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Imagination in Suhrawardi's Philosophy
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 This article is about the explanation and analysis of imagination in 

Suhrawardi's thought and has been done with the aim of explaining 

and analyzing the background of what imagination is and also 

Suhrawardi's specific point of view. The method of this research is 

theoretical in terms of theoretical purpose but library in terms of data 

collection. Suhrawardi, the founder of the school of illumination in 

the Islamic world, has added a leaf to the office of philosophical 

thought with innovative ideas and has raised new issues. Suhrawardi 

sees the imagination as a manifestation of imaginary perceptual 

forms that the soul of those forms finds separate in the world of 

example. He considers the power of fear, imagination and 

imagination as one, and in other words, it is a power with three 

functions; In this research, Suhrawardi's view on imagination has 

been explained, analyzed and criticized, and it has been concluded 

that the imagination project existed before Suhrawardi and he has 

almost gone the way of his predecessors, and his innovation is based 

on his ontological foundations. That imagination is the 

manifestation of imaginary forms. 
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 چکیده
 تاس سهروردی اندیشه در خیال قوه تحلیل و تبیین درباره مقاله این

 خاص اهدیدگ نیز و خیال قوه چیستی پیشینه تحلیل و تبیین باهدف و
 ولی نظری هدف ازنظر تحقیق این روش. است شدهانجام سهروردی

 مؤسس سهروردی. تاس ایکتابخانه هاداده گردآوری نحوه ازنظر
 ردفت بر برگی بدیع هاییاندیشه با اسالم جهان در اشراق مکتب
. تاس کرده مطرح را ایتازه موضوعات و است افزوده فلسفی اندیشه

 خیالی ادراکی صور برای مظهر منزلهبه را خیال قوه سهروردی
 قوه وی. یابدمی منفصل مثال عالم در را صور آن نفس که داندمی

 قوه یک سخن دیگر به و داندمی یکی را متخیله و خیال واهمه،
 یالخ قوه درباره سهروردی دیدگاه تحقیق این در کارکرد؛ سه با است
 که ستا رسیده نتیجه این به و است گردیده نقادی و تحلیل و تبیین
 هرا تقریباً وی و است داشته وجود سهروردی از پیش خیال قوه طرح

 مبانی از برگرفته که وی نوآوری و است رفته را پیشینیان
 .است خیالی صور مظهر خیال قوه که است این اوست شناسیهستی

 
 متصل خیال. نفس خیال، قوه سهروردی، واژه های کلیدی:

 
 24/01/1398تاریخ دریافت: 
 27/03/1398 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولhosseinfalsafi@yahoo.com 

 مقدمه
 عیبد ییهاشهیمؤسس مکتب اشراق در جهان اسالم با اند یسهرورد

را  یاافزوده است و موضوعات تازه یفلسف شهیبر دفتر اند یبرگ
است. از  الیاز آن موضوعات، بحث از خ یکیمطرح کرده است. 

 یمنفصل دارا الیدو قسم است: متصل و منفصل. عالم خ الیخ یو دید
و در عالمی فراتر از ماده و فروتر  ستوجودی مستقل از قو ة خیال ا
 یهاعالم ماده و مجرد است و صورت از عقول قرار دارد و واسطه

 انیدر خواب و همچنین جن شدهدهید یهادر آینه و صورت شدهدهید
 هستند. الیاز عالم خ یهمگ

مانند سایر قواست. سهروردى قوه  یادراک یاز قوا یکیمتصل،  الیخ
و نیز خیال را  کنندیمنزله یکى از قواى باطنى معرفى مخیال را به

. قوه خیال براى سهروردى اهمیت دانندییکى از مراحل ادراك م
 یهااساسى دارد؛ تا جایى که براى اثبات وجود عالم مثال به صورت

هاى خیالى را موجود در عالم مثال شود. وى صورتیخیالى متوسل م
که انسان در جریان ادراك خیالى با آن عالم متصل  داندیمنفصل م

 (1. )شودیم
 الیو قوه خ ردیپذیرا نم لاـخی ةوـقاز  سیالرئخیش نییتب یسهرورد
معتقد است که تذکر و  یسهرورد داندینم كمشتر حس ۀرا خزان

 ستین ینفس انسان یاز قوا یکیشده درفراموش یزهایچ ادآوردنی
 یا فلکیاسپهبد  ارنوعالم را ا نیبلکه در عالم ذکر وجود دارند و ا

. قوه کندیرا فراموش نم یزیج چیکند که هیم ریتدب فلکی سنفو
 حقیقت( 2شده است. )فراموش یزهایچ رشیتنها استعداد پذ الیخ

 ایصور مرا رایاست ز کسانی یو دیاز د یاامر رصوو  خیالی رصو
محال  یالیصور خ زین گونهنیمحال است در چشم منطبع شوند و هم

اند محل ونبد معلق ییهاها بدنمنطبع باشند پس آن یااست در قوه
یظاهر م ناـنسا لاـخیدر  زیو ن یقلیص یزهایو هر چ هـینکه در آ

هاست بدن نیاواسطهیمشاهده ب یسهرورد دیاز د لیو تخ شوند
 (2توسط نور اسپهبد. )

واسطه  ؛یصورت ذهن ازینیب ایمانند صور مرا یالیصور خ ادراك
( از 2. )شودیحاصل م یعالم و معلوم است و براثر اضافه اشراق انیم

 رچها خیالی تکاادرا ایبرکه  نایسبرخالف نظر ابن ینگاه سهرورد
 انی( م3) دهدیرا واسطه قرار م حافظهو  همیهو ،متخیله ل،خیا هقو

 واسطهیها را بو نفس آن ستین یاواسطه یالینفس و صور خ
و  الیدرباره خ ادیدر بن یاساس سهرورد نیا ( بر2. )کندیمشاهده م

 نفس و صور انیهرگونه واسطه م یشناسمعرفت یابزارها گرید زین
را  دهرـمج حباـشا واسطهینفس ب یرونیو ازا کندیم یرا نف یالیخ

 (2. )اردند الیبه قوه خ یازیو ن کندیم تیرؤ
 در قرآن: الیخ

 سازد،یرا آشکار م الیواژه خ یکه معنا میمثال در قرآن کر نیبهتر
سخن  یهست که در آن از مبارزه ساحران با حضرت موس یاهیآ
 :دیگویم
( 66)طه « ها تَسْعَىحِبَالُهُمْ وَعِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ آن فَإِذَا»

یها چنان به نظر مبه خاطر سحر آن شانیها و عصاهاناگهان طناب
 .کنندیند حرکت مکه دار دیرس
ن انداخت الیبه خ» یبه معن لیشده که از تخواژه استفاده هیآ نیا در

بر وزن علم، به  «لیخ»است که در اصل از ماده « و وانمود کردن
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، در المفردات یگمان کردن و پنداشتن است که راغب اصفهان یمعن
( 4گرفته است ) یپندار و تصورات ذهن یرا در اصل به معن لیخ

ارت مفسران، عب ریبر تفس یمبتن ه،یآ نیا در الیمفهوم خ نیبنابرا
حرکت کردند،  هاسمانیر قتاًیحق رایز ،یتصور ذهن یاست از نوع

 دیجان بخش هاسمانیساحران به ر نکهینسبت به ا یاما حکم موس
اند، کاذب است، کرده لیزنده )مارها( تبد یها را به موجوداتو آن

نادرست  قیدر مقام تصور، درست اما در مقام تصد یموس الیپس خ
صراحت به صدق شده که بهمطرح یاگونهبه الیخ نجایاست. در ا

بوده که از  یکذب آن داللت ندارد بلکه دووجه ایمفهوم  کی
بر  گریو امر صادق و از جهت د یوجود یبر مفهوم جهتکی

که  ییدرجا گر،یدانیبو امر کاذب داللت دارد. به یعدم یمفهوم
است،  یو وجود یواقع یاز وجود است امر یهکه وج یتصور ذهن

شده کامالً احساس و ادراك هاسمانیحرکت ر هیآ نیدر ا رایز
مار  هاسمانیر نکهی)حکم به ا یاست، اما در مقام ادراك باطن

در  جهیست. درنتکاذب ا یاز امر یحاک رایاست، ز یهستند( عدم
و در  شدهعاست که از درك نادرست واق یگمان یبه معن الیقران خ

است  «یوجود» سوکیعدم و وجود قرار دارد، از  انیمقام واسط م
 یو از سو زدیانگیبرم تیاز واقع یتصور تیچون در مقام واقع

شده، جلوه داده تیآنچه در مقام واقع رایاست ز «یعدم» گرید
 (5کاذب است ) یقیتصد تیواقع
 متصل: الیخ ای الیخ قوه
ها ( که در اینجا به بعضی از آن3دارای معانی متعددی است ) قوه

 شود که. قوه در اصطالح عام، بر کیفیتی اطالق می1کنیم: اشاره می
. قوه به معنای 2شود. واسطه آن بر افعال شاقّه متمکن میحیوان به
دارد که قدرت است. یعنی حالتی که حیوان هرگاه  ییسابق مبدأ

انجام دهد، آن را انجام داده و هرگاه که  راخواست که کاری 
. قوه در مقابل فعل یا 3( 3ها ترك کند. )خواست ترك کند، آن

امکان استعدادی، یکی از اطالقات قوه در نزد خاصه است. مراد از 
یس الرئجدید است. شیخامکان استعدادی، آمادگی شیء برای فعلیت 

بر همین مبنا که عرف خاصه استعداد پذیرش فعلیات را قوه 
جهت که پذیرای صور معقوله و محسوسه خوانند، نفس را ازآنمی

و کذلک یجوز أن یقال لها بالقیاس الی ما »است قوه نامیده است: 
 (3«. )یقبلها من الصور المحسوسه و المعقوله علی معنی آخر قوه

به معنی عدم انفعال نیز اطالق گردیده است بدین شرح که  . قوه4
منفعل  یآسانهرگاه از موجودی افعالی شاق صادر شود، آن موجود به

 (3گردد. )نمی
نکته خود، اطالقات  کیزاده آملی در نکته پانصد و حسن عالمه

است: در فلسفه  برشمرده صورتنیعرف خاصه از کلمه قوه را بد
گویند سه به توان چهار که عل است. در ریاضی میقوه در مقابل ف

گویند. در علم حروف مراد از قوه این قوه و توان را جذر نیز می
اطالق قوی بر حواس ظاهره و  نفسروح حرف است و در معرفت 

 و رفتهیپذ یرا سهرورد یبندمیتقس نی( ا6مشاعره باطنه رائج است. )
دوم  یر از قوه همان معنارساله منظو نی( در ا4بکار برده است )

 مبدأ بودن است. یعنی
قوه الخیال و یقال لها المصوره هی قوه یحفظ بها »قوه خیال  تعریف

( قوه خیال که به آن مصوره نیز گفته 7«)الصوره الموجوده فی الباطن

ای است که به وسیلۀ آن صورت موجود در باطن حفظ شود، قوهمی
مشترك از صور حواس جزئیه  شود. این قوه، آنچه را از حسمی
و این صور بعد از غیبت  کندیم گاهداریگانه پذیرفته، نپنج

مانند. این قوه در آخر تجویف مقدم دماغ محسوسات در آن باقی می
قرارگرفته است. این قوه صور محسوسات را بعدازآنکه از ماده 

کند کند. خیال صورت را از ماده مجرد میمجرد شدند نگهداری می
ود خ باشد به ماده هبرای آنکه در خیال وجود ثابتی داشت کهینحوبه

نیازمند نیست. چنانکه اگر ماده از حس غایب باشد، یا از میان برود، 
طور کامل میان وجود صورت در خیال ثابت است. پس خیال به

بازهم  حالنیصورت منتزع شده با ماده قطع عالقه کرده است. باا
صورت را از لواحق مادی کامالً مجرد نساخته است و همچنین حس 

کند آن خیال، صورت را از ماده کامالً مجرد می ماده و لواحق زرا ا
کند زیرا صورت موجود در خیال، ولی از لواحق ماده مجرد نمی

مشابه و مطابق صورت محسوس است و بازهم دارای نوعی اندازه و 
 (3کیف و وضع. )

یمنزله مظهر براى صور ادراکى خیالى مقوه خیال را به یسهرورد
. این قوه خیال ابدییعالم مثال منفصل م که نفس آن صور را در داند

در اینجا نیز مظهر آن صورت ادراکى در عالم مثال منفصل به شمار 
. مظهر در اینجا به معناى محل انطباق نیست؛ بلکه جایى است دیآیم

کند تا آن صورت در مثال منفصل دیده شود. بنابراین یکه تحریک م
ه اند کلى در عالم مثال منفصلهاى ادراکى، مثااز این دیدگاه، صورت

ها به شمار مواطن و بسترهایى مانند آینه یا خیال، مظاهر آن صورت
 (.7)ی روندیم

ست. را بکار برده ا الیفلسفه واژه خ خیبار در تار نینخست تیدموکر
( eidola/image) الیما خ یهااندام یسوبه زهایچ یو دیاز د

جدا  زهایطرح هستند که از چ ینوع هاالیخ نیو ا کنندیپرتاب م
 .میکنیها را احساس مو ما آن شوندیم

و  فرستندیما م یسوبه ییهاطرح زهایبر آن است که چ تیدموکر
بلکه  دیها را دآن توانینم یرونیاند و ازانازك اریها بسطرح نیا

داده  یحس یهاها به اندامطرح نیو ا دید توانیها مآن انیتنها از م
 کنندیها باهم برخورد مها طرحاز برخورد به اندام شیو پ شوندیم

 .شوندیخطا در ادراك م بو سب
چون  یول رسدیم ییهاطرح انیبه آدم انیخدا یاز سو هرلحظه

 زهایچ یاز سو یارسال یهاها را از طرحآن توانیاند نمنازك اریبس
 افتیدر خواب در انیخدا یاز سو یارسال یهاطرح نیبازشناخت. ا

 (8) شودیداده نم زهایچ یاز سو یطرح گریچون د شوندیم
ای است که صورت موجود در مصوره آن قوه ایقوه خیال  تعریف

قوه الخیال و یقال لها المصوره هی قوه . »کندیم یباطن را نگهدار
، 8، ج 1383صدرا، زی(و ن9«. )یحفظ بها الصوره الموجوده فی الباطن

صورت در حس مشترك و صور  ی( کار این قوه نگهدار251ص 
 دیبا کندیم یآن را نگهدار الیکه خ یحواس است. صورت گرید

صورت  راینه از لواحق ماده ز یسراسر از ماده مجرد باشد ول
در قوه با صورت محسوس همخوان است و بازهم دارای  ینگهدار

 (3( و )9)نوعی اندازه و کیف و وضع. 
یبشمار م یجسمان یاو آن را قوه داندیقوه خیال را مجرد نم نایسابن

 .آوردیچند م یلیسخن خود دال یو بر درست آورد
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. 2 یذات زی. تما1سه گونه است:  زیدو چ زیتما نایسابن دیاز د کمی
 به سبب عارض بر ذات. زی. تما3به سبب لوازم ذات  زیتما

مشترك و در  تیهستند در ماه الیدر خ ییهاصورت یگاه دوم
. یذهن ایاست  یرونیب ایها مقدار متفاوت. سبب اختالف آن صورت

 یرونیمصداق ب یالیخ یهااز صورت یاریچون بس ستین یرونیب
ر تشرح که صورت بزرگ نیاست؛ به ا یتمایز ذهن نیندارند پس ا

از محل  یترکوچک زتر در جتر و صورت کوچکدر جز بزرگ
صور خیالی در محلی جسمانی  رونیجسمانی نقش بسته است. ازا

 (10( و)3( و)9است نه مجرد. ) یجسمان الیو قوه خ بنددینقش م
کرد و تنها  لیتوان شبح واحدی را هم سفید و هم سیاه تخنمی سوم

متمایز در جزئی از آن شبح تصور کرد.  یهرکدام را به صورت توانیم
آن است که دو جز شبح ازنظر وضع متمایزند و  یایگو یزیچ نیچن

آن است که محل ارتسام صور خیالی، محلی  یزیچ نیالزمه چن
 (10( و )9(و )3جسمانی باشد. )

و  داندیم الیصادق را خ یایسرچشمه رؤ یمانند فاراب نایسابن
 یبمرات ایرؤ یبرا یاست. و یهمانند و زین یامبریدرباره پ دگاهشید

با  تواندیحواس رها شود م ینفس از گرفتارها یوقت. شماردیبرم
شدت و قدرت  رایمحقق کند ز خواهد،یبه آنچه م الیکمک قوه خ

 ریتأث یرونیاست و ازا شتریب یحس یهااز صورت یالیصور خ
 برجهان خارج دارند. یشتریب

در  یعالم عقل قیو حقا یاز معان یالیخ یهاصورت نایسنگاه ابن از
ه بودن بر تن کرده و ب یو گاه لباس ماد اندافتهیحس مشترك تنزل 

تمثل صور توسط نفس از کماالت  نیو ا ندیایمتمثل درم یشکل جسم
 نفس است. هیثان

 لهیاست. متخ لهیمتخ نایسابن دیو شهادت از د بیعالم غ وندیپ علت
 ةفراتر از قو لهیمتخ رایجداست ز الیهم از حس مشترك هم از خ

کند  بیها را ترکصورت تواندیقوه است که م نیاست هم ا الیخ
 الیخ ینو ابداع کند ول یصورت تواندیم یرونیبدهد و ازا لیتفص ای

 و لهیرا متخ وانیدر ح لیتخ ةقو نایس. ابنردیپذیمها را تنها صورت
 (11است. ) دهیمفکره نام یدر آدم

و سلب است که  جابیا یعقل دارا رایفرق دارد ز زیباعقل ن الیخ
ندارد. عقل  یو سلب جابیا نیچن الیاما خ دیآیاز حس به دست نم

اما  کندیحکم درباره محسوسات از حس مشترك استفاده م یبرا
به حس مشترك  هیشب یاست که کار الیقوه خ نیحس ا ابیدر غ

یرا از حس م یاست که صورت الیقوه خ نیدرواقع ا دهدیانجام م
 (12تا بر اساس آن حکم کند. ) گذاردیعقل م اریو در اخت ردیگ

 یپ توانیشد م انیمنفصل ب الیو خ الیقوه خ نهیشیدرباره پ ازآنچه
مسئله از آغاز تا زمان  نیشود، ا یپوشبرد که اگر از افالطون چشم

ه شده است و از جنب دیآن تأک یشناستنها بر جنبه معرفت یسهرورد
. گرچه ستین یآن خبر یشناسیهست یمهم و راهگشا اریبس

 انیدر ب یول گرددیمنفصل م انییمشا ازمنفصل  الیدر خ یسهرورد
ه گفت نایسکه ابن دیگویو همان را م گذاردیآنان م یجا پا الیقوه خ
 است.

 متصل و نقد آن الیخ ای الیاز قوه خ یسهرورد نییتب
 «نفس ناطقه»خود مبحث نفس را تحت نام  ییدر آثار مشا یسهرورد

سپهبد »و « نور اسپهبد»، «نور مدبر»و در حکمت اشراق با عنوان 

گفت پس از  توانی(( و م7( و)1( و ) 2کرده است ) انیب« ناسوت
 (13مسئله نفس است. ) یمسئله سهرورد میترمهم یخداشناس
یاز نفس را م ییارسطو فیهمان تعر ییدر مشرب مشا یسهرورد

جسم  یهد و آن عبارت است از کمال اول برا یو ارائه م ردیپذ
است:  نیچن نایسابن دینفس از د فی( تعر14است ) یآل یعیطب
 نیا لی( دل3.«)یعیکمال اول لجسم طب ینحدها ه یفالنفس الت»

 که از میابییدرم جساما یاست که با بررس نیبرداشت از نفس ا
از  و دینمو تول ه،یمانند تغذ یها افعال و آثار گوناگوناز آن یبرخ
ادراکات  گرید یو از برخ یو حرکت اراد یافعال حس گرید یبرخ

 رایز ستیها نآثار گوناگون از جسم بودن آن نیزند و ا یسرم یکل
هست که  یزیها مشترك است پس در جسم چآن انیم تیجسم
یو آن مبدأ همان است که قوه، صورت و کمال خوانده م استمبدأ 
 .شود

روشن  دیبا کندیم یباز یادیبن یجسم نقش فیتعر نیدر ا ازآنجاکه
و  یجنس ی. جسم دو معنا دارد: معناستیشود که منظور از جسم چ

آن مدنظر است نه جسم به  یجنس یمعنا نجایماده. در ا یبه معنا
 یعنی یدو گونه است: جسم صناع یجنس یماده، جسم به معنا یمعنا

 که مصنوع یعیو جسم طب زیتخت و م لآنچه مصنوع انسان است مث
سر  یعیطب یاز جسم یمانند سنگ و درخت و... . اگر کار ستین

د باش یدر آن جسم مبدائ دیآن نباشد با تیبزند که به خاطر جسم
آن جسم  تیمبدأ جنبه فعل نیآمده باشد و ا دیکه آن فعل از او پد

نفس  مانو آن مبدأ ه گرددیکامل م یبا آن نوع یاست و جسم جنس
نفس را کمال  یرونیگوناگون است. ازا یاست که سرچشمه کارها

فالنفس کمال الشىء، وهذا الشىء هو الجسم، »است.  یعیاول جسم طب
ویجب آن یؤخذ الجسم بالمعنى الجنسى ال بالمعنى المادى... بل کمال 

عى. وال کل جسم طبیعى، فلیست النفس کمال نار وال الجسم الطبی
بل هى فى عالمنا کمال جسم طبیعى تصدر عنه  ء،أرض وال هوا

کماالته الثانیۀ بآالت یستعین بها فى أفعال الحیاة التى أولها التغذى 
والنمو. فالنفس التى نحدّها هى کمال أول لجسم طبیعى آلى له آن 

 ( 3« )یفعل أفعال الحیاة.
کنار  فیاز تعر ینفوس فلک مییافزا یرا ب یواژه آل فیتعر نیبر ا اگر

واژه که  نی. اردیگیرا در برم ینیو تنها نفوس زم شوندینهاده م
 یکارها یجسم نیمعناست که چن نیجسم به ا یصفت است برا

 (15. )دهدیانجام م ییخودش را با ابزارها
و  گرداندیم یرو ییارسطو فیدر حکمت اشراق از تعر یسهرورد

نفس صورت  گرینگاه د نی: در ادهدیم شنهادیاز آن پ دیجد یفیتعر
مجرد و  ی( نفس ناطقه، نور16(و)2. )ستین یآل یعیجسم طب یبرا

 است که اسپهبد یزیو مدبر آن است و چ یمتصرف در کالبد انسان
( 2) شودیبدان اشاره م« من»با  که یزیو همان چ نامدیناسوتش م

نفس  راینفس نور است ز تیکه هو دیآیبه دست م فیتعر نیاز ا
حضور و شهود تمام  نیدارد و ا یو شهود یبه خودش علم حضور

بلکه خود  ستین رینفس است و نور و ظهور از جانب غ تیهو
 (2ظهور و نور است )

است که  یهم نور مجردنفس جوهر است نه عرض و آن تیهو
و عرض در  ستیکه جسم ن یجوهر»متصرف و مدبر بدن است 

به جسم است که  یاست که او را تعلق یبلکه جوهر ست،یجسم ن
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انجام کار به بدن  یبرا ی( خود نفس نور است ول2« )آن بدن اوست.
 ینور تیهو یاست دارا ینفس، جوهر»که دارد. خالصه آن ازین

که  جهتنی. ازاستیدر آن منطبع ن یول کند،یم ریکه بدن را تدب
 د،ینمایم ریو آن را تدب کندیم دایتعلق پ ینفس به بدن ماد

 یفیعض گاهیجا گریانوار د انیدر م ست،یدر آن منطبع ن نکهیباوجودا
بودنش، همچون عقول و  یگرچه نفس در اصل نور رو،نیدارد. ازا
 تیانوار مجرد درنها نیثابت است، به لحاظ مرتبه ب رهانوار قاه

جهت با عالم ماده در تماس و ارتباط  نیبه همتنزل قرار دارد و 
 (7« )است.

 .یو اشراق ییدارد: مشا کردیدو رو یسهرورد زینفس ن یقوا درباره
یرا تکرار م ییناسیابن– ییهمان سخنان ارسطو ییمشا کردیرو در

و مولده. نفس  هینام هیسه قوه دارد: غاذ ینفس نبات یو دی. از دکند
از  کینخست دو قوه دارد: قوه مدرکه و قوه محرکه و هر یوانیح
 دارد. یدو خود اقسام نیا

 یمدرکه دو نوع است: ظاهر یقوا انییمانند مشا یسهرورد دید از
 انییدرست مانند مشا یظاهر یدرباره قوا ی. نظر سهروردیو باطن

 ،ییایوب ،ییچشا ،ییها پنج قوه هستند: بساوااست و بر آن است که آن
 .یینایو ب ییشنوا

. حواس باطنی، داندیرا پنج قوه م یدرون یقوا انییهمانند مشا یو
های ظاهری مانند چشم و گوش ندارند. حواسی است که نیاز به اندام

اند از حس مشترك، خیال یا مصوره، حواس عبارت ییدر فلسفه مشا
 (10( و)9متخیله، وهم، حافظه یا ذاکره. )

در  یول رودیرفته آنان را مخود راه ییدر آثار مشا یسهرورد
که  داندیم ییاستقرا یرا حصر یحکمت اشراق شمار حواس باطن

حواس  ی( و500، ص 1380،ی( شهرزور2شود. ) ادیز ایکم  تواندیم
و ذاکره  لهیمتخ ایواهمه  ای الیرا منحصر در حسِ مشترك، خ یباطن

هم قوه حافظه را  یو یرونی( ازا128، ص 1391)نوربخش، داندیم
را  الیهم قوه خ شودیعنوان خزانه قوه وهم در اساس منکر مبه
 (2عنوان خزانه حس مشترك. )به
 کیسخن  گریو به د داندیم یکیرا  لهیو متخ الیقوه واهمه، خ یو

 الیبودن آن، خ یقوه است با سه کارکرد؛ از جهت مظهر صور مثال
صور  بیو ترک لیوهم و ازنظر تفص یجزئ یو از جهت درك معان

 (2. )شودیم دهینام لهیمتخ
 یدیو سف ینیریزمان شما هم کهیحس مشترك )بنطاسیا(: وقت قوه

 نیاز حس مشترك است پس ا یدرک نیچن میکنیقند را درك م
و آن  شوندیای است که همه محسوسات در آن جمع محس قوه
( 9(و)2از آن است ) یحواس است و احساس واقع گریکانون د

 (17(و)3و)
ای است که صورت موجود در باطن را مصوره آن قوه ایخیال  قوه

صورت در حس مشترك و  ی. کار این قوه نگهدارکندیم ینگهدار
 کندیم یآن را نگهدار الیکه خ یحواس است. صورت گریصور د

صورت  راینه از لواحق ماده ز یسراسر از ماده مجرد باشد ول دیبا
است و بازهم دارای  مخواندر قوه با صورت محسوس ه یگهدارن

 (17( و)3(و)7( و )2نوعی اندازه و کیف وضع است. )
نامحسوس بر محسوسات  یاست که با آن به کمک معان یاقوه وهم

 یجرمان رایقوه باعقل سر جنگ دارد ز نیکرد و ا توانیحکم م

 ندارد. یسازگار یعقل یهاو دانش هایاست و با داور
ت صور و احکام اس لیو تفص بیاست که کار آن ترک یاقوه لهیمتخ

و اگر در خدمت عقل باشد  لهیو اگر در خدمت وهم باشد متخ
است که خزانه وهم است.  یاو حافظه قوه شودیم دهیمفکره نام

(17) 
یبشمار م یجسمان یاو آن را قوه داندیقوه خیال را مجرد نم نایسابن

 .آوردیچند م یلیسخن خود دال یو بر درست آورد
. 2 یذات زی. تما1سه گونه است:  زیدو چ زیتما نایسابن دیاز د کمی

 به سبب عارض بر ذات. زی. تما3به سبب لوازم ذات  زیتما
و درست  داندیم یرا ماد الیقوه خ ییدر آثار مشا زین یسهرورد

شناخت،  زدانینمونه در رساله  یبرا رودیرا م نایسراه ابن بارهنیدرا
ادراك  ،یالیحس بصر، ادراك خ داند؛یادراکات را چهار قسم م

که سه نوع قوه نخست  کندیم انیبو روشن یو ادراك عقل یوهم
بر  یپرتو نامه و الواح عماد یهادر رساله ی( و16هستند. ) یماد

 ،یحس بیو ازآنجاکه ترت کندیم دیبودن قوه وهم تأک یجسمان
و  یماد دیبا زین الیقوه خ یاولقیطراست پس به یوهم یالیخ

 (16باشد ) یجسمان
 لهیو متخ الیدر حکمت اشراق ظاهراً درباره قوه خ سهروردى

یرا منطبع در محل نم الىیارائه داده است و صور خ گرید یریتفس
 نیو ا کنندیها ظهور مدارند که در آن یها مظاهربلکه آن داند

صور  ،یو دیاز د الىی. صور خستندیها نمظاهر محل و مکان آن
 یالیصور خ نیهاست و همآن هرآدمى مظ الیمعلقى هستند که خ

 یتجرد مثالى هستند ول یصور دارا نی. ادهندیم لیعالم مثال را تشک
 یها نقش اعدادآن لیدارند که در تخ زیجسمانى در بدن ن یاجنبه

اثبات عالم مثال از برهان امتناع  یبرا ی. ونامدیدارد و آن را صنم م
که اشاره دارد بر آن رهانب نیو هم بردیسود م ریدر صغ ریانطباع کب

 قوه در بدن. نیبودن هم یجسمان
در نور  یاظاهرى و باطنى را به قوه یهمه قواى ادراک یسهرورد

را  لهیو متخ گرداندیخودش است برم یاسپهبد که همان ذات نور
 (2) شماردیم قوه نور اسپهبد برمصن

نور در  تیبا محور یحکمت اشراق گذارهیعنوان پابه یسهرورد
نور  نیاز هم شانیمندبهره زانیرا با توجه به م یفلسفه طبقات هست
در  الیخ هینظر یبرا یطورکلو به کندیم یبندمیمطلق شرح و تقس

ن آ یاوسط برا یگاهیقائل شده و با ارائه جا ییاش ارزش واالفلسفه
 (18. )پردازدیم شیکارکردهاو  هینظر نیبه ا
است و صور همان  یماد الیقوه خ یاساس از منظر سهرورد نیا بر

 الیخ نهینور اسپهبد آن صور را در آ یعنیمثل معلقه هستند و نفس 
 یماد نهیکه آدر آن یهاو صورت نهیدرست مانند آ کندیمشاهده م

آن صور نفس  نندهیهمان صور معلقه است و باست و صورت در آن
 نور اسپهبد است. ای

خرده گرفت که چگونه  یبر سهرورد تواندیبر آنچه گفته شد نم بنا
قوه  نیسو هم گریدانسته و از د یرا ماد الیقوه خ سوکیاز  یو

 یماد الیخ یو دیاز د رایصور معلقه را درك کند ز تواندیم یماد
 اینفس  کندیکه آن صور را درك مدارد و آن یاست و نقش اعداد
 (19نور اسپهبد است )

شناخت است  زدانیخود تنها در رساله  ییدر آثار مشا یسهرورد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 9

https://quranmed.com/article-1-636-fa.html
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 1398 بهار، 2، شماره 4دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

ادراکات : »... دیگویو م کندیم انیانواع ادراکات را ب یروشنکه به
ادراك آن است که مدرَك  قتیبر چهار قسم است و حق یانسان

آن است که  ی( ادراك حس16.« )ردیپذ شتنیصورت مدرِك به خو
آن  قتینه حق شودیم رگرفتهو اعراض آن ب یرونیب زیصورت چ

و  زیآن چ یرونیادراك اول، حس بصر است و او جز صورت ب»
مقدار و شکل  ن،یباشد، چون لون، وضع، ا ختهیکه با او آم یاعراض

 یوانیو حد او که ح یانسان یصورت کل قتیو حق تافیدر نتواند 
د او باش میرا که مال یو اال مدرک افتنیاست ناطق مائت در نتواند 

 (16« )در وجود ادراك نتواند کردن.
 یآن است که صورت درك شده از صورت حس یالیخ ادراك

 اال آنکه افتنیاست و او همچنان در نتواند  الیدوم، خ»مجردتر است 
آنکه  زیکه حس بصر و ن ابدیاو صورت مدرك را مجردتر از آن در

تر از آن است که صورت ثابت الیدر قوت خ یالیصورت خ
بصر  شیپاگر  یدر حس بصر؛ و مدرك بصر یمحسوسات بصر

ه اگرچ یالیخ یهااما صورت افتن،یحاضر نباشد، بصر او را نتواند 
 (16.«)ابدیرا در شانیا الیباشد، خ بیغا الیخ شیاز پ

 شودیبرگرفته م یاست که از محسوسات معان یادراک یوهم ادراك
 میدو قوت است که گفت نیاز ا تریسوم، ادراك وهم است و او قو»

 نیرا جدا از ا یکند از محسوسات که آن معن یو او ادراك معان
چنان و آن میادکردیمحسوسات نتوان کرد، برخالف اعراض که 

 یو گربه و موش را و مهربان ندگرگ و گوسف یاست مثالً که دشمن
هر سه  نیمر بچگان را؛ و ا واناتیح گریکردن مادر فرزند را و د

 (16«)است و از ماده جسم مجرد نتواند بودن. یفوق جسمان
آن است.  قتیاست و گرفتن حق یکنار زدن اعراض ش یعقل ادراك

است و آن قوت عقل است و او انسان  یقلادراك چهارم، ادراك ع»
 شتنیاو به خو یو صورت ذات ابدیاو را در قتیرا ادراك کند و حق

الزمان در عالم  یلمحه البصر ف کیکه اوست و به چنان رد،یپذ
انواع  گریاز د ینوع آدم یقلقوت ع نیملکوت تصرف کند؛ و بد

است؛ و اگرنه  افتهیمشابهت  اتیاست و با سماو زیمم واناتیح
 یرا نتوانست شانیاست، ا یکه اصل و جوهر او از عالم روحان یآنست

 یقلقوت ع نیو صفات او اال ا یگانگیو  یتعال یخدا یو هست افتنی
 (20.« )افتنیدر نتواند 
: داندیدر کتاب حکمت اشراق ادراکات را سه قسم م یسهرورد

از ادراك  یرا جدا یو ادراك وهم یو عقل یالیخ ،یادراك حس
قوه است با چند جهت.  کی الیوهم و خ یو دی. از دداندینم یالیخ

یم الیقوه را خ نیا شودیقوه حاضر م نیدر ا یالیهرگاه صور خ
وهم  کندیرا درك م سوساتاز مح یجزئ یو هرگاه معان مینام

 (2. )شودیخوانده م
که هیوال یا  شودیاحساسِ محسوس، آنگاه حاصل م ان،ییدید مشا از

ها را با ماده را از محسوس جدا کنیم و صورت پیچیده در عرض
حس مخصوص آن محسوس )محسوس دیدنی با چشم، شنیدنی با 

صورت محسوس را از  الیقوه خ نیازاپس میگوش ...( انتزاع کن
و  ردیگیآن شکل م یالیو صورت خ کندیجدا م گرید اتیخصوص

ا ههستند و تفاوت آن یکی یو صورت حس یالیصورت خ یرونیازا
یجدا م یعوارض از صورت حس یالیاست که در صورت خ نیدر ا

 یو حس کندیو در آخر قوه عاقله مانده عوارض را حذف م شوند

 (21. )شودیم لیبه معقول تبد
و  کندیو رد م داندیرا نادرست م انییبرداشت مشا نیا یسهرورد

 هینظر یدرباره ادراك حس ی. ودهدیم شنهادینو پ یخود طرح
 داندیم یو آن را نمونه کامل ادراك حس کندیابصار را مطرح م

 کندینفس است که بر مبصَر اشراق م نندهیب هینظر نی( در ا20( و)2)
بر احاطه و اشراق نفس دنید یرونیاست و ازا دنید یو چشم مجرا

 دیاق نفس باگذشته از اشر دنیتحقق د یبرا یاست ول یدنید زیچ
 زیو چ نندهیب انیعدم حجاب م زیو ن یدنید زینفس با چ ییارویرو

ادراك  ندیوجود داشته باشد. )ا( فرا زین ییروشنا نیو همچن یدنید
 (20(و)2است. ) دنیمانند د زیادراك ن گریدر د یحس
خواهد آمد و درست برعکس  نیچنانچه بعدازا ینظر سهرورد به

. ستندیمنطبع ن الیدر قوه خ یالیخ یهاصورت نایسنظر ابن
اند منفصل الیمعلق در عالم خ یهاکالبدها و بدن یالیخ یهاصورت

 یها. صورتکندیها را درك مآن لیمحل. نفس با تخ ازینیو ب
انسان است و  الیاز آن مظاهر خ یکیدارند و  یمظاهر یالیخ
است که در آن  یجان آدم نهیآ الیگفت که خ توانیم یرونیازا

 ( 2. )شوندیو مشاهده م انینما یالیصور خ
چنان است که آن یماجرا کهنیو ا یالیادراك خ یبرا یسهرورد

صور  تواندیکه نفس م دیگویم ی. وکندیم انیب یلیدل دیگویم یو
 یالیخ یهاصورت نیها درك کند. امانند آسمان یبزرگ یالیخ

سه  نیو ا الیدر خ ایدر جرم مغز و  ایدر چشم منطبع اند  ایبزرگ 
 انجامدیبزرگ در کوچک م زیچ باعانط رابهیفرض محال است ز

 یزهایدر جسم و چ یالیکه صور خ داستیمحال است. پ زیو آن ن
 توانستندیبود همواره همگان م نیاگر چن رایز ستندین زین یجسمان

 ستندین زیمعدوم ن یالیصور خ یسو گریآن را درك کنند و از د
 گریمانند رنگ و شکل و... دارند و از همد یآثار وجود رایز

 زیصور در عقل ن نیها حکم کرد؛ اما ادرباره آن توانیو م زندیمتما
 نیندارند پس ا یماد یژگیو چیه یعقالن یزهایچ رایز ستندین

 یآدم الیها قوه خمنفصل هستند و مظهر آن الیها در عالم خصورت
 (13( و)2است )

حافظه که خزانه قوه واهمه است  قوه انییبرخالف مشا یسهرورد
 یمستقل است که معان یاقوه واهمه قوه انییمشا دی. از دکندیرا رد م

 نیچن یاز نگاه سهرورد ی. ولکندیرا از محسوسات درك م یجزئ
 باشد دیجداگانه با یااز مغز و قوه یکه بخش ستیدرست ن یزیچ

 گاهیجا رایدر آن جمع شوند ز یوهم یهاتا همه تصورات و ادراك
که صور  کندیم انیب ینوع ادراکات عالم افالك است. سهرورد نیا

بدن  یبود نفس به همه اعضا نیاگر چن رایز ستیدر مغز ن یجزئ
که انسان  میدانیم یببرد ول ادیها را از آن توانستیعلم دارد و نم

 (22)و( 1( و)2) کندیرا فراموش م ییزهایچ یگاه
 یدر ذهن آدم یاخزانه یمانند صور وهم زین یالیخ یهاصورت

ها عالم افالك است و نفس فلک خزانه آن گاهیندارند و جا
قرار ارتباط بر ینفس ما با نفس فلک کنمیفراموش م یهاست و وقتآن
 .آوردیم ادیو آن را به  کندیم

 یزیچ ادیو در بن ستیخزانه حس مشترك ن الیخ ینگاه سهرورد از
 (7( و)2باشد وجود ندارد ) ییهاصورت یکه خزانه برا الیبه نام خ
بلکه تنها  ستین یصورت چیه یخزانه برا الیکه قوه خآن خالصه
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 یهاصورت یادآوری یبرا یاست و بس. سهرورد یالیمظهر صور خ
 ایکه  آوردیم انیبه نام قوه ذاکره سخن به م یاگوناگون از قوه

 .کندیم یادآوریرا  یالیو خ یوهم یهاصورت یاتصال به نفس فلک
 دیاز د لهیوهم و متخ ال،یبر آنچه گفته شد سه قوه دانستن خ بنا

 یلیدال یدانست. و یکی دیسه قوه را با نینادرست است و ا یسهرورد
 .داندیاند را نادرست مسخن خود آورده یدرست یبرا انییکه مشا

 نیو ا کنندیقوا کار م گریو د کندیکار نم یاقوه یکه گاهآن کمی
 یسهرورد دی. از دیکیچند قوه هستند نه  نیآن است که ا گرانیب
 ستیدرست ن الیبا واهمه و خ اسیدر ق لهیسخن درباره متخ نیا
یکار م لهیمتخ یول کنندیکار نم الیگفت واهمه و خ توانینم رایز

است.  رگیبسته به کار کردن آن دو قوه د لهیمتخ نکار کرد رایز کند
(2) 

 دنید بیاز مغز است که با آس یهر قوه در بخش گاهیاز راه جا دوم
. کنندیقوا همچنان کار م گریو د افتدیاز کار م یااز مغز قوه یبخش

با  داندینادرست م نیشیپ لیرا مانند دل لیدل نیا یسهرورد
از کار خواهند گفت و  زین گریدو قوه د لهیازکارافتادن متخ

 کیسه قوه  گاهیآن است که جا دهندهاندرست نش نیا یرونیازا
 (7و)2مغز است. ) انهیمحل است و آن م

ت و قواس یبر گوناگون لیدل انییمشا دیافعال از د یگوناگون سوم
بر  لیافعال دل یگوناگون رایز داندیآن را درست نم یسهرورد
از واحد تنها درباره واحد  ریو امتناع صدور کث ستیقوا ن یگوناگون

 شودیم یرونیاست و ازا زیموارد جا گریصادق است و در د یقیحق
 (2داشته باشد. ) یقوه افعال گوناگون کی

 
 :یریگجهینت

ارزش کار  اندنیمنفصل و نما الیو خ الیمعنا قوه خ قیفهم دق یبرا
 نیخستن تیشد و گفته شد که دموکر یبررس الیخ نهیشیپ یسهرورد

 الیها را خاندام یسوبه زهایفلسفه پرتاب کردن چ خیبار در تار
(eidola/imageنام )افالطون است که  نیا یبود و پس و دهی

یمطرح م یشناسیو هست یشناسرفترا ژرف از دو منظر مع الیخ
دومرتبه دارد: معقول و محسوس. عالم  زهایچ ی. از منظر وکند

است و عالم محسوسات  یاضیو عالم ر هادهیمعقول خود شامل عالم ا
در بعد  الیها است و ازنظر خآن ریو تصو هیو سا زهایشامل خود چ

 یایشا هیاست که متعلق آن سا یهمان ادراك حس یشناسمعرفت
 یایاش هیااز معرفت ما درباره س یسخن بخش گریاست؛ به د یماد
برخوردار  نیقی چینوع معرفت است و از ه نیترنییاست و پا یماد

 یمتعلق آگاه نیترنییهمانا پا الیخ یشناسیو در بعد هست ستین
 است که وجود کامالً وابسته دارد و در مرز نبودن است.

 (؛کای)ماته مات اتیاضیمنفصل همان عالم مرتبه ر الیخ یو دید از
جهان محسوس  انیصور واسطه است که واسطه م ای یاضیر میمفاه

 الیرا با خ یافالطون اتیاضیعالم ر توانیم یرونی. ازاهاستدهیو ا
 همانند دانست. یمنفصل سهرورد

. آوردیم انیمتصل سخن به م الیاز افالطون ارسطوست که از خ پس
و بعد از احساس به  شودیمعرفت از احساس آغاز م یاز نگاه و

که  داندیم یرا جنبش لی. ارسطو تخرسدیو سپس به عقل م الیخ
بااحساس همانند است  الیاو خ دی. از دشودیم جادیبااحساس بالفعل ا

ماده  الیاست که احساس ماده دارد اما خ نیو تفاوتش بااحساس در ا
 رایز دیآیبه دست م یاز تکثر صور حس یالیصور خ یرونیندارد ازا

 شده است که در ماده است. فیهمان صورت ضع یالیصورت خ
منفعل همان  الیدو نقش فعال و منفعل دارد. خ الیخ قوه

 ریاست و جنبه فعال آن تصرف و انتخاب در تصاو یریپذصورت
 .استیحس
یم لیوتعدجرح یرا با اندک انینیشیپ الیقوه خ یسهرورد حالنیباا
انتظار  توانی. ماندازدینو درم یادهیمنفصل ا الیدرباره خ یول ردیپذ

 گرید یریمنفصل تفس الیخ رشیبر اساس پذ ستیبایم یداشت که و
 ارائه بدهد. الیاز قوه خ ینه ماد یالیهمخوان با آن؛ قوه مجرد خ

 یاریبس یهادرگذر زمان تاکنون در فلسفه کوشش الیقوه خ درباره
 یها را در دودسته جاکوشش نیتمام ا توانیگرفته است و مانجام

گروه  نیدر ا یکه سهرورد انگارندیم یرا ماد الیقوه خ یداد: گروه
مانند  دانندیم یماد مهین ای یرمادیآن را غ گرید یاست و برخ

 یقوه خیال را جسمان یو سهرورد نایسابن سخن گریمالصدرا؛ به د
و  کنندیم یاز مغز معرف یآن را در بخش گاهیو جا آورندیبشمار م

 .داندیرا مجرد م الی. صدرا قوه خکندیچند آن را اثبات م یلیبا دال
است؛  یالیمظهر صور خ الیقوه خ یشد که از نگاه سهرورد گفته
با  الیو نسبت قوه خ ابندییعالم مثال ظهور م یالیقوه صور خ نیدر ا

کننده به قانع زیسخن ن نیرابطه مظهر و مظهر است. ا یالیصور خ
 زیاز مغز ن یهر عضو ایباشد حواس و  نیاگر چن رایز رسدینظر نم

 .ستین یازیقوه ن نیبه ا گریباشد و د یالیمظهر صور خ تواندیم
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