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  چكيده
چگونگي علم به اشياء خارجي مخصوصاً  ،يكي از مباحث مهم در فلسفه

فيلسوف علم و  ،دانفيزيكدان، رياضي . ولفگنگ اسميت،ادراك بصري است
با فيلسوف شهير اسالمي، شيخ اشراق، پس از  نواآمريكايي هم دانفيزيكمتا

 يهسعي در نقد ثنويت دكارتي و اثبات عالم خارج، ادراك بصري را اتحاد و اضاف
 يلسفهداند. مالصدرا نيز با پذيرش عالم خارج در فنفس با اشياء خارجي مي

معتقد است ادراك بصري با  ،ضمن نقد نظرات عالمان و فيلسوفان ديگر ،خويش
دهد. نگارنده ضمن تبيين انشاء صورتي مثالي در عالم مثال متصل نفس روي مي

هاي اسميت و مالصدرا برخي نظرات اين دو شخصيت در باب عالم خارج، استدالل
را بر باب ادراك بصري نيز نقد مالصددر  براي اثبات عالم خارج را نپذيرفته است.
د نق نگارنده ضمن نقد اين نقدها، خود به شيخ اشراق همان نقد نظر اسميت است.

 نظر اسميت و شيخ اشراق پرداخته و نظر مالصدرا را برفرض پذيرش تجرد نفس و
ان لزوم تجرد معلوم پذيرفته است. در پايان، وجود جهان خارج و لزوم ثنويت مي

 شده است.اثبات نذهن و عي
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  مقدمه. 1

ود ه خك ،چگونگي علم به اشياء خارجي مخصوصاً نظريات در باب ادراك بصري يمسأله
زا از اهميتي بس ،مسائل فلسفي يدر حوزه ،هاي يك شيء مدرك استاي از جنبهجنبه

كبير  رو كه انطباعآن از ،ادراك بصري ياسالمي درباره يخوردار است. برخي از فالسفهبر
انند ا همي ،دانند و لذا در پي رفع اين محالآن را امري محال مي ،آيددر صغير پيش مي

 ائل بهقصدرا سهروردي بايد قائل به اتحاد نفس با عين شيء خارجي باشند و يا همانند مال
به  د قائلا باياي فراتر از بزرگي چشم و مغز دارد و يكه بزرگي ،شوندثالي ميانشاء امري م

ارت غرب همچون دك ياتحاد نفس با مثال منفصل شيء خارجي باشند. برخي از فالسفه
ي حاو صرفاًعالم خارج را  ،نيز در باب ادراك بصري، صفات كيفي را ذهني محض دانسته

رأي به  ،نستهبركلي اثبات وجود عالم خارج را منتفي دا دانند. برخي نيز همچونامتداد مي
هني را ذ اند. برخي نيز همچون كانت هم صفات كيفي و هم امتدادچيز دادهبودن همهذهني

  اند.دانسته و ادراك عالم خارج را ناممكن شمرده
هاي هپژوه و پژوهشگر در زميندر آمريكا) دانش 1930آقاي ولفگنگ اسميت (متولد 

د در متعد مقاالت تأليفضيات، فيزيك و بعضاً متافيزيك و الهيات است. او عالوه بر ريا
 اليهان و تعجو علم و افسانه ، معماي كوانتوممجالت معتبر، داراي كتب ارزشمندي ازجمله 

ك ادرا به تبيين نظر خويش در باب علم به شيء خارجي و ماهيت ،است. وي در اين كتب
ن درالدينظر وي با ص يبر آنيم تا ضمن مقايسه ،در اين مقالهبصري پرداخته است. ما 

 در اين باب به داوري بپردازيم. ،شيرازي و بيان برخي نظرات ديگر
  

  نقد ثنويت ميان ذهن و عين توسط اسميت. 2
ي شود. وچگونگي علم به شيء خارجي از منظر اسميت با نقد ثنويت دكارتي آغاز مي

 ودوج خارجي عالمي از دكارتي مفهوم يك...« كند:يف ميثنويت دكارتي را چنين تعر
 توجه با است. شده ساخته »ممتد جواهر« يا 1»ممتد اشياء« اصطالحبه از مطلقاً كه دارد
 اي»ثانويه« يا كيفي صفات يهمه فاقد اشياء آن كه است اين بر فرض مفهوم، اين به

 يا 2»متفكر اشياء« به حاًاصطال ،فلسفه اين طبق ديگر چيزهمه هستند. رنگ مثل
 كهبل ،نيست امتداد گويي هاآن يدهندهتشكيل امر كه شودمي منتسب »متفكر جواهر«

 متعلق« نيست ممتد جوهر يك عالم در كه چهره ،دكارت يگفته طبق حال است. فكر
 اي خاص متفكر جوهر يك از بيرون وجودي كه است چيزي ،ديگرعبارتبه يا است »فكر
  ).7 ص: ،15( »ردندا ذهن
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 گيدوگان اين كه را مشكلي ،كردهاشاره ثنويت اين يالزمه به اسميت ،آن از پس

  سازد:مي مطرح چنين آوردمي وجودبه
 فكر طوراين عموماً ،فيلسوفغير هم و فيلسوف هم ،دكارت از پيش دوران در...«
 نظر خارج نجها به« واقعاً ما ،بصري ادراك عمل در ،مثال براي كه كردندمي
 ار دكارتي دوگانگي فردي كه فرض اين با و گويدنمي چنين دكارت رنه .»افكنيممي

 واقعدر من آنچه اگر چون ،نگويد چنين نيز او كه است عاقالنه درست ،باشد پذيرفته
 ينا ،ندارد رنگ اصالً ممتد جوهر كه خاطر اين به است، قرمز شيء يك كنممي ادراك
 مفروضات از پيروي با بنابراين، باشد. داشته تعلق متفكر جوهر به نفسهفي بايد ادراك
 شد ايتهد مسير اين به دكارت منطقي، ضرورت خاطر به بلكه اختيار، به نه او، ياوليه
 ايفرضيه يعني كند: فرض مسلم شناسندمي »ثنويت« عنوانبه موقع آن از را آنچه كه
 تعبير به كهاين يا دارد، تعلق متفكر جوهر به مطلقاً شدهادراك شيء كه صورت اين به

 رباو با كامل تقابل در است. ذهني و شخصي كنيممي ادراك را آنچه درواقع ديگر،
 با ؛»افكنيمنمي نظر خارج جهان بر ما« كه دارد تأكيد امر اين بر دكارتي مكتب معمول،

 محبوس ودخ شخصي جهان در هركدام ما، يهمه حقيقت در ،فلسفه اين به توجه
 جز چيزي راستيبه دانيممي خارج جهان از قسمتي عادي شكل به را آنچه و ايمشده
 اكيادر فعل از فراتر به وجودش كه ،خواب يك مانند ،رواني شيء يك نيست، خيال يك

  .)8، ص: 15( »يابدنمي گسترش
 تنها ،اشياء رنگ ازجمله ،ثانوي كيفيات يهمه چون ،دكارت منظر از بنابراين

 صفات اين بدون اشياء از كدامهيچ حالدرعين و دارند تعلق متفكر جوهر به و نداذهني
 داد. ارجاع ذهن يا متفكر جوهر به بايد را حسي ادراك عمل كل .شوندنمي ادراك كيفي

 يا متفكر جوهر فقط واقعاً اگر شود.مي مطرح نيز ديگري سؤال ،فوق ينظريه در دقت با
 مستقل خارجي جهان يك وجود چگونه اساس از ،دارد نقش حسي ادراك عمل در ذهن

 از مستقل خارجي جهان يك كهاين ادعاي اصالً ،ديگرعبارتبه است؟ پذيراثبات ذهن از
 بود. خواهد گزافي ادعاي ،موجودند ممتد اشياء تنها جهان، آن در و دارد وجود ذهن
 و بو و رنگ ازجمله خود ثانوي صفات با را شيء يك كه است ذهن فقط اگر چون

 امري به تواندمي ذهن همين ،اساس از چگونه ،كندمي ادراك غيره و زبري و سنگيني
 خارجي وجود آن از پس بتواند تا باشد داشته ادراكي دسترسي خود از خارج و مستقل

 به را دكارتي ثنويت ،سؤاالتي چنين طرح ضمن اسميت ولفگنگ كند؟ اثبات را آن
 بر توانسته خود وخمپرپيچ هاياستدالل با صرفاً دكارت است معتقد و كشدمي چالش
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 دانشمندان از اندكي براي دكارت هاياستدالل ولي آيد. فائق مشهورش هايشك
  .)8، ص: 15( است كنندهقانع

ر دت را نيز مواضع دكارت، بركلي و كان ،جهان و تعالي، اسميت در كتاب ديگر خويش
  پذيرد.كدام را نميهيچ ،ونگي علم به آن بيان كردهوجود جهان خارج و چگ خصوص

  توضيح وي در كتاب مذكور چنين است:
 نويتفرض دكارتي مفروض گرفته شود (و نه پيش از آن)، تصور ثكه پيشمحض اينبه«

 صفات، ياي را تصور كند كه از همهتواند جهان خارجيوقت انسان ميگردد. آنممكن مي
 ،ضوحكه در كمال و ،خالي است. حال از شدت مخالفت عقل سليم جز صفات مكانيكي،به

دي دفعه، جهان خارجي وجوكند، كاسته شده است. يكجهان با اين توصيف تطبيق نمي
لمي عاي از طريق تفكرات فيلسوف، يا از طريق تحقيقات گونهكه به ،ناشناخته گشته

 تر تحقيقهر چه دقيقانسان ست. گردد. اما خود اين امكان مشكوك اآشكار مي دانفيزيك
ن خارجي و بروزات ذهني آ يميان محدوده يشود كه فاصلهكند، بيشتر معلوم ميمي

كار را ان خارج دليل نبود كه اسقف بركلي وجود جهانعبور است. بنابراين، بيدرواقع غيرقابل
 ي است.فرض دكارتكرد. اما بايد به ياد داشت كه تمام استدالل وي مستقيماً متكي به پيش

اني رت رودرنتيجه فيلسوف ايرلندي قاطعانه گفته است كه اگر ادراك درنهايت به يك صو
يد ت. بااش اين است كه مفهوم يك جهان خارجي، ذاتاً خودمتناقض اسشود، نتيجهختم مي

اند. ن واماز حل مشكل بنيادي ،اضافه كرد كه حتي انقالب فلسفي كه توسط كانت آغاز شد
ري بيشت هاي تحليل كانتي با صراحتظرافت يواسطهماند و تماماً بهفاصله باقي مي باز

شود و يشد كه گفته شود جهان خارج ادراك نمگردد. ديگر به اين بسنده نمينمودار مي
صفات  بلكه »ثانوي«تنها صفات نفسه كانتي، عالم نهادراك نيست؛ چون در شيء فيقابل

اخت غيرقابل شن Xعنوان مانند شبحي، عالم بهداده است. به دست از خود را نيز ي»اوليه«
 ا جعلرشده و قابل شناخت كه ذهن انسان اطراف آن جهان شناخته ،ماندنهايي باقي مي

  .)30-29، صص: 13( »كرده است
  

  خارج جهان معماي و اسميت .3
 به علم تنهانه بپذيرد را دكارتي مفروضات كسي اگر كه شد بيان پيشين بخش در
 قرار موردترديد نيز خارج جهان وجود اساس از بلكه ،شودمي منتفي او براي خارج
 اثبات را خارج عالم كندمي سعي ابتدا ،دكارتي ثنويت نقد راستاي در اسميت گيرد.مي

 استوار مطلب اين بر خارجي عالم يك وجود مورد در اسميت استدالل اساس ظاهراً كند.
 از بخشي يمثابهبه واقعاً و نيستند وهمي و خيالي معنا اين به ذهني ادراكات كه است
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 خويش از را قبلي ماهيات همان ،شوند ادراك دوباره اگر كه دارند وجود خارجي عالم

  دارد:مي ابراز چنين زمينه اين در را خود نظر اسميت سازند.مي نمايان
 تا و رددا وجود عالم ستداللي،ا جستار هر بر مقدم فلسفه، بر مقدم علم، بر مقدم«

 اصيخ معناي آن به لزوماً نه ولي دارد وجود عالم گيرد.مي قرار شناخت مورد قسمتي
 كرده خيال ناموجود يا موجود را آن است ممكن مشخصي فالسفه يا دانشمندان كه

 به را خود لزوم، هنگام به بايد و تواندمي كه چيزي عنوانبه دقيقاً بلكه باشند،
 اصل در كه چيزي يمنزلهبه عالم از صحبت ...بنابراين سازد. نمايان او از مانزرسيبا

 به وهينيت اين، از گذشته و معناست؛بي كامالً و پوچ است ادراك غيرقابل و نشده ادراك
 ت.اس خالي جنگل يك يا است، خشك دريا بگوييم كه ماندمي اين به خيلي-  است زبان
 از عالم شود؛مي درك شدنيادراك اشياء جايگاه عنوانبه عالم كه است واضح چون

 توانندمي ،باوجوداين نشوند، درك واقعاً است ممكن حاال اگرچه كه شدهتشكيل اشيائي
 را ميزم اآلن من مثال براي است. ماده چيستان اين شوند: ادراك مناسب شرايط تحت

 ديگر كشم،مي مطالعه از ستد وقتي و كنم؛مي حس المسه) و بينايي حواس طريق (از
 را آن توانممي دوباره بازگشتم با كه جاستاين البته نكته ولي كرد؛ نخواهم حس را آن

  .)9، ص: 13( »كنم حس
 نفس طمشرو و ثابت هايبازگشت طريق از را خارج عالم اسميت ظاهراً ،ترتيباين به
 يزيچ خارجي وجود به توانمي سبب اين به ،او نظر در كند.مي اثبات اشياء به نسبت
 از را پيشين خاصيت يا و شيئيت همان ،رويممي آن سراغ به كه بار هر كه كرد يقين
  ساخت. خواهد نمايان خود

زي د قرمكه بپذيرد صورت ذهني يك كيف ماننانسان راهي جز اين ندارد مگر اين... «
كند. ولي راك مييعني قرمزي ناگزير چيزي است كه فرد اد ؛كندبازگشت به حس مي

ز ا قرمتچيز فقط بايد عمالً ادراك شود وجه اين نيست كه يكهيچاين موضوع به يالزمه
اند كه هكنيم كه قرمزند و ادراك نشدباشد؛ چون واضح است كه ما از چيزهايي صحبت مي

ه بت(الشدند مي به رنگ قرمز ظاهر ،شدندها ادراك ميآناگر  درنتيجه به اين معناست كه
ين اين امشاهده شوند). بنابرگر قابلبه اين شرط كه در نور مناسب و توسط يك مشاهده

 ست كهاقضيه كه يك شيء معيّن قرمز است مشروط است و دقيقاً به خاطر اين مشروطيت 
  .)14همان، ص: ( »حقيقت آن مستقل از اين است كه درواقع شيء ادراك شود يا نشود

 ،حالندرعي و دارد وجود آدمي نفساني ادراك از مستقل عالم ،وي نظر در بنابراين
  گيرد.مي صورت خيالي و ذهني نه و واقعي ايگونهبه نيز عالم آن از نفساني ادراك
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چگونگي علم نفس به شيء خارجي و ادراك بصري از منظر . 4

 اسميت
 ستييايدئال نه (و رئاليستي شكل به خارج عالم وجود بر گذاردنصحه از پس اسميت

 هب خارج، عالم به علم يمسأله در كانتي و دكارتي ثنويت رد نيز و بركلي) همچون
 به رجخا عالم به اسميت طرفي از چون .پردازدمي عالم اين به نفس علم چگونگي توضيح
 بودنموجود از هم هوشمند گرمشاهده غياب در كه ،نفوس از فراتر عالمي معناي

 دكارت يهفلسف در را خارج عالم و ذهن ميان جدايي ،طرفي از و دارد باور ،ايستدنميباز
 آن در كه كند ميل خارج عالم به علم مورد در اينظريه به بايد طبعاً .پذيردنمي كانت و

 يمهه ،طريق اين به و گردد متحد خارجي معلوم با بتواند مدرك جوهر يزلهنمبه نفس
  د.باش نيز خارجي معلوم همان عين شوديم ادراك كيفي و كمي صفات از نفس در آنچه

 ساحسا يك اشياء ادراك كه دهدمي توضيح شكل اين به را اتحاد اين چگونگي وي
 سياحسا بلكه ،نيست ،كند درگير را مادي ادراكي سيستم فقط كه ،رفصِ يمنفعالنه

 ،وا نظر از گردد.مي شيء خود ادراك باعث كه است نفساني فعل يك براي معدّ كه است
 است خارجي شيء عكس يا و تصوير شودمي احساس مادي ادراكي سيستم توسط آنچه
 دخو ادراك عمل براي را نفس احساسْ اين ولي دارد. تفاوت خارجي شيء خود با كه

 اي و تصوير نه شودمي ادراك خارجي شيء خود ،نهايت در و كندمي آماده خارجي شيء
  است. شده دتولي عصبي سيستم يوسيلهبه كه عكسي
 طورهمان-  سازدمي مرتبط خارج جهان با را ما كه است طوراين ادراك عمل اگر«

 انجام شگفت يپديده اين چطور كه ماندمي باقي سؤال اين البته - دارم ادعا من كه
 ،يم)كن محدود آن به نيز را خود بررسي احتماالً (كه بصري ادراك خصوص در گيرد.مي
 كنيميم ادراك واقعاً ما آنچه باز و دارد وجود خارجي يءش يك از ادراكي تصوير شكبي

 ،»بينيممي« را تصوير ما گفت توانمي است. خارجي شيء دقيقاً بلكه ،نيست تصوير خود
 كنيم،يم ادراك ،ببينيم كهآن از بيش ما ،معنا يك به چون كنيم؛مي ادراك را شيء ولي
 نمودن كادرا بنابراين و گردد.مي دريافت فعالنهمن يا شودمي داده ما به آنچه از بيش
 فعل يك براي معدّ كه است كردنياحساس بلكه ،نيست كردناحساس تنها و صرفاً

  .)21، ص: 15( »است نفساني
اسميت در برخي از عبارات خود نيز نه از ادراك خود شيء بلكه از ادراك وجهه، 

رد و صرفاً عكس و يا تصويري از صورت و يا چيزي كه به خود شيء خارجي تعلق دا
ادراك آن حكم ادراك همان شيء را دارد و  ،كند كه به هر حالاستفاده مي آن نيست
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در نهايت به خود شيء ختم مي شود و ادراك در اين حالت باز ادراكي اتحادي و 

  عيني خواهد بود نه ثنوي و ذهني.
سمت قس بلكه به شكل يك عنوان عكنكته اين است: در فعل ادراكي تصوير نه به«

د دار ديگر، به شكل چيزي كه به شيء تعلقعبارتشود؛ بهيا صورتي از شيء ديده مي
اين كه صورت يك مرد به يك مرد تعلق دارد. بنابرشود، درست مانند اينديده مي

رويه، گونه تعبير كرد: به شكل يكشود از آن اينشود، ميتصوير بيش از يك عكس مي
» فراتر از خود عكس است ،قياسشود كه بييك وجه از چيزي درك مي يك صورت،

  .)21، ص: 15(
 اني وبه عقل استداللي و يا عاملي صرفاً جسم فروكاستنينفس  ،از منظر اسميت

 اصطالح شهودي و آني عملبه ،اي است كه در عمل خودبلكه قوه ،فيزيكي نيست
كه اگر نفس طوري ،خوردپيوند ميشده با مدرك كند و با عمل آن شيء ادراكمي
لم ز عاشد و ادراك درست و معتبري اتنها تصويري از اشياء خارجي ادراك مي ،نبود

 شدخارج وجود نداشت. جهان خارج مانند مدل دكارتي براي انسان امري ذهني مي
  .)22- 21صص: ، همان(

 خطاهاي است ممكن )گيردمي صورت جسم مشاركت با چون( اتحاد اين در البته
  آيد. وجودبه نيز ادراكي

-  خوردمي پيوند مدرك به ادراك عمل در شدهادراك شيء كه است نفس باقدرت«
 كه طورهمان چون باشد؛ معتبر يا درست ادراكي ادراك اين كه فرض اين با البته
 هم اتفاق كهچنان كند، اشتباه تواندمي ادراكي عمل واقعاً ام،شده متذكر اين ازپيش

 آن از قدما كهچنانآن وهمي. ادراك يا بصري توهم يك مورد در مثال، براي افتد،يم
 تنها كهبل ،نيست خالص نفساني چون ،كند اشتباه تواندمي ادراكي فعل ،كردندمي تعبير

  .)22همان، ص: ( »كندمي مشاركت نفس در
 را ارجخ عالم چون ،گذشت كه طورهمان ،اسميت كه جاستاين توجهشايان نكته

 نفي يزن را فيزيكي و جسماني عالم واقعيت و دارد قبول نفس از مستقل عالمي معنايبه
 امر ار آن فعل و نفس كه حالدرعين نيز را ادراك نفساني فعل كه است مجبور ،كندينم

  داند.ب جسماني امور با متحد و زمان و فضا در منتشر امري باز ،داندنمي صرف جسماني
وجود دارد كه  ،شدهكه مدت مديدي است فراموش ،استانيب يهيك عقيد«
حالي و درعين كند تا به شيء برسدساطع مي »پرتويي«كننده ادراك گويد چشمِمي

عنوان يكي ديگر از كه اين مفهوم ممكن است اين روزها به خاطر بسياري فقط به
برنده نتشار درونكردني نيست كه اتصور مسألهخطور كند، آيا اين  »موهومات بدوي«
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برنده، انتشاري از جانب جسم به مدرك واقعاً نيازمند آن است كه توسط روندي بيرون

 »پرتويي«جانب ديگر حركت كند كامل شود؟ و اگر علم ردّي از چنين كه به
هاي تواند به خاطر اين واقعيت باشد كه روشبرنده پيدا نكرده است، آيا اين نميبيرون

 ،باشد »مادي«برنده آن روند نامناسب است؟ بنابراين اگر انتشار درون آن براي رديابي
  .)25همان، ص: (» باشد؟ »روحاني«از يك نوع  برندهآيا ممكن نيست كه بيرون

 در موضوع ،گويندعلم و افسانه: آنچه هرگز به ما نمي ،اسميت در كتاب ديگر خود
ه اده شدگيبسون بنانه يكه با نظريهكند شناسي دفاع مياز مكتبي از روان ادراك بصري

صورت به كه اطالعات رااست شده  در آن سيستم ادراكي طوري طراحي ،(رويكرد محيطي)
مالً ، ما عكند. مطابق نظر گيبسونرسد برداشت مياز نور محصوري كه به آن مي، منفعالنه

 ر بهور محصومحيطي كه اطالعات ساختاري آن را تابش ن ؛كنيمخود محيط را ادراك مي
د رويكر(ها احساس است هايي كه مبناي آندر نظريه ،رساند. در مقابلسيستم ادراكي مي

 درنهايت، كندشناختي و پردازشي)، آنچه احساس پس از تأثيرپذيري از خارج مشخص مي
ت. بلكه حالتي از گيرنده است كه كامالً چيز ديگري اس ،يك واقعيت خارجي نيست

آنچه  ه رويكه در آن مغز عمليات فعاالن ،نهايي پردازش سيستم ادراكي يدرنهايت، نتيجه
تگاه گر ايسعالم خارج باشد. ابازنمايي  اي ازتواند گونهدهد، ميدريافت كرده انجام مي

اش اين يجهواقعاً بيروني است، نت ،ورزدطور كه گيبسون اصرار ميآن ،نهايي ادراك بصري
ا رراه  ند. بنابراين گيبسوناها احساس است نادرستناي آنهايي كه مبشود كه تئوريمي

 ).85- 80، صص: 14( گرايانه از ادراك بصري بازكرده استاي واقعبراي نظريه
 

 جهان خارج و ادراك بصريخصوص بررسي نظر اسميت در . 5
ها نآوجود جهان خارج و علم به آن بر  يبارهكه نظر وي در ،مباني فلسفي اسميت

  قرار است: اين از ،استمبتني 
  نفس مجرد از ماده است. -الف
  مجرد و غير مجرد علم پيدا كند. تواند به امرنفس مجرد مي -ب

ه لم بعوارد بررسي نظر وي در خصوص وجود جهان خارج و  ،با فرض پذيرش اين مباني
  شويم.آن مي
هاي ثابت و بازگشترسد دليل اسميت براي اثبات وجود جهان خارج با نظر ميبه. 1

هاي ثابت و مشروط را نيز زيرا همين بازگشت ،نيست ايكنندهقانع مشروط حس دليل
اگر صوري  ،صورت خارجي پذيرفت. براي مثالليستي و ذهني و نه بهآهصورت ايدتوان بهمي

توان حال ميدرعين ،نداكه همگي ذهنياين با ،را كه در ذهن انسان است در نظر بگيريم
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ها را در ذهن حاضر نمود. تمام اشياء ها بازگشت و آننظم و ترتيبي منطقي به آن با همواره

نظر ها در نظر گرفت. بنابراين بهتوان به همين شكل درون نفوس و متحد با آنرا نيز مي
 ياثبات جهان خارج مستقل از نفوس برآيد. نكته يرسد اسميت نتوانسته از عهدهمي

بودن همان « ،كه در آن ،جود دارد اين است كه قانون بركليجا ومهمي كه در اين
تواند باشد كه اگر براي مثال براي نفس من مدركاتي به اين معنا نمي ،است »شدنادراك

توان زيرا مي ،مطلقاً چيز ديگري وجود ندارد ،حال خارج از اين مدركاتدرعين ،وجود دارد
ا خبر از مدركاتي غير از مدركات من هحال نفوس ديگري را درك كرد كه آندرعين

رسد اين است كه اگرچه مدركاتي نظر ميناپذير بهدهند. اما آنچه در قانون بركلي خدشهمي
ند نه امري خارج و مستقل اها مدرك نفوسآن يباز همه ،خارج از مدركات من وجود دارند

 از آن نفوس.

ين چن و ميان هيالس و فيلونوسگوسه گفتباره در كتاب بركلي نظر خود را دراين
  كند:گزارش مي

ت تواني تصور كني ممكن اسوقت نميرفتي، آنهيالس: فرض كنيم تو از ميان مي«
  اند بتوانند هنوز موجود باشند؟ادراكچيزهايي كه توسط حس قابل

گويم وقت بايد در ذهن ديگري باشند. وقتي من ميتوانم؛ ولي آنفيلونوس: چرا مي
يست، نتوانند بيرون از ذهن موجود باشند، منظورم خصوص ذهن من ابل حس نمياشياء ق

  .)91، ص: 9(» هاست...ذهن يبلكه منظور همه
ا شاهد اء رليستي بركلي نيز كامالً مشروطيت ثابت اشيآهتوان در مدل ايدبنابراين مي

و  ه شودنظر گرفتچه ذهن خداوند در  ،كندكه راسل بيان ميچنانآن ،بود. در مدل بركلي
 ماده، رخالفولي فقط ب ،دارند ها، باز اشياء بقا و استقالل الزم از ما راچه مجموع ذهن
  گذرد ندارند:آنچه در نفوس مي طبيعتي متفاوت از

شويم يا مي از اتاق خارج بايد وقتي دهد،چيزي كه به وجود خود ادامه مي پذيرداو مي«
لي ما دلي ناميم واقعاً بهميز مي آنچه را ديدنِ ه باشد وبنديم وجود داشتا ميچشمانمان ر

كر . ولي او فماندم باقي ميبينيامري حتي وقتي ما آن را نميكه اينبراي باور به بدهد 
اشد و ببينيم داشته آنچه ما مي تواند از اساس، طبيعتي متفاوت ازكند كه اين چيز نميمي
ه بين او نابراب، اگرچه بايد مستقل از ديدن ما باشد. تواند مستقل از ديدن همگان باشدنمي
نين چگيرد. باي در ذهن خدا در نظر ايده يمنزلههدايت شد كه ميز واقعي را به مسألهاين 
-  شداخت بابل شنكه چيزي كامالً غيرقابدون اين ،اي بقا و استقالل الزم از ما را داردايده
 توانيم بهبه اين معنا كه ما فقط مي -ن استطور كه در غير اين صورت، ماده چنيآن

  توانيم مستقيماً و بدون واسطه از آن آگاه باشيم.وجودش پي ببريم و نمي



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  100
ه كفتند را در نظر گر مسألهطور برخي ديگر از فالسفه از زمان بركلي، همچنين اين

) حسي تاگرچه ميز براي وجودش به ديدن من وابسته نيست، وابسته به ديدن (يا درياف
 ،12» (هاي عالم است، نه لزوماً ذهن خدا بلكه بيشتر، تمام مجموع ذهن»ديگري«ذهن 
  .)21-20:صص
آن  زا نقد اسميت به ثنويت دكارتي نيز كه در آن اساس وجود عالم خارج و پس. 2

گر از اراكه چ ،گيرد نقد درستي استترديد قرار مي ادعاي تطابق علم با معلوم خارجي مورد
نيز  توان ادعاي وجود امر خارجي رانمي ،نفس به معلوم خارجي دسترسي ندارداساس 

ن بتوا كه ادعاي تطابق صورت ذهني با صورت عيني راچه رسد به اين ،دغدغه پذيرفتبي
  پذيرفت.

لوم ا معكه همان احاطه و اتحاد نفس ب ،اگر نظر اسميت را در مورد ادراك بصري .3
وم ين معلعبايد همواره  ،دهيم، خواهيم ديد كه از منظر ويخارجي است، مورد دقت قرار 

ا بارجي كه در مورد اجسام خدرحالي ،خارجي با عين ابعاد ثابت خود به چنگ نفوس آيد
علم  كه اگر نفس برايشود. توضيح اينها ابعادشان نيز مختلف ميشدن به آندور و نزديك

 ياين احاطه ،كندحضوري به آن پيدا مي يشود و احاطهبه شيء جسماني با آن متحد مي
ك يلم به اي عاگر نفس بر ،حضوري و اتحاد نبايد مورد تغيير و تحول قرار گيرد. براي مثال

ه در ادي كهمواره بايد آن ميز جسماني را با همان ابع ،شودميز جسماني با آن متحد مي
شدن به با دور و نزديككه چنين نيست و درحالي ،فضا با آن متحد شده است ادراك كند

ء د اشيااد خوكند و اگر (به فرض بعيد) فرض كنيم ابعابعاد آن ميز نيز تغيير مي ،آن ميز
كسان ايد يبكند، اين تغيير براي چند نفس ها تغيير ميشدن به آنبيروني با دور و نزديك

بيند و يشدن، يك شيء را بزرگ مكه چنين نيست (مثالً نفسي با نزديكدرحالي ،باشد
 چنين اگر نفس دربيند). همشدن از آن كوچك مينفسي ديگر همان شيء را با دور

اصطالح سيستم تواند اشتباهات بصري داشته باشد و بهادراك شيء خارجي مي يمسأله
 توان قائلچطور مي ،نفساني خالص نيست كند و ادراكْادراك مادي در نفس مشاركت مي

 ياحاطه تم پيوند خورده است و طبعاً جسماني شده است بتواندنفسي كه با اين سيسشد 
 حضوري به شيء مادي خارجي پيدا كند؟

خالي  اك آنچگونگي اتحاد امري مجرد با شيئي زماني و مكاني و ادر يمسألهالبته باز 
  فرض پذيرفته شد.پيش يمنزلهاز تأمل نيست، اگرچه اين مطلب به

مكتب گيبسون بايد گفت كه گرچه نظر گيبسون مخالف در خصوص دفاع اسميت از . 4
تر را ارائه مغز در پردازش اطالعات است و رويكردي منفعالنه و عيني يرويكرد فعاالنه

دستگاه ادراكي او همچنان مشخصات يك سيستم ادراكي مادي را در دريافت  ،كندمي
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تحريك و جواب اشتباه  ينظريه ،به نظر من«گويد: اطالعات دارا است. وي خود چنين مي

شك، تأثير آن رو به كاهش است، ولي كنم. بيخاطر آن رفتارگرايي را رد نمياست، ولي به
  ).i، ص:11» (گرايي بدتر استسوي نفسپسرفت به

 هودياگر هم بخواهيم طبق نظام فكري اسميت نفسي را كه در امر ادراك، آني و ش
د شده ط متحثالً بگوييم با نور محصور رسيده از محيجا وارد كنيم و مكند در اينعمل مي

 ،اشدوچك بكهمان نور محصور  ياندازهكند، باز اين ادراك حضوري بايد بهو آن را درك مي
قد ن طور نيست. همچنين نظرات مكتب گيبسون بارها موردكه مدرَك بصري ايندرحالي

  ز حوصله اين مقال است.ها خارج اكه ذكر آن ،قرارگرفته است
  

  بصري ادراك و خارج جهان خصوص در مالصدرا نظر .6
 ني،جسما صورت وجود ضرورت براي داليلي يارائه از پس ،اسفار كتاب در مالصدرا

 شمرد:مي الزم را آن حس كه داندمي امري را ممتد جوهر وجود

 امور ققتح بر داللت يعقل داللت به حكمي قوانين از هااين غير و وجوه اين پس ...«
 ممتدي جوهر كه كندمي ايجاب حس كهاين از نظرصرف دارند، وجود در جوهري ممتد
  .)3 ص: ،5 ج: ،3( »است محسوس هايكيفيت حامل كه باشد هانهايت و سطوح ميان

 كه محسوسي كيفيات و ممتد جوهر اين ،خود يفلسفه در وي كه است واضح البته
 جسماني) خارج (جهان آن به مربوط علم و نفس از خارج صورتبه را هاستآن حامل

 مالصدرا آن در كه است موردي شد نقل اسفار از كه موردي همچنين است. پذيرفته
 سياريب برخالف ؛است دانسته ممكن نيز را مادي محسوس صورتبه علم ناآگاه) يا (آگاه

  پذيرد.مي را مجرد امور به علم تعلق فقط كه موارد از
 كتب از مختلف مواضع در كه ،سهروردي بارأي اسميت رأي ،نيز ابصار باب رد

 امري را نفس ،خود آثار در سهروردي دارد. هماهنگي است، شده مخالفت آن با مالصدرا
 به خود حضوري توجه با ،مادي عالم از چشم تأثيرپذيري از پس كه است دانسته مجرد
  گردد.مي ققمح برايش ابصار مادي عالم در موجود شيء
 يرابطه به نيازي و نداشته جسماني يضميمه مشاهده و ابصار ،سهروردي نزد«
 آن از ترعام و تفكر از پيش مشاهده و ابصار ،او نظر به نيست. مبصَر و مبصِر ميان مادي
 استقراء و قياس ساختار نيز و فصول و اجناس مانند ذاتي صفات شمارش رواين از است.

 نظربه... دهد.مي رخ اشراق »لحظه« و »آن« در مشاهده اما ،است زمان نيازمند
 كند.مي فراهم را نفس حضوري علم يزمينه نوراني شيء با چشم رويارويي ،سهروردي
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 آنْ حقيقت و دارد نام رؤيت مستنير و روشن موجودي با مواجهه هنگام نفس ياحاطه
  .)354 -  353 :صص ،7( »است موجود به حضوري توجه و نفس اشراق
 رد را نور خروج اصحاب ينظريه و انطباع اصحاب ينظريه كهاين از پس سهروردي«
 و كرده پيشنهاد را خويش مخصوص ينظريه ،آوردمي شماربه باطل ،رؤيت كيفيت باب
 چشم زا نوري كه است آن نه رؤيت گويد:مي وي دهد.مي قرار تأكيد و تأييد مورد را آن

 اين به رؤيت بلكه گردد، منطبع چشم در چيزي صورت كه است ناي نه و شود خارج
 و مقابل مستنير و روشن خارجي موجود يك با انسان چون كه يابدمي انجام طريق
 نفس ياحاطه و يابدمي احاطه خارجي موجود آن به وي يناطقه نفس ،گرددمي روروبه

 حقيقت ،ترتيباينبه ساند.رمي ظهور يمنصه به را رؤيت خارجي موجود آن به ناطقه
 چيز خارجي موجود يك به آن حضوري توجه و ناطقه نفس اشراق و احاطه جز رؤيت

  .)359 ص: ،1( »نيست ديگري
  گويد:مي چنين ،االشراق حكمت خود، كتاب در اشراق شيخ

ز اها در قسمتي آنطور انطباع و دانستي كه انطباع صور در چشم ممتنع است و همين«
نور  بصارابيننده در  ،... و ابصار اگرچه مقابله با بصر در آن شرط استنع استمغز ممت

زي بسا چيزيرا چه ،بينداشيائي را نمي ،اسپهبد است و همانا قبل از جدا شدن از جسم
 ن شاغلدارد و ايشود كه آن را از ديدن آنچه شأنش ديدن آن است بازميعارض شيء مي

 ،صريحي را يمشاهده ،تحقيق اصحاب عروج براي نفسبهو  كندمانند يك حجاب عمل مي
 شان دراند و ايدر حالت جدايي شديد از بدن تجربه كرده ،بصر است يتر از مشاهدهكه تمام

واي از ق كنند نقوشي كه در بعضياند كه آنچه از امور مشاهده ميآن هنگام يقين داشته
ل ثل خيابر م و نور اسپهبدماند. ...باقي ميي با نور مدبر بصر يبدني باشد نيست و مشاهده

 -  214ص: ص، 2، ج2(» كندنياز از صورت اشراق ميكند و بر ابصار بيو مانند آن اشراق مي
216(.  

 را ابصار يدرباره مغز و چشم در صور انطباع ينظريه ،سهروردي مانند مالصدرا
 ،سهروردي ينظريه به اشكال ندچ او نيست. موافق سهروردي با هم كامالً اما ،پذيردنمي
  است: دانسته وارد ،هست هم اسميت نظر به اشكال حقيقت در كه

ه بدراك كه ممكن نيست اآن اشكاالت اين است كه برهان قائم است بر اين يجمله از«
 طور كه ذكر آنهمان ،مگر بالعرض ،تعلق گيرد شودجسم مادي و صفاتي كه عارض آن مي

  گذشت.
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 ك خودپس اگر مدرَ ،كندكه فرد دوبين (احول) دو صورت را درك ميايناشكال ديگر 
ل به و قو آيد كه احول آنچه را در خارج وجود ندارد درك كندالزم مي ،امر خارجي باشد

  د.كه يكي از آن دو در خارج و ديگري در خيال يا عالم مثال است وجهي نداراين
أي رين بنابرا ،رت واحد خارجي نگاه كنندصوكه چون جماعت زيادي بهاشكال ديگر اين

ول آيد كه آن صورت واحد خارجي مدرك تمام آن نفوس باشد و ادراك جز حصالزم مي
 براي حصول شيء براي امري بايد خصوصيت و صورت شيء براي مدرك نيست و ناچار

 لي حاصعليتي در آن امر باشد و علت بالذات فاعل و غايت و صورت و ماده است و چيز
فس نپس اگر آن صورت براي  ،اشبالذات نيست مگر براي چيزي از علل و اسباب ذاتي

 ولي ،نفس يكي از علل ذاتي براي وجود آن صورت براي نفس است ،حاصل و موجود گردد
هم  نمعلوم است و فاعل آ مسألهنفس ماده و صورت براي آن صورت مدرك نيست و اين 

راي بچون  ،آيد و غايت هم نيستص واحد الزم مينيست و اال تكثر علل فاعل براي شخ
  شيء واحد چندين غايت وجود ندارد.

 يواسطهنوري در خصوص نفسي كه به ياضافه كه ناميدن اين اضافه بهاشكال ديگر اين
اي كه ميان اجسام چون اضافه ،وجهي ندارد شودبدن به امر جسماني داراي وضع اضافه مي

ند مان ،وضعي است نه غير آن يآنچه در اجسام است تنها اضافه اجسام يا يواسطهيا به
فاتي ع اضااين نسب و اوضا يمحاذات و مجاورت و تماس و تداخل و تباين و غير آن و همه

آن  زيرا، چون ثابت شد كه نسبت وضعي از موانع ادراك است ،مادي و ظلماني هستند
اما  واست  صورت از وضع و مقدار مادي نسبت از لوازم ماديت است و مدار ادراك بر تجرد

اعل چون وجود عين ظهور است و ف ،عالقه و نسبت نوري ميان شيء و علت وجودش است
بسا چه وشيء و امكان آن است  يو غايت مبدأ وجود شيء است و ماده و موضوع مبدأ قوه

نچه آكه كنند پس ثابت شد مبدأ عدم و خفاي آن است، چون ضد آن شيء را هم قبول مي
ات ذ اشراقي گفته شود نسبتي است كه ميان فاعل صورت و يشايسته است به آن اضافه

ايض ورت فصدر ابصار ميان نفس و  ،بر آنچه تقرير كرديمآن است و اين نسبت است كه بنا
  .)183 - 182، ص: 8، ج3( »شوداز آن بر ذاتش محقق مي

وردي سهر كه در كالم ،صور خيالي را اشراقي نفس به ياضافه صرفاًبنابراين مالصدرا 
پذيرد و اشراقي نفس به شيء جسماني خارجي را نمي يولي اضافه ،پذيردمي ،نيز بود

ون شود و محال است نفس بدمعتقد است آنچه در مواد خارجي است مدرك بالذات نمي
 ر بابدگويد نظر صحيح اشراقي با امور ذي وضع خارجي پيدا كند. او مي يوضع، اضافه

  همان است كه خداوند به وي الهام كرده است. ،ابصار
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ين است احق  ،طور كه خداوند به الهام براي ما افاده كرده استآن ،در مورد ابصار ...«

ود، خكه از نفس پس از حصول اين شرايط مخصوص به اذن خداوند صور معلقي قائم به 
از  غفلت گيرد و مردم درنشئت مي حاضر نزد خود و متمثل در عالم خود نه در اين عالم

ها نبه آ كنند كه اين صور فرورفته در مواد هستند كه ادراكاين امر هستند و گمان مي
 يهاضاف گيرد و آنچه ما در كيفيت ابصار نتيجه گرفتيم شايسته است كه آن راتعلق مي

 نيز است و اليه مانند مضاف بالذات موجود به وجود نوريچون مضاف ،اشراقي بناميم
  صور ادراكي در عالمي ديگر موجودند. يدانستي كه همه

ده خيال و حس باطن خود مشاه يكند و به قوهآنچه انسان ادراك مي ي... و همه
وجود ت و مدماغ باشد نيس اي كه حالّ در تجويفكند حالّ در جرم دماغ نيست و در قوهمي

 ،اندردهكطور كه اتباع اشراقيون گمان نآ ،در اجرام افالك و در عالمي منفصل از نفس
» ...ه فاعلبفعل  بلكه مانند قيام ،بلكه قائم به نفس است نه مانند قيام حالّ به محل ،نيست

  .)87 - 86: ص، ص4، ج4(
  

  بصري جهان خارج و ادراك يبارهبررسي نظر مالصدرا در. 7
ي ها مبتنبه آن بر آنجهان خارج و علم  خصوصكه نظر وي در  ،مباني فلسفي مالصدرا

  قرار است: اين از ،است
  نفس مجرد از ماده است. )الف
ود عنصري مثالي كه مجرد از ماده است ولي داراي بعد و كيفيت مخصوص به خ )ب
  موجود است. است
 به امر نفس ولي در مورد علم ،گيردنزد مالصدرا مطمئناً علم به امر مجرد تعلق مي )ج
پس «ست: وي منكر آن ا ،تفاوت ارائه كرده است. در برخي مواردمجرد، وي دو نظر مغير
 صورت صورتي غير ازمگر به ،كس علم به چيزي از جسم و اعراض الحق بر آن نداردهيچ

  .)298، ص: 3، ج3(» كه در خارج است...وضعي مادي آن
نيز  ااني رزيرا امور جسم ،وي علم نفس به امر مادي را پذيرفته استضع، در برخي موا

لم و عطور كه صورت جرمي نزد ما يكي از مراتب همان... « داند:واجد علم حضوري مي
ي شدن با اعدام و ظلمات مقتضصورتي كه مجرد از مخلوط ولي فقط به ،ادراك است

  .)340 ، ص:6(همان، ج» گويندعلم مي ها استها و غفلتجهالت
  كند:نين گزارش ميچ بارهعبدالرسول عبوديت نظر مالصدرا را در اين



...علم  يولفگنگ اسميت و مالصدرا درباره يانتقادي آرا يقايسهم  105
علم  ود وخلهين در مورد علم حضوري امور جسماني به خود و فاعل أبنابراين صدرالمت«

 و نظردكالم در مورد علم حضوري در ماديات، حضوري مجردات به امور جسماني و در يك
  .)42 ص: ،2، ج5(» متفاوت دارد: در مواردي منكر آن است و در مواردي به آن قائل است

اء اشي جهان خارج و ادراك يبارهوارد بررسي نظر وي در ،ض پذيرش اين مبانيبا فر
  شويم.خارجي مي

جا جهان خارج جسماني لحاظ شده است)، جهان خارج (كه در اين خصوصدر . 1
داليلي  يمالصدرا پس از ارائه ،در خصوص جوهر ممتد جسماني ،طور كه گذشتهمان

ت اثبا دارد كه حس ضرورتاً وجود چنين جوهري را براي ضرورت وجود اين جوهر، عقيده
د لزوم وجو ،كند، جوهري كه حامل كيفيات محسوس نيز هست. بنابراين ازنظر ويمي

نگ و رمانند .) و ثانويه (..و حركت وموجود جسماني داراي كيفيات اوليه (مانند امتداد 
باني است. اگر طبق م شدنياثبات ،ضرورت حسيضرورت عقلي و هم به...) هم بهزبري و

 ،نه در آكلحاظ كنيم فرضي را يشپبايد  ،ها را از وي بپذيريمبخواهيم اين استدالل ،وي
اين صور  يهمه ،صورت، در غير اينگيردمجرد تعلق ميمجرد و هم به غير علم هم به

شف ا كي رجوهر زيرا وي ابتدا وجود چنين ،ادراكي را بايد امري مثالي بدانيم و نه جسماني
ر كه حداقل باز د ،معناي علم به امري جسماني استكند و كشف چنين وجودي بهمي

رچه اگ ،كندعود مي ،ديدن ابعاد جسماني، اشكاالتي كه به اسميت و شيخ وارد بود خصوص
ات ي اثبهاي وي اگر براممكن است در مورد حواس ديگر چنين نباشد. بنابراين استدالل

 موجود علم به اين جوهر ،زيرا از پيش ،است، امري اضافي استاصل وجود چنين جوهري 
 و نفياًتوان ينم ،كه اگر از اساس علم به وجود چنين جوهري تعلق نگيرداست، مضافاً بر اين
ين جود چنورورت ها براي اثبات ضآن اقامه كرد. اما اگر استدالل يبارهاثباتاً استداللي در

ه توان بشان وجود دارد. البته باز مياحتمال صدق ،يجوهري است، در دستگاه فلسفي و
كرد  فرض فلسفي جهان خارج بودن امور جسماني در دستگاه فلسفي مالصدرا اشكالپيش

 يحيطه توان ادعا كرد كه درمي فقطجا صحبت از حس كرده است بنابراين كه وي در اين
ه ل اگرچنتيجه به اين شك رمحسوسات نفس، چنين جوهري وجود دارد و نه خارج از آن. د

ين اوجود يا ضرورت وجود جوهر جسماني ممكن است اثبات شود، خارج و مستقل بودن 
ين د چنوجو ،صدرايي يحال در فلسفهشود. ولي باز بااينجوهر نسبت به نفوس اثبات نمي

 صورت مستقل از نفوس لحاظ شده است.جوهري و عالم مربوط به آن به

فرض او را ادراك اشياء خارجي، اگر اين پيش خصوصمالصدرا در نظر ي  ِبارهدر. 2
لحاظ كنيم كه علم به اشياء محسوس فقط توسط صورت انشائي خيالي (كه مجرد از ماده 

 فقطرو كه نفس آن گيرد، ازاست و حس تنها نقش اعدادي براي آن دارد) صورت مي
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ي كه در ثنويت دكارتي براي صورت انشائي خيالي خود دسترسي دارد، همان اشكاالتبه

شود. همچنين جا نيز مطرح ميدر اين عبور از صورت خيالي و اثبات عالم خارج مطرح است
رو كه در آن صورت مثالي انشائي از ،شود كه در نظر ويمعلوم مي ،با دقت در نظر مالصدرا

كه در اين  ،دبايد غير از صورت مثالي جسم خارجي باش ،آن صحبت از انشاء است نه اتحاد
حالت واقعاً  گردد. بنابراين نفس در اينبا صورت مثالي خود مرتبط مي فقطنفس  ،حالت
گردد و بازگشت اين فرض به همان گاه با جسم خارجي و صورت مثالي آن مرتبط نميهيچ

گاه به عينيت خارجي مثالي و ثنويت ميان ذهن و عين خواهد بود و نفس نبايد هيچ
ادراك بصري، تشخيص واقعي فاصله و عين ابعاد  خصوصنائل شود و لذا در جسماني اشياء 

ها را بايد امري حصولي و صورت حضوري براي نفس ناممكن بوده و تشخيص آناشياء به
شدن به اشياء موجب باز دور و نزديك ،حساب آورد. در اين فرضتجربي براي نفس به

شدن را بايد معلول اين امر كوچك و بزرگكوچكي و بزرگي صورت انشايي خواهد شد. اين 
بودن نور و علت اعدادي ند.ادانست كه نور و جهاز عصبي علت معد براي انشاء صورت مثالي

اي چون خود ابعاد نيز بايد لحاظ شود. سيستم ادراكي براي نفس از جهت كيفيات اوليه
ول ؤمس ،در مغز 3پوسهاي فيزيولوژيكي نشان داده است كه هيپوكامآزمايش ،براي مثال

 اي مادي در مغز داردادراك جايگاه اشياء است و در حقيقت ادراك عمق و محيط نيز ريشه
گرچه نفس براي ادراك با امر مادي  ،بنابراين در مدل صدرايي .)257-255، صص: 10(

براي انشاء صورت مثالي نيازي بسيار پيوسته و نزديك با امر مادي دارد.  ،شودمتحد نمي
اي با لبته چگونگي اين اعداد و پيوستگي و قائل شدن به عالمي مثالي كه چنين نزديكيا

  تأمل است. يشايسته باز عالمي مستقل و جداست ،حالماده دارد ولي درعين
فرض او را لحاظ ادراك اشياء خارجي، اگر اين پيش خصوصنظر مالصدرا دري بارهدر. 3

تواند به گيرد و هم علم ميالي مجرد از ماده تعلق ميصورت انشائي خيكنيم كه هم علم به
كه علم فقط به امر مجرد تعلق  ،شيخ اشراق يمجرد تعلق گيرد، اشكال او بر نظريهغير امر
گردد. شيخ اشراق مرتفع مي يگردد. سه اشكال ديگر او نيز بر نظريهگيرد، مرتفع ميمي

ها را در عالم جسماني و صورت ديگر صورتتوان فرض نمود كه فرد دوبين يكي از زيرا مي
گر بر يك توارد چندين فاعل مشاهده يبارهكند. همچنين دررا در عالم مثال درك مي

معناي عليت اشراقي) با اجسام نوري (بهي هتواند اضافكه نفس نميصورت خارجي و اين
 يمعناي اضافهمنحصراً بهاشراقيه لزوماً و  ياضافه... «: توان چنين گفت كهداشته باشد مي

به معناي التفات اشراقيه نيز داريم كه  يتسلطيه نيست، بلكه نوع ديگري از اضافه ياشراقيه
 يگونه عليتي از ناحيهبر مبصر مادي خارجي است و در اين نوع، هيچ و پرتوافكني نفس

ي ادراك عالم نسبت به معلوم خارجي در بين نيست و تنها در ميان نبودن حجاب برا
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با اين توضيح روشن نيز نام دارد. ... »مشاهده«اشراقيه،  يكند. اين نوع اضافهكفايت مي

 ياشراقيه ياضافه اي كه شيخ اشراق در تعريف گنجاندهشود كه مراد از اضافهمي
جا نيز مانند علم بنابراين در اين .)306 ، ص:2، ج8(» باشدتسلطيه يا همان مشاهده ميغير

صورت كه در آن عليتي در كار نيست، صحبت از عليت نفوس نسبت به ،خود نفس به
بلكه  ،مدرك خارجي نيست تا محذور توارد چند علت فاعلي بر يك معلول واحد پيش آيد

توان تصور نمود كه چندين نفس با يك شيء خارجي سخن از اتحاد است. درنتيجه مي فقط
شيخ اشراق و  يكاالت و تأمالتي كه به نظريهفرض اشمتحد شوند. البته باز در اين پيش

جا نيز مطرح اتحاد نفس با شيء خارجي مطرح بود و ذكر آن گذشت در اين باباسميت در 
 است.

  حل اثبات جهان خارج و لزوم ثنويت ميان ذهن و عينراه. 8
ي سمانديديم كه چه تعلق علم به امر مادي را بپذيريم و صورت محسوس و يا شيء ج

ي ت مثالء صورتعلق آن بدانيم و چه تعلق علم به امر مادي را نپذيريم و علم را انشارا م
مواره هاين موارد  يبدانيم و چه از اساس نفس را و علم آن را مادي بدانيم، چون در همه

توان از فاعل شناسا فقط به مدركات خود دسترسي دارد و نه به چيزي فراتر از آن نمي
نيم كچيزي خارج از اين مجموعه اظهارنظر كرد. اما اگر ثابت  وجود ياساس درباره

المي اند و براي رفع اين تناقض بايد عخود داراي تناقضخوديهاي ذكرشده بهمجموعه
  .شوديمعالم مستقل از نفوس و مدركات آن ثابت  مستقل از اين مجموعه در نظر گرفت،

ض كنيم كه با نبود نفوس، آن اگر مدركات نفوس را فقط درون نفوس بدانيم و فر
ها هستند. حال اگر ايم كه نفوس فاعل آنبنابراين قبول كرده ،روندمدركات نيز از ميان مي

نفس و يا چند نفس ديگر قرار گيرد (كه نفس، مدرك يكنفس و يا يكي از مدركات يكيك
كه  ،آيده وجود ميتوارد چند علت فاعلي بر يك معلول ب ،افتد)چنين حالتي ناچار اتفاق مي

ليستي يك ميز را دو نفس بخواهند آهاگر در مدل ايد ،چنين چيزي محال است. براي مثال
شدن است و آن ميز مدرك هر دو نفس ادراك كنند، چون بودن آن ميز وابسته به ادراك

كه  ،است، هر دو نفس بايد نسبت به آن ميز علت فاعلي باشند و آن را به وجود آورده باشند
چنين چيزي محال است، ولي اگر بودن ميز وابسته به اين دو نفس نباشد و خود موجود 

اي از تأثيرپذيري از آن ميز، آن را ادراك كنند. توانند با گونهاين دو نفس هر دو مي ،باشد
انواع ادراكات مشترك ازجمله در خود ادراك نفوس از يكديگر جاري  ياين مثال در همه
هاي رئاليستي ليستي از جهان محال است و بايد مدلآهگونه مدل ايديناست. بنابراين ا

توان تصور نمود كه نفوس تأثيرپذير از مدركات خود باشند و ها ميزيرا در آن ،درست باشند
يك شيء خارجي مشترك ممكن خواهد بود و  يعلم درباره ،صورتها و در ايننه فاعل آن
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ن اگر فرض كنيم به هنگام نبود نفوس باز اشياء در همچني مستلزم تناقض نخواهد شد.

ها متحد باشند، ذهن خداوند موجود باشند و بنابراين نفوس فاعل اشياء نباشند ولي با آن
چه ابعاد اشياء در ذهن خدا ثابت بماند و چه ثابت نماند با دور و نزديك شدن چند نفس به 

براي آن چند نفس متفاوت شود و  نبايد ابعاد آن شيء ،واحد يلحظه يك شيء در يك
نفوس نسبت به آن شيء ثابت يا  يبراي هر نفس به ابعاد خاص خود ديده شود (زيرا همه

كه عمالً چنين نيست. بنابراين باز واسطه دارند)، درحاليمتغير مستقل، علم حضوري و بي
 ياز همه ليسمي كه در آن خارج وابسته به ذهن خداست (كه در آن چيزي بيرونآهايد

  ها ذهن خداست، وجود ندارد) نيز مدلي خطا خواهد بود.كه يكي از آن ،هاذهن
ر نقد طور كه دهمان ،يافتن به عالم خارجبه هنگام علم ،هاي رئاليستيهمچنين در مدل

 اين زيرا در ،توان نفس و عين را متحد در نظر گرفتاسميت و شيخ اشراق گذشت، نمي
 ،اشياء دن بهكه با دور و نزديك شدرحالي ،ير در ابعاد اشياء باشيمصورت نبايد شاهد تغي

ني با ء بيرواشيا كند. و اگر (به فرض بعيد) فرض كنيم ابعاد خودها همواره تغيير ميابعاد آن
 ،دن باشكند، اين تغيير براي چند نفس بايد يكساها تغيير ميدور و نزديك شدن به آن

بيند و نفسي  نفسي با نزديك شدن، يك شيء را بزرگ ميكه چنين نيست (مثالًدرحالي
ت كه توان نتيجه گرفبيند). بنابراين ميديگر همان شيء را با دور شدن از آن كوچك مي

  ت.اي از آن نيسادراك، ثنويت برقرار است و چاره يهمواره ميان ذهن و عين در قضيه
  

  گيرينتيجه. 9
 رد:گيري ذكر كعنوان نتيجها توان بت زير را مينكا ،با توجه به مباحثي كه طرح شد

 فس درهاي مشروط و ثابت نبازگشت يوسيلهاثبات عالم خارج از مدركات نفوس به. 1
يز نهاي ثابت و مشروط را توان همين بازگشتزيرا مي ،نيست فتنيكالم اسميت پذير

د لق گيررد تعم به امور مجچه عل ،ليستي در نظر گرفت. از منظر مالصدرا نيزآهصورت ايدبه
يرد و علق گتپذير نباشد و چه علم به امور مادي نيز و دسترسي علمي به امري مادي امكان

فوس نتوان درون اين امور را مي يباز همه ،به اين طريق اثبات جهان جسماني ممكن گردد
از  ستقلن مشده از وي به استداللي براي اثبات جهافرض كرد و بنابراين در كلمات نقل
ض ود فرهمواره اين جهان مستقل از نفوس موج ،او ينفوس برنخورديم، اگرچه در فلسفه

 شده است.

اي را صورت خيالي توان ادعا كرد كه نفسْتنها مي ،ادراك اشياء خارجي خصوصدر . 2
او انشاء شده است را به علم حضوري ادراك  يوسيلهكه براي خود او حاصل است و به

ند. ادعاي ادراك عالم خارج جسماني نيز او مغز و اعصاب علت معد براي اين انشاء كندمي
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و مستلزم نبوده  پذيراثباتاشراق  در كالم اسميت و شيخ اتحاد نفس با آن يوسيلهبه

 بنابراين نظر مالصدرا در اين باب صحيح است.. اشكاالتي است كه ذكر شد

ليسم، با آهكه در ايد جاثنويت ذهن و عين، ازآناثبات عالم خارج و لزوم  خصوصدر  .3
 امر، نفوس و نه ذهن خداوند، به هنگام علم مشترك نفوس به يك يدر نظر گرفتن همه

حال موند، آيد و با در نظر گرفتن ذهن خدامحال توارد علل فاعلي بر يك معلول الزم مي
توان آيد، ميند، الزم ميشوكه دور و نزديك مي ،ثبات ابعاد اشياء براي چندين ناظر

 ين درقائل به وجود جهان خارج شد. همچنين اگر ذهن و ع ،ليسم را نقض نمودهآهايد
اء عاد اشيآيد همواره ابيافتن به خارج، الزم ميشوند، به هنگام علمهاي رئاليستي متحد مدل

 يست وكه چنين ندرحالي ،شوند يكسان باشدبراي چندين ناظر كه دور و نزديك مي
 بنابراين همواره ثنويت ميان ذهن و عين بايد برقرار باشد.
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