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نقش نمابرداری واژگانی «بصر»

در تعیین جایگاه ادراک بصری
سید مهدی میرزابابایی 

چکیده
یکددی از معرفتهددای بشددر ،ادراک دیددداری (نددین ،رؤیددت ،نظددر ،بصددر) اسددت .از میددا ادراکددات دیددداری،
«ادراک بصری» در قرآن کریم بیشتر مورد توجه بود است .تحقیق پدیش رو ،بندا دارد تدا بدا ن دابرداری واهگدانی،
جای ا ادراک بصری در حوز معرفتی ادراک دیداری را در آیات قرآن کریم ،تبیین کند .در ن ابرداری آیدات قرآندی،
«بصر» با واه هایی ه چو «س ع»« ،افرد »« ،نین»« ،رأی» و «نظر» مرتبط است و ن ابرداری از «بصر» با ن ا
به این واه ها مفهومسازی میشود .در قل رو ادراک دیداری میتوا این مراحل را تصویر کرد )۱ .نین؛  )2رویدت؛
 )3نظر؛  )۴ابصار .در قرآن کریم« ،نین» به معانی متعددی از ج له :چش  ،مراقب و نهر آب به کار رفتده ،امدا در
حوز شناخت آیات قرآ « ،نین» را ابزاری بدرای رأی ،نظدر و ابصدار میدانندد .پدس از ندین« ،رؤیدت» یکدی از
مقدمات ابصار است .در قرآ  ،رؤیت با چش و قلب بیا میشود .نظر تنها ن ریستن نیست ،بلکه ن ا کدرد بدا
تأمل است .قرآن کریم برای رؤیت و نظر هیچگا مانع ایجاد ن یکند .قرآن کریم ،ض ن تفکیدک بصدر و ابصدار،
ابصار را فرایندی میداند که با ن ریستن آغاز و به ابصار خت میشود« .بصر» تنها به انسا اختصداص دارد .البتده،
افراد انسا متفاوتند؛ برخی حتی با بهر مندی از رأی و نظر ،ابصار ن ین ایند و از ه ینرو ،ابصار با کفر قابل ج ع
ّ
نیست و اگر ابصار حاصل شود ،ای ا نیز محقق میگردد.
کلیدواژهها
ن ابرداری ،ن ابرداری واهگانی ،ابصار ،رؤیت ،نظر.
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از مه ترین مباحث نلوم انسانی بحث معرفتشناسی است و انواع ادراک در ذیدل ایدن مبحدث
مطرح میشود .ادراک ّ
حسی یکی از اقسام ادراک تلقی میشود (طوسی۱۴0۵ ،ق ،ص  .)۴۹۸پیشتدر
برخی از متفکرا ض ن بیا تقسی پن گانه برای حواسّ ،
حدس بصدری را « ّ
قدو مبصدر » تلقدی
ن ود  ،پیرامو کیفیت ادراک این ّقو سخن گفتهاند (ابن سینا۱۴00 ،ق ،ص .)۱۸۱
در حوز معرفتشناسی ،به رغ محدودیتهای موجود در ّ
حس باصدر  ،ایدن حدس یکدی از
حواس پرکاربرد به ش ار میرود که انسا را در دستیابی به ادراکات یداری میرسداند .برخدی از
فالسفه حس باصر را قو ای دانستهاند که در نصب تو خالی چشد قدرار دارد و بدا انطبداع صدور
اجسام رن ین ،شب اجسام را درک مین اید (ابن سینا۱۴0۴ ،ق ،ج  ،۱2ص .)3۴
قرآ برای بیا ادراک بصری ،غیر از واه «بصر» از واهگا دی ری ه چو ؛ نین ،رأی و نظدر
استفاد کرد است .تحلیل معناشناختی این واهگا و ارتباط بدین آنهدا بدا بصدر ،مدا را بده مدوطن
ادراکات بصری رهن و میسازد .این پژوهش ،اهت ام دارد به وسیله ن ابرداری واهگدانی ،مدوطن
ادراک بصری و س س جای ا آ را در حوز شناختی بصر ،مشخص ن اید.
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مفهومشناسی
نما ،پایه و قلمرو

از آنجا که دایرة ال عارفی بود  ،یکی از ویژگیهای معنا است ،در هدر سدیاق ،چهدر خاصدی از
معنا برجسته میگردد (قائ ینیا ،۱3۹0 ،ص  .)۸0این مطلب به طور تلویحی ،بیدا مدیدارد کده بدرای
فه مفهوم یک واه  ،نیازمند فه پیشدینی از مفداهی ی هسدتی کده در ارتبداط نزدیدک بدا آ واه
قرار دارند .فیل ور ،را و روشی ارائه میدهد که در آ زبا را میتوا بدرای ن دایش مفهومسدازی
زیر بنایی جها خارج به کار برد .این روش به نام «معناشناسی قالدب» معدروف اسدت ( گیدررتس،
 ،۱3۹3ص  .)۴۶0معناشناسا  ،واهگا قالب ،قل رو و پایه را به جای یدکدی ر اسدتفاد ن ود اندد (
قائ ینیا ،۱3۹0 ،ص .)7۹
آنچه از درجه باالی اه یت برخوردار است؛ تبیین جها خارج به وسدیله ال وهدای متفداوت
است که این تفاوت تبیین بیا گر یک ال وی مفهومی خاص است .این ال وها به نوبه خود شدیو
اندیشید درمورد جها خارج را به ما ارائه میدهند .روشدی کده بدرای بیدا ال وهدای مفهدومی

✺

به کار میرود ،ن ای تاز ای به حساب میآید (گیدررتس ،۱3۹3 ،ص ۴۶0۔ .)۴۶۱با این توضی  ،میتوا
معنای ن ا را بیا ن ود؛ «ن ا» به مفهومی اشار دارد کده واه بدر آ داللدت دارد و پایده ،سداختار
مفهومی است که «ن ا» آ را فر میگیرد (قائ ینیا ،۱3۹0 ،ص .)7۹
نمابرداری

اولین بعد تصویرسازی که در هر مفهوم زبانی دید میشود ،قرار گرفتن یک ن ا بر روی یک پایده
است (نصرتی و رکعی )۱3۹2 ،ن ا ،مفهومی است که به سط خاصی از برجسدت ی میرسدد ،یعندی
مفهومی که تعبیر ،آ را برجسدته و معدین میکندد .ن دابرداری در دو سداحت واهگدا و سداختار
ّ
محقق میگردد (راسخ مهند ،۱3۹0 ،ص .)۱2۶
متن قرآن کریم به این دلیل که متنی فرابشری بود  ،بیا گر مفهومسازی متکل دی دقیدق اسدت،
ساختارهای صرفی ،نحوی و اشتقاقی واهگا بدو التفات به منظوری خاص ،اتخاذ نشد است.
به نبارتی ،پیچیدگی و دقت در نظام تعبیری خداوند ،نشا از پیچیدگی و دقت اسدتع ال واهگدا
در هیرتهای خاص است.

یک پایه دارای ن اهای متعددی است (قائ ینیا ،۱3۹0 ،ص  )7۹از آنجا که در کدالم ه دوار تعددادی
محدود از ن اها مورد نظر متکل است ،و متکل قصد دارد ن ای خاصدی را پدر و بدال داد  ،آ را
برجسته ن اید ،با استفاد از اهرم واهگا یا ساختار واهگا  ،محور مدورد نظدر خدویش را برجسدته
کرد و آ را ن ا میکند.
واهگا یک متن ،نشانههایی هستند که در مفهومسازی ذهن متکل  ،نقش مه ی ایفا میکنندد.
متکل  -به ک ک واهگا  -آنچه در ورای ذهن و تصورش مدیگدذرد ،مفهومسدازی کدرد و مدراد
ّ
جدی خویش را به مخاطب منتقل مین اید .اگر واهگا  ،متکل را یاری نرسانند ،او هرگز قادر بده
انتقال اندیشهها و نظام تصوری خویش به مخاطبا نخواهد بود و از ه ینرو ،اگر چه واهگدا در
ساخت جها بینی صاحب متن نقشی برابر ندراند و دارای اه یتی یکسا نیستند ،اما ج ل ی در
بیا جهانبینی متکل نقش دارند .توجه به این نکته ضروری است که واهگا بدا توجده بده ارتبداط
مفهومی آنها ،شکلدهند حوز معنایی هستند (مختار ن ر ،۱3۸۶ ،ص .)73
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نمابرداری واژگانی
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استع ال هر واه در کالم متکل  ،بیا گر جنبهای از ن رش و جها بینی صاحب کدالم اسدت.
حتی میتوا ادنا کرد که اگر ه ین واه در دو گزار متفاوت و مستقل از کالم ه ین متکل  ،مورد
استفاد قرار گرفت ،دارای معنای متفاوت از یکدی ر خواهند بود .متکل بدا اسدتفاد از یدک واه
در نبارتهای گوناگو  ،قصد بیا بخشی خاص از جها بینی خود را دارد .از اینرو ،ن دابرداری
واهگا در صدد کشف مراد متکل  ،از استع ال واه در نبارتهای گوناگو است.
نمابرداری ساختاری
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واهگا  ،ویژگیهایی دارند که این ویژگیها ،بیا گر مفهومسازی خاصدی هسدتند .ویژگیهدایی از
قبیل ساختارهای نحوی ه چو جای ا فانلی یا مفعولی ،اس ی یا فعلی .هدر ج لده دارای یدک
محور خاص است که آ ج له برای بیا آ محور ،شکل مدیگیدرد .واهگدا  ،دسدت بده دسدت
یکدی ر مینهند تا محوری خاص را از ذهن متکل  ،بده ذهدن مخاطدب منتقدل ن ایندد .گداهی
محور اساسی در یک ج له فانل است ،گاهی مفعول ،و حتی گاهی خود فعل محور کالم واقدع
میشود .از اینرو ،فعل در ساختار مجهول بیا میگردد .در ج لده «نلدی ،شیشده را شکسدت»
محور ج له یا فانل است یا مفعول ،متکل برای بیا فانلیت فانل ،ج لده را در سداختار معلدوم
بیا میدارد ،اما در ج له «شیشه ،شکسته شد» محور اصلی فعل ،شکسته شدد شیشده اسدت.
از اینرو ،ننایت خاصی روی فانل نبود  ،ج له را در ساختار مجهولی بیا میدارند.
در برخی موارد ،اجزایی از ج له ،ن ا قرار میگیرند که به ننوا یدک واحدد زبدانی ،در ج لده
نقش مه ی ندارند ،اما با توجه به ساختار ج له ،نقش آنها در بافت زبانی ،مهد جلدو مدیکندد.
برای مثال ،در جواب کسی که به دنبال کتابی خاص میگردد ،مدتکل هسدته ج لده را واه کتداب
قرار ن یدهد ،بلکه آنچه محور ج له است «درو قفسه» است؛ زیرا فردی که به دنبال کتاب می
گردد ،محل کتاب ،مورد سؤال او است و از ه ینرو« ،درو قفسه» نقش اساسی دارد ،در اینجدا
اگر چه واه درو قفسه «افزود » است و کتاب «مت » 1ولی باز آنچه هسته ج له قرار میگیدرد،
افزود است؛ نه مت (راسخ مهند ،۱3۹0 ،ص .)۱3۸
از آنجا که پرداختن به دو قس ن ابرداری واهگانی و ساختاری ،پیرامدو ادراک بصدری سدبب
 .1افزود  ،واه ای است که نیاز به مت دارد ،اما مت آ واحد زبانی را شامل میشدود کده خدود مسدتقل بدود از حیدث
مفهومی نیازی به واحد زبانی دی ر ندارد.

✺

طوالنی شد بحث میشود و از حوصله یک مقاله خارج است ،در این پژوهش تدالش میشدود
تا بحث ن ابرداری واهگانی بصر ،در حدوز شدناختی ،بررسدی شدود و ن دابرداری سداختاری در
پژوهشی دی ر بحث شود.
معنای لغوی و اصطالحی ادراک

َبصر

ادراک بصری ،جای ا ویژ ای در حدوز معرفتدی بشدر دارد و از ه دینرو ،تعیدین هویدت بصدر،
نقطه نطفی در مباحث معرفتشناسی است.
معنای لغوی َبصر

برخی از لغویین ،بصر را ه ا «نین» معنا ن ود اند؛ با این تفاوت که «بصدر» مدذکر و «ندین»
1. perception

11۵
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ادراک 1معانی لغوی و اصطالحی متعددی دارد .ادراک  -در کتب لغدت  -بده معندای رسدید بده
چیزی آمد است ( ابن منظور۱۴۱۴ ،ق ،ج  ،۱0ص ۴۱۹؛ جوهری۱37۶ ،ق ،ج  ،۴ص  .)۱۵۸2برخی از لغویین
ادراک را به معنای «وصول با احاطه» معنا ن ود اند ( مصدطفوی۱۴30 ،ق ،ج  ،۶ص  .)۱۴۱ادنا شد کده
ادراک به معنای شناخت در هیچ لغتنامهای نیامد است (اح دی ،۱3۹3 ،ص .)2۶
ابو هالل ،بین ادراک و احساس تفاوت قائل شد و معتقد است که جایز است انسدا شدیء را
درک ن اید ،ولی آ را احساس نکند؛ ه ا گونه که گاهی شیء را با بصر خویش درک مین ایید؛
در حالی که از آ غافل هستی (نسکری۱۴00 ،ق ،ص .)۸2
ادراک  -در اصطالح فلسفی  -به معندای حاصدل شدد (ابدن سدینا ،۱37۱ ،ص  )۱۸۴و شدناخت،
به کار رفته است (سبزواری۱37۹ ،ش ،ج  ،3ص  .)۶۴۹با توجده بده معندای لغدوی و اصدطالحی ادراک
میتوا این گونه بیا داشت که ادراک در معنای مصدر آ به فرایند ،و در معنای اس مصدری بده
نتیجه ادراک تصری دارد .از اینرو ،ادراک به معنای معرفت نیز استفاد میشود.

مؤنث است (ازهدری۱۴2۱ ،ق ،ج  ،۱2ص  .)۱23برخی افزو بر معنای ذکر شد « ،نفوذ در قلب» را ه
بدده معنددای بصددر اضددافه ن ود انددد (اسد انیل بددن نبدداد۱۴۱۴ ،ق ،ج  ،۸ص  .)۱3۵جددوهری «البصددر» را
َّ
«حاسة الرؤیة» معنا کرد و «أبصرت الشیء» را بده معندای دیدد شدیء معندا میکندد (جدوهری،
۱37۶ق ،ج  ،2ص  .)۵۹۱راغب اصفهانی ،دو معنا برای بصر ذکر میکند؛ یکی نضدو جدوارحی کده
کارش نظار است ،و دی ری ّقو آنچنانی که در این نضو است ،او «بصیرة» را ّقو مدرکه در قلدب
میداند (راغب اصفهانی۱۴۱2 ،ق ،ص  .)۱27با توجه به معدانی ذکدر شدد بدرای بصدر در کتدب لغدت،
اختالف معنا به طور ن یق بین این معانی وجود دارد؛ به گونهای که بیا معنای واحد بدرای بصدر
از کالم لغویین امکا ندارد؛ زیرا برخی بصر را ه ین چش  ،برخی نفوذ در قلدب ،برخدی دی در
ّقو موجود در بصر و برخی دی ر ّ
حس بینایی معنا ن ود اند.
معنای اصطالحی بصر
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بین فالسفه نیز اختالف معنا در مورد بصر وجود دارد .فارابی ،بصر را ه ا ّقو و هیرتدی میداندد
ّ
که در ماد وجود دارد (فدارابی۱۹۹۵ ،م ،ص  .)۹7ابن سینا ،بصر را مرکب از اجزاء میداند؛ او احساس
11۶
را نونی تأثیر و انفعال دانسته و معتقد است از آنجا که ما مدرک اضداد هستی  ،باید قدوای متعددد
داشته باشی تا آنها را درک کنی  .او میگوید :سواد و بیا بدا یدک حدس درک ن یشدوند ،بلکده
بیا با جزئی از بصر و سواد با جزئی دی ر درک میشود ،و از آنجا که تعداد رنگهدا و ترکیبدات
آنها بینهایت است ،بصر دارای بینهایت جزء اسدت (ابدن سدینا۱۴0۵ ،ق ،ج  ،2ص  .)2۱فخدر رازی،
بصر را قو ای میداند که در نصب تو خالی قرار دارد و بدا انطبداع صدور اجسدام رن دین ،اشدباح
اجسام را ادراک میکند (فخر رازی۱۴۱۱ ،ق ،ج  ،2ص .)237
مالصدرا ،بصر را ّقو استعدادی و هیرتی در ماد میداند و معتقد است که زمانی شیئ ،مبصدر
میگردد که خورشید نور را به آ چیز متصل و رنگها نیز ندور اتصدالی را بده چشد نطدا کنندد،
مالصدرا  -ه ا گونه که جوهر رنگها را برای رؤیت کافی ن یداندد  -جدوهر باصدر موجدود در
چش نیز برای ابصار ناکافی میداند .او میگوید :وقتی خورشدید و رنگهدا ندور را نطدا کردندد،
بصر به نوری که از خورشید گرفته مبصر میگردد ،بعدد از آ کده بدالقو مبصدر بودندد (مالصددرا،
۱۹۸۱م ،ج  ،3ص  .)۴۶2او حواس دنیوی را پن قس دانسته و بدرای هدر قسد موضدع خاصدی بیدا
میدارد ،مالصدرا «نین» را موضع بصر و اذ را موضع س ع میداند ،او معتقد است؛ هدر کددام
از حواس دنیوی تنها کار خود را انجام میدهند ،برای مثال ،نین تنها کار بصر را انجدام میدهدد؛

✺

نه کار س ع را .کار س ع بدرای موضدع خدودش ،اذ اسدت .مالصددرا ،تفداوت حدواس دنیدوی
و اخروی را در این میداند که حواس دنیوی هر کدام دارای موضعی خاص ،ولی حواس اخدروی
ج ل ی در یک موضع قرار میگیرند (مالصدرا۱۹۸۱ ،م ،ج  ،۹ص .)33۶
ادراک بصری

ّ
این که ادراک بصری چ ونه تحقق مییابد ،ه وار مورد بحدث و گفدتوگوی اندیشد ندا بدود
است .ضروری است موطن ادراک بصری مشخص شود .به نبارتی ،آیا ادراک بصدری در چشد
ّ
تحقق مییابد یا موطن دی ری برای ادراک بصری وجود دارد
ادراک بصری در نگاه فالسفه
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بنا به گفته ابن سینا ،فالسفه دربارۀ ادراک بصری با یکدی ر اختالف دارند؛ بده انتقداد افالطدو ،
شعانی از چش ساطع گردید به اجسام تالقی مین اید و آ اجسام رؤیت میشود .بنا بده قدولی
ّ
متصور به ذات خود (بدو پرتو نور) با جس تالقی پیددا کدرد  ،آ جسد مرئدی واقدع
دی رّ ،قو
میگردد .ارسطو نیز معتقد بود که ادراک بصری به انطباع شدعاع محسوسدات مرئدی در رطوبدت
ّ
ملدو قدرار گرفدت،
جلدیه از چش واقع میگردد؛ بدین صورت که هر گا چشد مقابدل جسد
شبحی از آ توسط جس ی شفاف ،به رطوبت جلیدیه در چش میرسد و در آ انطباع مییابدد.
ابن سینا نیز این قول را قول صحی میداند (ابن سدینا۱۴00 ،ق ،ص  .)۱۸۱بده نبدارتی ،چشد مسدتعد
پذیرش صور است و از ه ینرو ،وقتی شیء مقابل آ قرار گرفت ،صورت خدارجی آ در چشد
قرار میگیرد؛ نه این که چیزی از محسوس جدا گردد و در چش بنشیند ،بلکه بدا ایجداد شدرایط،
صورتی از خارج در چش حادث میگردد.
مالصدرا در کیفیت ابصار سه قول میآورد :طبیعیدو قائدل بده انطبداع شدب مرئدی در جزئدی از
رطوبت جلدیه هستند ،نه بدین نحو کده چیدزی از شدیئ ندورانی جددا گردیدد و بده چشد برسدد،
ابصار ه انند انطباع صورت انسا در آینه هن دامی کده فدرد روبدهروی آیینده میایسدتد .ریاضدیو ،
ابصار را به خروج شعاع از نین بر مرئی ،اشراقیو نه انطباع را و نه شعاع ،بلکه ابصار را نل اشدراقی
حضوری به مرئی میدانند ،آن ا که شیئ مسدتنیر مقابدل نضدو باصدر بددو مدانع قدرار میگیدرد.
مالصدرا  -ض ن رد هر سه قول  -معتقد است که ابصار ،انشای صدورت م اثدل بدا مرئدی از ندال

ملکوت نفسانی است .این صورت ّ
مجرد از ماد بود و نفس منشئ و موجد آ اسدت و قیدام آ بده
نفس از نوع قیام صدوری است؛ نه قیام حلولی (مالصدرا۱۹۸۱ ،م ،ج  ،۸ص ۱7۹۔)۱۸0
نالمه حسنزاد آملی در تعلیق ةر شرح منمومد  ،میگویدد :مدراد متقددمین از خدروج الشدعاع،
خروج شعاع از مرئی مستضیء است؛ نه خروج شعاع از بصر ،اما چو به اطالق گفتهاند «خدروج
الشعاع» و قید نکرد اند که از رائی یا مرئی ،یعنی از بصر یا از مبصر ،این اطالق سبب شد تدا ذهدن
به خروج شعاع از بصر تبادر ن اید و سبب این ه ه اختالف آراء در ابصدار شدود (سدبزواری۱37۹ ،ش،
ج  ،۵ص  .)3۹نالمه معتقد است که این ه ه مباحث و مسائل مشکل در ابصار ،تنها اختصاص به
ّ
نشره طبیعی انسا دارد ،و در نال خواب و ما فوق آ ابصار به وجه ات تحقق مییابدد و آ گونده
مسائل در آ جا راهی ندارد «و هکذا في سائر الحواس» ( سبزواری ،۱37۹ ،ص  .)۴0نالمده در ذیدل
ّ
تبصر ای بیا میدارد؛ ابصار بدو هفت شرط محقدق ن یگدردد :مقابلده ،دور نبدود و نزدیدک
ً
نبود مفرط ،ندم الصغر ،نبود حجاب جرمدار بدین رائدی و مرئدی ،مضدیئ بدود مرئدی ذاتدا یدا
به واسطه غیر ،ندم نفوذ نور و انعکاس نور به چش ( سبزواری ،۱37۹ ،ص .)۴2
11۸

جمعبندی اقوال فالسفه
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فالسفه  -پیرامو کیفیت ابصار  -دو قول اساسی دارند :گروهی از فالسفه ،ابصار را فعل چشد و
نضو بصری میدانند با اختالف در انطباع یا شعاع و گرو دی ر نیز ابصار را فعل غیر نضو باصر
میدانند و ابصار را یا به نل اشراقی یا فعل نفس میدانند.
ادراک بصری در آیات قرآن کریم

باید دید آیات قرآن کریم ابصار را به چه کیفیت ترسی مین ایند آیا ابصار دارای مراحل و مراتب
است و اگر دارای مراتب و به صورت فرایندی اتفاق میافتد ،فعل ابصار در کدام مرحلده اتفداق
میافتد توجه به چند مطلب در این بخش ضروری است.
 .۱قرآن کریم پیرامو بصر به گونهای تصریحی ،محددود بصدر و ادراک بصدری را مشدخص
نکرد است .برای مثال ،قرآ ه به چش سر اطالق «بصر» کرد ه به چشد دل و بده تعبیدری
«بصیرت» این موضوع مستلزم صدرف دقدت بیشدتر در تعیدین مدراد ایدن واه اسدت .از ایدنرو،
ضروری است معناشناسی در این زمینه با دقتهای موشکافانه انجام پذیرد.

✺

قرآن کریم ،خلقت مادی انسا را از س ع و بصر و …تفکیک کرد و میفرماید:
ً
ً
َّ
«إنا خلقنا اإلنسا من نطف ٍة أمشاج نبتلیه فجعلنا س یعا بصیرا»؛ ما او را از آب نطفده
ٍ
مختلط (بیحس و شعور) خلق کردی و دارای قوای چش و گوش (و مشانر و نقل و
هوش) گردانیدی (سور انسا  ،آیه .)2
این آیۀ شریفه ،به وسدیله «فدا» بدین خلقدت انسدا و سد ع و بصدر تفداوت گذاشدته اسدت .ابتددا
میفرماید :ما انسا را خلق ن ودی و س س او را س یع و بصیر قرار دادی « .فا» در ایدن آیده ،ناطفده
است و داللت بر ترتیب با پیدرپی آمد دارد (درویش۱۴۱۵ ،ق ،ج  ،۱0ص  .)3۱۴برخدی از مفسدرین نیدز
س ع و بصر را فرع بر خلقت میدانند (ابن ناشور۱۴20 ،ق ،ج .)3۴۸ ،2۹
حتی قرآن کریم ،س ع و بصر را از دی ر قوای ادراکی انسا مت ایز کرد است:
ً
ك
«وال تقف ما لیس لك به نل ٌ إ َّ َّ
الس ع والبصر والفؤاد کل أولرك کا ننه مسدؤال»؛

دنبال چیزی را که بدا نل نداری ،م یر که گدوش و چشد و دل دربدارۀ ه ده اینهدا
روزی مورد بازخواست قرار خواهی گرفت (اسراء ،آیه .)3۶
خداوند متعال  -در این آیۀ شریفه  -از مسرول بود سه ّ
قدو سدخن گفتده اسدت؛ اگدر ایدن قدوا از
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یکدی ر مت ایز نبودند ،نیازی به تکرار این واهگا نبود ،این آیه تفکیک بدین سد ع و بصدر و بدین
س ع و بصر با فؤاد را میرساند .خداوند دربارۀ دشد نا خدویش نیدز میفرمایدد؛ آنهدا را در روز
قیامت حاضر مین ایند و س ع ،بصر و جلود آنها بر نلیهشا شدهادت میدهندد« :ح َّتدی إذا مدا
جاؤها شهد نلیه س عه وابصاره وجلوده ب ا کانوا یع لو »؛ تا آنکه نزدیك آتش آیند آنجا
گوش و چشد و پوسدت بدنشدا بده آنچده کدرد اندد ،شدهادت مدیدهندد (سدور فصدلت ،آیده .)20
شهادت داد سه ّقو بر آنها دال بر تفکیک این قوا از یکدی ر است.
خداوند متعال ،وقتی پیرامو موانع ادراکی صحبت میکند ،برای س ع و قلب از واه «خدت »
استفاد میکند؛ در حالی که وقتی صحبت از بصر میشود از غشاو به نندوا مدانع ندام میبدرد.
«خت نلی س عه وقلبه وجعل نلی بصر غشاو ًة» (سور جاثیه ،آیده  .)23بر گوش و قلبش مهر نهداد و
بر چش ش پرد انداخت.
با توجه به این مطالب ،بصر ،س ع ،فؤاد و نفدس قدوای متعددد و جددا از یدکدی ر هسدتند و
از ه ینرو ،ادراکات این قوا نیدز بدا یدکدی ر متفداوتاندد و هدر کددام قدو ای ّ
مجدزا و ادراکدی
مخصوص خود دارند ،ادراک بصری غیر از ادراک س عی و درک فؤادی و نفسانی است.

119

با توجه به سیاق آیات ،مشخص میگردد که مدراد از اطدالق بصدر  -در برخدی آیدات  -چشد و
غیر چش است« .بل اإلنسا نلی نفسه بصیر ٌة»؛ بلکه انسا خود بر نیک و بدد خدویش بده خدوبی
آگا است (سور قیامت ،آیه  .)۱۴از سیاق آیه که بحث نفس است ،مشخص میگردد که مراد از بصیرت،
چش و ّقو مدرکات حواس نیست؛ زیرا حواس ظاهری موطن ادراک نفس و حاالت نفسانی نیستند،
َّ
اما بصر در سورۀ ق ر ،چش ظاهری است« :وما أمرنا إال واحد ٌة کل بالبصر»؛ و أمر ما تنها یکدی،
ٍ
آ ه به سرنت چش گرداند است (سور ق ر ،آیه  .)۵0خداوند برای بیا سرنت وقوع قیامدت ،ایدن
گونه فرمود که به یک چش بهه زد قیامت واقع میگردد (طوسی ،بیتا ،ج  ،۹ص .)۴۶۱
َبصر در قلمروشناختی ادراک بصری
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در بحث ن ابرداری «بصر» در قرآ  ،گاهی بصر در قل رو شناختی مورد تحلیل قرار میگیدرد ،در
این موقعیت ،منابع معرفتی مورد کاوش قرار میگیرند ،از اینرو ،آیاتی که در آنها واهگدا سد ع و
ّ
افرد قرار دارد ،مورد تحلیل قرار میگیرند؛ مثل آیه شریفه «خت الله نلی قلوبه ونلدی سد عه
ونلی ابصاره غشاو ٌة وله ن ٌ
ذاب نظی ٌ »؛ خدا بر دلهایشا و بر گوششا مهر نهداد و بدر روی
120
چش انشا پرد ای است ،و برایشا نذابی است بزرگ (سور بقر  ،آیه  ،)7اما گداهی بصدر در حدوز
شناختی مورد تحلیل واقع میگردد ،حوز شناختی بصر نبارت است از نین ،رأی و نظر.
واهگانی که در حوز شناختی بصر قرار دارند ،در شکل زیر ترسی میشوند:
عین

رأی

نقش «عین» در ادراک بصری

ادراک
بصری

بصر

نظر

لغویین برای «نین» معانی متعددی ذکر ن ود اندد؛ از ج لده ایدن معدانی؛ آب و برکده

( فراهیددی،

✺
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خلیل بن اح د ،العین ،ج  ،2ص  )2۵۴مراقب و جاسوس (ابن درید۱۹۸۸ ،م ،ج  ،2ص  )2۵۵است .ذکر ت دام
معانی واه «نین» از حوصله این مقاله خارج است .خلیل بن اح د یکی از معانی که برای ندین
در نظر گرفته است؛ ه ا چش ی است کده صداحب بصدر دارد ( فراهیددی۱۴0۹ ،ق ،ج  ،2ص .)2۵۴
گویا فراهیدی هر موجودی که چش دارد ،صاحب بصر میداندد و بده تعبیدری ،وجدود چشد را
شاهد بر وجود بصر میداند .ابن اثیر نقل میکند که مردی در حال طواف به نامحرم ن ریسدت و
امام نلی او را لط های زد ،آ مرد نزد ن ر شکایت برد و ن ر در جواب مرد گفت؛ «ضدربك
ّ
ّ
بحق أصابته نین من نیو الله» نینی از نیو خدا به حق بر تو ضربه زد است (ابدن اثیدر۱3۶7 ،ش،
ج  ،3ص  .)332در این نقل ،ن ر به امام نلی اطالق «نین» کرد است.
مصطفوی ،ریشه ت ام این معانی را واحد دانسته و معتقد است که اصل ج له معانی نین؛ آ
چیزی است که از نقطهای صادر میشود ،مانند «آب» که از چش ه صادر میگردد و «شعاع» که
از باصر صادر میگردد؛ ه ینطور نور ادراک که از بصیرت باطنیه صدادر میگدردد .او در ادامده،
میگوید :نین وقتی برای معانی دی ری اطالق میگردد ،این اصل و ریشه در نظر گرفتده میشدود
(مصطفوی۱۴30 ،ق ،ج  ،۸ص  )3۴۴راغب اصفهانی نیز وجود وجه شبه بدین ت دام معدانی بدا چشد را
دلیل این اطالقات میداند ( راغب اصفهانی۱۴۱2 ،ق ،ص .)۵۹۹
در قرآن کدریم نیز «نین» به معانی متعددی ه چو ؛ چش  ،مراقدب و نهدر آب بده کدار رفتده
است ،از آنجا که تنها «نین» به معنای چش مورد بحث این پژوهش است ،تنها آیاتی که منظدور
از نین چش باشد مورد تحلیل قرار میگیرند.
ه چنین تعداد انبوهی از آیاتی که در آنها واه «نین» به کار رفته اسدت ،ارتبداطی بده موضدوع
َّ
دید و بحث معرفتشناسی ندارند ،ه انند آیۀ «والذین یقولو ر َّبنا هب لنا من أزواجندا وذ ِّر َّیاتندا
ً
ق َّرة أنین واجعلنا لل َّتقین إماما؛ و کسانی که میگویند :پروردگارا! از ه سدرا و فرزنددان ا مایده
ٍ
روشنی چش ما قرار بد » (سور فرقا  ،آیه  .) 7۴این دسدته از آیدات خدارج از موضدوع بدود و محدل
بحث این پژوهه نیستند ،اما آیات زیدادی در قدرآن کدریم وجدود دارد کده در آنهدا از واه «ندین»
استفاد شد و به بحث معرفتشناسی مرتبط هسدتند .ایدن آیدات هدر کددام محدوری خداص از
موضوع معرفتشناسی را بررسی میکنند.
برخی آیات قرآن کریم به دو شیو نفی و اثبات« ،نین» را ابزاری برای ابصار معرفی مین اید:
ٌ
«له قل ٌ
وب ال یفقهو بها وله أنی ٌن ال یبصرو بها وله آذا ال یس عو بها»؛ آنهدا

دلهایی دارند که با آ تفقه ن یکنند و چش انی که با آ ن یبینند و گوشهایی که با آ
ن یشنوند (سور انراف ،آیه .)۱7۹
ٌ
ٌ
«له أرجل ی شو بها أم له أی ٍد یبطشو بها أم له أنی ٌن یبصرو بهدا أم لهد آذا
یس عو بها»؛ پاهایی دارند که با آ را بروند ! یا دستهایی دارند کده بدا آ چیدزی را
ب یرند ]و کاری انجام دهند[ ! یا چش انی که بدا آ ببینندد ! یدا گوشدهایی کده بدا آ
بشنوند (سور انراف ،آیه .)۱۹۵
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وسیله بود دست و پا برای را رفتن و گرفتن اشیاء ،واض است ،از آنجا کده ندین و اذ بدا یدد و
رجل ه نشین شد  ،و وسیله بود ید و رجل برای مشی و بطش واض است ،وسیله بود نین و
اذ نیز برای س ع و بصر روشنتر میگردد.
اما برخی دی ر از آیات قرآ  ،تنها رؤیت را به چش نسبت میدهند:
ّ
ٌ
ٌ
«قد کا لک آیة في فرتین التقتا فرة تقاتل في سبیل الله وأخدری کدافر ٌة یدرونه مثلدیه رأي
العین»؛ در دو گروهی که ]در میدا جنگ بدر[ با ه روبهرو شدند ،نشانه برای شد ا بدود:
یک گرو  ،در را خدا نبرد میکرد و ج ع دی ری که کافر بود؛ در حالی کده کدافرا ]گدرو
مؤمنا [ را با چش خود ،دو برابر آنچه بودند ،میدیدند (سور آل ن را  ،آیه .)۱3
خداوند متعال در سورۀ مائد  ،میفرماید:
َّ
«و إذا س عوا ما أنزل إلی َّ
الرسول تری أنینه تفیض من الدمع م َّ ا نرفوا من الحق»؛ و
هر زما آیاتی را که بر پیامبر (اسالم) نازل شد بشنوند ،چش های آنها را میبینی کده
(از شوق ) ،اشک میریزد؛ بسبب حقیقتی که دریافتهاند.
است (سور مائد  ،آیه .)37

این آیه برای دید ظواهر بد از کل ه «تری» استفاد کرد
در ن ا قرآن کریم ،سحر فرندو توانسدتند تنهدا چشد مدردم را تحدت تدأثیر سدحر خدویش
قرار دهند« :قال ألقوا فل َّ ا ألقوا سحروا أنین َّالناس»؛ گفت :ش ا بیفکنید! و هن امی ]کده وسدایل
سحر خود را[ افکندند ،مردم را چش بندی کردند (سور انراف ،آیه .)۱۱۶
در بین آیاتی که از «نین» صحبت میدارد ،تنها در یک آیه «نین» بدا «بصدر» ه نشدین شدد
َّ
است« .ولو نشاء لط سنا نلی أنینه فاستبقوا ِّ
الصراط فأنی یبصرو ؛ و اگر بخواهی چش انشدا
را محو کنی  ،س س برای نبور از را  ،میخواهند بر یکدی ر پیشی ب یرندّ ،اما چ ونده مدیتوانندد
ببینند » (سور یس ،آیه  .)۶۶در تفسیر «ط س نین» به معنای «ان ٰی» آمد است (طبرسدی۱372 ،ش،
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اسدت (ازهدری۱۴2۱ ،ق،

ج  ،۸ص  .)۶7۴در کتب لغت ،ط س بصر به معنای ،ذهاب نور بصدر آمدد
ج  ،۱2ص  .)2۴۶طریحی« ،ط س» در آیۀ شریفه «ر َّبنا اط س نلی أمواله ؛ به معنای گردیدد بده
غیر جهت سود دهی ،از اینرو ،اموال قارو تبدیل به سنگ شدد» (طریحدی۱37۵ ،ش ،ج  ،۴ص .)۸3
به طور خالصه  -ه ا گونه که برخی از لغویین معتقدند « -ط دس» مثدالی بدرای محدو ن دود
است (ابن درید۱۹۸۸ ،م ،ج  ،2ص .)۸37
خداوند متعال ،میفرماید :اگر «ط س نین» ن ایی  ،چش آنها از ابصدار بداز خواهدد ماندد.
ط س نین ه ا مسخ نین است؛ به نحوی که سیاهی و سفیدی برود یدا بده یدکدی ر مخلدوط
شود (ابن ناشدور۱۴20 ،ق ،ج  ،22ص  .)2۵7این آیه بیا گر این مطلب است که چشد مسدخ گردیدد ،
بصر از کار میافتد .آیه ،موطن ادراک را چش معرفی ن یکند ،بلکه چش را دهلیزی برای ابصار
ّ
معرفی میکند که اگر را دهلیز بسته شود ،ابصار محقق ن یگدردد و ایدن بددین معندا نیسدت کده
ابصار در «نین» انجام میپذیرد.
خالصه این که آیاتی که در آنها واه «نین» به کار رفته و تبیینکنند دست ا معرفتی انسا اسدت،
چش را ابزار معرفتی میداند؛ نه موطن ادراک .موطن ادراک ،جای دی ری غیر از چش است.

رؤیددت ،واه دی ددری اسددت کدده در راسددتای ادراک بصددری بایددد مددورد تحلیددل قددرار گیددرد.
خلیل بن اح د ،به دو نوع رؤیت تصری میکند؛ «رأی القلب» ،یعنی دید بدا قلدب و دی دری
«رأی العین» دید با چش (فراهیدی۱۴0۹ ،ق ،ج  ،۸ص 30۶۔.)307
در قرآن کریم ،چند نوع رؤیت بیا میشود؛ یکی رؤیت با قلدب« ،مدا کدذب الفدؤاد مدا رأی؛
قلب پیامبر آنچه که دید بود ،صادق بود» (سور نج  ،آیه  .)۱۱قرآن کریم ،دیدد در خدواب را نیدز بده
ِّ
ِّ
رؤیت تعبیر مین اید« :إني أری في ال نام أني أذبحك؛ پسرم در خواب مدیبیدن کده تدو را ذبد
میکن » (سور صافات ،آیه .)۱02
َّ
آیات قرآن کریم« ،نقید » را نیز به «رؤیت» تعبیر مین ایند« :قال ال ل الذین کفروا من قومده
َّ
إنا لنرا في سفاهة؛ کفار از قومش بدو گفتند ما تو را دستخوش سفاهت مدیبیندی » (سدور اندراف،
آیه  .)۶۶دید فردی در سفاهت به معنای نقید بر سفاهت آ فرد است.
قس دی ری از استع ال واه «رؤیت» که اغلب تعابیر قرآنی از این واه را تشدکیل میدهدد؛
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ّ
ٌ
ٌ
دید با چش است« .قد کا لک آیة في فرتین التقتا فرة تقاتل في سبیل الله وأخری کافر ٌة یدرونه
مثلیه رأي العین؛ در حالی کده آنهدا (گدرو مؤمندا ) را بدا چشد خدود ،دو برابدر آنچده بودندد،
میدیدند» (سور آل ن را  ،آیه .)۱3
در قرآن کریم ،رؤیت بدا چشد دارای ویژگیهدای متعدددی اسدت از ج لده؛ رؤیدت ّ
حسدی
به وسیله چش انجام میپذیرد« :یرونه مثلدیه رأي العدین؛ آندا را بده چشد خدود دو چنددا
خویش میدیدند» (سور آل ن را  ،آیه  .)۱3قوم ٰ
موسی به آ حضرت گفتند« :لدن ندؤمن لدك ح َّتدی
ّ
نری الله جهر ًة؛ ما تا خدا را به آشکارا نبینی به تو ای ا ن یآوری » (سور بقر  ،آیه  .)۵۵مدراد از دیدد
خداوند به گونهای که قوم ٰ
موسی درخواست داشتند ،دید با چش ظاهری بود؛ زیدرا خداوندد در
ادامه ،میفرماید« :فأخذتک َّ
الصانقة؛ خداوند ]به خاطر درخواست جاهالنه[ آنها را بدا صدانقه
گرفت» .ویژگی دی ر رؤیت در قرآن کریم ،جنبه معرفتشناختی آ است.
«و إذ قال إبراهی ر ِّب أرني کیف تحي ال وتی قال أ ول تؤمن قال بلی ولکدن لیط در َّن
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قلبي؛ ابراهی گفت :ای پروردگار مدن ،بده مدن بن دای کده مردگدا را چ ونده زندد
میسازی .گفت :آیا هنوز ای ا نیاورد ای گفت :بلی ،و لکدن میخدواه کده دلد
آرامش یابد (سور بقر  ،آیه .)2۶0

حاصل
اگر چه «اط ینا » حالتی روا شناختی است ،اما زمانی این اط ینا برای حضرت ابراهی
میگردد که برای او معرفتی حاصل شد باشد ،از اینرو ،رؤیت ارزش معرفتشناختی دارد.
رؤیت با کفر قابل ج ع است .به نبارتی ،این گونه نیست که اگر رؤیت بدرای فدردی حاصدل
ً
َّ
شد ،حت ا ای ا نیز در پی داشته باشد« .و إ یروا کل آی ٍدة ال یؤمندوا بهدا؛ و هدر معجدز ای را کده
بن رند بدا ای ا ن یآورند» (سور انعام ،آیه .)2۵
نکته مه در رؤیت این که خداوند هیچ گا مانعی برای «رؤیت» به وجدود ن دیآورد ،در بدین
آیاتی که پیرامو رؤیت صحبت میشود ،آیهای وجود ندارد کده مدانعی بدرای رؤیدت ذکدر کدرد
ّ
باشد ،اما برای بصر و ادراک بصری مانع حاصل میگدردد ،گویدا خداوندد بدرای ات دام حجدت،
ادراک به وسیله رؤیت را مسدود ن ین اید.
خالصه این که ادراک توسط رؤیت ،گونهای از ادراک دیدداری و در برخدی زمیندهها شدبیه بده
ادراک بصری است؛ مثل این که نین ابزاری برای هر دو آنها لحدا میگدردد و آ دو دارای جنبده
معرفتشناختی هستند ،اما این بدا معنا نیست که ادراک بصری و رؤیتی یکدی بدود و از درجده
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یکسانی برخوردار باشند.
نقش «نظر» در ادراک بصری

«و إذ فرقنا بک البحر فأنجیناک وأغرقنا آل فرنو وأنت تنظرو »؛ و آ هن دام را کده
دریا را برایتا شدکافتی و شد ا را رهانیددی و فرنونیدا را در برابدر چشد انتا غرقده
ساختی (سور بقر  ،آیه .)۵0

داستا گ راهی و اسباب ضاللت ،ه وار یکی از مه ترین جریا های زندگی بشر بدود اسدت،
ٰ
موسدی در برابدر
ه چنین نحو برخورد هدایتگرا  ،برای انسا درسآموز اسدت .حضدرت
دسیسه سامری ،میگوید« :وانظر إلی إلهك َّالذي ظلت نلیه ناک ًفا لنح ِّرق َّنه ث َّ لننسدف َّنه فدي الدی ِّ
ً
نسفا»؛ اینک به خدایت که پیوسته نبادتش میکدردی ،بن در کده مدیسدوزانی ش و بده دریدایش
میافشانی ( سور طه ،آیه .)۹7
برای هدایت بتپرستا هدهد را به سرزمین آنها گسیل داشته و به او امدر
حضرت سلی ا
َّ َّ
میکند« :اذهب بکتابي هذا فألقه إلیه ث تول ننه فانظر ما ذا یرجعو ؛ این نامده مدرا ببدر و بدر
آنها افکن ،س س به یك سو شو و بن ر که چه جواب میدهند» (سور ن ل ،آیه .)2۸

12۵
نقش نمابرداری واژگانی «بصر» در تعیین جایگاه ادراک بصر ی

واه «نظر» نیز در راستای ادراک بصری باید تحلیل و بررسی شود .لغدویین ضد ن تقسدی نظدر بده
«نظر العین» و «نظر القلب» ،واه «نظدر» در قدول خداوندد« :وال ینظدر إلدیه یدوم القیامدة» (سدور
آل ن را  ،آیه  )7۱را به معنای «الیرح ه » گرفتهاند .ندرب نیدز کده میگویدد« :نظدرت لدک» ،یعندی
«نطفت نلیک ب ا نندی» .از اینرو« ،ال ینظدر الدیه » هد کده خداوندد میفرمایدد ،بده معندای
«تعطف» است (فراهیددی۱۴0۹ ،ق ،ج  ،۸ص  .)۱۵۴طریحی «نظر» را به معنای انتظدار ،تأمدل چیدزی بدا
چش و تفکری که به دنبال نل جویی و ظنخواهی صورت پدذیرد ،گرفتهاسدت (طریحدی ۱37۵ ،ش،
ج  ،3ص  .)۴۹۸نظر  -در آیات قرآن کریم  -به معانی گوناگونی ذکر شد است ،آنچه با موضوع ایدن
پژوهش ارتباط دارد ،تحلیل آیاتی است که واه «نظر» در آنها با ادراک بصری مرتبط است.
نظر کرد به واسطه چش  -در آیات قدرآن کدریم  -ویژگیهدایی دارد کده ایدن واه را از دی در
واهگا حوز معنای ادراک دیداری ،مت ایز میسازد .خداوند ،نظر ن ود بدا چشد را ه دوار در
جریانات مه و سرنوشتساز بیا مین اید .قرآن کریم  -در قصه نبور بنی اسرائیل از رود نیدل و
غرق شد بنی اسرائیل  -میفرماید:
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نکتهای که در موارد ذکر شد به چش میخورد این است کده اسدتع ال واه «نظدر» در حدوز
معنای ادراک دیداری ،ه را با تأمل و دقت است ،البته ،لغویین نیز تأمل را در معنای نظر لحدا
ن ود اند (طریحی ۱37۵ ،ش ،ج  ،3ص  .)۴۹۸موردی در قرآن کریم یافت ن یشود که خداوند بده ن دا
سطحی و بدو تأمل «نظر» گفته باشد .به ننوا مؤید این ادنا میتوا از آیات متعددی یداد کدرد
که خداوند بعد از امر به نظر« ،کیف» میآورد« .قل سیروا في اَأر فانظروا کیف بددأ الخلدق؛
در زمین سیر کنید و بن رید که چ ونه خداوند موجودات را آفریدد .سد س آفدرینش بداز پسدین را
َّ
پدید میآورد» (سور ننکبوت ،آیه « .)20أ ول یسیروا في اَأر فینظروا کیف کا ناقبدة الدذین مدن
قبله ؛ آیا در زمین ن یگردند تا ببینند که ناقبت مردمی که پیش از آنها بود اندد و نیرویدی بیشدتر
داشتهاند به کجا کشید » (سور فاطر ،آیه  .)۴۴با توجه به واه «سیر» در صدر آیه این احت دال منتفدی
است که منظور از «نظر» ن ا قلبی است؛ زیرا ن ا قلبی نیاز به سیر و سفر ندارد تدا خداوندد امدر
ن اید «سیروا»؛ نظر با چش است که نیاز به سیر و سفر دارد.
نظر کرد تنها ن ریستن تنها نیست ،در آیات قدرآن کدریم ه دوار نکتدهای وجدود دارد کده در
نظر کرد  ،آ نکته روشن میشود .در این آیات ،واه «نظر» ن ا میگدردد .خداوندد ضد ن بیدا
 12۶واقعه تاریخی ،برای تبیین معاد میفرماید:
ً
«فانظر إلی طعامك وشرابك ل یتس َّنه وانظر إلی ح ار ولنجعلك آیدة ل َّلنداس وانظدر
ً
إلی العظام کیف ننشزها ث َّ نکسوها لح ا فل َّ ا تب َّین له»؛ به طعام و آبت بن ر که تغییر

نکرد است ،و به خرت بن ر ،میخواهی تو را برای مردما نبرتی گردانی  ،بن در کده
استخوا ها را چ ونه به ه میپیوندی و گوشدت بدر آ مدیپوشدانی  .چدو قددرت
خداوند بر او آشکار شد….
ً
این آیه تصری میکند که در این واقعه ،نشانهای وجود دارد «لنجعلك آیة ل َّلنداس» و حتدی بیدا
میدارد به استخوا هایت بن ر تدا ببیندی چ ونده بده یدکدی ر پیوسدته میشدوند و در پایدا نیدز
میفرماید« :فل َّ ا تب َّین له» .قرار گرفتن این واهگا در ه نشینی واه «نظر» داللت بر این دارند که
نظر ن ود  ،ن ریستنی است که باید با تأمل باشد تا نکته مبه ی در آ کشف شود.
نکتۀ دی ری که توجه به آ در خور اه یت است ،جای ا نظر نسبت به رؤیت است .در سورۀ
توبه دو واه «نظر» و «رأی» در کنار ه قرار گرفتهاند:
ّ
«و إذا ما أنزلت سور ٌة نظر بعضه إلی بعض هل یراک من أح ٍد ث َّ انصرفوا صرف الله
ٍ
َّ
قلوبه بأنه قو ٌم ال یفقهو »؛ و چو سور ای نازل شود ،بعضی به بعضی دی ر ن دا

✺

میکنند :آیا کسی ش ا را میبیند و باز میگردند .خدا دلهایشا را از ای ا منصدرف
ساخته ،زیرا مردمی نافه ند (سور توبه ،آیه .)۱27
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بر اساس اصالة التعبیر در واهگا قرآنی ،بیا دو واه مختلف از حوز دیداری در کنار هد  ،نشدا
دهند دو گونه متفاوت ادراک دیداری است.
منافقا ه وار از ن ایا شد ّ
سر درونشا هراس داشتند و قرآن کریم میفرماید :هن امی کده
سور ای نازل میشد ،ض یر آنها آشکار میگردید« :یحذر ال نافقو أ تن َّزل نلیه سدور ٌة تن ِّبدره
ب ا في قلوبه  :منافقا میترسند که مبادا از آس ا دربارۀ آنها سور ای نازل شود و از آنچده در دل
نهفتهاند با خبرشا سازد» (سور توبه ،آیه .)۶۴
با توجه به این آیه ،منافقا به هن ام نازل شد سور ای ،با تأمل به یکدی ر ن دا میکردندد تدا
ببینند نفاق در چهر آنها هویدا میشود یا خیر فه ّ
سدر درو در رخسدار  ،محتداج ن دا کدرد
ه را با تأمل است و از ه ینرو ،از واه «نظر» استفاد کرد است .ابن ناشدور نیدز «نظدر» را در
این جا ،نظری میداند که بر ما فی الض یر ناظر داللت میکند (ابن ناشور۱۴20 ،ق ،ج  ،۱0ص .)23۵
بعد از آ که درو منافقین به وسیله نزول قرآن کریم آشکار و بر مال میشد ،ماند منافقدا در
مجلس پیامبر دشوار میشد و از ه ینرو ،باید آنجا را ترک میکردند ،برای ترک مجلس نیدز
باید متوجه میشدند کسی به آنهدا ن دا ن یکندد و بده ه دین جهدت از یدکدی ر میپرسدیدند
«هل یراک من أح ٍد؛ آیا کسی ش ا را میبیند » «دید » در اینجا منظور دید با تأمل نیست؛ زیرا
تنها ن ا کرد سطحی دی را به آنها ،ترک مجلس را برای آنها دشوار میکرد.
رأی و نظر ،هر دو به وسیله ابدزار «ندین» انجدام میپدذیرد .قدرآن کدریم ،جریدا درخواسدت
حضرت مو ٰ
سی را چنین بیا میدارد« :ر ِّب أرني أنظر إلیك قال لدن تراندي ولکدن انظدر إلدی
الجبل؛ ای پروردگار من ،بن ای ،تا در تو نظر کن  .گفت :هرگدز مدرا نخدواهی دیدد .لکدن بده آ
کو بن ر» (سور انراف ،آیه  .)۱۴3در این آیۀ شریفه ،خداوندد رؤیدت و نظدر را درمدورد خدود منتفدی
میداند ،و در ادامه ،میفرماید :به کو بن ر ،از آنجدا کده بدرای ن ریسدتن بده کدو از واه «الدی»
استفاد کرد است ،این نکته حاصل میشود که جهتدار بود  ،از ویژگیهای مدورد درخواسدت
حضرت ٰ
موسی بود است ،از اینرو ،خداوند فرمدود« :لدن تراندي؛ هرگدز ن یبیندی»؛ زیدرا
خداوند جس نیست تا اگر در جهتی خاص قرار گیرد ،مورد رؤیت یا نظر قرار گیرد.
نظر در رتبهای پایینتر از بصر قرار دارد و به نبارتی ،ادراک بصدری مرحلدهای کامدلتر از ادراک
نظری است .خداوند میفرماید« :و إ تدنوه إلی الهدی ال یس عوا وتراه ینظرو إلیدك وهد ال
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یبصرو ؛ و اگر آنها را به را هدایت بخوانی ن یشنوند و میبینی که به تو مین رندد ولدی گدویی کده
ن یبینند» (سور انراف ،آیه  .)۱۹۸خداوند ،نظر کرد را به کفار منتسب میداند ،اما بصر ن ود را خیر.
شیخ طوسی میگوید :این آیه بر این داللت دارد که نظر غیر از رؤیت است؛ زیرا فرمدود آنهدا
نظر میکنند ،اما ن یبینند (شیخ طوسی ،بیتدا ،ج  ،۵ص  .)۶2البته ،ناگفته ن اندد کده اگدر چده نظدر بدا
رؤیت تفاوت دارد ،اما این مطلب از این آیۀ شریفه بر ن یآید؛ زیرا از این آیه تفاوت نظدر بدا بصدر
استفاد میشود؛ نه تفاوت نظر با رؤیت .مرحوم شیخ طوسی ،بصر را ه ا رؤیت دانسدته اسدت
که این بیا دقیق نیست.
قرآن کریم« ،هدایت» را الزمه نظر ن یداند .به نبارتی ،این گونه نیسدت آن دا کده نظدر واقدع
شود ،هدایت نیز قطعی شود .قرآن کریم میفرماید« :ومنه من ینظر إلیك أ فأنت تهددي الع دي
ولو کانوا ال یبصرو ؛ برخی از آنها به تو مین رند .آیا اگر نبینند ،تو میتوانی کورا بی بصدیرت را
را بن ایی » (سور یونس ،آیه  .)۴3آنها نظر میکنند ،اما نظر فرد ان ی ،نظری که ابصار در آ شدکل
ن یگیرد .م کن است فردی نظر از او سلب ن ردد ،اما نظری که به ابصار نرسدد .در ایدن تعدابیر
قرآن کریم مشهود است که جای ا ادراک نظری از ادراک بصری پایینتر است.
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نقش «بصر» در ادراک بصری
بصر در لغت

برخی از لغویین ،بصر را ه ا «نین» معنا کرد اند ،با این تفاوت که بصر ،مذکر و ندین ،مؤندث
است (ازهری۱۴2۱ ،ق ،ج  ،۱2ص  .)۱23برخی  -افزو بر معنای ذکر شد « -نفوذ در قلدب» را نیدز بده
معنددای بصددر اضددافه کددرد انددد ( اسدد انیل بددن نبدداد۱۴۱۴ ،ق ،ج  ،۸ص  .)۱3۵جددوهری «البصددر» را
َّ
«حاسة الرؤیة» معنا کرد و «أبصرت الشیء» را بده معندای دیدد شدیء معندا میکندد ( جدوهری،
۱37۶ق ،ج  ،2ص  .)۵۹۱راغب اصفهانی دو معنا برای «بصر» ذکر میکند :یکی نضو جدوارحی کده
کارش نظار است ،و دی ری ّقو آنچنانی که در این نضو است ،او بصیرة را ّ
قدو مدرکده در قلدب
میداند ( راغب اصفهانی۱۴۱2 ،ق ،ص  .)۱27با توجه به معانی ذکدر شدد بدرای بصدر در کتدب لغدت،
اختالف معنا به طور ن یق بین این معانی وجود دارد؛ به گونهایی که بیا معنای واحد بدرای بصدر
از کالم لغویین امکا ندارد؛ زیرا برخی «بصر» را ه ین چش  ،برخی نفوذ در قلب ،برخی دی در
ّقو موجود در بصر و برخی دی ر ّ
حس بینایی معنا کرد اند.

✺

بصر در اصطالح فالسفه

بصر در آیات قرآن کریم

آیاتی که در آنها دربارۀ بصر صحبت شد با آیاتی که از واهگدا «رأی» و «نظدر» بحدث میکندد،
تفاوتهای چش یری دارند و از این ره ذر است که ن ابرداری واهگانی «بصر» نکات مه ی را
در باب ادراک بصری پیش روی مخاطب قرار میدهد .از آنجا که بحث دربدارۀ حدوز معرفتدی و
واهگا «س ع» و «فؤاد» و «قلب» ،بحثی مفصل میطلبد و از حوصله این نوشتار خارج اسدت،
پژوهش حاضر  -در این بخش  -به مباحثی نداظر بده بصدر در حدوز ادراک دیدداری میپدردازد.
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بین فالسفه نیز اختالف معنا در مورد بصر وجود دارد .فارابی ،بصر را ه ا ّقو و هیرتدی میداندد
ّ
که در مداد وجدود دارد ( فدارابی۱۹۹۵ ،م ،ص  .)۹7ابدن سدینا ،بصدر را مرکدب از اجدزاء میداندد؛ او
احساس را نونی تأثیر و انفعال دانسته و معتقد است از آنجا که مدا مددرک اضدداد هسدتی  ،بایدد
قوای متعدد داشته باشی تدا آنهدا را درک کندی  .او میگویدد :سدواد و بیدا بدا یدک حدس درک
ن یشوند ،بلکه بیا با جزئی از بصر و سواد با جزئی دی ر درک میشود ،و چو تعداد رنگهدا
و ترکیبددات آنهددا بینهایددت اسددت ،بصددر نیددز بینهایددت جددزء دارد (ابددن سددینا۱۴0۴ ،ق ج ،2ص .)2۱
فخر رازی ،بصر را قو ای میداند که در نصب تو خالی قرار دارد و با انطباع صور اجسام رن دین،
اشباح اجسام را ادراک میکند (فخر رازی۱۴۱۱ ،ق ،ج  ،2ص .)237
مالصدرا نیز بصر را ّقو استعدادی و هیرتی در ماد میداند و معتقد است که زمانی شیئ ،مبصدر
میگردد که خورشید نور را به آ چیز متصل و رنگها نیدز ندور اتصدالی را بده چشد نطدا کنندد ،او
ه ا گونه که جوهر رنگها را برای رؤیت کافی ن یداند ،جوهر باصر موجود در چش را ه بدرای
ابصار ناکافی میداند .او میگوید :وقتی خورشید و رنگها نور را نطا کردند ،بصر بده ندوری کده از
خورشید گرفته مبصر میگردندد؛ بعدد از آنکده بدالقو مبصدر بودندد ( مالصددرا۱۹۸۱ ،م ،ج  ،3ص .)۴۶2
مالصدرا ،حواس دنیوی را پن قس دانسته و برای هر قس موضع خاصی بیا میدارد .او «ندین» را
موضع بصر و اذ را موضع س ع میداند و معتقد است که هر کدام از حواس دنیوی تنها کار خدود را
انجام میدهند .برای مثال« ،نین» تنها کار بصر را انجام میدهد؛ نه کار سد ع را ،کدار سد ع بدرای
موضع خودش ،اذ است .مالصدرا تفاوت حواس دنیوی و اخروی را در ایدن میداندد کده حدواس
دنیوی هر کددام دارای موضدعی خداص هسدتند ،ولدی حدواس اخدروی ج ل دی در یدک موضدع
قرار میگیرند (مالصدرا۱۹۸۱ ،م ،ج  ،۹ص .)33۶
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به نبارتی ،بحث در حوز معرفتی بصر مطرح میشود؛ نه قل رو معرفتی آ .
باید توجه داشت که آیاتی از قرآن کریم به «ندین» اطدالق «بصدر» ن دود اندد« .و إذا صدرفت
أبصاره تلقاء أصحاب َّالنار؛ و چو دیدگانشا به سوی اهل جهن ب ردد» (سور انراف ،آیده  .)۴7از
ه نشینی واهگا «صرفت» با «أبصاره » مشخص میشود که مراد از ابصار ،دید با چش سدر
است؛ زیرا «صرف» در لغدت بده معندای رجدوع و برگشدتن آمدد اسدت (ابدن فدارس۱۴0۴ ،ق ،ج ،3
ص  .)3۴2شیخ طوسی «الصرف» را ندول کرد از چیزی از جهتی به جهت دی ر میداند (طوسی،
بیتدا ،ج  ،۴ص  .)۴۱3برگشتن از جهتی به جهت دی ر فعل ّقو نیست ،بلکه فعل نضو است؛ زیرا نضو
مادی ،برای دید  ،نیازمند جهت است .افزو بر این ،واه «تلقاء» نیز با «أبصاره » ه نشدین شدد
است .شیخ طوسی ،واه «تلقاء» را جهت مالقات میداند و در ادامه ،توضی میدهد :بدین منظدور
است که این واه در آیه ،ظرف مکا قرار گرفته است (طوسی ،بیتدا ،ج  ،۴ص  .)۴۱3با ایدن ن دابرداری از
آیه مشخص می شود که منظور از «بصر» در این آیه چش سر است.
ّ
اینک این سؤال مطرح میشود که آیا ادراک بصری در چش محقق میگردد آیا چش  ،موطن
ادراک بصری است آیات قرآن کریم ،این نکته را تأیید ن ین ایند؛ «وله أنی ٌن ال یبصدرو بهدا؛
 130برای آنها چش هست ،اما ن یبینند» (سور انراف ،آیه  .)۱7۹خداوند متعال ،تصدری مدین ایدد کده
آنها چش دارند ،اما ن یبینند .وجود چش داللت بر ادراک بصدری نددارد .از ایدنرو ،مشدخص
میشود که به رغ اطالق بصر برای «نین» ،ابصار در موطن دی ری شکل میگیرد؛ نه در چش .
تعداد قابل توجهی از آیات قرآن کریم« ،بصر» را با «س ع» و «فدؤاد» و یدا «قلدب» ه نشدین
ً
ك
مین اید« .وال تقف ما لیس لك به نل ٌ إ َّ َّ
الس ع والبصر والفؤاد کل أولرك کا ننده مسدؤال؛ از
پددی آنچدده ندددانی کدده چیسددت مددرو ،زی درا گددوش و چش د و دل ،ه دده را ،بدددا بازخواسددت
کنند» (سور اسراء ،آیه  .)3۶در ابتدای این آیۀ شریفه میفرماید« :ال تقف ما لیس لك به نل ٌ »؛ معلوم
میشود بحث در حوز نل و معرفت است .ه نشینی واهگا «س ع» و «بصر» و «فؤاد» دلیلدی
است بر این که «بصر» در حوز معرفتی دارای درجهای ه سنگ «قلب» و «فؤاد» است .قلدب و
فؤاد یکی از منابع معرفتی به ش ار میروند و از ه ینرو« ،بصدر» نیدز بده نندوا یکدی از مندابع
معرفتی مطرح است.
از میا سه واه حوز ادراک دیداری؛ «رأی» و «نظر» و «بصر» ،تنهدا بصدر اسدت کده مواندع
ادراکی بر آ نار میشود .با توجه به آیات «رأی» و «نظر» ،به مدوردی برخدورد ن یشدود کده
برای آ دو واه  ،مانعی ذکر شد باشد؛ درحالی که «بصر» مرتب در آیات معرفتشناسی ،مدورد
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ّ
تعار موانع قرار میگیرد« .خت الله نلی قلوبه ونلی س عه ونلی أبصاره غشاو ٌة؛ خدا بر
دلهایشا و بر گوششا مهر نهاد و بر روی چش انشا پرد ای است» (سور بقر  ،آیه .)7
در بحث موانع ادراکی ،مانع «بصر» از دی ر موانع ادراکی متفاوت است .در آیۀ  7سورۀ بقدر ،
«بصر» به وسیله واه «غشاو » ن ا گردید  ،تا بیا گر این مطلب باشد کده مدانع بصدری از دی در
موانع متفاوت است ،برای «قلب» و «س ع» واه «خت » ذکر میکندد ،امدا بدرای «بصدر» از واه
«غشاو » استفاد شد است.
«خت » در مقابل افتتاح و ابتداء آمد است ،یعنی ک ال چیزی و انتهای آ (مصدطفوی۱۴30 ،ق ،ج ،3
ص )27؛ ه ا چیزی که لغویین به «طبدع» ،یعندی پایدا داد معندا ن ود اندد (فراهیددی۱۴0۹ ،ق ،ج ،۴
ص « .)2۴۱غشاو » از «الغشاء» به معنای «الغطاء» آمد است (ازهدری۱۴2۱ ،ق ،ج  ،۸ص « .)۱۴۵غظداء»
نیز آ چیزی است که باالی چیزی قرار میدهند ،ه انند طبق (راغب اصفهانی۱۴۱2 ،ق ،ص  .)۶0۹راغدب
اصفهانی ،میگوید« :غطاء» ه انند «غشاء» است و غشداء آ چیدزی اسدت کده بدر روی چیدزی
میافکنند؛ از لباس و غیر (راغب اصفهانی۱۴۱2 ،ق ،ص  .)۶0۹گویا تفاوت غشاو و غطاء در جدنس مدانع
است که اگر جنس مانع ،پارچهای باشد «غشاو » و اگر غیر پارچهای باشد« ،غطاء» است.
گاهی خداوند نور را میبرد تا ابصار انجام ن یرد .قرآن کریم ،دربارۀ کسانی کده گ راهدی را بده
جای هدایت برگزیدند ،چنین مثال میزند:
َّ
ّ
ً
«مثله ک ثل الذي استوقد نارا فل َّ ا أضاءت ما حوله ذهب الله بندوره وتدرکه فدي
ات ال یبصرو »؛ مثلشا  ،مثل آ کسی است که آتشی افروخت ،چو پیرامونش
ظل ٍ
را روشن ساخت ،خدا روشنایی از آنا بازگرفدت و نابیندا در تداریکی رهایشدا کدرد
(سور بقر  ،آیه .)۱7
ّ
گاهی نیز أبصار را میگیرد؛ «قل أ رأیت إ أخذ الله س عک وأبصارک ؛ ب و :آیا میدانیدد کده اگدر
ّ
الله گوش و چش ا ش ا را باز ستاند…» .خالصده ایدن کده قدرآن کدریم در بدین ن اهدای ادراک
دیداری ،تنها برای «بصر» موانعی ذکدر میکندد؛ در حدالی کده رأی و نظدر دچدار مواندع ادراکدی
ّ
ن یشوند .گویا در حوز ادراک دیداری ،رأی و نظر دچدار م نونیدت ن یشدوند ،تدا حجدت بدر
بندگا ت ام شود و بهانهای برای آنها نباشد.
«بصر» یکی از ویژگیهای انسا است .خداوند  -در سورۀ انعام  -میفرماید:
«ولقد ذرأنا لجه َّن کثیرًا من الج ِّن واإلنس له قل ٌ
دوب ال یفقهدو بهدا ولهد أندی ٌن ال
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یبصرو بها وله آذا ٌ ال یس عو بهدا…»؛ بدرای جهدن بسدیاری از ّ
جدن و اندس را
بیافریدی  .ایشا را دلهایی است که بدا ن یفه ندد و چشد هدایی اسدت کده بددا
ن یبینند و گوشهایی است که بدا ن یشنوند (سور انراف ،آیه .)۱7۹
ّ
افراد ذکر شد در این آیۀ شریفه دارای قلب هستند ،اما تفقده ندارندد ،دارای چشد هسدتند ،ولدی
ك
ابصار ندارند و… در آخر بعد از ذکر این ویژگیها میفرمایدد« :أولردك کاَأنعدام بدل هد أضدل
أولرك ه الغافلو ؛ اینا ه انند چارپایانند حتی گ را تر از آنهایند .اینا خود غافالنند».
ّ
وجهه شبه این افراد و حیوانات ،ندم تفقه ،ابصار و ندم س ع است .این ویژگیها سبب شدد
تا قرآن کریم این افراد را ه انند انعام (چارپایا ) بش ارد .این افراد بر اثر نداوتی که با حق داشتند
 به رغ وجود قوایی که میتواند آنها را از کفر و نناد بداز دارد  -بداز را دشد نی و کفدر در پدیشك
گرفتند و از این قوا بهر ن یبرند .از اینرو ،قرآن کریم میفرماید« :بل ه أضدل؛ بلکده از حیدوا
ه پستتر هستند».
فخددر رازی در ایددن بددار چنددین بیددا مددیدارد :ایددن کدده خداونددد میفرمایددد «آنهددا از حیددوا
پستترند» ،چو انسا با دی ر حیوانات  -در قوای طبیعی ه چو غاذیه ،نامیه و مولدد و حتدی
در حواس ظاهری و باطنی و در احوال ّ
تخیل و تفکر و تذکر  -مشترک اسدت و آنچده مایده امتیداز
انسا از دی ر حیوانات میگردد ،در ّقو نقلیه و فکر است که انسا را بده معرفدت حدق هددایت
ّ
میکند ،وقتی کفار از تعقل و تفکر بهر نبرند ،ه انند حیواندات ،بلکده پسدتتر از حیواندات نیدز
میشوند (فخر رازی۱۴20 ،ق ،ج  ،۱۵ص .)۴۱۱
فخر رازی ،متوجه وجود تفاوت انسا و حیدوا بدود  ،حتدی تفداوت و ت دایز انسدا از دی در
حیوانات را صحی بیا میدارد ،تعقل و تفکر از ویژگیهای انسا بود  ،سبب ت ایز بین انسدا و
حیوا میگردد ،اما آنچه مراد این آیه است؛ تنها ت ایز انسا و حیوا  ،در تعقدل و تفکدر نیسدت،
بلکه س ع و بصر نیز از مختصدات انسدا بدود و سدبب ت دایز میگدردد .آنچده سدبب شدد تدا
فخر رازی سد ع و بصدر را از ج لده ت دایزات ذکدر نکندد و تنهدا تفکدر و تعقدل را بیدا ن ایدد،
یکی دانستن س ع و بصر و تفکر و تعقل ،در ن ا فخر رازی است؛ در حالی که «اصالة التعبیدر»
این نکته را تأیید ن یکند و هر واه را دال بر معنای جداگانه میداند .از اینرو ،قرآن کدریم در ذکدر
ّ
ت ایزات ،س ع و بصر را قسی تفقه ذکر مین اید.
آیات قرآن کریم ،ابصار را فرایندی معرفی میکنند که این فرایند ،با چش شروع و با طی مراحلدی
ً
به اوج خود (ابصار) میرسد .قرآ این ادنا را گا تلویحا ،و گا به صراحت ،بیا میدارد.
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قرآن کریم« ،ابصار» را با «مشی» و «بطش» ه نشین کرد است:
ٌ
ٌ
«أ له أرجل ی شو بها أم له أی ٍد یبطشو بها أم له أنی ٌن یبصرو بهدا أم لهد آذا
یس عو بها قل ادنوا شرکاءک ث َّ کیدو فال تنظرو »؛ آیا آنها را پاهایی هست که بدا
آ را بروند یا آنها را دستهایی هست که با آ ح له کنند یا چش هایی هست که با آ
ببینند یا گوشهایی هست که با آ بشنوند ب و :شریکانتا را بخوانید و بدر ضدد مدن
تدبیر کنید و مرا مهلت مدهید (سور انراف ،آیه .)۱۹۵
اسدت (راغدب اصدفهانی،
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«مشی» به معنای انتقال از مکانی به مکا دی ر ه را بدا اراد  ،بیدا شدد
۱۴۱2ق ،ص  )7۶۹و «بطش» به معندای اخدذ شددید در چیدزی آمدد اسدت ( فراهیددی۱۴0۹ ،ق ،ج ،۶
ّ
ص  .)2۴0اراد در معنای «مشی» و «شدت» در معنای «بطش» اشراب شد است .وجود معندای
ّ
اراد و شدت ،در معنای این دو واه بیان ر فرایندی بود «مشی» و «بطش» اسدت؛ زیدرا اراد در
هر فعلی یکی از مراحل انجام فعل است ،ه ینطور «شدید» بود  ،نشا از ذومراتب بود فعدل
و دارای مراحل بود آ است .وقتدی واهگدا «یبصدرو » بدا «ی شدو » و «یبطشدو » ه نشدین
ً
میشوند ،تلویحا مشخص میشود که ه ا گونه کده «مشدی» و «بطدش» دارای مراحدل اسدت،
«یبصرو » نیز ذومراتب است .البته ،آنچه بیا شد ،تلویحی است و آیات دی ری وجود دارد کده
ظهور بیشتری در ذومراتب بود ادراک دیداری دارند.
خداوند به پیامبر میفرماید« :و إ تدنوه إلی الهدی ال یسد عوا وتدراه ینظدرو إلیدك
وه ال یبصرو ؛ و اگر آنها را به را هدایت بخوانی ن یشنوند و میبینی که به تو مدین رندد ولدی
گویی که ن یبینند» (سور انراف ،آیه  .)۱۹۸در این آیه دو واه «نظر» و «بصر» در حوز معنایی کفار،
ن ا شد اند و خداوند میفرماید :ای پیامبر! آنها را میبینی که به تدو نظدر میکنندد و البتده ،ابصدار
ن یکنند .تصری ندم ابصار بعد از فعل نظر ،در این آیه مشهود اسدت و کفدار بدا ایدن کده نظدر
داشتند ،ابصار نداشتند و این نشا میدهد که ابصار در فرایندی واقدع میگدردد کده در آ فرایندد
«نظر» نیز واقع میشود و فعل ابصار در رتبهای باالتر از نظر قرار دارد« .ابصار» دارای مؤلفدههای
است که نظر کرد آ مؤلفهها را ندارد ،نظر کرد ه ا رؤیت با تأمل است؛ چندا کده لغدویین
نیز تصری ن ود اند و در بحث واه نظر از قرآن کریم نیز شاهد آورد شد ،اما ابصدار مؤلفدههایی
بیشتری نسبت به فعل نظر دارد که هر نظرن ودنی «ابصار» نیست.
َّ َّ
َّ
ٌ
قرآن کریم ،تذکر را در ردیف فرایند بصر تعریف میکند« :إ الذین اتقوا إذا م َّسه طائف مدن
َّ
َّ
الشیطا تذکروا ف ذا ه مبصرو ؛ کسانی که پرهیزگاری میکنند ،چو از شدیطا وسوسدهای بده
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آنها برسد ،خدا را یاد میکنند ،و در دم بصیرت یابند» (سور اندراف ،آیده « .)20۱فداء» در « فد ذا هد
مبصدرو » ،فددای ناطفدده اسددت (درویددش۱۴۱۵ ،ق ،ج  ،3ص  )۵20و از ه ددینرو ،در فراینددد ابصددار،
نخست تذکر و س س ابصار واقع میشود.
ویژگی خاصی که ابصار در حوز معنای ادراک دیداری دارد این است که «ابصدار» اگدر واقدع
ّ
گردد« ،ای ا » نیز محقق میشود .تفاوت «ابصار» با دو مرحله «رؤیت» و «نظر» در ایدن اسدت
که «رؤیت» و «نظر» با ندم ای ا ج ع میشوند ،اما ابصار با ندم ای ا ج ع ن یشود و آنجدا
ً
که ابصار شکل گیرد ،حت ا ای ا نیز خواهد بود .در باب «رؤیت» خداوند میفرماید « :و إ یروا
َّ
کل آی ٍة ال یؤمنوا بها؛ و هر معجز ای را که بن رندد ،بددا ای دا ن دیآورندد» (سدور انعدام ،آیده .)2۵
ه چنین دربارۀ «نظر» میفرماید« :ومنه مدن ینظدر إلیدك أفأندت تهددي الع دي ولدو کدانوا ال
یبصرو ؛ برخی از آنها به تو مین رند .آیدا اگدر نبینندد ،تدو مدیتدوانی کدورا بدی بصدیرت را را
بن ایی » (سور یونس ،آیه  .)۴3در این آیه تصری شد که کفار ض ن نظر ن ود  ،بداز قابدل هددایت
نیستند؛ زیرا ابصار نداشته و ن ی هستند.
امددا در حددوز ای ددا  ،وقتددی صددحبت از «ابصددار» میشددود« ،بصددیر» در برابددر «ان د ٰ
دی»
 13۴قرار میگیرد؛ ه ا گونه که ای ا و ن ل صال در برابر بدکاری قرار میگیرد.
ً
«وما یستوي اَأن ی والبصیر و َّالذین آمنوا ون لوا َّ
الصالحات وال ال سديء قلدیال مدا
َّ
تتذکرو »؛ نابینا و بینا برابر نیستند و نیز آنهایی که ای ا آورد اندد و کارهدای شایسدته
کرد اند با زشتکارا یکسا نباشند؛ چه اندک پند میپذیرید (سور غافر ،آیه .)۵۸
کل ه «ال» در «ال ال سيء» زائدد اسدت و تقددیر کدالم چندین میشدود؛ «ومدا یسدتوی ال حسدن
وال سیء» ،یعنی نیکوکار و بدکار با یدکدی ر برابدر نیسدتند ( شدریف الهیجدی۱373 ،ش ،ج  ،3ص .)۹22
ان ٰی و بصیر مثال برای محسن و مسیء است (طبرسدی۱377 ،ش ،ج  ،۴ص  .)۱۶به تعبیری ،قدرآن کدریم
ای ا را به ابصار تشبیه کرد و بیا میدارد؛ ابصار و ای ا  ،اینه ا هستند .ابن ناشدور مینویسدد:
مثال کسانی که به رغ روشنی در امر بعثت باز مجادله میکنندد ،مثدال ان ٰ
دی و کسدانی کده ای دا
دارند ،مثال فرد بصیر است (ابن ناشور۱۴20 ،ق ،ج  ،2۴ص  .)22۴خالصه این کده رابطده ابصدار و ای دا
ً
بقدری نزدیک است که قرآن ای ا را به ابصار تشبیه مین اید .از اینرو ،آن ا که ابصار باشدد قطعدا
ای ا نیز خواهد بود ،و این نکته اختالف بین ابصار و رأی و نظر است.
ّ
در سورۀ یونس تصری دارد که اگر ابصار نباشد ،ای ا محقدق ن یشدود؛ «ومدنه مدن ینظدر
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بصر در این آیه به معنای ابصار نیست .در کتب تفسیری ،ج له «وأندت تبصدرو » را حدال بدرای
زیادی در تشنیع دانستهاند و معتقدند که قوم لوط ،ن ل فاحشه را نلنی انجام میدادندد و بعضدی
به بعض دی ر ن ا میکردند .از این جهت که این ن ل آنها نشا از تجاهر در معصدیت داشدت،
نیکو ش رد این ن ل در نزد آنها را نیز میرساند (ابدن ناشدور۱۴20 ،ق ،ج  ،۱۹ص  )27۹از ایدنرو ،آ
ابصاری مالزم با ای ا است که فراتر از دید با چش سر باشد ،و قوم لوط آ مرحلده از دیددار را
دارا نبودند ،از اینرو ،ای ا نیز نداشتند.
نتیجهگیری

ادراک بصری ،جای ا برجستهای در حوز معرفتشناسی دارد و از ه ینرو ،پرداختن بده زوایدای
تاریک و نی هروشن آ از اه ّ مباحدث معرفتشناسدی اسدت .دیددگا اندیشد ندا و فیلسدوفا
ّ
مختلف در اینبار  ،گا در تضاد با یدکدی ر اسدت .برخدی بصدر را مرکدب از اجدزاء میدانندد و
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إلیك أ فأنت تهدي الع ي ولو کانوا ال یبصرو ؛ برخی از آنها به تو مین رند .آیدا اگدر نبینندد ،تدو
میتوانی کورا بی بصیرت را را بن ایی (سور یونس ،آیه .)۴3
ً
حتی وجود بصر به تنهایی برای انسا سودمند نیست ،بلکه باید حت ا ابصار باشد تا بده حدال
افراد سود بخشد .بصرّ ،قو ادراک است ،اما ابصار فعل و فرایند مسیر درک اسدت .اگدر بده جدای
ابصار ،جحود و لجاجت باشد ،باز مسیر انسا  ،گ راهی و ضاللت خواهد بود.
ً
ً
َّ
َّ
«ولقد مک َّناه فی ا إ مک َّناک فیه وجعلنا له س عا وأبصارا وأفرد ًة ف ا أغندی ندنه سد عه وال
ّ
أبصاره وال أفردته من شي ٍء إذ کانوا یجحدو بآیات الله»؛ ما به آنها َقوم ناد] قدرتی دادی کده
به ش ا ندادی  ،و برای آنا گوش و چش و دل قرار دادی ( ّاما به هن ام نزول نذاب) نه گوشهدا و
چشد هددا و ندده نقددلهایشددا بدرای آنددا هدیچ سددودی نداشددت؛ چدرا کدده آیددات خدددا را انکددار
میکردند (سور احقاف ،آیه .)2۶
البته ،اگر واه «بصر» به معنای ن ا کرد با چش باشد ،ابصدار بدا نددم ای دا  ،فسدق و فجدور
قابل ج ع است .قرآ دربارۀ فساد قوم لوط میفرماید:
ً
«ولوطا إذ قال لقومه أ تأتو الفاحشة وأنت تبصرو »؛ و لوط را به یاد بیاور ،آن ا که به
قوم خود گفت :کارهای زشت مرتکب میشدوید؛ در حدالی کده خدود بده زشدتی آ
آگاهید (سور ن ل ،آیه .)۵۴
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از ه ینرو ،بصر در ن ا آنها مادی تلقی میشدود .برخدی نیدز بصدر را ّ
قدو اسدتعدادی دانسدته و
معتقدند؛ زمانی شیئ مبصر میگردد که خورشید نور را به آ چیز متصل و رنگها نیز ندور اتصدالی
را به چش ارسال ن ایند .برخی ادراک بصری را ساطع شد شعانی از چش میدانند که به اجسدام
تالقی پیدا میکند و آ جس مرئی واقع میگردد و برخدی در مقابدل انطبداع شدعاع محسوسدات در
رطوبت جلدیه چش میدانند .خالصه ابصار را نتیجه فعل و انفعاالت بد و اجدزاء مدادی بدد بده
حس مشترک میدانند و از آنجا که ّ
ک ک نور ،میدانند .فالسفه ،ابصار را کار ّ
حدس مشدترک مددرک
حسی است ،به آ ّ
مس ونات و مبصرات و دی ر مدرکات ّ
حس مشترک میگویند.
برای پی برد به جها بینی قرآن کریم دربارۀ ادراک بصدری ،آیدات قدرآن کدریم در ایدن زمینده
مطالب بسیار را گشدایی دارندد ،کده آیدات قدرآن کدریم بدرای داندش افزایدی بشدر ،در ایدن بدار
تصویرسازی بدیعی کرد اند .قرار گرفتن ن ا بر روی پایه ،از مه ترین ابعداد تصویرسدازی در هدر
زبا است .متکل  ،ه وار ن ای خاصی را برجسته مین اید و اهت ام بر ن اسازی آ مفهوم دارد.
او این مه را با ن ابرداری واهگانی یا ساختاری انجام میدهد.
واهگا یک متن ،نالئ ی هستند که متکل بدرای مفهومسدازی واقعده خدارجی ،از آنهدا مددد
 13۶میگیرد؛ هرچند واهگا در ساخت جها بینی صاحب متن نقشی برابر ندارند ،اما ج ل دی بیدا
گر جها بینی متکل هستند .باید توجه داشت که بهکار گیری هر واه در کالم ،بیا گر جنبدهای از
مفهومسازی و جها بینی صاحب کدالم اسدت .در ضد ن ،واهگدا ویژگیهدای دارندد کده ایدن
ویژگیها بیا گر مفهومسازی خاصی هستند .ویژگیهایی از قبیدل سداختارهای نحدوی ه چدو
جای ا فانلی یا مفعولی ،اس ی یا فعلی.
قرآن کریم ،محدود بصر و ادراک بصری را به تصدری  ،بیدا نکدرد  ،امدا از قدرائن و شدواهد
معناشناسی میتوا جها بینی قرآ را در این زمینه کشف کرد .قدرآ هد بده چشد سدر اطدالق
«بصر» کرد ه به چش دل .قرآ  ،خلقت مادی بشدر را از بصدر تفکیدک کدرد و آ را از دی در
قوای ادراکی جدا لحا کرد است.
آیات قرآن کریم ،بصر را گاهی در قل رو شناختی مورد تحلیدل قدرار میدهندد و از ه دینرو،
آیاتی که در آنها واه های «س ع» و «افرد » هستند مورد بحث واقع میشوند ،و گاهی بصدر را در
حوز شناختی بررسی میکند .از اینرو ،آیداتی کده در آنهدا از واهگدا «ندین»« ،رأی» و «نظدر»
استفاد شد  ،مورد تحلیل قرار میگیرند.
واه نین  -در قرآن کریم  -به معانی متعددی به کار رفته ،اما آیاتی که در آنها نین به کار رفتده و
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فهرست منابع
* قرآن کریم.

لحایث الرر .ق  :مؤسسده مطبونداتی

ابن اثیر ،مبارک بن مح د ۱3۶7( .ش) .لنه ی فی غری
اس انیلیا .
ابن درید ،مح د بن حسن۱۹۸۸( .م) .جحهرا لل( . .چاپ اول) .بیروت :دار العل لل الیین.
ّ
ابن سینا ،حسین ابن نبدالله ۱37۱( .ش) .لحب حر ت .ق  :انتشارات بیدار.
ّ
ابن سینا ،حسین ابن نبدالله ۱۴00( .ق) .س ئ  .ق  :انتشارات بیدار.
ّ
ّ
ابن سینا ،حسین ابن نبدالله ۱۴0۴( .ق) .لشف ء لطبیعی ت .ق  :مکتبة آیة الله ال رنشی.
ابن ناشور ،مح د بن طاهر ۱۴20( .ق) .لتحریر لتنویر .بیروت :مؤسسة التاریخ العربی.
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تبیینکنند دست ا معرفتی انسا هستند ،چش را ابزار معرفتی میان ارند؛ نه موطن ادراک.
چند نوع «رؤیت» در قرآ بیا میشود؛ رؤیت با قلب ،دید در خواب .ه چنین قرآن کدریم
«نقید » را نیز به رؤیت تعبیر مین اید .رؤیت ّ
حسی در قرآ به وسیله چشد انجدام میپدذیرد و
جنبه معرفتشناختی دارد.
رؤیت در قرآ با «کفر» ج ع شد است و به نبدارتی ،امکدا دارد رؤیدت بدرای کدافرا نیدز
حاصل شود .مه است توجه داشته باشی که خداوند برای رؤیت و نظدر مدانعی قدرار ن یدهدد؛
در حالی که برای ابصار ایجاد مانع میکند .در قرآ  ،نظر کدرد ن ریسدتن تنهدا نیسدت ،ه دوار
نکتهای وجود دارد که در نظر کرد  ،روشن شد آ نکته مورد توجه است.
آیاتی از قرآن کریم به «نین» اطالق «بصر» ن ود اند .تعداد قابل تدوجهی از آیدات قدرآ نیدز
«بصر» را با «س ع» و «فؤاد» و یا «قلب» ه نشین کرد اند .قرآن کریم مدانع «بصدر» را از دی در
موانع ادراکی متفاوت معرفی مین اید« .بصر» در قرآن کریم یکی از ویژگیهدای انسدا معرفدی
شد و ابصار را فرایندی دانسته شد که از چش شروع میشود و با طی مراحلی ه چو «تدذکر»
ّ
به اوج خود میرسد .ابصار اگر واقع شود ،ای ا محقق میشود .قرآن کریم ،وجود بصر بهتنهایی
ّ
را برای انسا سودمند ن یداند ،بلکه باید ابصار محقق شود تا فرد به رست اری برسدد .البتده ،واه
«بصر» اگر به معنای ن ا کرد با چش باشد ،با ندم ای ا  ،فسق و فجور ج ع میشود.
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ابن فارس ،اح د بن فارس۱۴0۴( .ق) .معجم مق ییا لل( . .چداپ اول) .قد  :مکتدب االندالم
االسالمي.
ابن منظور ،مح د بن مکرم ۱۴۱۴( .ق) .لا ن لعرب .بیروت :دار صادر.
اح د مختار ،ن ر ۱3۸۶( .ش) .معن شن سی( .ترج ه :سید حسین سدعیدی) .مشدهد :انتشدارات
دانش ا فردوسی مشهد.
اح دی ،حسین ۱3۹3( .ش) .ه شن ختی چون حو  .تهرا  :نشر پرتو والیت.
ازهری .مح د بن اح د۱۴2۱( .ق) .تهذی لل( . .چاپ اول) .بیروت :داراحیاء التراث العربی.
ایزوتسو ،توشیهیکو ۱3۹۱( .ش) .خا سا ن قرآن( .چاپ هفت  ،ترج ه اح دد آرام) .تهدرا :
شرکت سهامی انتشار.
درویش ،محی الدین ۱۴۱۵( .ق) .عر ب لقرآن ةی س  .سوریه :داراالرشاد.
راسخ مهند ،مح د ۱3۹0( .ش) .آمای ةر زة نشن سدی شدن ختی؛ سمرید رد مفد ریم( .چداپ
اول) .تهرا  :انتشارات س ت.
راغب اصفهانی .حسدین بدن مح دد۱۴۱2( .ق) .مفدر ت لفد ا لقدرآن( .چداپ اول) .بیدروت:
دار القل .
سبزواری ،مال هادی ۱37۹( .ش) .شرح منموم  .تهرا  :نشر ناب.
شریف الهیجی ،مح د بن نلی ۱373( .ش) .تفایر شریف الریجی .تهرا  :دفتر نشر داد.
شیرازی ،مح د بن ابراهی «مالصدرا» ۱۹۸۱( .م) .لحکح لحتع لی فی السدف لعقلید ال ةعد .
بیروت :دار احیاء التراث.
صاحب بن نباد ،اس انیل ۱۴۱۴( .ق) .لححی فی لل . .بیروت :نال الکتب.
طبرسی ،فضل بن حسن ( شیخ طبرسدی) ۱372( .ش) .مجحدا لبید ن .تهدرا  :انتشدارات ناصدر
خسرو.
طبرسی ،فضل بن حسن ( شیخ طبرسی) ۱377( .ش) .تفایر جو مدا لجد ما .تهدرا  :انتشدارات
دانش ا تهرا و مدیریت حوز نل یه ق .
ّ
طریحی ،فخر الدین بن مح د نلی ۱37۵( .ش) .مجحا لبحرین .تهرا  :نشر مرتضوي.
طوسی ،مح د بن حسن (شیخ طوسی)( .بیتا) .لتبی ن فی تفایر لقرآن .بیروت :دار احیاء التدراث
العربی.
طوسی ،مح د بن مح د بن حسدن (خواجده نصدیر طوسدی) ۱۴0۵( .ق) .تلخدیص لححلد .
(چاپ دوم) .بیروت :دار االضواء.
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فارابی ،مح د بن مح د بن طرخا (ابدو نصدر فدارابی) ۱۹۹۵( .م) .آ ء رد لحایند لف دل
ما ته  .بیروت :مکتبة الهالل.
فخر رازی ،مح دد بدن ن در بدن حسدین ۱۴۱۱( .ق) .لحب حدث لحشدرقی فدی علدم اللهید ت
لطبیعی ت .ق  :انتشارات بیدار.
فخر رازی ،مح د بن ن ر بن حسین ۱۴20( .ق) .تفایر مف تیح ل.ی  .بیروت :دار احیاء التدراث
العربی.
فراهیدی ،خلیل بن اح د۱۴0۹( .ق) .کت ب لعین( .چاپ دوم) .ق  :نشر هجرت.
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قائ ینیا ،نلیرضا ۱3۹0( .ش) .معن شن سی شن ختی قرآن .تهدرا  :سدازما انتشدارات پژوهشد ا
فرهنگ و اندیشه اسالمی.
گیررتس ،دیرک ۱3۹3( .ش) .سمری ر ی معن شن سی ژگ سی( .ترج ده :کدورش صدفوی) .تهدرا :
نشر نل ی.
مصطفوی ،سید حسن ۱۴30( .ق) .لتحقیق فی کلح ت لقرآن لکریمٰ .بیروت :دار الکتب العل یة.
مرکز نشر آثار نالمه مصطفوی.
نصددرتی ،شددعبا ؛ رکعددی ،مح ددد ۱3۹2( .ش) .ن ددابرداری شددناختی در مفهددومسددازی قرآنددی.
فللن م نرن3۹ ،)۵۴( ۱۴ .۔.۶۱

