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Abstract 

In this article, the ontology of knowledge is discussed in a Sadrian approach. According to Mullā Ṣadrā, 

knowledge is not of any essential kind and does not belong to the category of relation or psychic quality and 

does not fall under any category, rather, it is an existential and trans-categorial truth. The commentators of 

Transcendent philosophy have different views in explaining the trans-categorial truth of knowledge. According 

to some later commentators, the existentiality of knowledge means that it is of the type of external existence, 

not mental, and its abode is in the soul; from this point of view, cognitive forms and mental beings are not 

knowledge, but the shadowy existence of knowledge. Another group does not consider the difference between 

knowledge and the mental form to be actual, but deems it as a mental consideration and maintains that the 

mental form is knowledge in terms of existence, and is the true known object in terms of essence. Others 

consider knowledge as an illuminative relation and therefore think of it as an existential thing capable to 

create a side of relation, and consider cognitive and mental forms as the results of the soul illumination. 

Examining these explanations and their strengths and weaknesses, one can say that if we rely on the real 

distinction and existential multiplicity between knowledge and the cognitive form to explain the trans-

categorial truth of knowledge, we will encounter problems and ambiguities. To solve these problems, this 

should be explained in a different way. Given that the illuminative relation is an existential thing, this 

explanation for the trans-categorial and existential truth of knowledge is more comprehensive so that we 

consider knowledge or cognitive form to be the result of the soul illumination. 
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 چکیده
شتار با رو نيدر ا ست يیصدرا یکردينو سیبه مبحث ه صدرا، علم امر یشنا ست. ازنظر مال شده ا و از  یماهو یعلم پرداخته 
است. شارحان  یو فرامقول یوجود یبلکه امر رد،يگیقرار نم یامقوله چيو اساسًا تحت ه ستين ینفسان فيک اياضافه  ۀمقول

 نيعلم به ا بودنیرحان متأخر، وجودشااا یدارند. ازنظر برخ یمتفاوت یهادگاهيد لمع بودن  یفرامقول نييدر تب هيحکمت متعال
و  یمنظر صااور علم نيآن در صااقن نفس اساات  از ا گاهيو جا یاساات نه وجود نهن یمعناساات که علم از ساانو وجود خارج

 کنند،یقلمداد نم یقيرا حق ینهن تعلم و صور انيم ريتغا گريد یاند. گروهعلم یبلکه وجود ظل ستند،يعلم ن ،یوجودات نهن
معلوم بالذات اساات.  ،یلحاظ ماهوعلم و به ،یلحاظ وجودبه یو معتقدند صااورت نهن دانندیم یرا اعتبار ريتغا نيبلکه ا

را حاصل  یو نهن یو صور علم کنندیم اشیساز تلقو طرف یوجود یامر نيو بنابرا دانندیم یاشراق ۀعلم را اضاف گريد یبرخ
 بودن  یفرامقول نييتب یگفت که اگر برا نيچن توانیم شااانيهاها و ضااعفو قوت هادگاهيد نيا ی. با بررساادانندینفس م شااراقا

 یشد. برا ميمواجه خواه یبا اشکاالت و ابهامات م،ييتمسک جو یعلم و صورت علم انيم یو تعدد وجود یقيحق زيعلم به تما
شکاالت با نيرفن ا ضاف نکهيبه اداخت. باتوجهعلم پر بودنیفرامقول نييبه تب گريد یاگونهبه ديا شراق ۀا ست،  یوجود یامر یا ا

 .ميرا حاصل اشراق نفس بدان یصورت علم ايتر است که علم علم جامن بودنیو وجود بودنیفرامقول یبرا نييتب نيا
.نفس ،ینفسان فيک ،یعلم، فرامقوله، اشراق، صور نهن: واژگان کليدي
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 مقدمه

شناختی لغت بهعلم در  سفه، مبحث علم در دو حوزۀ وجود ست. در فل شيا ا معنای دريافتن و رسيدن به حقايق ا
ستی علم پرداخته میشناختی مطرح میو معرفت شناختی به تبيين هويت و چي شود و در حوزۀ شود. در حوزۀ وجود

شتار به تبيمعرفت ست. در اين نو شفيت از واقن ا سخن از مطابقت و کا ستیشناختی  ين حقيقت علم در حوزۀ ه
ستی شناختی از منظر حکمت متعاليه می ست يا ه صرف ا ست؟ ماهيت  صدرا حقيقت علم چي پردازيم  ازنظر مال

 بودن علم ازنظر وی به چه معنا است؟ دارای ماهيت است؟ يا اينکه هستی صرف است؟ فرامقوله
پرداخته است  علم و مباحث مربوط به آن در فلسفۀ  ای متفاوت با ديگران به تحليل حقيقت علمگونهمالصدرا به

صل جداگانه سالمی پيش از مالصدرا جايگاه و ف ستقل در خصوص ا صاص مبحثی م شان با اخت شت، ولی اي ای ندا
 نحو برجسته و مستقل مطرح کرد. را به علم، آن

الصدرا در باب علم و ادراک، بيش بريم که مجموع سخنان مبا مراجعه به آثار متعدد مالصدرا به اين نکته پی می
تنها مکمل يکديگر نيسااتند، بلکه در تعارب با هم طلبد که البته اين نظريات در برخی از موارد نهاز يک نظريه را می

صدرا گاهی همچون جمهور حکما، علم را از مقولۀ کيف و گاهی هم برخالف آن ستند  برای نمونه مال ها، علم را ه
ای داند. برخی از عبارات وی حاکی از آن است که هرچيزی که بهرهق با آن و خارج از مقوله میاز سنو وجود، مساو

ماده از وجود دارد، بهره گاهی و مالک  آن را تجرد از  ای از علم نيز دارد و در برخی موارد، علم را عين  حضااور و آ
سؤال مواجه میگونه اقوال متعاکند. اينداند و ماده را عامل  غيبت معرفی میمی کند که آيا مالصدرا رب، ما را با اين 

به همۀ اين سخنان در زمان واحد اعتقاد داشته است؟ پاسو منفی است. ضمن اينکه نکر اين نکته الزم است که بايد 
عنوان معلم و اسااتاد فلساافه بوده و حکمت متعاليۀ متأخر که بين حکمت متعاليۀ متقدم که نقش مالصاادرا در آن به

پرداز ماهری بوده اساات، تفاوت قا ل شااويم  زيرا هيچ عنوان مؤسااس مکتج جديد و نظريهآن به ش مالصاادرا درنق
کند، بلکه نظرياتی که مورد وفاق جامعۀ علمی معلمی در مقام تعليم و آموزش لزومًا نظريات خاص خود را ارا ه نمی

 دهد. است را در اختيار متعلمان قرار می
ست که وی در آثار خويش بيان میادعای مذکور بر ا شواهدی ا سفار چنين میکندساس  گويد   برای نمونه در ا

شيوه را  سط آن با جمهور حکما همراهی کرده و در انتها نظريۀ خاص خود را بيان کرده و اين  که در آغاز مباحث و اوا
(. در مقدمۀ 1/85، المتعالیة الحکمةداند )صاادرالدين شاايرازی، کردن با مخاطبان خود ضااروری میبرای همراهی

شاره می شواهد نيز به اين نکته ا سفر به کتاب  ضت و  صل مجاهدت، ريا کند که نظريات خاص و دقيق خود که حا
درک صحيح  ام تا طباين غيرمهذبی که ازها و آثار خويش آوردهصورت پراکنده در کتابعالم معانی و اسرار بوده را به

 (. 4، الربوبیة الشواهد)همو، را حيف و ميل نکنند  ها عاجز است، آنآن
مالصدرا در مسئلۀ علم و ادراک نيز همچون مسا ل فلسفی ديگر در ابتدا و در مقام تعليم، علم را از مقولۀ کيف 

که نظريۀ نهايی وی در باب علم، متفاوت از دانسااته و به دفن اشااکاالت وارد بر وجود نهنی پرداخته اساات، درحالی
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تنها خارج از مقولۀ کيف، بلکه اساااسااًا خارج از مقوالت و از ساانو وجود مای پيشااين اساات  ازنظر وی علم نهحک
 است. 

سش باقی می ست جای اين پر سنو وجود ا ست يا مادی؟ چه نوع وجودی اگر علم از  ماند که آيا وجود مجرد ا
ها را در قسمت بعدی پاسو اين پرسش 1است؟ بخشی دارد و رابطۀ آن با فاعل شناسايی يا نفس چگونهويژگی آگاهی

 اين نوشتار که تبيين حقيقت علم از منظر مالصدرا است، دنبال خواهيم کرد. 
 

 پيشينۀ بحث

طور مختصاار به دو نظريۀ مهمی که پيش از مالصاادرا قبل از تبيين نظريۀ مالصاادرا در باب علم، الزم اساات به
 ای داشته باشيم. دربارۀ چيستی علم مطرح بوده است، اشاره

ای است که الف. نظريۀ اضافه: بر اساس اين نظريه، علم صورت حاضر در نهن و مانند آن نيست، بلکه اضافه
شود. بنابراين اگر معلوم، نات عالم باشد بدون اينکه نيازی به حصول صورت در باوجود دو طرف  اضافه حاصل می

ضافه بين عالم و معلوم برقرار می شد، ا صل نهن با صورتی در نهن حا شد ناگزير بايد  شود و اگر معلوم، غيرعالم با
 (. 1/331ای است که زا د بر آن است )فخر رازی، شود که در اين حالت علم همان صورت نهنی نيست، بلکه اضافه

ن باور و معتقدند که وی بر اي برخی فالسفه از نظريۀ اضافه که منسوب به فخر رازی است، استنباط ديگری داشته
بوده است که در هنگام ادراک، چيزی در نهن موجود نشده است و علم عبارت است از اضافه به خارج )سبزواری، 

(  ولی حق اين است که اسناد  انکار وجود نهنی به فخر رازی، 47، الحکمهنهایة   طباطبايی، 2/128، منظومه شرح
ازنظر خلطی اساات که ميان مبحث وجود نهنی و علم شااده اساات  زيرا فخر رازی ماهيت علم را اضااافه به معلوم 

ی، داند )جوادی آملداند ولی در مبحث وجود نهنی، منکر وجود نهنی نبوده و معلوم را به وجود نهنی موجود میمی
 (. 1/352، مختوم رحیق

ضافه به ستقاللی در وجود ندارد  بلکه شود و بهتنهايی محقق نمیدر نقد اين نظريه بايد گفت که ا تعبير ديگر، ا
ضافه بين ما و  ست که در علم خود به نات خود، ا ست و اين درحالی ا سته ا ضايفان واب به دو طرف خويش يعنی مت

ضافهنات ما معنايی ندارد و در واقن  ای بين ما و نات ما به جز اعتبار نخواهد بود  همچنين در مواردی از علوم هيچ ا
ها امور عدمی )نظير ممتنعات( اساات، يک طرف اضااافه که همان موضااوع و متعلق علم ما که متعلق و موضااوع آن

 2ه تحقق داشته باشدالياش اين است که اين اضافه )علم( بدون مضافاست در خارج قابل تحقق نيست  يعنی الزمه
                                                 

شد  مطلج اول اينکه علم، شناسی  علم و بيان هويت و ماهيت آن است. بنابراين بايد بين دو مطلج تفکيک قا ل . شايان نکر است که محور اصلی ما در اين نوشتار، هستی1
 علم(.ای از علم دارد )مصاديق امری وجودی و فرامقولی و از سنو وجود مجرد است )هويت علم( و مطلج دوم اينکه علم، مساوق وجود است و هر موجودی بهره

که معلوم از امور عدمی باشد  چون علم از سنو کند که حتی درصورتییناگفته نماند که فخر رازی به اين مطلج توجه داشته و در ادامۀ نظريۀ خويش به اين نکته تصريح م .2
ضافه بين موجود و معدوم معنا ندارد، پس به ست و ا ضافه ا شته ا صورتی از آن معلوم  معدوم در نزد عالم وجود دا ضافهناچار بايد  سبت و ا شد تا به اين ترتيج ن ای که بين با

 (.1/331دو نيز حاصل شود )فخر رازی،  عالميت و معلوميت برقرار است بين آن
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معنای عدم مطابقت ادراک با واقعيت و نقد ديگر اينکه بر اساس اين نظريه نبايد خطايی در علم رخ دهد  زيرا خطا به
، المتعالیة الحکمهشااويم )صاادرالدين شاايرازی، کرات دچار خطا میخارجی اساات و ما در زندگی روزمرۀ خود به

 . (47، الحکمه نهایة  طباطبايی، 3/290
ها غير از وجود خارجی، وجود طرفدار اين ديدگاه بر اين باورند که ماهيتب. نظريۀ وجود نهنی: فيلسااوفان 

های موجود در نهن، وجود شااود و به اين ماهيتها مترتج نمیديگری نيز در نهن دارند که آثار وجود خارجی بر آن
 (. 47همان، ماهيت اشيا است )شود. بنابراين وجود نهنی همان علم ما به می نهنی گفته

بندد که مشهور ميان فالسفۀ اسالمی اين است که ورای وجود خارجی اشيا، صورتی از آن اشيا در نهن نقش می
کند شود. اين صورت يا وجود نهنی، از ماوراء خودش حکايت میهمان صورت، باعث علم به ماهيات خارجی می

نفسه نه موجودند و اختصاص به ماهيات دارد  چون ماهيات هستند که فی بدون اينکه آثار محکی بر آن مترتج شود
نه معدوم. پس اين وجود، در جايی فرب دارد که محکی  آن يا وجودی در خارج يا وجود تقديری داشااته باشااد. پس 

حيثيت ها اين اساات که فقط در خارج موجود باشااند )مثل نفس وجود عينی( يا اموری که اموری که حيثيت نات آن
 الحکمةها، حيث بطالن و فقدان است )مثل عدم مطلق(، وجود نهنی ندارند )صدرالدين شيرازی، نات مفروب آن

 (. 52، الحکمة نهایة  طباطبايی، 1/306، المتعالیة
گويد: علم و ادراک عبارت اساات از تمثل حقيقت سااينا که مدافن اين نظريه اساات در تعريف علم چنين میابن

شد يا نه )مدَرک در ن شته با شبه دا شکل و  شاراتزد مدر ک  اعم از اينکه مدَرک  (. وی تعاريف 1/308، و تنبیهات ا
دهد  ازجمله اينکه علم و ادراک، حصول صورت مدَرک در نات مدر ک است، البته مشابه ديگری دربارۀ علم ارا ه می

صل می صل میآنچه در نفس حا سوم آن در نفس حا ست، بلکه آثار و ر ، التعلیقاتشود )همو، شود نات مدَرک ني
82 .) 

ضمن اينکه اين شت که  ضوری نمی بايد توجه دا شامل علم ح ست و  شود، تعريف از علم، تعريف جامعی ني
سو شکاالت متعددی را در پی دارد که البته پا سوهايی هم به آنا صدرا اين پا ست که به گفتۀ مال شده ا ها نهها داده 

شکلی را حل نکرده شيرازی، تنها م صدرالدين  ست ) شکالت قبلی افزوده ا شکلی به م ، لمتعالیةا الحکمةاند، بلکه م
3/323 .) 

شااايان نکر اساات که شاابهات وجود نهنی، ناظر به نساابت صااور نهنی با واقن خارجی و معطوف به حقيقت 
شاف و وجه علم ست، درحالیانک ست  بودن علم ا سه ا صور نهنی بنف که بحث از ماهيت و حقيقت علم، بحث از 

يت و ماهيتی دارد؟ آيا از ساانو ماهيات و امور يعنی سااخن از اين اساات که آنچه که در نهن ما وجود دارد چه هو
ست يا فراتر از آن صرفًا يک حيثيت مقولی ا ست يا  ست؟ آيا دارای دو حيثيت ماهيت و وجود ا ستی ا سنو ه ها و از 

سبت دارد؟ ازآنجايی شبهات وجود نهنی که ناظر به ن ست، لذا به  شتار تبيين هويت و ماهيت علم ا که هدف اين نو
سبت آنصور نهنی با  صور و ن شناختی اين  شد، بلکه حيثيت وجود ست پرداخته نخواهد  ها با نفس واقن خارجی ا
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 مدنظر اين مقاله است. 
سانی می صدرا در مبحث وجود نهنی برای همراهی با جمهور حکما، علم را از مقولۀ کيف نف داند  ولی در مال

سفار به سوم ا ستقل به تبيين حقيقت علم میجلد  دهد که ای نوين و جديد دربارۀ علم ارا ه مید و نظريهپردازطور م
پاسخگوی تمام اشکاالت وارد بر وجود نهنی است. در ادامۀ اين نوشتار به تبيين دقيق نظريۀ مالصدرا در خصوص 

 پردازيم. علم می
 

 . حقيقت علم از منظر مالصدرا1
سفی ضوع آن، موجود بما مالک فل ست که مو سئله اين ا شود  يعنی مقيد به قيد بودن يک م شمرده  هو موجود 

ست و يکی از آن شد. اين موجود دارای عوارضی ا ضی نبا ست  بنابراين ها علم، عالم و معلومطبيعی يا ريا بودن آن ا
 (. 3/278، المتعالیة الحکمةشود )صدرالدين شيرازی، بحث از علم از مسا ل فلسفۀ اولی شمرده می

های تنها در مبحث وجود، بلکه ازجمله نخستين تقسيمل فلسفی، مسئلۀ علم را نهبندی مسا مالصدرا در تقسيم
سته و علم و عالم و معلوم را از عوارب ناتی وجود به  ای بر اين مطلج آورد. عبارت مذکور قرينهشمار میوجود دان

 است که علم از عوارب تحليلی وجود و مساوق آن و لذا از سنو وجود است. 
بودن علم، اين سااؤاالت مطرح اساات که اگر علم امر وجودی باشااد آيا در نيل عناوين مقولی وجودیبا فرب 

ديگر آيا علم وجود اساات يا موجود؟ پاسااو عبارتگيرد يا اينکه امری فرامقولی اساات؟ به)جوهر يا عرب( قرار می
تعبير ديگر از علم وجود است و بهطور نيست که ماهيتی باشد که دارای مختصر اين است که علم وجود است و اين

از ساانو ماهيت نيساات که البته در ادامۀ اين نوشااتار به تبيين دقيق اين مطلج و نکر شااواهدی از بيانات مالصاادرا 
 پردازيم. می

صوص علم را مطرح و تک شين در خ سفار، نظر حکمای پي صلی جداگانه در ا صدرا در ف ها را نقد و تک آنمال
سانی عقيدۀ وی، نظرات هريک از فالسفه مبنیکند. بهبررسی می سلبی قلمداد کرده يا کيف نف بر اينکه علم را امری 

کنند، خالی از اشااکال نيسات و را اضااافۀ محی يا حتی کيفيت نات اضااافه لحاظ می عارب بر نفس دانسااته يا آن
ظاهر رسد که همۀ اين اقوال  به میبندی پوشی به اين جمنو چشم ضمن بيان اشکاالت وارد بر هر نظريه با مسامحه

علم عبارت است از وجود »ها، قابل تأويل و ارجاع به اين مطلج است که متناقی به شرط اصالح باطن و درون آن
شد، علم  سه با شی، وجودی لنف سلوب از غوا ست که اگر اين وجود  مجرد م شی ا سلوب از غوا مجرد، وجودی که م

ست و اگر وجودی لغيره  سه ا ست مانند اعرابلنف شد، علم لغيره ا نحو مطلق و اجمالی اين تعريف از علم به«. با
 (. 3/286است )همان، 

ست، بهوی در ادامه چنين می صورت مجرد  امری ني صور گونهگويد که علم، نفس مفهوم  ای که اگر آن مفهوم ت
جود مجرد از ماده و همان طور که شود چنين گمان رود که علم حاصل شده است  بلکه علم عبارت است از نحوۀ و
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نه و حقيقت وجود از طريق صااورت و مثال نهنی نيساات، مگر اينکه همان هويت وجودیمی آن دانيم رساايدن به که
 (. 3/294نحو حضوری معلوم را درک کند )همان، درک شود  يعنی عالم به

شکالی ديگر، بر وجودی سو به ا کيد میصدرا در پا ای از وجود گويد که علم، نحوهين میکند و چنبودن علم تأ
 توان از طريق صورتی ديگر به آن نا ل آمد )همان(. و هستی است که بايد خود  آن به ادراک در آيد و نمی

در تعريف علم پردازد و عنوان معنای علم، به تبيين بيشاتر اين مطلج میوی سارانجام در فصالی جداگانه تحت
سلبی مانمی ضافیگويد: علم، امری  ست 1ند تجرد از ماده يا امری ا ست  بلکه علم، امری وجودی ا و آن هم از  2ني

شوب به عدم و هر اندازه که از ماده و  نوع وجود بالفعل نه بالقوه و البته نه هر وجود بالفعل، بلکه وجود خالص غير م
 (. 3/297)همان،  3تر استبودن نيز شديدتر و قویتر باشد، در علمشوا ج عدم به دور و خالص

پاسو اين سؤال که آيا علم از سنو وجود بالفعل است يا بالقوه نيز مشخص است که علم از سنو وجود بالفعل 
يک از اقسام وجود بالفعل است؟ از سنو ماده، شود اين است که از کداماست. سؤال ديگری که در ادامه مطرح می

س ست؟ در پا صورت نوعيه يا عرب ا سميه،  سؤال بايد گفت که هيچصورت ج ست، و اين  سام مذکور ني کدام از اق
های که وجودبلکه وجود بالفعل خالص است  به اين معنا که وجود مجردی است که مشوب به عدم نيست، درحالی

تعبير ديگر، جسم حقيقتی افتراقی است و علم حقيقتی جمعی است  بنابراين مادی مذکور مشوب به عدم هستند. به
(. اجزای جساام از يکديگر 88، االلهیة المظاهر  همو، 3/298ر از جساام و وجودی مجرد اساات )همان، علم غي

ضن و مکان و حکم جداگانه  سم، و ستی  خود، يگانگی ندارند و هر جز ی از اجزای ج غيبت و جدايی دارند و در ه
که حقيقت آن دوری و جدايی دارند و هيچ جز ی نه برای جزء ديگر حاصل است و نه برای کل حاصل است  چيزی 

ست )همو،  سازگار ني ست  ضور و اجتماع ا ست، با علم که ح ، االلهیة المظاهر  همو، 3/298، المتعالیة الحکمةا
 (. 120  حا ری يزدی، 88

شناسی علم ازنظر مالصدرا مبتنی بر اين سه مطلج است  علم امری عدمی نيست  علم از خالصه اينکه هستی
 از سنو مفهوم يا ماهيت  علم از سنو وجود مجرد است. سنو وجود است نه 

شدن شیء کافی نيست  بلکه کند که صرف وجودبودن، در مدَرک واقنصراحت به اين نکته اشاره میمالصدرا به
به عقيدۀ وی ماده و فعل و انفعاالت مادی،  4شااود.ای ندارد و مجرد باشااد، مدَرک واقن میوجودی که وضاان مقوله

 ای حصول علم و ادراک است. مقدمه بر

                                                 
 توان امری وجودی لحاظ کرد.. البته منظور از اين اضافه، اضافۀ مقولی است و اضافۀ اشراقی را می1
شاره می .2 ستقل د گردد  علم حقيقتی وجودیکند که حقيقت علم به حقيقت وجود بر میو يا در جايی ديگر به اين مطلج ا ست که برای موجود م صل میا شود ر وجود حا

 (.108، الغیب مفاتیح)صدرالدين شيرازی، 
 بودن علم است  يعنی علم همچون وجود مقول به تشکيک است و اين يکی از لوازم مساوقت علم و وجود است.. اين عبارت دال بر تشکيکی3
شی .4 صل الوجود اليکفی فی کون ال شیء مدرکًا و مفعلم مما نکرنا أن أ شینااًل ل ضن بالمعنی الذی هو من المقولة فالوجودالقوی ء بل وجودًا غير نی ء يدرکه و يناله نلک ال و

 (.3/299، لیةالمتعا الحکمة)يعنی مجرد( الذی اليصحبه هذه الشوا ج العدمية هو عبارة عن اإلدراک )صدرالدين شيرازی، 
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عقيدۀ داند؟ پاسو اين است که بهاين سؤال مطرح است که چرا مالصدرا مالک علم و ادراک را تجرد از ماده می
او تنها مانن ادراک، ماده و لواحق آن اساات  زيرا اجزای مادی نساابت به اجزای ديگر، بيگانه و همه از يکديگر پنهان 

اين مانن )ماده( وجود نداشته باشد و موجودات از ماده و لواحق آن مجرد باشند، حضور،  هستند و بنابراين هرجا که
شتر خواهد شهود، علم و ادراک تحقق می ضور و علم وادراک نيز بي شد، ح شتر با يابد و هرچه ميزان تجرد از ماده بي

ترين برای مدر ک خواهد داشت. پايينتر باشد، حضور و ظهور بيشتری ءبود. صورت علمی هر اندازه که از ماده بری
ست که همراه با ماده و عوارب مادی می سه ا سو صور مح ضور مربوط به  صور مرتبۀ ظهور و ح شد و پس از آن  با

متخيله، حضور بيشتری دارد و باالترين درجۀ تجرد و حضور، مربوط به معقوالت است. ماده همچون پرده و حجابی 
 (. 101، المشاعرشود کشف و حضور هم بيشتر خواهد بود )صدرالدين شيرازی، است که هرچه بيشتر کنار زده 

داند  ولی با توان گفت که علم و وجود، مساوق يکديگرند. ايشان علم را مجرد میبه آنچه که بيان شد میباتوجه
وجود شد. بر اساس باور توان قا ل به مساوقت علم و کند، میاستناد به اين بيان که علم را امری تشکيکی قلمداد می

توان مدعی شد که هرجا هستی محقق است، به اين اصل که وجود، اصيل و حقيقت  وجود، واحد و بسيط است، می
ست، می سج با همان مرتبه تحقق دارد و چون علم ازجمله کماالت وجودی ا ستی نيز متنا توان به جمين کماالت ه

 اين اساس، ديدگاه مالصدرا را مساوقت علم و وجود دانست. عموميت علم در جمين موجودات حکم کرد و بر 
 

 . جمع مادیت و علم در نظر مالصدرا2
ن اين مطلج اسات که وجود در هر شايئی، عين علم و قدرت و سااير صافات  برخی از عبارات ديگر صادرا مبين

(. 11، الربوبیة الشواهد مند است )همو،حسج مرتبۀ خويش از اين صفات کمالی بهرهکمالی است و هر موجودی به
سش باقی می شان از يکجای اين پر شرط علم را وجودی خالص و مجرد از ماده می ماند که چگونه اي داند و طرف 

رسد که مالصدرا در عبارتی از اسفار به تبيين اين از سوی ديگر انعان دارد که هر نوع وجودی، علم است؟ به نظر می
 پردازد. مطلج می

کند که و بالفاصله به اين نکته اشاره می 1ای از وجود استگويد که علم، قسم و نحوهسفار چنين میايشان در ا
ست  به اين به بيان دقيق ستند، ولی در برخی موارد، وجود اعم از علم ا ساوق هم ه شيئی واحد و م تر علم و وجود، 

اجسااام مادی(، در اين صااورت از قوای معنا که اگر وجودی ضااعيف و با نقص و کاسااتی همراه شااد )مانند وجود 
شااود. دليل آن اين اساات که اجسااام مادی، وجود جمعی ماند و متعلق علم واقن نمیادراکی محجوب و غايج می

ست و باتوجه شیندارند و هر جز ی از جزء ديگر غايج ا ضور  شیبه اينکه ح ضور آن در ء در نزد  ء ديگر، فرع بر ح
سام که در  ست  اج ستند و لذا نزد خودش ا ضر ني ضور ندارند، به طريق اولٰی در نزد قوای ادراکی هم حا نزد خود ح

                                                 
 يعنی وجود، نوری مجرد از ماده..   1



                                      113                                                                هیدر حکمت متعال یعلم حصول بودنِیفرامقول نییتب، دیگرانو  پیش بین

شود  بنابراين وجود اعم از علم ها اطالق میکه عنوان وجود بر آنشود، درحالیها بار نمیعنوان علم يا معلوم بر آن
 (. 6/150، المتعالیة الحکمةاست )همو، 

سمی صدرا در ابتدا علم را ق کند  در ادامه با بيانی از وجود، يعنی وجود نوری مجرد از ماده لحاظ می اگرچه مال
شود، ديگر نام علم و معلوم بر کند که علم و وجود يکی هستند، جز اينکه وقتی وجود ضعيف میتر تصريح میدقيق

سلشود  چنانچه بر هيوال نام عالم اطالق نمیآن اطالق نمی سبزواری، شود، نه اينکه حقيقت علم از آن  شود ) ج 
 (. 6/150، المتعالیة الحکمة علی تعلیقه

شااايان نکر اساات که مساااوقت علم و وجود از محکمات حکمت متعاليه اساات و اگر در سااخنان مالصاادرا 
شااود که در شااود بايد به همين محکم ارجاع داده شااود. بنابراين اگر در مواردی چنين گفته میمتشااابهاتی ديده می

ها بسيار ضعيف است، شهود و حضور م و آگاهی راه ندارد  مقصود اين است که چون وجود آنموجودات مادی عل
ضعيف بوده و علم کامل و قوی ندارند  يعنی تا اندازه ست که نمیای علم در آننيز در آنجا  ضعيف ا توان نام علم ها 

صاًل در آن شاهده میبر آن نهاد، نه اينکه علم ا سنت م شواهدی در کتاب و  شود که حاکی از اين ها راه ندارد  زيرا 
ْن اَل َتْف  ه  َوَلک  َحْمد   ب 

حه ب  سااَ اِل يه ْيءِّ ش  ْن شااَ ْن م  ش  گاه و مدر ک اساات )َو ْم(، اساات که سااراساار عالم هسااتی آ يَحهه ب 
وَن َتسااْ َقهه

 (. 18تا  6/1، اربعه اسفار متعالیة حکمت شرح)جوادی آملی، 
توان گفت که موجودات مادی ازنظر حرکت قطعی و سيالنی خويش وجود جمعی ندارند از منظری ديگر نيز می

و انسااجام باعث ها وجود جمعی دارند و همين وحدت لحاظ حرکت توسااطی، اجزاء آناند، ولی بهو ازهم گساايخته
ها خواهد بود و بر اين اساااس هر موجودی اعم از مادی و ها اساات و باعث حضااور و شااهود و علم اينحضااور آن

 (. 6/150، المتعالیة الحکمة علی تعلیقهمجرد، عالم و علم خواهد بود )طباطبايی، 
ست و در هر  شارحان وی، علم نيز مانند وجود، باالتر از همۀ مقوالت ا صدرا و  ساس مجموع عبارات مال بر ا

 موجودی اعم از مادی يا مجرد، لنفسه يا لغيره عين همان وجود است. 
 

 بودن علم. تبيين فرامقولی3

ستی سا ل مهم در بحث ه ست  يکی از م سی علم، ارتباط علم با وجود نهنی ا اينکه آيا علم همان وجود شنا
ست آن سانی ا ايين مینهنی و از مقولۀ کيف نف شن صورت نهنی طور که م گويند يا اينکه امری فرامقولی و متمايز از 

 است؟
سير متعددی دارد که به نظر مینظريۀ فرامقولی سنو وجودبودن علم تفا سه گروه بودن و از  سير در  سد اين تفا ر

 شود: می تقسيم
 تمایز میان علم و وجود ذهنی. 1. 3

بر اساس اين نظريه، ميان علم که امری نفسی و وجود  نهنی که امری قياسی است، تفاوت وجود دارد و تفکيک 
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اين دو مبحث از يکديگر از مظاهر اعتالی حکمت متعاليه اساات  زيرا وجود نهنی غير از علم اساات که وجودی 
 (. 18 /1، مختوم رحیقآملی، خارجی است ولی موطن آن نفس است )جوادی 

بيشتر حکما معتقدند که علم ماهيتی است که دارای وجود است و آن ماهيت بنا بر نظر برخی، از مقولۀ اضافه و 
ست. اين اختالف سانی ا شهور، از مقولۀ کيف نف ست  ها مبتنی بر قبول ماهوینظربنا بر نظر م بودن حقيقت علم ا

ست. بر ست   زيرا ماهيت مثار کثرت ا ست که دارای وجود ا مبنای نظر مالصدرا در حکمت متعاليه، علم ماهيتی ني
(. ابتکار صاادرا اين اساات که علم را امری 1/175شااود )همان، بلکه وجودی اساات که از آن مفهوم علم انتزاع می

اند و اين تنزه به دداند، بلکه با اثبات مسااوقت علم و هساتی، آن را منزه از ماهيت مصاطلح میماهوی و مقولی نمی
شود ماهيت نيست، بلکه مفهوم است  مفهومی که از نحوۀ وجود آن انتزاع اين معنا است که آنچه از علم فهميده می

 (. 1/95شود )همان، می
در نفس عالم، نوری وجود دارد که بنا بر نظر جمهور حکما ماهيت علم و بنا بر نظر صااادرا، مفهوم علم از آن 

کند  بنابراين در موارد چون اين نور حقيقت نات اضافه است متعلق خود را در حوزۀ نفس روشن می شود وانتزاع می
 حصول علم سه امر محقق است: 

 الف. واقعيتی که در نفس تحقق پيدا کرده )وجود علم(  
 شود )به نام مفهوم علم(  ب. مفهوم يا ماهيتی که از آن واقعيت وجودی نفس انتزاع می

شود )همان، شود  مثاًل ماهيت درخت وقتی که علم به آن حاصل میمعلوم که در پرتو  علم ظاهر میج. ماهيت 
1/97 .) 

بودن  صااورت نهنی و معلوم بر معلوم بالذاتشااايان نکر اساات که اگر اين تمايز لحاظ شااود، گفتار حکما مبنی
صدرايی آنچه که علم ناميده میتری پيدا میبودن  حقايق خارجی معنای دقيقبالعرب ساس حکمت  شود کند و بر ا

شود  وجود علم است نه صورت نهنی. بر اين اساس وجود علم، علم و معلوم بالذات است و و عالم با آن متحد می
 (. 99تا  1/98صورت نهنی، معلوم بالعرب و واقعيت خارجی به دو واسطه معلوم بالعرب است )همان، 

برانگيز اين است که وجود نهنی، سايه و ظل  وجود خارجی نيست، بلکه سايه و ظل  وجود علم است ۀ تأملنکت
 (. 1/24که در نفس انسان، کيف نفسانی يا از مقولۀ ديگر يا حقيقتًا خارج از مقوله است )همان، 

اضاال قوشااچی دربارۀ وجود هايی که برخی از متکلمان و فالساافۀ پيشااين همچون فعقيدۀ جوادی آملی تالشبه
اساات. مرحوم  اند، در تفکرات مالصاادرا در اين باب تأثير فراوانی داشااتهنهنی و اشااکاالت مربوط به آن انجام داده

کند نه يک چيز  يکی از قوشااچی نيز بر اين عقيده اساات که در هنگام علم به امری دو چيز در نهن تحقق پيدا می
صل در نهن يا هماآن ست. بهها ماهيت حا ست و ديگری موجود خارجی قا م به نهن يا همان علم ا تعبير ن معلوم ا

ديگر، علم غير از معلوم است  علم و معلوم هر دو در نهن تحقق دارند، ولی با اين تفاوت که علم قا م به نهن است 
ر نهن اساات و که معلوم، حاصاال دشااود، درحالیو مانند يک صاافت در نهن وجود دارد که نفس با آن متحد می
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 1شود. همچون مظروف در نهن وجود دارد و نفس به آن متصف نمی
 لحاظ ماهوی، معلوم بالذات است. لحاظ وجودی، علم و به. صورت ذهنی به2. 3

ست و وجود فی ست در حکمت متعاليه، علم همان وجود غيرمادی ا صلی ني سی يا ف سه يک طبيعت کلی جن نف
شدن اعراب به افراد منقسم شود  بلکه هويت واسطۀ ضميمهبه انواع گوناگون يا بهشدن فصول واسطۀ ضميمهکه به

 گيرد. ای قرار نمیشخصی بسيط است که تحت هيچ معنای کلی ناتی
نيست، ولی ازنظر اينکه  -جوهر يا عرب-مطابق ديدگاه مالصدرا علم بما هو علم مندرج در هيچ مقولۀ ماهوی 

شود و معنای اين سخن اعتبار تقسيم معلوم، تقسيم میبه -چون اتحاد وجود و ماهيتهم-علم با معلوم متحد است 
)صدرالدين شيرازی،  2شود، از اين بيان استنباط می«علم به جوهر، جوهر است و علم به عرب، عرب»فالسفه که 

 (. 322، الحکمة نهایة  طباطبايی، 3/382، المتعالیة الحکمة
آورد که علم و معلوم ی شاارح منظومه در تفسااير سااخن قوشااچی اين عبارت را میحکيم ساابزواری نيز در پاورق

بالذات، اگرچه از وجهی باهم متحدند  از جهت ديگر با هم متغايرند همچون تغاير وجود و ماهيت  يعنی صااورت 
 (. 2/130، منظومه شرح)سبزواری،  3نهنی ازنظر وجود، علم است و ازنظر ماهيت، معلوم بالذات است

ست  آنچه که از ع ضی بيرون ا سنو ماهيات و مقوالت جوهری و عر ست که از  لم، امری وجودی و فرامقولی ا
شود برای علم نيز حاصل است. در مباحث وجود وحدت و کثرت و ساير احکام وجود برای حقيقت وجود گفته می

ه با جوهر، جوهر و با عرب، عرب شود که وجود امری نومراتج است و ناتًا نه جوهر است و نه عرب، بلکگفته می
اساات. همين حکم دربارۀ حقيقت علم که از حوزۀ ماهيات بيرون اساات و در قلمرو  حقيقت وجود قرار دارد، جاری 

 (. 120يزدی،   حا ری9/349است )مطهری، 
گفته شود که علم گونه گفت که علم را از مقولۀ کيف دانستن منافی با اين نيست که در جای ديگر شايد بتوان اين

چون باالخره هرچه باشااد، وجود  امکانی »ازنظر وجود و ظهور برای نفس، اضااافۀ اشااراقی و از ساانو وجود اساات  
ای که هساات، به حد و ماهيت حقيقی آن آميخته اساات و مانعی ندارد چيزی که اساات و وجود  امکانی در هر مرتبه

 (. 148)همان،  4«ماهيتش کيف است، وجودش نور و اضافۀ اشراقی باشد
لحاظ ماهوی، لحاظ وجودی، علم و بهدر اين ديدگاه سعی در تبيين اين مطلج است که يک حقيقت داريم که به

ست، ولی  صورت گرفته ا صورت نهنی  ست  يعنی در عين اينکه تمايزی ميان علم و معلوم يا همان  معلوم بالذات ا
                                                 

 (.1/320، مختوم رحیقآملی، . زيرا شرط اتصاف قيام است نه حلول )جوادی1
ست که علم يک2 سان چنين ني سان در واقن محتوای همان علم را بيان می . مثاًل در علم به ان شد، ان سان چيز ديگری با ست چيز و ان و آن دو درحقيقت کند و با آن علم متحد ا

شکيل می ست و بهيک واقعيت يگانه را ت شاف و نور ا ست و بهدهند  واقعيتی که عين انک شيروانی، نمايد و ارا ه میلحاظ آنچه میلحاظ وجودی، علم ا ست ) سان ا دهد ان
3/172.) 
 شود.ر ادامه به آن اشاره میدهد که دبودن علم ارا ه میای از وجودی. شايان نکر است که حکيم سبزواری تفسير ويژه3
سخن نيز تأمل4 سبزواری در باب فرامقولی. اين  ست که مبانی آن از نظريۀ حکيم  شاره خواهد بودن و وجودیبرانگيز ا شتار به آن ا ست که در ادامۀ نو شأت گرفته ا بودن  علم ن

 شد.
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ست، درحال کيد مییاين تمايز، تمايز و انفکاکی حقيقی ني سد که نظر میشود. بهکه در نظريۀ قبلی به اين تمايز تأ ر
 کنندۀ آن است. کننده و تبيينکند که تکميلاين ديدگاه زمينه را برای ديدگاه سومی آماده می

 . علم، اضافۀ اشراقی و امری وجودی است. 3. 3
ها برای نفسااه اين صااور  نهنی و وجود آنفیازنظر حکيم ساابزواری، علم از مقولۀ کيف نيساات  زيرا بين وجود 

تعبير ديگر، وجود و ظهور به 1ها برای نفس است.ها همان وجود و ظهور آننفسه آننفس، تمايزی نيست و وجود فی
ور برای نفس، زا د  بر وجود نفس نيساات به ای که کيف برای آن محسااوب شااوند  يعنی در صااورتی اين گونهاين صااه

سوب  ست و ظهور اين شوند که ظهور آنمیصور، کيف مح شد و چون چنين ني ها بر نفس، زا د بر وجود نفس با
 (. 65، غرر الفرائد شرح)سبزواری،  شوندصور برای نفس، همان وجود نفس است کيف نفسانی محسوب نمی

اولٰی، هيچ که هيچ جوهر حقيقی در نفس نيست، مگر جوهر به حمل گويد که همچنانايشان در ادامه چنين می
کيف حقيقی هم در نفس نيساات  زيرا وجودی جز وجود نفس نداريم و اين در حالی اساات که کيف از محموالت 

 (. 65است )همان،  2بالضميمه
ها همان وجود نفس اساات و برانگيز اين اساات که حکيم ساابزواری ميان اين صااور نهنی که وجود آننکتۀ تأمل

ضميمه که وجود فی سه لغيره دارند  يعنی وجود آنکيف يا محمول بال ضميمه و زا د بر نف ضوع،  ها برای نفس يا مو
 نفسه خودشان است، تفاوت قا ل است. وجود فی

اگر علم، ظهور و وجودی برای نفس محسوب شود، اين سؤال مطرح است که نسبت وجود علم با نفس، مقولی 
ست يا نه؟ صورت مقولی 3ا ست نه کيف و اين نظريهدر  ضافه ا ست که همه از آن اجتناب بودن، ماهيت علم ا ای ا

ست و  ست. نور همان وجود ا شد، علم از مقولۀ وجود و نور ا شراقی از جانج نفس با ضافۀ ا سبت ا دارند. اگر اين ن
 مراتج وجود، مخصوصًا وجود صوری مجرد همان نور است )همان(. 

گويد که ظهور صور در نزد نفس )لدی النفس( به اين معنا است ی در توضيح اين مطلج چنين میزاده آملحسن
ضميمه و امر زا د ديگری  صور،  ست و برای ظهور  صور، همان موجوديت و تحقق نفس ا که موجوديت و تحقق آن 

اين نسبت يا مقولی يا اشراقی  ها با نفس است کهها برای نفس )للنفس(، نسبت آندر کار نيست  اما مراد از ظهور آن
                                                 

ها برای نفس( ها( و ديگری وجود بالعرب )يعنی ظهور آننفسااه آنوجود بالذات )يعنی وجود فی ها. صااور علميه در نفس دو نحوۀ وجود ندارند  به اين معنا که يکی ازآن1
را کيف بالذات دانسااته و صااور علميه را کيف بالعرب بدانيم، ما  و آن باشااد وآن ماهيت را علم لحاظ کنيمای که اين وجود بالعرب ماهيتی به نام کيف داشااته گونهباشااد  به

 (.293، غرر الفرائد شرح بر تعلیقهزاده آملی، يابيم که غير از ظهور صور علميه برای نفس، امر زا د ديگری موجود نيست )حسندر خويش می طور وجدانیبه
 شود.ای دارد که عارب بر وجود موضوع مینفسه. يعنی وجود فی2
ستقل و دو وجود جداگان3 ضافی، دو موجود م ضافة مقولی دو طرف مفهوم ا سر است. اما . در ا سته به وجود پدر و پ ت که تحقق آن واب ضافی ابون ستند  مانند مفهوم ا ه از هم ه

ای از دستاوردهای عارفان مسلمان است، دو طرف اضافه و دو موجود مستقل و جدای از هم نيستند، بلکه تنها يک سمت اضافه گونهاضافة اشراقی که ميراث فالسفة اشراق و به
سويی، طرف قرار گرفته است و سوی اين رابطه در عين بیای بين علت و معلول وجود دارد  درحقيقت يککند. در اضافة اشراقی اگرچه رابطۀ دوسويهمی طرف ديگر را ايجاد

شراقی موجود میبه ضافۀ ا ضافبه شود.محی ا ضاف و ديگری م ستقل نداريم  يکی م شراقی دو چيز م ضافۀ ا ستعبير ديگر در ا شان اليه که امر  سبت ميان ومی به نام رابطه و ن
ضاف ضه و ايجاد خود، م ست که با افا ضاف ا شد، بلکه م ضافاليه را میتحقق پيدا کرده با سته میآفريند و وجود آن م ست. از اينجا دان شود که اليه چيزی جز همان ايجاد ني

 اضافه، نه مقولۀ کيف و نه ديگر مقوالت.يک از مقوالت نيست نه مقولۀ اضافۀ اشراقی از سنو وجود است و داخل در هيچ
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ست. سبتی  1ا صور علميه که هرکدام وجود خاص خود را دارند ن ست که ميان نفس و  سبت مقولی اين ا منظور از ن
صل می شراق نفس حا صور از ا ست که اين  شراقی اين ا سبت ا ست و منظور از ن شراقی ا سبت ا شوند. بنابراين در ن

، يک چيز و صور علميه، چيز ديگری باشند که بين اين دو نسبتی برقرار برخالف نسبت مقولی چنين نيست که نفس
شراق آن، چيز  ست که به جز نفس و ا ست. حقيقت اين ا صورت علميه عين نفس ا ست که  شد، بلکه به اين معنا ا با

مقولی  شود. خالصه اينکه اگر نسبتديگری حاصل نيست ولی از اين اشراق و اضافه، ماهيات صور علميه انتزاع می
شراقی را در نظر بگيريم علم از مقولۀ وجود  سبت ا ست و اگر ن ست و کيف ني ضافه ا را در نظر بگيريم علم از مقولۀ ا

 (. 295تا  294، غرر الفرائد شرح علی تعلیقهزاده آملی، است و سخن حق، مورد دوم است )حسن
دارد و علت ايجاد صااور علميه اساات،  نظر ايشااان، نفس با منشاائات خويش اضااافۀ اشااراقيه و معيت قيوميهبه

سی آن سی ندارند و وجود نف شئات وی وجود نف ست و بهها عين وجود رابطی آنبنابراين من تر، وجود تعبير دقيقها ا
ها عين وجود نفس است. اضافۀ نفس با منشئاتش اضافۀ مقولی نيست، بلکه همان وجود نفس است با اشراقات آن

علم، وجود است  چون با حقيقت نفس ناطقه که وجود »اند  نتيجه اينکه: و که صور علميهوجودی او و اشعۀ نوری ا
عينی خارجی دارد يکی شااد و هر دو با هم يک نحو وجود تجردی دارند که همان نحوۀ تجرد اعيان خارجی طبيعی 

سبت به آن سم علمی که نفس ن ست در ماورای طبيعت اعنی عالم نفس ناطقه، خواه آن ق ست و ها ا ظهر ا صدر و مه م
ها َمظهر اسات و چون علم حقيقت وجود اسات، اند که نفس نسابت به آنخواه آن قسام علمی که از کليات مرساله

 (. 159، معقول به عاقل اتحاد دروس)همو، « خارج از مقوله است
عقيدۀ وی اين سااخن که علم از مقولۀ کيف  آورد. بهبودن علم میحکيم ساابزواری تشاابيه جالبی برای فرامقوله

صی  ست که در مقولۀ خا ست واال علم امری وجودی ا شبيه ا ستند فقط برای ت صور علميه، کيف ه ست يا اينکه  ا
صر نمی ست. همان طور که شود. بهمنح ستی ا سط در جهان ه سانی همچون وجود منب عقيدۀ وی علم در عالم ان

حال بر ماهيات جوهری و عرضاای انبساااط و سااريان نيساات، ولی بااين فيی منبسااط در نات خود جوهر و عرب
يابد و با جوهريت جوهر، جوهر اساات و با عرضاايت عرب، عرب اساات  همچنين علم که وجود منبسااط بر می

شراق  شد و نيز ماهياتی که ا ست که جوهر يا عرب با ست و برتر از آن ا شراق نفس ا ست، فيی و ا ماهيات نهنی ا
ستند  بلکه عنوان معلوم برآنها نفس برآن ساط يافته، کيف ني سبزواری،  2شودها اطالق میانب ، غرر الفرائد شرح)

  .(2/145، منظومه شرح  همو، 65
 

                                                 
ها و از حيث معلوليت و نسبت آن« لدی النفس»ها برای نفس از تعبير . شايان نکر است که اين صور هم معلول نفس هستند و هم معلوم نفس. از حيث معلوميت و ظهور آن1

 استفاده شده است.« للنفس»برای نفس از تعبير 
سط الجوهر و العرب و مفالحق أن کون العلم ک. »2 شبيه. فکما أن فيی الله المقدس أعنی الوجود المنب سبيل الت صور المعلومة بالذات کيفيات أنما هو علی  ن نلک يفًا أو ال

تعينات فکذلک ششااراق النفس انبسااط علی جمين ماهيات الجواهر و ارعراب و کذا فيضااه ارقدس الذی يظهر به بوحدته کل التعينات فی المرتبة الواحدية الهو کيف و الال
 «ومات.المنبسط علی کل الماهيات المعلومة لها ليس بجوهر و العرب فليس کيفا و هو علم و الالماهيات المنبسط عليها ششراقها کيفيات، و هی معل
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 ها. نقد و بررسی دیدگاه4

کيد در ديدگاه و نگرش اول، شااکاف و فاصااله ای ميان علم و وجود نهنی برقرار اساات و بر تمايز ميان اين دو تأ
لحاظ لحاظ اعتبار و حيثيت نيساات، بلکه بهجوادی آملی معتقد اساات که تغاير ميان علم و وجود نهنی بهشااود. می

اساات  ازجمله  تعدد وجود اساات. ايشااان از تعابير مختلفی برای تبيين تمايز ميان علم و وجود نهنی اسااتفاده کرده
 رحیق)جوادی آملی، « فاوت وجود داردميان علم که امری نفساای و وجود نهنی که امری قياساای اساات، ت»اينکه 

که وجود نهنی، وجود ظلی ( يا اينکه علم، وجودی خارجی اساات که موطن آن نفس اساات  درحالی1/18، مختوم
اساات نه خارجی. البته غرب از آنکه علم موجود خارجی اساات اين نيساات که قا م به نفس اساات و قا م به نفس، 

ست  بلکه به اين معنا  ست  موجود خارجی ا ست ولی جايگاه آن نفس ا شأ اثر ا ست که علم موجود خارجی و من ا
 (. 1/41)همان،  1نظير قدرت که موجود خارجی است ولی جايگاه آن نفس قادر است

بر معلوم همان طور که اشاره شد ايشان با تمايز وجودی ميان علم و صورت نهنی معتقدند که گفتار حکما مبنی
کند و بر اساااس حکمت صاادرايی وجود علم، علم و معلوم تری پيدا میمعنای دقيقبودن صااورت نهنی، بالذات

تا  1/98بالذات است و صورت نهنی، معلوم بالعرب و واقعيت خارجی به دو واسطه، معلوم بالعرب است )همان، 
99 .) 

ست، بلکه در مرتبۀ وجود  شیء در مرتبۀ علم ني ست که ماهيت  سی  اين نظريه اين ا سا شکال ا نهنی )که ظلن ا
تعبير ديگر ماهيت معلوم، علم و معلوم بالذات نيست  بلکه اين ماهيت معلوم که در مرتبۀ نهن علم است( است. به

آمده و صورت نهنی شده است، معلوم بالعرب است. اگر ايشان چنين نظری داشته باشند که البته از عباراتشان نيز 
ستنباط می صورت با ايچنين ا سی روبهشود، در اين  سا شکال ا ست؟ اگر ن ا ست که باالخره معلوم بالذات چي رو ا

معلوم بالذات غير از ماهيت شیء يا صورت نهنی است، پس در اين حالت علم به ماهيت شیء تعلق نگرفته است 
ست و و ما از ماهيت شیء بی ست، پس ماهيت شیء معلوم بالذات ا خبريم و اگر علم به ماهيت شیء تعلق گرفته ا

شد  درحالیبا ست و درعينيد در مرتبۀ علم با شان معتقدند که علم معلوم بالذات ا ست و که اي شیء ني حال ماهيت 
شااود که علم به چه ماهيت، معلوم بالعرب اساات. اگر علم و ماهيت معلوم، دو امر هسااتند، اين سااؤال مطرح می

شود گفت که به ماهيت شیء علم دارم يا می چيزی تعلق گرفته است؟ اگر علم به ماهيت شیء تعلق گرفته است، آيا
نه؟ اگر پاسو منفی است، اين سؤال همچنان به قوت خود باقی است که باالخره علم به چه چيزی تعلق گرفته است 

شود به ماهيت شیء علم شود که چگونه میو اگر پاسو مثبت است و به ماهيت شیء، علم دارم اين ابهام ايجاد می
ی ماهيت شیء معلوم بالذات نباشد و معلوم بالعرب باشد. اشکال اساسی اين نظريه اين است که داشته باشيم، ول

                                                 
ساات و بهتر اساات که از مبانی فلساافی صاادرايی برای اثبات بودن علم در حد اشاااره اساات و از تبيين کافی برخوردار نيبر خارجیرسااد که داليل ايشااان مبنیبه نظر می  .1

 بودن علم استفاده کرد، چنانچه حکيم سبزواری از اين طريق استفاده کرده است.وجودی
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کيد دارد که  1ماهيت معلومه يا صااورت نهنی، معلوم بالعرب اساات نه معلوم بالذات. جوادی آملی به اين نکته تأ
همچون عدل و تقوا و... به وجود نهنی، ظل وجود علم است نه ظل وجود خارجی. علم مانند ديگر صفات نفسانی 

سنو نور  ست که چون علم از  سانی در اين ا صفات نف ست، ولی تفاوت آن با ديگر  وجود خارجی در نفس موجود ا
کند و بنابراين وجود نهنی در اثر علم ايجاد اساات و ظاهر به نات و مظهر غير اساات، متعلق خود را نيز روشاان می

نفس را منفعل دانسااته و لذا وجود علم )نی ظل( را برای نفس پديدار (. فالساافۀ پيشااين، 1/42شااود )همان، می
که حکمت متعاليه کند  درحالیدانستند و معتقد بودند که نفس، وجود علم را از عالم خارج دريافت میخارجی می

ه وجود بر آن است که مشاهدۀ خارجی علت اعدادی است تا نفس، علم )نی ظل( را ايجاد کند و درنتيجه ظل آن، ک
ست پديد آيد. لذا اقتدار نفس بر ايجاد علم در مقدمۀ وجود نهنی در غالج کتاب ست نهنی ا صدرا آمده ا های مال

 (. 1/43)همان، 
شااارحان حکمت متعاليه برای تبيين اينکه وجود نهنی ظل وجود علم اساات نه وجود خارجی، به اين عبارت 

)صدرالدين « وم فی الذهن صورٌه ال هويه و الوجود الظلی المتأصلانن الحاصل من المعل»کنند که صدرا استناد می
 (. 1/311، المتعالیة الحکمةشيرازی، 

يک از آثار خود شااايان نکراساات که اگرچه مالصاادرا از وجود نهنی به وجود ظلی تعبير کرده اساات  در هيچ
ست، بلکه باتوجه ست که وجود نهنی ظل علم ا صريح نکرده ا شويم که منظور وی به عبارات قبل و بعد متوجه میت

ظل وجود خارجی اساات نه ظل علم. عالوه بر اينکه اگر ماهيت يا وجود نهنی، ظل علم باشااد، همان اشااکاالت 
 مذکور را در پی خواهد داشت. 

شراقی میتوجهبا ضافۀ ا ی را ظل نفس بدانيم تری از ظل ارا ه داد و ماهيت يا وجود نهنتوان تبيين دقيقبه نظريۀ ا
نه ظل علم، چنانچه حکيم سبزواری نيز در نظريۀ اضافۀ اشراقی قا ل به چنين نظری است و معتقد است که صورت 

تعبير ديگر اگر بگوييم که صااورت تعبيری رقيقۀ نفس اساات. بهنهنی، فعل نفس و اضااافۀ اشااراقی، نفس اساات و به
شود که خود علم چيست و نسبت آن ين صورت اين سؤال مطرح مینهنی ظل علم و اضافۀ اشراقی علم است، در ا

شود  يعنی الزمۀ اين سخن آن است که ماهيت، با نفس چيست؟ و در اين صورت باز هم اشکال پيشين مطرح می
 معلوم بالعرب باشد و در مرتبۀ علم نباشد. 

سبزواری و جوادی آملی به کار صه اينکه تعبير ظل که در نظريۀ حکيم  سير متفاوتی دارد و بهتر می خال رود تفا

                                                 
سبت اين ماهيت که بهسؤال ديگری که مطرح می  .1 ست که ن شان اگر علم برای شود اين ا ست؟ مطابق بيانات اي سبتی ا ست، با خود علم چه ن صورت نهنی ا شان  تعبير اي

شد با اين ابهام مواجه می شد  صورت نهنی يا ماهيت، علت با ست که ظل يک امر وجودی، يک امر ماهوی با صل و نی ظل و علت، وجود شويم که چگونه ممکن ا يعنی ا
آيد ها نباشد. اگر هم فرب شود که ماهيت يا صورت نهنی، علت علمی است که در صقن نفس است اين ابهام پيش میباشد و ظل و معلول، ماهيت باشد و سنخيتی ميان آن

 ظريه در نحوۀ ارتباط ميان علم و صورت نهنی است که تبيين روشنی ندارد.که چگونه ماهيتی که معلوم بالعرب است علت برای معلوم بالذات باشد. اشکال ديگر اين ن
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 1است که برای جلوگيری از ابهام، وجود نهنی را ظل نفس بدانيم نه ظل علم. 
ست،  مطلج ديگر اينکه ازنظر جوادی آملی تمايز ميان علم و وجود نهنی که از مظاهر اعتالی حکمت متعاليه ا

نمونه در نظريۀ اتحاد عاقل و ا حل کرده است  برای مسا ل و مشکالت فلسفی همچون نظريۀ اتحاد عاقل و معقول ر
طور کامل تعبير ايشان صورت علمی بهشود، وجود علم است نه صورت علمی و بهمعقول آنچه که با عاقل متحد می

 (. 100و  1/42، مختوم رحیقآملی،  ها فاصله دارد )جوادیاز حريم اتحاد عالم و معلوم فرسنگ
شاره کرده اگرچه اتحاد وجود علم ست که جوادی آملی به آن ا سوی  با عالم و معلوم عبارت دقيقی ا ست  از  ا

صورت علمی به سنگديگر اين عبارت که  صله دارد، درخور تأمل و طور کامل از حريم اتحاد عالم و معلوم فر ها فا
چه نسبتی با نفس  بررسی است. در صورت قبول ادعای مذکور اين سؤال مطرح است که بر اين اساس صورت نهنی
 دارد؟ آيا صورت نهنی عارب بر نفس و بيرون از حقيقت نفس است يا اينکه با آن متحد است؟ 

بر اساااس مبانی صاادرايی، صااورت علمی عارب بر نفس نخواهد بود و حتی اگر بنا بر فرب عارب بر نفس 
ست و بنابراين نمی شئونات جوهر ا صدرايی عرب از  ستگاه  شد، در د را بيرون از جوهر فرب کرد  به اين  توان آنبا

ست و بگوييم اين يک ستقل از جوهر دان صورت علمی را منحاز و م ست، معنا که  ست و جوهر چيز ديگری ا چيز ا
بنابراين صورت علمی متحد با نفس و عين نفس است. اگرچه قطعًا منظور ايشان هم اين نبوده است که صور علمی 

ست، بلکه بايد  صورت علمی و علم در نکر اين مطلج که عارب بر نفس ا شان بر تمايز ميان  کيد اي در »گفت که تأ
، «طور کامل از حريم اتحاد بيرون استاتحاد عالم و معلوم، اين علم است که با عالم متحد است و صورت علمی به

توان گفت میممکن اساات باعث ايجاد ابهامات و اشااکاالتی در نهن مخاطج شااود. سااؤال ديگر اين اساات که آيا 
شود؟ پاسو منفی است  زيرا اگر مورد تعقل واقن نشود، صورت علمی که متحد با نفس است، مورد تعقل واقن نمی

شود صورت علمی واسطه در دهيم. آيا میرا واسطۀ علم قرار میکنيم و آن پس ما چگونه از طريق آن علم حاصل می
شت شد ولی خودش هيچ هويت علمی ندا صور علمی مورد تعقل واقن میثبوت علم با شد؟ بنابراين  شوند و بهه با

 حکم اتحاد عاقل و معقول با نفس متحدند. 
شاود که کارگشاای بساياری از مساا ل در اين ديدگاه به نکات دقيقی بر تمايز ميان علم و وجود نهنی اشااره می

ست، ولی بااين سفی ا شکاف آنفل ست که مخاطج ارتباط ميان علم و قدر حال در برخی موارد اين تمايز و  عميق ا
رسد اگر اين تمايز با نظريۀ يابد. تبيين دقيق اين تمايز کار دشواری است که به نظر میسختی در میوجود نهنی را به

                                                 
وجود اشکاالت وارد بر اينکه به ديدگاه جوادی آملی نزديک است ولی بااين توان استنباط ديگری داشت که ضمننظر نگارنده از نظريۀ حکيم سبزواری و شارحان وی میبه .1

استنباط، علم همان اضافۀ اشراقی است و معلومات يا صور علمی حاصل اين اشراق يا همان علم هستند و در عين اينکه متمايز از اين اضافه آن نظريه بر آن وارد نيست. در اين 
الصااه اينکه علم همان ها از يکديگر نيساات، بلکه صااور علمی، معلول و متقوم به علم يا همان اشااراق نفس هسااتند  خمعنای انفکاک کامل آناند ولی اين تمايز بهو اشااراق

حال تمايز لی درعينصورت نهنی نيست، بلکه صورت نهنی حاصل علم و معلول آن است. بر اين اساس ضمن اينکه، صور علمی ظل علم هستند )شباهت با ديدگاه اول(، و
ست )تفاوت ست، بلکه تمايزی اعتباری ا صورت علمی، تمايز و تعدد وجودی و حقيقی ني شکاالت وارد بر ديدگاه اول بر اين نظريه  و تعدد ميان علم و  با ديدگاه اول( و لذا ا

 وارد نيست.
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ضافۀ اشراقی شود، به ديدگاه جامنا سوم( تبيين و تحليل  ست يافت که تری میتر و پذيرفتنیبودن علم )ديدگاه  توان د
بودن و از ساانو وجودبودن علم تبيين مبانی صاادرايی سااازگارتر خواهد بود و بر اساااس آن ضاامن آنکه فرامقولیبا 

 شود. شود، بسياری از مسا ل فلسفی هم حل میمی
حسج اعتبار است. در واقن گيرد تفکيک بهمطابق ديدگاه دوم، تفکيکی که ميان علم و صورت نهنی صورت می

به چيز بيشااتر نداريم يک بهکه  نام علم و  نام معلوم يا صااورت نهنی برآن اطالق لحاظ وجودی،  لحاظ ماهوی، 
ستند، در عالم نهن نيز يک شود. همان طور که در خارج يکمی شتر نداريم و وجود و ماهيت با هم متحد ه چيز بي

شتر نداريم که به ست و بهحقيقت بي ست  بهدهد، معلولحاظ آنچه ارا ه میلحاظ وجودی، علم ا صورت نهنی ا م يا 
لحاظ متعلق علم، معلوم يا صااورت لحاظ وجودش برای نفس، علم اساات و بهتعبير ديگر يک حقيقت داريم که به

 نهنی است. 
تر بايد ميان دو مطلج تفکيک قا ل شااد: يکی ماهيت علم و ديگری به مطالج مذکور در بررساای دقيقباتوجه

شااناختی به علم بنگريم، علم از لحاظ هسااتیتر بهعبارت دقيقنظر بگيريم و به ماهيت معلوم. اگر ماهيت علم را در
نمايی به علم بنگريم، در ديگر از حيث واقنعبارتساانو وجود اساات  ولی اگر ماهيت معلوم را در نظر بگيريم و به

صورت به ست و علم بدليل اتحاد علم با معلوم گفته میاين  ست. شود که علم به جوهر، جوهر ا ه عرب، عرب ا
شااناختی البته بايد توجه داشاات که در اين نوشااتار بررساای و تحقيق پيرامون ماهيت علم يعنی توجه به حيث هسااتی

 شود. علم، نه ماهيت معلوم بيان می
سيم میبه سيم معلوم تق ست و علم به تعبير ديگر از اين بيان که علم با تق شود و بنابراين علم به جوهر، جوهر ا

توان داشت: يکی اينکه ماهيت و مقولۀ علم مطابق با مقوله و ماهيت معلوم عرب است، دوگونه برداشت می عرب،
اساات  يعنی علم ماهيتی دارد که همان ماهيت معلوم اساات که اگر اين معنا در نظر گرفته شااود، همان نظريهی دوانی 

شت  ديگر اين شکاالت خاص خودش را در پی خواهد دا ست خواهد بود که ا که علم به حمل اولٰی از مقولۀ معلوم ا
شاود اين گشاايد  زيرا آنچه که درنهايت اثبات می)يعنی حيثيت مرآتی علم( که اين ساخن نيز گرهی از مسائله نمی

شاين  سئله را که خود علم به حمل  صل م ست و ا ست يا به حمل اولٰی عرب ا ست که علم به حمل اولٰی جوهر ا ا
 دهد. ت را پاسو نمیداخل در کدام مقوله اس

صورت  صدرا پيرامون حقيقت علم  ست که جمن ميان دو نظريۀ متقدم و متأخر مال سعی بر آن ا در اين ديدگاه 
کيد میشود، به وجودیبودن علم نفی نمیپذيرد  يعنی ضمن اينکه نظريۀ کيف نفسانی شود، بودن حقيقت علم نيز تأ
بودن و از سنو وجودبودن اين ديدگاه اين است که به تبيين دقيق فرامقولیولی همان طور که اشاره شد اشکال وارد بر 

کيد میعلم نپرداخته است و فقط به وجودی  شود. بودن علم اشاره و تأ
شود که وی صور علمی را کيف نفسانی به نظر نگارنده اگرچه از ظاهر برخی عبارات مالصدرا چنين استنباط می
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سانیتر بداند  در نگاه دقيقمی شان ميان کيف نف ست.ايد انعان کرد که اي ساير کيفيات تمايز قا ل ا به 1بودن علم با 
ها دارد  گويا اينکه دو نحوه وجود دارد ولی ها تمايزی با وجود لغيره آننفسه آنعقيدۀ وی، در ساير کيفيات وجود فی

سفار در بيان برهان ا ست. مالصدرا در ا کند صراحت اعالم میتحاد عاقل به معقول بهدر مقولۀ علم چنين تمايزی ني
ها ارتباط حال و محل، مثل سااياهی که عالم و معلوم دو وجود مغاير و دو هويت مغاير از يکديگر ندارند و ارتباط آن

شيرازی،  صدرالدين  ست ) ست، ني سياهی ا سمی که محل  (. نتيجه اينکه اگر قا ل به 3/314، المتعالیة الحکمةو ج
ها باشيم، در اين صورت علم امری وجودی و فرامقولی است که حاصل اشراق ميان علم و ساير کيف چنين تمايزی

ساير اعراب و کيف صوص  سخن در خ ست و اين  ست.نفس ا صادق ني سنبه 2ها  صور علميه در تعبير ح زاده آملی 
ها و ديگری وجود نفساااه آنفیها وجود بالذات يعنی وجود نفس دو نحوۀ وجود ندارند  به اين معنا که يکی از آن

ای که اين وجود بالعرب، ماهيتی به نام کيف داشااته باشااد و آن گونهها برای نفس باشااد، بهبالعرب يعنی ظهور آن
طور وجدانی در را کيف بالذات دانسااته و صااور علميه را کيف بالعرب بدانيم، ما به و آن ماهيت را علم لحاظ کنيم

 بر تعلیقهزاده آملی، ز ظهور صااور علميه برای نفس امر زا د ديگری موجود نيساات )حساانيابيم که غير اخويش می
 (. 293، غرر الفرائد شرح

ها از جامعيت بيشتری شود که ديدگاه سوم در مقايسه با ساير ديدگاهگانه چنين استنباط میبا بررسی نظريات سه
ست و تنها به نکر فرامقولی ست، بلکه بهبودن علم اکتفا برخوردار ا شده ا سی و تحليل اين مطلج ن طور دقيق به برر

 پرداخته است که علم امری وجودی و فرامقولی است. 
ای است ساز است. اضافۀ اشراقی اضافهدر فلسفۀ صدرايی، علم اضافۀ اشراقی و بنابراين امری وجودی و طرف

اليه چيزی جز همان ايجاد نيست  و وجود آن مضافآفريند اليه را میکه در آن مضاف با افاضه و ايجاد خود، مضاف
 يک از مقوالت نيست. شود که اضافۀ اشراقی از سنو وجود است و داخل در هيچاز اينجا دانسته می

بودن علم با مبانی داند، اين تبيين از فرامقولیبه اينکه مالصااادرا صااور علمی را از منشاائات نفس میباتوجه
عنی اگر علم از سنو هستی و نوعی اضافهی اشراقی باشد ناچار بايد قا ل به خالقيت نفس مالصدرا سازگارتر است  ي

که بين صااورت نهنی و نفس مدر ک، نوعی عليت و معلوليت برقرار باشااد و حضااور آن برای نفس، صااورتیشااد به
  3حضور اشراقی و قيام آن به نفس قيام صدوری باشد. 

ها را در عالم مثال از حسی و خيالی، وجودات مثالی هستند که نفس، آن ازنظر مالصدرا صور علمی  جز ی، اعم
                                                 

ست  يعنی باتوجهتر، ميان کيفتر و دقيقتعبير عام. و به1 ساير کيفيات و اعراب تمايز قا ل ا سانی با  صدرايی، وجود فیالقویبه نظريۀ کلهای نف سه بودن نفس در حکمت  نف
 ها ندارد.و قدرت و اراده و...، تمايزی با وجود لغيره آن های نفسانی همچون علمکيف

کند و معتقد است که علم )يا همان صورت معلوم بالذات( را از سنو کيف دانستن، بر سبيل تشبيه است همان طور که قباًل اشاره شد، حکيم سبزواری به اين تمايز اشاره می  2
 (.65، الفرائد غرر شرح)سبزواری، 

ء اليکون شال بعالقة ناتية بينهما و ليست العالقة الذاتية شال العلية و المعلولية و لکن نسبة الصورة المدرکة ء لشیء هو وجوده للمدرک و وجود شیأن شدراک الشی قد علمت. »3
سبة الحلول و االنطباع کما علمت نلک فی مباحث الوجود الذهنی سبة المجعول شلی الجاعل الن صار و غيرهما. و فی شلی الذات العالمة ن شيرازی،« مباحث اإلب صدرالدين  ( 

 (.8/351، المتعالیة الحکمة
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يابد و ها دست میکند و صور علمی  کلی همان عقول کلی است که نفس به وجود خارجی آناصغر خويش انشا می
ها س َمظهر آننحو قيام صادوری نيساتند، بلکه نفتر از نفس دارند، قا م به نفس بهکه اين عقول، وجود قویازآنجايی

 (. 1/285، المتعالیة الحکمة بر تعلیقهاست )عالمه طباطبا ی، 
صدرا به ست که اگرچه مال صل خالقيت نفس صراحت بيان میشايان نکر ا سی و خيالی حا صور ح کند که 

 1است. شود که آشکارا اعالم کند که صور علميهی کلی از منشئات نفساست، ولی عباراتی از بيان مالصدرا يافت نمی

سه حالت  صور کلی  سبت به درک  صور عقلی معتقدند که نفس ن صوص  شارحان حکمت متعاليه در خ برخی از 
شاهده می صور عقليه را از دور م صورت که در مرتبۀ اول،  سپس با آندارد، به اين  شود و در مرتبۀ ها متحد میکند و 

 (. 353، معقول به عاقل اداتح دروسزاده آملی، )حسن 2شودنهايی، خالق صور عقليه می
سی و خيالی و هم در ادراکات  شراقی را هم در ادراکات ح ضافۀ ا صدرا تعبير ا ست که مال نکر اين نکته الزم ا

برد، ولی نحوۀ کاربرد آن در ادراکات حسی و خيالی متفاوت از ادراکات عقلی است. اضافۀ اشراقی عقلی به کار می
شااود  زيرا نفس در اين ها توجيه میبر مبنای رابطۀ علی و معلولی ميان آن نفس با مدَرکات حساای و خيالی خويش

نوع ادراکات، فاعل و مصاادر اساات و اين مدَرکات، حاصاال خالقيت نفس هسااتند و چون اين ادراکات برای نفس 
 . توان علم حضوری و درنتيجه اضافۀ اشراقيۀ نفس به مدرکات حسی و خيالی خود را پذيرفتحضور دارند، می

اما رابطۀ نفس با مدرکات عقلی خود از نوع رابطۀ علی و معلولی نيسااات  يعنی کليات عقلی، اشاارف از اين 
شود )کديور، نحو ديگری تبيين میهستند که معلول نفس واقن شوند، بنابراين اضافۀ اشراقی در اين نوع از ادراکات به

صدرا در ادراکات عقلی نيز رابطۀ نفس با مدرکا44 شراقی می(. مال ضافۀ ا گويد داند و چنين میت عقلی را از نوع ا
شااود )صاادرالدين که ادراک عقلی با تحقق اضااافۀ اشااراقی ميان نفس و نوات عقلی واقن در عالم ابداع حاصاال می

ضوری مدر ک به مدَرک 1/288، المتعالیة الحکمةشيرازی،  شراقی در اين جمله دال بر پذيرش علم ح ضافۀ ا ( تعبير ا
ض ضوری در و ح صاديق علم ح ست که يکی از م ضوری به اين گونه ا ست. توجيه اين علم ح ور معلوم برای عالم ا

شته  شئ با يکديگر اتحاد وجودی دا شد  به اين معنا که اگر دو  شئ رابطۀ اتحادی برقرار با ست که ميان دو  هنگامی ا
اهد بود. حکيم سبزواری نيز در تعليقۀ خود ها از نوع حضوری خوباشند، برای يکديگر حضور داشته و علم ميان آن

کند که مراد از اتحاد نفس با مدرکات عقليه، اضافۀ اشراقی و علم حضوری صراحت به اين نکته اشاره میبر اسفار به
ست.  شهودی ا ضوری از  3و  صه اينکه نفس با ارتقا به عالم عقول و اتحاد با حقايق مجرد در آن عالم، با علم ح خال

                                                 
ندفن کثير من المشکالت المتعلقة بإدراکها . قد مر فيما سبق أن النفس اإلنسانية بالقياس شلی مدرکاتها الحسية و الخيالية أشبه بالفاعل المخترع منها بالقابل بل المتصف و به ا1

الوجود فهی بمجرد شضافة شهودية انکشافية و نسبة نورية حضورية يحصل لها لية و اآلن نقول أما حالها بالقياس شلی الصور العقلية لألنواع الجوهرية المتأصلة فیلألمور االنفعا
 (.113، الغیب مفاتیحشلی نوات نورية عقلية و صور مفارقة واقعة فی عالم اإلبداع موجودة صقن اإللهية )صدرالدين شيرازی، 

گويد که حقايقی ديگر چنين میسازد که نسبت اين صور با نفس، اضافۀ اشراقی است. ايشان در جايی کند و صور عقلی را میسازی می. يعنی در حالت سوم، نفس صورت2
ستند به َمظهربودن نفس شای نفس و حقايقی که مافوق نفس ه ستند به ان ستکمال، وجودی ظهر آناند  يعنی نفس در ابتدا مَ که مادون نفس ه شتداد و ا صورت ا ست و در  ها ا

 (.160، معقول به عاقل اتحاد دروسآملی، زادۀ مافوق َمظهربودن است و صاحبان قوۀ قدسيه چنين هستند )حسن
ودی. الَن العلم الحضوری له موردان، االتحاد و العلية. لکن اما المدرکات الکلية، ادراکها باالتحاد و هذا االتحاد هو مراده من االضافة االشراقية و العلم الحضوری و الشه» .3



  124                                           104 یاپیپ ۀ، شمار1، شماره دوم، سال پنجاه و جستارهایی در فلسفه و کالم هینشر 

شراقی ميان نفس و آنمدرکات  ست نوعی رابطۀ ا صورت ا شايان ها برقرار میعقلی خود آگاهی يافته و در اين  شود. 
ضافۀ اشراقيه در ادراکات عقلی به ست که کاربرد ا ضور مدرک در نزد نکر ا صرفًا دال بر ح صطلح آن نبوده و  معنای م

شرا ضافۀ ا ست و معنای حقيقی ا ضوری نفس به مدرک ا ست در اين مدرک و علم ح شراق و فاعليت ا قيه که دال بر ا
 (. 45تا  44)کديور،  1رودمورد به کار نمی

ست که يکی از لوازم فرامقولی ست که شايان نکر ا ستيم علم، وجود مجردی ا ست که وقتی دان بودن علم اين ا
گانۀ ادراک، چيزی جز شهود مرتبۀ وجودی آن فوق مرتبۀ ماديات است، درک اين نکته آسان خواهد بود که مراتج سه

ساس در هر مرتبه از ادراک به ست. بر اين ا سان ني ضور وجود مجرد در نزد ان ضور نفس در آن مرتبه و و ح سبج ح
يابد. مالصدرا افزون بر اينکه به علم حضوری نفس به مدرکات حسی و اتحاد با حقايق آن، علم حضوری تحقق می

( اين علم حضااوری را دربارهی مدرکات عقلی پذيرفته 308و  1/301، المتعالیة الحکمةکند، )همو، خيالی اشاااره می
 (. 1/412، المتعالیة الحکمةاست )صدرالدين شيرازی، 

 
 گيرينتيجه

حال نظريۀ مالصدرا در باب حقيقت علم و تبيين درک حقيقت علم در حکمت متعاليه، پيچيده و دشوار و درعين
يابيم که مجموع سخنان ايشان در ژرف است. با مراجعه به آثار متعدد مالصدرا در می بودن آن بسيار دقيق وفرامقولی

با جمهور حکما، علم را از مقولۀ کيف باب علم و ادراک، بيش از يک نظريه را می طلبد  زيرا وی در ابتدا همگام 
را امری وجودی و فرامقولی آن  تری از حقيقت علم ارا ه ونهد و تبيين دقيقداند و سااپس گام فراتر مینفساااانی می

کند که علم و عالم و دادن بخش مستقلی در خصوص علم، به اين نکته اشاره میکند. صدرا با اختصاصمعرفی می
نه که ازنظر وی، علم از عوارب تحليلی معلوم از عوارب ناتی وجود بوده و اين خود قري لج اسااات  ای بر اين مط

 وجود است. وجود و مساوق آن و لذا از سنو 
در حکمت صدرايی، علم امری وجودی و از نوع وجود بالفعل خالص و غيرمشوب به عدم است که هر اندازه از 

های متعددی از تر اساات. شااارحان حکمت متعاليه تفساايربودن نيز قویماده و شااوا ج عدم به دور باشااد، در علم
شتری برخوردار بوده به اين دليل  اند که در اين ميان نظريۀبودن علم ارا ه دادهفرامقولی سبزواری از جامعيت بي حکيم 

سنده نکردهکه فقط به نکر فرامقولی سنو وجودبودن علم ب سی و تبيين دقيق اين مطلج  بودن و از  ست، بلکه به برر ا
ری وجودی بودن علم به اين معنا است که علم از نوع اضافۀ اشراقی و اممهم پرداخته است. بر اين اساس، فرامقولی

                                                 
 (.1/288، المتعالیة الحکمة علی تعلیقه )سبزواری،« العلية غير مناسبه... فبقی االتحاد

توان اين دريافت را از شااود و بر اساااس ظرف وجودی خودش، دريافتی از آن نوات عقلی دارد که میگونه تبيين کرد که نفس با نوات عقلی متحد میتوان اينيا اينکه می .1
سوب کرد  به د و آن حقيقت عقلی به تمام معنا در نزد نفس شوبرقرار می تر در اثر ارتباط و اتحاد نفس با آن حقيقت عقلی، تفاعلی ميان نفس و اوتعبير دقيقاشراقات نفس مح

ضر نمی ن پيدا میشود، بلکه بهحا ن که در وعاء نفس اندازۀ ظرف نفس تعين ست و آن تعين ن، فاعل ا سبت با آن تعين ست، نفس ن کند و از آن حيث که نفس در اين تفاعل دخيل ا
 اتفاق افتاده، معلول نفس و از اشراقات آن است.
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شند. به شته با ست که وجودی زا د بر وجود نفس دا ستند و چنين ني شراق نفس ه صل ا صور نهنی، حا ست   تعبير ا
ديگر به جز نفس و اشراق آن، چيز ديگری نيست و صور علمی که حاصل اشراق نفس هستند، در عين اينکه متمايز 

ستند  ولی اين تمايز به شراق ه ضافه و ا صور علمی متقوم فکاک کامل آنمعنای اناز اين ا ست، بلکه  ها از يکديگر ني
داند، اين تبيين از به اينکه مالصدرا صور علمی را از منشآت و اشراقات نفس میبه همان اشراق نفس هستند. باتوجه

ناچار  بودن علم با مبانی مالصدرا سازگارتر است  يعنی اگر علم از سنو هستی و نوعی اضافۀ اشراقی باشدفرامقولی
که بين صااورت نهنی و نفس مدر ک، نوعی عليت و معلوليت برقرار و  صااورتیبايد قا ل به خالقيت نفس شااد، به

 حضور آن برای نفس، حضور اشراقی و قيام آن به نفس، قيام صدوری باشد. 
ستنباط می صدرا چنين ا ست که اگرچه از ظاهر برخی عبارات مال صور علمی شايان نکر ا را کيف شود که وی 

های تر، ميان کيفتر و دقيقتعبير عامبودن علم )و بهتر، ايشااان ميان کيف نفسااانیداند، اما در نگاه دقيقنفسااانی می
ست. به ساير کيفيات تمايز قا ل ا سانی( با  ساير کيفيات، وجود فینف سه آنعقيدۀ وی در  ها تمايزی با وجود لغيره نف

ست  يعنی باتوجه ها دارد  گويا اينکه دو نحوۀآن صدرايی، وجود دارند، ولی در مقولۀ علم چنين تمايزی ني به مبانی 
تعبير ديگر نفس ناطقه با منشاائات خود اضااافۀ ها برای عالم اساات. بهنفسااه صااور علمی، همان وجود آنوجود فی

شئات وی وجود نف ست. پس من صور علمی ا شای  شراقيه و معيت قيوميه دارد و علت ايجاد و ان سی ندارند و وجود ا
ها عين وجود نفس اساات. بر اين اساااس، علم تر وجود آنتعبير دقيقها اساات و بهها عين وجود رابطی آننفساای آن

 امری وجودی و فرامقولی است که حاصل اشراق نفس است. 
 

 منابع
 .1375البالغة، ، قم: نشر 1شرح خواجه طوسی و رازی، چ ،اشارات و تنبیهاتعبدالله، بنسينا، حسينابن

 ق. 1414تحقيق و مقدمۀ عبدالرحمن بدوی، قم: مکتج االعالم االسالمی، به ،التعلیقاتااااااااااااااااااااااااااا، 
 .1375، قم: اسرا، 1، چمختوم رحیقجوادی آملی، عبدالله، 
 .1372، قم: الزهرا، 1، چ6، جاربعه اسفار متعالیة حکمت شرحاااااااااااااااااااااا، 
 .1347، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1چ ،نظری عقل هایکاوشحا ری يزدی، مهدی، 

اهتمام مهدی محقق و توشاايهيکو ايزوتساو، به ،تعلیقه بر شرررح غرر الفرائد یا شرررح منظومه حکمتزاده آملی، حساان، حساان
 .1369تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 

 .1375، قم: قيام، 1چ ،عاقل به معقول دروس اتحادااااااااااااااااااااااا، 
 ق. 1410، بيروت: دار احياء التراث العربی، 4چ ،تعلیقه علی الحکمة المتعالیة فی االسفار االربعةمهدی، بنسبزواری، هادی

تهران: اهتمام مهدی محقق و توشيهيکو ايزوتسو، به ،شرح غرر الفرائد یا شرح منظومه حکمتاااااااااااااااااااااااااا، 
 .1369انتشارات دانشگاه تهران، 



  126                                           104 یاپیپ ۀ، شمار1، شماره دوم، سال پنجاه و جستارهایی در فلسفه و کالم هینشر 

، 2زاده آملی  تقديم و تحقيق مسعود طالبی، جتعليق حسن حسنبهمنظومه )غررالفرائد(،  شرحاااااااااااااااااااااااااا، 
 ق. 1416، قم: ناب، 1چ

 .1376، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسالمی، 4چ ،ترجمه و شرح نهایة الحکمةشيروانی، علی، 
 ق. 1410، بيروت: دار احياء التراث العربی، 4چ ،الحکمة المتعالیة فی االسفار االربعةابراهيم، رالدين شيرازی، محمدبنصد

 .1382، تهران: انتشارات بنياد حکمت اسالمی صدرا، 1، چالربوبیة الشواهد ،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ق. 1420، لبنان: مؤسسة التاريو العربی، 1مقدمۀ هانری کربن، چ ،المشاعر، ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1387، قم: بوستان کتاب، 3تحقيق آشتيانی، چ، بهااللهیة المظاهرااااااااااااااااااااااااااااااااااااا، 
جا: ، بی1مقدمه محمد خواجوی، چتعليق مالعلی نوری  تصحيح و به ،الغیب مفاتیحااااااااااااااااااااااااااااااااااااا، 
 .1363موسسۀ مطالعات و تحقيقات فرهنگی، 

 ق. 1410، بيروت: دار احياء التراث العربی، 4چ ،تعلیقه علی الحکمة المتعالیة فی االسفار االربعةطباطبايی، محمدحسين، 
 ق. 1417، قم: مؤسسۀ نشر اسالمی، 14چ ،الحکمة نهایةااااااااااااااااااااااااا، 

 ق. 1411جا: مکتبۀ بيدار، ، بی2چ ،المشرقیة المباحثعمر، فخر رازی، محمدبن
سعيده فخار نوغانی،  سن و  شاهدۀ عقلی در معرفت»کديور، مح سی مالصدرام صلنامۀ، «شنا شۀ ف شيراز،  ،دینی اندی شگاه  دان

 .50تا  31، صص 1387، 28، ش8دورۀ 
 .1378، تهران: صدرا، 4چ آثار، مجموعۀ ،مرتضی ،مطهری

 


