
 

 

 سينا، سهروردی و مالصدرا از منظر ابن ادراك حسى

  ١قاسم سبحانى فخر

  چكيده
مقالۀ حاضر معنای علم و ادراك و انواع و مراتب آن را از ديدگاه سه حكـيم  

سينا، سهروردی و مالصدرا تبيين كرده و ادراك حسى را از منظـر  بزرگ ابن

كدام علم و ادراك سينا و سهروردی هر  ابن. اين سه حكيم توضيح داده است

خـود  هـا را نقـد كـرده و مالصدرا ايـن تعريف. اند ای تعريف كرده را به گونه

داند نـه از سـنخ  وی علم و ادراك را از سنخ وجود مى. تعريفى نو آورده است

حسـى، خيـالى، وهمـى و : به نظر او علم و ادراك چهار نـوع اسـت. ماهيت

دانند، با ايـن تفـاوت كـه  ع مىولى سهروردی و مالصدرا آن را سه نو. عقلى

دانـد و مالصـدرا آن را در علـم  سهروردی علم وهمى را در خيال مندرج مى

سينا علم حسى را مادی ولـى مالصـدرا آن را  ابن. عقلى مندرج دانسته است

داند و در واقع به نظر او علم حسى ايجاد صـورتى مشـابه صـورت  مجرد مى

  .خارجى توسط نفس است

ادراك حّسى، ادراك عقلى، ادراك خيالى، مجّرد، ماّدی، علم  :ها كليدواژه

 .حصولى، علم حضوری
  

                                                            
  .استاديار دانشگاه بوعلى سينا. ١
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  مقدمه. ١

در واقع بحـث . ترين مسائل فلسفه است ترين و با ارزش از مهم مباحث علم و ادراك به نوبۀ خود

 اين مقاله ضمن پرداختن بـه. شود ترين ويژگى انسان منتهى مى از علم و ادراك به بحث از عالى

ادراك چيست؟ انـواع و مراتـب ادراك : ها پاسخ دهد برخى مقدمات، در صدد است به اين پرسش

  اند؟ ادراك حسى چيست؟ كدام

  حقيقت علم و ادراك. ٢

نياز از تعريف است؛ هر انسانى تمام كارها و حركات ارادی  مفهوم علم و ادراك بديهى و بى

انـد در  ن كسانى كه علم و ادراك را انكـار كردههما. كند خود را بر اساس علم و ادراك تنظيم مى

با اينكه مفهوم علم و ادراك برای همگان معلوم است، در تعريف آن . اند مقام عمل آن را پذيرفته

به طور جدی اختالف نظر وجود دارد، زيرا سبب اختالف تنها ابهام و پيچيدگى يك مسئله نيست، 

: گويـد الدين طوسـى در ايـن بـاره مى نصـير .بلكه روشـنى بـيش از حـد هـم چنـين اثـری دارد

انـد امـا ايـن  اند و سـخن را طـوالنى كرده نظران در حقيقت ادراك عجيب اختالف كرده صاحب«

اختالف به جهت ناپيدايى حقيقت ادراك نيست، بلكه به جهـت بـداهت و روشـنى بـيش از حـد 

  )313، ص2، ج1403سينا،  ابن(. »است

داند، به اين دليل كه علم  تر از مفهوم علم و ادراك نمى روشنمالصدرا نيز هيچ مفهومى را 

از اين جهـت، . يابد و ادراك حالتى نفسانى و وجدانى است كه هر كس مصاديق آن را در خود مى

وی در پاسخ به ايـن پرسـش . تر از خود ناممكن است در نظر او تعريف ادراك به مفهومى روشن

دارد كه امور بديهى و روشن نيز گـاهى بـه  اند اظهار مى ردهكه پس چرا علم و ادراك را تعريف ك

تنبيه و توضيح نياز دارد تا بهتر معلوم گردد و يا به نكاتى كه احيانًا مورد غفلت واقـع شـده توجـه 

  )278، ص3، ج1981شيرازي، (. مفهوم وجود نيز چنين است. شود

  سينا در حقيقت ادراك نظر ابن. ٣

  :، ادراك را تعريف كرده كه از اين قرار استسينا در مواضع متعدد ابن

  ١)81، ص1375سينا،  ابن. (هر ادراكى عبارت است از اخذ صورت مدرك به نحوی از انحاء

                                                            
 . يشبه ان يكون كل ادراك انما هو اخذ صورۀ المدَرك بنحو من االنحاء. ١
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 ١)69تا، ص همو، بي(. ادراك عبارت است از حصول صورت مدَرك در ذات مدِرك

 ٢)344، ص1364همو، (. هر ادراكى اخذ صورت مدرك است

های موجودات مجرد از مواد آنها و اين موجودات هم جواهرند و  تعلم عبارت است از صور

  ٣)140، ص1380همو، (. هم اعراض

. ادراك شىء عبارت است از تمثل حقيقت شىء نزد مدرك كه مشـهود مـدرك واقـع شـود

  ٤)308، ص2، ج1403همو، (

   های مالصدرا اشكال. 4

سـينا نقـل  هـای ديگـری از ابن يفسينا نقل كرديم، تعر هايى كه از ابن وی عالوه بر تعريف

ها كه مورد نقد مالصدرا واقـع شـده در  برخى تعريف. دهد كند و همه آنها را مورد نقد قرار مى مى

سـينا در مواضـع مختلـف  سينا، به عنوان تعريف نيامـده، بلكـه خـود صـدرا از آراء ابن عبارات ابن

  )284، ص3، ج1981همو، (. استنباط كرده است

  :هايى كه در باال نقل شد دو اشكال كرده است به تعريف مالصدرا نسبت

  ٥)٢٨٨همان، ص. (شود ها علم شىء به ذات خود را شامل نمى گونه تعريف اين: اشكال اول

اگـر ادراك حصـول . ترديدی نيست كه ماهيات مقارن اجسـام جمـادی هسـتند: اشكال دوم

اصـل شـوند و حـال آنكـه چنـين ماهيت مدرك باشد، الزم است ماهيات اشياء برای جمـادات ح

  6)289همان، ص(. نيست

                                                            
 . فى ذات المدِركالتعليقات؛ االدراك هو حصول صورۀ المدَرك . ١
  .يشبه ان يكون كل ادراك انما هو اخذ صورۀ المدَرك. ٢
 . العلم هو المكتسب من صور الموجودات مجّردۀ عن موادها و هى صور جواهر و اعراض. ٣
 . االدراك هو ان تكون حقيقته متمثلۀ عند المدرك يشاهدها ما به يدرك. ٤
العلم عبارۀ عن صورۀ منطبعۀ عند العاقل فمندفع ايضًا بوجوه ثالثۀ واما المذهب الثانى و هو كون «: گويد مى. ٥

االول انه لو كان التعّقل هو حصول صورۀ فى العاقل لكنا ال نعقل ذواتنا و التالى باطل بالضروره الوجدانيۀ فالمقدم 
اس كرده و چند سطر ، اقتب325، ص 1؛ اين اشكال را مالصدرا از فخر رازی در مباحث المشرقيۀ، ج»البتۀ... مثله 

  . بر آن افزوده است
الوجه الثانى انه لو كان االدراك عبارۀ عن حصول صورۀ المدرك فـال شـك ان هـذه الماهيـات «: گويد مى. ٦

  ....مقارنۀ الجسام الجماديۀ مع ان االدراك غير حاصل لها 
ماهيۀ المعقول للعاقل و ال  لو كان االدراك عبارۀ عن حصول«: كل اين اشكال در مباحث المشرقيه چنين است

شك ان هذه الماهيات مقارنۀ الجسام الجماديۀ، لزم حصول ماهيات الجمادات فى عقلنا حين تعقلنا اياها مع انهـا 
فعلمنا ان نفس حقيقۀ حصول هـذه الماهيـات للجـوهر لـيس هـو التعقـل الن نفـس . عند ادراك غير حاصلۀ لنا

 ) 324، ص1، ج1411، الرازی. (حصولها ال يختلف فى الوقتين
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رسد هيچ يك از دو اشكال مالصدرا كه اصلش از فخر رازی است بر  به نظر مى :ها نقد اشكال

دهـد  وارد نبودن اشكال اول از اين جهت است كه قـرائن نشـان مى. سينا وارد نيست تعاريف ابن

 اشـاراتسـينا در  ى اسـت، امـا تعريـف ابندر مقام تعريـف علـم حصـول اشاراتسينا در غير  ابن

. دارد، علم حضوری و علم به خود را نيز شـامل اسـت گونه كه نصيرالدين طوسى اظهار مى همان

ای  های ارزنـده سينا را به تفصيل شرح كـرده و بـه نكتـه محقق طوسى اين قسمت از عبارات ابن

مدَركى كه بيـرون . ١: كند دو قسم مى سينا، مدَرك را شرح تعريف ابن ۀوی در ادام. كند اشاره مى

حقيقته (سينا  به َنظر او عبارت ابن. مدَركى كه بيرون از ذات مدرك است. ٢از ذات مدِرك نيست؛ 

و در قسم دوم يا صورت از خارج منتزع است . هر دو قسم را شامل است) فى ذات المدرك ۀمتمثّل

)٣١٢، ص٢، ج١٤٠٣سينا،  ابن(. و يا بدوًا در نفس پديد آمده است
١  

اما عدم ورود اشكال دوم از اين جهت است كه مقصود از انطباع ماهيت معلوم، صـورت آن 

  .آيد كه از ظاهر اشكال بر مى است نه خود شىء خارجى، چنان

  نظر سهروردی. 5

به نظر او اين تعريـف، . ادراك نزد سهروردی عبارت است از عدم غيبت شىء از ذات مجرد

غايب نبودن اشياء بيرون از انسان به استحضار صـورت . ، هر دو را شامل استادراك، ذات و غير

  .آنهاست نه خود آنها

  :كند سهروردی نظر خود را كه معلم اول در يك خلسه به او آموخته است چنين گزارش مى

ادراك، : خواسـتى بگـو ، حضور شىء، نزد ذات مجرد از ماده اسـت و اگـر)ادراك(= تعقل «

اين تعريف بهتر از تعريف اول است، زيـرا علـم بـه ذات و . ىء از ذات مجرد استغايب نبودن ش

 به اين دليل كه شـىء ،شود اما تعريف اول علم به خود را شامل نمى ،شود غير هر دو را شامل مى
از آنجا كه نفس مجـرد اسـت از ذات خـود . برای خود حاضر نيست ولى از خود هم غايب نيست

ادراك نفس نسبت بـه امـور بيـرون از ذات . يابد تجردش ذات خود را مى ۀزغايب نيست و به اندا

های جزئـى در قـوای نفـس و استحضـار  استحضـار صـورت. خود بـه حضـور صـورت آن اسـت

  )٧٢، ص١، ج١٣٩٦سهروردی، (. »های كلى در ذات نفس است صورت

از آن بـه پـردازد و پـس  سهروردی در ادامه، به بيان مدرك بالـذات و مـدرك بـالعرض مى

                                                            
اما االول فالحقيقۀ المتمثله . و االشياء المدركه تنقسم الى ما اليكون خارجا عن ذات المدرك و الى ما يكون. ١

عند المدرك هى نفس حقيقتها و اما فى الثانى فهى تكون غير الحقيقۀ الموجودۀ فى الخارج بل هـى امـا صـورۀ 
او صورۀ حصلت عنـد المـدرك ابتـداًء سـواء ) علم انفعالى(ادا من خارج منتزعۀ من الخارج ان كان االدراك مستف
  . كانت الخارجيۀ مستفادۀ منها او لم تكن
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واجب الوجود مجرد از ماده و « :گويد كند و مى الوجود اشاره مى شمول تعريف نسبت به علم واجب

مبدئيت، زيـرا كـل عـالم لـوازم ذات  ۀاشياء برای او حضور دارند به نحو اضاف. وجود صرف است

لـم عـدم حاصل اين شد كـه ع«: گويد و در پايان مى. پس ذات و لوازم از او غايب نيستند. اوست

و البته اضـافه در . غيبت شىء از شىء مجرد است چه شىء مدَرك صورت باشد و چه غير صورت

  )همان(. »حق تعالى جايز است

مطالبى دارد كه گويا با ايـن بيـان فاصـله دارد؛ وی ابتـدا  االشراق هحكمسهروردی در كتاب 

نقـل او از . كند را ذكر مى كند و سپس مختار خود مسلك مشائيان در علم واجب را نقل و نقد مى

الوجود زائد بر ذات نيست، بلكه عبارت است از عدم  اند علم واجب مشائيان اين است كه آنها گفته

گردد و علم او منشأ  اند وجود اشياء از علم واجب تعالى ناشى مى غيبت از ذات مجرد او و نيز گفته

  .معلوالت است

اشياء بعد از علم، تقدم علم بر اشياء و تقدم علم بـر نقد او بر مشائيان اين است كه با تحقق 

زيرا عدم غيبت اشياء از حق، پس از تحقق اشياء اسـت و مفـروض ايـن . آيد عدم غيبت الزم مى

  .اند است كه اشياء بعد از علم محقق شده

دارد كه چون عدم غيبت امری سـلبى اسـت، بـا حضـور معـادل  نقدش اظهار مى ۀدر ادام 

مختار او اين است كه علم حق به ذات خود ايـن اسـت  .ر حضور غيريت شرط استنيست، زيرا د

كه او ظهور لذاته و نور لذاته است و علم او به اشياء عبارت است از ظهور اشياء برای او يا ظهـور 

كنـد و  و در ادامه علـم حـق را بـه ابصـار تشـبيه مى. متعلقات اشياء، متعلقاتى كه مواضع شعورند

ليل بر اينكه اين اندازه برای علم واجب كافى است، تحقـق ابصـار اسـت؛ ابصـار بـه د«: گويد مى

بصر برای هر چيزی كه  ۀاضاف. شود مجرد ظهور شىء برای بصر به شرط عدم حجاب حاصل مى

. »شـود تكثر اضافات عقلى موجب تكثر ذات واجـب نمى. برايش ظاهر است ابصار و ادراك است

)١٥٤-١٤٠، ص٢همان، ج(
١  

  مالصدرا بر سهروردینقد . 6

علـم نفـس بـه  ۀصدرا ذكر اين نكته مناسب است كه سهروردی دربارمالپيش از بيان نقد 

                                                            
فاذن الحق فى العلم هو قاعدۀ االشراق و هو ان علمه بذاته هو كونـه نـورا لذاتـه و «: عبارت او چنين است. ١

او متعلقاتها التى هى مواضـع الشـعور المسـتمر للمـدبرات ظاهرا لذاته و علمه باالشياء كونها ظاهرۀ له اما بانفسها 
و الذی يدل على ان هذا القدر كاف هو ان االبصار انما كـان بمجـرد . و ذلك اضافۀ و عدم الحجاب سلبى. العلويۀ

فاضافته الى كل ظاهر له ابصار و ادراك له و تعدد االضافات العقليـۀ . اضافۀ ظهور الشيئ للبصر مع عدم الحجاب
 . »يوجب تكثرا فى ذاته ال
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مالصـدرا ابتـدا نظـر . ذات خود به تفصيل سخن گفته، اما عبارات او در علم به غير انـدك اسـت

اين «: ندك آنگاه حاصل آن خالصه را چنين بيان مى ،كند سهروردی را به صورت خالصه نقل مى

نوری  ۀلنفسه است و علم به غير اضاف عبارات داللت دارد بر اينكه علم به ذات نزد سهروردی نور

  )٢٨٦، ص٣، ج١٩٨١شيرازی، (. »ميان دو چيز است

پذيرد و آن را موافق با مسلك  صدرا، ديدگاه سهروردی را در مورد علم نفس به ذات مىمال

  :كند به علم به غير سه اشكال وارد مىداند، اما بر ديدگاه او نسبت  خود مى

تواند اضافه باشد زيرا علم به كلـى و جزئـى، و تصـور و تصـديق  علم به غير نمى: اشكال اول

  .شود و اضافه چنين نيست منقسم مى

از . به نظر سهروردی مدرك يك شىء نور لنفسه است و نور لنفسـه عقـل اسـت: اشكال دوم

  .پس بايد هر حيوانى بالفعل عقل باشد. زئى برخوردار استسوی ديگر، هر حيوانى از ادراك ج

شوند درحالى كـه  اجسام و مقادير به نظر او به علم اشراقى و حضوری درك مى: اشكال سوم

  .شوند پذيرند، مورد ادراك واقع نمى اجسام مادی از آن جهت كه پراكنده و انقسام

  ديدگاه مالصدرا. ٧

آيد كه او در ايـن  باب ماهيت ادراك را نقد كرد، به دست مىصدرا ساير آرا در مالاز آنجاكه 

نظر خاص او در اين باب چيست؟ بيـان او در مواضـع . موضوع نظری مغاير با حكمای ديگر دارد

  :گوناگون به اين شرح است

علم تجرد از ماده نيست كه امری سلبى است و امر اضافى هم نيسـت، «: گويد در جايى مى

. »نه هر وجودی بلكه وجودی بالفعل، وجودی كه غير آميخته با نيستى اسـت بلكه وجود است اما

)٢٩٧همان، ص(
١  

علم خود مفهوم صورت مجرد برای امری نيست تا اينكه با تصـور «: گويد در جای ديگر مى

علم عبارت است از نحوه وجود . آن مفهوم برای شىء، يقين به حصول علم برای آن حاصل شود

توان بالكنه تصور كرد مگر به نفس هويت وجوديش نه با مثـال  و وجود را نمى. امر مجرد از ماده

)٢٩٤همان، ص(. »ذهنى
٢  

                                                            
العلم ليس امرا سلبيا كالتجرد عن المادۀ و ال اضافيا بل وجودا و ال كل وجود بل وجودا بالفعل ال بالقوۀ و ال . ١

 . كل وجود بالفعل بل وجودا خالصًا غير مشوب بالعدم
لمفهـوم لشـيئ جزمنـا العلم ليس عبارۀ عن نفس مفهوم الصورۀ المجردۀ المر حتى يكون اذا تصورنا ذلـك ا. ٢

بحصول العلم له بل العلم عبارۀ عن نحو وجود امر مجرد عن المادۀ و الوجود مما اليمكن تصوره بالكنه اال بنفس 
 . هويته الموجودۀ ال بمثال ذهنى له
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بلكـه علـم . حق اين است كه علم، وجود شىء بالفعل برای شىء است«: گويد مى همچنين

اگر وجود لغيره باشـد علـم هـم . وجود مجرد از ماده است چه وجود لنفسه باشد و چه وجود لغيره

همـان، (. »وجود است ۀعلم مانند اضاف ۀاضاف. ه است و اگر وجود لغيره نباشد علم لنفسه استلغير

)٣٥٤ص
١  

با براهين يقينى دانستى كه علم عبارت است از هر وجود صـوری مجـرد از «: گويد نيز مى 

)٣٤٥همان، ص(. »ماده
٢  

ف نفسـانى گويند علـم كيـ مقصود مالصدرا چيست؟ علم وجود است يعنى چه؟ آنها كه مى

داننـد كـه مـاهيتش  دانند؟ روشن است كه آنها نيز علم را وجودی مى است مگر علم را وجود نمى

آنها اين تعريـف را بـرای . دانند كه هنگام وجود لغيره است علم را ماهيتى مى. كيف نفسانى است

  .اند ماهيت ذهنى ذكر نكرده

لكن هسـتى آن مشـوب و  جسم بما هو جسم موجود است«: توضيح نظر صدرا چنين است

كه جسم مركب از اجزاء فراوان است و هر جزئى از جسم بـا  آميخته با نيستى است، به اين دليل

به عـالوه، وجـود عـين وحـدت . و قابل حمل بر يكديگر نيستند. اجزاء ديگر و با كل مغاير است

پـس وجـودی ضـعيف و . است و جسم به لحاظ داشتن اجزاء فراوان از وحدت برخـوردار نيسـت

  .آميخته با عدم و نيستى دارد

و . ه و لذاته موجود نيستتمامدی ضعيف و آميخته با عدم دارد بو جسم وجواز آنجا كه ماده 

از اين رو علم به جسم و لواحـق آن . شود تمامه و لذاته موجود نيست مورد ادراك واقع نمىآنچه ب

  .»شود حاصل نمى

بيان را تغيير داده و مدَرك نبـودن جسـم و اعـراض و لواحـق آن را مسـتند  صدرا در ادامه

اسـت و نهايـات ) سطح، خط و نقطه(به اينكه تنها آنچه از جسم مشهود است نهايات آن كند  مى

خـارج از  گيرد نه به آنچـه شىء خارج از حقيقت و ذات شىء است و علم به ذوات اشياء تعلق مى

  )٢٩٨-٢٩٧همان، ص(. حقيقت است

اجزاء از در جواهر جسمانى «: محمدحسين طباطبايى نظر صدرا را چنين تلخيص كرده است

عـدم آنهـا نهفتـه اسـت و اجـزاء بـرای  ۀبنابراين در وجود جواهر جسمانى قـو. اند يكديگر پنهان

                                                            
الحق كما سبق ان العلم عبارۀ عن وجود شيئ بالفعل لشىء بل نقول العلم هو الوجـود لشـىء المجـرد عـن . ١

فان كان لغيره كان علما لغيره و ان لم يكـن لغيـره كـان علمـا . سواء كان ذلك الوجود لنفسه او لشىء آخرالماده 
 .  ...لنفسه و هذه االضافۀ كاضافۀ الوجود 

 . فقد علمت بالبرهان القاطع الساطع ان العلم هو كل وجود صوری مجرد عن الماده. ٢
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يكديگر و برای مجموع حضور تام ندارند و شرط ادراك اين است كـه مـدِرك بـه تمـام مـدَرك 

  )، در حاشيه٢٩٧همان، ص(. »شود صورت مادی صورت علمى واقع نمى بنابراين،. برسد

جسم . است كه برای نگارنده، نظر مالصدرا در ماهيت مطلق ادراك مبهم استحقيقت اين 

اگر مقصود اين است كه مـدرك . شود يعنى چه؟ مدرك بودن جسم بديهى است مدرك واقع نمى

. آيـد گويد شىء خـارجى بـه ذهـن مى كسى نمى. گويد سينا هم غير از اين نمى بالذات نيست، ابن

سـينا و  ماهيت است يا ماهيت دارد؟ ابن ود است درست است اما بىگويد علم از سنخ وج اينكه مى

شـود،  گويـد جـزء نفـس مى مالصـدرا مى. گويند ماهيت دارد و از اعراض است ديگر حكيمان مى

پذيريم كه علـم موجـودی مجـرد اسـت  بنابراين از مالصدرا مى. كند يعنى وجود جوهری پيدا مى

سـلب «رد است آن هـم مجـرد اسـت، امـا عبـارت شود و چون نفس مج چون با نفس متحد مى

علـم عـين «و نيز ايـن جملـه . و امثال اين تعبيرات مفهوم نيست» غواشى و مدرك نبودن جسم

  .برای ما مبهم است» وحدت است و جسم وحدت ندارد

  انواع ادراك. ٨

يح آن ادراك حسى، خيالى، وهمى و عقلى كـه توضـ: اند از سينا عبارت انواع ادراك در نظر ابن

وی ادراك وهمـى را در . حسى، خيالى و عقلـى: داند سهروردی ادراك را سه نوع مى ١.خواهد آمد

او . حسـى، خيـالى و عقلـى:دانـد مالصدرا ادراك را سه نـوع مى. ادراك خيالى مندرج كرده است

يـالى ادراك خ: داند طباطبايى ادراك را دو نوع مى. داند ادراك وهمى را در ادراك عقلى مندرج مى

وی ادراك حسى و خيالى را يك نوع دانسته و ادراك وهمى را در ادراك عقلـى منـدرج . و عقلى

  .داند مى

  ادراك حّسى. ٩

ادراك حسـى چيسـت؟ چـه تعريفـى از ادراك  ۀسينا، سهروردی و مالصدرا دربار ديدگاه ابن

  گويند؟ تجرد يا ماديت آن چه مى ۀحسى دارند؟ و دربار

ن سه حكيم يادآوری اين نكته الزم است كه بحث ما يـك بحـث كلـى پيش از بيان آراء اي

  .است و بحث از تك تك ادراكات جزئى بيرون از موضوع است

                                                            
 . داند دانسته و ادراك وهمى را در ادراك عقلى داخل مى ادراك را سه نوع اشاراتسينا در  البته ابن. ١
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  سينا در ادراك حسى ديدگاه ابن .1.9
سينا عبارت است از اخذ و دريافت صورت شىء  ادراك حسى از منظر ابن :معنای ادراك حسى

و از آنجا كه تجريد از اصل . شود ء جميع عوارض حاصل مىمادی كه با تجريد از اصل ماده و بقا

. شـود ماده است نه عوارض، با غايب شدن شىء مدَرك از مقابل حس، اين ادراك هم باطـل مى

تجريد از اصل . ٢برقراری ارتباط مستقيم با شىء مدَرك؛ . ١: بنابراين، ادراك حسى دو شرط دارد

  ١)323-322، ص2، ج1403؛ همو، 81، ص1375سينا،  ابن(. ماده و بقاء جميع عوارض

نصيرالدين طوسى، جزئيت مدَرك را نيز اضافه كرده، لكن شرط اول، يعنى برقراری ارتبـاط 

  .كند نياز مى مستقيم را از آن بى

مادی بودن ادراك حسى به اين معنى است كه صورت ادراكى در يكـى  :ماديت ادراك حسى

 ۀهای ماده را دارا باشد؛ قابـل اشـار ای كه خواص و ويژگى شود به گونه از قوای نفس، منطبع مى

در مقابل، اگـر ذات نفـس، . حسى باشد، انقسام بپذيرد، و با زوال آن قوه، صورت هم از بين برود

ای منطبـع نباشـد، ادراك مجـرد  بدون قوی و آالت، صورتى را داشته باشد، يعنى صورت در قـوه

واسـطه و بـدون  توانـد بى نظر كسانى كه معتقدنـد نفـس مىسينا در رد  ابن ،بر اين اساس. است

لـزوم واسـطه و آالت، در  ۀادلـ. كند استفاده از آالت، محسوسات را ادراك كند چند دليل ذكر مى

سينا از واسطه، اموری مانند هوا و نور است  منظور ابن. مادی بودن اين نوع ادراك است ۀواقع، ادل

  .كه با آالت متفاوت است

اگر نفس بالذات و بدون استفاده از آالت محسوسات را ادراك كند، آفـرينش آالت : ولدليل ا

  .ثمر خواهد بود و آالت در وجود معطل خواهند بود لغو و بى

نفس جسم و جسمانى نيست و وضع ندارد، اگر نفس بتواند محسوسـات را بـدون  :دليل دوم

د او يكسان باشند و قرب و بعـد نقشـى استفاده از آالت درك كند، الزم است تمام محسوسات نز

در ادراك نداشته باشد و در نتيجه يا بايد نفس، تمام محسوسات را ادراك كند و يا هـيچ يـك را 

پس قول به ادراك محسوسـات . آيد غيبت محسوس به ادراك آسيب نزند ادراك نكند و الزم مى

  .بدون استفاده از آالت ناممكن است

 ۀشود و نزديكى بـيش از انـداز ديدن، بدون هوا و نور حاصل نمىمعلوم است كه  :دليل سوم

های وارد بـر سـاير آالت  بينايى به جسم، مانع ديدن و نيز بستن گوش مانع شنيدن و آسـيب ۀقو

   )89و  88، ص 1375همو، (. مانع احساس است
ه و قـوی و مواضـع آن سـخن گفتـ ۀبه تفصيل دربار اشاراتو  شفاسينا در  ابن :دليل چهارم

كند  اين مباحث اثبات مى. ظاهری و باطنى در كجای بدن قرار دارند ۀبيان كرده كه قوای پنج گان

                                                            
فاالحساس ادراك الشىء الموجود فى المـادۀ الحاضـرۀ عنـد المـدرك «: عبارت خواجه در شرح چنين است. ١

 .»على هيئات مخصوصه به محسوسه من االين و المتى و الوضع و الكيف و الكم و غير ذلك
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  .پس ادراك حسى مادی است. كه صورت محسوسات در مواضعى خاص از بدن قرار دارد

سـينا  اعتقاد به وجود قوی و واسطه شدن آالت، دليل بـر ايـن نيسـت كـه ابن: يك نكته

سينا در ادراكات جزئـى و  چنين نيست كه به نظر ابن. داند نه نفس آالت مى مدِرك را خود قوی و

سينا با اشـكال مواجـه اسـت؛  از اين رو برداشت فخررازی از عبارات ابن. حسى نفس بيگانه باشد

. ١: دهد سينا نسبت مى كند و قول دوم را به ابن فخر رازی معتقدان به وحدت نفس را دو قسم مى

قول آنهايى . ٢دهد؛  گويند نفس خودش تمام افعال را از طريق آالت انجام مى قول كسانى كه مى

رازي،  فخر(. دهد ای انجام مى گويند نفس مبدأ وجود قوای فراوان است و هر قوه فعل ويژه كه مى
  ) 405، ص2، ج1411

لـت دانند، نفس را فقط ع سينا كه قوا را مبدأ افعال مى به نظر فخر رازی حكيمانى چون ابن

نصيرالدين طوسى برداشت  ۀدانند كه نقشى در ادراك و تحريك ندارد، در حالى كه به گفت قوا مى

حكمـا  ۀبسياری از ناظران در فلسفه، از اين جمل«: گويد فخر رازی، با واقع مطابقت ندارد؛ وی مى

اند  هميدهچنين ف" كند نفس محسوسات جزئى را با آلت و معقوالت را بالذات درك مى"اند  كه گفته

هـا و  اعتراض. انـد از اين جهت به حكما نسـبت نـاروا داده. كه مدِرك جزئيات آلت است نه نفس

  )314، ص2، ج1403سينا،  ابن(. »های اين معترضان، بر فهم خود وارد است نه بر بيان حكما نسبت
كـه دانـد ايـن اسـت  سينا، مدرك در جزئيـات را نيـز نفـس مى از جمله شواهد بر اينكه ابن

آيد كه در عمـل ديـدن  اگر نفس در ادراك اشياء به واسطه، نياز نداشته باشد، الزم مى«: گويد مى

آيد كه نزديك كردن مبَصر به ديده، مانع ديدن نشود،  نياز از نور و جسم شفاف باشد و الزم مى بى

 .»گيری نكند و آسيب ديدن آالت بـه احسـاس آسـيب نرسـاند بستن گوش از شنيدن صوت جلو

  )89و  88، ص1375همو، (
كند، اما  نفس، اشياء محسوس و متخيل را از طريق آالت ادراك مى«: گويد مى تعليقاتنيز در 

  )80، ص1392همو، (. »كند اشياء مجرد و كليات را به ذات خود ادراك مى
كند، مدِرك بودن نفس  گونه كه مادی بودن ادراك حسى را بيان مى اين قبيل عبارات همان

  .كند يز اثبات مىرا ن

  ديدگاه سهروردی در ادراك حسى. 2.9
نظر سهروردی كه عاری از غموض هم نيسـت، ايـن اسـت كـه ادراك حسـى يعنـى  ۀچكيد

شود؛ پس از آنكه شىء  اشياء جزئى، به اشراق و تابش نفس بر شىء محسوس حاصل مى ۀمشاهد

نفس با اشراق و حضـور آن را  محسوس در برابر ديده و عضو باصر قرار گرفت و موانع مرتفع شد

شود و نفس با علم حضوری آن را درك  يابد؛ يعنى شىء خارجى خودش پيش نفس حاضر مى مى
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  ١)124، ص2و ج 485، ص1، ج1396سهروردي، (. كند مى

  ديدگاه مالصدرا. 3.9
ديدگاه مالصدرا با ديدگاه حكمای پيشين در باب ادراك متفاوت است و در اين باب نظـری 

اند، حقيقت ادراك  به نظر مالصدرا آنچه حكمای پيشين در مورد ادراك حسى گفته. ی داردابتكار

مالصدرا معتقد است ادراك حسـى، آفـرينش و ابـداع . نيست بلكه از مقدمات ادراك حسى است

ايـن اجمـال نظـر مالصدراسـت كـه تفصـيل آن در  .صورتى مشابه با صورت شىء خارجى است

  :شود ع مىعناوين زير مورد بحث واق

مدَرك بالذات و حقيقى شىء خارجى نيست، بلكه صورت حاضر : مدَرك بالذات و بالعرض

مالصـدرا در مبحـث . كننده است مدَرك بالعرض اسـت آنچه بيرون از ذات ادراك. در ذهن است

ها، هيئات و َاشكاِل قائم به مواد خارجى مبَصر  به نظر ما، اين رنگ«: گويد مى اسفارعقل و عاقل 

گونه حضوری ندارند و چيزی كه حضور ندارد  بالذات نيستند، زيرا اجسام مادی و اعراض آنها هيچ

مدركه حاضر است مماثل با مدَرك عنـد  ۀآنچه در قو. مدركه حاضر باشد ۀتواند نزد قو چگونه مى

های  الناس است؛ نسبت الوان خارجى به مبصراِت بالفعل مانند نسبت ماهيات خارجى بـه صـورت

  )463-462، ص3، ج1380، شيرازي(. »قلى آنهاستع

پـيش از مالصـدرا . مطلب باال مورد قبول اهل نظر است و اختصـاص بـه مالصـدرا نـدارد

اما تشـبيه بـرای مـا روشـن  ٢)91، ص1375سينا،  ابن(. اند سينا آن را مطرح كرده حكمايى چون ابن

انـد  با اينكه الوان از مصاديق ماهيات نيست؛ چرا مالصدرا الوان را به ماهيات خارجى تشبيه كرده

  .نه مانند ماهيات

های ذهنـى چـه  ابداع و خلق صـورت ۀسبب رو آوردن مالصدرا به نظري: قول به ابداع ۀانگيز

آيد كه علت اصـلى بـرای انتخـاب ايـن نظريـه ورود  بوده است؟ از عبارات مالصدرا به دست مى

های طرح شده در باب وجود ذهنى و علـم،  ا اشكالبه نظر مالصدر. اشكال بر آراء پيشينيان است

                                                            
عند ما تری مشاهدۀ و المشاهده ليست بصورۀ كليۀ بل المشـاهدۀ بصـورۀ  فاالدراك ليس اال بالتفات النفس. ١

و من لم يلتزم بانطباع الشـبح و ال بخـروج  -جزئيۀ فال بد و ان يكون للنفس علم اشراقى حضوری ليس بصوره 
فس ال اشعاع فانه يلزمه ان يعترف بان االبصار مجرد مقابلۀ المستنير للعضو الباصر فيقع بـه اشـراق حضـوری للـن

فليس االبصار اال بمقابلۀ المسـتنير  -فاذن على جميع التقديرات، يجب االلتزام بعلم اشراقى حضوری للنفس. غير
 . للعين السليمه ال غير

و المحسوس بالحقيقه القريب هو ما يتصور به الحاس من صـورۀ المحسـوس «: سينا چنين است عبارت ابن. ٢
  .» الجسم المحسوسفيكون الحاس من وجٍه ما يحس ذاته ال
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  .های ذهنى توسط نفس، قابل حل نيست ابداع و خلق صورت ۀبدون نظري

دهد و پس  خود سوق مى ۀزمام بحث را به نظريهای وجود ذهنى،  صدرا در بحث اشكالمال

وجـود ذهنـى های وارد بـر  دارد كه با انتخـاب ايـن نظريـه، اشـكال خود اظهار مى ۀاز بيان نظري

  :اند از ها واردند عبارت حلول صورت ۀها كه بر نظري اين اشكال. كن خواهند شد ريشه

  .عرض و كيف شدن جوهر. ١

  .های جوهری ماده بودن نفس برای صورت. ٢

 ؛ ماننـد حـرارت، بـرودت، زوجيـترا نـدارداتصاف نفس به اوصافى كه نفس آن اوصاف . ٣

  .فرديت و امثال آن

. رود ها از بـين مـى اين اشـكال ۀهای ذهنى توسط نفس، هم و خلق صورت با پذيرش ابداع

   )287، ص1، ج1981شيرازي، (

ديگر در باب احساس را بـا اشـكال  ۀنيز مالصدرا در مبحث اتحاد عاقل و معقول، سه نظري

احساس «: سينا را يك نظر عامى به حساب آورده و در رّد آن گفته است ابن ۀبيند؛ نظري مواجه مى

اند احسـاس، تجريـدكردن صـورت  آنهـا پنداشـته. اند نيسـت  گونه كه حكمای عامى پنداشـته آن

های منطبع در مـاده بـا  محسوس، از ماده و عوارِض مقارن با آن است در حالى كه انتقال صورت

ه ناممكن است احسـاس «: سهروردی گفته اسـت ۀو در رد نظري. »هويات خود از ماّده به غير ماّدْ

 ۀوضعى ميان اجسام، ادراك نيسـت و اضـاف ۀهای مادی نيست؛ زيرا اضاف فس به صورتن ۀاضاف

  )317-316، ص3همان، ج(. »علم نسبت به اشياء ِ دارای وضع مادی، متصور نيست
مالصدرا، بر اساس اين اعتقاد كه ساير آرا توان حّل مشكالت وجود ذهنـى را ندارنـد و تنهـا  

استنار دل بـه نـور خـدا و  ۀد، رسيدن به امثال اين نظريه را نشاناوست كه اين توان را دار ۀنظري

  ١)287، ص1همان، ج(. داند ای از علوم ملكوتيين مى چشيدن قطره

و در  كرده و ديگر آثارش نظر خود را طرح اسفار صدرا در مواضع گوناگونِ  :صدرا ۀتبيين نظري

طبيعيـون، رياضـيون و  ۀگان سـهدر بيـان كيفيـت ابصـار ابتـدا مـذاهب . اثبات آن كوشيده اسـت

حق نزد ما غير از اين « :كند كند و در پايان نظر خود را چنين بيان مى سهروردی را نقل و نقد مى

خارجى و در عين حال مماثل بـا آن  ۀسه نظر است، حق اين است كه ابصار صورتى مجرد از ماد

نسبت نفس . س قائم استگردد و نزد نفس حاضر و به نف اين صورت توسط نفس خلق مى. است

                                                            
نعم من استنار قلبه بنور اّهللاٰ و ذاق شيئا من علوم ملكوتيين يمكنه ان يذهب الى ما ذهبنا اليه حسبما لّوحنـا . ١

ان النفس بالقياس الى مدركاتها الحسيه و الخياليۀ اشبه بالفاعل المبدع منها بالمحل القابـل . اليه فى صدر البحث
ت الواردۀ على الوجود الذهنى التى مبناها على ان النفس محل للمدركات و ان القيام و به يندفع كثير من االشكاال
  . بالشىء عبارۀ عن الحلول به
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دليـل بـر مـدعا . با اين صورت نسبت قابل با مقبول نيست بلكه نسبت فاعل با فعل خـود اسـت

واهب صورت  حسى، در تمام ادراكات، چه حسى و چه غير. همان دليل اتحاد عاقل و معقول است

ت امـا كند و در واقع، آن صورت است كه حاس و محسوس بالفعل اسـ ادراكى ديگری افاضه مى

  )181-179، ص8همان، ج(. »صورت ادراكى است ۀصورت منطبع در ماده از معّدات برای افاض
حال كه ادراك محسوسات، انشاء و آفرينش نفس است و نفس موجودی مجرد است و توان 

های ادراكى را دارد، پس قرب و بعد آالت ادراكى نسبت به مـواد خـارجى و مـدرك  ايجاد صورت

  ت؟بالعرض برای چيس

خارجى و كيفيت قرار گرفتن آن در برابـر آلـت ابصـار، مخصـص  ۀماد«: گويد مالصدرا مى 

كنـد تـا  خارجى زمينه را فراهم مى ۀنفس است، يعنى وضع خاص آلت ابصار نسبت به ماد ۀافاض

اين صورت آفريده شده درست ماننـد صـورت . خارجى بيافريند ۀنفس، صورتى مماثل صورت ماد

تفاوت آنها تنها در اشتراط حضـور مـاده و عـدم . و عوارض و لواحق آن، مبرا استخيالى، از ماده 

  )74، ص9همان، ج(. »اشتراط است
آيد، به نظر مالصدرا، صورت آفريده شده، عالوه بر اينكـه از  كه از عبارت به دست مى چنان

سـينا كـه  نخارجى مجرد است، از عوارض و لواحق ماده نيز بركنار اسـت، بـرخالف نظـر اب ۀماد

  .داند نه از عوارض و غواشى صورت حسى را تنها از ماده مجرد مى

بـاری  ۀهای ادراكـى را بـه رابطـ نفس با صورت ۀوجود ذهنى، رابط ۀنيز مالصدرا در مقدم

انـد  كند؛ موجودات اين عالم به ذات بـاری قائم های موجودات اين عالم تشبيه مى تعالى با صورت

از آنجا كه نفس انسانى در ذات و فعل مثال باری تعالى است نه مثل . ستولى قيام آنها حلولى ني

همـو،  (. های اشياء مجـرد و مـادی را دارد ای آفريده كه توان ايجاد صورت او، خداوند او را به گونه
  )265-264، ص1، ج1961

بيان شد تجرد مدركات حسى نـزد مالصـدرا معلـوم  از آنچه تاكنون :تجرد مدركات حسى

علوم حسى و خيالى نزد مـا «: گويد كند و مى ر عين حال مالصدرا بر اين مطلب تصريح مىد. شد

جواهر حسى و . در آلت تخيل و حس نيست، بلكه آن آالت مانند آئينه مظاهرند نه محل و موضع

و همه جواهر و اعـراض بـه . اند خيالى از مواد مجردند و اعراض حسى و خيالى به آن جواهر قائم

  .»اند مانند قيام ممكنات به باری تعالى نفس قائم

ای دارد كه بـه نظـر مـا،  شفا ضمن تبيين نظر خود، جمله االهياتصدرا در تعليقات خود بر 

حاصـلش ايـن اسـت كـه مـواد جسـمانى . برهانى نيرومند بر تجرد ادراكات حسى و خيالى است

جسـمانى  ۀمـاد ،بنابراين. ندپذير نيست پيوسته در حال تحول و استحاله است، ولى مدركات تحول

  )305، ص3همان، ج(. محل مدركات نيست
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  دو نكته

گونه كه نقل كرديم مالصدرا در بعضى مواضع، نظر خودش را در مقابل نظر  همان :اول ۀنكت

و سـهروردی ) قائلين به خـروج شـعاع(و رياضيون ) قائلين به انطباع صورت در جليديه(طبيعيون 

 ۀمحمدحسين طباطبايى در حاشـي. نها نظر خود را بيان و اثبات كرده استقرار داده و پس از رّد آ

دارد كه الزم است ميان مباحث فلسفى و طبيعى تفكيـك  پذيرد و اظهار مى اين نظر را نمى اسفار

شود اين است كه مدَرك صورت مجرد از ماده است و مدِرك نفس  آنچه در فلسفه اثبات مى. شود

شود، كيفيت رابطه ميان قـوای منطبـع در  طبيعى مورد بحث واقع مى مجرد است و آنچه در علم

بنابراين، پس از اثبات تجرد صورت مدَرك، بحث انطباع و خروج شعاع . خارجى است ۀبدن با ماد

  )183و  181، ص8، ج1981همو، (. به قوت خود باقى است
  .كند ذكر مىمطالبى سودمند  اصول فلسفهسوم  ۀمطهری نيز در پاورقى مقال

لكـن در . نفـس اسـت ۀصريح عبارات مالصدرا اين است كه مدَرك حسى آفريد :دوم ۀنكت

به ظـاهر ميـان ايـن دو . كند ها را افاضه مى واهب، اين صورت«: گويد الی عبارات گاهى مى به ال

واهـب  ۀواهب نيست و اگر افاض ۀنفس است، افاض ۀتعبير سازگاری وجود ندارد؛ اگر مدَرك آفريد

نفـس  ۀمدَرك آفريد. ١ميان اين دو جمله چگونه سازش بر قرار كنيم؟ . نفس نيست ۀفريداست آ

بلكـه  ،های عقلى نيست صورت ۀواهب بر نفس است؟ البته بحث در افاض ۀمدَرك افاض. ٢. است

  ١)317، ص3همان، ج(. های محسوس است در صورت

گوييم واهب همان نفس نخست اينكه ب: فوق به دو گونه متصور است ۀسازش ميان دو جمل

  .دوم اينكه بگوييم فاعليت در طول است. است نه موجود مجرد ديگر

  فهرست منابع

گيـل بـا  ، مؤسسـۀ مطالعـات اسـالمى دانشـگاه مكالمعاد و المبدأ، ١٣٦٣سينا،  ابن .١

  . همكاری دانشگاه تهران

  .نشر مرتضوی ،النجات، ١٣٦٤، ––––––– .٢

زادۀ آملـى،  ، بـا تحقيـق حسـن حسـن، النفس من كتاب الشفا١٣٧٥، ––––––– .٣

  .مكتب االعالم االسالمى

  .، با مقدمۀ ابراهيم مدكورالشفاء االالهيات، ١٣٨٠ ،––––––– .٤

                                                            
بل االحساس انما يحصل بان يفيض من الواهب صورۀ نوريۀ ادراكيۀ يحصـل بهـا االدراك و الشـعور فهـى . ١

محسوس اال بالقوه و اما وجود صورۀ فـى مـادۀ  الحاسۀ بالفعل و المحسوسۀ بالفعل و اما قبل ذلك فال حاس و ال
 . مخصوصۀ فهى من المعدات لفيضان تلك الصوره التى هى المحسوسه و الحاسۀ بالفعل
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  .، با تحقيق و مقدمۀ عبدالرحمن بدوی، مصرالتعليقات، ١٣٩٢، ––––––– .٥

، با شرح نصيرالدين طوسى، دفتـر نشـر االشارات و التنبيهات، ١٤٠٣، ––––––– .٦

  .كتاب

 المباحـث المشـرقيه فـى علـم االالهيـات و الطبيعيـات،، ١٤١١فخرالدين،  الرازی، .٧

  .انتشارات بيدار

، بـا تصـحيح و مقدمـه مجموعـه مصـنفات، ١٣٩٦سهروردی، شهاب الدين يحيى،  .٨

  .٢و  ١هنری كربن، ج

لـدين  ا جالل ، با مقدمه و تصـحيح سـيّدالمبدأ و المعاد، ١٣٥٤شيرازی، صدرالدين،  .٩

  .انجمن شاهنشاهى فلسفه ايرانانتشارات  آشتيانى،

خواجوی، مؤسسۀ مطالعات  ۀبا تصحيح و مقدم مفاتيح الغيب،، ١٣٦٣، ––––––– .١٠

  . و تحقيقات فرهنگى

، بيـروت، دار ةاالربعـ ةالمتعاليـه فـى االسـفار العقليـ ةالحكم، ١٩٨١، ––––––– .١١

  .٩، ٨، ٧، ٣، ٢، ١االحياء االتراث العربى، ج

  .، انتشارات بيداراالهيات شفاتعليقات بر تا،  ، بى––––––– .١٢

 
 


