
 

      
  

  

  مشاهده عقلي در معرفت شناسي مالصدرا
  

   ∗∗سعيده فخار نوغاني        ∗ دكتر محسن كديور

          

  دهيچك
. ي ادراك عقلي است     مالصدرا در مسأله   رويكردهايي عقلي يكي از      مشاهده

ي  او با تأثيرپذيري از ديدگاه سهروردي در ادراك، تعقـل را بـر مبنـاي مـشاهده     
اين نحوه از ادراك در پرتو اشـتداد وجـودي نفـس      . كند  ميحقايق عقليه، تبيين    

 .شود محقق مي
ي  مـشاهده . گيرد، مثل نوريه يا عقل فعال است        چه مورد مشاهده قرار مي      آن

  .عقل فعال گاهي به نحو مستقيم است و زماني به نحو انعكاسي
اقيه  اشري اين رويكرد را از نوع اضافه  ميان نفس و مدرك دري مالصدرا رابطه

  .كند معرفي مي را علمي حضوري  آن،نتيجه دانسته و در 
 ،ضعف ادراك نفس و شدت وجودي حقايق عقلـي در ايـن مرحلـه از ادراك               

ايـن امـر بـه       .گـردد   مـي  ها  كليت آن  ،هاي عقلي و در نتيجه     موجب ابهام صورت  
  .حصولي بودن ادراك منجر خواهد شد

     انعكاس-4    اشراقيه ي اضافه -3     دهمشاه -2    ادراك عقلي -1 :هاي كليدي واژه
    مثل نوريه -6   عقل فعال  -5

  
 مقدمه .1

مشاهده يكي از پركاربردترين واژگاني است كه در گفتمان فلـسفي مالصـدرا بـه چـشم         
او در جاي جاي آثار فلسفي خويش، به جريان كشف و شهود خـود اشـاره كـرده،                  . خورد  مي

او در . ي برهـان، شـهود آن حقيقـت بـوده اسـت        مندي او بر اقامه    كند كه راز توان     اذعان مي 
داند كـه     ي خويش مي   بسياري از موارد، حل مسايل فلسفي را مديون كشف و شهود عارفانه           
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، )312 و 313: ، صـص  3، ج   9(ي اتحاد عاقل و معقـول        توان در مسأله    را مي  هايي از آن    نمونه
و علم به معلوم ) 52: ، ص10(حيد واجب ي تو ، مسأله)239: ، ص14(حركت جوهري نفس 

  .مشاهده كرد) 401: ، ص3، ج 9(از راه علم به علت 
 مالصـدرا بـه حـدي حيـاتي اسـت كـه برخـي از                ي جايگاه شهود و مشاهده در فلـسفه      

شارحين حكمت متعاليـه اساسـاً تحـول بنيـادين ايـن مكتـب فكـري را مرهـون كـشف و                      
درست به همين دليل است كـه در   .)37: ، ص1ج  ،  2( دانند  شهودهاي روحاني مالصدرا مي   

گيرنـد    ل از اين طريق و با اين رويكرد مورد بررسي قرار مي           ي بسياري از مسا   نظام فلسفي او،  
اين مقاله در صدد است به   .  ادراك عقلي اشاره كرد    ي مسألهتوان به    ها مي  ترين آن  كه از مهم  

ودي مالصـدرا در ايـن حـوزه از         بررسي جايگـاه مـشاهده در تعقـل و تحليـل رويكـرد شـه              
را با مراجعه به سخنان مالصدرا و        شناسي حكمت متعاليه بپردازد و ابعاد و زواياي آن         معرفت

   .ديگر بزرگان متعاليه تبيين نمايد
  

  رويكرد شهودي در تعقل .2
يـت  ؤمطرح است، بـه ر    » مشاهده از بعيد   «زير نام رويكرد شهودي مالصدرا در تعقل كه       

ها توسط نفس، علم بـه آن حقـايق را در بـر              د از ماده داللت دارد كه شهود آن        مجر يحقايق
  .)236: ، ص15 ج و 289: ، ص1، ج 9( خواهد داشت

او بـا نفـي ديـدگاه    . كنـد  مالصدرا اين رويكرد را همراه با ارتقا و تكامل نفـس ذكـر مـي          
نفـس  « :گويـد    مـي  ، به لزوم سير كمالي نفس اشـاره كـرده         ، تعقل ي مسألهجمهور حكما در    

ايـن مـشاهده نـه بـه     . كند  مجرده را مشاهده مي   ي  ذوات نوريه  ،هنگام ادراك معقوالت كليه   
 چنـان   هـم  -باشد  ها توسط نفس و انتزاع معقول از محسوس مي          تجريد اين صورت   ي واسطه

گذري است كه از محسوس بـه         انتقال و  ي  بلكه به واسطه   -كه جمهور حكما به آن معتقدند      
 »گيرد  آن دو جهان صورت مي  يپس به معقول و رحلت از دنيا به آخرت و ماورا          متخيل و س  

  .)33: ص، 10(
 اين بود كـه     داشتند، تعقل   ي لهأي مشهوري كه غالب حكماي قبل از مالصدرا در مس         أر

اشخاص يك نوع را به ادراك      نخست   ،با اشيا و واقعيات خارجي    رو به رو شدن     انسان پس از    
را در غيـاب     سپس قادر خواهـد بـود كـه صـورت متخيـل آن            ،  ندك  ي درك مي  يحسي و جز  

 ، ايجاد كنـد و در نهايـت       ئ محسوس خارجي با تجريد و حذف امور مختص به هر ش           ي ماده
  . به مفهوم كلي آن دست يابد،با تجريد بيشتر

 حـاكي از ايـن اسـت كـه          ،كيدهاي مالصدرا بر نفي تجريد به معناي حذف عوارض        أت اما
نظر جمهـور    همان معناي مورد، به عنوان شرط الزم در ادراك عقلي ،تجريدمختار ايشان از    
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 امر ثابتي اسـت كـه بـر حـسب           ، نفس در جريان ادراك    ، زيرا بر مبناي مشهور    ؛حكما نيست 
تواند امر   نفس نمي، اما بر مبناي مالصدرا   ،دهد   عمل تجريد صور را انجام مي      ،مراحل مختلف 

است كه مراتب مختلف عالم هستي را يكي پس از ديگري            بلكه حقيقت پويايي     ؛ثابتي باشد 
 تابع ،بنابراين تبديل صور ادراكي از محسوس به متخيل و سپس معقول       . گذارد  پشت سر مي  

 مجـرد  ،حركت در جوهر نفس است و اين نفس است كه از مراتب مادون هستي بـه تـدريج              
  . كند اي به مرتبه باالتر صعود مي شده و با تجرد در هر مرتبه

گردد و   اين تحليل از ادراك معقوالت به جايگاه وجودي و برتري رتبي مثل نوريه باز مي              
 متفاوت از ادراك حسي و خيالي مطرح       ادراك عقلي به نحوي كامالً    كه  به همين دليل است     

 امـا ايـن   ، صـور ادراكـي اسـت   ي  نفس مبدع و آفريننـده ،در ادراك حسي و خيالي   .شود مي
 مـسأله، در ايـن    ي خـود را   أمالصـدرا علـت تفـاوت ر      . افتد  لي اتفاق نمي  فرايند در ادراك عق   

كنـد و بـه       ها ارتقا پيدا مي     نفس به سوي آن    ،در مورد ادراك عقليات   «: كند  گونه ذكر مي   اين
كه  چنان  آن ،كه اين صورت عقليه در نفس حلول داشته باشد          بدون اين  ،شود  ها متصل مي   آن
اي بـر     زيرا اين صور اشرف از نفس هستند و اخس احاطه          ؛ي مشهور به حلول معتقد است     أر

  .)237: ص، 15(» اشرف ندارد
 برتري وجود علت بـر      ،كند و آن     كلي استناد مي   ي  بر يك قاعده   ،مالصدرا در اين عبارت   

ن دانـسته و معلـول را       أ مالصدرا كـه عليـت را تـش        ي اين تقدم رتبي در نظريه    . معلول است 
 امكان فقري او كه معلول را عين فقـر          ي آورد و نيز نظريه     ميون علت به حساب     ؤني از ش  أش

 ميـان   ، عليـت  ي چنين تحليلي از رابطه   . كند   وضوح بيشتري پيدا مي    ،داند  و نياز به علت مي    
توانـد فاعـل و        نفس تنها زمـاني مـي      ،در جريان ادراك  . مدركات آن نيز صادق است     نفس و 

 وجـودي   ي هـا از مرتبـه     س نـسبت بـه آن      نف ،علت باشد كه مدركات آن اخس از نفس بوده        
 زيـرا   ؛افتـد   اين چنين حالتي در ادراكات حسي و خيالي اتفـاق مـي           . باالتري برخوردار باشد  

هـاي صـادر     باشد و صورت    محسوسات و متخيالت مي    نفس موجودي مجرد است و اشرف از      
 نفـس بـر   ،بودهتر از علت خود   اي پايين    در مرتبه  اند،  چون معلول و مخلوق نفس     ،شده از آن  

 چنـين فراينـدي قابـل قبـول         ،اما در مورد مدركات عقلـي     . )152: ص ،4( ها احاطه دارد   آن
 تجرد آن به دليل تعلق به بدن و اشـتغال بـه   ، زيرا نفس اگرچه موجودي مجرد است ؛نيست

تـري از موجـودات مجـرد          پـايين  ي امور مادي، تجردي ناقص است و اين امر او را در مرتبـه            
تواند فاعل    لذا نفس نمي  . دهد مي قرار   ، كه از تجرد تام برخوردارند     ،ع در عالم عقول   عقلي واق 

 بـه  ، مـدركات عقليـه  ي تواند با ارتقا به عالم عقول و حضور در مرتبـه  و علت باشد و تنها مي 
ذكر است كه هر چند نفس در ابتـدا از          شايان   ).291: ، ص 1، ج   9( ها بپردازد   آن ي مشاهده

 اما بر مبناي حركت جوهري ،شود وردار نيست و لذا اخس از عقل محسوب مي        تجرد تام برخ  
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: ص ،1( باالتر از عقل نائل گـردد       مي قادر خواهد بود به مقام عقل و بلكه مقا         ،و سير تكاملي  
178(.  

 مراتـب عـالم   ي هر يـك بـه ازا  ، نفس داراي مراتبي است كه اين مراتب    ،از نظر مالصدرا  
وجـود نفـساني و     ي   مرتبـه  وجـود طبيعـي،      ي مرتبـه : نـد از  ا ارتاين مراتب عب  . استهستي  
 استعداد ، وجود طبيعيي  نفس موجود در مرحله.)365: ، ص3، ج 9( وجود عقالنيي  مرتبه
 براي او در اين ،باشد   كه فعليتي از فعليات نفس مي      ،بديهي است ادراك  .  صرف است  ي و قوه 

كنـد كـه     اين زمينه را فراهم مـي ، نفساني وجود ي عبور نفس به نشئه   . مرحله متصور نيست  
 ي ن ايـن مرتبـه    أچـه كـه شـ      قوه و استعداد ادراكي نفس به فعليت تبديل شود و مدرك آن           

 محدود به ادراك حسي و خيالي خواهـد         ،لذا ادراك نفس در اين مرتبه     . وجودي است گردد  
قليـت نفـس را بـه     عاي  قـوه ، وجود عقالنـي  ي  حضور يافتن نفس در مرتبه     ، و در نهايت   .بود

  . گرداند  مي»عاقل بالفعل« نفس را ،فعليت تبديل كرده
ادراك .  صورتي مخصوص به آن وجـود دارد ،از عوالم وجود   مي هر عال  ي به ازا  ،به عبارتي 

ها تنها زماني ممكن خواهد بود كه مدرِك از لحاظ وجودي هم سنخ با آن مرتبه                 اين صورت 
در آن مرتبه و اتحاد با حقايق آن مرتبه و موجوديت به            باشد و اين امر مستلزم حضور نفس        

  .)351:  ص،10( باشد وجود حقايق آن مرتبه مي
 هـر هـاي مخـصوص بـه      در برابر صورت،بنابراين نفس با سير در مراتب مختلف وجودي    

هـاي موجـود در همـان مرتبـه دسـت             بـه ادارك صـورت     ،گيرد و در هر مرتبه      عالم قرار مي  
  .)241:  ص،15( يابد مي

   
  معناي مشاهده در ادراك عقلي .3

 مـسأله مالصدرا خود به اين     . ي مادي نيست     مشاهده ،بديهي است مشاهده در اين بحث     
 :ص، همان(»  بصر نفساني است نه چشم مادي  يت با ؤمشاهده مثل ر  « :گويد   مي ،اشاره كرده 

ام از ايـن عـالم       عالم مثل نوريه نيازمنـد تجريـد تـ          ي مشاهده«و از طرفي معتقد است      ) 52
  .)68 :ص، همان( »است

جا كه عالم ماده عالم محدوديت و نقص است، چـشم مـادي انـسان نيـز مـشمول                    از آن 
اي اسـت     ظرفيت ادراكي اين چشم مطابق با فضاي حـسي و مـادي           . همين حكم خواهد بود   

ر  محـدود بـه ادراك امـو       ،كه در آن قرار دارد و كاركرد آن نيز به جهت همين نقصان ذاتـي              
را كه در عالم عقول موجودنـد و         مي  توان حقايق مجرد تا     بنابراين چگونه مي  . گردد  مادي مي 

از هرگونه ظلمت، محدوديت و نقصاني به دور هستند با چنـين چـشم محـدودي مـشاهده                  
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اي بـا چـشم دل     بلكه مـشاهده ؛اي به معناي مصطلح نيست    لذا اين مشاهده، مشاهده    ؟نمود
  .م نفس و رها شدن از قيد و بندهاي مادي استاست كه مستلزم تجرد تا

 زيـرا وجـود و علـم مـساوق بـا            ؛در واقع مشاهده حاكي از اشتداد وجودي نفـس اسـت          
 به اين نحو كـه      ،باشد  ديگر هستند و اشتداد نفس در وجود مساوق با اشتداد علم آن مي             يك

متكامل گرديده و مراتب با ارتقا و تعالي نفس در مراتب هستي علم و ادراك او نيز متعالي و              
اي دسـت يابـد كـه حقـايق در مقابـل              تا در نهايت به مرتبه    . شود  باالتري از تجرد را دارا مي     

برخـي از بزرگـان ايـن       . گـردد   ها مي   آن ي ديدگان باطني او ظاهر شده و او قادر به مشاهده         
 بـا مفهـوم     ، تبيين حقيقت مشاهده در تعقـل      .)509 :ص،  5( اند مرتبه را انكشاف تام ناميده    

ايـن مفهـوم     .گـردد   تكميـل مـي    ،ديگري كه همواره مالزم ادراك عقلي مطرح شـده اسـت          
نفس اسـت كـه در ادراك   » مظهريت«مفهوم مقابل آن . باشد  نفس در تعقل مي   » مظهريت«

 .)295: ، ص1، ج 9( باشـد   فاعليت نفـس مـي  ي دهنده و نشان  گردد  حسي و خيالي ذكر مي    
هـاي كلـي     كان به معناي محل ظهور و موطني براي تحقق صـورت           اسم م  ي مظهر به صيغه  

توان به مظهريت آينه تشبيه      ميهاي عقلي را     مظهر بودن نفس نسبت به صورت     . عقلي است 
تـوان    كه مي   در عين اين   ،هاي موجود در آينه در درون خود آينه موجود نيستند          صورت. كرد

گيـرد در آينـه       ي كه در مقابل آينه قرار مي      شيئ. ها در آينه تحقق دارند     اين صورت كه  گفت  
بنـابراين آينـه مظهـر    . كه با حقيقت ذات خود در آينه موجود گـردد           نه اين  ،شود  متجلي مي 

 آن  ي رابطـه  شوند و   كه در مقابل آن واقع مي     است  ي  يلي ظهور و نمود اشيا    تج يعني م  ،است
 . حالي و محلـي    ي  نه رابطه  ، ميان مجلي و متجلي است     ي  رابطه ،هاي موجود در آن    با صورت 

گـردد و      اما اين وجود بـه حـضور بـاز مـي           ، در آينه وجود دارد    ،آينه متجلي گشته   چه در  آن
  .حضور نيز به ظهور
 زيـرا هـستي     ،)60 :ص،  12(  انسان كبير اسـت    ي  عالم هستي به منزله    ،از نظر مالصدرا  

باشـد و نمونـه و    مـي  حقـايق در عـالم   ي اي است كه جامع همه نفس انساني جهان گسترده  
 .شود مثالي از تمام مخلوقات جهان تلقي مي

كنـد    بندي مي   ت عالم هستي را در سه مرتبه طبقه       Ĥ نش ، خويش  و معاد  أمبداو در كتاب    
ها در وجود نفس انساني       موطني براي ظهور آن    ،اي از مراتب عالم هستي       هر مرتبه  يو در ازا  

لي براي ظهور هستي است و مطابق بـا مراتـب            نفس ناطقه مح   ،از نظر ايشان  . كند  معين مي 
عـالم  مثـال و    عـالم   گانه عالم حس،     اين عوالم سه  .  مظاهري در ذات انسان قرار دارد      ،هستي

 ي  عاقله ي  حواس ظاهري، حواس باطني و قوه      ، به ترتيب  ،عقل هستند و مظاهر آن در نفس      
 مظهـر عـالم     ،ل بالفعل برسـد    عق ي  انساني زماني كه به مرتبه     ي  عاقله ي قوه. باشد  انسان مي 
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 :ص، 13(  جز خير محض و نور صرف امر ديگري نخواهد بـود         ،عقلي گرديده و در اين حالت     
351(.  

 مظهـري بـراي     ،باشـد   نفس كه داراي لطافتي متناسب با وحدت جامع عالم عقـول مـي            
  ملـك  ،و با ارتفاع موانع و رفع حجاب صورت       ) 75: ص،  16( باشد  ظهور آن حقايق مجرد مي    
  .)139: ، ص9، ج 9( گردد و ملكوت در آن متجلي مي

شـوند و در آن     در محـضر نفـس واقـع مـي         ،اين مدركات عقلي با تجلي يافتن در نفـس        
هاي حسي و خيالي بعد از صدور از نفس در نـزد             گونه كه صورت   همان. كنند  حضور پيدا مي  
 بـه آن    ،به علم حـضوري    ، نفس با حضور مدرك در نزد خود       ،به اين ترتيب  . آن حضور دارند  

  .كند را مشاهده مي  آن،آگاهي يافته
  

  معناي بعيد بودن مشاهده .4
كه بر نوعي ضـعف و      استفاده كرده است     همواره از اوصافي     ،مالصدرا در رويكرد مشاهده   

 كـه   ،نفس به دليل ضعف ادراك و حضور در اين عـالم          «: او معتقد است  . دارندداللت  نقصان  
 تامه و تلقي كامـل مثـل نوريـه نخواهـد        ي  قادر به مشاهده   ،ادي است حاصل تعلق به امور م    

 او  .)289 :، ص 1، ج   همان( »باشد  اي ناقص مي    اي ضعيف و مالحظه      بلكه داراي مشاهده   ؛بود
داند كه نفس قادر نيست ذوات مجرده را به نحو معـين و               گاهي ضعف مشاهده را در اين مي      

  .)234 :ص، 15 و 581: ، ص1، ج 11( يت نمايدؤمشخص ر
مالصدرا براي تفهيم مقـصود خـود از ضـعف مـشاهده از يـك مثـال ملمـوس اسـتفاده                    

او معتقد است اين مشاهده مانند رؤيت در يك هواي غبـارآلود و از دور اسـت و يـا                    . كند  مي
ي افراد    ي فردي است كه از قدرت بينايي كاملي برخوردار نيست، لذا مشاهده            مانند مشاهده 
  ).68: ، ص2، ج 9(دهد  مال ميمتعددي را احت

 ميـان   ي  صورت گيرد و يا فاصـله      ، مثل فضاي غبارآلود   ،اگر مشاهده در فضايي نامناسب    
واضـح    به صـورت مـبهم و غيـر        ئ آن ش  ، الزم باشد  ي  مورد نظر بيش از اندازه     ئشخص و ش  

 »بعيـد « تعبير   ،به همين دليل است كه در اين نحوه از مشاهده         . كند  براي شخص ظهور مي   
 زيـرا عـالم     ؛جـا بعـد مـسافت نيـست        بديهي است كه مقصود از بعـد در ايـن         . رود  به كار مي  

 بلكه چنين تعبيري بـه ضـعف   ؛هاي عالم ماده است مجردات بري از مكان و ديگر محدوديت 
 دوري ،از بعـد   مقـصود ،در واقـع .  اشـاره دارد  اش ادراك نفس در ابتداي سير تكامل معنـوي       

نفـس  . باشد هاي ادراكي آن مي   استعداد بر فعليت    قوه و  ي  و غلبه  نفس از مراتب عالم هستي    
 هر چه از نقصان و ظلمانيت عـالم مـاده دور            ،در سير تكاملي خويش به سوي عالم مجردات       

 در  ، وجـودي بيـشتري پيـدا كـرده        ي  سـعه  ،تر گـردد     به نورانيت عالم عقول نزديك     ،گرديده
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 مالصـدرا علـت     .)585: ، ص 1، ج   11 (رددگـ   مـي   ظهور و حضور حقايق در او بيشتر       ،نتيجه
 كنـد  احتجاب انسان از مشاهده را فرط ظهور مدرك و يا وجود اشتغاالت مادي معرفـي مـي                

 ، به عدم حضور حقايق عقلي و در نتيجه،معتقد است وجود اين موانع و) 504: ، ص3 ، ج9(
: ، ص1ج ، 13 و 24: ، ص7، ج 9  و214 :ص، 10(گــردد  مــيمنجــر علــم حــصولي انــسان 

299(.  
 در قياس با نفس اسـتكمال       ،نفسي كه در ابتداي سير و سلوك عقالني خويش قرار دارد          

قـدر   چنـين نفـسي هنـوز آن      . متفاوت است   كامالً ،باشد  اي كه در انتهاي اين مسير مي        يافته
قـدر   اي كـه آن   ماننـد آينـه  ؛تا بتواند حقايق را در محضر خـويش بپـذيرد         است  تجرد نيافته   

 :ص،  4(ها را به نحو واضحي در خود مـنعكس كنـد              صيقلي نيست تا بتواند صورت     شفاف و 
153(.  

 هر چقدر   ،گردد  جا كه مشاهده به حضور و ظهور مدرك نزد مدرِك باز مي            بنابراين از آن  
 ظهور حقايق در او بيشتر و ، از تجرد بيشتري برخوردار باشد،تر و در نتيجه كه نفس متكامل  

  .تر خواهد داشت  روشن  مشاهده،در نتيجه
  

  مشهود. 5
شـود كـه از دو گونـه           اين فيلسوف مشاهده مـي     ينكات متفاوتي در آرا   نگاه نخست،   در  

كه اين عقل مجرد آيا عقـل موجـود در           مورد اين  درا  ي مالصدر أ لذا ر  ؛دهند  مشهود خبر مي  
.  مـشخص نيـست   كـامالً ، عرضـي عقـول  ي  طولي عقول است و يا عقلي در سلسله       ي سلسله

از . دنباشـ   حاكي از دو بيان متفاوت مـي     ،كه در مورد عقل فعال نيز عبارات موجود        ضمن اين 
هـا را     آن ، عبارات مربوط به هـر يـك از ايـن محـتمالت را ذكـر كـرده                 ،در اين بخش  رو   اين

  .دهيم جداگانه مورد بررسي قرار مي
  استنوريه مشهود مثل . 1. 5

شناسـانه و بـراي      اي معرفـت     انگيزه ،نب افالطون  مثل از جا   ي  اصلي طرح نظريه   ي انگيزه
، مي دوران اسـال ي ايـن نظريـه در فلـسفه   . اسـت بـوده   كلي و علم به كلي    ي مسألهپاسخ به   

 ،ييد قرار گرفته و گـاهي بـه شـدت        أ گاهي مورد ت   ؛تحوالت زيادي را پشت سر گذاشته است       
 ي هم از جنبه    وجودي و  ي ه هم از جنب   ، مالصدرا ي  در فلسفه   اين مبحث  اما .انكار شده است  

وي در توصيف ايـن     . )247: ص،  15(  جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده است        ،معرفتي
و ) 236 :ص،  همـان (» مثل نوريه و مجـرده    « با اوصافي چون     ، گاهي از اين ذوات    ،مشهودات

كنـد،     مي ذكر »ارباب انواع «ها را با عنوان      نام برده و گاهي آن    ) 32 :ص،  10(» صور نقيه «يا  
 مالصـدرا در مواضـع   .)164: ، ص1، ج 9( باشـند   كه ذوات خارجيه و داراي آثار خارجيه مي       
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؛ 289: ، ص1ج    و 68: ، ص 2، ج   9(كنـد      مثل نوريه را به عنوان مشهود معرفي مي        ،بسياري
  .)581: ، ص1، ج 11؛ 32: ص ،10

اي است كه داراي      ليه عق ي  ذوات نوريه  ،شود  چه در اين رويكرد مورد مشاهده واقع مي        آن
 تعقـل و ادراك  اسـت، كـه در ايـن عـالم       اما نفس انساني مادامي    ،باشند  تشخص عقالني مي  

 مدرك خود   ،الوجود خواهد داشت و به دليل همين ضعف ادراك         ضعيفي از اين ذوات مفارقه    
ك كه معلول آن مـدر  داند ياتي ميي قابل اشتراك بر جز، هر چند قوي و شديد القوه است       ،را

هـا    اشباح حقيقت آن ذوات و مثالي براي آن        ،اشخاص و اصنام آن ذوات نوريه     . عقلي هستند 
  .)32 :ص، 10( ها رابطه علي و معلولي برقرار است باشند و ميان آن مي
  هاي موجود در عقل فعال است مشهود صورت. 2. 5

 عقـل   ،گيرد يمچه مورد مشاهده قرار      آن است كه آن    عبارات مالصدرا حاكي از    برخي از 
 جوهر عقلي مستقلي است كه      ،عقل فعال در حكمت متعاليه    . )24: ، ص 7، ج   9( فعال است 

  .)140: ، ص9، ج همان( شود هم فاعل و هم غايت نفوس انساني محسوب مي
 حقـايق را در خـود   ي  همـه ي اين جوهر مجرد در عين وحدت و بساطت، صـور معقولـه      

و ) 490: ، ص 3، ج   همـان ( كننـد    يـاد مـي    »عقـوالت خازن م « لذا از آن به      ،جاي داده است  
 گـاهي مـراد از    .)299: ص،  13( داننـد   ادراك عقلي را منوط به توجه نفس به سوي آن مـي           

 زماني كه نفس در مرتبـه عقـل    ،در اين صورت  . باشد  اي از مراتب نفس مي       مرتبه ،عقل فعال 
  .)412: ، ص3، ج 9( ند فياض مشاهده كأها را در مبد تواند صورت  مي،باشد مستفاد مي

 حـاكي از دو   ،اما عبارت مالصدرا در مورد عقل فعال به عنوان يك موجود مجرد مستقل            
او گاهي ادراك عقلـي  . باشد شناسانه در خصوص اين موجود مجرد مي      كاربرد معرفت  ي نحوه

داند و گاهي آن را افاضـه و رشـح صـور از         هاي موجود در عقل فعال مي       صورت ي را مشاهده 
قـول اول نـاظر بـه       . كنـد   هاي موجود در آن قلمـداد مـي        انب عقل فعال و اتحاد با صورت      ج

 ادراك عقلـي از   ي مـسأله رويكرد مشاهده و قول دوم ناظر به رويكرد ديگـري اسـت كـه در                
  .سوي مالصدرا مطرح شده است

يابـد؟ بـه عبـارت        ست كه اين مشاهده چگونه و به چه نحو تحقق مـي            ا جا ال اين ؤاما س 
تواند به ادراك حقـايق موجـود          نفس چگونه مي   ، در پرتو تابش و اشراق نور عقل فعال        ،گردي

 بيان در كيفيت تحقـق  ي عبارت مالصدرا و تفسير شارحان او از دو نحوه      در عقل نائل شود؟   
 مـستقيم  ي  بـه مـشاهده  از آن دو ، مـا در ايـن نوشـتار   كـه دارند حكايت  اين فرايند ادراكي    

  .كنيم ميتعبير ) با واسطه( غيرمستقيم ي دهو مشاه) بالواسطه(
هاي كليه را در خود       نفس صورت  ، مستقيم ي در مشاهده :  مستقيم ي مشاهده. 1. 2. 5

پـذيرد و آن       فرايند ادراك در يك مرحله صورت مـي        ،در اين مشاهده  . كند  عقل مشاهده مي  
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 سوي عقـل فعـال       وقتي چنين اشراقي از    .مرحله اشراق و تابش نور عقل فعال بر نفس است         
  .)239: ص، 15(يت حقايق بپردازد ؤتواند به ر  نفس مي،شود ساطع مي

 باشـد  هـا بـراي نفـس مـي     كه حضور حقايق حسي، خيالي و عقلي ظهـور آن      توضيح اين 
اين ظهور مانند ظهور اشيا در      . عينه براي نفس حاصل شوند    ه  كه ب  نه اين ) 238 :ص،  همان(

طبيعتـاً ايـن ظهـور       .شـوند   ، در آن ظاهر و مـنعكس مـي        آينه است كه بدون وجود در آينه      
 فاقـد آن    ئ زيرا معطـي شـ     ، حقايق باشد  ي نيازمند به علتي است و اين علت بايد واجد همه         

ترين موجود براي مظهريت و آشـكار نمـودن حقـايق بـراي               بديهي است كه شايسته   . نيست
 صور معقوله ي جد همه وا، عقل مجردي است كه خود به نحو وحدت و بساطت،نفس انساني

را عالم به حقـايق موجـود در          آن ، اين موجود مجرد با تابش و اشراق نور خود بر نفس           .است
چه در عقل موجود است براي نفس آشكار گرديده و            زيرا در اثر تابش، آن     ؛گرداند  خويش مي 

آن اشـاره  اي كه در عبارت مـذكور بـه    مشاهده.  آن بپردازدي لذا قادر خواهد بود به مشاهده 
اي مـستقيم و بالواسـطه اسـت و چيـزي واسـطه در شـهود نفـس قـرار                     شده است مشاهده  

  .گيرد نمي
 بـه   ، حقايق موجود در عقل فعـال      ي گاهي مشاهده : مستقيم غيري   مشاهده. 2. 2. 5

 به اين معنا كه در شهود حقايق عقلـي موجـود در عقـل               ؛گيرد  مستقيم صورت مي   نحو غير 
 حـضور عامـل     ،بلكه عالوه بـر اشـراق     ،  ر عقل فعال بر نفس كافي نيست       تابش نو  فعال، صرفاً 

 ايـن فراينـد در دو مرحلـه    ،به بيان ديگـر  .  الزم است  ،واسطه در ادراك  نيز به عنوان    ديگري  
 ي تعبيري كـه در عبـارت مالصـدرا و شـارحان او در مـورد ايـن مـشاهده            . پذيرد  صورت مي 

 بـه   ،مسألهلذا براي تبيين اين     . انعكاس است  يا   »قول عكس «غيرمستقيم به كار رفته است      
  .زيمپردا مي مسألهبيان عبارات مالصدرا و تفسير شارحان او از اين 

   
  بيان مالصدرا از قول عكس. 6

 ي هاي همه  توان در آن صورت    مياي است كه      چون آينه  از نظر مالصدرا نفس انساني هم     
 كه مشروط به فعليت رسيدن قـواي         آينه بودن نفس   .)43 :، ص 15( حقايق را مشاهده كرد   

زيرا اين عقل فعال است كـه       . ادراكي اوست، مستلزم حضور موجودي به نام عقل فعال است         
سازد و تـوان ادراكـي او را بـه فعليـت             مينفس را از مرتبه عقل بالقوه به عقل بالفعل خارج           

حقيقتـي تبـديل     بـه    ، بنابراين نفس در پرتو نور عقـل فعـال         .)141: ، ص 9، ج   9( رساند  مي
يـت و مـشاهده   ؤايـن ر . شـود  يت او واقع ميؤشود كه حقايق در او متجلي شده و مورد ر   مي

 با اين ؛باشد  آن آگاهي و ادراك حقيقت اشيا مي     ي همان ادراك كلي و عقلي است كه نتيجه       
 زيرا مشهود در وجود نفس متجلـي  ؛پذيرد تفاوت كه مشاهده در درون ذات نفس صورت مي    
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عين عبارت صـدرا    . اين تجلي با عنوان انعكاس مطرح شده است       .  آن موجود است   شده و در  
ها در او منعكس   صورت،گيرد كه نفس در محاذات عقل فعال قرار مي       ميهنگا« :چنين است 

، 7، ج   9(» له يعني اشـراق و رشـح      أ بنابر اختالف اقوال در مس     ،گردند  شده يا بر او افاضه مي     
  .)275: ص

 انعكاس و رشح را در توضيح افاضـه         ي  اشراق را در توضيح كلمه     ،عبارتمالصدرا در اين    
هـاي عقليـه از جانـب         صورت ي اعطا ي رشح بيانگر نحوه    اشراق و  ،در واقع  .به كار برده است   
شـود و     اي است كه يا خود صور معقوله به نفس افاضه مي            اين اعطا به گونه   . عقل فعال است  

 عقل فعال كه واهب الصور      ،در حالت اول  . رسد ميت نفس   يؤها به ر   يا انعكاسي از آن صورت    
كند و نفس بـا       هاي عقلي موجود در خويش را به نفس افاضه مي           صورت ،شود  نيز ناميده مي  

هـاي عقليـه      انعكاس صـورت   ، حالت دوم  ، و در  درك خواهد كرد    آن حقايق را   ،ها اتحاد با آن  
 ،ي از حقايق موجود در عقل فعـال       شود تصوير  مياست به نحوي كه اشراق عقل فعال باعث         

  .يت آن بپردازدؤ نفس به شهود و ر،در نفس منعكس شده
با تشبيه كردن   را  ، تفاوت ميان رشح و اشراق       اسفارحكيم سبزواري در شرح اين عبارت       

 يعني قول خروج شعاع و قول انطباع توضـيح  ،ها به دو قول مشهور در مورد ادراك حسي        آن
شـود و در اثـر برخـورد آن            نوري از چشم به بيرون ساطع مي       ،عاعدر قول خروج ش   . دهد  مي

 بر ،شود  صورتي در نفس منتقش نمي     ،در اين قول  . شود  يت حاصل مي  ؤ ر ، خارجي ئنور با ش  
عـين عبـارت     .گردنـد    صور حسي در نفس مرتـسم مـي        ،خالف قول انطباع كه بر مبناي آن      

عقـل فعـال و نـور عاقلـه، عاقلـه            يعنـي نـور      ،هنگام تالقـي دو نـور     « :سبزواري چنين است  
كه صورتي    بدون اين  ،كند   مشاهده مي  ،كه در خود عقل فعال موجودند     را  اي    هاي كلي  صورت

  .)275: ، ص7، ج 7(» گردند  صور در نفس مرتسم مي،اما در قول رشح. در آن مرتسم گردد
 مشاهده  ،لاين قو  گونه كه در   همان. داند ميسبزواري قول اشراق را همانند خروج شعاع        

 در اشراق نيز حقـايق موجـود در   ،گيرد  ميي صورت يدر پرتو نور ساطع از چشم به جسم مر    
 اشـراق عقـل فعـال       ،در واقـع  . گردنـد   يـت مـي   ؤعقل فعال در پرتو نـور عقـل فعـال قابـل ر            

 ،با ظهور ايـن حقـايق     . كند   ظاهر و منكشف مي    ،را براي نفس   هاي كلي موجود در آن     صورت
  .ها در نفس نخواهد بود  ارتسام آننيازي به

انعكاس «: گويد  كند و مي     عكس را به حضور صورت در آينه تشبيه مي         ان،يكي از معاصر  
 ماننـد ظـاهر   ،نفس ظـاهر شـود  ي  چه در مبادي وجود دارد در آينه ست كه آن  ا به اين معنا  

 موجود  ي هاي عليه   صورت ي  نفس ابزاري براي مالحظه    ، در اين صورت   ؛شدن عكس در آينه   
 .)498 :ص،  5(  عكس اسـت   ي كه آينه ابزاري براي مشاهده      چنان  هم ،در مبادي خواهد بود   
 همـان  ،بـر ايـن اسـاس   . باشد مي مطابق با بيان مالصدرا از قول عكس         ،اين تقرير از انعكاس   
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هـاي موجـود     صـورت ،گردند  در آن متجلي مي،هاي اشيا در آينه ظهور يافته طور كه صورت 
اي است كـه محـل ظهـور و           گويي نفس مانند آينه   . گردند  ز در نفس منعكس مي    در عقل ني  

  .شود واقع ميتجلي صور عقليه 
  

  بيان شارحان مالصدرا از قول عكس. 7
 مرحـوم سـبزواري     ، كه به نحو ديگري قول عكس را تقرير كرده است          انياز جمله شارح  

هاي عقلـي در آن   ور صورتتشبيه نفس به آينه و تشبيه ظه     كه  سبزواري معتقد است    . است
بنـابراين  . اي مشابه به قول رشح را به دنبال خواهد داشـت             نتيجه ،به حصول صورت در آينه    

هـاي عقليـه در نفـس        دهد كه بر مبنـاي آن صـورت         تفسير ديگري از قول انعكاس ارائه مي      
در واقـع اشـراق عقـل فعـال         . شـوند    بلكه مورد مشاهده نفس واقـع مـي        ،شوند ميمنعكس ن 

چـه را كـه      تـا آن    كنـد      بلكه شرايطي را فراهم مي     ،ها را در پي نخواهد داشت      عكاس صورت ان
مراد از «: گويد او مي. يت شودؤ براي او آشكار و قابل ر   ، از چشمان نفس پنهان مانده بود      قبالً

كه مقصود از رشح چنين   چنان هم - نيست،شود عكس مانند تصويري كه در آينه حاصل مي    
 از ،تابـد و پـس از آن   راد انعكاس اشراقي است كه از عقل فعال بـر نفـس مـي        بلكه م  - است

 نفس حقـايق در عقـل را        ،]در اثر اين انعكاس   [گاه   آن .گردد  نفس به سوي عقل فعال باز مي      
 صيقلي تابيده و دوبـاره بـه        ي نوراني بر اشيا   ئمانند انعكاس نوري كه از ش     ،  كند  مشاهده مي 

اي در مقابـل منبـع نـوري قـرار             تصور كنيد آينه   .)359: ، ص 2، ج   7( »گردد  خودش باز مي  
 ي  همـه ، پرتوافـشاني كـرده  ، ذات خـود ي به اقتـضا ، فيضأاين منبع نور به عنوان مبد    . دارد
در ايـن   . سازد   ميمند     نورانيت او قرار دارند از نور وجودي خود بهره         ي چه را كه در حيطه     آن

، شده را منعكس كـرده     قادر خواهند بود كه نور تابيده      ،اي مثل آينه    يافته  صيقل ي اشيا ،ميان
حكايت نفس و عقل فعال نيز به همين .  خود منبع نور را مشاهده كنند،در پرتو اين انعكاس

 قلبي اسـت و در امـور فكـري و           ياي كه داراي طهارت معنوي و صفا        نفس ناطقه . نحو است 
 پذيرش و هم شايـستگي انعكـاس نـور          عقلي نيز توانايي ادراك معقوالت را دارد، هم قابليت        

 قول انعكاس فرايندي ادراكي را تشريح       ،به عبارت ديگر  . فائض از عقل فعال را خواهد داشت      
اين فراينـد   . شوند   نور، مدرِك و مدرك مي     ي  نفس و عقل فعال به واسطه      ،كند كه در آن     مي

  . نور از نفس به عقل انعكاس،دوم  تابش نور از عقل بر نفس و، اول:داراي دو مرحله است
 قول  ،شرح منظومه  خود بر    ي زاده آملي در تعليقه    حسن  استاد ،در ميان شارحين معاصر   

ين يبا اين تفاوت كه اين قول را به مـشا         . دهد  انعكاس را مشابه با تقرير سبزواري توضيح مي       
را چنـين    زي ؛)690: ، ص 2، ج   6( داند ميرا در حكمت متعاليه جايز ن      نسبت داده و اعتقاد آن    

  در حالي كه در    ، مباينت و جدايي اين دو است      ي دهنده تصويري از نفس و عقل فعال نشان      
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 ، اتحادي است و بـر مبنـاي ايـن اتحـاد           اي  نفس و عقل فعال رابطه     ي رابطه،  حكمت متعاليه 
  .كند هاي موجود در عقل علم پيدا مي نفس به صورت

  
  ي نهايي مالصدرا در مورد مشهودأر. 8

 در  ،ها و شواهدي براي تبيين مقصود مالصـدرا از مـشهود             ذكر نمونه  ، گذشت چه كه  آن
چيـست،  مـورد   اين  مالصدرا در   ي   رأي برگزيده كه   قضاوت در مورد اين   . رويكرد مشاهده بود  

 ،چون سالك متحول بـه حركـت جـوهري         هم ،مسأله زيرا مالصدرا در اين      ؛ار آساني نيست  ك
كند و گاهي عقل فعـال   ضيه و مثل افالطوني اشاره مي گاهي به عقول عر،ي ثابتي نداشته أر

 يك از ايـن دو مـورد       كه كدام  هيچ ترجيحي بر اين   رو   از اين . نمايد  را مشهود نفس معرفي مي    
كنند   حتي برخي ادعا مي   .  وجود ندارد  ،باشند   عقلي مي  ي مصداق مشهود در رويكرد مشاهده    

ي مالصدرا در مباحث ادراك به وجـود        أ ر دركه با فرض انكار مثل نوريه نيز اشكالي اساسي          
 پـذيرفت را توان ديدگاه مالصدرا در خصوص رويكرد مـشاهده    مي با انكار مثل نيز      وآيد    نمي

  .)138: ص، 3(
 عالم عقول عالم وحدت و بساطت است و         .مبناي اين ادعا وحدت عقلي عالم عقول است       

 عقول بـه وجـود      ي  همه ، آن  بلكه كثرت عقلي است كه بر اساس       ،كثرت آن نه كثرت عددي    
كه مفيض و مكمل نفـوس انـساني را در فراينـد             بنابراين اين . باشند  واحد جمعي موجود مي   

اما از  . چنداني در اصل نظريه نخواهد داشت    تأثير ، عقل فعال بدانيم يا مثل افالطوني      ،ادراك
حيح از آن    تعقل مستلزم تصوري ص    ي مسألهين  ي تب ،جا كه مشهود ركن اصلي تعقل است       آن
چه مـورد مـشاهده     مراد و مقصود مالصدرا از آن،ال كه در نهايت  ؤپاسخ به اين س   و  باشد    مي

  .اي مهم و اساسي است مسأله ، چيستدگير قرار مي
ي  مصداق مشهود از ديدگاه مالصدرا اين است كـه در فلـسفه            مشكل اصلي در تشخيص   

 واضح و صريح بيان نـشده       قي كامالً  اشرا ي مالصدرا معادل عقل فعال مشائي و عقول عرضيه       
النوع نفـس    را رب  كند و آن   مي عقول عرضيه ذكر     يمالصدرا گاهي عقل فعال را در ازا      . است

چنين تعبيراتي از عقـل     . داند مياي از مراتب نفس      را مرتبه  نمايد و گاهي آن    ميناطقه تلقي   
افزايد و   مي مسأله بر ابهام    ،كه مراد و مقصود از آن به نحو صريحي ذكر شود            بدون اين  ،فعال

 .نمايـد  مـي و تـشويش خـاطر        مي عقل فعال دچار سـردرگ     يازا  همحقق را در تشخيص ما ب     
ناچار از اين هستيم كه عبـارات مالصـدرا در مـورد مـشهود در ادراك عقلـي را بـر                     بنابراين  

 ي ه مـشاهد  ،و قـول دوم   ،   مثـل افالطـوني    ي  مـشاهده  ، قول اول  :مبناي دو قول تفسير كنيم    
  . انعكاسي در عقل فعالي هاي علميه صورت



43  مشاهده عقلي در معرفت شناسي مالصدرا

 دو بيان متفاوت وجـود دارد كـه بـه اجمـال و تفـصيل مـشاهده بـاز                    ،در قول دوم  البته  
ها در عقل فعـال، صـورت         صورت ي  مستقيم و بالواسطه   ي به اين معنا كه مشاهده    ؛  گردد مي

 از ،عبـارت ديگـر  بـه   .باشـد  مـي هاي عقلي به نحو انعكاس در نفس   صورتي بسيط مشاهده 
 حقايق در عقل فعال به نحو واحد جمعـي          ي  بسيط الحقيقه، همه   ي جا كه به حكم قاعده     آن

 امر واحد بسيط ي  مشاهده،ها توسط نفس در آن موطن  آني و بسيط موجود است، مشاهده
 انعكاس هر يك از آن      ي  اما مشاهده  ،بيند مي را به نحو واحد كلي سعي        ها لذا نفس آن  . است
. باشـد  مـي ها به صورت مجزا و مستقل   علم نفس به آن،ايق در نفس به نحو تفصيل بوده    حق

  .باشد ميبنابراين قول دوم ناظر به دو بيان مختلف 
تـوان   مـي كنـد،    مـي جا كه مالصدرا گاهي نام عقل فعال را بر عقول عرضيه اطالق              از آن 

 سـخن از مـشهود در ادراك        جا كه هر  وجه جمعي ميان اين دو قول در نظر گرفت و آن اين           
 حتي زماني كه مالصدرا اين مشهود را عقل فعال ،باشد ميعقلي است، مقصود عقول عرضيه 

  .شود  زيرا عقل فعال عبارت اخراي عقول عرضيه محسوب مي؛نامد مي
  

  ) ميان مدرِك و مدركي رابطه( اشراقيه ي اضافه .9
 سـهروردي بـه   ي شناسـي، در فلـسفه    اشراقيه در معرفتي قبل از مالصدرا مفهوم اضافه    

داند،  ميسهروردي كه ادراك را تنها بر مبناي حضور معلوم براي عالم موجه . خورد ميچشم 
 نفس نسبت به مدركات     ي  اشراقيه ي را اضافه  اين حضور را حضوري اشراقي تلقي كرده و آن        

 بـر مبنـاي   ،آن انـواع  ي  شـيخ اشـراق ادراك را در همـه         .)489: ، ص 1، ج   8( نامـد  ميخود  
شـود كـه    مـي  حاصـل  ئزماني علم به ش  معتقد است تنهاوكند  ميمشاهده و رؤيت تحليل     
هـاي   ريشهبنابراين  .  احاطه يافته و معلوم در نزد عالم حضور يابد         ئنفس با اشراق خود بر ش     

  .جستحضور مدرك نزد مدرك و علم حضوري باز را بايد در    اشراقيهي مفهوم اضافه
بـاور او   امـا   . شناسـي خـويش مطـرح كـرده اسـت          ز اين مفهوم را در معرفت     مالصدرا ني 

.  اشراقيه در انواع مختلف ادراك، متفاوت از سهروردي است         ي  كاربرد اضافه  ي نحوهي   درباره
اين تفاوت به تفاوت ديدگاه اين دو فيلسوف بزرگ در خصوص كيفيـت تحقـق انـواع ادراك       

  .گردد باز مي
توانـد بـر     مـي  ن ،سـهروردي خالف نظـر     اشراقيه بـر   ي وم اضافه مالصدرا معتقد است مفه   

شناسـي    را در معرفـت    مـسأله چند اين     هر ؛)270 :ص،  14(  انواع ادراك صادق باشد    ي همه
  .كند وارد ميخويش 

 مالصـدرا نيـز ايـن مفهـوم را در           ، اشراقيه علم حضوري است    ي جا كه مرجع اضافه    از آن 
 كاربرد آن در ادراك حسي و خيالي با ادراك عقلـي            ي وهاما نح . برد ميادراكات نفس به كار     
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 ي  بر مبناي رابطه   خويش، نفس با مدركات حسي و خيالي        ي  اشراقيه ي اضافه. متفاوت است 
 فاعـل و    ،در ادراكات حـسي و خيـالي      چون  نفس  ؛  شود مي توجيه   ها  علي و معلولي ميان آن    

 نفـس بـه مـدركات       ي  اشـراقيه  ي  اضـافه  ،توان علم حضوري و در نتيجه      مي ،باشد ميمصدر  
 هـيچ ترديـدي وجـود       ، در علم حضوري علت به معلول      ؛ زيرا حسي و خيالي خود را پذيرفت     

 نفس و   ي زيرا رابطه توان پذيرفت؛    را نمي نسبت به مدركات عقلي       اشراقيه ي  اضافه اما. ندارد
ين هستند كه كليات عقليه اشرف از ا.  علت و معلول نيستي  از نوع رابطهاش مدركات عقلي

 متفـاوت از    ، اشراقيه در اين نحـوه از ادراك       ي بنابراين توجيه اضافه  . معلول نفس واقع شوند   
  .باشد ميادراك حسي و خيالي 

 اشراقيه كه هر يك     ي  به دو عبارت مالصدرا در خصوص اضافه       ،براي روشن شدن مطلب   
 خـود بـر     ي ا در تعليقـه   مالصـدر . كنـيم  مي اشاره   ، متفاوت از ادراك است    ي ناظر به دو نحوه   

 اشـراقيه شايـسته اسـت بـر         ي بر تو پوشيده نيست كه نام اضـافه       « :گويد مي االشراق  حكمه
صـورت خـارجي اجـسام       و مجرد از ماده اطالق گـردد       مينسبت وجودي ادراكي صورت عل    
  .)270 :ص، 14(» مادي چنين شايستگي را ندارند

. باشـد  مـي ت به مدركات حسي و خيـالي         اشراقيه نفس نسب   ي اين عبارت ناظر به اضافه    
هاي خـارجي اجـسام    مالصدرا در اعتراض به سهروردي كه اين رابطه را ميان نفس و صورت           

 وجـودي ميـان     ي  اشراقيه تنها بر رابطـه     ي  كه اطالق اضافه   كند عنوان مي  ،مادي قائل است  
 تنهـا   ،صـدرا علت چنين امري از نظـر مال      . سزاوار است  هاي ادراكي و نفس شايسته و      صورت
 اشراقيه  ي باشد و چون اضافه    ميهاي صادر شده از آن        علي و معلولي نفس و صورت      ي رابطه

اي    بايد براساس يكي از مصاديق علم حضوري به چنين رابطـه           ،گردد ميبه علم حضوري باز     
  .قائل شويم

 اشراقيه  ي  ميان نفس و مدركات عقليه را اضافه       ي مالصدرا در ادراك عقلي نيز رابطه      اما
اما حال النفس للـصور العقليـه مـن االنـواع المحـصله، فهـو              «: كند و معتقد است    ميقلمداد  

، 2ج   ،11(» بمجرد اضافه اشراقيه حاصله لها الي ذوات و صور عقليه واقعه في عـالم االبـداع               
  .)581: ص

اقـع   و ي  اشراقيه ميان نفس و ذوات عقليـه       ي  ادراك عقلي با تحقق اضافه     ،در اين عبارت  
 دال بـر پـذيرش علـم    ، اشـراقيه در ايـن جملـه       ي تعبير اضافه . شود مي در عالم ابداع حاصل   

اما اين علم حضوري بر چه . حضوري مدرك نسبت به مدرك و حضور معلوم براي عالم است    
  گردد؟ ميمبنايي توجيه 

ار  مالصدرا را با دقت بيشتري مورد بررسـي قـر          ي الزم است آرا   ،الؤبراي پاسخ به اين س    
 در ميان ديگر    ،كند ميچند مالصدرا مالك علم حضوري را فاعليت يا قابليت ذكر            هر. دهيم
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براي علم حضوري پيدا كرد و آن زماني است كـه ميـان             نيز  توان مصداق ديگري     مي او   يآرا
 ي مـسأله  ،ترين ابداعات فلـسفي مالصـدرا      يكي از مهم  .  اتحادي برقرار باشد   ي ا  رابطه ئدو ش 

 كـه مبتنـي بـر       ،اساس اين نظريـه    بر. معقول و اتحاد نفس با عقل فعال است         و اتحاد عاقل 
باشد، نفس با  مي ... ديگر اصول ابداعي مالصدرا از جمله تعريف علم، حركت جوهري نفس و  

بـديهي  . شـود  مـي هاي موجود در عقل فعـال متحـد    هاي ادراكي خود و نيز با صورت       صورت
ديگـر حـضور داشـته و         براي يك  ،شوند ميديگر متحد     كه در وجود خود با يك      ئاست دو ش  

 نيز بـه    اسفار خود بر    ي مرحوم سبزواري در تعليقه    .ها علم حضوري خواهد بود     علم ميان آن  
 المدركات العقليه، ادراكهـا باالتحـاد و هـذااالتحاد هـو             اما« :گويد مياين نكته اشاره كرده و      

الن العلم الحـضوري لـه مـوردان،        . ي و الشهودي  مراده من االضافه االشراقيه و العلم الحضور      
 حكــيم .)288: ، ص1، ج 7(»  فبقـي االتحـاد   ...لكـن العليــه غيرمناسـبه  . االتحـاد و العليـه  

كنـد و آن زمـاني       مـي  مصداق ديگري را براي علم حضوري معرفي         ،سبزواري در اين عبارت   
علـت و  ي  صر در رابطـه  علم حضوري منحاينبنابر. ديگر متحد باشند   با يك  ئاست كه دو ش   

ديگـر علـم     ديگر نيـز بـه يـك        بلكه دو موجود متحد با يك      ،معلول و يا قابل و مقبول نيست      
  .حضوري دارند

هاي ادراكي موجود در هـر مرتبـه          با صورت  ، نفس در سير تكاملي خويش     ،بر اين اساس  
. نمايـد    مـي   بـاالتري صـعود    ي  به مرحلـه   ، متكامل گرديده  ،شود و در اثر اين اتحاد      ميمتحد  

از  ،به عالم عقول و اتحاد با حقايق موجود در آن عالم، به علم حـضوري               چنين نفسي با ارتقا   
 ي  اضـافه  ي تـوان رابطـه    مـي در اين صورت است كـه       . يابد ميآگاهي    خود ي مدركات عقليه 

  . ها را صادق دانست اشراقيه ميان نفس و آن
 اشـراقيه در ادراك عقلـي بـه         ي ضـافه  اين است كـه كـاربرد ا       مسأله مهم در اين     ي نكته

علـم حـضوري نفـس بـه       دال بر حضور مدرك نـزد مـدرِك و      معناي مصطلح نيست و صرفاً    
ديـت  و اشراقيه كه دال بـر اشـراق و فاعليـت و موج            ي اما عنصر ديگر اضافه   . باشد ميمدرك  

  . در اين كاربرد معنايي ندارد،باشد مي
  

  علم حضوري يا علم حصولي؟. 10
 عقلـي بايـد مـورد بررسـي قـرار           ي هايي كه در مورد رويكرد مشاهده      ر از جنبه  يكي ديگ 

كـه در   تـشخيص ايـن  .  حضوري بودن يا حصولي بودن علم حاصـل از مـشاهده اسـت             ،گيرد
ها علم حضوري اسـت، يـا         حقايق عقليه در محضر نفس واقع شده و علم نفس به آن            ،نهايت

 ،پـذيرد  مـي صورت ذهني تحقق    ي   ها به واسطه   كه خارج از نفس بوده و علم نفس به آن          اين
زيـرا از يـك   . گـردد  مـي اين ترديد به دوگانگي مفهوم مشاهده از بعيـد بر         . امر دشواري است  
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 دوري و ابهـام و ضـعف ادراك     ، سخن از شهود و رؤيت حقايق است و از طـرف ديگـر             ،طرف
 ، حقيقـت علـم  ي رهبـا  دقت و توجه بيشتري در آرا و نظريات مالصـدرا در   با اين حال،  . نفس

  . برطرف خواهد ساختمسألهترديد ما را در پاسخ به اين 
و ايـن   ) 239: ، ص 2 ، ج 9(گـردد    مـي  كه علم از نظر مالصدرا به وجـود بـاز          توضيح اين 

 ،طبـق ايـن ديـدگاه      بـر . مساوقت علم با وجود، مستلزم تشكيك حقيقت علـم خواهـد شـد            
علم به هـر     باشد و  مي نشئات عالم هستي     مراتب است كه مطابق با      ذو يحقيقت علم، حقيقت  

  .)351 :ص، 10( مستلزم حضور در آن مرتبه است، مرتبه
 به جهـت حـضور نفـس در آن مرتبـه و اتحـاد بـا                 ، در هر مرتبه از ادراك     ،بر اين اساس  

كه به علم حضوري نفس نـسبت        مالصدرا ضمن اين  . يابد ميحقايق آن، علم حضوري تحقق      
، ايـن   )308 و 301: ، صـص  1 ، ج 9( كنـد  ميآن اشاره    ات خيالي به مدركات حسيه و مدرك    

را به جهت     آن ،)412: ، ص 1، ج   همان( علم حضوري را در مورد مدركات عقليه نيز پذيرفته        
  .داند ميها   وجود نوراني آني نحوه

زيرا نفـس بـا حركـت       . حضوري دانست   ميتوان علم حاصل از مشاهده را عل      بنابراين مي 
 مـشهود   ،از طرفي . يابد ميجا حضور     به عالم عقل صعود كرده و در آن        ،خودجوهري و ذاتي    

حـضور و ظهـور   همـان   ،بنـابراين ادراك  . نيز از سنخ نور بوده و حقيقتي آشكار و ظاهر دارد          
باشد ميك ك براي مدرِمدر.  

 اي را دارا هـستند     اما بايد توجه داشت كه تنها برخي از افـراد توانـايي چنـين مـشاهده               
كيد مالصدرا بر بعيد بودن مشاهده براي نفوس عادي كـه تعلـق             أ ت .)266: ، ص 5 ، ج نهما(

 مـسأله  بـه ايـن      مكـرراً  او. ست ا ناظر به همين معنا   ،  اند به بدن داشته و به تجرد تام نرسيده       
 اما ايـن ادراك بـه     ، عقليه است  ي هاي نوريه   صورت ي كند كه ادراك عقلي مشاهده     مياشاره  

 ادراكي ناقص است و مانند رؤيت شـيئي از دور يـا             ،بدن و امور ظلماني   جهت تعلق نفس به     
 اين ضعف ادراك مانع از حضور مدركات        .)68: ، ص 2، ج   همان( باشد ميدر هوايي غبارآلود    

در   علـم  رو از ايـن  . شـود  مـي هـا    مبهم از آن    مي در نهايت منجر به حصول مفهو      ،عقليه شده 
 برخي از شارحان نيز اين مرحله از ادراك         .)328 :ص ،10( حصولي خواهد بود    ميجا عل  اين

مالصدرا در وجود ذهني علـم حـصولي نفـس را حاصـل     «را علم حصولي دانسته و معتقدند       
 نفـس چـون از دور آن حقـايق را مـشاهده              و دانـد  مـي مشاهده بعيد حقايق و مثل عقالني       

  .)271: ، ص10، ج 2( »شود ميها نائل   به مفهوم كلي آن،كند مي
 عقلـي را بـه دو   ي تعبير از علم حصولي به اين دليل است كـه علـم حاصـل از مـشاهده      

 تـام   ي ايـن دو اعتبـار بـه لحـاظ قابليـت نفـوس در مـشاهده               . توان در نظر گرفت    مياعتبار  
اي از نزديـك     اين اساس، مشاهده يا مشاهده     بر. شوند ميديگر متمايز     از يك  ،مدركات عقلي 
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. اين دوري و نزديكي به تعابير مختلفي بيـان شـده اسـت             .از دور است  اي   است و يا مشاهده   
و برخـي   ) 49: ، ص 5(انـد    برخي مالك قرب و بعد را بر مبناي مدارج سلوك نفـس دانـسته             

مبنـاي    بـر  .)189: ، ص 1، ج   17(انـد    انگاشتهاي عرفاني    ديگر مشاهده از نزديك را مشاهده     
نزديـك را علـم     ي   علـم حاصـل از مـشاهده      تـوان    مـي اين تمايز ميان دو نحوه از مـشاهده،         

 كـه اولـي مخـتص بـه         ،حصولي تلقي كرد    مي دور را عل   ي حضوري و علم حاصل از مشاهده     
  .مربوط به نفوس در ابتداي راه سلوك است  ميخواص و دو

  
   نتيجه.11

هـاي اصـلي     لفـه ؤدر اين نوشتار، با بررسي آثار مالصدرا و شارحين او در صدد تبيـين م              
مـشاهده، بعـد مـشاهده،    : ند ازا ها عبارت لفهؤاين م. ودي مالصدرا در تعقل بوديم    رويكرد شه 

تـوان    اين پژوهش را مي    ي نتيجه.  اشراقيه و حضوري بودن علم در مشاهده       ي  مشهود، اضافه 
  :در اين موارد خالصه كرد

در   حاصل اشتداد و تعالي علم است كه آن نيز         ،بعيد رويكرد مشاهده از    در ، مشاهده -1
تكامـل نفـس    تحقق اين رويكرد وابسته به ارتقا و   . شود ميپرتو اشتداد وجودي نفس محقق      

 ،خالف مبناي جمهـور حكمـا       بر ،گيرد ميبنابراين تجريد در ذات نفس ناطقه صورت        . است
  .دانند ميهاي ادراكي  صورت كه نفس را ثابت و تجريد و تكامل را در

 كـه داراي وحـدت جمعـي        ،لم عقـول   عـا  ي حقيقت جـامعي اسـت كـه در ازا         ،نفس -2
هـا   گردد و موطني براي ظهـور آن       ميلذا نفس مظهر حقايق عالم عقول       .  قرار دارد  ،باشد مي
شـوند و در آن      مـي محضر نفس واقع      در ،اين حقايق عقلي با تجلي يافتن در نفس       . باشد مي

 .گردد مي نفس ي منجر به مشاهده اين حضور. كنند ميحضور پيدا 
 بلكه چنـين تعبيـري      ؛ عقلي، بعد مسافت نيست    ي رويكرد مشاهده  ز بعد در  مقصود ا  -3

اين ضعف ادراك موجـب     . ابتداي سير تكامل معنوي آن اشاره دارد       به ضعف ادراك نفس در    
ايـن  . نـد كرا به نحو كلي و مبهم مـشاهده           نفس آن  شود موجب مي ابهام در مدرك گرديده     

 .باشد ميت وجودي مدركات عقليه ضعف ادراك ناشي از تعلق نفس به بدن و شد
ي صـريحي   أ ر ،رويكرد مشاهده چيست   نهايت مصداق مشهود در   در  كه    در مورد اين   -4

گاهي اين مشهود را عقول عرضيه و مثـل نوريـه ذكـر              او. از جانب مالصدرا بيان نشده است     
از آن  مورد عقـل فعـال نيـز دو تعبيـر متفـاوت              در. نامد ميرا عقل فعال     كند و گاهي آن    مي

مستقيم و انعكاسي    اين مشاهده گاهي به صورت مستقيم و گاهي به صورت غير           .وجود دارد 
 .گيرد ميصورت 
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چـه   از نظـر مالصـدرا آن     .   تعبير انعكاس در مالصـدرا و شـارحان او متفـاوت اسـت              -5
 ايـن انعكـاس   ي هاي عقلي موجود در عقل فعـال اسـت كـه نتيجـه          شود صورت  ميمنعكس  

شـود نـور     مـي چـه مـنعكس       اما شارحان معتقدند كه آن     ،استنفس   ا در ه حضور آن صورت  
 آن حقـايق    ي  آن، مشاهده  ي عقل فعال به سوي خود عقل فعال است و نتيجه          شده از  تابيده

 .باشد ميدر عقل 
  ناچار از اين هستيم كـه دو       ، به دليل عدم صراحت مالصدرا در مورد مصداق مشهود         -6

قول دوم مـشهود را عقـل فعـال          را مثل نوريه و     مشهود ، اول قول. قول را به او نسبت دهيم     
 ي  مستقيم در عقل فعـال و مـشاهده        ي مشاهده: قول دوم نيز ناظر به دو بيان است        .داند مي
مـشاهده مـستقيم، صـورت      . مستقيم كه حاصل انعكاس نور عقل فعال در نفـس اسـت            غير

 .باشد مي هاي عقلي ناشي از انعكاس عقل فعال  صورتي بسيط مشاهده
 .داند مي اشراقيه   ي را در اين رويكرد اضافه      ميان نفس و مدركات آن     ي  مالصدرا رابطه  -7
 تنها يك طرف كافي اسـت و        ، وجودي است كه در تحقق آن      ي  اشراقيه نوعي رابطه   ي اضافه

 اشـراقيه بـه     ي  اصلي مفهوم اضافه   ي مايه درون. داللت بر نوعي افاضه و فاعليت وجودي دارد       
  .گردد مي مدرك نزد مدرِك و علم حضوري باز حضور
 اشراقيه علم حضوري است، مالصدرا نيز اين مفهوم را در           ي جا كه مرجع اضافه     از آن  -8

 كاربرد آن در ادراك حسي و خيالي با ادراك عقلـي            ي اما نحوه . برد ميادراكات نفس به كار     
 علي ي  بر مبناي رابطه،الي آن نفس با مدركات حسي و خي   ي  اشراقيه ي اضافه. متفاوت است 

 بر مبناي اتحاد ميان نفس    ، اما نسبت به مدركات عقلي     ،شود ميها توجيه    و معلولي ميان آن   
  .و مدركات عقلي

 زيرا نفس بـا حركـت جـوهري    ؛حضوري است  مي عقلي، علي  علم حاصل از مشاهده   -9
 تنها مربوط   ،مرحله از ادراك  اما اين   . يابد ميجا حضور     در آن  ، به عالم عقل صعود كرده     ،خود

اما كساني كه در ابتداي راه سلوك هستند بـه جهـت            . باشد ميبه سالكين راه حق و خواص       
  .حصولي خواهند داشت  ميتعلق به بدن و ضعف ادراك، عل
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