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  چكيده
 بـا كـه اسـت بـوده مسلمان حكمای و فالسفه توجه مورد مسائل از كىي همواره عقلى ادراكات

 و مبـانى برخـى در اشـتراك ضمن مالصدرا و سينا ابن. اند پرداخته آن تبيين به ديدگاههای مختلفى

 سينا ابن. دارند نظر اختالف مسايل و مبانى از ای پاره در عقلى، ادراكات ويژه به ادرك؛ و علم مسايل

بـه  عقلـى ادراك ويـژه بـه معرفت جريان كه است معتقد تجريد نظريه به شدن قائل با ارسطو تبع به

 حاصـل عقـل بـه رسـيدن نهايـت در و خيـال از گذر و حس از حركت با مرحله به مرحله صورت

 بـه دسـتيابى وجـود، مختلف مراتب به شدن قائل و متعاليه حكمت مبانى براساس مالصدرا. شود مى

 حاصـل را عقلـى ادراك نتيجـه در و داند مى مختلف مراتب به نفس كمال به منوط را معرفت مراتب

 عقـل عالم از تأثر و ها آن ماورای عالم به خيال مرتبه از و خيال مرتبه به حس مرتبه از نفس رسيدن

 قرار نقد مورد را پيشين های ديدگاه سو، يك از بيان اين با. كند مى تعبير عقل مرتبه به آن از و داند مى

در اين مقالـه . است رسانده ثبت به خويش نام به را حيطه اين در نوين ای نظريه ديگر سوی از و داده

  .ايم تطبيق ديدگاه اين دو فيلسوف پرداخته به بررسى و تحليلى با روش توصيفى
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  مقدمهـ 1
 ميـان لكـن در اسـت؛ معاصر های فلسفه مهم مسائل از يكى شناسى معرفت اگرچه

 هـر. است شده بررسى ادراك و علم های عنوان اين موضوع ذيل نيز گذشته فيلسوفان

 سـو كيـ از خـويش خـاص های تحليل با كه است داشته تالش متفكری و فيلسوف

 مختلـف مراتـب تبيـين در ديگـر سـوی از و توجيـه را ادراكـات انواع ميان تمايزات

 بـه ايـ ادراك عقلى حصول چگونگى. سازد مشخص را عقلى معرفت جايگاه معرفت،

 مـورد مباحـث جملـه از ادراك مرتبـة بـاالترين عنوان به تعقل كيفيت ديگر، عبارتى

 جريـان فيلسـوف دو عنوان به- مالصدرا و سينا ابن. است بوده فالسفه برخى اختالف

 خـويش فلسـفى اصـول و مبـانى بـه توجه با كدام هر ـ اسالمى فلسفة تاريخ در ساز

 انسـان ويژگـى مهمتـرين. دارند خاصى ديدگاه عقلى ادراك حصول چگونگى درباره

 تـالش در همـواره آدمـى ذهن و است عقلى ادراك ادراك، مرتبه برترين و است تعقل

 از برسـد و عقلـى ادراك مرتبـه گـذر كـرده و بـهخيـال  و حسى از ادراكات تا است

 عقلـى ادراك را حصـولى ادراك مرتبـه برتـرين صـدرا بسازد مـال معقول محسوس،

 پـرواز و ناطقـه نفـس تعـالى به را ادراك مرتبه تعالى سينا ابن خالف بر او اما داند؛ مى

 )33: 1360 مالصـدرا،. (داند مى) آخرت( طبيعى فرا نشئه به) دنيا( حس نشئه از نفس

 و انتقـال معنـای بـه فالسفه مشـايى، مشهور برخالف را فرايند ادراك عقلى مالصدرا

 فراينـد در و ديگـر نشـئه و عـالم به نشئه دنيا و عالم حس از مدركاتش و نفس تعالى

. زوائـد بعضـى تقشـير و تجريـد فراينـد همسـان نـه دانـد مى معقول و عاقل وحدت

  ). 287-44: 1382 مالصدرا، ،468-398: 1383 مالصدرا،(

 مالصدرا و سينا ابن ديدگاه به تحليلى ـ  توصيفى نگاهى با كه است برآن جستار اين

 دو ايـن هـای ديـدگاه بيان گذر از و بپردازد عقلى ادراكات حصول چگونگى زمينه در
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  .كند آشكار را ديدگاهشان تمايز فيلسوف،

  

  سينا ابن نظر از ادراكـ 2
 در وی. پـردازد مى نفس احوال به آن بودن غيرمادی و نفس اثبات از پس سينا ابن

ـ درک«: دارد مـى بيـان ادراك تعريف  عنداملـدِرک متمثلـه حقيقتـه تكـون أن هـو ء ال
ء حقيقه نفس احلقيقه تلک تكون أن فاما درک،ي به ما شاهدهاي  اذا املـدرک عن اخلارج ال

: 1413 سـينا، ابـن( . غريمبـاين املـدرک ذات ىف مرتسما حقيقته مثال كوني أو... أدرک

 ابـزار و باشد كننده دريافت نزد شىء ماهيت كه است معنا اين به چيزی دريافتن) 172

 عـين يـا: كه شود مى دريافت وقتى ماهيت آن پس كند، مشاهده را آن) ذهن( دريابنده

 ماهيـت از نمونـه و مثـال از عبارت اي و است كننده دريافت از بيرون كه است حقيقتى

 قاعـدة 12 در محاط كه ای كُره مانند. است بسته نقش دريابنده ذات در كه است چيزی

 با ادراك سينا ابن كالم در كه است گفتنى )2:308،ج1375 سينا ابن( .»باشد ضلعى پنج

 و آن بـه رسـيدن و چيزی افتني از است عبارت علم و ادراك عنىي است؛ مساوی علم

 يـا ُمـدِرك ديگـر عبارت به است؛ شىء به نرسيدن و دوری معنای به جهل مقابل، در

 در كـه است جهت همين به شود؛ مى همراه خود بالذات معلوم با ادراك جريان در عالم

 وجود آنها ميان ای فاصله هيچ و دارند وجودی اتحاد معلوم و عالم كه حضوری ادراك

 محسوس ادراك در مثال دانيم؛ مى خود متعلق را ادراك ما نيز ادراكات ساير در و ندارد

 مـا بـرای نيـز حصـولى علوم معنا كي به بنابراين. دانيم مى خودمان محسوسات را آن

 گفتـه پيش عبارت در شيخ )278: 1386 آملى،( .اند رسيده ما به چون شوند مى حاضر

 نـزد دريـافتن نيز را دريافتن اين و است دانسته اشياء ماهيت دريافتن را ادراك و علم

 يابـد؛ مى حاضر خود نزد را معلوم ماهيت ابىي علم جريان در نفس عنىي داند؛ مى خود

 او نـزد كـه آنچـه ديگـر، سـوی از. »فى« از نه كند مى استفاده» ِعندَ « از جهت اين از
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 ديگر عبارت به شىء؛ خود نه است آن ماهيت عنىي شىء حقيقت مثال شود؛ مى حاضر

 ايـن كـه داشـت توجه بايد. است آن مثال بلكه نيست؛ خارجى شىء خود علم، متعلق

 مـادی امـور عبـارتى بـه و شبه و شكل دارای اشياءِ  به علم بردارندة در صرفا تعريف

 الشىء مابه« عبارتى به و شىء حقيقى صورت معنای به واقع در تمثل اين بلكه نيست؛

 شود؛ مى حاضر عالم نزد علم جريان در صورتشان مادی امور تنها نه. است» بالفعل هو

 ايـن بـه ما و شوند مى حاضر ما نزد صورتشان علم جريان در هم غيرمادی امور بلكه

 چنـد هـر مثلث؛ يك به علم مانند هندسى اشكال در مثال. ابيمي مى علم آنها به وسيله

 حاضـر خـود ذهن در را آن صورت كه زمانى اما نيست؛ شده متحقق خارجى امر كي

 و مـادی چـه معلـوم قسم دو هر معنا اين در تمثل بنابراين. يابيم مى علم آن به كنيم مى

 مدرك اي عالم شدن آگاه بيان برای شيخ حال عين در كه گيرد، دربرمى را غيرمادی چه

 مـادی امر مشاهدة معنا اين در و كند مى استفاده» شاهدي« كلمة از خود معلوم به نسبت

 شـىء آن واسطة به كه چيزی حقيقت مشاهدة عنىي دهد؛ مى قرار نظر مد را غيرمادی و

 ؛)دركيـ به ما( بود محسوس معلوم شىء آن اگر حال. شود مى درك عالم، برای معلوم

 و اسـت خيـال قوه آن است، متخيل اگر و است حواس است گر مشاهده كه آنچه عنىي

 علم جريان اوال، شيخ ديد از بنابراين. شود مى محسوب عاقله قوه آن است معقول اگر

 شـىء حقيقـت مثـال مـا معلوم ثانيا، و است رسيدن معنا كي به و است افتني و كشف

 اشـياء صـرفا شـيخ، ديـد از صـورت تمثل از مراد ثالثا،. شىء خود نه است) ماهيت(

 هـم را ممتنـع حتـى ايـ خـارجى تحقـق فاقـد اشياء و باشد نمى خارجى شدة متحقق

  . گيرد دربرمى

 و مـاده بـه نياز بدون كه طوری به است؛ كلى ادراكات دارای انسان سينا از نظر ابن

 معانى تصديق بر قدرت همچنين كند؛ تصور را معانى تواند مى صورت و شكل و جهت

 تصـورات از و داده قيـاس تشـكيل بـديهى مقـدمات از تواند مى و است واجد را كليه
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 شـيخ كـالم در كليه امور در تصرف همان اين. پيداكند دست مجهول تصورات به معلوم

 آنهـا بكـارگيری و آنهـا تصـديق و جزئيه معانى تخيل با جزئى امور در تصرف. است

و  منـزل تـدبير و اخـالق از اعـم عملى عقل برای عمل زمينه در و كلى ادراكات برای

 سـينا ابـن) 498: 1388 سـينا، ابـن. (گيرد مى صورت ـ  شخصى امور و مدن سياست

 دربـاب شـفاء برهـان در چنانكـه داند مى تجريد مراتب حاصل را عقلى ادراك اساس

  : كند مى نقل اينگونه نظر ارسطو از كليات گيری شكل

 تشـبيه جنـگ در لشكر صف اجتماع به را نفس در كلى صورت اجتماع اول معلم«

 و مانـد مـى جای بر ثابت ها آن از يكى و خورند مى شكست گروهى وقتى. است كرده

 شود مى ملحق ها آن به سومى سپس ايستد، مى او كنار در و كرده همراهى را او ديگری

 و علـم سـان همـين به. شود مى منظم دوباره صف گردند، مى باز سربازان كىي كىي و

 كـه شـود مـى مرتسـم نفس در محسوس، آحاد طريق از آرام آرام عقلى كلى صورت

 و كـرده كسـب را كلـى صورت ها آن از نفس شوند، مى جمع محسوس آحاد اين وقتى

 حـس را جزئـى كـه كسى كه است معتقد سينا ابن: 1373 همو،(» .كند مى رها را ها آن

 انسـان واقـع در كند، مى حس زيد را كه كسى كند، مى حس هم را كلى واقع در كند، مى

ء«: گويد مى چنانكه كند مى حس هم را  كـوني ثـم شاهد،ي عندما حمسوسا كوني قد ال
 مـثال زيـد مـن تصوري ما عند معقوال كوني قد و اكاطن ىف صورته بتمثل غيبته عند متخيال

 هنگـامى آن و است محسوس شىء گاهى) 174: 1368 همو،( .»...املوجود االنسان معىن

 غايب چيز آن خود كه است موقعى آن و گردد مى متخيل سپس شود؛ مى ديده كه است

 زيـد از كه است هنگامى آن و است معقول گاهى و باشد حاضر باطن در آن صورت و

 نـوع سـه بـه صـعودی نحـو به را ادراك تنبيه اين در شيخ. يابد درمى را انسان معنای

  .كند مى تقسيم عقلى و خيالى حسى، ادراك

 ادراك را ادراكـات مرتبة ترين پايين بندی تقسيم اين در ايشان حسى؛ ادارك )الف



74    عقلى ادراك سينا و مالصدرا درباره فرايند ديدگاه ابن تطبيقى بررسى  

  ۹۷پايزي و زمستان (عقل و دين، سال دهم، شماره نوزدهم( 

 عـوارض و هيئـات بـا كـه مـدركاتى دسته آن عنىي داند؛ مى محسوس امور به مربوط

 نـزد بالذات مدركات عنوان به صور محسوسات. شوند مى حاضر مدرك نزد آن خاص

  . شود مى زايل نيز ادراك آن صور، شدن غايب با و حاضرند است، نفس كه ابندهي

 ادراكـى بـرای زمينـه گرفـت شكل حسى ادراك نكهيا مجرد به خيالى؛ ادارك )ب

ادراك خيـالى . بـرد مى نام خيالى ادراك عنوان به آن از شيخ كه شود مى حاصل ديگر

 خـود نزد را آن از تصويری نفس محسوس، مدَرك شدن غايب از پس كه است ادراكى

 ميـانى ادراك عنوان به ادراك اين كه اند ناميده هم المصور قوه را آن دارد، مى نگه باقى

 سـوی از و بـرد مى باالتر را محسوس ادراكات سو كي از كه است محسوس و معقول

 دربـاب بحث جا اين در البته كه دهد مى صورت و آورد مى پايين را مطلقه معانى ديگر

 در كـه اسـت عملى همانند مورد اين در نيست؛ بحث اين محل و است صعودی ادراك

 صورت را آن و گيرد مى عاقله قوة از را معقول معنای و شود مى حاصل ما برای خواب

 و ايـم كـرده فرامـوش مـدتى از بعد و ايم ديده گذشته در كه كسى صورت اي و دهد مى

 بدون اما محسوس؛ كيفيت و خصوصيات همان با را آن مجددا كه كنيم مى تالش اكنون

  . آوريم ادي به محسوس حضور به نياز

 معقـول معنـای و مفهـوم مرتبـة وارد شـيخ خيـال، هٴ مرتب از پس عقلى؛ ادارك) ج

 در. شـود مى كلى مفهوم و معنا مرحلة وارد تصوير مرحلة از ديگر، عبارت به شود؛ مى

. گويـد مـى سـخن ادارك مرحله باالترين عنوان به تعقل از مستقيم طور به شيخ اينجا

. آورد مـى دسـت به را كلى امر كي و رهاست جزئى حد و قيد نوع هر از كه ای مرحله

 معنـای مرحله، نفس اين در كه برد مى نام هم توهم از مرحله اين به رسيدن ذيل در او(

 درك را زيـد محبـت مـثال اسـت؛ وابسته مادی های صورت و ماده به هنوز كه جزئى

). گيـرد مـى قـرار ادراك مورد مطلق معنای در محبت تعقل  مرحله در سپس و كند، مى

 بـين از همـان اي تقشير اساس بر كه دارند خاصى عوارض و حدود مرحله هر در البته
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 سـخن حاصـل. اند شده حاصل آنها كردن برهنه عبارتى به و غواشى و ها حجاب بردن

 تمثل اي تمثل اين و است شىء حقيقت تمثل علم گذشت چنانكه سينا ابن نگاه از اينكه

 اين اي و گيرد مى صورت است نفس فعل كه تجريد فرايند طريق از كه است مادی امور

 بايـد كه است نفس و ندارد لزومى انتزاع حالت اين در است غيرمادی امور تمثل تمثل،

  )83، 2ج  :1413 ،همو. (كند حركت آنها سوی به

  

   مالصدرا ديدگاه از ادراكـ  3
 بحـث مـورد شـناختى معرفت و شناختى هستى نگاه دو از را ادراك صدرالمتألهين

 بـرای) شـونده ادراك( مدَرك حلولى وجود از عبارت را آن اول، نگاه از. دهد مى قرار

 احلاصـل املجـرد هـو و الوجود من حنو اىل مرجعه«: نويسد مى و داند مى) كننده ادراك( مدِرك
ّراک للجوهر  وجـود از ای گونـه بـه ادراك و علـم). 90: 1368 مالصـدرا،( »عنده او ا

 است حاصل كننده ادراك جوهری وجود برای كه است مجردی وجود آن و گردد برمى

 نفـس شتاختى معرفت جنبه به اسفار كتاب از ديگر مبحثى در .است حاضر او نزد در اي

 پـذيرش بـه آن در مـدرك بنـدی نقش و آينه به نفس شفافيت تشبيه با و نموده اشاره

 صـرف منفعل نفس كه تفاوت اين با البته كند؛ مى توجه نفس برای ادراكى های صورت

 للـنفس حيصـل« :نويسـد مـى چنانكه آنهاست، كنندة ايجاد و سازنده خود بلكه نيست؛
 عقليـٌة و صـورٌ  املـواد عن جتردها و صقاحكها الجل اخلارجية املوجودات موافاتها حني االنسانية

ةٌ   انّ : احلصولني بني الفرق و خياالتها و االشياء تلک اشباحُ  املرءاة ىف صلحي كما حّسيٌة، و خيا
  )292- 291: همان( .»الفعل من برضب اجفس و بالقبول، شبيه برضب املرءاة ىف احلصول

 و شـفافيّت سـبب به رسد، مى خارجى موجودات از كىي به كه هنگامى نفس برای

دی
ّ
 همانگونـه شود؛ مى حاصل حّسى و خيالى و عقلى های صورت دارد، نفس كه تجر

 پيـدا آينـه در كـه نقشـى كـه تفاوت اين با شود مى منعكس آينه در اشياء اين نقش كه
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 حاصـل نفـس بـرای آنچـه حاليكـه در اسـت پذيرش و قبول شبيه نوعى به شود، مى

 معرفـت و علم مالصدرا نزد رو اين از .است نفس سوی از ايجاد و فعل نوعى شود، مى

 تـازه وجـودی معرفتـى هـر با نفس سير اين در و است نفس تكامل و تحّول با همراه

 نفس برای وجودی است، خود برای وجودی آنكه عين در علمى صورت هر و يابد مى

  .شود مى حاصل علم نفس با علمى صورت اتحاد در كه هست نيز عالم

  

   ادراك مراتبـ  3ـ1

 ابـزار مبنـا اين بر و برشمرده تعقل و تخيل احساس،: مرتبه سه را ادارك مالصدرا

 مـى شروع حس از ادراك كه است باور ني بر و داند مى عقل و خيال حس، را ادراك

 بـاطنى و ظاهری حس از اعم را حس وی. رسد مى عقل و خيال مراتب به سپس شود

 بـه انسان كه است معتقد و خواند مى جزئى ادراكات را اوليه ادراكات همچنين داند؛ مى

 اينكـه توضـيح) 229 همـان،( .كنـد مـى درك را كلـى مفاهيم ناطقه قوة و عقل اریي

 دارای را هسـتى وی. دهد مى شرح هستى مراتب مبنای بر را ادراكات مراتب مالصدرا

 عـالم ترين پايين. داند مى دارند، قرار كديگري طول در كه وجودی عالم سه اي مرتبه سه

 اي مجردات عالم عالم، ترين عالى و است طبيعت عالم اي اجسام عالم وجودی، مرتبه اي

ا يـ مثـال عـالم را آن كـه است ای واسطه عالم نيز، عالم دو اين بين. است معقول عالم

 عـوالم از كيـ هر در موجود های صورت ادراك به قادر انسان. نامند مى منفصل خيال

 از نفس بنابراين. است برخوردار ادراكى مراتب از عالم، مراتب ازای به و بوده گانه سه

: 1981 مالصـدرا،( .اسـت عقلـى و خيالى حسى، مرتبه سه دارای نيز مدركات جهت

194(  

 كتابـت ماننـد. است قائل كمال و استعداد قوا، مراتب، اين از كيهر برای مالصدرا

 و امكانـات و رسـيده تربيـت و تعلـيم مرحلـه به كه كودكى برای و قوه طفل برای كه
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 و اسـتعداد اسـت، نگرفتـه اديـ را نوشتن هنوز لكن شده، فراهم او برای كتابت اسباب

 احسـاس اسـت، كمـال نويسد، مى خواست هرگاه و دارد نوشتن توانايى كه كسى برای

 وقتـى و اسـت حساس بالقوه است، رحم در وقتى جنين كه، است صورت همين به هم

 شود مى فراهم او در احساس استعداد آمده، دنيا به سالم حواس با و كرده رشد مقداری

 همين به. است رسيده كمال به و افتهي فعيلت او در حواس و كرده رشد مقداری وقتى و

 مـى حاصـل ترتيـب بـه مراتب اين و است حاصل او برای تعقل و تخيل مراتب قياس

 اسـت؛ نكـرده اشـاره» وهـم« مرتبه به ادراك مراتب در مالصدرا )229 همان،. (شوند

 در عقـل و وهـم اخـتالف است معتقد و پذيرد نمى ادراك مرحله عنوان به را وهم زيرا

 به اضافه عدم اي جزيى به اضافه آن و گردد برمى ذات از خارج امر به بلكه نيست؛ ذات

 حكمـت فالسـفه از برخـى اسـت؛ جزئـى معـانى ادراك وهمى ادراك يعنى .است آن

 و داننـد مـى عقلى و خيالى مرتيه، دو واقع در را ادراكات طباطبايى عالمه مانند متعاليه

 :1383 اسـفار،. (داننـد مى آن حضور عدم و ماده حضور به را خيال و احساس تفاوت

 در نفـس بـرای را ديگری مراتب نفس، مدركات مراتب حيث از مالصدرا) 362 ،3ج

 مجـردات، و مثـال طبيعت، گانه سه عوالم در مخلوقات ادراك براساس و گيرد مى نظر

 ،)نفسـانى انسـان(ثانى  انسان ،)طبيعى انسان(اول  انسان كلى، مرتبه سه دارای را نفس

  ) 304: 1354 مالصدرا،. (داند مى) عقالنى انسان(ثالث  انسان

 از پـس لكـن اسـت؛ صـورتى هر فاقد پيدايش آغاز در نفس :حسـى ادراك) الف

 ابـزار اسـتخدام بـا اسـت نفس جسمانى حدوث بر مبتنى كه جسمانى صورت پذيرش

 مالصـدرا نظـر از. شـود مـى محسوسـات ادراك به قادر چشم، و گوش مثل جسمانى

 كمـال بـه نيز انسانى نفس و نگرائيده ضعف به بدن كه زمانى تا و تولد هنگام از انسان

 مـدركات و دارد قرار طبيعى انسانى مرتبه در است، نرسيده مخيالت ادراك جهت الزم

  )98: 1360 مالصدرا،. (است محسوسات به محدود او
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 از پـس و يابـد مـى ارتقاء تدريج به بدن، اریي به طبيعى انسان :خيالى ادراك )ب

 كـاهش جسمانى ابزار و حواس به جسمانى انسان نياز طبيعى، وجود صفای و تلطيف

 در انـد متفـرق متعدد و مختلف مواضع در كه ظاهری حواس روند، اين ادامة با. يابد مى

 واجـد مرتبـه ايـن در نفس )97: 1360 مالصدرا،. (شوند مى جمع مشترك، حس كي

 اسـت، محسوسـات ادراك بـه قـادر كامـل طور به آنكه عين در و شود مى تخيل قوه

. است متخيل بالقوة و حساس بالفعِل  مرتبه، اين در نفس لذا هست؛ نيز مخيّالت مدِرك

 اي مثال عالم آن، با متناظر عالم و مثال اي خيال مرتبه نفس، تكامل مراتب از مرتبه اين

 از مجـرد و مثالى جوهری كه خيالى وجود با مرتبه اين در نفس وجود. دارد نام برزخ

 مثـالى غيبـى صـور ادراك مستعد مرتبه اين در نفس و بوده همراه است حسى اجسام

  ) 310: 1389 مالصدرا،. (است

 مرحلـة از تواننـد مـى ها انسان از قليلى عدة تنها مالصدرا نظر از :عقلى ادراك )ج

 مرتبـه، ايـن. شوند معقوالت مدرك بالفعل و رفته فراتر مخيالت و محسوسات ادراك

 عقلـى كمـال مرتبـه، اين كمال و عقالنى انسان مرتبه، اين در انسان. است عقول مرتبه

 عقـل مرتبـه بـه خيال و حس مرتبه از نفس كه هنگامى )98 ،1360 مالصدرا،( .است

 شـكل را عقـل مراتـب قـوا، ايـن مـدركات. شـود مى ديگر قوه دو دارای ابد،ي ارتقاء

 پذيرد، مى خود مافوق وجودهای از كه الهاماتى اعتبار به نفس كه معنا اين به دهند؛ مى

 خـود مـادون بـر را افعالى تواند مى كه آن اعتبار به و نظری عقل اي» عّالمه« قوه واجد

  )240 همان،. (شود مى عملى عقل اي» عّماله« قوه واجد نمايد، اعمال

  

   عقلى صورت حصول چگونگىـ  3ـ2

دو روش را  مالصدرا ادراكات، گيری شكل و عقلى صور حصول چگونگى نحوه در

   .دهد مى قرار بررسى و بحث مورد
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 فعال عقل با نفس اتحاد )الف

 طـولى نظامى تعالى، حق از موجودات صدور نظام كه دارند اعتقاد اسالمى فالسفه

 كثـرت جهـات بيشـترين دارای كـه موجـوداتى طرف به موجود ترين بسيط از و است

ميردامـاد ( .نامنـد فعـال عقـل را طبيعـت عـالم مـدبر عقـل. است شده كشيده است،

1380:10( 

 در آدمـى نفـس مكمـل طبيعـت عالم به نسبت تدبيری برحيثيت عالوه فعال عقل

 و اسـتكمال در نفـس چـون« :نويسـد مى مالصدرا كه چنان هست؛ نيز عقلى ادراكات

 خـود و گـردد مى متّحد  فّعال  عقل با گرديد محض عقل و رسيد عقل مقام به توّجهات

 ايـن در و اسـت، بـوده خيال، و نفس يعنى منفعل، عقل آنكه از بعد شود، مى  فّعال  عقل

 بـاقى تعـالى بارى بقاء به و شود مى مسلوب او از قّوه و گردد، مى زايل او از ماّده حال

 وجـود دو دارای فعـال عقـل مالصـدرا نگـاه از )532: 1375 مالصـدرا،( .»مانـد مى

 غايـت و نفس وجود تمام و كمال زيرا ما، نفس در وجودی و نفسه فى وجود: باشد مى

 مالصـدرا،( .اسـت فعـال عقل با نفس اتصال و اتحاد و نفس برای فعال عقل وجود آن

1360 :245( 

 از: كرد بحث توان مى محور دو از پس دارد؛ جنبه دو فعال عقل كه آنجا از بنابراين

 نفس برای آن حصول حيث از و شود مى بررسى الهى فعل در كه نفسه فى وجود حيث

 :نويسـد مى ما نفس در فعال عقل حصول برای مالصدرا. است نفس برای كمال اينكه و

 دارای عقلـى جهـت از امـا است؛ بالفعل بودنش نفس حيث از آغاز، در نفس اگرچه«

 خـارج، در اوليـات از پـس نظريـات ادراك و معقوالت تصور زيرا است؛ بالقوه عقل

 معلومـات صـور خواهد مى هرگاه بتواند كه برسد ای درجه به انسان كه شود مى موجب

 صـور جديـد، كسب بدون كه شود پيدا او برای ملكه اين يعنى كند؛ حاضر خود نزد را
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 عقـل به بالقوه عقل از نفس از اين رو )369 :1383صدرا،  مال(.كند استحضار را عقلى

 توانـد نمى فاعل اين. است فاعلى نيازمند فعل به قوه از خروج و شود مى تبديل بالفعل

 وجـودی لحـاظ بـه آنچـه كه است آن مستلزم اين زيرا باشد؛ جسمانى قوای يا جسم

 عقـل آفـرينش اصل در كه است عقلى فاعل پس .باشد تر قوی امر علت است، ضعيف

 دور بـه اين و كند خارج فعل به قوه از را او كه است امری نيازمند او خود وگرنه است

 ايـن كنـد مـى بيـان ادامـه در مالصـدرا )246: 1360 همـو،( .انجامـد مى تسلسل يا

 و اتصـالش انـدازه بـه انسـانى عقل و موجودند فعال عقل ذات در عقلى های صورت

 خود برای را وجودی فعال، عقل پس )همان. (كند مى ادراك را معقوالت او با اتحادش

 نفـس، اتحاد و شود  مى تعبير رابطى وجود به آن از كه دارد ما) نفوس( برای وجودی و

 همـين. اسـت بالفعـل امر با بالقوه امر اتحاد قبيل از اتحاد اين و اوست رابطى وجود با

  .شود مى عقلى علوم به نفس شدن عالم و فعليت سبب اتحاد

 

 عقلى صور و نوری ذوات مشاهده )ب

« : گويـد مـى و دانـد مـى خـالق خيـالى و حسى صور به نسبت را نفس مالصدرا

 مادی و مجرد اشيای صور ايجاد بر قدرت كه آفريده ای گونه به را انسان نفس خداوند

 تـأثير از مـانع آنچـه. است فعل و قدرت عالم از و ملكوت سنخ از نفس زيرا دارد؛ را

 و قـوه حيثيـات نيـز و فقر و امكان جهات و جسم احكام با آن همراهى شود، مى نفس

 در كـه است معتقد عقلى های صورت به نسبت اما) 218: 1378 مالصدرا،( .است عدم

 بـه عقـول عـالم در تواند مى كه رسد مى ای مرتبه به و يابد مى تكامل نفس تعقل هنگام

 او .شود متحد ها آن با و بپردازد عقالنى نوری موجودات و عقلى های صورت مشاهده

 اضـافه از هستند اصيل و حقيقى انواع از كه عقلى صور دريافت برای نفس كه گويد مى

 .شود مى افاضه عقلى مجردات و نوری مبادی طرف از كه شود مى برخوردار ای اشراقيه
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 چگـونگى توجيـه بحـث در مالصـدرا كـه است راهكارهايى جمله از اشراقيه اضافه

 كـه نوری نسبت واسطة به نفوس آن براساس و دارد، مى بيان كلى عقلى صور دريافت

. دريابنـد حضـوری دريافـت به را آنها كه هستند قادر كنند، مى پيدا عقلى ذوات اين با

  )32: 1360 مالصدرا،(

 چـون كـه است گونه اين نفس به نسبت عقلى كلى های صورت و نوريه مثل رابطه

 بـه كـه شود مى مدَرك در ترديد و ابهام موجب است، دور راه از مشاهده نفس مشاهده

 دنياسـت اين در كه زمانى تا انسان نفس پس .انجامد مى آمده دست به مفاهيم بودن كلى

 قابـل و دور راه از و ضـعيف تعقلـى مفارق وجودهای و عقلى ذوات به نسبت تعقلش

 قصور و انگاری سهل از ضعف اين اينكه از اعم .بود خواهد ديگر جزئيات بين اشتراك

 مالصـدرا بنـابراين .باشـد مـدَرك شـرف و تماميت از ناشى يا و) كننده درك( مدِرك

 بـا كـه رسـد مى ای مرتبه به و كند مى پيدا استكمال ادراك، جريان در نفس است معتقد

 و حقـايق مشاهدة با ادراكى چنين و كند مى برقرار اتصال انواع ارباب و افالطونى مثل

 كـه صـورت بـدين .شـود مى حاصل بوسيله نفس مفارق ماهيات صور و مجرد ذوات

 معقـوالت همان كه كماالت كسب با محسوس مرحلة از خود جوهری حركت با نفس

 حقـايق ادراك مرتبـه بـه اند بالملكه معقوالت كه خيالى كماالت سوی به هستند اوليه

 بـه وصـول ساز زمينه سافل، مراتب پيمودن تكامل، مسير اين در و يابد مى انتقال عقلى

 در آملـى تقـى محمـد اسـتاد )289: 1368 مالصـدرا،( .است عالى مراتب و درجات

 فنـای نفس، سوی از نوری مثل مشاهده معنای« :نويسد مى النوع رب مشاهدة توضيح

 موجـود نـوری مثـل وجود به نفس يعنى است؛ النوع رب با آن وجودی اتحاد و نفس

 مسـلك از مشـائيان مـذهب افتراق وجه اين و شود مى فانى خود وجود از و گردد مى

 گذشت كه شرحى به اتصال و اند قائل اتصال به مشائيان زيرا است؛اشراقى و صدرايى 

 واحد وجود به موجود دو شدن يكى اتحاد اما است؛ دوگانگى حفظ با شىء دو ارتباط
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 از نفـس فنـای از بعـد. است نفس وجود به علمى صور موجوديت امر اين مثال. است

 در نزد كلى ادراك بنابراين النوع، رب و عقلى كلى وجود به آن دگرديسى و خود وجود

 مقـام اين در كه است اشراقى اضافه و اشراق با النوع رب مشاهدة به صدرا و اشراقيان

 اسـت چنـين اينجا در اشراقى اضافه. يابد مى تحقق حضوری علم با نفس و شىء ميان

 و مـدِرك اتحـاد قاعـده اسـاس بـر خويشتن عقلى مثال به صيرورت از پس نفس كه

 حكمت در كه است اين در صدرا رأی با اشراقيان مسلك تفاوت. كند مى شهود مدَرك

 عنـىي كليـت كـه اسـت شده اضافه روی آن از قيد اين و است دور از مشاهده متعاليه،

 فاصـله از ايـ آلود غبار هوای در شىء ديدن آن مثال شود؛ تصحيح كثيرين، بر انطباق

 كىي: است امر دو دور، از مشاهده جهت. نيست غير از جدای كامل بطور كه است دور

 و بـدن تـدبير بـه اشـتغال و بازدارنـده چيزهای به آن بودن محجوب و نفس ناحيه از

 آملـى،( .»است نزديك از ديدن بازدارنده كه آنها قاهريت و معلقه مثل سوی از ديگری

356-358(  

 مسـلك از نظريـه ايـن بـا كه است دوم طريقة صدرا نهايى مسلك رسد مى نظر به

  .شود مى نزديك اشراق مسلك به و گيرد مى فاصله مشاييان

  

   صدرا مال و سينا ابن ديدگاه مقايسه ـ4
 فيلسـوف دو ايـن كـه گرفـت نتيجه توان مى شد بيان آنان ديدگاه از آنچه براساس

 عقلـى ادراكات ويژه به ادراك؛ و علم مسايل و مبانى برخى در اشتراك ضمن برجسته

  :دارند نظر اختالف مسايل و مبانى از ای پاره در

  

 فكری مبانى در )الف

 عـالم دانسـته محسـوس از اعم فيلسوف وجود را دو هر شناسى، وجود مساله در
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 مبنـا ايـن بر. دانند مى امكان عالم از فراطبيعى مرتبه دو را عقل و منفصل خيال اي مثال

 عـوالم مالصدرا اما پذيرند؛ مى را عقلى و خيالى حسى، ادراكات انواع فيلسوف دو هر

 وجـود را نفس سينا ابن بشری نفس مساله در. داند مى متناظر ادراك مراتب با را وجود

 داند؛ مى نفس بر عرض را علم و داند مى ثابت حيات طول در و البدن مع حادث مجرد

 تجـرد مراتـب و كرده پيدا تكامل نفس است معتقد و دانسته بالبدن حادث مالصدرا اما

 بـا معقول و عاقل اتحاد در اش ثمره مبنا، در اختالف اين. كند مى طى را عقلى و خيالى

  . شود مى بيان مسايل بررسى در كه شود مى ظاهر آن عدم

  

  مسايل در )ب

 مواضـع بعضـى در و نظـر اشـتراك مسـايل برخى در متاله حكيم دو نيز اينجا در

  :دارند اختالف

  . دانند مى ماده از مجرد را عقلى صور دو هر ـ1

 از است عبارت و است انسان های ويژگى از يكى فيلسوف، تعقل هر دو نگاه از ـ2

 طريـق علمـى از مطلوبـات بـه رسـيدن و مـاده از آنها تام تجريد با كلى معانى تصور

  . تصديقى و تصوری معلومات

 معقولـه صور نسبت و ربط مسأله تعقل و ادراك فرآيند در حكيم دو هر نگاه در ـ3

 مـورد عقلى صور كننده افاضه منزله به فعال عقل با نفس ارتباط موضوع نيز و نفس با

 مالصدرا نظر از اينكه آن و گيرند مى فاصله هم از نقطه كي در اما گيرد؛ مى قرار توجه

 و عاقـل اتحـاد سـينا ابـن نظـر از اما كند؛ مى پيدا اتحاد خويش ادراكى صور با نفس

  .نيست ممكن معقول

) حصولى علم( شود مى حاصل تجريد طريق از عقلى ادراك است معتقد سينا ابن ـ4

 بـه ابتـدا انسـان است معتقد و داند، مى عقلى و خيالى حسى، مرتبه سه در را ادراك و
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 در خيال نيروی سپس و كند مى تجريد و انتزاع ماده از را محسوس صور حس، وسيله

 قوة آن از پس و كند مى تجريد بيشتری مقداری را محسوس صورت ماده، غيبت ظرف

 بـه و آن عـوارض و مـاده از شـى صورت كامل و تام تجريد با ناطقه نفس يا و عاقله

 ادراك بـه آنهـا كامـل تجريد و علمى صور كيفى و كمى خصوصيات حذف يا عبارتى

 پيـدا تحولى و تغيير هيچگونه نفس ادراك، مراحل تمام در و( شود مى نايل عقلى صور

 آن بيشـتر تجريد با و كند مى جدا ماده از را محسوس صورت ابتدا نفس پس ؛)كند نمى

 نفـس عقلـى تا حسى از ادراك مراحل تمام در كه طوری به سازد؛ مى بالفعل معقول را

 و است باقى و ثابت خود جای بر و نكرده پيدا جوهری و ذاتى تحول و تغيير هيچگونه

 نفـس و يابـد مى تحول و انتقال ديگر مرحلة به ای مرحله از نفس ذات در صورت فقط

  )505-506: 1373 سينا، ابن( .كند مى حركت و تغيير نفس، در صور حركت تبع به

 مراتبـى ذو وجـود كه است بسيطى واحد حقيقت نفس كه است اما معتقد مالصدرا،

 از صـورت حركـت و اسـت خـويش ذات جوهر در حركت و رشد دارای نفس. دارد

 مرتبـه از نفـس جـوهر و ذات حركت تابع معقوليت، مرحله به بودن محسوس مرحله

 هـر در و اسـت اتحـادی تركيبـى بـدن و نفس تركيب و است تعقل مرحله به احساس

 معقول و عاقل اتحاد و است متحد مدركات از نوع همان با عقلى، خيالى، حسى، مرتبه

 هـر تكـاملى سير اثر بر اما دارد؛ جسمانى صورتى پيدايش آغاز در نفس. پذيرد مى را

 همچون وی. رسد مى تجرد فيض مرحله به تا شود مى جديد فيضى پذيرش آماده لحظه

 سـينا، ابـن برخالف اما داند؛ مى عقل و خيال حس، مرتبه سه دارای را ادراك سينا ابن

 )33: 1360مالصدرا،. (داند مى مخترع فاعل خيال، و حس مرتبه در را نفس مالصدرا

 و احساس كه استعدادی اثر بر عقلى كلى های صورت ادراك در سينا ابن نظر از ـ5

 عـالم از مفـارق صـورت نفـس تجريدی فعاليت با و آورد مى وجود به نفس در تخيل

 دوبـاره عقلـى صـور ايـن از هركـدام ادراك بـا و شود مى منطبع آن در غيرمحسوس
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 در اسـت پيشـين صور با مرتبط و متناسب كه ديگری عقلى صور ادراك برای استعداد

 بـه نفـس اتصـال و فعال عقل نور تابش برای زمينه ترتيب اين به و آيد مى پديد نفس

 نفـس وقتـى مالصـدرا نظـر از اّمـا )269: 1375 سينا، ابن( .شود مى فراهم فعال عقل

 بهو ) 337: 1383 ،3ج مالصدرا،( .شود مى معقوله صورت عين كند، مى تعقل را چيزی

رسد كه صور مجرد عقلى را مشاهده كند چنانكه مالصدرا مى نويسـد كـه  مى ای مرتبه

 و مفارق های صورت نفس انسان با كه است اشراقى اضافه طريق از عقلى صور ادراك

 پيـدا حضـوری نـوری نسـبت ـ هسـتند واقـع ابداع جهان در كهـ  عقلى نوری ذوات

 و رشد كه است نفس اين معقوالت ادراك برای بنابراين )32: 1360مالصدرا،. (كند مى

   .كند تجريد را متخيله صور آنكه نه كند؛ درك را معقوالت تا كند مى پيدا كمال

 و كنـد مـى حـل را كلـى ادراك مساله خيالى، و صورحسى تجريد با سينا ابن ـ 6

 و مـاده عـالم از صـعود عنىي آخرت به دنيا عالم از آن پرواز و نفس تعالى با مالصدرا

  . طبيعت ماورای به طبيعت

  

  گيری  نتيجه
 انتـزاع خـواه نفـس كه كرد هماهنگ توان مى اينگونه را نظريه دو نهايى در تحليل

نمايد، آنگونه كه مال صـدرا  صورت ايجاد اي سينا معتقد است كند آنگونه كه ابن صورت

 هفـتم نمـط در اشـارات در سـينا ابـن كه چنان شود؛ مى متحول نيز خودش باور دارد

: 1375 سـينا، ابن( كند مى پيدا فعال عقل به اتصال ملكه ناطقه نفس وقتى كه نويسد مى

 بـرای عمل و علم با كه نفس تكامل و تحول با مگر شود؛ نمى حاصل اتصال اين) 269

 بـا را عمل و عالم با را علم كه رسيم مى مالصدرا سخن به اينجا در. شود مى حاصل او

ورزد و بـر فاعليـت  داند؛ با اين تفاوت كه مال صدرا بر اتحاد تاكيد مـى مى متحد عامل

دانـد  وخيالى نفس را قابل صـور مـى سينا در ادراكات حسى نفس عنايت دارد اما ابن
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افـت و دريافـت كـه ادراك ي آنهـا بين هايى همسويى توان وقائل به اتحاد نيست و مى

از قوای پنجگانه حسى و قوه خيـال و  نوعى تعامل بين نفس وابزارهای ادراكى آن اعم

قوای عقلى با جهان خارج است؛ وادراك به ويژه ادراك عقلى مبتنـى بـر تفكـر، فعـل 

پذيرد خواه بـه تجريـد مـدرك  اختياری نفس است كه با اتصال به عقل فعال انجام مى

   .كند باشد يا به اضافه اشراقى كه نفس به ذوات عقلى واقع در عالم ابداع پيدا مى
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