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  چکیده

سردی، گرمی،  ترین حواس انسان، حس المسه است. المسهترین و پیچیدهیکی از مهم
یابد. تعریف این حس  درمی پوست یوسیله درد و امثال آن در اشیا را به ،زبری و نرمی

شناسی با تفصیل شناسی تعریف مشترکی است. لکن عصبدر فلسفه اسالمی و عصب
بیشتری فرایند المسه را ذکر کرده است. طبق فلسفه مالصدرا این تفصیل در مورد 
فرایند المسه قابل پذیرش است، اما به اعتقاد مالصدرا علوم اعصاب صرفا علل اعدادی 

دهند. این تبیین در مورد علل اعدادی در آثار مالصدرا رد بررسی قرار میادراک را مو
های علوم  با توجه به طبیعیات زمان مالصدرا نیز ذکر شده است. بنابراین پیشرفت

کند، اما پس از این تری مطرح میطبیعی مراحل اعدادی را با تفصیل بیشتر و دقیق
  تد.افمراحل است که ادراک توسط نفس اتفاق می

قوای المسه نیز از جمله مباحث مشترک فلسفه مالصدرا و علوم اعصاب است. علوم 
ی مالصدرا براساس ملموسات قوای المسه های حسی و فلسفهاعصاب براساس گیرنده

رسد در این زمینه بهتر است مباحث مربوط به کنند. به نظر میبندی میرا تقسیم
  وم اعصاب تغییر یابد.های علقوای المسه با توجه به یافته
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  . مقدمه1
ادراک از جمله موضوعات مهمی است که همواره نظر فیلسوفان و دانشمندان علوم 

اند تا هر کدام به تبیینی جامع اعصاب را به خود جلب نموده است. این دو گروه کوشیده
  ست یابند. از چگونگی ادراک د

ادراک و فرایند آن یکی از تأثیرگذارترین مباحث در منظومه فکری هر فیلسوفی به 
آید. المسه نیز یکی از همین مباحث است. المسه نخستین حسی است که با آن حساب می

ها، صورت و پوست واسطه تماس ها، پاها و لبکنیم. دستبا دنیای بیرونی ارتباط برقرار می
محیط در جریان جنبشی مداوم با مخاطب از طریق لمس ادراک ن هستند. درون و بیرو

شود. حس بساوایی با آگاه کردن فرد از شده و کیفیت بافت محیط توسط بدن تجربه می
   کند.جهان آگاه می از وضعیت خود در ارتباط باحرارت و کیفیت سطوح اطراف، وی را 

اساس و به روز نمودن آن برط به المسه بنابراین پرداختن به مباحث مرتب
دستاوردهای نوین علوم تجربی، از یک سو به سبب اهمیت بحث ادراک و از سوی دیگر 
به جهت بنیادی بودن فرایند ادراک برای بسیاری از مباحث فلسفی از اهمیت بسزایی 
برخوردار است. اگر امروزه مبانی طبیعیاتی المسه از منظر فالسفه اسالمی مورد تأیید 

های شمندان علوم تجربی نوین قرار نگیرد؛ بخش فراوانی از نتایج ناظر به نظریهدان
معنا خواهد شد و به همین دلیل، ضروری است امروزه با نظریات دانشمندان المسه بی

های مربوط به ادراک در علوم اعصاب در این زمینه آشنا شویم و از این نظریات در بحث
  فلسفه استفاده کنیم.

و در این نوشتار سعی بر این است که استحکام نظریات مالصدرا در باب حس از اینر
  های علوم اعصاب مقایسه و بررسی شود.المسه با یافته

  
  . پیشینۀ تحقیق2

ان ـوان در دوران یونان باستـت را می حواس و ادراک حسیپایه و اساس نظریات در باب 
افالطون دانستند. روهای نفس میی قدیم یونان حواس را نی در فلسفه جو کرد.ـجست

حواس را اسباب و آالتی در خدمت نفس دانسته است که حرکت و جنبش ایجاد شده 
رو افالطون از این کنند؛ به نفس منتقل میا های بدن و نهایت در خود را به دیگر قسمت

 کند.معتقد است روح از طریق قوه المسه ملموساتی مانند سختی و نرمی را درک می
پذیرش «با استفاده از آموزه ماده و صورت، احساس را  ارسطوپس از وی   الف] 186 ،5[
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) و قوه پوستدانسته است. وی میان آلت حس (مثل » صورت حسی بدون ماده آن
) تفاوت قائل شده و در عین حال معتقد است که آن دو یک واقعیت را المسهحاسه (

اده و صورت است. کار قوه حاسه انتقال دهند و رابطه آنها مانند رابطه م تشکیل می
  ] الف 424، 4[صورت محسوس به نفس است. 

 ۀدر اندیشهای ارسطو و افالطون به جهان اسالم، نظریات ارسطو پس از انتقال فلسفه
احساس، سینا به عقیده ابناست.  بیان شدهسینا پرورده شد و در آثار او تفصیل  ابن
  . است ر یا باطنء به یکي از حواس ظاه ك شياادر

چشایی و بویایی است. درباره اقسام ، حواس ظاهری شامل بینایی، شنوایی، بساوایی
در خصوص  سینا برخی حواس ظاهری، اختالف مهمی نیست، جز آنکه به گزارش ابن

المسه را  سینا خود به تبع ارسطووحدت یا تعدد قوای المسه اختالف نظر دارند. ابن
کند و ادراک امور متضاد به ا که المسه امور متضاد را درک می، چرحس واحدی ندانسته

  ] 323ص  ،3[ ]28- 16ب،  422، 4های متعددی نیاز دارد. [ حس
. ]204، ص 2، ج 6داند [می ترین حس از حواس ظاهری مهمسهروردی نیز المسه را 

] 58، ص2، ج2[، صالحِ بدن حفظ و از فساد آن جلوگیری شود المسهاز طریق چرا که 
های خاص  ویژگیحفظ بدن و جلوگیری از فساد آن همراه درک لذت و الم است که از 

از طریق المسه به  وندارند  را سایر حواس درک لذت و المکه  در حالیالمسه است 
  ] 348- 344، ص9[آیند.  چنین ادراکی نایل می

سه استفاده سینا در زمینه شواهد تجربی ادراک المهای ابنمالصدرا نیز از دیدگاه
کند. اما با توجه کند، و در زمینه براهین عقلی ادراک نظرات خاص خود را بیان میمی

به اینکه طبیعیاتی که مالصدرا از آن استفاده کرده است طبیعیات رایج در زمان خود 
بوده است، در این نوشتار سعی شده است که با استفاده از نظریات علوم اعصاب، بخش 

بساوایی (المسه) مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس با توجه به  طبیعیات ادراک
های علوم اعصاب برخی از این طبیعیات مثل تعریف المسه و قائل شدن به قوای  یافته

متعدد، همچنان مورد تأیید است اما در مورد اقسام قوای المسه در فلسفه بهتر است با 
  ورد بازبینی و اصالح قرار گیرد.های علوم اعصاب، این بخش متوجه به یافته

  
  . المسه از دیدگاه مالصدرا3

ترین شکل  ما را به عمیق ترین حواس ظاهری انسان است. این حسالمسه یکی از مهم
ی . حس المسه از جمله مباحثی است که فلسفهکند می مرتبطبا جهان اطرافمان 
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را عالوه بر استفاده از اسالمی به ویژه فلسفه مالصدرا به آن پرداخته است. مالصد
نظریات پیشینیان خود در مباحث مربوط به ادراک، نظریات خود را نیز مطرح کرده 

  است که باعث تکمیل و تصحیح مباحث مربوط به ادراک المسه شده است. 
داند که در اعصاب پوست و گوشت منطبع است و ای میمالصدرا حس المسه را قوه
ری که آنچه با آن تماس داشته باشد و آن را متأثر کند، سراسر بدن را پوشانده به طو

  ].235، ص 8]، [323- 322، صص3کند. [احساس می
  زیر است: هایی  دارای ویژگیطبق این تعریف المسه 

 ]235، ص 9. [در مورد این قوه، تماس با محسوس الزم است: . تماس1
مزاج آن به سبب کیفیتی د در نهر گاه پوست با ملموس ارتباط برقرار ک: استحاله. 2

گیرد و به دنبال آن احساس لمس  که در شیء محسوس وجود دارد استحاله صورت می
این در  به هرحال آلت این حس جهت استحاله الزم است منفعل گردد و .واقع می شود

 جدید را بپذیرد و صورتی است که آلت، فاقد آن کیفیت خاص خارجی باشد تا بتواند اثر
(مانند حظی از دو کیفیت  بایدآلت حس المسه  البتهکزی منتقل کند. به اعصاب مر

 پس اگر کیفیتی اشد یا .میل به اعتدال دارد ،داشته باشد لکن مزاج آنسرما و گرما) را 
در این صورت است که احساس صورت  ،آن ایجاد گردد اضعف از کیفیت خود عضو در

بنابراین عضو و آلت لمس  است.تضاد حواس المسه حاکم بین دو ملموس م الذ .گیرد می
یفیت خاص خارجی باشد و اال مماثل آن بوده و کدر صورتی حس می کند که فاقد آن 

  ]162- 161، صص8، ج10[ .چون خود واجد آن است از آن احساسی نخواهد داشت
از دیگر خواص حس المسه این که شامل تمام بدن می شود؛ به خالف : احاطه. 3
دلیل امر این است که حس  .دود به موضعی خاص از بدن می باشدحواس که مح دیگر

البته ]. 58، ص2، ج2کند. [تمام بدن است و از فساد آن جلوگیری میالمسه حافظ 
حواس دیگر ممکن است طریقی برای کسب نفع یا دفع ضرر باشد ولی فسادی که 

ن خاطر المسه را . بدیاستاز اهمیت بیشتری برخوردار مربوط به اصل قوام بدن باشد 
  ]236، ص 9[ نامند.طلیعه حواس می

ی المسه شدیدتر از سایر قوا است، زیرا بقای بر این اساس، نیاز حیوانات به قوه
  ].58، 2، ج2حیاتشان به المسه است. [

. حرکت: لمس با حرکت توام است و مراد از حرکت در اینجا حرکت انتقالی و 4
رو است که مالصدرا، لمس را حرکت به ]. از این59، 2، ج2انقباض و انبساط اعضاست. [

  ]، 163، ص8، ج9داند. [سوی امر مالیم و دوری از منافر می
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  . المسه از دیدگاه علوم اعصاب4
از  علوم اعصاب نیز همین تعریف از المسه با تفصیل بیشتری مطرح شده است. در

که  استاعصاب حسی دستگاه  بخشی از (حواس پیکری)،المسه دیدگاه این علم، 
ها اطالعات را از محیط اطراف . گیرندهشوند در سراسر بدن یافت می آنهای  گیرنده

واع مختلفی دارند و همه ها اندهند. این گیرندهکنند و آن را به مغز انتقال میدریافت می
  آنها مخصوص یک حس نیستند.

  
  های المسه. انواع گیرنده4-1

  از: های المسه عبارتندگیرنده
  های عصبی آزاد: برای حس المسه و فشار. پایانه1
  ای بسیار حساس است.. جسم مایسنر: برای حس المسه، گیرنده2
های مرکل: در همان نواحی مایسنر وجود دارد اما دیرتر از مایسنر با . دیسک3

یابد و نقش بسیار مهمی در تعیین قوام و تشخیص نواحی خاص بدن محرک سازش می
ی واحدی به های مرکل با یکدیگر تجمع یافته و در گیرندهلمس دارد. (دیسکپس از 

  گیرند).نام گیرنده کالهک ایگو جای می
. اندام انتهایی مو (فیبر عصبی قاعده هر مویی در بدن را احاطه کرده و مانند یک 4

  اندام لمسی است).
  یابند.ش میهای رافینی: گیرنده لمس و فشار است به آرامی ساز. گیرنده5
های احشایی (اندام داخلی بدن) عمیق قرار . اجسام پاچینی: در زیر پوست بافت6

شوند و به سرعت سازش گرفته، فقط توسط فشار موضعی سریع به بافت تحریک می
یابند، بنابراین برای شناسایی ارتعاش بافت، این گیرنده از اهمیت خاصی برخوردار می

  ]247، ص7است. [
  

  های پیکری به سیستم اعصاب مرکزییرهای انتقال پیام. مس4-2
عمدتا از یکي از دو مسیر زیر های حس المسه، اطالعات مربوط به این حس را  گیرنده

  دهند:انتقال می
  ( Dorsal column –medial lemniscuses) میاني نوار –سیستم ستون خلفي . 1
ستم تقریبا در سطح تاالموس این دو سیAnterolateral)  ( سیستم قدامي طرفي. 2



 1400دوم، پاییز و زمستان ، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال فلسفه و کالم اسالمی      378

  .رسند به هم مي
 ،اطالعات حسي که باید به سرعت و با کیفیت زماني و فضایي باال منتقل شوند

منتقل مي شوند و سایر اطالعاتي که  میاني نوار –عمدتا به وسیله سیستم ستون خلفي 
 رفيطمستلزم انتقال سریع یا کیفیت فضایي باال نیستند عمدتا در سیستم قدامي 

همچنین مسیر قدامی طرفی طیف وسیعی از احساس مانند درد، . مي شوند منتقل
  ]248، ص7[کند. گرما، سرما و حس لمس را حمل می

شوند و از  طریق اعصاب نخاعی وارد سیستم اعصاب مرکزی می این اطالعات از
جا هم  شوند و از آن النخاع و تاالموس به قشر حس پیکری اولیه فرستاده می طریق بصل

    ]199- 198، صص10شوند. [ به قشر حس پیکری ثانویه فرستاده می
ای قدامی قرار حس پیکری اولیه و ثانویه در دو ناحیه حسی مجزا در لوب آهیانه

کند ولی حس یابی دقیقی میهای مختلف بدن را محلاند. حس پیکری اولیه قسمت گرفته
رو در صورتی که حس پیکری اولیه به از این پیکری ثانویه محل یابی دقیقی ندارد. (همان)

های مختلف بدن را هاس مختلف در قسمتتواند حسطور کامل برداشته شود: شخص نمی
تواند وزن اشیاء را  یابی کند و میزان فشار وارده را ارزیابی کند. همچنین شخص نمیمحل

  د. کنحدس بزند و شکل اشیاء را تشخیص دهد و قوام مواد را درک نمی
چنین اگر در مغز ناحیه ارتباطی حس پیکری یک طرف برداشته شود شخص هم

  ]249، ص7دهد. [توانایی شناخت و درک حسی اشیاء را از دست می
  
  . تشابهات دیدگاه مالصدرا و علوم اعصاب در مورد تعریف المسه (علل اعدادی)5

اعصاب از المسه دارای کند با تعریف علوم آنچه که مالصدرا در تعریف المسه ذکر می
  هایی است که عبارتند از: شباهت

   .تماس با محسوس است اولین مرحله برای احساس لمس. تماس: 1
د در مزاج آن نهرگاه پوست با ملموس ارتباط برقرار ک. استحاله: از دیدگاه مالصدرا 2

ال گیرد و به دنب به سبب کیفیتی که در شیء محسوس وجود دارد استحاله صورت می
اگر محرک به اندازه کافی  از دیدگاه علوم اعصاب نیز .آن احساس لمس واقع می شود

قوی باشد گیرنده را فعال می کند و فرایند انتقال سیگنال در نورون حسی به راه 
افتد. نورون حسی سیگنال فیزیکی یا شیمیایی را تقویت و به سیگنال الکتریکی  می

کند.  یا هایپرپالریزه (تغییر در پتانسیل کلی غشا) میتبدیل کرده و سلول را دپالریزه 
]21, p25شود.] و به دنبال آن احساس لمس واقع می  
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کیفیت شود که آلت فاقد آن . طبق دیدگاه مالصدرا در صورتی استحاله واقع می3
در به اعصاب مرکزی منتقل کند.  جدید را بپذیرد و خاص خارجی باشد تا بتواند اثر

دهند. نیز استحاله در آلت را با تغییر در پتانسیل سلول گیرنده توضیح میعلوم اعصاب 
توضیح این که محرک باعث ایجاد تغییراتی در گیرنده می شود. تحریک گیرنده باعث 

شود. تغییر در پتانسیل باعث تغییر نفوذپذیری  تغییراتی در پتانسیل سلول گیرنده می
گردد. در نتیجه  ها از غشا فراهم می کمتر یونشود و امکان انتقال بیشتر یا  غشا می

  پتانسیل کلی غشا تغییر می کند و تحریک گیرنده رخ می دهد. 
کند زمانی که در آلت حس المسه استحاله . مالصدرا در مورد آلت حس بیان می4

. این داشته باشد(مانند سرما و گرما) را حظی از دو کیفیت  بایدآلت صورت گیرد این 
های مختلف، ها با توجه به محرکهای علوم اعصاب در مورد تفاوت گیرندهافتهسخن با ی
شوند، بلکه ای با هر محرکی تحریک نمیشود. به این معنا که هر گیرندهتأیید می

-ی حرارت با گیرندهساختار گیرنده با محرک خاص متناسب است. مثال ساختار گیرنده
ها نوع تحریک نین با توجه به تفاوت گیرندهچ های فشار (مکانیکی) متفاوت است. هم

  ]p81 ,16ها نیز متفاوت است. [گیرنده
است به این معنی  خواص حس المسه. احاطه طبق دیدگاه مالصدرا یکی دیگر از 5
شود. طبق این . در علوم اعصاب نیز این نظر تأیید میشود شامل تمام بدن می که

های  م بدن پراکنده هستند و از طریق گیرندههای حسی المسه در تما ها گیرنده یافته
  کند.  آوری می پراکنده در پوست، ماهیچه و مفاصل اطالعات محیط را جمع

]20, pp563-570[ 
لمس با حرکت توام است و مراد از حرکت در اینجا . حرکت: از دیدگاه مالصدرا 6

از حواس پیکری یکی در علوم اعصاب نیز  حرکت انتقالی و انقباض و انبساط اعضاست.
ها قرار  حس وضعیت است که گیرنده های آن در مفاصل، ماهیچه های اسکلتی و زردپی

دارد. حس وضعیت جایگاه اعضای بدن نسبت به هم و جایگاه اعضای بدن در محیط را 
های حاصل از حس وضعیت، بینایی، المسه و  دهد و مغز با کمک داده تشخیص می

  ]pp1037-1049 ,19د. [یاب شنوایی درکی از محیط می
  

  . قوای المسه از دیدگاه مالصدرا6
یی دیگر از سینا و عدهبنابر رأی ابن ی واحدی یا خیر،در مورد اینکه حس المسه قوه



 1400دوم، پاییز و زمستان ، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال فلسفه و کالم اسالمی      380

. کند را جنس برای چهار نوع معرفی می سینا المسهیست. ابنقوه المسه یک قوه نفالسفه، 
کتب دیگر انواع دیگری نیز بر آن  ]. البته در بعضی323، ص3]، [63- 62، صص2، ج2[

 ]161، ص8ج ،10[ کند.] مالصدرا نیز در اسفار پنج نوع را ذکر می83، ص1[ افزاید. می
  کند.یی که حرارت و برودت را درک میی المسه. قوه1
  کند.یی که تری و خشکی را درک میی المسه. قوه2
  کند.یی که زبری و صافی را درک میی المسه. قوه3
  کند.یی که نرمی و سختی را درک میی المسه. قوه4
کند. این قسم را مالصدرا بر یی که سنگینی و سبکی را درک میی المسه. قوه5

   قوای المسه افزوده است.
دلیل این تعدد قوا تمایز افعال مربوط به المسه است، هر چند که در یک قسمت از 

  بدن (آلت) اجتماع داشته باشند. 
  

  ی المسه (حواس پیکری) از دیدگاه علوم اعصاب. قوا7
شود. در این علوم، حواس پیکری تعدد قوا در المسه در علوم اعصاب نیز مطرح می

   :شوند بندی می در سه گروه فیزیولوژیک طبقه(قوای المسه) بر حسب محرک 
  شود:که خود شامل دو قسم میهای مکانیکی  حس. 1

  کند.، ارتعاش را درک میالف) حس تماس: لمس، فشار، خارش
ها نسبت به یکدیگر و حس مربوط به ب) حس وضعیت: طرز قرار گرفتن اندام

 کند.حرکت را درک می
 .کنند های حرارت که سرما و گرما را ادراک می حس. 2
  ]582، ص7[ حس درد. 3
  

  های قوای المسه های تقسیم . تشابهات و تفاوت8
لسفه و علوم اعصاب مربوط به حس حرارت است. طبق بندی فی مشترک بین تقسیم. قوه1

تواند درجات حرارت را از: سرمای انجمادی، سرما، خنکی، های علوم اعصاب انسان مییافته
دمای معتدل، گرما، داغ، داغ سوزاننده یا ذوب کننده درک کند. چرا که برای درجات 

) 3)گیرنده سرما 2سرمایی )گیرنده درد 1های مختلفی وجود دارد مختلف حرارت گیرنده
   ) گیرنده درد گرمایی (مسئول درک سرمای انجمادی و گرمای داغ سوزاننده)4گیرنده گرما 
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 قطر با مناطقی که هستند کپسولی بدون و آزاد عصب انتهای حرارتی های گیرنده
ها در پوست تراکم ] این گیرندهpp341-412 ,13[. کنند می اشغال را متر میلی 1 تقریبی

زیادی دارند، بدین خاطر که اگر سطح زیادتری از بدن تحت تأثیر درجه حرارت قرار 
  سازد.بگیرد، پدیده جمع فضایی تشخیص تغییر درجه حرارت به صورت دقیق میسر می

ی کند، از جمله قوایی است که در فلسفهای که تری و خشکی را درک می. قوه2
رای آن حس مستقلی قائل نشدند، چرا که شود اما در علوم اعصاب باسالمی ذکر می

 )hygroreceptors( رطوبت های انسان به گیرنده های علوم اعصاب پوستطبق داده
 پوست، یعنی انسان، حسی اندام بزرگترین رسد می نظر رو بهاز این نیست. مجهز
  ندارد. رطوبت احساس برای خاصی ی گیرنده

 و حرارتی هایمانند گیرنده( ای بالقوه حسی های گیرنده شناسیمطالعات عصب
 مدل یک اخیراً،. کند کمک رطوبت درک در تواند می که اند کرده شناسایی را) مکانیکی
 بر است که شده پیشنهاد انسان رطوبت توسط درک در مورد فیزیولوژیکی عصبی

 نظر به که است این توجه قابل نکته. استوار است حسی تجربه طریق از ادراکی یادگیری
  .شود استفاده می نیز رطوبت گیرنده فاقد حیوانات سایر توسط استراتژی این رسد می

 وقتی کند. می درک را شده تجربه و رطوبت »گیرد می یاد« طبق این مدل، انسان
های  داده سازی یکپارچه طریق از کنیم می عرق یا دارد تماس مرطوب سطح با پوست
 و مکانیکی فشار یعنی(مکانیکی  و) حرارت لانتقا یعنی( حرارتی ی گیرنده چند

  شود. درک می پوست و لباس، رطوبت بین تعامل از حاصل و اطالعات) پوست اصطکاک
انگشت  بردن فرو درک فرد از که »مصنوعی آزمایش« طبق آزمایش معروف به

مورد بررسی قرار داد،  را سرد، و ولرم گرم، آب در شده بود) پوشیده (انگشت با پوششی
 تجربه را رطوبت از واضحی درک رطوبت، با واقعی تماس عدم وجود با کنندگان شرکت
 این اساس بر. بود بارزتر این حس آب گرم به نسبت آب بودن سرد هنگام در که کردند

 و لمس/  اندک ترکیبی از فشار که شد پیشنهاد حسی ترکیب فرضیه اولیه، مشاهدات
  هستند. رطوبت حس تحریک مسئول سردی،

 می پوست ایفا رطوبت در درک را اصلی نقش) سرما( دمایی حسی های داده بنابراین
 رطوبت تبخیر هنگام در دما کاهش اثر در سرما احساس دارد تمایل انسان رواز این. کنند

  کند. درک پوست سطح روی رطوبت، وجود از ای نشانه عنوان به سطح پوست را از
 در آنچه مشابه را پوست شدن خنک حس توانند هم می سرد و خشک های محرک
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 ایجاد در که است شده اثبات و کنند ایجاد افتد، می اتفاق پوست بودن مرطوب هنگام
 از باالتر( گرم های محرک که است شده داده نشان بعالوه،. هستند موثر رطوبت درک
 قرار پوست روی ایستا صورت به که هنگامی را پوست رطوبت درک) پوست دمای
 احساس ایجاد در خود خودی به سرما حس نقش رو این از. کنند می سرکوب یرد،گ می

  .است حیاتی پوست، بودن مرطوب
ی تری و خشکی، قوه توان برای حسهای علوم اعصاب نمیبنابراین طبق داده

رو این حس ناشی از سایر حواس به ویژه حس حرارت است. مستقلی قائل شد، از این
]15, pp86-104  [  

کند، نیز از قوایی است که در فلسفه ذکر ای که نرمی و سختی را درک می. قوه3
بندی علوم اعصاب از حواس پیکری جایگاهی ندارد. اما به نظر شده است اما در تقسیم

شناسی است. از جمله رسد این قوه، قابل تطبیق با حواس مکانیکی در عصبمی
 شده کپسوله بزرگ اجسام پاچینی انتهای پاچینی هستند. های مکانیکی اجسام گیرنده

که به سرعت  آوران آکسون چند یا یک. دارند قرار زیرپوستی بافت در که دارند ای
 به سرعت پاچینی رو اجساماز این. دارند قرار ساختار این مرکز شوند، در سازگار می

 اجسام که ستا آن از حاکی ها ویژگی این. دارند کمتری پاسخ آستانه و شوند می سازگار
 با لرزش ایجاد باعث هایی که محرک سایر یا سطوح نرم بافت تشخیص در پاچینی
  ]p134 ,17[. دارند نقش شوند، می پوست در باال فرکانس

اطالعات حاصل از  و ارتعاشات سطح، شکل تغییر طریق میزان سفتی سطح نیز از
 رسد می نظر به اما شود، می درک و جابجایی سطح پس از اعمال نیرو نیرو اعمال

هایی که با  به عبارت دیگر سیگنال. نقش را دارند مهمترین پوستی های سیگنال
شوند به همراه حرکت و اعمال فشار انگشت باعث درک   های پوستی ایجاد می گیرنده

  شوند. سفتی یا نرمی سطح می
 اما د،کن می ایفا سفتی سطح درک در مهمی نقش پوست روی بر فشار توزیع بنابراین

 .سختی و نرمی سطح مشخص نیست درک برای اطالعات این از دقیق استفاده نحوه
]18, pp2782-2775[   

رسد شود؛ به نظر می. درک زبری و صافی حس دیگری است که در فلسفه ذکر می4
 به زبری اصطالح فیزیکی، نظر های مکانیکی وابسته است. از درک این ویژگی به گیرنده

 به شود می لمس ناهموار سطح یک وقتی کلی، طور به .دارد اشاره سطح پستی و بلندی
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 لمس هنگام و شود می ایجاد پوست روی فشار توزیع نابرابری از استاتیک صورت
  شود.  ارتعاشات متفاوتی ایجاد می

 100 باالی ذرات اندازه با درشت های بافت در مطالعات بعدی نشان داده شد در
هم  ارتعاش های ریزتر، با برآمدگی های بافت درک برای ت امااس فشار کافی میکرومتر

  شود.  می پاچینی انجام سیستم واسطه با است و الزم
 بعدی زبری سطح یک حس چند احساس البته باید به این نکته نیز توجه کرد که

ی  فاصله سطح لمس شده، وسعت مانند فیزیکی مختلف پارامترهای است که تحت تاثیر
     ]p ,14 2748[ .و ... قرار دارد سطح و پوست بین اصطکاک و ی سطحها برآمدگی

تر  های عمقی گیرنده. درک سنگینی و سبکی نیز مرتبط با حواس مکانیکی است. 5
باشند. به لحاظ علمی لمس، فشار و ارتعاش توانند دخالت داشته  در انتقال این حس می

  خیلی قابل تفکیک نیستند.
دانند این   ی پاچینی و رافینی را تا حدودی مرتبط با فشار میها دلیل اینکه گیرنده
اند. تحریکات خیلی سطحی  تر قرار گرفته های عمقی ها در بافت است که این گیرنده

شود در ارتباط با کند، به همین دلیل گفته می بسیاری از این گیرنده ها را تحریک نمی
های پاچینی به هرگونه  یشگاه گیرندهحس فشار هستند اما واقعیت این است که در آزما

  دهند. تغییر مکانیکی، پاسخ می
ی اسالمی حس درد، ویژگی خاص حس المسه است اما در . حس درد: در فلسفه6

  ای در عرض سایر قوا است.علوم اعصاب حس درد قوه
رسد این تفاوت به دلیل دید متفاوت علوم اعصاب و فلسفه باشد. در علوم  به نظر می

های خاصی است که منجر به درک یک حس اب تقسیم قوای المسه براساس گیرندهاعص
شوند، هر چند که هر گیرنده محرک خاص خود را هم دارد؛  اما در فلسفه خاص می

بندی قوای المسه به تبع ملموسات است. تعریف محرک در علوم اعصاب با فلسفه تقسیم
ی حس خاصی را  ری است که گیرندهتا حدی متفاوت است. در علوم اعصاب محرک ام

کند، نه اینکه لزوما خود محرک دارای آن ویژگی باشد. اما در فلسفه  تحریک می
های خود محرک (ملموس) (مثل حرارت، زبری، ثقل) باعث تقسیم قوای المسه  ویژگی

رو حس درد محرک خاص خود را هم دارد اما درد ویژگی محرک شود. از اینمی
شود. به همین خاطر حس درد در بلکه باعث ایجاد این احساس می(ملموس) نیست، 

بندی فلسفه از قوای المسه مطرح شود اما در تقسیمبندی علوم اعصاب ذکر میتقسیم
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حس المسه مطرح  رو در فلسفه مالصدرا حس درد به عنوان ویژگی شود. از ایننمی
  شود. ای در عرض سایر قوا محسوب نمیاست و قوه

نین برخی از حواس مکانیکی مثل احساس لرزش، خارش و ... در تقسیم . همچ7
بندی فالسفه از قوای المسه ذکر شود اما در تقسیمعلوم اعصاب از قوای المسه ذکر می

های نشده است. چنانکه ذکر شد این امر بدین خاطر است که این احساسات، ویژگی
شود. این امر بدین خاطر سات میخود محرک نیست، بلکه محرک باعث ایجاد این احسا

های ملموسات هست در حالی  بندی قوا در فلسفه اسالمی ناظر بر ویژگیاست که تقسیم
شود. لکن شناسی مربوط به احساساتی است که در انسان ایجاد میکه در عصب

این  شوند، گاهیهای ملموساتی که باعث احساسات مختلف در انسان می ویژگی
ساس خاص یکسان است مثل حس حرارت اما گاهی با یکدیگر متفاوتند، ها با اح ویژگی

  مانند لرزش، خارش و ... .
  

  های علوم اعصاب. دیدگاه مالصدرا در مورد یافته9
های علوم اعصاب در مورد المسه قابل پذیرش است اما مالصدرا طبق فلسفه مالصدرا داده

دهد. مقصود مالصدرا این است که می کند پس از این مراحل است که ادراک رختصریح می
با  حسیاگر چه ادراکات  ویبه عقیده شود. ی مادی انسان محدود نمیدرک صرفاً به جنبه

عدادی ا عضو و بخش خاصی از بدن و مغز مرتبط است اما این اعضا و قوای مادی، نقش
  ] 197ص ،11[ اند. شوند که غیرمادی ساز ادراکاتی می برای نفس دارند و زمینه

معتقد است که هر صورت طبیعی دارای صورت نفسانی و هر صورت  مالصدرا
کنیم،  نفسانی دارای صورت عقالنی است. بنابراین هرگاه ما شئ خارجی را احساس می

بر این اساس آنچه را  .صورتی غیر از صورت خارجی آن در قوای حسی ما نقش می بندد
های نوری موجود در عالم دیگرند. مثالً  ثالکند، در واقع م انسان با حواس مشاهده می

شود، آن چیزی نیست که در جسم و یا آتشی،  المسه درک می ۀحرارتی که به واسطة قو
شود؛ بلکه صورتی است که از این جهان غایب است و سرانجام در نشئة نفس  یافت می

  ]281، ص3، ج10[های دیگر  ایجاد شده است و به همین گونه است محسوس
داند و معتقد است  رو مالصدرا تبیین علمای طبیعی از المسه را مخدوش میایناز 

  که در این تعاریف علل اعدادی با علل فاعلی خلط گردیده است. 
کند مبنی بر اینکه وقتی نفس از طریق بدن و تعلق خود صدرا تعریفی دیگری ارائه می
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تی مماثل با شی خارجی را در حیطه به بدن با عالم طبیعت و خارج ارتباط برقرار کرد، صور
  کند که آن صورت انشا شده هم معلول نفس است و هم معلوم نفس. خود انشاء می
صدرالمتألهین معتقد است که صور مادي خارجي به هـیچ وجـه قابـل بنابراین 
به وسیله آالت و حضور (نیستند، بلکه نفس پس از اشراف به محسوسات  ادراك نفـس
صورتي مجرد از ماده، نظیر صورت  )اي از قواي ظاهري وي برابر قوه در محـسوسات

کنـد و آن صـورت مجـرد، حقیقـت  محـسوس، در ذات خویش ایجاد و انـشاء مـي
احساس نفس است، ولي در ادراك صور کلي، محتاج به حضور شيء و  ادراك و علـم و
  ]166، ص8 ]، [289- 288، صص1ج ،10. [نیست وسـاطت آالت

ن ترتیب صورت خارجی، صورت بالعرض و صورتی که نفس انشا کرده، صورت بدی
بالذات است و این صورت به قیام صدوری به نفس قیام دارد. این صورت، چون در حیطه 
نفس موجود است، پس مجرد است و چون مجرد است، فقط به علت فاعلی و غایی 

  متکی است، نه به علت مادی.
، به عنوان علل اعدادی نقش »لمس«ارهای فیزیکی درباره بر این اساس، احتیاج به ک

  ] 424، ص6ج ،10[ دارد و حقیقت لمس همان انشا نفس است.
توان منحصر به بدن و اعمال بدنی دانست. بنابراین از دیدگاه مالصدرا ادراک را نمی

شناسان جز ماده یا همان بدن چیزی را در ادراک عصب ] هرچند223، ص8ج ،10[
ی حقیقت ادراک نیست. پس  دانند اما حکمای صدرایی متفقند که ماده همهمیمؤثر ن

شناسان توضیح توان فعل و انفعاالت بدن را به شرحی که عصب به رای مالصدرا نیز می
ی جسمیت یا به عبارتی همان  دهند، پذیرفت اما از نظر وی ادراک به صرف جنبهمی

یابد بلکه باید تجردی نیز در میان  تحقق نمی ،دهدفعل و انفعاالتی که در بدن رخ می
رو اگر چه بدن با نفس متحد است اما بدن تنها حیثیت مادی ندارد و باشد. از این

  ی مجرد آن است.  ی ادراک برای جنبه کننده ی مادی آن تنها آماده جنبه
به  پس از توجه و علم حضورياست که نفس این مالصدرا  دیدگاه بدین ترتیب طبق

خالقیـت خود،  هاي انطباعي در آن حواس، و بـا حصول حواس خود و آگاهي از صورتم
ساز تمامی مراحل مادی، معد و زمینهو  کند صورت ذهني عین خارجي را بازسازي مي

  برای درک اطالعات المسه توسط نفس است. 
عدادی ناظر به علل ا های علوم اعصاب در مورد فعل و انفعاالت بدنرو یافتهاز این

 در حالی که کننده ادراک.دهنده و تبیین، نه توضیحاست المسه (حواس پیکری)ادراک 
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های علوم اعصاب مانعی است. بنابراین یافته المسهمالصدرا ناظر به خود ادراک  نظریات
  برای تجرد ادراک به معنای صدرایی نیست.

  
  گیری. نتیجه10

می و دانشمندان علوم اعصاب به آن المسه یکی از مفاهیمی است که فالسفه اسال
اند. امروزه شایسته است اند و با توجه به مبانی خود، آن را تبیین کردهپرداخته
های طبیعیات فالسفه اسالمی را با دستاوردهای نوین تجربی محک بزنیم تا به  نظریه

چنین صحت و سقم نتایجی که فالسفه ها از یک سو و همصحت و سقم این نظریه
  اند دست یابیم. می بر مبنای این مقدمات طبیعی گرفتهاسال

های شناسی، چگونگی انتقال پیامهای عصبدر زمینه فرایند المسه با توجه به داده
های این حس را شود اما این توضیح بحث ادراک و آگاهی از دادهعصبی توضیح داده می

هایی از مغز که مربوط گر بخشکند و استفاده از اشکاالت نقضی مثل اینکه اتبیین نمی
به این حس هستند آسیب ببیند فرد توانایی مربوط به برخی ادراکات المسه را از دست 

دهد، دال بر تبیین مادی این حس نیست. این اشکاالت چیزی بیش از این را اثبات می
 های از مغز در فرایند المسه دخیل هستند اما اینکه این بخش مرکزکند که بخش نمی

  شود. پردازش هست یا مسیر عبور اطالعات، توسط این اشکاالت مشخص نمی
رسد بهتر است تقسیم بندی قوا البته در زمینه  تقسیم بندی قوای المسه به نظر می

بندی حواس پیکری در علوم اعصاب مورد بازبینی قرار بگیرد. در فلسفه به تبع تقسیم
های المسه) های خود المسه (گیرندهاس ویژگیبندی قوای المسه باید بر اسزیرا تقسیم

رسد بندی این قوا شود. به نظر میهای ملموسات باعث تقسیمباشد، نه اینکه ویژگی
ها ناشی از نگاه متفاوت فلسفه و علوم اعصاب به محرک بندیتفاوت این تقسیم

ی ها بندی قوای المسه در فلسفه اسالمی بر اساس ویژگی(ملموس) است. تقسیم
هایی است بندی قوای المسه در علوم اعصاب بر اساس احساسملموسات است اما تقسیم

شود. خواه محرک دارای یک ویژگی خاص باشد که که توسط محرک در فرد ایجاد می
آن ویژگی در احساس نیز ایجاد شود مثل حرارت و یا آن ویژگی را خود محرک نداشته 

قوای ود مثل درد، خارش، لرزش و ... . بنابراین باشد و صرفا باعث ایجاد آن ویژگی ش
  شود.بندی میشود، تقسیمهایی که در فرد ایجاد میاساس احساسالمسه بر

های مربوط به ادراک و احساس، البته باید به این نکته توجه داشت که بحث
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کنند از ای است که باید علومی که در این زمینه تحقیق میرشتههای میان بحث
های یکدیگر آگاهی داشته باشند، این اطالعات باعث برخی تغییرات و به تبع آن  هیافت

شود. چنانکه در گذشته فالسفه مسلط بر  میباعث پیشرفت آن علوم من جمله فلسفه 
اند، نظریاتشان در زمینه طبیعیات با آگاهی از برخی یا تمام علوم زمان خود بوده
  شود.که امروزه کمتر بدان توجه میطبیعیات زمان خود بوده است، امری 
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