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همانطور که قبالً اشاره کردیم ،فلسفه بهه عناهاد دق هل کلمهه یزهض ات هر

ههاد للمهض فزهرر در همههد

فرهاگها تمدنهاست .به تنب ر دیگر ،بد ن فلسفه ه چ دانش عنرفتض شزل نمضگ رد تیرسهاتت للهور را
فلسفه تشز ل عضدهد .فلسفهاد که اعر ت ات آن به فلسفه اسالعض یاد عضکا م للضرغم تمار تهال ههایض کهه در
تاس س توسنه آن صور گرفته ،اکاون با چالشها ،نقصها

نفهایض عواجه است که اگر این نقصها به

درستض شااسایض نشود اصالح نگردد ،این فلسفه کارایض تود

را در پشت بانض ات للهور ممایهت ات عنرفهت

اسالعض نخواهد داشت.
التقاد بر این است که _ به دالیلض که در جاد تود

باید گفته شود  -فلسفه اعر ت عا عزایا با ادهاد صهی

درستض دارد که باید عورد استفاده قرار بگ رد .اعا بخشهایض ات این فلسفه دچار عشزل چالش است که بایهد
آنها را تصی

کرد توسنه داد.

بیث را در د بخش پ گ رد عضکا م .در یک بخش به چالشهاد عوجهود در فلسهفه عهضپهرداتیم .گفته م کهه
فلسفه کاونض شانزده چالش اساسى در فرار ر تود دارد که ایاها در پاج دسته قابل تقس م بادد است .قرار شهد
نمونه اد ات این عشزال

دشواریهاد فلسفه را با هم عر ر کا م .اگر ر شن شد که این چهالشهها تها مهد دد

درست است با ادهاد این فلسفه را دچار تزلزل عضکاد ،آنگاه در گار بند باید بب ا م براد ملّ این عشزال
توسنه د این فلسفه بر ت رسانض آن چه باید کرد این اصول عن هو
جایگزین ساتیم.
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لرض کردیم که تزاعل فلسفه یک اعر طب نض است همگار است با تزاعهل لقهل بشهرد .در جلسهه ا ل ب شهتر
عتمرکز شدیم بر دشواریها چالشهاد طب نت شااسضِ فلسفه اسالعض .گفت م فلسفه اسهالعض ات تیل هل عااسهبا
پدیدههاد طب نض لاجز است به دل ل ایازه انتقال لَرَض را عیال عضداند ،تأث ر تأثر را نمهض توانهد مهل کاهد
مرکت ترک ب در ل ا ت را نمضتواند تفس ر دق ل نماید اتین جهت باید عبانض طب نت شااسض فلسفه اسالعض
را باتنگرد کرد.
در جلسه د ر به نقد دیهدگاه فلسهفض ات دری ههد اراده د انسهان پهرداتت م گفته م کهه ن ریهه فلسهفه اسهالعض
درتصوص اراده انسان هم با نقصها کاستضهایض عواجه است .اشاره کردیم کهه بهه دل هل په یر

ماکم هت

للّ ت بر سراسر پدیده هار جهان  ،این فلسفه اجاته نمضدهد که ارادهد آتاد انسان تفس ر عااسبض پ دا کاهد در
نهایت ،اراده انسان به جبر عضانجاعد.
در جلسۀ سور به ن ریه ارت شااسض یا ن ریه اتالقى ف لسوفان عسهلمان پهرداتت م .اشهاره کهردیم کهه عها در"
ن ریهد ارت " ن اتعاد سه پایه اصلض هست م .در بنضض ات این پایهها فلسفه اسالعض کاع ا است؛ اعا در پهارهاد
ات عقدعا ن ریه اتالق ،ف لسوفان عا نتوانستهاند به ن ریه اتالقض اسالعض دست پ دا کااد .به نمونههایض ات جمله
عفهور عاه ت ارت  ،راه هار شااتت ارت

ها ن ز همانت اجراىهى اتهالق اشهاره کهردیم چهالش ههار

فلسفه را در این اعور برشمردیم.
موته چهارر ات عبامث عربوط به فلسفه اسالعض به ن ریه شااتت در فلسفه اسالعض برعض گهردد .فلسهفه اسهالعض
در آترین دستا ردهایش که در مزمت عتنال ه ب ان شده است ،تال

کرده که تب ن ر شاض ات شهااتت انسهان

اراىه بدهاد .همان ور که عضدان د ن ریه شااتت با ادینترین ن ریه در یک فلسفه بلزه در کهل دانهشهاسهت.
اعر ته  Epistemologyیا عنرفتشااسض در کاار ر

شااسض یا عتد لوژد ،پایههد تمهار عنرفتهها

دانشها به مسا عضآید.
التقاد عا براین است که ن ریه شااتت در فلسفه اسالعض چهار اصل کلض دارد که اگر ایهن چههار اصهل درسهت
دفاع گردد قابل قبول ب فتد این ن ریه کاع ا است عضتواند به پرسشها پاسخ دهد .لض اگر در یک یا چاد
اصل دچار عشزل شود ن ریه شااتت ف لسوفان با چالش عواجه عضگردد باید براد آن چارهاد اندیش د.
این چهار اصل به اتتصار بدین قرار است:
اصل اول :اعتقاد به صورت به عنوان واسطهی میان ما و اشیای بیرونی.
ف لسوفان التقاد دارند که هرگونه شااتت انسان ات یک اقن ت ب ر ن ات تود ،ن اتعاد به اسطه صور است
بد ن اسطه ه چ شااتتض پ دا نمضکا م.
2

دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان ● ● www.Morsalat.ir

اصل دوم :شناخت حضوری انسان نسبت به خودش.
ف لسوفان عنتقدند که شااتت عا ات تودعان قواد تودعان آن ه که عربوط بهه در ن نفهس عاسهت ،شهااتتى
عستق م بى اسطه است عا نسبت به آنها للم مضورد داریم؛ یناض این مقایل نزد عا ما رند به دل هل ایهن
مضور است که عا به نسبت به آنها للم پ دا عضکا م .ف لسوفان متض عنرفت عا به صور ذهاهض را ههم بهه عنرفهت
مضورد برعضگرداناد؛ اگر صور ذهاض نزد عا ما ر نباشد ،نسبت به صور

بهالتب نسهبت بهه لهالم تهار

للم پ دا نمضکا م .پس اصل مضور اصل عهمض است.
اصل سوم :یقین خاص بودن معرفت فلسفی.
یق ن یا ر ر تاص ن ز ات پایههاد ن ریه شااتت است .ف لسوفان التقاد دارند که عنرفت فلسفض بایهد یق اهض
باشد .البته یق ن هم د گونه است :یق ن لار یق ن تاص .یق ن لار التقاد به
ایازه بدان م بالضر رة الف

ر ر یک گزاره است ،یناهض

است .ات دیدگاه ف لسوفان این عقدار ات عنرفت کافض ن ست ،چرا که ت ال په یر

غ رقابل اتزاء است؛ آنها التقاد دارند که یک گار باید باالتر رفت بهه عنرفتهى االتهر دسهت یافهت .در یقه ن
تاص نه تاها عا به ر ر یک گزاره التقاد داریم بلزه به اعتااع لدر آن هم للهم داریهم ،یناهض طهرا عقابهل
گزاره را هم بالضر رة عیال عى دان م .در این "یق ن عضالف" باید د

ر ر را اثبا کرد گزارههایض که

اتین صاف نباشاد ات دیدگاه ف لسوفان التبارد ندارند در دستگاه فلسفض جایگاهض پ دا نمهضکااهد .پهس اصهل
سور یق ن به عنااد اتص است.
اصل چهارم :قیاس به عنوان تنها روش معتبر برای استنباط و استنتاج.
ف لسوفان عنقتدند که ات ب ن ر شهاد سه گانۀ تمث ل ،استقرا ق اس ،تاها ر
ر

عطمئن براد اسهتاباط اسهتاتا ،

ق اس است.
همه ف لسوفان عسلمان به این چهار اصل عنتقدند .ات دیدگاه عا به هر چهار اصل عااقشاتض ارد است البته نه در

یک سط  .عثال ن ریه ق اس را بصور کلض عضپ یریم لهى اشهزاالتض ههم بهر آن ارد اسهت .پهارهاد ات ایهن
اصول ،هم اشتباه است هم عنرفت را دچار چالش اتتالل عضکاد .در نهایت فلسفه اسالعى نتوانسته است ات
تیر بار عشزال "عساله شااتت" ب ر ن ب ایاد بنضض ات این اصول پ ش گفته ،تفس ر درستض در فلسفه اسالعض
پ دا نزردهاند.
اکاون اصل ا ل که صور باشد را به طور عختصر بررسض عضکا م سپس به سایر اصول عى پرداتیم .این اصل
یک ادلاد کلض دارد آن این است که :اگر جودِ مق قتض ب ر ن ات جود عها تیقهل داشهته باشهد چاان هه عها
بخواه م نسبت به آن عوجود للم پ دا بزا م باید یک چ هزد بهه لاهوان اسهطهد به ن عهن آن عوجهود عهورد
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شااسایض قرار ده م .ات این دید گاه ،عیال است که عها بتهوان م عسهتق م ًا نسهبت بهه عوجهودا ب هر ن ات تودعهان
عنرفت پ دا کا م.
عبااد ف لسوفان این است که در هر عنرفتض ن ات به اتیاد ع ان لالم عنلور است ،این اتیاد هم بایهد بهه شهزل
مق قى رخ بدهد ،به طورر که د ى ت را بردارد گونه ار ات مد مق قى را ع ان لالم عنلور برقرار ساتد.
مال اگر این اتیاد ع ان لالم با تود عنلور برقرار ن ست پس باید با صور عنلور عتید شود .عثالً قتض ب ن عهن
این ل وان آبض که در ب ر ن قرار دارد ه چ گونه اتیادد ن ست ،اگر قرار باشد عن ایهن ل هوان آ را شااسهایض
کام باید صورتض ات آن در نفس عن ما ر بشود ،سپس صور با نفس عن عتید گردد ،آنگاه چون صهور بها
نفس عن عتید است عن صور را عضیابم عضشااسم ،ات طریل آن عضتوانم ل وان ب ر نض را هم بشااسم .پس
شااتت عن نسبت به این ل وان شااتتض عستق م ن ست ،بلزه شااتت با اسطهد صور است.
ف لسوفان کالس ک ات تعان ارسطو تا به اعر ت ات این اصل لد ل نزردهانهد .نخسهت ن عسهاله ار کهه ف لسهوفان را
دچار عشزل کرده این است که این صور چگونه پدید عهضآیهد چگونهه عهن ات آن شهضء تهارجض صهور
عضگ رر

آن صور چگونه در کجا پ دا عضشود ارسطو در آثار

به سرلت ات ین بیث گ شته است.

البته ارسطو پایه اد در شااتت گ اشت که هاهوت ههم در فلسهفه اسهالعى بهاقى اسهت آن ایهن اسهت کهه تمهار
عنرفتهاد تصورد عا ات عنرفت مسض گرفته عضشود .عا ه چ صورتض در لالم ذهن تودعان نمضتوان م ب ا ریم
عگر ایازه ا ل صور مسض آن را اتد کا م بند آن را تبدیل به صور ت الض کا م سپس صهور لقلهض
بگ ریم .این همان اصل عنر ا ارسطویض است که "عن فقد مسا فقد فقد للمها" .اگهر کسهض مسهض ات مهواس
پاچگانه را ات دست بدهد تمار عنلوعا عرتبط با آن مس را هم ات دست عضدهد.
باابراین هر تصورد که در ذهن عا پدید عضآید ریشها

یک صور مسض است .ارسطو قتض عضتواست این

را تیل ل کاد به سرلت ات ایاجا عضگ رد عفهر ض عهضگ هرد کهه ذههن عها در عواجههه بها لهالم تهار یهک
تصویرد ات عوجود ب ر نى عضگ رد .این همان تلقى ساده ا ل ه است که در للم عاطل در تنریف «للم» گفتهاند:
"النلم هو الصورة الیاصلۀ عن الشضء لاد النقل" .تصور لواعانه این است که نفس عها هم هون آیاهه اسهت کهه
قتض عقابل عوجود تارجى قرار عضگ رد ،صور آن در نفس نقش عضبادد .قتض آیاه ذهن عهن عقابهل ل هوانض
قرار گرفت ذهن یک تصویرد ات این ل وان عضگ رد که به آن صور مسض عضگویاد .عن یک قوهاد دارر بهه
نار قوه ت ال .این قوه ،صور مسض را عضگ رد ات آن ،صور ت الض را درست عضکاد .هم ا ن عهن قهوهاد
دارر به نار لقل که ات صور ت الض صور لقلض را انتزاع عضکاد .این مرا ارسطو بود در با عنرفت.
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پس ات ارسطو سات د ر فلسفض ساّت نوافالطونض بهود .قبهل ات عه الد عسه

پهس ات د ره یونهانض ،تنهدادد ات

ف لسوفان با بهره گ رر ات ارسطو افالطون ،فلسفه نویاى فراهم ا ردند که لصاره آن همان ن ار فلهوط اى اسهت
که ماصل آن عزتب ،در سات اسالعض ارد شهد کسهانض عاناهد ابهن سه اا فهارابض ایهن اندیشهه را ات فلهوط ن
گرفتاد.
آثار فلوط ن که ترجمه شد ف لسوفان عسلمان گمان کردند که این آثار ات آنِ ارسطو است .قتض تواسهتاد اسهم
ر د کتا ترجمه بگ ارند نوشتاد «الش خ ال ونهانض» ناوشهتاد «فلهوط ن» .تصهور ههم ات الشه خ ال ونهانض غ هر ات
ارسطو نبود .بند ب ن مرفهاد فلوط ن مرفهاد ارسطو اتتالا دیدند تال

کردند که ب ن ایاد جم کااد

بگویاد که این د با هم عاافاتض ندارند به نیود اتتالفا را توج ه کردند.
ال عتمهایز بهود آن پایهه ایهن بهود کهه ات
ساّت نو افالطونض در با اد یک پایه د اساسض داشت که با ارسهطو کهاع ً
دیدگاه ارسطو در ن ار لل ت ،ایجاد بض عنااست؛ ارسطو اصالً قاىل به ایجاد نبود .ا عنتقد بود کهه عهادهد لهالم
قدیم است آن ه که "عیرک ا ل" (تدا ند) ایجاد عضکاد آن است که فقط صور ها را در این عاده ا ل هه
تغ ر عى دهد .اعا ن ار نوفالطونض عبتاض بر ایجاد بود .فلوط ن عنتقد بود که "امد" که در راس ن هار لهالم قهرار
دارد نخست صادر ا ل را ایجاد عضکاد ،بند صادر د ر را تا این سلسله طبقا به لالم عاده برسد.
ات دیدگاه فلوط اض ایجاد فقط در رابطهد طولض ات باال به پای ن عمزن اسهت .عوجهودا ههملهرض نمهضتواناهد
همدیگر را ایجاد کااد در یزدیگر اثر بگ ارند .ایاطور ن ست که آ بتواند یک اثر جهودر بهر ر ر کاغه
بگ ارد ،چاان که باده ه چ عوجود دیگهرر ات ایهن دن ها ههم نمهضتوانهد در شهما صهورتض ایجهاد کاهد .اساسها
عوجودا هملرض رابطهد تأث ر تأثر نمضتواناد داشته باشاد .عوجودا با یزدیگر تاهها رابطهه طهولض دارنهد.
اگر رابطه طولض ایجادر نباشد اعزان تأث ر گ ارد هم ن ست درنت جه اعزان انتقال صور هم ات یک ش ئ بهه
ش ئ دیگر عیال است .یک ل وان هست با ذا

الرا شَ ،عن هم ذاتض هستم با الراض تودر .سوال این است

که این صور ل وان چه چ زد است که داتل ذهن عن عضآید آیا چ زد ات این ل وان جدا عضشود به نفهس
عن عاتقل عضشود ایازه عیال است .آیا تود این ل وان داتل نفس عن عضشود این هم که عیهال اسهت .پهس
چه اتفاقض عضافتد که قتض عن این ل وان را عضب ام صورتض ات این ل وان در نفس عهن عهضآیهد ایاجها ف لسهوفان
طرمض دادند گفتاد که ارسطو ساده انگارانه به قض ه نگاه عضکرد .داستان اصلض این است که قتض نفهس عهن
این ل وان را عضب اد ،لقل فنّال که در رتبه للت نفس عن قرار دارد ( یناض اهب الصور) ات آن باال صور ل وان
را در نفس عن ایجاد عضکاد .پس انتقال صور  ،ات ل وان به نفس عن ن ست .ایازه عن این ل وان را عضب ام ،یک
نشانه لالعت است ،نشانه است که اهب الصور باید صور مسهض ل هوان را در نفهس عهن ایجهاد کاهد .قتهض
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صور ایجاد شد ،نفس عن فنال ت عضکاد یک صور ت الض درست عهضکاهد سهپس ات صهور ت هالض،
صور لقلض را عضساتد.
این بیث ،ات دستگاه فلوط اض به دستگاه فارابض ارد شد بند در فلسفۀ ابن س اا اداعهه پ هدا کهرد .در شهفا ایهن
بیث آعده است متض ابن س اا ب ن این د ن ریه ارسطو فلوط ن جمه کهرده اسهت .سهپس نوبهت بهه ن ریهه
اصالت الوجود در مزمت عتنال ه رس د .عالصدرا دقتهاد بس ار توبض درایاجا داشت .در اسفار عفصهل بیهث
کرده تال

نموده آراء ارسطو افالطون ابن س اا را با هم جم کاهد .البتهه ایشهان در عجمهوع تهود

سهه

ن ریه را در جاهار عختلف اراىه کرده که جم این سه ن ریه تود یزض ات دشواریهاست .در یک جا عالصهدرا
به صرامت ن ریه ارسطویض را نقد عض کاد ن ریه اهبالصور را عضپ یرد .جاد دیگرد عضگویهد ایهن لقهل
است که التفا پ دا عضکاد .در بنضض ات لبارتها عالصدرا عض گویهد :ایهن صهورتها ات سهامت جهود انسهان بهه
جود عىآید.
ال عها بهراد شهااتت
البته تفص ل این بیثها عربوط به جودشااسض است اعا ماصل این ن ریهه ایهن اسهت کهه :ا ً
عوجود ب ر نض ن اتعاد به اسطهاد هست م .د ر ایازه این اسطه یک صهور ذهاهض اسهت .ف لسهوفان اسهم ایهن
صور را عضگ ارند " جود ذهاض" .صور  ،یک جودد در نفس عن است که این ل وان را نشهان عهىدههد.
ثالثا ،این صور ذهاض تود

یک جودد است که ات طریل باال ( یا ات در ن جود تودعان) ایجاد عضشود

به هرمال یک عرآت تض دارد اتفاقاً عطابل است با اقن ت ب ر نض.
باابراین عنلور شد که در ن ریه د للم مصولض ،تاها ات نام ه صور للم به جهان تار ماصل عضشهود به ن
آن صور

آن شضء تارجض ه چ ارتباط تأث ر تأثرد ن سهت ،یناهض آن صهور  ،عتهأثر ات شهضء تهارجض

ن ست.
اما اشكاالت ما به این اصل اول عبارت است از:
 .١اشكال نخست :فقدان دلیل براى صورت
این ادلا ٢٥٠٠سال در فلسفه عطرح شده است که براد شااتت ،اسطهد صور التر است .عا عضگوی م متهى
ال قتى دارر این ل هوان را عهى ب هام ،بایهد صهورتى در ع هان باشهد .عها
یک دل ل عتقن اقاعه نشده است که عن عث ً
عنتقدیم ادلهاد که ف لسوفان بر جود صور آ ردهاند نه جدانض است نه برهانى؛ یناى ا الً ،جود صهور
به لاوان یک اسطه ،اعرر جدانض یا بدیهى ن ست .ثان اً :این ادلا برهان هم ندارد .براه اض کهه ف لسهوفان اراىهه
کرده اند یا در عقدعاتش اشزال عغالطه هست یا عصادره به عطلو است .قدعا دالیل عختلفض آ ردهانهد کهه
ه چ کدار قابل دفاع ن ست نمى تواهم به انها بپرداتر .استدالل ات رد که عالصدرا آ رده این است کهه للهم
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ن ات به مضور دارد مضور بد ن مد یا اتیاد جودد ،عمزن ن ست .باابراین للهم بهد ن اتیهاد مضهور
جودر نمضشود.
عا عضگوی م ایاجا عغالطهاد صور گرفته است .عا ور ات مضهور چ سهت اصهطالح مضهور درایهن اسهتدالل
عشترک لف ض است .ایازه للم بد ن مضور عمزن ن ست عناهایش ایهن اسهت کهه اگهر چ هزد غاىهب ات قهواد
ادراکض عا باشد ،قابل عنرفت ن ست .اعا ایازه اگر ش ئض بخواهد ات ش ئض غاىب نباشد باید متماً با ا یزض باشهد
اتیاد جودد داشته باشد ،را کدار برهان لقلض ثابت کرده است در صغرد عضگوید مضور یناض لهدر غ بهت
اعا در کبرر مضور را به اتیاد جودر عناا عى کاد؛ه چ عان لقلض جود ندارد که این شه ئ نهزد عهن ما هر
باشد بى آن که تود

یا صورتش با عن اتیاد جودر داشته باشد.

تالصه آن که تمار استداللها شواهدد که ف لسوفان بر جود صور اقاعه کهردهانهد ،اشهزال دارنهد .عها
جود صور را نمضپ یریم عگر ایازه بر آن برهان اقاعه شود .در این  ٢٥قرن هم چ زر که گفتهاند همگهض بهر
اساس مدس ا بوده است.
 .22اشكال دوم :یك ماهیت و دو وجود
اعا اشزال اصلض تر این است که فالسفه در ایاجا ادلا عضکااد ب ن جود ذهاض

جود تهارجض ات ن هر عاه هت

اشتراک جود دارد اعا ات ن ر جود اتتالا دارند .عا یک جود تارجضِ مسهض طب نهض در ب هر ن داریهم کهه
عاه ت ل وان به آن قاىم شده است یک جودد هم در نفس تود داریم که همهان عاه هتِ در تهار  ،بهه ایهن
جود در نفس عن ن ز قاىم شده است .ف لسوفان عهضگویاهد همهان عاه هت تهارجى ،نهه عصهداق دیگهرد ات آن
عاه ت ،در نفس عا عوجود شده است .یناض یک فرد عاه ت در د عوطن جودد تیقل پ دا کرده است .برتى
گفته اند که ایاها د فرد ات یک عاه ت هستاد لى تود فالسفه اشزال گرفتاد گفتهاند این همان ن ریهه شهب
است اگر این ن ریه شب را گفت د سفسطه التر عضآید.
مال سوال این است که :چگونه عمزن است یک عاه ت امد به د جود عتباین جود پ دا کاد
توجه کا د که ات ن ر فالسفه تمار هویت عنرفت عن برعضگردد به ایازه یک عاه تض در نفس عن است که له ن
عاه ت ل وان تارجض است .اگر این عاه ت تود

التبارر عیض یا عجاتد باشد ،پس عنرفتض در کهار ن سهت.

پس باید عاه ت به گونه اد مق قت داشته باشد که بتواند ات طریل اتیاد با نفس ،ل وان را در تهار نشهان دههد.
سوال این است که این عاه ت مق قض عوطاش ذهن است یا تار
نفس عجرد عوجود شود هم در لالم عادد
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 .٣اشكال سوم :نحوهی تحقّق صورت در نفس
فالسفه عىگویاد که صور د م ث ت دارد :یزض م ث ت جودد هم ون سایر عوجودا  ،دیگهرد م ث تهض
عرآتض که اقن ت را نشان عضدهد .در م ث ت ا ل عثالً قدعا عضگفتاد صور  ،ک ف نفسانض است لى عالصدرا
عضگوید که ات م ث ا

جود است ،در هر د مالت ات این م ث شب ه دیگر مهاال نفسهانض اسهت .اعها یهک

م ث د عض دارد که م ث صور بودن عرآت ت آن است ،یناض فرق ع ان این صور

مالت تهرس عهن در

این است که مالت ترس عن ک ف نفسانض است یا یک مالت جودر است لزن عرآت ت ندارد اعّها صهور
ل وان در نفس عن یک م ث د عض دارد که عرآ یک شضء در لالم تار است .سؤال عا ایهن اسهت کهه ایهن
یژگضههایض دارد ایهن نسهبت بهه آن جهود ،مالهت

م ث عرآت ت که به آن صور عضگوی م ،چه تصلت

لر ض دارد یا مالت ذاتض سؤال د ر ایازه این تصلتِ ذاتض یا لر ض چه نسبتض با تصوص ا مق قهض تهود
صور به لاوان یک جود عستقل دارد عا م ث تض داریم به نار م ث ت عرآت هت م ثتهض دیگهر بهه نهار ک هف
نفسانض یا جودر ،رابطه د ع ان این د تصوص ت چگونه است گفته اند که عا د م ث در یک جود داریم
فلسفه باید نسبت این د م ث را تب ن کاد
به ب ان دیگر ،رابطهد این عاه ت که صور

جود تارجض است با جود صور ذهاض چ ست در نفس عن

یک جود عجردد است که عاه تض پ دا کرده است به نار عاه ت ل وان .ب ن عاه ت جود نفس در عن عاه ت
ل وان چه نسبتض جود دارد عگر نه این است که تیقل عاه ت به تب تیقل جود است عگر نمهضفرعای هد کهه
عاه ت مدّ جود است اگر رابطهد ع ان مدّ جود

جود بریده شد ،عنلور عضشود که ایهن عاه هت ،عاه هت

آن جود ن ست .پس د عاه ت در جود ذهاى همزعان تیقل دارد :عاه تض که مد جود ل وان است صور
آن که مد یک اعر عجرد در نفس است ،سوال این است که آن عاه ت ل وان چه نسبتض با جود نفس عن دارد
آیا عاه ت ل وان مد جودد نفس عجرد عن است به ب ان دیگر ،در جود ذهاهض ،د عاه هت همزعهان عوجهود
شده است یزض صور ذهاض ل وان دیگرد جود عجرد که براد تود

عاه تض دارد .ر شن است که جود

ذهاى ات آن جهت که جود عاه تى در نفس دارد ،عرآت ت ندارد ،این تصری همه ف لسوفان است .سؤال ایهن
است که اآلن در جود ذهاض عن د عاه ت جود دارد :یزض عاه ت جود عجهرد نفسهانض یزهض ههم عاه هت
ل وان ،رابطه د ب ن این د عاه ت چگونه است چطور عضشود که یک جود امد همزعان ماعهل د عاه هت،
یناض عاه ت ل وان عاه ت صور عجرد باشد
در ایاجا عالصدرا تیاد بیث کرده است .استاد جوادد آعلض در این عسئله (در شرح کالر صهدرا) عهى فرعودنهد
که قتض نفس عا یک صورتض ایجاد عضکاد ،آن صور د جود دارد :یک جود نفسض یک جود ذهاهض.
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یک جود نفسض دارد که عاه ت آن جود عجرد را تیمل عضکاد یک جودتبنى ربطض ن ز پ هدا عهضکاهد
که به این لیاظ صور ل وان را ممل عضکاد .این سخن لال ه بر این که دل لى ندارد صرفا یک مدس است،
عشزل را مل نمى کاد ،تیرا سوال را به همان جود ربطى عاتقل عى کاه م عهى پرسه م کهه آن جهود ربطهى
چگونه همزعان د عاه ت را به جود تویش عیقل ساتته است
 .٤اشكال چهارم :عدم ادراك وجود ذهنى
تاکاون ات جابه جودشااتتىِ صور سخن عى گفت م اکاون ات عاه ت عرآت ت صور بیث عضکا م .سهؤال
این است :صورتض که در نفس عاست عوجودد عستقل به مسا عضآید چگونه با چه عزان سهمض عهضتوانهد
یک مق قت ب ر نض را نشان دهد گفته عى شود که عا به صور للم مضورر داریم ات این طریل ،تار بهر
عا عزشوا عى گردد .اعا فرض این است که عُدرِک اساساً جود ذهاهض را نمهى ب اهد تاهها لهالم تهار را ات
دری ه صور عشاهده عضکاد .اگر صور داراد یک جود عاه ت عستقل عضباشهد بهدان للهم مضهورد
داریم ،چگونه است که تود

ادراک نمض شهود صهورتض کهه عربهوط بهه تهار اسهت عهورد شهااتت قهرار

عضگ رد پرسش این اسهت کهه چهه عزان سهمض اتفهاق عهض افتهد کهه عهن در مهالض کهه یهک جهود را بها تمهار
تصوص اتش در نفسم دارر للم مضورد هم به آن دارر در نفس عن هم تأث ر عضگ ارد ،یژگهضههایش را
نمضب ام تأث ر ا را عشاهده نمضکام فقط م ث عرآت ت آن را عضب ام .عثالً فقط به تهود ل هوان توجهه دارر
ه چ ادراکى ات جود نفسى ندارر.
 .٥اشكال پنجم :چگونگى تطابق صورت با خارج
فرض عضگ ریم همه د این دلا د درست است ،یناض صور ایجهاد شهده د م هث تیقهل عهرآت تش ههم
دارد ،اکاون بر اساس چه عبااد لقلض عضتوان د رابطهد ع ان صور

عاه تض که در نفهس عهن هسهت بها لهالم

تار را تضم ن کا د عن این ل وان را دیدر صورتض در نفس عن ایجاد شد عرآت ت آن را هم قبول کردیم،
اکاون عى پرس م به چه دل ل ع گوی د آن صورتض که در نفس عن هست ل ن اقن ت تارجض اسهت چه اشهزال
دارد که عن گاهض چ زد در لالم تار بب ام صور دیگرد در عن ایجاد شود آیا نفس عن عنصور اسهت
آیا فرض عى گ رید که لقل فنال عنصور است ات ف لسوا عضپ یریم که همهه د شهااتت عها عبتاهض بهر یهک
صور است اعا ات کجا التماد کا م که این صورتهاد مسض ،لقلض ت الض عن با آن اقن هت تهارجض عاطبهل
است
ماصل بیث این است که اگر قرار باشد کسض این ن ریه شااتت را قبهول کاهد بایهد یهک عتاف زیهک عتهورر را
پ شاپ ش بپ یرد باید تنبداً قبول کاد .این در مالى است که عا با ن ریهه شهااتت عهضتهواه م همه ن مقهاىل را
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ثابت کا م .عثال با ن ریه شااتت عضتواه م ثابت کا م که نفس عا عجرد است ،مال اگر ایاها را پ یرفت م دیگهر
ن اتد به ن ریه شااتت ن ست .ثان اً عتاف زیک آن ن ز آنقدر سخت دشوار غ ر قابل قبول است که اگهر کسهض
ف لسوفانه آن را بررسى کاد آنرا رد عضکاد .تیرساتت این ن ریه شااتت این است که عها بپه یریم کهه عاه هت
داریم

جود بپ یریم که جود اص ل است عاه ت التبارد بپ یریم که یک عاه ت عضتواند به د جود

در د عوطن تغ ر کاد  ...اثبا این عقدّعا براد بزرگان فلسفه هم با عشزل عواجه شده است.
باابراین عالصدرا در نهایت نتوانست به عا بگوید رابطهد عا با صور در لالم باال پای ن چگونه است .شارمان
عالصدرا اسات د عا هم در این عو وع اتتالا دارند .شاگردان عرمور لالعه طباطبهایض در تفسه ر ایهن عسهئله
اتتالا دارند .پس این چه ن ریه شااتتض است ! چرا ن ریه شااتت را عبتاض بر یک سرد عبادد عهضکا هد کهه
اثبا تود آن عبادد عشزل دارند باید بپ یریم تعان لَرَض با تنریف تاص فلسفى براد ف زیک گ شته است،
اصالً رابطه د ب ن جوهر لرض تمار شد ،ن ار ف زیک جدید رابطۀ جوهر لرض بهه آن عناها را قبهول نهدارد،
باید براد عاده جرر تفس ر دیگرد اراىه داد .ایازه گفتهاند انتقال لَرَض عیال است ،آن لَهرَض ،لَهرَض ذهاهض
ف لسوفان کهن است .کافض است بپ یرد لقل انسان یک توانش عنرفتض دارد که عضتواند ش ئض را کهه ات ن هر
غاىب ن ست ،بشااسد .آیا ات ن ر بشر این جدانضتر است که بگوی م قتض عن با این ش ئ برتورد عهضکهام یهک
قوه ادراکض لقلض دارر که عضتواند ش ئ را در عوطن تود

بشااسد ،یا ایازه بگوی م ش ئ تهارجى اصهالً در

نفس عن تأث ر نمضگ ارد بند یک للت عُندّه درست کا م نتوان م للت عنده را تو
لقل فنال شویم  ...نتوان م تو

بده م عتوسهل بهه

بده م که جاد آن صور کجاست چگونه لمل عى کاد

تالصه ایازه این اسطه چه ارتباطض با عن پ دا عضکاد چه ارتباطض با عنلور دارد

چه ارتباطض با لالم باال

دارد
این اشزاال عا بود به اصل ا ّل ات اصول چهارگانه عنرفت شااسى فلسفى که اسمش را گ اشتهایم «اسطورهد
صور در فلسفه اسالعض» .عا اسطورهاد درست کهردهایهم بهه نهار «صهور » همههد بیهثهها را ر د آن باها
کردهایم .اگر این اسطوره را بشزا م ت المان رامت عضشود عضتوان م ات ابتدا یک ن ریه شااتت بساتیم که با
لقل

جدان تجربه ساتگارتر باشد.
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