نقش تمايالت و گرايش. 5 .5
م فكر ازنظر جيمز اين است كه ذهن انسان هنگام ادراك و مفهوم سازي، ويژگي پنج

ها و تمايالت  آورد بلكه بر اساس گرايش دست نمي ههاي شيء مورد ادراك را ب تمام ويژگي
 بنابراين ادراك يك شيء توسط .)244:ص ،1:، ج19(كند ها را انتخاب مي خود برخي از آن

فعال دارد و نه  در اين ادراك نقش انسان است كه ويژگي اول اين. انسان دو ويژگي دارد
كند كه به   ميانتخاب ادراكي خود فعاليت در اين انسان ويژگي دوم اين است كه منفعل؛ و

  .هاي متعلق ادراك توجه كند كدام ويژگي
در نظريه تشكيل مفاهيم جيمز، بر خالف نظريه سنتي تجريد، اراده و قصد انسان و 

جيمز معتقد است . گذار استسازي تأثير  ذهني انسان در فرايند مفهومهاي همچنين گرايش
اي از اطالعات منفرد و متكثر برگرفته از جزئيات خارجي نيست و  ، مجموعهانسانآگاهي 

. هاي موجود بين اشياي خارجي دانست  ناشي از شباهتصرفاً اين مفاهيم را انتو نمي
ما شروع شده و  است كه از زمان تولد  ها آن بين آگاهي ما مشتمل بر تجارب متعدد و روابط

  .)همان(همچنان ادامه دارد
جيمز تكثر آگاهي و تشكيل مفاهيم و مقوالت را حاصل قصد، تمايل و التفات انسان 

هاي ذاتي جهت انتخاب  دست آوردن يك مفهوم و همچنين تمايالت و گرايش هجهت ب
  .)همان(داند ميهاي خاصي از شيء مورد ادراك  ويژگي
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 ي ثبات ادراك در تجربيات متفاوت مسأله. 6 .5

. ي انسان از يك شيء ثابت همواره در حال تغيير است طور كه گفته شد تجربه همان
ال اين است كه ؤس. فرد استرواني اين تغيير معلول تغييرات شيء خارجي، ذهن و حاالت 

  دست بياوريم؟ هب آن مفهوم مشخص و ثابتي از انيمتو ها چگونه مي با توجه به تفاوت تجربه
ي   ايراد گرفته شده و بيان شود كه دقيقاً مسألهمسألهطرح ي  نحوهممكن است به اين 

شده است و پاسخ    مطرحمسألهادراك همين است و حتي نظريه تجريد هم با علم به اين 
ير و ثابت را تواند اصولي نامتغ ي وجوه تشابه اين تجربيات مي اين است كه ذهن با مشاهد

عنوان مفهوم اين  ها بيابد كه در اين شرايط بدون تغيير باقي مانده است و همين را به در آن
  .كند تجربيات لحاظ مي

به نظر وي شناخت و آگاهي . كند  را ارائه ميمسألهصدرا در نقد نظريه تجريد پاسخ اين 
ر بخواهيم بين دو اگ.  متفاوت استحسي در قواي حسيو مفهوم سازي با حصول صورت 

 يا تفاوت را پيدا كنيم  ما تجربه شده وجوه مشابهتحسي كه در قواي حسيصورت 
 اما وقتي .)243:ص، 5(دست بياوريم هها ب ها را ادراك و مفهومي از آن ناچاريم كه ابتدا آن

ها همان تشكيل مفهوم ذهني  ها است و ادراك صورت حصول مفهوم فرع ادراك صورت
  .تواند صورت بگيرد  گاه اولين ادراك نميها است هيچ آن

اين نوع . كند هاي ذهن انسان استفاده مي جيمز در مورد اشكال ثبات ادراك از گرايش
در نظريه فرضيه .  شباهت دارد)1:ص، 11( نگرش به تشكيل مفاهيم به نظريه فرضيه آزمون

 البته در نظريه فرضيه ؛ كهكنيم كسب ميي ادراكي خود مفهومي  آزمون ما ابتدا از تجربه
 تجارب پيشيني سي داشته و در صورتي كهحدي  آزمون اين مفهوم سازي اوليه بيشتر جنبه

هاي  سپس تجربه. داشته باشيم اين حدس تحت تأثير تجارب پيشين ما قرار خواهد داشت
به تحكيم يا تضعيف اند تو هاي بعدي مي تجربه. نيمز بعدي خود را با اين مفهوم محك مي

  .)2:ص، 11(اين مفهوم منجر شود
اول بحث . دهد ال پاسخ ميؤها در حقيقت به دو س جيمز با مطرح كردن بحث گرايش

هاي  سيال آگاهي و تجربهشود در جريان  به اين معنا كه چگونه مي. ثبات تجربه است
به .  استدوم بحث انتخاب تجربهيد؟ و آ دست مي همتفاوت، مفهوم واحد و بدون تغييري ب

 اين معنا كه چرا ما در يك تجربه از ميان مفاهيم متعددي كه از اين تجربه قابل اقتباس
  يم؟كن ميدريافت است مفهوم خاصي را 
كننده است كه باعث  هاي شخص تجربه اين گرايش. ال يكي استؤپاسخ هر دو س

ل همان مفهوم ي دوم نيز به دنبا ي اول در مورد صندلي، در تجربه شود پس از تجربه مي
مختلفي كه شود از ميان عناصر  است كه باعث ميوي هاي   گرايشنيز همين ؛ واولي بگردد
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  .نظر خود بگردد هاي خاص و مورد لفهؤدنبال م در يك تجربه وجود دارد به

 كه ما در مورد كنيمفرض . كند  ميبيان براي روشن شدن اين مطلب مثالي وا
سازد كه   روشن ميكامالًگوييم  ي اولي كه در اين مورد مي جمله. مكني بحث مي» خودكار«

اما ممكن است جمالت بيان مطالبي در مورد خودكار است؛ مقصود ما از گفتن اين جمله، 
جمالت اين برداشت نشود كه ما  آن  مستقيم اين مطلب را دنبال نكند و ازطور بهبعدي 

اما همين كه جمله اول روشن كرد كه ؛ ستيم در حال سخن گفتن از اين موضوع همستقيماً
دست  هكه از جمالت بعدي بشود كه ادراكي  موضوع بحث ما در اين مورد است، باعث مي

 انيمتو لذا مي. آيد نيز متناسب با اين معنا اتفاق بيفتد و در راستاي اين معنا لحاظ شود مي
  .)24:ص، 18(انيمي بخش جوهري فكر بد در اين مثال موضوع را نشان دهنده

اگر توجه به موضوع . كند يعني موضوع است كه ثبات يك متن را براي ما مشخص مي
هاي نامرتبطي را مشاهده  سخنراني و هر متني وجود نداشته باشد ما جملهدر مورد متن 
شود   ما در تجربه است كه باعث ميانتظار.  چنين است،در مورد ادراك هم. خواهيم كرد

ماست كه باعث انتظار  همين حال عين در. كنيميء خاصي برداشت مفهوم خاصي را از ش
  .هاي آن توجه كنيم  به برخي ويژگيحسيي  شود از يك تجربه مي

گرديم  كه به دنبال كاالي خاصي مي ايم كه هنگامي اين تجربه را بسياري از ما داشته
 مثالً. كنيم مشاهده ميي خود  ها را به اشتباه متناسب با خواسته هاي مغازه ناخودآگاه نوشته

هاي دوردست و حتي نزديك را به اشتباه  جو به دنبال پارچه فروشي، نوشتهو هنگام جست
 بينايي در تشكيل حسروشن است كه . كنيم پارچه و يا الفاظ مرتبط با آن مشاهده مي

شود در فرايند مفهوم سازي و ادراك  اشتباه ميآنچه . كند  اشتباه نميحسيهاي  صورت
  .افتد هاي ذهني، سيستم ادراكي ما به اشتباه مي ه به علت وابستگي به گرايشاست ك

  كند؟ ي ثبات ادراك را حل مي اما صدرا چگونه مسأله
ي مالصدرا ادراك حسي و كسب مفاهيم يك فرايند قانونمند و مشخص است  در فلسفه

ملكات قبلي،  بر اساس انساندر ادراك صدرايي، نفس . شود كه از قواعد خود خارج نمي
ي  درنتيجهاستعداد و قابليتي كه به همراه ها و استعدادهاي خود،  ي وجودي و قابليت سعه

ي حسي با شيء خارجي در او ايجاد شده است اقدام به صدور يك صورت ادراكي  مواجهه
هاي قبلي، حاالت رواني و حتي حاالت جسمي و  از اين منظر، دانسته .)242:ص، 5(كند مي

 اندتو ي است كه از يك طرف ميحد به تأثيراين . گذار استبر نوع ادراك تأثيرفيزيكي 
تواند يك   و از طرف ديگر مي)368:ص، 6(كات شود كلي مانع از ادراك برخي مدرصورت به

  . و تطابق با واقعيت برساندحي وضو ادراك را به نهايت درجه
نفس بدانيم در اين صورت نظريه هاي استعداد  اگر تمايالت فردي را نيز يكي از جنبه
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 يكي از ملكات نفس عنوان به تمايالت فردي چراكه. شوند جيمز و صدرا به هم نزديك مي

شود و تأثير اين تبدالت نفساني در صدور   نوعي استعداد براي نفس تلقي مي وانساني
شاهد اين مدعا . هاي عقلي قطعي است هاي حسي و خيالي و همچنين اخذ صورت صورت

 پس از اخذ معاني از موجودات انسانيگويد نفس  يا ميؤاين است كه صدرا در مورد بحث ر
 در اين تمثل نقش انسان اغراض نفس كند؛ و  متمثل مي اشيا در نفسصورت بهرا  آن عاليه،
ثر است، چيزي ؤبنابر اين در عين اينكه حاالت نفساني انسان در ادراك م. )467:ص، 6(دارد

شود، ارتباطي است كه نفس با موجودات عاليه برقرار  وحدت در ادراكات ميكه سبب ايجاد
دهد، بين ثرات و تجربيات مختلف به انسان ميأصورت كلي كه عقل فعال در اثر ت. كندمي

درست است كه انسان و تجربيات او همواره در حال . بسياري از تجربيات او مشترك است
  .هاي او همواره ثابتندتهتغيير هستند، اما عقل فعال و داش

  
   و جمع بنديگيري نتيجه. 6

 تشكيل ي  آگاهي با نظريهسيال ان جريي شود كه نظريه گذشت روشن مي آنچهاز 
هر دو نظريه در . دهند  ميانمفاهيم مالصدرا دو نگاه مختلف به يك واقعيت را به ما نش

  .ه را حل كنندمشكالت مهم اين نظريكوشند ميگيرند و   تجريد قرار ميي مقابل نظريه
ها و   است و گرايشفعالدر هر دو نظريه بر خالف نظريه سنتي تجريد، ادراك فرايندي 

كارهاي مشابهي در حل  هر دو فيلسوف راه. كند نقش حياتي بازي مي آن حاالت نفس در
دو فيلسوف از هم مباني  تفاوت به خاطرل مهم تشكيل مفاهيم دارند اما اين تشابه يمسا

  .يردگ فاصله مي
  : وجوه مشترك نظريه صدرا و جيمز عبارتند از

 .در هر دو فيلسوف، آگاهي امري شخصي است -1
 امري – كه قبل از تشكيل مفاهيم است –ي انسان از جهان ي اوليهتجربه -2

 .پيوسته و سيال است
يك از  هيچبين ادراكات متعدد انسان پيوستگي كمي و كيفي وجود دارد و  -3

 .د مطلقاً از ادراكات ديگر او جدا باشدتوانادراكات انسان نمي
 .آگاهي، امري التفاتي است و آگاهي انسان، همواره متعلَّقي دارد -4
 .هاي فردي انسان در تشكيل مفاهيم نقش دارندتمايالت و گرايش -5
 .دهدثير قرار نميأتجربيات مختلف، ثبات ادراك و ثبات مفاهيم را تحت ت -6

  :ارتند ازوجوه افتراق نظريه صدرا و جيمز عب
  كه به - حركت جوهري –داند صدرا جريان سيال تغييرات را در جهان خارج مي -1
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وجود و يا عدم اما جيمز در مورد . كند سرايت ميمفهومي تبع آن به ادراك مستقيم و پيش

 .وجود اين جريان سيال در جهان خارج نظري ندارد
اي اصل عليت تبيين پيوستگي ادراك بر اساس مباني صدرا به روشني و بر مبن -2
شود اما در جيمز، بحث گرما و صميميت به عنوان عامل پيوستگي ادراكات معرفي مي
 .شود كه اين مالك، قدري دچار ابهام است مي

هاي انسان از اين طريق در ادراك نهايي نقش دارد در جيمز، تمايالت و گرايش -3
شود و در نتيجه مفاهيم ه ميهاي خاصي از جريان سيال تجربكه منجر به توجه به ويژگي

ثيراتي أهاي نفس انساني از جهت تاما در صدرا، تمايالت و ويژگي. كندمتفاوتي را ايجاد مي
 .شودي قابلي نفس انسان دارد منجر به تغيير در تشكيل مفاهيم ميكه در جنبه

جيمز، ثبات ادراك را بر اساس تمايالت نفس انسان و انتظار او براي دريافت  -4
هاي عقلي ي ثبات صورتكند اما ثبات ادراك در صدرا، نتيجههومي خاص تبيين ميمف

  .شوداست كه از عقل فعال افاضه مي
 نيما متفاوت بدكامالً نظريات اين دو فيلسوف را نيماتو  شده نميبيانبا توجه به مطالب 

هاي  شباهت. اريم يكي را به نفع ديگر كنار بگذنيماتو ي نميان تفاوت مببه خاطرو از طرفي 
ورزند به   متفاوت فلسفه ميكامالًكه در دو مكتب  موجود نيز به قدر كافي دو فيلسوفي را

  .نيما مشابه بد را نسبتاًها آن نظريات نيماهم نزديك كرده كه بتو
نگرد و تفسير وجودي فرايند  ه و وجودي به تشكيل مفاهيم ميانگراي صدرا با نگاهي واقع

به توضيح چگونگي  شناسانه معرفتدر مقابل، جيمز با نگاهي . كند  مينبياذهني ادراك را 
ي وجودي قضيه   پرداخته و به جنبهها آنترتيب و چينش پديدارها و پيدايش مفاهيم از 

  .شود وارد نمي
 را مكمل هم - و نه نظريه به صورت خاص- با احتياط اين دو ديدگاه نيماشايد بتو

 تعمقي شناسي رواني شناخت و  ي نظريات فلسفه براي ارائه كه كنيم و پيشنهاد نيمابد
ل را از هر دو ديدگاه وجودي و پديداري يبدون تعصب بر يك مكتب خاص بهتر است مسا

  .بررسي كرد
  

  ها يادداشت
1. concept formation                                    2. Philosophical Psychology 

3 .,Neil Boltonشناسـي  روانفلـسفي در  مـسائل   و تشكيل مفاهيم ، شناسي فكرانروهاي   نويسنده كتاب 
 .باشد مي

4. Speculative Psychology                               5. William James  
6. Stout                                                             7. Husserl 

8 . Bruce W. Wilshire ي تحليلي  فلسفه ازخاطر انتقاداتي كه هي بو. آمريكايي، دانشگاه راتجرز فيلسوف



51 ....هاي ويليام جيمز و مالصدرا بررسي تطبيقي ديدگاه
 .ي بومي آمريكايي شهرت داردي او به فلسفهداشته و همچنين عالقه

9 .Ash Gobarدانشگاه ترنسيلوانيا  استاد فلسفه. 
10. Speculative Psychology                             11. Pluralistic Phenomenology 

12 .Alfred Schütz هاي پديدارشناسانه و جامعه بطه بين سنتدانشمند استراليايي، مطالعات او در مورد را
  .شناسي است

13. Phenomenology                                         14. The Stream of consciousness 
15. Stream of consciousness                            16. Stream of thought 
17. Train of thought 

18 .George Henry Lewesفيلسوف و نقّاد ادبي، انگليسي .  
19. Substantive                                                  20. Transitive 
21. personal consciousness                                22. Personality of Consciousness 
23. Warmth, Intimacy, Immediacy                    24. transitive part 
25. Time gap                                                      26. Quality gap 
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