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 نقش وهم در خطاهای ادراکی از دیدگاه صدرالمتألهين

  دانشجوي دكتري كالم اسالمي دانشگاه قم/ جواد رضائي  rezaijavad84@gmail.com 

  forghani@isu.ac.irاستاديار فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه امام صادق /محمدكاظم فرقاني 

 25/3/56: پذيرشـ  6/6/59 :دريافت

 چکیده

مسـتیيم دارد  از سـويي ة ميزان علم با شدت و ضعف تجرد رابطـهستند و علم و ادراک، از مجردات صدرالمتألهين از نظر 
 ،لـاا بقـا ايـن تعريـف؛ همان عیل است كه به جزئيات حسي يا خيالي اضافه شده اسـترالمتألهين صدوهم از نظر ة قو

هـاي ادراک وهمـي عـدم ادراک وهمي ذاتاً كاهش تجرد و به تقع آن ضـعف ادراک را در یـي دارد  همینـين از وي  ـي
معرفت صحيح نيسـت  عـالوه بـر رسيدن به يیين و ي، قابعيت و جزميت است و به عقارت ديگر شأن وهم و ادراک وهم

و ارضاي حداكثري شهوت و غضـ   اين وهم، فرمانرواي قواي جزئي و حيواني است و سعي در تسخير حداكثري اين قوا
لاا با عیل و ادراكات عیلي در نزاع است و عیل به دنقال محدود كردن و تعديل اين قواسـت  از ايـن جهـات، بحـ   دارد؛

 است تحليلي ـ  روش انجام اين تحیيا، توصيفيبح  خطا در ادراک در ارتقاط است  واهمه و ادراكات وهمي با 

 صدرالمتألهين واهمه(، عیل، ادراک، تجرد، ة وهم )قو ها:واژهکلید
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 مقدمه

باره، موضوع عوامل اثر اار بر بح  خطا در ادراک يکي از مقاح  مهم فلسفي است و از جمله موضوعات مهم در اين 

 را ادراک خطاي عوامل كه دهدمي را امکان اين ما به ادراک در خطا از ح يا خطاي معرفتي است  بح معرفت صحي

بح  خطا در ادراكات از جهات مختلفي قابل برح و بح  است؛ چراكه عوامل یرشماري   كنيم میابله آن با و شناسايي

بررسي رابطة قوة واهمه با خطاهاي ادراكي از منظر  توانند بر صحت و سیم ادراكات تأثير داشته باشند  اين میاله بهمي

 یردازد كه بقا بررسي نويسند ان تاكنون ی وهش جامعي در اين زمينه صورت نگرفته است مي صدرالمتألهين

براي ادراک، مرات  مختلفي را قائل است و مرات  ادراک را با مراتـ  تجـرد در ارتقـاط مسـتیيم  صدرالمتألهين

 ص ،1363 همـو،؛ 204ص  ،9ج ؛ 024، 255-252 ص ،3 ج ،1591مونـه، ر ک: صـدرالمتألهين، )بـراي ن داندمي

(  وي 242 -242 ص ب،1364؛ همـو، 263-262 ص ،1390؛ همو، 139 صالف،  –تا بي همو،؛ 912-923 ،215

ع عیل معرفي ادراكي قائل است و اين قوه را مناز واهمه بيشترين نیش را در خطاهاية در بين مرات  نفس براي قو

 ،0 ج ،1366داند )صدرالمتألهين، كند و رمز خطا در ادراک را در كاهش تجرد و به عقارتي در تعلا به بقيعت ميمي

  (399 ص ،6 ج ،1366 نوري،؛ 242 ص ،156 ص ،1390 همو،؛ 220-223 ص ،9 ج؛ 314-342 ص

هـاي ادراک وهمـي را بررسـي   يیـردازد و سـ،س، وياين میاله در ابتدا به توضيح اجمالي قوة وهم مي

یردازد تا از اين بريا اهميت بحـ  از قـوة كند؛ س،س به جايگاه قوة وهم و تأثير اين قوه بر ديگر قوا ميمي

كند كه آيـا خطـا در ادراک بـراي به اين نکته توجه مي در ادامه تر  ردد نوهم در موضوع خطاهاي ادراكي روش

اينکه اين نزاع به چه معناسـت  شود ودر انتها بح  از نزاع عیل و وهم مطرح مي وهم امري ذاتي است و يا عرضي 

 كند و چگونه وهم با عیل میابله مي

 وهمة آشنايي اجمالي با قو. 1

 كنـد و رئـيس قـواي حيـواني اسـتكه معاني جزئي را ادراک مياست اي از قواي نفس قوه وهمة قو ،تعريفبقا 

، 1329زاده آملـي، حسـن) وهميه و : واهمه، متوهمهند ازااين قوه عقارتهاي ديگر نام  (342، ص 1393)سقزواري، 

  (153، ص 1320همو، ؛ 229ص 

كنيم كـه ايـن امـور ما  اهي بر محسوسـات بـه امـوري حکـم مـي هبر وجود اين قوه آن است كاستدالل اما 

مثل ادراک عـداوت  ،يعتاً محسوس نيستآن است كه آن امر بقدليل محسوس نيستند و اين محسوس نقودن يا به 

امـا در حـين  ، وسفند از  رگ و يا از مادر خود دارد و يا آنکه آن امر  رچه بقيعتاً محسوس اسـتة يا محقتي كه بر

بسا اين حکم غلط از كنيم و چهحکم ما هنوز به احساس ما درنيامده است و با اين حال ما بر آن حکمي را جاري مي

سـينا، ابـن) عسل و شـيرين اسـتء كنيم كه اين شيبينيم و حکم ميزردرنگي را ميشيء مثل اينکه ؛ آيدكار درمي

تواند مدرک آنها باشـد اي از ققيل عداوت يا محقت، جزئي هستند و لاا عیل نميمعاني؛ اما (102ص ، 2، ج ق1040

حس مشترک و حواس ظـاهر  ،عیل مدرک كليات است و از برفي چون صور محسوس نيستند؛ چراكه )بالواسطه(
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 ديگري نياز است كه اين قوه همان وهم اسـتة یس براي ادراک معاني جزئي به قو  دنند مدرک آن باشنتواهم نمي

  (342، ص 1393)سقزواري، 

باشـد وهم، مؤخر تجويف وسط )قسمت عی  از بطن وسط مغز( مية محل قو ،بقا نظر قدماي فالسفه و ابقا

بايد جايي باشد كه به تمام آنها دسترسي آن یس محل   وهم رئيس ساير قواي جزئي استو حکمتش اين است كه 

  (312، ص 1393)سقزواري،  داشته باشد

امـا از  ، ريـزدمثالً  وسفند از  ـرگ مي  شوداين قوه در حيوانات نيز وجود دارد و اين از رفتار آنها مشخص مي

  در حيوانـاتي از ققيـل چنين دركي نـدارداما از  او  ،كندي را درک ميبه اين دليل كه از  رگ دشمن؛  ريزد او نمي

يکـي اينکـه  :دو احتمال وجـود دارد ، ردندصدمه ديدن از آتش و چراغ باز هم به سمت آن برمية یروانه كه با سابی

اسـت كـه خيـال  ها و خابرات را در خود ضقط كند و احتمال ديگر اينخيال ندارند تا صورتة اين ققيل حيوانات قو

ون وجـود خطـر را  ردد، چبه سوي آن برميباز  ،از آتش صدمهة خابررغم داشتن یروانه بهلاا  ؛اما وهم ندارند ،دارند

  (349ص )همان،  كنددرک نمي

از جملـه اينکـه وجـود هـر موجود نيست؛ حيوانات ديگر  وهم در انسان خواصي دارد كه درة ديگر اينکه قوة نکت

وهم در حيوان رئيس قواي ة قو سيناابنة به عیيد  (102ص ، 2، ج ق1040سينا، ابن) كندي را رد مينامحسوسء شي

قواي حيواني را بـه وهـم نسـقت داد  ديگر توان احکام و آثار لاا مي  هستندآن آالت و ابزار  ،قواديگر حيواني است و 

بلکـه  ،همیـون احکـام عیلـي نيسـتندو فصـلي عـي اما احکام وهم احکام قط ،كنداين قوه احکامي را نيز صادر مي

  )همان( استآن منشأ اكثر افعال حيواني نيز همين قوه و احکام اند و احکامي تخيلي و جزئي

 آراي مشائين میابل در  اه كه كرد ارائه نفس باب نظراتي را در متعاليه، حکمت مقاني اساس بر صدرالمتألهيناما 

 با و عالم سه در وجود عوالم دانستن منحصر با صدرالمتألهين از نظر  وهم و خيال قواي  مقح در  يرد؛ ازجملهمي قرار

 نتيجة  رسيممي قوه سه در ادراكي مشاعر انحصار به معلوم، و عالم بين سنخيت نيز و معلوم و عالم اتحاد لزوم به قول

 از غيـر چيـزي نيـز موهوم و نيست عیل زا غير چيزي ذاتاً و نيست مستیلي قوة ادراكي وهم كه است آن مطل  اين

اسـت )ر ک:  كـار در خيـالي يـا حسـي امور به تعلا و اضافه يک موهوم، و وهم در كه تفاوت اين با نيست، معیول

؛ همـو، 335و229 ص ب،1364 ؛ همـو،139 ص، تابي ؛ همو،219 ص ،9 ؛ ج912 ص ،3 ج ،1591صدرالمتألهين، 

 جسـماني و مـادي براي جايي عیل، و وي ه خيالادراكي، به قواي تجرد داشتن نظر در با نيز  (993و135 ص ،1363

( 236 ص ق،1022 ؛ همو،235 ص ،9 ج ،1591 ؛ همو،194 ص الف،1364صدرالمتألهين، ) ماندنمي باقي واهمه بودن

ردد  ـمي ثابـت حيـواني جزئـي قـواي بـر وهـم رياست آن بودن، همة قوا عين در نفس وحدت داشتن نظر در با و

  است شده قائل وهم براي صدرالمتألهين كه است هاييوي  ي   اينها(246 ص ،9 ج ،1591)صدرالمتألهين، 

 از) اسـت واهمـه فعـل حيـواني، تحريکات و ادراكات تمام صدرايي مقاني بقا نيز  رچه قوه اين كاركردبارة در

 كـه اسـت ادراكاتي روي تأكيد اما( 150 ص ،1320 آملي، زادهحسن)( عمل و تصميم تا خوابر از و توهم تا احساس
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 عیيـده قـدما را آنیـه بـارهاين در صـدرالمتألهين  ندارند، آن را واهمه فاقد حيوانات آنیه عنيهستند؛ ي واهمه خاص

 :است امر دو شامل آن و است كرده تأييد داشتند

 نيـز و انسـان در وهـم وجـود بـه كـه است راه همين از ما و است جزئيه معاني مدرک كه است ايقوه همو  1

 همـو،؛ 139 ص، تـابي همو،؛ 235و219 ص ،9 ج؛ 912 ص ،3 ج ،1591)ر ک: صدرالمتألهين،  بريممي یي حيوان

 (؛135 ص ،1363 همو،؛ 339 ص ب،1364

 حکـم عقـارتي به و غيرموجود صور ادراک كردندمي استدالل وهمامر ديگري كه قدما از بريا آن به وجود   2

  (242 ص ،1390)صدرالمتألهين،  است صدرالمتألهين تأييد مورد نيز مطل  اين كه است ادراكي خطاي و ناصحيح

 های ادراک وهميويژگي. 2

 صـدرالمتألهينیيش از ة از جنس معناست و اين مطل  را فالسف؛ چراكه مدرَک در ادراک وهمي غيرمحسوس است

در واقع، معیول است و با معنـاي كلـي،  ااي دارد و آن اينکه اين معنهدر اينجا اضاف صدرالمتألهيناما  ؛نيز قائل بودند

بلکه تفاوت در اضافه و يا تعلا و نسقتي است كه اين معناي معیول به يک صورت خيالي )و يـا  ؛تفاوت بالاات ندارد

، همــو؛ 139ص ، تــابيهمــو، ؛ 219، ص 9ج ؛ 912، ص 3، ج 1591)ر ک: صــدرالمتألهين،  حســي( يافتــه اســت

  (993و135، ص 1363همو،؛ 335و229ب، ص 1364

  منـد نيسـتبهره (معاني عیلي برخوردارنـدكه )آنینان اما از تجرد كامل ،محسوس استرغيلاا ا رچه اين معنا 

عـداوت  ـرگ نسـقت بـه بـراي مثـال در   ادراک شده اسـت عالوه اين معناي غيرمحسوس از شيئي محسوسهب

  ت، غيرمحسوس اس رگ، محسوس و عداوت، اشبعمه

ـتين  بلکـه  ـاه در ،ين است كه اين نوع ادراک هميشه نيازمند سابیه نيستاادراک معاني جزئي نکتة ديگر دربارة  نخس

ـير از او مياول اسـ  در برخـورد  كـه كند ايـن اسـتميذكر  صدرالمتألهينمثالي كه يابد  تحیا ميرخورد ب ،  ريـزدبـا ش

ـير از راه دور بـه  ،نديده است و خقر ندارد كه چنين دشمني هم دارد  اه شير راققالً هيچكه درحالي بلکه به محض رؤيـت ش

چراكـه از فيـل، عـداوت را  ؛كندفرار نمي، كه همين اس  ا ر با فيل برخورد كنديدرحال ؛كندبرد و فرار ميدشمني او یي مي

  (199، ص 9، ج 1591)صدرالمتألهين،   ريزدنمي اما از  او و يا شتر ، ريزدكند و يا  وسفند از  رگ ميادراک نمي

كـه وهـم  ابـه ايـن معنـ ؛ادراک وهمي، عدم قابعيت اسـتمهم  وي  ي ،اشاره شد سيناابنبه قول كه اما چنان

هـاي لفـ  رو يکي از كاربردازهمين  درصدي بدهد كه اين است و جز اين نيستصدتواند حکم يیيني و  اه نميهيچ

يعني تصـديیي كـه احتمـال آن كمتـر از است؛ اعتیاد مرجوح ، تصديا و در میابل شک، ظن و يیينوهم، در اقسام 

كمتـر سـخن بـه  صـدرالمتألهين باره در آثاردر اينا رچه   (912، ص 3، ج 1591)صدرالمتألهين،  درصد باشد ینجاه

توان به ابمينان رسيد كه ايشـان مي صدرالمتألهيني برخي ديگر از آراة اما از همين میدار به عالو، ميان آمده است

تواند حکـم فصـلي و يیينـي بدهـد و باره یايرفته است كه قائل بودند وهم نميرا در اين سيناابنرأي حکمايي مانند 

  (102، ص2، ج ق1040سينا، )ابن روداصالً چنين شأني ندارد و از حد ظن و  مان فراتر نمي
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كنيم كـه محسوسات به اموري حکم مـيدر است كه ما  آن صدرالمتألهين شواهد بر اين مطل  از كالم از جمله

كـه ا ـر آن درحالي ،كنيم كه عسل و شيرين استبينيم و حکم ميمثل اينکه شيء زردرنگي را مياند؛ غيرمحسوس

 يمكشـشـود و از قـول سـابا خـود دسـت ميلاا حکم ما عـو  مين؛ يابيم كه نه عسل است و نه شيريرا بیشيم درمي

شـود كـه معلوم مي ،نشيني كرديماز همين موضوع كه ما از موضع ققلي خود عی   (219، ص 9، ج 1591)صدرالمتألهين، 

  ايم كه آن شيء عسل استما صرفاً  مان كردهو نقوده نایاير باز شتو ي ما حکم قطعي و يیيني يحکم ابتدا

ـيالت اسـت و » ويد: ميمعلومات شيطان، بارة در الغیبمفاتیحدر صدرالمتألهين  ـيطان وهميـات و تخ سیف ادراک ش

شود كه ادراک وهمـي هر ـز ( و از اين كالم دريافت مي212، ص 1363صدرالمتألهين، « )شأن رسيدن به يیينيات را ندارد

راهـي بـه  ،)ادراک وهمي از آن جهت كه ادراک وهمـي اسـت رسيدراهي به يیين ندارد و ا ر داشت شيطان هم به آن مي

 ( دهداي براي رسيدن به يیين قرار ميوهم را هم وسيله، عیل ا ر وهم در تسخير عیل باشد رنه و د؛يیين ندار

داراي واهمه با ديـدن و يـا نزديـک شـدن حيـواني  شود كه يک حيوانِتوان اضافه كرد كه  اه ديده مياين را هم مي 

رساند   ريختن او دليل بـر ادراک عـداوت ندارد و به او ضرري نمي كه حيوان دوم با او دشمنيدرحالي ؛ ريزدديگر از آن مي

دليل بر خطاي وهم حيوان اول و خطا بودن ايـن ادراک دليـل بـر يیينـي  ،ر بودن حيوان دومخطبي او از حيوان دوم است و

به خـود اختصـاص خطاهاي ادراكي، میولة را تحت  میالهاين  ینجم و ششمنقودن آن است و در مجموع، تمام آنیه بخش 

 اعم از ادراک معاني جزئي و غير آن  ،همه دليل بر يیيني و قطعي نقودن حکم وهم است ،خواهد داد

 ،آيد و آن اين است كه وقتي وهم راهي به يیـين نداشـته باشـداي بسيار مهم به دست مينتيجه ،از اين مطل 

يعنـي صـاح   ؛( نيسـتهه معناي باور صادق موجصاح  آن )كه حيوان است( نيز هر ز به دنقال يیين و معرفت )ب

چراكـه بـين واقـع و غيرواقـع تميـز  ؛خواهد ادراكات خود را تصحيح كندجوي واقعيت نيست و نميوواهمه در جست

االمر براي او مطرح نيست و چون قـوه و اسـتعداد رسـيدن بـه بلکه اصالً بح  واقعيت و مطابیت با نفس ؛دهدنمي

شـود كـه لاا هيچ اشتياقي هم براي كشف واقع ندارد و هر آنیه از حيوانات صـادر مي ،را ندارد ادراک عیلي و يیيني

شـهوت غااسـت و يـا از وي ه بـهامور حيـواني و ة همه در جهت ادار ،جوي واقعيت داردوالظاهر داللت بر جستعلي

دف هيكننده و بخاصيت، سر رممور بييعني ا ؛شودمي يادلغو، لهو و لع  از آن به اموري است كه در زبان شريعت، 

و رنه همين امور، داراي غايت خيـالي و وهمـي هسـتند و لـاات خيـالي و  ،)میصود، خاصيت و غايت عیالني است

  ويد:كالم زيقايي دارد و مي عالمه شعرانيباره وهمي را در یي دارند(  در اين

كندد يدا د كه آيا ادراک او درست، حکايت از واقع ميگذرواهمه هیچ توجه به واقع ندارد و در ذهنش نمي صاحب

 .(233، ص 1731زاده آملي، )حسن ددارگذرد و او را به كار ميدر خاطرش مي ابلکه معن ،حاكى از واقع نیست

متفاوت است و هرچه انسان بتواند از توجه و تعلـا  اما در انسان به سق  وجود قوه و استعداد رسيدن به واقع، مطل 

دورتـر و بـه عـالم عیـل و واقعيـات  از وهم و جهل مركـ  ،قيعت و محسوسات و یس از آن متخيالت بکاهدبه ب

تر خواهد شد  القته بايد توجه داشت كه اين مطل  به معناي آن نيست كه تمام ادراكات وهمي خطا هسـتند و نزديک
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چراكه براي نفـس  ت؛و  مان اس ظن بلکه منظور اين است كه سیف ادراک وهم در حد ،وهم ادراک صحيحي ندارد

بـا واقعيـت  ، رچه در عمل، بسياري از ادراكات ايـن قـوه صـحيح بـوده  تطابا با واقع مطرح نيستة متوهم، مسئل

یس چطور حيوان سـرما يـا »توجهي به اين تطابا ندارد و ا ر اشکال شود كه  اما در عين حال مدرِک ،مطابا است

كـه ايـن ادراک درحـالي، رودكند و به دنقال یناهگاهي براي حف  خود از سرما مـي رما را با حواسّ خود ادراک مي

یاسـ  همـان اسـت  «و حيوان هم در آن هيچ شکي ندارد و مدرِک حیيیي در حيوان، وهم است؟ استمطابا واقع 

امـا  ،تكـامالً مطـابا واقـع اسـادراكـش مدرک حیيیي وهم است و در اين ادراک هم خطا نکرده است و آري، كه 

همـه را واقعـي درک كنـد،  به عقارت ديگر حيـوان هرچـه را بقينـد و بشـنود و  حيوان توجهي به اين مطابیت ندارد

بـراي مثـال شود  متوجه اشتقاه بودن آن نمي ، يرد و ا ر ادراک اشتقاهي هم داشته باشدداند و همه را به كار ميمي

كـه درحـالي ،بيند يرد و او آنها را مير حس مشترک او شکل ميهايي دصورت ،بهره استيدر مجنون كه از عیل ب

عیلـي نـدارد كه چرا ؛دهدترتي  اثر ميها داند و به آناين صور را واقعي مية اما او هم ؛اين صور در خارج وجود ندارند

مـثالً بـا   (059، ص 3، ج 1591)صدرالمتألهين،  خيالي هستند و نه خارجي همه ،كه بتواند تشخيص دهد اين صور

ـين صـور را انسـان كه  ريزد؛ درحاليميكند و يا كند و به او حمله ميديدن انساني ديگر به خطا توهم عداوت در او مي هم

 ،دهد  یـس ا ـر عیـل در ميـان باشـدشود و لاا ترتي  اثر نميمتوجه خيالي بودن آنها مي ،بيند و با اندک توجهيعاقل مي

ـيس اسـت ،اما ا ر عیل نقاشد ؛بقرد و جلوي خطاهاي بيشتر را بگيرد تواند به خطاهاي وهم یيمي ، ديگـر وهم كه اكنون رئ

 افکند را به هالكت مييا ديگران بسا خود كشاند و چهسو كه ميل اوست ميبور كه ميل اوست و به آنقوا را همان

 تأثیر وهم و ساير قوای ادراكي در يکديگر. 7

 ،شـودي و ذات نفس حيواني است و تمام ادراكات و افعال حيـوان از وهـم صـادر ميازآنجاكه وهم رئيس قواي جزئ

ر يکديگر دوبرفه اسـت و ي ديگر ببايد دانست كه تأثير وهم و قوا دارد  اساسيتأثير ي ديگر ر قوابادراكات اين قوه 

كه ذات نفـس  ردد مياي بازقوه آنها بهة  رچه نهايتاً هم ؛دائماً قواي ضعيف در قواي قوي و بالعکس تأثيراتي دارند

آثار وهم در قواي مادون و س،س در تأثير قواي مادون بر وهـم ة باشد  در اين قسمت كمي درباري ديگر و رئيس قوا

كنيم كه ا ر عیل نيز در ميان اين را اضافه مي( و س،س فارغ از صحيح يا خطا بودن ادراكات وهم) كنيمصحقت مي

 ي اتفاق خواهد افتاد  اه چه تغييرآن ،باشد

كـه ي ديگـر قـوا، ب،ـردازد الاا وقتي وهم به ادراک يک معنـ ،ازآنجاكه مدرک واقعي در قواي جزئي وهم است

 ،ترين سـرباز اسـتشوند  متخيله كه سريعخود مشغول مية هريک به وظيفدرنگ ، بياين رهقر هستندة منتظر اشار

حـواس بـه  ،باشـدنيـاز به احساس نيـز ا و ا ر براي درک بهتر اين معنیردازد ميا به تصويرسازي متناس  با آن معن

تر، وهم در یي ادراک معـاني بـه تخـيالت و احسـاس شوند و به تعقير صحيحادراک صور حسي مربوط مشغول مي

  دیردازمي امتناس  با آن معن

بلکـه در بسـياري  ؛ي آن نقاشدد كه فیط ادراكي باشد و تحريکي در ینشواين ادراكات هميشه به اينجا ختم نمي
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دارد و يـا چيزي را برمي؛ كندديگر حركت مية اي به نیطدر یي ادراک معاني جزئي، حيوان و يا انسان از نیطه ،موارد

ديگري از خود ة زند و يا در میابل ضرببه كسي ضربه مي؛ كشدخورد و يا از خوردن دست ميچيزي را مي؛  ااردمي

علـت آن اسـت كـه   كنـد و    شود و به او اظهار محقـت مييند، با ديگري مشغول صحقت مينشمي؛ كنددفاع مي

)ر ک:  دهند و قواي محرک و عملي تابع قـواي مـدرک و علمـي هسـتندمقادي افعال را همين ادراكات تشکيل مي

  (230-233، ص 1390صدرالمتألهين، 

و معـاني را از آنهـا نگرد ميچراكه وهم در صور خيالي رند؛  اايسو ادراكات حسي و خيالي در ادراكات وهم تأثير مازآن

ـته شـکل اي اسـت كـه اين زنجيـرهانجامند و مياين ادراكات وهم به ادراكات متناس  خيالي دوباره كند و ادراک مي یيوس

را نيـز آرام ي ديگـر واقـ د ونـاي آرام ندارهاي متخيلـه كـه لحظـهتوجه به حركات سريع و تصويرسازيبا  وي ه يرد؛ بهمي

ـين   (232ص ق، 1022نـد )صـدرالمتألهين، دهكه حتي در حالت خواب نيز به كار خود ادامه مي؛ به حدي دن اارنمي همین

 كنند خود زمينه را براي ادراكات بعدي فراهم مية اند به نوبر اثر ادراكات واهمه شکل  رفتهبحركات و افعالي كه 

ل نيز در بين باشد چه تأثيري در اين فعل و انفعاالت خواهد داشت و چه تغييراتي به اينکه ا ر عیة اما دربار

آن است كه وهم رياسـت  (كه القته اتفاق مهمي است) افتدتوان  فت تنها اتفاقي كه ميمي ،وجود خواهد آمد

را هدايت ديگر جزئي دهد و قواي كند و خود در نیش وزير به ادراكات خود ادامه ميخود را به عیل وا اار مي

تا صدرالمتألهين، بي« )عیل در ادراک محسوسات استة وهم خليف» ويد: باره ميدر اين صدرالمتألهينكند  مي

سـربازان عیـل ، همه از جمله خود وهـم ،قوا سربازان وهم بودند و حالكنون همة يعني تا؛ (103ص الف،  –

ادراكات، عیلي و انساني ة هم ،وقتي كه عیل آمدند؛ حيواني بود ادراكات، وهمي و، همة تا عیل نقود  خواهند بود

ديگري نقود و حال كه عیل ة  ويي كه جز وهم هيچ قو ،كاره بودتر تا عیل نقود وهم، همهبه تعقير دقياند  شد

و  131، ص 9، ج 1591)صـدرالمتألهين،  ديگـري نيسـتة  ويي كه جز عیل هيچ قو ،كاره شدآمد عیل همه

دهد و تمام ادراكات  روي سوق ميقوا را به سمت كشف حیايا و تجرد كامل و آخرتة رورتاً عیل همض  (249

ب، ص 1364همو، ؛ 199، ص 9، ج 1591)صدرالمتألهين،   يردنازل و تحريکات را نيز در اين جهت به كار مي

خوابد تا بتوانـد خورد و ميامروز مياز  ،خوابيد تا خورده باشد و خوابيده باشدخورد و ميا ر تا ديروز مي  (339

 صرف كند  براي میاصد عیالني نيرو بگيرد و انرژي خود را در آن جهت

 وهم و خطا در ادراک. 4

كه وهم عالوه بـر ادراک معـاني  دانستيم ،نیل شد صدرالمتألهينوهميه از سخنان ة كاركرد قوكنون دربارة از آنیه تا

عـالوه  صدرالمتألهيندراک امور بر وجه ناصحيح است و و آن، ايگري نيز دارد كاركرد د، شأن اصلي اوستجزئي كه 

وهميه را ادراک امـور ة از جمله اينکه شأن قو ؛بر تأييد قول ديگر فالسفه در اين باب، خود نيز به آن تصريحاتي دارد

ن وهم، ادراک صحيح مفهوم اين سخن اين است كه شأ  (242، ص 1390)صدرالمتألهين،  داندبر وجه ناصحيح مي

نشـان  ي ديگراامور را به  ونهدارد و ینهان ميصاح  خود از بلکه وهم وجه صحيح امور را  ،و كشف واقعيت نيست
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 همـو،؛ 220-223 ص ،9 ج؛ 314-342 ص ،0 ج ،1366)صـدرالمتألهين،  خطا كنـددچار دهد تا صاح  خود را مي

  (399 ص ،6 ج ،1366 نوري،؛ 242و  156 ص ،1390

بناي علم و معرفت صـحيح را بـر تجـرد از جسـم و جسـمانيات  صدرالمتألهينیردازيم كه حال به اين نکته مي

علم نيـز  ،بيشتر باشد داند و به تقع، بناي جهل را بر تعلا و وابستگي به امور یست و ظلمانيِ دنيوي  هرچه تجردمي

، ج 1591)صـدرالمتألهين،   ـرددينوعي از وجود مجرد برمبه  صدرالمتألهينشديدتر است و تمام انواع ادراک از نظر 

ترين تجـرد ضـعيف ،ترين نوع ادراک استدر احساس كه ضعيف(  215، ص 1363همو، ؛ 024و  255-252، ص 3

تا جايي كه تجرد كامـل از جسـم و  ؛شوداين تجرد شديد مي ،دهد و اين مرات  ادامه دارد تا آنکه در تعیلنيز رخ مي

شـود و هـر دهد و اين مرحله باالترين كمال انساني است كه در آن خود به منقع علوم تقـديل ميرخ مي جسمانيات

  (921، ص 1363 ردد )صدرالمتألهين، مجهولي به محض التفات براي او معلوم مي

و  یيدا كنـدكاهش  احتمال خطا در ادراک ،اين مطل  آن است كه هرچه درجه و شدت تجرد افزايش يابدة الزم

احتمال خطا در ادراكات اعم از ادراک حسـي، خيـالي  ،با باال رفتن ميزان تعلا و وابستگي به امور جسماني ،در میابل

  (121 ص ،3 ج ،1393)صدرالمتألهين،  افزايش يابد و يا وهمي

)عیـل میيـد(، ند از: عیل )عیل خـالص(، وهـم ابه ترتي  عقارت ،صدرالمتألهينميزان تجرد از نظر قواي نیس از جهت 

  ترتي : عیل مستفاد، عیل بالفعل، عیل بالملکـه و عیـل هيـوالنيبندي ديگر با محوريت عیل، بهخيال و حس و در تیسيم

 ،معکوس اسـت و افـزايش يکـية رابطه، ارائه كرداز وهم  صدرالمتألهينتعیل با توهم بقا تعريفي كه ة رابط از سوي ديگر

با كاهش تجـرد برابر  ،دهد و كاهش تعیلخود خقر از كاهش تعیل ميخودبه ،ک وهميمالزم با كاهش ديگري است و ادرا

ـيح ايـن مطلـ  آن اسـت كـه مالزم با افزايش احتمـال خطـا در ادراک اسـت  نيز است و كاهش تجرد  بقـا نظـر توض

تـا زمـاني  ،و معلـوماتحاد عالم ة نفس انسان در آغاز یيدايش، تمام توجهش به محسوسات است و بقا قاعد صدرالمتألهين

اما در بيّ تطور و حركـت نفـس و  ؛معلومات او نيز فیط محسوسات هستند و از معیول خقري نيست، كه نفس، حاسّ باشد

معلومـات  ،تر شـودبه عقارتي در بي اشتداد و تکامل نفس به سوي معیوالت و عیل بالفعل شدن، یيوسته هرچه نفس قوي

( و 919، ص 1363همـو، ؛ 243ب، ص 1364همـو، ؛ 263، ص 1390صـدرالمتألهين، )شـوند او نيز شديدتر و مجردتر مي

 ردد و در اين مسير، یيوسته از توجه او بـه بـدن و يابد و به معیوالت ملحا ميتدريجاً نفس از بند محسوسات خالصي مي

 شوند يبيشتري برخوردار مة شود و معلومات نفس از كليت و سعاجسام و جسمانيات كاسته ميديگر 

يابيم كه هرچه عیل شـديدتر شـده باشـد و از درمي، آنیه از وهم دانستيم تطقيا دهيم ال ا ر اين مطل  را باح

عیـل جـدايي قائـل و بـين ذات وهـم  صدرالمتألهينچراكه  ؛ رددتر ميضعيف همواره وهم ،قوه به فعل خارج شود

اجسـام و جسـمانيات كاسـته ديگر توجه نفس به بدن و در بيّ مدارج عیل، همواره از معتید است كه نشده است و 

كمتـرين حـد خـود تا جايي كه با رسيدن به تجرد كامل، توهم نيـز بـه  ؛شود و اين به معناي كاهش توهم استمي

 شوند ميخورد و اين دو مالزم يکديگر مقح  واهمه با بح  خطا در ادراک  ره ميلحاظ از اين رسد  مي
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شـود روشن مي ،توان به نیش داشتن واهمه در خطاهاي ادراكي یي برد )هرچند با دقت در مقاح از راه ديگري نيز مي

كـه در حيـوان و آن اين است كه وقتي فرمانده و رهقر قوا وهـم باشـد )چنـان ردد( بازميكه راه دوم نيز در واقع به راه اول 

حـس نيـز ؛ چراكه شودنيز جاري ميي ديگر ادراكات قواهاي ادراک وهمي در وي  ي ،اينینين است( و عیل در ميان نقاشد

ـتن بـه يکي از اين وي  يو به همين ترتي  دربارة ادراكات ديگر؛ و حس وهمي و خيال، خيال وهمي هستند  ها توجـه نداش

ر ادراكـات یس ا ـر د  ینداردنداشته باشد هرچه را ادراک كند واقعي ميتوجه به واقع  ،االمر است  وقتي نفسواقعيت و نفس

ـتر در یـي به ،اما ا ر عیل حاضر باشد ،بردبه خطا بودن آن یي نمي ،خود خطا كند نسقت شدت و حضوري كه عیل دارد بيش

برد و تمام خطاهاي ادراک به ضعف عیل و به عقـارت ديگـر بـه ميـزان بهتر به خطاهاي ادراک یي مياست و كشف واقع 

)صـدرالمتألهين،  راه نـدارددر او معصوم خواهد بود و خطـا  ،ل به فعليت كامل برسدتا جايي كه ا ر عی ؛ رددقوت وهم بازمي

بلکه حتي ا ر عیل به فعليت نسقتاً قوي نيز دسـت  ،خطا نکردن لزوماً به معناي علم مطلا داشتن نيست  (194، ص 1390

صـادقانه اعـالم  ،يابـدابد و آنیه را نمييدرست مي ،يابدآنیه را ميیيدا كند؛ چراكه يابد ممکن است ديگر از خطا مصونيت 

 ، حکمي صادر كند علم نه اينکه بدون داشتن ؛دانمدارد كه نميمي

اي راكه وهم در عين آنکـه از حیيیـت مسـئلههستند؛ چخطاها و احکام نادرست واهمه، مصداق قول بدون علم 

ديـديم  ،ذكـر كـرد صدرالمتألهينر مثالي كه كند كه چنين و چنان است  دحال حکم صادر مياما بااين ،خقر استيب

آن را نیشـيده بـود  ة كه هنوز مزدرحالي ،كه وهم به صرف ديدن شيء زردرنگ حکم كرد كه آن شيء، عسل است

چراكـه از  ؛كنـد كـه آب اسـتآن است كه با ديدن سراب در بيابان، وهم حکـم ميافزود، توان مثال ديگري كه مي

حال  ،سراب به يکديگر شقاهت دارند و چون تصوير آب از ققل در خيال موجود بوده است جهت ابصار و مشاهده، آب و

باشـد كـه سـق  كند كه اين همـان اسـت و شـايد بـه همـين دهد و حکم مياين تصوير جديد را با آن تطقيا مي

  (219، ص 9، ج 1591 )صدرالمتألهين، كندوهم، صور غيرموجود را با استخدام خيال ادراک مي ويد مي صدرالمتألهين

 ؛بوركلي نقايد به احساس نسـقت دادبينايي و بهة كه اين ققيل خطاها را هر ز نقايد به چشم يا قوكرد بايد دقت 

هريـک كـار خـود را  ، انـهيکي از حواس ینجمنزلة بينايي بهة آلت ابصار و ابزار مشاهده و قوبه عنوان چراكه چشم 

يک از حـواس حکـم اما هيچ ،شد هديدخاصي هاي وي  ي شيئي باشم انفعالي رخ داد و ند  در چاهدرستي انجام دادبه

ـندتنها نميحواس نه صدرالمتألهينچه چيزي است  از نظر  محسوس منكنند كه نمي بلکـه  ،توانند چنين حکمي داشته باش

ـيچ فعـل ديگـري نميدن، كرزيرا حس به جز احساس  ؛توانند به وجود داشتن چنين شيئي نيز حکم دهندحتي نمي توانـد ه

ـأن عیـل )و در حيـوان، وهـم(  ؛انجام دهد اما فهم اينکه اين شيء چيست و آيا وجود دارد يا خير و از اين ققيـل مسـائل، ش

  (055-059، ص 3، ج 1591 )صدرالمتألهين، تواند اين نيروي ادراكي را به دست آورداست كه با تجربه مي

وهـم  ،اما وقتي یيغام خود را به وهم رسـاندند ،به تکليف خود عمل كردند، تندوهم هسان یس حواس كه سرباز

ال آنکه حکم صـحيح كـه حکـم ح ؛عسل است و يا آب است ،با يک قياس )تمثيل منطیي( حکم كرد كه اين شيء

 رچـه ممکـن اسـت  ؛اين است كه به بررسي بيشتري نياز داريم و ماهيت اين شيء فعالً مجهول است، عیل است
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كـه در حيـوان ضعيف باشد و يا موجـود نقاشـد )چنـان ،ا ر عیل ،واقعاً عسل و يا آب باشد  بقا آنیه ققالً  فته شد

احتيـاط او ، تر باشـدچه عیـل قـويدهد و هربه آن ترتي  اثر ميداده،  ونه است(، نفس به اين حکم واهمه تن اين

 داند به كدام سو ميل كند ماند و نميدرمي در ميان معركه ،شود و  اه ا ر عیل ضعيف باشدبيشتر مي

انسان و هم در جـنّ مطـرح در  هم ،آن است كه  رچه بح  واهمه هم در حيوان ،مطل  ديگري كه وجود دارد

مطـرح نقـوده و يش بهره است و بسياري از امـور اصـالً بـرابي( كه انسان داردآنینان)اما حيوان چون از عیل  ،است

لـاا بحـ   ،نـداردهـا نهايتي دارد كه هيچ تـوجهي بـه آنبرد و مجهوالت بيكامل به سر مي در جهلها نسقت به آن

كـه كوشد مييک انسان راي مثال و از اهميت كمتري برخوردار است  ب نيستخطاي ادراک در حيوان چندان مطرح 

ابد و شايد به جهل خـود به واقعيت، دست ي شايد ،آيدچون در یي آن برميبرسد و به شناخت صحيحي از عالم برزخ 

اما حيـوان كـه  ؛شودلاا بح  خطا در ادراک براي او مطرح مي ؛اعتراف كند و شايد به شناخت ناصحيحي دست يابد

 در حيوانعیل وقتي  ،او مطرح نيست  عالوه بر اينة دربارنيز بح  خطا در ادراک  ،از اول در یي چنين شناختي نقود

 ، در او معنا ندارد كه در ادامه خواهد آمد نيزوهم با عیل  ديگر سخن از نزاع ،موجود نقاشد

شود و آن اين خود مندفع مياي كه ممکن بود به ذهن خطور كند خودبهشقهه ،با بياني كه در اين بخش  اشت

ل را كه تعـدد افعـادرحالي ،اندبراي واهمه دو نوع ادراک و فعل قائل شده صدرالمتألهيناست كه چرا حکما و از جمله 

است و ديگر اي غير از قواي جزئي به عقارت ديگر با فر  اينکه ادراک معاني جزئي كار قوه ؟دانندمي ادليل بر تعدد قو

 دهيد؟ چرا اين دو را فعلِ اما به چه دليل ادراک امور غيرموجود و ادراكات ناصحيح را به وهم نسقت مي ،آن وهم است

 باره اشتراک لف  رخ داده باشد و به دو قوه، لف  وهم ابالق شده باشد؟ايندانيد؟ آيا ممکن است در دو قوه نمي

توانيم یاس  دهيم كه خطا در ادراک چيزي اسـت وهم مية در باب قو صدرالمتألهيناكنون بقا مقاني و آراء هم

هرچه و ه باشد حال فرقي ندارد كه كاركرد اصلي او چ ؛شود و اقتضاي ماهيت اوستوهم مربوط مية كه به بافت قو

خود خطا در ادراک را به همراه دارد و نيز با توجه به اينکه مدركات، منحصر در اي است كه خودبهوهم به  ونه ،باشد

يک از صور و يـا معـاني اسـت و ادراكـات صور و معاني هستند و مشخص است كه كدام قوه، متصدي ادراک كدام

نـه  ،شـودبنابراين خطا در ادراک چيزي است كه بر آنهـا عـار  مي ،ناصحيح هم چيزي خارج از اين حيطه نيستند

 اينکه كاركرد اصلي يک قوه، خطا كردن باشد تا به دنقال آن قوه بگرديم 

توهمِ اشتراک لف  را نيز دفع كرده اسـت و تصـريح دارد كـه هـر دو كـار، بـه  صدرالمتألهينعالوه بر اين خود 

وجود وهم در عـالم صـغير » ويد: ، ميعالوه بر آنیه تا كنون نیل شدوي همين يک قوه يعني واهمه مربوط است  

« اما در عين حال وجـود آن بـراي ادراک جزئيـات ضـروري اسـت ؛انساني منشأ خطا و كفر و به خطا انداختن است

  (290، ص 0، ج 1366صدرالمتألهين، )

 نزاع وهم و عقل. 1

 جـاشود كه نیش وهم در خطاهاي ادراكي بـه اينمعلوم مي ،واهمهة در باب كاركرد قو صدرالمتألهيني با بررسي آرا
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دهد اين نیش باالتر از آن از مطل  عجيقي سخن رفته است كه نشان مي صدرالمتألهيندر سخنان يابد و نميیايان 

  ويد:براي نمونه وي مي فته شد و آن، نزاع ميان عیل و وهم است  كنون چيزي است كه تا
ريان فراواني است كه خداوند آنها را خلق كرده است تا مسخر و مطیع او باشدند... بده جدز کلش همانا برای عقل

پذيرد و بر اساس آن با عقل در معقوالتش وهم كه بر اساس اصل خلقتش شیطنتي دارد كه اغوای شیطان را مي

  . ...خیزدميبه معارضه و نزاع بر

  . ...(193، ص 1714)صدرالمتألهین،  اعت خداستتمرد وهم از طاعت عقل شبیه تمرد شیطان از ط

مثل  ؛كندشود كه در انسان چیزی هست كه با عقل او در مدركاتش منازعه ميگونه استدالل ميگاه بر وجود وهم اين

كند... پس وهدم خطر بودن آن و امنیت از آن حکم ميكه عقل به بييدرحال ،ترسدآنکه از تنها ماندن با مرده مي

 .(242)همان، ص  ی باطني و غیرعقلي استاقوه

وهـم در ة موضوع نزاع وهم با عیل در كت  حکماي سلف نيز مطرح بوده است و توضيح اين مطل  آن است كه قو

كـه كوشـد مياغرا  حيـواني سق  بهتسخير قواي نفس و آالت آن ، در جهت ابتداي امر از روي بقع حيواني خود

م اسـت و ازآنجاكـه وهـم يمثابه يکي از بهانفس به ،د و در اين حالنشوصه مياين اغرا  در شهوت و غض  خال

ايـن توان قواي جزئي را ناديـده انگاشـت و لاا مي ،رئيس قواي حيواني است و تمام قواي جزئي تحت امر او هستند

نسان بـا عیـل بالملکـه در اهنگام ما نفس حيواني دنقال كرد  در اين  ةكارفیط با نظر به وهم به عنوان همهبح  را 

اما نه آن وهمي كـه در  ؛مطابا با وهم است ،به عقارتي عیل منفعل است و بقا تعريفي كه ارائه شدروييم كه روبه

چراكه در انسان، قوه و استعداد رسيدن به عیل بالفعل وجود دارد و اين بدان معناست كه همـين نفسـي  ؛حيوان است

بنابراين بر خالف حيوان، در انسان، وهم در مسير عیـل شـدن   عیل مقدل  ردد تواند بهمي ،كه اكنون متوهم است

است و به تعقير صدرايي، عیل میيد در حال عیل خالص شدن است و عیل در حال تشديد و قوت است )بـه نسـقت 

 ،انسـان وهم انساني جداسـت و دراز حساب وهم حيواني لحاظ، یس از اين   اراده و اعمال اشخاص و عنايات الهي(

 تواند به وهم عیالني مقدل  ردد وهم حيواني مي

شود از انسـان نيـز صـادر بسياري از آثاري كه از وهم حيوان صادر مي ،اما تا زماني كه عیل انسان ضعيف است

در انسان به دليل مجاورت قوا با نفس نابیه، نزديک است كه ديگر قوا نيز رنـگ و  سيناابنا رچه به قول  ؛ رددمي

كند و به مطالقي هايي ميد و به همين سق  انسان از محسوسات خود استفادهنبوي عیالني و مخالف با حيوانات بگير

كوشد ، ميبه مرور زمان هرچه عیل رشد كند  (299، ص 1329زاده آملي، حسن) رسندرسد كه ديگر حيوانات نميمي

هلي رام كند و در جهت كماالت انساني به كـار  يـرد  در وهم را به تسخير خود درآورد و او را همیون يک حيوان ا

بلکه  ، ريزدتنها از دست انسان مينه ،خيزد و همیون حيواني چموشهمين اوان است كه وهم به نزاع با عیل برمي

بر  ،كند و خالصه اينکه رام كردن اين حيوان، محتاج تمرين دادن است و اين تمرينهايي نيز وارد مي اه به او آسي 

كند و القته وهم است كه در برابر عیل میاومت مي  (692، ص 1363)صدرالمتألهين،  خالف میتضاي بقيعت اوست

 ،انـدازدهمين عیل یس از فعليت يافتن، وهم را به كنار نمي رنه و ؛اين میاومت از جهت جهل به حیيیت عیل است

 جنگد بلکه وهم است كه با عیل مي ،شمني نداردیس عیل با وهم د ؛كندبلکه بهترين استفاده را از او مي
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اهل برهان است  وهم اسـت  ،كه عیلدرحالي ،نمونه وهم، اهل مغالطه و نيز قياس )تمثيل منطیي( استبراي  

و فرقـي  ؛«بله همـين اسـت» ويد: یايرد و ميرا مي آن ،اي بر او عرضه شود و امر بر او مشتقه  رددكه ا ر مغالطه

 انسان و يا شيطان  ؛ين مغالطه از جان  چه كسي باشدندارد كه ا

يعني آنجا كه ابليس، خود را بـا آدم  ؛قياسي است كه در عالم رخ داد، نخستين بسيار آشناي قياس وهمانية نمون

چراكه وهم هرچـه را  ؛«من بهترم»اما روح الهي را نديد و  فت:  ،جسم خود را ديد و جسم او را هم ديد ؛میايسه كرد

لاا با   دهدتن نمي ،به آنیه نيافته باشدیايرد و مي( و فیط آنیه را خود يافته است 212شود )همان، ص قيند منکر مين

شود و ازآنجاكه خودش از راه احساس به وجود معیوالت ناب كه خقري از محسوس و متخيل در آنها نيست در ير مي

ولو ا ـر عیـل  ،خواهد باشدحال هرچه مي ؛نقاشد موجود نيستكند كه آنیه قابل احساس حکم مي ،بردیي مي اشيا

ترين از عجي   (023، ص 1399زاده آملي، حسن) اي بزرگ استهاي متعددي بر آن اقامه كند و اين مغالطهاستدالل

اين است كه در آثار خود ذكر كرده آن را بارها  صدرالمتألهينتوان به آن اشاره كرد و ميزمينه هايي كه در اين نمونه

  (145، ص 1390همو، ؛ 392، ص ق1022، ر ک: صدرالمتألهين، براي نمونه) وهم حتي وجود خود را نيز منکر است

وجود  ،در بح  از علم نفس به قوا و علم قوا به خود و ديگر قوا به اين مطل  اشاره كرده است كه وهم صدرالمتألهين

تواند انکار كند و از آنیه  رچه آثار خود و ديگر قوا را نمي ؛ذات خود ندارد كند و راهي براي ادراکخود را نيز انکار مي

وجودي مجرد است و قابل  ،سق  اين انکار اين است كه وجود قواي نفس مثل خود نفسشود كه مي فته شد معلوم 

هريک از قوا به وجـود  آثارة بلکه عیل است كه از راه مشاهد ؛توان به آن یي برداحساس نيست و از راه مشاهده نمي

چراكه عیل به سالح علم و برهان و يیين مجهز است و اين سالح براي وهم،  ؛بردآنها و نيز به وجود خود عیل یي مي

غريقه است و كار وهم بر مدار مغالطه و تمثيل و شعر است و با برهان و يیين در جنگ است  وهم فیط جسم حيوان را 

بينيم كه حرف چه هست اين جسم است و من فیط همين جسم هستم و نه بيشتر و ميكند كه هربيند و حکم ميمي

امـا  ؛حتي ا ر به ظاهر ن،ايرنـد ، ونه استبشر اين يمکات  مادي بشري نيز همين است و نيز اعتیاد بسياري از ابنا

 اند دهد كه همه چيز را در بقيعت خالصه كردهزند ي آنان نشان مية نحو

كند كـه مثل آنکه عیل، حکم مي ؛دهداما به نتايج تن نمي ،كندم در میدمات با عیل موافیت ميديگر اينکه وه

 ،اين مرده، همان دوست صميمي ديروز است و به فر  ا ر از او كاري هم برآيدمثالً از مرده كاري ساخته نيست و 

ترسـم و حاضـر نيسـتم شـقي در كنـار او مي ويد من از او اما باز مي ،یايردينها را مية اوهم هم  جز دوستي نيست

  (022، ص 1399زاده آملي، )حسن باشم

كنـد )بـر بقـا متصرفه )متخيله( در بررسي و تحليل امور، خودش چيزهايي را فـر  مية وهم با در اختيار داشتن قو

كـم آن را بـاور یـردازد و كـمميو به مرور زمان به تکرار آن تخيل چنين است  ويد احتماالً هاي خود( و مياميال و خواسته

قابل فرویاشي است  مثالً بـا آنکـه ، ا رچه اين عیيده، صرفاً بر اساس ظن و  مان بوده ؛شوداو مقدل مية كند و به عیيدمي

شـود و آنهـا را عار  مي كند كه بر وجود اشيااما عدم را چيزي فر  مي، عدم، عدم است و از نيستي كاري ساخته نيست
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متخيلـه ة العـاد ونه امـور از ضـعف عیـل و نيـز از قـدرت فوقوهم در اين  (90، ص 1391آشتياني، ) كشاندمي به نيستي

ـقت همـه چيـز را در آن جهـت  ،در شهوت و غض  فرو رفته باشدبيشتر و هرچه كند بيشترين استفاده را مي بـه همـان نس

  يرد فع شهوي و غضقي خويش در خدمت ميكند و تمام قدرت خويش را براي رسيدن به حداكثر مناتوجيه مي

كه قواي شهوي و غضـقي دو شـعقه از قـواي بيفزاييم اين نکته را  ،چون سخن از شهوت و غض  به ميان آمد 

محرک و مدرک يا ادراكي ة بندي كلي به دو دستبا اين توضيح كه قواي نفس در يک تیسيم ؛شوقيه )باعثه( هستند

  در اين ميـان كلي باع  )برانگيزنده( و فاعلة واي محرک و تحريکي نيز به دو دستشوند و قو تحريکي تیسيم مي

توان  فت كـه نسـقت بـه قـواي ادراكـي، بين قواي ادراكي و قواي فاعل هستند و مية قواي باعثه يا شوقيه، واسط

مطلـوب يـا  چراكه شوقيه با نیـش بسـتن يـک صـورت ؛ند و نسقت به قواي فاعلي، فاعل و محرک هستندامنفعل

نامطلوب در خيال، قواي فاعلي را به سمت تحريک اعصاب و عضالت در جهت رسيدن يا دور شـدن از صـاح  آن 

شود كه عقارت است از شهوت و غض   هريک شوقيه به دو شعقه تیسيم مية اما خود اين قو ،دهدصورت سوق مي

شـمار بهعمـده از شـهوت ة عام و نکاح دو شـعقاي دارد كه شهوت بخود زيرمجموعهة از شهوت و غض  نيز به نوب

رسيدن به لاات و منافع شـهوي )كـه خيـالي هسـتند( براي ، قواي شهوي در تحريک قواي فاعلي آيند و در كلمي

كـه صـاح  اي ونـهبه ؛فع آالم و مضرات از صاح  خود دارندتالش را براي دقواي غضقي نيز همين كوشند و مي

بنابراين شهوت و   (233، ص 1390)صدرالمتألهين،  سانندرميه بر مورد مخوف و مضر ياري و غلق خود را بر استيال

خود ماموم نيستند و وجود آنها داراي حکمت است و بدون آنهـا بیـاي نسـل حيـوان و حتـي بیـاي خوديغض  به

امـا نهايتـاً هنـر  ؛شود و اين مطلقي روشن است كه نياز به توضـيح چنـداني نـداردممکن ميرشخص حيوان نيز غي

امـا ا ـر  ؛ديگر حيوان نيست، حيوان شهوت و غض  در حيوان همين است و  ويا ا ر اين دو را از حيوان سل  كنيم

چون در انسان بايد تمام قواي حيـواني از صـدر تـا ذيـل در  ؛كندوضع فرق مي ،اين مسئله را در انسان بررسي كنيم

د تا عیل بتواند با استخدام آنها به اهداف عـالي خـود دسـت يابـد )چراكـه خدمت عیل قرار  يرند و سربازان او باشن

او حيـواني ؛ و رنـه حيوانات، داشتن عیل و ظهور آثار عیل اسـتنسقت به ديگر شرط انسان بودنِ انسان و امتياز او 

بـدان سـق  ايـن و  ،قواي حيواني بقعاً در آغاز امر همه تحت كنترل وهم هستند و نه عیلكه ؛ درحاليبيش نيست(

ديگـر  ،خود وهم به كنترل عیل درنيامده و نزاع اصلي بين همين دو قوه است و ا ر وهم تسليم عیل  ردداست كه 

اوست تمام قوا را به تسخير خود درخواهد آورد  شهوت و غضـ  ة وهم كه خليفلة عیل به وسي؛ چراكه كار تمام است

وهم حيواني سعي تمـام دارد در ايـن ؛ چراكه كندبيشترين استفاده را مياز اموري هستند كه وهم در اين نزاع از آنها 

رات حيـواني بـه  جهت كه همه چيز را براي رسيدن به شهوات و اميال حيـواني وهمـاني و دور شـدن از آالم و منفـت

د و حـدّ يیـف كس و هيچ چيز، افسار بر دهان او نزنـتسخير خود درآورد و در اين راه هيچ مانعي نداشته باشد و هيچ

عطيل كردن( وهم و شـهوت و كه عیل به دنقال عیال زدن و محدود كردن و تعديل كردن )نه تدرحالي ؛نداشته باشد

بر ديگري است  به لحاظ بقيعي و كمّـي  یس نزاع و جنگ اين دو حتمي است و هريک در یي استيال  غض  است
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اما همين كمترين بـه لحـاظ كيفيـت  ا؛دارد و عیل كمترين ررا در خدمت  و ظاهري در اين نزاع، وهم بيشترين ابزار

بايـد انسـان عقارت از علم و حکمت و سالح برهان و يیين اسـت كـه  ،بر تمام ابزار وهم برتري دارد  اين ابزار عیل

  (159-152، ص 1390)صدرالمتألهين،  و در كس  آن كوتاهي نورزدسازد هرچه بيشتر خود را به آن مجهز 

در ادراک  ،هـا و شـهوات غـرق شـده باشـدشود كه هرچه نفس وهماني بيشـتر در هوسا معلوم ميجاز همين

چراكه  رچه بقينـد و  ؛حیايا و فهم صحيح از عالم هستي كورتر است و  وش او از شنيدن حرف حا ناشنواتر است

یـردازد و بـه انکـار آن ميرمانـد، دتفسـير آن از  كند و ا ـرها را بقا ميل خود تفسير ميها و شنيدهاما ديده ،بشنود

راه جلو يري از اين توهمات، مسـلح   به هم نخورداش حرف حا را به فراموشي بس،ارد تا عيش و خوشيكوشد مي

زمان بتواند وهم را سر جاي خويش بنشاند   فتـيم جـاي خـويش  مروربهشدن عیل به سالح علم و برهان است تا 

یرداخت و خالفت عیل در امور جزئي مثل امور حيواني مية ي بود و بايد به اداررياست بر قواي جزئ ،چون جاي وهم

ة اما وهم یا را از اين فراتر نهـاد و خـود را در ميـداني وارد كـرد كـه عرصـ ؛ رفتادراک محسوسات را بر عهده مي

ه مشـتهيات خواهم نظر بدهم و حیايا بايد بـوري تفسـير شـود كـه مـن بـمن هم مي» :جوالن عیل بود و  فت

داشـت نمـيو با عیـل شـقاهت بود نميالقته ا ر وهم از جنس عیل   «حيواني خودم برسم و چيزي مرا محدود نکند

یس چرا حواس اين كار را نکردند و چرا خيال اين كار را نکـرد و سازد؛ و رنه توانست خود را در اين ميدان وارد نمي

وهم »كند كه  اه از وهم چنين تعقير مي صدرالمتألهينده نيست كه در میابل عیل به خودنمايي ن،رداخت؟ یس بيهو

با عیـل بـه نـزاع  ظاهربهوهم  رچه  حالنيباا  (993، ص 1363صدرالمتألهين، ) «اما عیل نيست ،شقيه عیل است

 ؛اي بـراي رشـد و ترقـي عیـل قـرار داده اسـتاما خقر نداشت كه اين مشيت الهي است كه وهم را وسيله، یرداخت

شـود و بـه فعليـت بيشـتري قدرتمنـد مي رفتـهرفتههمين مقارزه با وهم و سربازان اوست كه ة ليوس بهچراكه عیل 

  (169، ص 1363صدرالمتألهين، ) رسدمي

تـوان بـراي هريـک از ايـن امـور مصـاديا هاي وهم در جهت نزاع با عیل است كـه مياينها كلياتي از تالش

مغالطـه آن مانعي بر سر راه تجرد و ادراكات ناب عیلي مطرح است كه شأن  عنوانبهم، بنابراين وهفراواني برشمرد  

 كوشد ميعیل  انسان از صراط مستیيمِساختن حرف مندر است و 

المبدد  و الغیب مفاتیحاز  صدرالمتألهين، برخي سخنان حسن ختام عنوانبهبراي تقيين بيشتر نزاع وهم و عیل و 

كـه درصورتي، مقدأ ادراكات و افعال حسيعنوان بهحيواني انسان را ة قو الغیبمفاتیحوي در   يمكنرا نیل مي والمعاد

نابیه را در جهت اغـرا  ة داند كه قوهمانند حيوان متمرد و چموشي مي ،تمرين داده نشده باشد و مطيع روح نقاشد

كند و منشأ ايـن دو، متخيلـه و دعوت مي او را به خود ، اه شهوت و  اهي غض    يردحيواني خود به استخدام مي

 :متوهمه است
تواند او را از تخیالت و توهماتي كه شهوت و غضدب را مي ،حیواني را رياضت و تمرين بدهدة عاقله، قوه اگر قو

تا جايي كه به طاعت كامل حق  ؛انگیزند مانع شود و آنها را مجبور كند تا طبق مقتضای عقل عملي رفتار كنندبرمي

 .(323، ص 1737)صدرالمتألهین،  آيند و طبق امر و نهي او عمل نمايند در
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داند كه خداوند آنها را خلا كرده است تا مطيـع و مسـخر ريان بسياري ميکعیل را صاح  لش ،المبد  والمعادنيز در 

 :او باشند و به او در بريا سفري كه براي آن خلا شده است خدمت كنند

و جدوار،، قابدل مشداهده و  اعضداة يکي گروهي است كه با حواس ظاهر و به وسدیل: نداريان دو گروهکاين لش

هسدتند و  حواس ظاهر قابل ادراک نیستند و اين گروه دوم، قوا و حواسة اند و گروهي ديگر كه به وسیلاحساس

وه اول، توانايي اما گر ؛كنداند و مسخر او هستند و عقل است كه در آنها تصرف مياينها برای عقل خلق شدهة هم

شود و... و همین طور سداير گاه به چشم امر كند كه باز شود باز مي مثالً هر ؛مخالفت و تمرد فرمان عقل را ندارند

شدیطنتي دارد كده  ،به جز وهم كه وهم به حسب فطرت خدود ،اعضا و اما گروه دوم نیز تحت فرمان عقل هستند

رو عقدل بدرای ازايدن .خیزدو بر همان اساس با عقل به معارضه برميپذيرد های او را مياغوای شیطان و مغالطه

 غلبه بر وهم نیازمند تأيید از جانب حق است.

ـقيه مي ،در ادامهصدرالمتألهين  كنـد و تمـرد مسخر بودن حواس براي عیل را به مسخر بودن مالئکه براي خداي تعالي تش

داند كـه  ـاه در ر عیل ميکوي شهوت و غض  را از فرماندهان لش  وهم از باعت عیل را به تمرد شيطان از باعت خداوند

شـورند و بـه و  اه بر ضـد عیـل ميرسانند ياري ميرود انیياد تمام و تسليم عیل هستند و لاا عیل را در راهي كه یيش مي

ـيطان اسـتداند كه علت اين عصيان و تمرد را اباعت از وهم مي صدرالمتألهينزنند  تمرد و عصيان دست مي تـا  ؛مطيع ش

امـا  ؛هالكـت عیـل را بـه دنقـال دارد ، يرند و ايـنآورند و به خدمت ميجايي كه شهوت و غض ، عیل را به تملک درمي

ري الهـي اسـت و کكند كه لشـر ديگري را هم معرفي ميکبراي عیل لش ،ريان كه از قواي نفس هستندکعالوه بر اين لش

ة ر، ضـربکچراكه ايـن لشـ ؛و استعانت بجويدكند ر استفاده کداند كه از اين لشين ميآن علم و حکمت است و حا عیل را ا

 هستند ملحا وهميه ة خداوند بر شهوت و غض  است كه به حزب شيطان يعني قو

 : يردبر همين اساس نتيجه را مي صدرالمتألهين

دشمنان حکمت همدین اسدت بده كه حال اكثر مردم از چنان ،هر كس كه استعانت از علم و حکمت را ترک كند

 پس يقیناً هالک شده و خسارت آشکاری كرده اسدت ؛يقین، غضب و شهوت را بر نفس خود مسلط كرده است

 .(192-193، ص 1714صدرالمتألهین، )

 گیرینتیجه

باز شت هر ونه علم و معرفت صحيح به تجرد از ماده و ماديات است و هرچـه شـدت تجـرد  صدرالمتألهيناز نظر 

وهم كه اوالً و بالاات بـراي ادراک معـاني ة قوشدت علم نيز بيشتر و احتمال خطا در ادراک كمتر است   ،تر باشدبيش

كـاهش تجـرد، عامـل اين دارد و توجه در ذات خود به جسم و بقيعت بقا تعريف صدرايي،  ،جزئي خلا شده است

  شوداست كه بر ادراكات وهمي عار  مي خطا در ادراک چيزي بنابراين ؛استوهمي ضعف علم و قصور در ادراک 

به  ،حيوانيجزئي همینين وهم تا وقتي كه به تسخير عیل درنيامده باشد با در اختيار داشتن شهوت و غض  و قواي 

 او در ارضاي حداكثري شهوات است تالش  كند ویردازد و در برابر معیوالت ناب میاومت ميبا عیل مي نزاعمعارضه و 
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