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مسئلة حکایتگری معلومات ذهنی از جهان خارجی و کیفیت آن ،از موضوعات اساسی در
فلسفة اسالمیبهشمارمیرود .یکی از نظریههایی که در باب این حکایتگری بیان شده است
نظریة شبح نام دارد که بر اساس آن تنها شبح و تصویری از شیء خارجی به ذهن میآید.
این نظریه در میان حکیمان مسلمان طراز اول طرفداری نداشته و برخی از معاصران آن را نقد
کردهاند .ادعای نگارندگان دراین نوشتاراین است که صرف نظر از مسئلة معقولیت و عدم
معقولیت نظریة شبح ،که خود بحثی مستقل را میطلبد ،استداللهای مخالفان در رد این
نظریه ،آن گونه که خودِ مخالفان پنداشتهاند ،چندان هم موجه به نظر نمیرسد.
کلیـدواژههــا :وجود ذهنی ،ماهیت ،شبح ،سفسطه ،دور ،واقعیت.
طرح مسئله

پس از خواجه نصیرالدین طوسی و به تبع او ،در کتب حکیمان ،مسئلهای با عنوان وجود ذهنی
ابداع شد( خواجه طوسی ،ص .)106آنها کوشیدند ذیل این مسئله نظریات مختلف در باب
کیفیت علم و ادراک و نسبت آن با جهان خارج را بیان کنند .یکی از نظریات مطرح در مبحث
وجود ذهنی نظریة شبح نام دارد .نظریة شبح ،نظریهای در باب تبیین کیفیت شناخت انسان از عالم
محسوس است .از زمان طرح این نظریه ذیل مسئلة وجود ذهنی ،اکثر قریب به اتفاق
صاحبنظران فلسفة اسالمی ،نظریة شبح را چندان موجه ندانسته و سعی در نشان دادن بطالن آن
نمودهاند(الهیجی ،1388 ،ص53؛ سبزواری ،ج ،2ص131؛ مصباح یزدی ،1376،ج ،2ص.)41



عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دانش آموخته فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

baharnezhad@sbu.ac.ir
o.mirhoseini.o@gmail.com

فصلنامة علمی – پژوهشی آينة معرفت ،سال شانزدهم ،شمارة چهل و هشتم ،پايیز 95
__________________________________________________________________________________________

عالوه بر استداللهای مستقیمیکه آنها در رد نظریة شبح اقامه کردهاند ،کوشیدهاند در بازخوانی
آراء متقدمانی نظیر فارابی ،ابنسینا و شیخ اشراق ،خالف ادعای نظریة شبح را استنباط کنند.
چنانکه عبدالرزاق الهیجی در گوهر مراد مینویسد:
 ...مراد از صورت چیزی باشد از شیئی که به عینه آن نباشد ،اما موافق آن شیء باشد ،چون
صورت شخص در آینه و صورت فرس بر دیوار و پیش محققان علما ،مطلق موافقت کافی
نبود ،بلکه موافقت در حقیقت و ذات و معنی معتبر بود .پس نزد ایشان تمثیل به صورت آینه
و صورت دیوار بر سبیل توضیح بود و نه بر سبیل تحقیق ،چه صورت فرس بر دیوار در
حقیقت فرسّیت با فرس موافق نبود بلکه در ظاهر شکل موافق بود و صورت اشیا که آن را
علم خوانند در حقیقت با اشیا موافق بود ،نه تنها در ظاهر(الهیجی ،1388 ،ص.)53

در ایـن مقـاله ابـتدا به نحـو اجمال تاریخچه و ادعای نظریة شبح بیان میشود ،در بخش دوم
بـه تبییـن نقـدهای مخـالفان اهتـمام شـده است و در بخش سوم هر یک از نقدها تحلیل و
ارزیابی شدهاند.
پیش از آعاز بحث الزم است منظور خود از دو واژه را بیان کنیم.
 .1ذهن :محلی است که صور اشیا بدون هیچ گونه تغییر شیمیایی در آن حاضر میشود .به تعبیر
دیگر ،ذهن و نفس در این مقاله -به تبع رهیافت حکیمان مسلمان در بحث وجود ذهنی-
معنای یکسانی دارند .بهاین معنی که آنها از ذهن به عنوان چیزی که صور /شبح اشیا در آن
مرتسم میشود نام میبرند و نفس هم محل صور /شبح اشیاست .چنان که سبزواری در بحث
وجود ذهنی شرح منظومه مینویسد « :إنّ الذهن أی النفس الناطقـة»(سبزواری ،ج ،2ص.)150
 .2صورت ذهنی :دراین مقاله بارها از واژههایی نظیر ،صورت /صور ذهنی و شبح ذهنی استفاده
شده است .به رغم تفاوتی کهاین دو ترکیب با هم دارند .به گونهای که اولی ذهن را به نظریة
تطابق ماهوی ذهن و عین و دومی به نظریة شبح رهنمون میشود ،باز هم دست آخر شبح
ذهنی ،خود صورتی از شیء خارجی است .با وجود این ،در این مقاله سعی شده است برای
وضوح بیشتراین تفکیک واژگانی رعایت شود.
بخش اول :تبیین نظرية شبح
تاريخچة بحث

در باب تاریخچة بحث وجود ذهنی اطالعات بسیاراندکی موجود است .این در حالی است که
همین اطالعات اندک نیز مشتمل بر اقوال متضادی است .مالصدرا نظریة شبح را پدیدهای
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نوظهور و از ابداعات متأخران میداند(مالصدرا ،ج ،1ص .)314از سوی دیگر بنا بر قول محقق
الهیجی در شوارق االلهام ،نظریة شبح به حکیمان متقدم منسوب است( الهیجی ،1425،ج،1
ص  .)220طباطبایی نظریة شبح را تفسیری مادی از فکر دانسته و قائالن به این نظریه را در جرگة
ایدهآلیستها جای میدهد(طباطبایی ،1390،ص .)96اما مطهریاین نظریه را در تطابق کامل با
نظریة مادهگرایانی میداند که به ذهن مستقل از مغز اعتقادی ندارند .او همچنین نظریة شبح را
برخالف اکثر نظریات بدیلی که صرفاً در پی فرار از اشکاالت وارد بر نظریة وجود ذهنی ابداع
شدهاند ،نظریهای مستقل قلمداد میکند( مطهری ،1387 ،ص .) 58همچنین وی معتقد است که
مسئلة وجود ذهنی و نظریات مطرح شده ذیل آن از جمله نظریة شبح ،سابقهای در فلسفة یونان
ندارد .حتی در آثار فیلسوفانی چون فارابی و ابنسینا و شیخ اشراق نیز بحث مستقلی تحتاین
عنوان وجود نداشته است .اما عباراتی در آثار فارابی و ابنسینا وجود دارد که
میتوان این عبارات را بر واحد بودن حقیقت صورت ذهنی و واقعیت خارجی حمل کرد .از
زمان خواجه نصیرالدین طوسی این بحث ذیل عنوان مستقلی مطرح شده است( مطهری،1391 ،
ص.)218-219
متأسفانه در پژوهشهایی که دربارة وجود ذهنی صورت گرفته است ،از عباراتی نظیر
جماعت ،کسانی و عدهای برای قائالن به نظریة شبح نام برده شده است(سبزواری ،ج ،2ص131؛
کاکایی ،ص47؛ جوادی ،ص .)39تنها مرتضی مطهری از کسانی چون میرک بخاری (740ق)،
قاضی بیضاوی( 685ق) ،1تفتازانی(791ق) ،قطبالدین شیرازی(710ق) و خواجه نصیر الدین
طوسی نام میبرد(مطهری ،1391 ،ص .)226اما مراجعة نگارندگان به برخی از آثار افراد مذکور

نتیجة مثبتی دربرنداشته است .برای نمونه میرک بخاری در شرح حکمـة العین نجم الدین علی
کاتبی در نقل اشکال و پاسخی در باب وجود ذهنی مینویسد:
قیل لو صّح هذا لزم ان یکون الممتنعات موجودة فی الخارج ،ضرورة وجودها فى الذهن عند
تصورها ،قلنا :ال نسلم و انما یلزم ذلک أن لو کان الحاصل عند تصورها هى بعینها و لیس
کذلک بل صورتها على معنى انه یحصل منها صورة مطابقـة لها فی الذهن بحیث لو وجدت
فی الخارج أى قائمـة بنفسها ،لکانت هى بعینها( کاتبی ،ص.)56

تفتازانی نیز در شرح مقاصد مینویسد:
و بالجملـة فماهیـة الشیء أعنی صورته العقلیـة مخالفـة لهویته العینیـة فی کثیر من اللوازم ،فإن
األولى :کلیـة و مجردة بخالف الثانیـة و الثانیـة :مبدأ لإلمکان بخالف األولى و معنى المطابقـة
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بینهما :أن الماهیـة إذا وُجدت فی الخارج کانت تلک الهویـة و الهویـة إذا جُرّدت عن
العوارض المشخصـة و اللواحق الغریبـة ،کانت تلک الماهیـة(تفتازانی ،ج  ،1ص.)350

در هر دو عبارت یاد شده تنها بر تفاوت آثار میان صورت ذهنی و شیء خارجی تأکید شده
است و چنان که روشن است این تفاوت آثار در نظریة تطابق ماهوی صورت ذهنی و شیء
خارجی مفروض گرفته میشود .بنابراین نمیتوان به طور جزم چنین عباراتی را حمل بر اعتقاد به
نظریة شبح کرد.
به نظر میرسد ،عدم توجه جدی به نظریة شبح و ادعای آن به نحو معناداری سبب عدم توجه
به زمینه و تاریخ شکلگیری این نظریه شده است .به گونهای که پرداختن به این مسئله بسیار
ضروری به نظر میرسد .چنانکه گفته شد در این مقاله تنها به بررسی اشکالهائی بر نظریة شبح
میپردازیم که در آثار معاصران به چشم میخورد .امید است این مقاله با نشان دادن موجه نبودن
این اشکالها ،زمینهای برای بذل توجه بیشتر به نظریة شبح را فراهم کند.
تبیین نظرية شبح

با توجه به مطالبی که دربارة نحیف بودن بیش از اندازة آگاهی ما از تاریخچة نظریة شبح و قائالن
بهاین نظریه گفته شد ،ناگزیر تقریری که از نظریة شبح در این مقاله داده میشود ،همان تقریری
است که ناقدان پس از طرح به نقدش پرداختهاند.
نظریة شبح ،نظریهای برای تبیین کیفیت و حدود شناخت انسان از اشیاست .بر اساس روایت
مشهور ازاین نظریه ،هنگام مواجه شدن انسان با اشیای خارجی شبحی از شیء در ذهن نقش
میبندد .این تصویر مغایر با شیء خارجی است .نوع مغایرت نیز مغایرتی ذاتی و ماهوی است ،به
این نحو که صورت ذهنی صرفاً تصویر شیء بوده و از لحاظ ماهیت با آن مغایر است .اما بهرغم
این تغایر ماهوی ،تشابه میان صورت ذهنی و شیء به قدری است که سبب تمییز یک شیء از
اشیای دیگر میشود .هرچند کیفیت و میزاناین تشابه معین نیست لکن به نحو اجمال همین قدر
مشخص است که سبب تمییز میان اشیا میشود( طباطبایی ،1428،ص.)36
در تحلیل بیان فوق میتوان به موارد زیر دستیافت:
 .1مطابق نظریة شبح ،شیء خارجی و صورت ذهنی از دو مقولة کامالً متفاوت هستند .جهان
خارج ،به عنوان جهان واقعیتهای فیزیکی ویژگیهای خاصی از قبیل بُعد ،امتداد ،جرم و
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آثار ویژهای از قبیل حرکت ،حرارت و برودت و ...داراست ،اما در مقابل ،صور ذهنی به
عنوان تصاویر واقعیات خارجی ،صرفاً عکسی از واقعیتهای تهی از آثار خارجی هستند.
 .2الزمة دیگراین است که اگر چه انسان به سبباین صور ذهنی به واقعیتهای خارجی نزدیک
میشود ،اما هرگز به ذات و کنه اشیا دسترسی نمییابد .اینکه اشیا واقعاً چیستند برای ذهن
مجهول است ،از طریق صور ذهنی نمیتوان به حقیقیت اشیا نزدیک شد .به تعبیر دیگر صرف
نظر از وجود واقعی اشیا ،تنها راه دستیابی به ماهیت اشیا ،نمود واقعیات برای ذهن است ،اما
همین نمود هم تمام ماهیت و حقیقت شی را به فرد نشان نمیدهد.
 .3دیگر اینکه قائالن به نظریة شبح این پیش فرض را پذیرفتهاند که علم از طریق اشباح ،هر چند
حقیقت شیء را نمایان نمیکند ،اما به نحو کامالً صحیحی انسان را در رفتارهای روزمره و
زندگی عملی یاری میرساند.
 .4اشباح در برخی خصوصیات حکایتگر شیء خارجی هستند .استفاده از تمثیل صورت شیء
در آینه و سایه شیء بر دیوار این معنی را میرساند که دستکم در برخی اعراض مانند شکل
و رنگ ،شبح ذهنی حکایتگر شیء خارجی است .عالوه بر این اشباح ذهنی سبب ایجاد
تمایز تامی میان اشیاء خارجی میشوند واین ویژگی بدون وجود هیچ گونه حکایتگری
واقعی ممکن به نظر نمیرسد .به عنوان مؤید میتوان این سخن سبزواری را که در رد نظریة
شبح نگاشته است ،بیان کرد.
و أنت خبیر بأن الوجوه الدالـة على ثبوت الوجود الذهنی أنما داللتها على وجود حقائق
األشیاء و ماهیاتها فی الذهن ال ما یغایرها فی الماهیـة و یوافقها فی بعض األعراض کما ال
یخفى( سبزواری ،ج ،2ص.)131
بخش دوم :اشکالهای وارد شده براين نظريه

نگارندگان با تفحص در بیانات ناقدان نظریة شبح ،به طور کلی با سه نقد اساسی مواجه شدهاند
که در کتب فلسفی معاصران مطرح شده است.این نقدها به زعم ناقدان از چنان قوتی برخوردارند
که جای هیچ تردیدی بر بطالن نظریة شبح باقی نمیگذارد .این معنی را میتوان از عدم تبیین
نسبتاً جامع نقدها دریافت.
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 .1نظرية شبح و استلزام سفسطه بودن

نخستین اشکال بر نظریة شبح که به تبیین آن میپردازیم ،منتهی شدن نظریة شبح به سفسطه است.
ناقدان این نظریه میگویند در نظریة شبح ،تطابق ماهوی میان شیء خارجی و صورت ذهنی
وجود ندارد .از طرف دیگر ،از لحاظ وجودی هم این دو در تمایز کامل از هم قرار دارند ،زیرا
اولی وجودی خارجی و دومیوجودی ذهنی دارد .بنابراین هیچ امر مشترکی برای حکایتگری
ذهن از خارج باقی نمیماند (طباطبایی ،1428 ،ص36؛ مصباح یزدی ،ج  ،2ص .)41و با نفی
هرگونه حکایتگری صادق از صورت ذهنی ،دستکم تمام قضایای تألیفی برآمده از
صورتهای ذهنی ،تطابق راستین با اشیای خارجی را از دست میدهند .به تبع این عدم تطابق
کلیة علوم هم از علم بودن خود ساقط میشوند ،زیرا از ویژگیهای علم تطابق آن با معلوم است.
بنابراین با نفی همة علوم گرفتار سفسطه میشویم.
 .2نظرية شبح و اشکال دور

در نقد دوم ،ناقدان با نشان دادناین امر که نظریة شبح منتهی به دور میشود کوشیدهاند تا بطالن
آن را بیان کنند .بنابر استدالل ناقدان ،در نظریة شبح ابتدا فرد با مشاهدة شیء خارجی به شبح
ذهنی آن دست مییابد یعنی شناخت صورت ذهنی متوقف بر شناخت شیء خارجی است .از
طرف دیگر ،مطابق نظریة شبح ما جهان خارج را به سبب صورتهای ذهنی خود میشناسیم .به
تعبیر دیگر شناخت جهان خارج متوقف بر شناخت تصورات ذهنی است که خود متوقف بر
شناخت جهان خارجاند( طباطبایی ،1367،ص.)35
برای روشن شدن اشکال ،یادآوری تقریر یکی از ناقدان با استفاده از تمثیل عکس و عاکس
سودمند خواهد بود .او مینویسد:
انتقال از عکس و حاکی به عاکس و محکی ،خود متوقف براین است که قبالً علم به عاکس
و محکی داشته باشیم .از طرف دیگر علم به محکی ،خود متوقف است بر اینکه بین آن علم
و محکی حکایت و مطابقتی وجود داشته باشد؛ به تعبیر دقیقتر اصالً علم به محکی همان
خودِ حکایت از محکی و مطابقت با آن است .پس انتقال از عکس و حاکی ،به عاکس و
محکی خود متوقف بر تحقق حکایت است .بنابراین اگر قبالً حکایتی بین صور ذهنی ما
وعاکس و محکی محقق نشده باشد ،انتقال از یکی به دیگری ،به نحو انتقال از عکس به
عاکس ،محال است( مصباح یزدی ،ج ،2ص.)42
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 .3عدم وجود رابطه حکايتگری میان شیء و شبح ذهنی

ناقدان این نظریه میگویند ،اگر یک شیء و شبح آن را متباین از هم بدانیم ناچار باید بپذیریم که
بین صورت ذهنی و شیء خارجی هیچگونه رابطهای نبوده و حکایتگری شبح از شیء نیز امری
بیاساس به شمارآید(جوادی ،ص.)39
بر اساس تفسیری که مستشکل از نظریة شبح داشته است ،هیچ گونه اشتراک ماهوی میان شیء
و شبح ذهنی وجود ندارد .به تبعاین تباین ،حکایتگری شبح از شیء خارجی نیز وجود نخواهد
داشت ،زیرا به حکم عقل ،زمانی چیزی میتواند از چیز دیگر حکایت داشته باشد که دستکم
در یک جزء با آن شیء اشتراک داشته باشد؛ در حالی که در نظریة شبح شیء خارجی متباین با
شبح ذهنی است.
بخش سوم :تحلیل و ارزيابی اشکالها
تحلیل و نقد اشکال اول

برای سفسطه میتوان دو معنا درنظر گرفت .1 :به معنای انکار هر نوع واقعیت مستقل از ذهن؛
 .2به معنای انسداد باب معرفت نسبت به جهان خارج .مسلماً معنای اول دراین بحث مطرح
نخواهد بود و مشخصاً منظور نظر ناقدان معنای دوم است .اما به نظر میرسد این معنای سفسطه
هم چندان بر نظریة شبح وارد نمیباشد؛ زیرا بر اساس بیان صریح این نظریه واقعیتی در خارج
موجود است و صورتی از این واقعیت در ذهن نقش میبندد و این صورت ذهنی حکایتگر
واقعیت خارجی است و باالخره این حکایتگری به نحوی است که سبب تمایز کامل هر یک از
واقعیات خارجی از یک دیگر میشود.
بنابراین باب علم و معرفت به واقعیات خارجی گشوده است .هرچند این معرفت صرفاً به
شناخت اعراض یک شیء محدود میشود و معرفت به تمام ذات و جوهر آن را شامل نمیگردد.
احتماالً همین عدم شناخت تام جوهر شیء سبب پیدایش این گمان در ناقدان شده است که
میگویند ،نظریة شبح منجر به سفسطه میشود .لذا الزم است بررسی کنیم که آیا صرف عدم
دسترسی معرفتی به جوهر و ذات اشیا منتهی به فرو افتادن در وادی سفسطه میشود یا خیر؟
سفسطه به مثابه اذعان به یک حکم ،خود نوعی تصدیق است و مشتمل بر چند تصور .لذا به
نظر میرسد برای تحلیلاین تصدیق باید ریشة سفسطه را در تعریف تصورات دانست .منطقیان و
حکیمان تعاریف را به چند دسته تقسیم کردهاند .1 :حد تام که عبارت است از ترکیب جنس
قریب و فصل قریب یک شیء؛  .2حد ناقص که عبارت است از ترکیب جنس بعید و فصل
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قریب شیء؛ .3رسم تام که عبارت است از جنس قریب و خاصه؛  .4رسم ناقص که عبارت است
از جنس قریب و عرض عام.
به اذعان منطقیان تنها در حد تام است که شیء به تمام ذات تعریف میشود و در سه قسم
دیگر تنها یا به بخشی از ذات یا به سبب متمایز شدن از غیر تعریف گردد( مظفر ،ص .)109از
همین جا این نتیجه به دست میآید که مخالفان نظریة شبح که معتقد به تطابق کامل و عینی شیء
خارجی و صورت ذهنی هستند تنها در آن دسته از مفاهیمیکه از طریق حد تام به تعریف و در
نتیجه به شناخت آنها نائل آمدهاند در وادی علم به سر میبرند و در مواردی که شناخت آنها از
سه راه دیگر تعریف است در وادی سفسطه بهسرمیبرند .این مطلب زمانی بیشتر قابل توجه
میشود که بدانیم دسترسی به حد تام در غایت صعوبت است به گونهای که ابنسینا در «رسالـة
الحدود» تنها موفق به احصای هفتاد و دو مورد از اشیا به طریق حد تام شده است( ابنسینا)1989 ،
مضاف بر اینکه خود این تعاریف هم چندان بی دغدغه به نظر نمیرسد ،به گونهای که برخی از
حکیمان حتی به متیقنترین تعریف از دید منطقیان یعنی حیوان ناطق که یک تعریف حد تام
است همایرادگرفتهاند( سهروردی ،1384 ،ص30؛ همو ،1373 ،ج ،1ص.)19-20
بنابراین پذیرفتن این اصل که معرفت به چیزی از طریقی غیر از ذات و جوهر شیء سفسطه
است ،منتهی به این میشود که همة علوم ما به جز هفتاد و چند مورد احسا شده توسط ابنسینا به
دلیل اینکه تعریف بهذاتند ،سفسطه باشند! به گونهای که برخی علوم به طور کلی از علم بودن
ساقط میشوند و این خالف بداهت است .لذا به نحو برهان خلف باید در فرض ابتدایی مان
تجدید نظر کنیم.
ممکن است گفته شود ،که درست است که ما به طور کامل از ماهیت شیء ادراک شده
آگاهی نداریم ،اما به طور شهودی مییابیم که شیء خارجی و صورت ذهنی حاصل از آن به
تمام ذات عین هم میباشند .برای مثال ممکن است ما هیچ تصور پیشینی از "الف" نداشته باشیم،
اما هنگامیکه دو عکس مشابه از آن را به ما نشان دهند بدوناینکه از ماهیت آن با خبر باشیم
تصدیق خواهیم کرد که آن دو به تمام ذات عین هم هستند.
توسل به شهود اگر چه یکی از متیقنترین راهها برای احکام فلسفی است ولی واقعیت آن
است که مواردی که در آن شهود به نحوی بهکاررود که مورد تصدیق همة فیلسوفان باشد بسیار
اندک است .بنابر نظریه فوق چون به حقیقت شیء ادراک شده به نحو تام علم نداریم ،نمیتوانیم
با تعریف حقیقت شیء خارجی و تعریف صورت ذهنی آن شیء و در نهایت تطبیق آن دو بر هم
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عینیت تام آنها را نشان دهیم .پس راه دیگر یعنی شهود را برای اثباتاین عینیت برمیگزینیم .اما
شهودی دانستناین حکم چندان هم مورد اتفاق واقع نشده است.
در خود فضای فلسفة اسالمی قائالن به نظریة شبح ،مانند قطبالدین شیرازی ،میرک بخاری،
ابوالفتح اصفهانی و قاضی بیضاوی ،مخالفاین مطابقت بودهاند(مطهری ،1384 ،ص .)271-272
همچنین پیروان مذهب اصالت معنی 2معتقد هستند که صور ذهنی ساختة فاعل شناسا هستند و
ارتباطی تطابقی با جهان خارج ندارند(پاپکین ،ص .)415ایدهآلیسم استعالیی 3کانت به جدایی
کامل شی فی نفسه 4و پدیدار 5رای میدهد(هارتناک ،ص )94و پدیدارشناسی هوسرل درتفاوت
اشیای جهان خارجی و ذهنی تردیدی ندارد( ورنو و همکاران ،ص.)31
از وجهی دیگر پیشرفتهای علوم جدید ثابت کردهاند که اشیای خارجی به انحای مختلفی به
سبب حساسیتهای مختلف حواس افراد گوناگون ادراک میشوند .برای مثال شیئی سبز رنگ
در طیفهای مختلف رنگ سبز نزد افراد مختلف حاصل میشود ،این در حالی است که در عالم
خارج تنها یک شیء با یک نوع خصوصیات ثابت وجود دارد .همین روند در مورد اصوات و
اشکال و دیگر ویژگیهای اشیا هم جاری میشود.
لذا توسل به شهود چندان قانع کننده به نظر نمیرسد و بهرغم تالشی همدالنه در رسیدن بهاین
شهود باز هم قابل قبول به نظر نمیرسد .بنابرایناین توجیه هم مؤثر نیست.
نتـیجه اینـکه ایـراد اول بر نظـریة شبـح مبـنی بر منتـهی شـدن ایـن نظریه به سفسطه موجه به
نظر نمیرسد.
تحلیل و نقد اشکال دوم

به نظر میرسد در استدالل ناقدان نوعی مغالطه صورت گرفته است ،زیرا در دور مصرح همواره
و تنها دو شیء به نحوی که وجود هر یک متوقف بر وجود دیگری است وجود دارند .برای
حکم کردن در باب قول ناقدان الزم است مکانیزم شناخت دراین نظریه بررسی شود.
در این نظریه ،ابتدا شخص ،شیء خارجی(الف )را مشاهده میکند ،از این مشاهده صورتی
ذهنی از (الف) به نحو شبح در ذهن او شکل میگیرد ،همین جا میتوان نتیجه گرفت که شناخت
(الف) منوط و متوقف بر دیدن و مشاهدة (الف) خارجی است .در مرحلة بعد ،هر گاه در هر
زمان و مکانی که فرد (الف خارجی) را ببیند بر اساس تصور ذهنی خود از (الف) حکم میکند
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که این شیء (الف) است .زیرا این صورت ،در حافظة فرد ثبت میشود .پس شناخت و تشخیص
شیء خارجی منوط و متوقف بر صورت ذهنی آن است.
با بررسی فوق روشن میشود که بحث حاضر دست کم دارای سه جزء است .1.شیء خارجی
(الف) که نخستین بار فاعل شناسا با آن مواجه میشود؛  .2صورت ذهنی شیء خارجی که پس از
نخستین مواجهه با شیء خارجی در ذهن حاصل شده و در حافظه ثبت میشود؛  .3شیء خارجی
(الف) که در مرحلة متأخر در زمان و مکانی دیگر با فاعل شناسا مواجه میشود.
شناخت صورت ذهنی( )2متوقف بر شیء خارجی الف( )1است .و شناخت شیء خارجیِ
متأخر( )3متوقف بر شناخت صورت ذهنی( )2است .بنابراین تمام شناخت حصولی انسان بر مبنای
نظریة شبح نهایتاً متوقف بر مشاهدة شیء خارجی است.
مغالطهای که ناقدان نظریة شبح بدان دچار شدهاند ،مغالطة اشتراک لفظی است .لفظ شناخت
که در استدالل دو بار به کار رفته معنای متفاوتی دارد .بهاین نحو که وقتی از منوط بودن شناخت
صورتهای ذهنی به اشیای خارجی سخن گفته میشود ،همان معنای شناخت و درک کردن مد
نظر است .اما وقتی از متوقف بودن شناخت اشیای خارجی به صورتهای ذهنی بحث میشود
منظور بازشناسی اشیاست و نه شناخت مجدد آنها .متوقف بودن اشیا بر اشباح در بازشناسی هیچ
منع عقلی با متوقف بودن اشباح بر اشیا در شناخت به همراه ندارد .اگر از قائلین به نظریة شبح
پرسیده شود که مثالً درختی که روبهروی او قرار دارد از کجا شناخته است ،در پاسخ خواهد
گفت ،به سبب شبحی که از مواجهه با درخت در ذهن او شکل گرفته ویژگیهایی را در این
شبح مییابد که به سبب این ویژگیها نام درخت بر شیء مینهد و آن را از سایر اشیای خارجی
تمییز میدهد و اگر در زمانی دیگر درخت دیگری به او نشان دهند و از او بپرسند که از کجا
دانستی که نام این شیء درخت است ،در جواب میگوید ،پیشتراین شیء را با نام درخت شناخته
است .در این لحظه تنها به حافظة خود ،که اشیای شناخته شده را در آن بایگانی کرده است
رجوع میکند .در این فرایند فرد درختی را که پیشتر شناخته است ،بازشناسی میکند.
با توجه به استدالل باال هیچ دوری اعم از مصرح و مضمر از فرض قبول نظریة شبح حاصل
نمیشود و به نظر میرسد ناقدان در دور پنداشتن آن مرتکب مغالطه شدهاند.
تحلیل و نقد اشکال سوم

در ایـن ایـراد که در قالب یک قیاس شرطی بیان شده است باید روشن شود که منظور ناقدان از
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تباین دقیقاً چیست .اگر منظور از تباین ،غیریت تام یا با مسامحه تمایز به تمام ذات باشد -زیرا
اساساً شاید نتوان در صورتهای ذهنی قائل به وجود ذات شد -به نحوی منطقی هیچگونه
ارتباطی از قبیل حاکی و محکی میان آن دو قابل فرض نیست .اما اگر منظور از تباین ،تمایز در
برخی جهات و با مسامحه به بعض الذات باشد ،هیچ منع منطقی برای وجود ارتباطی از نوع
حاکی و محکی وجود نخواهد داشت .زیرا وجود اشتراک در برخی جهات به گونهای که سبب
تمایز اشیا از هم دیگر شود برای داللت دادن به شیء خارجی کفایت میکند.
بر اساس نظریة شبح تصویری که از شیء خارجی در ذهن شکل میگیرد دستکم در برخی
ویژگیها مشابهت وجود دارد و نوعی حکایتگری از خارج مفروض گرفته میشود .چنانچه
یکی از ناقدان دراین باره در پاورقی شرح منظومه مینویسد:
ان الحاصل فی الذهن ظل من المعلوم و انموذج له ،له نوع محاکاة عنه کالصوره المنقوشـة من
الفرس مثالً علی الجدار وکمحاکاة اللفظ و الکتابـة ؟إال أن محاکاتهما للمعانی به حسب
الوضع و محاکاة النقوش الذهنیـة بحسب الطبیعـة ( سبزواری ،ج ،2ص.)131

با این توضیح اگر منظور ناقدان نوع اول تباین باشد ،نتیجة قیاس ،یعنی حکم به عدم ارتباط
حکایتگری ،بر نظریة شبح وارد نیست؛ زیرا این نوع تباین در نظریة شبح به تصریح قائالن به
این نظریه وجود ندارد .اما اگر منظور نوع دوم تباین باشد ،نتیجة قیاس کاذب خواهد بود؛ زیرا
تالی که عبارت است از « عدم وجود هیچ گونه رابطه میان شیء و صورت ذهنی» باطل خواهد
بود .بـا استدالل ذو حدین فوق اثبات میشود که اصلایراد به نحو موجهی بر نظریة شبح وارد به
نظر نمیرسد.
نتیجه

بر اساس استداللهایی که دراین مقاله صورت گرفته است .هیچ کدام از سه نقد مطرح شده در
باب نظریة شبح وارد به نظر نمیرسد.
در نقد اول ،ناقد ،نظریة شبح را منتهی به سفسطه دانسته است .اما بنابر اذعان نظریة شبح ،شبح
ذهنی حکایتگر دست کم برخی از اعراض شیء خارجی است ،به گونهای که سبب تمایز
تامیاز سایر اشیا میشود .حکیمان و منطقیان نیز در آثار خود معرفت به شیء از طریق اعراض را
در قلمرو معرفت صحیح قرار دادهاند .بنابراین مطابق نظریة شبح ،شناخت ما از اشیا صحیح است
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و قائالن بهاین نظریه در وادی علم به سر میبرند .پس منتهی شدن نظریة شبح به سفسطه ،موجه به
نظر نمیرسد.
در نقد دوم ،ناقد ،نظریة شبح را مستلزم دور دانسته است .ناقد مدعی است که در نظریة شبح
شناخت اشیای خارجی متوقف بر شبح ذهنی است و شناخت شبح ذهنی نیز متوقف بر اشیای
خارجی است .چنانکه بیان شد نظریة شبح نهایتاً همة شناختهای محسوس را متوقف به شناخت
اشیای خارجی میداند و تنها در بازشناسی و یادآوری اشیا به اشباح ذهنی متوسل میشود .ناقد
در استدالل خود مبنی بر دور دانستن فرایند شناخت در نظریة شبح ،دچار مغالطة اشتراک لفظ
شده و لفظ شناخت را که در استدالل خود به دو معنا به کار رفته واحد پنداشته است.
در نقد سوم هم باایضاح مفهوم تباین و با استفاده از استداللی ذوحدین روشن شد که اعم از
اینکه کدام یک از دو معنای ممکن از لفظ تباین در استدالل ناقد مراد باشد ،نقد ناقد موجه
نیست .زیرا معنای اول اساساً درباره ادعای نظریة شبح صادق نیست و معنای دوم نیز هیچ منعی
منطقی بر حکایتگری اشباح ذهنی از اشیای خارجی به همراه ندارد.
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