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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
ادراکی آنها و نیز فرایند ابصار و تخیل را غیرمادی دانستهاند .بدین ترتیب یکی از دلایل
غیرمادی بودن عالم خیال (خیال متصل و منفصل) و نیز غیرمادی بودن نفس و قوای آن را
عدم امکان انطباع صور خیالی بزرگ در محل مادی مغز دانستهاند .این مقاله با جمعآوری
کاربردهای فلسفی این قاعده و استخراج مبانی مشترک آنها ،به بررسی نظرات موافقان و
مخالفان این کاربردها پرداخته و با توجه به فیزیولوژی جدید ،نشان داده است که مواردی
که قدما به آنها استناد کردهاند ،از مصادیق انطباع کبیر در صغیر به شمار نمیآیند .بر این
اساس کلیة استدلالهایی که در الهیات فلسفة اسلامی از طریق این قاعده مطرح شدهاند،
صحیح نبوده و برای اثبات مدعیات ذکر شده نیازمند برهانهای دیگری هستیم.
واژگان کلیدی :انطباع کبیر ،ادراک ،صور جزئی ،ابصار ،قاعدة فلسفی.
 تاریخ دریافت97/8/25 :؛ تاریخ پذیرش97/11/17 :
 .1دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی.Saeed.anvari@atu.ac.ir ،
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مقدمه

فلاسفففة مسففلمان در چند مبحت مختلس فلسفففی از قاعدة «عدم انطباع 1کبیر در صففغیر»
اسففتفاده کردهاند .ایشففان از طریق این قاعده نشففان دادهاند که محل انطباع صففورتهای
جزئی حسفی و خیالی در چشفم و مغز مکانی مادی نیسفت .در این مقاله موارد استفاده از
این قاعده در الهیات فلسفة اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است .لازم به ذکر است
که این مقاله در پی بررسی ماهیت ادراک حسی و خیالی و نظریات مطرح در مورد آنها
و یا نقد و بررسفی نظریات ابصفار در فلسففة اسفلامی نیست ،بلکه تنها نشان میدهد که بر
اسففاس فیزیولوژی جدید ،کاربردهایی که در آنها به این قاعده اسففتناد شففده اسففت و بر
اساس آن انطباع مادی صور جزئی در چشم و مغز را نپذیرفتهاند ،صحیح نبوده و اصول ًا از
مصادیق این قاعده به شمار نمیآیند.
 .8قاعدة عدم انطباع کبیر در صغیر

قاعدة «عدم انطباق کبیر بر صفغیر» یا عدم گنجانیده شدن شیء بزرگ در شیء کوچک
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بهعنوان اصفل مووفوع در فلسففة اسفلامی پذیرفته شفده و بر اساس قاعدة منطقی «کل از
جزء بزرگتر اسفت» (الکل أعظم من الجزء) تووفیح داده شده است و به نظر میرسد از
آن استنباط شده باشد.
قاعدة «کل از جزء بزرگتر است» را از اولیات و قضایایی دانستهاند که بهخودیخود
معلوم هستند (فارابی363 :2/1918 ،؛ ابنسینا1911 ،الس23 :؛ سهروردی1381 ،ب)91 :
همچنین آن را از فطریات (سهروردی1381 ،الس )193 :و بدیهیات (ابنسینا1911 ،ب:
 )211و معقولات نخستینی به شمار آوردهاند که در نزد تمامی مردم مشترکاند (فارابی،
 .1انطباع در لغت به معنای نقش شدن چیزی بر چیزی است (دهخدا :1311 ،مدخل انطباع).
 .2این قاعده به صفففورت «امتناع انطباع الکبیر فی الصفففغیر» (شفففهرزوری261 :1312 ،؛ قطب رازی،)313 :2/1313 ،
«امتناع ارتسام الکبیر فی الصغیر» (سبزواری« ،)911 :1383 ،امتناع حصول مقدار العظیم فی المحل الصغیر» (دشتکی،
 )111 :1382و «فسفففاد انطباع العظیم فی الصفففغیر» (ملاصفففدرا« ،)139 :9/،1181 ،امتناع انطباع العظیم فی الصفففغیر»
(فخررازی )319 :2/1921 ،و «العظیم لا ینطبع فی الصغیر» (طوسی )119 :1913 ،نیز بیان شده است.
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)18 :1113؛ چراکه هر کس دو طرف این قضیه را تصور کند ،به صدق آن حکم میکند
(حلی.)313 :1912 ،
بدینجهت قاعدة «عدم انطباع کبیر در صغیر» نیز که مبتنی است بر قاعدة «کل از جزء
بزرگتر است» ،قاعدهای بدیهی به شمار میآید (سبزواری ،)911 :1383 ،چنانکه «انطباع
عظیم در محل صغیر» را به بداهت عقلانی محال دانستهاند (فخررازی.)81 :1/1911 ،
 .2کاربرد قاعده در رد نظریة انطباع

قاعدة «عدم انطباع کبیر در صفففغیر» در چند مبحت مختلس فلسففففی بکار رفته اسفففت که
نظریة انطباع صفففور جزئی حسفففی یا خیالی در آنها مطرح شفففده اسفففت .در این بخش
کاربردهای مختلس این قاعده مورد بررسی قرار میگیرد:
 .8-2رد نظریة انطباع حسی در چشم

یکی از کاربردهای این قاعده ابطال نظریة انطباع بصری است که در مبحت ابصار (رؤیت
حسفی) مطرح میشفود 1.در نظریة انطباع بصفری ،ابصار از طریق انطباع صور خارجی در
جلیفدیفه 2محقق میشفففود (ابنسفففینا322 :1369 ،؛ ابنسفففینا112 :2/1919 ،؛ فخررازی،
 211 :2/1921و326؛ تفتازانی .)218 :2/1911 ،سففپس از جلیدیه به محل اتصففال (التقای)
دو عصفب بینایی در مغز (ملتقی العصفبتین) رفته (ابنسینا 132 :2/1919 ،و )139و ازآنجا

 .1این نظریه منسفففوب به ارسفففطو اسفففت (فارابی11 :1913 ،؛ شفففهرزوری )389 :2/1383 ،که آن را نظریة طبیعیون
نامیدهاند (ایجی112 :1/1323 ،؛ ملاصففدرا111 :1/1181 ،؛ 221 :1922؛ احمدنگری )21 :1/1313 ،تا مادی بودن این
صفورتها را نشفان دهند .اسفتفاده از قاعدة عدم انطباع کبیر در صفغیر به اصحاب شعاع که در مقابل اصحاب انطباع
قرار دارند منسوب شده است (شهرزوری261-266 :1312 ،؛ سهروردی.)333-339 :1313 ،
 .2بخشفی از چشفم که در شففافیت و انجماد شفبیه تگرگ (جلید) است را «جلیدیه» مینامند (احمدنگری:1/1313 ،
 .)918جلیدیه را معادل عدسففی چشففم دانسففتهاند (شففیرازی)1198 :2/1312 ،؛ البته چنان که در تصففویر شففمارة ()3
مشفاهده می شفود ،جلیدیه معادل عدسفی چشم نیست؛ بلکه قسمتی است که میان عدسی چشم و دیوارة پشت چشم
(شبکیه) قرارگرفته است.
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به حس مشترک میرسد.

1

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،
شنوایی و عقلی ،قابلطرح نیست (طوسی .)311 :2/1313 ،بر نظریة انطباع بصری این ایراد
وارد شده است که انطباع امور عظیمی چون نیمی از کرة آسمان و کوهها و  ...در محل
کوچکی همچون جلیدیة چشم امکان پذیر نیست .بر این اساس بسیاری از مخالفان نظریة
انطباع بصری ،به این قاعده استناد کردهاند و آن را اشکال مشهوری در ردّ نظریة انطباع
دانستهاند (نک :فخررازی311 :2/1921 ،؛ 229 :2/1389؛ 261 :1318؛ 291 :2/1313؛
سهروردی333 .:1313 ،؛ 1381ب111:؛ شهرزوری266 :1312 ،؛ میرک668 :1333 ،؛
تفتازانی211 :3/1911 ،؛ ملاصدرا .)111 :9/1181 ،139 :9/1181 ،استفاده از این قاعده،
قویترین اشکال بر نظریة انطباع به شمار آمده است (شهرزوری.)388 :2/1383 ،
قائلین به نظریة انطباع ،طبقات و رطوبات چشم و وجود جلیدیه و عنبیه و قرنیه و
کارکرد هر یک را دلیل بر درستی نظریة خود میدانستند (ملاصدرا189 :8/1181 ،؛
اردکانی .)991 :1313 ،ابنسینا نیز که قائل به نظریة انطباع بوده است (322 :1369؛ :1383
 )11-11اجزاء چشم را در طبیعیات شفا تشریح کرده و کارکرد هر قسمت را توویح داده
است ( )261-233 :3/1919در مقابل ،مخالفان نظریة انطباع گفتهاند که« :این صحبت
برهانی نیست زیرا که میتواند بود که برای خلقت عین بر این طبقات و رطوبات فواید
دیگر بوده باشد سوای انطباع» (اردکانی 991 :1313 ،و نیز :ملاصدرا.)186 :8/1181 ،

 .1لازم به ذکر است که در نظریة انطباع ،تصویری که موجب بینایی میشود ،نه از طریق انتقال ،بلکه از طریق افاوه
به جلیدیه و سپس حس مشترک میرسد (استرآبادی .)311 :1/1382 ،انطباع تصویر در جلیدیه این زمینه را فراهم
می کند که صورت از واهب الصور به محل تلاقی دو عصب افاوه شود و از این طریق ،زمینة لازم برای افاوة صورت
از واهب الصور به حس مشترک ایجاد میشود (بهبهانی168 :1311 ،؛ احمدنگری .)21-21 :1/1313 ،چنان که
ملاحظه میشو د میان نظر قدما و دانشمندان جدید در نحوة انتقال تصویر به چشم و مغز اختلاف نظر وجود دارد ،ولی
در اصل انتقال و انطباع اختلاف نظر وجود ندارد و همان طور که استاد حسنزاده آملی تصریح میکند ،دانشمندان
کنونی نظریة انطباع را پذیرفتهاند (حسنزاده.)211 :1366 ،
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چنانکه ملاحظه میشود ،حکمایی چون فارابی و ابنسینا که با ساختار فیزیکی چشم
در علم تشریح و قوانین فیزیکی نور در علم مناظر و مرایا آشنا بودهاند ،نظریة انطباع بصری
را پذیرفتهاند و اشکال انطباع کبیر در صغیر را در این مورد مطرح نکردهاند .این اشکال
نخستین بار از قول اصحاب شعاع در مورد ادراک بصری بیان شده است .سپس توسط
فلاسفهای همچون فخررازی ،سهروردی و ملاصدرا که طبیب نبوده و اطلاعات طبی مناسبی
نداشتهاند تکرار شده و به ادراکات خیالی و محل آنها تعمیم داده شده است .چنانکه شیخ
اشراق معتقد است:
انطباع صورتها در چشم محال است و همچنین ]انطباع آنها[ در موضعی از دماغ
(مغز) ]محال است[ و حقیقت در مورد صورتهای در آینه و صورتهای خیالی این
است که آنها ]نیز[ منطبع نیستند (0831ب.)101-100:

پس از فخررازی و شیخ اشراق ،شارحان حکمة الاشراق و کسانی که از ایشان تبعیت
کردهاند ،برای اثبات غیرمادی بودن فرایندهای ادراک بصری و خیالی ،قاعدة عدم انطباع
کبیر در صغیر استناد نمودهاند (بهعنوان نمونه نک :هروی191 :1363 ،؛ قطب شیرازی،
931 :1383؛ شهرزوری88 :2/1383 ،؛ 266 :1312؛ ملاصدرا 311 :1/1181 ،و :9/1181
139؛ .)292 :1381
 .2-2رد نظریة انطباع خیالی در مغز

مشابه آنچه در مورد تصویر خارجی و مشکل انطباع کبیر در صغیر در چشم بیان شد ،در
مورد تخیل امور بزرگی همچون دریای جیوه و کوه زمرد نیز مطرح شده است و درنتیجه
تخیل را انطباع صفففور متخیله در جسفففم و دما) (مغز) ندانسفففتهاند (ابوالبرکات:2/1913 ،
393؛ فخررازی 223-222 :2/1389 ،و266؛ شفففهرزوری311 :1312 ،؛ قطب شفففیرازی،
931-991 :1383؛ ملاصفففدرا292 :1381 ،؛ نیز :ملاصفففدرا .)312 :1/1181 ،شفففهرزوری
مینویسد:
و به همان نحو که محال بودن ]انطباع[ عظیم در صغیر را بیان کردیم ،محال است
که در خیال شیئی منطبع گردد (شهرزوری.)011 :1/0838 ،

18

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأملات فلسفی ،شماره  ، 22بهار و تابستان 8931

همچنین بر اساس این قاعده ،محل این صور را روح بخاری (روح دماغی) نیز
ندانستهاند (ملاصدرا .)291 :1381 ،ملاصدرا مینویسد:
اگر محل این اشیاء روحی که در جلوی دماغ (مغز) است باشد ،ازآنجاکه مقدار و
حجم آن کم است ،انطباع عظیم در صغیر ]پدید میآید[ که بطلان آن آشکار است
(ملاصدرا188 :0/0830 ،؛ بیتا.)080 :

با اثبات غیرمادی بودن محل صور خیالی از طریق قاعدة امتناع انطباع کبیر در صغیر،
قوای مدرکة صور خیالی (قوة خیال) نیز غیرمادی دانسته شده است .فخررازی در المباحت
المشرقیه در مورد غیر جسمانی بودن قوة حفظ و خیال مینویسد که صورتهایی که افراد
در خواب یا تخیل کنندگان و مَمرورون 1میبینند نیازمند محل هستند و سپس مینویسد:
ازآنجاکه در مرحلة اول تعقل ،محال بودن عظیم در صغیر ثابت شده است ،محال
است که محلّ آن جزئی از بدن باشد ،بنابراین محلّ آن شیئی غیر جسمانی است
که همان نفس است (.)803 :1/0018

مشابه این برهان در سایر متون فلسفة اسلامی نیز ذکر شده است ( 319 :1921و)316
چنانکه ملاصدرا تحت عنوان قوة «خیال و حفظ غیر جسمانی هستند» به قاعدة امتناع انطباع
عظیم در صغیر اشاره میکند (ملاصدرا 211 :8/1181 ،و.)221-226
این نکته که تصور خیالی کوهی بزرگ نمیتواند در جزء کوچکی از مغز (دما))
منطبع شود بهعنوان یکی از دلایل اثبات عالم خیال منفصل (عالم مثال) نیز بیان شده است

2

(شهرزوری 911 :2/1383 ،و 931و 311؛ هروی191 :1363 ،؛ قطب شیرازی931 :1383 ،؛

 .1ممرور به معنای کسفففی اسفففت که زردی و صففففرا (خَلط مِرّة) بر وی غالب شفففده باشفففد (دهخدا ،1311 ،مدخل
ممرور).
 .2سبزواری نیز به این دلیل اشاره کرده و مینویسد ( 33 :3/1916و:)61
تح ل ّل الروح و ا ن ّه امتنع

کون العظیم فی الصغیر انطبع

د ل ّا علی التج ر ّد الخیال

فهو مثال عالم المثال
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دشتکی239 :1382 ،؛ ملاصدرا312 :1/1181 ،؛ 292 :1381؛ میرک39 :1333 ،؛ سبزواری،
 311 :1383و.)911
همچنین به کمک این قاعده تصویر در آینه را نیز منطبع در آن ندانستهاند (فخررازی،
223 :2/1389؛ شهرزوری311 :1312 ،؛ ملاصدرا .)311 :1/1181 ،بهطور مشابه ،بر اساس
این قاعده ،آنچه افراد در خواب و یا یقظه (حالتی میان خواب و بیداری) میبینند را نیز
منطبع در قوای دماغی ندانستهاند (شهرزوری931 :3/1383 ،؛ ملاصدرا913 :1339 ،؛
بهبهانی ،1311 ،ص .)116 .ازآنجاکه محل آنها جزئی از دما) یا قوای بدنی یا آینه نیست،
این صور را در عالم دیگری به نام عالم مثال یا عالم خیال موجود دانستهاند( 1شهرزوری،
 311 :1312و.)261
 .9-2رد نظریة انطباع ذهنی

برخی از منکرین وجود ذهنی نیز به این قاعده اسفففتناد کردهاند (دشفففتکی-118 :1382 ،
 .)111در حقیقت درصورتیکه نظریة وجود ذهنی (به معنای حصول صورت در ذهن) را
بپذیریم و صفور ذهنی را مادی بدانیم ،با درک صور ذهنی بزرگ ،به دلیل پذیرش نظریة
مطابقت ،با انطباع کبیر (صورت ذهنی) در محل صغیر (مغز) مواجه خواهیم شد که امری
محال است .لذا برای پرهیز از این امر محال ،دو رویکرد اتخاذ شده است:
 )1عده ای با پذیرش وجود ذهنی ،غیرمادی بودن آن را نتیجه گرفتهاند؛ چنانکه
گفتهاند امتداداتی که در ذهن متصور میشوند غیرمادی هستند و حالّ در آلت جسمانی
نیستند؛ زیرا اگر مادی بودند ،انطباع عظیم در صغیر رخ میداد (شهرزوری.)88 :2/1383 ،
 )2عدهای همچون فخررازی وجود ذهنی (به معنای حصول صورت در ذهن) را نفی
کرده و علم به معنای صورت حاصل در ذهن را نقد کردهاند (فخررازی.)226 :1/1389 ،
 .1لازم به ذکر اسفت که با غیرمادی دانستن محل صورتهای خیالی ،تنها غیرمادی بودن عالم خیال اثبات میشود و
ممکن اسفت که این عالم به صفورت منفصل (عالم مثال) و یا به صورت متصل (بخشی از نفس و قوای آنها) باشد و
برهان ذکر شففده متصففل یا منفصففل بودن این عالم را مشففخن نمیکند .لذا هم طرفداران عالم خیال متصففل و هم
طرفداران عالم خیال منفصل از این برهان استفاده کردهاند.
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بدینجهت ادراکات ذهنی جزئی را به انطباع تصویر در حس مشترک ندانستهاند
(ابوالبرکات.)391 :2/1913 ،
 .9تکرار استدلال قدما در آثار شارحان معاصر

اندیشمندان معاصر نیز انطباع تصویر مادی در چشم و یا مغز را از مصادیق انطباع کبیر در
صففغیر به شففمار آورده و رد کردهاند (بهعنوان نمونه نک :جوادی .)211 :9/1313 ،علامة
طباطبائی بهعنوان یکی از اشکالات مطرح در وجود ذهنی مینویسد:
حصول این مقادیر عظیم در ذهن ،یعنی انطباع آنها در جزء عصبی یا دماغی از
مصادیق انطباع کبیر در صغیر است که امری محال به شمار میآید (طباطبائی،
83 :0001؛ .)00-08 :0010

ایشان پس از ذکر این اشکال ،صورتهای علمی و ادراکی جزئی را غیرمادی
دانسته اند .وی در اصول فلسفه نیز با استناد به ادراک مناظر پهناور در جهان و عدم امکان
انطباق آنها در مادة ناچیز عصبی یا مغزی ،غیرمادی بودن ادراک را نتیجه میگیرند
(طباطبائی.)111-116 :1311 ،
استاد حسن زادة آملی نیز می پرسند آیا به کوه دماوند و  ...از طریق انطباع بر سلول
دما) پی میبریم یا آنها را درک میکنیم؟ (حسن زاده )162 :1/1361 ،و میگویند که
وعاء تحقق این صور خیالی اگر هر عضوی از اعضای بدن باشد انطباع کبیر در صغیر لازم
میآید که غلط است (حسن زاده .)162 :1/1361 ،آشتیانی نیز اثبات تجرد خیال را به
کمک انطباع کبیر در صغیر بیان کرده و میپذیرد (آشتیانی .)113 :1381 ،استاد جوادی
آملی مینویسند:
قوة خیال بهعنوان یک جسم مادی به هر صورت که تصویر شود مانند اینکه ...
دیدگاههای نوینی را بر اساس طبیعیات و طب جدید بپذیریم ،در همه حال ،اشکال
به قوت خود باقی است؛ زیرا اندازه و حجم تصویرات یادشده بهمراتب عظیمتر از
جسم انسانی و اعضا و قوای واقع در آن است (جوادی.)112 :0/0888 ،
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همچنین اندیشمندان معاصر ،یکی از دلایل تجرد نفس را دلیل محال بودن انطباع کبیر
در صغیر دانستهاند (حسنزاده ،1319 ،ج383 :3/1؛ آشتیانی933 :1381 ،؛ مصباح،
262 :2/1311؛ فیاوی.)226 :1311 ،
 .4مبانی مشترک در کاربردهای مختلف قاعده

چنانکه ملاحظه شفد از طریق این قاعده ،انطباع صفور حسی (بصری) و خیالی در چشم و
مغز رد شد و بر این اساس محل ثبت صور حسی و خیالی را امری غیرمادی (نفس یا عالم
خیال منفصفل) دانستهاند .همچنین بر این اساس تجرد قوای مدرکة صور حسی و خیالی و
نیز تجرد خود صففور حسففی و خیالی نتیجه شففده اسففت .سففاختار تمامی این اس فتدلالها را
میتوان در قالب زیر صورتبندی کرد:
 )1انسان قادر به درک صورتهای جزئی مقداری (چه با قوة ظاهری باصره و چه با
قوة باطنی متخیله) است.
 )2درک این صورت های جزئی مقداری ناشی از ثبت و وبط و بازیابی آنها در
یک محل است.
 )3صورتهای جزئی با صورت شیء خارجی مطابقت دارند (نظریة مطابقت) و
کوچکتر یا بزرگتر از آنها نیستند (صورتهای کوچک نمیتوانند حکایتگر کامل
از اشیاء بزرگ باشند).

1

 . 1این مقدمه بر اساس این نظریه شکل گرفته است که ماهیت شیء خارجی و ذهنی کاملاً مطابق یکدیگر هستند
که آن را نظریة مطابقت مینامند .چنانکه گفتهاند« :اگر ابصار به انطباع باشد ،باید که شکل و مقدار عظیمالجثه ،مثلاً
جبل ،چنانکه در خارج موجود است به همان نحو در آلت باصره منطبع باشد تا احساس و ابصار ،حق و مطابق واقع
باشد» (قرچغای خان .)318 :1/1311 ،بر این اساس صورت های کوچک (چه در چشم و چه در مغز) به هیچ نحو
نمیتوانند حکایتگر از صورتهای بزرگ (حسی یا خیالی) باشند .اردکانی مینویسد« :شبح شیء باید که در مقدار
مساوی آن باشد و إلاّ صورت و مثال آن نخواهد بود؛ و بنابراین باید که چیزی که از جلیدیه اعظم است مرئی نشود»
(اردکانی)938 :1313 ،؛ بنابراین چنانکه در ادامه نشان داده خواهد شد درصورتیکه قائل به نظریة شبح محاکی
باشیم ،میتوان به نحوی حکایتگری صورتهای کوچک از اشیاء بزرگ را پذیرفت و درنتیجه این برهان صحیح
نخواهند بود.
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 )9تنها شکلهای مساوی با یک جسم میتوانند در آن جسم منطبع شوند.

1

 )3این صورتها نمیتوانند در محل مادی چشم یا مغز کوچک ما منطبع شده باشند،
زیرا در موارد زیادی بسیار بزرگتر از محل انطباع مادی آنها هستند.
 )6انطباع کبیر در صغیر محال است
ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

∴ محل ثبت و وبط این صورتهای جزئی (چه در حس ظاهری و چه در حواس
باطنی و چه بهعنوان عالمی مستقل) غیرمادی است.
درنتیجه:
 )1چون محل ثبت این صورتها غیرمادی است ،این صورتهای جزئی (چه از طریق
باصره پدید آمده باشند و چه ناشی از تخیل باشند) نیز غیرمادی هستند.
 )2چون این صورتهای جزئی غیرمادی هستند ،درک این صورتهای جزئی توسط
قوایی غیرمادی اتفاق میافتد.
 .5بررسی پاسخ قائلین به نظریة انطباع به اشکالات وارد شده

در مقفابل ،برخی کوشفففیدهاند تا از نظریة انطباع دفاع کنند و نشفففان دهند که چگونه در
فراینفد ادراک ،صفففورتهای بزرگ مادی میتوانند در مکانی کوچک منطبع شفففوند و
قاعدة مذکور نیز مطرح نشود .در این جا این نظریات مورد بررسی قرار گرفتهاند:

2

 .1برخی عنوان کردهاند که میتوان هم تصاویر بزرگ و هم جلیدیه را تا بینهایت
جزء تقسیم کرد و بهاینترتیب اجزاء آنها مساوی یکدیگر (بینهایت) خواهند شد و آنگاه
میتوان آنها را بر یکدیگر منطبق ساخت و بدین ترتیب محذور انطباع کبیر در صغیر
پدید نمیآید (نک :سهروردی333 :1313 ،؛ 1381ب111 :؛ شهرزوری388 :2/1383 ،؛

 .1این سفففخن را به جالینوس نسفففبت دادهاند (فخررازی ،1921 ،ج ،2ص313 .؛ ملاصفففدرا ،1181 ،ج ،8ص188 .؛
اردکانی ،1313 ،ص992-991 .؛ لاهیجی ،1383 ،ج ،3ص.)338 .
 .2لازم به ذکر اسففت که نظریات مطرح شففده در این بخش ،از زبان مخالفان ایشففان نقل شففده اسففت .لذا ارجاع به
فلاسفة مختلس در این بخش ،به معنای پذیرش این نظرات در منابع ذکر شده نیست.
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261 :1312؛ قطب شیرازی261 :1383 ،؛ ملاصدرا188 :8/1181 ،؛ اردکانی992 :1313 ،؛
میرک661 :1333 ،؛ طباطبائی99 :1929 ،؛ .)38 :1916
به نظر میرسد این نظر ،به دلیل خلط میان بینهایت بالقوه (انقسام وهمی) و بالفعل
(اردکانی )992 :1313 ،و درک نادرست از مفهوم بینهایت در میان قدما شکل گرفته
است و صحیح نیست.1
 .2برخی این احتمال را مطرح کردهاند که شاید در مغز و یا سیستم عصبی ،بخشهای
فشردهای وجود داشته باشند که اگر مجموع آنها را در کنار هم در نظر بگیریم میتوانند
امور کبیر را در خود منطبع نمایند؛ چنانکه در اختراعات جدید مشابه آن دیده میشود
(حسینی .)213 :1368 ،درواقع این افراد عنوان کردهاند که ممکن است مکان وسیع و
مناسب مادی برای انطباع صور بزرگ در مغز یا سیستم عصبی وجود داشته باشد .چنانکه
در ادامه نشان داده خواهد شد ،این نظر بر اساس فیزیولوژی جدید تأیید نمیشود.
 .3ارتسام تصویر در جلیدیه رخ نمیدهد ،بلکه تصویر در نفوس فلکی مرتسم میشود
(نک :سبزواری911 :1383 ،؛ لاهیجی .)619 :1383 ،لاهیجی که با وجود عالم مثال مخالس
است ،سعی میکند که به تعبیر وی «برتقدیر تسلیم امتناع ارتسام صورت کبیر در صغیر»
محلی در اجرام فلکی برای این صور در نظر بگیرد (لاهیجی)619 :1383 ،؛ اما ملاهادی
سبزواری با نقل این مطلب از لاهیجی به وی انتقاد میکند که چرا قاعدة بدیهی امتناع
ارتسام کبیر در صغیر را «برفرض تقدیر» پذیرفته است و مینویسد« :منع مقدمة بدیهیّه،
مکابره است» (سبزواری .)911 :1383 ،با توجه به باطل شدن نظریة نفوس فلکی ،این نظر
نیز قابلپذیرش نیست .علاوه بر آنکه برخی کوشیدهاند تا به کمک قاعدة امتناع انطباع
کبیر در صغیر ،نشان دهند که حتی برفرض وجود نفوس فلکی ،صور خیالی در نفوس
فلکی نیز منطبع نشدهاند (سبزواری911 :1383 ،؛ آشتیانی.)381 :1381 ،

 .1قدما عنوان کردهاند که پس از تقسفیم کوه و چشفم به بینهایت قسمت ،همچنان هر یک از اجزاء کوه ،بزرگتر
از اجزاء چشففم خواهند بود (بهعنوان نمونه نک :سففهروردی1381 ،ب)111 :؛ چنانکه میدانیم این نظر غلط اسففت
(جهت مطالعه در مورد درک نادرست قدما از مفهوم بینهایت نک :خادمزاده.)31 :1388 ،
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 .9این احتمال مطرح شده است که شاید تصویر در ماده (هیولی) چشم (آلت ادراک)
و یا در قوة مدرکه ای که حالّ در آن است منطبع شود .در این صورت چون هیولی و یا
قوة مدرکه ،بذاته دارای مقدار صغیر یا کبیر نیستند (به همین دلیل است که پذیرای هر
مقداری هستند) ،بدین ترتیب انطباع کبیر در صغیر که امری محال است پدید نمیآید
(طوسی316 :2/1313 ،؛ سهروردی336 :1313 ،؛ 1381ب111 :؛ شهرزوری268 :1312 ،؛
مصطفوی .)113 :1381 ،به نظر میرسد این نظر نیز بر اساس درک غلط از مفهوم مادة
اولی شکل گرفته است و چنانکه اکثر قدما آن را نپذیرفتهاند ،صحیح به شمار نمیآید.
 .3چشم ،بهسرعت هر بار تصویر کوچکی از بخشهای مختلس یک تصویر بزرگ
را مشاهده میکند و سپس آنها را به یکدیگر وصل کرده 1و از این طریق یک تصویر
بزرگ را بهطور کامل درک میکند (ابوالبرکات328 :2/1913 ،؛ فخررازی:2/1389 ،
 .)229این نظر گرچه میتواند صحیح باشد ،اما توسط فیزیولوژی جدید تائید نشده است.
 .6بهصورت پاسخی نقضی ،به انطباع تصویر در آینه اشاره شده است (ملاصدرا،
188 :8/1181؛ اردکانی )938 :1313 ،و در این زمینه گفتهاند که چون انطباع تصویر
بزرگ در آینه امکانپذیر است ،پس در چشم نیز جایز خواهد بود (اردکانی: ،1313 ،
938؛ نیز نک :سهروردی331 :1313 ،؛ طوسی119 :1913 ،؛ ملاصدرا.)188 :8/1181 ،

2

فخررازی با بیان استفاده از مثال آینه در توجیه نظریة انطباع ،آن را صحیح نمیداند و
مینویسد که محققان طبیعی اتفاقنظر دارند که تصویر در آینه منطبع نمیشود (فخررازی،
229 :2/1389؛ .)319 :2/1921
 .1فخررازی قائلان به نظریة انطباع را به دودسته تقسیم میکند .یک دسته کسانی که
انطباع صورت را همان ابصار می دانند و دستة دیگر کسانی که ابصار را معلول یا مشروط
 .1این اتصال میتواند در حس مشترک شکل گیرد (ابوالبرکات.)328 :2/1913 ،
 . 2برخی چون ازیکطرف تصففویر کوهها در آینه را مشففاهده کردهاند و از طرف دیگر انطباع عظیم در صففغیر را
ممکن ندانسفتهاند ،گفتهاند که انطباع «صفورت» عظیم در صغیر محال نیست ،بلکه محال انطباع عظیم در صغیر است
(بهبهانی .)116 :1311 ،این سففخن را شففاید بتوان به معنای انطباع شففبح دانسففت که در موارد بعدی بدان اشففاره شففده
است.
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به انطباع میدانند و نه عین آن (فخررازی .)311 :2/1921 ،وی در المحصل استفاده از
قاعدة امتناع انطباع عظیم در صغیر را تنها در صورتی صحیح میداند که ابصار را همان
انطباع بدانیم و نه شرط آن .چنانکه مینویسد که این برهان:
] این دو اشکال[ کسی را که میگوید مرئی همان صورت منطبعه است را ملزم
میکند؛ اما این دو اشکال بر کسی که انطباع صورت کوچک در حدقه را شرط
ادراک مرئی بزرگ در خارج میداند وارد نیست (فخررازی.)111 :0833 ،

بنابراین با شرط دانستن این صورتهای جزئی ،دیگر نمیتوان اشکال انطباع کبیر در
صغیر را به آنها وارد دانست 1.چنانکه برخی از فلاسفة اسلامی به شرط و مقدمه بودن ایجاد
صور مادی در چشم و مغز اذعان کردهاند (نک :آشتیانی )933 :1381 ،و گفتهاند که
صورت منطبع شده در چشم «آلت ابصار است نه مبصر بالذات» (بهبهانی.)113 :1311 ،
همچنین به تأثیر عصب بینائی و اختلالاتی که در آن پدید میآید ،در نحوة دیدن اشیاء
اشاره کردهاند (بهبهانی .)111 :1311 ،چنانکه در ادامه نشان داده خواهد شد ،این نظر
صحیح به شمار میآید.
 .8با پذیرش نظریة شبح محاکی در مقابل نظریة مطابقت ،انطباع کبیر در صغیر پدید
نمیآید (لاهیجی .)331 :3/1383 ،تفتازانی مینویسد که لازم نیست شبح شیء مساوی آن
شیء باشد؛ چنانکه تصویر خود را در آینهای کوچک مشاهده میکنیم؛ بنابراین تنها
تناسب در شکل و رنگ لازم است و نه در مقدار و اندازه که لازمة آن انطباع کبیر در
صغیر باشد (تفتازانی .)3:211/1911 ،خواجه نصیر طوسی در کتاب تلخین المحصل ،در
این مبحت در مورد نظریة انطباع ارسطو مینویسد:
باطل کردن آن از طریق انطباع عظیم در صغیر صحیح نیست ،زیرا آنها در این
نظریه ،انطباع خود عظیم و مقدار آن را شرط نمیدانند ،بلکه میگویند که شبح آن
منطبع میشود و ممکن است مقدار شبح با وجود کوچکی محلّ آن ،اقتضای درک
صاحب شیء (شبح) را با وجود بزرگی آن داشته باشد (طوسی.)030 :0012 ،
 . 1لازم به ذکر اسفت که درنهایت ،خود فخررازی نظریة انطباع را نپذیرفته است و حتی صورتهای منطبعه را شرط
ابصار نیز نمیداند (.)921 :1921
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بدینجهت نظریة انطباع را نظریة «انطباع شبح مرئی» نیز نامیدهاند (اردکانی:1313 ،
938؛ ملاصدرا .)118 :8/1181 ،ولی بههرحال کسانی که برهان امتناع انطباع کبیر در صغیر
را در ر ّد نظریة انطباع مطرح کردهاند با نظریة شبح محاکی مخالس بودهاند.
همانطور که تصویر اشیائی که بر روی کاغذی کوچک با حفظ تناسب رسم
میشوند ،محاکی از اندازهها و اشکال خارجی هستند ،میتوان گفت که صور اشیاء در
قوة مادی خیال نیز به همین نحو منطبع میشوند .بدین ترتیب نه مشکل انطباع کبیر در
صغیر پیش میآید و نه میتوان از این طریق عالم خیال منفصل و نه تجرد برزخی قوة خیال
را ثابت نمود (نک :حسن زادة آملی)216 :6/1381 ،؛ بنابراین در جلیدیه تصویری
کوچکتر و متناسب با آن منطبع میشود و نفس از طریق همان تصویر کوچک به اصل
مقدار آن پی میبرد (طوسی316 :2/1313 ،؛ نیز نک :سهروردی336 :1313 ،؛ شهرزوری،
261 :1312؛ ملاصدرا .)188 :8/1181 ،بدین ترتیب که «نفس با مقایسه بداند که هرچه
صورتش در باصره فلان مقدار است در خارج فلان مقدار است» (اردکانی.)992 :1313 ،
بهبیاندیگر ،صورت کبیر و صغیر از نظر ماهیت یکسان هستند و همانند افراد بزرگ و
کوچک انسانی که از نظر ماهیت یکسان هستند ،نفس با دیدن ماهیت کوچک ،به ماهیت
بزرگ منتقل میشود (قطب رازی316 :2/1313 ،؛ مصطفوی.)113 :1381 ،
بر این اساس ذهن مانند صفحة عکس یا سی دی است که تصاویر کوچک در آن
جای میگیرند و از طریق مقایسه و تناسب ،به اندازة حقیقی آنها پیمیبرد (نک:
ملاصدرا188 :8/1181 ،؛ فیاوی .)221 :1311 ،سهروردی از قول قائلان به انطباع نقل کرده
و میگوید که نفس از طریق صورتی که کوچکتر از مرئی است بر مقدار واقعی آن پی
میبرد (سهروردی1381 ،ب.)111-111 :
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تصویر شمارة ()1

خواجه نصیر طوسی نیز مینویسد:
اما در مورد رؤیت ابعاد ،پس شاید منطبع در چشم به نحوی باشد که ادراک ابعاد از
آن استنباط شود  ...با در نظر گرفتن این مطلب که ما نقاشان را میبینیم که
صورتهای اجسام را به نحوی بر سطوح نقاشی میکنند که بینندگان ،اعماق آن
اجسام و ابعاد میان آنها را درک میکنند (طوسی.)030 :0012 ،

اردکانی پس از نقل اشکال عدم امکان انطباع تصاویر بزرگ در جلیدیه از قول قائلان
به نظریة انطباع مینویسد:
جواب دادهاند که شبح شیء ضروری است که در مقدار مشابه آن شیء باشد ،چنانکه
در صورت وجه در مرآت صغیر ،بلکه شبح باید مناسب ذوشبح باشد در شکل و لون.
غایت امر آن است که برای ما علم به لمّ آنکه ابصار شیء عظیم و ادراک بعد میان
آن و رائی به مجرد انطباع صورت صغیره در جلیدیه و تأدیه آن به واسطة روح موجود
در عصبتین بهسوی باصره چگونه حاصل میشود نباشد (اردکانی.)083 :0832 ،

مشابه این سخن از سوی افراد دیگر نیز بیان شده است (قطب شیرازی111 :1361 ،؛
تفتازانی211 :3/1911 ،؛ ملاصدرا .)111 :8/1181 ،همچنین گفته شده است که همانطور
که صورت ذهنی گرما ،گرم نیست ،صورت ذهنی یک شیء بزرگ نیز میتواند بزرگ
نباشد .بدینجهت امتناع حصول کبیر در صغیر از لوازم وجود خارجی است و نه از لوازم
وجود ذهنی و ماهیت من حیت هی (دشتکی.)111-111 :1382 ،
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چنانکه در ادامه بیان خواهد شد ،پاسخ هشتم قائلین به نظریة انطباع ،صحیح و معتبر
است و نشان میدهد که استفاده از قاعدة انطباع کبیر در صغیر در رد نظریة انطباع صحیح
نبوده است .برای بررسی بیشتر این پاسخ ،نگاهی مختصر به فیزیولوژی دستگاه بینایی و
نظریات امروزین مطرح در این زمینه میاندازیم.
 .6نظریة انطباع صور در چشم و مغز در فیزیولوژی جدید

چنانکه در تصفویر زیر نشفان داده شفده است ،امروزه مشخن شده است که نور پس از
عبور از قرنیه (عدسففی چشففم) ،شففکسففته شففده و بر روی شففبکیه متمرکز میشففود( 1پینل،
113 :1312؛ هیلگارد163-162 1/1313 ،؛ گایتون.)821 :2/1319 ،

تصویر شمارة ()2

بدین ترتیب تصویری با مقیاس کوچکتر و معکوس از تصویر حقیقی در شبکیه
چشم ایجاد میشود .شبکیه از بافتهای عصبی تشکیل شده است و در آن سلولهای
گیرندة نور وجود دارند که نور را جذب میکنند و باعت ایجاد تکانههای الکتریکی
میشوند که از طریق نورونهای سیستم عصبی (یاختههای عصبی) به قشاء بینایی مغز ارسال
میشوند( 2پینل119-113 :1312 ،؛ هیلگارد169-163 :1/1313 ،؛ گایتون:2/1319 ،
.)831

 . 1این نظر در بیان نحوة انتقال نور به چشففم ،به نظریة اصففحاب شففعاع شففباهت دارد ،اما در بیان تشففکیل تصففویر در
چشم ،به نظریة انطباع شباهت دارد .بررسی دقیق نظریات ابصار از نظر قدما ،خارج از بحت این مقاله است.
 . 2مقایسففة نظرات قدیم و جدید در مورد سفاختار چشففم و کارکرد هر عضففو آن نیازمند مقالهای مسففتقل اسففت .در
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

بنابراین میتوان گفت که تصویر خارجی چنانکه قائلین به نظریة انطباع بیان کرده
بودند ،بهصورت مادی در چشم منطبع میشود 2و با تحریک سلولهای حساس به نور ،از
طریق اعصاب بینایی ،به مغز مخابره میشود (گایتون .)899 :2/1319 ،بدینجهت گفتهاند
که دانشمندان کنونی نظریة انطباع را پذیرفتهاند (حسنزاده .)211 :1366 ،چنانکه در
تصویر مشاهده می شود ،تصویر دوم کوچک شدة تصویر نخست و متناسب با آن است.
همانطور که یک تابلوی نقاشی ،تصویر بزرگی را بهصورت متناسب در خود جای داده
است و یا یک نقشة جغرافیایی ،با حفظ نسبتهای واقعی ترسیم شده است و در هیچ یک
از این موارد انطباع کبیر (تصویر) در صغیر (کاغذ) رخ نداده است؛ در تصویر کوچک
منطبع شده در چشم نیز تناسبهای میان اجزاء شکل رعایت شده است.
امروزه بر اساس فیزیولوژی جدید ،حجم زیادی از اطلاعات در سلولهای حافظه ثبت
میشوند (پینل319 :1312 ،؛گایتون .)161 :2/1319 ،پرداختن به نحوة ثبت اطلاعات در
سلولهای مادی مغز خارج از حیطة این مقاله است (جهت مطالعه در مورد مادی بودن
حافظه نک :سلحشور .)1311 ،حتی بدون نیاز به بحتهای پزشکی و بررسی درستی یا
نادرستی نظریات جدید در مورد نحوة عملکرد مغز ،با مشاهدة یک لوح فشرده و یا حافظة

 . 1تصفویر قدیمی اجزاء چشفم از کتاب تنقیح المناظر (فارسفی )112 :1919 ،و تصفویر جدید اجزاء چشم از کتاب
زمینة روانشناسی (هیلگارد )162 :1/1313 ،اخذ شده است.
 . 2میان نظرات جدید و قدیم این اختلاف وجود دارد که در نظر قدما ،تصویر در خود عدسی چشم (جلیدیه) منطبع
میشود اما در پزشکی جدید نور از جلیدیه عبور کرده و بر شبکیه منطبع میشود.
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یک رایانه ،میتوان پیبرد که ثبت اطلاعات زیاد در فضایی کوچک ،امری امکانپذیر
بوده و لزوماً از مصادیق انطباع کبیر در صغیر نیست و نیازمند قائل شدن به غیرمادی بودن
این وسایل نیستیم.
بنابراین بر اساس فیزیولوژی جدید توجیه شمارة  8در دفاع از نظریة انطباع حسی و
خیالی صحیح است و لازم است میان اندازة صورت ذهنی و حکایتگری آن فرق
گذاشت .بدین نحو که صورت ذهنی میتواند کوچک باشد ،اما حکایتگر از امر بزرگی
باشد.
ازآنجاکه قدما با کارکرد چشم و مغز بهطور دقیق آشنا نبودند ،بهغلط گمان کردهاند
که تصویر حسی یا خیالی از یک منظره بزرگ نمیتواند در بخش کوچکی از چشم یا
مغز ثبت شود و بهاشتباه آن را از مصادیق انطباع کبیر در صغیر دانستهاند .چنانکه علامة
طباطبائی مینویسند:
هیچگاه نمیتوانیم بپذیریم که این منظرة پهناور در جهان  ...در یک مادة ناچیز
عصبی  ...گنجیده و جای گرفته باشد (طباطبائی.)003-001 :0830 ،

استاد حسن زاده نیز مینویسند که هیچ بخردی قبول نمیکند که همة مدرکات خیال
بر چند سلول منطبع شده باشند (حسن زادة آملی .)216 :6/1381 ،این عبارات نشان
میدهند که فلاسفة الهی به دلیل بیاطلاعی از فیزیولوژی و علم تشریح و قوانین طبیعیاتی
(علم مناظر و مرایا) مانند عدسیها و اتاق تاریک ،دچار اشتباه شدهاند و آنچه امروزه در
مورد افتادن تصویر بر جلیدیه چشم به اثبات رسیده است را بر اساس قاعدة امتناع انطباع
کبیر در صغیر ،باطل به شمار آوردهاند.
 .7نقد و بررسی اشکالات مطرح در مورد نظریة تناسب

مخالفان نظریة انطباع ،پاسفخ هشفتم (که میتوان آن را نظریة تناسب یا نوعی قول به شبح
دانست) را نپذیرفتهاند و اشکالات زیر را در مورد آن مطرح کردهاند:
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 )1بزرگ دیدن غیر از فهمیدن بزرگی است که از طریق مقایسه و نسبت رخ میدهند
(فیاوی )221 :1311 ،و گفتهاند که حتی اگر صورت مرئی کوچک باشد و از طریق نسبت
آن را بزرگ کنیم «ولی بههرروی سرانجام صورت بزرگی را در ذهن خود مییابیم» و
دلیل انطباع کبیر در صغیر عیناً در مورد صورت بزرگ ذهنی و خیالی قابلطرح است
(فیاوی .)221 :1311 ،علامة طباطبائی نیز در اصول فلسفه تحت عنوان یک اشکال،
گزارش کردهاند که بر اساس علم جدید ،دستگاه ادراک بصری مانند دستگاه عکاسی
است .بر این اساس از طریق نسبت و فواصل اجزاء تصویر کوچک منطبع شده در چشم،
در مقایسه با بدن خود و تجربههایی که داریم به دست میآوریم که اندازة تصویر حقیقی
چه مقدار است (طباطبائی 121-121 :1311 ،و  119و)131؛ اما ایشان این سخن را
نپذیرفتهاند و سپس مینویسند که نمیتوانیم ادراک را امری مادی به شمار آوریم
(طباطبائی.)123-122 :1311 ،
چنانکه ملاحظه میشود ایشان میان تئوری انطباع مادی صور جزئی و نظریة ادراک
نفسانی آنها خلط کردهاند .در اینجا بحت صرفاً بر سر مادی یا غیرمادی بودن محل انطباع
و ثبت این صور است و نمیتوان از این نکته که ادراک صور ،غیر از انطباع صور است،
نتیجه گرفت که چون ادراک امری غیرمادی است ،لزوماً انطباع صور جزئی نیز در محلی
غیرمادی رخ میدهد .علاوه بر آنکه امروزه با وجود دوربینهایی که به سیستمهای پردازش
تصویر مجهز هستند و مثلاً پلاک خودروی فردی که وارد محدودة ترافیک شده است را
تشخین داده و رصد میکنند ،بهصرف انطباع تصویر و تحلیل آن توسط ذهن یا یک
ماشین پردازشگر ،نمیتوان تشخین و پردازش تصویر توسط ذهن یا اینگونه دستگاهها
را (که معادل درک صور جزئی است) امری غیرمادی دانست و لازم است تا این بحت در
محل خود مورد بررسی قرارگیرد.
چنانکه ملاحظه میشود علامة طباطبائی و مصباح یزدی (مصباح)262 :2/1311 ،
بهغلط گمان کردهاند که پذیرش نظریة انطباع به فیزیکالیسم 1منجر میشود؛ درحالی که
 . 1فیزیکالیسم ،ادراک را بهصورت فرایندی کاملاً مادی توجیه میکند.
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لزوماً چنین نیست و میتوان در عین پذیرش نظریة انطباع که امروزه در زیستشناسی و
روانشناسی به اثبات رسیده است ،با بیان برهانهایی مناسب ،غیرمادی بودن ادراک را ثابت
کرد .چنانکه ابن سینا ادراک را امری غیرمادی دانسته است ،اما درعینحال نظریة انطباع
حسی را پذیرفته است .لذا با ردّ نحوة استفاده از قاعدة انطباع کبیر در صغیر ،لزوماً قائل به
فیزیکالیسم نمی شویم و نیازی به ورود به مباحت ادراک و ذهن که در فلسفة ذهن و علوم
شناختی مطرح میشوند نیستیم.
 )2به تجربه درک میکنیم که اینگونه نیست که برای دیدن شیئی بزرگ ،تصویر
کوچکی در چشم مشاهده شود و از طریق آن بر اندازة واقعی شیء خارجی پیببریم .بلکه
اشیاء خارجی را بهصورت ناگهانی و بیواسطه مشاهده میکنیم (سهروردی336 :1313 ،؛
1381ب111 :؛ شهرزوری .)261 :1312 ،چنانکه گفتهاند« :ادراک مرئی از طریق مشاهده
رخ میدهد و نه استدلال» (سهروردی1381 ،ب111 :؛ دوانی .)193 :1911 ،گویی ایشان
گمان کرده اند که لازم است ذهن متوجة انتقال از طریق صورت کوچک به اندازة واقعی
شیء بشود و چون ابصار امری دفعی است و مقایسه و استدلالی در آن نیست ،این نظر را
نپذیرفتهاند (اردکانی .)992 :1313 ،چنانکه ملاحظه میشود این اشکال وارد نیست.
درصورتی که این سخن صحیح بود ،بر اساس فیزیولوژی جدید که تصویر بر شبکیه را
معکوس و دوبعدی میداند ،با هر بار مشاهدة جهان خارج ،باید از معکوس بودن و
دوبعدی بودن تصویر منطبع شده اطلاع میداشتیم.
 )3هنگامیکه نیمی از کرة عالم در رطوبت جلیدیه منطبع میشود ،اگر به همان میزان
اصلی خود باقی باشد ،تساوی امر کبیر با صغیر پیش میآید که امری محال است و اگر به
همان میزان اصلی خود باقی نمانده باشد ،نمیتوان آن را در اندازة بزرگ درک کرد
(شهرزوری381-386 :2/1383 ،؛  .)261 :1312بهعبارتدیگر درک شیء بزرگ تنها از
طریق تصویری بزرگ امکانپذیر است .از نظر این گروه اگر آنچه منطبع میشود
کوچکتر از شیء اصلی باشد ،قابل انطباق بر آن نیست و لذا درک صحیحی رخ نخواهد
داد (دوانی .)192 :1911 ،فخررازی مینویسد:
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اگر ابصار عبارت از خود این انطباع باشد ،به دلیل محال بودن انطباع عظیم در صغیر،
بهجز به مقدار نقطة بیننده چیزی نمیدیدیم (.)011 :0011

وی مشابه این مطلب را در الانارات نیز ذکر کرده است (فخررازی.)223 :2/1389 ،
بر مبنای عبارت فوق ،قدما ازیکطرف جلیدیه را به اندازة یک نقطه میدیدند و از طرف
دیگر ،ابصار را نوعی احساس میدانستند؛ چنانکه گفتهاند« :صورت مرئی شود در بصر و
متأثر شود حاسّه از او» (بهبهانی .)113 :1311 ،بر این اساس به این نتیجه میرسیدند که
آنچه این نقطة کوچک (جلیدیه) احساس میکند ،نمیتواند مطابق احساسی باشد که از
یک تصویر بزرگ برای ما حاصل میشود.
این نظر نیز بر این اساس شکل گرفته است که ادراک امر بزرگ تنها از طریق
تصویری بزرگ امکانپذیر است .برخلاف نظر قدما ،امروزه ثابت شده است که ادراک
بزرگی یک شیء ،لزوماً نباید از طریق تصویری به بزرگی آن حاصل شود.
نتیجهگیری

چنانکه در این مقاله نشففان داده شففد ،اصففل قاعدة «امتناع انطباع کبیر در صففغیر» که بر
اسفاس اصل بدیهی بزرگتر بودن کل از جزء است ،قاعدهای صحیح و بدیهی است .این
قاعده در فلسفففة اسففلامی جهت اثبات غیرمادی بودن محل ثبت و وففبط صففور حسففی و
خیالی مورد اسففتفاده قرارگرفته اسففت .در تمامی این موارد عدم اطلاع از کیفیت فعالیت
سففلولهای چشففم و مغز ،باعت شففده اسففت تا بهغلط ثبت اطلاعات تصففویری بزرگ در
شفففبکیة کوچک چشفففم و یا در مغز کوچکمان را امکانپذیر ندانند و آن را از مصفففادیق
انطبفاع کبیر در صفففغیر بدانند .گرچه فلاسففففهای همچون ابنسفففینا که از علم طب اطلاع
داشتهاند ،نظریة انطباع را پذیرفته و آن را از مصادیق انطباع کبیر در صغیر ندانستهاند.
چنانکه ملاحظه شد ،این مقاله در پی نشان دادن ماهیت حقیقی ادراک و اینکه
ادراک امری مادی یا غیرمادی است نیست ،همچنین در مورد اینکه انطباع مادی مقدمه و
شرط ادراک است و یا چنانکه فیزیکالیسم میگوید خود ادراک است ،اظهارنظر نکرده
است .بلکه نشان داده شد که از طریق قاعدة امتناع انطباع کبیر در صغیر ،نمیتوان غیرمادی

119

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأملات فلسفی ،شماره  ، 22بهار و تابستان 8931

بودن محل ثبت صور ادراکی (همچون عالم خیال و نفس) را اثبات نمود و از این طریق
ادراک و صور ادراکی و قوة ادراکی را مجرد دانست .بر این اساس لازم است جهت اثبات
غیرمادی بودن موارد ذکر شده ،از برهان دیگری استفاده نماییم و لازم است تا برهانهای
قدما که بر مصداق یابی غلط این قاعده مبتنی هستند ،از مباحت فلسفة اسلامی حذف شوند.
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 ففففففففففففففففففففف  .)1318( .المحصل .تصحیح حسین اتای .قم :افست توسط انتشاراتالشریس الروی.
 فففففففففففف 1911( .ق) .المطالب العالیة .بیروت :دار الکتاب العربی. فیاوفی ،غلامروا .)1311( .علم النفس فلسفی .تحقیق و تدوین محمدتقی یوسفی .قم:مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 قرچغای خان ،علیقلی .)1311( .احیای حکمت (مشففتمل بر طبیعیات) .تصففحیح فاطمهفنا .تهران :میراث مکتوب.
 قطب رازی .)1313( .المحاکمات .در حاشفففیة شفففرح الاشفففارات و التنبیهات خواجهنصیرالدین طوسی .قم :نشر البلاغة.
 قطب شففیرازی .)1361( .ارة التاج .به اهتمام سففید محمد مشررکوة .تهران :انتشففاراتحکمت.
 ففففففففففففففففففففففففف  .)1383( .شر حکمة الاشراق .به اهتمام عبدالله نورانی و مهدیمحقق .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 گایتون ،آرتور ،و جان ادوارد هال .)1319( .فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال .ترجمةابوالفضل ارجمند .تهران :انتشارات بشری.
 لاهیجی ،عبدالرزاق .)1383( .شفوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام .تصحیح اکبر اسدعلیزاده .قم :مؤسسة الاماح الصااق.
 ففففففففففففففففففففففففففففففف  .)1383( .گوهر مراد .تصحیح مؤسسة تحقیقاتی امام صادق.تهران :نشر سایه.
 مصباح یزدی ،محمدتقی .)1311( .آموزش فلسفه .مجموعه آثار جلد ششم ( .)3/1قم:مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 مصفطفوی ،سفیدحسفن .)1381( .شرح اشارات و تنبیهات (نمط سوم) .تهران :دانشگاهامام صادق.
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 ملاصفدرا1181( .م) .الاسففار (الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة) .بیروت :داراحیاء التراث.
 فففففففففف ( .بیتا) .حاشیه بر الهیات شفا .قم :انتشارات بیدار. فففففففففففف 1922( .ق) .شر الفدایة الاثیریة .تصحیح محمد مصطفی فولادکار .بیروت:مؤسسة التاریخ العربی.
 ففففففففففففف  .)1381( .المسا ا القدسیة .بخشی از کتاب سه رسائل فلسفی .تصحیح سیدجلالالدین آشتیانی .قم :دفتر تبلیغات اسلامی.
 فففففففففف  .)1339( .المبدأ و المعاد .تهران :انجمن حکمت و فلسفة ایران. میرک بخاری ،شمسالدین محمد .)1333( .شرح حکمة العین .تصحیح جعفر زاهدی.مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 هروی ،محمد شفریس .)1363( .انواریه (ترجمه و شفرح حکمة الاشرراق سهروردی).تصحیح حسین ویائی و آسیم .تهران :امیرکبیر.
 هیلگارد ،ارنسفت و همکاران .)1313( .زمینة روانشفناسی اتکینسون و هیلگارد .ترجمةحسن رفیعی و مجتبی دلیر .تهران :انتشارات ارجمند.

