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مقدمه

بـا ایـن تعریـف    . داننـد نـزد مـدرك مـی    ءعلم را حضور ذات یا ماهیت شـی        فیلسوفان مسلمان معموالً  
از دیـدگاه   و   بررسـی کـرد   شناسـی   از منظر هستی  را  توان نحوه و چگونگی وجود ماهیت شئ در ذهن          می

مبحـث وجـود ذهنـی بـر        . چگونگی تطابق عـین و ذهـن در وجـود ذهنـی پرسـید             شناسی دربارة   معرفت
شـده یـا حاضـریافته نـزد ذهـن،      در این مبحث صور ادراك. استتمرکز مشده ادراك ءادراك با شی   ۀرابط

معلـوم بـالعرض خوانـده       ،کنددر خارج محقق است و معلوم بالذات از آن حکایت می          لوم بالذات و آنچه   مع
. شودمی

شرح کوتاهی از دالیل پذیرش وجود ذهنی نزد فیلسوفان مسلمان، به این پرسش ۀدر اینجا ضمن ارائ
در وهلۀ در واقع . استپردازیم که چرا باید فرض کنیم ماهیت وجود ذهنی همان ماهیت وجود خارجیمی

برخی ،ردهکرا بررسیـ مسئله تطابق میان عین و ذهنـ شناسی وجود ذهنیمعرفتۀسوینخست 
در ادامه با توجه به آراي . دهیماز این حیث بر وجود ذهنی را مورد توجه قرار میواردشدههاينقد

که مبحث تطابق عین و شود بیان می، این نکته...فیلسوفان معاصر مثل کواین، دیویدسون، پاتنم و
الزم کهجدي دارد یمخالفان) یا معناشناسی(شناسی شناسی و معرفتهستیۀسویمیانذهن و جدایی 

ارجوب هشناسانه را باید در چاین فیلسوفان معتقدند مسائل هستی. کردها توجه این مخالفتبه است
پرداختن صرف به ، ارچوبیهو بدون داشتن چنین چشناسی یا معناشناسی مورد بررسی قرار داد معرفت

. بردشناسی راه به جایی نمیمسائل هستی
بر این داشته،شناسی تنیدگی معنا و هستیدرهمبر دفاع ازدر ادامه نشان خواهیم داد پاسخی که سعی 

یابیم، نیز خارج میبریم، بلکه خود معنا را در نکته تأکید دارد که از طریق معنا به واقعیت خارجی پی نمی
همانی معنا و ادراك ذهنی با واقعیت خارجی در وعاء حل از ایندر این راه. باشدتواند راه حل مناسبینمی

که یکی از ـتفکیک میان واقعیت و ادراك ذهنیچگونگی تحقق شود، ولی ذهنی دفاع می
چگونگی دسترسی االمر و نفسهمچنین چیستی تعریف ـهاي اصلی فیلسوفان مسلمان استفرضپیش

.فرایند شناخت از جهان بیرون مشخص نیستبه 
شود نشان داده شود که وجود ذهنی در شکل فعلی آن با این در این مقاله سعی میافزون بر این

روست که چرا باید وجود ذهنی را بپذیریم؟ و اگر فرض تطابق میان ذهن و عین به چالش هپرسش روب
تواند داشته باشد؟میدیگري یی انی چه کارکشیده شود، وجود ذه

در وجود ذهنی ۀشود که مسئلوجود ذهنی نشان داده میۀدر ادامه با پذیرش نقدهاي مترتب بر مسئل
الزم را داشته کارایی تواند کند، میذهنی دفاع میءاي که از تشخص و واقعیت داشتن اشیامسئلهقالب

هرچند از ادبیات موضوع اصلی خویش در . لسفی بازي کندباشد و همچنان نقش مهمی در مباحث ف
.شودفلسفه اسالمی دور می

تشخص و شخصیت خاص خود را داشته ،توانند همانند موجودات خارجیبر این اساس، مفاهیم می
براي پاسخ را این نگاه مواد و مصالح اولیه . این موجودات ذهنی استجایگاهی برايباشند و ذهن فقط 

. رسیممیايکند که چرا از در کنار هم بودن چندین لغت به فهم عبارت یا جملهپرسش فراهم میبه این 
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هایی از جنسِشده باشد که قواعد و دستورالعملتواند نقدي به این پاسخ پذیرفتههمچنین این موضوع می
در واقع . شودبانی میهاي زموجب فهم ما از در کنار هم قرارگرفتن کلمات و عبارت،)دستور زبان(باید 

از را) در اینجا لغات(این نوع موجودات میانروابط ةدهندنشاند شود قواعپذیرش وجود ذهنی موجب می
.بدانیم»بایدي«و نه »توصیفی«جنس 

دالیل پذیرش وجود ذهنی و برخی شبهات مربوط به آن. 1

فخر رازي اما ،است سهروردي استکار برده ه را در آثار خود ب» وجود ذهنی«نخستین فیلسوفی که 
؛ 37: 1377اکبري، (اي مستقل طرح کرده استکه وجود ذهنی را به عنوان مسئلهاست نخستین فردي 
سینا نیز به اصل مدعا و شبهات وجود ذهنی و ابنفیلسوفانی چون فارابی). 80: 1381حاج حسینی، 

1.اندهاز این لفظ استفاده نکردمستقیماًاند، هرچند پرداخته

المباحث المشرقیهفخر رازي در کتاب 2.براي اثبات وجود ذهنی دالیل گوناگونی اقامه شده است
فرعیت و از طریق حکم ةقاعدبر اساسبار وي یک. آورددو دلیل بر اثبات وجود ذهنی می) 1410(

وسیلۀ بهبار دیگر و) 132-131: 1410فخر رازي، (بر ماهیاتی که ثبوتی در عالم خارج ندارند ایجابی
برهان ادراك کلیات ). 440- 439: 1410فخر رازي، (پردازد ادراك مفاهیم کلی، به اثبات وجود ذهنی می

بر این مبنا استوار است که در جهان تنها موجوادت متشخص جزئی وجود دارند، ولی ما از این موجودات 
ان متحقق نیستند، بنابراین در ذهن کنیم، این معانی کلی، در جهمعنایی کلی و واحد ادراك می

.ندامتحقق
ند اها عبارتترین آنکند که مهممیمطرحلهین نیز دالیل مختلفی براي اثبات وجود ذهنی أصدرالمت

هایی علم داریم که در خارج وجود ندارند مثل غول یا اجتماع نقضین ما به چیز. علم به معدومات)1: از
این ؛)268، ص 1، جاسفار اربعه(در خارج نیستند، پس وجودشان در ذهن است، چون این معدومات ...و

عالوه بر علم )2.)157: 1388ابراهیمی دینایی، (استدالل از محکمترین براهین اثبات وجود ذهنی است
صادق بر توان حکم ایجابیی که در خارج وجود ندارند، میئاشیاةدرباربه معدومات و دادن حکم ایجابی

. شاهدي بر اثبات وجود ذهنی دانسترا اند یزي که وجود دارد، ولی تمام افراد آن وجود، تحقق نیافتهچ
هاي موجود شامل تمام مثلثدرجه است، این حکم ایجابی180براي مثال مجموع زوایاي هر مثلثی، 

ی که قابلیت وجود یافتن ئشیابنابراین ا. گیرددر بر می،اندکه هنوز تحقق نیافتهرا نیز هایی اما مثلث،است
در (داد باید در جایی حکم ایجابیهادربارة آنتوان اند و با این حال میولی هنوز تحقق نیافته،دارند
توانند ولی نمی،شوندمفاهیم کلی در ذهن لحاظ می)3). 270- 269، 1اسفار، ج(وجود داشته باشند) ذهن

مفاهیم )4). 272، همان(ج فقط افراد جزئی مشخص وجود دارنددر خارزیرادر خارج وجود داشته باشند، 
. کنیمخارجی حمل میءانتزاعی مثل معقوالت ثانی فلسفی یا صفاتی مثل برادري را به موضوعات و اشیا

در خارج محقق شده اشارهمفاهیم. ها باید این مفاهیم موجود و محقق باشندبراي صحت حمل آن
).275- 274، ص همان(ند انیستند، پس در ذهن محقق
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:در دو موطن جاي داردءوجود ذهنی بدین معناست که ماهیت یک شیۀبه طور خالصه نظری
از طرف دیگر از نظر فالسفه علم در ذهن ما یا . استدوم، ذهن مورد موطن، خارج و نخستین

براي تی را در پی دارد گونه مواجه شدن با این مسئله، شبهااین. همان معلوم بالذات، کیف نفسانی است
جوهر وجود ذهنی مستلزم همۀینظر: نویسدمی) 132- 131(الحکمهبدایهی در ئعالمه طباطبانمونه
وجود ذهنی، ذاتیات شیء هنگام تصور آن شیء باقی ۀزیرا بنابر نظری. استیک شیء بودن عرض و هم

ذاتیات زیراا جوهر خواهد بود، خارجی، صورت ذهنی ميجوهرتصوردر صورتپس . ماندو محفوظ می
که هگون، چون هماناستنیزشیء در وجود ذهنی آن محفوظ است و همین صورت ذهنی عرض 

. نفس، موضوع آن استبوده،م به نفس ئم به موضوع خویش است، این صورت ذهنی نیز قائعرض قا
قبل، لزوم ۀبیه شبهولی ش،دیگرۀشبه. در نتیجه صورت ذهنی یادشده هم جوهر است و هم عرض

توان پرسید اگر وجود ذهنی نوعی همچنین می. کیف استۀها ذیل مقولمقولهۀقرارگرفتن هم
وجود است پس امور ممتنع بالذات هم که وجود ذهنی دارند، به طریق اولی باید وجود هم داشته باشند

3).71- 70: 1389یثربی، (

ا تفکیک حمل اولی از حمل شایع صناعی به این است بکردهلهین سعی أبه طور خالصه صدرالمت
را بر ییوجود ذهنی، باید گفت که گاهی ما معناربارةر مورد کاربرد این دو حمل دد. شبهات پاسخ بدهد

که در » جزئی، جزئی است«گوییممیبراي نمونه. کنیمخودش حمل به اعتبار دیگر از خودش سلب می
جزئی را از جزئی » جزئی، جزئی نیست«گوییم یم، ولی وقتی میااینجا جزئی را بر خودش حمل کرده

اول، حمل ذاتی اولی و در قضیه ۀآید، چون در قضیولی با این حال تناقض پیش نمی،ایمسلب کرده
هیچ ،نوع حمل در این دو قضیه متفاوتاستب توجه به اینکه.دوم، حمل شایع صناعی به کار رفته است

آید به حمل اولی ذاتی ـ نه اي که به ذهن میهر مقولهنخست اینکه بنابراین ؛بودتناقضی در پی نخواهد 
بندد، در آنچه به عنوان مفهوم در ذهن نقش میدوم اینکهبه حمل شایع صناعی ـ همان مقوله است و 

). 296-289: 1اسفار، ج (حقیقت و ذات خود، کیف نفسانی است 
وجود ذهنی را در اصل ابن سینا ارائه کرده است؛ ابن سینا ۀبهحل این شالبته برخی معتقدند که راه

بلکه ،معتقد است هنگام علم به چیز خارجی نباید تصور شود که ماهیت در ذهن داراي آثار خارجی است
قوام صفري، (شود کند در ذهن حاضر میکه از آن ذات حکایت میئیشی» معناي ماهیت و نه ذات«

).71: 1389؛ یثربی، 20: 1388مقصودي، وکاکایی؛191-192: 1383

شناختی وجود ذهنی و برخی نقدهاي مرتبط با آنسویه معرفت. 2

خارجی را داراست ءشود، یعنی وجود ذهنی، همان ماهیت شیاز نظر فالسفه آنچه در ذهن محقق می
ینجا این است که اصلی در اپرسش. کاشفیت از عالم خارج را داردۀتوان گفت علم جنبرو میو ازاین

توانیم مطئمن باشیم که ماهیت وجود ذهنی همان ماهیت وجود خارجی است؟ به عبارت دیگر چگونه می
توانیم از کاشفیت علم از عالم خارج سخن بگوییم؟ بنا بر چه دلیل و شواهدي می
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ماهیت و ةوزوجود ذهنی در حبراي مثالشناسانه بر وجود ذهنی وارد است؛ از حیث معرفتایرادهایی 
فلسفی عاجز است، پس تمامیت الزم را ندارد ثانویۀمعقوالت اولی است و از تبیین ادراکات معقوالت 

هاي دار است و مدرِك از جنبهاین است که ادراك امري جنبهایرادهااز دیگر ). 95: 1381حاج حسینی، (
میز در عالم خارجی . جی وجود نداردخارءاین ویژگی در شی. کندتواند امري خارجی را ادراك خاصی می

هاي مختلفی را از آن صورت،هاي مختلف به آن نگریستهتواند از جنبهاما شخص مدرك می،میز است
این امر که ماهیت میز در ،بنابراین). 48: 1377اکبري، (برداشت کند که هریک متفاوت از دیگري است 

تواند از زوایاي واند توضیح دهد که چرا مدرِك میتذهن همان ماهیت میز در عالم خارج است، نمی
ولی در عالم ذهن ،یک میز داریمفقطدر واقع، در عالم خارج . مختلف یک میز را بررسی و ادراك کند

.بلکه ادراکات متفاوتی از میز وجود دارد،تنها یک ادراك میز وجود ندارد
وجودي ۀهنی به دلیل تجرد آن، از مرتبکه وجود ذ) مثل عبودیت(اي معتقدند از سوي دیگر عده

و ـسخنی که متناسب با مبانی صدرالمتالهین استـباالتري نسبت به وجود عینی برخوردار است 
). 125- 119: 2ج1386عبودیت، (همان ماهیت موجود خارجی است شده از آن، ماهیت انتزاعدرنتیجه

:زیراداشته باشد؛جود ذهنی تواند در نهایت دفاع محکمی از واین پاسخ نیز نمی
توان چنین اعتباري را به وجود باید نشان داد ذهن داراي ساختاري است که بر اساس آن، مینخست

فرض گرفتن رئالیسم دادن وجود چنین ساختاري مگر با پیشذهنی نسبت داد، اما هیچ راهی براي نشان
کند، زیرا فقط هنگامی لی را حل نمیحتی فرض وجود چنین ساختاري مشکدوم اینکه. وجود ندارد

توانیم ماهیت منتزع از وجود ذهنی را با اعتبار البشرطی، همان موجود خارجی قلمداد کنیم که ابتدا به می
حضوري دریابیم و آنگاه بر به شکلیصورت مستقیم با موجود خارجی مرتبط شویم و حد وجودي آن را 

به عبارت ). 47: 1377اکبري، (اعتبار کنیم که مطابق آن باشد اي اساس آن، ماهیت البشرط را به گونه
بنابراین وجود ذهنی . وجود انسان به نحو البشرط بر حیوان، نبات و جماد صادق استبراي مثالدیگر، 

داشته یحال اگر بخواهیم علم به چیز مشخص. نیز به نحو البشرط بر موجودات مختلفی صادق است
حال چگونه . شرطی وجود ذهنی تنها بر آن چیز خاص یا معلوم بالعرض صادق باشدباشیم، باید اعتبار الب

البشرط اعتبار کنیم تا تطابقی میان مدرك بالعرض یا وجود ذهنی آن صورتتوانیم ماهیت را به می
قصد که را واسطه موجودي هنگامی چنین امري میسر است که ما بیفقطرسد به نظر می؟برقرار باشد

خارجی از نظر وجود ذهنی، ممکن يادراك موجودهواسطاما بی. ادراك کنیمآن را داریم،شناختن 
. نیست

وجود انتزاع ةماهیت امري اعتباري است که از مرتبه و نحو،لهینأصدرالمتۀمشکل مهم دیگر در نظری
). 125: 1388ان، کوثری(یکسانی داشته باشند هايتوانند ماهیتحال چگونه دو وجود متفاوت می.شودمی

وجودي باالتري برخوردار است، ۀگوید اگر وجود ذهنی از مرتبگونه که عبودیت در باال میدر واقع همان
.یکسان باشدبا ماهیت عین خارجیتواند، میشودپس چگونه ماهیتی که از آن منتزع می

ولی از دیدگاه ،شناسانه بسیار مهم استگرچه از نظر هستیابه طور خالصه بحث وجود ذهنی 
رسد تطابق تر نیز بیان شد به نظر میطور که پیشهمان. مشکالت مهمی مواجه استبا شناسی معرفت
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فرض است و دلیلی براي اثبات آن اقامه مسلمان، یک پیشۀعین و ذهن در وجود ذهنی و نزد فالسف
). 77: 1388رضایی، و؛ واله86: 1381حسینی، حاج(4شودنمی

فرض تطابق میان ذهن و شناسانه و پیشمعرفتۀسویایرادهايسعی کردیم برخی از ث قبلیمباحدر 
نیز وجود دارد و آن این است که يتر دیگراما چالش مبنایی. عین در مبحث وجود ذهنی را مطرح کنیم

سی کرد یا شناسانه یا معناشناسانه بررشناختارچوبیهشناسانه را بدون داشتن چهستیۀتوان سویآیا می
. شناسی و معناشناسی باشدمعرفتۀتواند مقدم بر صبغوجودشناسی میۀآیا صبغ

ۀرو باشد، آیا سویهروبایرادهاییوجود ذهنی با ۀشناسانه و معناشناسانمعرفتۀبه عبارت دیگر اگر سوی
تواند انه، میشناسشناسانه و هستیهاي معرفتتنیدگی جنبهشناسانه وجود ذهنی، با فرض درهمهستی

هاي مختلف از کارهاي برخی فیلسوفان مطرح تنیدگی این سویهفرض درهم. همچنان محل اعتنا باشد
به طور عام معنا (، که به رد دوگانگی واقعیت و شناخت ...معاصر مثل کواین، دیویدسون، پاتنم، رورتی و

آنان در ین اجمالی به ادعاي ورتبه صدر ادامه . اند، وام گرفته شده استپرداخته) و طرح مفهومی
.پردازیمخصوص می

عدم دوگانگی جهان یا واقعیت با معنا و طرح مفهومی. 3

توان از معنا، که میـشودآنچه بر ما پدیدار میمیاناند دوگانگی برخی فیلسوفان معاصر سعی کرده
پاتنم . از میان بردارندرا جود است، موواقعاًبا آنچه ـبراي نامیدن آن استفاده کرد... ادراك، فنومن و

» نفسهفى«اند که باید دوگانگى سنتى جهان شمارى حجت آوردهاندیشمندان بى: نویسدمی) 140: 1388(
دیویدسون، . کنار بگذاریم،زنیمآن حرف مىةاندیشیم و دربارها به این جهان مىکه با آنرا و مفاهیمى 

و » قالب«توان میان به نظر دیویدسون نمى. انداین اندیشمندانمعاصر از ۀگودمن و کواین سه نمون
. وجه استکامالً بى» هاروایت«از » جهان«گودمن بر آن است که تمایز . تمایزى قائل شد» محتوا«

انداز خواهند چشمها از ما مىاین پراگماتیست. گویدسخن مى» شناختىنسبیت هستى«کواین از 
.را کنار بگذاریم» گرنظاره«ناختى شمابعدالطبیعى و معرفت

،تصور زبان به عنوان واسطه: نویسدمیهمان طرح مفهومیخصوصدر ايدیویدسون نیز در مقاله
این دیدگاه، قابل .گونه که در واقع هستند درگیر شودآنءتواند با اشیافرض را دارد که ذهن میاین پیش

با واقع دربیفتد، خود ذهن باید بدون مقوالت و مفاهیم باشد تواند بدون تحریف اگر ذهن می؛دفاع نیست
)Davidson, 1984: جزمی با عنوان دوگانگی طرح و یهاي خود اصلوي معتقد است ما در نظریه. )185

معرفتی که از خودمان ناشی ـسهم سوبژکتیومیانتمایزي که ناشی از تمیز اواز نظر . واقعیت داریم
,Malpas(نیستباشد، قابل ترسیم ـآیددست میه که از جهان بـوشود و سهم ابژکتیمی 2009: 4-3§( .

. اندهاي جهان بیرونی به هم منگنه شدهبا رویدادها و ابژه) یعنی بخش سوبژکتیو(ها از این منظر، نگرش
ۀک نظریاى از جهانى که فقط یسادهکپیهن ذ: نویسدمیعقل، صدق و تاریخپاتنم نیز در مقدمه کتاب
,Putnam(سازندیکدیگر هم ذهن و هم جهان را مىبلکه ذهن و جهان با. صادق را بپذیرد، نیست

1981, ix-xii .(
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چالش اصلی پیش روي نظریاتی از این سنخ، چگونگی توضیح مفاهیمی چون واقعیت، جهان بیرون و 
به عبارت دیگر . ل آن بفهمیماالمر را به معناي سابق و متداوتوانیم نفسدیگر ما نمی. استصدق 

ۀدارد که از جملپیامدهاییشناسی به هستی) و به طور کلی امور ذهنی و سوبژکتیو(معنا ۀکشاندن مقول
آید که از این حال در اینجا این پرسش پیش می. االمر استآن دگرگون شدن مفهوم واقعیت و نفس

پیامدهاییبه عبارت دیگر این نظریات چه . یمکنشود و با صدق چه میمنظر واقعیت چگونه تعریف می
. رو شدن با جهان واقع در پی دارندهبراي روب

هایی بیندیشیم که دیویدسون معتقد است براي فهم سخنان شخص دیگر، باید بتوانیم به همان چیز
او باید با جهان او مشترك شویم، هرچند نیازي نیست در تمام جزئیات موافق . اندیشدآن شخص می

ارتباط . ها، موضوع و مفهوم یکسانی از صدق را بپذیریماما براي هرگونه اختالف نظري باید گزاره. باشیم
االذهانی و این مفهوم جهان بیناستاالذهانی مفهوم جهانی مشترك یا بینداشتن با دیگري مستلزم 

,Davidson(همان مفهوم جهان عینی است 1982: سون چرا باید جهان اینکه از نظر دیوید. )327
شود که از نظر وي توانایی برقراري االذهانی همان مفهوم جهان عینی باشد، از اینجا روشن میبین

چنین پذیرشبا .االذهانی از هر دو طرف ارتباط استبینیارتباط با دیگران مستلزم اشتراك در جهان
ذهانی بنابر اعتقاد به عدم دوگانگی طرح االچیزي مطابق با آنچه در دو بند قبل گفتیم، این جهان بین

اواالذهانی که از نظر در نتیجه یک جهان بین. تواند مغایر با جهان عینی باشدمفهومی و واقعیت، نمی
. استهاي ما ها و اندیشهوابسته به زبان است، مبنایی براي تمام باو

شناسی را با طرح هستی ۀسئل، م»گراییدو حکم جزمی تجربه«مشهور ۀکواین نیز در آخر مقال
هایش و همچنین آموزههاي تحلیلی و ترکیبیوي با توجه به عدم تمایز گزاره.زندمفهومی پیوند می

تنها به عنوان توانند می،گویدها سخن میکه علم از آن،اشیاء ماديکهگیردنتیجه می،گراییکلدرباب 
ها موجودات آن). 274- 271: الف1374کواین، (دهاي سودمند مورد مالحظه قرار بگیرنمیانجی

دیگرش حتی مرجع ۀوي در مقال. نداشناسی با خدایان هومر قابل قیاساند که به لحاظ شناختمفروضی
در ). 141: 1385کواین، (دهد ربط می،اي که داریمرا به دستگاه مختصات یا نظريءیک نام یا یک شی
شناسانه را نیز همراه خود دارد، اي هستیاي که زمینهنظریهدر تناسب با فقطواقع سخن گفتن 

5.پذیر استامکان

شود گونه میاینـگویدمی) 255: 1390(گونه که رورتی همانـحقیقت و معرفت در این نوع دیدگاه
این حقیقت و معرفت داوري کنیم، اما بارة توانیم درخویش میدورةبا معیارهاي پژوهشگران فقط... «که

بیشتر از آنی ،»گسستگی آن از جهان«به معناي آن نیست که واالیی و اهمیت معرفت بشري کمتر یا 
آید مگر با به شمار نمی» توجیه«چیز به معناي آن است که هیچصرفاًموضوع این . پنداشتیممیاست که 

ن بتوانیم از قلمرو باورها و ایم و هیچ راهی وجود ندارد که از طریق آپذیرفتهپیش از اینرجوع به آنچه 
.»بیرون رویم و معیاري جز انسجام پیدا کنیمزبان خود
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بررسی یک پاسخ: آنییاوجود ذهنی و کار-3-1

فرض شود تمایز قاطع میان عین و ذهن و همچنین اصل پیشسبب میشده،اشارهدیدگاهۀنتیج
و بنیادین با نظرات فیلسوفان مسلمان در چنین دیدگاهی به طور مبنایی. تطابق، به چالش کشیده شود

وجود ذهنی با فرض تطابق میان ذهن و عین در امکان طرح ،این موضوعپیامدهاياز . تعارض است
و طرد فرض تطابق میان ذهن و عین، مبحث وجود ذهنی را از کارایی استشناختیمعرفتۀسوی

.کندمطلوبش دور می
ءمنظورمان این است که آن شیگوییم، ختمان به شیئی سخن میهنگامی که از شنابه عبارت دیگر، 

یا نتوان این (حال اگر این وجود ذهنی تطابقی با عالم خارج نداشته باشد . داراي وجود استدر ذهن ما 
) تصور به معناي عام آن(هر کسی تصوري از موضوع اعتقاد ما دربارة اینکه، آنگاه )تطابق را اثبات کرد

این تصور یا وجود ذهنی . نداردتفاوتی ، بدانیمیاز موضوعیذهنيوجودرا دارندة کسی هرکهایندارد، با 
که ایممطرح کردهايپاافتادهپیشمورد و بنابراین متفاوت باشداند از شخصی به شخص دیگر تومی

. خواهد کرداي را حل یا چه مسئلهاستنیست پاسخ به چه پرسشی مشخص
معتقد است اینکه فرض کنیم چیزي به صرف اینکه در ذهن ما وجود ) 239-238: ب1374(کواین 

باید شامل احکام وجود نیز ـآن وجود ذهنی اسم مفرد حقیقی چیزي باشد و چه نباشدچه واقعاًـ دارد 
تنها باعث داشتن با نامیدن نهالتباس معنی: نویسدوي می. استنامیدنو داشتنمعنیشود، خلط میان 

را به طرز ] اسم اسب بالداري در اساطیر یونان[اند وجود پگاسوس توگمان کند نمیشخصد یکشومی
شک به پدیدآمدن این تصور باطل کمک داشتن با نامیدن بیبلکه خلط میان معنی،معناداري منکر شود

است که اصلی این تخلیط از این قرار ۀنکت. نیز استموجود ذهنیوکند که پگاسوس نوعی تصورمی
پگاسوس خلط کرده است و نتیجه گرفته است که ةادعایی، پگاسوس را با معناي واژۀگرفتنامیءش

.پگاسوس باید باشد تا واژه معنی داشته باشد
در آنجا فرگه .است) 1367(داشتن اشاره به مقاله معروف فرگه منظور کواین از تفاوت نامیدن و معنی

شود که هستند، ولی این دلیل نمیيشب هر دو نامی براي چیز واحدةارصبح و ستةگرچه ستاراگوید می
: نویسدکواین می» در باب آنچه هست«ۀضیاء موحد در معرفی مقال. ها معانی واحدي نیز داشته باشندآن
توان در طرح دهد که چگونه میداشتن و نامیدن و طرد انتولوژي معنی نشان میمعنیمیانتمایز نهادن «

گونه که در واقع همان). 231: 1374موحد (» می خاصی نیازي به وجود چنین موجوداتی نداشتمفهو
، اندشبیهوجود ذهنی در فلسفه اسالمی بهاست، به وجود چنین موجوداتی که بسیار موحد اشاره کرده

. احتیاجی نیست
، »ه اصالت پدیداري معنااجتماع دو منظر اصالت ماهیت و اصالت وجود در نظری«ۀدر مقال) 1387(او
. عدم تمایز شناخت و واقعیت بررسی کرده استۀاز زوایوارد بر وجود ذهنیبراي نقدی راحل ممکنراه

مترتب بر وجود ذهنی را رفع ایرادهاياصالت پدیداري معنا ۀبا تبیین نظریاست او در آنجا سعی کرده 
به همین سببي فیلسوفان ذکرشده در باال دارد و هابا برخی آموزهاندکیهاي حل وي شباهتراه. کند
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در انتهاي این بررسی داوري خواهیم کرد . دهیمتر مورد بررسی قرار میهاي وي را مفصلنقدها و پاسخ
و هشناسانتنیدگی هستیدرهمۀمبحث وجود ذهنی از زوایوارد برتواند نقدوي نمیۀکه نظری

. رفع کندرا شناسی معرفت
اند شبهات مربوط به وجود ذهنی را لهین نتوانستهأن معتقد است نه مشاییان و نه صدرالمتجوارشکیا

آید لهین که مبتنی بر اختالف حمل است، الزم میأحل صدرالمتراهبا توجه بهوي از دیدگاه. حل کنند
به جهان شبهات وجود ذهنی، در ادراکاتی است که ناظر. براي موجود ذهنی، دو نوع ماهیت قائل شویم

ـتوان میان مفهوم جوهر نمیدرنتیجهدهند و ند؛ یعنی آنجا که از جوهر یا عرض خارجی خبر میاخارج
. کنیم، تمایز قائل شدیابیم و درك میو آنچه جوهر خارجی میـ ایمرا مرآت خارج قرار دادهوقتی آن
رو ها شبهات وجود ذهنی روببـ»جوهر، جوهر است به حمل اولی«ـدر همان حمل اولیبنابراین

تمایز قائل ،فهمیمخارج میاز توان میان معناي دال بر خارج با آنچه از طریق این معنا شویم و نمیمی
مردود است پایان از معانی ذهنی است که قطعاًاي بیدادن به سلسلهشد؛ زیرا فرض تمایز، مالزم با تن

). 112-111: 1387جوارشکیان، (
در واقع چنین . نیستء، چیزي جداي از آن شییءرشکیان معناي ذهنی و ادراکی از یک شاز نظر جوا

کهدو معلوم نداریمما در واقع . نیست که معناي ذهنی شیء چیزي فراتر از خودش را به ما نشان دهد
بلکه. و بالعرض از طریق معلوم بالذات براي ما حاصل شده باشدباشد یکی بالذات و دیگري بالعرض 

معلوم بالعرضی براي نفس ما وجود ندارد و تنها یک معنا وجود دارد که همان معلوم بالذات است اساساً
). 115: 1387جوارشکیان، (

همچنین چرا ؟ توان به وجودي به نام وجود ذهنی قائل شدمی، آیا اصالًشدهبا توجه به موارد گفتهحال 
که ما خود معنا را در بر این باور استانیم؟ جوارشکیان ما باید صور ادراکی خود را کاشف از خارج بد

به عبارت دیگر پی بردن به خارج . معنا به خارج پی ببریمبه کمکیابیم، نه اینکه بینیم و میخارج می
رابط ما ،گوید معانی، مفاهیم و ماهیاتوي می. همان درك معنا و خود معناست و نه چیزي بیشتر از آن

چون خارج را بر ما هویدا ؛اندولی از سوي دیگر خارجی،اندسو نفسانیها از یکآن؛با خارج هستند
جوارشکیان، (» کنیمهمان خارجی هستند که ما آن را به عنوان خارج از وجود خود درك می«کنند و می

. توجود نفس با جهان خارج اسۀعلم ناشی از مواجهو این ویژگی از آن روست که اساساً) 118: 1387
و از طرف دیگر در ظهور یءاي است که از یک طرف در واقعیت عینی شعلم امري دوجنبهاواز نظر 

نفسانی است، یعنی همان وعائی که در ـوعاء شهود ظرفی خارجی درنتیجهذهنی ادراکی آن ریشه دارد، 
).122: 1387جوارشکیان، (آن اتصال و اتحاد نفس با خارج حاصل آمده است 

از ما شناخت گی درست یا غلط بودنبتواند پاسخگوي چگونشدهاشارهحل رسد که راهمیبه نظر ن
معنا و هستی یکی ۀمعنا یکی باشد یا به عبارت دیگر مقولۀبا مقولئیاگر علم ما به شی.باشدچیزي

ند میان جوارشکیان معتقد است هرچ. را تبیین کردباشند، آنگاه جایگاه واقعیت کجاست و چگونه باید آن
همانی وجود همانی برقرار است، ولی در واقعیت، اینخارج و ادراکات ذهنی از حیث وجه شهودي، این

آنی نههمانی در وجه شهودي یا ایناینپذیرش ولی دلیلی براي ). 125: 1387جوارشکیان، (ندارد 
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و ادراك ذهنی به عالم بر این اگر ما از راهی غیر از خود معناافزون. در واقعیت ارائه نشده است
چنانچهمحلی از اعراب ندارد و ،معنا و هستیۀ، دیگر یکی بودن مقولداشته باشیمخارج دسترسی 

در ایدئالیسم قوي یا قرارنگرفتنبراي (آنگاه چگونه ،)گونه استکه به نظر این(نداشته باشیمدسترسی 
ادراك ذهنی با واقعیت خارجی سخن از یکی نبودن) معیاري براي سنجش درستی یک گزارهیافتن

. گوییممی
داند که ناشی از عوامل مختلفی جوارشکیان تنوع فهمیدن را به تنوع ظهور ادراك ذهنی مرتبط می

ۀیا ناشی از شدت ظهور یا مرتب... همچون تنوع مجاري ادراك، تنوع توجه التفات و فاعل شناسا و
رسد وي معنا را از صرف یک چیز به نظر می). 123: 1387ن، جوارشکیا(استخارجی نزد ما ئیظهور شی

تواند که هر چیزي اعم از زبان و غیر زبان میـاش را به وجود و ماهیتکند و دایرهزبانی بودن خارج می
شناسی و همچنین ماهیت و معنا را یکی معنا به هستیۀدر واقع کشاندن مقول. دهدگسترش میـباشد

داراي هایی را به همراه دارد و شاید در پاسخ به برخی شبهات راهگشا باشد، ولی جذابیتدانستن، هرچند 
که سعی شد به صورت اجمالی در آراي برخی فیلسوفان غربیپیامدهااین ۀاز جمل. پیامدهایی نیز است

و در نگاه جدید صدق . االمر، صدق و شناخت استنیز نشان داده شود، تغییر مفاهیمی همچون نفس
دیدگاهی که به طور مبنایی و بنیادین با نظرات ؛شوداالذهانی میواقعیت وابسته به عمل انسانی یا بین

افتادن در ،از نظر فیلسوفان اسالمی چنین نگاهی به واقعیت و صدق. فیلسوفان مسلمان در تعارض است
هیت و معنا بیش از یکی دانستن مار همین اساس ب. استحصول معرفت دریچۀوادي شکاکیت و بستن 

.  کندهایی را ایجاد میبستراهگشا باشد، بنکهآن

تشخص وجود ذهنی و قواعد زبانی. 4

براي اثبات دالیلی . کنیم نقش جدیدي براي وجود ذهنی تعریف کنیماین مقاله سعی میۀدر ادام
یعنی . ان پابرجا باشنداند همچنتووجود ذهنی گفته شد، بدون فرض تطابق وجود ذهنی با وجود عینی می

کنیم در اینجا فرض می. تطابق دیگر مهم نباشدۀاند وجود داشته باشد، هرچند مسئلتووجود ذهنی می
شناخت و معنا را در نظر ةآنچه در بخش قبلی مقاله طرح شد و به طور خالصه عدم فراروي از حوز

نخواهد شد و فرض اي اثبات آن ارائهبرداشت، رویکردي قابل دفاع است، هرچند در اینجا استداللی
در نظر فیلسوفان . مغایر است،در فلسفه اسالمیمدنظراالمربا نفسچنین رویکردي مسلماً. است

لزوم طرح شناسی و تنیدگی معنا و هستیبدیهی قائل شدن به درهمۀمسلمان، الاقل در نظر اول، نتیج
توان دیگر سی، افتادن به دام سفسطه است و نمیشنااز معناشناسی و معرفتپسشناسیوجودمبحث

این نکته الزم است که آنچه از کاربري جدید وجود یادآوريبنابراین . حرف از شناخت و صدق و کذب زد
هاي فیلسوفان مسلمان همخوانی زیادي داشته اند با آموزهتوذهنی مدنظر خواهیم داشت، در نظر اول نمی

. باشد
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هاي زبانی داریم، بحث را به مثالدر نظرراي مطرح کردن آنچه از وجود ذهنی باینکهدیگر ۀنکت
وجود ذهنی در یک شنویم فهم یا را می» برف سفید است«ۀوقتی جملبراي نمونه. محدود خواهیم کرد

به عبارت دیگر به جاي اینکه . شنویمرا می» برف«ةگونه که وقتی واژهمان،آیدوجود میه بماذهن
گوییم نه تنها هنگام دیدن برف بندد، مییم هنگام دیدن برف، وجود ذهنی برف در ذهنمان نقش میبگوی
گونه است؛ یعنی یک وجود ذهنی از لغت برف چنین است، بلکه هنگام شنیدن واژه برف هم همیناین

ک فهم و ها هستیم از کل آن یاي از میز و صندلیبه همین صورت وقتی در حال دیدن مجموعه. داریم
گونه است و در انتها از شنیدن کل جمله شناختی داریم، هنگام شنیدن یک عبارت یا یک جمله هم همین

. نهایی یا یک وجود ذهنی از آن داریم) فهم(شناخت یا عبارت یک تک
ابراهیمی دینانی، (با تشخص داشتن است ياز سوي دیگر در فلسفه اسالمی وجود داشتن مساو

ه رود براي وجود ذهنی هم باحکامی که براي وجود به صورت عام به کار می.)244- 243: 1، ج 1360
تفصیل دربارة آن قصد داریم بهاي است که ترین نکتهاین تشخص داشتن وجود ذهنی اصلی. رودکار می

نفسه و بدون ر فیگنویسد وجود ذهنی در عین اینکه یک موجود ذهنی است، ادینانی می. سخن بگوییم
ابراهیمی دینانی (ید آخارجی نیز به حسابياند موجودتو، میگرفته شودجهان خارج در نظر اقایسه بم

).494: 2، ج 1360
گوییم این صندلی تشخص دارد، یعنی این صندلی که وجود دارد، وجود و شخصیت وقتی می

ود دارد، تشخص هم دارد و چیزي که وجبنابراین هر. اند چیز دیگري باشدتوفردي دارد و نمیمنحصربه
. که آن چیز را همان چیز کرده استاست) هاییمجموعه ویژگی(فردي شخصیت منحصربهداراي پس 
بخشد، دست یابیم یا توانیم به آنچه به شیئ تشخص میبه چیست و آیا ما میءتشخص یک شیاینکه

،که اگر یک چیز وجود داشته باشدآنچه در اینجا اهمیت دارد این است. نه، براي این مقاله مهم نیست
یک وجود ذهنی نیز . وجود خاص خود را داردءتشخص و شخصیت خاص خود را هم دارد؛ یعنی آن شی

که وجود دارد، پس تشخص دارد و این بدان معنی است که وجودي همین؛گونه استهمین
6.غیر الزم آیدشود که امتناع صدقش براین امر موجب می.فرد و انضمامی استمنحصربه

این است که ما چگونه از معناي کلمات و اصوات در کنار هم شودمطرح میپرسشی که در اینجا 
این واژه براي ما .شنویمرا می» غروب«ةواژبراي نمونه. رسیممیايشده به فهم عبارت یا جملهچیده
» خورشید«واژه . ا هم داردذهنی دارد، بنابراین تشخص و شخصیت خاص خود ريوجودو همچنینمعنا
يوجوددرنتیجهکه خود یک شناخت و فهم است و » غروب خورشید«حال واژه . استهمین گونهنیز

توانیم بپرسیم گونه هم میشود؟ این پرسش را اینذهنی و شخصیت خاص خود را دارد چگونه ساخته می
خواهیم این پرسش کلی را در واقع می. که چه کسی یا چه چیزي فهم این عبارت را به وجود آورده است

مطرح کنیم که نسبت میان وجود ذهنی با ذهن یا من چیست؟ من یا ذهن با قبول وجود ذهنی چه 
کند؟نقشی در فهمیدن عبارات و جمالت بازي می

یعنی ـو فهم لغت دوم» الف«را نخسترا در نظر بگیرید؛ فهم لغت »صندلی زیبا«عبارت براي مثال
صندلی «یعنی » بو الف «شود که چگونه به فهم سوم این میپرسشحال . نامیممی» ب«را ـ»زیبا«
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در » الف و ب«توان هر فهم ممکنی گذاشت و حتی هر می»ب«و »الف«جاي ه رسیم؟ بمی»زیبا
.جدید باشد» ب«یا » الف«اند یک توبعد میۀمرحل

کمک چندین لغت به فهم کل عبارت یا جمله که چرا در کنار هم بودن پرسشبراي پاسخ به این 
رسد و اینکه این زبانگر یا ذهن اوست که به این فهم نهایی مینخست:دو راه حل وجود داردکند،می

دوم اینکه خود لغات هستند که هرکدام شخصیت و تشخص خاص خود را دارند که متناسب با آن 
. شوندشخصیت موجب ساخته شدن کل عبارت یا جمله می

تواند هن، زبانگر یا فهمنده است که میکه ذایمپذیرفتهبدین معنی است که ما نخستحل پذیرش راه
حال باید ببینیم که این دیدگاه چه پاسخی براي پرسش . را را بفهمدشمار عبارت دوتایی و باالتر از آنبی

چنین است که ذهن با استفاده از یناپاسخِ غالب معموالً. داردچگونگی توانایی ذهن براي انجام این کار 
بنابراین زبانگر . پردازدزبانی میۀشمار عبارت و جملهاي زبانی به تولید و درك بینشانهقواعد محدود و

در این پاسخ زبانگر . تواند به درك یا تولید زبان بپردازدبا داشتن دانشی از قواعد زبانی و دانش معنایی می
ۀنتیج،معتقد است که فهمیدن یک عبارت زبانی) 2005(استنلی براي نمونه.دکننقش اصلی را ایفا می

نطور که مشخص است هما. از جهان استۀ آنزمیناستنتاج زبانگر از دانش نحوي، معنایی و پیش
.دهدمیاستنتاج کردن عملی است که زبانگر براي فهم زبان انجام 

چامسکی معتقد براي مثال. یا از اجتماع فراگرفته شوندتوانند یا زیستی باشند این قواعد زبانی می
این .آیددنیا میه ها، باز طریق ژنشدهمنتقلکودك با اطالعات فطري زبانی) 38- 37: 1390(است 

شوند و کودك داراي هاي ژنتیکی، اگر در محیط مناسب قرار بگیرند فعال میاطالعات و دستورالعمل
هایی با دست و پا هاي ژنتیکی انسانطور که ما بر اساس دستورالعملهماندقیقاً. شودمییزبان خاص
. قواعد، دیدگاه اجتماعی وجود داردةدر مقابل این دیدگاه زیستی دربار. بالافرادي با و نه شویم خلق می

کم اجتماعی است و بنابراین قواعد حاینویسد برخی فالسفه معتقدند زبان عملمی) 2-231: 1389(مدینا 
جمعی است که هدف نهایی ايدر واقع در این دیدگاه زبان پدیده. استبر آن نیز از اجتماع گرفته شده

شوند ارتباطات انسانی از قواعد زبانی نیز قواعدي هستند که سبب می. استتوانایی برقراري ارتباط ،آن
زبانی حاصل یدر اجتماعفرد حضورهمچنین یادگیري قواعد زبانی از طریق . طریق زبان شکل بگیرد

. شودمی
کهيجدیدهاي کامالًها یا استعارهالمثلهایی ازجمله چگونگی فهمیدن ضربحلی با چالشچنین راه

اي از قوانین استاندارد زبان پیروي چنین عبارات زبانی. روستهها نداریم، روبما هیچ آشنایی با آن
نیازمند تبیین ی این فهم سریع زبان. فهمیمها را میآنستنخۀحال در همان وهلولی در عین،کنندنمی

در واقع، . اندباشند، کشف نشدهدار تبیین چنین مطلبیاست، ولی هنوز قواعد جامعی که بتوانند عهده
ۀخود از جملةدر مکالمات روزمربیشتر اوقات ما . هستندساخت جمالت درستةکنندقواعد زبانی تبیین

. فهمدها، این جمالت را میه با آنهکنیم، ولی مخاطب به محض مواجفاده میاست،ساختغیرخوش
به صورت شهوديهمچنین ما . فهم ما از جمالت و عبارات زبانی نیستندةکنندبنابراین قواعد زبانی تبیین

تی فهمیم و این در صورآن متن یا نوشته را میاي،گفته یا نوشتهاه بهبه محض مواجکه کنیم درك می
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که بینیم، در صورتیزبانی نمییاي را براي فهم عبارتاست که هیچ فعالیت استنتاجی یا شناختی آگاهانه
هاي ذهنی خود را فعالیتدباید بتوان،اگر زبانگر نقش اصلی در فهم زبانی ما از عبارات زبانی داشته باشد

. هنگام فهم متن ببیند
در کنار هم بودن چندین لغت به فهم کل عبارت یا جمله حل دوم براي این پرسش که چگونه ازراه

متناسب با شخصیت و تشخص خاص خود موجب ساخته شدن عبارات و ،این است که لغات،رسیممی
اگر کلمات و عبارات زبانی یک وجود ذهنی متشخص باشند، شامل احکام 7.شوندجمالت زبانی می

ینکه بگوییم براي ساختن عبارات زبانی، ذهن مطابق با ا.شوندوجودشناسی همانند موجودات دیگر می
ـهاي خود اجتماعی یا زیستی باشندترین الیهتوانند در عمیقکه میـها و بایدهاي زبانیدستورالعمل

شخصیت خاص خود بااین اعتقاد که کلمات و عبارات زبانی را موجوداتی متشخص کند باعمل می
. ، در تعارض استبدانیم
در موجود توانیم دستورالعمل و قواعدي از جنس باید براي موجوداتگونه که نمیعبارت دیگر همانبه 

وضع کنیم و از این طریق نوع ـ ...مثل حرکت سیارات، جوشیدن آب، زنگ زدن آهن وـ جهان پیرامون
نیز ـاندزبانکه از جنس ـ موجودات ذهنی وکنیم، براي عبارات زبانیتولیدرا هاآنکنش و واکنش

پذیرش وجود ذهنی و متشخص . نخواهیم بود) دستور زبان(هاي بایدي بتوانیم دستورالعملقادر به وضع 
این موجودات نیز از طریق میانشود بدانیم هرچند روابط ها مثل هر موجود دیگر سبب میدانستن آن

در واقع . و نه دستوري یا بایدياست شود، ولی جنس این قواعد توصیفی قواعد یا قوانینی تبیین می
گونه که قوانین فیزیک از جنس توصیف هستند، دستورالعمل و قواعد دستور زبان هم باید با این همان
. شودنگریستهدید، 

ها را اجتماعی اند و اینکه نظریات معاصر آنممکن است گفته شود قواعد دستور زبان نیز توصیفی
توان به این ادعا حداقل دو پاسخ اولیه می. گاه توصیفی به این قواعد داردداند، نشان از نیا زیستی می

:داد
ها و المثلتوصیفی است، پس چرا بعضی ضرباگر نگاه به قواعد دستور زبان واقعاً: نخستپاسخ 

اه گونه که اشتببه طور خالصه همان. دانیمها را چیزهایی غلط و به لحاظ دستور زبان اشتباه میاستعاره
وجود ندارد، چرا باید در زبان وجود داشته ) جهان فیزیکی(موجودات دیگر ةکننددر قواعد و قوانین تبیین

در در حالی کهکنیم، بازنگري میخوددر واقع در جهان فیزیک اگر استثنایی پیدا شود، در قوانین. باشد
ها را بازنگري در قواعد زبانی، آنپرداز زبانی به جايزبان استثنائات زیادي وجود دارد، ولی نظریه

. نامداشتباهات زبانی می
همانند قواعد علمی که ادعاي ـبنابراین به بیان دیگر، اگر قواعد زبانی، از جنس قواعد توصیفی

در خصوص جهان طبیعی به دلیل عدم توانایی آنگاه ،هستندـتوصیفی بخش از جهان طبیعی را دارند
رخ داد، هم اي تخطی از این قواعد و قوانین یا ممکن نیست یا اگر تخطی،دبرخالف قواعکردنعمل

باشیمعبارات زبانی مدرك و تولیدکنندة توانیم میاما ما . قواعد فیزیکی ما اشتباه استشویممتوجه می
ی بر طبق قواعد زبانی این عبارات تولید شده اشتباهات زبانی تلق. که از قواعد زبانی انحراف دارند
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طبق قواعد ما ءیعنی اگر اشیا؛گونه نیستکه رفتار ما با قواعد علمی توصیفی، اینشوند، در صورتیمی
که اگر نگاه ، در صورتیپردازیممیقواعدمان به بازنگري کنیم، بلکه اشتباه خطاب نمیهاآنعمل نکنند، 

اي که طبق قواعد ن تولیدات زبانیجاي اشتباه خطاب کرده ، باید بباشدبه قواعد زبانی از جنس توصیفی 
.نیستند، در قواعد زبانی خود بازنگري کنیم

کننده زیستی یا اجتماعی آن، گمراهأهم با منشتمرکز بر توجیه توصیفی بودن قواعد آن: پاسخ دوم
ة، از اجتماع، فرهنگ یا حتی نحوايتوانیم بگوییم که شخصیت عبارت یا جملهدر واقع می. است
که در ذهن ـطبق این نگاه، به توصیف روابط این موجوداست، سپسما اخذ شده ... ي، ژنتیک ومندبدن

اجتماعی یا زیستی ۀولی اینکه خود قواعد موضوعیت داشته باشند و تمرکز بر سوی. بپردازیمجاي دارد ـ
فهمیم زبانی را میچگونه عباراتکنندتعیین میکه هنوز این قواعد هستند که دهد مینشانباشد، ها آن

بر اساس به عبارت دیگر .سازدرا می) هاي متشکل از کلماتعبارت(و چگونه ذهن این موجودات ذهنی 
که اگر در حالی. ها هستندعبارات زبانی و در نتیجه کلید فهم آنةاین نوع نگاه، هنوز قواعد جزء سازند

از پس گري تأکید کنیم، قواعد یا قوانین بر تشخص وجود ذهنی و موجود بودن آن شبیه هر موجود دی
. مختلفءترکیب اشیاةمحل بحثند، نه به عنوان سازند،مختلفءترکیب اشیاةوجود و نحو

طبیعی که مطابق با تشخص و شخصیتشان ءبه عبارت دیگر، در جهان طبیعی، فعل و انفعاالت اشیا
در واقع قواعدي مثل قواعد فیزیک و شیمی . قواعد و قوانینی قابل شرح استبه کمککنند، نیز عمل می

حال اگر لغات و عبارات زبانی را نیز . با یکدیگر هستندءترکیب و عمل اشیاةنحوةدهندروشنگر و توضیح
ها ترکیب آندربارةتوانند موجودات متشخص و داراي شخصیت خاص خود بدانیم، آنگاه قواعد زبانی می

ساختن ةتوانند نحوطور مثال قواعد دستور زبان تا حدي میبه. دهندتوضیح و ساختن جمالت و عبارات 
اما مسئله اینجاست که توصیفی دانستن قواعد فیزیکی سبب . عبارات و لغات مختلف را بیان کنند

،بر قواعد زبانیافراد متمرکزبا یکدیگر بدانیم، اما در نگاه ءفعل و انفعاالت اشیاةها را سازندشود آننمی
ةدهندعبارات زبانی هستند و نه توضیحةوجودآورنده یا سازندهنکته وجود دارد که قواعد زبانی باین

ۀجنبزبان، غلبه با توان گفت برخالف ادعاي توصیفی بودنبنابراین می. چگونگی ساخت عبارات زبانی
. زبان استقواعد يدستورالعملی و باید

توانیم راه حل دیگر را طرح کنیم که می،شودزبانی میحال اگر نگوییم قواعد موجب فهم عبارات 
گونه که شربت را یعنی همان. هستندة خوددهندجدید، محصول عملکرد لغات تشکیلةشدعبارات ساخته

یا قواعد و قوانین که موجب حل شدن (ساز شربتحاصل دست دانیم و نه محصول ترکیب آب و شکر می
در اینجا زبانگر یا ذهن فقط به . نی را محصول خود زبان بدانیم نه زبانگر، عبارت زبا)شودشکر در آب می

.شودمیدر نظر گرفتهافتد عنوان جا و مکانی که این اتفاق در آن می
تلقی کنیم،خارجیيموجودماننددار به عبارت دیگر، اینکه موجودات ذهنی را موجودات تشخص

دو بر اساس» غروب خورشید«لغت سوم اي نمونه ساخته شدن برپیامدهااین ۀاز جمل. داردپیامدهایی
این لغت سوم نه بر اساس دستور زبان که بر اساس خود شخصیت . است»خورشید«و » غروب«لغت 

هایشان چیزي به نام شربت را که متناسب با ویژگی» آب و شکر«مثل . این دو لغت ساخته شده است
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و » غروب«آورند، دو لغت وجود نمیه را بيوغن، چیز جدیدطور که آب و رهمچنین همان. سازندمی
در واقع ساخته شدن عبارات و . نیستند» غروب صندلی«لغت جدیدي به نام پدیدآورندة ، »صندلی«

طور که در واقعیت براي ساخته همانو و چیزهاي جدید استءمثل ساخته شدن اشیا،جمالت جدید
واعد بایدي دخالت ندارد، در ساخته شدن موجودات ذهنی نیز دستور زبان یا مجموعه قء،شدن اشیا

.گونه استهمین
را از آن آگاهیم و عبارت زبانی مستقیماًییا دیدن متنیدهد که هنگام شنیدن سخنشهود ما نشان می

در مباحث فهم زبانی این دیدگاه را دیدگاه . شنویمبینیم و میشنویم محتوادار میبینیم یا میکه می
است و ءاز زبان همانند دیدن یک شیاياین رویکرد معتقد است، فهمیدن قطعه. نامنددراکی میا

بینیم، یک متن را نیز به صورت خام و بدون محتوا را نمیءگونه که ما به صورت خام یک شیهمان
,Pettit(شنویم نمی ستنتاج ما از شود که بر ادیدگاه ادراکی در مقابل دیدگاه شناختی مطرح می. )2002

معتقد است که )1998(دیوید هانتر. کندنحو و معناي زبانمان براي فهم عبارات زبانی استفاده می
بدین معنا همانند دیدن که در آن به ؛آگاهی استۀادراکی، یک حالت هوشیارانۀفهمیدن همانند تجرب

بینیم نیز همین خوانیم یا میه میبینیم آگاهیم، فهم متنی کصورت مستقیم و هوشیارانه از رنگی که می
معتقد است در وي همچنین . دهدآگاهی از آن به صورت مستقیم در ما رخ می،ها را داشتهویژگی

،شنویمبینیم یا میعبارت زبانی، نوعی اجبار به فهم وجود دارد و ما متنی را که مییک فهمیدن 
. توانیم نبینیم یا نشنویمنمی

اي نظري براي این شهود عرفی و پایهکنندة فراهمتواند د ذهنی در این مقاله میوجوةشدنقش معرفی
ذهنی یک وجود ت زبانی را اعبار. مشنویت زبانی را محتوادار میاکه معتقد است عبارباشد دیدگاه ادراکی 

بینیم وشنویم و میمیینرا به روش معیمشخصمتنیک که توضیح این نکتهمتشخص دانستن، در 
یک موجود ذهنی متناسب با زیرا،کندکمک میبه ما شنویم نفهمیم، که میتوانیم متنی رانمی

این عمل . اي نداریماین عمل موجودات ذهنی ارادهدر خصوصکند و ما شخصیتش عمل می
مواردي شود نوعی اجبار در فهمیدن موجب میـمثل عمل حل شدن شکر در آبـها خودي آنبهخود

.شنویمباشیم که میداشته
باشد، آنگاه ) زبانی(تشخص و شخصیت خود موجودات ذهنی سببدر واقع، اگر فهم عبارات زبانی، به 

و موجودات زبانی از ءتفکیک میان اشیازیرا،دانستءفهمیدن یک عبارت را باید شبیه دیدن یک شی
در واقع توانایی . شده استها نیز تشخص و شخصیت خاص خود را دارند، برداشتهاین حیث که آن

. اي نیستدانستن، کار چندان بیهودهءفهمیدن یک عبارت زبانی را مثل توانایی دیدن یک شی
نیاز به دستورالعمل و قواعد نداریم، براي فهمیدن عبارات ءیا اشیاءگونه که ما براي دیدن یک شیهمان

این است که بحث وجود ذهنی و اینکه مفاهیم این مقالهۀبه طور خالصه نکت. گونه استزبانی هم همین
توانند همانند موجودات خارجی تشخص و شخصیت خاص خود را داشته باشند و ذهن فقط مکان یا می
چگونه به فهم یک عبارت زبانی «نگاه جدیدي براي پاسخ به پرسش ،این موجودات ذهنی استگاهجای
.دهددست میبه» رسیممی
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نتیجه. 5

ءهمان ماهیت شیـیعنی وجود ذهنیـشودمسلمان آنچه در ذهن محقق میۀسفاز نظر فال
طور که سعی شد ولی همان. کاشفیت از عالم خارج داردۀتوان گفت علم جنبرو میخارجی است و ازاین

در مقاله نشان داده شود، برهان محکمی براي اینکه چرا وجود ذهنی باید مطابق با واقعیت بیرونی باشد، 
فرض نمایی علم نزد فیلسوفان مسلمان، تنها یک پیشرسد بحث تطابق و واقعنظر میه وجود ندارد و ب

. باشد
توان پرسید تفاوت رود و میال میؤال برود، کارایی وجود ذهنی نیز زیر سؤفرضی زیر ساگر چنین پیش

ی داراي چه کارایی بیشتري وجود ذهنهایی شبیه آن چیست، و وجود ذهنی با تصور به معناي عام و چیز
در این مقاله سعی شد نشان داده شود با فرض درستی نقدهاي .نسبت به مفاهیمی مثل تصور است

این مبحث ،گیرندوجود ذهنی را هدف میۀفرض تطابق عین و ذهن که اصل مسئلمترتب بر پیش
ی مانند دیگر موجودات، تشخص خود و اینکه این موجودات ذهنۀشناسانهستیۀتواند با تکیه بر سویمی

براي مثال تأکید بر چنین وجهی موجب . و شخصیت خاص خود را دارند، همچنان کارایی داشته باشد
و نوع نگاه بایدي به دستور استفاده کنیمفهمیدن عبارت زبانی برايشود بتوانیم از جنس دستور زبان می

زبانگر یا ذهن و زبان ۀتوان دو الیاز این منظر میهمچنین در پرتو این نقد و. زبان را به چالش بکشیم
در پاسخ به این پرسش که هنگام به فهم رسیدن یک جمله یا ،یا موجودات ذهنی را از هم تفکیک کرده

از ) که نقش قواعد در این نوع عمل جدي است(کند، به جاي عمل زبانگر عبارت، کدام الیه عمل می
هدف این مقاله مطرح کردن مقدماتی این نکته . دهاي ذهنی نام ببریمعمل زبان یا در اینجا خود وجو

تعریف توان کاربردهاي دیگري از مبحث وجود ذهنی انتظار داشت و با این کاربرد واست که می
در این است که سعی شده را داشت هاي جدید براي آن، انتظار نقد و پاسخ به برخی مباحث جدید نقش

.دمقاله طرح شو

هاشتنوپی

نقد و «کاکایی، قاسم و عزت مقصودي،: براي بحث وجود ذهنی از دید ابن سینا، نگاه کنید به. 1
صفري، قوامو . 26-5، صص کالمیهاي فلسفیپژوهشدر ،»بررسی وجود ذهنی از دیدگاه ابن سینا

، هارسیمقاالت و بردر »اشکال معروف وجود ذهنی را ابن سینا حل کرده است نه مالصدرا«مهدي،
.196- 187صص 

کوثریان، حجت و : براي دیدن تقریري خالصه از براهین مختلف در اثبات وجود ذهنی نگاه کنید به. 2
مجله ، در »میبررسی و نقد ادله تحقق وجود ذهنی در فلسفه اسال«بهشتی، احمد و کشفی، عبدالرسول، 

.129- 120، صصفسلفه و کالم اسالمی
شمارد که اشکال بر وجود ذهنی را بر مینهمدي به نظام حکمت صدرایی،درآهمچنین عبودیت در. 3

.داندروي وجود ذهنی میهاي پیشترین چالشهاي ذکرشده در اینجا را از مهماشکال
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نمایی ادراك و علم نزد فالسفۀ مسلمان از این نشان دارد که ذهن با عالم خارج تطبیق خصلت واقع. 4
نمایی، یکی از اصول اساسی در شناخت ماهیت علم نزد فالسفۀ مسلمان واقعدر واقع این خصلت. دارد

مثالً عالمه معتقد است علم یعنی کشف واقع و اگر علم کاشف واقعیت نباشد، آنگاه دیگر علم . است
روست که عالمه در نقد نظریۀ شبح معتقد است که اگر رابطۀ وجود ذهنی با موجود خارجی ازاین. نیست
توانیم از علم داشتن سخن بگوییم و در گري باشد، آنگاه نمیتطابقی نباشد و تنها رابطۀ حکایتايرابطه

نمایی علم و تطابق به عبارت دیگر خصلت واقع). 129-128: 1380ی، ئطباطبا(افتیم دام سفسطه می
.فرض این مباحث استذهن با واقعیت، پیش

از نظر وي .استتر افراطینظر کواین در مقایسه باذکر این نکته الزم است که نظر دیویدسون .5
انتقاد وي به کواین این . را کنار گذاشتجزمی است که باید آنیتفکیک واقعیت از طرح مفهومی اصل

از خالل که بر این باور استهرچند کواین . پذیرداست که او تفکیک بین واقعیت و طرح مفهومی را می
این اختالف. ییم چه چیزهایی وجود دارند و چه چیزهایی وجود ندارندطرح مفهومی است که باید بگو

اي به هدف اصلی آن وارد خدشهنکرده،ایجاد این مقاله قصد بیان آن را دارد، نظرها، تغییري در آنچه 
. ایماین دو فیلسوف را در یک دسته قرار دادهبه همین علت کند، نمی
میان فیلسوفان مسلمان دراي مباحث گستردهموجب خص موضوع تشکه است یادآوريالزم به . 6

در پاسخ به این پرسش که تشخص به چیست میان صدراییان و دیگر فیلسوفان، اختالف .شده است
تفکیک میان تمیز و تشخص در ،همچنین یکی دیگر از مباحث مرتبط با این موضوع. نظر وجود دارد

تمیز یا تعین مانع )1:شخص و تعین بر دو وجه استتفاوت ت«کلی به طور. میان فیلسوفان است
به همین جهت تعین یا تمیز را . شوددیگر، در یک امر عام نمیءاشتراك شی ء متعین و متمایز با اشیا

که از بعضی جهات با آن (دیگر ءاشیااز امري نسبی دانسته اند، بدین معنی که یک شیء متمایز و مغایر 
یک ۀنفسی است، و با قطع نظر از غیر و بدون مقایسيحالی که تشخص امردر. است) اندشیء مشترك

) 2؛چیز با چیزهاي دیگر ــ خواه در بعضی جهات مشترك باشد و خواه نباشد ــ براي آن حاصل است 
، اما در شوندمیهر دو موجب افتراق و تمایز میان دو شیء یا اشیائی ) یا تمیز(گرچه تشخص و تعین ا

شود؛ یعنی تعین یا تمیز مانع به سبب تعین براي یک شیء حاصل می شود، شیء جزئی نمیتمایزي که
در حالی که تشخص موجب جزئی شدن شیء و امتناع ،دشوشرکت و انطباق و صدق بر امور کثیر نمی

به بیان دیگر، تمیز یا تعین با کلی بودن و تشخص با جزئی بودن سازگار . صدق آن بر غیرش می شود
حکایت ذهنی آن تفاوت جزئی بودن و تشخص، تفاوت مصداق و مفهوم یا تفاوت امر خارجی با. است

المراد فی شرح ؛ عالمه حلّی، کشف336ـ335، کتاب المشارع و المطارحات ، ص 1سهروردي ، ج (است 
ش ، 1337، ؛صدرالدین شیرازي ، الحکمۀ المتعالیۀ فی االسفار العقلیۀ االربعۀ98، ص 1تجریداالعتقاد، ج

).7، دانشنامه جهان اسالم، مدخل تشخص، ج 1382اي ، اژهدر محمدعلی(» )10، ص 2سفر اول ، ج 
.وام گرفته شده است) 1389و 1386(این راه حل از بهین اربابی . 7
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