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 نظرية شبح  روارد شده ب های تحلیل و نقد اشکال
 زکريا بهارنژاد                                                         

 سید امین میرحسینی                                                                                                                                                                  

 
 دری اساس موضوعات از آن، تیفیک وی خارج جهان ازی ذهن معلوماتی گر  تیحکا ةمسئل
 است شده انیبی گر تیحکا نای  باب در که هایی هینظر از یک. یرود  می شمار به  میاسال ةفلسف
 .دیآ  می ذهن بهی خارج ءیش ازی ریتصو و شبح تنها آن اساس بر که دارد نام شبح ةینظر

 نقدرا   آن معاصرانبرخی از  و نداشتهی طرفدار اول طراز مسلمان مانیحک انیم در هینظر نای 
 عدم و تیمعقول ةمسئل از نظر صرف که است نای ارنوشت نای در نگارندگانی دعااند. ا کرده
 نای  رد در مخالفان های   استدالل طلبد،  می را مستقلی بحث خود که شبح، ةینظر تیمعقول

 .رسد  مین نظر به موجه هم چندان ،اند پنداشته مخالفان خودِ که گونه آن ه،ینظر

 .تیقعاو ،دور ،سفسطه ،شبح ،تیماه ،یذهن وجود :اــه هدواژـکلی
 

 مسئله طرح

ی ذهن وجود عنوانبا  ای مسئله مان،یحک کتب در او، تبع به وی طوس نیرالدینص خواجه از پس
 باب در مختلف اتینظر مسئله نای  لیذ دندیکوش ها آن(. 106ص ،یطوس خواجه) شد ابداع

 بحثم در مطرح اتینظر ازی کی. کنند انیب را خارج جهان با آن نسبت و ادراک و علم تیفیک
 عالم از انسان شناخت تیفیک نییتب باب در ای هینظر ،نظریة شبح. دارد نام نظریة شبحی ذهن وجود

 اتفاق به بیقر اکثر ،یذهن وجود ةمسئل لیذ هینظر نای  طرح زمان از. است محسوس

 آن بطالن دادن نشان دری سع و ندانسته موجه چندان را نظریة شبح ،  میاسال ةفلسف نظران صاحب
 .(41ص ،2ج ،1376،یزدی مصباح ؛131ص ،2ج ،یسبزوار؛ 53ص ،1388 ،یجیاله)اند ودهنم
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ی بازخوان در اند دهیکوش ،اند کرده اقامه نظریة شبح رد در ها آن که  مییمستق های استدالل بر عالوه
. کنند استنباط را نظریة شبح ادعای خالف اشراق، خیش و سینا ابن ،یفاراب رینظی نامتقدم آراء

 : سدینو  می مراد گوهر دری جیاله عبدالرزاق انکهچن
 چون باشد، ءیش آن موافق اما ،نباشد آن نهیع به که یئیش از باشدی زیچ صورت از مراد... 

ی کاف موافقت مطلق ،علما محققان شیپ و وارید بر فرس صورت و نهیآ در شخص صورت
 نهیآ صورت به لیتمث شانای  نزد سپ. بود معتبری معن و ذات و  قتیحق در موافقت بلکه نبود،

 در وارید بر فرس صورت چه ق،یتحق لیسب بر نه و بود حیتوض لیسب بر وارید صورت و

 را آن که ایاش صورت و بود موافق شکل ظاهر در بلکه نبود موافق فرس با تیفرسّ قتیحق
 (.53ص ،1388 ،یجیاله)ظاهر در تنها نه بود، موافق ایاش با قتیحق در خوانند علم

 دوم بخش در شود،  می انیب نظریة شبح ادعای و خچهیتار اجمال وـنح به تداـاب الهـمق نـای  در    
 و لیتحل ها نقد از کی هر سوم بخش در و است دهـش مامـاهت الفانـمخ های دـنق نـییتب هـب

 .اند هشدی ابیارز
 .میکن انیب ار واژه دو از خود منظور است الزم بحث آعاز از شیپ    

 ریتعب به. شود  می حاضر آن دریی ایمیش رییتغ گونه چیه بدون ایاش صور که استی محل: ذهن. 1
 -یذهن وجود بحث در مسلمان مانیحک افتیره تبع به -مقاله نای  در نفس و ذهن گر،ید

 آن رد اشیا شبح/ صور کهی زیچ عنوان به ذهن از ها آن کهی معن نای به. دارندی کسانی یمعنا
 بحث دری سبزوار که چنان. استیاش شبح/ صور محل هم نفس و برند  می نام شود  می مرتسم

 (.150، ص2ج ،یسبزوار)«ةـالناطق النفس یأ  الذهن نّإ» :  سدینو  می منظومه شرحی ذهن وجود

 استفادهی ذهن شبح وی ذهن صور/ صورت ر،ینظ هایی واژه از بارها مقاله نای دری: ذهن صورت. 2

 ةینظر به را ذهنی اول که ای گونه به. دارند هم با بیترک دو نای کهی تفاوت رغم به. است شده
 شبح آخر دست هم باز شود،  می رهنمون نظریة شبح به   میدو و نیع و ذهنی ماهو تطابق

ی برا است شدهی سع مقاله نای  در ،این وجود  با. استی خارج ءیش ازی صورت خود ،یذهن
 .شود تیرعای واژگان کیتفک نای شتریب وضوح

 
 نظرية شبح نییتب: اول بخش

 بحث ةخچيتار

 که استی حال در نای  .استموجود ی کاند اریبس اطالعاتی ذهن وجود بحث ةخچیتار باب در
 ای دهیپد را نظریة شبح مالصدرا. استی متضاد اقوال بر مشتمل زین کاند  اطالعات نیهم
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 محقق قول بر بنا گریدی سو از(. 314، ص1ج مالصدرا،)داند  می خرانأمت ابداعات از  و نوظهور
 ، 1ج ،1425،یجیاله) است منسوب متقدم مانیحک به نظریة شبح ،االلهام شوارق دری جیاله
ة جرگ در را هینظر نای  به قائالن و دانسته فکر ازی مادی ریتفس را نظریة شبحیی طباطبا(. 220 ص

 با کامل تطابق در را هینظر نای یمطهر اما(. 96ص ،1390،ییاطباطب)دهد  میی جا ها ستیآل دهای 
 را نظریة شبح نیهمچن او. ندارندی اعتقاد مغز از مستقل ذهن به که داند  میی انیگرا ماده ةینظر

 ابداعی ذهن وجود ةینظر بر وارد اشکاالت از فراری پ در صرفاً کهی لیبد اتینظر اکثر برخالف
 که است معتقدی و  نیهمچن. ( 58ص ،1387 ،یمطهر) کند  می قلمداد قلمست ای هینظر ،اند شده
 ونانی ةفلسف در ای سابقه ،نظریة شبح جمله از آن لیذ شده مطرح اتینظر وی ذهن وجود ةمسئل

 نای تحتی مستقل بحث زین اشراق خیش و نایس ابن وی فاراب چونی لسوفانیف آثار دری حت. ندارد
  که دارد وجود سینا ابن وی فاراب آثار دری عبارات اما. است نداشته وجود عنوان

 از. کرد حملی خارج تیواقع وی ذهن صورت قتیحق بودن واحد بر را عبارات نای  توان  می
 ،1391 ،یمطهر) است شده مطرحی مستقل عنوان لیذ بحث نای  یطوس نیرالدینص خواجه زمان
 (. 218-219ص

وجود ذهنی صورت گرفته است، از عباراتی نظیر  ةارکه درب هایی سفانه در پژوهشأمت    
؛ 131، ص2سبزواری، ج)نام برده شده است نظریة شبحبرای قائالن به  ای سانی و عدهک جماعت،

ق(، 740مرتضی مطهری از کسانی چون میرک بخاری ) (. تنها39ص جوادی، ؛47صکاکایی، 
ق( و خواجه نصیر الدین 710ی)الدین شیراز قطب ق(،791تفتازانی)، 1ق(685قاضی بیضاوی) 

ثار افراد مذکور آنگارندگان به برخی از  ة(. اما مراجع226، ص1391مطهری، برد)  میطوسی نام 

العین نجم الدین علی  ةـحکمنداشته است. برای نمونه میرک بخاری در شرح  بر مثبتی در ةنتیج
 نویسد:   میدر نقل اشکال و پاسخی در باب وجود ذهنی  کاتبی

عند  وجودها فى الذهن ةفی الخارج، ضرور ةح هذا لزم ان یکون الممتنعات موجودل لو صّقی

لیس  و ن لو کان الحاصل عند تصورها هى بعینهاأما یلزم ذلک تصورها، قلنا: ال نسلم و ان

لها فی الذهن بحیث لو وجدت  ةـمطابق ةکذلک بل صورتها على معنى انه یحصل منها صور

 .(56صبنفسها، لکانت هى بعینها) کاتبی،  ةـى قائمأفی الخارج 

 نویسد:  میدر شرح مقاصد نیز تفتازانی 

 فإن اللوازم، من کثیر فی ةـالعینی لهویته ةـمخالف ةـالعقلی صورته أعنی ءالشی ةـفماهی ةـبالجمل و

 ةـلمطابقا معنى و األولى بخالف لإلمکان مبدأ: ةـالثانی و ةـالثانی بخالف ةمجرد و ةـکلی: األولى
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 عن دترّجُ إذا ةـالهوی و ةـالهوی تلک کانت الخارج فی جدتوُ إذا ةـالماهی أن: بینهما

 (.350ص ،1 ج ،یتفتازان)ةـالماهی تلک کانت ،ةـالغریب اللواحق و ةـالمشخص العوارض

 شده دیکأتی خارج ءیش وی ذهن صورت انیم آثار تفاوت بر تنها شده ادی عبارت دو هر در    
 ءیش وی ذهن صورتی ماهو تطابق ةینظر در آثار تفاوت نای  است روشن که چنان و است

 به اعتقاد بر حمل رای عبارات نیچن جزم طور به توان  مین نیبنابرا. شود  می گرفته مفروضی خارج

 .  کرد نظریة شبح
دم توجه آن به نحو معناداری سبب ع ادعایو  نظریة شبحرسد، عدم توجه جدی به   میبه نظر     

ن مسئله بسیار ای  که پرداختن به ای ن نظریه شده است. به گونهای  گیری خ شکلیبه زمینه و تار
 نظریة شبحبر هائی  ن مقاله تنها به بررسی اشکالای  رسد. چنانکه گفته شد در  میضروری به نظر 

 نشان دادن موجه نبودنن مقاله با ای  خورد. امید است  میپردازیم که در آثار معاصران به چشم   می

 را فراهم کند. نظریة شبحبرای بذل توجه بیشتر به  ای زمینه ها، ن اشکالای 
 
 نظرية شبح نییتب

و قائالن  نظریة شبح ةآگاهی ما از تاریخچ ةازندا  نحیف بودن بیش از ةبا توجه به مطالبی که دربار

شود، همان تقریری   مین مقاله داده ای  در نظریة شبحن نظریه گفته شد، ناگزیر تقریری که از ای به
 . اند است که ناقدان پس از طرح به نقدش پرداخته

 تیروا اساس بر. ستاشیا از انسان شناخت حدود و تیفیک نییتبی برا ای هینظر ،نظریة شبح    

 نقش ذهن در ءیش ازی شبحی خارج یاشیا با انسان شدن مواجه هنگام ه،ینظر نای از مشهور
 به ،استی ماهو وی ذاتی رتیمغا زین رتیمغا نوع. استی خارج ءیش با ریمغا ریتصو نای  .بندد  می

  رغم به اما. است ریمغا آن با تیماه لحاظ از و بوده ءیش ریتصو صرفاًی ذهن صورت که نحو نای 
 از ءیش کی زییتم سبب که استی قدر به ءیش وی ذهن صورت انیم تشابه ،یماهو ریتغا نای

 قدر نیهم اجمال نحو به لکن ستین نیمع تشابه نای زانیم و تیفیک هرچند. شود  می گرید یاشیا

 .(36ص ،1428،ییطباطبا )شود  می اشیا انیم زییتم سبب که است مشخص
 : افتی دست ریز موارد به توان  می فوق انیب لیتحل در    

 جهان. هستند متفاوت کامالً ةمقول دو ازی ذهن صورت وی خارج ءیش ،نظریة شبح مطابق. 1
 و جرم امتداد، عد،بُ لیقب ازی خاص های یژگیوی کیزیف های تیواقع جهان عنوان به خارج،

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

های وارد شده بر نظرية شبح  تحلیل و نقد اشکال                                                                                                                       
__________________________________________________________________________________________ 

5 

5 

5 

 بهی ذهن صور ،مقابل در اما ،داراست... و برودت و حرارت حرکت، لیقب از ای ژهیو آثار
 .هستندی خارج راثآ های تهی از تیواقع ازی عکس صرفاً ،یخارج اتیواقع ریتصاو عنوان

 کینزدی خارج های تیواقع بهی ذهن صور نای سبب به انسان چه اگر که است نای گرید ةالزم. 2

 ذهنی برا ستندیچ واقعاً اشیا نکهای  .ابدی  مینی دسترس اشیا کنه و ذات به هرگز اما شود،  می
 صرف گرید ریتعب به. شد کینزد اشیا تیقیحق به توان  مینی ذهن صور قیطر از است، مجهول

 اما است، ذهنی برا اتیواقع نمود ،اشیا تیماه بهی ابیدست راه تنها ،اشیای واقع وجود از نظر
 .دهد  مین نشان فرد به رای ش قتیحق و تیماه تمام هم نمود نیهم

 چند هر اشباح، قیطر از علم که اند رفتهیپذ را فرض شیپ نای  نظریة شبح به قائالن نکهای  گرید. 3

 و روزمرهی رفتارها در را انسانی حیصح کامالً نحو به اما ،کند  مین انینما را ءیش قتیحق
 . رساند  میی اری  یعملی زندگ

 ءگر شیء خارجی هستند. استفاده از تمثیل صورت شی . اشباح در برخی خصوصیات حکایت4
 کم در برخی اعراض مانند شکل رساند که دست  میاین معنی را  نه و سایه شیء بر دیواریآ در

جاد ای  ن اشباح ذهنی سببای  گر شیء خارجی است. عالوه بر و رنگ، شبح ذهنی حکایت

گری  ن ویژگی بدون وجود هیچ گونه حکایتای شوند و  میخارجی  ءاشیامیان    میتمایز تا
نظریة ن سخن سبزواری را که در رد ای  توان  میید ؤرسد. به عنوان م  میواقعی ممکن به نظر ن

 بیان کرد.  ت،نگاشته اس شبح
على ثبوت الوجود الذهنی أنما داللتها على وجود حقائق  ةـو أنت خبیر بأن الوجوه الدال

و یوافقها فی بعض األعراض کما ال  ةـاألشیاء و ماهیاتها فی الذهن ال ما یغایرها فی الماهی

 . (131، ص2یخفى) سبزواری، ج

 
 هينظر ناي بر شده وارد های اشکال: دوم بخش

 اند شده مواجهی اساس نقد سه بای کل طور به ،نظریة شبح ناقدان اناتیب در تفحص با گاننگارند

 برخوردارندی قوت چنان از ناقدان زعم به ها نقد نای .است شده مطرح معاصرانی فلسف کتب در که
 نییتب عدم از توان  می رای معن نای  .اردذگ  مینی باق نظریة شبح بطالن بری دیترد چیهی جا که

 . افتیدر نقدها جامع نسبتاً
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 بودن سفسطه ماستلزو ا نظرية شبح. 1

. است سفسطه به نظریة شبح شدنی منته م،یپرداز  می آن نییتب به که نظریة شبح بر اشکال نینخست
ی ذهن صورت وی خارج ءیش انیمی ماهو تطابق ،نظریة شبحگویند در  ناقدان این نظریه می

 رایز ،دارند قرار هم از کامل زیتما در دو نای  همی وجود لحاظ از ،گرید طرف از. ندارد وجود
ی گر تیحکای برای مشترک امر چیه نیبنابرا. داردی ذهنی وجود  میدو وی خارجی وجودی اول

ی نف باو (. 41ص ،2 ج ،یزدی مصباح ؛36ص ،1428 ،ییطباطبا) ماند  مینی باق خارج از ذهن
 از برآمدهی فیلأتی ایقضا تمام کم دست ،ینذه صورت از صادقی گر تیحکا هرگونه
 تطابق عدم نای  تبع به. دهند  می دست از رای خارج یاشیا با نیراست تطابق ،یذهن های صورت

. است معلوم باآن  تطابق علم های ویژگی از رایز ،شوند  می ساقط خود بودن علم از هم علوم ةیکل
 .میشو  می سفسطه گرفتار علوم ةهمی نف با نیبنابرا

 
 و اشکال دور نظرية شبح. 2

 بطالن تا اند دهیکوش شود  می دور بهی منته نظریة شبح که امر نای دادن نشان با ناقدان دوم، نقد در
 شبح بهی خارج ءیش ةمشاهد با فرد ابتدا نظریة شبح در ناقدان، استدالل بنابر. کنند انیب را آن

 از. استی خارج ءیش شناخت بر متوقف یذهن صورت شناختی عنی ابدی  می دست آنی ذهن
 به. میشناس  می خودی ذهن های صورت سبب به را خارج جهان ما نظریة شبح مطابق ،گرید طرف

 بر متوقف خود که استی ذهن تصورات شناخت بر متوقف خارج جهان شناخت گرید ریتعب

 .(35ص ،1367،ییطباطبا) اند خارج جهان شناخت
 عاکس و عکس لیتمث از استفاده با ناقدان ازی کی ریتقری ادآوری اشکال، شدن روشنی برا    

 :سدینو  می او. بود خواهد سودمند
 عاکس به علم قبالً که است نای بر متوقف خود ،یمحک و عاکس بهی حاک و عکس از انتقال

 علم آن نیب نکهای  بر است متوقف خود ،یمحک به علم گرید طرف از. میباش داشتهی محک و

 همانی محک به علم اصالً تر قیدق ریتعب به باشد؛ داشته وجودی مطابقت و تیحکای محک و
 و عاکس به ،یحاک و عکس از انتقال پس. است آن با مطابقت وی محک از تیحکا خودِ
 مای ذهن صور نیبی تیحکا قبالً اگر نیبنابرا. است تیحکا تحقق بر متوقف خودی محک

 به عکس از انتقال نحو به ،یگرید بهی کی از تقالان باشد، نشده محققی محک و وعاکس
 .(42ص ،2ج ،یزدی مصباح) است محال عاکس،
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 یذهن شبح و ءیش انیم گری تيحکا رابطه وجود عدم. 3

 که میریبپذ دیبا ناچار میبدان هم از نیمتبا را آن شبح و ءیش کی اگر ند،یگو  می هینظر نای  ناقدان
 ی امر زین ءیش از شبح گری تیحکا و نبوده ای رابطه گونه چیهی خارج ءیش وی ذهن صورت نیب

 (.39ص ،یجواد)دیآ شمار به اساس یب
 ءیش انیمی ماهو اشتراک گونه چیه است، داشته نظریة شبح از مستشکل کهی ریتفس اساس بر    

 نخواهد وجود زینی خارج ءیش از شبحی گر تیحکا ن،یتبا نای تبع به. ندارد وجودی ذهن شبح و
 کم دست که باشد داشته تیحکا گرید زیچ از تواند  میی زیچی ،زمان عقل حکم به رایز ،اشتد

 با نیمتبای خارج ءیش نظریة شبح در کهی حال در باشد؛ داشته اشتراک ءیش آن  با جزء کی در

 .استی ذهن شبح
 

 ها لاشکای ابيارز و لیتحل: سوم بخش

 اول اشکال نقد و لیتحل

  ؛ذهن از مستقل تیواقع نوع هر انکاری معنا به. 1: گرفت درنظر معنا دو نتوا  می سفسطهی برا 
 مطرح بحث نای در اولی معنا مسلماً. خارج جهان به نسبت معرفت باب انسدادی معنا به. 2

 سفسطهی معنا نای  رسد  می نظر به اما. است دومی معنا ناقدان نظر منظور مشخصاً و بود نخواهد

 خارج دری تیاقعو هینظر نای  حیصر انیب اساس بر رایز باشد؛  مین وارد شبحنظریة  بر چندان هم
 گر تیحکای ذهن صورت نای  و بندد  می نقش ذهن در تیواقع نای  ازی صورت  و است موجود

 از کی هر کامل زیتما سبب که استی نحو بهی گر تیحکا نای  باالخره و استی خارج تیواقع
 .شود  می گرید کی ازی خارج اتیواقع
 به صرفاً معرفت نای  هرچند. است گشودهی خارج اتیواقع به معرفت و علم باب نیبنابرا    

. گردد  مین شامل را آن جوهر و ذات تمام به معرفت و شود  می محدود ءیش کی اعراض شناخت
 که است شده ناقدان در گمان نای  شیدایپ سبب ءیش جوهر تام شناخت عدم نیهم احتماالً

 عدم صرف ایآ  که میکنی بررس است الزم لذا. شود  می سفسطه به منجر نظریة شبح ند،یگو  می
 ر؟یخ ای شود  می سفسطهی واد در افتادن فرو بهی منته اشیا ذات و جوهر بهی معرفتی دسترس

 به لذا. تصور چند بر مشتمل و است قیتصدی نوع خود حکم، کی به اذعان مثابه به سفسطه    
 و انیمنطق. دانست تصورات فیتعر در را سفسطه ةشیر دیبا قیتصد نای لیتحلی برا رسد  می نظر
 جنس بیترک از است عبارت که تام حد. 1: اند کرده میتقس دسته چند به را فیتعار مانیحک

 فصل و دیبع جنس بیترک از است عبارت که ناقص حد. 2 ؛ءیش کی بیقر فصل و بیقر
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 است عبارت که ناقص رسم. 4 ؛خاصه و بیقر جنس از است بارتع که تام رسم. 3؛ءیش بیقر
 .عام عرض و بیقر جنس از

 قسم سه در و شود  می فیتعر ذات تمام به ءیش که است تام حد در تنها انیمنطق اذعان به    

 از .(109ص مظفر،) دگرد فیتعر ریغ از شدن زیمتما سبب به ای  ذات ازی بخش به ای تنها گرید
 ءیشی نیع و کامل تطابق به معتقد که نظریة شبح مخالفان که دیآ  می دست به جهینت نای  جا نیهم

 در و فیتعر به تام حد قیطر از که  مییمفاه از دسته آن در تنها هستندی ذهن صورت وی خارج
 از ها آن شناخت کهی موارد در و برند  می سر به علمی واد در اند آمده نائل ها آن شناخت به جهینت

 توجه قابل شتریبی زمان مطلب نای  .برند  می سر به سفسطهی واد در است فیتعر گرید راه سه

 ةـرسال» در سینا ابن که ای گونه به است صعوبت تیغا در تام حد بهی دسترس میبدان که شود  می
( 1989 ،سینا ابن) است شده تام حد قیطر به اشیا از مورد دو و هفتاد یاحصا به موفق تنها «الحدود
 ازی برخ که ای گونه به رسد،  مین نظر به دغدغهی ب چندان هم فیتعار نای  خود نکهای  بر مضاف

 تام حد فیتعر کی که ناطق وانیحی عنی انیمنطق دید از فیتعر نیتر قنیمت بهی حت مانیحک
 (.19-20ص ،1ج ،1373 ،همو ؛30ص ،1384 ،یسهرورد) اند رادگرفتهای هم است

 سفسطه ءیش جوهر و ذات از ریغی قیطر ازی زیچ به معرفت که اصل نای  رفتنیپذ نای بنابر    

سینا به  به جز هفتاد و چند مورد احسا شده توسط ابن ما علوم همة که شود  می نای  بهی منته است،
 بودن علم ازی کل طور به علومی برخ که ای گونه به! ذاتند، سفسطه باشند دلیل اینکه تعریف به

 مانیی ابتدا فرض در دیبا خلف برهان نحو به لذا. است بداهت خالف نای  و شوند  می ساقط
 .میکن نظر دیتجد

 شده ادراک ءیش تیماه از کامل طور به ما که است درستکه  شود، گفته است ممکن    
 به آن از حاصلی ذهن صورت وی خارج ءیش که میابی  میی شهود طور به اما م،ینداری آگاه
 م،یباش نداشته "الف" ازی نیشیپ تصور چیه ما است ممکن مثالی برا. باشند  می هم نیع ذات تمام

 میباش خبر با آن تیماه از نکهای بدون دهند نشان ما به را آن از مشابه عکس دو که  میهنگا اما
 .هستند هم نیع ذات تمام به دو آن که کرد میخواه قیتصد

 آن تیواقعی ول استی فلسف احکامی برا ها راه نیتر قنیمت ازی کی چه اگر شهود به توسل    
 اریبس باشد لسوفانیف ةهم قیتصد مورد که رود کار بهی نحو به شهود آن در کهی موارد که است

 میتوان  مین، میندار علم تام نحو به شده ادراک ءیش قتیحق به چوننظریه فوق  بنابر. است کاند 

 هم بر دو آن قیتطب تینها در و ءیش آنی ذهن ورتص فیتعر وی خارج ءیش قتیحق فیتعر با
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 اما. مینیگز  میبر تینیع نای اثباتی برا را شهودی عنی گرید راه پس. میده نشان را ها آن تام تینیع
 .است نشده واقع اتفاق مورد هم چندان حکم نای دانستنی شهود

 ،یبخار رکیم ،یرازیش نیالد قطب مانند ،نظریة شبح به قائالن   میاسال ةفلسفی فضا خود در    

 (.271-272 ص ،1384 ،یمطهر)اند بوده مطابقت نای مخالف ،یضاویبی قاض وی اصفهان ابوالفتح
 و هستند شناسا فاعل ةساختی ذهن صور که هستند معتقد 2یمعن اصالت مذهب روانیپ نیهمچن    

یی جدا به کانت 3ییاستعال سمیآل دهای.  (415ص ن،یپاپک)ندارند خارج جهان بای تطابقی ارتباط
 درتفاوت هوسرلی دارشناسیپد و( 94ص رتناک،ها )دهد  میی را 5داریپد و 4نفسهی فی ش کامل

 .(31ص ،همکاران و ورنو )نداردی دیتردی ذهن وی خارج جهان یاشیا

 بهی مختلف یانحا بهی خارج یاشیا که اند کرده ثابت دیجد علوم های شرفتیپ گریدی وجه از    
 رنگ سبز ئییش مثالی برا. شوند  می ادراک گوناگون افراد حواس مختلف های تیحساس سبب

 عالم در که استی حال در نای  شود،  می حاصل مختلف افراد نزد سبز رنگ مختلف های فیط در
 و اصوات مورد در روند نیهم. دارد وجود ثابت اتیخصوص نوع کی با ءیش کی تنها خارج
 .شود  میی جار هم اشیا یها یژگیو گرید و اشکال

 نای به دنیرس در همدالنهی تالش رغم به و رسد  مین نظر به کننده قانع چندان شهود به توسل لذا    
 .ستین ثرؤم هم هیتوج نای نیبنابرا .رسد  مین نظر به قبول قابل هم باز شهود

 به موجه سفسطه به هینظر نـای  دنـشی هـمنت بری نـمب حـریة شبـنظ بر اول رادـای  کهـنای  جهیـنت    
 .رسد  مین نظر

 
 دوم اشکال نقد و لیتحل

 همواره مصرح دور در  رایز است، گرفته صورت مغالطهی نوع ناقدان استدالل در رسد  می نظر به

ی برا. دارند وجود استی گرید وجود بر متوقف کی هر وجود کهی نحو به ءیش دو تنها و
 .شودی بررس هینظر نای در شناخت زمیمکان است الزم ناقدان قول باب در کردن حکم

ی صورت مشاهده نای  از کند،  می مشاهده را( الفی)خارج ءیش شخص، ابتدا ،هینظر نای  در    
 شناخت که گرفت جهینت توان  می جا نیهم رد،یگ  می شکل او ذهن در شبح نحو به( الف) ازی ذهن

 هر در گاه هر ،بعد ةمرحل در. استی خارج( لفا) ةمشاهد و دنید بر متوقف و منوط( الف)

 کند  می حکم( الف) از خودی ذهن تصور اساس بر ندیبب رای( خارج الف) فرد کهی مکان و زمان
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 صیتشخ و شناخت پس. شود  می ثبت فرد ةحافظ در صورت، نای  رایز. است( الف) ءیش نای  که
 .  است آنی ذهن صورت بر متوقف و منوطی خارج ءیش
ی خارج ءیش. 1.است جزء سهی دارا کم دست حاضر بحث که شود  می روشن فوقی بررس با    

 از پس کهی خارج ءیشی ذهن صورت. 2 ؛شود  می مواجه آن با شناسا فاعل بار نینخست که( الف)
ی خارج ءیش. 3؛ شود  می ثبت حافظه در و شده حاصل ذهن دری خارج ءیش با مواجهه نینخست

 .شود  می مواجه شناسا فاعل با گریدی مکان و زمان در خرأمت ةلمرح در که( الف)
 یِخارج ءیش شناخت و. است( 1)الفی خارج ءیش بر متوقف( 2ی)ذهن صورت شناخت    
ی مبنا بر انسانی حصول شناخت تمام نیبنابرا. است( 2ی)ذهن صورت شناخت بر متوقف( 3)خرأمت

 . استی جخار ءیش ةمشاهد بر متوقف تاًینها نظریة شبح
 شناخت لفظ. استی لفظ اشتراک ةمغالط ،اند شده دچار بدان نظریة شبح ناقدان که ای مغالطه    

 شناخت بودن منوط ازی وقت که نحو نای به. داردی متفاوتی معنا رفته کار به بار دو استدالل در که
 مد کردن درک و شناختی معنا همان شود،  می گفته سخنی خارج یاشیا بهی ذهن های صورت

 شود  می بحثی ذهن های صورت بهی خارج یاشیا شناخت بودن متوقف ازی وقت اما. است نظر

 چیهی بازشناس در اشباح بر اشیا بودن متوقف. ها آن مجدد شناخت نه و ستاشیای بازشناس منظور
 یة شبحنظر به نیقائل از اگر. ندارد همراه به شناخت در اشیا بر اشباح بودن متوقف بای عقل منع

 خواهد پاسخ در است، شناخته کجا از دارد قرار اوی رو هروب کهی درخت مثالً که شود دهیپرس
 نای  در را هایی یژگیو گرفته شکل او ذهن در درخت با مواجهه از کهی شبح سبب به گفت،

ی رجخا یاشیا ریسا از را آن و نهد  می ءیش بر درخت نام ها یژگیو نای  سبب به که ابدی  می شبح

 کجا از که بپرسند او از و دهند نشان او بهی گرید درخت گریدی زمان در اگر و دده  می زییتم
 شناخته درخت نام با را ءیش نای شتریپ د،یگو  می جواب در است، درخت ءیش نای  نام کهی دانست

 است کردهی گانیبا آن در را شده شناخته یاشیا که خود، ةحافظ به تنها لحظه نای  در. است
 .کند  میی بازشناس است، شناخته شتریپ که رای درخت فرد ندیافر نای  در. کند  می رجوع

 حاصل نظریة شبح قبول فرض از مضمر و مصرح از اعمی دور چیه باال استدالل به توجه با    
 .اند شده مغالطه مرتکب آن پنداشتن دور در ناقدان رسد  می نظر به و شود  مین

 
 سوم کالاش نقد و لیتحل

  از ناقدان منظور که شود روشن دیبا است شده انیبی شرط اسیق کی قالب در که رادـای  نـای  در
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 رایز -باشد ذات تمام به زیتما مسامحه با ای تام تیریغ ن،یتبا از منظور اگر. ستیچ قاًیدق نیتبا
 گونه چیه یمنطقی نحو به -شد ذات وجود به قائلی ذهن های صورت در نتوان دیشا اساساً
 در زیتما ن،یتبا از منظور اگر اما. ستین فرض قابل دو آن انیمی محک وی حاک لیقب ازی ارتباط

 نوع ازی ارتباط وجودی برای منطق منع چیه باشد، الذات بعض به مسامحه با و جهاتی برخ
 سبب که ای گونه به  جهاتی برخ در اشتراک وجود رایز. داشت نخواهد وجودی محک وی حاک

 .کند  می تیکفای خارج ءیش به دادن داللتی برا شود گرید هم از اشیا زیتما
ی برخ در کم دست ردیگ  می شکل ذهن دری خارج ءیش از کهی ریتصو نظریة شبح اساس بر    
 چنانچه. شود  می گرفته مفروض خارج ازی گر تیحکای نوع و دارد وجود مشابهت ها یژگیو

 :سدینو  می منظومه شرحی پاورق رد باره نای در ناقدان ازی کی
 من ةـالمنقوش کالصوره عنه ةمحاکا نوع له له، انموذج و المعلوم من ظل الذهنی ف الحاصل ان

 حسب بهی للمعان محاکاتهما نأ ال؟إ ةـالکتاب و اللفظ ةکمحاکاو الجداری عل مثالً الفرس

 .(131ص ،2ج ،یسبزوار ) ةـعیالطب بحسب ةـیالذهن النقوش ةمحاکا و الوضع

 ارتباط عدم به حکمی عنی اس،یق ةجینت باشد، نیتبا اول نوع ناقدان منظور اگر حیتوض نای  با    
  به قائالن حیتصر به نظریة شبح در نیتبا نوع نای  رایز ست؛ین وارد نظریة شبح بر ،ریگ تیحکا

 رایز بود؛ خواهد ذبکا اسیق ةجینت باشد، نیتبا دوم نوع منظور اگر اما. ندارد وجود هینظر نای
 خواهد باطل «یذهن صورت و ءیش انیم رابطه گونه چیه وجود عدم»  از است عبارت کهی تال

 به وارد نظریة شبح بری موجه نحو به رادای اصل که شود  می اثبات فوق نیحد ذو استدالل اـب .بود

 .  رسد  مین نظر

 
 جهینت

 در شده مطرح نقد سه از کدام چیه. است فتهگر صورت مقاله نای در که هایی استدالل اساس بر

 .رسد  مین نظر به وارد نظریة شبح باب
 شبح ،نظریة شبح اذعان بنابر اما. است دانسته سفسطه بهی منته را نظریة شبح ،ناقد اول، نقد در    
 زیتما سبب که ای گونه به است،ی خارج ءیش اعراض ازی برخ کم دست گر تیحکای ذهن

 را اعراض قیطر از ءیش به معرفت خود آثار در زین انیقطمن و مانیحک. شود  می اشیا ریسا از  میتا
 است حیصح اشیا از ما شناخت ،نظریة شبح مطابق نیبنابرا. اند داده قرار حیصح معرفت قلمرو در
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 به موجه سفسطه، به نظریة شبح شدنی منته پس. برند  می سر به علمی واد در هینظر نای به قائالن و
 .رسد  مین نظر
 نظریة شبح در که است مدعی ناقد. است دانسته دور مستلزم را نظریة شبح ،ناقد دوم، نقد در    

 یاشیا بر متوقفنیز ی ذهن شبح شناختو  استی ذهن شبح بر متوقفی خارج یاشیا شناخت
 اختشن به متوقف را محسوس های شناخت ةهم تاًینها نظریة شبح شد انیب چنانکه. استی خارج

 ناقد. شود  می متوسلی ذهن اشباح به اشیای ادآوری وی بازشناس در تنها و داند  میی خارج یاشیا
 لفظ اشتراک ةمغالط دچار ،نظریة شبح در شناخت ندیافر دانستن دور بری مبن خود استدالل در

 .است پنداشته احدو رفته کار به معنا دو به خود استدالل در که را شناخت لفظ و شده

  از اعم که شد روشن نیذوحدی استدالل از استفاده با و نیتبا مفهوم ضاحای با هم سوم نقد در    
 موجه ناقد نقد باشد، مراد ناقد استدالل در نیتبا لفظ از ممکنی معنا دو از کی کدام نکهای

ی نعم چیه زین دومی معنا و ستین صادق نظریة شبح ادعای درباره اساساً اولی معنا رایز. ستین
 .  ندارد همراه بهی خارج یاشیا ازی ذهن اشباحی گر تیحکا بری منطق

 
 يادداشت 

 .خیتاری ف ةـینها و ةـیبدا در ریکث ابن تیروا به. 1

2. Idealism 

3. Transcendental Idealism 

4. Noumenon 

5. Phenomenon 

 منابع

 .1989، للکتاب ةمـالعا ةـیمصرال ةـئیاله ،قاهره ،2چ ،الحدود  ،بن عبداهلل ، حسینسینا ابن 

 .1389، حکمت تهران، ،فلسفه اتیکل  استرول، آوروم و چاردیر ن،یپاپک 

  فیالشر قم، ره،یعم عبدالرحمن قیتعل و قیتحق و مقدمه ،المقاصد شرح ن،یالد سعد ،یتفتازان

 ق.1409، یرض    
 ی پژوهش -یعلم مهفصلنا دو ،"مالصدرا دگاهید ازی ذهن وجود" گران،ید و محسن ،یجواد

 .1391، 33 -46ص ،ییصدرا حکمت    
  خیالتار هسسؤم بیروت، ،یآمل زاده حسن قهعل ،(منظومه شرح)الفرائد الغرر  ،یدها مال ،یسبزوار

 تا. ، بییالعرب    
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  تهران، ،8چ ،یسجاد جعفر از شرح و ترجمه ،االشراق ةـحکم حبش، بنی حی ،یسهرورد

 .1384، تهران دانشگاه    
 ، یفرهنگ مطالعات وی انسان علوم پژوهشگاه تهران، ،اشراق خیش مصنفات مجموعه ،_______

    1373. 

  دیشه استاد آثار مجموعه: در ،سمیرئال روش و فلسفه اصول ن،یمحمدحس دیس ،ییطباطبا
 .1390، صدرا تهران، ،15چ ،6ج ،یمطهر    

  النشر سسهؤم قم،ی السبزواری الزراعی عل عباس هیعل علّق و صححه ،ةـالحکم ةـیبدا ،_______

 ق.1428، نیالمدرس لجماعه التابعه  میاالسال    

 .1367، هیعلم ةحوز نیمدرس جامعه قم، ،ةـالحکم ةـینها  ،_______

  دانشگاه انتشارات: مشهد ،شرحه و نیالع ةـحکم ،یبخار رکیم ،یعل نیالد نجم ،یکاتب

 تا. ، بییفردوس    
  ،یفلسف معرفت ،«رازیش مکتب لسوفانیف دگاهید ازی ذهن وجود » گران،ید و قاسم ،ییکاکا

 .1387، 43-70 ص    
 ق.1425، (ع)صادق امام موسسه قم، ،الکالم دیتجر شرحی ف االلهام شوارق عبدالرزاق، ،یجیاله

 .1388، هیسا تهران، ،2چ ، مراد گوهر  ،_______

 .1376، ینیخم امامی پژوهش وی آموزش ةسسؤم قم، ،ةـالحکم ةـینها شرح  ،یزدی مصباح

 .1387، صدرا تهران، ،12چ ،منظومه شرح ،یمرتض ،یمطهر

 .1391، صدرا قم، تهران، ،15چ ،9 ج ،آثار مجموعه  ،_______
 1384ا، صدر تهران، ،10چ ،یفلسف مقاالت  ،_______

 .1382، دارالعلم قم، ،یروانیشی عل مصحح و محقق ،المنطق  محمدرضا، مظفر،

 ق. 1378، یالمصطفو ةبـمکت قم، ،ةـاالربع االسفاری ف ةـیالمتعال ةـحکم مالصدرا،

  ،یجاللی نیحس جواد محمد قیتحق به ،االعتقاد دیتجر  محمد، بن محمد ،یطوس نیرالدینص
 ق.1407، یاالسالم االعالم مکتب تهران،    

  ،یمهدویی حی ترجمه ،بودن هست های فلسفه وی دارشناسیپد گران،ید و وال ژان و روژه ورنو،
 .1372، یخوارزم تهران،    
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    1390. 
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