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بررسی تطبیقی قیام صورتهای ادراکی
به قوۀ مدرکه در نظر ابنسینا و مالصدرا

تاريخ دريافت49/1/21 :

تاريخ تأييد49/2/12 :

رضا قاسمیان

در خصوص نحوۀ ارتباط قوۀ مدرکه با صورتهای ادراکی حسیی خایا ی
د دیدگاه در فلسفۀ اسالمی جود دارد :ابنسانا دیگر مشائان قایل بیه حلیو
این صورتها در فضای قوۀ ادراکی است صدرا متأ هان هم قاییل بیه صید ر
آنها از مرتبهای از مراتب نفس هم قایل به حلو آنها در مرتبیهای دیگیر از
[نفس] میباشد .براساس نظر مشاء ،نفس هنگام ادراک تنها اتصیا ررییی بیه
صور پایدا مییکنید اسیتمما آ اسیتمما ررییی اسیت .بنیابراین ،تفیا ت
انسا های کامل با ناقص تفا تی رریی است .یی در دییدگاه صیدرا متأ هان،
نفس با اتحاد خود با ایین صیور ترکایب اتحیادی تشیمال مییدهید حرکتیی
جوهری دارد .تفا ت انسا ها در این دیدگاه تفا تی جوهری اسیت .یقیانآ ریِ
ادراک حصو ی در نظر مالصدرا باش از ابنسانا است ،زیرا در قایام صید ری،
شدت حصو فعل برای فارل باش از حصو مقبو برای قابل است.
* دکترای فلسفۀ اسالمی دانشگاه باقرالعلوم

.

*
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واژگان کلیدی :قاام صد ری ،قاام حلو ی ،اتصا

رریی ،اتحاد جوهری ،قوۀ

مدرکه.
مقدمه

نظریۀ انطباع که بر حلو رریی صورتهای ادراکی به قوۀ مدرکه تأکاد می-
کند سابقهای دیرینه دارد ،تا آنجا که تمام فالسوفا مشاء از آ پار ی کیردهانید.
ابنسانا ،یمی از بزرگترین مدافعا این نظریه ،در بسااری از آثیار خیود از ایین
نظریه سخن رانده است .ی در آخرین اثیر خیود :کتیا

اشیارات ،ادراک را بیه

حصو حقاقت شیء تمثل آ در نزد مدرک تعریف کیرده اسیت کیه میراد از
تمثل نزد قوه مدرکه هما «نظریۀ قاام حلو ی» اتصا

رریی نفس به حقاقت

مذکور است( .ابنسینا ،5731 ،ج )703 :2منظور از حقاقت متمثل صیورتی اسیت
که در قوۀ مدرکه منطبع میگردد( .همو)525 :5517 ،

شاخ اشراق ،با حضوری دانستن رلم به غایر ،نظرییۀ انطبیاع قایام ررییی
صورتهای ادراکی به قوۀ مدرکه را منمر مییشیود (سهروردی ،5731 ،،ج)571 :2

صدرا متأ هان ،با جودی دانستن رلم ،آ را از مدار ماهات خیار مییکنید
ر یمرد جدیدی در پاش میگارد .از نظر ی ،نفسْ فارلی است که خود به خلق
صورت در ادراکهای حسی خاا ی اقدام میکند .پس ،نفیسْ تنهیا قبیو کننیدۀ
صورت ادراکی ناست( .صددالدین شیواز)121 :5730،،

آنچه در این نوشتار به آ پرداخته میشود مقایسهای است بان قاام صد ری
صورتهای ذهنی به نفس  -که مالصدرا دیگر اصحا

حممت متعا ایه از آ

طرفداری میکنند  -قاام حلو ی آنها  -که نظریۀ مقبو شاخا یرئاس پایر ا
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مشائی ی میباشد ،تا نقاط اشتراک افتراق این د حمام در این مسئله ر شین
شود به پاامد آرای آ د پرداخته گردد.
نحوۀ قیام صورتهای ادراکی به نفس

نفس انسا  - ،بهرنوا موجودی مجرد که دارای نوری ابستگی به مادۀ بدنی
است به اسیطۀ آ  ،افعیا ادراکیی تحریمیی خیویش را انجیام مییدهید
استمما مییابد  -بد

تردید ،دارای د نیوع ارتبیاط بیا خیار میادی اسیت:

ارتباطی که مبتنی بر جنبههای فعلی نفس است ارتباطی که مبتنی بر جنبیههیای
قبو ی انفعا ی آ است .به باا دیگر ،نفس یا نسبت به خار محیرک اسیت
قوای تحریمی خود را به خدمت میگارد ،که در این صورت ،ارتباط ا با خار
از ساستم فعل است ،یا از خار تأثر میپذیرد به سالۀ همان ارتباط استمما
مییابد ،که چنان ارتباطی ادراک فعل ادراکی است.
آنگاه که نفس با خار مادی ارتباط ادراکی پادا میکند موفیق بیه شیناخت
اشااء مادی میگردد ،اثری از آنها در فضای نفس قرار میگارد که شیاخ از آ بیه
«حقاقت متمثل» تعبار میکند .منظور از حقاقت متمثل هر چازی است که بتوانید
به نحو تام حاکی از شیء خارجی باشد ،بیهگونیه ای کیه بیان حیاکی محمیی
رابطهای یر ری برقرار باشد ،در اقع ،حاکی خیاص فقیا از محمیی خیاص
خود حمایت کند .بر این اساس ،حمما رمدتاً از این حقاقت متمثل به «ماهات»
یا «صورت» تعبار کردهاند.
در رمییل ،ادراک اییین صییورت ارد قییوۀ ادراکییی میییشییود در آ منطبییع
میگردد ،که ا بته این انطباع خود مسبوق به فرایندی است که بعیداً میورد اشیاره
قرار خواهد گرفت.
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آنچه که در اینجا مهم است بررسی رابطهای است که صورتهای ادراکیی بیا
قوۀ مدرکه دارند .آیا این صور صادر از نفس اسیت نفیسْ فاریل آنهاسیت ییا
نفس ،بهرنوا حقاقتی منفعل ،هاچگونه نقش فارلیای در فراینید ادراک نیدارد
فقا قابل این صور میباشد ،یعنی بان نفس این صور رابطه از نوع رابطۀ قابیل
با مقبو خود است[ .به باا دیگر ،نفس در اینجا قابلی اسیت کیه صیورتهیای
ادراکی را همانند هر قابل دیگری قبو میی کنید]؛ بیه ربیارتی دیگیر ،آییا قایام
صورتهای ادراکی به نفس قاامی صد ری است یا آنهیا قایام حلیو ی بیه نفیس
دارند در فرض قاام حلو ی ،آیا این صورتهای ادراکیی از مقو یۀ اریراضانید
حا در جوهر نفس میباشند یا اینمه نفس رابطهای اتحادی از سنخ رابطۀ ماده
با صورت دارد ،یعنی هما طور که مادۀ خارجی با صورت خود متحد میشیود
ترکابی اتحادی را تشمال میدهند ،نفس ناز با صیورت فیوق متحید مییشیود
ترکابشا ترکاب اتحادی است.
ا بته ،الزم به ذکر است که مالصدرا ،در ران حا ی که قاام صد ری را بیرای
نفس حاصل میداند ،نوری قاام حلو ی را ناز برای نفس در برخی مراتیب ادراک
ثابت میداند ،که از آ به ترکاب اتحادی یاد میکند.
تعریف قیام صدوری و حلولی

در نظر حممای اسالمی ،قاام یک شیء به شیء دیگر به د نحو متصور است:
الف .قیام حلولی :مراد از حلو «موجود بود شائی در شیء دیگیر (محیل)
است ،به گونهای که بد

آ (محل) موجود نباشد اما نه به این معنا که جیزء آ
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باشد( ».ابنسینا ،5101 ،ج 1.)23 :5چو بعضی اجزاء شییء هیم بید

کیل خیود

محا است که موجود باشند ،مانند ماده که همواره در ظل جسیم بیه دنبیا آ
موجود است اما [با این جود] حا ّ در جسم ناست بلمه فقیا جیزء آ اسیت.
بنابراین ،منظور از قاام حلو ی این است که شائی مویوع ییا محیل بیرای امیری
باشد که آ را صورت یا ررض میگویام .از این قاام بیه «قایام فایه» هیم تعبایر
میکنند( .مددس زنوز)233 :5735 ،،

قاام حلو ی خود به د گونه تحقق پادا مییابد:
 اینمه در آ بان قابل مقبیو احتایا متقابیل طرفانیی جیود دارد ،بیهگونهای که هاچ کدام به تنهایی بد

حاظ طر

دیگر نمیتوانید جیود پایدا

کند ،مانند رابطۀ بان ماده صورت مادی که هم ماده در قوام خود به صیورت
هم صورت در تشخص خود به ماده محتیا اسیت هاچمیدام بید

دیگیری

نمیتوانند باس هستی بر تن کنند .در این قسم ،بیه قابیل «محیل» ،بیه مقبیو
«حا ّ » گفته میشود.
 اینمه قابل از مقبو خود بینااز است در فیرض نبیود آ نایز مییتوانیدموجود باشد ،نظار قاام ررض به مویوع ،که حاجیت ییکطرفیه اسیت فقیا

 . 9این تعریفی است که حمما آ را بر ررض منطبق میداننید ،امیا مییتیوا آ را در میورد
صورت مادی هم صادق دانست ،چو این صورت هم در شیء دیگری (ماده) موجود اسیت
هم بد

جود ماده  -طبق نظر ابنسانا صدرا متأ هان – نمیتواند موجود باشد .ا بته ،در

نظر شاخ اشراق که منمر حلو صورت جسماه در ماده بلمه منمیر هایوال مییباشید ،تفیا ت
صورت با ررض در نوع رابطه با محل مویوع است.
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ررض در جود خود به مویوع احتاا دارد یی موییوع از ریرض مسیتینی
است( .آشتیانی)233 :5737 ،

ب .قیام صدوری :مراد از قاام صد ری قاامی اسیت کیه در آ  ،متقیوم فعیل
مقوِّم است  ،در اقع ،از آ مقوم صادر شده اسیت .بیه ربیارتی ،مصیداق قایام
صد ری ،قاام فعل به فارل معلو به رلت میباشد ،که ا بته این خود ناز بر د
نحو است:
 -اینمه معلو

مجعو فارل خار از ا

مباین با ا باشد ،چه این بانونت

به نحو «بانونت رز ی» باشد مانند قاام را م به حق تعا ی به رقادۀ متملما

اکثر

حممای مشاء چه بانونت ماا آنها «بانونت صیفتی» باشید نسیبت آ بیه ا
نسبت رمس به راکس ظل به ذیظل باشد ،مانند قاامی که را م به حق تعیا ی
دارد[ .بنا بر نظر مالصدرا]( .آشتیانی)233 :5737 ،

 -اینمه قائم داخل در حریم مقوم از شئو

اطوار ذاتاۀ ا

باقی به بقیای

ا می باشد ،مانند قاام ماهاات اراا ثابته حقایق موجیودات در میوطن رلیم
ربوبی به ذات حق تعا ی قاام را م به خدا ند متعا (دیدگاه ررفا)( .همان)

فرق این قسم از قاام صد ری با قسم نخست در این است که قسیم نخسیت
ناظر به جود رابا است در آ  ،فعل فارل هر د متحصلاند ،ی در قسیم
د م ،فقا فارل متحصل میباشد فعلْ چازی جز ظهور فارل ناست .این نظریه
مبتنی بر اندیشۀ حدت شخصی جود میباشد.
نظریۀ حلول و فرایند ادراک از نظر مشاء

هما طور که گذشت ،در نظر حممای مشاء ،صیورتهیای ذهنیی صیادر از
نفس معلو آ ناستند  ،به اصطالح ،قاامشا به نفس قایام صید ری ناسیت.

سال هشتم ،بهار  ،5931شماره مسلسل 72

991

بلمه در این دیدگاه ،قوۀ مدرکه [ نفس] بسا وح سفادی است که هیر ییک از
این صورتها را پذیرا گشته ،قابل محض آنها میباشد( .ابنسهینا )53 :5735،شیاخ
اصطالح «ارتسام»

«انطباع» را در این مورد به کار میبرد( .همو27 :5101،؛ همهو،

)733 :5735

افز

بر این ،جای این پرسش است که در این فرض ،آیا این حلو از نیوع

حلو ی است که بان قابل مقبو احتاا متقابل طرفانی جود نداشته ،قابیل
به مقبو خود احتااجی ندارد یا بان آ د احتاا متقابل طرفانی جود داشته،
قابل ناز به مقبو احتاا دارد؟ به باا دیگیر ،آییا اتصیا

نفیس بیه ایین صیور

اتصافی رریی است یا اتصافی جوهری؟ ا بته ،در این مورد سخن خواهام گفت.
با توجه به اینمه قوۀ ادراکیِ قابل صورتهای اشااء مادی است ،باید دید این
قبو در فرایند ادراک چگونه حاصل میشود آیا حلو در تمام مراحیل ادراک
به یک نحو است یا در ادراکات مختلف گونههای حلو هم متفا ت میشود؛ بیه
باا دیگر ،نحوۀ قرار گرفتن صورت یا ماهات شیء مادی در فضای نفس چگونه
است ماهات چگونه تحت چه شرایطی میتواند متعلق ادراک اقع گردد؟
آنگاه ،این پرسش به ماا میآیید کیه آییا «ماهایت مخلوطیه» بیه شیرط
روارض میتواند متعلق ادراک اقع شود؟
اگر نپذیریم که معنای رلم ادراک چازی ناست جز امتایاز ییافتن معلیوم از
امور میایر ،حداقل این را بهرنوا شیرط اساسیی هیر ادراک بایید درنظرگرفیت.
بنابراین ،زمانی ماهاتْ ادراک خواهد شد که متمایز باشد ،یعنی از امیور مییایر
روارض غریبه جدا شود خا ص گردد ،که ا بته مازا این خلوص در گونههای
مختلف ادراک متفا ت است.
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منظور از روارض غریبه رواریی میباشند مقار شیء  ،در ران حا  ،زایید
بر آ که به اسطۀ ماده رارض شیء میشوند( .برمنیاد)152 :5731 ،

ر شن شد که ا الً ،ماهات شئ مادی همیواره مقیار ریوارض غریبیۀ میؤثر
است ثانااً ،این روارض مانع ادراک تلقی میشوند .پس باید ماهات برای تحقق
ادراک مجرد از این امور گردد .بر این اساس ،قوۀ مدرکه دست به تجرید میزنید
ماهات را برای گونههای مختلف ادراک آماده میکند.
مراحل حلول صورت ادراکی در قوۀ مدرکه

به ارتقاد حممای مشاء ،صورت ادراکی پاش از اینمه ارد فضای نفس شیود
د مرحله را طی میکند :مرحلۀ ا

حلو در آ ت ادراکی مرحلیۀ د م حلیو

در قوای ادراکی.
حممای اسالمی برای هر ادراکی که به مرحلۀ رقلی رساد سه مرحله قایلاند:
از نظر ایشا  ،ابتداییترین ادراک نفس که در حاوا

انسا مشترک میباشید

همواره محتا به آالت بدنی است ادراک حسی میباشید .هنگیامیکیه نفیس بیه
سالۀ قوۀ باصره به منظرۀ سرسبزی نگاه میکند ،ابتدا ،تصویری از آ در شیبماۀ
چشم  -که آ ت ادراک بصری است – جای میگارد( .ابنسینا )507 :5735 ،در این
مرحله ،رضوِ ادراکی از صورت منطبع متأثر میشود منفعل میگردد.
در ادامه ،نوبت به انطباع قرار گرفتن همان صورت در قوۀ ادراکی (باصیره)
می رسد صورت مذکور در دسترس این قوه قرار میگارد سبب انفعا آ ناز
میگردد .سپس ،نفس به این «صورت»  -که در قوۀ ادراکی منطبع شده  -آگیاهی
مییابد.
معنای انطباع صورت در قوۀ ادراکی این ناست که «قوه» جیودی جیدای از
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آ ت ادراکی خود داشته باشد اینهیا اقعیاً د مرتبیۀ منفصیل از هیم در فراینید
ادراک باشند ،بلمه به این معناست که رضو حسی حامل قوۀ ادراکی است ،یعنیی
محلی که قوۀ ادراکی در آ حلو دارد رضو حسی مربوط به هما قوه است.
تویاح اینمه حممای مشاء برای هر قیوهای از قیوای حسیی خایا ی نفیس
محلی در ارضای بد قایلاند .از نظر ایشا  ،محل قوۀ باصره چشیم ،محیل قیوۀ
سامعه گوش ،محل قوۀ ذائقه زبا

 ...میباشد .در ادراک خاا ی ناز ایشا بر این

با رند که ازآنجاییکه قوۀ خاا همانند قوای حسی جسمانی است ،دارای محلی
مادی از ارضای بد میباشد .از نگاه ایشا  ،محل قوۀ خایا قسیمت جلیو مییز
میباشد.
د ال انطباع صورت مذکور در آالت قوای ادراکی این است :چنانچه ایین
صورت در ذات نفس منطبع مییشید ،هاچگیاه از نفیس غاییب نمییگشیت ،در
حا یکه بسااری ا قات نفس نسبت به صورتهیای ادراکیی خیود غافیل اسیت.
(همان )502 :بنابراین ،این صورت در قوای نفس موجود میشیود نفیس نایز از
طریق قوا به آنها آگاهی مییابد ،یعنی نفس از طریق اشرا

رلمیای که بیر قیوا

دارد به آنچه در آنها جود دارد هم رلم پادا میکند.
ا بته ،باید توجه داشت که منظور از انتقا ِ صورت جابجایی صورت همراه بیا
تجافی مرتبه ناست ،به این معنا که صورت مادی مادۀ خارجی خود را رها کند
در اندام حسی منطبع گردد یا در ادراک خاا ی ،صیورت مرتبیه حسیی خیود را
اگذارد با انتقا از رضو حسی به رضو خاا ی (قسمت جلو مییز) تبیدیل بیه
ادراک خاا ی گردد ،بلمه چنان امری محا است ،چو انتقا منطبعات  -اریم از
صور ارراض  -از ماده یا مویوری به ماده یا مویوری دیگر محا است .بلمه
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مراد این است که هنگام مقابلۀ قوه اندام ادراکی با شیء مادی ،کافاتی مشابه آ
شئ مادی در اندام حسی پدید میآید این رمل با «تجرییدی» کیه قیوۀ مدرکیه
رهدهدار آ است انجام میشود( .ابنسینا)13 :5731 ،
نقش قوۀ مدرکه در ادراک

برخال

نظریۀ شاخ ،در اندیشۀ صدرا متأ هان ،امر به گونهای دیگیر اسیت.

مالصدرا قوۀ ادراکی (نفس) را در فرایند ادراک قابل محض نمیداند ،بلمه بیرای
نفس نوری فارلات نسبت به صورتهای ذهنی قائل میشود( .صددالدین شیواز،،

 ،5737ج )275 :5این صورت ذهنی چو صادر از نفس است برای ا ناز حاصیل
است بلمه حصو آ برای خود ران حصو ش بیرای نفیس اسیت ،زییرا ایین
صورت شأنی از شئو رلت (نفس) است ایافۀ بان نفس آ ایافۀ اشیراقاه
میباشد  ،ذا ،رانا ربا به رلت خود که نفس باشد خواهد بود( .حسنزایه آملی،
 ،5731ج)123 :5

تویاح اینمه از نظر صدرائاا  ،نفس انسا موجودی ملموتی است ،مظهیری
تام برای اسماء حسنای ا هی که اجد تمام این اسماء بیه نحیو مظهرییت گشیته
است در مقام فعل ،میتواند مظاهر آ اسماء را ایجیاد نمایید .یمیی از اسیماء
حسنای ا هی قدرت بر ایجاد خا قات است؛ ا هر موجودی را کیه بخواهید از
کتم ردم به هستی رسانده ،بر ا خلعت جود میپوشاند .نفس انسا نایز اجید
چنان صفتی (خا قات) [در مملمت خویش ،مملمتیی شیباه بیه مملمیت خیا ق]
است( .صددالدین شیواز21 : 5730 ،،؛ همو)255 :5733 ،

از نظر صدرائاا  ،نفس فقا نسبت بیه صیورتهیای حسیی خایا ی فاریل
مخترع است نسبت به صورتهای رقلی چنان جایگاهی نیدارد .از ایین نظیر،
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نفس هنگام احساس تخال شیء مادی ،به جای اینمه دست به تجرید انتیزاع
زند صورت را از ماده روارض آ جدا کند ،خود به رمیل «فارلایت» اقیدام
میکند صورتی نظار آنچه که شیء مادی را همراهی میکند در صیقع خیویش
میسازد.
ا بته ،ناگفته نماند که شاخ دیگر حممای مشاء ناز برای نفس نوری فارلات
قایل بودند ی این فارلات در تمام مراحل ادراکی حضور نداشته صرفاً خیود
را در صورتهای خاا ی نشا میداده است .از نظر ایشا  ،یمیی از کارکردهیای
قوۀ متخالۀ نفس ترکاب تفصال صورتهای خاا ی است که نفس میتوانسته از
رهگذر آ حتی صورتهایی را بسازد که هاچ نمونۀ خارجی هیم ندارنید .ا بتیه،
نقش فارلی نفس به بعد از آ است که ادراکْ مرحلۀ حسی خیود را پشیت سیر
میگذارد صورت خاا ی در فضای قوۀ ادراکی جای میگایرد نفیسْ فارلایت
خود را بر این صورت ذخاره شده در قوۀ خاا [در حد ترکایب تفصیال نیه
ایجاد] ارما میکند.
اما ،هما طور که اشاره شد ،نفس در نظر مالصدرا خود به ایجاد میپردازد
بدیهی است که متعلق ایجاد نفس از سنخ ماهات ناست ،چو جعل ،طبق مبیانی
صدرایی ،ز ماً به جود تعلیق مییگایرد ماهایات مطلقیاً متعلیق جعیل اقیع
نمیشوند ،پس ،متعلق ایجاد نفس امری جودی خواهد بود.
معلوم بالذات و معلوم بالعرض
صدرائاا  -برخال

مشاء که ماهات ذهنی را معلوم با یذات شییء میادی

خارجی را معلوم با عرض می دانستند  -خود ماهات ذهنی را نایز بیه ییک معنیا
معلوم با عرض میدانند .از نظر ایشا  ،آنچه که مطلقاً معلوم با ذات اسیت خیود
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حقاقت رلم است صورت ذهنی ظل رلم بیوده معلومایت آ در سیایۀ رلیم
حاصل میشود .استاد جوادیآملی در این زمانه میفرماید:
در نگاه ابتدايي ،همان واقعيت خارجي به دليل آنكه به وساطت و از ناحيۀ
صورت علمي معلومِ انسان مي شود معلوم بالعرض خوانده مي شود و در برابر آن،
[به] صورت ذهني معلوم بالذات گفته مي شود ،و ليكن با تحليۀل يادشۀده معلۀوم
بالذات همان وجود علم است و صورت ذهني معلوم بالعرض بۀوده و ،در نتيجۀه،
واقعيت خارجي كه به واسط صورت ذهني در معرض آگاهي نفس قرار مي گيرد،
به دو واسطه ،معلوم بالعرض ميباشد» (جوادی آملی ،5731 ،ج)89 :4

بنابراین اگر به صورت ذهنی ،معلوم با ذات گفته مییشیود ،از بیا

سیرایت

حمم احد ا متحدین به دیگری است آنچه هم که نفس با آ اتحاد پادا میکند
خود رلم است اسناد آ به صورت ذهنی با عرض ا مجاز خواهد بیود .بیراین
اساس باید گفت :در هنگام تحقق رلم در فضای نفس انسا سه امر پدید میآید
(همان)

ا  .حقیقت علم ،که امری جودی است کمیا نفیس شیمرده مییشیود.
حقاقت رلم است که مناط کشف خار میباشد.
د م .ماهیت علم ،که در رلمهای مممنا وجیود رلیم را همراهیی مییکنید
رابطۀ آ با حقاقت جودی رلم هما رابطهای اسیت کیه ماهایات خیارجی بیا
جودات خود دارند ،با این تفا ت که آنها به ررض جیودات خیود در خیار
موجودند ی ماهات رلم به ررض جود رلم در فضای ذهن  -کیه ا بتیه آنهیم
بخشی از خار است  -محقق میگردد در اقع ،رلم مصیداق آ اسیت .ایین
ماهات که در حممت متعا اه از آ به مفهوم رلیم تعبایر مییشیود حیاکی از آ
مصداق میباشد.
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سوم .معلوم ،که ظل رلم میباشد از آ به « جود ذهنی» «معلوم با عرض
ا » تعبار میگردد.
آری ،هنگامامه صورت ذهنی با شیء خارجی مقایسیه شیود ،مییتیوا آ را
اسطهای در ثبوت معلومات برای شیء خارجی دانست.
پس ،طبق رأی صدرا متأ هان ،احمامی که به ماهایت خیارجی معلیوم نسیبت
داده شده ،در اقع ،از آ ِ جود آ است احمامی که به ماهایت معنیای معلیوم
نسبت داده شده ،در اقع ،مربوط به جود رلیم اسیت کیه جیود برتیر ماهایت
مذکور است .بر همان اساس ،احمامی نظار ادراک تام یک شیء یا ادراک نیاقص
آ باید بر مدار جود خارجی ذهنی شیء  -نه بر مدار ماهایت آ  -تبایان
شود.
ذا ،نمیتیوا گفیت کیه ماهایت بیرای اینمیه ادراک شیود بایید از غواشیی
(حجا ها) مجرد گردد ،بلمه باید گفت :نحوۀ جودی که ماهایت بیا آ اتحیاد
دارد ،اگر بخواهد به ادراک حسی یا خاا ی درآید ،باید قابلات اینچنان ادراکی را
پادا کند( .صددالدین شیواز :5737 ،،ج )737 :7بر همیان اسیاس ،آنچیه کیه میانع
ادراکات مختلف تلقی میشود نحوۀ جود اشااء مرتبۀ جود آنها است.
این به آ معناست که هر ماهاتی دارای گونیههیایی از جیود اسیت :جیود
مادی ،جود حسی ،جود مثا ی

جود رقلی ،که هر کدام از اینها جیود برتیر

قبلی هستند؛ جود حسی جود برتر ماهات مادی
ماهات حسی

جود خایا ی جیود برتیر

جود رقلی جود برتر ماهات خاا ی است.

فرایند تحقق ادراکهای حسی ،خیالی و عقلی

در نظر صدرا ،برخال

نظر مشاء ،تجریدی در کار ناسیت بلمیه ایین خیود
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نفس است که با ارتقای خود از مرحلۀ حسی به خایا ی رقلیی بیا اتحیاد بیا
صورتهای رلمی حسی خایا ی رقلیی ،ادراکهیای مختلیف فیوق را رقیم
میزند( .همو.)31-37 :5731 ،
آنچه در اینجا شایا ذکر است این است که در اندیشۀ مشاء در تمام گونههای
ادراک ،صورتی مشابه صورت خارجی در فضای قوۀ مدرکه جود پادا میکنید
در ران حا  ،مرتبۀ آ

احد ثابت است ،بد

اینمه تیاایری ذاتیی در فراینید

ادراک در آ رخ دهد ،بلمه صرفاً با کاهش یا افزایش تجرید ،ادراکیات مختلیف
شمل میگارد ،به گونهای که شیء با اندکی تجرید محسوس با انیدکی تجریید
باشتر متخال میگردد با تجرید کامل معقو میشود.
این در حا ی است کیه براسیاس نظرییۀ مالصیدرا پایر ا

ی ،ماهایت ییا

صورت ذهنی شیء خارجی هاچگاه ارد فضیای نفیس نمییگیردد ،چیو ایینْ
مستلزم انتقا منطبعات است که امری محا می باشد( .صددالدین شهیواز:5730 ،،
212؛ فیض کاشانی)25 :5733 ،

افز

بر این ،مممن ناست اقعاتی از مرتبۀ خود تجیافی کنید در مرتبیهای

دیگر قرار بگارد .مثالً صورت مادی با اینمه دارای مرتبۀ مادی است مرتبیۀ خیود
را رها نماید یمباره اجد مرتبهای مجرد شود ،در حا ی که هویتش باقی مانیده
است یا اینمه شائی که مثالً محسوس است با حفظ هویت تیاار شرایا ،نظایر
تجرید تقشار ،متخال یا معقو شود (صددالدین شیواز ،)135 :5737 ،،زیرا نحوۀ
رلم نفس به مراتب مختلف ادراک رلمی حضوری است که در آ رلم معلیوم
یک اقعاتاند در رلم حضوری ،اقعات احد فقا به یک نحو درک میشود،
به طوری که مممن ناست مدرک بشخصه باقی ثابت باشید یی نحیوۀ ادراک
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فرق کند ،به گونهای که با تحقق شرایطی خاص به نحو حسیی درک شیود بیا
تحقق شرایا دیگری به نحو خاا ی رقلی ،بلمه هر مدرَکی به هیر نحیوی کیه
ادراک شود یر رتاً به آ نحو ادراک گشته است نحوۀ ادراک دیگری در حیق
ا مستحال است .د ال این امر آ است که رلم معلوم یک اقعاتانید ،نیه د
اقعات میایر .بنابراین ،ثبات بقای مدرک تیاار ادراک مستلزم این اسیت کیه
یک اقعات هم ثابت باقی باشد هم متیار زایل ،که تناقض محا اسیت.
(عبوییت ،5733 ،ج )73 :2آری ،اگر نحوۀ جود مدرکی تیاار کند ،نحوۀ ادراک آ
هم تیاار میکند.
بنابراین نمیتوا گفت صورت حسی همیا صیورت منیمیر (فر ر نیده) در
ماده است که فقا برخی روارض آ (حلو در ماده) حذ

شده است به قو

صدراا متأ هان:
احساس اين نيست كه عموم حكما تصۀور مۀيكننۀد ،مننۀي بۀر اينكۀه حۀس
صورت محسوس را از مادۀ خود جدا ساخته و آن را [فقط] با عۀوارض شصصۀيه
بپذيرد  ...و نيز [احساس اين نيست كه] قوۀ حسيه به سمت صورت محسوس كه
منطنع در مادۀ خويش است حركت كند ،آن گونه كه قومي در باب ادراک بصری
قايلاند .بلكه ادراک عنارت از اين است كه واهبالصۀور صۀورت نوريۀهای بۀه
نفس افاضه كند كه ادراک بۀه وسۀيل آن حاصۀل شۀود( .صدر الرین شدراایی،
)242 :5731

این صورت افایهشده هما چازی است که موجب میگردد نفسی که تیا بیه
حا در مرتبۀ ادراک حسی خود با قوه بوده حیاال بیه صیورت با فعیل درآیید
«حاسّ با فعل» گردد ،کما اینمه صورت محسوس ناز از حا ت با قوه خار شود
«محسوس با فعل» گردد( .همو ،5737 ،ج)753 :7
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این فرایند به اسطۀ حر کت جوهری است که در نفس رخ میدهید نفیس
مراحل ادراکی را از مرتبۀ حسی خاا ی تا ادراک رقلی طی میکنید .بنیابراین ،در
این دیدگاه ،نفسْ موجود ثابتی ناست که با حذ

ز اید از صورتهای ادراکیی،

آنها را تا مرتبۀ حسی خاا ی ارتقا دهد بلمه این خیود نفیس اسیت کیه تمامیل
مییابد مراحل حسی خاا ی رقلی را پشت سر میگذارد.
حا  ،اگر صورت شیء مادی ارد فضای قوۀ ادراکی نمی شود ،نفس چگونیه
به شیء مادی ادراک حصو ی پادا میکند؟
در جوا

باید گفت :نفس در اینجا منفعل از خار ناست ،بلمه نقیش فعیا

گونهای دارد .نفس با خلق صورتی مشابه صورت شیء مادی خیارجی در صیقع
ذات خود با رلم به آ صورت ،شیء مادی را معلوم خویش میگرداند.
علم به خارج و نقش فعل و انفعاالت بدنی

ا بته ،این بدا معنا ناست که ما نقش فعل انفعاالت فازیمی نظار ارتبیاط بیا
شیء مادی فعا ات ارصا

را نادیده بگاریم بلمه این امور ازآنجاییکه شیرایا

زمانهسازهای ادراک شیء مادی میباشند؛ به یر رت باید باشند ،که اگر چنان
نباشد ،ادراک حسیای محقق نخواهد شد( .صددالدین شیواز .)771 :5731 ،،با این
حا  ،این امور از مقومات ادراک حسی بهحسا نمییآینید صیرفاً نقیش معیدّ
دارند؛ آنچه که این امور انجام میدهند این است که نفس را آمیاده مییکننید تیا
فعا ات ایجادی خود را شر ع کند صورتی مماثل آنچه در خیار اسیت ابیداع
نماید.
با توجه به آنچه گذشت ،قوۀ مدرکه در نظر ابنسانا قوهای قابل اسیت کیه در
فرایند ادراک شملگاری مراتب مختلف ادراک نقشی انفعا ی دارد ی در نظیر
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مالصدرا نفسْ فارلی است که خود بیه ابیداع صیور مییپیردازد رلیت فیارلی
صورتهای ذهنی است ،هر چند این سخن به آ معنا ناست که در نظیر صیدرا
قبو ی در هاچ مرتبهای از مراتب قوۀ مدرکه شمل نمیگارد .در دیدگاه مالصدرا،
نفس در ران حا ی که در مرتبهای از مراتب خود فارل است ،در مرتبیهای دیگیر
قابل این صور میباشد .من قبو صدرایی با قبو سانایی تفا ت دارد .این د
دیدگاه در این جهت از هم متمایز میباشند .در این بخش از سخن ،نحیوۀ قبیو
صورتهای ادراکی به سالۀ نفس در نظر ابنسانا مالصدرا باا میشود.
نحوۀ حلول صورتهای ادراکی در قوۀ مدرکه

هما طور که ذکر شد ،قبو صورتهای ادراکی بیه د نحیو اممیا پیذیر
است :یمی به نحو قبو اتحادی دیگر به گونۀ اتصا
حا  ،ترکاب اتصا
چه نوع اتصا

رریی.

نفس با «صورتهای رلمی» در نظر شاخ مالصیدرا

ترکابی است؟ آیا ترکابی از نوع ترکاب ماده صورت است یا

از نوع ترکاب مویوع ررض؟
ابنسینا و رابطۀ عالم با علم

شاید برخی ربارات شاخ اترا

(هممسلما ) ا موهم این مطلب باشد کیه

ایشا برای حصو صورتهای رلمی ،حصو ی از سنخ حصیو صیورت میادی
برای ماده قایلاند ،زیرا از نظر ایشا  ،رقل هاوالنی ماننید هایوالی ریا م اجسیام
خا ی از صور است نسبت به صورتهای رلمی حا ت استعداد محیض دارد
این هما چازی است که در بحث رابطۀ ماده با صورت گفته میشیود .بنیابراین،
باید بان آنها چنان ترکابی برقرار باشد( .بغدای ،5737 ،،ج)512 :7

ی الزمۀ این امر آ است که یا باید قایل به کو

فساد شد مادۀ نفساه را
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مالک ثبات شخصات دانست یا حرکت جوهری را پذیرفت «مادۀ نفسیا منمَا َن
صور ٍنمّد» را جه ثابت حرکت بهشمارآ رد ،که در هر د حیا  ،صیورت رلمایه
مقوم صورت نوراۀ انسا است .این در حا ی است کیه شیاخ حرکیت جیوهری
نفس را نپذیرفته است نفس در دیدگاه ی فقا نسیبت بیه «ریوارض کما ایه»
حا ت با قوه دارد ،نه نسبت به «صورتهای جوهریۀ نوراه» ،بلمه نیوع نفیس در
هما ابتدا از جهت نفسات کامل میباشد.
با توجه به مبانی شاخ تصریحات ممرری که ا در این زمانه دارد ،به نظیر
میرسد که نحوۀ این حلو

قاام از قبال قاام ارراض به مویورات خود باشید

زیرا هما طور که اشاره شد ،نفس در این دیدگاه موجودی اسیت کیه در هنگیام
حد ث مجرد است هاچگونه استمما جوهریای ندارد ،بلمه از هما ابتدا ،به
جوهر ذات نفس هرآنچه که نااز دارد داده میشود ذات نفس همیواره ثابیت
بد

تیاار جوهری باقی خواهد ماند .ذا ،یک فرد هر چیه از کمیاالت رلمیی

رملی کسب کند فقا استمما رریی مییابد ی جوهر ذات ا کماکیا ثابیت
میماند که الزمۀ آ این است :نفس فردی مثل پاامبر اکرم (صلی اهلل رلاه آ ه )
با یک فرد رادی از نظر جوهر ذات ،یمسا بوده ،صرفاً در ارراض الحقه با هیم
تفا ت داشته باشند.
مالصدرا و رابطۀ عالم با علم

از نظر صدرائاا  ،نفس مادهای است که صورت را قبو میکند با آ اتحیاد
پادا میکند .از نظر ایشا  ،بان نفس صورت در مراتب مختلف ادراکیی نیوری
اتحاد جودی هست.
معنای اتحاد نفس با صورت محسوس این است که نفس در مرتبۀ حس ،خود
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صار رت مییابد ران صورت محسوس می شیود .ا بتیه ،ایین اتحیاد اتحیادی
ماهوی ناست که در آ نفس بیا ماهایت صیورت محسیوس متحید شیود بلمیه
اتحادی جودی است ،به این معنا که جود نفس ران جود صورت محسیوس
است ،نه ران ماهات آ  .بنابراین ،اتحاد در جودات اسیت نیه ماهایات .ایین
اتحاد صار رت موجب استمما جوهری نفس میگردد .افز

بر این ،در این

منظر ،معلوم با ذات جود رلم است ،نه ماهات آ  ،چرا که – هما طور که گفته
شد  -ماهات رلم خود ناز معلوم با عرض اسیت بیه ریرض جیود خیود بیه
معلومات متصف میشود ،جودی که خود معلوم با یذات اسیت نفیس بیا آ
متحد میشود.
در این دیدگاه ،نفس با هر صورتی که متحد میشود به آ صورت صیار رت
پادا کرده ،ران آ میشود ،که این صورتها به نحو بس بعد از یبس در نفیس
انسا موجود میشوند از مراتب نفس ا بهحسا

میآیند .الزمۀ این اتحاد آ

است که نفسْ مصداق معانی متعدد گردد.
مالصدرا در تأیاد تباان این مطلب «انسا » را بهرنوا شاهد ذکر میکند .از
نظر ا  ،انسا مصداق معانی سهگانۀ حاوا
مراحل ا

نبات جماد است ،زیرا انسیا در

حاات خود (یعنی قبل از حلو نفس نباتی ظاهر شید آثیار آ در

ی) فقا اجد معنای «جماد» است نیه چایز دیگیر .امیا بعید از صیار رت
استمما

طی مراتب جسمانی افایۀ ر ح نباتی در ا مصداق معنای «نبیات»

هم میگردد  ،سپس ،بعد از طی مراتب نبیاتی ،اجید مرتبیۀ حاوانایت گشیته،
مصداق معنای «حاوا » میشود  ،سپس ،بعد از مراتیب حایوانی افاییۀ ر ح
انسانی در ی ،معنای «انسا » هم بر ا صدق میکند

ی در این حا ت جیامع
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تمام این معانی میگردد ،به گونهای که چه بگویام «انسیا انسیا اسیت» چیه
بگویام «انسا  ،حاوا  ،نبات جماد است» در صدق قضاه تفا تی نمیکند ،زیرا
انسا به نحو رتبی هم جماد را اجد است هم نبات هیم حایوا را ،ایین
معانی سهگانه در در

انسا مستتر است.

برای رفع استبعاد تحقق اتحاد حاس محسوس ،میتوا گفیت :زا اتحیاد
حاس محسوس صدرایی در را م خار هما اتحاد میاده صیورت خیارجی
است که براساس آ  ،رلت قابلیای به نام ماده جیود دارد کیه از جهیت قیوه
استعداد خود پذیرای صور مختلف میشود با آ صور اتحاد پادا میکنید .اال،
صور نوراه که فعلاتبخش شیء است هاچ صورت دیگری را نمیپذیرد با آ
متحد نمیشود؛ هاچ گاه صورت مائاه در ران حا ی که ماء است صورت هوائایه
را نمیپذیرد.
حا که مادۀ ا ی با چنا غلظت کثافتی که دارد این انعطا

را دارد که بیا

صورتهای متعدد اتحاد یابد ،چگونه نفس با آ طافت انعطا

صفناپذیری

که دارد قابلات اتحاد با صور مختلف را نداشته باشد؟ (آشتیانی)72 :5730 ،

بلمه باید گفت :به طریق ا ی ،نفس میتواند صورتهای مختلف را بپذیرد
با آنها متحد گردد.
لوازم رابطۀ اتحادی علم و عالم

براساس نظرییۀ ادراکیی مالصیدرا ،صیورت رلمایه ذاتییِ نفیس مییشیود
هما طور که صورت نوراه در اجسام خارجی مقوم منوع آنها مییباشید ،ایین
صورت ناز مقوم منوِع است که با اتحاد پیدرپی نفس با ایین صیور ،نفیس بیه
صورتهای مختلف درمیآید در اقع انواع مختلف میگردد ،انواری که رابطیۀ
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بانشا رابطهای تشمامی است .چیو تشیماک در ماهایت راه نیدارد ،تنیوع
اختال

این انواع ناز حسب ماهات ناسیت بلمیه حسیب جیود مییباشید کیه

حقاقتی مشمک است.
بر این اساس ،نفسی که از معار

نظری باشتری برخوردار باشد نظار نفسیی

که از کماالت اخالقی باشتر بهرهمند باشد نسبت به نفوس دیگیر دارای اخیتال
ذاتی است .مالصدرا بهشدت رلاه ابنسانا ارتراض میکند کیه چیرا ا اخیتال
مراتب انسا ها را با اینمه از نظر کماالت رلمی رملی فاصلۀ زییادی بیانشیا
است به ارراض دانسته است( .صددالدین شیواز ،5737 ،،ج)211 :3

بنابراین ،در این دیدگاه ،نفس به سالۀ صورت تمامیل پایدا مییکنید ایین
کماالت – آ گونه که شاخ میگفت  -کماالت ثانایه کمیاالت ررییی ناسیتند
بلمه کماالت ذاتیای میباشند که نفس فاقد آنها است  ،در رانحیا  ،اسیتعداد
دستاابی به آنها را داراست .بر این اساس ،باید گفت :صور ذهنی مقیوم را مایت
انسا

 ،در اقع ،صورت نوراۀ کما اۀ ی میباشند ،زیرا انسا با اکتسا

چنان

صوری است که گام در طریق کما میگذارد هرچه ایین صیور باشیتر باشیند
کما انسانی بلمه انسانات انسا شدت باشتری مییابد ،هرچند این صور خطا
جهل مرکب باشند ،چراکه خطا از آ جهت که صورتی ذهنی حا تی نفسانی
برای نفس است کما آ شمرده میشود از حایث ریدم انطبیاقش بیر خیار ،
کما ناست .بنابراین« ،خطا فینفسه کما است نقصا بودنش قااسی محسو
میگردد( ».همان ،ج)537 :2
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گویا این شعر مو وی هم ناظر به همان معناست:
ای برادر تو هیییما اندیشهای

مابقی خود استخوا

گر گل است اندیشه تو گلشنی

ریشهای

ر بیود خاری تو هامه گلخنی
(مولو ،بلخی)513-511 : 5733 ،

طبق این نظر ،مازا کما بود صور رلمی برای نفس به حاثات جودی آنها
برمیگردد؛ اگر ما آنها را کاف نفسانی از مقو ۀ ارراض دانستام ،موجب کمیا
رریی در نفس را م میشوند اگر آنها را جودی اتصا

به آنها را اتصیافی

جوهری دانستام ،همانند صور نوراه ،کما ا ی برای نفس شمرده مییشیوند،
دیگر آ صورت انطباری رریاۀ مشائی ناست تیا ریر ض معر ییی در بیان
باشد ،بلمه صار رت اتحاد خود اشااء است که هر حظه بیه شیمل بیت رایار
بر

میآید( .صددالدین شیواز ،5737 ،،ج)725-755 :7

حدود اتحاد ادراکی

ابنسانا مسئلۀ اتحاد را در تمام گونههای ادراک (حسی ،خایا ی رقلیی) -
جز در کتا

مبدأ معاد  -بملی منمر است.

1

اما مالصدرا آ را در تمام مراتب ادراک ثابت میداند .بنابراین ،در اتحاد را م
 . 9شاخ در کتا مبدأ معاد اتحاد رقل راقل معقو را پذیرفته که با آنچیه در اشیارات
گفته در تناقض است ،چو در اینجا بملی منمر اتحاد در تمام گونههای ادراک اسیت ( .ر.ک.
ابنسانا ،بیتا )1 :خواجه طوسی ،برای توجاه سخن شاخ در مبدأ معاد ،گفته است کیه شیاخ
آ کتا را به مبنای مشائان نوشته است در اقع ،آرای اختصاصی خود را در آنجیا نایا رده

است( .ر.ک .ابنسانا)111 :1 ،9111 ،
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معلوم صدرایی ،باید به این مطلب توجه داشت که نفس فقیا بیا معقیو

در

موطن رقل متحد نمیشود ،بلمه با مطلق صورت ادراکی اتحاد پادا میکنید ،چیه
مدرَک ذات ی باشد چه غارذات .بنابراین ،نفس در موطن حیس بیا صیورت
حسی (محسوس با ذات) در موطن خاا با صورت خاا ی (متخال با ذات) ناز
متحد میشود ،که به آ اتحاد حیاس محسیوس خایا

متخایل نایز گفتیه

میشود( .همان )132،

تمام شرایا ادراک کیه در اتحیاد رقلیی نفیس جیود دارد ،نظایر اسیتمما
جوهری نفس مناسبات بان میوطن نفیس صیورت ادراکیی ،در اتحیاد ا بیا
صورت محسوس خاا ی ناز ملحوظ است ،با این تفا ت کیه اشیتداد جیودی
نفس در حان اتحاد با صورت رقلی باش از اتحاد ا با صورت حسیی خایا ی
است این بدا جهت است که هیم خیود نفیس در میوطن رقیل دارای مرتبیۀ
شدیدتر جودی است هم صیورت ادراکیی رقلیی از نظیر مرتبیۀ جیودی از
صورت ادراکی حسی خاا ی در مرتبهای برتر قرار دارد.
نتیجهگیری

بسااری از مسائل فلسفه اسالمی در طو حاات ایین ممتیب دچیار تیااراتیی
شدهاند .مسئلۀ رلم ناز از مسائلی است که در زما ابنسانا د را کودکی خود را
گذرانده در د رۀ مالصدرا به بلوغ خود رساده است.
ابنسانا مالصدرا هرد در اینمه در ادراک اشااء خارجی ز ماً باید صورتی
اسطه گردد اتفاق نظر دارند هر د این رلم را حصو ی میدانند .افز

بر این،

هر د بر نقش قوا آالت ادراکی تأکاد می رزند ،با این تفا ت که ابنسانا برای
آالت قوای ادراکی نقش بناادین اساسی قاییل اسیت محیل صیورتهیای
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ادراکی را در ادراکهای حسی خاا ی همان قوا ارضای حسی میدانید یی
مالصدرا حلو در قوایادراکی را صرفاً معدّ زمانهسیاز ادراک مییشیمرد تیا
صورت ادراکی به سالۀ نفس در خود فضای نفس -نه صرفاً در آالت ادراکیی
 ایجاد نشود نفس با آ متحد نگردد حصو رلم را محا مییدانید .بیر اییناساس ،در نظر صدرا ،جایگاه نفس در حصو رلم باش از آنچه در مشیاء اسیت
ارتقا مییابد ادراک را در تمام مراحلش کار نفس میداند .در مقابل ،نقش آالت
ادراکی در این دیدگاه کاهش پادا کرده است .بنابراین ،باید گفت :حلیو کیه در
مشاء مطرح است سببساز ادراکهای حسیی اسیت حلیو در میادۀ بیدنی
دماغی است .اما در نظر صدرا ،حلو

اتحادی تنها در نفس مجیرد مراتیب آ

حاصل میشود .الزمۀ این امر آ است که صورتهای مذکور در اندیشیۀ مشیاء
در مرتبۀ حسی خاا ی اموری مادی باشند که در محلی مادی قرار گرفتهاند ی
در نظر صدرا ،صوری مجرد باشند که محل آنها ناز مجرد میباشد .افز

بر این،

قوۀ ادراکی ناز در نظر ابنسانا در ادراکهای خود [رقلی] نقشیی کیامالً انفعیا ی
دارد آنچه از خار مییابد را آینه ار پذیرا میگردد .ما اثری از ارتباط نفس بیا
را م مجردات تامه را در ادراکهای حسی خاا ی در اندیشۀ ابنسانا نمیییابام.
ی در نظر صدرا ،چو نفس باید فارل باشد به ایجاد صورت بپردازد ،در این
ایجاد همواره مستقل ناست ناازمند موجیودی مفیارق اسیت کیه در برخیی از
مراتب ادراکی یاریگر ا باشد .این در حا ی بود که مشاء جود جوهر مفیارق را
فقا در مرحلۀ تعقل میپذیرد که نفس بیا افاییۀ صیورتهیای رقلیی ،آ را از
حا ت با قوه خار مییکنید بیه فعلایت مییرسیاند( .ابهنسهینا )52 :5533 ،امیا
صدرائاا

جود چنان مفارقی را حتی در ادراکهای حسی خایا ی نایز اثبیات
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میکنند که به ساطت نفس ،اقدام به خلق انشاء صورتهای حسیی خایا ی
مینماید.

1

مازا یقانبخشی رلم حصو ی با تقریر مالصدرا باشتر از تقریر ابنسانا است،
زیرا در دیدگاه صدرا ،صورت ذهنی که اسطه در رلم نفس به خار

اسیت بیه

نفس که فارل آ است قاام صد ری دارد (صددالدین شیواز ،)72 :5730،،درحا ی
که این صورت در دیدگاه ابنسانا قاام حلو ی به نفس دارد نفس در اینجا قابل
است (ابنسینا 722 :5735 ،ر  ،)733حصو شیء برای فارل بهمراتب شدیدتر از
حصو آ برای قابل میباشد (حلی ،)233 :5733 ،زیرا فعل با تمیام جیود خیود
نزد فارل خویش حایر است فارل ناز احاطهای کامل نسبت به آ دارد .این به
آ جهت است که فعل رانا ربا به فارل خویش است ی قابل چنان نسبتی بیا
مقبو خود ندارد.
در نظریۀ انطباع سانایی ،نفس تنها اجید صیورت رلمیی مییگیردد ایین
صورتها خار از ذات نفس بوده ،تنها ریارض آ مییباشیند .یی در نظرییۀ
مالصدرا ،نفس با صورتی که خود در مرتبهای از مراتب خویش میسازد اتحادی
جوهری پادا میکند ،یعنی نوری حدت جودی بان نفس حقاقت رلم ایجاد
میگردد ،به گونهای که جود رلم جیزء صیورتهیای نیوری کمیاالت ا الی
انسا میگردد .بنابراین ،استمما نفس در فرایند ادراک از نظر مشیاء اسیتمما ی
 . 9الزم به ذکر است که مفاض صورتهای رلمی در نظر برخی صدرائاا  ،چیو رالمیه
طباطبایی ،در مراحل ناز ادراک (ادراک حسی خاا ی) جیوهر مفیارق مثیا ی [ نیه رقلیی]

میباشد( .طباطبایی)110 :9110 ،
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رریی است نفس از جهت ارراض خود از قوۀ به فعل خار میشود ،امیا در
نظر صدرائاا  ،این استمما جوهری است که در طیی آ  ،ماهایت نفیس تیاایر
مییابد طی حرکتی جوهری ،نفسْ انیواری مختلیف مییشیود بیا فصیو
صورتهای مختلف متحد میگردد.
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کتابنامه

 آشتاانی ،مارزامهدی ( .)9111اساس ا توحاد ،تصحاح سادجال ا دین آشتاانی ،تهرا  :امارکبار.
 ابنسانا ،حسانبنربداهلل ( .)9111رسدلمنفینالنسسنونبقدئهدنونمسدۀهد[ ،در رسائل ابنسیانا ( ،])1
تصحاح حلمی یااء ا من ،بیجا :دانشمدۀ ادباات استانبو .
 یییییییییییییی  .)9101( ،ا شفا فی ا منطق (کتا ا مقوالت) ،تحقاق ابراهام مدکور دیگرا ،
قم :کتابخانۀ آیتاهلل مررشی نجفی.

 یییییییییییییی ( ،بیتا) .ا مبدأ ا معاد ،تصحاح ربداهلل نورانی ،بیجا :مؤسسۀ مطا عات اسالمی.

 یییییییییییییی  .)9119( ،ا نفس من کتا

ا شفا ،تصحاح حسین حسینزاده آملیی ،قیم :دفتیر

تبلایات اسالمی.
 یییییییییییییی  .)9111( ،االشارات ا تنباهات [مع شرحه لطوسی] ،قم :ا بالغه.
 یییییییییییییی  .)9101( ،ا تعلاقات ،تحقاق ربدا رحما بد ی ،بار ت :مکتبمناالعالمناالسالمی.
 یییییییییییییی  .)9111( ،ا تعلاقیات رلیی حواشیی کتیا ا ینفس الرسیطاطا اس [در ارسیطو
رندا عر ] ،چ ،1کویت :وکدلمنالمطبوعدت.

 یییییییییییییی  .)9119( ،ا مباحثات ،تحقاق محسن بادارفر ،قم :بادار.
 یییییییییییییی  .)9111( ،النجد من ا یرق فی بحر ا ضالالت ،تصحاح محمیدتقی دانیشپیو ه،
چ ،1تهرا  :دانشگاه تهرا .
 بیدادی ،ابوا برکات ( .)9119المعتبرنفینالحکمم ،چ ،1اصفها  ،دانشگاه اصفها .
 مو وی بلخی ،جال ا دین محمد ( .)9111مثنوی معنوی ،تصحاح ناملسو با مقدمۀ
بدیعا زما فر زانفر ،قم :اندیشۀ ماندگار.
 بهمناار ،ابنمرزبا ( .)9111ا تحصال ،تصحاح مرتضی مطهری ،چ ،1تهرا  :دانشگاه تهرا .
 جوادی آملی ،ربداهلل ( .)9111رحاق مختوم ،چ ،1قم :اسراء.

 حسنزاده آملی ،حسن ( .)9111شرح ا عاو فی شرح ا عاو  ،چ ،1قم :دفتر تبلایات اسالمی.
 صدرا دین شارازی ،محمدبنابراهام ( .)9110الشواهدنالربوب منفاینالمنادهانالیایوک من ،تصیحاح
سادجال ا دین آشتاانی ،چ ،1مشهد :انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
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بررسی تطبیقی قیام صورتهای ادراکی به قوۀ مدرکه در نظر ابنسینا و مالصدرا

 یییییییییییییی  .)9190( ،الحکممنالمتعدل منفیناالسسدرنالعقی مناالربعم[ ،نه جلدی] ،چ ،1بایر ت:
دار احااء ا تراث ا عربی.
 یییییییییییییی  .)9111( ،ا مبدأ ا معاد ،تصیحاح سیادجال ا یدین آشیتاانی ،تهیرا  :انجمین
حممت فلسفۀ ایرا .
 یییییییییییییی  .)9111( ،ا مشارر ،تصحاح هانری کربن ،چ ،1تهرا  :کتابخانه طهوری.

 یییییییییییییی  .)9111( ،ا مسائل ا قدسیاه [در سیه رسیا ۀ فلسیفی صیدرا متأ هان] ،تصیحاح
سادجال ا دین آشتاانی ،چ ،1قم :دفتر تبلایات اسالمی.
 صدرا دین شارازی ،محمدبنابراهام ( .)9111الحکممنالمتعدل منفایناالساسدرنالعقی امنا نربعامن [نیه
جلدی] ،چ ،1تهرا  :زارت فرهنگ انتشارات اسالمی.
 یییییییییییییییی  .)9111( ،رساادلم اتحییاد راقییل معقییو [در مجمورییۀ رسییائل فلسییفی
صدرا متأ هان] ،تصحاح حامد ناجی اصفهانی ،تهرا  :حممت.
 یییییییییییییی  .)9111( ،مفاتاح ا یاب ،تصحاح محمد خواجوی ،تهیرا  :انجمین حممیت
فلسفۀ ایرا .
 حلی ،حسن بن یوسف ،کشف ا مراد فی شرح تجرید االرتقاد ،تصحاح حسن حسنزاده آملیی،
چ ،1قم :دفتر تبلایات اسالمی.
 طباطبایی ،ساد محمد حسان ( .)9110فهدیمنالحکمم ،تصحاح رباس زارری سبز اری ،چ ،91قم:
دفتر تبلایات اسالمی.
 ربودیت ،ربدا رسو ( .)9111درآمدی به نظام حممت صدرایی ،تهرا

قم :سمت مؤسسیه

آموزشی پو هشی امام خمانی.
 مدرس زنوزی ،ربداهلل ( .)9119انوار جلاه ،تصحاح سادجال ا دین آشتاانی ،تهرا :
امارکبار.

