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یکی از نظریه های مطرح در وجودشناسی فلسفه اسالمی نظریه وجود ذهنی است .فیلسوفان مسلمان دالیل متعددی برر هره
این نظریه ارائه داده اند که عمدتاً بر پایه ادراک معدومات شکل گرفته اسرت .در مباحر فلسرفه ادراک حسری معا رر
نظریه های متفاوتی در تفسیر ادراک حسی عرضه شده که از این میان نظریه «داده های حسی» شباهتهای قابل تروجهی برا
نظریه وجود ذهنی دارد .پاره ای ادهه ارائه شده بر هه نظریه داده های حسی برر مسرههه اطرای حسری اسرتوار شرده انرد .در
تقریر این ادهه از ا وهی همچون ا ل پدیداری و ا ل رابطه ای استفاده شده است .مسئله قابل طرح این است که چگونه
می توان از این ادهه دالیل جدیدی را به نفع نظریه وجود ذهنی اقامه کرد؟ در مقاهه حاضر پس از مروری فشررده برر ایرن
دو نظریه و بیان شباهتها و تفاوتهای آنها ادهه نظریه داده های حسی که بر مسههه اطای حسی استوارند تحلیل مری شروند.
در مرحله بعد دو استدالل جدید بر نظریه وجود ذهنی با بهره گیری از دو ا ل «حضور» و «تضایف» ارائه اواهند شد .بر
اساس ا ل حضور مدرَک برای مدرِک حاضرر اسرت (وجرود دارد) و چرون در مروارد اطرای حسری وجرود ارارجی
مدرَک با ویژگیهای پدیدار شده منتفی است وجود ذهنی آن ثابت می شود .مقتضای ا ل تضایف نیز آن اسرت کره در
موارد اطای حسی مدرَک با ویژگیهای پدیدار شده (به عنوان امر متضایف با مدرِک) از وجود باهفعل براوردار است و
چون در این موارد مدرَک با این ویژگیها در اارج نیست وجود ذهنی آن نتیجه اواهد شد.
کلید واژه ها :وجود ذهنی داده های حسی اطای حسی
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مقدمه
ادراک حسی یکی از مهمترین انواع حاالت ذهنی است که در شکل گیری بسیاری از باورها و مفاهیم اساسی
و همچنین آگاهی و معرفت ما به جهان نقش کلیدی ایفا می نماید و همواره مورد توجه فالسرفه بروده اسرت.
آنچه بین اغلب فالسفه هم در حوزه فلسفه تحلیلی هم فلسفه اسالمی مورد توافق است ایرن اسرت کره محری
پیرامون برگیرنده های حسی ما تاثیر می گذارد و این تاثیر پس از تبدیل بره فعاهیرت عیربی و انتقرال بره م رز
اهگوهای فعاهیتی گوناگونی را در نواحی مختلف قشر م ز پدید می آورد امرا بحر

ا رلی و اارتالر نظرر در

ادراک حسی بر سر تجربه آگاهانه ما از جهان پیرامون است .پرسشهای گوناگونی در این زمینه قابل طرح انرد
از جمله اینکه آیا ادراک حسی رفا نتیجه همین فعاهیت قشر م ز و امری مادی است یا طی فرآیندی غیر مادی
رخ میدهد؟ و آن چیزی که مستقیماً ادراک می شود حقیقت اارجی است یا سااته ذهن و اگرر سرااته ذهرن
است مطابق واقع است یا غیرواقعیست؟
در پاسخ به این سواالت و سواالتی مشابه آن در فلسفه تحلیلی و در فلسفه اسالمی نظریات متفاوتی مطرح
شده است .از بین نظریات بیان شده این مقاهه در پی آن است که برا بررسری شرباهتهای میران دو نظریره وجرود
ذهنی در فلسفه اسالمی و نظریه داده های حسی در فلسفه تحلیلی پلی برای ارتباط بین این دو نظریه سااته و با
استفاده از استدالل هایی که در فلسفه تحلیلی به نفع نظریه داده های حسی مطرح شده دهیلی را بره نفرع نظریره
وجود ذهنی سامان دهد .از بین دالیل مطرح شده استدالل از طریق اطای حسی (کژنمایی ) به نحرو اجمراهی
در فلسفه اسالمی نیز مطرح است اما به چند شیوه در فلسفه تحلیلی و به نفع نظریره داده هرای حسری بیران شرده
است که به نظر می رسد می توان آنها را به نفع نظریه وجود ذهنی بازسازی کرد .به همین منظور این مقاهه ابتدا
بطور مختیر به بیان این دو نظریه و شباهت ها و تفاوتهای آنها می پردازد و سپس با بیان ادهه هر دو نظریه ادهه
مطرح در بخش کژنمایی را بررسی و آنها را به نفع نظریه وجود ذهنی بازسرازی اواهرد کررد .بیران ایرن نکتره
ضروریست که اطای حسی در فلسفه تحلیلی اعم از کژنمایی و توهم است و به همرین سربب در ادامره مقاهره
رفاً بر کژنمایی تمرکز اواهیم کرد .کژنمایی حاهتی است که شی موجود در جهان اارج همراه ویژگیهرای

_____________________________________________
1- Perception
 به عنوان مثال اواجه نییراهدین طوسی در شرح اشارات ادراک حسی را توس قوای مدرِکه ظاهری (حواس پنج گانه) می داندوج ایگاه هر کدام را در نواحی مختلف م ز قرار مشخص می کند و بنا بر علم پزشکی زمان اود بخشهای مختلف م ز و اعیاب
مرتب بین اجزاء بدن و م ز و کیفیت ادراک را شرح می دهد( .طوسی )4 1-4 4 : 31
3- Conscious Experience
4- illusion
5- hallucination

بازسازی استدالل خطای ارداکی ربای اثبات نظرهی وجود ذهنی....
آن بر شخص مدرِک پدیدار میشود اما برای ویژگیها مطابق ویژگیهای واقعی نیست .ای.دی.اسمیت آنررا
اینگونه تعریف کرده " :هر موقعیت حسی که در آن شیء فیزیکی واقعا ادراک می شود اما به گونره ای غیرر از
آنچه واقعا هست به نظر می رسد" ( .)Smith, 2002: 23توهم حسی حاهتی است که شرخص تجربره ای دارد
که به هحاظ کیفی شبیه ادراک مطابق با واقع است اما هیچ شی ای با ویژگیهای پدیدار شده در جهان ارارج
وجود ندارد  .در حاهیکه در ادراک مطابق واقع هم اود شی هم ویژگیهرای ادراک شرده مربروط بره آن در
جهان اارج وجود دارد  .در فلسفه ادراک حسی فرض بر این است کره تروهم و ادراک مطرابق واقرع از هرم
تمایزناپذیر هستند.
ادراک حسی و نظریه داده های حسی
نخستین بار در ابتدای قرن بیستم واژه «داده های حسی» توس پرایس جی.ای.مور و برتراند راسل مطرح شد
و مقیود از آن چیزی بود که در ادراک حسی مستقیما ازآن مطلع مریشرویم و بواسرطه آن بره جهران ارارج
دسترسی پیدا می کنیم.
طرفداران معا ر این نظریه بیان می کنند هنگام تجربه ادراکی 1متعلَق مسرتقیم تجربره شریء ارارجی یرا
ویژگی های آن نیست بلکه شیء ذهنی و غیر فیزیکی با ویژگیهایی که بره نحرو ادراکری برر مردرِک پدیردار
شده است که او را بطور غیر مستقیم به شیء فیزیکی اارجی مرتب سااته و از آن آگاه می کند .پرایس بیان
می کند:
آنگاه که میگویم :داده حسی در معرض مستقیم آگاهی من است منظور من آن است کره
من به کمک استنتاج و یا هیچ فرایند عقالنی دیگرری ماننرد انترزاع یرا اسرتقراء شرهودی و
بیورت عبور از دال به مدهول به آن آگاهی نیافته ام بلکه نوعی حضور و آگاهی مستقیم
به آن دارم (.)Price, 1932: 7

تقریر اوهیه و ا لی این نظریه را نظریه کالسیک داده هرای حسری و تقریرهرای بعردی ایرن نظریره را غیرر

_____________________________________________
 سیب قرمزی در جهان اارج وجود دارد و ما آنرا سیب سبز می بینیم.2- veridical
 هیچ سیب قرمزی در جهان اارج وجود ندارد وهی ما سیب قرمزی می بینیم که به نظر واقعی می آید. -4سیب قرمزی در جهان اارج وجود دارد و ما آنرا همان سیب قرمز می بینیم.
5- Perceptual experience
6- appearance
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کالسیک می نامند .داده های حسی مورد نظر در نظریه داده های حسی کالسیک (متعارر) سره ایو ریت
کلی دارند:
اهف) داده های حسی متعلَق مستقیم ادراک حسی اند.
ب) داده های حسی وابسته به ذهن هستند .
ج) داده های حسی ویژگی هایی دارند که به نحو ادراکی بر ما پدیدار می شوند.
با توجه به این ایو یات طرفداران نظریه کالسیک داده های حسی معتقدند که در تمامی انواع تجربه هرای
حسی اعم از ادراک مطابق واقع کژنمایی و توهم داده های حسی وجود دارد.
ادراک حسی و نظریه وجود ذهنی
برای از فالسفه اسالمی بر این باورند که اشیاء اارجی بواسطه رورت ذهنری آنهرا ادراک مری شروند و ایرن
ورتهای ذهنی که آنها را وجود ذهنی این اشیاء می نامند معلوم باهذات و محکری ارارجی آنهرا کره وجرود
اارجی دارد معلوم باهعرض است .ب ه عبارتی ماهیاتى که در ارارج وجرود دارنرد و بواسرطه وجرود ارارجی
دارای آثار اارجى اند وجود دیگرى در مرتبه ذهن دارنرد کره آن آثرار ارارجى را نردارد .اهبتره دارای آثرار
دیگری هستند که ااص این مرتبه از وجود است .این مرتبه از وجود وجود ذهنی است که متعلَق مسرتقیم در
یک تجربه ادراکی است .هنگام تحقق علم حیوهی حقیقت واحدی در ذهن تحقق می یابد که از یک حیر
به هحاظ وجود موجود به وجود ذهنی است و از حی

کاشفیت آن به واقعیت علم است.

بنابر یک تقریر این نظریه دو رکن دارد:
 .هنگامی که علم حیوهی محقق می شود ورتی در ذهن حا ل می شود کره از حیر

وجرود موجرود بره

وجود ذهنی است و بدین سبب آنرا وجود ذهنی می نامیم.

_____________________________________________
 بطور اال ه می توان گفت طبق نظریه کالسیک دادههای حسی این اشیاء ذهنی جنبۀ بازنمودی نسبت به جهان اارج ندارند.اینکه ما تجربههایمان را دربارۀ جهان می دانیم در سطح ادراکی نیست بلکه در سطح شنااتی است و بواسطه حکمی است که ادر
میکنیم .اما نظریه های غیر کالسیک دادههای حسی دادههای حسی را دارای جنبۀ بازنمودی می دانند  .به این ترتیب در تقریرهای
غیر کالسیک و در مسئلۀ معرفتشنااتی نیازی به استنتاج یا استقرا یا استنتاج به بهترین تبیین نیست بلکه اود دادههای حسی جهان
را برای ما بازنمایی میکنند( .در این مقاهه فق نظریه کالسیک مطرح است).
2- Mind dependent
 در نگاه راسل و مور داده های حسی هزوما وابسته به ذهن یا مستقل از آن نبودند بلکه فق متعلَقات مستقیم آگاهی تعریف میشدند .بعد از دوران راسل و مور ویژگی "وابستگی به ذهن" مطرح شد.
 -4الزم به ذکر است این مقاهه ناظر به بح

وجود ذهنی است.

بازسازی استدالل خطای ارداکی ربای اثبات نظرهی وجود ذهنی00....
 .این ورت گونه ای واقع نمایی نسبت به اارج دارد چرا که وجود در ذهن و وجود در اارجی دو مرتبره
از یک وجودند که دارای ماهیت مشترکند.
تشابه دو نظریه داده های حسی و وجود ذهنی
اهف) در حوزه ادراک حسی هر دو نظریه را می توان در گروه نظریات غیر مستقیم قرار داد .در فلسفه تحلیلی
نظریه های ادراکی حسی به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم مری شروند .در نظریره هرای مسرتقیم اشریاء و
رواب در جهان اارج مستقیماً ادراک می شود و متعلَق مسرتقیم ادراک جهران ارارج اسرت .امرا طرفرداران
نظریه های غیر مستقیم بر این باورند که در تجربه ادراکی ما به طور مستقیم محی اطرار را ادراک نمی کنیم
بلکه متعلَق مستقیم ادراک واسطه هایی هستند که بوسیله آنها جهان اارج بیورت غیر مسرتقیم ادراک مری
شود.
ب) هر دو نظریه جزء نظریات واقع گرا محسوب می شوند .نظریه های مستقیم به این دهیل که ادراک حسی را
دریافت واقعیت جهان اارج میدانند رفاً با عنوان واقع گرایی مسرتقیم شرنااته مری شروند امرا نظریرههرای
غیرمستقیم را میتوان از یک جهت به واقع گرایی و از جهت دیگر به ناواقع گرایی تقسیم کرد .بر اساس واقع
گرایی غیرمستقیم مدل بازسازی شده از محی اطرار همانگونه که در اارج هست بر ما پدیدار می شرود و
بر اساس ناواقع گرایی غیرمستقیم مدل بازسازی شده که برما پدیدار می شود مطابق با محی اطرار ما نیست
و حتی ربطی به آن ندارد بلکه رفا سااته ذهن است .بنابراین نظریه داده های حسی و وجود ذهنی هر دو در
دسته نظریات واقع گرایی غیر مستقیم قرار می گیرند.
پ) در هر دو نظریه اشیاء ذهنی ای وجود دارند که متعلَق ادراک حسی و حامل ویژگیهای ادراک شده اند.
ت) هر دو نظریه باید برای از واقعیت های متعارر و شهودی درباره ادراک حسی را تبیین کنند .واقعیتهرایی
مانند اینکه ادراک حسی ما دارای شفافیت است و نوعی از گشودگی در برابر جهان را به نمایش می گذارد.
بر اساس تز شفافیت وقتی منظره را از طریق دیداری ادراک میکنیم به نظر نمیرسد واسطه ای میران مرا و آن
منظره هست .گویی تجربه ادراکی هما نند شیشه شفافی است که بواسطه آن جهان را بره طرور مسرتقیم ادراک
می کنیم و متعلَق ادراک اشیاءاارجی هستند .این در حاهیست که این دو نظریه متعلَق مستقیم ادراک را اشیاء
ذهنی در نظر می گیرند و باید این امر شهودی را به نحوی تبیین کنند.

_____________________________________________
1-Direct realism
2-Mental object
3-transparency
4-openness to the world
5-Explain a way
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ث) براالر دیدگاههای مستقیم امکان کژنمایی و توهم در هر دو نظریه براحتی قابل پذیرش و تبیرین اسرت
چراکه مطابق با این دیدگاهها ادراک حسی در واقع ادراک بیواسطه جهان نیست بلکه ادراک مدهی از جهان
است که درون ما بازسازی شده است .به این ترتیب ممکن است م ز ما در اثر انگیرزش هرای غیرعرادی همرین
مدل را بسازد در حاهیکه چیزی بیرون از ما نیست.
ج) اگر امکان کژنمایی و توهم تمایزناپذیر از ادراک مطابق واقع در هر دو نظریه وجود دارد و متعلَق ادراک
در انواع تجربه ها یک نوع شی ذهنی است در این ورت هر دو نظریه باید به این سوال پاسخ دهند "چگونه
تجربه مطابق واقع را شناسایی کرده و از باورهایی که از طریق تجربه های حسی بدست مری آیرد بره باورهرایی
درباره جهان منتقل می شویم و این باورها را موجه می سازیم و به معرفت می رسیم؟"
تفاوت دو نظریه داده های حسی و وجود ذهنی
اهف) نظریه داده های حسی رفا در حوزه ادراک حسی مطرح می شود در حاهیکه نظریه وجود ذهنری عرالوه
بر ادراک حسی در بخش ادراک ایاهی و عقلی نیز مطرح است و معقوالت اُوهی یا ماهیات ومعقوالت ثانیه را
نیز شامل می شود .در نتیجه ادراک مورد بح
ب) در نظریرره داده هررای حسرری بحر
معدومات بخش عمده ای از بح

در نظریه وجود ذهنی اعم از ادراک حسی است.

ترروهم مطرررح اسررت در حاهیکرره در نظریرره وجررود ذهنرری بحر

ادراک

را به اود ااتیراص داده اسرت و سرخنی از تروهمِ تمایزناپرذیر از ادراک

مطابق واقع نیست .در معدومات مدرِک واقف به عدمی بودن مدرَک است در حاهیکه در تروهم تمایزناپرذیر
مدرِک آگاهی به معدوم بودن مدرَک در اارج ندارد.
پ) در نظریه وجود ذهنی مباح

همچون تمایز وجود و ماهیت همچنین مجعول بودن وجرود و تشرکیک در

وجود مطرح است در حاهیکه در نظریه داده های حسی بح

تمایز بین وجود و ماهیت مطرح نیست تا مباحر

بعد از آن بیان شود .در این دیدگاه آنچه در اارج است بیش از یک شی و ویژگیهای آن نیست.
ت) به نظر می رسد ادهه مطرح در نظریه وجود ذهنی رفاً در پی اثبات اشیاء یا وجودهای ذهنی هستند و اگرر
وجود ذهنی بواسطه ادهه ای مبنی بر تیور یا تیدیق معدومات ثابت شود هدر طرفرداران ایرن نظریره محقرق
شده است و نیازی به اثبات وجود ذهنی در حاهت ادراک شی موجود در اارج را ندارند .درحاهیکه در نظریره
داده های حسی تعمیم نتیجه حا ل از استدالههای براساس انواع اطاهای حسی به ادراک مطابق واقع قسمت
مهم مباح

را در برگرفته است.

بازسازی استدالل خطای ارداکی ربای اثبات نظرهی وجود ذهنی0 ....
ادله وجود ذهنی
در فلسفه اسالمی برای اثبات وجود ذهنی دالیل متعددی مطرح شده که از مهمتررین آنهرا تیرور معردومات
حکم بر معدومات مبتنی بر قاعده فرعیرت اسرتدالل برر مبنرای قضرایای حقیقیره برهران ادراک مفراهیم کلری
ادراک مفاهیم انتزاعی برهان غایت تهثیر ادراکرات (معردومات) را مری تروان نرام بررد (مال ردر  38ج :
 31 - 8؛ طباطبایی  1 :1377؛ جوادی آملی  .)31 -1 :1375همچنین برهان ت ییرر در مردرِک (اضرافه بره
عاهم) (سهروردی  1 :1375؛ مطهری  13 - 1 :1371؛ جوادی آملی  ) 4 :1375ادراک مفاهیم ِررر
(طباطبایی  ) 3 :1350برهران الرف و برهران اطرای ادراک (طوسری  4 :1375؛ مال ردرا  38ج :
 3 - 3؛ طباطبایی  ) 1 : 33نیز در منابع مختلف مطرح شده است.
عمده براهین وجود ذهنی براساس وجود معدومات و تیور و تیدیق آنهاست(جوادی آملی - 4 :1375
 . ) 44در این دسته براهین از استدالههایی برمبنای آنچه رفاً در ساحت ذهن با ویژگیهای ااص هسرتند مری
توان نام برد .به نظر می رسد تنها استدالهی در حوزه ادراک حسی مطرح شده از اواجره نیریراهدین طوسری
در رد نظریه اضافه و با عنوان "برهان اطای ادراک (کژنمایی)" است که می توان ازآن بره نفرع نظریره وجرود
ذهنی استفاده کرد .همچنین در این براهین مسههه تعمیم نتیجه استدالل به سایر تجربیات حسی مطررح نیسرت.
اهبته اواجه نییراهدین طوسی سعی دارد مبح

وجود ذهنی را از ادراکات عقلی و ایاهی بره ادراکرات حسری

تعمیم دهد چنانچه می گوید:
ادراک معنای واحدی است که از جهت اضافه به مدرَک حسی یا عقلی ااتالر پیدا مری
کند .پس اگر در یک مورد دهیلی اقامه شد که حقیقت آن از سنخ اضافه نیست بلکه امری
است که اضافه عارض آن می شود به قطع دانسته می شود که در همه موارد اینگونه است
(طوسی .) 8- 3 : 31

با این حال نزد اواجه نییراهدین طوسی تعمیم نظریه وجود ذهنی بین ادراکرات حسری ایراهی و عقلری
مطرح است در حاهیکه در فلسفه تحلیلی در عمده نظریات تاکید بر تعمیم نتیجه کژنمرایی و تروهم بره ادراک

_____________________________________________
 ابن سینا برای رد نظریه اضافه معتقد است که اگر ورت اارجی عین معلوم باشد هر موجودی که دارای وجود عینی است نیزباید معلوم باشد .تاهی باطل است پس مقدم باطل است  .بهمنیار این استدالل را برای اثبات وجود ذهنی استفاده کرده است.
 به عنوان مثال می توان به استدالههایی برمبنای "کلی اعم از کلی طبیعی و کلی عقلی" یا "مفاهیم انتزاعی" یا " رر اهشی"اشاره کرد.
 اگرچه استدالل از طریق انواع ادراک حسی در بخش وجود ذهنی و به نفع آن مطرح نیست اما در مباحوجود ذهنی در موارد متعدد مثل اشکال "انطباع کبیر در

یر" بح

ادراک حسی مطرح شده است.

مربوط به اشکاالت
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مطابق واقع است .به نظر می رسد طرفدار نظریه وجود ذهنی رفاً در پی اثبرات وجرود ذهنری وهرو در یکری از
انواع تجربه ادراکی هستند و ضرورتی در تعمیم آن به دیگر انواع ادراکات نمی بینند.
ادهه داده های حسی در فلسفه تحلیلی دالیلی از قبیل :اسرتدالل از طریرق ت ییرر منظرری (Russell, 1912: 8-
) 11استدالل توهم حسی بر اساس علت قریبره )(Robinson, 1994: 62-162, Soteriou, 2016: 5-28

استدالل توهم حسی بر اساس ا ل پدیداری ) ،(Fish, 2010: 12-15استدالل کژنمایی براساس امر شرهودی
) (Ayer, 1963: 3-11استدالل کژنمایی براساس ا ل پدیرداری  (Fish, 2010: 12-15اسرتدالل ترهایر
زمررررررانی) (Robinson,1994:80-84,Fish,2010:15-16اسررررررتدالل از طریررررررق کیفیررررررات ثررررررانوی
) (Robinson,1994:59-74استدالل از طریق دوبینری و اسرتدالل از طریرق اطاپرذیری( Huemer,2011

 )Ayer,1967:129به نفع نظریه داده های حسی مطرح شده است .در ادامه بح

را ررفاً برر بخشری از ایرن

دالیل که با مسههه امکان کژنمایی پیوند دارند متمرکز اواهیم کرد.
ادله جدید برای نظریه وجود ذهنی با توجه به نظریه داده های حسی
اگر بپذیریم که امکان کژنمایی و توهم تمایزناپذیر با ادراک مطابق واقع وجود دارد مجموعه استدالههایی که
از این طریق به نفع داده های حسی مطرح شده را می توان (اهبته با انجام ت ییراتی) بررای اثبرات یرا تاییرد نظریره
وجود ذهنی به کار بست .در فلسفه اسالمی در بح

وجود ذهنی استدالل ریح از طریق توهم تمایز ناپرذیر

مطرح نیست اما اشاره به استدالل از طریق کژنمایی برای رد نظریه اضافه که رقیب نظریه وجرود ذهنری اسرت
مطرح شده است و به همین دهیل در ادامه بح

رفاً به دالیلی بر پایه کژنمایی می پردازیم.

برهان کژنمایی در فلسفه اسالمی
اواجه نییراهدین طوسی در رد نظریه اضافه به استدالهی از طریق کژنمایی اشاره کرده که از آن مری تروان بره
نفع نظریه وجود ذهنی استفاده کرد.
در این استدالل بیان شده اگر نظریه اضافه حیح و همواره متعلَق ادراک به ورت مستقیم شی اارجی
است آنگاه باید همواره ادراکی حیح و مطابق واقع داشته باشیم در حاهی که همانطور که بیان شد به رورت

_____________________________________________
1- Double vision
 طرفداران این نظریه مانند فخر رازی معتقدند ماهیت ادراک اضافه ای است که میان مدرِک و مدرَک حا ل و بواسطه این ارتباط ادراک برمدرِک عارض می شود .فخر رازی بیان می کند (رازی  " :) 3- 8 :1404اگر از سخن ابن سینا در باب ادراک اثبات ورت ذهنی الزم
بیاید فق در مورد اموری که وجود اارجی ندارند ادق اواهد بود اما در باره محسوسات که ادراک آنها بر وجود اارجی آنها متوقف است
می توان احتمال داد که ادراک اضافه ای میان مدرِک و مدرَک است".
 -در منابع ا لی ا طالح "اطا" مطرح است که منظور کژنمایست (به دهیل یکسان بودن مقاهه از کژنمایی استفاده شده است).

بازسازی استدالل خطای ارداکی ربای اثبات نظرهی وجود ذهنی0 ....
شهودی می بینیم در ادراک حسی کژنمایی راه دارد پس نظریه اضافه حیح نیست .در نتیجه نظریه ای مورد
تایید است که در آن امکان کژنمایی و تفاوت در معلوم باهذات با معلوم براهعرض اسرت و بردین طریرق نظریره
وجود ذهنی که دارای این شرای است برتری پیدا می کند .می توان این استدالل را به ورت قیاس استثنایی
رفع تاهی این گونه تقریر نمود:
 .اگر ماهیت ادراک اضافه است در این ورت هیچ ادراکی جهل نیست.
( .بطور شهودی) چنین نیست که هیچ ادراکی جهل نیست.
نتیجه :چنین نیست که ماهیت ادراک اضافه است (میطفوی  11 : 83؛ طوسی .)41 : 31
از نکات مطرح در این استدالل به این موارد می توان اشاره کرد .اول آنکه معنای جهل در اسرتدالل جهرل
مرکب است زیرا در جهل بسی ا الً ادراکی ورت نمیگیرد تا نیازمند توجیه کژنمایی یا عدم مطابقرت آن
با واقع باشیم .دوم آنکه این روش رفا برتر ی نظریه وجود ذهنی بر نظریه اضافه را بیان می کند و اثباتی بررای
وجود ذهنی به حساب نمی آید .سومین نکتره ایرن اسرت کره کژنمرایی و جهرل در همره انرواع ادراک اعرم از
ادراکات حسی ایاهی و عقلی واقع میشود و به همین سبب اثبات از طریق کژنمایی در حروزه ادراک حسری
در این استدال ل نسبت به دیگر دالیل اثبات وجود ذهنی این مزیت و نقطه قوت را دارد که قابل تعمیم به سایر
ادراکات است.
برهان کژنمایی در فلسفه تحلیلی
اهف) استدالل از طریق اطاپذیری
مقدمه ا لی استدالل این است که همه باورهای ما درباره جهان فیزیکی اطاپذیر هسرتند .ایرن مقدمره بره
نحوی ما را به سمت این نتیجهگیری سوق میدهد کره باورهرای حا رل از تجربره حسری اسرتنتاجی هسرتند و
تیور می شود این امر تهیید کننده نظریه داده های حسی است .ای .جی .اِیر در این زمینه می گوید:
استدالل از طریق کژنمایی به روشنی ثابت می کند که تطابق کامل میان پدیدار و واقعیت
وجود ندارد .این استدالل نشان میدهد که اگر قرار است پدیدارها را همیشه همران طرور
که ظاهر هستند در نظر بگیریم گاهی دچار کژنمایی اواهیم شد .هنگامی که شری ای را

_____________________________________________
 همان طور که مشاهده میشود این استدالل مبتنی است بر قبول نظریهی دقِ مطابقت .همچنین بیان اواجه نییراهدین طوسینیازمند محدود کردن معنای جهل به جهل مرکب است .
 -به نظر می رسد مقدمه اول نیاز به نقد و بررسی دارد.
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اشتباه تشخیص میدهیم یا در مورد ویژگیهرای آن حکرم نادرسرتی رادر مریکنریم یرا
ادراک نادرستی از وضعیت آن داریم به عنوان مثال یک جسم را فیزیکی می انگراریم در
حاهی که در واقع یک تیویر است این امر نشان می دهد که احکرام ادراک حسری بره
نظر استنتاجی هستند). (Ayer, 1967: 129

بنابر نظر اِیر اگر شخص مستقیماً از چیزی مطلع است آنگاه معرفتی غیر استنتاجی دربراره آن واقعیرت دارد
و کژنمایی در آن راه ندارد .اما اگر کژنمایی در ادراک راه داشت معرفت استنتاجی است .بره عبرارتی از یرک
طرر بین ادراک مستقیم که آنرا معرفتی غیر استنتاجی می داند با اطاناپذیری و از طررر دیگرر برین ادراک
غیر مستقیم که آنرا نیز معرفتی استنتاجی و با واسطه می داند با اطاپذیری دست کرم یرک اسرتلزام برقررار مری
کند .اگر فرض او را بپذیریم می توانیم استدالهی را بدین ورت تقریر کنیم ):(Huemer,2011

 .اگر شخص مستقیما از  pمطلع است آنگاه معرفتی غیر استنتاجی دربراره واقعیرت هرای مربروط بره آن دارد
(مقدمه).
 .اگر شرخص بره نحرو غیراسرتنتاجی بدانرد کره  pآن گراه براور شرخص بره اینکره  pاطرا ناپرذیر اواهرد
بود (مقدمه).
 .بر اساس امکان کژنمایی و توهم هیچ باوری درباره جهان فیزیکی اطاناپذیر نیست (شهودی).
 .4بنابراین هیچ کس باوری غیر استنتاجی درباره جهان فیزیکی ندارد(از

).

 .1بنابراین هیچ کس به نحو مستقیم از هیچ چیز فیزیکی ای مطلع نیست.
چند نکته در این استدالل وجود دارد .اول آنکه اگر نظریه های ادراک حسی را به دو دسته نظریات مستقیم و
غیر مستقیم تقسیم کنیم این استدالل نظریه واقع گرایانه مستقیم را رد می نماید و به نحوی مویرد نظریره هرای
غیر مستقیم مانند نظریه داده های حسی است و بخشی از مسیر اثبات داده های حسی را طی می کنرد امرا بطرور
مستقیم نظریه داده های حسی را اثبات نمی کند .دوم آنکه اِیر هیچ دهیلی برای مقدمه دوم بیان نکرده و این در
حاهیست که بیشتر مبناگرایان معا ر که آنها را مبناگرایران معتردل مری نامنرد ایرن مقدمره را رد مری نماینرد و
باورهای پایه موجه را اطاپذیر می دانند ).(Lemos, 2007: 56, Huemer, 2001: 100-101

ب) استدالل کژنمایی براساس ا ل پدیداری
ا ل پدیداری که توس رابینسون ورت بندی شده بیان می کند" :اگر به هحاظ حسی به نظر شخص رسد
که چیزی وجود دارد که از کیفیت حسی اا ی براوردار است آنگاه چیزی وجود اواهد داشت که شخص
از آن آگاه است و واقعا از آن کیفیت براوردار است" ).(Robinson, 1994: 32

_____________________________________________
1- moderate
2- Phenomenal principle

بازسازی استدالل خطای ارداکی ربای اثبات نظرهی وجود ذهنی0 ....
یکی از دالیل طرفداران ا ل پدیداری بر اساس درون نگری اسرت .آنهرا ادعرا مری کننرد اگرر در یرک
تجربه ادراکی ویژگیهایی برما پدی دار شود آنگاه با درون نگری و بیورت شهودی به این مطلب می رسیم که
میداق باهفعلی از این ویژگیها (شی حامل ویژگیها همراه ویژگیها) موجود است تا کیفیت تجربه را بطور کامل
تبیین نماید .استناد به درون نگرری (ادراک دورنری) از اسرتناد بره ادراک حسری قرویتر اسرت .درون نگرری
معطور به امور ذهنی است و ادراک حسی مربوط به اشیاء اارجی است .در پذیرش داده هرایی کره از طریرق
درون نگری بدست می آیند نیازی به واسطه نداریم .به عنوان مثرال از طریرق درون نگرری بره باورهرای ارود
آگاهی داریم و در بدست آوردن آن نیازی به بررسی گفتار و رفتار اود نداریم .این درحاهیست کره دیگرران
برای رسیدن به باورهای ما نیاز به تحلیل رفتار و گفتار ما دارند).(Fish, 2010:6

می توان برهان کژنمایی به نفع نظریه داده های حسی را براساس اصل پدیداری و بر مبنای پذیرش امکران
کژنمایی ا ل الیبنیتس و ا ل تمایزناپذیری

بدین ورت تقریر نمود) :(Fish, 2010: 12-15

 قید حسی در این عبارت مهم است چرا که "به هحاظ حسی" مانند "به هحاظ باورگونه" نیست .در باور ,هزوما شی ای وجودندارد اما در ادراک حسی شی ای هست و عامل میداق یافتن آن کیفیت است.
 قید به نظر رسیدن در عبارت "به هحاظ حسی به نظر می رسد" بیان می کند که هنگام تجربه حسی به هحاظ پدیداری کیفیتیبرای من حاضر است و من آگاهانه از آن مطلع هستم.
 ا ل پدیداری به ورت قضیه شرطیه ای بیان شده است که مقدم آن پدیدار شنااتی و تاهی آن متافیزیکی است .در حقیقتاین ا ل به ما می گوید اگر قرار است اشیا برای ما به هحاظ پدیدارشنااتی به گونه ای ااص باشند آنگاه باید به هحاظ متافیزیکی
چیزی وجود داشته باشد که آن ویژگیها را حمل کند و میداق بخشد.
 -4دهیل دیگر طرفداران این ا ل مبتنی بر عادات زبانی است .وقتی گزارش کالمی از تجربه اود می دهیم حتی اگر گزارش از نوع
توهم حسی است در گزارش پایبند به وجود یک شی بیرونی هستیم و با اذعان به درستی گزاره بیان شده به وجود شی ای حامل
ویژگیهای پدیدار شده ملتزم می شویم .طرفداران این ا ل استدالل می کنند که زبانی که برای سخن گفتن از تجربه های اود به
کار میگیریم در بردارنده اهتزامی ضمنی به ا ل پدیداری است.
5- Introspection
6- perception
 بیور ت اال ه ا ل تمایزناپذیری این همان های الیبنیتس می گوید :اگر دو شی از ویژگی های متفاوتی براوردار باشند آندو شی این همان نیستند(indiscernibility of identical) .
 ا ل تمایزناپذیری بیان می کند بین ادراک مطابق واقع و کژنمایی و توهم حسی از جهت پدیداری تمایزی وجود ندارد و اینادراکات در حاهت ذهنی زیربنایی مشترکند(Fish, 2010: 5).
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 .اگر به هحاظ حسی به نظر شخیی برسد که چیزی وجود دارد که دارای کیفیت حسی اا ی است آنگراه
چیزی وجود اواهد داشت که شخص از آن مطلع است و واقعاً دارای آن کیفیرت اسرت( .ا رل پدیرداری برا
سااتارِ اگر  pآنگاه .)q
 .در کژنمایی به هحاظ حسی به نظر شخص میرسد که چیزی وجود دارد که دارای کیفیت اا ی است در
حاهیکه شی بیرونی مناسبی با آن کیفیت وجود ندارد.
 .بنابراین درکژنمایی چیزی که شخص از آن مطلع است شی متعارر بیرونی نیست.
 .4در کژنمایی شخص از داده حسی مطلع است.
 .1ادراک مطابق واقع و کژنمایی به هحاظ پدیدارشنااتی در حاهت ذهنی زیربنایی مشترک هستند.
نتیجه :در ادراک مطابق واقع شخص از داده حسی مطلع است.
در استدالل مقدمه مخفی ای وجود دارد که بر اساس آن اشیا رفاً یا در عاهم اارج (بیرون) یا در سراحت
ذهن وجود دارند و اگر شی ضرورتاً موجود است اما در عاهم اارج نیست پس حتما در ذهن وجود دارد که به
آن داده حسی می گویند.
پ) استدالل کژنمایی براساس ا ل رابطه ای
ا ل رابطه ای بیان می کند تجربه ادراکی اعم از تجربره ی واقعری کژنمرایی یرا تروهم رابطره ای اسرت و
هویت آن وابسته به ارتباط با یک شی است .بنابر این ا ل ادراک حسی یرک رابطره دو موضرعی اسرت کره
هویت و تقوم تجربه وابسته به وجرود هرر دو طررر آن اسرت و در تحقرق آن همرانطور کره وجرود مردرِک
ضروریست ارتباط با مدرَک کره در حرال حاضرر وجرود دارد اهزامیسرت .هنگرام تجربره ادراکری و برا درون
نگری به نظر میرسد که از اشیای مختلفی آگاهیم و اطالع ادراکی از اشیا تنهرا در رورتی وجرود دارد کره
طرر های رابطه (یعنی اشیا) وجود داشته باشند .اود تجربۀ ادراکی طررِ رابطه نیسرت یعنری شرخص تجربرۀ
ادراکی را ادراک نمیکند هر چند می تواند در هنگام تجربۀ ادراکی از اود تجربه مطلع شود .بعبارتی وقتری
شخص  Sتجربه ادراکی از  xکه مستقل از فاعل تجربه موجرود اسرت دارد وجرود  xشررط رحت تجربره
ادراکی او می شود .پس ادق بودن این گزاره که شخص  Sتجربره ادراکری از  xدارد منطقراً مسرتلزم وجرود

_____________________________________________
 از انواع رابطه ها می توان رابطه ادراک حسی رابطه علّی رابطه شباهت یا رابطه جستجوی را بیان نمود .رابطه ادراک حسی بارابطه جستجو کردن متفاوت است .می توان گفت رابطۀ «جستوجو کردن یک شی» برقرار است بیآنکه شی ای وجود داشته
باشد .اما رابطۀ ادراک حسی به عنوان مثال «نگاه کردن به یک شی» تنها در ورتی برقرار است که شی (یکی از طررهای رابطه)
مستقل از فاعل تجربه (طرر دیگر رابطه) وجود داشته باشد.
2- constitution
3- introspective

بازسازی استدالل خطای ارداکی ربای اثبات نظرهی وجود ذهنی0 ....
داشتن  xاست و در هیچ جهان ممکنی تجربه ادراکی از  xمحقق نمی شود مگرر آنکره بره ضررورت  xوجرود
داشته باشد.
طرفداران ا ل رابطه ای با استفاده از ا ل شفافیت سعی در اثبات آن از طریرق درون نگرری دارنرد .ا رل
شفافیت بیان می کند هنگام ادراک حسی مطابق واقع ویژگیهای به نظر آمده تنها ویژگیهای شی بیرونی است
و کیفیات اود تجربه نیست .در حقیقت تجربه ادراکی فق مانند شیشه شفافی است که بدون دال و تیررفی
ما را به دنیای اارج مرتب می سازد  .به عبارتی با تمرکز مستقیم بر روی جنبه هرای مختلرف پدیرداری تجربره
اود به سمت کیفیات و ویژگیهای شی بیرون از تجربه سوق پیدا می کنیم نه آنکه ررفا ویژگیهرای تجربره را
بیابیم .ما اود تجربه را نمی بینیم و تجربه رفا یک واس بین مدرِک و مدرَک است .پس بطور شهود درونی
( نه شهود عقلی) می پذیریم که ویژگیهای به نظر آمده ویژگیهای شی بیرون از تجربه است کره کیفیرات یرا
ویژگیهای تجربه را می سازند و با اینکه تجربه واسطه بین مدرِک و مدرَک است به نظر می رسرد انگرار هریچ
وا سطه ای بین آنها نیست و با ت ییر در کیفیت شی و متناظر باآن کیفیت تجربه نیز ت ییر می کند.
طرفداران دیدگاه رابطه ای بیان می کنند بهترین تبیین برای بیان ا ل شفافیت این است که تجربۀ ادراکی
را تجربه ای براساس رابطهای با شی یا متعلَق تجربه بدانیم و آنرا رفا امری درونی در نظر نگیریم .پس به دهیل
اینکه تجربه امری رابطه ای است هر میزان درون نگری داشته باشیم چیزی جز ویژگیهای طرر رابطه که همان
شی اارجی است نمی یابیم.
بیورت اال ه برای اثبات مقدمه اول می توان گفت:
اهف) شهود اول :هنگامیکه با تمرکز به تجربه ادراکی اود نگاه می کنم به نظر می رسد که ویژگیهای ادراک
شده ویژگیهای تجربه من نیست بلکه ویژگیهای شی اارجی است (تز شفافیت) و من رفا واجد یک تجربره
آگاهانه هستم.
ب) شهود دوم :می دانم واجد تجربه آگاهانه بودن چه کیفیت و حال و هوایی دارد و ترا حرد زیرادی تحرت
تاثیر شی اارجی است و تجربه من رفا یک واسطه است.
نتیجه) بهترین تبیین این است که این فرآیند به دهیل رابطه بین مردرِک برا مردرَک اسرت در نتیجره ادراک
حسی یک فرآیند رابطه ای است ).(Soteriou, 2016: 5-28

بر اساس امکان کژ نمایی ا ل تمایزناپذیری و بر مبنای ا ل رابطره ای می توان استتدالل بته نفت
داده های حسی را اینگونه تقریر نمود:

_____________________________________________
 شی فیزیکی و مستقل از ذهن یا شی ذهنی2- What it is like
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 .بر اساس ا ل رابطه ای ادراک واقعی رابطه ای دو طرفه است که قوام و هویت آن وابسته به ارتباط شخص
مدرِک با متعلق ادراک است.
 .براساس ا ل تمایزناپذیری بین ادراک واقعی و کژنمایی از جهت پدیداری تمایزی وجود ندارد.
 .ب هترین تبیین برای ا ل تمایز ناپذیری این است که بپذیریم در هر دو نوع تجربه ادراکری روابر عرین هرم
هستند.
 .4اگر در دوتجربه ادراکی تمایزناپذیر دو رابطه یکسان و عین هم داشته باشیم همچنین یک طرر رابطره کره
مدرِک است یکی باشد آنگاه طرر دوم رابطه نیز یکی است.
 .1در کژنمایی شی اارجی مناسبی که طرر رابطه و دارای ویژگیهای پدیدار شده است وجود ندارد.
 .پس در کژنمایی طرر دوم رابطه یک شی ذهنی است که آنرا داده حسی می نامیم.
 .3طرر دوم رابطه که متعلَق ادراک است در ادراک واقعی نیز داده حسی است(از .) 4
اثبات وجود ذهنی از رهگذر بازسازی استدالل های فلسفه تحلیلی
می توان استدالههای ارائه شده در تهیید این دو نظریه را به دو دسته تقسیم نمود .دسته اول استدالههایی که رفاً
نظریه های رقیب را رد می کنند و اثبات مستقیمی برای اشیاء ذهنی ندارند .استدالل اواجه نییراهدین طوسری
در فلسفه اسالمی و استدالل اطاپذیری فلسفه تحلیلی از این دسته اند .دسته دوم اسرتدالههایی کره مسرتقیماً بره
اثبات اشیاء ذهنی از طریق کژنمایی می پردازند که بره نظرر مری رسرد در فلسرفه اسرالمی چنرین اسرتدالههایی
موجود نیست اما در فلسفه تحلیلی موارد متعددی وجود دارد که به دو مورد آن اشاره شد.
بازسازی دو استدالل مستقیم
الف) بر مبنای اصل حضور
همانطور که بیان شد طرفداران ا ل پدیداری بر اساس درون نگری به اثبات آن می پردازند .فلسفه اسالمی نیز
آگاهی به یک ادراک را از نوع علم حضوری می دانند و بیان می کند شخص مردرِک بره ادراک ارود علرم
حضوری دارد .از این جه ت بح

فلسفه اسالمی بره بحر

فلسرفه تحلیلری در ایروص درون نگرری نزدیرک

است .می توان گفت هنگام ادراک حسی شخص مدرِک به شری و ویژگیهرای آن براسراس علرم حضروری
آگاهی دارد و علم حضوری براساس حضور وجود مدرَک نزد وجود مدرِک است .با این بیان می توان ا رل
پدیداری را در حوزه فلسفه اسالمی بازسازی کرد و آنرا ا ل حضور نامید :اگردر یک تجربه ادراک حسی و
بیورت حضوری و آگاهانه به نظر مدرِک برسد که به کیفیراتی برر او پدیردار شرده و ویژگیهرایی را ادراک
کرده است آنگاه میداق باهفعلی از آن ویژگیها (حامل آن ویژگیها همراه ویژگیها) موجود اسرت ترا کیفیرت

بازسازی استدالل خطای ارداکی ربای اثبات نظرهی وجود ذهنی10 ....
تجربه را بطور کامل تبیین نماید .این میداق باهفعل یا وجود اارجی یا وجود ذهنری اسرت کره وجرودش نرزد
وجود مدرِک حاضر است .بازسازی این استدالل براساس ا ل حضور اینگونه است:
 .وقتی شخص دچار کژنمایی می شود به نظر او می رسد که چیزی دارای کیفیت اا ی اسرت درحراهی کره
شی اارجی که ادراک شده واقعاً دارای آن کیفیت نیست.
 .ادراک یک امر وجودی است و آگاهی به آن از نوع علم حضوری است.
 .در علم حضوری وجود مدرَک (با تمام ویژگیهای اود) نزد مدرِک اهزامیست.
 .4پس اگر بواسطه تجربه ادراکی و با علم حضوری به ایرن تجربره بره نظرر شخیری برسرد کره چیرزی دارای
کیفیتی است آنگاه واقعاً چیزی وجود دارد کره شرخص از آن مطلرع اسرت و دارای آن کیفیرت اسرت( .ا رل
حضور)
 .1یک شی با ویژگیهای ااص یا به وجود اارجی موجود است یا به وجود ذهنی.
 .از آنجا که شی واقعی با ویژگیهای به نظر آمده در کژنمایی در ارارج وجرود نردارد ایرن نتیجره بره دسرت
میآید که در این موارد شخص از شی ذهنی با آن ویژگیها مطلع است.
با استفاده از مطلب اواجه نییراهدین طوسی مبنی بر معنای واحد برای ادراک مری تروان نتیجره را بره ادراک
مطابق واقع نیز تعمیم داد (طوسی :) 8- 3 : 31
 .3اگر در ادراک مطابق با واقع آنچه ادراک می شود همان شیء اارجی است آنگاه ادراک مطابق واقرع از
نوعی متفاوت و متمایز با ادراک از نوع کژنمایی اواهد بود.
 .8در حاهیکه ادراک دارای معنای (نوع) واحدی است (رفع تاهی).
 .3بنابراین در ادراک مطابق با واقع نیز آنچه ادراک می شود همان شیء اارجی نیست (رفع مقدم).
 . 1متعلَق ادراک یا شی با وجود اارجی است یا شی با وجود ذهنی.
نتیجه  :پس در ادراک مطابق واقع نیز متعلَق ادراک همان شی ذهنی است.
ب) بر مبنای ا ل تضایف
اگر معادل ا ل رابطه ای قاعده تضایف در فلسفه اسالمی را در نظر بگیرریم متضرایفین دو امرر وجرودی
هستندکه هیچ یک بدون دیگری قابل تعقل نیست .دو امر متضایف رابطه و نسبتی دو جانبه با یکدیگر دارند و
نسبتی که هر یک از دو طرر رابطه با طرر دیگر دارد با هم متفاوت است وهی در عین حال با یکدیگر تالزم
دارند و تفکیک آنها در اارج و در ذهن محال است .از جمله احکام تضایف این است متضایفین از نظر وجود
و عدم و از نظر قوه و فعل با هم یکسان اند اگر یکی از طرفین تضایف موجود باهفعل یرا براهقوه باشرد طررر
مقابل آن نیز همین طور اواهد بود .در حوزه ادراک حسی نیز مدرِک با مدرَک رابطه تضایف دارند اگر یکی
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باهفعل موجود است دیگری نیز باهفعل موجود است .از همین قاعده می توان برای استدالل بهرره جسرت و آنررا
اینگونه تقریر کرد:
 .تجربه ادراکی اعم از تجربه ی واقعی یا کژنمایی رابطه ای وجودی و دو طرفه بین مدرِک و مدرَک است
که هیچ یک از دو طرر بدون دیگری قابل تعقل نیست و قوام و هویت ادراک وابسته بره وجرود آنهاسرت و
بین مدرِک و مدرَک رابطه تضایف برقرار است.
 .امکان کژنمایی در یک تجربه ادراکی وجود دارد.
 .در کژنمایی شی اارجی (مدرَک) مناسبی که طرر رابطره و دارای ویژگیهرای ادراک شرده باشرد وجرود
ندارد.
 .4بنابرقاعده تضایف در کژنمایی مدرِک وجود دارد پس مدرَک با ویژگیهای ادراک شده موجود است.
 .1یک شی با ویژگیهای ااص یا به وجود اارجی موجود است یا به وجود ذهنی.
 .پس مدرَک در کژنمایی شی با وجود ذهنی است (از و . )1
 .3برای تعمیم تجربه ادراکی از نوع کژنمایی به ادراک مطابق واقع و ادامه استدالل به شیوه استدالل قبلری مری
توان عمل نمود.
نتایج مقاله
در میا ن نظریه های مطررح در براب چیسرتی ادراک حسری در فلسرفه تحلیلری معا رر نظریره داده هرای حسری
شباهتهای قابل توجهی با نظریه وجود ذهنی که فیلسوفان مسرلمان از آن دفراع مری کننرد وجرود دارد هرر چنرد
تفاوتهایی نیز در میان است .در تهیید نظریه داده های حسی استدالههای متعددی ارائه شده است که به نظرر مری
رسد با بازسازی برای از آنها می توان ادهه جدیدی در دفاع از نظریره وجرود ذهنری اقامره کررد .ایرن مقاهره برا
بررسی ادهه مبتنی بر اطای حسی (کژنمایی) در دو حوزه نظریه وجود ذهنی فلسفه اسالمی و نظریره داده هرای
حسی فلسفه تحلیلی و تقسیم این استدالهها به دو دسته مستقیم و غیرر مسرتقیم دو دهیرل مسرتقیم بره نفرع نظریره
وجود ذهنی ارائه کرد که متناظر با دو ا ل پدیداری و رابطه ای در حوزه فلسفه تحلیلی از دو ا ل حضرور و
تضایف که از ا ول پذیرفته شده در فلسفه اسالمی اند بهره می برند.

1 ....بازسازی استدالل خطای ارداکی ربای اثبات نظرهی وجود ذهنی
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