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   :چکیده

 فلـسفه و  يهـا   حـوزه يرپـا ی از مباحـث د یله وجود ذهن  ئمس

  کـه در بـاب نحـوه تحقـق و    شـود  ی محسوب میکالم اسالم 

 بـر  دیکأ مقاله ضمن ت  نیدر ا .  دارد يا  علم نقش برجسته   نییتب

 اسـت،   ی در فلسفه اسـالم    ی ابداع لیله از مسا  ئ مس نی ا که نیا

ـ  بر اند هی با تک  ی اثبات وجود ذهن   لیبه دال   نیه صـدرالمتال شهی

 که به ذهـن  يا  هر مقولهشان،یر اپرداخته شده است که از منظ 

 همـان  ـ ی صناععی نه به حمل شای ـ  ذاتی به حمل اولدیآ یم

 شـود،  ی مـ میمقوله است و آنچه به عنوان مفهوم در ذهن ترس     

ــتیدر حق ــذات خــود ک  وق ــسانفی ــدر نها.  اســتی نف  تی

ـ         يهـا  دگاهید ـ  در قالـب نظر   ی مطـرح در بـاب وجـود ذهن ه ی

ـ  اضـافه و نظر   هیحکماء، نظر  ـ  گردانیـ شـبح ب  هی  و سـپس  دهی

 . و نقد قرار گرفته استیمورد بررس

  

 حمل ،ی ذاتی حمل اول،ینی وجود ع،یوجود ذهن: ها کلیدواژه

  .نی صدرالمتاله،ی صناععیشا

Abstract: 
The issue of mental mode of existence is one 
of the old frequently discussed topics in 
Islamic philosophy and theology playing a 
striking role in the manner of realization and 
explanation of knowledge. Emphasizing the 
point that this issue is a novel one in Islamic 
philosophy, the present article deals with the 
arguments behind proving the mental mode 
of existence with special focus on the 
doctrine of MullaSadra. According to him, 
each category occurring to the mind is the 
very category based on the primary essential 
predication rather than on the common 
technical predication; and what occurs to the 
mind as a concept is a mental quality in its 
essence and reality. Finally the prevalent 
views on mental mode of existence are raised 
and analyzed in the framework of the theory 
of the theosophers, that of relation, and that 
of Shabah.  
 
Keywords: mental mode of existence, 
primary essential predication, common 
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  مقدمه

   از داشـتن ،  است  موجوداته آفرینندخداي متعال که   ذات

  ايی و محذور عقل     مانع   هیچ  ی ول   است   و نظائر منزه    امثال

  وجود آورده ه  ب را    خود ياه و نشانه    آیات   که وجود ندارد 

خداونـد     جهت  همین  به. بخشدرا ب  خود     آنها صفات   و به 

 خـود    و افعـال   و صفات ذات  ه را نمون یانسان ه   ناطق  نفس

 و   ی خداشناس   وسیله   بهترین   نفس  تا معرفت است    ساخته

رضـانژاد   ( باشد   یکتاپرستی   به   بشریت ي راهنما  ترین  ساده

  . )288: 1380نوشین، 

 ي پلید  از هرگونه ی هست در اصلنیز    یانسان  نفس

 و    قدرت   و در نیروي     بر کنار است     ماده  يها آلودگی و

   ذات تجلیگـاه   یی و شنوایی و بینا  و حیات  و اراده   لمع

  .باشد ی م ی اله مقدس

    دارد چون  که ی و عظمت  قدرت  با همهنفساما 

 و   افعـال است،     گردیده  واقع  وجود   نازل  در مراتب 

د در نرسـ  ی ظهور مـ  از او به    که  ییها  آثار و صورت  

ات وجـود طبعـاً   . دنباشـ   ی مـ  ي وجود   ضعف  نهایت

ــی  ــار  خــواص آنذهن ــهي و آث  موجــود  یــک  از  ک

 بایـد    بلکهو  در بر ندارد    را     است  ، مطلوب   یخارج

 از ییها  سایه یکلطور  به ی  ذهن هاي که صورت  گفت

  از آگـاهی   ي برا   نفس   هستند که   ی خارج  موجودات

ـ       خارج  يدنیا ـ    اسـت   وجـود آورده  ه   آنهـا را ب   ی ول

 و  مراتب   در تمام وجود است  ه کنند  قبول  که ماهیت

صدرالدین  (باشد  و الیتغیر می     محفوظ ،انحاء وجود 

  . )263- 265: تا شیرازي، بی

   تنهـا در قلمـرو ذهـن         کـه   ي وجود ، در هر حال  

 و   موجود گردیـده     تأثیر و ایجاد نفس      به   ماهیات يبرا

 را در بـر   مـورد انتظـار   و    از آثـار مطلـوب     ي اثـر   هیچ

   در خـارج     که  ي وجود  گویند و می یذهن وجود   ،ندارد

   اسـت   ی و منـشأ آثـار حقیقـ         پذیرفتـه    تحقـق   از ذهن 

حـائري  (شود  یده می نام     ی یا وجود عین    یخارج وجود

  .)36-34: ق1404یزدي، 

    وجود ذهنی  بحث تاریخچه -1

  يا  سـابقه   کـه    است  ي جدید   مسئله   ی وجود ذهن   مسئله

  سـینا لفـظ   بـار ابـن    اولیني و برا ندارد   یونان  در فلسفه 

   بـه   ي بعـد از و      و فالسـفه     را بکـار بـرده      یوجود ذهن 

  کـه   اما این.اند  داده   را گسترش   بحث    این  ي از و   تبعیت

ــرانیبرخــ ــر معاصــر   از متفک ــر مرحــوم  نظی ي  مطه

   ایـن  ي بـرا  یسـینا فـصل    ابـن  يهـا  در کتاب : گویند  یم  

ـ  «   لفـظ  یحت  ، بلکه  است  باز نشده   بحث »  یوجـود ذهن

ــته ــا در نوش ــان ي ويه ــل  و حکیم ــون ي از و  قب   ، چ

  ی کـه   کـسان   نخـستین  و   خـورد   ی نمـ    چـشم    به  یفاراب

 را  ی مـستقل   و بـاب   کـرده   را مطرح  ی وجود ذهن   بحث

   در کتــاب يراز  فخـر  انـد امـام   داده   اختـصاص   آن بـه 

 در  یطوسـ    نـصیرالدین   خواجـه   و  المـشرقیه   المباحث

: 9، ج   1380مطهـري،    ( تجریـد االعتقـاد اسـت       کتاب

سـینا هـر       ابن  يها  زیرا در کتاب   .  نیست   درست ، )217

ـ      بحث  به   مستقل  یچند فصل     اختـصاص   ی وجـود ذهن

سـینا     ابـن    در کلمـات    ی وجود ذهن   اما لفظ است    نیافته

  تـوان  ی را نمـ يراز  فخـر  بنـابراین   است و   کار رفته   به

  .  دانستی وجود ذهن ث بح مبدع

  :نویسد  می تعلیقاتال   سینا در کتابیبوعل

   بـل   االعیـان   فـی   وجـود لـه     ال   العـام   المعنی «

   مثالً فاذا تخصص    ، کالحیوان    الذهن   فی  وجوده

ابن سینا،  (»آخر  اما انساناً او حیواناً  کان وجوده

  . )182: تا بی

نـدارد و   وجـود    در خارج )  یکل (  عام  ی معن ییعن

   چـون  کـه  ی  کلـ   ماننـد حیـوان    موجود اسـت    در ذهن 

ـ     تخصص  وجودش    یـا حیـوان    انـسان   صـورت  ه یابد ب

  . در خواهد آمد يدیگر

 دارد  ی بیان  و تنبیهات  در اشارات  همچنین سیناابن

  :  است منطبقی  وجود ذهن  کامالً با بحث که

 عنـد    متمثلـۀ   حقیقته  تکون ء هو أن     الشی  ادراك«

   تکـون   ، فامـاان     یـدرك    یشاهدها ما بـه     المدرك

   عند المـدرك    ء الخارج    الشی   حقیقه   نفس  الحقیقۀ

  اً فـی  م مرتـس   حقیقتـه     مثال  او تکون ...  اذا أدرك 
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ــاین  المــدرك ذات ــر مب ــه  غی ــاقی  ل  » ، و هــو الب

  .)308: 2ق، ج 1403سینا،  ابن(

   مثال  که  است  از آن  عبارت ي چیزادراك ییعن

   را مشاهده  آنو مدرِك باشد  مدرِك نزد     آن  حقیقت

 شودادراك می    که  ی در وقت    حقیقت   یا آن   پس. کند

   کننـده    از دریافـت     بیـرون   کـه     اسـت   ی حقیقت  عین

 چیـز در    آن  حقیقت ه و نمون  مثال که یا این ....  است

   هـیچ   کـه  يا گونـه   بـه ،بنـدد ی مـ  نقـش   مدرِك    ذات

   باشــد و ایــن  نداشــته بــا آن)  در ماهیــت (یینتمبــا

  .ماند یم ی  باق احتمال

   در کتــاب ی الهیجــ  عبــدالرزاق ، بــر ایــن افــزون

 وجـود    دراثبـات  ،  واجـب    علم   در بحث    االلهام  شوارق

 را   آن کنـد کـه   ی مـ    را نقـل   يا   از رسـاله    ی، بخش   یذهن

   هم  شده   نقل  در مطالب . داند  یسینام  ی   بوعل   به  منسوب

ــ بحــث ــم ی وجــود ذهن ــراهین  و ه ــده  آن  ب   اســت  آم

   این  ابداع   دادن   نسبت  بنابراین ، و )520: تا  الهیجی، بی (

  .  است  اشتباهيراز  فخر  به بحث

   در میـان   اولین بار   ی وجود ذهن    بحث   هر حال   به

  نخـستین   ی سـینا    بـوعل ا آغاز شد و       مسلمان  فیلسوفان

   را بـه  ی وجود ذهنـ   خود لفظ  ي کتابها  در   بود که   یکس

   فـصل   یـک  بحـث    ایـن   ي بـرا   يراز کار بـرد و فخـر     

 نیـز در   ی طوسـ   نـصیرالدین   خواجـه .  باز کرد   جداگانه

 داد   و گـسترش   را بسط  بحث  تجرید االعتقاداین  کتاب

  وجود   درباره   تجرید االعتقاد هم     کتاب   شارحین  و بین 

 در نهایت.   در گرفت ی فراوانيها لا و جد  بحث  ی،ذهن

شد    باعث موضوع   این  به  متکلمین  و اشکاالتاتایراد

 را  ی وجود ذهنـ   جدید موضوع   يابتکار  مالصدرا با   که

  . کند ینیبت  نحو احسن  به

در   ی توجه   قابل   نیز بحث    اشراق  در آثار شیخ  

   این چنانچه.  بینیم یم   آن  و ماهیتی وجود ذهنمورد

   چــون ی و آثــار متــأخرین  ســخنان امــر را در میــان

ــه  و ي ســبزوار يمالهــاد ــا عالم ــ یی طباطب طــور  ه ب

  . یمینما ی م  مالحظه گسترده

  ی وجود ذهن اثبات -2

 اشـیاء    ماهیت  که  است  مدعا این ی وجود ذهن در بحث 

   این   به   دارد که   يدیگر  وجود  ی بر وجود خارج    عالوه

 در    وجود همیـشه     این  و گویند  ی م  یوجود، وجود ذهن  

  . قرار دارد یخارج  وجود مقابل

  : دارددر این زمینه بیان میمالصدرا 

   مـن    الحکمـاء خالفـاً لـشرذمۀ        السنۀ  قد اتفقت «

   هـذا النحـو مـن   ياالشیاء سو  ّ   ان   علی  الظاهرین

ّ واحـد    لکـل  الوجود الظاهر و الظهور المکـشوف    

  راً آخــر عبــر عنــهوجــوداً او ظهــو   النــاس مــن

  . »بالوجود الذهنی

 از   ی انـدک    گـروه    بـرخالف  سـنت حکمـاء     یعنی

 بـر   اشیاء، عـالوه    دارد که  امر اتفاق  ، براین   ظاهرگرایان

 از    هر یک   ي برا   که  ي از وجود آشکار و ظهور      اینگونه

 دیگـر   ي دیگر و یا ظهـور     يوجود ،   است   روشن  مردم

ـ      بـه    از آن   نیز دارند که    شـود یمـ   تعبیـر   ی وجـود ذهن

  .)263: 1تا، ج  صدرالدین شیرازي، بی(

 دیگر را نیز در      ي دو ادعا  ،مالصدرافوق از      بیان  

  :از عبارتند  بر دارد که

  .شود ی م تقسیمی  و ذهن ی وجود خارج  وجود، به.یک

ـ    موجودات .دو    بـا موجـودات     ي اتحـاد مـاهو     ی ذهن

  . دارند یخارج

  ، آن    کـه   ند معنـا نیـست      بـدین   وق فـ    عبـارات   البته

  کـه    اسـت اي ی شـ   غیر از آن  است  در ذهن  کهاي یش

 و اتحـاد    هوهویت   مقصود نوعی    بلکه ،  است  در خارج 

ی هـست  «  مباحـث   شامل   فوق   عبارات   اول  بخش.  است

  یمـورد بررسـ   باید   خود    ي در جا   شود که   یم»  یشناس  

ــرار  ــگبق ــش دری ــز   آن دوم   و بخ ــامل نی ــث ش    مباح

  یبررسـ   مـورد   جـا    در این    که  است »یشناس  معرفت«

  . دهیم یقرار م

 مالصـدرا و   ویژه  به مسلمان  فیلسوفان  هر حال  به

ـ      اثبـات   ي بـرا    متعالیـه    حکمت  شارحین  یوجـود ذهن

  : از عبارتند اند که  ذکر کرده ي متعدد لیدال



  36  ـ1391 سال اول، شماره اول، پائیز و زمستان                                              حکمت صدرایی                             علمی ـ پژوهشیفصلنامه دو

 

 

   منقـسم  ی و ذهنـ  ی وجـود خـارج    اگر وجود، به   )الف

ـ  .شود ی م  باطل  حقیقیه نشود قضیه   اگـر وجـود    ییعن

   قـضیه   بـین  ی فرق آید که ی م نباشد الزمموجود    یذهن

  ، قضیه    حقیقیه  قضیه  نباشد و    خارجیه  قضیه  و  حقیقیه

 قضایا    در بین    حقیقیه   قضیه   بشود و همچنین    خارجیه

  اسـت    باطـل    الزم   بالـضروره   چون  و ، نگردد  متحقق

ـ      نبـودن    که   الزم   این   ملزوم  پس    اسـت   ی وجـود ذهن

  .  است باطل ایضاً

  :گوید یمباره  در این   طوسی  نصیرالدین خواجه

ــسم « ــو ینق ــی ه ــذهنی  ال ــارجی  ال  و اال   و الخ

  . )106: ق1407طوسی،  (» الحقیقیۀ لبطلت

   توجـه    بدون  ی ما بر موضوعات   ، دیگر  عبارت  به

:  یمیگو یم مثالً.  کنیم ی م نها حکم آیوجود خارجه ب

   بـدین   بـا حکـم    لـیکن »   اسـت    ناطق   حیوان  انسان«

، اعتنـا و   خـارج   موجـود در   افـراد انـسان    ، به   قضیه

،    انـسان    مفهـوم    مـراد از تحقـق      ؛ بلکه    نداریم  توجه

   ایجاب منظور و است»  ناطق حیوان «  و ثبوت   تحقق

 اگـر    ،بنـابراین . شـد با   می   بر موضوع    محمول  حمل

 نباشد   و ثبوت   از تحقق   يا   نحوه  يدارا  ی  وجود ذهن 

رضانژاد نوشین،   ( نخواهد بود    صحیح  یه حقیق  قضیه

1380 :399(.  

  ی وجـود خـارج    کـه  ی اشیائ ي برا  اوقات ی ما گاه )ب

  گیـریم   ینظر مـ    در   و مثبت   ی ایجاب   حکم  ندارند یک 

   نقیـضین    بااجتمـاع   ین ضد  اجتماع«:  گوییم  مثالً می و  

 ء   شـی   ثبوت «  فلسفی  قاعدهبا توجه به     .» دارد  تفاوت

 ي بـرا  اي  شـی   اثبـات »   لـه    المثبـت    ثبوت  ء فرع   لشی

. باشد  یدیگر م  ء  ی ش   آن   بر ثبوت   ء دیگر متوقف    شی

   ثابـت   ي چیـز   ي را بـرا   اي  اگـر شـی     ، قاعده  بنابراین

 بایـد    ش خـود    مناسـب   ظـرف ر   د   دوم امـر   کنید، آن 

   لـه   و مثبـت    موضوع   باشد، ولی    و ثابت   وجود داشته 

  کــه چنــان . وجــود نـدارد  در خــارج  بـاال  يهــا مثـال 

 بـر وجـود       متوقـف    قـضیه    صـدق  ، شد   داده  توضیح

   قـضایا در خـارج     این   موضوع   و چون  ، است  موضوع

ي  دیگــر  و محــل موجــود نیــستند، بایــد در مــوطن

رضـانژاد   ( نهـیم   ی مـ   را ذهن    نامش  موجود باشند که    

ــین،  ــري، 299: 1380نوش -235: 9، ج 1380؛ مطه

ــی237 ــایی، ب ــا ؛ طباطب ــیرازي، 57: ت ؛ سیدرضــی ش

  . )161: 1، ج 1383

 موجودنـد     در خـارج     را کـه     متعین   ما اشخاص  )ج

از و  ... و مانند زید، بکـر، عمـرو     کنیم  ی م  مالحظه

 و  کنیم ی م زاع انت  انسان  اسم  بهی کل  مفهوم آنها یک

  مالحظهرا دارند  ی  ذهن  تحصالت   که  ییا موجودات 

  یو از آنها جنس... ، بقر ، فرس  مانند انسان   کنیم  یم

 ،بنـابراین .  کنیم ی م انتزاع را   است   حیوان   همان  که

 و    موجودند زیرا بر افراد کثیر، حمل        و جنس   نوع

 هو  مل، ح  حملشان شوند، چرا که  یم با آنها متحد  

 هر دو   و محمول  موضوع  حمل  و در این هو است

 موجـود     اگر موضوع   پس.  موجود و متحدند    باهم

موجـود    نیـز    اتحاد باید محمـول     ي اقتضا  باشد به 

 اقتضاء اتحـاد    موجود باشد به باشد و اگر محمول 

ء   شـی   نیز موجود باشد واتحـاد بـین       باید موضوع 

   زیرا اگر یـک     ست نی  موجود و غیر موجود ممکن    

 نیز   دیگر قضیه  موجود باشدباید طرف  قضیه طرف

   را بر فرد حمل  و یا نوع لذا ما جنس. موجود باشد

 و   جنس  بنابراین،  فرد موجود است چون  و کنیم یم

  نـوع   و   اگر جنس   ، پس باشدموجود  باید   نیز    نوع

؟ اگـر    آنهـا را یافـت   تـوان  د کجا مـی نموجود باش 

   موجودند دراین    در خارج    و یا نوع     جنس  مبگویی

 موجـود     متضاد و مختلف     باید با عوارض    صورت

توانـد    ینمـ   ی   موجـود خـارج      که  ی در حال  ،دنباش

 ، بنـابراین .  کند   را قبول    متضاد و مختلف    عوارض

 و  دن موجود باش   خارج د در نتوان  ی نم   و نوع   جنس

  .  است  ذهنموطن آنها

  : داردباره بیان میدر این مالصدرا 

   و افـراد مختلـف       از اشـخاص    تـوانیم   یما مـ  «

)  مانند افراد انسان  (واحد     نوع   در تحت   مندرج

   در تحـت     منـدرج    مختلف   از انواع   و همچنین 

، ) و حمـار   و فـرس  انـسان  مانند( واحد   جنس
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   و تحـصالت     شخـصیه    و خصوصیات   تعینات

ـ  ا یـک  و ی  یواحد نوع   ی   معن  ، یک   نوعیه   ی معن

   ممکن  که يطور  ، به  کنیم  را انتزاعیواحد جنس

  ی و یا جنس ی واحد نوع  یمعن   و جایز باشد آن   

   هوهو حمـل     حمل   به   افراد و یا انواع     را بر آن  

   و انـسان     است  مثالً زید انسان    و بگوییم  ( کنیم

 واحـد  ی معن  این  که   است   مسلم .)  است  حیوان

 در    نیـست    ممکـن  ییـا جنـس    ی   نـوع   مشترك

ـ    یـک   صـورت      به خارج  واحـد مـشترك    ی معن

 موجـود     کـه    اسـت   محـال   زیرا ،موجود گردد 

   متـضاد متـصف      صـفات    به   در خارج   يواحد

  . )44: 1366صدرالدین شیرازي،  (»گردد

 ،  نیست   و خالص    صرف ي چیز   هیچ   خارج   در عالم  )د

  ی یکـ  ي دارا  مبگیری  در نظر    را که  اي  هر شی   چرا که 

  طور نیست  و این    است دهگانه   مقوالت  از توصیفات 

ـ    هیچ  که ـ  ،  ی کمیت ـ    ی وضـع   ی،کیفیت    نداشـته ی و جهت

و    مرکـب  صورت   به همیشه ی زیرا اشیاء خارج ،باشد

   اسـت   ذهن  و این هستندمتحد با اشیاء دیگر موجود    

  عالمـه . کنـد  یم  تجرید  خودش   جوهر را در عالم     که

  : نویسدی م  دلیل  در مورد اینییباطباط

ـ      و خـالص    صرف«   تـوانیم   ی رامـ  ی هـر حقیقت

 هـر    را با حذف  حقیقت  یک ، یعنی تصور کنیم 

 تعدد   موجب   با آن   امشم و انض    آمیزش   که  چه

 تـصور    تـوان   یگردد، مـ    ی م   حقیقت  و تکثر آن  

 بـا    کـه  محـض   و  خـالص  يکرد، مانند سـفید   

 تـصور    يا   و قید بیگانـه      هر خصوصیت   حذف

  و خـالص    صـرف ، دیگـر   از طرف.  است  شده

، و لـذا       چیـز، تعـدد و تکثربـردار نیـست          یک

برخـوردار    ی  ، و از وحـدت      است»  ییک « همیشه

   اسـت   آن خنس  از چه  هر ه در برگیرند  که است

ی  باویژگ حقیقتگفتنی است که    حال.باشد یم

 بایـد   ، پس ت نیس  در خارج    و خلوص   صرافت

 » نهیم   می  ذهن  را   نامش   باشد که   ي دیگر  موطن

  . )58: تا طباطبایی، بی(

   محقـق    در خـارج     هـر چـه    ، دیگـر   عبـارت   به

  جملـه   از   ماده   و لواحق    و عوارض   شود، با ماده    یم

، و در     هاست  این   و امثال    و جهت   ، کیف   ، کم   با أین 

 ندارد و   تحقق يیزچ ،  عوارض  این ، بدون  ماده عالم

.   هست  و عوارض  خصوصیات   با این    هست  هر چه 

   که  را تصور کنیمیی چیزها توانیم ی م دیگر، ي از سو

  ، پـس  هـستند مجرد   و لواحق   منضمات   این  از تمام 

 در   کنـیم   ی تصور م  با قید عدم کثرت    ما     را که   آنچه

و   ، اسـت    کثـرت    محـل    زیرا خـارج    ند، نیست  خارج

سیدرضـی   (اسـت    در ذهن  فقطها  آن   محل  بنابراین

  ).164: 1، ج 1383شیرازي، 

   و غایـت   انگیـزه   یـک  ، براسـاس    ي اراد   هر فاعـل   )هـ

  دهد و انگیزه    یم   مورد نظر خود را انجام       فعل  خاص

   مطلـق  توانـد معـدوم   ی نمـ    هـم  ي اراد   فاعل  و غایت 

 امـر    یـک  ي اراد  فاعـل  غایـت   و   زیـرا انگیـزه    ،باشد

  تواند انگیزه    نمی   مطلق   معدوم  چرا که .   است  يوجود

 امـر    یـک   که  انگیزه  پس.  باشد ي اراد  فاعل   و محرك 

 موجـود   یـا در ذهـن  خـارج و   در   یـا      است  يوجود

   بـراي   فاعل  موجود باشد، تالش  اگر در خارج  . است

 و   اســت  و محـال   بــوده  حاصـل   تحــصیل ایجـاد آن 

 و   ثبـوت     از یک   ي اراد   فاعل   و غایت    انگیزه  بنابراین

   و تحقـق    غیـر از ثبـوت       کـه    برخوردار است   یتحقق

 وجـود     و تحقق   ثبوت   هم   و آن    است یوجود خارج 

  . )82: تا جوادي آملی، بی (  است یذهن

  :  در این زمینه بدین صورت استمالصدرابیان 

  يادهـد بـر     ی مـ    را انجـام    ی فعل   که  یهر فاعل «

 از   و اگـر بـر فعلـش       ،   اسـت   ی و حکمت   غایت

 نبـود،     مترتّب   از ثبوت   يا  ، گونه    و هدف   غایت

داد،   ی نم   انجام   آن  يبرا  را  ی فعل   هیچ   فاعل  این

ـ   و ثبـوت    را تحقـق    و اگر آن      در خـارج ی عین

 ناگزیر   آید، پس   ی م  الزم    حاصل  باشد، تحصیل 

ـ     بوت از تقرر و ث     يا   گونه يباید دارا  ه  باشـد، ب

   اختـصاص    بـدان   کـه   ي آثار و    بر آن    که  يطور

 نباشد   مترتب  است  شده   خواسته  يدارد و از و   
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ـ     همان  و این  صـدرالدین   (» اسـت   ی وجود ذهن

  . )285-284: تا شیرازي، بی

  هـا آنو بررسـی   و نقـد      ی وجود ذهن    به   مربوط  يآرا

  ترین ز پیچیده ا ی مالصدرا یک    تا دوران   ی وجود ذهن   مسئله

   و متکلمـین     اکثـر فالسـفه     که  بود ی اسالم   فلسفه  مباحث

ـ    اظهار نظر کـرده      آن   درباره  یاسالم  بودنـد   نتوانـسته ی   ول

 رویکـردي مالصـدرا بـا     . کنندب   را حل    پیچیده  يمعما  این

   را بـه    کرد و آن   ورود یذهن  وجود  مسئلهحل   در   يابتکار

  . نمود  تبدیل م فه  و قابل  ساده  موضوع یک

 وجـود    دربـاره  که   با این    مسلمان   و متکلمین   فالسفه

 و  متفــاوت  بــسیار يهــا  ســخن،  علــم  و حقیقــت یذهنــ

  ها را در سه  سخن   این   تمام  توانیاند، م    کرده   بیان يمتضاد

،  اکثـر حکمـاء      نظریـه  .دسـته اول  :  نمود  يبند   جمع  دسته

  .  شبح  نظریه.سوم ودسته   متکلمین  نظریه.دسته دوم

   حکماء هنظری -3

ـ     اثبات   در مبحث    که  يطور همان  ذکـر    ی وجود ذهن

   دو نحـوه  ي هرچیـز  شد، اکثر حکماء معتقدنـد کـه   

 وجـود    ي ودیگـر   ی وجود خـارج    یوجود دارد، یک  

  یعنـی .   اسـت  ي مـاهو   رابطه  دو،   آن  ، و رابطه    یذهن

آیـد،   ی مـ    ذهـن    بـه    ادراك   از اشـیاء در حـین       آنچه

  ی وجـود خـارج      نـه    است  خارج  موجود در   ماهیت

   ذهـن    نیـز بـه      و خـارج     خارج   به   ذهن  آنها وگر نه  

   رو ماهیت ، از این  است  انقالب شد و این یم  تبدیل

هـا در   بـنفس  ي  وجود دیگر ، اش  یغیر از وجود عین   

 هر ،الوجود   غیر از واجب، دیگر عبارت  به.  دارد ذهن

 حاضر   نشأة در دو ماهیت   دارد و اینی ماهیتيچیز

  نشأة  يدیگر  و   آثار و خارجیت    نشأة  یشود، یک   یم

  .  است ی آثار خارج يمنها   که ذهنیت

 و    ذات  نـد کـه   معتقدا اکثـر حکمـاء      ،  بر ایـن    عالوه

  یعنـی .  اسـت    آنها محفـوظ    ی اشیاء در وجود ذهن     ماهیت

  ی فرق   هیچ  ماهیت  شود از جهت    ی موجود م    در ذهن   آنچه

  ی و سـیاه   ي سفید  ماهیت. خود ندارد   ی   خارج  يبا ما بازا  

و    اسـت  ی خـارج ی و سـیاه  ي سفید  ماهیت  همان ی،ذهن

ـ   موجودات  این تنها فرقو  ندارد،    با آن   ی تفاوت  هیچ   ی ذهن

ــا موجــودات ــه وجــود آنهاســت   در نحــوه ی خــارج ب    ن

  . )157: 1 ج ،1383سیدرضی شیرازي،  ( ماهیتشان

   پیش  یحکماء اشکاالت یه   نظر   قبول   با فرض   البته

  . پرداخت   آنها خواهیم  بعداً به آید که یم

    متکلمین نظریه -4

 در    کـه   یاتی نظر   و مشهورترین   ترین  ی از قدیم   ییک

  ، نظریـه    اسـت     شـده    عنوان   آن   و حقیقت    علم  باب

  .باشد ی م اضافه

   انـسان   در علـم   کـه   د اسـت   معتق  يراز  فخر  امام

کنـد و     ینمـ   وجود پیـدا     در ذهن  ي اشیاء اصالً چیز    به

   بـر آدمـی   ي اشـیاء چیـز     طور در تصور وادراك    همین

ـ . شود  ی نم  اضافه  را ايی شـ    کـه   ینگـام ی ه  آدمـ   ییعن

   بـرایش  مابعـد ادراك و    مـا قبـل   کند، حالت ی م  ادراك

   یـک    علـم  ي، و   عقیـده    بـه  ،  هر حـال    به. است  یکسان

  اسـت یء خـارج  ی و شـ   نفـس   بین يا  و اضافه رابطه

   آن   بـه  ،کنـد ی مـ   ء نگاه   ی ش   یک   به  ی شخص یمثالً وقت   

   کـه  ینسبت  و  رابطهبه تبع     یکند، یعن   ی پیدا م   ء علم   یش

   حاصـل   علـم  شـود مـی ء برقـرار   ی و شـ     شـخص   بین

  همـان    کـه    ونـسبت    رابطـه    ایـن    اسم  بنابراین. شود  می

 از  ت ابـو   نیـز مثـل   باشد و اضافه  ی م  ، علم    است  اضافه

ابراهیمـی   ( ندارد  یوجود خارج  ، و    است  امور انتزاعی 

ــانی،  ــري، 346: 1382دین ؛ 82-81: 9، ج 1380؛ مطه

ــیرازي،  ــی ش ــر رازي، 158: 1، ج 1383سیدرض ؛ فخ

  .)331: 1تا، ج  بی

  : ددار  میبیان   اضافه  در مورد نظریه یی طباطبا عالمه

ـ   از منکرین يا عده«   معتقدنـد کـه    ی وجود ذهن

   اضـافه    نوع   تنها یک   ی خارج  ي اشیا   ما به   علم

 برقـرار    یخـارج  ء   و شـی     نفس   میان   که  است

  . )123: 1تا، ج  طباطبایی، بی (»شودیم

ــا دال    را باطــل  اضــافه  نظریــه ي متعــدد لیــحکمــاء ب

  :گاه  آن باشد اضافه  از مقوله د اگر علمنا  و گفته،اند شمرده
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 خواهد بـود زیـرا        غیر ممکن    معدومات   به   علم .یک

   متحقـق   اسـت     معدوم   و آنچه    نفس   میان  يا  اضافه

  .  داریم  معدومات  به  ما علم  که یدر حال.  نیست

  به زیرا خطا .  یابد   راه   در علم  یی نباید هرگز خطا   .دو

  ی خـارج   واقعیـت   بـا    ادراك   مطابقـت    عدم يمعنا

 خود   روزمره ی در زندگ ی ما حت  کهلیدر حا.  است

  . شویم ی خطام  مرتکب کراته ب

 خواهـد     غیـر ممکـن      خویش   ذات   به  ی آدم  علم. سه

  معلـوم   و  عـالم  مـورد میـان    در ایـن   چرا کـه  . بود

باشـد،   ی تصور نم    قابل  يا   و اضافه    نسبت  گونه  هیچ

  و  نفـس   بـه  کـه   دانیم  ی م  هت ما با بدا     که  یدر حال 

  .  عالمیم  خویش ذات

معنا خواهد    ی ب   تصور و تصدیق     به   علم   تقسیم .چهار

 و غیر    یبدیه  امر   یک   تقسیم   این   که  یدر حال . بود

: 1تـا، ج   طباطبایی، بـی  (آید ی مشمار   به  انکار  قابل

ــانی، 127 ؛ سیدرضــی 346: 1382؛ ابراهیمــی دین

  .)171: 1، ج 1383شیرازي، 

    شبح نظریه -5

،    تـصور و ادراك      در حین    از حکما معتقدند که     یجمع

   ذهـن    آنها به    اشباح  بلکه آید  ی نم   ذهن   اشیاء به   ماهیت

 از   انـسان   آنچـه    اشـخاص   در نظـر ایـن    . شود  یوارد م 

   ماهیـت    وجـه    هـیچ   نمایـد بـه     ی م  ادراك    خارج  جهان

  مطلب   شدن   روشن   براي .آید  ی نم شمار   به  اشیاء  یواقع

 در   کـرد کـه    و تصویر تشبیه     عکس   را به    شبح  توان  یم

  چـرا کـه  .  مغـایر اسـت    ء، مثالً با انـسان  ی با ش  ماهیت

یا تصویر،     عکس  ی ول   است   ناطق   حیوان   انسان  ماهیت

   ناطق  از حیوان ي  تصویر فرد     بلکه ،  نیست   ناطق  حیوان

   است ی حاک  عکس در واقع.  ق ناط  خود حیوان  نه  است

  .کند ی م  را حکایتمحکی   از آثار و صفات یوبرخ

 ی خیلـ   علـم   بـودن ي مـاد   نظریـه  ، بـه     نظریه  این

  گویند آنچه   یم    نظریه   این  زیرا طرفداران .   است  نزدیک

 یء خـارج     با شی   ي ماهو   ارتباط   موجود است   در ذهن 

 در   کـه   بـا آنچـه    اسـت   در ذهـن     که   آنچه  ندارد و فقط  

   ذهـن   در عالم  که  یکدیگرند و آنچه ، شبیه    است  خارج

 دیگر  عبارت     به .  است  یء خارج    شی   همان  است  متحقق

   که خود ماهیت گویند ی م  در ذهن  حضور اشباح قائلین

  آیـد، بلکـه   ی نمـ   در ذهـن     است  ی خارج   حقیقت  شبح

  .بدیا ی حضور م ذهن  در  ماهیت  این شبح

، خـود    بیانات   با این    اگر چه    نظریه   این  طرفداران

   خـالص   شـده   وارد ی بر وجود ذهن     که  یرا از اشکاالت  

 آنهـا بـا     کـه   است  این  است  مسلم  که اند اما آنچه  کرده

و  ،انـد   آورده  را بدسـت  نتیجـه    اینی،انکار وجود ذهن

ـ     ی نوع   شبح   به  قول   نافـزو .   اسـت  ی انکار وجـود ذهن

  ي دارا   اضـافه    مانند نظریـه     اشباح   به   قول  ، نظریه   براین

   کــه آنچـه   اگــر.زیـرا اوالً .   اســت ي متعـدد  اشـکاالت 

   باشـد یعنـی     گویند صـحیح    ی م   شبح   به   قول  طرفداران

  یء خـارج     شـی   یابد شـبح    یم    تحقق   در ذهن    که  آنچه

ـ    صـورت   باشد میـان      تطـابق  یء خـارج  یشـ   و ی ذهن

   سـخن    ایـن    و الزمـه    نخواهـد داشـت    وجـود  يماهو

   را متباین   آن  ء و شبح     شی  اگر یک .  ثانیاً  . است  سفسطه

   صورت  بین  که  کنیم  ناچار باید قبول   یکدیگر بدانیم  از

 و   نبـوده  يا رابطـه   گونـه   هـیچ  یء خـارج  ی و شـ  یذهن

.  بـشمار آیـد   اساس ی ب يء نیز امر ی ش از   شبح  حکایت

رسد    می  ی محک   به ی از حاک   ی تنها درصورت   سان ان .ثالثاً

ابراهیمـی   ( باشـد    داشـته   ی محکـ    آن   بـه    قبالً علـم    که

: 1، ج 1383؛ سیدرضی شـیرازي،    350: 1382دینانی،  

  .)128: 1تا، ج  ؛ طباطبایی، بی157

   ی وجود ذهن اشکاالت -6

 و هـر    است  مقدمه  بر پنج  مبتنیی وجود ذهن   اشکاالت

   کند بـا دو اشـکال   قبول  را  مقدمات   این  مام ت  کهی  کس

  : از عبارتند  مقدمات این.  خواهد شد مواجه

  کنـیم  ی اشـیاء را تـصور مـ     ماهیات  که ی ما هنگام .یک

  .کند ی ما وجود پیدا م  در ذهن يچیز

  ـ کند، دو چیـز  ی وجود پیدا م  در ذهن  که ی صورت.دو

   که ء است    شی  یک   بلکه ، نیستـ    معلوم  و  علم  ییعن

 نیـز   ي اعتبـار  گویند و بـه  ی م  معلوم   آن   به  ي اعتبار  به
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   مـن   در مقابـل    کـه   يکاغـذ  مثالً. شودی م  نامیده  علم

  معلـوم    اسـت    قـرار گرفتـه      و مورد تصور مـن      است

   من  کاغذ در ذهن  از این  که ی و صورت  است  بالعرض

   ذهن  در عالم .   است  بالذات    معلوم   است  موجود شده 

ء  ی دو شـ  عنـوان   بـه  بالـذات   و معلوم   بالعرض  معلوم

   علـم   ذهـن   در عالم  بلکه،گردند یموجود نم    مختلف

  .  است  و متحد با آن  بالذات  معلوم عین

»   وال یتخلف  ال یختلف یالذات «  معروف بنابر قاعده. سه

 ،نـد نک  یوجود پیـدا مـ       اشیاء در ذهن     تنها ماهیات   نه

   و ذاتیاتـشان     و فـصول     اشیاء با اجناس     ماهیات  بلکه

ــاق تغییــربــدون گردنــد و  یمــ  موجــود در ذهــن   ی ب

   نـاطق   حیـوان   انـسان  ذاتیـات  مثال عنوان   به .مانند  یم

   نـاطق   باشـد حیـوان   که    موطن  در هر   انسان  و  است

   انسان   که   طور نیست   ، و این     است   ثابت   برایش  بودن

ـ    ناطق   باشد حیوان   رخارجاگر د  ـ     ی ذات   ی او باشـد ول

او   از  ناطقیـت   و   آمـد حیوانیـت      در ذهن    که  یهنگام

 وجـود پیـدا       در ذهن    که   آنچه   هر حال   به. جدا شود 

  .  اشیاء است  ماهیت کند عین یم

  نفـس   و   است   در نفس  حالّ  که   این   دلیل   به   علم .چهار

باشـد    ی م  عرض ،   است حالّ   از این  ی مستغن  نیز محل 

هـا در مـورد       لذات   وال نسبۀ   قسمۀال    ی تقتض  و چون 

   کیفیات  از جمله  که است   کیف ، علم    است   صادق  آن

   در ذهـن   آنچـه  ،بنـابراین . آیـد  ی م  حساب   به  ینفسان

  .  است ی نفسان  کیف  مقوله کند تحتیم وجود پیدا

   نیـز بـسیط    ذاتـشان  اند که  بالذات  متباین ، مقوالت. پنج

   آنهـا  ذات  جـزء    به   مقوالت  اگر تمایز    چرا که  ، است

نیـز     بـاالتر از خودشـان      ی آنها جنـس    باشد باید میان  

 ســتی اصــحیحســخن نا   باشــد کــه وجــود داشــته

: 1تا، ج  ؛ طباطبایی، بی350: 1382ابراهیمی دینانی، (

؛ سیدرضی شیرازي، 281: 9، ج 1380؛ مطهري، 391

  .  )168-166: 1 ، ج1383

 وجـود    بـه   مربـوط ي در بحث آرا    که  يطور نهما

   نظریه  قبول صورت  شد در  بیان  بحث  این  و اول یذهن

   بـا تمـام  نـی  وجـود ذه    قبول   در صورت   یحکماء یعن 

  . خواهد آمد  پیش  عمده اشکال  دو، مذکور مقدمات

 دو    گرفتـار ایـن     که   این  ي برا   از متفکرین   يبسیار

  اند که  را انکار کرده  مقدمات  از این    نشوند یکی   شکالا

  : از عبارتند  دو اشکال این

 وجـود     کـه   ی و مقدمات  ی وجود ذهن   لی دال .اشکال اول 

   در ذهن آنچه کند کهی اقتضاء م  است  بر آن   ی مبتن یذهن

   موجـود اسـت    در خارج  که کند با آنچه   یوجود پیدا م  

 و   تقابـل   با هم ء که ی دو ش   یگاه  در نتیجه .  باشد  یکی

  .شوند ی م  جا جمع  دارند در یک تباین

  : نویسد ی م  اشکال  این  بیانضمن  یی طباطبا عالمه

  یـک    کـه   است  آن   مستلزم  ی وجود ذهن   نظریه«

؛ زیرا بنـابر       باشد  عرض   جوهر و هم    ء هم   یش

ـ    نظریه   هنگـام  ء بـه    ی شـ   ، ذاتیـات    ی وجود ذهن

  پـس . مانـد    می   و محفوظ   یء باق   ی ش  تصور آن 

،  کنـیم   را تـصور  ی جـوهر خـارج    اگر ما یـک   

   ما جوهر خواهد بود، چـرا کـه          ذهنی  صورت

  است    محفوظ   آن  یء در وجود ذهن     ی ش  ذاتیات

  ، چون  هست  هم  عرض ی ذهن   صورت  و همین 

  خـویش    موضوع  به  می قا   عرض   که  گونه همان

ـ  ذ  صورت ، این  است    نفـس   بـه  می نیـز قـا  یهن

  نتیجـه  در.   اسـت   آن  ، موضوع   باشد و نفس    یم

   و هـم     جوهر است    هم   یاد شده   ی ذهن  صورت

  .)132-131: 1تا، ج  طباطبایی، بی (» عرض

 وال    ال یختلـف     الـذاتی    دیگر بنـابر قاعـده      عبارت  به

   بـه   با ذاتیـاتش   آن ماهیات ء ی تصور ش  ، در هنگام    یتخلف

، و   جوهر اسـت   در خارج    انسان  مثالً ماهیت . آید  ی م  ذهن

   در ذهـن     انـسان    از ماهیـت     کـه  ی صورت   فوق  قاعده بنابر

  دانیم ی م  یطرف  و از    نیز جوهر است    کند آن   یوجود پیدا م  

 و    است  ی نفسان  ، کیف   ی وجود علم   ی یعن  ی وجود ذهن   که

 وجـود    ذهـن  در  کـه   آنچه ،بنابراین.  است   نیز عرض   کیف

 و  عـرض   و هـم     جوهر است    واحد هم   کند در آن  یپیدا م 

   هـم و جـوهر      واحد هـم    ء واحد، در آن     ی ندارد ش   امکان

  .)276: 9، ج 1380مطهري، ( باشد  عرض
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  انـد و بـه      بالـذات    عشر متباین    مقوالت .اشکال دوم 

ي ا مقولـه    از همدیگر جدا هستند، و هیچ  ذات تمام

 ، حکماء  بنابر قول  .گیرد  ییگر قرار نم   د   مقوله  تحت

 ی وجـود خـارج    ماهیـت     همان  ی وجود ذهن   ماهیت

 ی نفـسان   کیـف  ی وجود ذهن   دیگر،  و از طرف    است

   بیاید تحت  ذهن  به  که يا  هر مقوله بنابراینو   است

  چـون ، دیگـر  عبـارت     بـه  .گیرد  ی قرار م    کیف  مقوله

   کیـف   هـم   و علم  متحد است    با علم    بالذات  معلوم  

   که  حال عین  در  بالذات  معلوم آید که ی م  الزم  است

   کیـف   دیگـرش  ی ذات ،  جوهر است   اتشذاتیاز   ییک

   دو جـنس   ء بـه  یشـ     یـک    جـنس  ، رو  از این . باشد

، 1383سیدرضی شـیرازي،     (شود   منجر می   مختلف

  . )169: 1ج 

  نا مـسلم    فالسفه ، قبالً ذکر شد    که  طوري  همان

را در  ی   گونـاگون   يهـا    راه   دو اشکال    این  در جواب 

   ایـن   از حـل   افراد کـه   از این  برخی. نداه گرفت  پیش

   را که یذهن  بودند، وجود   ناامید شده   کلیه   ب  معضل

   از اصـل     انکـار اسـت      و غیر قابل    ی امر وجدان   یک

   پاسـخ ي بـرا  کـه  ي این نیز بجا  یبرخ. انکار نمودند 

 را در  ی آسان کنند، راهب پیدا  ی حل   راه  فوق  اشکاالت

 را انکار  ی وجود ذهن مقدمات  از ی و یک  گرفته  پیش

 معمـا    این  حل ي برا   از متفکرین   یاما برخ . اند  کرده

   خـود بـر ایـن      عقیـده   اند و بـه      کرده  تالش  و یسع

  .)38: ق1404حائري یزدي،  (اند  آمده قی فا يدشوار

  ی وجود ذهن ت اشکاال جواب -7

  )  اول انکار مقدمه (يراز  فخر نظریه -7-1

 وجـود     بـه    مربـوط   ي آرا   در مبحـث    که  طوري  همان

 در ، يراز فخـر  نظر  ذکر شد، بنابر     نها و نقد آ    یذهن

، و از این آیدی نم  ذهن  به ء، چیزي ی تصور ش هنگام

   چیز یء خارج ی و ش  نفس  بینيا  جز اضافه  علمرو

 اعتقـاد    بـا ایـن     ي  راز  فخر  ،بنابراین.   نیست  يدیگر

 مـذکور     پنجگانـه    از مقدمات    اول  خود منکر مقدمه  

  .  است شده  ی منکر وجود ذهن یعنی

 را    و آن    را قبالً بیـان     يراز  فخر   نظریه   چون  البته

  . نماییمیم ي  بیشتر خوددار  از توضیح نقد کردیم

  )  دوم  مقدمهانکار ( ی قوشچ  فاضل نظریه -7-2

یابد  ی وجود م  در ذهن  که  آنچه  معتقد است یقوشچ

  دو  از این یکی.  دو چیز استبلکه ،   چیز نیست یک

 و غیـر      و کلـی    ، معلوم    موجود در ذهن     ماهیت امر،

   در ذهن  ماهیت  این حصول باشد که ی م  ذهن  به میقا

.   اسـت    و مکـان    ء در زمـان     ی شـ    یک  مانند حصول 

   حاصـل    انـسان   بـر    ادراك  در هنگـام     که  ء دوم   یش

ـ   ی موجـود خـارج     شود، یک  یم ، و     اسـت   ی و جزئ

  دهـد از اعـراض      ی مـ    را تشکیل   ی نفسان  کیف   چون

  .باشد ی م  ذهن  به میقا

شود و   ی م   حاصل   در ذهن    آنچه   بین  ي، رأ  در این 

 .  اسـت    شـده   گذاشته  باشد، فرق   ی م   ذهن   به   قائم  آنچه

متصور و ،  ء است  شی  یک  تصور و علم ، نظریه بنابراین

 و    کیـف    از مقولـه    علـم .   اسـت  يدیگر ء  یش   و معلوم 

باشـد و   می   است  در خارج ء که ی ش  آن  از مقوله معلوم

   بـه    قـائم   علـم  اند،   در ذهن   معلوم  و   علم  که   این  رغم به

   بـه  قـائم  غیر   هم معلومو    در ذهن ی و مانند صفت    ذهن

  قوشـچی،  (  اسـت    در ذهـن     مظروفـی    و همچون   ذهن

  .)13-12: ق1414

  :نویسد ی م چی قوش  سخنان  بیانضمنمالصدرا 

نزد ما  ، دو امر کنیمی اشیاء را تصور م     یما وقت «

   موجـود در ذهـن     ییککه  کند    ی پیدا م   حصول

ّدر   حـال   یباشد، یعنـ  ی می و کل  معلوم و  است

   در ذهن ، بلکه   نیست   آن  ه کنند   و توصیف   ذهن

 و   زمـان   در  ي چیز  ، مانند حصول     است  حاصل

   و آن    اسـت    موجـود در خـارج      یدومو    مکان

  بوده   ذهن   به   قائم   و عرض  ی و جزئ    است  علم

صـدرالدین   (»باشـد ی مـ  ی نفـسان   و از کیفیات  

  . )282: 1تا، ج  شیرازي، بی

 و    دانـسته    را ناتمـام    ی قوشچ  مالصدرا جواب 

  از ایـن  ی   اگـر مـراد قوشـچ        کـه    اسـت   متذکر شده 

ـ     ماهیت  باشد که   این  سخنان  ی اشـیاء و وجـود ذهن
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 اعتبـار   دو بـه    و تغـایر آن      واحد اسـت     حقیقت  یک

 و   بودن  و معلوم  علم  به  مربوط باشد، تنها اشکال یم

ـ  ،کنـد   یمـ     را حـل     بودن ی وکل  یجزئ    اشـکال   ی ول

ـ    مربوط  اشکالی  نمذکور را یع     جـوهر و عـرض  ه  ب

 جـوهر و     کند چرا که    ی نم   راحل  ی وجود ذهن   بودن

 اعتبار   تغایر آنها به     نیستند که  ي دو امر    بودن  عرض

  .شود  توجیه

 ، باشـد   ی از تغایر، تغایر حقیقـ      یاگر مراد قوشچ  

  عبارتنـد از    کـه   خواهد بـود    ی اشکاالت   داراي  سخنانش

  : )282: 1تا، ج  یصدرالدین شیرازي، ب(

 اشیاء    تصور ماهیت    وجود دو امر مغایر در هنگام      .یک

.   ماستی و وجدانیدرون ي ها  یافته   برخالف  یخارج

 تـصور    هنگام  که ی صورت  دانیم  ی م  ه ما بالبداه   چرا که 

   ماهیـت   همـان ،یابـد ی م  ما تحقق در نفس ء  ی ش  یک

را    جهل  که  است  و ذاتیاتش  و فصول اشیاء با اجناس

   متـصف   ما بـدان  شود که  می یزداید و وصف  یاز ما م  

  . )62: ب.تا طباطبایی، بی ( گردیم یم

 بـراي  ي دیگـر    راه   ابـداع   ی، قوشچ   سخن   الزمه .دو

  یقوشـچ   زیـرا  .  اسـت   مثال  و   شبح   نظریه  ترکیب

 موجـود    ي بـرا   ی را شـبح     ذهـن    بـه   موجود قـائم  

 و  اسـت    حاصـل   ر ذهـن   د  و آنچه داند  می یخارج

ـ     نیـست    ذهـن    بـه   قائم  ی موجـود خـارج     لا را مث

 بـر    ي و  سخنان  از  که  طوري   و همان    است  انگاشته

، اگـر مغـایر بـا       ذهـن    به  می موجود قا   آید، این   یم

باشد در ی م معلوم   ماهیت  از حیث  که  است يامر

   بـه    قـول    همـان    ذهن   به  می موجود قا    صورت  این

   معلـوم  مغایر با ماهیـت  ، و اگر  است و مثال  شبح

سر ی   وجود ذهن    متحد باشد، اشکال     و با آن    نبوده

، 1380رضانژاد نوشـین،    (ماند  یم  ی   خود باق  يجا

  .)307: 1ج 

  )  سوم انکار مقدمه (  اشباح نظریه -7-3

   معتقدنـد، در هنگـام   گروهـی   ذکر شـد   هک  يطور همان

  آیـد شـبح     ی م   ذهن   به  که    آنچه  ی موجود خارج   ادراك

  . باشد می آن ماهیتبه جاي   یموجود خارج

   بـه    مربـوط  ي آرا   را در مبحث     موضوع   این  چون

 مجـدد   توضیح  از  کردیم  بررسی  و نقد آن  یوجود ذهن 

  . کنیم ی م يخوددار

   چـرا بحـث      کـه  قابل طرح است     سؤال   این  البته

 جـا     در همـین    کـه   یـن  ا يجاه   راب   و شبح    اضافه  نظریه

   بـه   مربـوط  ي آرا ، در مبحـث     قرار دهـیم    مورد بررسی 

  ؟ ایم  قرار داده مورد بررسی ی وجود ذهن

  طور نیـست  ؛ این    باید گفت    سؤال   این  در جواب 

 و   شده مطرح   با اشکاالتش ی وجود ذهن مسئله   اول که

   ابـراز شـده      مختلـف    نظرات  ی حل   راه   پیدا کردن   يبرا

 وجـود   کـه   این از  قبل نظرات   از اینی برخ  بلکه،باشد

مـثالً  .   اسـت   شده  شود، بیان   مطرح   و اشکاالتش   یذهن

  ، ابوالحسن   ي اشعر   مذهب   مؤسس   از زمان   اضافه  نظریه

  تفـسیر قـول     نیز در    شبح   و نظریه    بوده  ، مطرح   اشعري

   نظرات یس برر  بنابراین .  است   ابراز شده    پیشین  فالسفه

ـ    به   مربوط  يآرا   در مبحث    و شبح   اضافه   ی وجـود ذهن

  .باشد ی می و صحیح  کار مناسب یک

انکـار  (صـدر     سـید    یا نظریـه     انقالب  نظریه -7-4

  )  سوم مقدمه

   تــصور ماهیــات  در هنگـام  سـید صــدر معتقـد اســت  

گیـرد   یمـ   قـرار   در ذهـن   کـه   آنچـه ی، خـارج  ياشـیا 

 در   را کـه ي زیرا هر جوهر،  است  ی نفسان   کیف  ماهیت

ــت، و تــصور ادراك   وجــود دارد هنگــام خــارج    ماهی

   بـه   شـده   منقلب آید و در ذهنی م  ذهن   به  اش  یخارج

   در خـارج   کـه   آنچه پس. گردد ی م تبدیل ی   نفسان  کیف

  اکنـون    کـه    جهـت    از آن  ی ول  وجود دارد جوهر است   

   بلکـه  ، جوهر نیست گرفته قرار    و در ذهن     شده  منقلب  

  .  است ی نفسان کیف

   اشکاالت  ي دارا  ی قبل   نیز مانند نظرات     نظریه  این

صدر   سید بیانات  از که طوري  زیرا همان .   است يمتعدد

اوصـاف  در   ، انقـالب   از انقالب   منظور .آید، اوالً   یبر م 

ذات در    و انقـالب   اسـت  ذات  در  انقالب  بلکه نیست

 و  ی خـارج    ماهیت   مابین  کهدلیل این  به ،  است  النیز مح 

 ي بنابر مبنا  ،ثانیاً.  وجود ندارد   ی مشترک  ماده   هیچ یذهن
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  ، مـسئله   است ماهیت   اصالت  طرفدار سرسخت  که يو

   نظریـه    ایـن  .ثالثاً.  ندارد  ی صحیح   تبیین  ، ماهیت  تبدیل

 را  ه سفسط  مشکل   که   است   شبح   به  قول    همان  در واقع 

  .  خواهد داشت در پی

  )  چهارم انکار مقدمه (ی دوان  محقق نظریه -7-5

 ی نفـسان  ، کیـف     چهـارم    با انکـار مقدمـه     ی دوان  محقق

   و علـم   خوانـده  تشبیه  و  مسامحهی را نوع   علم  دانستن

 اگـر   ، نظریـه  بنـابراین .   اسـت  دانسته  معلوم را از مقوله  

 از    و اگر معلوم    ر است نیز جوه    جوهر باشد علم    معلوم

   و اگر معلوم   است   کم   نیز از مقوله     باشد علم    کم  مقوله

ــافه ــم   اض ــد عل ــه  باش ــز از مقول ــافه  نی ــت  اض  و   اس

  .)155: ب.تا صدرالدین شیرازي، بی (...طور همین

   بــه  اســت  توانــسته  نظریــه  بــا ایــن ی دوانــ محقــق

: گویـد  یمـ    کـه   دهد اما ایـن      پاسخ  ی وجود ذهن   اشکاالت

   کیـف    را از مقولـه      علـم    و مسامحه    تشبیه  حکما بر سبیل  

   عنـوان    زیرا اطـالق   ،  نیست  درست دانند اصالً   ی م  ینفسان

  و بـه   نبـوده   و تـشبیه   مسامحه ، نتیجه  بر صور علمیه  کیف

شمار    تردیدناپذیر به    واقعیت   را یک    آن  توان  ی اعتبار م   یک  

  .)350: 1382انی، ابراهیمی دین (آورد

   مالصدرا نظریه -8

ـ   نتیجـه   در اینجا ذکر شد ایـن        تاکنون   که  یاز نظرات  ه  ب

مالصـدرا از    از قبل  مین حکما و متکلّ آید که ی م دست

  و  بــر نیامــده ی وجــود ذهنــ  در بــاب  مــشکالت حــل

 باشد  ی م   مخدوش   باب  در این    از آنان    هر یک   نظریات

  .)351: 1382ابراهیمی دینانی، (

   حکمـت    معمـوالً در بیـشتر مباحـث        مالصدرا کـه  

   در ایـن  دارد، يابتکـار   وی متعـال ي شیوا و افکـار   یطریق

  .  است  یادگار گذاشته  از خود به  رویکرد بدیعی نیز مسئله

ـ    خود را در باب   نظریه  يو    و حـل  ی وجـود ذهن

حمـل اولـی ذاتـی و       (   حمـل   طرح انواع  با     آن  يمعما

 ، تنها در اینجا     نه   که کند  ی م   اثبات ) شایع صناعی  حمل

 دارد  کـاربرد    الهـی    حکمت   از مسائل   ي در بسیار   بلکه

  . )43: ق1404حائري یزدي، (

   هـشت    تناقض   از مالصدرا در بحث     حکماء قبل 

  : از عبارتند اند که  کرده  را بیان وحدت

و »   اسـت   ایـستاده  یعلـ « مانند    موضوع   وحدت .یک

  .»  است  نایستاده یعل«

  یعل«و »   است  ادیب  یعل« مانند     محمول   وحدت .دو

  .»  نیست ادیب

  یعلـ «و »   است  نشسته یعل« مانند   مکان  وحدت .سه

  .»  است ننشسته

»   است  خوابیده  اکنون یعل« مانند   زمان  وحدت.چهار

  .»  است  نخوابیده  اکنون یعل«و 

   اسـت   متحـرك یعلـ «مانند    و فعل    قوه   وحدت .پنج

  .»  بالقوه  نیست  متحرك یعل«و »  بالقوه

   سفید اسـت     جسم  این« و جزء مانند       کل   وحدت .شش

   ایـن   نوك«و  » تماماً    سفید نیست    جسم  این«و  » تماماً

  .»  نیست  سیاه  قلم  این نوك«و »   است  سیاه قلم

   نسبت  است  بلند قامت یعل« مانند    اضافه   وحدت .هفت

  .» احمد  به  نسبت نیست  قامت  بلند یعل«و »  احمد به

   بـه   اسـت   مـسلمان  یعل« مانند   شرط  وحدت .هشت

   بـه  نیـست     مـسلمان  یعل«و  »   شهادتین  ي ادا  شرط

  .»  شهادتین ي ادا شرط

 دو   بـین   تناقض اثباتي  برا  مالصدرا معتقد است  

 باید  بلکه  ، نیستی کاف وحدتشرط    هشت  این قضیه

   وحـدت ی یعنـ ي دیگر وحدتشرط ،   و اثبات  یدر نف 

ـ    ذاتی   از حمل    عبارت   باشد که    نیز ملحوظ   حمل ی  اول

  . ی است صناع  شایع و حمل

   و محمـول     موضـوع    بـین  ی اول  ی ذات  در حمل 

  موضوع   بینی صناع  شایع  و در حمل یاتحاد مفهوم

 در    بنـابراین  .  برقرار است   ی اتحاد مصداق   و محمول 

.   است در مفهوم و یا   اتحاد یا در ذات     دو قضیه   بین

  ی صـناع   شایع  حمل، باشد ی ذاتدو قضیهاگر اتحاد   

ـ   حمـل ،   باشد  در مفهوم دو قضیه   و اگر اتحاد       ی ذات

   اگـر توانـستیم  ، دیگـر  عبـارت   بـه .  خواهد بود  یاول

ا،  م   حمل   بیاوریم  بیرون    موضوع   را از ذات    محمول

  االنسان «  خواهد بود مثالً در قضیه      ی اول  ی ذات  حمل
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   را از ذات     حیـوان   ی را یعن    محمول  توان  یم » حیوان

اگـر   اما.  کرد   استخراج   انسان   از ذات   ی یعن  موضوع

 مـا،    باشـد، حمـل    محمـول  ي بـرا   مصداق ، موضوع

  مـثالً درقـضیه   .  خواهـد بـود     ی صـناع    شـایع   حمل

  گیـریم  ی در نظـر مـ    کـه یرا هنگام »   کاتب  االنسان«

ــیم یمــ ــه بین ــوان ی را نمــ  کاتــب  ک ــسان  از ذات ت   ان

 تنهـا     االنـسان   ی یعن   قضیه   کرد، و موضوع    استخراج

  .  است  از کاتب یمصداق

 وجـود     در بـاب     دو حمـل    در مورد کاربرد ایـن    

  را بـر خـودش    معنا   ما یک   ی گاه   که  گفت باید   ، یذهن

   سـلب    اعتبـار دیگـر از خـودش         و بـه    مکنـی  ی م  حمل

که در این »   است ی جزئ  ی،جزئ« گوییم  ی مثالً م   .کنیم یم

 لـی وقتـی    و ، ایـم کـرده    حمل   را بر خودش   یجزئجا  

   را از جزئـی     جزئـی »  نیـست     جزئی  ،جزئی « گوییم  می

 ،یـد آ  نمـی   پیش  تناقض  حال  با این ولی   ایمکرده  سلب

ـ   ،حمـل  اولدر قضیه      که چون ـ   ی ذات  در قـضیه   و  ی اول

  چـون و   ، اسـت به کار رفتـه       ی صناع   شایع   حمل  ،دوم

  ی تناقـض   هیچ است   متفاوت   دو قضیه   ایندر    حملنوع  

: ب.تـا  صـدرالدین شـیرازي، بـی     ( بـود    دهاخو ن  یدر پ 

   .)289: 1تا، ج  ؛ بی154

ـ     ي معمـا    نظریه   با این  ، بنابراین    بـه   ی وجـود ذهن

   یـک  انـسان ی  وقتـ  شـود، چـرا کـه      ی م   برطرف  یخوب

  ي و   در ذهـن     آنچـه  ،کنـد   ی م   را تعقل   يموجود جوهر 

ـ ،  جوهر است ی، اول یذات   حمل شود به  ی م  حاصل   ی ول

ـ    همین    کیـف  ی صـناع   شـایع    حمـل    بـه   ی موجود ذهن

  . است ی نفسان

،    دو اشـکال     بـر ایـن      عالوه  ی وجود ذهن   در باب 

  مالصدرا به است که      شده  مطرح نیز   ي دیگر  اشکاالت

  : از عبارتند  که  است  داده  جواب  یک  به  آنها یک همه

،  اجنـاس  و موجودنـد     در خارج    اشخاص :  اول  اشکال

   با اشخاص  ی در وجود خارج     کلیه   و سایر طبایع    انواع

  موجـود   فـرد در خـارج     چـون   بنـابراین .  هستندمتحد  

صـدرالدین   (وجـود اسـت   م  نیز در خـارج    ی، کل   است

   . )152: ب.تا شیرازي، بی

   اشـکال   ایـن   مالصدرا در جـواب   :   اول   اشکال  جواب

  ی عقلـ   یو کلـ    ی   طبیع ی کل   بین  معترض«: داردبیان می 

: تـا  صدرالدین شـیرازي، بـی   (»  است  شده  گرفتار خلط 

ـ     مالصدرا در اثبات   .)152 ـ  و دال   ی وجـود ذهن   ، آن  لی

  یطبیعی  کل اما معترضیناست    کرده را اخذ ی عقل یکل

  ، بر این   افزون. اند   کرده   عرضه  اشکالمبناي    عنوان  را به 

   محـاالت   يباشد دارا   موجود   در خارج   ی عقل یاگر کل 

 موجـود     در ذهن   یکلاین   اگر    ی خواهد بود، ول   يکثیر

  ی حـس   عـالم   مـافوق   که  جهت آن  نیز از  باشد، و ذهن  

 ، دهـد ي را در خود جـا  امور متخالفد توان یمو    است

  ی حـس    با کثـرت     ماهیت  ی عقل   وحدت  صورت  در این 

ــیشیشــود و تناقــض ی مــ  جمــع آن ــد ینمــ   نیــز پ  آی

  . )152: تا صدرالدین شیرازي، بی(

 را تــصور اي ی شــ  کــهی هنگــام انــسان:   دوم اشــکال

   بـه   آیـد وانـسان     ی مـ    ذهـن   ء به   ی ش   آن  کند ماهیت   یم

 در  مـثالً بـرودت   . گـردد   ی مـ   ء متصف   ی ش   آن  اوصاف

 را ســرد  بگیــرد آن  تعلــق  کــه ي هــر چیــز  بــه خــارج

 را تـصور    نیـز بـرودت    انـسان   نفـس   کند، و چـون     یم

ـ    بارد   انسان  باید ذهن  ،کند  یم    انـسان    ذهـن  یشود، ول

  اسـت   امور باطل   ی وجود ذهن   بنابراینو  شود    یبارد نم 

  . )151: تا صدرالدین شیرازي، بی(

 اشیاء را     ماهیت   که  ی هنگام  انسان:   دوم   اشکال  جواب

آیـد، ثانیـاً    ی نمـ   ذهن   به  نها آ  یکند آثار خارج    یتصور م 

از بلکـه   کننـد،     ی نم   حلول   در نفس    آن  و امثال   برودت

در    آن  و امثـال     اگر برودت    چون شوند  ی صادر م   نفس

 دشــ ی بایــد بــارد مــ کردنــد، نفــس ی مــ حلــولنفــس 

  . )151: ب.تا صدرالدین شیرازي، بی(

   در یـک   در خـارج  اگـر سـواد و بیـاض    :   سوم  اشکال

   ولـی ،آیدی م پیش   نقیضین  قرار گیرند اجتماع موضوع

و شـوند     ی موجـود مـ      با هـم     نفس   دو در موضوع    این

  ی وجود ذهن  پس ،آید  ی م  پیش   نقیضین   اجتماع  بنابراین

  .)151: ب.تا یرازي، بیصدرالدین ش (  است باطل

   در موضـوع     سـواد و بیـاض       حلول :  سوم   اشکال  جواب

کند،  ی را صادر م صورت   انسان  ، چرا که     است   محال  نفس
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 را ندارد   اجتماع يصدور نیز معنا   کند و   ی م   قبول  که   این  نه

  عبارت  به.   جایز است  موضوع  یکاز دو  صدور آن  بنابراین

ی  واحد جسمان موضوع   یک ي دارا و بیاضدیگر اگر سواد 

   پـیش   نقیـضین    اجتمـاع    صورت   دیوار، در این    د مثل نباش

 ی غیر جسمانی دو در موضوع  این  اگر اجتماع یول آید یم

 آیـد   ی نمـ   پـیش    تناقض   صورت  ، در این    باشد مانند نفس  

  .)151: ب.تا صدرالدین شیرازي، بی(

  يریگ جهینت

 از جانب مالصـدرا و اثبـات        ینله وجود ذه  ئ مس طرح

 آن است   کی بر اصالت وجود و تشک     یآن نخست مبتن  

  اشاره به مراتب سـه گانـه وجـود         ي مقام و  نیکه در ا  

ـ    يوجود مفارق، وجود مـاد    (  انیـ و ب) ی و وجـود ذهن

 ضـمن  يدر ادامـه، و  .  از آنها دارد   کی هر   تیخصوص

 دیـ کأ آن ت  تیـ  و خالق  ی نفـس انـسان    يها یژگی و انیب

 است ی با ذات ربوبهی جهت شب نی نفس از ا    که کند یم

ـ     ادآوریـ  سـخن    نیو ا  ـ ثر اأ سـخنان عرفـا و ت  از شانی

  . آنان استيها شهیاند

 نظـر  ي بر مبنـا ی در ادامه بحث از وجود ذهن    مالصدرا

 آن ی و وجود ذهنینی مسلمان ـ که موجود ع  يحکما

ـ  و بـه تعب   داننـد  ی مـ  تی ماه کی يرا دارا  ـ  ماهيری  تی

ـ ینـه وجـود ع     بـه دو گو    يا گانهی  موجـود  ی و ذهنـ  ین

 وهی نظرات دارد، که شـ    نی در اصالح ا   ی سع ـ گردد یم

 ي مورد قبـول حکمـا     شانیله از جانب ا   ئ مس نیطرح ا 

: 1360 ،يسبزوار(  قرار گرفته است   زی ن یخر اسالم أمت

  ).85: 1379 ،یی طباطبا؛25

 انتساب نظر بـاال     وهی الزم به ذکر است که ش      البته

ـ  با تعب  ی اسالم ينسبت به حکما   قـد اتفقـت الـسنۀ       «ری

و ) 292 :1ق، ج   1410،  صدرالدین شیرازي ( »الحکماء

 نـان ی از ظاهرب  ی به گـروه انـدک     هی نظر نینسبت انکار ا  

که اشاره به ) 292 :1ق، ج  1410،  صدرالدین شیرازي (

  .مل استأمتکلمان دارد محل ت

 ی ادله اثبات وجود ذهنـ انی در ادامه به ب    مالصدرا

 قالـب؛ امکـان تـصور مـا از امـور            از منظر حکماء در   

 در مـورد امـور معـدوم،    یجابی احکام ا یمعدوم، درست 

 و  » اسـت  نی از اجتماع ضد   ری غ نیضیاجتماع نق  «رینظ

  پرداخته اسـت   یی از امور جز   ی کل يامکان انتزاع معنا  

البته ). 277-268: 1 ، ج ق1410،  صدرالدین شیرازي (

قـط اثبـات    نمود که ادله فـوق ف دیکأ نکته تنی بر ا  دیبا

 آنچـه   کـه،  نی در ذهن است، اما اثبات ا      يزی چ کنند یم

ـ     تیدر ذهن است از نظر ماه      ق در خـارج   با امـر محقّ

  .  استدیمشترك است، محل ترد

له ئ مـس  نیـی  راه حـل حکمـاء در تب       لی در تکم  ت،ی نها در

ـ  بـر ا ی مبتنـ  نی صدرالمتاله هی نظر ،یوجود ذهن   نکـات  نی

   :است

  ـی ذاتی حمل اولبه دیآ یم که به ذهن يا  هر مقوله.یک

  ـ همان مقوله است،  ی صناععینه به حمل شا

 در  بنـدد،  ی آنچه به عنوان مفهوم در ذهـن نقـش مـ           .دو

صـدرالدین  (  استیفسان نفی و ذات خود ک  قتیحق

  ). 290: 1 ، ج1410، شیرازي

ـ  (  بر تفاوت دو نوع حمـل    دیکأت  و حمـل  یحمـل اول

ـ  در نظر  يا  کننـده  نیینقش تع ) عیشا  مالصـدر دارد،   هی

، وحـدت در حمـل، بـه    يگـر ی از منظر دکه نیضمن ا 

، صـدرالدین شـیرازي   ( گردد یشروط تناقض افزوده م   

  ).294: 1 ، جق1410

ـ    هی نظر می از نکات مهم در تر س      یکی  ی وجـود ذهن

 است کـه علـم از آن جهـت    نیاز جانب مالصدرا ا  

 يا  مقولـه چی دارد، مندرج در هـ    تی کاشف یژگیکه و 

ــن ــ و از استی ــاظ مــ نی ــوان  ی لح ــت کــه  ت  گف

 خاص  يها  مقوله که نی با وجود ا   ی ذهن يها  صورت

 دارند و از    زی ن يگر تی حکا تیخود را دارند، خاص   

 مربـوط بـه صـور       يهـا  مقولـه   مندرج در  ثی ح نیا

  .باشند یخاص نم

 نیـ  مالصـدرا در ا    کـرد ی گفت کـه رو    توان یم

 بـر نگـرش     ی مبتنـ  ش،ی راه حل خـو    انی در ب  نه،یزم

کـه نفـس بـا      )  مثـل  هینظر( ر علم است   ب یافالطون

ــ  ــردات عقل ــشاهده مج ــر کل،یم ــ مظه ــالاتی  ی مث

ــ ــردد یم ــیرازي ( گ ــدرالدین ش : 1 ، جق1410، ص
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 معتقـد اسـت کـه       يبا وجود نکتـه فـوق، و      ). 294

ـ  م زی تمـا  جـاد ی که با ا   یانیبن   دو گونـه از حمـل   انی

گذاشـته اسـت، بـدون      ) عی و حمل شـا    یحمل اول (

ـ  مثـل ن   هی نظر رفتنیپذ له وجـود   ئ مـس  توانـد  ی مـ  زی

ق، 1410صدرالدین شـیرازي،    ( دی را حل نما   یذهن

ــاز ا). 307- 306 :1ج  ــوان ی مــ،يرو نی  راه حــل ت

 اطـالق نمـود کـه در    يا  مرحلـه ی را راه حلـ   شانیا

 و ی ذوقـ ی بـه نگرشـ  ی حکمـ يکـرد ی از رو تینها

    .شود ی می منتهیعرفان
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  .  فارابی مکتبۀ:   تهران.  تجرید الکالم شرح

 . آثــار مجموعــه ).ش1380. ( مرتــضیمطهــري،  -17

  . صدرا انتشارات:  تهران

  

  

  

  

  
  




