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  مقدمه.1

نحوه حصول ادراكات سه گانه  ؛ك عقلي، يكي از سه ادراك اصلي انسان يعني ادراك حسي و خيالي استادرا

ادراكات اين ديدگاه حكمت متعاليه صدرا، در تبيين . براي انسان، از موضوعات مورد مناقشه فيلسوفان بوده است

  .يش از او متفاوت استفيلسوفان پ با ديدگاه رايج،

حواس ظاهري، ه هاي خارجي، از طريق دبراساس رويكرد پيش صدرايي، در برخورد انسان با واقعيات و پدي

تصاويري از آنها در ذهن او حاصل مي شود؛ اين تصاوير همان علم حسي است كه پايه همه ادراكات بشري است 

و با قطع شدن ارتباط حواس با خارج، تصاوير تشكيل مي دهد، پس از اين مرحله  و نخستين مرتبه ادراك را

در مرحله  .ه همراه با تصرف ذهن در آنها استكند علم خيالي مي گرد أگرفته شده در قوه خيال نگهداري و منش

     و خيالي به صورت كلي در   همان صورت هاي جزئي حسي، از سوي نفس  ميمعسوم، با اعمال تجريد و ت

  .مي آيد و آنها را به نحو كلي ادراك مي كند

 دات مجرد از ماده، از دور اما ديدگاه صدرا با اين رويكرد متفاوت است، صدرا ادراك عقلي را به مشاهده موجو

خيالي و  هحسي ب مي داند كه نه از طريق تجريد صورت هاي محسوس، بلكه به جهت گذر نفس از صورت هاي

  .از آن به صورت هاي عقلي و انتقال نفس از مرحله دنيوي به مرحله عقلي، صورت مي گيرد

استكمال نفس، : لفه هاي آن از جملهؤاصول و مدر اين مقاله، نظريه صدرا در نحوه ادراك عقلي، با توجه به 

  .تبيين و تشريح شده است... مراتب هستي، رابطه نفس با عقل فعال يا عقول عرضي، مشاهده و 

  تبيين مشاهده در ادراك عقلي.2

 أصدرا در توضيح ادراك عقلي ، به مشاهده حقيقت هاي مجرد از ماده، توسط نفس اشاره مي كند كه منش

صدرا بر اين باور  ما اين مشاهده چگونه حاصل مي شود؟ا. آنها شده، ادراك كلي را پديد مي آوردبه آگاهي نفس 

به تعبير . است كه ارتقا و تكامل نفس در گذر از محسوس به متخيل و از آن به معقول، سبب ادراك كلي است

وي در اين . دراك رخ خواهد دادبا گذر انسان از جهان ماده به جهان مثال و سپس به جهان عقل، اين ا ،ديگر

را به نحو كامل و روشن مشاهده  نمي تواند آنهارت هاي عقلي، نفس به علت تعالي و برتري صو " :باره مي گويد

كند و اين امر با حركت و گذر نفس از محسوس به متخيل و از آن به  مينمايد، لذا به نحو ضعيف آنها را رويت 
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همو ، ،  290- 289  ، 1، 1981مالصدرا، (".اده به جهان ديگر رخ مي دهدسوي معقول و گذشتن از جهان م

  )33، الف ، 1360

صدرا برخالف نظر مشهور ) 275، 4 ،1981همو،(.اين تبيين از ادراك عقلي، حاكي از تحول جوهري نفس است

مبني بر تحقق ادراك كلي به صورت تجريد صور ادراكي محسوس و انتزاع مفهوم كلي از آنها، معتقد  ،فيلسوفان

    نفس انساني،  ،اين نگرش درزيرا ) 289،  1،  همان.(است كه اين تصور از نحوه پيدايش كلي صحيح نيست

لي را طي كند و بدون تغيير از محسوس تا عق ،ي ثابت فرض مي شود كه مي تواند مراحل مختلف ادراكيپديده ا

مراحل متفاوتي از هستي را بپيمايد و از  ،صدرا، نفس براي ادراك كلي، بايد خود اعتقاد و تحول باشد، اما به

ادراكي محسوس همراه با  اه يابد، در اين صورت است كه صورمرحله جهان مادي به جهان مثالي و عقلي ر

تكامل، تعالي و انتقال نفس از عالم ماده به عالم مثال، مي توانند به صورت هاي خيالي تبديل شوند و چنانچه 

رت هاي ادراكي آن به ونفس به حركت خود در تعالي ذاتي اش ادامه دهد و از مرحله مثالي نيز گذر كند، ص

  .صورت هاي عقلي تبديل خواهند شد

صورت هاي عقلي از نظر صدرا تفاوت وجود دارد؛ در دو  أصورت هاي حسي و خيالي و منش أدر مورد منشالبته 

طريق  ازه اين صور است؛ پس از آنكه حواس انسان، صور ادراكي را دنپديدآور صورت نخست، نفس انساني

ند، حس مشترك مي سازد، اين صورت ها در حس مشترك جمع مي شو ز منتقل غاعصاب مرتبط به آن، به م

 مانند نمايشگري است كه صورت هاي حسي در آن ظاهر مي شوند، نفس با نگاه به اين نمايشگر، صورت هاي

نها، خود صورت هايي را مي آفريند كه مجرد از آموجود در صفحه آن را مي بيند و در همان لحظه، مطابق با 

د؛ در مورد صور خيالي نيز، همين فرايند تكرار ادراك صورت هاي حسي در اين مرتبه تحقق مي پذير .ماده اند

به اين معنا كه صور خيالي در واقع، همان صور حسي گرفته شده از محسوسات و اشياء مادي است كه  ؛مي شود

پس از قطع ارتباط حواس با آنها، در قوه خيال نگهداري مي شوند و نفس با توجه كردن به آن صورت ها، مشابه 

،   524  ،1363همو،(  اين دو نوع صورت را خود نفس ايجاد كرده است، ،بنابر اين. اع مي كندمثالي آنها را ابد

نسبت به آنها را ندارد؛ زيرا اين  عقلي، نفس، نقش پديدآورنده گي ياما در مورد ادراك ها)  287،   1، 1981

، موه(ي نسبت به آنها قرار داردد نفس هستند و نفس در مرتبه پايين تروادراكات، از نظر وجودي، باالتر از وج

به عبارت روشن تر، نفس معلول جهان عقلي است و معلول نمي تواند، برتر از علت خود بوده، بر ) 237،  1378

آن احاطه داشته باشد، چنانچه اين صور از ابداعات نفس باشند، بايد مرتبه نفس، باالتر از آنها باشد، در صورتي 
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آنها است، عالوه آنكه بر اساس معيارهاي حكمت متعاليه، وجود معلول، عين ربط  كه چنين نيست و نفس معلول

خر از علت است، بلكه در وجود خود نيز از استقاللي برخوردار ؤم ،و وابستگي به علت است، لذا نه تنها در مرتبه

ذا مي تواند علت ودي ذاتي اش، برخوردار از تجرد است، لجممكن است گفته شود، نفس به لحاظ هويت و .نيست

بي نياز از ماده است، اما  ادراكات عقلي باشد، در پاسخ بايد به اين نكته اشاره كرد كه هر چند نفس در ذات خود

. به جهت تعلق به بدن و تدبير آن، واجد تجرد كامل نيست، لذا در افعال خود نيازمند بدن و اعضاي مادي است

ن تري قرار دارد، اي تجرد كامل اند، در مرتبه پاييدات عقلي كه داررو، از نظر وجودي، نسبت به موجو از اين

بر اين نفس نمي تواند علت و موجد ادراكات عقلي باشد ولي روشن است كه نفس مي تواند با ارتقاء وجودي ابن

  )291،  1،  1981، همو .(در اثر حركت جوهري و حضور در عالم عقلي به مشاهده موجودات عقلي بپردازد

ته بايد توجه داشت كه پايين بودن رتبه نفس نسبت به جهان عقلي، منافاتي با تكامل جوهري نفس و ارتقاء الب

ور جسماني است كه همراه با مزيرا رتبه وجودي پايين نفس مربوط به تعلق او به بدن و ا ،به آن جهان را ندارد

اتب باالتر هستي صعود كند ، مي تواند به مرولي با رها كردن ماده و متعلقات آن ،حضور او در جهان مادي است

  )327،334، 1362حسن زاده،(

  ماهيت و ويژگي هاي مشاهده عقلي.3

چيست؟ و ويژگي هاي آن كدام است؟ در پاسخ به اين پرسش ها، صدرا در تبيين ماهيت  ماهيت ادراكات عقلي

به نظر وي، جهان . مشاهده عقلي به مراتب نفس انساني كه مطابق با مراتب جهان هستي است، اشاره مي كند

عالم ماده، : جهان هاي وجودي را پديد آورده، تشكيل شده است كه عبارتند از هستي از سه مرتبه وجودي كه 

در نفس وجود دارند كه  به ازاي هر يك از اين عوالم، مراتبي) 351،  1354مالصدرا، (عالم مثال و عالم عقل

نفس در ) 365،  3،  1981همو، .(وجود عقالني است طبيعي يا جسماني، وجود نفساني و  شامل مرتبه وجود

حله براي نفس حصول هر نوع ادراكي در اين مرمرتبه طبيعي، قوه محض است و هيچ گونه فعليتي ندارد، لذا 

زيرا ادراك به هر گونه اي كه باشد، نحوه ايي از فعليت نفس است؛ در مرتبه نفساني كه قواي  ناممكن است،

د؛ در نادراكات حسي و خيالي ا ، هماناين ادراك .، نفس برخوردار از ادراك مي گرددنفس به فعليت تبديل شده

راي ادراكات عقلي است كه ويژه اين مرتبه است و فعليت يافتن آن، منوط به حضور نفس وجود عقالني، نفس دا

براي نفس بنابر اين صورت هاي ادراكي نفس، مطابق و برابر با يكي از جهان هاي ممكن  .در اين مرتبه است
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   ح وجودي نفس، به عبارت ديگر، ميان صورت هاي ذهني و سط .نيز به ازاء مراتب هستي اند است كه خود آنها

مستلزم ) طبيعي، نفساني و عقلي(ك در هر سطحي از هستيود دارد، وجود نفس مدرِجرابطه ايي تنگاتنگ و

  )351، الف،  1360همو، .(صورت متناسب با همان سطح است

ل هر صورتي، تحقق نفس واين تناسب و سنخيت ميان صورت هاي ادراكي و نفس، سبب مي شود كه براي حص

متناسب با آن صورت فعليت يابد و نفس در جهان متناسب با آن صورت، حضور داشته باشد، به همين به وجود 

 ور همان مرتبه خواهد بود و براي ادراك صور مراتب ديگر،صبه ادراك  ت، نفس در هر مرتبه اي، تنها قادرجه

  )241،  1378، همو (حضور در آن مراتب الزامي است

    و مظهري در نفس براي ظهور آنها مشخص  هر يك از نشاه هاي وجودي، محلاي به عبارت ديگر، صدرا بر

محل ظهور ) 134، ، ب 1360همو، (تقاد وي، نفس انساني كه جامع همه حقائق هستي استعبه ا .مي سازد

 :ود داردجمراتب آن نيز مي باشد، لذا مطابق با سه جهان حسي، مثالي و عقلي، مظاهري در انسان براي آنها و

  )351،  1354، همو .(مظاهر جهان هاي سه گانه در نفس انسان اند ظاهري، حواس باطني و قوه عاقله، حواس

صدرا ظهور موجودات عقلي براي نفس و مظهر بودن نفس نسبت به آنها را به مظهر بودن آينه نسبت به اشياء 

ت است، به اين معنا كه در آينه، تنها د عيني آنها متفاوونمايش تصوير اشياء در آينه، با وج .تشبيه مي كند

نه واقعيت هاي خارجي آنها، به همين سبب، مي توان گفت آينه مظهر و محلي براي  ،تصاوير اشياء حضور دارند

و اين همان رابطه ظاهر با مظهر يا مجلي با متجلي  تجلي و ظهور اشيائي است كه در مقابل آن قرار مي گيرند

ي كه در آينه وجود دارند، در آن حضور پيدا كرده اند و حضور به اين معنا، همان بنابر اين صورت هاي. است

نفس مظهر و  .فس با موجودات عقلي نيز چنين استظهور در آينه است، به همين ترتيب در مورد رابطه ن

ظهور اين  با) 75،  1385، همو (نفس ظهور مي يابند مجالئي براي موجودات عقلي است، به اين معنا كه آنها در

صورت ها در نفس، نفس به نحو علم حضوري به آنها عالم مي گردد و آنها را مشاهده مي كند، اما اين مشاهده از 

موجودات نوراني مثالي، نيازمند تجرد كامل نفس از  هدهك؟ صدرا بر اين باور است كه مشادور است يا نزدي

وقتي كه اين تجرد، حاصل نشود، ادراك كامل صور و تا ) 250،  1378همو، (ن استآجهان مادي و متعلقات 

: است نعبارت صدرا در اين باره چني. عقلي حاصل نخواهد شد، بلكه ادراكي ضعيف از آنها وجود خواهد داشت

نفس به دليل ضعف ادراكات خود و ناتواني اش در اين جهان مادي كه به واسطه تعلق به پديده هاي مادي "
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شاهده و دريافت كامل موجودات عقلي نخواهد گرديد، بلكه آنها را به نحو ضعيف و جرم دار است، موفق به م

  )289،  1،  1981همو، (".ناقص مشاهده خواهد كرد

آنها را به رويت بصري اشياء در هواي غبار آلود و نيز رويت  توضيح مشاهده ضعيف و ناقص، مشا هده وي براي

د، روشن است كه ديدن اشياء مادي با شرايطي انجام مي گيرد فردي كه دچار ضعف بينايي است تشبيه مي كن

سالمت بينايي، فاصله : از جمله ،ديده شود ءمرئي بايد وجود داشته باشد تا يك شي ء،كه ميان باصره و شي

اما چنانچه نور كافي براي ديدن ... ميان چشم و شي مرئي، وجود نور كافي براي ديده شدن اشياء و  مناسب

نخواهد  فضا را پر كرده باشد، ديدن اشياء به روشني و وضوح امكان پذير  ،يا مه ته باشد و گرد و غباروجود نداش

حال در مورد مشاهده . مبهم و غير واضح بوده، تصوير كامل اشياء در آن ديده نخواهد شد ينذا چنين ديدلبود، 

 تدبير امور جسماني اين جهان است، صدرا معتقد است كه چون نفس انساني درگير توجه و ،امور عقلي نيز

) همان(ناقص،  و مشاهده ايي ضعيفجهت چنين   حقايق جهان عقلي را از دور مشاهده خواهد كرد، به همين

  )69-68، 2،  1981همو، .(كلي و مشترك است) 130همو ، بي تا ، (نامشخصو  غير معين

اشاره به مرتبه نفس است  ،كرده ذكركه براي مشاهده موجودات عقلي اما روشن است كه منظور صدرا از اوصافي 

است، ولي هر چه نفس از جهان  رهكه در عالم مادي قرار دارد و قوه و استعداد و عدم فعليت بر وجود آن چي

ي از جهان عقلدد، شفافيت و وضوح تصاوير دريافتي رو به جهان عقلي نزديك تر گ دمادي و تعلق به آن فراتر رو

صدرا عالوه بر اينكه، عدم وضوح ادراكات عقلي را به مرتبه پايين ) 131همو، بي تا، .(بودبرايش بيشتر خواهد 

ضعف ادراك، چنانچه " :ي مي گويدمي دهد، و نفس مستند مي سازد، گاهي به خود ادراكات عقلي نيز نسبت 

اتوان است مانند عقل كودكان، گاهي نيز گاه از سوي مدرِك است، به اين صورت كه خود قوه ادراكي ضعيف و ن

يا صورت ادراك شده ناقص و غير شفاف : كن است رخ دهدماين ضعف از جانب مدرك است كه به دو علت م

مانند عقول فعال كه به خاطر نهايت قوت آنها  ،است يا به جهت كامل و برتر بودن و شدت شفافيت و ظهور است

لذا شدت وجودي عقول از سويي و ضعف ) 289،  1، 1981همو، (".نداردس، نفس توان تحمل آن را و ضعف نف

نفس از سوي ديگر، سبب مشاهده ايي ناقص، مبهم و كلي از موجودات عقلي مي شود و گاه اين موانع به حدي 

       ضور حقايق عقلي در نفس وجود ندارد و لذا علم انسان به آنها به نحو حصولي محقق حاست كه اساسا راهي براي 

  )24، 7،  1981،  214، الف،  1360همو، .(مي شود
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        اما اين پرسش، در اينجا مطرح مي شود كه مشاهده موجودات عقلي چگونه به نحو علم حصولي صورت 

مگر حضور و ظهور آنها، سبب علم حضوري به آنها نيست؟ اين اشكال از آنجا ناشي مي شود كه صدرا  مي گيرد؟

ور و ظهور حقايق عقلي در نفس اشاره مي كند و از سويي اين حضور را با اوصافي چون ابهام، از سويي به حض

اما در پاسخ به  ،ويژگي هاي علم حضوري منافات دارد بودن توصيف مي كند كه با  ضعف و دور ،كليت، اشتراك

 فت و علم به وجود باز بايد به مباني معرفت شناسي صدرا توجه كرد، وي بر اين باور است كه معراين پرسش 

يكي دانستن معرفت با وجود، تشكيك در معرفت را در ) 239، 2،  1981همو، (مي گردند و نحوه ايي از وجوداند

پي خواهد داشت، لذا علم نيز مانند وجود، ذومراتب خواهد بود كه مطابق و متناظر با مراتب هستي است و علم 

علم  ن،بنابر اي) 351،  ،الف1360 همو، .(رتبه از هستي خواهد بودم به هر مرتبه ايي، نيازمند حضور در آن

نفس در آن مرتبه حضور  داشته با  ،حضوري در هر مرتبه اي از علم، پديد مي آيد؛ زيرا در هر مرتبه اي از ادراك

به نظر صدرا، ادراكاتي حضوري  به همين لحاظ ادراكات حسي و خيالي نيز ،پديده هاي آن متحد مي گردد

حضوري  ،ادراك ،به جهت وجود نوراني مدركات عقلي در مورد ادراكات عقلي نيز) 308، 1،  1981همو،(اند

تقا به عالم عقلي در آنجا حضور مي يابد و موجودات ر زيرا چنانكه پيشتر نيز گفته شد، نفس با ا ،خواهد بود

اما بايد توجه  .مدرك براي مدرك است، همان حضور و ظهور عقلي نيز براي او حاضر و ظاهر مي گردند و علم

يعني براي كساني  )266، 5،  1981همان، (داشت كه اين علم حضوري، تنها براي افراد معدودي روي مي دهد

اند حاصل مي كه در مسير تكامل جوهري نفس، توان گذر از عالم مثال و ورود به عالم عقلي را تجربه كرده 

اما براي آنهايي كه به اين مرتبه نرسيده اند، ادراك عقلي ) 168،  1364، ، مصباح  49، 1371حسن زاده ، (شود

به صورتي مبهم ظاهر خواهد شد، لذا چنين علمي، حصولي است كه مفهومي از حقايق عقلي در نفس حضور مي 

قع چون حقايق و موجودات عقلي از دور مورد مشاهده نفس وا ،به عبارت ديگر)328، الف 1360مالصدرا، (.يابد

جوادي آملي، .(علمي حصولي استمي شوند، لذا نفس به مفهوم كلي آنها، آگاه مي شود و اين مفهوم كلي، البته 

1386 ،10  ،271(  

در مشاهده  ؛مشاهده ايي از نرديك و از دور: ده عالم عقلي بر دو نوع خواهد بودهمي توان گفت مشا ،بنابر اين

ولي در مشاهده از دور، مبهم، كلي و مشترك ميان  ،ز خواهند بودنزديك، صور عقالني، شفاف، روشن و متماي

  .چند صورت است
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  مكانيسم حصول ادراك عقلي.4

چه  ؟ادراك عقلي يا به صورت دقيق تر، ادراك صورت هاي عقلي كلي، چگونه براي نفس حاصل مي شود

     در اين زمينه ؟ فرايندي در نفس طي مي شود تا مشاهده عقل فعال يا صورت هاي عقلي به دست مي آيد

  :مي توان به دو نظريه اشاره كرد

  مشاهده صورت ها در عقل فعال.الف

  انعكاس صورت ها در نفس.ب

معنا كه از سوي عقل  مطابق نظريه نخست، ادراك صورت هاي كلي در خود عقل صورت مي گيرد، به اين.الف

وجودات و حقايق موجود ، ممي تواند ،نورانينفس در پرتو شعاع هاي فعال اشعه هايي بر نفس تابش مي كند و 

در اين نظريه نفس با انواري كه از عقل دريافت مي كند، توان نگاه كردن و مشاهده . در آن عقل را مشاهده كند

كردن به باطن آن، صورت همه موجودات عقلي كه در آن حضور دارند  ذات عقل را به دست مي آورد، لذا با نگاه

  .موجودات عقلي را در خود عقل مشاهده مي كند ،نفس ،را مي بيند، بنابر اين

   واحدي به نام روح القدس، وسيله ايي براي نفس فراهم  از سوي موجود مجرد ": صدرا در اين باره مي گويد

نفس مي تواند ذات جوهر عقلي را به شهود عقلي، مشاهده كند و آن، پرتو افشاني كه به واسطه آن، ... مي گردد

  )239،  1378مالصدرا، (".عقل بر نفس است كه سبب رويت نور با خود نور مي شود

  انعكاس صورت ها در نفس.ب

نابر نظر مالصدرا تبيين ديگري از كيفيت حصول مشاهده امور عقلي دارد كه با تحليل پيشين متفاوت است؛ ب

د وصدرا، نفس انساني مانند آينه ايي است كه در صورت فعليت يافتن قواي ادراكي او، مي تواند پذيراي موج

، 9،  1981همو، .(مجرد از ماده گردد، اين موجود مجرد، نفس را از مراتب پايين به مراتب باالتر ارتقاء مي دهد

ر تبديل شدن بالقوه هاي انسان و گذر از مراتب پايين هستي اين صعود و ارتقاء به مراتب باالتر كه در اث )141

ه خود نفس به مرتبه ايي نائل آيد كه حقايق و موجودات عقلي در باالتر هستي است، سبب مي گردد ك به مراتب

      اين مشاهده، در واقع در خود نفس و ذات و باطن او صورت . نمايد آن ظاهر شوند و نفس آنها را مشاهده

     طرح صدرا اين دو ديدگاه را اين چنين م. نه آنكه نفس آنها را در موجود مجردي مشاهده نمايد ،يردمي گ
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ديدگاه اشراق و افاضه،  ره نحوه مشاهده صور عقلي، يعني دوها دربا بر اساس اختالف ديدگاه ": مي سازد

شراق در او انعكاس مي يابند، اما بنابر به نظر ا هنگامي كه نفس در مقابل عقل فعال قرار مي گيرد، صورت ها بنا

  )359،  2،  275،  7همان، .(نظريه افاضه، صورت ها به او اعطا و افاضه مي شوند

تفاوت اين دو ديدگاه در كيفيت ادراك عقلي كامال آشكار است، زيرا بنابر افاضه، صورت هاي عقلي به نفس اعطا 

اشراق، تابش انوار  تواند آنها را ادراك و مشاهده كند، اما بنابر نظريهمي شود و نفس از طريق اتحاد با آنها، مي 

  .عقل فعال، سبب مي گردد تا تصويري از موجودات عقلي در نفس منعكس شود و نفس به مشاهده آنها بپردازد

ال و يعني عقل فع ،نور ود محقق سبزواري در توضيح اين دو نگرش به مشاهده، بر اين باور است كه در برخورد

 و چيزي از اين صورت ها در نفس در عقل فعال اند، رويت مي كند صورت هاي كلي را كه ،نفس انساني، نفس

به عبارت ) همان(شوند، اما بنابر نظريه ديگر، صورت هاي كلي عقل فعال، در نفس ارتسام مي يابند، مينمرتسم 

مي شوند و با انكشاف و  ي آن عقل قابل رويتروشن تر، در نظريه انعكاس، موجودات عقل فعال، با پرتو افشان

ظهور آنها، نفس آنها را رويت مي كند و ارتسام و حضوري در نفس ندارند، در واقع نفس در ادراك مفاهيم عقلي، 

در اين ديدگاه، مانند تلسكوپي است كه از دريچه آن مي توان صورت هاي موجود در عقل فعال را مشاهده كرد، 

  )498،  1371حسن زاده  ، .(رويت تصوير اشياء استوسيله اي براي  ،نهچنانچه عدسي و آي

اما صدرا در اظهار نظر ديگري، با رد دو نظريه پيش گفته بر اين اعتقاد است كه سبب ارتباط و اتحاد نفس با 

علت مبدأ فاعلي خود و مشاهده صور عقلي، صعود نفس به مرتبه فناء در ذات خود و استغراق در مشاهده ذات 

است، لذا موجودات را به همان نحو كه در واقع قرار دارند، مشاهده مي كند و اين مرتبه از مشاهده، اختصاص به 

  )360،  359،  2،  1981مالصدرا، .(عارف مكاشف دارد

ور عقلي مطرح مي سازد و آن اين است كه نظريه انعكاس به اين متفسير سومي از مشاهده ا ،محقق سبزواري

ت كه صور عقلي در نفس منعكس مي شود و نفس به آنها آگاهي مي يابد، چنانچه تصوير اشياء در آينه معنا نيس

اي نوراني از هنقش مي بندد؛ بلكه منظور از انعكاس در اين مورد، انعكاس اشراقي است، يه اين معنا كه اشعه 

در اين فرايند است كه نفس حقايق . عقل فعال به نفس مي تابد و پس از آن، از نفس به عقل فعال باز مي گردد

  )359،  2، 1981همو، .(موجود در عقل را مي بيند
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سبزواري براي روشن شدن نظريه خود به نحوه تابش نور از اجسام منير به اجسام صيقلي و بازگشت آن اشاره 

اند، سبب رويت اجسام مي كند، يعني چنانكه اجسام صيقلي با بازتاباندن نوري كه از منبع نوراني، دريافت كرده 

اين . محل تجلي انوار عقل فعال است ،نفس. منير مي شوند، رابطه ميان نفس و عقل فعال نيز اين گونه است

است كه نفس مي تواند معقوالت در روند در عقل منعكس مي گردد و در اين انوار پس از تابش در نفس، مجددا 

ه برخي از معاصرا ن قرير سبزواري خالي از اشكال نيست، چنانك، اما اين تعقل فعال را ادراك و مشاهده نمايد

اين تقرير از ادراك كلي با مباني حكمت متعاليه سازگار نيست، زيرا بر اساس اين تبيين، نفس و عقل  گفته اند،

دارند و هر يك گاه مدرك و  شوند كه هر يك در فرايند ادراك نقشفعال، دو موجود مجزاي از يكديگر فرض مي 

متحد مي گردد و مباينتي  گاه مدرك مي شود، اما بنابر ديدگاه حكمت متعاليه، نفس در تعقل كلي، با عقل فعال

، چنانكه ، پس از استكمالبنا بر اتحاد نفس با عقل فعال، يعني فناي نفس درآن عقل".ان آن دو وجود نداردمي

،  1416،  سبزواري( "عقل فعال بر چيده مي شودديگر نظريه مثليت نفس با  بسياري از محققان بر اين نظرند،

3 ،690(  

  متعلق يا متعلقات مشاهده.5

آنچه كه توسط نفس  .شهودات در ادراك عقلي استمشهود يا م ،آخرين نكته اي كه الزم است به آن اشاره شود

به عبارت ديگر عقلي از عقول  .يا عقل فعال يا مثل افالطوني استدر ادراك عقلي مشاهده مي گردد، چيست؟ آ

گاهي مشاهدات نفس را ارباب  ،طولي يا عقول عرضي است؟ سخنان مالصدرا در اين مورد متفاوت است، وي

و موجودات عقلي متشخص ) 247،  1378همو ، ( مثال هاي نوري مجرد ) 288،  1،  1981مالصدرا ، (انواع 

با شدت گرفتن  ": شهود معرفي مي كندمفعال را به عنوان مي داند و گاه عقل ) 156،  1386همو ، (بالذات 

طهارت باطني نفس، جوهر پاكي براي او آشكار مي گردد كه در اصطالح فيلسوفان عقل فعال ناميده مي شود و 

به واسطه اين نور عقلي شديد است كه اسرار تمامي موجودات آسماني و زميني براي نفس آشكار مي 

واجد صورت همه اشيا و  ،چنانكه از اين عبارت نيز به دست مي آيد ،عقل فعال) 24،  7،  1981 همو،(".گردد

با وجود اين تفاوت گفتار در عبارت هاي مالصدرا نسبت به مشاهدات عقلي ) 488، 3،  انهم.(موجودات است

چند تعبير به عقل نفس، مي توان گفت منظور وي از عقل فعال همان عقول عرضي و مثل افالطوني است، هر 

اين مورد كه به جهان عقلي با تعابير متفاوتي  فالسفه در مراد ،، بنا به تصريح صدرافعال شده باشد، زيرا اوال 

عقول متكافئه اشاره كرده اند،  عقول فعال ومثل نوري،  ارباب انواع، مثل افالطوني، مانند صور مجرد ، مثل الهي،
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انواع  آن است كه هر نوعي از ،فالسفه از مثل منظور  )205- 204 ،5ن،هما. (جهان عقلي واحدي بوده است

محلي كه به آن  مبدا افراد متعدد است و نيازي به ماده و داراي فرد كاملي در جهان عقلي است كه اصل و ،مادي

 ،عنصري هر طبيعت حسي فلكي يا " )62،  2همان، (.ثار او هستندها و آ و افراد متكثر معلول تعلق گيرد ندارد

صورت هاي مجرد از ماده اند و گويا همين صورت ها  داراي طبيعت ديگري در جهان الهي است كه مثل الهي و

با همه كثرت  ،عقول عرضي و مثل افالطوني ،ثانيا )202،  5همان،( "را افالطون و پيروان او مثل نوري ناميده اند

 "در واقع وجود واحدي محسوب مي شوند ،برخوردارنده جهت آنكه از وجود سعي و جمعي ب ،و تعددي كه دارند

از واجب تعالي پديد آمده است و با وحدت خود  ،تماما جوهر واحدي است كه به جهت واحدي ،جهان عقلي

نه توضيح يگري وحدت عقول را اينگوصدرا در جاي د) 208همان، ("جامع صور همه موجودات و پديده ها است

دور هستند و با  و تعداد به خود از جسمانيت، شبح وجودي و نورانيت و صفايعقول به جهت شدت  "مي دهد

  )502،  3همان، ( "كثرت و وفوري كه دارند به وجود واحد جمعي موجوداند و مباينتي ميان حقايق آنها نيست

د از آن نفوس، عدبه موجود مجرد عقلي راه نمي يابد، بلكه ت ،نه ذاتا و نه بالعرض ،عدد و تكثر به هيج وجهلذا  ت

. آن است معلول هايكثرتي كه در عقول پديد مي آيد به واسطه  ،بنابر اين) 62،  4همان، ( به واسطه بدن است 

با تفصيل هاي گفته شده  كه اساسا نيازي به فرض عقول عقليشاره كرده اند ا اين نكتهبرخي از محققان به  ،ثالثا

به تكثري كه از ناحيه معلول ها براي آنها حاصل مي اشاره  ، ي دارندنيست، زيرا وقتي اين صور، وجود جمعي كل

  )138،  1382حسن زاده ، (.الزم نيست  شود

  نتيجه گيري.6

وي بر اين نظر است كه ادراك . ديدگاه مالصدرا درباره ادراكات عقلي با ديدگاه فالسفه پيش از او متفاوت است

به ازاء هر يك . ل عرضيه افالطوني محقق مي شودعقل فعال يا عقو ي نفس و اتحاد باعقلي در اثر اشتداد وجود

يب ظاهري، حواس باطني و قوه عاقله به ترتاز عوالم هستي، مظاهري در نفس انساني وجود دارد، لذا حواس 

از طريق مشاهده صورت هاي عقلي انجام مي گيرد  ،تحقق ادراكات عقلي. مظهر عالم حسي، مثالي و عقلي اند

   مالصدرا نظريه انعكاس را تأييد . مشاهده در عقل فعال يا انعكاس صور در نفس رخ مي دهد: دو نحوهكه به 

به راهيابي او به مراحل  ،در جايي كه تكامل نفس. مي كند و آن را به دو نوع علم حصولي و حضوري مي داند

اي حقايق عقلي مي گردد و آنها باالتر هستي منجر شده است، موانع و حجاب ها برطرف شده و نفس مظهري بر
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را به علم حضوري مشاهده مي كند، اما چنانچه نفس در مراحل پايين تري قرار داشته و تعلقات مادي، ذهن و 

  .، مبهم، كلي و مشترك خواهد بودرؤيت صور عقلي به نحو حصولي ضمير او را فرا گرفته باشد،

مشهود نفس را عقل فعال و گاه عقول عرضي و مثل گاه  ،سخنان صدرا درباره متعلق مشاهده متفاوت است؛ وي

افالطوني ذكر مي كند، اما مي توان، اختالف تعبيرهاي او را به اين نحو برطرف ساخت كه عالم عقلي، جهان 

واحد جمعي و سعي است كه با وجود تكثر خود كه به واسطه قوابل آن، پديد مي آيد، داراي يك وجود واحد 

  .اعتبارهاي مختلف با عناوين متفاوتي، ناميده شده است است، ولي به لحاظ
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