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چکیده

حیث التفاتی بهعنوان مفهومی محوری در فلسففه ذهن در کانون ففتووهای فلسفی ررار
دارد .چوونوی امکان حیث التفاتی و نیز نحوه تعین محتوای ذهنی از مسفففامه مهحی حیث
التففاتی اسفففت و ت یین آن م تنی بر م انی مختلف فلسففففی تفاوی میکند .تاکنون تحقیق
درخوری درباره حیث التفاتی محتوا از منظر فلسففه اسفلامی خصوًاب به ررامت معاًر آن
ًوری نورفته است .به دلیه ررابت مفهوم حیث التفاتی با مفاهیح «وجود ذهنی» و «علح»
میتوان این مفهوم را در سفیا فلسففه ًدرایی با ررامت علامه ط اط ایی مطرح کرد و لذا
برای نخستین بار در این مقاله نشان داده شده است که میتوان با طرح این مفهوم و مسامه
مربوط به آن و اسفتنطا م انی فلسفی علامه ط اط ایی ااسخی نو برای مسلله امکان حیث
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التفاتی و تعین محتوای ذهنی جست .بهطور خلاًه باید ففت کاشفیت ذاتی علح و تجرد
آن ااسخووی امکان حیث التفاتی مفاهیح ذهنی ما بوده و محتوای ذهنی با توجه به نحوه
انتزاع خفا

هر علح حصفففولی از وارعیفتی محکی خود متعین میفردد و به تع یر دیور

محکی هر مفهوم و فزارهای محتوای آن را متعین و مشخص میکند.
واژگان کلیدی :حیث التفاتی تعین محتوا علح وجود ذهنی علامه ط اط ایی
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مقدمه

در فلسفففففه ذهن افکفار و حفالفای ذهنی ما با دو ویژفی کیفیت ادیداری  )Qualiaو
حیث التفاتی  )Intentionalityشفففناخته میشفففوند.)Jacqute, 2009, p:195 1
حیث التفاتی رابطهی انتزاعیی دربارفی اسفففت که در آن افکار بهسفففوی ابژهای التفاتی
نشفانه رفتهاند )Ibid .برخی از فیلسفوفان ذهن معاًر که رامه به حذ

فرایی یا تحویه

فرایی هسففتند این دو ویژفی اسففاسففی را درنهایت انکار میکنند  .)Ibidاما بنا بر اینکه
این دو ویژفی اًففیه و متعلق به امور ذهنی ما باشففند درباره امکان چوونوی و ارت اط
آنهفا سفففخال خواهفد شفففد .حیفث التفاتی بهمثابه ویژفی مهح ذهن در کانون ففتووی
فلسفففی فلسفففه ذهن ررار داردس و سففابقه اژوهر درباره این مفهوم-در فلسفففه ذهن -به
حداره نیحررن ایر بازمیفردد و افرادی چون جان سففرل فودور ااتنح و دیوران آن را
وارد فلسفه ذهن کردند.
مسفلله روی آورندفی بعد از مسلله آفاهی دومین مسلله دشوار در فلسفه ذهن است
و از جن فههای مختلف مورد بررسفففی ررار فرفته اسفففت .دروارم این مسفففلله روی دیور
مسفللهی آفاهی اسفت .درسفت همانطور که فهح اینکه چطور ممکن است مقداری ماده
داخه جمجمه ما آفاه باشفففد یا فعه و انفعالاتر آفاهی را ایجاد کندس بیاندازه دشفففوار
اسفففت دشفففوار بتوان تصفففور کرد که ماده درون جمجمه به چیزی ارجاع دهد یا درباره
چیزی در جهانی بیرون از خودش باشد یا از فعه و انفعالاتر چنین ارجاعی ادید آید.
ه دیدفاهی که معتقد به ط یعی سازی حیث التفاتی و مادیفرایی آفاهی است
در مقاب ی
دیدفاه مدرسیان ررونوسطی دکاری و فیلسوفان اسلامی ررار دارد که آفاهی و ًور
ذهنی را اموری مجرد از ماده دانستهاند .مدرسیان و فیلسوفان اسلامی هر یک به زبان خود
برای ًور ذهنی خاًیت التفاتی بودن-حیثیت مقیسیت -را اث ای مینمایند و آن را ذاتی
ًور ذهنی میدانند.
 .1برای اطلاع بیشتر از چیستی کیف ادیداری و رابطه آن با حیث التفاتیس نک:
Michael Tye, New troubles for the qualia freak, in philosophy of mind, 2007, 303319.
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بر این اساس مسلله این نوشتار به دو سخال عمده تفکیک میشود:
 .1روی آورندفی و التفای بر اساس اینکه علح حقیقتی مجرد از ماده باشد چوونه
ممکن است؟
 .2محتوای حالای التفاتی ما چوونه تعیین میشوند؟ به تع یر دیور چوونه آفاهیهای

ما به چیز خاًی در فراسوی خود ارجاع میدهند؟
بفهع اریدیور سفففخال اًفففلی این مقاله درباره امکان حیث التفاتی و سففف
یافتوی آن واجد محتوای بخصفو

تعین

بودن) است .برای نخستین بار نویسنده در این مقاله

کوشفیده اسفت با بررسفی نظریای فلسففی علامه ط اط ایی و با توجه به م انی رویح ایشان
ااسفخی نو برای این مسلله جستجو کند این ااسخ هرچند به رویکرد نظریای علیی محتوا
نزدیفک اسفففت امفا از جن ههای متعددی با آنها تفاوی میکند که مهحترین آن در فرو
نکاسفتن حیث التفاتی به ویژفی ط یعی و فیزیکی ذهن است-رویکردی که همه نظریای
علیی محتوا سفففعی در چنین تحویلی دارند -حیث التفاتی ویژفیی بارز «علح» و «آفاهی»
بهعنوان حقیقتی مجرد از ماده است و با ویژفیهای فیزیکی و ط یعی تناس ی ندارد.
 .8مفهوم حیث التفاتی ((internationality

مفهوم حیث التفاتی از مهحترین مفاهیح مطرح فلسفففه ذهن اسففت .این مفهوم ویژفی یر
فیزیکی از ذهن را توضففیح میدهد و اسففاس نقد رویکردهای حذ

فرا و تحویهفرای

ماتریالیسففتی را فراهح میکند .اهمیت این مفهوم تا بدان جاسففت که برنتانو آن را بهعنوان
ملاک ذهنیت امور ذهنی مطرح کرده اسففت  .)Brentano, 1995, p: 92در فلسفففه
ذهن معاًفر از مفهوم «حیث التفاتی» برای توضفیح ویژفی اساسی ذهن استفاده میشود
که بر اسفاس آن حالای ذهنی معطو

به چیزی یا درباره چیزی هستند Hickerson,

 .)2007, p: 1مثلاب هنوامیکه من باور دارم رستح و سهراب با یکدیور جنویدهاند باور
من درباره جنگ رسفففتح و سفففهراب اسفففت .یا هنوامیکه تصفففمیح میفیرم در انتخابای
ریاست جمهوری امسال شرکت کنح تصمیح من درباره شرکت در انتخابای است .حیث
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التفاتی از ویژفیهای اًفففلی آفاهی اسفففت .به تع یر هوسفففرل آفاهی همواره آفاهی از
چیزی اسفففت یعنی به سفففمت چیزی نشفففانه رفتن اسفففت .در آثار متقدمین از حکما نظیر
افلاطون و ارسففطو این اًففطلاح ًففراحتاب دیده نمیش فود و نخسففت این اًففطلاح توس ف
مدرسفففیون ررونوسفففطی بکار رفته و بعدها توسففف برنتانو-فیلسفففو

و روانشفففناس ررن

نوزدهح -و شفافردانر مورداستفاده و موشکافیهای دریق ررار فرفته است .ازنظر برنتانو
حیفث التففاتی ویژفی اًفففلی امور ذهنی و آفاهی ماسفففت که آنها را از امور فیزیکی
متمایز میکند  .)Brentano, 1995, p: 90-92ویژفی التفاتی ذهن باعث میشففود
تا ما بتوانیح بازنمودهایی درباره جهان داشففته باشففیح و افکار ما دارای محتوا و نشففاندهنده
عفالح وارم بفاشفففنفد .این ویژفی توانفایی را برای ذهن ایجاد میکند که حتی میتواند به
چیزهایی که وجود ندارند هح فکر کند  .)Zalta, 1988, p: 10بهطور خلاًفففه و به
ع اری سفاده حیث التفاتی ویژفی اسفت که داشتن دانر درباره جهان را برای ما ممکن
میسازد .)kim, 2010, p: 17
 .3محتوای ذهنی ( )Mental Contentو حیث التفاتی

محتوا آن چیزی اسففت که بازنمود ذهنی ما آن را بازمینمایاند Mandik, 2010, p:
 .)31مثلاب ورتیکه مفهوم کلی یا تجربهای حسی دارم آن مفهوم یا تجربه دارای محتواست
به این معنا که شفففامه مورعیت ذهنی التفاتی اسفففت که امری را بازنمایی میکند .به تع یر
دیور آنچه حالای ذهنی ما درباره آن هسففتند «محتوا» نامیده میشففود .بازنمودهای ذهنی
 )Mental representationازجمله حالای ذهنی واجد محتوا هستند .فکرها باورها
میهها امیدها و ترسهای ما درباره چیزی هستند .مثلاب فکر درباره اینکه «حسن اینجاست»
یا باور به اینکه «فردا باران میبارد» و...
مسفففامه فلسففففی فونافونی درباره محتوا وجود دارند ازجمله اینکه آیا محتوا رابه
ت یین فیزیکی اسفففت یفا خیر؟ به تع یر دیور آیا محتوامندی را با یک امر فیزیکی میتوان
یکسان فرفت یا اینکه اساساب امری یر فیزیکی است و ت یین فیزیکال از آن امکان ندارد؟
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مسففلله دیور اینکه محتوای خا
فلان فکر خا

یک حالت ذهنی چطور متعین میشففود؟ چرا باید

واجد محتوای خاًفی باشد و به چیز خاًی ارجاع دهد؟ به نظر میرسد

این دو سفففخال بففه یکففدیور مرت

بففاشفففنففد زیرا هر ت یینی دربففاره محتوا ت یینی دربففاره

چوونوی تعین محتوا نیز خواهد بود.
دربفاره محتوای ذهنی تووریهایی که درباره ط یعت محتوای ذهنی بحث میکنندس
تووریهای محتوا نامیده میشوند  .)Content theoriesو به دن ال توضیح این نکتهاند
کفه چطور یففک حففالفت ذهنی التففاتی میتوانففد دربففاره چیزی بففاشفففد  .)Ibidعمومفاب
تووریهای معاًفففر محتوا ط یعی فرا هسفففتند یعنی در تلاشاند تا محتوای ذهنی و حیث
التفاتی آن را بر اساس عناًر ط یعی و فیزیکال ت یین نمایند.
با این توضفففیح ارت اط حیث التفاتی و محتوای ذهنی نیز مشفففخص میشفففود در این
نوشففتار تلاش شففده اسففت تا سففخال از «امکان حیث التفاتی» ااسففخ داده شففود و نیز مسففلله
کیفیففت تعین محتوای ذهنی را از منظر علففامففه ط ففاط ففایی را ت یین فردد .این دو سفففخال
ازآنرو مهحاند که بخر عمدهای از تلاشهای فلسففی در حیطه فلسففه ذهن معاًر را به
خود اختصا

داده چنانکه در آثار فیلسوفانی چون فودور درتسکی میلیکان و دیوران

مشاهده میشود  Fodor, 1987, P: 97و .)Millikan, 2009, P: 394
 .2ذهن ()Mind

یکی از بنیفادیترین تمایزهایی که میتوان برای شفففناسفففایی انواع موجودای رامه شفففد
«ذهنمنففدی» دارای ذهن بودن) و فقففدان ذهنمنففدی اسفففت جیوون کیح .)39 1313
اًففطلاح « »mentalityدریقاب برای اشففاره به همین منظور به موجوداتی نظیر حیوانای و
انسفففانهفا) اطلفا میشفففود که دارای حالاتی نظیر خشفففح درد لذی و ...بوده یا واجد
ادراکای ادراکای حسففی) مفاهیح و فرایرهای فزاره میباشففند .این حالای در مقابه
حالای و اوًففا

فیزیکی ررار میفیرند که بر اسففاس فیزیک رابه توضففیحاندس بنابراین

ذهنمندی به معنای توانایی احسفاس فکر کردن و داشفتن حالای ذهنی است لو 1381
 .)6بر این اسففاس فلسفففهی ذهن کنکاش فلسفففی اشففیای ذهنمند اسففت از آن حیث که
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ذهنمند هستند .همان) ال ته در فلسفه ذهن مفهومی «ذهن» فاهی بهعنوان جوهری مجزا از
بفدن لحفام میفردد خصفففوًفففاب در تقریرهای دوفانهانواری جوهری) جیوون کیح
 .)90-36 1313هرچند این رویکرد به مفهوم ذهن موردانتقاد اکثر فیزیکالیسفتها استس
بنابراین مقصففود از امر ذهنی یا حالت ذهنی چیزی اسففت که ًفففت انسففان یا هر موجود
آفاه دیوری بوده و واجد خصففوًففیای اسففاسففی ذهنی چون کیفیت ادیداری یا حیث
التفاتی اسففت و در وهله اول با فیزیک رابه توضففیح نیسففت« .ذهن داشففتن» ممکن اسففت
ًففرفاب ویژفی یا ظرفیتی تلقی شففود که تنها انسففانها و برخی حیوانای متکامه دارای آن
هسففتند .ففتن اینکه چیزی «ذهن دارد» به معنای ط قهبندی آن بهًففوری نوع خاًففی از
اشفففیاسفففت که توانایی برخی رفتارها و کارکردها احسفففاس ادراک حافظه یادفیری
استدلال آفاهی عمه و )...را دارد همان .)92
امر ذهنی درنهایت ممکن است به فیزیک تحویه رود یا توضیحی فیزیکی ایدا کند
یا آنکه ویژفی سفففطح بالاتر فیزیکی در برخی ارفانیسفففحهای زنده باشفففد یا حتی نهایتاب
ویژفی مغایر با ویژفیهای فیزیکی باشد.
آنچه در سفففیا فلسففففه ذهن رای اسفففت تقابه میان امر فیزیکی و ذهنی اسفففت نه
خارجی و ذهنی و افر هح از خارج یا عالح خارج سفخنی ففته شفود معمول با مقصود عالح
ط یعت و ماده اسفت که م تنی بر روانین و عناًفر بنیادین فیزیکی اسففتس اما مفهوم «ذهن»
در فلسفففففه اسفففلفامی فال اب با رویکردی ویژه تلقی میفردد و نه همان نف

که بهعنوان

حیثیتی از حیثیای دوفانه وجود در تقسففیمای دوفانه وجود) در نظر فرفته میشففود .لذا
میبایسفففت به تلقی فیلسفففوفان اسفففلامی از «ذهن» و «وجود ذهنی» ب ردازیح تا تفاوی در
دیدفاه و رویکردها به «ذهن» در دو سفنت فلسففی فلسففه ذهن و فلسففه اسلامی) روشن
فردد:
 .8-2ذهن در فلسفه اسلامی

وجود در تقسیمی اولیه به ذهنی و خارجی تقسیح میفردد ًدرالمتللهین  1981ج 1
 .)263وجود ذهنی در مقابه وجود خارجی اسفففت .وجود ذهنی نحوهای از وجود شفففی

319

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأملات فلسفی ،شمارة  ،32پاییز و زمستان 8231

اسفت که آثار مطلوب و متورم شی بر آن مترت

نمیشودس در مقابه وجود خارجی که

آثار متورم از آن ًفادر میشفود .وجود ذهنی ال ته امری ریاسی است یعنی این وجود در
ریفاس بفا وجود خفارجی کفه از آن حکفایفت میکنفد فارد آثار آن اسفففت هرچند خود
فینفسفه دارای آثار باشد و طرد عدم از خود کند که از این حیث وجودی خارجی است
ط فاط فایی بیتفا  13و  .)256بنفابراین حیثیت مقیسفففیت الی الخارج ذاتی وجود ذهنی
دانسته شده و بر اساس آن شلن وجود ذهنی حکایت از ماورا است بدون ترت
ا

آثار آن.

هر وجود ذهنی لزوماب از «امری» محقق یا مقدر و مفروض) حکایت میکند.
بر این اسفففاس معنای ذهن ظر

برای ادراکای نیسفففت و مقصفففود از ذهنی هح امر

موجود در مغز یا سفر یا ظرفی مجرد از ماده بنام ذهن نیست .بلکه همانطور که «خارج و
وجود خفارجی» عین هح هسفففتنفد و خفارج را وجودای خارجی میسفففازد و ورتی ففته
میشففود این شففی در خارج موجود اسففت مراد این نیسففت که خارج ظرفی اسففت برای
اشفففیا و موجودی در کنار آنها بلکه حقیقتاب خارج چیزی نیسفففت جز همین موجودای
سففف زواری  1369ج  .)150 2بر همین اسفففاس ورتی سفففخن از ذهن بفه میان میآید
مقصفود همین حیثیت حکایتوری است که ًور ذهنی از آن برخوردارندس بنابراین وجود
ذهنی در مقفابفه خارجی موجودی اسفففت دارای حیثیت مقیسفففیت الی الخارج و بر این
اساس شلن وجود ذهنی حکایت از ماورا است بدون ترت

آثار آن.

از همینجا حیثیت خارجی نیز مشففخص میشففود که به معنای بیرون از حیطه وجود
انسفففان بیرون از بدن یا نف ) نیسفففتس بلکه به معنای حیثیتی اسفففت که آثار متورم بر آن
مترت
ح

میشفود .بر این اسفاس امری درون نف
میکنیح) و بفهًفففر

میتواند خارجی باشد مثل با دردی که ما

وجود درون-بود آن یا رسفففمی از ادراکای بودن نمیتوان

حکح به ذهنی بودن آن کرد.
 .4علم و وجود ذهنی در فلسفه اسلامی و ارتباط آن با «حیث التفاتی»

شفففایفد یکی از آشفففکارترین مفاهیح برای ما مفهوم «علح» اسفففت .علح همان کشفففف و
آشففکارفی اسففتس هنوامیکه میوویح من به فلان مطل

علح دارم یعنی آن مطل

برای
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اسففت .ت یین حقیقت علح و فرایند ایدا شففدن علح در انسففان از

مهحترین چالرهای دستواهها و مکات

فلسفی است .حال سخال مطرح این است که چه

ارت اطی میان «علح» و مسلله حیث التفاتی وجود دارد؟
باید توجه کرد عنوان حیث التفاتی در فلسففه اسلامی مطرح نشده استس اما در بحث
وجود ذهنی و نیز بحث علح از وجود و تحقق ًفففور علمی در عرًفففه ذهن و کیفیت و
چوونوی کاشففففیت آنها از خارج بحث شفففده و نیز به ذای الفضفففافه بودن آن-التفاتی
بودن -اشفاره شفده اسفت شفاکری  .(23 1381فلاسففه اسلامی در بحث از مسامه عامه
وجود وجود را بفه ذهنی و خفارجی تقسفففیح میکننفد .رض آنها از طرح وجود ذهنی
ت یین ماهیت علح اسفت و اینکه علح اضافه به مددرکک یا ش ح آن نیست .علح کیف نفسانی
اسففت و درعینحال همان ماهیت امر خارجی اسففت .انسففان از طریق «معنا» یا «مفهوم» امر
خفارجی بفه وجود خارجی التفای و توجه دارد .از ع اری ابنسفففینا در تعلیقای برمیآید
کفه ذهن دارای ویژفی معطو

بودن بفه چیزی اسفففت چفه آن بالفعه در خارج موجود

باشفد و یا بالفعه وجود ن اشفد .ابنسینا  )15 1909از همین منظر مسلله وجود ذهنی که
دروارم حیثیت مقیسفیت ًفور علمی ما به امر خارجی است ط اط ایی بیتا ج )269 1
به حیث التفاتی ایوند مییابد.
 .5تبیین حیث التفاتی از منظر علامه طباطبایی

بر اسفففاس چند فام م تنی بر م انی و نظریای علامه ط اط ایی میتوان ت یین ایشفففان درباره
حیث التفاتی را استن اط کرد:
 .8-5نظریه وجود ذهنی

فیلسففوفان مسففلمان با تفکیک وجود ذهنی و خارجی بخر مهمی از مسففامه و معاففلای
هسفتیشفناسفی علح را حه میکنندس بنابراین این بحث از م احث بسیار مهح فلسفه اسلامی
تلقی میشفففود مطهری  1369ج  .)161 1ابتفدا باید به ت یین دو دسفففته مفهوم «ذهنی-
خارجی» و «حکایت» ب ردازیح:
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الف) ذهنی و خارجی
وجود ذهنی در مقابه وجود خارجی اسفت و مقصفود از آن ع اری است از نحوه از
وجود شففی که آثار مطلوب و متورف بر آن مترت

نمیشففود در مقابه وجود خارجی

که آثار متورم از آن ًفادر میشفود .وجود ذهنی وجودی ریاسفی است یعنی این وجود
در ریفاس بفا وجود خفارجی که از آن حکایت میکند فارد آثار آن اسفففت هرچند خود
فینفسففه دارای آثار باشففدس بنابراین وجود ذهنی حیثیت مقیسففیت به خارج و حکایتوری
است و این حکایتوری ویژفی ذاتی آن است.
ب) حکایت
حکایت در لغت به معنای ففتن و بیان حادثه به کار میرود فاهی هح به خود رصفه
و داستان که بیان میشود حکایت ففته میشود نیازی .)150 1383
حکایت موردبحث ما حکایت مفاهیح و ًففور ذهنی اسففت .حکایت در این مورد به
معنای نشفان دادن و فزارش دادن و نمایاندن بهوسیله مفهوم ذهنی است .ذهن انسان دامم با
تصویرسازی و مفهوم فیری کرده و با این کار از یافتههای درونی و بیرونی خود حکایت
میکند .ویژفی ذهن آن است که هنوامیکه با وارعیتی متصه و با آن مواجه شود با روه
ویژهای از آن مفهوم فیری کرده و تصویربرداری میکند نیازی )150 1383
حکایت خود شففامه دو نوع حکایت ذاتی و رراردادی میشففود .مقصففود از حکایت
ذاتی آن است که ذای شی حاکی به فونه ایست که خاًیت حکایت و آینوی دارد به
تع یر دیور ذای او آینه و نمایانور یر اسفت نه اینکه این حکایت بسته به ررارداد ما باشد
یفا مجفازاب بفه آن اسفففتنفاد ایفدا کند حکایت ذاتی نظیر حکایای مفاهیح ذهنی از محکی
خود).
در مقفابفه حکفایت رراردادی اسفففت نظیر حکایت الفام حرو

علامح ریاضفففی

تابلوها و ...این حکایای رراردادی و م تنی بر رراردادهایی اسفففت که بین انسفففانها اعت ار
شده است .فرچه الفام با وضم و ررارداد مفاهیح را نشان میدهند ولی حکایت مفاهیح از
معانی خود ذاتی اسفت .تفکیک این دو نوع حکایت بسفیار مهح اسفت و باعث میشود ما
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مفاهیح ذهنی را ًرفاب «نماد» حقایق ندانیح.1
 .8-8-5تقریر نظریه وجود ذهنی

ففتیح که از تقسففیمای اولیه موجود بماهو موجود تقسففیح آن به ذهنی و خارجی اسففت.
علامه ط اط ایی در توضیح وجود ذهنی و خارجی میفوید:
«فقد تحصل أنّ للماهیات وجوداً ذهنیاً لاتترتب علیها فیه الآثار کما أن لها وجود ًا
خارجیاً تترتب علیها فیه الآثار و تبین بذلک انقسام الموجود إلی خارجی و
ذهنی(».طباطبایی ،بیتا)53 ،

وجود ذهنی و خارجی در ماهیت متحدند و دو فونه وجود یک شففی هستندس یعنی
یک ماهیت در دو موطن ذهن و خارج موجود میشففود .این دیدفاه ال ته م تنی اسففت بر
اًالت وجود و نتای آن که ط ق آن وجود اًیه و عین حیثیت ترت
ماهیت نسفف ت به ترت

آثار است .چنانچه

آثار و عدم آن متسففاوی النسفف ه اسففت .ازاینرو با حفظ ذای و

حقیقت میتواند در دو موطن موجود شود.
 .3-8-5چیستی وجود ذهنی و علم

هنوامیکه علح به اشففیا ایدا میکنیح ماهیت آنها به وجود ذهنی نزد ما محقق میشففود
یعنی ماهیتی که به نحو دیوری از تحقق موجود شفففده و فارد آثار متورم خارجی اسفففت.
همین وجود ذهنی از حیث فینفسففه دارای آثار خا

خود باشففد و علح نامیده میشففود.

بهطور مثال ًفوری ذهنی انسان از آن حیث که آثار انسان خارجی را ندارد وجود ذهنی
تهی از آثفار اسفففت .وجود ذهنی ال ته مندرج تحت هیو مقولهای نیسفففت زیرا در اندراج
علاوه بر ًد ی حدی شی ترت

آثار خارجیه نیز ملاک است و چون وجود ذهنی در لحام

 .1حکایتی که درباره مفاهیح و ًور علمی ففته میشود ًر

نمایان فری است و با حکایت تصدیقی که مستلزم

حکح و ًد و کذب است تفاوی دارد .عدم توجه به این تفاوی موج

بدفهمی هایی شده است نک :احمدعلی

نیازی « 1383مسوله وجود ذهنی و ارزش شناخت از دیدفاه ابنسینا شیخ اشرا
مطهری استاد جوادی آملی و استاد مص اح یزدی».

ملاًدرا علامه ط اط ایی شهید
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مقیسفیت فارد آثار است بنابراین تحت هیو مقولهای مندرج نیست ط اط ایی بیتا .)36
بر همین اساس ففته میشود« :ماهیت ذهنی-ماهیت موجود به وجود ذهنی-تنها از مفهو یم
مقوله بهرهمند اسففت نه بیشففتر» یعنی انسففان ذهنی تنها مفهوم انسففان اسففت انسففان به حمه
اولی است) نه مصدا انسان.
بهطور خلاًه مفاد نظریه وجود ذهنی بنا بر ادعای حکما این است که در فرایند علح
بفه وارعیفت مفاهیفت امور درک میشفففود منتهففا بفا نحوه دیوری از وجود وجود ففارففد
آثار=ذهنی) برای ما حاًففه میشففودس یعنی علح حصففولی ما به خارج علح ما به ماهیای
اشیاست و میان ذهن و عین اتحاد ماهوی برررار است ط اط ایی بیتا .)39
 .3-5کاشفیت ذاتی علم

علامه معتقد اسفت :وارعیت علح وارعیتى نشان دهنده و بیرون نما -کاشف از خارج -است
بنابراین فرض علمى که کاشفف و بیرون نما ن اشفد فرضى است محال و هحچنین فرض
علح بیرون نما و کاشففف بی داشففتن یک مکشففو

بیرون از خود فرضففى اسففت محال.

علامه ط اط ایی این مسفففلله را در بحث وجود ذهنی نیز متذکر شفففد که چون وجود ذهنی
حقیقتی مقی

الی الخفارج دارد لفذا بفذاته حاکی از ماورا خود اسفففتس بنابراین محال

اسفففت وجود ذهنی-حاکی -داشفففته باشفففیح بدون هیو محکیس یعنی همواره باید وجود
خفارجی محقق یا مقدر و مفروض در مقابه ًفففور ذهنی ما باشفففد همان  .)38ایشفففان
مینوفارد« :و بفالجملفش شفففلن الوجود الذهنی الحکایش لما ورا ه -من دون أن یترت

آثار

المحکی على الحاکی » همان) یعنی شلن وجود ذهنی حکایت از ماورای خود است بدون
ترت

آثار محکی بر حاکی.
بنفابراین وجود ذهنی-در مقابه وجود خارجی -ازآنجهت که وجود ذهنی اسفففت

مقی

بفه چیزی بوده و حاکی از آن اسفففتس یعنی حیثیت مقیسفففیت یا متوجه یر بودن-

التفای به یر داشففتن -حقیقت حیثیت ذهنی اسففت .لذا میتوان ففت ازنظر علامه التفاتی
بودن وجود ذهنی ذاتی آن اسفففت و وجود ذهنی همواره مقی

الی الخففارج بوده و در

ًفففوری ارتففاع ریفاس وجود ذهنی مرتفم میفردد و معنفای حکایت آن از ماورا هح
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همین اسفففتس بنابراین وجود ذهنی و علح وجودی التفاتی و حاکی و کاشفففف از ماورا
است.
 .2-5تجرد علم

در فلسففه اسلامی وجود خارجی منشل اثر) در تقسیمی عمومی به مادی متعلق به ماده) و
مجرد از ماده) منقسفففح میفردد .1وجود مادی وجودی اسفففت که در بسفففتر ماده اولی
هیولی) موجود میشود و دارای روه است ًدرالمتللهین  )261-262 1360اما وجود
مجرد ذاتاب چنین تعلقی به ماده ندارد و مشتمه بر روه نیست .حال سخال این است که ًور
ادراکی ما از کدام سنخ موجودای هستند؟ آیا بهراستی ادراکای ما اموری مادی بوده که
در مغز ما جای دارند یا ویژفیهای کارکردی آن هسففتند؟ یا آنکه آنها از سففنخ حقایق
مجرد از ماده بوده و تعلق به ماده ندارند و امور مادی تنها شرای و استعداد حصول آنها
به لحام رابلی و نه فاعلی) به شمار میآیند؟
ااسففخ به این سففخال نوع رویکرد ما در مسففلله حیث التفاتی را تعیین میکند .ادعای
ا ل فیلسفوفان ذهن یر حذ

انوار این است که حیث التفاتی امری فیزیکی و ط یعی

م تنی بر مادی انواری آفاهی) اسففتس اما در مقابه فیلسففوفان مکت

ًففدرایی در سففنت

اسلامی ازجمله علامه ط اط ایی همه ادراکای را از سنخ وجود مجرد میشمارند و توضیح
میدهند که مادی انواری آفاهی راه به جایی و دچار تنارافای و اشکالای عمده استس
بنابراین ًفففور علمی ما حقایقیاند یرمادی و یرمتعلق به ماده .حال ویژفی ذاتی تجرد
چیسفت؟ فیلسوفان بزر

سنت اسلامی همواره تلکید کردهاند که موجود مجرد برخلا

موجود مادی امری حاضففر بلکه عین حاففور اسففت ابنسففینا  1335ج  311 – 382 2س
ًفففدرالمتفللهین  1181ج  213-300 3س ط اط ایی بیتا  )231و چون لازمه حافففور
انکشففا

اسففت و انکشففا

بلکه عین علح و انکشفا

همان علح اسففت بنابراین موجود مجردس وجودی علمی دارد
اسفت .لذا علح تنها در ساحت مجرد میتواند تحقق داشته باشد

 .1نک :ابنسینا الهیای شفا ً 103درالمتللهین اسفار ج 1

 289ط اط ایی بیتا .86
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و تنها وجود مجرد میتواند کاشف باشد.
 .4-5ابتنای علم حصولی بر حضوری

ففته شد که ازنظر علامه ط اط ایی حقیقت علح عین کاشفیت و انکشا

است و انکشا

ملازم با حافور اسفت زیرا که امر اراکنده و لو متصه باشد اجزای آن از هح ای اند و
ی ت با انکشفا

ناسازفار است .در مقابه «حاور» از ویژفیهای ذاتی امر مجرد استس

بنابراین حقیقت علح به حافور و یافتی معلوم برمیفردد و این یافت هح تنها در ساحت
تجرد محقق اسفت .به تع یر دیور همانطور که در فام سوم آمد عالیح و علح هردو امری
مجردند .بر این اسفاس هر علح حصفولی که در حقیقت یافت مفهوم و ًفوری اشففیاست
نزد نف

م تنی بر علح حاوری خواهد بود و از آن برمیخیزد.

به اعتقاد علامه ط اط ایی بهمقتافففای بیرون نمایی و کاشففففیت علح و ادراک نیه به
وارعیتى لازم اسفتس یعنى در مورد هر علح حصفولى علمى حافورو موجود است .چون
هر علح و ادراک مفروضفى خاًفه کشف از خارج و بیرون نمایى را داشته و ًوری آن
اسففت باید رابطه انط ا با خارج خود را داشففته و یر منشففل آثار بوده باشففد و ازاینرو ما
باید به موجودو منشففل آثار که منط ق علیه اوسففت رسففیده باشففیحس یعنى همان وارم را با
علح حاففورو یافته باشففیح و آنواه علح حصففولى یا بلا واسففطه از وو فرفته شففود همان
معلوم حافورو با سفل

منشلیت آثار) و یا بهواسطه تصرفى که روه مدرکه در آن انجام

داده باشففد و مصففدا این فاهى مدرکای محسففوسففه اسففت که با وارعیت خود در ح
موجودند و روه مدرکه در همانجا به آنها نامه مى شفود و فاهى مدرکای یر محسوسه
ط اط ایی  .)80-81 1383ط ق این بیان علح حاورو است که بهواسطه سل

منشلیت

آثار به علح حصولى ت دیه مىشود.
 .5-5علامه و حیث التفاتی

با توجه به چهار فام ایشففین که مسففتفاد از م انی فلسفففی علامه ط اط ایی اسففت -و هرچند
اشفتراکاتی در این م انی با م انی ًفدرا در حکمت متعالیه دیده میشفود اما بهطور خا
مسففلله کاشفففیت ذاتی علح با توضففیح ویژه مرحوم علامه و نیز ابتنای علح حصففولی بر علح
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حافوری ازجمله اختصفاًفای تفکر فلسفی علامه است که ایشان در کتاب اًول فلسفه
رمالیسففح بدان ارداخته اسففت -میتوان ااسففخ مسففلله امکان حیث التفاتی و کیفیت تعین
محتوای ذهنی را از منظر ویژه علامه تقریر کرد:
در ااسخ به سخال چوونوی امکانی حیث التفاتی عمده فیلسوفان ذهن سعی کردهاند
بر اسفاس مادی انواری آفاهی یا حذ

و تحلیه آن م تنی بر فیزکالیسح) ت یینی ط یعی

سفففازی شفففده از معنا و حیث التفاتی ارامه دهندس اما علامه ط اط ایی مادیت علح را بهطور
مطلق ابطال کرد و رامه به تجرد ادراک شففد .بر این اسففاس تمامی ًففور علمیهای که ما
واجد آن هسفففتیح اموری مجرد بوده نه مادی و امر مجرد به خاطر «حافففور»ی که دارد
میتواند کاشف و حاکی از امر دیور-یا ملتفت به آن -باشد .توضیح مطل

آنکه :تمامی

ًففور ادراکی ما مجرد از ماده هسففتند ولو تجرد ضففعیف داشففته باشففند) امر مجرد چون
ذاتر حاضففر اسففت و بسففان امر مادی اراکنده در زمان و مکان نیسففت و ای از خود
نیست میتواند «حاضر» و «واجد» باشد و درنتیجه کاشف و مکشو

استس و این کشف

همان حیثیت ذاتی علح اسفت .به تع یر دیور امر مجردی جوهری علح و عالح و معلوم است
و ًفور علمیه درًورتیکه آنها را اعراض و کیف نفسانی بدانیح) علح و معلوم بالذای
ما هستند.
ویژفی علح که بهرهمند از تجرد اسفت همانا کاشفففیت بالذای اسففت یعنی ًففوری
علمی حاکی بدون محکی نمیتواند باشفففد و وجود ذهنی مقی ) بدون وجود خارجی
مقی

علیفه) نمیتواند باشفففد .اًفففلاب حیثیت ذهنیت و علح عین حیثیت حکایت فری و

آینوی اسفت و آینه یعنی ًورتی که چیزی را نشان میدهدس بنابراین همواره هر ًوری
علمی مفا کفاشفففف حفاکی و ملتففت به امر خاًفففی خواهد بودس و چون در فرایند علح
حصففولی ماهیت وجود خارجی برای ما روشففن شففده اسففت میان وجود ذهنی حیثیت
حکایت ًففوری علمی) و وجود خارجی به لحام ماهوی اتحاد و عینیت برررار اسففت و
بدینسان ًور علمیه ما به خارج التفای ایدا میکنند.
بر این اسفففاس سفففخال اول دربفاره حیث التفاتی-یعنی سفففخال از امکان آن -راهحه
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معقولی ایدا میکند :هر ًفففوری علمی ذاتاب کاشفففف و حاکی از چیزی اسفففت و چنین
حکایتی در علح حصففولی م تنی بر علح حاففوری اسففت و چون این ًففوری علمی امری
مجرد اسففت نه مادی و حاضففر برای جوهری مجرد نف ) اسففت و امر مجرد ذاتاب حاضففر
اسففت بنابراین کاشفففیت آنهح امری برآمده از ذای آن خواهد بود نه مناففح و جدای از
آن که از امکان آن سففخال شففود .بلکه بر اسففاس اینکه در حکمت متعالیه ثابت میشففود و
مرحوم علامه نیز در م انی خود بر آن ًففحه میفذارد وجود مسففاو حاففور و حاففور
عین تجرد و علح دانسفته میشفود ط اط ایی بیتا  290- 231س ًففدرالمتللهین  1181ج
)390 6س بنابراین بهروشفنی میتوان دانسفت که علح که همانا عین تجرد و حافور اسففت
عین کاشفففیت بوده و به تع یر دیور کاشفففیت و التفاتی بودن ذاتی علح اسففت و ضففروری
آن ازاینرو دیور اث ای امکان آن امری لغو است.
تنها در ًففورتی باید از امکان روی آورندفی و التفایی ًففور علمیه خود ارسففیده
شففود که آنها اموری مادی باشففند که در آن ًففوری هر امر مادی در حدود ماهیت) و
وجود مغایر امر مادی دیور خواهد بودس یعنی سفففخال از چوونوی و امکان حیث التفاتی
در فرض مادیت علح که لزوماب تغایر علح و معلوم را باعث میشود سخالی بغرن و ًع
خواهد بود و حه آن ایچیدهتر و مشفففکهتر چراکه لازمه مغایری علح و معلوم در وجود
و چفه در مفاهیفت عدم حکایت هر علمی از معلوم خارجی خود خواهد بودس و نتیجه آن
انکار علح به وارعیت که همان سفسطه باطه است.
بفا درفت در تحلیفه فو

جواب سفففخال دوم-یعنی چوونوی تعین محتوای آفاهی

التفاتی -نیز روشفن میشفود .هر ًوری علمی ما لزوماب واجد محکی خا
مفهوماب همان امر خارجی اسفففت مثلاب ًفففوری سفففی

خود است و

در ذهن من به حمه اولی سفففی

خارجی اسففت یعنی واجد مفهوم آن اسففتس و چون هر علح و ادراک مفروضففى خاًففه
کشففف از خارج و بیرون نمایى را داشففته و ًففوری آن اسففت ما باید به موجودو منشففل
آثار که منط ق علیه اوسفت رسیده باشیح یعنى همان وارم را با علح حاورو یافته باشیح
و آنواه علح حصفولی از وو فرفته میشود بیواسطه یا باواسطه ًور دیور) ط اط ایی
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)80 1383س بنففابراین حففاکی بففه همففان نحوی متعین میشفففود و دارای محتوای خففا
میفردد که معلوم حاففوری متعین بود یعنی با همان حدود و اوضففاع ماهیت) بنابراین
افاسفففخ چوونوی تعین محتوا اجمفالفاب این خواهفد بود کفه وجود ذهنیی-که واجد حیث
التفاتی به وجود خارجی و حاکی از آن اسففت -بر اسففاس تعینی که وجود خارجی دارد
تعین ایدا میکند.
برای فهح این مطل

میبایست در باب مفاهیح جزمی و کلی تفصیه رامه شد.

مفهوم جزمی حقیقی که یا حسی است و یا خیالی به دلیه اتصال به ادوای حسی در
مفهوم حسفی) و یا تورف بر مفهوم حسی در مفهوم خیالی) یررابه ًد بر افراد کثیره
اسففت و لذا جزمی خوانده میشففود .آنچه محتوای این مفاهیح را متعین میکند-بر اسففاس
فام چهارم -همان وارعیت خارجی اسففت که به نحوی علت حصففول این مفهوم در ذهن
ماسفت .حال یا علت بی واسطه در مفهوم حسی یا علت باواسطه در مفهوم خیالی که بعد
از انقطاع از آلای و روای حسفففی در ذهن باری میماند) هرچند این علیت به نحو اعدادی
اسفففت نه علیت حقیقی زیرا علامه علت حقیقی همه ارسفففام علح را حقیقت مثالی یا عقلی
میداند که نف

با او متحد میفردد .ط اط ایی بیتا .)299

اینکه چرا ًفففوری علمی فه ردز خا

در «نف » به فه رز خا

خارجی ارجاع

میدهد و نه یر آن به دلیه این اسفففت که این ًفففوری علمی برفرفتهشفففده از وارعیت
خارجی –فه رز -اسفففت و مفهوماب حاکی از آن اسفففت .ت یین چوونوی این ًفففوری
فیری و تشفکیه علح حصفولی سفابقاب توضفیح داده شفد) .به تع یر دیور هر مفهومی واجد
یفک ایفام و محتوای ویژه اسفففت و از خصفففوًفففیتی در محکی خود خ ر میدهفد این
خصفوًفیت را حیثیت ًد میخوانیحس و این حیثیت ًد هر مفهوم و تصور است که
محتوای ویژه آن را تعیین میکند.
در مورد مفهوم کلی آنچه از نظرای علامه به دسفففت میآید این اسفففت که ادراک
کلیای مقصفود مفاهیح ماهوی اسفت) همواره مس و به ادراک جزمی است که از ح

یا علح حاففوری به دسففت آمده اسففت ط اط ایی  )66-65 1383و افر این مسفف وریت
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نوعی علیفت ولو در حفد علیفت اعفدادی) رلمداد شفففود مفاهیح کلی نیز م تنی بر علت
خارجی خود متعین میفردند 1ال ته بهواسفطه مفاهیح جزمی)س و باز به تع یر ایشین مفاهیح
کلی نیز م تنی بر حیثیت ًفففد ویژه خود واجد ایامی هسفففتند و این حیثیت ًفففد که
م تنی بر انتزاع آنها از وارعیت محکی است محتوای آنها را متعین میکند.
بلکه میتوان ففت :هر مفهومی-چه جزمی و چه کلی و خواه ماهوی یا یر ماهوی-
با توجه به نحوه انتزاع خود بیواسطه یا باواسطه) از محکی و وارعیت-که در بحث ت یین
معقولای اولی و ثانیه مطرح شفده است -2دارای محتوا و ایام ویژهای میفردد و از دیور
مفاهیح متمایز میشفود .اینکه هر مفهومی منتزع از چه وارعیتی شفده است محتوای آن را
تعیین میکنفد .درًفففورتیکفه ًفففوری علمی مفاهیفت کلی بفاشفففد از مفاهیت نوعیه و
درًفففورتیکه منتزع از وارعیت جزمی خارجی بوده باشفففد از ماهیت شفففخصفففیه حکایت
میکنفد .مثه حکایت مفهوم منتزع از یک انسفففان جزمی که از ماهیت شفففخصفففی همو
حکایت میکند)
سخالی که اینجا مطرح میشود این است که به نظر میرسد این تحلیه تنها در مورد
سففنخ مفاهیح ماهوی معقول اولی) ًففحت دارد .درًففورتیکه بخر مهمی از مفاهیح و
ًور علمی ما مفاهیح منطقی و فلسفیاند و سنخ آنها سنخ ماهیت نیست و در مورد آنها
نمیتوان ففت از مفهوم جزمی-که او هح م تنی بر وارعیت خارجی است -انتزاع شدهاند.
ااسففخ این سففخال با درت در چوونوی حکایت این مفاهیح آشففکار میشففود .این
مفاهیح یا حاکی از حیثیش الوجود هسفتند یعنی سفنخ مصفدا آنها سنخ حقیقت وجود و
خارجیت محاه است یا حاکی از حیثیش العدمس یعنی سنخ بطلان محضاند یا اینکه مفاهیح
منطقی هسفتند که احکام و اوًا

مفاهیح ذهنی ما ررار میفیرند .با توجه به مقدمه زیر

معاه حیث التفاتی در آنها نیز به شیوه مشابهی حه میشود:
 .1نک :ط اط ایی نهایش الحکمش المرحلش الحادیش عشره

.290-250

 .2علامه ط اط ایی بهطور مفصففه در اًففول فلسفففه و روش رمالیسففح مقاله انجح و همچنین در نهایه الحکمش به این
مطل
.251

ارداختهاند نک :ط اط ایی اًففول فلسفففه و روش رمالیسففح  10-31 1383و نیز نهایش الحکمش بیتا -256
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میدانیح که خصفوًفیت اًلی وجود ذهنی حکایتوری و دارای اثر ن ودن است و ما
میبینیح مفاهیح معقولای ثانیهای داریح که حکایتورند و اثر مصدا خود را ندارند.
بر این اسفففاس میتوان فففت مفاهیح ثانیه هح وجود ذهنیاند .تنها سفففخالی که ایر
میآیفد اینکفه رابطه این مفاهیح با مصفففادیق خود افر به نحو تطابق نیسفففت ا

چوونه

است؟!
نحوه حکایت این مفاهیح از محکی خود به نحو «عنوانی و اشارهای» استس یعنی مثل با
مفهوم علفت بفه نحوهای وجود تنهفا اشفففاره میکند و از حیث «تورف چیزی بر آن» خ ر
میدهفدس امفا بهرهای از حقیقفت آن نفدارد .این مففاهیح که مفاهیح ثانیه نامیده میشفففوند
حاًه «عملیاتی عقلانی» بر معقولای اولی ماهیای) است و نشاندهنده اوًا

و رواب

خفارجی یفا ذهنی معقولفای اولی هسفففتندس و لذا حکایت آنها از محکیشفففان متلخر از
حکفایفت مفاهیای اسفففت .به تع یر دیور این مفاهیح بهواسفففطه ماهیای از خارج حکایت
میکنندس و کیفیت تعین محتوایشفففان هح م تنی بر همین نحوه انتزاع آنها از وارعیت ت یین
میاذیرد زیرا هر یک از این مفاهیح دارای حیثیت ًفد ویژهای م تنی بر انتزاعشان از
وارعیت خارجی یا ذهنی) میفردد و همان حیثیت ًففد -یعنی خصففوًففیتی که باعث
ًد مفهوم بر مصدا میشود -محتوای مفهوم را تعین میبخشد.
بنابراین این مفاهیح نیز ًفور علمی بوده و ذاتاب کاشفف و حاکیاند و لذا همان ااسخ
بفه سفففخال اول چوونوی حیفث التفاتی) درباره این مفاهیح هح ًفففاد خواهد بود .تنها
تفاوی اینجاسفففت که نحوه تعین محتوای آنها بهع اریدیور ارجاع به محکی خا

و

نه محکیهای دیورس توس یک اعت ار عقلی-انتزاع عقلیً -وری میفیرد.
بر این اسففاس آنچه بهطور خلاًففه میتوان ففت این اسففت که نظریه علامه درباره
محتوا و تعین آن به نظر میرسفففد نوعی نظریهای علیی بوده و ایشفففان محتوا را بر اسفففاس
وارعیتی که از آن منتزع شده است وارعیت خارجی-ذهنی یا اعت اری) متعین میدانند.
تا اینجا مشففکه حیث التفاتی درباره ًففور علمی بررسففی شففد اما در مورد باورها
افکار شفففکها و بهطورکلی فرایرهای فزارهای و رافففایا که در فلسففففه ذهن عموماب
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اینها را التفاتی میدانند چه میتوان ففت؟
همانطور که روشفن اسفت بسفیاری این موارد به اًطلاح فلسفه اسلامی همه از سنخ
علح حصففولیاند نظیر باورها شففکها افکار انط اعای و )...و راهحه ایرففته درباره
همه آنها ًففاد اسففت .حداکثر در بعاففی موارد که ترکی ی از ًففور علمی مختلف و
حکحانفد نظیر بفاور و حکح تصفففدیقی) مجموع فزاره علفاوه بر تفکتففک اجزای آن
التففای بفه امر خفارج و محکی خود دارد و از آن حکفایفت میکنفد و ال ته نحوه تعین و
حکایت آن بسفتوی به تعین و حکایت اجزای آن دارد مثلاب زید آمد با علی ایستاده است
و سی ی ررمز خوشمزه است در محکی با هح تفاوی دارند زیرا هرکدام با اجزای تشکیه
دهنفده-موضفففوع و محمول -خود حکایتی دارند یر از دیوری) حیث التفاتی فزارهها
توسففف محکی آنهفا معین میشفففود یعنی هرفزارهای بفا توجفه به محکیای که از آن
حکایت میکند دارای حیث التفاتی و ارجاع خا

میشفود بسفان توضیحی که درباره

تصففورای بسففی داده شففد) .به تع یر دیور محتوای خا

هر فزاره را ترکی

مفاهیح و

ارت اط ویژه آنها با یکدیور تعیین میکند.
بنابراین بهطور خلاًفه باید ففت که تمام علوم حصفولی ما از مفاهیح حسی و عقلی
و مفاهیفای و معقولفای ثانیه فرفته تا رافففایای فونافون وارمنما دارای حیث التفاتی به
معنای ارجاع به خارجاند و ویژفی حکایتوری دارند.
نتیجه گیری

با روشفففن شفففدن مفهوم حیث التفاتی بهمثابه ویژفی ارجاع دهندفی-که ویژفی حالای
ذهنی ماسفففت-و ت یین مسفففلله محتوای ذهنی و امکان حیث التفاتی و نیز ارت اطی که میان
این مفهوم با مفهوم وجود ذهنی و علح در فلسففه اسلامی وجود دارد میتوان راهی برای
طرح مسفامه مربوط به آن در سفیا فلسففه علامه ط اط ایی و ااسخ دادن به آنها جست.
در حقیقت وجود ذهنی که نحوه تحقق علح حصفولی در ذهن ماست ویژفی مقیسیت و
التفاتی دارد و همواره ذاتاب حاکی از وجود خارجی اسففتس بنابراین حکایت و کاشفففیت
ذاتیی وجود ذهنی و ًوری علمی بوده و از آن جداییاذیر نیست .با توجه به نحوه انتزاع
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خا
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هر علح حصفففولی از وارعیتی محکی خود محتوای ذهنی علوم حصفففولی ما متعین

میفردد و بففه تع یر دیور حیثیففت ًففففد ویژهای کففه در محکی هر علح وجود دارد
محتوای هر مفهوم و فزارهای را متعین و مشففخص میکند و بر این اسففاس نظریه علامه را
بهنوعی ت یین علیی اسفففت-ت یینهایی که محتوای حالتهای ذهنی را م تنی بر عله بیرونی
ایجففادکننففده آنهففا توضفففیح میدهنففد -کففه ال تففه «حیففث التفففاتی» را بففهعنوان یکی از
ویژفیهای اساسی و یررابه فرو کاهر به ویژفیهای فیزیکی و م تنی بر مجردانواری
«علح» در نظر میفیرد .در این ت یین محتوای مفاهیح و فزارهها م تنی بر نحوه انتزاع آنها
از حیثیای ًد و محکیهای خود متعین میشود.

908

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأملات فلسفی ،شمارة  ،32پاییز و زمستان 8231

منابع

 ابنسینا 1909 .ه .) .التعلیقای .تحقیق ع دالرحمن ال دوی رح :مکت اللعلام الفسلامی. ابنسینا .)1335 .الفشارای و التن یهای .شرح خواجه نصیر الدین طوسی .رح :نشرال لا ش. -جاناتان لو .)1381 .مقدمهای بر فلسفهی ذهن .ترجمه امیر لامی .تهران :نشر مرکز.

 جیوودن کیح» .)1313 .ذهمندی و معیارهای آن» :نظریههای دوفانهانواری ورفتارفرایی در فلسفه ذهن ترجمه جعفر مروارید .رح :اژوهشواه علوم و فرهنگ
اسلامی.
 حاجی س زواری هادی .)1361 .شرح المنظومش .تصحیح و تعلیق حسن حسنزادهآملی .تهران :نشر ناب.

 شاکری سید محمدتقی .)1381 .حیث التفاتی و حقیقت علح در ادیدارشناسی هوسرلو فلسفه اسلامی .رح :بوستان کتاب.
 ًدرالمتللهین محمد بن ابراهیح .بیتا) .الحاشیش علی الهیای الشفا  .رح :انتشارایبیدار.
 ًدرالمتللهین محمد بن ابراهیح .)1181 .الحکمش المتعالیش فی اللسفار اللربعش العقلیش.بیروی :دار احیا التراث العربی.
 ط اط ایی سید محمدحسین .)1383 .اًول فلسفه و روش رمالیسح .رح :بوستان کتاب. ط اط ایی سید محمدحسین .بیتا) .الرسامه التوحیدیه .بیروی :مخسسه النعمان. ط اط ایی سید محمدحسین .بیتا) .نهایش الحکمش .رح :موسسه النشر الفسلامی. -ط اط ایی سید محمدحسین .بیتا) .بدایش الحکمش رح :موسسه النشر الفسلامی.

 ط اط ایی سید محمدحسین .)1181 .الحکمش المتعالیش فی اللسفار اللربعش العقلیش باحاشیه علامه ط اط ایی) .بیروی :دار احیا التراث العربی.
 مطهری مرتای .)1369 .اًول فلسفه و روش رمالیسح با حاشیه شهید مطهری) .رح:انتشارای بیدار.

901

 مهدی ذاکری، زهرا نجفی، حسین اسفندیار/...تبیین دیدگاه علامه طباطبایی درباره حیث التفاتی محتوا

 «مسلله وجود ذهنی و ارزش شناخت از دیدفاه ابنسینا شیخ.)1383 . نیازی احمدعلیملاًدرا علامه ط اط ایی شهید مطهری استاد جوادی آملی و استاد مص اح

اشرا

. موسسه آموزشی و اژوهشی امام خمینی: رح.یزدی» اایاننامه کارشناسی ارشد

- Fodor, Jerry.( 1987). Psychosemantics: the problem of meaning
-

-

in the philosophy of mind,The MIT Press,
Hickerson. (2007). The History of intentionality:theories of
consciousness from Brentano to Husserl, Continuum.
Jacob, Pierre.)2014). "Intentionality", The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Winter 2014 Edition), Edward
N. Zalta (ed.), URL = <https://plato. stanford.
edu/archives/win2014/entries/intentionality/>.
Jacquette,Dale. (2004). Brentano`s concept of intentionality
in: The Cambridge Companion to Brentano, Cambridge,
Cambridge University Press.
Jacquette,Dale. (2009). The philosophy of mind: the
metaphiysics of consciousness,Continuum.
Kim, Jaegwon.(2010). philosophy of mind,Westview Press.
Lyons,William.(1995). Appproaches to Intentionality,Oxford,
Oxford University Press.
Mandike,pete.(2010). key terms in philosophy of mind, A and
C Black.
Michael Tye. (2007). New troubles for the qualia freak in
philosophy of mind, p: 303-319.
Millikan,Ruth Garret.(2009).”Biosemantics” in The Oxford
Hanbook of Philosophy of mind, Oxford University Press, pp:
281-297.
Zalta Edwards.(1988). Intensional logic and the metaphisics of
intentionality, The MIT Press

