
 

 

 

 

 ختیشنامعرفتتحلیل علم حصولی از منظر 
 

  ∗∗مرتضی حاجی حسینی                                    ∗مهدي الجوردي
 

 چکیده
محوریت با ذهن و فاعل شناسا است و  ،ختیشنامعرفتجا که در بعد از آن

بررسی  ،قوام علم حصولی نیز به صورت ذهنی و شیء خارجی است، بر این اساس
ذهن با صورت ذهنی و شیء ي هعلم حصولی در سه بخش رابطي هسانشنافتمعر

ذهن با صورت ذهنی و نسبت ذهن با شیء  يخارجی به شکل توأمان، رابطه
شبح ي هود. با توجه به تقسیم اجمالی علم حصولی به دو نظریشمی خارجی انجام

کل ن دو نظریه به شباال در مورد هر یک از ایي هگانو عینیت ماهوي، تقسیم سه
فتح بابی  ،ختی علم حصولی با نظم فوقشنامعرفتیرد. بررسی گمی مجزا صورت

کیه تبراي انسجام بیشتر مباحث در این زمینه خواهد بود. بر اساس این نظم و با 
 ،اسالمی و همچنین تحلیل عقالنی در بُعد اولي هبر نظریات موجود در فلسف

 روشن ،در بُعد دوم .ودشمی شیء خارجی اثباتناتوانی ذهن در دستیابی به 
از دو قسم علم حصولی (شبح و عینیت  یکهیچي در حکایتگرود که شمی

حصولی در اثبات صدق  عقیم بودن علم ،ماهوي)، ذاتی نیست و در بُعد سوم
 علمي هنظری ختیِشنامعرفتین مشکل ترمهم ،ود. بر این اساسشمی مبرهن

 . رددگمی محسوس تلقیخارجیتصویري از ماهیت جهانيهرائحصولی ناتوانی درا

ي هینظر .4 ؛وجود ذهنیي هنظری .3 ؛سیشنامعرفت.2 ؛حصولیعلم.1 :يکلیدي هاهواژ
 .صدق و کذب .6 ؛ي ذاتیحکایتگر .5 ؛شبح

 

 مقدمه. 1
ماهیت علم بیان  خصوصي مختلف و متفاوتی در هاهدیدگا ،اسالمیي هدر تاریخ فلسف

ي هفخر رازي و نظری ياضافه و ذات اضافهي هه است. از جمله این نظریات به نظریشد
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علم و  يمنزلهها انکار صورت ذهنی بهکه رکن مشترك آن ،اشراقی سهرورديي هاضاف
ین و ترمهمها از ماهیت شناخت، اشاره کرد. اما در مقابل این تلقی وانتمی شناخت است،

صورت  اندهدانان مسلمان آن را پذیرفتاکثر فیلسوفان و منطقکه اي یهترین نظررایج
هاي ذهنی حاضر در نزد حصولی صورت علمِ ،دگاهبودنِ علم است. بر اساس این دیذهنی

 فاعل شناساست. 
وان تمی ختیشنامعرفتختی و شناهستیکم از دو بعد علم حصولی را دستي هنظری  

 کرد:بررسی 
 ،دیگر عبارتبهحوریت با شیء خارجی و جهان خارج است. ختی، مشناهستیدر بعد 

 یرد و سپس بهگمی یعنی وجود شیء خارجی اصل قرار ؛جهان خارج است گاه بحثْعزیمت
ت که ود. مبحث وجود ذهنی جایی اسشمی بررسی لوازم حضور این شیء در ذهن پرداخته

رت ور صولوازم وجودي حض حکماي مسلمان معموالً به اثبات علم حصولی و بررسی آثار و
ان ردازند. حکماي متقدّم مسلمپمی تحت عنوان اشکاالت وجود ذهنی ،ذهنی در نفس

و  اندهختی علم حصولی توجه کردشنامعرفتکمتر به بعد  ،س بودنشانشناهستیسبب به
 ذهنی و الي مباحث وجودهاز الب ،. با وجود ایناندهسرفصل مستقلی را به آن اختصاص نداد

 ،سلمانخّر میی از این بعد را در سخنان آنان یافت. ولی حکماي متاهاهوان رگتمی ،منطقی
اي که در سانهشنامعرفتتحت تأثیر مباحث  ،مانند عالمه طباطبایی و شاگردانش

 . اندهتري به این بعد صورت ذهنی کردزمین صورت گرفته است، توجه جديمغرب
لم جایی که عفاعل شناسا و ذهن آگاه است و از آن ختی، محوریت باشنامعرفتدر بعد 

عاد ، بنابراین اباستحصولی داراي سه طرف صورت ذهنی، فاعل شناسا و شیء خارجی 
 :خواهد بودختی علم حصولی به ترتیب ذیل شنامعرفت
 بتمنظور از این نس ؛جایگاه فاعل شناسا نسبت به صورت ذهنی و شیء خارجی .1

 عبارتبهشناسا در ارزیابی نسبت صورت ذهنی و شیء خارجی است. بررسی امکانات فاعل 
ا بذهنی  واند نسبت صورتتمی بررسی این حقیقت که آیا فاعل شناسا یا همان ذهن ،دیگر

 شان دهد؟شیء خارجی را بدون مانع و سّدي مشاهده کند و حکم به چیستی رابطه
بررسی جایگاه ذهن در  این بعد منظور از ؛جایگاه فاعل شناسا نسبت به صورت ذهنی .2

منظور از  ،دیگر عبارتبهارتباط با صورت ذهنی به هنگام حکایت آن از شیء خارجی است. 
هاي متفاوت به صورت ذهنی با توجه بررسی امکانات فاعل شناسا در هنگام نظر افکندن آن

شتر در . این مسأله بیاستحکایت و داللتگري صورت ذهنی از شیء خارجی ي هبه نحو
مستقل مطرح اي همسأل يمثابهبه ،دوران معاصر مورد توجه قرار گرفته و در برخی از آثار
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) 2حکایت شأنی صورت ذهنی (ي هنظری ،شده است. مصباح یزدي در پاسخ به این پرسش
 . انده) را مطرح کرد3ي ذاتی (ي حکایتگرهو فیاضی نظری

به آن  میزان دسترسی ،دیگر عبارتبهو جایگاه فاعل شناسا نسبت به شیء خارجی . 3
ی این مسأله در حقیقت همان سؤال از صدق و کذب صورت ذهن ؛از طریق صورت ذهنی

 یابی به شیء خارجی است. آن بررسی امکانات ذهن در دستي هاست که الزم
 ررسیبرغم مشابهتی که میان این مسأله و پرسش اول وجود دارد و هر دو در پی به

ر نیز تفاوتی آشکا ،ندافاعل شناسا در دسترسی به شیء خارج از طریق صورت ذهنیامکانات 
و  ذهنی اصل توانایی فاعل شناسا در بررسی ارتباط میان صورت نخستینْ دارند. پرسشِ

ارد و که صورت ذهنی چه هویتی دهد، فارغ از ایندمیشیء خارجی را مورد سؤال قرار 
هوي هویت و چیستی صورت ذهنی (شبح یا عینیت ما پرسش سوم درصدد است با توجه به

بنابراین  مثالً) میزان تطابق و در نتیجه صدق و کذب آن را با شیء خارجی بررسی کند.
 پرسش اول ناظر به صورت ذهنی و شیء خارجی به شکل توأمان است اما پرسش سوم

  دست آورد.هببا آن  بیشتر به شیء خارجی نظر دارد تا بتواند میزان مطابقت صورت ذهنی را
ختی علم شناي معرفتهگاناین نوشتار در پی آن است تا ابعاد سه ،بر اساس مقدّمات باال

ی بررس ،خصوص با توجه به آراي حکماي متأخّر مسلمانبه ،اسالمیي هحصولی را در فلسف
ختی علم شناتمعرفتر به ابعاد بابی براي رویکرد منسجمرود این بررسی فتحد. انتظار میکن

 حصولی باشد.
 

 علم حصولیي هتقسیم دوگان .2
نگی ید نحوه و چگوآمی ین سؤالی که پدیدترمهماولین و  ،علم حصولیي هبا قبول نظری

 ،دیگر عبارتبهمعلوم است.  يمثابهعلم با شیء خارجی به يمثابهارتباط صورت ذهنی به
ها مواجه نآات جهان خارج با عین خارجی وقتی پذیرفتیم در هنگام علم به اشیاء و موجود

 ودشمی ود، اولین سؤالی که طرحشمی ها در نزد ذهن حاضرنیستیم بلکه صورتی از آن
 ماالً اج ،است. در پاسخ به این پرسش نگی ارتباط این صور با جهان خارجنحوه و چگو

 هنظری این دو . البتهاندهشبح و عینیت ماهوي را مطرح کردي هحکماي مسلمان دو نظری
ین رجی عت ذهنی در ارتباط با شیء خااچون یا تصور ،اشندبمی مبتنی بر فرض عقلی نیز

  عینیت ماهوي).ي هشبح و اقسامش) یا عین آن هستند (نظریي هآن نیستند (نظری
اح معتقد به اشبي هدر دو دست ،قائلین به شبح بر اساس تقسیم عالمه طباطبایی

 یرند.گمی محاکی قرارمحاکی و اشباح غیر
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ن ها در ذههنگام علم به اشیاء، اشباح محاکی آن« ،بر اساس دیدگاه اشباح محاکی 
، 7» (هارغم مباینت ماهوي آنود، همانند حکایت تمثال از صاحب تمثال علیشمی موجود

 ،5اند (دمی این قول را منسوب به قدماء ،اسفاراش بر حکیم سبزواري در تعلیقه .)46: ص
: ج، 6ند (کمی ) و در شرح منظومه آن را منسوب به جمعی از حکما قلمداد314، ص: 1: ج
 ،ارکشاه، ابن مبحکمه العینشهید مطهري پیدایش قول به شبح را به شارح  .)131 ، ص:2

 ه است] نسبت دادحکمه العیندر شرح کالم کاتبی [مصنف کتاب  ،مشهور به میرك بخاري
این  براي توجیه ،قق الهیجی ضمن انتساب این قول به قدمامح .)179، ص: 3: ج ،11(

ویم درست آن است که قائل ش«وید: گمی عینیت ماهويي هدیدگاه و بازگشتش به نظری
شود، ها ظاهر نمیماهیات اشیاء در ذهن وقتی آثار و احکام خاص ماهیت [خارجی] از آن

ارد و را ند که شبح شیء اثر آن شیءآندلیل به ،اندهها لفظ شبح اطالق کردگذشتگان بر آن
  .)52 - 51: ، صص8» (اندهها معتقد به حصول اشباح اشیاء در ذهن شددرنتیجه آن

شبح ي هوان تقریري عریان از نظریتمی حکایت شأنی را در روزگار معاصري هنظری
یگر یز دچ براي انتقال از چیزي (صورت ذهنی) به« ،محاکات دانست. بر اساس این دیدگاه

ن دو آانتقال وجود داشته باشند و بین  است که دو طرفِ ضروري(مثالً گل محمدي)، 
 برقرار شود.اي هرابط

بلکه  ،ت نیستساز انتقال به معناي حکایزمینه ايیابیم که هر رابطهمیدر گام بعدي، در
 مشابهت وجود داشته باشد تا انتقال و حکایت صورت پذیرد.ي هباید رابط

نچه آساس ا ساز انتقال باشد؟ پاسخ منفی است. برواند زمینهتمی آیا هر مشابهتی اما
ر، و امابد که بین دیمی یابد، انتقال صرفاً در صورتی تحقّقنفس به علم حضوري درمی

 بودن گلو خارجی ي صورت ذهنیي حکایتگرهکه اگر از نحواي هگونمشابهت تام باشد؛ به
 هم منطبق باشند. آن دو بر کنیم، پوشیچشم محمدي

، 2» (ی استشابهت تام بین حاکی و محکمالك انتقال از حاکی به محکی، م...« بنابراین
 .)17-16: صص

که راچ ،از سوي عالمه طباطبایی استاي یهمحاکی صرفاً فرضاشباح غیري هنظری گویا
ص:  ،1: ج ،4» (اسالمی کسی از این نظریه... طرفداري نکرده استي هدر میان فالسف«

آن  تی ازبر مبناي این نظریه، صورت ذهنی کامًال مباین شیء خارجی است و حکای .)270
خللی در  جایی که این خطا منظّم است،اما از آن ،ندارد و مبناي آن بر خطاي نفس است

 بزس ر آنچهرا ب یند و آثار قرمزيبمی شود. مثًال انسان همیشه قرمز را سبززندگی ایجاد نمی
 .)46: ص ،7ند (کمی مترتّب یندبمی
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اء ه اشیعینیت ماهوي یا وجود ذهنی معتقدند که به هنگام علم بي هقائلین به نظری
 مراد از صورت«ود. در نتیجه شمی خارجی، عین ماهیت شیء خارجی در ذهن موجود

ر دو ست ذهنی، صورت مساوي با صورت مدرَکی است که با آن در ماهیت هو هو و یکسان ا
فس که نعلم عبارت است از صورت موجود در «تعبیر مالصدرا و به .»اشدبمی عدد مغایر

از  اشد که موجود به وجودي غیربمی ماهیت شیء مطابق معلوم است و مراد از صورت
 ودش موجطور که در آینه صورت انسان به وجود ظّلی و غیر اصلیهمان ؛وجود خارجی است

  .)101: ، ص14» (ودشمی
هنی و ذآن یعنی ذهن و صورت  يگانهکه میان اجزاء سهاي هعلم حصولی از حیث رابط

 ردازیم.پمی هاشیء خارجی برقرار است، لوازمی دارد که در ادامه به بررسی آن
 

 ذهن با صورت ذهنی و شیء خارجیي هبررسی رابط .3
 جزء دارد: معرفتی انسان سه طرف وي همنظوم ،علم حصولیي هبر اساس نظری 
 ؛فاعل شناسا یا ذهن .1
 ؛ندهست ند و تنها دارایی فاعل شناسااواسطهصور ذهنی که معلوم بی .2
یم و دسترسی مستق گونههیچند و فاعل شناسا اکه معلوم بالعرض ،اشیاء خارجی .3

 ها ندارد. به آناي هواسطبی
 وبردن فاعل شناسا پیي هنحوه و شیو یردگمی پرسش بنیادینی که شکل ،بر این مبنا

و که هر دچرا ،است یبنیادین ذهنی و شیء خارجی است. این پرسش ذهن به ارتباط صورت
رست دمدّعی پاسخگویی  ،شبح و عینیت ماهويي هعلم حصولی، یعنی نظریي هنظری قسمِ

 این ابند. امایمی ند و در حقیقت هویت خود را در گرو پاسخ به این پرسشابه این پرسش
صورت ذهنی و ي هرابطي هپرسش با چالشی الینحل مواجه است، زیرا براي جواب به نحو

که در حالی در ،داشته باشیمهی شیء خارجی، ضرورتًا باید به هر دو طرف رابطه علم و آگا
 یت ذهنواسطه معلوم است، صورکه به شکل مستقیم و بی ،تنها دارایی ذهن ،علم حصولی

هنی همین صورت ذي هواسطهی فاعل شناسا و ذهن از امر خارجی بهآگاي هاشد و همبمی
ود و فرض بر این است که فاعل شناسا هیچ دسترسی مستقیمی به شیء شمی حاصل

ن براي پاسخ به ای ،صورت ذهنی ندارد. در حقیقتي هطرف مقایس يمثابهخارجی به
 و حکم به چگونگیذهن باید به وراي صورت ذهنی و شیء خارجی صعود کند  ،پرسش

 که ذهن اسیر و دربند صورت ذهنی است. در حالی ،ها دهدآني هرابط
جا که از تا آن ،اسالمیي هکه در طول تاریخ فلسف یستعجیب ن ،بست باالبا توجه به بن

استداللی  گونههیچ شبح و وجود ذهنیي هآید، طرفداران هر کدام از دو نظریظاهر امر برمی
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ي هرقیب و به خصوص رد نظریي هو صرفًا با رد نظری اندهعاي خود اقامه نکردبر اثبات اد
. سخن شهید مطهري مؤیّد این قضیه است: اندهاضافی علم، در پی اثبات دیدگاه خود بود

اضافه مطرح شده؛ ي هکه در اثبات وجود ذهنی مطرح شده، بیشتر براي نفی نظریاي هادل«
صرف نسبت میان  ست که چیزي در ذهن وجود دارد و علمْیعنی فقط براي اثبات این ا

با آنچه  که آنچه در ذهن استعالم و معلوم نیست، اما اثبات ادعاي فیلسوفان مبنی بر این
 ، ص:2: ج، 10» (مسلم فرض شده است ،ز طرف فیلسوفانا در خارج است مطابقت دارد

ذهن و عین از ي هرابط وصخصاین در حالی است که هر گونه نفی و اثباتی در  .)341
واسطه در گاه بیکه هیچ ،یابی به ضلع سوم رابطه استطرف فاعل شناسا، محتاج دست

ي هکه هویت علم و معرفت منحصر به دیدگاه اضافی (با همدسترس نیست. ضمن این
انواعش) و صورت ذهنی (با اقسام مختلفش) نیست تا با رد یکی، فرض دیگر منطقاً ثابت 

 شود. 
دسترسی به جهان خارج و محسوس موجب  نبودِجاست که حایز اهمیت ایني هنکت

لم ین عاااش شکاکیت در وجود شود و یا حتی الزمهنفی و انکار اصل وجود این عالم نمی
ان فرض جه یکی از مقومات علم حصولی ،طور که گفته شدهمان ،دیگر عبارتبه. یستن

ت، پذیر نیسبه این جهان بر اساس این نظریه امکاناما چون دسترسی مستقیم  ،خارج است
 قطعی واند اظهارنظرتنمی گاه در مورد ماهیت و چیستی جهان محسوس بر این مبناهیچ

ء ین شیعتقسیم تصورات در ارتباط با جهان خارج به  ،کند. البته بر مبناي فرض عقلی
شبه و ي هدن (نظریعینیت ماهوي) و یا عین شیء خارجی نبوي هخارجی بودن (نظری

ث مبح اما در ،واند به ماهیت جهان خارج حکم کندتمی ،اقسامش) و رد یکی از این دو
وي روشن خواهد شد که هر د ،فاعل شناسا و شیء خارجی (مبحث صدق و کذب)ي هرابط

ز اگشایی اي رازعلم حصولی بري هند. بنابراین تنها راه نظریااین نظریات با مشکالتی مواجه
 هیت جهان محسوس، حل آن مشکالت است. ما

 
 فاعل شناسا و صورت ذهنیي هرابط .4

ارتباط ذهن و صورت ذهنی است. از این  ختی علم حصولیشنامعرفتدومین وجه 
ي صورت ذهنی از شیء ي حکایتگرهها و امکانات فاعل شناسا در برابر نحوقابلیت ،حیث

یابی ذهن به شیء ناظر به توانایی دست یرد. این امکاناتگمی خارجی مورد بحث قرار
علم ي هوقتی در وجه نخست دانستیم که ذهن اساساً در نظری ،دیگر عبارتبهخارجی است. 

به دنبال آنیم تا امکانات  ،حصولی محصور و زندانی صورت ذهنی است، حال در این وجه
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از شیء خارجی ي حکایت صورت ذهنی هاهذهن در مواجه با شیء خارجی را بر اساس گون
 دریابیم. 
سی برر اهي را بر اساس هریک از آنحکایتگرجا که علم حصولی دو تقریر دارد، از آن

 .کنیممی
 شبحي هي صورت ذهنی در نظریحکایتگر .1. 4

همانندي و  صرفِشبح، صورت ذهنی داراي هویتی مستقل است و بهي هدر نظری
 ،هد. بر این اساسدمیند و نشانش کمی یتاز آن حکا ،مشابهتی که با شیء خارجی دارد

 صورت ذهنی داراي دو وجه و حیثیت متمایز است:
ر دساً که داراي هویتی متفاوت و جداي از شیء خارجی است و اسا یمستقل امر )الف

وي ش صرفًا از راوان آن را موجودي خارجی قلمداد کرد که ذهنی نامیدنتمی این حالت
ء ذهن و صورت ذهنی در برابر شی ،حکماي مسلماني هعقیدبر تسامح است. چون بنا

صورت  ،ند. در واقعکمی با آن و در نتیجه نشانگري از آن معنا پیداي هخارجی و در مقایس
لنحو و هذا ا«فهم و معلومیت شیء خارجی باشد، ي ههنگامی ذهنی است که واسط ذهنی

در  .)45: ص ،7» (علمنا بماهیّات األشیاءمن الوجود هو الّذي نسمّیه: الوجود الذهنی، و هو 
ي هذهن قو«وان آن را امري خارجی و متمایز از شیء خارجی دانست. تمی ،صورت غیر این

که راچ ،نفس براي کسب علوم ناموجود در آن است و وجود ذهنی غیر از وجود ذهن است
 ود و ازشمی موجود نفسه از امور خارجی است و آنچه در آن مطابق وجود خارجیذهن فی

 .)15 ، ص:3: ج، 12» (وجود ذهنی است ندکمی خارج حکایت
 لستدالاوقتی مستشکل براي رد این نظریه  ،در مباحث مربوط به اشکاالت وجود ذهنی

 یعنی در نتیجه در عقل بودن ،ند که چون عقل و ذهن از موجودات جهان خارج استکمی
، 1ن (یه ایدِ خارجی هم خارجی است و اشکاالتی شبکه موجودِ در موجودر خارج بودن، چرا

ن هاي حکماي مسلمان توجه به ایاصلی پاسخي ه) هست305 ، ص:1: ج، 12و  140: ص
ز ت و انکته است که صورت ذهنی از حیث قیاسش با جهان خارج، ذهنی و جوهر و کلی اس

گانه و از هقوالت نُکیفی نفسانی و عرض است، بنابراین جزء م ،باب قیامش به ذهن و نفس
 ود.شمی جمله موجودات جهان خارج تلقی

هد. دمیموجود عینی است و آن را نشان  حکایتگرسبب شباهتی از آن لحاظ که به )ب
ذهن عبارت است از انعکاس عالم بیرون «آن را باید صورت ذهنی و علم نامید.  ،از این حیث

علم و آگاهی. آگاهی از آن جهت که با  دیگر: ذهن یعنی عبارتبهدر ظرف ادراك انسان. 
ود. پس شمی بیرون هست ذهن نامیده حکایتگرود و از آن جهت که شمی بیرون مقایسه

ود. و لهذا شمی ذهن نامیده بیرون هست حکایتگرذهن یعنی علم و علم هم از آن جهت که 
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، 10» (ستند، خودش یک عین اکمی هر علمی، قطع نظر از آن جهت که از بیرون حکایت
ي عارض صورت ذهنی است نه عین و ذات آن، حکایتگر ،در این حالت .)389، ص: 2: ج
آن  ،در قیاس با موجود خارجی ،رغم هویت مستقلی که داردبهصورت ذهنی  ،دیگر عبارتبه

بلکه امري عرضی  ،گري ذاتی آن نیستند، پس داللتکمی هد و حکایتشدمیرا نشان 
 ود. شمی متصف به آن ،ء خارجیاست که در قیاس با شی

ي هدر حقیقت چون فاعل شناسا در فرض شبح قادر است صورت ذهنی را از دو زاوی
بر این  ماید.ناحکام متفاوتی بر آن حمل  ،واند متناسب با این زوایاتمی متفاوت نظر کند،

سیاري س باکه اس ،بودن و انواع اعتبارات ماهیتکلیت، جزئیت، معقول اولی و ثانی ،اساس
ت ي صورحکایتگرشباهت و ي ههند، ذهن از جنبدمیدیگر از مباحث فلسفی را تشکیل 

ث یعنی صورت ذهنی از آن حی ؛بودن آنخارجیي هسازد نه از جنبذهنی معروضش می
 ود که شبیه و مثال شیء خارجی است. شمی متصف به صفات ذهنی مختلف

 نیت ماهويعیي هي صورت ذهنی در نظریحکایتگر .2. 4
وارد  عینیت ماهويي هکه بر نظری ،الت موسوم به وجود ذهنیامالصدرا در پاسخ به اشک

واند پرده تمی خوبیاست. این نظریه به کرده تفاوت حملین استفادهي هشده است، از نظری
اه س دیدگعینیت ماهوي بردارد. بر اساي هاز ارتباط فاعل شناسا و صورت ذهنی در نظری

ایع شحمل شیء بر شیء و اتحادش با آن به دو شکل متصور است، یکی «ملین، تفاوت ح
 ضوع وکه حمل متعارف نامیده شده است و عبارت است از صرف اتحاد وجودي مو ،صناعی
که وم آنکه بازگشتش به این است که موضوع از افراد مفهوم محمول است... و د ،محمول

ن از تغایر میااي هکه گونالبته بعد از آن ؛باشد موضوع عیناً نفس ماهیت محمول و مفهومش
صص:  ،1 :، ج12» (ودشمی حمل ذاتی اولی نامیده گونه حمل]آن دو مشاهده شد...[این

چ تحت هی ،در نتیجه طبایع کلی عقلی از حیث کلیتشان .)28: ، ص13و  293 - 292
وند: شیم کیف مندرجي هتحت مقول ،د و از حیث وجودشان در نفسنگیرقرار نمیاي همقول

حیث  و من فالطبایع الکلیّه العقلیه من حیث کلّیتها التدخل تحت مقوله من المقوالت«
  .)31: ، ص13» (وجودها فی النفس تدخل تحت مقوله الکیف

از حیثیات  ،صورت ذهنیعینیت ماهوي نیز فاعل شناسا قادر است بهي هپس در نظری
واند تمی صفات متفاوتی را بر آن حمل نماید. حتی ،مختلف نظر افکند و بر اساس آن

که معقول و علم است، دوباره به حمل اولی و شایع نظر کند  ،صورت ذهنی را به حمل اولی
 ،صفاتی مانند کلیت و معقول اولی و ثانی منطقی بر آن بار کند. در نتیجه ،و در حمل شایع

د، نه به حمل شایع و نه به حمل نااین صفات محمول بر صورت ذهنی به حمل اولی شایع



 شناختیتحلیل علم حصولی از منظر معرفت

 
 

143 

موضوع کیف نفسانی و خارجی بودن  اولی اولی. چون در حمل شایع صورت ذهنی صرفاً 
  بودن است.موضوع علم و معقول است و در حمل اولی اولی صرفاً

آن  ي صورت ذهنی از خارج ذاتیحکایتگر ،عینیت ماهويي هدر نظری ،بر این اساس
 کند و نگاه وانست از حیثیات مختلف به آنتنمی ود، فاعل شناساچون اگر ذاتی آن ب ،نیست

ن آیء از جایی که ذاتی شاز آن ،دیگر عبارتبهآن را موضوع محموالت مختلف قرار دهد. 
 ي از خارج است،حکایتگرجداشدنی نیست، وقتی قائل شویم که ذات صورت ذهنی 

ودي آن را به حمل شایع موجي را از آن منفک کنیم و حکایتگروانیم این صفت تنمی
 خارجی و کیف نفسانی بدانیم. 

ود شیم ها برداشتعباراتی که در برخی از آثار معاصرین آمده است و از آن ،در نتیجه
ا ذهنی لمّأنّ الوجود ال«نیستند:  پذیرفتنی اننددمیي را ذاتی صورت ذهنی حکایتگرکه 

  .)50: ص ،7» (لما وراءه کان لذاته مقیساً الی الخارج کان بذاته حاکیاً
 

 بررسی صدق و کذب علم حصولی .5
 عبارتبهفاعل شناسا با شیء خارجی و ي هرابط ختی علم حصولیشنامعرفتبعد سوم 

کذب  ومیزان دسترسی و ارتباط فاعل شناسا با شیء خارجی براي ارزیابی صدق  ،دیگر
اش هگاناساس تقسیمات دوعلم حصولی را بر ي هاین جنب ،صورت ذهنی است. در ادامه

 نیم.کمی واکاوي
 شبحي هصدق و کذب در نظری. 1. 5

ه ی مواجشبح و وجود ذهنی با اشکاالتي ههر دو نظری رسداز بعد سوم نیز به نظر می
 است. 

ز ارد. ادشبح از این حیث ي ههایی بر ردّ هر دو شقّ نظریعالمه طباطبایی استدالل
لو : «مردود است اش تناقض استکه الزمهدلیل آنمحاکی بهرشبح غیي هنظری ،دیدگاه وي

ن کّل إنّ کوضه، فکان کلّ علٍم مخطئاً فی الکشف عمّا وراه لزمت السفسطه و ادّي إلی المناق
ن هو کو وقیضه علٍم مخطئاً یستوجب أیضاً کون هذا العلم بالکلّیه مخطئاً فیکذب، فیصدق ن

، »علوم انسان خطا استي ههم«اگر بگوییم  ،ر این اساسب .)47: ص ،7» (بعض العلم مصیباً
حیح صکه برخی از علوم انسان پس خود همین گزاره هم خطا است و در نتیجه نقیض آن

 صادق است. است
رسد این استدالل چندان صحیح نباشد، چون مدعی شبح محاکات مدعی نظر میاما به 
مستقیم و ماهوي با ي هعلومی که در رابطبودن تمام علوم انسان نیست، بلکه صرفًا خطا

عقلی ي هگاناز میان مفاهیم سه ،دیگر عبارتبهند. کمی ند را خطا تلقیااشیاء خارجی
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بودن دو قسم اند و تصریحی بر خطادمیماهوي و فلسفی و منطقی، تنها قسم اول را خطا 
وع مفهوم وجود ندارد. دیگر ندارد. هیچ دلیلی هم بر تالزم صدق و کذبی میان این سه ن

اما دلیلی وجود ندارد که مفهوم  ،واند همیشه خطا باشدتمی تصور ما از قرمزي و انسان
از این تصورات نادرست است، خطا باشد. چون ي هگرفتکه نشأت ،فلسفی علیت یا وجود هم

 ند. یا مثالً تقسیم تصورات به جنس و فصل در مفاهیمااین مفاهیم عام و غیر ماهوي
 ارتباطی با تصور صحیح انسان و یا اسب ندارد. ،منطقی

ی محاکات این است که وقتشبح غیري هختی در ردً نظریشنامعرفتین دلیل ترمهم
ن آنها وان ارتباطی میاتمی ربط به شیء خارجی باشد، آنگاه چگونهصورتی ذهنی کامًال بی

ا رتبط بن است و صورت دیگر ممرتبط با انسا برقرار ساخت و مثالً گفت که فالن صورت
ی ئیبر هیچ ش ،حالی صادق و در عینئهر صورتی بر هر شی ،یطیاخداوند؟ در چنین شر

که فرض کرده نیست در حالی که اساساً صورت ذهنی علمصادق نیست و این یعنی این
یء میان صورت ذهنی و ش ،چند اندكهر ،ناچار باید شباهتیعلم است. پس به بودیم

شبح محاکات ي همحاکات به نظریشبح غیري هنظری ،قرار داد که در این صورتخارجی 
 گردد. برمی

بر اساس  دو استدالل اقامه کرده است. ،شبح محاکاتي هعالمه طباطبایی در رّد نظری
هل جبه  ،نچون علوم انسان بر طبق آ ،قبول این نظریه سفسطه استي هالزم ،هایکی از آن

بت نسبت صورت ذهنی به شیء خارجی، نس ،شبحي هه بر مبناي نظریکچرا ،گرددبرمی
شود و ها برقرار نمیتمثال به صاحب تمثال خواهد بود و در نتیجه عینیت ماهوي میان آن

  .)47: ص ،7( این یعنی سفسطه و جهل
 دراكچرا که فرض کرده است علم یعنی ا ،نمایداین استدالل نیز چندان درست نمی

ست که ادعایی این صرفاً ا ،کهو هر ادراکی غیر آن مساوي با جهل است. در حالیعینِ واقع 
 ماند. نشده باقی میاثبات

اش علم شبح آن است که الزمهي هعالمه بر نظریي هترین ردّیین و درستترمهماما 
وانیم بدون صورت ذهنی به تنمی ایمکه فرض کردهدر حالی ،واسطه به جهان خارج استبی

أنّ فعلیّه االنتقال من الحاکی الی المحکّی یتوقّف «شیء خارجی دسترسی داشته باشیم. 
نظر به .)47: ص ،7» (علی سبق علم بالمحکیّ و المفروض توقّف العلم بالمحکیّ علی الحکایه

ي هشبح است. نظریي هختی بر علیه نظریشنامعرفترسد این استدالل بهترین دلیل می
و مقداري از شباهت است.  دلیل اندازهط صورت ذهنی با شیء خارجی بهشبح مدّعی ارتبا

در  ،هیچ راهی براي تعیین مقدار این شباهت جزء دسترسی به مشبهٌ به وجود ندارد
 ،دیگر عبارتبههمین صورت ذهنی است.  شده است تنها راه ارتباطی با آن که فرضحالی
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ود که شمی گونه به شیء خارجی منتقلح همانانسان از شب حکایتگر ،اشباحي هبر نظریبنا
ود که توجه کنیم انسان شمی از عکس به صاحب عکس. اما بطالن این سخن وقتی آشکار

ود که قبل از علم به عکس، علم به شمی هنگامی از عکس به صاحب عکس منتقل فقط
ابه هم چند مشال از یکی به دیگري محال است؛ هرال انتقصاحب عکس داشته باشد و اِ

علم به محکی و صاحب عکس خود متوقف بر این است که بین آن  ،باشند. از طرف دیگر
حال اگر خود حکایت بر تحقق حکایت  ،علم و محکی حکایت و مطابقتی وجود داشته باشد

ید که آمی بین صور ذهنی ما و بین صاحب عکس و محکی متوقف باشد، دور صریح الزم
 .)43 - 41 ، صص:2: ج، 9( باطل است

اصول  وضوح و روشنی نبودِشبح وارد آوریم ي هوانیم بر نظریتمی اشکال دیگري که
تی راستی معناي شباهت میان صورت ذهنی و شیء خارجی چیست؟ وقاساسی آن است. به

سبب به ها روشن است. دو برادر را مثالً معناي شباهت میان آن ،دو شیء خارجی باشند
ه ببودن صورت ذهنی اما آیا شبیه ،وییمگمی شبیه وست یکسانداشتن چشم و قد و رنگ پ

 بیه وشیء خارجی نیز به همین سبب است؟ اساساً چه معناي محصلی دارد که بگوییم ش
طق ان ناود؟ حقیقتاً شبیه ماهیت حیوشمی مثل ماهیت مثًال حیوان ناطق در ذهن موجود

رسد ود؟ به نظر میشمی دچه چیزي است؟ شبیه آتش سوزان چه چیزي در ذهن موجو
ه ائلین بکم قبلکه حتی معناي روشنی نیز ندارند. دست ،این سؤاالت نه تنها جوابی ندارند

 . اندهها را مطرح نکرده و در نتیجه پاسخی هم ارائه ندادشبح آن
 عینیت ماهويي هصدق و کذب در نظری .2. 5

آن براي  نداشتن کارایی ،کذبینیت ماهوي از حیث صدق و عي هین اشکال نظریترمهم
به هنگام علم انسان به اشیاء  ،توجیه جهل و خطا و اشتباه است. بر اساس این نظریه

مطابق با شیء  ،صورتی که از نظر ماهوي ؛ودشمی ها در نزد ذهن حاضرخارجی، صورت آن
ي هقولخارجی است و عین آن است اما با این تفاوت که آثار شیء خارجی را ندارد و تحت م

مندرج شود باید دو امر صورت اي هکه موجودي تحت مقولبراي آن«زیرا  ،آن مندرج نیست
گونه که همان ،خوذ در حقیقت آن موجود باشدأکه مفهوم آن مقوله مپذیرد، نخست آن

پس در آن این مفهومات به  ،کم متصل قارّ منقسم در دو جهت است ود سطحْشمی گفته
که بر آن موجود اثرش مترتّب شود در حد، اخذ شده است و دوم آن شکل اعتبار اجزاء حد

 ،اعتبار اتصالشقابل انقسام و مساوات باشد و به ،اعتبار کمیتش[مثال سطح] به و در نتیجه
اعتبار قرارش داراي اجزاء مجتمع در داراي اجزاء مفروض مشترك در حدود باشد و به

مفهوم شیء خارجی است بدون آثار  صورت ذهنیبنابراین  .)296 ، ص:1: ج، 12» (وجود
آن. در نتیجه وقتی به انسان علم داریم، مفهوم و حقیقت آن در نزد ذهن حاضر است و بر 
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اما روشن است که  ،ابهام و کاستی در فهم آن داشته باشد گونههیچذهن نباید  ،این اساس
بی به آن جز با تأمّالت حقیقت و چیستی انسان و سایر اشیاء جزء اموري است که دستیا

 پذیر نیست. شدید عقلی امکان
 

 گیرينتیجه. 6
ن رغم شهرت و محبوبیتش در میابهعلم حصولی ي هاین بررسی نشان داد که نظری

ه بروست که احتیاج هبا مشکالت و ابهاماتی روب ،ختیشنامعرفتاز حیث  ،حکماي مسلمان
 که:پردازي دارند، از جمله اینتبیین و نظریه

ا رارجی صورت ذهنی و شیء خي هظاهراً هیچ راهی براي ذهن نیست تا بتواند رابط .1
 بررسی کند. 

، اما ي ذاتی صورت ذهنی در آثار حکماي معاصرحکایتگررغم عبارات دالّ بر به .2
 شبح و عینیت ماهوي، به شکلي هي در هر دو شقّ علم حصولی یعنی نظریحکایتگر

در  شبح، شباهت وي هباشد. مبناي حکایت صورت ذهنی در نظریعرضی است و ذاتی نمی
 هاست. عینیت ماهوي، حیثیات مختلف صورت ذهنی بر اساس تمایز حملي هنظری

 چون ،نداهر دو قسم شبح و عینیت ماهوي ناتوان از اثبات صدق صورت ذهنی .3
 ارتباط صحیح با شیء خارجی را تبیین کنند. ي هوانند نحوتنمی

هان جعلم حصولی عدم دسترسی به ي هین چالش نظریترمهموان گفت که تمی ابراینبن
این  خارجی محسوس و ناتوانی اقسام این نظریه در حل مشکالت این دسترسی است. بر

اي فهم باید راهی بر ،ختیشنامعرفتهاي بستعلم حصولی براي رهایی خود از بن ،اساس
دم بر ع جا که این نظریه اساس خود را. ولی از آنماهیت جهان محسوس خارجی پیدا کند

 نماید. دشوار می حل چنین مشکلی دسترسی مستقیم به این عالم قرار داده است،
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