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Abstract 

The purpose of the present study is to combine the two theories of Shabah al-

Mohaki (the representative image), and Wojud al-Zehni (the mental existence). 

In the context of Islamic philosophy, the relationship between mental and 

external realities has been a controversial issue among philosophers. It is well 

known that proponents of Shabah al-Mohaki believe that there is a 

dissimilarity between mental and external realities, and their rivals, the 

proponents of mental existence, believe that there is an essential identity 

between mental and external realities. This group claims that objects have two 

types of existence; "objective" which is the same reality in the external world, 

and “subjective” which is called "mental existence". It seems that in their 

view, subjective and objective realities are numerically identical. The 

representative theorists on the other side reject this claim. 

By investigating and analyzing the texts of the two theories, the author 

found that the two speak of identity but qualitative and not numerical 

identity. 
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As far as the mental existence theory is concerned, when we analyze the 

claim of mental existence theorists and numerical identity, it turns out that 

they do not say anything better and more than what representative theorists 

claim. This analysis is done through the two principles of indiscernibility of 

identicals and identity of indiscernibles. According to the first, if two things 

are identical then they must be not be different from one another with respect 

to all of their properties. The principle speaks of numerical identity. The 

second principle (although it is controversial) states that if two things have 

the same properties in every respect then they are identical. This principle 

does not have the logical truth and speaks of qualitative identity. 

 If one considers the case of mental existence, the claim that mental 

existence and objective reality are numerically identical, then he identifies 

that these two are not only identical but they have different properties. For 

instance, the subjective reality such as the image of a book or fire has the 

property of being mental and the objective reality of that image, the book or 

fire in the external world, has the property of being external. This shows that 

they are two different things because they have different properties. 

Therefore, the only way to say that these two are the same (identical), is that 

they are qualitatively but not numerically, identical.    

On the other side, the identity claim (qualitative identity) between 

subjective and objective realities is found in the texts of proponents of 

representative theorists. For instance, Shamsuddin Isfahani argues that what 

is ascribed to mental existence is an image of objective reality and the image 

of that particular object is contrary to the objective reality itself, although in 

some respects it is identical to that external reality in such a way that what is 

obtained from the object in the mind is the same as the external reality. 

This shows that representative theorists also accept the claim of identity in 

some respect but qualitative and not numerical identity between subjective 

and objective reality. 
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حار یۀنظت انینو د  جمع م یکتدی و ؛یعتف ِی هماننیا  یو وجوِد ذهن یَشَبح من

عرفی؛ رویکردی نو در جمع میان ی  هماناین
 نیذه و وجود   ُمحاکی َشَبحۀ ینظر 

 یفاطمه انصار      ׀     ایکیمانیت احّج 

2۱/0۱/311۹تاریخ پذیرش:            |          2۸/۱۳/۳۱۹۹تاریخ دریافت:  

 چکیده

حاری  َشَبح نظتیۀدو  ِت خا جی صو ت ابطه  د  مسئلۀذهنی  و وجودمن چکه  دیگتند. اگت،  قیب ی ذهنی با واقعین
حاری  َشَبح نظتیهٔ بتخی عبا اِت طتفدا ان  کِت خکا جی  صو ت حاری از آن است رهمن ی همکاناینذهنی بکا واقعین

ا ، بلکه تباین دا دشته و ندا  یهمکاناینتوان گهکت رکه هکوادا ان ایکن نظتیکه، می، عبا اِت دیگت بتخی با استناد بهامن
، بکت ایکن ادعکا هسکتند رکه هنکیذ وجکودهوادا ن نظتیٔه ، از سویی ی  ا قبول دا ند.خا ج ِت ین با واقع یذهن صو ت

مکاهوی و نیکز بکا ِی هماناین مههوِم  با تحلیِل  .استبتقتا   ذهنی با واقعیت خا جی صو تمیان  ماهویِی هماناین
،می  وشن، تمایزناپذیتهاِی هماناین و هاهماناینتمترز بت دو اصل تمایزناپذیتِی  عکا شود رکه اوال  ِی همکاناین یادن

،  و  سکاندمقصود آنان  ا نمکیرم یا دست است و گویانهای تحلیلی و همانگزا ه ذهنی وجود نظتیۀماهوی د   ثانیکا 
عککای طتفککدا اِن آن، منظککوِ  طتفککدا اِن نهایککت د  حککاری َشککَبح، همککان ادن بککا  وش  - پککژوهشایککن د  اسککت.  من

عای نشان داده شده است ره  -ای نو و به شیوه تحلیلی۔توصیهی کِت خکا جی از  صکو تِی هماناین ادن ذهنکی بکا واقعین
ا ،د ست استگهته پیش منظت هت دو دیدگاهِ  کت خکا جی صکو تِی هماناین از دیدگاه منظوِ  هتدو امن  ،ذهنکی بکا واقعین

 عددی. ِی هماناین و نه بوده است عتفیِی هماناین

 هاکلیدواژه

ت خا جی.، ذهنی صو ت، یهماناین، حاریبح من ، َش ذهنی وجود واقعین
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 بیان مسئله. 1
حکاری َشکَبح» نظتیۀ، میان دو وزنهدف پژوهش حاضت آن است تا با  ویکتدی نو و تبیینی میانگین و  «من

ِت خا جی صو تی ماهوی( د بِا    ابطه هماناین) «ذهنی وجود» شایان ذرکت . رند، جمع ذهنی با واقعین
کت »بکا « اشکیاء صکو ِت ذهنکی» بطهٔ  ا ید با   چگونگ هموا هفیلسوفان  است ره 1،«بیتونکی آنهکاواقعین

کاِت د « وجود عینی»اشیاء دو گونه وجود دا ند؛  معتوف است ره. اندنظت داشته اختالِف  ره همکان واقعین
اْت ؛ هستند آثا  خا جیو دا ای  متِن جهان خا ج وجکود دیگکتی د  ذهکن نیکز دا نکد رکه آثکا  این واقعین
اتشودمتتتب می هاآنآثا  خا جی بت  دیگتی غیت از آن هسکتند همکان چیکزی  ،. این نحو از وجوِد واقعین

پتسش اصلی این است ره  ابطکۀ  .(۷۴۱۔۷۴۲، ص۷، ج۷۷۲۶ ،طباطبایی عالمه) گویند« وجود ذهنی»ره آن  ا 
ت خا جی چیست؟ سه دیدگاه عمده د  این  ابطکه وجکود دا د: صو ت  ؛اضکافه نظتیکۀ (۷ ذهنی با واقعین

حاری َشبح نظتیۀ (۲  ماهوِی ذهن و عین.ِی هماناین نظتیۀ (۷ ؛من
نهکس بکا آن « اضکافه و نسکبت»صکو ت  نحو  معتفت و علم ما به اشیاء بکه ،«اضافه نظتیۀ»بتاساِس 
م و عککالِ  انیککم «ۀ ابطککه و اضککاف»از  اسککت علککم و معتفککت عبککا ت»، یآمککد تیککبککه تعب و اشککیاء اسککت

ت ِی چگککونگ   ازی د بککا  فخککت .(۷۷۱، ص۷ ، ج۷۴۲۷، یآمککد) «معلککوم خککا جی  هککایعلککم مککا بککه واقعین
 دیککپد نیضککافترککه بککه هنگککام وجککود م هسککتند یاضککاف یاد ا  و شککعو  حککالت ،علککم» :دیککگویم
  2.(۷۷۷، ص۷ ، ج۷۴۷۷،  ازی )فخت «دنیآیم

حاری َشبح نظتیۀ»بت اساِس  کِت خکا جی»بح و مثکالی از َش  - واقع د  - «ذهنی صو ت» ،«من « واقعین
ی رامال  به این مطلب تصکتیح  عالمه .(۷۱، ص۷ ، ج۷۴۵۹، تهتکازانی) هستند کیعالمکه  )رکتده اسکت حلن ، حلن
   3.(۴ ، ص۷۴۲۱

کِت خکا جی»، با «صو ِت ذهنی»، «ِی ماهوِی ذهن و عینهماناین نظتیۀ» مبناِی بت  ی همکاناین، «واقعین
منزد فیلسوفان معتوف بوده است.  ره از قدیم دا دماهوی  معکتوف بکه  ، د  میکان فیلسکوفاْن همین دیدگاه سکون

 نظتیکۀمنظو شکان  آیکد،سخن به میکان مکی« ذهنی وجود»شده است و هنگامی ره از « ذهنی وجودنظتیٔه »
، ۷۷۱۱، متزبکان بکن ا یکبهمن) رکتده به این مطلکب تصکتیح نیز بهمنیا است. « ماهوی ذهن و عینِی هماناین»

کِت خکا جی»، «وجود خا جی». د  این مقاله، مهاهیمی مانند 1 کاِت عینکی»، «واقعین کت خکا جی«واقعین ، همگکی «، و ماهین
 اند. متتادف با هم د  نظت گتفته شده

اگکت ثبکوت دا د  ت؟یکخ ایاست  موجود ،است  ابطه یاضافه ره نوعِاشکال مهمی ره بت این نظتیه وا د شده این است ره آیا . 2
 یباشد حتفشان د  امو  وجکود طو نیاضافه است. اگت ا اتین از ضتو  نیا تایز ؛موجود باشند دیهم با  ابطهپس دو طتف 
ا د  امو  عدم ،د ست است .است یطتِف اضافه امت عدم  ی - ندیآیره به تصون  د م - یامن

لین رسانی ره 3 ۀنظت. از اون حاریبح َش  ین ابوالهتکوح  یو رکالم شکا حو  االنووار طوالوعد   یضکاویب یقاضکمطتح رتدند،  ا  من
 بودند. شرح طوالع االنوار یم ارح االنظار فد   یاصههان نیالدشمس



۹۱|        یو وووِد ذهن یَشَبح ُمحاک یۀنظر  انینو در ومع م  ئردیرو  ؛یعرف ِی همان یا

  .(۴ ، ص۷۷۱۲، یشهتزو ) اندفالسهۀ اشتاق همین مطلب  ا گهته و (۴۹۱ ص
عا نیهم ِل یبدل ،یماهو یهمانطتفدا اِن این عکا  ا نقد رتده یاضافه و شبح محار یهاهین ، نظتادن اند. ادن

کااضکافه ممککن اسکت  هیکهکا نسکبت بکه نظتاست ره اگت چه نقکِد آن نیا ، نسکبت بکه د سکت باشکد امن
 شکود رکه وشن می« ی ماهویهماناین»مههوِم  با واراوی، زیتا 1.ستیبتخو دا  ن تین از مز یمحار شبح

کِت »بکا « صکو ِت ذهنکی»میکان « ِی عکددیهمکاناین»نکه  اسکت؛« عتفیِی هماناین»ها منظوِ  آن واقعین
عاِی هم عبا تی، این ادعا به .«خا جی هطتاز با ادن حکاری  َشَبحپتدازاِن نظتین  صکو تد بکا    ابطکۀ میکاِن من

ِت خا جی است. توضیح ایکن حکاری َشکبحچکه مشکهو  اسکت رکه طتفکدا اِن  اگکت رکه ذهنی و واقعین  ،من
ا این ،رنند ا  د میی خا ج تین با واقع یذهن صو تِی هماناین ها دو گونکه عبا اِت آن ، بلکهگونه نیستامن

کبکا واقع یذهنک صو تِی هماناین ها، آنبتخی عبا اتاساِس  است. بت و بنکا بکت  پذیتفتکه  ای خکا ج تین
هاِی ذهنکی بکه صکو تچکه از  اگکت محکاری، بحَشکنظتیٔه . طتفدا اِن رنندآن  ا انکا  می ،بتخی عبا ات

ا بنا بکت عبکا اِت نکو  د ،رنندمی تیتعب «محاراتی امو ِ »و  «تصویت»، «مثال»، «َشبح» مامن - نهایکت د  - ون
کِت خکا جینامیکده می «مثکال»میاِن آنچکه شکبح یکا  ابطۀ  ی بکه معنکاِی عتفکی همکاناینا  ،شکود و واقعین

عاِی هتدوواقع . د انگا ندمی کِت خکا جی»با « صو ِت ذهنی»د  باِ   ابطۀ میاِن نظتیه  ، ادن یک « واقعین
ِت خکا جی»ا ب« صو ِت ذهنی»این ره  چیز است و آن عبا ت است از  عتفکیِی همکاناین ،  ابطکۀ«واقعین

عکاِی طتفکدا اِن  ،عددی. د  نتیجکهِی هماناین هدا د؛ ن عکای ذهنکی وجکود نظتیکۀادن ، چیکزی بیشکتت از ادن
حاری  َشَبح  نیست. من

کِت  صو تِی هماناین د با   - هاها و تبیینهاین نیست ره ردام ی  از نظتین  سخنالبته، ذهنی با واقعین
ِی همکاناین»معناِی مههکوِم  ره خواهیم نشان دهیمبلکه می د ست و ردام ی  ناد ست است؟ - ا جیخ

صد ا و طتفدا اِن اوو د  نگاه  ذهنِی معتوف وجودنظتیه  د « ماهوی  اسکت رکه« عتفکی ِی هماناین»، مالن
حاری  َشَبح نظتیۀ عا میمن عا با را بسکت دو اصکل تهم همین  ا ادن  هکا وهماناینمایزناپکذیتِی رند. این ادن

حاری  َشَبح نظتیۀ، بت تمایزناپذیتهاِی هماناین شد ره  ویککتدی نکو ، انجام خواهد وجوِد ذهنی نظتیۀو من
 ذهنی است.  د  بت سِی مسئلۀ وجودِ 

عا نینشان دادن ا ِی بتا و  هکاهماناین ِی تیزناپکذیو دو اصِل تما یهماناین  ، ابتدا د  بخش دوم د با ادن
حکار نظتیۀ. د  بخش سوم شودیداده م حیتوض تهایزناپذیتما ِی هماناصل این   مطکتح و د بکا  یَشکَبح من

. د  بخش چهکا م مههکوِم شودیبح  م ه،ین نظت نیبت اساِس ا یخا ج ِت ین با واقع یصو ت ذهن انیم ۀ ابط
خواهکد شکد. د  بخکش پکنجم بکت  یواراو  - یبت اساِس طتفدا اِن وجوِد ذهن  - «نیذهن و ع ِی هماناین»

عکا تها،یزناپکذیتما ِی همکاننیو اصکل ا هاهماناین ِی تیزناپذیاساِس دو اصل تما صکو ت  ِی همکاننیا ِی ادن

 نخواهیم پتداخت.  -از منظت طتفدا اِن وجود ذهنی  - «نظتیۀ اضافه»د  این مقاله، به بت سی و نقد . 1
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هکا ،  ابطکۀ آننظتیکه دو هکت نظکت از رکه شکود و بیکان خواهکد شکدتبیکین می - یخکا ج ِت ین با واقع یذهن
 مقالکه نیکخواهد شکد. الزم بکه ذرکت اسکت رکه  وش ا یتیگجهینت ،تید  نهااست. « همانِی عتفیاین»

 تحلیلی است.۔توصیهی

 رهایزناپذیتما ی  هماننیبا ا  هاهماننیا ی  ر یزناپذیو تفاوت تما یهماننیا فیتعر . 9
همانی این. 1.9

شکویم. مههکوِم  هکادیکدگاه سکنجشمتحلٔه همانی توضیح دهیم تا با فهمی بهتت وا د بهتت است د با   این
د  «همکانیاین»متهکاوت اسکت.  شناسکیشناسکی و جامعهد  فلسهه بکا مههکوِم آن د   وان «همانیاین»

افکتاد د  یشخصک یباو هکا ایک یذهنک یهامکدل، هاتی، شخصباو ها، هایژگیومعنای  به ،یشناس وان
د    ِی به معنکا یشناسهد  جامعو  (James, 2015, pp. 174) است یگتوه اجتماع  ید   ای، ا تباط با خود

فکتد  بکه منحصت یشخص  ا موجود  یاست ره  یو به طو  رل جهات ی، بازتاِ  اجتماعشخص از خود
کهو، یجنسک تین هو، یت فتهنگین جهات مانند هو نی. ارندیم زیمتما گتانیو او  ا از د سازدیم  یملک تین
  .(Stets & Burke, 2000, pp. 224-225) هستند … و

د  آن  yو  xرکه  ای ابطکه، طکو  خکاص هبک 2،رنکدبحک  می 1راب ههمانی د با   فلسهِی این مههوِم 
ند بکه هسکت همکانگوییم دو چیز ایکنچیز باشند. هنگامی ره می ی  و تنها ی  اگت و تنها اگت ،بگیتند قتا 

 ها یکسان هستند. ست ره آنااین معن
یک   ابطکۀ عکتض هکم آید.  ابطکهٔ حسا  میبه 4عتضهم وابا ره جزء  3استای  ابطه ،همانیاین

ی 6، متقا ن5چیز است ره انعکاسی دوتایی میان دو ره این سه ویژگی  ا داشکته  ای ابطهاست. هت  7و متعدن

1. relation 

ا د  این مقاله از واژ   «نسبت»و  « ابطه» هتچند دو واژ . 2  شود.استهاده می « ابطه»به ی  معنا هستند، امن
 دیکباو  وجکود نکدا د اءیاشک اِن یکم یهمکانبه نکام این ای ابطهره  ندباو  بود نیبتاو پیتواِن او مانند لوئیس،  نیتگنشتایو. 3

 :دیکبگو یاگت رسک ؛ زیتا است یمشکل و معضل زبان  ی نیحذف شود و ا یاز زباِن فلسه یهماناین ئلهٔ مسمبح  و 
 همکاناین گکاهچیو هک زنکدیدوچ شهیهم زیدوچ تایز ؛و راذ  بت زبان  انده است معنایب یسخن« ندهمانیز ایندو چ»)

عکا ،د  واقکع ،اسکت همکاناینبکا خکودش  زیکچ  یک دیبگو ینخواهند بود، و اگت رس  انکهیگوهمکان ایکو  یتهک ییادن
(tautology) .از مسکائل  یککی یهمکاناین ئلهٔ مس - غلا باشد ایچه د ست  -سخن  نیحال، ا نیبا ا ابتاز رتده است

 . ودیشما  مو منطا به فلسههو مهم د   یجدن 
4. equivalence relation

5. reflexive

6. symmetric

7. transitive
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 .نام دا د «عتضهم  ابطۀ»باشد 

اگت میان چیزی با خودش باشد.  ،ی   ابطه انعکاسی است انعئاسی: رابطۀ
x=x) دش  ابطۀ انعکاسی دا دبا خو xبتای مثال،  ∀x)

بکتای مثکال، چیز نسبِت بتابکت بتقکتا  باشکد.  اگت میان دو ،ی   ابطه متقا ن است متقارن: رابطۀx  بکاy 
دا د. مانند نسبِت بتاد ی میان حسن و حسکین رکه حسکن همکان مقکدا   xبا  yهمان نسبتی  ا دا د ره 

 x=y ⊃  y = x)∀x∀y                                                  بتاد  حسین است ره حسین بتاد  اوست.

ی است اگت میان سه چیز و بیشکتْت  ،ی   ابطه متعد  : رابطۀ بکتای نسکبِت بتابکت بتقکتا  باشکد.  متعدن
 zبکا  x آنگکاه ،همان نسبت  ا داشته باشد zبا  yنسبتی خاص بتقتا  باشد و  yو  x اگت میان مثال،

  ا دا د.هم همان نسبت  

∀x∀y∀z (x=y ∧ y=z) ⊃ x=z

ه به  ، متقکا ن و است ره هت سکه ویژگکِی انعکاسکی عتضمههمانی ی  نسبِت ، اینتوضیحاتاین با توجن
ی ، عضکو یک انکدازه بکودن، همبودنشکلهم» عبا تند از: عتض دیگتهای هم ا دا د. نسبت بودن متعدن
 . …بودن و خانواده

ت شکویمه د با   اینمطلب دیگتی ر دا د. ای اسکت رکه پیتکت گکیچ بیکان مکی، نکتکههمانی باید متذرن
مطلکا، همکانِی این 2.ینسکبهمکانِی این و 1مطلکاهمکانِی این :همانی دو معنا دا دمههوِم این ،گیچ نظت از

میکاِن  اسکت و ایکن همیشکه 3عکددیهمکانِی این همکانی رکه مسکتلزِم یعنی داشتِن ی  مههوم واحد از این
رند ما یک  مههکوِم ، استدالل میبه معناِی مطلاهمانِی این شود. او د  بتابتچیز با خودش بتقتا  می ی 

وقتکی  بکتای مثکال،و  مههومی نسبی است «همانیاین» ، بلکههمانی ندا یمفتد از این به واحد و منحصت
اشکا ه به چکه چیکزی    این جملهد «مانه»واژ  ، منظو مان دقیقا  چیست؟ «است yهمان  x»گوییم می

، «گتبکه» بتای مثکال،، پاسخ به این پتسش مستلزم بیان رتدِن نو  آن شئ«. چه؟ هماْن »عبا تی،  دا د؟ به
، «همکان میکز بکودن»، «همکان گتبکه بکودن» ،بکه ایکن تتتیکبو  اسکت« انسکان»و یا « صندلی»، «میز»
دهمانیاشکا ه بکه ایکن« ن بکودنهمکان انسکا»و یکا « صندلی بکودن همان» د مکوا د ، بکه تعکدن هکای متعکدن

  .(Geach, 1967, pp. 4-6) دا ند
همکانی داشکته توانیم یک  معنکاِی مطلکا از اینخواهد بگوید ما نمیمی - واقع د  - عبا تی، گیچ به

1. absolute identity

2. relative identity

3. numerical identity 
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ن هکم متهکاوت آهمکانِی این خکاْص  بلککه بسکته بکه هکت مصکداِق  ،جا به ی  معنا باشدباشیم ره د  همه
ان همکنکو  بکاهم ایکن نظکت جنس و گکاه از نظت ، گاه ازیرمن  نظت از ، گاهریهی نظت ازگاه شود. دو چیز می

د. نکگیتهمکانی  ا د بتمیهکای عکام را بتدهکای اینرنکد جنبکهای ره او بیان میمعانی ،. د  نتیجههستند
 گیتند.قتا  می «همانی نسبیاین» جموعهٔ زیتم همانی عتفی و عددی د  این مقاله، اینبنابتاین

 تمایزناپذیرهاهمانی  این ها وهمانتمایزناپذیری  این. 9.9

ها بتابتنکد ، آنگاه د  تمامِی ویژگیهمانی داشته باشندمطلقا  این بنا بت فتْض دو چیز ، اگت با ی به هتجهت
همکانی همکان چیکزی اسکت رکه قکانون از این معنکا یکنا .(Geach, 1967, pp. 4-6) ، ی  چیزندواقع و د 

هکا د  بکه آن اشکا ه دا د. منظکو  از تمایزناپکذیتِی اینهمان 1«هااصل تمایزناپذیتِی اینهمان»نیتس یا الیب
ِی فلسهی، یعنی همکانِی این ، ایکن اسکت رکه ایکن دواسکتهمان این yبا  xگوییم ، هنگامی ره میزباِن فنن

 وجکود دا د و آن  ابطکهیک  چیکز اسکت. د  اینجکا تنهکا یک   yو  xنا رکه متجکع ، بدین مععددی دا ند
بایکد و ضکتو تا  د  تمکاِم  ،باشکندهمکان این ، اگکت دو چیکْز تتبه عبکا ت  وشکن 2است. عاهیهمانِی این

بتکوانیم بکه دیگکتی نسکبت  ،ای ره به یکی نسکبت دادیکمره هت ویژگی ایگونه به؛ ها یکسان باشندویژگی
همکانِی این . پکسنکدا د وجودد با   صدِق آن تتدید تتدیدی است و  3صاق من قیی   یم. این اصْل ده

 شود.بیان می «هااصل تمایزناپذیتِی اینهمان»عددی است ره با همانِی این مطلا همان

 ها به شکل زیت است:صو ِت منطقِی اصل تمایزناپذیتِی اینهمان
∀(x) ∀(y) [x=y → (F) (Fx ↔ Fy)]

آن ویژگکی  ا داشکته  x، اگت fآنگاه به ازای هت ویژگِی  ،باشدهمان این yبا  x، اگت yو هت  xبه ازای هت  )یعنی
.  (رند ا دا د و یا رسب می آن ویژگی y ، ضتو تا  باشد و یا رسب رند

 4«تمایزناپکذیتهامکانِی هاین» ره آن  ا اصکِل  است، اصِل دیگتی «هااصِل تمایزناپذیتِی اینهمان»د بتابِت 
ند. هسکت هماناین آنگاه ،ها یکسان باشنددا د اگت دو چیز د  تمامِی ویژگیبیان می ،. این اصلاندنهادهنام 

، معنایی عتفکی از استهمان این yبا  xگوییم و می رتدههمانی هنگامی ره صحبت از این ،د  زباِن عتف
ایکن »یکا « ندهسکت هماناین دو ماشین این» :گوییمهنگامی ره می ،مثال بتایهمانی  ا د  نظت دا یم. این

1. Indiscernibility of Identicals

 ( است.Identity in its strict senseمعناِی دقیِا رلمه )همانی به نام دیگت این مههوم، این. 2
3. Logical truth

4. identity of indiscernibles
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عکددی یککی  نظکت ، موا د منظو مان این نیست ره دو ماشین و یا دو رتکا  از«ندهست همانایندو رتا  
ات و ویژگی ءشْی  این است ره این دوما منظو   ، بلکههستند ، ، حجکمهاِی مشکابهی از حیک   نکگریهین

تمایزناپکذیتها همکانِی این . اصلنام دا د 2«عتفیهمانِی این» یا 1«ریهیهمانِی این» ره غیته دا ندشکل و 
گوید. ایکن نکو  همانی به معناِی دقیا رلمه سخن نمی، از اینواقع ، د ها دا دره اشا ه به یکسانِی ویژگی

تت از  ابطکه ء اسکت رکه ضکعی دو شکْی ، نوعی  ابطۀ مشابهت میکان دا دهمانی ره این اصل بیان میاین
 .  است «عددیهمانِی این» آن، یعنی همانی به معناِی منطقِی این

 به شکل زیت است:رند عتفی  ا بیان میهمانِی این رهتمایزناپذیتها همانِی این صو ت منطقِی اصِل 

)x) (y) [(F) (Fx ↔ Fy) → x=y]

، دا د yرکه  fهم آن  ا داشته باشد و هکت ویژگکِی  y، دا د xره  fگِی ، هت ویژاگت yو هت  xبه ازای هت )یعنی  
x آنگاه هم آن  ا داشته باشد ،x  باy اگکت  - گونکه رکه بیکان شکدهمان - عبکا تی . بکهاسکت هماناینxوy

  (.ن هستندهماآنگاه این ،ریهی یکسان باشند نظت از
ی اسهمانِی تمایزناپذیتها این ، یکا «رتا  از یک  نکو  دو»ت؛ زیتا دو چیز مانند مو د چالش جدن

آینکد و اگکت حسا  می ء بههم دو شْی  ، بازها غم مشابهت د  تمام ویژگی ، به«ماشین از ی  نو  دو»
تکوان پکس نمیعددی. همانِی ایننه  است؛ عتفیهمانِی این ، منظوْ  ها بشودهمانی میان آنادعای این

عا  بت اساِس این اصْل   هکا  ابطکهٔ ، میکاِن آنهکابت فتض تمایزناپذیتِی دو چیز از حیکِ  ویژگی رتد رهادن
، نهایکت منطقکی رکاذ  و د  نظکت عددی بتقتا  باشد. به همین دلیل است ره این اصکل از همانِی این

 یمنطقک نظکت اصکل از نیکا رکه مارس بل  استدالل رتده اسکت، البته .استعتفی همانِی این ناظت به
 تکوانی. مکیبلکاشکند؟ ب یرتو قا  یدو شِئ دق منطقا  ممکن است د  جهاْن  ایآ»، او نظت . ازستیراذ  ن

 گکتی،  نکگ و دهاآن ِی دما، لیما  یطتشان ، قن دنفتض رتد هت دو رته از آهن خالص ساخته شده باش
باشد.  کسانی زین شانیهایژگیو

 ،میرنکیمک  یتوصک میکهم داشکته باشکد. اگکت آنچکه دا  یگتیدا د د یکیره  یایژگیبنابتاین، هت و
مشکتت   هکایژگکیرکه د  تمکاِم و میء داشته باشکره دو شْی  ستی، پس محال نممکن باشد یمنطق نظت از

 هکایژگکید  و زیکقکد  هکم دوچ است؛ زیتا هکت  یاستدالل ضع نی، اما ا(Black, 1952, p. 156) «باشند
بکه همکانی ، اینجکهینت د  و اسکت یککیدو متجعشکان  نیگهت ا توانیمهم ن ، بازداشته باشند هتمشاب
حاری  َشَبحبا این توضیحات به ستاِا بت سی  .رلمه ندا ند ایدق ِی معنا  شویم.ذهنی می و وجودمن

1. qualitative identity

 دا د. «همانِی نوعیاین»تت، و به عبا ت دقیا «همانِی عتفیاین»به همانی، اشا ه بتای این نو  از این qualitativeواژ  . 2
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 ُمحاکی َشَبحۀ ینظر . 5
هکا تکتین آنه مهمرک 1بیکان شکدههاِی متهکاوتی اسکتدالل، رلکی طو  بهذهنی  ، بتاِی اثباِت وجودِ معموال  

 -ذهنکی  ند و تمامِی طتفدا اِن وجکودامها عا سد این استداللبه نظت می است. 2هایرلن استدالل از طتیا 
ه ه« همانِی ماهویاین»پتدازاِن اعمن از نظتین حاری َشَبحپتدازاِن و نظتین ها بکتای توانند به این استداللمی - من
بیشکتت بکه ایکن « همکانِی مکاهویایکن» نظتیۀ، معموال  طتفدا اِن ندهتچ ؛ذهنی تمسن  رنند اثباِت وجود

های گکوییم اسکتداللجوینکد. دلیکل ایکن مطلکب رکه میذهنی تمسن  می ها بتای اثباِت وجوداستدالل
ال   این ،عام هستندذهنی  وجود حکاری  َشکَبحها د  آثا  طتفکدا اِن این استدالل ،است ره اون هکم موجکود من

ذهنکی  ، بکت سکت اثبکاِت وجکودِ اساسا  نزا  این دو دیدگاه ،ثانیا   و شد اشا ه خواهد هاادامه، به آناست ره د  
بلککه نکزا  بکت سکِت چگکونگِی ا تبکاِط ایکن  ،،پذیتنکد ا می« های ذهنیصو ت»دو گتوه  ؛ زیتا هتنیست

چگکونگِی ا تبکاط ایکن » ردام از این دو گتوه تهسکیِت متهکاوتی از است. هت خا جی اتواقعین ها با صو ت
اِت خا جی»ها با صو ت دا ند.« واقعین

، اسکتدالل از طتیککا د یافککت و فهککم تککتین اسککتداللمهم - گونککه رککه بیکان شککدهمان - بکه هتحککال
 ، و، ماشکین، د خکت، ما از مصادیا مختلِ  ی  چیز )ماننکد انسکاناساس این استدالل هاست. بترلی

رنیم رکه ، مههوم و معنای واحدی  ا اخذ میای متهاوتی ره ممکن است داشته باشنده غم ویژگی ( به…
و  3افتاد آن نو  هستند. این مههوم وجوِد خا جی نکدا د حمل بت ، قابلعنوان ی  امت مشتت  این مههوم به

رکه  بکه ایکن معنکا استدالل از طتیا تصون  معدومات .(۲۱۲ ، ص۷ ، ج۷۹۲۷، مالصد ا) موطِن آن ذهن است
موجکود بکه  ،د  نتیجکه و ها  ا ذهنکا  د   رکتدتوان آنمی، اما نیستندمعدومات د  خا ج موجود ره  با این

 .(۹۲ ، صتککا، بیاصککههانی) ذهنککی اسککت هککاِی دیگککت بککتای اثبککات وجککوداز اسککتدالل ،انککدوجککوِد ذهنککی
حاری  َشَبح نظتیۀطتفدا ان   مقداد ره د  زمت فاضل  إرشواه ال والبین إلوی نهوم المسترشواینست د  امن

 نویسد:و می ستهتمس  جن  هایرل ایذهنی به استدالل از طت اثبات وجود یبتا

فانا نحکم علی موضوعات معدومة في الخا ج بیحککام ایجابیکة و ثبکوت الصکهة یسکتدعي 
المطلکو  ، فیکون موجودا في الذهن وهو موجودا في الخا ج لیس فاذن، ثبوت الموصوف

  .(۲۲ ، ص۷۴۵۱، )فاضل مقداد
ت حککم ایجکابی بکت معکدوماتهمچنین  نیکز اسکتدالِل دیگکتی بکتای اثبکات  استدالل از طتیکا صکحن

، بت اشیائی ره د  خا ج معدوم هسکتند ما گونه است رهبندی این استدالل اینصو ت ذهنی است؛ وجود

 ها،  مههوم علت غایی و امثال آن.استدالل از طتیا اد ا  معدومات، صحت حکم ایجابی بت آن. 1
2. universals

 داشت، واجد صهات متضاِد افتاِد تحِت خود بود.زیتا اگت د  خا ج وجوِد مستقلی می. 3



۳۱۱|        یو وووِد ذهن یَشَبح ُمحاک یۀنظر  انینو در ومع م  ئردیرو  ؛یعرف ِی همان یا

 ،، وجکودی شکمولی نکدا د، د  خکا جنجا رکه موضکو آو از  دهیمحکم ایجابی و ثبوتِی صادق انجام می
اسکتدالل  .(۷۹ ، ص۷۷۹۲، مالصکد ا) نتیجه، باید نحِو دیگتی از وجود داشته باشد ره همان ذهن اسکت د 

ت غایی هم کت غکاییذهنی است. بنا بت تعتی  ا سکطو ها بتای اثبات وجودیکی از  اه از طتیا علن ، ، علن
صد ا بت و (۷۲۹ ، ص۷۷۱۱، )ا سطو شودای به خاطت آن واقع میشئآن چیزی است ره   ،همکین اسکاس مالن

، زیکتا ؛، ضتو تا  باید مسکبوق بکه وجکودی پکیش از خکودش باشکدحترت و طلبی هتدا د غایِت بیان می
ِت حترت است و علنتغایت ِت علن م بت معلکولش، یعنکی حترکت ، از حیِ  وجودی، علن از ، اسکت، مقدن

ی ندا نککد و ضکتو تا  ، تمکامِی غایکات پکیش از اتمککاِم حترکتطتفکی نحکو  دیگککتی از  بایکد، وجکوِد تکامن
. نکتکۀ رلیکدی (۲۱۷۔۲۱۲ ، ص۷ ، ج۷۹۲۷، مالصکد ا) ذهنی است داشتن داشته باشند ره همان وجودِ  وجود

، یا موجود است یا معکدوم. اگکت تد  این استدالل آن است ره بت اساِس آن غایت از دو حالت خا ج نیس
ا نخواهد شکد ،، پس تحصیل حاصل است و اگت معدوم باشداز قبل موجود باشد ، پکس هیچ فعلی محقن

به بت آن با  نشود. این نحو  وجود 1ذهنی است. ، همان وجودِ باید به نحوی موجود باشد تا آثا  متتتن

کااسکت،گتوه پذیتفته شده  هت دو د  نظتذهنی  اصِل وجودِ  جااینپس تا  تهکاوت د  تهسکیِت  ابطکۀ  امن
ِت خا جی است. صو تمیاِن  ذهنی با واقعین

رکه از حیکِ   ایکن ء د  ذهکن بکابح یکا تصکویت شکْی َش این  ابطه معتقدند د با    2حاریح من بَ طتفدا اِن َش 
ِت خا جی است ا به دلیِل مشابهت و مماثلتماهوی م ایت با واقعین  صکو ترننکد  از آن اسکت. حکایت ،، امن

ِت خکا جی اسکت. بکتو  ثال استذهنی نام دیگتش مِ  آنچکه د  ذهکن  یکه،اسکاس ایکن نظت مثالی بتای واقعین
ِت خا جی است ره به نوعی شود سایهحاصل می گکتِی لهظ از معنا و حکایکتگتِی حکایت شبیهای از واقعین

الهکاظ و  گکتیحکایکتالهاظ و نوشتا ها د  این اسکت رکه گتی . تنها فتقش با حکایتاست نوشتا  از گهتا 
ا ،است به حسب وضِع واضع نوشتا ها هکای ذهنکی بکه حسکِب طبیعکِت ها ومثکالصکو تگتِی حکایت امن

 هکاییه، تصکویت و واژ، عککسو ت، صکثکال، مِ َشکبح هایهواژ .(۷ ، ص۷۷۲۲، زاد  آملی)حسن شان استذاتی
حاری  َشَبح نظتیۀگت منظو  و متاِد طتفدا اِن ی بیان، همگهاشبیه این ایکن نظتیکه  . نکتۀ مهکم د  ایکنهستندمن

و با جوهت جسکمانِی خکا جی ماننکد  استتض است ره از مقولۀ ری  بح ی  َع ، مثال یا َش است ره تصویت
حاری َشَبحۀ ی. تهتازانی د  تهسیت نظتاستانسان و یا آتش متهاوت  نویسد: می ،من

ت شْی منظ ِت خکا جی آن د  بسکیا ی  صو تء همان و  از ماهین عقلِی آن است ره با واقعین

های دیگتی هم ذرت شده اسکت رکه د  اینجکا مجکالی بکتای ها همین سه مو د هستند؛ اگتچه استداللن استداللتتیمهم. 1
   ها نیست و بتای مقصوِد ما د  این مقاله رافی است.پتداختن به آن

حاری وجود دا د؛ به این معنا ره آنچه به ذهن می. 2 حاری، نظتیه َشبِح غیتمن تنها حکاری از شکئ نهآید، د مقابل نظتیٔه شبح من
 خا جی نیست، بلکه مباین با آن است و به عبا تی، جنبۀ  مزگذا ی میان صو ت ذهنی با واقعیت خا جی بتقتا  است. 
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د از ماده استبتای مثال، از لوازم متهاوت است.  ی و مجتن لی امتی رلن مکی امکتی  ،اون کا دون امن
ی و جزئی است    1.(۷۱۵ ، ص۷ ، ج۷۴۵۹، )تهتازانی مادن

مه ی بیان می عالن (موجوِد د  ذهن»دا د حلن و مثکال  صکو ت، بلککه ، نیست، نهس حتا ت و بتودت )مثال 
ی عالمه) «استآن دو  حکاری َشکبحطتفدا اِن  ره شودمی وشن . از این عبا ات (۷۱ ، ص۷ ، ج۷۷۲۲، حلن ، من

ا ایکن تمکاِم مکاجتا نیسکت. بتخکی از طتفکدا اِن  ،پذیتندتمایِز ماهوِی ذهن و عین  ا می حکاری  َشکَبحامن من
ین اصکههانی رننکد. شکمسگویند ره گویی تمایِز ماهوِی ذهن و عکین  ا انککا  میای سخن میگونههب الدن

ِت خا جی  صو تد با    ابطۀ  :گویدمی - تتبه طوِ  صتیح -ذهنی با واقعین

ِت خا جی( است و شبح و مثکال آن ، َش ذهنی منتسب است آنچه به وجود بح و مثال )واقعین
ِت خا جی م ایت است، ء خاصشْی  ِت خکا جی  اگت و با خوِد واقعین چه از جهتی با آن واقعین

ح اسکت ،شودء حاصل میره آنچه د  ذهن از شْی  صو تبه این  ؛مطابا است  عکین مشکبن
 .  (۲۷۷ ، صتا، بی)اصههانی

ین شیتازیقطب  ین شکیتازی)قطب دا د ا همین سخن  نیز الدن ، سکاِس ایکن عبکا تبتا. (۱۱۲ ، ص۷۷۶۱، الکدن
ِت خا جی صو ت ابطۀ  ح( ابطٔه ) ذهنی و واقعین ا بکه دلیکِل  ،همانی نیستچه این ، اگتشبح و مشبن  ایکن امن

ح حکایکت میره از جهتی َش  گکت سکخن هکا تطکابا بتقکتا  اسکت. ا، بکه نکوعی میکاِن آنرنکدبح از مشکبن
ین اصههانی  ا مِدن شمس بح و مثکال َشک رکه دا دبیکان مکی صکتاحْت  ه او بکهبینیم رکمی، نظت قتا  دهیم الدن

ِت خا جی استاز جنبه اگت چه، )صو ِت ذهنی( ا ،ای م ایت با واقعین کِت خکا جی » امن از جهتی با آن واقعین
ح اسکتعکین من  ،شودء حاصل میره آنچه د  ذهن از شْی  شیوهمطابا است به این  ، تکا، بی)اصکههانی« شکبن

ال  این سخن ب .(۲۷۷ ص ، او  و ای میاِن ذهن و عین وجود دا دپذیتد ره  ابطه، او میدان معناست ره اون ثانیکا 
ِت خا جی  صو تمیاِن « تطابا»از  ، گویکد ایکن  ابطکهعبکا تی، او می . بکهگویدسخن میذهنی و واقعین

ا منظو  از  ابطۀ مطابقْت  ا تهسیت رتد. توان این سخن  چیست؟ دو گونه می  ابطۀ مطابقت است. امن

ِت خا جی صو ت منظو  این است، ال ( بگوییم است؛عدادا  یکی ، ذهنی با واقعین

مجازی( یکی هستند.  نظت ها ازعتفی )به تعبیت آن نظت ، بلکه از، عددا  یکی نیستند ( بگوییم این دو

عایی ناد ست است ،اگت )ال (  ا بگوییم ِت خا جی )َشکذه صو ت معلوم است رهزیتا ؛ ادن بح و نی و واقعین

د   و ةیکرلن  یمککن اللککوازم فکان ا ولک تیکرث یفک ةینیالع تهیمخالهة لهو ةیصو ته العقل ی عن ءیالش ةیفماه  بالجملة و. »1 مجکتن
 نیتبکا ینکیع تین با هو یصو ت عقل انیم یتهتازان ،عبا ت نید  ا .«یمبد  لإلمککان بخکالف ا ولک ةیثانوال ةیبخالف الثان

 .رتده استبتقتا  
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ح( دومن  حکاری  َشَبحهاِی متهاوتی دا ند. این نکته د  خوِد عبا اِت طتفدا اِن ند و ویژگیهست چیز شبن وجکود من
کِت خکا جی م کایت اسکتَش »گویند آنجا ره می ؛دا د ، تکا، بی)اصکههانی «بح و مثال )صو ِت ذهنی( بکا واقعین
ا اگت  .(۲۷۷ ص عا رنیم و بگوییم  ا ا ) (امن کِت خکا جی عتفکا  و مجکازا  یککی  صو تدن  اسکت،ذهنی با واقعین

حاری  َشَبح، طتفدا اِن زیتا ؛سخنی د ست است د  همکان عبکا ِت بکتای مثکال، رننکد.  ا  د نمی ادعکا اینمن
کِت خکا جی مطکابا »ذهنکی  صکو ت، تصتیح شده است رکه الدین اصههانیشمس از جهتکی بکا آن واقعین
حکاری  َشکَبحطتفکدا اِن  بنابتاین، .(۲۷۷ ، صتا، بیاصههانی) «است کِت  صکو ت ابطکۀ میکاِن من ذهنکی بکا واقعین

ا نه این ،دانندهمانی میخا جی  ا  ابطۀ این تکوان همکانی  ا میایکن نکو  این ، بلکههمانی به معناِی عددیامن
کداده شکد نامید ره پیش از این توضیح« همانِی عتفیاین» همکانِی این نظتیکۀذهنکی ) ا طتفکدا اِن وجکودِ . امن

 پتدازیم.می به پاسخ این پتسشد  ادامه،  رنند؟گونه تصویت وتتسیم می( این  ابطه  ا چماهوی

 ماهوی(همانی  این ذهنی ) وجود نظریه  . ۴
حکادث و  ،، علت و معلکولگونه ره وجود و هستی به واجب و ممکن، هماناز نظت طتفدا اِن وجوِد ذهنی

به این معنا ره امت ذهنی عینکا  همکان  شود؛نیز تقسیم می« عینی»و « ذهنی»، به شودتقسیم می …قدیم و 
د از ماده است بکا  یوقتک مانند مومی اسکت رکه ْ  ریهیت حصول اد ا .(۷۷۶ ، ص۷۷۱۷، )فکا ابی وجود مجتن

 و یتد؛ حکس از محسکوس منهعکل شکدهپذی ا به خود م ی، نقش انگشتتیافت یتماس تنگاتنگ یانگشتت
، ی)فکا اب دشکوغایکب و یکا زایکل  هتچنکد محسکوْس  ؛ماندی سد و د  خیال میخیال م ۀبه خزانش صو ت
، د  عقکل آن شکودی، د  عقکل حاصکل مخکا جیشيء جدا از مکاده  صو ت سپس و (۱۶۔۱۱ ، ص۷۴۵۱

د از تمامیحاالت ت ییت م    .(۷۱۔۷۶ ، ص۷۷۴۱، ی)فا اب شودیعوا ضش حاصل م ییابد و مجتن
تی هکت شکئ»گوید: می« وجود خا جی»و تمایز آن با « ذهنی وجود»، د با   سینا ابن ای دا اِی مکاهین

، ۷۷۱۱، سکینا ابکن) «ذهنکی( اسکت متصون  د  اذهکان )وجکود متحقا د  اعیان )وجود عینی( یا یااست ره 
ش»گوید: می ،او د  جای دیگت .(۱ ص کا نکدا د و تنهکا د  ذهکن وجکود د  معنکاِی عکامن ، د  اعیکان تحقن

ای از وجوِد اشیاء د  ذهن انسان رکه بکا وجوِد ذهنی، یعنی گونه بنابتاین، 1.(۷۱ ، ص۷۴۵۴، سینا ابن) «است
ِن هاسکت. طتفکدا اگکِت وجکوِد خکا جِی آن، حکایتواقع دا د و د  تنگاتنگها ا تباطی وجوِد خا جِی آن

کِت خکا جی صو تذهنی این  ابطه میاِن  وجودِ  همکانی و )وجکود خکا جی(  ا  ابطکۀ این ذهنی بکا واقعین

ا د  بحکِ  فعلکِی مکا اگتچه فا ابی و ابن. 1 ت است، امن سینا از دستۀ مشائیان هستند و معتوف است ره مبنایشان اصالِت ماهین
کت خکا جی اسکت، تعتیکِ  آنهکا از وجکود ذهنکی و ا تبکاِط آن بکا ره سخن از پذیتش وجود ذهنی و ا  تبکاِط آن بکا واقعین

 خا جی تهاوتی با مالصد ا ندا د. وجود
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ذهنکی رکه او از  صکو ت ،صد امالبه تعبیِت  دانند.می« همانی ماهوِی ذهن و عیناین»تت عبا تی، دقیا به
ت ،رندمیتعبیت  «ذهنی وجود»آن به  ت یکی هسکتند و م نظت ، ازوجود خا جییا  با واقعین کت»اهین « ماهین
بتخکی از شکا حان  .(۱۹ ، ص۷ ، ج۷۹۲۷، مالصکد ا) متنحکد اسکت - د  ذهن و خا ج - دو گونه وجود با هت

ِت سکهیدی»بتای مثال، رنند ره تصتیح می مالصد ا، و  سکهیدی ماهیکت همکان ، ذهنکیو سکیاهی ماهین
   .(۷۱۱ ، ص۷ ، ج۷۷۲۷،  ضی شیتازی )سید «ندا د با آن تهاوتی و هیچ است سیاهی بیتونی
کت خکا جی صکو تمکاهوی همکانِی این انتسا  سد ره سخن از به نظت می بکه ذهنکی بکا واقعین

؛ زیتا ایکن مطلکب از واضکحات اسکت. رندبه همین مقدا  ره بیان شد رهایت مینظتیه  اینطتفدا اِن 
کت صو تماهوی همانِی این ذهنی قائل به طتفدا اِن وجودِ   وشن شد رهپس ارنون ره  ذهنی بکا واقعین

همکانی ذهنکی ایکن اسکت رکه منظکو  از ایکن این ، پتسش اصلی از طتفکدا اِن وجکودِ هستندخا جی 
، چیکزی ها د بکا   ایکن  ابطکهاین همان پتسشی بود ره د  ابتدا مطتح رتدیم. آیا سخن آنو  چیست؟

عای طتفدا اِن  حاری  َشَبحبیشتت از ادن کِت خکا جی صکو تاست؟ گهتیم رکه  ابطکه من ذهنکی بکا واقعین
حاری َشَبحطتفدا اِن  نظت از ین اصههانیبت عبا ِت شمس بنا- من ا آیا ایکد   ،عتفی بودهمانِی این - الدن امن

ه عکایی غلیظ ذهنی چیزی فتاتت از این است؟ طتفدا اِن وجودِ  پتدازاِن وجودِ نظتین تکتذهنکی احتمکاال  ادن
کا بایکد معنکاِی  ،است« همانِی ماهویاین»، همانیگویند منظو  از این اینند و میدا   ا « مکاهوی»امن

عایی به چه معناست؟   تحلیل رنیم تا ببینیم چنین ادن
هکا رند و آن، نقش اساسی د  طتح این ایده ایها میاست« ماهینت»ره متتبا با « ماهوی»، واژ  د  اینجا

عا می کا هسکتند یکی« ماهینت»د  « صو ِت ذهنی با واقعینت خا جی»همانی د  اینجا، یعنی این ،رنندادن . امن
ت  ا سه گونه می نظکت از عکتوِض  چیزی ره با صتِف  (3 ؛مههوم (2 ؛تصویت ذهنی (1توان معنا رتد. ماهین

ه من حی  هی لیست االن هی. »استوجود و عدم بت آن تنها خودش  .(۲۷ ، ص۷۷۶۱، )میتداماد« الماهین
ت، یعنی  بت این باو ند رهاند و (  ا بتگزیده1) اول معناِی  ،مانند عبودیت بتخی  ذهنوی یتصوویرماهین

ت خا جی ت این باشکد آنگکاه(۲۱ ، ص۷۷۹۲، )عبودینت از واقعین صکو ت »گکزا   معنکای  . اگت معناِی ماهین
ت خا جی کت خکا جی د »ین است ره ، ا«ماهوی دا دهمانِی این ذهنی با واقعین صو ِت ذهنکی بکا واقعین

رکه گکزا    ایکن ضکمن .نگتفته است صو تواقعی همانِی این ،صو تد  این «. استتصویت ذهنی یکی 
ذهنکی بکا تصکویت ذهنکی یککی اسکت و  صکو تدا د به این معنا ره بیان می ؛دا اِی ابهام زبانی است دوم

 رند. می مشخص نیست چه چیزی  ا بت چیز دیگت حمل
ت د  آنگکاه معنکای  ماهیت باشکد. (۲)معنای دوم  ،«همانِی ماهویاین» ممکن است منظو  از ماهین

ت خا جی»گزا    کِت »، شودمی« ماهوی دا دهمانِی این ،صو ت ذهنی با واقعین صکو ِت ذهنکی بکا واقعین
هکا بتقکتا  نیسکت؛ زیکتا آن واقعی میاِن همانِی این هم باز ،صو تد  این «. استخا جی د  مههوم یکی 

ِت خا جی اساسا  « مههوم» ذهنکی د  صکو تنیسکت. پکس « مههوم»امتی ذهنی است و از طتفی واقعین



۳۱۱|        یو وووِد ذهن یَشَبح ُمحاک یۀنظر  انینو در ومع م  ئردیرو  ؛یعرف ِی همان یا

رککه  ای نککدا یم مگککت بگککوییم بککا خککودْش اسککت؟ چککا ههمککان این دقیقککا  بککا چککه چیککزی ،صککو تایککن 
کِت خکا جی این»باز معناِی گزا    ،صو ت این د  شکود می« انی مکاهوی دا دهمکصو ِت ذهنی بکا واقعین
 صکو تخواهند حقیقتا  میکاِن و این ایده مقصوِد آنان  ا ره می« همانی دا دصو ِت ذهنی با خودش این»

ِت خا جی این مههکوم ( به 2)مههوم ره بازگشِت  این ضمن  ساند.، نمیهمانی بتقتا  سازندذهنی و واقعین
 ذهنی همان مههوم است. صو تعبا تی،    معناست. بهذهنی با مههوم به ی صو تباشد؛ زیتا می (1)

ت، یعنی چیزی ره بکا صکتِف 3) سوم معناِی  نظکت از وجکود و عکدم تنهکا  ( این است ره بگوییم ماهین
عا است ماهیت ، ایکن گکزا ه گونکه باشکد آنگکاه، ماهیت اسکت. اگکت اینگوید ماهیت، میواقع د . این ادن

 افزون بت ایکن،، د  نتیجه مهید اطالن  نیست. گویانه استو همان 2است 1یلیای تحلاین ره گزا ه بت افزون
ْت  م باشد اگت منظو  از ماهین همکانِی ایکن» رکه شکودایکن می« همانِی ماهویاین»آنگاه معناِی  ،معناِی سون

چکه چیکزی؟ چیکزی رکه بکا همکانِی این «.اسکت ماهیکتنظت از وجکود و عکدم تنهکا  چیزی ره با صتِف 
ی   ابطه اسکت و  ابطکه دو طکتف  «یهماناین» از آنجا ره است. ماهیتنظت از وجود و عدم تنها  صتِف 

عکا ی از، د  این معنا یکخواهدمی از  یککی ،طتفیِن  ابطه معلوم نیست چه چیزی است و اساسا  بت طبا ادن
ع این گتدد بهاین معنا باز بتمی ،طتفیِن  ابطه حذف شده است. د  نتیجه « همکانِی مکاهویایکن»ای ره ادن

عایی تحلیلی و همان  گویانه است. ادن
ا طتفکدا اِن وجکود ،معنایی  وشن ندا د« همانِی ماهویاین» ادعایشود معلوم میبنابتاین،  ذهنکی  امن

ذهنکی و  صکو تهمکانی میکاِن اینره به واقع، ماهوی منظو ی دا ند و معتقدند همانِی این ، ازبه هتحال
ِت خا  تواند باشکد؟ بکتای پاسکخ ای میهمانیاین چه نو  اینو سؤال این است ره  جی بتقتا  استواقعین

عکا )ایکن ،به این پتسکش همکانِی این هکا وهمکانِی مکاهوی(  ا بکا دو اصکِل تمایزناپکذیتِی اینهمانایکن ادن
 سنجیم.تمایزناپذیتها می

 تمایزناپذیرهانی  همااین ها وهماندر پرتو  تمایزناپذیری  این ذهنی وجود. ۵
آنگاه د  تمکامِی  ،باشندهمان این ، اگت دو چیزداشتها بیان میهمانگونه ره اصل تمایزناپذیتِی اینهمان

، همانی بتقتا  باشکداین ابطٔه ، اگت میاِن دو چیز اساِس این اصل ، بتها یکسان خواهند بود. بنابتاینویژگی
 همچنکیناین اصل ی  صدِق منطقی اسکت.  ره نیز بیان شد و ظو  استمن «عددیهمانِی این» ضتو تا  

 عتفی است و صدق منطقی ندا د. همانِی این تمایزناپذیتها هم ناظت بههمانِی این ره اشا ه شد

1. analytical proposition

ای است ره معناِی محمول د  موضو  است و د  واقع چیزی اضکافه بکت موضکو  نکدا د، ماننکد گکزا ٔه . گزا ه تحلیلی، گزا ه2
دی، م هت» د استمجتن ال  نیست.ره همان« جتن  گویانه است و مهید اطن



۸۶یاپی، شماره پ۳۱۹۹، زمستان ۱، شماره 22سال  ،ی۔کالم یفلسف  هاپژوهش ۀفصلنام|       ۳۱۸

تبیین  ا د  دو بنِد )الک ( و ) (و   ویمذهنی می به ستاا تبیین طتفدا اِن وجودِ  ،با تمترز بت این دو اصل
 رنیم:بیان می

ِت خکا جی آن ذهنِی شْی  صو ت، دا ندذهنی بیان می گونه ره خود طتفدا اِن وجودال ( همان ء با واقعین
ذهنکی آثکا   صکو تگوینکد همین رکه می است. بتای مثال،متهاوت  -ها رم د  بتخی ویژگیدست -

ِت خا جی  ا ندا د  ،از تمکام جهکات یککی باشکند توانندره این دو نمینکته است  این ، اذعان بهواقعین
ای از هکم متمکایز بلکه د  بتخی جهات باهم فتق دا ند؛ زیتا اگت یکی بودند ره نباید د  هکیچ ویژگکی

کِت خکا جی نکدا د. ویژگی «ذهنکی صکو ت»بودند. این بکدیهی اسکت رکه می هکایی دا د رکه واقعین
کِت خکا جی و« بودنذهنی»ذهنی ویژگِی  صو ت، مثال بتای  ا دا د و « بیتونکی بکودن»یژگکِی و واقعین

شود ره این دو یکی نباشند. سبب می همین دو ویژگِی متهاوْت 

 ،، گتمکیهکایی ماننکد سکتدیویژگی - دا نکدذهنی بیان می گونه ره طتفدا اِن وجودهمان -همچنین  ( 
کِت  (عتضِی ذاتی) هاِی ذاتیویژگی…  ، سیاهی وسهیدی انکد و ایکن خا جییا عتضکِی مهکا ِق واقعین
تویژگی ذهنکی دا اِی  صکو ت ،شکوند. از طتفکی وا دتواننکد اساسکا  بکه ذهکن نمی ،ها با همین ریهین
ه بکودن»مانند ) های مخصوص به خودویژگی د از مکادن  («حجکم نداشکتن»، «وزن نداشکتن»، «مجکتن

ِت خا جی قطعا  است ره   ا از هکت دو طکتف د  نظکت هکا اگت این ویژگی ،. پسبهته از آنهاستبیواقعین
ت خا جی بیتونی دا اِی ویژگی شود ره وشن میبگیتیم  ذهنکی فاقکد  صکو تهایی اسکت رکه واقعین

ِت خا جی فاقد آنها ذهنی متقابال  دا اِی ویژگی صو تو  هاستآن . استهایی است ره واقعین

کِت  خکاص غیکت هکاِی ذهنی بکه دلیکِل داشکتِن ویژگی صو ت، ، بت اساِس )ال ( و ) (پس از واقعین
باشد. می - است یهای خاصره آن هم دا اِی ویژگی -خا جی 

ه به بندهای )ال ( و ) (  توان بکت اسکاِس دو اصکل زیکت ا می ماهویهمانِی این ، منظوِ  طتفدا اِن با توجن
 سنجید:

ککت خککا جی  صککو تهمککانِی این منظککو  از. ۷ تِی نککاظت بککه اصککل تمایزناپککذیذهنککی بککا واقعین
هاست.اینهمان

تمایزناپذیتهاست.همانِی این ناظت به اصِل  آنمنظو  از . ۲

کِت خکا جی صو تشود ره  ابطۀ میان اش این مینتیجه آنگاه ،( باشد۷ها )اگت منظو  آن  ،ذهنکی و واقعین
کا آیکا ا ،همانی بتقتا  است و هم صدِق منطقکی دا دصو ت هم این است ره د  این «عددیهمانِی این» من

همکانِی این شکود منظکو  آنهکا از، از بندهای )ال ( و ) (  وشن می سد خیتگونه است؟ به نظت میاین
طو  ذهنکی همکان طتفدا اِن وجود زیتا ؛باشد هااصِل تمایزناپذیتِی اینهمانتواند نمی، (۷ناظت به ) مذرو 
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ِت خا جی اینهمان صو ت ره پذیتندچه می اگت ،، بیان شدره د  )ال ( و ) ( کا  است، ذهنی با واقعین امن
مبنکاِی  ، بکتبت مبنکاِی )الک ( و ) ( رکه البتکه نیست، بلکه «عددیهمانِی این» همانی به معناِی این این
ت خا جیذهنی با  صو ت، آنان نیز هستدیدگاه  تمکایز دا د. بیکان  - بتخکی جهکات ازرم دست - واقعین
کِت خکا جی« بکودنذهنی»رم ویژگکِی تدسک ،ذهنی صو تشد ره  و « بیتونکی بکودن»ویژگکِی  ،و واقعین
کْت سیاهی دا د و این ویژگی و ، سهیدی، گتمیهایی مانند ستدیویژگی اساسکا  محکال  ها بکا همکین ریهین

هکای مخصکوص بکه خکود ماننکد ذهنکی هکم دا اِی ویژگی صکو ت ،شوند. از طتفکی وا د است به ذهن
د» ه  مجتن ِت خکا جی قطعکا  ایکن است… و « حجم نداشتن»، «وزن نداشتن»، «بودناز مادن هکا  ا ره واقعین

 «همکانی عکددیاین»شکود رکه ایکن دو سکبب می های متهاوت د  هت دو طتْف ندا د و وجوِد این ویژگی
عایشان ناظت بکه اصکل تمایزناپک نداشته باشند. همین تمایزات رافی است تا طتفدا اِن وجود ذیتِی ذهنی ادن

عکایش همکانهاهمانها نباشد؛ زیتا اصِل تمایزناپذیتِی اینهماناین ، یک  صکدِق شکدطو  رکه بیکان ، ادن
ا عددا   ،میان دو چیز باشدهمانِی این منطقی است ره بت اساِس آن محال است فتِض   نباشند. همان این امن

، «همکانِی مکاهویایکن»منظکو  طتفکدا اِن منطقی سازگا  نیست ره  نظت ، با شهوِد عقلی و ازبنابتاین
عایاه( ره اصل تمایزناپذیتِی اینهمان1ناظت به ) ذهنکی و  صکو تعددی میان همانِی این ست باشد تا ادن
 گیتد.  صو تخا جی  واقعیت

ِت خا جی باذهنی  صو ت، آنگاه  ابطۀ میان ( باشد2اگت منظو شان ) عتفی اسکت. همانِی این ،واقعین
از  خواسکتمی ، امکاچند صدق منطقکی نکدا د هت تمایزناپذیتهاهمانِی این ره بیان شد اصل این توضیح

عا رند دو شِئ دا اِی شباهت طتیا مشابهت  منظکو  ازرکه گهتکیم  تکتهمچنین پکیشهستند. همان این ادن
توانکد باشکد؛ دی نمیعکدهمانِی این عتفی است وهمانِی این ،میان دو چیز بت اساِس این اصلهمانِی این

فتض رتد ره د  عیِن حال دو چیکز باشکند  ا ها ویژگی نظت توان دو شِئ رامال  تمایزناپذیت اززیتا منطقا  می
 تمایزناپکذیتها حککم بکههمکانِی این اسکاِس  اگکت بکت ،ها بتقکتا  نباشکد. پکسعددی میاِن آنهمانِی این و

کا از ،طقی اصلی راذ  استمن نظت چه از ، اگتدو چیز رتدیمهمانِی این عکایی د سکت  نظکت امن عتفکی ادن
عایشان  ا ناظت به طتفدا اِن وجودِ  ،است. ارنون ، اشککالی نکدا د. دتکاین اصل بنا رن ذهنی اگت بخواهند ادن

 ،رتدنکدیبتقکتا  مک یهماننیا «یخا ج ِت ین واقع»و  «یصو ِت ذهن» انیم رهنیبا ا یطتفدا اِن وجود ذهن
ا تهاوت کواقع»و  «یصکو ت ذهنک» اِن یکم یهاامن عکا نیو د عک تفتنکدیپذی ا مک «یخکا ج ِت ین  ِی حکال، ادن

ه بکه تحل «نیذهن و ع ِی ماهو ِی هماننیا»ها از . پس، منظو  آنرتدندیآن دو م اِن یم یهماننیا  ِل یکبا توجن
 نجکاید  ا ،تهایزناپکذیاتم ِی همکاننیو ا هاهماننیا ِی تیزناپذیتماو سنجش آن با اصل «یماهو ِی هماننیا»
کواقع»و  «یصکو ِت ذهنک» اِن یکرکه م شکودیم نیا کا منظکو  یهمکاننیا «یخکا ج ِت ین بتقکتا  اسکت، امن

کبکا واقع یصکو ت ذهنک ِی همکاننیا»هکا از حکتف آن ِی معنکا ،یاست. بکه عبکا ت «یعتف ِی هماننیا»  تین
  ی.عدد ِی هماننی؛ نه ابتقتا  است یعتف ِی هماننیآن دو ا انیاست ره م نیا ،«یخا ج
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عای طتفدا اِن وجودبه نظت می بنابتاین، که بکه تحلیکل )ذهنی  سد ادن همکانِی این اصکل ( و4، بکا توجن
، طکو  باشکد آنگکاهاگکت این د ست اسکت.، ره البتهعتفی است همانِی این ، بیانگتِ تمایزناپذیتها د  اینجا

حاری  َشَبح دیدگاه آنان تهاوتی با دیدگاه طتفدا اِن  همکانِی این دو منظکو  از هکتد  نخواهد داشت؛ زیکتا من
ِت خا جی صو تمیاِن   اگکت بخکواهیم میکان آن دو . بت این اسکاس،عتفی استهمانِی این ،ذهنی و واقعین

حاری َشَبحگوییم آنجا ره طتفدا اِن می ،مقایسه رنیمنظتیه  میکاِن  :گوینکدمی - بنا بت بتخکی عبکا ات - من
ِت خا جی این صو ت   ابطکهٔ  هکامنظو شکان ایکن اسکت رکه میکاِن آن ،نکدا د همانی وجودذهنی با واقعین

کِت خکا جی این صو تمیاِن  :گویندآنجا ره میو  نیستبتقتا  عددی همانِی این همکانی ذهنکی بکا واقعین
ع طتفدا اِن وجکود ،است. از طتفی «عتفیهمانِی این» منظو  ،وجود دا د انکد میکاِن یذهنکی هکم رکه مدن

کا ،عددی ندا نکدهمانِی این چه آن دو اگت شان این است رهمنظو  ،همانی وجود دا دذهنی این صو ت  امن
عای هتد  نهایت بنابتاین،عتفی دا ند. همانِی این شکود رکه عتفی فتوراسته میهمانِی این بهنظتیه  دو ، ادن

عای طتفدا ِ صو تد  این تی  وجود ان، ادن حکاری  َشکَبحبکت ذهنی مزین نظتیکه  ، ایکن دوواقکع د  و نکدا دمن
عایی هم ا به دو بیاْن  ،طتاز با هم دا ندادن  رنند.مقصوِد خود  ا تبیین می امن

 گیرینتیجه. ۶
ه به آنچه د با   این  «تمایزناپکذیتهاهمکانِی این» و «هکاتمایزناپکذیتِی اینهمان»همکانی و دو اصکل با توجن

کِت خکا جی  صکو تنچکه د بکا    ابطکۀ آ توضیح داده شکد و نیکز از منظکت دو دیکدگاه  -ذهنکی بکا واقعین
حاری  َشَبح ، نهایکت د  این  ابطه یکا نسکبتد با   نظتیه  هت دوشد ره ، معلوم شدبیان  - ذهنی و وجودمن

 ،عتفکی و نکه عکددی اسکت و د  نتیجکههمکانِی این ، این  ابطکهگویند. از منظت هت دو دیدگاهی  چیز می
ِت  یدگاه وجودِ د حاری  َشَبحنسبت به  بیشتت و باالتتیذهنی د  این با  از مزین بتخو دا  نیست.من
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 منابعفهرست 

ه.سینا ابن  . البالغه نشت :قم (.چاپ اول) االشارات و التنبیهات(. ۷۷۱۱) ، حسین ابن عبداللن
 اسانی(. تهتان: انتشا ات حکمت.الدین خت شتف )تتجمه: سید )مابعدالطبیعه(.متافیزیک (. ۷۷۱۱ا سطو. )
 چا.جا: بی. بیم الع االنظار فی شرح طوالع االنوارتا(. )بی الدین. ، شمساصههانی

 .الکتب قاهته: دا . (تحقیا: احمد محمد مهدی). أبکار األفکار في أصول الاینق(. ۷۴۲۷الدین. )  ، سی آمدی
تی()ت التحصیل.. (۷۷۱۱) متزبان. بهمنیا  بن  . تهتان: انتشا ات دانشگاه تهتان.صحیح: متتضی مطهن

 .شتی  التضي :قم )تحقیا و تعلیا: درتت عبد التحمن عمیته(. المقاصا شرحق(. ۷۴۵۹) الدین. ، سعدتهتازاني
 . قم: انتشا ات بوستان رتا .النورالمتّجلی فی ظهورالظلّی. (۷۷۲۲)، حسن. زاد  آملیحسن
ی(.بن یوس، حسن حلنی )تحقیکا: فاضکل العتفکان(. قکم: نشکت  علم الکالم یالمرام ف یةنها(. ۷۷۲۲)   )عالمه حلن

 مؤسسه امام صادق ) (.
ی(.، حسن حلنی )تصکحیح: حسکن  االعتقواه ایوشورح تجر یکشوف الموراه فو. ق(۷۴۲۱) بن یوس  )عالمه حلن

 االسالمي.النشت  ة. قم: نشت مؤسسزاد  آملی(حسن
مؤسسکه مطالعکات و  :تهتان (.چاپ دوم) مجموعه مصن ات(. ۷۷۱۱) دین یحیٰی )شیخ اشتاق(.ال، شها سهتو دی

 ی.فتهنگ تحقیقات
)تحقیا: حسین ضیائی(. تهتان: مؤسسه مطالعات و  شرح حکمة االشراق.(. ۷۷۱۲) الدین محمد.، شمسشهتزو ی

 تحقیقات فتهنگی.
د هتان: حکمت.. تمنظومه هاي شورحهرس(. ۷۷۲۷)  ضی. شیتازی، سین

ین. ، قطبشیتازی  . تهتان: انتشا ات حکمت.هّرة الّتاج(. ۷۷۶۱) الدن
  القوورآن   متشووابهاتالقاسوویه رسووائل فلسوو ی )المسووائل(. ۷۷۹۲) شککیتازی، محمککد ابککن ابککتاهیم )مالصککد ا(.

 مشهد: انتشا ات دانشگاه مشهد. المسائل(. اجوبة
 :بیتوت (.چاپ سوم. )لعقلیة االربعةااالس ار یالحکمة المتعالیة فم(.  ۷۹۲۷) شیتازی، محمد ابن ابتاهیم )مالصد ا(.

 .دا  احیاء التتاث
موسسکه  :قکم ی(.اضکیف :ایو تعل حیتصح) نهایة الحکمة .(۷۷۲۶) )عالمه طباطبایی(. حسین محمدسید ، طباطبایی

 ) ه(. آموزشی و پژوهشی امام خمینی
. تهتان: انتشا ات سمت.مای به نظام حکم  صاراییهرآ(. ۷۷۹۲) ، عبدالتسول.عبودیت

 انتشا اِت بیدا . :قم (.چاپ دوم) ال صوص ،ق(۷۴۵۱) .محمد بن ، محمدفا ابي
 .حکمت: انتشا ات تهتان (.چاپ اول) التعلیقات۔ التنبیه علي سبیل السعاهة(. ۷۷۱۷) .محمد بن ، محمدفا ابي

ه متعشی ةانتشا ات رتابخانه آی  قم .إلی نهم المسترشاین إرشاه ال البینق(. ۷۴۵۱) فاضل مقداد.  نجهی.  اللن
)چکاپ  المباحث المشرلیة فی علم االلهیات و ال بیعیاتق(. ۷۴۷۷) .بن حسن نیمحمد بن عمت بن حس ازی.  فخت

م(. قم: انتشا اِت بیدا .  دون
تی . تهتان: انتشا ات صد ا.مقاالت فلس ی(. ۷۷۲۹) ، متتضی.مطهن
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