
 
 

  
 
 

 ی در ادراک حسییبررسی و تحلیل رھیافت دوگانه عالمه طباطبا
 1محمود شکري

 چکیده
هاي علم حصولی بـه علـم حضـوري    ارجاع همه گونه ،هاي ممتاز عالمه طباطبایی يیکی از نو آور

مفهومی، نخست بـا علـم    گونه ادراك ذهنی و است که انسان پیش از هرآن  است. این ایده مبین
بیـان   ،مـل اسـت  أخـور ت  آنچه در ایـن زمینـه در   کند.را درك می ءحضوري، واقعیت و هستی اشیا

واقعیت معلوم به علـم حضـوري را گـاهی     ،وي در این ادراك .دوگانه عالمه در ادراك حسی است
دانـد. در ایـن   آن را صورت مثالی مستقر در عالم مثـال مـی  صورت مادي منطبع در اعضا و گاهی 

امـا  ها اگرچه متمـایز هسـتند،    شود که این دیدگاهنشان داده می ،نوشتار پس از تبیین هر دو دیدگاه
متعارض نیستند و هر کدام از آنها ناظر به مرحله متفاوتی از هستی انسان اسـت. در واقـع از منظـر    

ی، یسی، صورت مثالی محسوسـات اسـت کـه نفـس در مراحـل ابتـدا      عالمه معیار تحقق ادراك ح
ولی در مراحل بعد، خـودش   .کندی انشاء این صور را ندارد و آنها را در مثال منفصل شهود مییتوانا

 .کنداین صور را در مثال متصل ایجاد می
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 مقدمه
عالمه در ادراك حسی دو نظریه مطرح کرده است که تأثیر آراء حکماي پیشین در هـر دوي  

طـور کلـی ریشـه آن در     آنها مشهود است. نظریه نخست، یک نظریه شهودي اسـت کـه بـه   
وري در عـالم     فلسفه اسالمی به شیخ اشراق بر می گردد. او معتقد بود که صـور خیـالی، صـ

کنـد (سـهروردي،   مظهریت قوه خیال، آنها را در این عالم شهود مـی  مثال هستند که نفس با
از شیخ اشراق، مالصدرا این رویکرد شهودي را در صـور عقلـی    پس ).212، ص2، ج1375

). البتـه در مباحـث آتـی بـه ایـن      289-288، ص1م، ج1981پذیرفت (صدرالدین شـیرازي، 
عبـارات صـدرالمتألهین قابـل     مسئله خواهیم پرداخت که این ایـده در صـور جزئـی نیـز از    

اي استنباط است. در هر صورت، بعدها این ایده اشراقی در تفکر فلسفی عالمه جایگاه ویـژه 
ی، و عقلـ  یالیـ خ اتدر ادراکـ اي که وي افزون بـر پـذیرش ایـن فرآینـد     گونه پیدا نمود؛ به

سنگ  اثر گراننیز مشمول آن دانست. عالمه رهیافت مزبور را بیشتر در دو ی را حس اتادراک
اصول فلسـفه و «حال، وي در   آورده است. با این »نهایة الحکمة«و  »بدایة الحکمة«خود، یعنی 
اي پرداختـه اسـت کـه بـا     که یکی دیگر از آثار مهم اوست، به تحلیـل نظریـه   »روش رئالیسم

عالمه این دیدگاه را با الهـام از اصـول حکمـت     دیدگاه نخست ایشان متفاوت است. اگرچه
تـوان در تکـون آن نادیـده    متعالیه به ثمر رسانده است، اما تأثیر اندیشه فالسفه مشاء را نمـی 

هر دو دیدگاه مـورد قبـول عالمـه اسـت؟ اگـر       ایکه آگرفت. حال، این پرسش مطرح است 
توان آنها را بـا مبنـاي متفـاوتی کـه دارنـد جمـع نمـود؟ همچنـین،         چنین است، چگونه می

هـا، از   توان گفت با طرح ایـن دیـدگاه  یروان حکمت متعالیه است، آیا میازآنجاکه عالمه از پ
 نظریه معروف در این مکتب اعراض نموده است؟  
هـاي مسـتقل بررسـی     هـا را در بخـش   اینک تفصیل هر دو نظریه و پاسخ به این پرسش
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 دیدگاه نخست: تبیین ادراك حسی بر مبناي شهود جوهر مثالی  

در سه بخش جداگانه بررسی خواهیم کرد. قبل از تحلیـل تفصـیلی دیـدگاه     نظریه مزبور را
 دهیم: به یک مقدمه کلی اختصاص می عالمه در خصوص ادراك حسی، بخش نخست را

 الف) بحث کلی درباره علم و ارزیابی عالمه نسبت به آن
ـ ا شـده اسـت.   میتقسـ  یو حصـول  يعلم در فلسفه اسالمی، در درجه نخست به حضور  نی

چـرا کـه حضـور     اسـت؛  رفتهیدر نحوه انکشاف معلوم صورت پذ یلحاظ دوگانگ به میستق
معلوم نزد عالم گاهی با وجود خارجی و به همراه آثار مطلوب خود و گاهی با وجود ذهنی 

ـ طر خود از يحضور ذات هر شخصی برا ،مثال يااست. بر و از طریق صورت و ماهیت  قی
(طباطبـایی،  اسـت  ی خـویش  خارج قتیو حق تیبلکه با واقع ست،یآن ن تیصورت و ماه

انسان، شجر و غیره با  از قبیل دریا، صحرا، ییها حضور معلوم ،به عکس). 236ق، ص1416
ـ ا یکه فاقـد آثـار خـارج    يصور ابد؛ی یو صور آنها تحقق م تیوساطت ماه ـ ، ایاشـ  نی  یول
اکثـر حکمـا علـم     ).125ص، 1387همـو،  ( هسـتند   آنها در خارج جوداز و یکاشف و حاک

» نزد عـالم  یءتمثل صورت ش«اغلب از آن به  سنخ دانسته و نیانسان به جهان خارج را از ا
ـ از طر يمـاد  یءاست که هرگونه ادراك نسبت به ش آن لیتحل مبناي این اند. تعبیر نموده  قی

کـه   معـروف اسـت   »نظریـه تجریـد  «بـه   . این نظریهابدییتحقق م اش مادهانتزاع صورت از 
ـ نخست در مرحله حس است که نـاقص اسـت؛ زیـرا تجر    ی دارد.مراتب مختلف در ایـن   دی

 ءو منوط به تحقق نسبت میـان شـی  آن مشروط به حضور مقرون به عوارض ماده و  مرحله
فرایند مزبور با شدت بیشتري انجـام   مرحله خیال است که ،مرحله دوم. مادي و حاسه است

. در بقاء خود نیازمنـد حضـور مـاده نیسـت    رو در این مرحله، صورت خیالی  . ازاینگیرد می
عوارض و لواحق ماده را بـه همـراه خـود     ،صورت محسوسهحال، این صورت همانند  بااین
تـرین   کامـل و مرحلـه سـوم    .داراي مقدار مشخص، کیف خاص و وضع معین استو  دارد

عـوارض  همـه  مادي را از  ءشی ،حله قوه عاقلهمرحله تجرید، تجرید عقلی است. در این مر
 ).83-81، ص1375سینا، (ابن کند و لواحق آن مبرا نموده و آن را به تجرید تام اخذ می

علـم   مینماید که تقسـ  کید میأنخست بر این مسئله ت ،الذکرفوق هیعالمه در تقابل با نظر
دیشـه عمیـق در ایـن    پـذیرد؛ زیـرا ان   به حصولی و حضوري با یک نگاه بدوي صورت مـی 

سازد که علم حصولی نیز به علم حضـوري  مسئله، سرانجام، انسان را بدین نکته رهنمون می
اجمـال   .پرداخـت  میبه شرح و بسط مسئله مزبـور خـواه   ،نوشتار نیدر ادامه ا دد.گرمی ازب



 
 

 

سی
ك ح

درا
در ا

یی 
اطبا

ه طب
عالم

انه 
دوگ

ت 
هیاف

ل ر
حلی

 و ت
سی

برر
  

15 

علم حصولی انسان نسبت به مادیات برگرفتـه از مصـادیق مـادي آن    آنکه طبق مبناي مزبور، 
 نحـو شـهود اسـت    بلکه این علم بـر گرفتـه از مصـادیق مجـرد آن بـه      .نحو تجرید نیست به

امـا   مبتکرانـه اسـت،  عالمه اگرچـه   تحلیل). این 286، ص1م، ج1981شیرازي،  (صدرالدین
ریشه اصلی آن را باید در اصول فلسفی صدرالمتألهین و حکمت متعالیه او جسـتجو نمـود.   

اصـالت  «یعنـی   ،االصـول آن  سایر مسائل فلسفی بر مبناي اصلگونه که  همان ،در این مکتب
 .گـردد  از مسئله علم نیز تفسـیر وجـودي ارائـه مـی     ،گیرد شکل وجودي به خود می» وجود

علـم، در   .حاضر در نزد نفس است یعلم همان هست قتیحق معنا که طبق اصل مزبور، نیبد
قام خود از ثبات و تجرد ذاتی با همه اقسام آن حقیقت وجودي است که در م ینگرش نیچن

گـردد.   مـی برخوردار است و این عالم است که با حرکت جوهري خود به وجود آنها نائـل  
اسـت   یو صورت ذهن تیجمهور حکما از علم منطبق بر ماه فیتعر ،مبنا نیطبق ا نیبنابرا

ـ بـر    هعالم. لذا )159، ص4، ج1375جوادي آملی، ( کند یم دایعلم تحقق پ یکه به تبع هست
حضـور  «بـه  خالف نظریه رایج در حکمت اسالمی ـ با الهام از این تفکر صدرایی، علـم را   

ترتیـب بایـد گفـت از     ). بـدین 173ق، ص1422 ،یی(طباطبـا  کنـد یم فیتعر» مجرد لمجرد
و از یک  يبیرون از ذاتش همانند علم او به ذاتش حضور ءاشیا ه، علم انسان بدیدگاه عالمه

ادراك انسـان در درك  حقیقـت   گونه که همان). بنابراین، 243ق، ص1416است (همو،  سنخ
اسـت کـه حقیقـت     یبلکه یـک واقعیـت وجـودي متشخصـ     بوده وذاتش یک مفهوم کلی ن
 ادراك او نسبت بـه امـور خـارج از ذات   در مرحله نخست نیز بخشد،  خارجی او را قوام می

نیسـت. بلکـه اینهـا ذوات و جـواهري       ثـار یک سلسله مفاهیم ذهنی، کلـی و بـدون آ  خود 
باشـند. اکنـون ایـن مسـئله را در      مـی آثار مختص به خود  مشخص و خارجی بوده و داراي

 کنیم.  خصوص ادراك حسی با تفصیل بیشتري بررسی می

 ب) تفصیل رویکرد شهودي عالمه در ادراك حسی  
 مقدمـه نخسـت او  . اسـت  بر دو مقدمـه  یمبتن ی،عالمه در ادراك حس انهیشهودگرارهیافت 

مقـام نفـی نظریـه    در وي  .که گزارش اجمالی آن گذشـت  استء مشا روانیپناظر به دیدگاه 
 شیخـو   يشهود هینظر هیپا نیموهم مادیت صور محسوسه و متخیله است، نخستمزبور که 

   گوید: میو  داده اررا تجرد صور مزبور قر
و ذلك لوضـوح أنهـا  المادة عاریة من القوةمجردة من   أن الصورة العلمیة کیفما فرضت«

فلـو فـرض أي تغیـر فیهـا کانـت الصـورة  ء البتـة فعلیة ال قوة فیهـا لشـي بما أنها معلومة
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» و لو کانت الصورة العلمیة مادیـة لـم تـأب التغیـر مباینة للصورة المعلومة سابقا الجدیدة
 ). ٢٣٧(همان، ص

. او در جـاي دیگـر، بـا    کنـد  شاره مـی ا علم تغییرناپذیريعالمه در متن مزبور به ویژگی 
تفصیل بیشتري در این زمینه معتقد است که حثیت علم غیر از حیثیت تغییر و تحول اسـت؛  
چه اینکه انسان هرگاه شیء مدرك را بار دیگـر ادراك کنـد، بـه ایـن همـانی آن دو اذعـان       

نمایـد، هنگـام   غفلـت مـی   سپارد و یا از آنکند. همچنین زمانی که آن را به فراموشی میمی
کند همان صورت پیشـین اسـت. پـس، چنانچـه     یادآوري مجدد، آنچه از خاطرش عبور می

تـوان  مدرك در هر دو حال یک واحد حقیقی فرض نشود و از ثبات و بقا به دور باشد، نمی
شـیرازي،   ؛ صـدرالدین 127-126، ص1377از تحقق معرفت و تذکّر سـخن گفـت (همـو،    

تعلیقه عالمه). بنابراین همه صور علمـی، اعـم از حسـی و خیـالی و      ،408، ص3م، ج1981
هاي مادي نظیر انقسام، زمان و مکان مبرّا هستند. ممکن است گفتـه  عقلی از هرگونه ویژگی

شود این مدعا با تجربیات شهودي ـ شخصی هر انسانی ناسازگار است؛ زیرا هـر فـردي بـا     
تواند آنها را به اجزاء متعدد تقسـیم نمایـد.   خیل، مییک اشاره ذهنی به معلوم محسوس یا مت

گونـه انقسـامی صـورت     پاسخ عالمه به اشکال مزبور آن است که در چنـین مـواردي هـیچ   
آیـد (طباطبـایی،   پذیرد. بلکه به همراه صـورت نخسـت، دو صـورت دیگـر پدیـد مـی      نمی

 ).238ق، ص1416
شناختی آن را با چـالش  جنبه معرفتالبته التزام به تغییرناپذیري علم در صور محسوس، 

گري علم و مثال بـودن آن نسـبت بـه معلـوم در      چنین فرضی با حکایت کند؛ زیرامواجه می
ریـ متغزیـ علم ندیبا،باشدریاساس گفته شده است هرگاه معلوم متغر همین بتعارض است. 

ـ مثـال بـا خـروج ز    يبرا .صورت علم محقق نخواهد شد نیا ریغ در رایز ؛باشد  ،از خانـه  دی
ـ ز ؛خواهد کرد دایپ رییتغ نیز او تینسبت به وضعما  ادراك ـ ا نکـه یاعتقـاد بـه ا   رای ادراك  نی

مسـتلزم جهـل اسـت. از     محقق بود، همان ادراك سابق است که هنگام سکونت او در خانه
، 1384ی، نـ یقزو یکاتب( خالف فرض است تیانطباق ادراك سابق بر هر دو وضع هم یطرف
فالعلم بالتغیر و الحرکۀ واالنقسام غیر تغیـر  «: دیگویاشکال مبه این  در پاسخ عالمه). 72ص

العلم وحرکته وانقسامه. فافهم ذلـک. والواجـب مطابقـۀ الصـورة العلمیـۀ للخـارج بحسـب        
  تعلیقه عالمه). ،408، ص3م، ج1981(صدرالدین شیرازي، » جودالماهیۀ، البحسب نحو الو

دو جهـت   یدر هر علمـ اید به این نکته اشاره کرد که توضیح عبارت فوق، نخست ب در
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علـم   .آن »نفسه ثبوت فی« ،آن و جهت دوم بودن »بالخارج مقیس« ،ملحوظ است؛ جهت اول
 تیـ و ماه یجهت همان وجود ذهنـ  نیا نکهیاز جهت نخست فاقد آثار خارجی است؛ چه ا

نیسـت. لکـن جهـت     يگریچیز د ،است که حقیقت آن جز حکایت از خارج یخارج یءش
از  تـر يمختص به خود است که به حسب آن قو يثار وجودآ ي، امري ثابت و داراعلم دوم

پاسـخ  حال ). عالمه تعلیقه ،286ص، 1م، ج1981 ،شیرازي صدرالدین( است یوجود خارج
رخ  ریـ امـور متغ مزبور آن است که اساساً آنچـه هنگـام علـم بـه      عالمه بر اساس دو جهت

م در معلـو  تطـابق علـم و   يبرا نیهم است و »ریعلم به تغ«. بلکه ستین» علم یرّتغ« دهد، می
توان بیان گونه می را این مسئله نیا لیتفص ی،قبل حاتیاست. بر اساس توض یکاف ریامور متغ
علـم   یو نسـب  یاسـ یجنبـه ق  ،و حرکت و انقسام رییتغاموري از قبیل  هنگام علم بهنمود که 

 ی ایـن امـور  گفـت صـورت علمـ    تـوان یمـ ین بنابرا. ستیناین امور  از تیجز حکا يزیچ
 و حرکـت و  رییهمان تغ یاست، به حمل اولآنها  تیجهت که در بردارنده مفهوم و ماه ازآن
 يهـا  یژگیا از ومبرّیاد شده  امور یصورت علم یو واقع یحال جنبه نفس نیباا .است مانقسا

حاصل آنکه تغـایر علـم و معلـوم در امـور      .ستندیجهت مطابق با خارج ن نیازاو  مزبور بوده
تمثـل ذهنـی ایـن امـور     » علـم «وجود خارجی آنها و » معلوم«صورت است که  این متغیر به 

است. براي مثال، علم ما به حوادث تدریجی همانند حرکت ماشین، حرکـت نیسـت، بلکـه    
سـت، بلکـه   سان حرکت متمثل در ذهن، به حمل شایع حرکـت نی  تمثل حرکت است. بدین

 ).  259-258، ص11، ج1393علم و مجرد است (جوادي آملی، 
ـ      تیـ فاعل ینف ش،ویخ هیمقدمه دوم عالمه در اثبات نظر  ینفـس نسـبت بـه صـور جزئ

 نکهیشمار آورد؛ چه ا از مبدعات خود نفس به توانیاست. به اعتقاد عالمه صور مزبور را نم
نفس نسـبت بـه آنهـا مسـتلزم      تیرض فاعلف ،اساس نیبر ا. نفس نسبت به آنها بالقوه است

-250ص ،ق1416یی، (طباطبـا باشـد   میمحال  يواحد است که امر یءش تیو قابل تیفاعل
در مرتبـه مثـال،   گویـد  ی مطرح کـرده و مـی  الیمسئله را در صور خ نیا ی. عالمه گاه)251

ـ  لهیوجود دارد که نسبت او به نفس متخ یمثال يموجود ه نفـس  ، همانند نسبت عقل فعـال ب
 به حد عقل بالفعـل توسـط   یوالنیهمانگونه که خروج نفس از حد عقل هیعنی  .عاقله است

توسـط جـوهر    زیـ بالفعـل ن  الیبالقوه به حد خ الیاز حد خنفس خروج  ،جوهر مزبور است
 است (صـدرالدین  اتحاد قوه و فعلانتساب این صور به خود نفس مستلزم  رایز ؛ی استمثال

عالمه). حاصـل آنکـه طبـق دیـدگاه عالمـه، جـوهر        تعلیقه ،480ص، 3م، ج1981شیرازي، 
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استعداد خـود بـا    ناسببه ت یهر نفسنحو بسیط، مجمع همه صور جزئی است که   مزبور به
 ؛ صدرالدین251ق، ص 1416یی، (طباطبا.کندیم افتیرا درتی از آن صور و آن متحد شده

مدرك «اهی از این صورت مثالی، به عالمه گ .عالمه) تعلیقه ،286ص، 1م، ج1981 ،شیرازي
). در اینجا باید به این نکته توجـه نمـود   239ص ق،1416 ،یی(طباطباکند تعبیر می» من بعید

؛ سـت یصورت منفصل و وجود مستقل از محسوسـات ن  کیادراك  يمعناه بکه تعبیر مزبور 
فی وجـود  چه اینکه طبق مبانی حکمت متعالیه، میان صور مجرد و مـادي اشـیاء هـیچ شـکا    

 اسـت  ينفـس و بـدن اتحـاد   صـور مجـرد و مـادي اشـیاء، هماننـد       رابطهندارد؛ گو اینکه 
ی چنانچه اتحاد نفس و ادراك اشـراق ، رو نیازا ).235، ص7م، ج1981(صدرالدین شیرازي، 

در احتمال خطا منتفی است؛ زیـرا   رد،یصورت پذیکیدر مرحله نزداین حقایق  نسبت بهاو 
ـ نمار مـی برقرا میمستق یارتباط ءایاش تیبا واقع ی، نفسفرض نیچن ، 9،ج1377(مطهـري،   دی
 ).319ص

مشروط بودن ادراك حسی به  که توان گفت با توجه به آنجه گذشت میدر هر صورت، 
که در نظریه تجریـد آمـده    حضور ماده و یا مشروط بودن ادراك خیالی به اعراض مشخصه

. )244ص و خیـالی در نفـس اسـت (همـان،     حسی فقط براي حصول استعداد ادراكاست، 
هسـتند کـه در عـالم     »قائم بالـذات « يصور ،هاي علمی محسوس یا متخیل بنابراین صورت
اش در آن  نیز به مرتبـه مثـالی  » منفس عال« یعنی عالمی که؛ )238ص (همان، نفس موجودند

 ،عالمـه طبـق دیـدگاه   گـو اینکـه    ).927-926ص ،4ج، 1383ی، اضـ ی(ف عالم موجود اسـت 
رو ادراکات او نسبت به امور مادي نیـز در   ازاین د.برن ها همواره در عالم مثال به سر می انسان

براي توجه و تحول او به این عالم د ت مادي جز معو فعل و انفعاال شود این عالم محقق می
 .  )166ص، 1375، (جوادي آملی نیستند

ث ما در ادراك حسـی اسـت؛ حـال    شود آن است که بحمی  پرسشی که در اینجا مطرح
آنکه آنچه تا کنون گفته شد، مربوط به جوهر مثالی است که بـالطبع آن را بایـد منبـع ادراك    

از  ی صورت حسی و خیـالی وگانگخیالی ملحوظ کرد. در پاسخ به این شبهه باید گفت که د
ان صورت هم ،یصورت مدرکه به هنگام ادراك حس يبه اعتقاد و .ستیمنظرعالمه پذرفته ن
 حکمـا بنابراین، این ادعـاي  است.  ربرخوردا یاست که از تجرد مثال یالیمدرکه در ادراك خ

 يبـرا  و جدا نمـوده  لیصور محسوس را از متخ ،یخارج یءش بتیحضور و غ يبر مبناکه 
 بـه اعتقـاد عالمـه،   ، از نگاه عالمه مردود است. کنندیمنحاز لحاظ م يکدام از آنها وجود هر
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نفـس   يصورت مدرکه بـرا  شتریموجب وضوح ب یر ماده در زمان ادراك حساگرچه حضو
 لحاظ کـرد (صـدرالدین   لیصورت محسوس و متخ رتیمغاتوان آن را مالك ، اما نمیاست

 عالمه). تعلیقه ،387، ص3م، ج1981شیرازي، 

 ج) ارجاع علم حصولی به حضوري
حصولی نیز بـه علـم حضـوري بـر     بحث اجماالً اشاره شد که از منظر عالمه، علم  در طلیعه

دهـیم. ایـن   گردد. اکنون این مسئله را بر مبناي آنچه گذشت، قدري بیشـتر توضـیح مـی   می
بحث اگرچه کلی است، ولی منظور ما در این توضیحات ناظر به ادراك حسی است. تحلیل 

اه خـود  وي عصاره دیدگ کنیم.این مسئله را با اشاره به یک عبارت کوتاه از عالمه شروع می
یضـطر إلیـه العقـل مـأخوذ مـن  ـ اعتبـار عقلـي العلم الحصولی« کند:را در این زمینه چنین بیان می

 ،یی(طباطبـا  ...»بوجـوده الخـارجي للمـدرك ـ هو موجود مجرد مثالي أو عقلـي حاضـرـ  معلوم حضوري
 ).239صق، 1416

علـوم مـادي   در واقع از منظر عالمه، علم حصولی انسـان اگرچـه حـاکی و کاشـف از م    
است، منتزع از آن نیست. بلکه این علم برگرفته از جوهري مثالی است که خود مبدأ فـاعلی  

 يداراتر از معلوم مـادي بـوده و   ی از حیث وجود قويمعلوم مثالبالطبع،  معلوم مادي است.
 ،يمعلـوم مـاد   تیـ حال هماننـد ماه  نیباا ي است که به وجود مجرد آن اختصاص دارد.آثار

ـ نفـس بـه ا   گـردد یمشابهت مزبور موجب م نکهیرا ندارد. گو ا يماد یءآثار ش حضـور   نی
. علـت ایـن   اسـت آن یافته  بدون آثاري را معلوم مادباشد و  گمان کند که  توجه تام نداشته

 تعلیقـه  ،286، صم1981 ،شیرازي است (صدرالدین به ماده تصالاپندار در در جه نخست، 
آورد و در ایـن  واهمه توهم پیش گفته را در نفـس پدیـد مـی    هاتصال، قو این در اثرعالمه). 
؛ همـو،  239ق، ص1416گمارد (طباطبـایی،  همت می اتیو ماه مینفس به انشاء مفاههنگام 
از اضـطرار سـخن    یعلـم حصـول   شیدایعالمه در پ). بر همین اساس، 327، ص2، ج1371

ست که نیاز انسان  بـه مادیـات و   . واژه مزبور در عبارت عالمه مشعر به این معنا نیدیگویم
ـ (مصـباح  گردد سود بردن از آنها منشأ ایجاد مفاهیم و ماهیات می . )355، صق1405 ،يزدی

بـودن   يو آن ماد کندیاشاره م ینیمسئله تکو کیبه این تعبیر  عالمه با رسدیبه نظر مبلکه 
همچنین بایـد بـه    متصل به جهان ماده است. ،از مراتب نفس است که به حسب آن يامرتبه

 يو اعتبـار  يبـه حضـور   یعالمـه از ارجـاع علـم حصـول    این نکته توجه داشت که منظور 
بلکـه   .اسـت  قـت یاز حق يو عـار  یفاقد آثار خارج یکه علم حصول ستین نیا ،دانستن آن
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ـ ا يبـرا  توانیها نم معتقد است که فراتر از اذهان انسان يو ،يشهود افتیطبق ره علـم   نی
 کند:  عبارت ذیل از عالمه مقصود او را در این زمینه بیشتر روشن می رد.تصور ک یقتیحق

علم حصولی ظرفی فراتر از نفوس متعلق به ابدان ندارد و به عبارت دیگر، جواهر عقلی 
محض که ذاتًا و فعًال مجرد از ماده هستند، علـم حصـولی ندارنـد؛ زیـرا بـر اسـاس آنچـه        

ه است که نخست، وجودهاي مجرد عقلی و مثالی گون گذشت، حقیقت علوم حصولی ما این
یابیم. لکن بـه دلیـل اتصـال بـه     را با حقیقت خارجی و همراه آثارشان، به علم حضوري می

 پنـداریم کـه آن ذوات  رو چنین مـی  کنیم. ازاینماده، آثار وجود مادي را در آن مشاهده نمی

موجـود اسـت. در چنـین وضـعی     مجرد، همین اشیاء طبیعی است که در ذهن ما بدون آثار 
پردازد. بنابراین، این عـرض وهمـی اسـت کـه     است که نفس به انشاء ماهیات و مفاهیم می

شود مجردات عقلی محض کـه  گردد و از اینجا روشن میموجب پیدایش علوم حصولی می
متصل به ماده نیستند، موطنی بـراي علـوم حصـولی و ظهـور ماهیـات و مفـاهیم ندارنـد و        

، 3م، ج1981شـیرازي،   همواره حضوري و مربوط به وجود اشیاء است (صدرالدینعلمشان 
 تعلیقه عالمه).   ،455-454ص

 نفس به بدن يعلم حضور يبر مبنا یادراك حس نییتبدیدگاه دوم: 
 یدر دو مکتب فلسـف  شهیبر دو مقدمه است که هر کدام از آنها ر یمبتن زین دگاهید نیا نییتب

 روانیـ دارد. پ یمکتب مشـاء همپوشـان   دگاهیمه در مقدمه نخست، با دعال انیمتفاوت دارد. ب
. منظـور  کنندیم نییمماثل تب یتحقق صورت حس هیرا بر پا یمکتب، اغلب، ادراك حس نیا

و عـوارض   اتیـ فیک ،یخـارج  یءبا ش است که در اثر تماس يصور اثل،مم یاز صور حس
الوان، اصوات، طعوم، انـواع   رینظ یاتیفیک ابند؛ییموجود در آن، در آالت ادراك هم تحقق م

در  بیکه به ترت و توابع آن بوستیحرارت، برودت، رطوبت،  یعنیاربعه  اتیفیک زیبوها و ن
). 43ص ،1361 ،ی. (طوسـ گردنـد یمنطبع م ییو بساوا ییایبو ،یشائچ ،یشنوائ ،ینائیب يقوا

بـر   یه ادراکـات مبتنـ  مشـاء در همـ   يحکما انیگونه که در بخش نخست اشاره شد، ب همان
 یادراکـ  يشده است که تحقق صورت مشابه در قوا دیکأت هینظر نیاست. در ا دیتجر هینظر

از  یکـه صـور خـارج    ستین گونه نیا یعنی .بلکه به نحو انفعال است ،ستیانتقال ن قیاز طر
مربـوط   يصور در قوا نیبلکه مشابه ا .منتقل گردند یادراک يموطن خود جدا شده و به قوا

مزبـور   نـد ی، فرآء). از منظـر فالسـفه مشـا   124صق، 1404 نا،یسـ (ابن ندیآیم دیبه خود پد
ه آ   تیفیاست که نخست عضو حاس، متصف به ک گونه نیبد نمحسوس گشته و قـوه حاسـ 
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و سـپس   ردیـ گیم يجا چشم هیدیدر ابصار، صورت مبصر ابتدا در جل مثالً کند؛یرا درك م
و  ابدییم رییرطوبت زبان به طعم مورد نظر تغ دن،یچش ندیو در فرآ ابدییقوه باصره آن را م

ملمـوس،   اتیـ فیک نی. همچنـ کنـد  یعضو، قوه ذائقه آن را درك مـ  نیپس از انطباع آن در ا
-123صهمـان،  ( کندیسپس قوه المسه آن را حس م و منطبع شده ینخست در عضو لمس

بـا   یکـ یاز عالمه کـه تشـابه نزد   یبه عبارت هنیزم نی). اکنون در ا95ص م،1978؛ همو، 124
إنمـا یحصـل بنـوع مـن وجـود األعـراض         الحسی  إن العلم: «میکنیمزبور دارد اشاره م دهیا

، 2ج ،م1981 ،شـیرازي  صـدرالدین (» المحسوسۀ فی العضو الحاس مماثال لما فـی الخـارج  
 عالمه). تعلیقه ،10ص

را آن  نیلهأصـدرالمت  نکـه ی، از امتعدد موارد درچنان به این نظریه پایبند است که  عالمه
 تعلیقـه  ،181، ص8ج عالمه؛ همـان  تعلیقه ،282، ص3(همان، ج کندیگرفته، انتقاد م دهیناد

 :دیگویمسئله م نیا شتریب حیدر توض ،گرید يدر جا ي). وعالمه
 اى که با جسم خارج از خود پیـدا  عضو حساس موجود زنده در اثر تماس و برخورد ویژه«

و پـس از   گـردد یثر شده و چیزى از واقعیت خواص جسم وارد عضو مأمتوي از  ،کند مى
شـود کـه بـه     اثرى پیدا مى ،کند تصرفى که عضو حساس با خواص طبیعى خود در وى مى

و ایـن همـان   (مرکـب از واقعیـت خاصـه جسـم     ) نه خود مجموعـه ( اى است منزله مجموعه
و واقعیــت خاصــه  )شــوند ص نائــل مــىســخنى اســت کــه گفتــیم حــواس بــه ماهیــت خــوا

 ).226-224، ص1377 ،ییاب( طباط »عضوى...

نفـس نسـبت بـه صـور      يمشاء و عالمه مفقود است، علم حضور هیدر تشابه نظر آنچه
ـ نظر لیـ بـه تکم  ییرو او در گام دوم با تمسک به اصول حکمت صدرا نیمزبور است. ازا  هی

نفس و بدن دو موجـود   ه،یحکمت متعال ی. چنانکه معروف است طبق مبانپردازدیم شیخو
مبنا، نفس و بـدن نسـبت بـه هـم وجـود       نی. طبق ااست يو رابطه آنها اتحاد وستهیبه هم پ
 لی. عالمـه در تفصـ  سـت ین ریپـذ  امکـان  يگـر یدارند و تحقق هر کدام از آنها بدون د یرابط
آن  ياتحاد وجـود  یمقتض ،یءدو ش انیم يارتباط وجود گونه نیادیگویمسئله م نیاشتریب

 يگـر یاز مراتـب د  ياهکـدام از آنهـا مرتبـ    معناست که هـر  نیبد يدو است و رابطه اتحاد
و چنانچـه   ستیعرض باشد، خارج از وجود موضوع ن يموجود نیاگر چن رونیازا .هستند

وجـود  سـان   بـدین  است و يگریسافله وجود د ایو  هیاز آنها مرتبه عال کیجوهر باشد، هر 
 ریـ بدن است و غ یاست؛ همانند نفس انسان که صورت کمال تر فیمال وجود ضعک تر، يقو



 
 

 

ییز 
، پا

سوم
ره 

شما
شم، 

ل ش
سا

13
98

  

22 

، 8جم، 1981 ،شـیرازي  صدرالدیننفس است ( ياز شئون و شعب وجود یبدن يبادآن از م
اسـت؛ چـه    یهینفس نسبت بـه بـدن بـد    يعلم حضور ،انیب نی). با اعالمه تعلیقه ،134ص
اوست.  يآن مشهود حضور یو عمل یعلم يهااعم از شأن ي،شئون هر موجود مجرد نکهیا

ـ  همـان  .خداونـد اسـت   يتمام نمـا  نهآیجهت  نیدر واقع، نفس ازا کـه سراسـر جهـان     هگون
 یکیو تحر یقوا و آثار ادراک روند، یشمار م او به يبه مثابه شئون و از مراتب وجود نشیآفر

او حاضـر بـوده و نفـس     يقوا، همانند دست و پا برا نیآالت و ابزار مربوط به ا زینفس و ن
عالمـه   .)96-95، ص4ج ،1368ی، آملـ  ي(جواد کندیم دایبه آنها علم پ یصورت چیبدون ه

 :دیگویباره م نیدر ا
و ماننـد   دنییـ بو دن،یشـن (بالـذات    معلـوم   وسیله آنها این کارهاى قوا و ابزارهایى که به«

یم، دانسـته و آگاهانـه بـه کـار     انـداز  کـار مـى   دهیم و هنگـام اسـتعمال بـه    را انجام مى )نهایا
کار انداختـه باشـیم. مـا     نه اینکه با وسایل و قواى دیگرى کشف کرده و سپس به ،اندازیم مى

دهـیم،   عجیب و لطیفى که در موقع ادراکات مختلف در اعضاى ادراك انجـام مـى   تتصرفا
له آنها انجـام  وسی آنکه به این تصرفات و خواص و آثار آنها و اعضایى که این تصرفات به بى
پذیر نیست؛ مانند اعمال تحریک و قـبض   گیرد علم داشته باشیم و تشخیص دهیم، امکان مى

 ،شـنیدن  ،دیـدن  ی مثـل کارهـاى گونـاگون  شود تا  ایجاد می مختلفکه در عضالت  یو بسط
 ).281، ص1377 ،ییاب(طباطانجام شود  سایر کارهابوییدن و 
ـ  ،یعبارت مزبور آن است که بدون علم به قوا و ابزار جسـمان  قیدق حیتوض  يریکـارگ  هب

نوع علـم دارد.   کیاستعمال قوا نشانگر آن است که انسان به آنها  نیبنابرا .ستیآنها ممکن ن
اسـت   یهمواره کل یعلم حصول رایدانست؛ ز یحصول توانیرا نم یعلم نیچن ی هماز طرف

خـود   يتصرف نمود. پس علم انسان به اعضا و قوا یخارج نیدر ع توانینم یو با علم کل
 ).96-95، ص4ج ،1368ی، آمل ياست (جواد ياز نوع علوم حضور

صـورت   آن به يعلم حضورمستلزم نفس به قوا و اعضا،  يعلم حضور ید گفتبا اکنون
با صـورت   ياتحاد با حواس ظاهر جهینفس در نت رایز ؛ی استمماثل و منطبع در عضو حس

که حس المسـه   یهنگام مثالً کند؛یم دایپ يمتحد گشته، به آن علم حضور زیمنطبعه در آن ن
عرض قائم به عضو  نیدر واقع ا ابد،ییالمس خودش م عضو رملموسه حرارت را د تیفیک

بـا   ،ملموسه به آن قائم اسـت  تیفیکه ک یبدن رایز کند؛یم دایاتحاد پ یمفروض با نفس نوع
، 1387 ،یی(طباطبـا  گـردد یبـا نفـس متحـد مـ     زیـ مذکور ن تیفیک طبعاً اد داشته ونفس اتح
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المحسوسات إنما تقع محسوسة بالحس المشترك بعـد  أن«: دیگویم گرید ي). عالمه در جا138ص
  یا مـن حضور بأعیانها و علم النفس بها علماً  وجودها في الحواس الظاهرة کالبصر و السمع و اللمس مثالً 

 تعلیقه ،218، ص8جم، 1981 ،شیرازي صدرالدین( »اتحادها بالقوی البدنیة نحوا من االتحـادجملة 
 عالمه).
تمام  دیرا با یدو مقدمه مزبور، ادراك حس رشیکه با پذ رسد یبه نظر م گونه نیابتدا ا در
ـ  يگـر ید در مرحلـه  یادراك حسـ  نـد یلکن از منظـر عالمـه، فرا   .نمود یشده تلق وقـوع  ه ب

منطبـع در آالت ادراك،   یصورت حسـ  به يعالمه، علم حضور دگاهیرو از د نی. ازاونددیپ یم
 اسـفار یاز حواشـ  یمبنا، عالمه در برخ نیبر هم .ستین یحس اكبودن ادريمستلزم حضور

اسـت   یبـودن ادراك حسـ   يموارد موهم حضـور  یدر برخ نیلهأعبارات صدرالمت نکهیاز ا
علـم نفـس    ،يعلـم حضـور   يهااز گونه یبرخ حیدر توض آنکه صدرا لی. تفصکندیانتقاد م

 و گفتـه اسـت   قـرار داده  زبـور م يهـا  آمده در اعضا را در زمره معرفـت  دینسبت به درد پد
اسـت  » قـائم بـه عضـو    تیـ فیک«بلکـه خـود    ،سـت یصورت آنها ن یاتیفیک نیمدرك در چن

 نیچنـ  نیلهأصـدرالمت  انیب نی). عالمه در ا160-159، ص6جم، 1981 ،شیرازي صدرالدین(
پـر از   یحـال آنکـه ادراکـات حسـ     سـت؛ یخطابردار ن يمناقشه کرده است که علوم حضور

ـ ورود محسـوس بـر عضـو حسـاس و پد     انیادراکات، م گونه نیا رد نیخطاست. همچن  دهی
 نی. بنابراستیادراکات سازگار ننیبودن ا يبا حضور نیوجود دارد و ا یادراك فاصله زمان

مزبـور اسـت کـه در     اتیـ فیاز ک یمدرك، صـورت ی اینکه عنی .است یحصول یادراکاتنیچن
متوقـف   یعلم حصـول  نیداده شد، ا حیکه توض ییمبنا. البته بنا بر دیآ یم دیحس مشترك پد
ـ ا رسد ی. به نظر متعلیقه عالمه) ،160است (همان، ص يبر علم حضور عالمـه بـه    انیـ ب نی

ـ پد زیاسـت و آن تمـا  نبوده  نیلهأصدرالمتمورد اعتناي رهنمون است که  فیظر يانکته  دهی
معرفـت   يگفت که احساس، امـر  توانیطور خالصه م هاست. ب »یادراك حس«و » احساس«

ـ نها اسـت کـه در   یانفعاليادهیبلکه پد ست،یبخش ن آن را از سـنخ حـاالت    تـوان یمـ  تی
)؛ بـر خـالف   6-5، ص1384 زاده،نیشـمار آورد (حسـ    به الیو ام ها شیچون گرااي  یدرون

از نیز برخوردار است و فاعل شناسا  یو معرفت یانکشاف تیثیکه همواره از ح »یادراك حس«
 یدر ادراك حسـ  یطور کلـ  هرو عالمه ب نی. ازاابدییجهان خارج م يبه سو یراه ،قیطر نیا

بـه   گـاه  چیانسان ه ،یحسصورت منطبعه  به يکه هنگام علم حضور کندیم دیکأامر ت نیبر ا
است  یصورت منطبعه درون نیاز ا يسازریبلکه با تصو گردد،ینائل نم یرونیب یءادراك  ش
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نقش را بر عهده دارد، بـه قـوه    نیکه ا ياقوهعالمه از . ابدییتحقق م یرونیب یءکه علم به ش
 گونـه  همان .)285، ص1377 ،ییاب(طباط کندیم ادی »یبه حصول يکننده علم حضور لیتبد«

 یادراك حس زین یاسالم يکه گذشت، قوه مزبور همان حس مشترك است که اغلب حکما
ـ د جـه ینکته اذعان نمـود کـه نت   نیبه ا توانیم نجایاند. در اقوه دانسته نیرا مربوط به ا  دگاهی

طبـق   نکـه یاست؛ چه ا کسانفلسفه اسالمی ی مشهور در دگاهیبا د یعالمه درباره ادراك حس
ـ است؛ با ا ینحو حصول حس مشترك و به قیمحسوس از طر ءایبه اش لمع ،دگاهیهر دو د  نی

مشهور است. به اعتقـاد   دگاهیبا دزیعلم، متما نیتحقق ا یتفاوت که نگاه عالمه در چگونگ
خوذ از أمشعر بـه آن اسـت، مـ    یدر حکمت اسالم جیرا دگاهیگونه که د علم، همان نیا يو

 یبلکـه علـم حصـول    .ب از آن استینفس و غا یکه وجود او خارج از هست ستین یمعلوم
ـ گویرو عالمـه مـ   نیا است که با تمام وجود نزد نفس حاضر است. از یبرگرفته از معلوم : دی

 هیعلوم و ادراکـات حضـور   نی) به همه ایبه حصول يکننده علم حضور لیقوه نامبرده (تبد«
نمـوده و علـم    اثـر  یب يها دهیبه پد لیتبد یعنی .ابدیآنها را ب تواند ینحو اتصال دارد و م کی

مثابـه علـم   ه ب توانیحس مشترك را م يچگونه علم حضور نکهی(همان). ا» بسازد یحصول
وحدت نفس و قواست که شرح و بسط آن خـارج   دهیبر ا ینمود، مبتنینفس تلق يحضور

 از حوصله نوشتار حاضر  است.
ارجـاع علـم   « دهیاز ا يگریر گونه دالذکفوق يگونه که مشهود است، عالمه بر مبنا همان
در نهایت، طبق این مبنا بسیاري از مفاهیم مـاهوي   و نهد یم شیپ »يبه علم حضور یحصول

 يبـه علــم حضــور را  جــابیســلب و ا یعنـ و نیـز مفــاهیم تصــدیقی، ی  هیــمعقـوالت ثان و 
   ).  292-285، ص(همان نداگردیبرم

 تطبیق و مقایسه
 یثر از دو مکتب فلسفأمت نیشیپ ياههیاز  نظر کیگونه که مشهود است، عالمه در هر  همان

ـ ا از .اسـت  یاشـراق  نخست کامالً هیاو در نظر يممشا بدین صورت که متفاوت است؛ رو  نی
مصباح یزدي، اند (افالطون دانسته هیرا منطبق بر نظر هینظر نیمعاصر، ا شمندانیاز اند یبرخ

حـلّ  اي گونـه  را به مسئله نیا ـ  که اشاره شد چنانـ  يبعدهیلکن در نظر .)355ق، ص1405
 تـوان یتعارض را مـ  نی. اکه با نظریه حکماي مشاء قرابت فراوانی دارد و فصل نموده است

 حل نمود: لیبه دو  گونه ذ
نخست است؛ چـه   هیهمان نظر ی،عالمه در ادراك حس یینها دگاهید مییبگو نکهی) االف
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ـ کـه نظر  یدر حـال  ،ستا هیمزبور منطبق با اصول حکمت متعال هیرنظ نکهیا  نیچنـ  ریـ اخ هی
ـ علم به ماد ه،یحکمت متعال يهاآنکه بر اساس آموزه حی. توضستین ـ همـواره از طر  اتی  قی

باشد  می نیلهأصدرالمت اتیاز اصول حاکم بر نظر یکی نی. استا ریپذ صور مجرد آنها امکان
علـم خداونـد بـه     یصـدرا، حتـ  مالاست. به اعتقاد  افتهی ياژهیکه در اغلب آثار او بازتاب و

آن است که جسم و امـور  نهیزمنیصدرا در امالانی. بستیقاعده مستثنا ننیاز اهم اتیماد
ـ ز گـردد؛ یحاضر مـ  اآنه يبرا يزیو نه چشود  میحاضر  يزینه در نزد چ یجسمان ـ ا رای  نی

حـال   .خود ممکـن باشـد   يبرا یءش کیقابل تصور است که فرض حضور  یزمان قتیحق
از اجسـام کـه در نظـر گرفتـه      یهر جزئ نکهیاست؛ چه ا یدر اجسام منتفیفرض نیآنکه چن
ـ گفت همه اجزاء جسم نسبت به هـم غا  توانیاست. پس م يگریب از جزء دیغا ،شود ب ی

تفرقـه و فاقـد    خود پنهـان اسـت، منبـع جهالـت، ظلمـت،      يبرا گونه نیکه ا یذاتو  هستند
 یـا ). گو232، ص1382؛ همو، 585، ص1363 ،شیرازي صدرالدینحضور است ( تیالحص

ـ هنگام بحث از علم خداونـد بـه ا   يقاعده را مسلم دانسته است. و نیا زیعالمه ن مسـئله   نی
مطلـب   نیبـر همـ   لیگونه که در متن ذ همان ؛)289ص ق،1416 ،یی(طباطبا کندیم حیتصر

ان  جـب ی هیـ بها علم... فالصوره العلم تعلقیو کذا اعراضه ال  يفالجوهر الماد«: کندیم دیکأت
، 3ج ،م1981 ،شـیرازي  صدرالدین( »من الحصول نفسها حاصله للعالم نوعاً یتکون مجرده ف

را  یدوم عالمـه در ادراك حسـ   هیـ توج ی،فرضـ  نیبـا چنـ  نی). بنابراتعلیقه عالمه ،297ص
نفس به بـدن اسـت کـه بـر      يعلم حضور ،دگاهید نیا یرکن اساس رایز رفت؛یپذ توانینم
 است.   یمنتف یعلمنیقاعده مزبور، چن يمبنا

با طـرح   توانیرو نم نیازا .ستیدوم عالمه وارد ن دگاهیاشکال فوق بر د رسد یبه نظر م
ـ به ا توانیم، در نهایت با تعمق در آثار عالمه رایز د؛یمسئله رس نیدر ا ییآن به پاسخ نها  نی

نمـوده اسـت    لیآن را  تحل ياداشته و به گونه یقاعده ملحوظات نیدر ا يکه و دیرس جهینت
شـعور   علـم و  ینفـ  يتنها به معنا نه ،يمجرد در علم به معلوم ماد صورکه طبق آن وساطت 

ـ علم و شـعور در ذات ا  انیبلکه مستلزم سر ست،ین اتینسبت به ماد ـ ماد نی و اجسـام   اتی
ـ ا یفاقد شعور و ادراك هستند، ول» نفسه یف«که اجزاء جسم  انیب نیاا ست؛ با اجـزاء بـا    نی

، م1981شـیرازي،  صـدرالدین ( باشند می یآگاه ينظر به جنبه ثبات و تجرد جسم، خود دارا
 :دیگویم گرید ياو در جاعالمه).  تعلیقه ،258، ص6ج

في الموضوعات الجسمانیة و التفرقة   الفعلیات  اجتماع  من جهة عدم )عدم العلم یا( هذا«
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التي بین أجزائها المنافیة لحضور ذواتها لذواتها و ذواتها لغیرها و أما مـن جهـة النظـر إلـی 
کون الفعلیات الجوهریة الجسمانیة واقعة تحـت الحرکـة الجوهریـة و اعتبـار التوسـط فـي 

ی وحدتها الجامعة بین أجزائها فلذاهب أن یذهب إلـی أن من جهة النظر إل او کذ -حرکتها
 ).١٥٠ص (همان، »العلم سار فیها شامل لها

توضیح عبارت مزبور آن است که موجودات مادي اگرچـه از جهـت حرکـت قطعیـه و     
سیالن و تدرجی که دارند آغاز و انجامشان گسیخته از هم اسـت، لکـن از جهـت حرکـت     

عی دارند و همـین وحـدت و انسـجام باعـث حضـور و علـم       توسطیه اجزاء آنها وجود جم
، 3ج ،1372 ،یآملـ  ي(جـواد توان گفت هر موجودي علم و عالم است رو می آنهاست. ازاین

 .)20-19ص

ـ از ا يآثار. کرده است دیکأت دگاهیهر دو دبـر  اسفار اربعهخود بر  قاتیتعل) عالمه در ب  نی
متفکران، اغلب  یاصل يهاشهیاند نکهیبرخوردار است؛ چه ا یخاص تیسنخ، همواره از اهم

توان گفت که هـر دو دیـدگاه مـورد قبـول     رو می . ازاینگرددیگونه از آثار منعکس م نیدر ا
اي دارد کـه  عالمه بوده است. بنابراین انعکاس هر دوي آنها در چنین اثري، قطعـاً راز نهفتـه  

 باید به آن پی برد.
ترین بیان در ایـن مـورد آن اسـت کـه بگـوییم هـر یـک از ایـن         اسبرسد من به نظر می

اي از هستی انسان است. این مطلب از برخی عبارات عالمه قابـل  ها مربوط به مرحله دیدگاه
کنـیم و آن اینکـه   استنباط است. لکن قبل از آن به یک موید دیگري در این زمینه اشاره مـی 

 در همه ادراکـات ی را دوگانگ نیاز ا ییها رگهتوان طور کلی در مکتب حکمت متعالیه می به
مشاهده نمود. در اینجا بـه تناسـب بحـث، ایـن مسـئله را در خصـوص صـور جزئـی پـی          

   گیریم.می
حـال   نیبـاا  .داندینفس م ءرا به انشاادراك حسی  صدرامال ،گونه که معروف است همان
اسـت.  ) نسـبت داده  واهب الصورمجردات برتر ( بهرا صور نیا، حصول موارد یاو در برخ
اي اسـت کـه نفـس در    که نظر اول مربوط به دوره گفته شده است دیدگاه  دو نیدر جمع ا

پی در پی صـور جزئـی را در نفـس    » واهب الصور«مرتبه تجرد مثالی است. در این مرحله، 
رسد و شود و به تکامل میکند و نفس با حرکت جوهري اشتدادي با آنها متحد میایجاد می

، 2، ج1386پـردازد (عبودیـت،   پس از رسیدن به مرحله عقلی، خود به انشا ایـن صـور مـی   
انـد.  تري اشاره کـرده ). البته برخی از پیروان حکمت متعالیه در این زمینه به نکته دقیق97ص
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به این بیان که همان نظریه شهودي که صدرالمتألهین در صور عقلی معتقد است، در ابتـداي  
رو در پاسخ به ابهـام مزبـور بایـد     فس، در صور حسی و خیالی هم قائل است. ازاینتکّون ن
ـ  يبـرا  تیمظهر نیآنگاه که ا و است یالیو خیحس قینفس در آغاز مظهر حقاگفت  ه او ب

 الیـ خـود واجـد مراتـب حـس و خ     يو با حرکت جوهر دیدر آ یملکه نفسان کیصورت 
 ).168-167ص، 4ج ،1375ی،آملـ  يجواد( گرددیم یالیو خ یشود، خود مصدر صور حس

هاي صدرا نیاز به تحقیق بیشتري دارد، در با اینکه تفصیل این مطلب و استنباط آن از عبارت
 يهـا عبـارت توان محملی بر این سخن پیدا نمـود. در ایـن زمینـه    آثار عالمه به سهولت می

در مقام انتقـاد  او در برخی از حواشی اسفار  شهود درخور توجه است. هینظر لیعالمه در ذ
 .ابتدا به خود نفس نسبت داد توانیرا نمیالیو خ یصدرا گفته است که صور حس هیاز نظر

صور مزبـور  (جوهر)، با اتصال به آن  یاست که هر نفس یمثال يجوهر ،صور نیا أبلکه منش
الصـورة    کنـت نعم إذا تم«است: مزبور گفته  هی. عالمه سپس در ادامه حاشکندیمافتیرا در

» الخیالیۀ من النفس و صارت ملکۀ لها لم یکن بأس فـی إسـناد فاعلیـۀ الصـور إلـى الـنفس      
. عبارت مزبور بیانگر آن است کـه  )عالمه : تعلیقه480، ص3ج م،1981شیرازي،  صدرالدین(

نظریـه  توان گفت رو می عالمه در چگونگی حصول صور خیالی قائل به تفصیل است. ازاین
 بـه  تـوان یمطلب مورد نظـر مـ   دأییدر ت نیهمچنشهودي عالمه از نظر خود او کلیت ندارد. 

 ،یی(طباطبـا بیان او در دیگر آثارش تمسک جست که در آن پس از تبیین کامل نظریه شهود 
اسـت (همـان،   نسـبت داده  نیـز   را به نفس ناطقه یانشاء صور مثال)، 239-237ق، ص1416
ـ  چیدر ه). چنانچه بر مطالب مورد نظر، این را نیز اضافه کنیم که عالمه 246-245ص از  کی

او این نظریه را  حاصل کرد که نیقی توانیصدور را رد نکرده است، م هیآثار خود اصل نظر
 کند.داند و آن را به نشئات بعدي نفس موکول میمعقول می شهود هینظردر طول 

ریه دوم عالمه را منطبق بر نظریه صدوري صـدرالمتألهین بـدانیم، تهافـت دو    حال اگر نظ
هـاي عالمـه در    شود. البته چنانچه به ظاهر عبـارت اي که گفته شد برطرف میدیدگاه به شیوه

توان به جمع مورد نظر دست یافت؛ چـه اینکـه عالمـه در    تفسیر این دیدگاه بسنده کنیم، نمی
علم حصولی را برگرفته از صورت منطبعه دانسته و از صورت مثـالی  تبیین این دیدگاه، اغلب 

و همچنین  اسـفارحال برخی از توضیحات عالمه در پاورقی  سخنی به میان نیاورده است. بااین
تفسیر شهید مطهري از دیدگاه عالمه مبین آن اسـت کـه در دیـدگاه دوم نیـز علـم حصـولی       

علم حضوري به وجود مـادي ایـن صـورت، آن را     است که نفس با برگرفته از صورتی مثالی
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کنیم. ایشان در توضیح دیدگاه سازد. در اینجا نخست به توضیحات شهید مطهري اشاره میمی
طـور حضـوري آن را    گویند انسان تا وقتی به وجود خارجی اشیاء متصل نشود و بهعالمه می

ال، علم ما به دیوار خـارجی بـه   درك نکند، هیچ ادراکی نسبت به آنها نخواهد داشت. براي مث
افتد که براي نفس معلوم بـه  این صورت است که نخست تصویري از آن در شبکیه چشم می

شود براي اینکه نفس شبیه آن را پیش خـودش  علم حضوري است. این تصویر مادي معد می
فـس  کند، صورت آن واقعیتی است که نبسازد. در واقع، آنچه ذهن به عنوان صورت درك می

 . )320-319و  269-260ص، 9ج، 1377 ،ي(مطهرخلق کرده است 
تـوان بـر ادعـاي مـورد نظـر آورد، تعلیقـه او بـر نظریـه          شاهدي که از خود عالمه مـی 

کنـد کـه از نظـر مالصـدرا حقیقـت علـوم       مالصدراست. او در این تعلیقه نخست بیان مـی 
و داراي آثار هسـتند. او   حصولی جزئی، همان صور مثالی و برزخی است که ذواتی خارجی

و إلی ذلك یرجع مـا قـدمناه فـي التعلیـق السـابق أن « گوید:سپس به دیدگاه خود اشاره کرده و می
، شیرازي صدرالدین(» النفس باتحادها بالعضو المتحد مع الصورة الحاصلة تجد الصورة الحاصلة بعینها

سابق چنـین اسـت کـه نفـس      عبارت عالمه در تعلیقه). عالمه تعلیقه ،164، ص6ج م،1981
 :160(همـان، ص کنـد  علم حصولی را از صورتی که منطبع در اعضاي بدن است، اخـذ مـی  

حال او در تعلیقه بعدي دیدگاه خود را با ظرافت بیشتري بیـان نمـوده و    این . با)عالمه تعلیقه
داده  صورت مثالی برگردانده و در نهایت آن را بـه دیـدگاه صـدرا ارجـاع     علم حصولی را به

توان گفت بیان او در تعلیقه سابق دقیق و در تعلیقه بعدي ادقّ است. ایـن  رو می این است. از
حد از تمایز در نظریه عالمه، در بیان شهید مطهري نیز منعکس شده است که در ذیل بـه آن  

 شود:  اشاره می
دراك گیـرد. آن وقـت ا  .... از این شیء خارجی تصویري روي شبکیه چشم من قرار می

ذهن تصویري است از تصویر. یعنی تصویري است از این تصویري کـه روي شـبکیه قـرار    
 يریتصـو تر است.  گویند نه، از این هم یک مرحله دقیقدارد. یعنی با او اتصال دارد. تازه می

بعد ...  آن را بسازد هینفس شب نکهیا يبراشودی... معد م شودیچشم واقع م هیشبک يکه رو
-268ص ،9، ج1377 ،ي(مطهـر شود، از آن واقعیـت اسـت   در ذهن برداشته میعکسی که 

269  .( 
توان گفت ابتکـار اصـلی عالمـه در دیـدگاه دوم، علـم      پس با توجه به آنچه گذشت می

صورت منطبعه مادي است که نظریه مالصدرا فاقـد آن اسـت. در واقـع از     حضوري نفس به
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بـا تمـام    نکـه ی؛ چـه ا انـد گسسـته از هـم   نیع وذهن  منظر عالمه، در نظریه مالصدرا هنوز
ـ غا ءایاشـ وجود مادي  صدرا دارد، هنوزمال هیکه نظر یازاتیامت و در آن  ب از نفـس هسـتند  ی

 کسـان یاسالف خـود   دگاهیبا داو  دگاهید بنابراین، از این منظر .سخن از حضور آنها نیست
 نفـس  ه چطـور گـردد کـ  میمطرح در نظریه مالصدرا   یاساس طور هبپرسش  نیااست. پس 

عالمه در مواجهه با این مشکل، اصلی  بسازد.را مماثل آن  تواندیم یءش کیبدون اتصال به 
و  کنـد یبـا جهـان مـاده ارتبـاط برقـرار مـ       میطور مسـتق  هنفس بنهد که طبق آن، را بنیان می

د. شـو ترتیب شکاف مزبور برداشته شده و میان ذهن و عین پیوسـتگی تـام ایجـاد مـی     بدین
صورت منطبعه مادي مبنایی است کـه   توان گفت علم حضوري نفس بهبنابراین در نهایت می

طـور   در رویکرد شهودي عالمه هم محفوظ اسـت؛ اگرچـه عالمـه آن را در نظریـه دوم بـه     
 برجسته نشان داده است.

 نتیجه
ه در تـوان قبـل از عالمـ   طور کلی تبیین دوگانه در چگونگی پیدایش ادراك حسـی را مـی   به

ی نفـس  تفاوت مراحـل هسـت  ریشه آن را باید در  کهکلمات صدرالمتألهین نیز مشاهده نمود 
هاي متفاوت عالمـه نیـز همـین اسـت؛     جستجو کرد. در این مقاله اثبات شد که منشأ تحلیل

زیرا او در برخی موارد، ضمن تحلیل نظریه شهود، به نظریه معروف صدرالمتألهین نیز اشاره 
اي دانسته است که نفس بر ایجاد صـور ادراکـی قـدرت پیـدا     مربوط به مرحله کرده و آن را

ـ دوم عالمه همـان نظر  دگاهیکه دکند. از طرفی، اثبات شد می در  نیلهأصـدرالمت معـروف   هی
صدرا فاقـد آن  مال انیاست که ب يدیجد دهیبر ا یمبتندیدگاه عالمه  البته ادراك حسی است.

 مراتب خود است. یمحسوسات در برخ يصورت ماد نفس به ياست و آن علم حضور
ـ در نظرتـوان آن را  اي اسـت کـه مـی   گونـه  گفته شد که تحلیل عالمه در این مورد به  هی

حاصـل   تأکید بیشتري بر آن داشته اسـت.  دوم هیدر نظر اگرچه ؛محفوظ دانست زینخست ن
ـ در هر ادراك حسـ مبنا انسان   نیآنکه طبق ا  یءش يوجود ماد نخست ،يبا علم حضور ی 

نسـبت بـه    یادراکـ  چیمرحله هـ  نی. در اابدییه است معضو حاس محسوس را که منطبع در
است تـا نفـس در مرحلـه بعـد      معد يصورت ماد نیبلکه ا .ردیگیصورت نم یرونیب یءش
 یصـورت منطبعـه معـد اسـت تـا نفـس صـورت مثـال         در ابتـدا  د.آن برس یصورت مثال به

 ينفـس در وجـود خـود قـو    پس از آنکـه   یول .شهود کند» مثال منفصل«محسوسات را در 
. سـازد یخـود مـ  » مثـال متصـل  «در صورت منطبعه، مشـابه آن را   شت، با علم حضوري بهگ
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نهفته است  محسوسات یصورت مثالی از منظر عالمه در راز ادراك حسبنابراین در نهایت، 
صـور   »تیجنبـه کاشـف  « و »یحکائ ثیح«در واقع  .دمعلوم نفس هستن يکه به علم حضور

اگرچه عالمه در دیـدگاه دوم در   است. یعلم حصول کیاست که  یهمان ادراك حس ی،مثال
صورت مماثلی که منطبع در اعضاي حاسـه اسـت    بیشتر عبارات خود این علم حصولی را به

رد، ولـی در واقـع   دهد و گویی در این ارجاع به صورت مثالی محسوس توجه نداارجاع می
گونه کـه اشـاره شـد،     مقصود بالذات او در این ارجاع همان صورت مثالی است؛ چون همان

 نحوي با همدیگر متحدند.   علم حصولی مستقل از صورت مثالی نیست و این دو به
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