
 

 نقد و بررسی کاربردهای فلسفی قاعدة امتناع انطباع کبیر در صغیر

 سعید انواری
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 چکیده

در فلسفة اسلامی از قاعدة عدم گنجانیده شدن شیء بزرگ در شیء کوچک )امتناع انطباع 

کبیر در صغیر( جهت اثبات غیرمادی بودن محل ثبت تصاویر جزئی بینایی و خیالی )صور 

مقداری( استفاده شده است. سپس از طریق اثبات غیرمادی بودن محل این صور، قوای 

لایل اند. بدین ترتیب یکی از دفرایند ابصار و تخیل را غیرمادی دانسته ها و نیزادراکی آن

غیرمادی بودن عالم خیال )خیال متصل و منفصل( و نیز غیرمادی بودن نفس و قوای آن را 

ری آواند. این مقاله با جمععدم امکان انطباع صور خیالی بزرگ در محل مادی مغز دانسته

ان و ها، به بررسی نظرات موافقاستخراج مبانی مشترک آن کاربردهای فلسفی این قاعده و

مخالفان این کاربردها پرداخته و با توجه به فیزیولوژی جدید، نشان داده است که مواردی 

آیند. بر این اند، از مصادیق انطباع کبیر در صغیر به شمار نمیها استناد کردهکه قدما به آن

اند، یات فلسفة اسلامی از طریق این قاعده مطرح شدههایی که در الهاساس کلیة استدلال

 های دیگری هستیم.صحیح نبوده و برای اثبات مدعیات ذکر شده نیازمند برهان
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 مقدمه

« کبیر در صففغیر 1عدم انطباع»فلاسفففة مسففلمان در چند مبحت مختلس فلسفففی از قاعدة 

 هایاند که محل انطباع صففورتاند. ایشففان از طریق این قاعده نشففان دادهاسففتفاده کرده

در این مقاله موارد استفاده از  جزئی حسفی و خیالی در چشفم و مغز مکانی مادی نیسفت.

کر است لازم به ذدر الهیات فلسفة اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.  هاین قاعد

ها این مقاله در پی بررسی ماهیت ادراک حسی و خیالی و نظریات مطرح در مورد آنکه 

دهد که بر و یا نقد و بررسفی نظریات ابصفار در فلسففة اسفلامی نیست، بلکه تنها نشان می

ها به این قاعده اسففتناد شففده اسففت و بر اسففاس فیزیولوژی جدید، کاربردهایی که در آن

ز اند، صحیح نبوده و اصولًا ازئی در چشم و مغز را نپذیرفتهاساس آن انطباع مادی صور ج

 آیند.مصادیق این قاعده به شمار نمی

 قاعدة عدم انطباع کبیر در صغیر .8

 2یا عدم گنجانیده شدن شیء بزرگ در شیء کوچک« عدم انطباق کبیر بر صفغیر»قاعدة 

کل از »دة منطقی اصفل مووفوع در فلسففة اسفلامی پذیرفته شفده و بر اساس قاع عنوانبه

از  رسدعظم من الجزء( تووفیح داده شده است و به نظر می)الکل أ« اسفت تربزرگجزء 

 آن استنباط شده باشد.

 خوددیخوبهاند که را از اولیات و قضایایی دانسته« است تربزرگکل از جزء »قاعدة 

( 91 :ب1381، ؛ سهروردی23 :الس1911سینا، ؛ ابن363 :1918/2معلوم هستند )فارابی، 

 :ب1911، سیناابن( و بدیهیات )193 :الس1381همچنین آن را از فطریات )سهروردی، 

ابی، اند )فاراند که در نزد تمامی مردم مشترک( و معقولات نخستینی به شمار آورده211

                                                           
 : مدخل انطباع(.1311. انطباع در لغت به معنای نقش شدن چیزی بر چیزی است )دهخدا، 1

(، 313 :1313/2؛ قطب رازی، 261 :1312)شفففهرزوری، « امتناع انطباع الکبیر فی الصفففغیر». این قاعده به صفففورت 2

)دشتکی، « امتناع حصول مقدار العظیم فی المحل الصغیر»(، 911 :1383)سبزواری، « امتناع ارتسام الکبیر فی الصغیر»

« امتناع انطباع العظیم فی الصفففغیر»(، 139 :9،/1181)ملاصفففدرا، « م فی الصفففغیرفسفففاد انطباع العظی»( و 111 :1382

 ( نیز بیان شده است.119 :1913)طوسی، « فی الصغیر العظیم لا ینطبع»( و 319 :1921/2)فخررازی، 
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ند کهر کس دو طرف این قضیه را تصور کند، به صدق آن حکم می چراکه(؛ 18 :1113

 (.313 :1912)حلی، 

کل از جزء »بر قاعدة است نیز که مبتنی « عدم انطباع کبیر در صغیر»قاعدة  جهتبدین

انطباع » کهچنان ،(911 :1383آید )سبزواری، ای بدیهی به شمار می، قاعده«تر استبزرگ

 (.81 :1911/1، فخررازی) ندارا به بداهت عقلانی محال دانسته« عظیم در محل صغیر

 در رد نظریة انطباع قاعدهکاربرد   .2

ت که بکار رفته اسفففدر چند مبحت مختلس فلسففففی « عدم انطباع کبیر در صفففغیر»قاعدة 

. در این بخش ها مطرح شفففده اسفففتنظریة انطباع صفففور جزئی حسفففی یا خیالی در آن

 :گیردکاربردهای مختلس این قاعده مورد بررسی قرار می

 رد نظریة انطباع حسی در چشم. 2-8

دهای این قاعده ابطال نظریة انطباع بصری است که در مبحت ابصار )رؤیت یکی از کاربر

در نظریة انطباع بصفری، ابصار از طریق انطباع صور خارجی در  1شفود.حسفی( مطرح می

، فخررازی؛ 112 :1919/2سفففینا، ؛ ابن322 :1369سفففینا، شفففود )ابنمحقق می 2جلیفدیفه

سففپس از جلیدیه به محل اتصففال )التقای(  (.218 :1911/2؛ تفتازانی، 326و 211 :1921/2

 ازآنجا( و 139و 132 :1919/2سینا، دو عصفب بینایی در مغز )ملتقی العصفبتین( رفته )ابن

                                                           
( که آن را نظریة طبیعیون 389 :1383/2؛ شفففهرزوری، 11 :1913. این نظریه منسفففوب به ارسفففطو اسفففت )فارابی، 1

( تا مادی بودن این 21 :1313/1؛ احمدنگری، 221 :1922؛ 111 :1181/1؛ ملاصففدرا، 112 :1323/1اند )ایجی، نامیده

ا نشفان دهند. اسفتفاده از قاعدة عدم انطباع کبیر در صفغیر به اصحاب شعاع که در مقابل اصحاب انطباع ها رصفورت

 (.333-339 :1313؛ سهروردی، 261-266 :1312قرار دارند منسوب شده است )شهرزوری، 

 :1313/1 ،نامند )احمدنگریمی« جلیدیه». بخشفی از چشفم که در شففافیت و انجماد شفبیه تگرگ )جلید( است را 2

( 3(؛ البته چنان که در تصففویر شففمارة )1198 :1312/2اند )شففیرازی، (. جلیدیه را معادل عدسففی چشففم دانسففته918

شفود، جلیدیه معادل عدسفی چشم نیست؛ بلکه قسمتی است که میان عدسی چشم و دیوارة پشت چشم مشفاهده می

 )شبکیه( قرارگرفته است.
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 1رسد.به حس مشترک می

اشکالی که از طریق این قاعده بر نظریة انطباع وارد شده است، منحصر در ادراک 

بینایی )بصری( و تخیل است؛ و در سایر ادراکات مانند ادراک لمسی، چشایی، بویایی، 

(. بر نظریة انطباع بصری این ایراد 311 :1313/2نیست )طوسی،  طرحقابلشنوایی و عقلی، 

ها و ... در محل وارد شده است که انطباع امور عظیمی چون نیمی از کرة آسمان و کوه

پذیر نیست. بر این اساس بسیاری از مخالفان نظریة کوچکی همچون جلیدیة چشم امکان

باع ردّ نظریة انط اند و آن را اشکال مشهوری درانطباع بصری، به این قاعده استناد کرده

؛ 291 :1313/2؛ 261 :1318؛ 229 :1389/2؛ 311 :1921/2، فخررازیاند )نک: دانسته

؛ 668 :1333؛ میرک، 266 :1312، شهرزوری؛ 111:ب1381؛ 333. :1313سهروردی، 

(. استفاده از این قاعده، 111 :1181/9، 139 :1181/9ملاصدرا،  ؛211 :1911/3تفتازانی، 

 (.388 :1383/2، شهرزوریل بر نظریة انطباع به شمار آمده است )ترین اشکاقوی

قائلین به نظریة انطباع، طبقات و رطوبات چشم و وجود جلیدیه و عنبیه و قرنیه و 

؛ 189 :1181/8دانستند )ملاصدرا، کارکرد هر یک را دلیل بر درستی نظریة خود می

 :1383؛ 322 :1369یة انطباع بوده است )سینا نیز که قائل به نظر(. ابن991 :1313اردکانی، 

( اجزاء چشم را در طبیعیات شفا تشریح کرده و کارکرد هر قسمت را توویح داده 11-11

 این صحبت»اند که: مخالفان نظریة انطباع گفته ،( در مقابل261-233 :1919/3است )

 وایدفتواند بود که برای خلقت عین بر این طبقات و رطوبات برهانی نیست زیرا که می

 (.186 :1181/8و نیز: ملاصدرا،  991 :1313)اردکانی، « دیگر بوده باشد سوای انطباع

                                                           
ق افاوه شود، نه از طریق انتقال، بلکه از طریانطباع، تصویری که موجب بینایی می. لازم به ذکر است که در نظریة 1

(. انطباع تصویر در جلیدیه این زمینه را فراهم 311 :1382/1رسد )استرآبادی، به جلیدیه و سپس حس مشترک می

کند که صورت از واهب الصور به محل تلاقی دو عصب افاوه شود و از این طریق، زمینة لازم برای افاوة صورت می

(. چنان که 21-21 :1313/1؛ احمدنگری، 168 :1311شود )بهبهانی، از واهب الصور به حس مشترک ایجاد می

د میان نظر قدما و دانشمندان جدید در نحوة انتقال تصویر به چشم و مغز اختلاف نظر وجود دارد، ولی شوملاحظه می

دان کند، دانشمنزاده آملی تصریح میدر اصل انتقال و انطباع اختلاف نظر وجود ندارد و همان طور که استاد حسن

 (.211 :1366زاده، اند )حسنکنونی نظریة انطباع را پذیرفته
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ی چشم با ساختار فیزیکسینا که شود، حکمایی چون فارابی و ابنملاحظه می کهچنان

باع بصری اند، نظریة انطدر علم تشریح و قوانین فیزیکی نور در علم مناظر و مرایا آشنا بوده

ن اشکال اند. ایمطرح نکردهدر این مورد اند و اشکال انطباع کبیر در صغیر را را پذیرفته

سط س تونخستین بار از قول اصحاب شعاع در مورد ادراک بصری بیان شده است. سپ

، سهروردی و ملاصدرا که طبیب نبوده و اطلاعات طبی مناسبی فخررازیای همچون فلاسفه

 تعمیم داده شده است. چنانکه شیخ هاآناند تکرار شده و به ادراکات خیالی و محل نداشته

 اشراق معتقد است:

 در موضعی از دماغ ]هاآنانطباع [و همچنین  ها در چشم محال استانطباع صورت
های خیالی این های در آینه و صورتو حقیقت در مورد صورت ]محال است[)مغز( 

 .(101-100:ب0831) منطبع نیستند ]نیز[ هاآناست که 

 و کسانی که از ایشان تبعیت حکمة الاشراق شارحانو شیخ اشراق،  فخررازیپس از 

اند، برای اثبات غیرمادی بودن فرایندهای ادراک بصری و خیالی، قاعدة عدم انطباع کرده

؛ قطب شیرازی، 191 :1363نمونه نک: هروی،  عنوانبهاند )کبیر در صغیر استناد نموده

 :1181/9 و 311 :1181/1؛ ملاصدرا، 266 :1312؛ 88 :1383/2، شهرزوری؛ 931 :1383

 (.292 :1381؛ 139

 رد نظریة انطباع خیالی در مغز. 2-2

مشابه آنچه در مورد تصویر خارجی و مشکل انطباع کبیر در صغیر در چشم بیان شد، در  

 جهدرنتیی جیوه و کوه زمرد نیز مطرح شده است و ورد تخیل امور بزرگی همچون دریام

 :1913/2اند )ابوالبرکات، ندانسفففتهتخیل را انطباع صفففور متخیله در جسفففم و دما( )مغز( 

؛ قطب شفففیرازی، 311 :1312، شفففهرزوری؛ 266و 223-222 :1389/2، فخررازی؛ 393

 (. شفففهرزوری312 :1181/1ملاصفففدرا، ؛ نیز: 292 :1381ملاصفففدرا، ؛ 991-931 :1383

 نویسد:می

عظیم در صغیر را بیان کردیم، محال است  ]انطباع[و به همان نحو که محال بودن 

 .(011 :0838/1، شهرزوری) منطبع گردد شیئیکه در خیال 
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بر اساس این قاعده، محل این صور را روح بخاری )روح دماغی( نیز  همچنین

 نویسد:(. ملاصدرا می291 :1381)ملاصدرا، اند ندانسته

مقدار و  ازآنجاکهباشد،  اگر محل این اشیاء روحی که در جلوی دماغ )مغز( است
 که بطلان آن آشکار است ]آیدپدید می[انطباع عظیم در صغیر  حجم آن کم است،

 .(080 :تابی؛ 188 :0830/0ملاصدرا، )

با اثبات غیرمادی بودن محل صور خیالی از طریق قاعدة امتناع انطباع کبیر در صغیر، 

باحت در الم سته شده است. فخررازیقوای مدرکة صور خیالی )قوة خیال( نیز غیرمادی دان

ه افراد هایی کنویسد که صورتبودن قوة حفظ و خیال می غیر جسمانیالمشرقیه در مورد 

 د:نویسبینند نیازمند محل هستند و سپس میمی 1و َممرورون تخیل کنندگاندر خواب یا 

محال بودن عظیم در صغیر ثابت شده است، محال  ،تعقل مرحلة اولدر  ازآنجاکه
ست ا غیر جسمانی شیئیاز بدن باشد، بنابراین محلّ آن است که محلّ آن جزئی 

 .(803 :0018/1)که همان نفس است 

( 316و 319 :1921مشابه این برهان در سایر متون فلسفة اسلامی نیز ذکر شده است )

انطباع  به قاعدة امتناع« هستند غیر جسمانیحفظ خیال و »چنانکه ملاصدرا تحت عنوان قوة 

 (.221-226و 211 :1181/8کند )ملاصدرا، عظیم در صغیر اشاره می

تواند در جزء کوچکی از مغز )دما(( این نکته که تصور خیالی کوهی بزرگ نمی

 2یان شده استبنیز یکی از دلایل اثبات عالم خیال منفصل )عالم مثال(  عنوانبهمنطبع شود 

؛ 931 :1383؛ قطب شیرازی، 191 :1363؛ هروی، 311و  931و 911 :1383/2، شهرزوری)

                                                           
، مدخل 1311( بر وی غالب شفففده باشفففد )دهخدا، خَلط مِرّةممرور به معنای کسفففی اسفففت که زردی و صففففرا ). 1

 ممرور(.

 (:61و 33 :1916/3نویسد ). سبزواری نیز به این دلیل اشاره کرده و می2

ه امتنع ّ ن   کون العظیم فی الصغیر انطبع   تحلّل الروح و ا

لخیال د ا لتجرّ ا ا علی  ّ ل    دل ا ث م و  ه لف ا ث م ل ا م  ل ا   ع
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؛ سبزواری، 39 :1333؛ میرک، 292 :1381؛ 312 :1181/1 ؛ ملاصدرا،239 :1382دشتکی، 

 (.911و 311 :1383

، فخررازیاند )به کمک این قاعده تصویر در آینه را نیز منطبع در آن ندانستههمچنین 

بر اساس طور مشابه، (. به311 :1181/1؛ ملاصدرا، 311 :1312، شهرزوری؛ 223 :1389/2

یز بینند را ن( میو بیداریخواب این قاعده، آنچه افراد در خواب و یا یقظه )حالتی میان 

؛ 913 :1339؛ ملاصدرا، 931 :1383/3، شهرزوریاند )منطبع در قوای دماغی ندانسته

جزئی از دما( یا قوای بدنی یا آینه نیست،  هاآنمحل نجاکه ازآ (.116، ص. 1311بهبهانی، 

، شهرزوری) 1اندموجود دانستهدر عالم دیگری به نام عالم مثال یا عالم خیال  این صور را

 (.261و 311 :1312

 رد نظریة انطباع ذهنی. 2-9

-118 :1382اند )دشفففتکی، برخی از منکرین وجود ذهنی نیز به این قاعده اسفففتناد کرده 

نظریة وجود ذهنی )به معنای حصول صورت در ذهن( را  کهدرصورتی(. در حقیقت 111

با درک صور ذهنی بزرگ، به دلیل پذیرش نظریة  ،بپذیریم و صفور ذهنی را مادی بدانیم

 مواجه خواهیم شد که امری)مغز( صغیر محل در )صورت ذهنی( با انطباع کبیر مطابقت، 

 از این امر محال، دو رویکرد اتخاذ شده است:محال است. لذا برای پرهیز 

 هکچناناند؛ ای با پذیرش وجود ذهنی، غیرمادی بودن آن را نتیجه گرفته( عده1

شوند غیرمادی هستند و حالّ در آلت جسمانی اند امتداداتی که در ذهن متصور میگفته

 (.88 :1383/2، رزوریشهداد )نیستند؛ زیرا اگر مادی بودند، انطباع عظیم در صغیر رخ می

وجود ذهنی )به معنای حصول صورت در ذهن( را نفی  فخررازیای همچون ( عده2

(. 226 :1389/1، فخررازیاند )و علم به معنای صورت حاصل در ذهن را نقد کرده کرده

                                                           
شود و های خیالی، تنها غیرمادی بودن عالم خیال اثبات می. لازم به ذکر اسفت که با غیرمادی دانستن محل صورت1

ممکن اسفت که این عالم به صفورت منفصل )عالم مثال( و یا به صورت متصل )بخشی از نفس و قوای آنها( باشد و 

کند. لذا هم طرفداران عالم خیال متصففل و هم عالم را مشففخن نمیبرهان ذکر شففده متصففل یا منفصففل بودن این 

 اند.طرفداران عالم خیال منفصل از این برهان استفاده کرده
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 اندادراکات ذهنی جزئی را به انطباع تصویر در حس مشترک ندانسته جهتبدین

 (.391 :1913/2)ابوالبرکات، 

 تکرار استدلال قدما در آثار شارحان معاصر .9

اندیشمندان معاصر نیز انطباع تصویر مادی در چشم و یا مغز را از مصادیق انطباع کبیر در 

(. علامة 211 :1313/9نمونه نک: جوادی،  عنوانبهاند )صففغیر به شففمار آورده و رد کرده

 نویسد:ذهنی می یکی از اشکالات مطرح در وجود عنوانبهطباطبائی 

در جزء عصبی یا دماغی از  هاآنحصول این مقادیر عظیم در ذهن، یعنی انطباع 

ی، )طباطبائ آیدمصادیق انطباع کبیر در صغیر است که امری محال به شمار می
 .(00-08 :0010؛ 83 :0001

های علمی و ادراکی جزئی را غیرمادی ایشان پس از ذکر این اشکال، صورت

اند. وی در اصول فلسفه نیز با استناد به ادراک مناظر پهناور در جهان و عدم امکان دانسته

 گیرندمادی بودن ادراک را نتیجه میدر مادة ناچیز عصبی یا مغزی، غیر هاآنانطباق 

 (.111-116 :1311)طباطبائی، 

پرسند آیا به کوه دماوند و ... از طریق انطباع بر سلول استاد حسن زادة آملی نیز می

گویند که ( و می162 :1361/1کنیم؟ )حسن زاده، را درک می هاآنبریم یا دما( پی می

وعاء تحقق این صور خیالی اگر هر عضوی از اعضای بدن باشد انطباع کبیر در صغیر لازم 

(. آشتیانی نیز اثبات تجرد خیال را به 162 :1361/1)حسن زاده، آید که غلط است می

(. استاد جوادی 113 :1381پذیرد )آشتیانی، کمک انطباع کبیر در صغیر بیان کرده و می

 نویسند:آملی می

یک جسم مادی به هر صورت که تصویر شود مانند اینکه ...  عنوانبهقوة خیال 
یات و طب جدید بپذیریم، در همه حال، اشکال های نوینی را بر اساس طبیعدیدگاه

از  ترعظیم مراتببه یادشدهزیرا اندازه و حجم تصویرات ؛ به قوت خود باقی است

 .(112 :0888/0)جوادی، است جسم انسانی و اعضا و قوای واقع در آن 
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همچنین اندیشمندان معاصر، یکی از دلایل تجرد نفس را دلیل محال بودن انطباع کبیر 

؛ مصباح، 933 :1381؛ آشتیانی، 383 :1/3، ج1319زاده، اند )حسنصغیر دانسته در

 (.226 :1311؛ فیاوی، 262 :1311/2

 مبانی مشترک در کاربردهای مختلف قاعده .4

انطباع صفور حسی )بصری( و خیالی در چشم و ملاحظه شفد از طریق این قاعده،  کهچنان

مغز رد شد و بر این اساس محل ثبت صور حسی و خیالی را امری غیرمادی )نفس یا عالم 

اند. همچنین بر این اساس تجرد قوای مدرکة صور حسی و خیالی و خیال منفصفل( دانسته

ها را تدلالسففاختار تمامی این اسففنیز تجرد خود صففور حسففی و خیالی نتیجه شففده اسففت. 

 بندی کرد:توان در قالب زیر صورتمی

)چه با قوة ظاهری باصره و چه با مقداری های جزئی ( انسان قادر به درک صورت1

 قوة باطنی متخیله( است.

ها در های جزئی مقداری ناشی از ثبت و وبط و بازیابی آندرک این صورت( 2

 .یک محل است

د )نظریة مطابقت( و نجی مطابقت داربا صورت شیء خار های جزئی( صورت3

ر کامل گتوانند حکایتکوچک نمی هایصورت) ها نیستندآناز  تربزرگیا  ترکوچک

 1(.از اشیاء بزرگ باشند
                                                           

گر هستند مطابق یکدی کاملاً. این مقدمه بر اساس این نظریه شکل گرفته است که ماهیت شیء خارجی و ذهنی 1

 مثلاً، الجثهمیظعاگر ابصار به انطباع باشد، باید که شکل و مقدار »اند: نامند. چنانکه گفتهکه آن را نظریة مطابقت می

تا احساس و ابصار، حق و مطابق واقع  در خارج موجود است به همان نحو در آلت باصره منطبع باشد کهچنانجبل، 

های کوچک )چه در چشم و چه در مغز( به هیچ نحو (. بر این اساس صورت318 :1311/1)قرچغای خان، « باشد

ه در مقدار شبح شیء باید ک»نویسد: های بزرگ )حسی یا خیالی( باشند. اردکانی میتوانند حکایتگر از صورتنمی

« شوددیه اعظم است مرئی نباید که چیزی که از جلی نیبنابرا ؛ ومساوی آن باشد و إلاّ صورت و مثال آن نخواهد بود

قائل به نظریة شبح محاکی  کهیدرصورتدر ادامه نشان داده خواهد شد  کهچنانبنابراین ؛ (938 :1313)اردکانی، 

ان صحیح این بره جهیدرنتهای کوچک از اشیاء بزرگ را پذیرفت و توان به نحوی حکایتگری صورتباشیم، می

 نخواهند بود.
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 1توانند در آن جسم منطبع شوند.های مساوی با یک جسم می( تنها شکل9

 بع شده باشند،توانند در محل مادی چشم یا مغز کوچک ما منطنمیها ( این صورت3

 هستند. هاآناز محل انطباع مادی  تربزرگدر موارد زیادی بسیار زیرا 

 ( انطباع کبیر در صغیر محال است6
 ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

های جزئی )چه در حس ظاهری و چه در حواس محل ثبت و وبط این صورت ∴

 عالمی مستقل( غیرمادی است. عنوانبهباطنی و چه 

 :درنتیجه

های جزئی )چه از طریق این صورتها غیرمادی است، ( چون محل ثبت این صورت1

 غیرمادی هستند.نیز باصره پدید آمده باشند و چه ناشی از تخیل باشند( 

های جزئی توسط درک این صورتهای جزئی غیرمادی هستند، چون این صورت( 2

 افتد.غیرمادی اتفاق می اییقو

 بررسی پاسخ قائلین به نظریة انطباع به اشکالات وارد شده .5

ر نشفففان دهند که چگونه داز نظریة انطباع دفاع کنند و اند تا ، برخی کوشفففیدهدر مقفابل

شفففوند و توانند در مکانی کوچک منطبع دی میهای بزرگ مافراینفد ادراک، صفففورت

 2اند:نشود. در این جا این نظریات مورد بررسی قرار گرفتهقاعدة مذکور نیز مطرح 

هایت نتوان هم تصاویر بزرگ و هم جلیدیه را تا بیاند که می. برخی عنوان کرده1

و آنگاه  نهایت( خواهند شدمساوی یکدیگر )بی هاآناجزاء  بیترتنیابهجزء تقسیم کرد و 

را بر یکدیگر منطبق ساخت و بدین ترتیب محذور انطباع کبیر در صغیر  هاآنتوان می

؛ 388 :1383/2، شهرزوری؛ 111 :ب1381؛ 333 :1313)نک: سهروردی،  آیدپدید نمی

                                                           
؛ 188، ص. 8، ج1181؛ ملاصفففدرا، 313، ص. 2، ج1921، فخررازیاند )وس نسفففبت داده. این سفففخن را به جالین1

 (.338، ص. 3، ج1383؛ لاهیجی، 992-991، ص. 1313اردکانی، 

. لازم به ذکر اسففت که نظریات مطرح شففده در این بخش، از زبان مخالفان ایشففان نقل شففده اسففت. لذا ارجاع به 2

 معنای پذیرش این نظرات در منابع ذکر شده نیست.فلاسفة مختلس در این بخش، به 
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؛ 992 :1313 ؛ اردکانی،188 :1181/8؛ ملاصدرا، 261 :1383؛ قطب شیرازی، 261 :1312

 (.38 :1916؛ 99 :1929؛ طباطبائی، 661 :1333میرک، 

 نهایت بالقوه )انقسام وهمی( و بالفعلرسد این نظر، به دلیل خلط میان بیمی به نظر

نهایت در میان قدما شکل گرفته ( و درک نادرست از مفهوم بی992 :1313)اردکانی، 

 .1نیستاست و صحیح 

های اند که شاید در مغز و یا سیستم عصبی، بخشرح کرده. برخی این احتمال را مط2

توانند را در کنار هم در نظر بگیریم می هاآنای وجود داشته باشند که اگر مجموع فشرده

شود امور کبیر را در خود منطبع نمایند؛ چنانکه در اختراعات جدید مشابه آن دیده می

اند که ممکن است مکان وسیع و این افراد عنوان کرده درواقع(. 213 :1368)حسینی، 

 کهنانچمناسب مادی برای انطباع صور بزرگ در مغز یا سیستم عصبی وجود داشته باشد. 

 شود.نمی تأییددر ادامه نشان داده خواهد شد، این نظر بر اساس فیزیولوژی جدید 

شود م میفوس فلکی مرتسدر نتصویر دهد، بلکه . ارتسام تصویر در جلیدیه رخ نمی3

(. لاهیجی که با وجود عالم مثال مخالس 619 :1383؛ لاهیجی، 911 :1383)نک: سبزواری، 

« غیربرتقدیر تسلیم امتناع ارتسام صورت کبیر در ص»کند که به تعبیر وی است، سعی می

ی اما ملاهاد؛ (619 :1383محلی در اجرام فلکی برای این صور در نظر بگیرد )لاهیجی، 

کند که چرا قاعدة بدیهی امتناع سبزواری با نقل این مطلب از لاهیجی به وی انتقاد می

دمة بدیهیّه، منع مق»نویسد: پذیرفته است و می« برفرض تقدیر»ارتسام کبیر در صغیر را 

(. با توجه به باطل شدن نظریة نفوس فلکی، این نظر 911 :1383)سبزواری، « مکابره است

نطباع اند تا به کمک قاعدة امتناع انیست. علاوه بر آنکه برخی کوشیده پذیرشقابلنیز 

 وجود نفوس فلکی، صور خیالی در نفوس برفرضکبیر در صغیر، نشان دهند که حتی 

 (.381 :1381؛ آشتیانی، 911 :1383اند )سبزواری، فلکی نیز منطبع نشده

                                                           
 ترگبزرنهایت قسمت، همچنان هر یک از اجزاء کوه، اند که پس از تقسفیم کوه و چشفم به بی. قدما عنوان کرده1

اسففت  نظر غلطدانیم این می کهچنان(؛ 111 ب:1381نمونه نک: سففهروردی،  عنوانبهاز اجزاء چشففم خواهند بود )

 (.31 :1388، زادهخادمنهایت نک: در مورد درک نادرست قدما از مفهوم بی )جهت مطالعه
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ولی( چشم )آلت ادراک( . این احتمال مطرح شده است که شاید تصویر در ماده )هی9

ای که حالّ در آن است منطبع شود. در این صورت چون هیولی و یا و یا در قوة مدرکه

قوة مدرکه، بذاته دارای مقدار صغیر یا کبیر نیستند )به همین دلیل است که پذیرای هر 

آید مقداری هستند(، بدین ترتیب انطباع کبیر در صغیر که امری محال است پدید نمی

؛ 268 :1312، شهرزوری؛ 111 :ب1381؛ 336 :1313؛ سهروردی، 316 :1313/2وسی، )ط

رسد این نظر نیز بر اساس درک غلط از مفهوم مادة (. به نظر می113 :1381مصطفوی، 

 آید.میاند، صحیح به شمار ناکثر قدما آن را نپذیرفته کهچناناولی شکل گرفته است و 

 های مختلس یک تصویر بزرگکوچکی از بخشهر بار تصویر  سرعتبهچشم،  .3

و از این طریق یک تصویر  1را به یکدیگر وصل کرده هاآنکند و سپس را مشاهده می

 :1389/2، فخررازی؛ 328 :1913/2کند )ابوالبرکات، کامل درک می طوربهبزرگ را 

 شده است.ن تائیدتواند صحیح باشد، اما توسط فیزیولوژی جدید (. این نظر گرچه می229

به انطباع تصویر در آینه اشاره شده است )ملاصدرا،  ،پاسخی نقضی صورتبه .6

اند که چون انطباع تصویر ( و در این زمینه گفته938 :1313؛ اردکانی، 188 :1181/8

 :، 1313است، پس در چشم نیز جایز خواهد بود )اردکانی،  پذیرامکانبزرگ در آینه 

 2(.188 :1181/8؛ ملاصدرا، 119 :1913؛ طوسی، 331 :1313 ؛ نیز نک: سهروردی،938

داند و با بیان استفاده از مثال آینه در توجیه نظریة انطباع، آن را صحیح نمی فخررازی

، فخررازیشود )دارند که تصویر در آینه منطبع نمی نظراتفاقنویسد که محققان طبیعی می

 (.319 :1921/2؛ 229 :1389/2

سانی که کند. یک دسته کتقسیم می دودستهائلان به نظریة انطباع را به ق فخررازی .1

دانند و دستة دیگر کسانی که ابصار را معلول یا مشروط انطباع صورت را همان ابصار می

                                                           
 (.328 :1913/2تواند در حس مشترک شکل گیرد )ابوالبرکات، . این اتصال می1

اند و از طرف دیگر انطباع عظیم در صففغیر را ها در آینه را مشففاهده کردهتصففویر کوه طرفکیاز. برخی چون  2

عظیم در صغیر محال نیست، بلکه محال انطباع عظیم در صغیر است « صفورت»اند که انطباع گفتهاند، ممکن ندانسفته

(. این سففخن را شففاید بتوان به معنای انطباع شففبح دانسففت که در موارد بعدی بدان اشففاره شففده 116 :1311)بهبهانی، 

 است.
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استفاده از  المحصل(. وی در 311 :1921/2، فخررازیدانند و نه عین آن )به انطباع می

ن داند که ابصار را هماقاعدة امتناع انطباع عظیم در صغیر را تنها در صورتی صحیح می

 نویسد که این برهان:می کهچنانانطباع بدانیم و نه شرط آن. 

گوید مرئی همان صورت منطبعه است را ملزم کسی را که می] اشکالدو  نای [
باع صورت کوچک در حدقه را شرط اشکال بر کسی که انطدو کند؛ اما این می

 .(111 :0833، فخررازی) داند وارد نیستادراک مرئی بزرگ در خارج می

بیر در توان اشکال انطباع کهای جزئی، دیگر نمیبا شرط دانستن این صورتبنابراین 

برخی از فلاسفة اسلامی به شرط و مقدمه بودن ایجاد چنانکه  1وارد دانست. هاآنصغیر را به 

اند که ( و گفته933 :1381اند )نک: آشتیانی، ور مادی در چشم و مغز اذعان کردهص

(. 113 :1311)بهبهانی، « آلت ابصار است نه مبصر بالذات»م صورت منطبع شده در چش

اشیاء  آید، در نحوة دیدنعصب بینائی و اختلالاتی که در آن پدید می تأثیرهمچنین به 

. چنانکه در ادامه نشان داده خواهد شد، این نظر (111 :1311اند )بهبهانی، اشاره کرده

 آید.صحیح به شمار می

با پذیرش نظریة شبح محاکی در مقابل نظریة مطابقت، انطباع کبیر در صغیر پدید  .8

نویسد که لازم نیست شبح شیء مساوی آن (. تفتازانی می331 :1383/3آید )لاهیجی، نمی

نها بنابراین ت؛ کنیمای کوچک مشاهده میخود را در آینهشیء باشد؛ چنانکه تصویر 

تناسب در شکل و رنگ لازم است و نه در مقدار و اندازه که لازمة آن انطباع کبیر در 

خواجه نصیر طوسی در کتاب تلخین المحصل، در  (.1911/3:211صغیر باشد )تفتازانی، 

 نویسد:این مبحت در مورد نظریة انطباع ارسطو می

 در این هاآنکردن آن از طریق انطباع عظیم در صغیر صحیح نیست، زیرا  باطل
آن  گویند که شبحدانند، بلکه میانطباع خود عظیم و مقدار آن را شرط نمی ،نظریه

شود و ممکن است مقدار شبح با وجود کوچکی محلّ آن، اقتضای درک منطبع می

 .(030 :0012)طوسی،  را با وجود بزرگی آن داشته باشد (شبحشیء )صاحب 

                                                           
ه را شرط های منطبعفته است و حتی صورتنظریة انطباع را نپذیر فخررازی، خود تیدرنها. لازم به ذکر اسفت که  1

 (.921 :1921داند )ابصار نیز نمی
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 :1313، اند )اردکانینیز نامیده« انطباع شبح مرئی»نظریة انطباع را نظریة  جهتبدین

کسانی که برهان امتناع انطباع کبیر در صغیر  هرحالبه(. ولی 118 :1181/8؛ ملاصدرا، 938

 اند.اند با نظریة شبح محاکی مخالس بودهرا در رّد نظریة انطباع مطرح کرده

که تصویر اشیائی که بر روی کاغذی کوچک با حفظ تناسب رسم  طورهمان

توان گفت که صور اشیاء در ها و اشکال خارجی هستند، میشوند، محاکی از اندازهمی

 شوند. بدین ترتیب نه مشکل انطباع کبیر درقوة مادی خیال نیز به همین نحو منطبع می

ریق عالم خیال منفصل و نه تجرد برزخی قوة خیال توان از این طآید و نه میصغیر پیش می

بنابراین در جلیدیه تصویری ؛ (216 :1381/6را ثابت نمود )نک: حسن زادة آملی، 

شود و نفس از طریق همان تصویر کوچک به اصل و متناسب با آن منطبع می ترکوچک

، شهرزوری؛ 336 :1313؛ نیز نک: سهروردی، 316 :1313/2برد )طوسی، مقدار آن پی می

نفس با مقایسه بداند که هرچه »(. بدین ترتیب که 188 :1181/8؛ ملاصدرا، 261 :1312

(. 992 :1313)اردکانی، « صورتش در باصره فلان مقدار است در خارج فلان مقدار است

زرگ و و همانند افراد ب ، صورت کبیر و صغیر از نظر ماهیت یکسان هستنددیگربیانبه

کوچک انسانی که از نظر ماهیت یکسان هستند، نفس با دیدن ماهیت کوچک، به ماهیت 

 (.113 :1381؛ مصطفوی، 316 :1313/2شود )قطب رازی، بزرگ منتقل می

بر این اساس ذهن مانند صفحة عکس یا سی دی است که تصاویر کوچک در آن 

برد )نک: میپی هاآنناسب، به اندازة حقیقی گیرند و از طریق مقایسه و تجای می

(. سهروردی از قول قائلان به انطباع نقل کرده 221 :1311؛ فیاوی، 188 :1181/8ملاصدرا، 

ی است بر مقدار واقعی آن پاز مرئی  ترکوچکگوید که نفس از طریق صورتی که و می

 .(111-111 ب:1381)سهروردی،  بردمی



 111  /سعید انوارینقد و بررسی کاربردهای فلسفی  قاعده امتناع انطباع کبیر در صغیر

 

 

 (1تصویر شمارة )

 نویسد:خواجه نصیر طوسی نیز می

ز ااما در مورد رؤیت ابعاد، پس شاید منطبع در چشم به نحوی باشد که ادراک ابعاد 
ه بینیم ک... با در نظر گرفتن این مطلب که ما نقاشان را میآن استنباط شود 

آن  اعماق ،کنند که بینندگانهای اجسام را به نحوی بر سطوح نقاشی میصورت

 .(030 :0012)طوسی،  کنندرا درک می هاآنابعاد میان اجسام و 

اردکانی پس از نقل اشکال عدم امکان انطباع تصاویر بزرگ در جلیدیه از قول قائلان 

 نویسد:به نظریة انطباع می

که در مقدار مشابه آن شیء باشد، چنانکه  ضروری استاند که شبح شیء جواب داده
ن. شبح باشد در شکل و لوه شبح باید مناسب ذوآت صغیر، بلکدر صورت وجه در مر

غایت امر آن است که برای ما علم به لمّ آنکه ابصار شیء عظیم و ادراک بعد میان 
د به واسطة روح موجوآن و رائی به مجرد انطباع صورت صغیره در جلیدیه و تأدیه آن 

 .(083 :0832)اردکانی،  شود نباشدسوی باصره چگونه حاصل میدر عصبتین به

؛ 111 :1361مشابه این سخن از سوی افراد دیگر نیز بیان شده است )قطب شیرازی، 

 طورهمانکه  شده است گفتههمچنین  .(111 :1181/8ملاصدرا، ؛ 211 :1911/3تفتازانی، 

رگ تواند بزکه صورت ذهنی گرما، گرم نیست، صورت ذهنی یک شیء بزرگ نیز می

امتناع حصول کبیر در صغیر از لوازم وجود خارجی است و نه از لوازم  جهتبدیننباشد. 

 (.111-111 :1382وجود ذهنی و ماهیت من حیت هی )دشتکی، 
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شد، پاسخ هشتم قائلین به نظریة انطباع، صحیح و معتبر در ادامه بیان خواهد  کهچنان

صحیح  رد نظریة انطباعدهد که استفاده از قاعدة انطباع کبیر در صغیر در است و نشان می

ینایی و نگاهی مختصر به فیزیولوژی دستگاه بنبوده است. برای بررسی بیشتر این پاسخ، 

 اندازیم.نظریات امروزین مطرح در این زمینه می

 جدیدفیزیولوژی  نظریة انطباع صور در چشم و مغز در .6

نور پس از در تصفویر زیر نشفان داده شفده است، امروزه مشخن شده است که  کهچنان

پینل، ) 1شففودعبور از قرنیه )عدسففی چشففم(، شففکسففته شففده و بر روی شففبکیه متمرکز می

 (.821 :1319/2؛ گایتون، 163-162 1313/1هیلگارد، ؛ 113 :1312

 
 (2تصویر شمارة )

کیه و معکوس از تصویر حقیقی در شب ترکوچکدین ترتیب تصویری با مقیاس ب

 هایسلولهای عصبی تشکیل شده است و در آن تشود. شبکیه از بافچشم ایجاد می

 های الکتریکیکنند و باعت ایجاد تکانهگیرندة نور وجود دارند که نور را جذب می

ز ارسال های عصبی( به قشاء بینایی مغهای سیستم عصبی )یاختهشوند که از طریق نورونمی

 :1319/2؛ گایتون، 169-163 :1313/1هیلگارد، ؛ 119-113 :1312پینل، ) 2شوندمی

831.) 

                                                           
. این نظر در بیان نحوة انتقال نور به چشففم، به نظریة اصففحاب شففعاع شففباهت دارد، اما در بیان تشففکیل تصففویر در  1

 ن مقاله است.چشم، به نظریة انطباع شباهت دارد. بررسی دقیق نظریات ابصار از نظر قدما، خارج از بحت ای

ای مسففتقل اسففت. در . مقایسففة نظرات قدیم و جدید در مورد سفاختار چشففم و کارکرد هر عضففو آن نیازمند مقاله 2

اینجا به میزانی که در نقد اسفتفادة فلاسففه از قاعدة امتناع انطباع کبیر در صفغیر نیاز اسفت، به این مطلب اشفاره شفده 

 است.
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 1(: مقایسة تشریح فیزیولوژی چشم در علوم قدیم و جدید3تصویر شمارة )

یان کرده قائلین به نظریة انطباع ب کهچنانتوان گفت که تصویر خارجی می بنابراین

حساس به نور، از  هایسلولو با تحریک  2شودمادی در چشم منطبع می صورتبهبودند، 

اند گفته جهتبدین. (899 :1319/2)گایتون،  شودطریق اعصاب بینایی، به مغز مخابره می

(. چنانکه در 211 :1366زاده، اند )حسنکه دانشمندان کنونی نظریة انطباع را پذیرفته

شود، تصویر دوم کوچک شدة تصویر نخست و متناسب با آن است. تصویر مشاهده می

اده متناسب در خود جای د صورتبهکه یک تابلوی نقاشی، تصویر بزرگی را  رطوهمان

ک های واقعی ترسیم شده است و در هیچ یاست و یا یک نقشة جغرافیایی، با حفظ نسبت

از این موارد انطباع کبیر )تصویر( در صغیر )کاغذ( رخ نداده است؛ در تصویر کوچک 

 اجزاء شکل رعایت شده است.های میان منطبع شده در چشم نیز تناسب

 های حافظه ثبتامروزه بر اساس فیزیولوژی جدید، حجم زیادی از اطلاعات در سلول

(. پرداختن به نحوة ثبت اطلاعات در 161: 1319/2؛گایتون، 319 :1312شوند )پینل، می

های مادی مغز خارج از حیطة این مقاله است )جهت مطالعه در مورد مادی بودن سلول

های پزشکی و بررسی درستی یا حتی بدون نیاز به بحت(. 1311حافظه نک: سلحشور، 

حافظة  انادرستی نظریات جدید در مورد نحوة عملکرد مغز، با مشاهدة یک لوح فشرده و ی

                                                           
( و تصفویر جدید اجزاء چشم از کتاب 112 :1919اب تنقیح المناظر )فارسفی، . تصفویر قدیمی اجزاء چشفم از کت 1

 ( اخذ شده است.162 :1313/1زمینة روانشناسی )هیلگارد، 

. میان نظرات جدید و قدیم این اختلاف وجود دارد که در نظر قدما، تصویر در خود عدسی چشم )جلیدیه( منطبع  2

 شود.یه عبور کرده و بر شبکیه منطبع میشود اما در پزشکی جدید نور از جلیدمی
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پذیر امری امکاندر فضایی کوچک، زیاد برد که ثبت اطلاعات توان پییک رایانه، می

یرمادی بودن غقائل شدن به از مصادیق انطباع کبیر در صغیر نیست و نیازمند  بوده و لزوماً

 .یستیماین وسایل ن

حسی و  دفاع از نظریة انطباع در 8بنابراین بر اساس فیزیولوژی جدید توجیه شمارة 

گری آن فرق میان اندازة صورت ذهنی و حکایتخیالی صحیح است و لازم است 

زرگی گر از امر بتواند کوچک باشد، اما حکایتگذاشت. بدین نحو که صورت ذهنی می

 باشد.

اند کرده گمان غلطبه، طور دقیق آشنا نبودندچشم و مغز بهقدما با کارکرد  ازآنجاکه

تواند در بخش کوچکی از چشم یا از یک منظره بزرگ نمی که تصویر حسی یا خیالی

نانکه علامة اند. چآن را از مصادیق انطباع کبیر در صغیر دانسته اشتباهبهو  مغز ثبت شود

 نویسند:طباطبائی می

توانیم بپذیریم که این منظرة پهناور در جهان ... در یک مادة ناچیز نمی گاههیچ

 .(003-001 :0830)طباطبائی،  فته باشدعصبی ... گنجیده و جای گر

یال کند که همة مدرکات خنویسند که هیچ بخردی قبول نمیاستاد حسن زاده نیز می

این عبارات نشان  (.216 :1381/6بر چند سلول منطبع شده باشند )حسن زادة آملی، 

ن طبیعیاتی یاطلاعی از فیزیولوژی و علم تشریح و قواندهند که فلاسفة الهی به دلیل بیمی

اند و آنچه امروزه در ها و اتاق تاریک، دچار اشتباه شده)علم مناظر و مرایا( مانند عدسی

مورد افتادن تصویر بر جلیدیه چشم به اثبات رسیده است را بر اساس قاعدة امتناع انطباع 

 اند.کبیر در صغیر، باطل به شمار آورده

 تناسبنقد و بررسی اشکالات مطرح در مورد نظریة  .7

به شبح  نوعی قول توان آن را نظریة تناسب یامخالفان نظریة انطباع، پاسفخ هشفتم )که می

 اند:مطرح کرده در مورد آناشکالات زیر را اند و دانست( را نپذیرفته
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دهند بزرگ دیدن غیر از فهمیدن بزرگی است که از طریق مقایسه و نسبت رخ می (1

که حتی اگر صورت مرئی کوچک باشد و از طریق نسبت اند ( و گفته221 :1311)فیاوی، 

و  «یابیمسرانجام صورت بزرگی را در ذهن خود می هررویبهولی »آن را بزرگ کنیم 

است  طرحقابلدر مورد صورت بزرگ ذهنی و خیالی  عیناًدلیل انطباع کبیر در صغیر 

عنوان یک اشکال، در اصول فلسفه تحت نیز علامة طباطبائی (. 221 :1311)فیاوی، 

اند که بر اساس علم جدید، دستگاه ادراک بصری مانند دستگاه عکاسی گزارش کرده

است. بر این اساس از طریق نسبت و فواصل اجزاء تصویر کوچک منطبع شده در چشم، 

قی آوریم که اندازة تصویر حقیهایی که داریم به دست میدر مقایسه با بدن خود و تجربه

اما ایشان این سخن را ؛ (131و 119 و 121-121 :1311)طباطبائی، چه مقدار است 

توانیم ادراک را امری مادی به شمار آوریم نویسند که نمیاند و سپس مینپذیرفته

 (.123-122 :1311)طباطبائی، 

ایشان میان تئوری انطباع مادی صور جزئی و نظریة ادراک  شودملاحظه می کهچنان

در اینجا بحت صرفاً بر سر مادی یا غیرمادی بودن محل انطباع اند. هخلط کرد هاآننفسانی 

توان از این نکته که ادراک صور، غیر از انطباع صور است، و ثبت این صور است و نمی

نتیجه گرفت که چون ادراک امری غیرمادی است، لزوماً انطباع صور جزئی نیز در محلی 

ردازش های پهایی که به سیستمزه با وجود دوربینامرودهد. علاوه بر آنکه غیرمادی رخ می

پلاک خودروی فردی که وارد محدودة ترافیک شده است را  مثلاًتصویر مجهز هستند و 

انطباع تصویر و تحلیل آن توسط ذهن یا یک  صرفبهکنند، تشخین داده و رصد می

ها دستگاه هونگاینیا  نتوان تشخین و پردازش تصویر توسط ذهماشین پردازشگر، نمی

و لازم است تا این بحت در  امری غیرمادی دانست)که معادل درک صور جزئی است( را 

 .محل خود مورد بررسی قرارگیرد

 (262 :1311/2شود علامة طباطبائی و مصباح یزدی )مصباح، ملاحظه می کهچنان

شود؛ درحالی که منجر می 1اند که پذیرش نظریة انطباع به فیزیکالیسمگمان کرده غلطبه

                                                           
 کند.مادی توجیه می کاملاًفرایندی  صورتبه. فیزیکالیسم، ادراک را  1
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و  ناسیشزیستریة انطباع که امروزه در توان در عین پذیرش نظچنین نیست و می لزوماً

بت هایی مناسب، غیرمادی بودن ادراک را ثاروانشناسی به اثبات رسیده است، با بیان برهان

باع نظریة انطحال سینا ادراک را امری غیرمادی دانسته است، اما درعینکه ابنچنانکرد. 

قائل به  زوماًللذا با ردّ نحوة استفاده از قاعدة انطباع کبیر در صغیر، حسی را پذیرفته است. 

شویم و نیازی به ورود به مباحت ادراک و ذهن که در فلسفة ذهن و علوم فیزیکالیسم نمی

 شوند نیستیم.شناختی مطرح می

صویر ای دیدن شیئی بزرگ، تنیست که بر گونهاینکنیم که ( به تجربه درک می2

بلکه  ببریم.کوچکی در چشم مشاهده شود و از طریق آن بر اندازة واقعی شیء خارجی پی

؛ 336 :1313کنیم )سهروردی، واسطه مشاهده میناگهانی و بی صورتبهاشیاء خارجی را 

ادراک مرئی از طریق مشاهده »اند: گفته کهچنان(. 261 :1312 ،شهرزوری؛ 111 :ب1381

(. گویی ایشان 193 :1911؛ دوانی، 111 :ب1381)سهروردی، « دهد و نه استدلالرخ می

اند که لازم است ذهن متوجة انتقال از طریق صورت کوچک به اندازة واقعی گمان کرده

نظر را  ، اینشیء بشود و چون ابصار امری دفعی است و مقایسه و استدلالی در آن نیست

شود این اشکال وارد نیست. که ملاحظه میچنان (.992 :1313اند )اردکانی، نپذیرفته

که این سخن صحیح بود، بر اساس فیزیولوژی جدید که تصویر بر شبکیه را درصورتی

داند، با هر بار مشاهدة جهان خارج، باید از معکوس بودن و معکوس و دوبعدی می

 داشتیم.نطبع شده اطلاع میدوبعدی بودن تصویر م

زان شود، اگر به همان مینیمی از کرة عالم در رطوبت جلیدیه منطبع می کههنگامی( 3

اگر به  آید که امری محال است واصلی خود باقی باشد، تساوی امر کبیر با صغیر پیش می

کرد توان آن را در اندازة بزرگ درک همان میزان اصلی خود باقی نمانده باشد، نمی

درک شیء بزرگ تنها از  دیگرعبارتبه(. 261 :1312؛ 381-386 :1383/2، شهرزوری)

ود شاست. از نظر این گروه اگر آنچه منطبع می پذیرامکانطریق تصویری بزرگ 

از شیء اصلی باشد، قابل انطباق بر آن نیست و لذا درک صحیحی رخ نخواهد  ترکوچک

 نویسد:می فخررازی(. 192 :1911داد )دوانی، 
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اگر ابصار عبارت از خود این انطباع باشد، به دلیل محال بودن انطباع عظیم در صغیر، 

 .(011 :0011) دیدیمچیزی نمی بینندهبه مقدار نقطة  جزبه

(. 223 :1389/2، فخررازیوی مشابه این مطلب را در الانارات نیز ذکر کرده است )

رف دیدند و از طجلیدیه را به اندازة یک نقطه می طرفازیکعبارت فوق، قدما  مبنایبر 

صر و صورت مرئی شود در ب»اند: دانستند؛ چنانکه گفتهدیگر، ابصار را نوعی احساس می

رسیدند که (. بر این اساس به این نتیجه می113 :1311)بهبهانی، « متأثر شود حاّسه از او

 واند مطابق احساسی باشد که ازتکند، نمیآنچه این نقطة کوچک )جلیدیه( احساس می

 شود.یک تصویر بزرگ برای ما حاصل می

یق طراین نظر نیز بر این اساس شکل گرفته است که ادراک امر بزرگ تنها از 

دراک اپذیر است. برخلاف نظر قدما، امروزه ثابت شده است که تصویری بزرگ امکان

 شود.حاصل  ی آناز طریق تصویری به بزرگ لزوماً نبایدبزرگی یک شیء، 

 گیرینتیجه

ه بر ک« امتناع انطباع کبیر در صففغیر»در این مقاله نشففان داده شففد، اصففل قاعدة  کهچنان

ای صحیح و بدیهی است. این بودن کل از جزء است، قاعده تربزرگاسفاس اصل بدیهی 

 صففور حسففی وقاعده در فلسفففة اسففلامی جهت اثبات غیرمادی بودن محل ثبت و وففبط 

مورد اسففتفاده قرارگرفته اسففت. در تمامی این موارد عدم اطلاع از کیفیت فعالیت  خیالی

ثبت اطلاعات تصففویری بزرگ در  غلطبهچشففم و مغز، باعت شففده اسففت تا  هایسففلول

ندانند و آن را از مصفففادیق  پذیرامکانشفففبکیة کوچک چشفففم و یا در مغز کوچکمان را 

ع سفففینا که از علم طب اطلاای همچون ابنگرچه فلاسففففه انطبفاع کبیر در صفففغیر بدانند.

 اند.اند، نظریة انطباع را پذیرفته و آن را از مصادیق انطباع کبیر در صغیر ندانستهداشته

ملاحظه شد، این مقاله در پی نشان دادن ماهیت حقیقی ادراک و اینکه  کهچنان

باع مادی مقدمه و ادراک امری مادی یا غیرمادی است نیست، همچنین در مورد اینکه انط

کرده ن اظهارنظرگوید خود ادراک است، فیزیکالیسم می کهچنانشرط ادراک است و یا 

توان غیرمادی که از طریق قاعدة امتناع انطباع کبیر در صغیر، نمی نشان داده شد. بلکه است
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بودن محل ثبت صور ادراکی )همچون عالم خیال و نفس( را اثبات نمود و از این طریق 

راک و صور ادراکی و قوة ادراکی را مجرد دانست. بر این اساس لازم است جهت اثبات اد

های غیرمادی بودن موارد ذکر شده، از برهان دیگری استفاده نماییم و لازم است تا برهان

 غلط این قاعده مبتنی هستند، از مباحت فلسفة اسلامی حذف شوند. مصداق یابیقدما که بر 
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 منابع 

 دفتر تبلیغات اسلامی. :قم .شرح بر زاد المسافر (.1381الدین. )سید جلالآشتیانی،  -

دفتر تبلیغات  :، قمشرح حال و آرای فلسفی ملاصدرا (.1381. ) ففففففففففففففففففففففففففف -

 اسلامی.

جمن ان :همدان سید محمد مشکوة.، تصحیح طبیعیات دانشنامة علائی (.1383سفینا. )ابن -

 .خر فرهنگیآثار و مفا

. زیر نظر ابراهیم مدکور. قم: انتشارات کتابخانة آیت طبیعیات شفا(. 1919. ) ففففففففففف -

 الله مرعشی نجفی.

 سینا. قم: انتشارات بیدار.. بخشی از رسائل ابنعیون الحکمة(. الس1911فففففففف . ) -

شارات انت سینا. قم:ابنبخشی از کتاب رسائل  .کتاب فی النفس .(ب1911فففففففففففف . ) -

 بیدار.

پژوه. تهران: انتشارات دانشگاه . تصحیح محمدتقی دانشالنجاة(. 1369ففففففففففففففف . ) -

 تهران.

افسففت انتشففارات  :اصفففهان .المعتبر فی الحکمة (.1913) .هبة اللهابوالبرکات بغدادی،  -

 دانشگاه اصفهان از چاپ حیدرآباد دکن.

 جامع العلوم فی اصففطلاحات الفنون. :دسففتور العلماء (.ق1313) .احمدنگری، عبدالنبی -

 .مؤسسة الأعلمی للمطبوعات :بیروت

 ة)تحریر شفففرح هفدای مرآت الفأکوان (.1313. )یمحمفدحسفففیناردکفانی، احمفد بن  -

 میراث مکتوب. :تهران .تصحیح عبدالله نورانی .ملاصدرای شیرازی(

مطالعات و تحقیقات . تحقیق مرکز البراهین القاطعة(. 1382اسففترآبادی، محمدجعفر. ) -

 اسلامی. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

. به همراه شرح المواقس میر سید شریس. تصحیح بدرالدین المواقسق(. 1323ایجی. ) -

 نعسانی. قم: افست انتشارات الشریس الروی.
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)مشفففتمفل بر الهیفات و طبیعیات(.  عیفار دانش(. 1311بهبهفانی، علی نقی بن احمفد. ) -

 وی بهبهانی. تهران: میراث مکتوب.تصحیح سیدعلی موس

. ترجمة مهرداد فیروزبخت. تهران: نشر شفناسی فیزیولوژیکروان(. 1312پینل، جان. ) -

 ویرایش.

. تحقیق دکتر عبدالرحمن عمیره. قم: شففرح المقاصففدق(. 1911تفتازانی، سففعدالدین. ) -

 افست از الشریس الروی.

حکمت متعالیه. تنظیم و تدوین:  : شفففرحرحیق مختوم(. 1313جوادی آملی، عبدالله. ) -

 حمید پارسانیا. قم: اسراء.

 . تهران: انتشارات حکمت.اتحاد عاقل به معقول(. 1366حسن زادة آملی، حسن. ) -

. به اهتمام جواد فاول. دروس شرح اشارات و تنبیهات(. 1319ففففففففففففففففففففففففف . ) -

 قم: آیت اشراق.

. تهران: مرکز انتشارات علمی و دروس معرفت نفس(. 1361فففففففففففففففففففففففففففف . ) -

 فرهنگی.

 . قم: دفتر تبلیغات اسلامی.هزار و یک کلمه(. 1381فففففففففففففففففففففف . ) -

 دار الایمان. :قم .القول السدید فی شرح التجرید(. 1368. )حسینی شیرازی، محمد -

. تحقیق الرسالة الشمسیةالقواعد الجلیة فی شرر  ق(. 1912حلّی، حسفن بن یوسفس. ) -

 النشر الاسلامی.مؤسسة شیخ فارسی حسون. قم: 

های ریاویاتی ابطال بررسفی برهان» (.1388. )و محمد سفعیدی مهر ،زاده، وحیدخادم -

پاییز و  .1. شمارةدو فصلنامة فلسفه و کلام اسلامی، «هاتسفلسل بر اساس نظریة مجموعه

 .61-93: زمستان
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 میراث . تصحیح علی اوجبی. تهران:اشراق هیاکل النور (.1382الدین. )غیاثدشتکی،  -

 مکتوب.

. در وففمن کتاب شففواکل الحور فی شففرح هیاکل النور ق(.1911الدین. )جلالدوانی،  -

لامی های اسانتشفارات بنیاد پژوهش :مشفهد .تصفحیح احمد تویسفرکانی ثلاث رسفائل.

 آستان قدس.

انتشفففارات دانشفففگاه تهران با  :تهران .لغفت نفامفة دهخدا (.1311اکبر. )علیدهخفدا،  -

 همکاری انتشارات روزنه.

 .مطبوعات دینی :قم .تصحیح کریم فیضی .اسرار الحکم (.1383. )سبزواری، ملاهادی -

 نشر ناب. :قم .تصحیح مسعود طالبی .شرح المنظومه ق(.1916. ) ففففففففففففففففففف -

ات در حافظه از دیدگاه بررسفففی عنصفففر ثب(. »1311سفففلحشفففور، زهره، و همکاران. ) -

. پاییز و زمستان: 2. شمارة 1. دورة حکمت معاصفر«. شفناسفیحکمت متعالیه و عصفب

1-18. 

 .9ج .مجموعه مصنفات شیخ اشراق .اللمحات (.الس1381الدین. )شفهابسفهروردی،  -

 ی.فرهنگپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  :تهران .تصحیح نجفقلی حبیبی

. 2. مجموعه مصنفات شیخ اشراق. جحکمة الاشراق(. ب1381ففففففففففففففففففففففففف . ) -

 .تصحیح هانری کربن. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تصحیح نجفقلی  .طبیعیات المشارع و المطارحات .(1313) . فففففففففففففففففففففففففففففففف -

 می.کتابخانة مجلس شورای اسلا :تهران .حبیبی

رسررا ا الشررجرة الالفیة فی علوح الحقا    .(1383) .محمد الدینشففمس، شففهرزوری -

 مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران. :تهران .تصحیح نجفقلی حبیبی .الربانیّة

تصحیح حسین ویائی  .شر  حکمة الاشراق (.1312) . فففففففففففففففففففففففففففففففففففففف -

 مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی. :تهران .تربتی

ویرایش و  .های شففرح منظومه حکیم سففبزواریدرس .(1312) .شففیرازی، سففید روففی -

 انتشارات حکمت. :تهران .تنظیم فاطمه فنا
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به همراه تعلیقات استاد  .اصول فلسفه و روش رئالیسم .(1311) محمدحسین.طباطبائی،  -

 انتشارات صدرا. :نتهرا .6ج .مجموعه آثار استاد مطهری .مطهری

 النشر الاسلامی. مؤسسة :قم .بدایة الحکمة (.ق1929) . ففففففففففففففففففففففففففف -

 النشر الاسلامی. مؤسسة :قم .نفایة الحکمة ق(.1916. )ف فففففففففففففففففففففففففف -

 دار الاوواء. :بیروت .تلخین المحصل ق(.1913نصیرالدین. )طوسی،  -

به همراه المحاکمات قطب  .شرح الاشارات و التنبیهات (.1313. )فففف ففففففففففففففففففففف -

 .نشر البلاغة :قم .رازی

به کوشففش علی  .آراء اها المدینة الفاضررلة م مدررااا فا م(.1113. )فارابی، ابونصففر -

 .مکتبة الفلال :بیروت .بوملحم

 .تصحیح البیر نصری نادر .الجمع بین رأی الحکیمین ق(.1913. ) فففففففففففففففففففففففففف -

 انتشارات الزهراء. :تهران

تصحیح  .بخشی از المنطقیات للفارابی .شرح القیاس ق(.1918. )ف ففففففففففففففففففففففففف -

 .مکتبة آیة الله المرعشی :قم .محمدتقی دانش پژوه

طفی تحقیق مص .تنقیح المناظر لذوی الابصار و البصائرق(. 1919الدین. )کمالفارسی،  -

 .الفیئة المصریّة العامة للکتاب :قاهرة .مراجعه محمود مختار .حجازی

انجمن  :تهران .تصففحیح نجس زاده .الانارات فی شففرح الاشففارات .(1389) فخررازی. -

 آثار و مفاخر فرهنگی.

 دار احیاء التراث العربی. :بیروت .تفسیر مفاتیح الغیب ق(.1921. )ف ففففففففففف -

 :تهران .تحقیق احمد حجازی احمد سقا .یون الحکمةشر  ع (.1313. ) فففففففففففففففففف -

 الصادق. مؤسسة

ت منشورا :قم .المباحث المشرقیة فی علم الالفیات م الطبیعیات ق(.1921. ) ففففففففففففف -

 ذوی القربی.
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افست توسط انتشارات  :قم .تصحیح حسین اتای .المحصل (.1318. ) ففففففففففففففففففففف -

 الشریس الروی.

 دار الکتاب العربی. :بیروت .المطالب العالیة ق(.1911. ) فففففففففففف -

 :قم .تحقیق و تدوین محمدتقی یوسفی .علم النفس فلسفی (.1311. )فیاوفی، غلامروا -

 مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

)مشففتمل بر طبیعیات(. تصففحیح فاطمه احیای حکمت  (.1311. )قرچغای خان، علیقلی -

 ب.میراث مکتو فنا. تهران:

در حاشفففیة شفففرح الاشفففارات و التنبیهات خواجه  .المحاکمات .(1313) .قطب رازی -

 .نشر البلاغة :قم .نصیرالدین طوسی

انتشففارات  :تهران .مشررکوة سففید محمدبه اهتمام  .ارة التاج (.1361. )قطب شففیرازی -

 حکمت.

مهدی  تمام عبدالله نورانی وبه اه .شر  حکمة الاشراق (.1383) . ففففففففففففففففففففففففف -

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. :تهران محقق.

ة ترجم .فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (.1319) .هالادوارد و جان  ،گایتون، آرتور -

 .بشریانتشارات  :تهران ابوالفضل ارجمند.

 . تصحیح اکبر اسدشفوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام (.1383. )لاهیجی، عبدالرزاق -

 .مؤسسة الاماح الصااق :قم زاده.علی

 .تصحیح مؤسسة تحقیقاتی امام صادق .گوهر مراد (.1383. ) ففففففففففففففففففففففففففففففف -

 نشر سایه. :تهران

 :قم .(1/3مجموعه آثار جلد ششم ) .آموزش فلسفه (.1311) .مصباح یزدی، محمدتقی -

 مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

دانشگاه  :تهران )نمط سوم(. ت و تنبیهاتشرح اشارا(. 1381. )مصفطفوی، سفیدحسفن -

 امام صادق.
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دار  :بیروت (.الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة) الاسففار م(.1181. )ملاصفدرا -

 احیاء التراث.

 انتشارات بیدار. :قم .حاشیه بر الهیات شفا .تا()بی. ففف ففففففف -

 :روتبی تصحیح محمد مصطفی فولادکار.. شر  الفدایة الاثیریة .ق(1922). ف ففففففففففف -

 .مؤسسة التاریخ العربی

سید یح تصح .بخشی از کتاب سه رسائل فلسفی .المسا ا القدسیة .(1381). ف فففففففففففف -

 دفتر تبلیغات اسلامی. :قم .آشتیانی الدینجلال

 انجمن حکمت و فلسفة ایران. :تهران .المبدأ و المعاد .(1339). فففففف فففف -

 .تصحیح جعفر زاهدی .حکمة العینشرح  .(1333) .محمد الدینشمسمیرک بخاری،  -

 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. :مشهد

 .سهروردی( حکمة الاشرراق)ترجمه و شفرح  انواریه .(1363) .هروی، محمد شفریس -

 امیرکبیر. :تهران .تصحیح حسین ویائی و آسیم

ة ترجم .روانشفناسی اتکینسون و هیلگارد زمینة .(1313) .هیلگارد، ارنسفت و همکاران -

 انتشارات ارجمند. :تهران .حسن رفیعی و مجتبی دلیر


