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Abstract: 
The immaterial origin of perception and the immaterial existence of the self is the basis 

emphasized in some hadiths, including the hadith of Ahliljah. Emphasizing the immateriality 
of perception and its origin, this hadith contains arguments presented in the dialogue between 
supporters of materialistic view (an Indian physician) and immateriality of perception and its 
origin (Imam Sadiq). According to this hadith, perception has an immaterial truth and the 
source of perception or the self is also immaterial. On the one hand, in the three schools of 
Masha, Ishraq, and Hikmate motaalieh, with regard to the immaterial characteristics of 
perception and percipient, arguments have been made in favor of immateriality of soul, and 
on the other hand, philosophers of the mind, with regard to the qualitative characteristics of 
perception, have provided explanations in favor of the separation of perception. The 
immaterial approach to the soul is the common point of the three religious approaches with 
regard to the hadith of Ahliljah, Islamic philosophy and philosophy of mind. The common 
point of all three approaches is the use of the intuitive method in presenting philosophical 
arguments for immateriality of perception and its origin. In this research, the entity of 
perception and its origin is discussed according to the hadith of Ahliljah and with regard to 
evidence from philosophical psychology (Elm-o-nafs). 
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 النفس فلسفيبررسي روايت اهليلجه از منظر تجرد نفس با تأكيد بر علم
 ١مهدي كريمي

  چكيده

منشأ غيرمادي ادراك و وجود غيرمادي نفس مبنايي است كه در برخي روايات و از جمله روايت اهليلجه، بر آن 
وگو هايي است كه در گفتروايت با تأكيد بر غيرمادي بودن ادراك و منشأ آن، حاوي استداللتأكيد شده است. اين 

(امام صادق ع)، ارائه شده است. با توجه به اين روايت،  (طبيب هندي) و مجردانگاري انگاريميان ديدگاه مادي
ي در سه مكتب مشاء، اشراق و ادراك حقيقتي غيرمادي دارد و منشأ ادراك يا همان نفس نيز مجرد است. از سوي

هايي به نفع تجرد نفس اقامه شده است استدالل هاي غيرمادي ادراك و مدرِك،حكمت متعاليه با عنايت به ويژگي
اند. هايي به نفع تجرد ادراك ارائه كردههاي كيفي ادراك تبيينو از سوي ديگر فيلسوفان ذهن با عنايت به ويژگي

قطه تالقي سه رويكرد ديني با عنايت به روايت اهليلجه، فلسفه اسالمي و فلسفه ذهن رويكرد غيرمادي به نفس ن
هاي فلسفي بر مدعاي تجرد ادراك است. نقطه مشترك هر سه رويكرد در استفاده از روش شهودي در ارائه استدالل

يلجه و با عنايت به و منشأ آن است. در اين پژوهش، به پرسش چيستي ادراك و منشأ آن با توجه به روايت اهل
  شود.النفس فلسفي پاسخ داده ميشواهدي از علم
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  مقدمه -١

ها داده هايي كه به اين پرسشهايي قديمي است و پاسخهاي حوزه ادراك و آگاهي، پرسشپرسش
ها، پرسش از چيستي ادراك و و تكامل يافته است. در ميان اين پرسششده است نيز در طول زمان تطور 

هايي است كه طرح شده است. اين معمّا به همان اندازه كه مورد توجه ترين پرسشمنشأ آن از مهم
شناسان امروزي است، در گذشته نيز مورد توجه بوده است. روايت اهليلجه را از اين فيلسوفان و عصب

ي از متون ديني بر شمرد كه به پاسخ اين پرسش پرداخته است. اين روايت را كه حاصل توان يكمنظر مي
اي ميان دو رويكرد توان در واقع مناظرهالسالم) و طبيب هندي است، ميگفتگوي امام صادق (عليه

شناسي نفس دانست. اين دو رويكرد دو ديدگاه سنتي در خصوص انگاري به هستيمجردانگاري و مادي
ها و شواهدي كه بر آنها تكيه كرده است، يكي شناسي نفس است كه هر كدام با توجه به استداللهستي

از دو نگرش مادي يا مجرد به نفس و ادراك را برگزيده است. روايت اهليلجه از آن رو اهميت دارد كه 
ويژگيِ شاخص اين  كند.انگاري بيان ميگفتگوي عقلي را ميان دو رويكرد متفاوت يعني مجرد و مادي

هاي ادراكي طبيب هندي به مثابه حد وسط السالم) بر استفاده از تجربهروايت، تكيه امام صادق (عليه
اي شهودي را براي طبيب هندي فراهم ها، زمينهبر غيرمادي بودن نفس است. اين استدالل استدالل

  .س اذعان كندآورد تا با استفاده از علم شهودي و حضوري خود به تجرد نفمي
به موقعيت اول گي شفافيت، بديهي بودن، وابستهاي اداركي در از نظرگاه فيلسوفان ذهن، تجربه

(سابجكتيو بودن و نه ابجكتيو) و ديگر خصوصيات، با يكديگر اشتراك دارند. فيلسوفان  شخص بودن
عينيت علم و معلوم،  هاي متصف نشدن به صدق و كذب، خطاناپذيري، فقدان واسطه،مسلمان نيز  ويژگي

انتقال بودن، عدم امكان اتصاف قابليابي به حقيقت وجود، شخصي و غيراتحاد عالم و معلوم، امكان دست
نيازي از قواي ادراكي، عينيت وجود علمي و عيني، شناخت هستي و نه چيستي و به احكام ذهني، بي

 :١٩٨١ مالصدرا، ( اندآگاهي، بر شمرده پذيري را براي علم نفس به ذات و صفات خود يا همانتشكيك
). با توجه به هر دو ديدگاه حداقل برخي انواع ادراك، داراي خصوصيتي است كه بدون ديدگاه ٣٨٢، ٣ج 

هاي غيرمادي غيرمادي به ادراك و نفس قابل توجيه و تبيين نيست. روايت اهليلجه با استفاده از تجربه
با استفاده از قانون  -هاي حسي نقشي در پيدايش آنها نداردربهكه به اذعان طبيب هندي تج-ادراكي 

كند تجرد نفس را اثبات و راه را براي سنخيت و انتقال از معلول غيرمادي به علّت غيرمادي، سعي مي
تحليلي غيرمادي از نفس و ادراك فراهم كند. آنچه در روايت اهليلجه به آن تصريح شده است و اين مهم 

السالم) شناسي امام صادق (عليههاي فلسفي بر تجرد نفس هم برشمرد، در روشحور استداللتوان مرا مي
هاي ادراكي وجود در استفاده از شهود به مثابه حد وسط استدالل عقلي است. اين شهود در همه تجربه

رويدادهاي خصلت پديداري به است كه  ويژگيِ نحوه از سرگذراندن يك تجربه ذهني دارد و شهود، همان
ناپذير است و شهود هاي ادراكي اجتنابتوان گفت، داشتن منظري شهودي در تجربهمي. بخشدذهني مي

). از سوي ديگر ١٨٤: ١٤٠٠هاي ادراكي است (كريمي و واعظي، شخص بودن تجربههمان جنبه اول
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هاي حسي نيست؛ مانند گونه وابستگي و عليتي ميان آنها و پديدهها خود شهود بوده و هيچبرخي ادراك
در گيرد. درك هر فرد از ذات خودش. روايت اهليلجه با تكيه بر شهود نوع دوم، تجرد نفس را نتيجه مي

با تحليل روايت اهليلجه از منظر تجرد نفس و با عنايت به شواهدي كه در  گردداين پژوهش سعي مي
چيستيِ آگاهي و منشأ آن ت به پرسش فلسفه اسالمي و فلسفه ذهن به نفع تجرد نفس ارائه شده اس

ادراك و ذات كه است  پرسش از اينچيستيِ ادراك و تمركز بر  ،پرداخته شود. پرسش اصليِ اين پژوهش
  مدرِك يك پديده فيزيكي است يا متافيزيكي؟

  انگاري منشأ آگاهي در روايت اهليلجهمادي -٢

است. متن  هالنفس پرداختباحث متنوع از علمروايت اهليلجه از جمله رواياتي است كه به روشني به م
السالم) در پاسخ به در خواست مفضّل بن عمر جعفي (عليه اي است از سوي امام صادقاين روايت، نامه

هر روز بر حمالتشان به مباني ديني و معرفتي افزوده -براي جوابي مستدلّ در برابر طرفداران الحاد 
كه او نيز از ملحدين و -وگويي را كه با طبيب هندي صادر شده است. امام در اين نامه گفت -شدهمي

بل ادلّه همه ملحدين اقامه ها در مقاكند كه مانند اين استداللو توصيه مينقل  -انگاران بوده استمادي
كند كه روزي كه طبيب هندي مشغول پودر كردن اهليلجه يا همان هليله براي تهيه گردد. امام نقل مي

چنان بر  همان مواضع ملحدانه اصرار نوعي داروي گياهي بود كه سخن از چگونگي خلقت شد و هم
وگو در شود. بخش اعظم اين گفتوگوي امام با طبيب هندي از همين نقطه شروع ميگفت ورزيد.مي

خصوص اثبات خداوند و تأثيرگذاري علّي خداوند در هستي است و بخشي ديگر كه موضوع اين نوشتار 
است، در موضوع غيرمادي بودن ادراك و منشأ غيرمادي آگاهي است و تأكيد بر اين نكته است كه انواع 

اي غيرمادي است و همه قواي حسي و ادراكي نقش إعدادي براي تحقق ادراك ادراك حاصل پديده
انگارانه كه منكر هرگونه تقرير مجردانگارانه توسط آن منشأ غيرمادي است. طبيب هندي از ديدگاه مادي

ا در خصوص كند. اين مناظره دو رويكرد كامًال مشخص روگو ميبراي ادراك و نفس است با امام گفت
كند. نگرش نخست، ديدگاه طبيب هندي است كه ديدگاهي كامالً نحوه نگرش به منشأ آگاهي تبيين مي

انگارانه است و نگرش دوم، ديدگاه امام است كه نگرشي غيرمادي به ادراك و منشأ ادراك است. مادي
گردد و در گانه محقق ميازديدگاه طبيب هندي، مدركات گوناگون مادي بوده و تنها از طريق حواس پنج

شود، بنابراين خدايي وجود كدام از اين حواس درك نميواسطه هيچاز آنجا كه خداوند بهگويد ميادامه 
انگاري محض انگاري ادراك و مدرِك به مادي). طبيب هندي از مادي١٥٣ ،٣ج : ١٤٠٣ ندارد (مجلسي،

كند. بخش دوم استدالل طبيب هندي يعني مي و نفي هرگونه وجود غيرمادي از جمله خداوند استدالل
نفي وجود خداوند مورد نظر اين نوشتار نيست و تنها بخش اول استدالل او كه نفي حقيقت غيرمادي 

هاي حسي مدرِك است مورد توجه اين نوشتار است. از ديدگاه او، زماني كه حواس از بين برود و ورودي
 گراين امر نشان .)١٦١ ،٣ج : ١٤٠٣ به پيرامون ندارد (مجلسي،تحقق پيدا نكند، ذهن هيچ ادراكي نسبت 
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اي كه بدون وجودِ گونهبه ،ذهن نسبت به عالم خارج و حقيقت كامالً مادي آن است ١ويژگي بازنمودي
نموِد خارجي، بازنمود ذهني يا همان سوبژه ذهني تحققي ندارد. در اين نگرش پديده ذهني اساسًا تنها 

- گيرد. در اين ديدگاه، پديدههاي خارجي است كه از طريق حواس مورد ادراك قرار ميقعيتبازنمودي از وا
اين  ).Brentano, 1995: 61گردد كه بر بازنمود استوارند (هايي اطالق ميذهني اساساً بر پديده هاي
ندارند. در ها، جز ماهيتي بازنمودي، كه مادي و انعكاسي از وجودهاي خارجي است، حقيقت ديگري پديده

 ,Wilsonهاي ذهني، كاركردي غير از ويژگيِ بازنمودي دارند (، پديده٢مقابل بر اساس امكان يا اثبات كواليا

  هاي ذهني و منشأ غيرمادي آنها باشد.تواند ناشي از ويژگيِ غيرمادي پديده)، كه مي413 :2003
گيرد كه از ك تنها به آنچه تعلق ميادرا كه طبيب هندي با ارائه تبييني مادي از ادراك معتقد است

: ١٤٠٣ كند (مجلسي،طريق حواس منتقل گردد و آنچه مورد ادراك حسي قرار نگيرد، ذهن آن را درك نمي
كنيم، حاصل تأثير يك محرّك خارجي به تعبير ديگر، هرآنچه درون خود چيزي را تجربه مي. )١٥٥  ،٣ج 

ادراك، مبناي استداللي است كه طبيب هندي در جهت ). نگرش مادي به Brentano, 1995: 62است (
السالم)، با توجه دادن طبيب هندي به گيرد. در مقابل، امام (عليهكار مينفي خداوند و نفي نفس مجرّد به

مادي ندارد، بر منشأ غيرمادي ادراك و نيز غيرمادي بودن برخي ادراكات، تأكيد  پديدارهاي ادراكي كه جنبه
هاي پديدارهاي ذهني را توجيه تواند همه جنبههاي ذهني نميرد ماترياليستي به ذهن و پديدهكند. رويكمي

  ماند كه نيازمند تبييني غيرمادي است. هايي براي اين پديدارها باقي ميكند و همواره ويژگي

  انگاريبندي استدالل طبيب هندي با توجه به ماديصورت -٣

- و رويكرد دوگانه هستند نظريّات فيزيكاليستي درمورد ذهن و آگاهيبرخى فيلسوفان ذهن كه قائل به 
دانند. از عين ادراكات و آگاهي مى ،حقيقت من را كه مدرك و آگاه استرا منكر هستند، انگارانه به  نفس 

كنند و ساختار يكپارچه آگاهي همديگر را تعقيب مى چيزى نيست جز ادراكاتى كه متوالياً »من«نظر اينان، 
طبيب هندي نيز با عنايت به انحصار ادراك در ادراك حسي  ).Hume, 1988: 63–68( دهندرا شكل مي

هاي و ذاتي جدا از ورودي داندهاي حسي منحصر ميكند. او ادراك را تنها در وروديبه اين مطلب اشاره مي
  دهد:كنيم از ديدگاه او وجود ندارد. بنابراين چنين استداللي را ترتيب ميمي» من«حسي كه از آن تعبير به 

  گردد.گانه وارد مغز ميهاي حسي است كه از طريق حواس پنجادراك همان ورودي-١
هاي غيرمادي و غيرحسي يا ذاتي هاي حسي، حقيقت ديگري از جمله ادراكغير از اين تجربه-٢

  كنيم، وجود ندارد.» من«يا » نفس«ر به غيرمادي كه از آن تعبي
مثابه اي مادي است و منشأ آن نيز امري مادي است و حقيقتي به نام نفس بهنتيجه: ادراك پديده

  وجودي غيرمادي محقق نيست.
رو در ميان فيلسوفان ذهن فيزيكاليست، حقيقتي با عنوان نفس يا ذهن كه عاملي متافيزيكي در بدين

 ؛شودوجود ندارد. از نگاه آنان، مجموعه فرآيندهايي فيزيكي منتهي به تحقق آگاهي مي تحقق آگاهي باشد،
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 گردد.چنانكه مجموعه فرآيندهاي شيميايي و گوارشي منتهي به جذب مواد غذايي و تبديل آن به انرژي مي
ا كه طبيب گونه ضمني در استدالل طبيب هندي يافت؛ آنجتوان بهاين نگرش به ادراك و منشأ آن را مي

انگاري ادراك، مدرِك و گردد كه به معناي ماديهندي منكر هرگونه معرفتي غير از مدركات حسي مي
شود. دكارت معتقد با دكارت شناخته ميمعاصر انگاري ديدگاه دوگانههاي ادراكي است. در مقابل، ويژگي

است. دكارت معتقد است انسان  است كه تصويري كامالً واضح و متمايز »من«به حقيقتي واحد با عنوان
توان همه اموري مثابه امري فيزيكي و ممتد كه داراي شكل و حركت است و ميبه- صرفاً با تصور بدن

تصوّركاملي از خود دارد. از جهتي، شك، فهم، اراده وديگر  -را كه متعلّق به ذهن است، از آن سلب كرد
به تصور  جاچيك مربوط به تصوّر بدن نيستند. از اينخصوصيّات ذهني كه آگاهي، شامل همه آنهاست، هي

 رسيمميهاي فيزيكي وجود دارند، هاي ذهني كه كامالً مستقل از ويژگيكامالً واضحي از ماهيّت ويژگي
)Descartes, 2008: 196.( دهد كه ذات انسان آگاهي بودن آگاهي، دكارت را به اين مطلب سوق ميبديهي

ه مكان و قائم به عنصري مادّي نيست. دكارت نتيجه مي گيرد كه او فقط يك هستي او محتاج ب است و
  ).Descartes, 1971: 32( ماهيّت او چيزي جز آگاهي نيست شئ متفكر است، يعني شيئي كه تمام ذات و

وارد كرده است: ممكن است چيزي كه آگاه است او هابز فيلسوف معاصر دكارت نقدي بر استدالل 
موضوع ذهن، خرد يا عقل و درنتيجه امري مادّي باشد. نقيض اين موضوع ثابت نشده، بلكه فرض گرفته 

كه وجودي -باشد شده است. به تعبير ديگر، ممكن است آن امر آگاه كه ما ترديدي در وجود آن نداريم، مغز 
تواند مدعاي خود را كه مجرد بودن آگاهي و موضوع ميالل دكارت ناين استد بر مبنايو  -مادي است

از ديدگاه فيلسوفان ؛ زيرا . رويكرد هابز نيز قابل نقض است)Wilson, 1978: 193( آگاهي است ثابت كند
نظر از ذات آگاه و جنبه متافيزيكي امري شهودي و فرامادي است و صرفخودش ذهن، تجربه آگاهي، 

آگاهانه خود امري پذيرفته شده است. از ديدگاه فيلسوفان ذهن، كيفيات ذهني اموري آن، تجرد تجربه
اند. آگاهي نيز كه خود يك كيفيت ذهني و از طرفي، حاصل از تركيب فرآيندهاي مختلف مجرد و غير مادي

  ).٢٥-٢٤، ١٣٨٢(سرل،  امري غير مادي است ،ذهني است

  ه اسالميتنوع آگاهي از ديدگاه فلسف -٤

در فلسفه اسالمي به ادراك حسي، ادراك خيالي و عقلي تقسيم شده  -يا به تعبير ديگر ادراك-اهي آگ
هاي فلسفه هاي ادراكي، از ويژگينگري به تجربهاست. تنوع تقسيم ادراك در فلسفه اسالمي و جامع

ائل حوزه آگاهي مسو به بسياري بندي، نقشي مهم در تدقيق مسائل آگاهي ايفاء اسالمي است. اين تقسيم
 هاي متفاوتي بررسي كنيم.هاي گوناگون ادراكي را با روششود بتوانيم حوزهسبب ميدهد و نيز مي پاسخ

كند، ادراك ترين اقسام آگاهي كه نقشي مهم در ارتباط ميان انسان و جهان پيرامون ايجاد مييكي از مهم
خود را در اعضايي كه ادراك حسي دارند ايجاد نگاه فلسفه اسالمي، اعراض كيفيتي مشابه  حسي است. در

شود و تصوير كلي از ماهيت كنند، سپس اين مدرَكات، به حس مشترك رفته با يكديگر تركيب ميمي



 ٢٧   ▪ مهدي كريمي

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

شود كه مادامي كه شئ مورد نظر در حوزه ادراك حسي قرار دارد، اين ادراك حسي ادراك شده حاصل مي
بنابراين وجود شئ مدرَك در معرض قواي حسي از سويي ). ٦٠، ٢: ج ١٣٩٢ ،(عبوديت گيردبه آن تعلق مي

از سوي ديگر، نحوه تحقق ادراك حسي  و فعاليت قواي حسي دو عامل مهم در تحقق ادراك حسي است.
با وجود علوّ مرتبه نفس، شأن تجرد آن از بدن و نحوه تصرف آن در بدن مادي، امري است كه مورد توجه 

رفته است. به تعبير صدرا، قواي حسي و طبيعي نفس با تعلق به بدن قوام و تحقق فيلسوفان مسلمان قرار گ
تصرفي ذاتي است كه عبارت از نحوه موجوديت نفس  ،بدن گيرد، تصرف نفس دريابد و نتيجه ميمي

تواند تحققي داشته كه تعلق صورت به ماده ذاتي آن و نحوه وجود صورت است كه جز آن نميچنان .است
  ).٣٧٦، ٧: ج ١٩٨١ ،(مالصدرا باشد

 اند. ازاز نگاه فلسفي در تجرد از ماده با يكديگر مشترك، هاصور حسي، خيالي و عقلي با وجود تفاوت
از ديدگاه او، ارتفاع از مقام ماده  .اندديدگاه صدرا، صور حسيّه، خياليه و عقليه داراي شأن تجرد از ماده

جهت كه  ) و از آن١٧، ٨: ج ١٩٨١ ،(مالصدرا ملكوت دارد نفس حظي از ؛ زيراجسميه شأن نفس است
كنند. توجه به تفاوت يابند، شأن تجرد از ماده پيدا ميصور حسي، خيالي و عقلي در صقع نفس تحقق مي

صدرا معتقد است فرق ميان ادراك وهمي و  .نمايدظاهري ميان ادراك عقلي و وهمي نيز ضروري مي
خاص يا عدم اضافه بدان  ئيبلكه تنها از جهت اضافه به مبد ؛ديگرندعين يك عقلي بالذات نيست و اين دو

و  حسي، خيالي و عقلي :گونه استند. بنابراين ادراك سههست متصف به عقلي بودن يا وهمي بودن ،مبدأ
). ٣٦١، ٣: ج ١٩٨١ ،(مالصدرا ادراك وهمي همان ادراك عقلي است كه از مرتبه خود ساقط شده است

هاي جسمي و هياكل مادي ادراك عقلي ادراكي است كه در آن انتزاع تام از قالبكه گويد د ميصدرا خو
حضور ماده مشروط به انتزاعي ناقص كه به اند اما اساس، صور حسي، منتزع از مادهبراين .صورت گيرد

ل و حس است و دليل ميان دو عالم عقبه همين .صور خيالي نيز انتزعي متوسط از عالم ماده دارد .است
ابن سينا معتقد است جدايي خيال ). ٥٢، ٣: ج ١٩٨١ ،(مالصدرا صور عقلي انتزاعي كامل از عالم ماده دارد

اي كه گونهبه ،كندچراكه خيال صورت را از جسم انتزاع مي ؛و تخيل از ماده شديدتر از صور حسي است
صورت خيالي مورد نظر  ،ماده يا بطالن آن وجود و بقاء آن صورت وابسته به وجود ماده نيست و با غيبت

اما صور حسي چنين ويژگي ندارند و چنانكه ذكر شد با جدايي )، ٥١، ٣: ج ١٤٠٤، (ابن سينا روداز ميان نمي
  رود.قواي حسي از شئ مدرَك صورت حسي مورد نظر از ميان مي

  علم حضوري و پديده آگاهي -٥

سالمي در خصوص علم حضوري نفس به خود و حاالت هاي آگاهي در فلسفه ايكي ديگر از جلوه
واسطه و واسطه است كه در آن، معلوم بيعلم حضوري علمي بي، فلسفه اسالميدر خود طرح شده است. 

علم حضوري در خصوص انسان به اقسامي  .شوداي شهودي در حوزه ادراك شخص واقع ميگونهبه
لم انسان همچون هر معلول مجرّد ديگري، به مبدأ و ع-٢علم انسان به ذات خود؛  -١شود: تقسيم مي



  فلسفيالنفس بررسي روايت اهليلجه از منظر تجرد نفس با تأكيد بر علم   ▪ ٢٨

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

-٤همچون تفكر، تصميم و توجه؛  ،علم انسان به افعال جوانحي و آثار خود-٣علت هستي بخش خود؛ 
 ،علم انسان به حاالت، انفعاالت و كيفيات نفساني خود-٥علم انسان به قواي ادراكي و تحريكي خود؛ 

ترتيب آگاهي چيزي بدين). ٤٨٥، ١الف، ج  ١٣٧٥، سهروردي( همچون غم، شادي، ترس، لذت و نفرت
بخش خود و حاالت واسطه و شهودي كه نفس به ذات خود، علّت هستينيست جز علمي حضوري، بي

مورد تأكيد فيلسوفان ذهن و آگاهي اي است كه گزاره واسطه بودن تجربه آگاهي،شهودي و بيدارد.  خود
  پژوهان است. 

  أ آگاهيتأمّل در منش -٦

هايي به محوريت نفس در تحقق آگاهي شد. از نگاه فلسفه اسالمي اختصار اشارهدر مباحث پيشين به
ها در خصوص نقش نفس و نحوه ارتباط آن با بدن مادي، در اين نكته اتفاق نظر و با وجود گستره نگاه

ترين ركن در تحقق آگاهي، نفس است. در حقيقت نقطه مركزي در فرآيند آگاهي و وجود دارد كه مهم
نفس تنها فاعل در حوزه آگاهي است كه تمام به عبارت ديگر، آگاه است، همان نفس است. آنچه 
قواي حسي، بدني و  شود. در فلسفه اسالمي، سايرهاي آگاهي با توجه به آن توجيه و تبيين ميويژگي

ر امو مغزي، تنها نقش معدّ براي تحقق آگاهي توسط نفس دارند. از نظرگاه حكمت متعاليه، نفس در
جسماني محتاج به بدن مادي و آالت مادي است تا به واسطه آنها امور جسماني را بشناسد، اما براي 

ها مينخصوص آ بلكه با ذات خود به تصرّف و ادراك در ؛شناخت امور روحاني، نيازي به بدن مادي ندارد
هاي بعد از تحقق صورتگيرد و سپس پردازد؛ بنابراين نفس ابتدا مبادي ادراك عقلي خود را از حس مي

، ٣: ج ١٩٨١ ، (مالصدرا شودعقلي و فعليّت مرتبه عقل در او، مستغني از حواس و از تعلّق به بدن مي
است. آن نياز از اي ديگر بيبدين ترتيب، نفس در يك مرتبه محتاج به بدن مادي است و در مرتبه). ٣٦٢

از بدن مادي، حياتي روحاني دارد كه ادراكي  فارغ در نگاه فلسفه اسالمينفس دهد كه اين نشان مي
ميان نفس و بدن است كه از جهت  طلبد. سلسله اعصاب، از ديدگاه صدرا، آخرين جزء پيوندروحاني را مي

ها، نفس از طريق اين واسطه .تواند واسطه ميان روح بخاري و بدن عنصري شودلطافتي كه دارد مي
كند. توانايي نفس در ادراكات گوناگون و قواي قواي خود استفاده ميدهد و از ادراكات خود را سامان مي

رو دستگاه عصبي نيز براي هر يك از اين قواي ادراكي ايناز .انكار نيستادراكي قابل مختلف حسي و
كننده ادراكات از مغز به اعضاي بدن و از آالت حسي به مغز، جسمي حامل و جايگاه خاصي دارد، اما حمل

روح  .ايجاد شده است -كه همان روح بخاري است-ترين اخالط اربعه طيف است كه از لطيفل گرم و
بخاري، بدن براي نفس ناطقه است و اعضاي عنصري بدن به منزله غالف و پوسته روح بخاري است. 

  ).٢٠٣ :١٣٦٠ ،(مالصدرا غالف بدن مثالي است و بدن مثالي، قشر نفس ناطقه است روح بخاري پوسته و

  



 ٢٩   ▪ مهدي كريمي

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

  بررسي روايت اهليلجه بر اساس رويكرد مجردانگارانه به منشأ آگاهي -٧

اي مجرد از ديدگاه فلسفه اسالمي، آگاهي در اقسام مختلف آن اعم از حسي، خيالي و عقلي پديده
داند، اما او نيز در سينا است كه ادراك حسي و خيالي را مادي مياست. در ميان فالسفه مسلمان تنها ابن

راك عقلي همراه با ساير فيلسوفان مسلمان قائل به تجرد ادراك عقلي است. از سوي ديگر خصوص اد
فيلسوفان مسلمان قائل به تجرد نفس ناطقه انساني و جدا بودن آن از ساحت مادي هستند؛ همان تبييني 

فالسفه مسلمان السالم) ارائه شده است. بنابراين، ديدگاه كه در روايت اهليلجه از سوي امام صادق (عليه
در خصوص مجردانگاري ادراك و منشأ ادراك، منطبق بر ديدگاهي است كه در اين روايت از سوي امام 
ارائه شده است. نكته قابل تأملي كه در اين روايت وجود دارد، توجيه پديدارهاي ادراكي در ساختار غيرماديِ 

توان ن توجه به حيث غيرماديِ آن، نمياي است كه بدوگونهادراك است. از نظرگاه امام، ادراك به
هاي پديداريِ آن را تبيين نمود. از ديدگاه امام، حواس و بعد غيرمادي ادراك، همه وظيفه ادراكي را ويژگي

هاي اداركي فراواني براي اثبات اين مهم وجود دارد. براي مثال، نوزادي كه هنوز بر عهده ندارد و نمونه
دهد در ارتباط با محيط اطراف از خود نشان مي نيافته، اما رفتاري هوشمندانه حواس ادراكيِ در او تكامل

كند و منشأ دهد كه آنچه ادراك مي). همين نمونه پديدار ادراكي نشان مي١٦١ ،٣ج : ١٤٠٣ (مجلسي،
ادراك هاي پديداريِ با عنايت به جنبه كوشدميدر اين روايت، امام آگاهي است، فراتر از قواي مادي است. 

كند، مقدمات استداللي را فراهم سازد كه بدانها اعتراف مي ٣گونه شهوديهايي كه طبيب هندي بهو يافته
منشأ آگاهي است. نكته مهم  آگاهي و اي متافيزيكي و غيرمادي در خصوصنتيجه آن باورمندي به پديده

امام قلب را مثالً في متمايز باشد. اين روايت در استفاده از اصطالحاتي است كه ممكن است از تعابير فلس
كند، رسد آنچه را امام از آن به قلب تعبير مينظر مي به. كندمثابه مركز ادراك و منشأ آگاهي معرفي ميبه

- عليه(همان نفس يا ذهن در اصطالح فلسفي است كه ذاتي مجرد و غيرمادي دارد. استفاده مكرّر امام 
از هاي شهودي مذكور هاي عقلي بر تجربههندي و بنا كردن استدالل حكيم از تجربيات شهوديِ  )السالم

حكيم هندي ملزم  ،هاي شهودياي كه با عنايت به اين تجربهگونهبه ؛در روايت اهليلجه استنكات مهم 
السالم)، بعد از شنيدن سخنان طبيب هندي در امام صادق (عليه گردد.هاي مذكور ميبه پذيرش استدالل

آيا هرگز در مورد  فرمايد:خطاب به طبيب هندي ميانحصار هرگونه ادراك در ادراك حسي،  رابطه با
اي تا در نهايت به انجام آن مهم بر اساس ريزي پرداختهتجارت، صناعت يا ساخت بنايي به طرح و نقشه

را با قلب خود  كدام از حواسّ خودامام فرمود: آيا هيچ .طرح و نقشه ريخته شده، اهتمام ورزي؟ گفت: آري
تو راهنمايي كرد  ت بهكه آنچه قلب قبول داريدر اين تفكر شريك نمودي؟  گفت: خير. امام فرمود: آيا 

گونه است. از اين داليل بيشتر برايم بگو تا آنكه شبهات از قلبم زدوده شود يقين همينحقّ است؟ گفت: به
ستقالل قلب، ذهن يا نفس بر فعاليت ادراكي، خوبي بر ادر اين روايت به ).١٦٩، ٣: ج ١٤٠٣، (مجلسي

هاي استدالل شده است. در اين بخش از روايت از يك تجربه شهودي يعني توانايي انسان بر شهود تجربه
ادراكي بدون استفاده از حواس براي اثبات عدم انحصار ادراكات در ادراك حسي و مادي بهره گرفته شده 
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  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

رح ذهني براي احداث يك ساختمان بدان اشاره فرموده است، آنچه امام در خصوص طمشابه است. 
هاي حسي هاي كلي عقلي كه بدون دريافتگزاره، براي نمونهتوان ارائه نمود. ميهاي ديگري نيز مثال
از ديدگاه  كند.اما ادراك تحقق پيدا مي ،ندارددر آنها حس نقشي اند كه نيز اينگونهشويم ها رهنمون ميبدان

رو كه ادراك گردد. از آنفلسفي، تصوراتي شبيه آنچه امام بيان فرمود در ساختار ادراك خيالي بررسي مي
هاي مادي بر تصويري ذهني كه فاقد ماده هاي مادي مانند اندازه است، اما اين ويژگيخيالي داراي ويژگي

سالمي در خصوص ادراك خيالي وجود دارد. خارجي است، تطبيق يافته است. دو ديدگاه رايج در فلسفه ا
انگاري ادراك خيالي و تحقق آن در ضمن ماده مغزي است كه عقيده ديدگاه نخست كه قائل به مادي

انگاري ادراك خيالي و عدم تحقق آن و ديدگاه دوم كه قائل به مجرد  )١٠٤ :١٣٨٣ينا، سابنمشاء است (
 ،٨: ج ١٩٨١ ،مالصدراخ اشراق و حكمت متعاليه است (در ضمن ماده مغزي است كه اين رويكردِ شي

هاي ادارِك خيالي و استقالل نفس در تحقق ). ديدگاه امام در خصوص غيرمادي بودن تجربه٢٣٦-٢٣٥
سينا، ادراك تر است؛ زيرا از ديدگاه ابنها با توجه به مباني شيخ اشراق وحكمت متعاليه روشناين تجربه

گردد و با توجه به كالم امام، استقالل نفس در تحقق اين مغزي محقق ميخيالي نيز در ضمن ماده 
صورت، نفس ادراكات مانع از آن است كه تحقق اين ادراك را در ضمن ماده مغزي بدانيم؛ زيرا در آن 

استقاللي در تحقق ادراك نخواهد داشت. بنابراين تنها با عنايت به غيرمادي بودن ادراك خيالي است كه 
گردد. نكته مهم در اين تبيين عبارتست از اينكه ادراك حسي ل نفس در تحقق اين ادراك تبيين مياستقال

گردد و يگانه منشأ آگاهي شود كه همه ادراكات به آن منتهي ميو خيالي به حقيقتي قائم به ذات منتهي مي
شود كه همان هي ميگونه كه همه حواس به حسّ واحد منتو ادراك است. به تعبير شيخ اشراق، همان

گردد كه فيّاض لذاته هاي حسي و خيالي نيز به نور مدبّري منتهي ميحس مشترك است، جميع صورت
السالم) با كه همان نفس است كه در كالم امام (عليه )٢١٣ ب:١٣٧٥ ي، سهروردو قائم بالذات است (

  تعبير قلب از آن ياد شده است.
فرمايد: اين بدان خاطر است كه خداوند السالم) ميصادق (عليه در بخش ديگري از همين روايت، امام

شنود و قلب قاضي و امير مي و بيندكننده جسم قرار داده است كه جسم به واسطه قلب ميقلب را تدبير
واند خود را تم شود، بدن نميم كند و اگر قلب مقدّتواند خود را مقدّ بدن است. اگر قلب تأخير كند، بدن نمي

شنوند. اگر به اعضاء  امري كند، اطاعت ميبينند و ميواسطه قلب است كه حواسّ ميتأخير اندازد. بهبه 
شود. واسطه قلب است كه فرح، حزن و درد حاصل ميبه برند.كنند و اگر آنها را نهي كند، نيز فرمان مي

ز كار افتد، همه حواس نابود مياما اگر قلب ا ؛اگر يكي از حواس از كار افتد، قلب به قوت خود باقي است
اين بخش از روايت هم به خوبي نقش محوري قلب را در فعاليت ). ١٦٩، ٣ج  :١٤٠٣ ،شوند (مجلسي

دهد. با توجه به اين روايت، مدرِك حقيقي قلب است و ساير قواي حسي تنها نقش اعدادي ادراكي نشان مي
 -يا همان نفس-جاي قلب، ذات مدرِك را قرار داد. ذات مدرِك توان بهكنند. ميدر تحقق ادراكات ايفاء مي

برد. وجود هرگونه مثابه ابزار براي تحقق ادراك بهره ميمستقل در ادراك است، از قواي حسي بهاي پديده



 ٣١   ▪ مهدي كريمي
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السالم)، (عليه ادراكي وابسته به آن است و اعضاي حسي بدون وجود آن توانايي ادراك ندارند. امام صادق
شود مگر به وسيله ك نميكني كه اشياء درفرمايد: تو گمان ميمي هدر پاسخ طبيب هندي در روايت اهليلج

دهم كه حواسّ نقشي در علم به اشياء ندارند و تنها قلب است كه علت معرفت به اما من نشان مي ؛حواسّ 
: ١٤٠٣ ،(مجلسي به اشياء علم پيدا كند وسيله حواس نه آنكه قلب تنها به؛ اشياء و سبب شناسايي آنها است

در ميان اعضاء قلب است كه  چنين آمده است:) السالمليهع( در روايت ديگري از امام صادق). ١٥٩، ٣ج 
اي كه همه افعال ديگر اعضاء به گونهشود بهوظيفه تعقل و فهم برعهده او است و امير بدن محسوب مي

(ع)، قلب محور همه  با توجه به اين سخن امام). ٩١، ٣: ج ١٤٢٩ ،كلينيپذيرد (مديريت او انجام مي
  گردد.همه ادراكات به نوعي به قلب باز مي ادراكات انساني است و

 ،هاي ادراكيتجربه در تحققالسالم) براي اثبات محور بودن قلب در استدالل ديگري امام صادق(عليه
ادراك حسي كه بدون آنكه درك صحيحي از دنياي پيرامون داشته باشد يا  كنداستدالل ميبه افعال نوزاد 

دهد كه رفتارهاي مكد. اين نشان ميكند يا پستان مادر را ميگريه مي ، هنگام گرسنگيكاملي داشته باشد
. از نگاه امام، حواسّ در نوزاد تكامل نيافته )١٦١، ٣ : ج١٤٠٣، مجلسي( كودك منحصر در حواس نيست

تواند مستند به حواس باشد يا تنها مستند به حواس باشد و هاي ادراكي او نميرو، فعاليتاست، از اين
يابد. به هاي آگاهانه براي او فعليت ميكند و تجربهراين، نوزاد نيز قلبي دارد كه از طريق آن ادراك ميبناب

 كننده بر آنها استكننده حواس، مالك و رئيس آنها و حكمالسالم)، قلب تدبير(عليه تعبير امام صادق
. در برخي ديگر، سير شده استقلب به معناي عقل تف نيزدر برخي روايات ). ١٦٩، ٣: ج ١٤٠٣ ،(مجلسي

اي هشام  :فرمايدخطاب به هشام مي )السالمعليه( عقل تعريف گرديده است. امام صادق حكمت به فهم و
فرمايد همانا در قرآن تذكر و پندي است براي صاحبان قلب يعني عقل و نيز ميخداوند در قرآن كريم مي

).  اين تعبير كه در ٣٤، ١ : ج١٤٢٩، م و عقل (كلينيفرمايد و ما به لقمان حكمت عطا كرديم يعني فه
روايات وارد شده است، شاهدي است بر آنكه استفاده از مفهوم قلب تنها براي اشاره به اين مهم بوده است 

آن در تحقق ادراك وجود دارد كه يگانه منشأ  اي فراتر از حواس مادي و فرآيندهاي فيزيكيِكه پديده
و به تعبير ديگر، همان اصطالح نفس مجرّد است  امير بدن است ،به تعبير روايت آگاهي و ادراك است و

گردد. بنابراين از هاي ادراكي تبيين ميكه در اصطالح فلسفه اسالمي آمده است و با توجه به آن ويژگي
ها حاصل يك منشأ غيرمادي است كه همان نفس است هاي غيرماديِ ادراك، اين ويژگيجهت ويژگي

  ). ٣٨٨ :١٤٠١، صدر(

  تحليل و بررسي  -٨

در استدالل فلسفي -شدهمخاطب تجربه توسط كه -هاي شهودي استفاده از تجربهتوان گفت مي
تواند شود ميها كه به منزله اموري بديهي تلقي مي. اين تجربهاست ترين ويژگي روايت اهليلجهمهم

توان ورود توان گفت بدون آن نمياي كه ميهاي نظري فراهم كند. شالودهمبنايي محكم براي استدالل
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هاي متافيزيكي دانست كه حول توان زيربناي همه بحثموفقي به مسائل نفس داشت. اساساً شهود را مي
اي شهودي اي كه الزاماً هر نگرش متافيزيكي به آگاهي بر تجربهگونهبه ؛آگاهي وجود دارد له ادراك وئمس

توان ديدگاه منسجمي در و بدون توجه به اين نگرش شهودي نمي )Levine, 1983: 354(مبتني است 
 در ميان فالسفه معاصر غرب، دكارت هاي ادراكي داشت.هاي آگاهانه و توجيه پديدهخصوص تجربه

، به واسطه »من«استفاده كاملي از تجربه شهودي براي اثبات منِ انديشنده كرده است. از ديدگاه او، مفهوم 
). براساس شهود دكارتي، Descartes, 1971: 32گردد (اي روشن و متمايز درك ميگونهانديشه، به تجربه

توانم فرض كنم كه خودم ؛ اما نميتوانم فرض كنم كه جهاني وجود ندارد يا بدن مادي وجود نداردمن مي
، »من«وجود داشته باشم و بدون وجود » من«وجود ندارم، چرا كه شك در همه چيز فرع بر آن است كه 

فكرانش، ذهن متمايز از با توجه به ديدگاه دكارت و هم ).Descartes, 1971: 32يابد (شكي تحقق نمي
ترتيب از ديدگاه ). بدينHughes, 2004: 170ته باشد (تواند بدون وجود بدن، تداوم داشبدن است و مي

و  -كه غير مادي است-دكارت، انسان از دو جوهر كامالً متمايز تكوّن يافته است: ذهن يا جوهر ادراكي 
استفاده از شهود را  ).Cottingham, 1993: 53بدن يا جوهر مادي. اين دو سنخ وجود در مقابل يكديگرند (

ويژه براي اثبات منشأ غيرمادي ادراك النفس و بههاي فلسفي در علمك استداللتوان نقطه مشترمي
هاي مختلف فلسفي در اين خصوص اشتراك نظر داشته است. داشتن منظري شهودي، دانست. رويكرد

  گردد.هايي است كه به اثبات منشأ غيرمادي براي آگاهي منتهي ميويژگيِ همه استدالل
ن مسلمان همه در استفاده از روش شهودي در جهت حلّ مسائل نفس پيشگام با وجود آنكه فيلسوفا 
النفسي هاي علممثابه يك روش براي پژوهشتوان گفت شيخ اشراق روش شهودي را بهاند، ميبوده

هاي استداللي صرف، بديهيات شهودي را كه مورد اعتراف جاي استفاده از تحليلمعرفي كرده است و به
فيلسوفان مسلمان ). ١٨٤: ١٤٠٠است، مبناي تحليل خود قرار داده است (كريمي و واعظي،  و اذعان همگان

كه  اندهاي فلسفي متعددي را اثبات كردهاز جمله شيخ اشراق و صدرا با عنايت به همين شهود، آموزه
ي دانسته و اي كه نفس را داراي حقيقتي متافيزيكگونهست. بهترين آنهااز مهمنگرش متافيزيكي به نفس 

هاي آيات و آموزهساير اند. اين ديدگاه توسط روايت اهليلجه و معتقد به سرشتي غيرمادي براي آن شده
هاي فلسفي و ديدگاه روايت اهليلجه در خصوص استفاده از شهود در اثبات آموزه گردد.روايات تأييد مي

هم به خوبي نشان داده شده است و امام با وجود غيرمادي نفس اشتراك نظر دارند. در كالم امام نيز اين م
كند به او هاي حسي نيست، سعي ميتوجه دادنِ طبيب هندي به پديدارهاي ذهني كه حاصلِ دريافت

اي فراتر از كند، پديدهكننده و منِ انديشنده است و از آن تعبير به قلب مينشان دهد كه آنچه ذاتِ ادراك
  اند.قواي حسّي در خدمت آن وجود غيرماديبدن مادي و قواي حسّي است و همه 
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 گيرينتيجه -٩

هاي شناسي نفس توجه به حيث غيرمادي نفس و بازگشت انواع تجربهنكته اساسي در مباحث هستي
ماند. هاي ادراكي ناموجه باقي ميادراكي به آن است. بدون در نظرگرفتن اين مهم، بسياري از ويژگي

اي غير هاي ادراكي، نفس را به مثابه پديدهه اين مهم در تالش براي توجيه پديدهانگاري با عنايت بدوگانه
هاي ادراكي ويژگياز بسياري به تبيين هاي ادراكي به آن توانسته است پذيرد و با استناد پديدهمادي مي

  .كه بدون عنايت به غيرمادي بودن نفس قابل توجيه نيستبپردازد 
گردد. هاي مرتبط با حوزه آگاهي و ادراك تلقي ميمايه و اساس استداللمنزله بنادراك شهودي به

تواند منتج ميآن هاي فلسفي تنها با ابتناء بر حدي است كه بسياري از استداللقوت ادراك شهودي به
هاي مختلفي كه از سوي فيلسوفان هاي شهودي در استداللهاي فلسفي باشد. استفاده از تجربهگزاره

طور كه بهاست خوبي نمايان است. در اين ميان شيخ اشراق يكي از فيلسوفاني قامه شده است بهمتعدد ا
 گونهاز شهود براي تبيين مسائل نفس بهره گرفته است. صدرا فيلسوف ديگري است كه به گسترده

  هاي فلسفي قرار داده است. هاي شهودي را اساس استداللتجربه ،مندنظام
ديِ طبيب هندي و گرفتن اعتراف هاي شهواز داده )السالمعليه(ليلجه در استفاده امام امتياز روايت اه

هاي ادراكي و منشأ ادراك است. اين ها و در نهايت اثبات تجرد بخشي از پديدهاز او در صحت اين داده
هايي هاي شهودي براي هر شخص ديگري قابل تجربه و آزمون است و سبب اذعان به همان آموزهآموزه

ها اذعان نمود. مضمون روايت اهليلجه با عنايت به ديگر بدان )سالمالعليه(شود كه مخاطب امام مي
شواهدي كه در آيات و روايات در خصوص منشأ متافيزيكي نفس و حاالت نفساني وجود دارد، تأييد 

هاي از تجربه )السالمعليه(رسد استفاده امام نظر مي. بهآمدبرخي از اين شواهد در اين نوشتار  .گرددمي
هاي اي حكيمانه و مستدلّ است كه يافتهراي اثبات غيرمادي بودن حقيقت نفس، استفادهشهودي ب

اي كه برخي فيلسوفان ذهن معاصر نيز با استفاده از همين شهود گونهكند. بهفيلسوفان نيز آن را تأييد مي
  اند.هاي محكمي عليه ماترياليسم اقامه كردهنقد
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  هانوشتپي

1- Representation 
2- Qualia 

ترين مستمسك فيلسوفان مسلمان و نيز فيلسوفان حوزه فلسفه ذهن در ارائه تبييني شهودي مهم هاييافته - ٣
اي كه شيخ اشراق اين برهان يعني برهان مبتني مستدل در خصوص چيستي آگاهي و منشأ آن است به گونه

داند. ر اثبات تجرد و جوهريت نفس ميترين استدالل در مسيهاي شهودي و به ويژه خودآگاهي را مهمبر يافته
توان به خوبي مشاهده كرد. اذعان به كند نيز ميهايي كه امام در اين روايت ارائه مياين مهم را در استدالل

 بندد.ها و عدم استفاده از آنها در مسير استدالل ميهاي شهودي راه را بر انكار اين يافتهيافته

  
   



 ٣٥   ▪ مهدي كريمي

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

  منابع

طبیعیات، جلد دوم، کتاب النفس، تحقیق: سعید زاید : الشفاق)، ۱۴۰۴سینا، حسین بن عبدالله، (ابن .۱

  ، قم، مکتبة آیة الله المرعشی.و دیگران

شنامه عالئی)، ۱۳۸۳، (_______________________ .۲ ، مقدمه، حواشــی و تصــحیح: محمد طبیعیات دان

  . همدان، دانشگاه بوعلی سینا.مشکات

سرار اآلیات)، ۱۳۶۰بن ابراهیم، (مالصـدرا، محمد  .۳ ، تهران، انتشـارات ، تصـحیح: محمد خواجویا

  انجمن حکمت و فلسفه ایران.

ة االربعةم )، ۱۹۸۱، (_____________________ .۴ سفار العقلیّ ، بیروت، دار إحیاء الحکمة المتعالیة فی األ

  التراث العربی.

  ، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون.د العربموسوعة مصطلحات الفلسفة عن)،  م۱۹۹۸جهامی، جیرار، ( .۵

  ، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.، ترجمه: امیر دیوانیذهن، مغز و علم)، ۱۳۸۲سرل، جان، ( .۶

، تصحیح و مقدمه: هانری مجموعه مصنفات شیخ اشراقالف)،  ۱۳۷۵سهروردی، شهاب الدین، ( .۷

  تحقیقات فرهنگی.، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و کوربن و دیگران

: ضمن جلد دوم مجموعه مصنفات شیخ اشراق، حکمة االشراقب)،  ۱۳۷۵، (____________________ .۸

  . تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.تصحیح و مقدمه: هانری کوربن و دیگران

  ، قم، دار الکتاب االسالمی.فلسفتنا ق)،۱۴۰۱الصدر، محمدباقر، ( .۹

  ، تهران، انتشارات سمت.نظام حکمت صدرایی)، ۱۳۹۲لرسول، (عبودیت، عبدا .۱۰

کید بر “)، ۱۴۰۰کریمی، مهدی؛ واعظی، احمد، ( .۱۱ گاهی با تأ  مســئله آ
ّ

بررســی انگاره شــهود در حل

  .۸۸–۱۶۹صص ، سال اول، شماره اول،پژوهشنامه فلسفه، ”نگرش اشراقی

  والنشر.، قم، دارالحدیث للطباعة الکافیق)، ۱۴۲۹کلینی، ابوجعفر، ( .۱۲

  ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.بحار األنوارق)، ۱۴۰۳مجلسی، محمدباقر، ( .۱۳

14. Brentano, Franz Clemens, (1995), Psychology from an Empirical Standpoint, 
Editor: Oskar Kraus, English edition edited by Linda L. Mcalister with a new 
introduction by Peter Simons. Paperback ed. International library of philosophy, 
London, Routledge. 

15. Cottingham, John, (1993), A Descartes dictionary: The Blackwell philosopher 
dictionaries, Oxford, Blackwell. 

16. Descartes, (1971), Philosophical Writings: A Selection Translated and Edited 
by Elizabeth Anscombe and Peter Thomas Geach, Introduction: Alexander 
Koyre, United states, Prentice Hall. 



  فلسفيالنفس بررسي روايت اهليلجه از منظر تجرد نفس با تأكيد بر علم   ▪ ٣٦

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

17. ___________, (2008), Meditations on First Philosophy, Oxford University 
Press. 

18. Hume, David, (1988), Enquiry Concerning Human Understanding, United states, 
Open Court Publishing Company. 

19. Hughes, Christopher, (2004), Kripke: Names, necessity, and identity, Oxford, 
Clarendon. 

20. Levine, Joseph, (1983), Materialism and qualia: the Explantory Gap, Pacific 
Philosophical Quarterly, Vol. 64, no. 4, pp. 354–61. 

21. Wilson, M, D, (1978), Descartes, London, Routledge. 
22. Wilson, Robert. A, (2003), Intentionality and Phenomenology, Pacific 

Philosophical Quarterly, Vol. 84, no.4, pp. 413–31. 

  


