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 چکیده
از مسائل  یکیعلم و ادراک  شناختییهست یهابحث
است که فالسفه و دانشمندان دربارۀ آن اظهار  یمهم

و  یناسابن ی،اسالم ةفالسف یناند. در بنظر کرده
 اند.علم و ادراک پرداخته ةتفصیل به مسئلمالصدرا به

یالی، خی، به حس یعلم حصولیم، دو حک یناز نظر ا
و مالصدرا،  یناسشود. ابنیم یمتقس یو عقل یوهم

اما در مورد  دانندیرا مجرد از ماده م یادراکات عقل
و  یالیخی، )حس ئیبودن ادراکات جز یماد یامجرد 

را  یادراکات جزئ یناسختالف نظر دارند. ابن( ایوهم
اما مالصدرا قائل به تجرد  داندیمنطبع در مغز و ماده م

در  یحاتیابتدا توض وشتارن ینادراکات است. در ا ةهم
 ،علم و مراتب ادراک داده شده است یفمورد تعر
 ئیبودن ادراکات جز یدر مورد ماد یناسابن ةسپس ادل

این ر گرفته و مشخص شده که قرا یمورد نقد و بررس
در مورد سینا ابن یدگاهو د اندبل مناقشهاق یناادله س

در  یست.ن یرشقابل پذ یبودن ادراکات جزئ یماد
 یمالصدرا بر تجرد ادراکات جزئ ةادل یبه بررس هادام

 پرداخته شده است.

 سینا،علم، ادراکات جزئی، تجرد، ابنواژگان کلیدی: 
 .مالصدرا
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Abstract 

Ontological discussions of knowledge and 

perception are one of the important issues that 

philosophers and scientists have commented on. 

Among the Muslim Philosophers, Ibn-e Sina and 

Mulla Sadra have discussed the issue of 

knowledge and perception in detail. According to 

these two philosophers, knowledge by acquisition 

is divided into sensual, imaginative, hallucinatory 

and intellectual. From the viewpoint of Ibn Sina 

and Mulla Sadra, intellectual knowledge is 

abstract, but they differ about the nature of 

perceptions (sensual, imaginative, hallucinatory), 

that is, whether they are abstract or material in 

nature. Ibn-e Sina believes that perceptions are 

impressive in the brain and matter, whereas, 

Mulla Sadra believes in the abstraction of all 

perceptions irrespectively. This article, first, 

provides an explanation about the definition of 

science and the levels of knowledge; then, it 

critically looks at Ibn-e Sina's argument about the 

materiality of perceptions. The article points out 

that the arguments of Ibn-e Sina is controversial 

and his view of the materiality of the perceptions 

is not acceptable. The article then investigates the 

arguments of Mulla Sadra about the abstract 

nature of perceptions. 
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 مقدمه
ها و ابعاد وجودی انسان، ترین ویژگییکی از مهم

علوم و ادراکات اوست. ادراکات انسان را از دو 
توان مورد شناختی میشناختی و هستیمنظر معرفت

شناسی حول محور تحلیل قرار داد. مسائل معرفت
شود اما مطابقت ادراکات انسان با واقع مطرح می

بحث در مورد  شناختی علم بهدر مسائل هستی
های آنها مراتب و اقسام علم و ادراک و ویژگی

شود. بر اساس آنچه به دست ما رسیده پرداخته می
است، دغدغة فالسفة یونان، همانند افالطون، بیشتر 

شناسی علم، رهایی از ناظر به مباحث معرفت
شکاکیت و رسیدن به معرفت ثابت و یقینی بود 

رسطو اولین فیلسوفی (. ا173 /1 :1391کاپلستون، )
طور تفصیلی، قوا و ادراکات مربوط به هر بود که به

. (123ـ231 :1389)ارسطو،  بندی کردیک را دسته
بندی مورد پذیرش فالسفة مسلمان کلیت این دسته

 نیز واقع شده است.
سینا و مالصدرا در بین فالسفة مسلمان، ابن

. اندپرداختهتفصیل به بحث علم و مراتب آن به
شود، آنچه در این نوشتار به آن پرداخته می

شناختی علم و ادراک از دیدگاه مباحث هستی
طور خاص سینا و مالصدرا است. بحث ما بهابن

در مورد ادراکات جزئی، یعنی ادراکات حسی، 
خیالی و وهمی است و بحث دربارۀ ادراکات 

طلبد. یکی از مسائل مهم عقلی نوشتار دیگری می
تی در مورد مجرد یا مادی بودن شناخهستی

ادراکات جزئی و موطن وجودی آنها است که در 
ها و ادلة این نوشتار به نقد و بررسی دیدگاه

 پردازیم.سینا و مالصدرا در این باب میابن

 . تعریف علم1
دربارۀ چیستی علم و ادراک، تعابیر  سیناابن

دهندۀ آن کار برده است. این امر نشانمختلفی به
است که علم قابل تعریف حقیقی و ماهوی نیست 

ها و لوازم خاص آن را توان ویژگیبلکه تنها می
سینا در در تعریف آن ذکر کرد. تعابیری که ابن

 تعریف علم بیان کرده، به شرح ذیل است:
ـ اخذ صورت مدرَک، که در مادیات این 1

 .(344 :1379، سینااست )ابنصورت مجرد از ماده 
مدرِک در ذات  مدرَکصورت ـ حصول 2

 .(184 :1371، همو ؛69 :1414، همو)
، همونفس )در  معلوماتـ حصول صور 3
1414: 82). 
است ـ آنچه مکتسب از صورت موجودات 4

 .(145 :1418، همو)
، همومدرِک )ـ تمثل حقیقت شیء نزد 5
1375: 82). 

شد، تعابیر مختلفی که در  مالحظهچنانکه 
شده بسیار به یکدیگر  هکار بردبهمعنای علم 

نزدیک است و جامع بین این تعابیر، همان حصول 
 صورت مدرَک نزد مدرِک است.

هایی در خود ویژگی کتبمالصدرا نیز در 
شبیه  به اعتقاد او علممورد علم ذکر کرده است. 

حقایقی است که انیّت آنها عین ماهیتشان است، 
کان همین دلیل تعریف آن به حد و رسم تام امبه

ندارد. چیزی اعرف از علم وجود ندارد، زیرا علم 
یک حالت وجدانی نفسانی است که موجودی که 
حی و علیم است، آن را بذاته و ابتدا و بدون 

شود، ؛ بنابراین هر آنچه شناخته میابدییماشتباه 
وسیلة علم است و چیزی اعرف از علم وجود به

رو . از اینواسطة آن، علم شناخته شودندارد که به
در حقیقت  شودمیآنچه دربارۀ ماهیت علم گفته 

تنبیه و توضیحاتی است که سبب تنبه و التفات 
. پس (278 /3 :1981مالصدرا، شود )انسان می

چون مفهوم علم امری بدیهی است و هر انسانی 
، آنچه در مورد تعریف علم فهمدیممعنای علم را 

است لم شود در حقیقت اخص خواص عگفته می
 .(917 /4 :1386، یی)طباطبا

چنین  توانمیمورد علم را  درتعابیر مالصدرا 
 ی کرد:بنددسته
مجرد شیء  وجود ازـ علم عبارت است 1

 .(286/ 3: 1981مالصدرا، )
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شیء برای  حضورـ علم یعنی قسمتی از 2
شود شیء دیگر که کمال آن نیز محسوب می

 .(121/ 4)همان: 
ی هاگونهاز  یاگونهاز  ـ علم عبارت است3

 .(114/ 1مجرد )همان: وجود شیء برای موجود 
از  شدهکسب یهاصورتـ علم همان 4

است موجودات است که از مواد آنها تجرید شده 
 .(47 :1354همو، )

ـ مراد از علم صورت مجردی است که از 5
 .(121/ 4: 1981، همو) دیآدست میموجود به

است ز معلوم ـ علم همان صورت حاضر ا6
، همو)نزد کسی که صالحیت عالمیت را دارد 

1366: 4 /91). 
که  خصوصیاتی نیتریاصلبر این اساس، 

است عبارتند  کاربردهبهمالصدرا در تعریف علم 
، و همکاران و حضور )خسروپناهاز: وجود، تجرد 

 .(56ـ58: 1389

 . مراتب ادراک2
حضوری و علم  علمعلم در یک تقسیم، به 

معنای شود. علم حضوری بهی تقسیم میحصول
حضور معلوم نزد عالم است و علم حصولی 

معنای حصول صورت معلوم نزد عالم به
. (189 :1414، سینا؛ ابن119 :1366مالصدرا، )

: 1417ینا، ساست )ابنعلم حصولی دارای مراتبی 
 شرح ذیل است.که به (81ـ84

 . ادرا  حسی5ـ7
در شیء که  تیصورت و ماه در ادراک حسی

عوارض  همراه ماده وخارج موجود شده و به
 جداخود  ۀاز ماد ،است افتهیخاص خود تشخص 

 یاز قوا یادر قوه همراه با لواحقش، شده و
مشروط بر شود، میحاصل  وانیح یمدرکه ظاهر

ارتباط برقرار ، آن صورت ومدرکه  ۀقو نیب کهآن
 شیء محسوس، شدنکه با غائب طوری، بهباشد

، ادراک حسی نیز وجود نخواهد داشت )همو

سه شرط  یحسدر ادراک  ،نیابنابر. (345: 1379
اکتناف لواحق و  ،وجود دارد: حضور ماده

 بودن مدرک. یجزئ ، وعوارض

 . ادرا  خیالی7ـ7
 یندارد ول را یشرط اول ادراک حس یالیادراک خ

عوارض و  تنافاک»که عبارتند از  گریدو شرط د
 نیبنابرا دارد.همراه به را« رکبودن مد یجزئ

 یباالتر و یبعد ةدر مرحله و مرتب یالیادراک خ
)همان:  استرو نزع و انتزاع اشد قرار دارد، از این

گرچه نزع  یالیدر ادراک خ ،هرحال به. (346
ماده و ارتباط با به حضور  یازیتر است و نکامل

 ستیکامل و تام ن ،نزع و اخذ یول ،ستین
هر چند مشروط  یالیصورت خ یعنی؛ (همانجا)

، یمانند صورت حس یول ستیبه حضور ماده ن
 .داردو وضع خاص  تیفیک ،تیکم

 . ادرا  وهمی9ـ7
تر شده، شرط دوم مرحله نزع و انتزاع کامل نیدر ا

از آن سه شرط تنها  یعنی ،گرددیمفقود م زین
ی معانی ادراک وهم در .ماندیم یبودن باق یجزئ

 ،داوت، محبت، نفرت و امثال آنع رینظ جزئی،
قابلیت محسوس شدن در خارج شود و ادراک می
ذاته حد  یف سینا معانی وهمیاز نظر ابن .را ندارند

در ماده موجود  دتوانمی یول ستین یماد یامر
که فقط  و رنگ شکل رینظ یخالف امور بر ،شود

. (347شود )همان: موجود می یدر مواد جسمان
 چون آن دو یول اندیمتوهم جزئامور  نیبنابرا

 نزعشان اکمل است.، شرط را ندارند

 . ادرا  عقلی9ـ7
 ذکر شدههر سه شرط از ادراک، مرحله  نیدر ا

مجرد تام بوده و نه ی، چون صور عقلاست، مفقود 
 :1363 همو،)مادی را دارند  و نه لواحق اندیجزئ
همین دلیل ادراکات عقلی، کلی و قابل . به(113

 بر همة افراد تحت خود هستند.صدق 
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 . مجرد یا مادي بودن علم3
یک از مراتب علم و ادراک، مجرد در اینکه کدام
سینا و مالصدرا اختالف نظر وجود است بین ابن

عقلی و قوۀ عاقله را  ادراکاتدارد. آنها هر دو، 
ای بر اثبات آن اقامه دانند و ادلهمجرد از ماده می

: 1417، همو؛ 59ـ61 :1414نا، یساند )ابنکرده
مالصدرا، ؛ 356ـ368 :1379همو،  ؛288ـ311

، اما در مورد ادراکات جزئی (261ـ331/ 8: 1981
اختالف نظر دارند که در ادامه به بیان دیدگاه و 

 پردازیم.بررسی ادلة آنها می

 سینا. دیدگاه ابن5ـ9
است سینا قائل به مادی بودن نفوس حیوانات ابن

و قوای ظاهری و باطنی را  (82 :1414، سینا)ابن
: 1417، هموداند )منطبع در مغز و روح بخاری می

. او برای هر کدام از (273/ 3: 1375، ی؛ طوس358
است قوا جایگاهی در مغز مشخص کرده 

چراکه  (84ـ85: 1375، همو؛ 94 :1363نا، یس)ابن
به جزء خاصی از مغز، در  آفتیبا عارض شدن 

/ 2، 2115، هموشود )ل ایجاد میکار قوا اختال
. او همچنین همة مدرکات جزئی را غیر (211

 .(349: 1379، همواست )مجرد دانسته 
سینا دربارۀ قوه های ابناگرچه برخی توصیف

، همواست )خیال، با مجرد بودن این قوه سازگار 
اما او بر  (374: 1385، یزاده آملحسن؛ 164: 1371

نا، یساست )ابنل اقامه کرده جسمانی بودن خیال دلی
و در موارد متعددی، به جسمانی بودن  (265: 1417

کند و معتقد است با همة قوای حیوانی تصریح می
از بین رفتن بدن این قوا نیز از بین خواهند رفت: 

أن جمع القوی الحيوانية ال فعل لها إال بالبدن، و وجود »
نية إذن إنما القوی أن يكون بحيث تفعل، فالقوی الحيوا

تكون بحيث تفعل و هى بدنية فوجودها أن تكون بدنية، 
 .(275)همان: « فال بقاء لها بعد البدن

سینا به این دلیل که خیال و دیگر قوای ابن
داند، برای حیوانات حیوانی را جسمانی می

حشری قائل نیست و برای توجیه حشر 

 داندهینرسیی که به مرتبة ادراکات عقلی هاانسان
. (473 :1418، همواست )نیز دچار تکلف شده 

سینا مالصدرا که احاطة کامل بر آراء و کتب ابن
سینا دارد که دارد نیز چنین استنباطی از کلمات ابن

قوای حیوانی و ادراکات جزئی را مادی دانسته 
 .(475/ 3: 1981مالصدرا، است )

سینا، از آنجا که قوای نباتی و طبق دیدگاه ابن
انی حالّ در روح بخاری و بدن هستند و بدن حیو

نیز در وجود خود نیازمند به آنها نیست، پس این 
: 1981، همو؛ 71، تابیهمو، هستند )قوا اعراض 

عرض وجود لنفسه ندارد و  چونو  (251/ 5
وجودش لغیره است، این قوا ذات خود را درک 

، زیرا شرط الزم برای ادراک ذات، وجود کنندینم
 .(78: 1414، سینااست )ابنداشتن  لنفسه

 سینا بر مادی بودن ادراکات جزئی. دالیل ابن7ـ9
ای بر مادی بودن ادراکات جزئی اقامه سینا ادلهابن

 پردازیم.کرده است که به بیان و بررسی آنها می

 دلیل اول: وض  و محاذات بین قوا و محسوسات
در ادراکات حسی، وضع و محاذات با محسوس 

ی شرط است، چراکه با غیبت محسوس خارج
دلیل پذیرد و بهخارجی، ادراک حسی تحقق نمی

اینکه وضع و محازات حسی همواره بین اجسام 
معنا دارد، قوۀ مدرکه نیز باید جسمانی باشد تا بین 
آن و محسوس خارجی وضع و محاذات وجود 
داشته باشد؛ اگر ادراکات حسی و قوای مدرکه 

، حضور و غیبت ماده در مجرد از ماده باشند
وجود ادراکات حسی تأثیری نخواهد داشت، زیرا 
وضع و محاذات حسی بین امر مجرد و جسمانی 
معنا ندارد. بنابراین، قوای ظاهری و همچنین 

 .(258: 1417، هموهستند )مدرَکات آنها جسمانی 

 نقد و بررسی

نیست، زیرا  پذیرش سینا قابلاین استدالل ابن
دراک حسی مشروط به ارتباط و صرف اینکه ا

حضور شیء محسوس خارجی است، داللت بر 
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کند. مادی بودن قوۀ مدرکه و صورت ادراکی نمی
درست است که وضع و محاذات و ارتباط حسی 

توان فقط بین امور جسمانی امکان دارد اما می
وضع و محاذات  مانند مالصدرا ادعا کرد که این

جود دارد نه ء محسوس وبین آلت حسی و شی
دیگر، عبارت بین قوای نفس و شیء محسوس. به 

طبق دیدگاه مالصدرا اینکه ادراکات حسی 
مشروط به ارتباط با شیء خارجی است، به این 
معناست که بین آالت و ابزار حسی با شیء 
محسوس باید وضع و محاذات خاصی باشد تا 

 نفس صورت حسی را انشاء کند.
الصدرا هر کدام ادعای سینا و مدر اینجا ابن

سینا معتقد است بین قوۀ مدرکه متفاوتی دارند. ابن
و شیء محسوس باید وضع و محاذات مادی باشد 
اما مالصدرا معتقد است بین آالت بدنی و شیء 
محسوس چنین وضع محاذاتی شرط است. 

ها نیاز به بنابراین، برای اثبات هر کدام از این ادعا
درا با ادلة مستحکم ادلة دیگری است و مالص

کند دیگری تجرد قوا و ادراکات آنها را اثبات می
 که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

 دلیل دوم: تمایز دو مرب  یکسان در خیال
اثبات جسمانی  پیسینا با اقامة این دلیل در ابن

خیالی است.  ادراکاتبودن قوۀ خیال و متخیله و 
مربعی در خیال  بیان این دلیل بدین صورت است:

تر از آن به فرض شود که دو مربع متساوی کوچک
که این دو طوریباشند به دو طرف آن وصل شده

مربع کوچک مانند دو بال مربع بزرگ محسوب 
شود که چه چیزی موجب می سؤالشوند. حال 

شود؟ در تمایز این دو مربع کوچک در خیال می
 :توان در نظر گرفتاینجا چند فرض را می

 باشد، به این بالذاتتمایز دو مربع  فرض اول:
معنا که ماهیت نوعی یا جنسی یک مربع غیر 
ماهیت دیگری باشد. چنین فرضی باطل و خلف 
است، زیرا فرض این است که هر دو مربع هستند 

 و ذات و ماهیت واحدی دارند.

تمایز دو مربع به عوارض الزم باشد.  فرض دوم:
به این دلیل که اگر ماهیت  این فرض نیز باطل است،

و ذات هر دو مربع واحد است، هر عرض الزمی که 
وسیلة یکی داشته باشد، دیگری نیز دارد، بنابراین به

 شود.عرض الزم ذات، تمایز حاصل نمی
عوارض مفارق  بهتمایز دو مربع  فرض سوم:

 باشد. این فرض دو صورت دارد:
عتبار سبب ابه مربعتمایز دو  صورت اول اینکه

شخصی است که آنها را تصور کرده است. این 
: اینکه کدام مربع چپ اوالًفرض باطل است، زیرا 

یک راست، نیاز به اعتبار ندارد و با باشد و کدام
و  شودینماعتبار معتبر نیز طرف چپ، راست 

، اینکه به اعتبار شخصی، اًیثانطرف راست، چپ. 
یک مربع، طرف راست و دیگری طرف چپ 

فته، نیاز به مرجح دارد. به عبارت دیگر، چه گر
چیزی سبب شده که شخص معتبِر، یک مربع را 
سمت راست و دیگری را سمت چپ اعتبار کند؟ 
اگر گفته شود هر مربع قبل از اعتبار دارای چنین 

آید چراکه امتیاز آنها فرع ویژگی بوده، دور الزم می
 است. بر اعتبار معتبر است؛ پس این فرض نیز باطل

واسطة حامل صورت دوم اینکه تمایز آنها به
آنها یعنی ماده باشد. هر چیزی که حامل آن ماده 

های خیالی باشد جسمانی است، بنابراین صورت
 .(261ـ261: 1417نا، یساند )ابنیجسمان

 نقد و بررسی
گوید: مالصدرا در نقد این استدالل می

 های خیالی قائم به نفس هستند و نفسصورت
رو هرگاه رود. از اینشمار میمبدأ فاعلی آنها به

نفس اراده کند، به جعل بسیط دو مربع را انشاء 
کند و تمایز این دو مربع نیز به همین انشاء و می

ارادۀ نفس است. پس تعیین چپ یا راست بودن 
کند  مربع به ارادۀ نفس است و هرگاه اراده

مت یکی را سمت چپ و دیگری را س دتوانمی
معنای تبدل یک مربع راست انشاء کند؛ البته این به

به مربع دیگر نیست بلکه در اینجا انشاء مربع 
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 . (236ـ237/ 8: 1981مالصدرا، است )جدید 
سینا، درستی و پذیرش نقد مالصدرا بر ابن

مبتنی بر اثبات تجرد صور خیالی است که 
ی را اادلهمالصدرا در جای خود بر تجرد آنها 

 ه کرده است.اقام

 دلیل سوم: تفاوت مقداری صور خیالی
های خیالی که از یک در برخی موارد بین صورت

آنچه  نوع هستند، تفاوت مقداری وجود دارد.
خارجی است  ءشی، یا شودیمها سبب این تفاوت

های خیالی از آن گرفته شده یا محل که صورت
ها است. منشأ و متخیله( این صورت )قوۀ خیال

ها اشیاء خارجی نیست، زیرا برخی از تفاوت این
های خیالی مثل دریای جیوه، کوه طال و... صورت

نشده است. بنابراین منشأ تفاوت  از خارج گرفته
ها به محل جسمانی آنها صورت مقداری این

گردد؛ برخی از اجزاء محل، بزرگ و برخی برمی
کوچک است و همین امر سبب بزرگ و کوچک 

. بنابراین شودیمای خیالی هشدن صورت
های خیالی و محل آنها )قوه مدرکه( صورت

 .(264: 1417نا، یساست )ابنجسمانی 

 نقد و بررسی
از نظر مالصدرا این استدالل نیز قابل قبول نیست، 

هایی که از یک نوع زیرا تفاوت مقداری صورت
گردد، بلکه واحد هستند، لزوماّ به مادۀ قابل بر نمی

های خیالی، چون مجرد از ماده صورتدر مورد 
کند، تفاوت هستند و نفس آنها را ایجاد می

گردد مقداری آنها به فعل و ایجاد نفس برمی
 .(238/ 8: 1981مالصدرا، )

دلیل چهارم: امتناع تصور دو رنگ در یک شبح 
 خیالی

توان شبح که نمی استسینا این استدالل دیگر ابن
زمان سفید و سیاه خیالی را تصور کرد که هم

توان این دو رنگ را در دو جزء باشد، اما می
متمایز و دو شبح خیالی تصور کرد. تمایز در دو 

جزء فرع بر تمایز وضعی آن دو جزء است و 
تمایز وضعی نیز تنها در اجسام وجود دارد؛ 
بنابراین قوۀ خیال دارای اجزاء جسمانی و در 

 .(265: 1417نا، یساست )ابننتیجه، مادی 

 نقد و بررسی
معتقد است: از  استداللمالصدرا در پاسخ به این 

های خیالی در اشاره، مادی تغایر اشباح و صورت
های خیالی مجرد از آید. صورتبودن آنها الزم نمی

ماده هستند و وضع و جهت آنها نیز مثالی است و 
و جهت داشتن آنها به این  وضعنیازمند ماده نیست. 

ه در جهتی از جهات عالم جسمانی معنا نیست ک
. نتیجه (238/ 8: 1981مالصدرا، باشند )وجود داشته 

بر جسمانی بودن ادراکات  سیناابناینکه استدالل 
 حسی، خیالی و وهمی ناتمام و قابل خدشه است.

 دلیل پنجم: مبتنی بودن وهم بر خیال
دلیلی که بر جسمانی بودن قوۀ وهم و معانی وهمی 

به این صورت است که مدرَک وهم برای ارائه شده، 
مثال یا مطلق صداقت است یا صداقت شخص 
خاص. صورت اول باطل است، زیرا عقل مدرَک 
صداقت صرف است. در صورتی که مدرَک وهم 
صداقت شخص خاص باشد، ابتدا وهم باید صورت 
خیالی آن شخص را درک کند و سپس به صداقت 

حسی آن  آن تصدیق کند و چون صورت خیالی و
شخص جسمانی است، قوۀ وهم و معانی وهمی نیز 

 .(239/ 8: 1981مالصدرا، باشد )باید جسمانی 

 نقد و بررسی
طور این استدالل قابل قبول نیست، زیرا همان

که مالصدرا معتقد است، این استدالل مبتنی بر 
مادی بودن قوۀ خیال و صور خیالی است 

طریق ، بهبا اثبات تجرد صور خیالی کهدرحالی
اولی معانی وهمی نیز مجرد خواهند بود. عالوه 

ای مستقل از بر این، مالصدرا قوۀ واهمه را نه قوه
داند )همان: عاقله بلکه جنبة نازلة قوۀ عاقله می

رو جایی برای جسمانی ، از این(239ـ241
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 ماند.وهمی نمیپنداشتن قوۀ وهم و معانی 
زئی مادی ج ادراکاتهمچنین اعتقاد به اینکه 

 د:آوروجود میهستند، چند مشکل به
مدرَک نزد  حضورمعنای الف( علم و ادراک به

مدرِک است. حال در حیوان یا ادراکات جزئی 
انسان که صور ادراکی و قوای مدرکه هر دو مادی 
هستند و موجودات مادی وجود للماده دارند و 
حضور در آنها راه ندارد، چگونه از انطباع صور 

 شود؟وا، علم و ادراک حاصل میدر ق
ب( بر فرض که گفته شود مدرک حقیقی 
صور جزئی نفس است، در صورت مادی بودن 
قوا و صور علمیه، چگونه صوری که مادی و 
منطبع در بدن هستند، در نفس که موجودی مجرد 

کنند. همچنین، است، حصول یا حضور پیدا می
لف، نفس واحد بسیط چگونه علم به ادراکات مخت

کند؟ آیا این با حسی، خیالی و وهمی پیدا می
سینا در اثبات تعدد قوا قاعدۀ الواحد که خود ابن

 استفاده کرده، ناسازگار نیست؟
قابل دفع  کبیرج( مشکل انطباع صغیر در 

 نخواهد بود.
در حال تحلیل  هموارهد( بدن و تمام اجزاء آن 

ات و تغییر هستند و در صورت انطباع قوا و ادراک
جزئی در بدن آنها نیز دچار تغییر و تحول خواهند 

های ذخیره شده در خیال که صورتشد، درحالی
 و حافظه ثابت و غیرمتغیر هستند.

 . دیدگاه مالصدرا9ـ9
مالصدرا، نفس )ی را بر اثبات تجرد اادلهمالصدرا 

 (227ـ228 همان:) یوانیحو قوای  (42/ 8: 1981
صور ادراکی و قوای ذکر کرده و معتقد است همة 

. از (61، 1361، هموهستند )مدرکه، مجرد از ماده 
نظر مالصدرا قول به جسمانی بودن نفس حیوانی 

دنبال دارد که و ادراکات جزئی، اشکاالتی را به
است، اما با اعتقاد به تجرد نفس حیوانی و  نحلیال

 همة مراتب ادراک، این اشکاالت قابل رفع است. 
عاملی که سبب پذیرش و عدم ترین شاید مهم

پذیرش تجرد نفس حیوانی شده است، بحث 
سینا چون قائل به پذیرش عالم مثال است. ابن

 وجود عالم مثال در سلسلة هستی نبود، در بحث
صور خیالی و نفوس حیوانی نیز منکر تجرد آنها 
شد. اما مالصدرا با اثبات و پذیرش عالم مثال از 

بین عالم طبیعت و ی، توانست شناسیهستنظر 
عالم عقول، عالم دیگری را اثبات کند که نفوس 
حیوانی و موجوداتی که مرتبة خیال را دارند، در 
این ظرف تحقق دارند. قوۀ خیال نیز امری مجرد 

 است و دریچة ورود و حضور در عالم مثال.

 ادراکات جزئی . دالیل مالصدرا بر تجرد9ـ9
تجرد قوای  تاثبامالصدرا دالیل متعددی برای 

حیوانی و ادراکات جزئی بیان کرده که در ادامه به 
ای که در مورد . نکتهکنیممیبرخی از آنها اشاره 

باید توجه کرد این است که بین تجرد  دالیلاین 
های ادراکی و تجرد قوۀ مدرکه تالزم صورت

وجود دارد ـ برای مثال، اگر برهان اقامه شد که 
ماده هستند، قوۀ خیال  های خیالی مجرد ازصورت

نیز باید مجرد از ماده باشند و برعکس ـ  و متخیله
معنای حضور ، علم بهاوالًزیرا از نظر مالصدرا 

، بین عالم و اًیثانمجرد نزد مجرد دیگر است و 
معلوم اتحاد وجود دارد. این دو خصوصیت زمانی 

هر دو  مدرکهتحقق دارد که صورت ادراکی و قوۀ 
این براهین  نکتة دیگر اینکه برخی از مجرد باشند.

کند و برخی دیگر، فقط اثبات یک قوه را می
 کنندۀ تجرد قوا و ادراکات متعدد است.اثبات

 دلیل اول: عدم اجتماع شهوت و غضب
دلیل مالصدرا بر تجرد قوۀ غضبیه و شهویه این 
است که اگر محل شهوت و غضب جسم باشد، 

ت و در طرف امکان دارد در یک طرف آن شهو
دیگر آن غضب حلول کند و شخص واحد در 
یک حال واحد، نسبت به چیزی هم میل و اشتها 

که داشته باشد و هم از آن گریزان باشد، درحالی
چنین حالتی در انسان وجود ندارد. پس معلوم 
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هستند شود که این دو قوه مجرد از جسم می
 .(226/ 8: 1981مالصدرا، )

   یحسی و وض  ریپذقسمتدلیل دوم: عدم 
وهمی ـ مانند  معانیو  های خیالیاگر صورت

عداوت، صداقت، محبت و...ـ حالّ در جسم 
تبع جسم، قابل قسمت آید بهباشند، الزم می

آید قابل اشاره حسی باشند. همچنین الزم می
های خیالی و معانی که صورتباشند، درحالی

پس را ندارند،  اتیخصوصکدام از این هیچ وهمی
، ی؛ رازهمانجاهستند )مجرد از جسم و ماده 

. استدالل بر تجرد معانی وهمی (33ـ34/ 2، 1411
 به این صورت است.

 دلیل سوم: انطباع کبیر در صغیر
در مغز باشد، الزمة آن  منطبعهای خیالی اگر صورت

های انطباع کبیر در صغیر است، زیرا ما صورت
کنیم و اندازه راک میهمان اندازۀ واقعی ادادراکی را به

ها چندین برابر مغز انسان است، پس الزم تاین صور
تر قرار آید که امور بسیار بزرگ در امر کوچکمی

های علمی باید گیرد و این محال است؛ پس صورت
. (227/ 8: 1981مالصدرا، ) مجرد از ماده باشند

ی الیخ یهاصورت را دربارۀ لیدل نیااگرچه مالصدرا 
 یحس یهاصورت است اما در مورد برده کاربه

 شود.نیز جاری می یبصر

 هادلیل چهارم: تمایز صورت
های خیالی چنانکه مشائین قائل اگر صورت

هستند، منطبع در مغز باشند، یا هر صورت 
که در این  داردموضعی غیر از صورت دیگر 

های مختلف زیادی از آید صورتصورت الزم می
صورت به ها و سایر اشیاءگلها، دریاها، جنکوه

متمایز منطبع شده باشد اما اندازۀ مغز برای 
 بایدیا  .ها کافی نیستجاگیری همة این صورت

باشند که  ها یک موضع واحد داشتهاین صورت
ها از یکدیگر صورت تمایز این صورتدر این

حلول و انطباع صور  ،ر نیست. بنابراینیپذامکان

ها ت و باید این صورتخیالی در مغز محال اس
. (جاباشند )همانمجرد از ماده و در نفس موجود 

و معانی  حسیهای این دلیل نیز در بارۀ صورت
 شود.وهمی هم جاری می

 دلیل پنجم: حلول دو مقدار در ماده واحد
باشد، باید دارای  جسمانیاگر قوۀ خیال و متخیله 

ا که انسان اندازۀ چیزی رمقدار باشد. پس هنگامی
کند، با انطباع صورت آن مقدار در خیال تصور می
آید مادۀ واحد دارای دو مقدار باشد، زیرا الزم می

کرده و  حلولمقدار قوۀ خیال در قوۀ خیال 
صورت مقداری ادراکی نیز در قوۀ خیال حلول 
کرده است، اما حلول دو مقدار در محل واحد 

و . این استدالل در ادراکات (جااست )همانمحال 
 شود.قوای حسی نیز جاری می

 تحلیل و بررسی
با توجه به مطالب ذکر شده، برخی از این 

نحو عام، تجرد نحو خاص و برخی بهها بهاستدالل
کنند. می اثباتقوای حیوانی و ادراکات جزئی را 

 اقامههایی که بر تجرد علم عالوه بر این، استدالل
علم  نحوی اثبات تجرد همة مراتباست، به شده

نیز اثبات  هااستداللکند. بنابراین آن و ادراک می
کند؛ تجرد همة ادراکات و قوای نفس را می

علم، عدم  پذیریهایی همچون عدم تقسیماستدالل
تغّر ادراکات، زمانی و مکانی نبودن ادراکات 

 .(923ـ924/ 4، 1386، یی)طباطبا

 گیريبحث و نتیجه
کات عقلی مجرد از سینا و مالصدرا ادرااز نظر ابن
سینا ادراکات جزئی )علم حسی، ابن ماده است.

داند خیالی و وهمی( را مادی و منطبع در مغز می
اما از نظر مالصدرا همة اقسام و مراتب ادراک 

سینا بر مادی ای که ابنمجرد از ماده است. ادله
بودن ادراکات جزئی اقامه کرده است، قابل مناقشه 

رو این ادله مادی بودن ینو اشکال است، از ا
کند. در مقابل، ادراکات جزئی را اثبات نمی
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ی را بر تجرد ادراکات جزئی بیان اادلهمالصدرا 
 کند.کرده است که تجرد این ادراکات را اثبات می

جزئی و مالصدرا در ادراکات  یناسابن یمبنا
دیگر مباحث فلسفی، مانند معاد، در  ییسزاهب یرتأث
 یناسچون ابن برای مثال، دارد.و... ، وحی ایرؤ

 یبر وجود بدن ماد یرا مبتن یالیادراکات خ
 یعقل ةکه به مرتب یدر بحث حشر نفوس داند،؛یم

اما مالصدرا با  ،دچار تکلف شده است اندیدهنرس
 ،مثال مو وجود عال یالیاثبات تجرد ادراکات خ

 کرده است. تبیینرا  یمعاد جسمان ةمسئل
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