واکاوی نظریة معرفتی سهروردی و پاسخ به اشکاالت
رضا قاسمیان مزار

*

چکیده
از نظر شیخ اشراق علم انسان به موجودات مادی ،علم نفت به بـدن و قـوای آن ،و علـم بـه همـه
مبصرات حضوری است؛ معنای علم حضوری نزد سهروردی این است که انسـان اگـر بخواهـد بـه
هرچیزی علم پیدا کند حضوراً آن را مییابد و در ادراک نیازی به وساطت صور نیست بلکه صـرف
اضافه اشراقی کفایت میکند.
گرچه او تصریح میکند که حضوری بودن معرفت بصری به جهان مادی و علم حضوری نفـت بـه
بدن و قوای بدنی خود در سایه شهود باطنی نفت و استعانت از برهان عقلی اسـت ،امـا ایـن نظریـه
درظاهر با برخی عبارات و مبانی وی همخوانی ندارد؛ ازاینرو با اشکاالتی مانند :حاصل نشـدن اثـر
مـدرك؛ انحصـار حضـور در مجـردات و
علم حضوری در نفت؛ سیحرۀ وجودی نداشتن مدرك بـر َ
تصریح به حصولی بودن برخی از علوم ،مواجه است.
در این مقاله کوشیده ایم با استناد به مبانی شیخ اشراق و اثبات موارد زیر به اشکاالت پاسخ دهیم:
 .۱اثر ،اعم از صورت ذهنی است .۱ ،مراد از شـرط سـیحرۀ مـدرک در ادراک ،خصـو علیـت
نیست .۰ ،سبب ادراک مادی ،وجود مادی نیست ،بلکه خاصیت مظهریت جوهر مدرک است کـه
سبب حضور ماده میشود .۰ ،نفت میتواند از علم حضوری خود صورتگیری و آن را بـه علـم
حصولی تبدیل کند.
کلیدواژهها :علم حضوری ،علم حصولی ،سهروردی ،اضافۀ اشراقی.
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مقدمه
حقیقت علم با همۀ شفافیتش ،از غامضترین مسائل فلسفۀ اسـالمی و حتـی فلسـفۀ
غرب است .بحث معرفت از دیربـاز و در دورههـای مختلـف ،کـانون توجـه حکیمـان
اسالمی بوده و تضارب آرا در آن مشهود است .شاید علت ایـن اختالفنظرهـا عمـق و
دقت حقایقی نظیر علم باشد که مفهومشان بدیهی و بلکه در زمـرۀ شـناخته شـده تـرین
اشیاست؛ ولی حقیقتشان در نهایت پنهانی است.
اندیشمندان اسالمی دربارۀ (چگونگی) معرفت به جهان خارج ،دو نظریـه داشـتهاند.
گروهی مانند ابنسینا ،مالصدرا و  ...علم به جهان خارج مادی را حصولی و ازراه مفاهیم
و صــورتها میدانســتند (ابنسااینئ ۵۳۱ :۵۷۳۵ ،و ۰۱ :۵۱۶۱؛ صاادرالمتللهین۵۵۷-۵۵۲ :۵۷۰۶ ،و  )۷۵۰ :۵۷۳۵و
گروهی دیگر مانند شیخاشراق و اصحابش این علـم را حضـوری و بینیـاز از وسـاطت
مفاهیم میدانستند (ساهروریی۱۳۱/۵ :۵۷۳۷ ،؛ شاهرووری۷۱۱ :۵۷۳۲ ،؛ یشاتیی .)۲۱۷ :۵۷۳۲ ،بدونتردیـد
کسانی که علم را حصولی میدانستند ،معتقد بودند علم حضوری اشکالهایی دارد یـا آن
را مبتنی بر مبانی نادرستی میدانستند؛ ازاینرو ،از تبیـین آن سـر بازمیزدنـد و آن را بـا
صورتهای ذهنی تبیین میکردند.
شیخاشراق که مؤست مکتبی جدید و از بزرگترین فیلسوفان مسلمان بـود ،دربـارۀ
چگونگی تعلق علم به عالم ماده ،به دیدگاه جدیدی معتقد شـد کـه تـا آن روز در منـابع
مدون فلسفی سابقه نداشت .دیدگاه وی درست مقابل نظریۀ معـروف فلسـفه در زمـان
خود و پیش از او بود؛ نظریهای که درواقع ادعانامـهای بـود علیـه آنچـه بزرگـان فلسـفۀ
متداول ،مانند ارسحو ،فارابی و ابنسینا پذیرفته بودند؛ یعنی علم حصولی .فیلسوفان مشـا
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از زمان ارسحو معتقد بودند که ماده مانع ادراک مستقیم نفـت اسـت و قـوۀ ادراک بشـر
(نفت) نمیتواند بدون واسحه بر آن احاطۀ علمی داشته باشد (ابنسینئ)۷۱۳ :۵۱۶۱ ،؛ ازایـنرو،
علم به آن جز با صورت ذهنی حاکی از آن میسر نیست .شـیخ در کتـاب مشـهور خـود،

ادراک را اینگونه تعریف میکند« :ادراک عبارت از این است که حقیقت شیء مادی نزد
قوۀ مدرک حاضر شود» (ابنساینئ،)۷۶۳ /۲ :۵۷۳۱ ،منظور از حقیقت در اینجـا همـان ماهیـت و
صورت شیء اسـت کـه حـاکی از آن اسـت .ایـن نظریـه را نـهتنها فیلسـوفان پـیش از
سهروردی پذیرفته بودند ،بلکه پت از وی نیز بیشتر حکما از آن پیروی میکردند (طوسای،

۳۱ :۵۷۳۷؛ بخئرایی.)۲۰۶ :۵۷۱۷ ،
حتی مالصدرا که جنبههای شهودی فلسفهاش بیش از مشا بـود ،در بسـیاری از آثـار
فلسفی خود آن را پذیرفته است (صدرالمتللهین ۱۶۱ :۵۷۰۷ ،و بیتائ )۵۷۷-۵۷۲ :و دیدگاه سـهروردی
را نقد میکند (صادرالمتللهین .) ۳۱/ ۳ :۵۷۳۷ ،البته ناگفته نماند که نظریۀ علم حصولی مالصـدرا
دربارۀ ادراک مادیات با دیدگاه فیلسوفان مشا تفاوتهایی دارد.
فقط عدۀ معدودی از حکما مانند شهرزوری (شاهرووری ،)۷۳۱-۷۳۳ :۵۷۳۲ ،خواجهطوسـی
(فقط در علم خداوند به غیر) (طوسی ،)۷۶۱ /۷ :۵۷۳۱ ،مالرجـبعلی تبریـزی (مشاتیئظی/۵ :۵۷۳۳ ،

 )۲۳۳-۵۳۲و مالهــادی ســبزواری (در برخــی عبارتهــا) (ساابوواری ۵۳۱ /۳ :۵۷۳۷ ،و  )۵۳۷از
مسئله
نظریۀ شیخاشراق با برخی از مبانی و سخنانش بهظاهر همخوانی ندارد .برخی مبـانی
سهروردی مقتضی آن است که نتوان علم به همۀ موجودات مادی را حضـوری دانسـت،
بلکه باید علم به برخی مادیات را حصولی دانست.
ما در این پژوهش با روشی توصیفی -تحلیلی ،ابتدا اشکاالتی را بررسی میکنیم کـه
ممکن است به نظریۀ شیخ مقتول وارد باشد .سپت براساس مبانی و سخنان وی به آنهـا
پاسخ خواهیم داد.
نویسنده معتقد است که گرچه ابتـدا بـهنظر میرسـد باتوجهبـه مبـانی سـهروردی،
اشکاالتی به این نظریۀ معرفتی وارد است؛ درواقع ،میتوان ضمن دفاع از آن نظریـه ،بـه
اشکاالت پاسخ داد و نظریه را اثبات کرد.
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سهروردی و علم حضوری به مادیات
سهروردی را باید مبدع اصحالح علم اشراقی حضوری دانست .او بود که در برخـی
آثار خود مانند تلویحات ،المشارع و المحارحات و حکمهاالشراق این مسئله را مفصلتر
محرح کرد و دربارۀ گسترۀ آن نیز نظر داد .او معتقـد اسـت علـم بـه موجـودات مجـرد،
بدونشک حضوری است و در چنین علمی ،صورتی علمی واسحه نشده .او هنگامیکـه
از علم حقتعالی به خود یا علم نفـت بـه خـود و نیـز قـوای مجـرد خـویش یـا ادراک
صورتهای خیالی سخن میگوید ،از حضوری بودن این علم سخن میگوید کـه گویـا
هی نزاعی دراینباره وجود ندارد و بدیهی است؛ اما وقتی دربارۀ علم نفت بـه مادیـات
بهطورمحلق یا علم نفت بـه قـوای جسـمانی ،ماننـد غاذیـه ،جاذبـه ،خیـال و  ...سـخن
میگوید ،محتاطتر است و تالش میکند مدعایش را برهانی کنـد .وی حضـوری بـودن
علم به مادیات را مدیون مکاشفهای میداند که وقتی فکرش دربارۀ علم بهشدت مشطول
بوده و در حقیقت آن راه به جایی نمیبرده ،برایش حاصل شده و معلم اول (ارسـحو) را
شهود کرده است.
علم حضوری که شیخ مقتول بر آن تأکید میکند ،بهاینمعناست که انسان به هرچیزی
بخواهد علم پیدا کند ،آن را حضوری مییابد و نیازی به وسـاطت صـور نیسـت ،بلکـه
اضافۀ اشراقی کفایت میکند.
اضافۀ اشراقی در ابصار ،عبارت است از اشراق حضوری نفت از دریچـۀ چشـم کـه
درواقع این اشراق بهمعنای پرتوافکنی آن بـر حقـایق مـادی و خـارجی در سـایۀ قـوت
تجردی و اقتدار نورانی اوست؛ ازاینرو ،اشراق حضوری نفت ،همان ارتباط بیواسـحه
و شهودی نفت با حقایق خارجی است که دیگر صورت منحبع هدایتگر همچون معلـوم
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و متعلق ادراك در چشم وجود ندارد؛ پت بیننده اصل خـود نفـت اسـت و چشـم فقـط
دریچه و مجرای این ارتباط است .در ایـن تقریـر ،شـیء مـادی خـارجی دیگـر مبصـر

بالعرض نیست ،بلکه مبصر بالذات است (یویانپنئه.)۲۰۲ /۲ :۵۷۳۱ ،
شیخاشراق با نفی نظریۀ خروج شعاع3و نظریۀ انحبـاع 2و اینکـه در ایـندو نظریـه
ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1ازنظر این گروه ،ابصار زمانی اتفاق میافتد که از چشم شعاعی خارج شده و به جسمی برخورد کند که دیدنی است.
در این هنگام آن شیء دیده میشود؛ چه شعاع را متصل به خود جسم بدانیم و چه متصل به هوایی که جسم را
احاطه کرده است .نظریۀ خروج شعاع ،نظر دانشمندان علم ریاضی بوده است؛ ولی چون دربارۀ مسئلهای از مسائل
فلسفه بوده است ،حکما آن را در آثار خود منعکت کرده و به نقض و ابرام آن پرداختهاند؛ وگرنه این نظریه فقط
دربارۀ ادراک بصری بوده و دربارۀ اقسام دیگر ادراک (ادراک سمعی ،لمسی و  )...ساکت است .از حکمای یونان،
آنگونهکه فارابی در جمع بین راییالحکیمین (فارابی،۱۰۳۷ ،

)۷۱

و شیخ در الرسائل میگویند ،افالطون طرفدار این نظریه بوده است 1.سهروردی نقدهای متعددی بر این نحریه دارد؛
مانند نقدهای زیر:
اشکال اول :شعاعی که از چشم خارج میشود ،ماهیتش چیست؟ جوهر است یا عرض؟ اگر جوهر باشد یك محذور
دارد و اگر عرض باشد ،محذوری دیگر .برفرض جوهر بودن لزوماً باید جسم باشد؛ چون اقسام دیگر جوهر ،نظیر
ماده و صورت چنین قابلیتی ندارند؛ چون آنها هی گاه مستقل موجود نمیشوند و در وجود به همدیگر وابستهاند.
عقل و نفت هم عوارضی مثل خروج و حرکت را قبول نمیکنند؛ پت باید شعاع خارجشده جسم باشد؛ بنابراین باید
ال دیدنی باشد و نیز با
میکند ،ابصار بهدرستی اتفاق نیفتد و شیء مرئی دیده نشود؛ ولی وقتی هوا آرام است ،کام ً
رویت با قرب و بعد چشم از جسم مرئی تفاوتی نکند؛ یعنی چه شیء نزدیك چشم باشد و چه دور ،بهیكنحو دیده
شود؛ چون فرض بر این است که شعاع خارجشده لزوماً به شیء مرئی خواهد خورد؛ اما وجدان خالف این را
گواهی میدهد؛ یعنی هنگامیکه هوا طوفانی است ،نه در اصل رویت خللی ایجاد میشود و نه در کیفیت و دقت آن،
بلکه در فاصلههای مختلف بهیكنحو نیز میماند .چهبسا در فاصلۀ دور اساساً رویتی اتفاق نیفتد.
اشکال دوم :اگر شعاع جسم باشد ،طبیعت چشم اقتضای حرکت به یك جهت(جهت مستقیم) را دارد؛ پت باید اشیائی
که در جهات مختلف هستند ،دیدنی نباشند.
اشکال سوم :اگر شعاع جسم باشد ،باید اشیائی که در ظرفی مثل کوزۀ گلی هستند ،بیشتر دیده شوند تا اشیائی که در
ظروف شیشهایاند؛ زیرا نفوذ شعاع در ظروف گلی ،بهدلیل منافذش بیشتر است از ظروف شیشهای که منفذ ندارند؛
درحالیکه چنین نیست( .حکمة االشراق

)۱۳۳-۷۷

 .2اشکال اصلی سهروردی به این نظریه این است که براساس نظریۀ انحباع ،صورت شیء مادی در اندام و قوای حسی
منحبع می شود و مستلزم این است که هنگام رویت کوه ،باید صورت کوه در جلیدیه چشم منحبع شود؛ درحالیکه
حجم چشم کوچكتر از حجم کوه است و درواقع گنجایش آن را ندارد؛ بهاصحالح نظریۀ انحباع ،مستلزم انحباع کبیر
در صطیر است که محال است (سهروردی  ،۱۰۵۷،ج،۱

)۱۳۳
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اشکاالتی وجود داشت ،نظریۀ سومی را انتخاب کرد که همان علـم حضـوری اسـت؛
چون تا زمان او دو نظریه دربارۀ ادراک وجود داشـت :یکـی نظریـۀ خـروج شـعاع و
دیگری نظریۀ انحباع.
البته نظریۀ خروج شعاع فقط در ادراک بصری محرح بوده و کسی در ادراکات دیگر،
بهصراحت مدعی جریان آن نبوده است؛ ازاینرو ،حکمـا ازجملـه شیخاشـراق آن را در
بحث ابصار محالعه کردهاند.
شیخاشراق با محرح کردن هردوی این نظریـهها و ابحالشـان ،راه سـومی را انتخـاب
کرده که همان علم حضوری است .او معتقد است:
«کسی که حصول رویت بهوسیلۀ [خروج] شعاع را باطل میداند ،یـا بایـد ملتـزم بـه
انحباع شبحی شود یا ملتزم به آن نشود که در فرض التزام با اشکاالتی مواجه خواهد بـود
[ ]...و در فرض عدم التزام به انحباع شبح میبایست اعتراف کند به اینکه ابصـار عبـارت
است از "صرف مقابلۀ [شیء] مستنیر یا عضو باصر ،که براثر آن اشراق حضوریای برای
نفت [نسبت به شیء مادی] حاصل میشود( »".همئن)۱۳۰ /۵ :

براساس حکایت منامیه سهروردی (که در آن ارسحو را شهود کـرده اسـت) ،نفـت
همانطورکه علم حضوری خود را به خویش ،وجدانی و شـهودی مییابـد ،بـه بـدن و
قوای جسمانی خود هم که مادیاند ،علم حضوری مییابد .ارسحو در این مکاشفه ،برای
اثبات مدعای خود افزونبر «ارجاع به وجدان» ،مدعای خویش را بـا برهـان عقلـی هـم
تثبیت میکند .نفت اگر بدن و قوای خود را با علم حصولی درک کند که با صورتهای
ذهنی حاصل شده است و این صورتها اگر هزاران قید هم بخورند ،کلیتشان را ازدست
نمیدهند ،بدن ادراکشده کلی است و انسان بدن کلی را تدبیر خواهد کرد؛ چون علمـی
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که از صورتهای کلی حاصل شود ،کلی است؛ اما هریک از ما بالبداهه و بلکه با وجدان
میدانیم که درحال تدبیر ارادی بدن کلی نیستیم ،بلکه بـدن شخصـی خودمـان را اداره و
تدبیر میکنیم (سهروریی.)۳۵/۵ ،۵۷۳۱ ،

مبنای سهروردی در علم حضوری به مادیات
عمدهترین مبنای سهروردی در معرفت ،دیدگاه او دربـارۀ نفـت همچـون جـوهر
مجرد مثالی است .ازنظر وی ،موجودات مجرد ذاتاً نور و نورانیاند و خاصیت نورانیت
دارند .همانطورکه نور خود پیداست و موجب پیدایی دیگران میشود ،نفت انسان هم
همچون موجودی نورانی ،چنین خاصیتی دارد .نفـت در نگـاه سـهروردی ،جـوهری
نورانی است که نهتنها خود ظاهر بنفسه ،بلکه مظهر غیر است؛ یعنـی میتوانـد باعـث
ظهور اشیاء دیگر نیز شود؛ حتی اگر جواهر غاسق یا ظلمت باشند

(شاهرووری۲۱۱ :۵۷۳۲ ،؛

قطب شایراوی . )۲۳۰ :۵۷۳۷ ،چون ظلمات به وسیله نور ظهور پیدا مـی کننـد(.هادایت افاوا وشای
شعئعی :۵۷۱۲،ش۵۳ص)۵۰۳

پت الزمۀ ظهور و هویت ادراکی نفت افزونبر خودپیدایی ،دیگرپیـدایی (احضـار و
اظهار غیر برای خویش) است؛ برایناسـاس ،جـواهر غاسـق و بـرازخ کـه ظلمانیانـد،
خواهند توانست مستنیر گشته و به ادراک درآیند؛ ازاینرو ،سـهروردی منکـر ظلمـت و
میتواند مادۀ ظلمانی را مستنیر کند و به آن قابلیت ظهور و حضور ببخشد.

3

اشکالهای نظریۀ علم حضوری شیخاشراق
نظریۀ شیخاشراق باتوجهبه مبانی وی ،ممکن است با اشکالهایی روبـهرو باشـد کـه
اکنون آنها را بررسی میکنیم.
اشکال اول

این اشکال ناظر به شرط اساسی ادراک است .ابنسینا و مالصدرا هردو تجرد از مـاده
مدرک نزد نفـت انسـانی میداننـد (ابنساینئ۳۵ :۵۱۶۱ ،؛ صادرالمتللهین ،بیتائ ۵۷۳ :و
را شرط حضور َ

ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1این سخن مانند گفتۀ میرداماد و مالهادی سبزواری دربارۀ تعلق علم مبادی عالیه و مجردات به مادیات است .براساس
نظیر ایشان ،مادی ذاتاً اقتضای حضور ندارد؛ اما میتواند نسبت به مجردات عالیه و مبادی خود ،غیرمادی و مجرد
درنظر گرفته شود (میرداماد۱۱ :۱۰۱۵ ،؛ سبزواری .)۱۹۳ /۹ :۱۰۱۷
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عدم حضور در عالم ماده نیست ،بلکه معتقـد اسـت نفـت همچـون موجـودی نـورانی

81

۵۷۰۶ب .)۲۱۲ :ازنظر ایشان برایاینکه یشیء بتواند به ادراک حضوری درآید ،بایـد قابلیـت
چنین حضوری را داشته باشد یا بهتعبیر سهروردی ،عین نور و نورانی باشد؛ درحالیکـه
در تحلیل شیخاشراق ،وجود نوری مساوق با حیات است .هر موجودی که حیات داشته
باشد ،نورانی است و هر موجودی که نورانی باشد ،حیات دارد؛ بنابراین اگـر موجـودی
مانند ماده ،حیات نداشت ،نور و نورانی هم نخواهـد بـود .اگـر نـورانی نباشـد ،قابلیـت
حضور هم نخواهد داشت (سهروریی.)۵۵۳ /۲ :۵۷۳۱،
دلیل اینکه ظلمت و غیبت عالم ماده را فراگرفته ،این است که عالم ماده ابعـادی دارد
که بینشان واسحه و میانهای وجود دارد که دو طرف را از یکدیگر جدا کرده است (امتداد
ثابت) و موجب غیبت میان آندو میشود؛ افزونبراین ،در عالم ماده ،حرکت وجود دارد؛
یعنی سهروردی ثبوت سیالن (امتداد سـیال) را دسـتکم در بعضـی موجـودات مـادی
پذیرفته است .بدیهی است که در هر مقولهای که سیالن و حرکت رخ دهد ،ازآنجاکه در
حرکت قبل ،بعد و وسط وجود دارد ،باعث میشود در آن مقوله حائلی میان قبـل و بعـد
وجود داشته و قبل و بعد آن ازهم غایب باشند.
در جواب این اشکال باید گفت ماده ازآنحیث که ماده اسـت ،مخـالط بـا ظلمـت و
تاریکی است و جوهر غاسق است؛ بههمیندلیل ،اقتضای نور و ادراک را ندارد که ازنظر
سهروردی مساوقاند؛ اما باید توجه کرد که آنچه در این منظر ،عامل اصلی حضور شیء
مدرک نیست ،بلکه درواقـع خصوصـیات مـدرک (نفـت) اسـت.
میشود ،ویژگیهای َ
حقیقت نفت ازنظر شیخ اشراق ،هویتی ادراکی است و جز ادراک هی وصـف دیگـری
در ذات نفت نیست؛ حتی جوهریت و تعلق بدن هم داخل این هویت نیست؛ یعنـی نـه
جوهریت داخل ذات این حقیقت است و نه تعلق به بدن ،بلکه هردو خارج از حقیقت و
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قوام نفتاند (ساهروریی  .)۵۵۱ /۵ :۵۷۳۱همانطورکه گفتیم «در تجزیهوتحلیل شهود نفـت در
متن حضور بیواسحه ،هی ویژگی جز ادراك یافت نمیشود( ».یویانپنائه )۱ /۲ :۵۷۳۱ ،همـین
باعث شده است نفت را نور بدانیم؛ نوری که ظاهر بنفسه و مظهر لطیره است .ایـن نـور
در همۀ انوار (در انوار قاهره و انوار مدبره ،عقول و نفوس) مشترک است؛ یعنی هم خود

ظاهرند و هم موجب ظاهر شدن اشیای دیگر میشوند .نفت نیـز کـه خـود جـزء انـوار
مدبره است ،بهدلیل همین ظهور ،هر شیئی را برای خود ظاهر میکند ،هرچند موجـودی
مادی و جوهری غاسق باشد (سهروریی)۵۵۱-۵۵۲ /۲ :۵۷۳۱

پت دلیل اینکه نفت میتواند به هر شیئی علم حضوری داشته باشد ،همـان هویـت
نوری اوست که مقتضی ثبوت ظهور ادراك در وی است؛ هـویتی نـوری کـه عـین ذات
نفت (ساهروریی ۵۵۱ /۵ :۵۷۳۱ ،و )۵۵۶ /۲و موجب ظاهر ساختن هر شیء (مظلم و غیر مظلم) و
حضور آن برای خویش است (همئن.)۵۵۱ /۲ :
اشکال دوم

این اشکال را خود شیخاشراق بر علم حضوری وارد کرده ،خـود نیـز آن را رد کـرده
است .اگر علم به چیزی تعلق بگیرد ،دو حالت برای انسان ممکن است پـیش بیایـد .یـا
هی تطییری در وی حاصل نمیشود؛ یعنی حال وی قبل از تعلق علم و بعد از آن یکسان
است؛ یعنی چه او علم پیدا میکرد و چه علم پیدا نمیکرد ،تفاوتی حاصل نمیشد؛ یا در
علم و بعد از تحقق آن یکسان نیست ،بلکه زیادتی در قوۀ ادراکی انسان حاصل شده کـه
قبل از تعلق علم به شیء مادی وجود نداشته و در سایۀ این ادراک برای وی حاصل شده
است؛ بهعبارتی ،بالقوهای از حالت قوه خـارج شـده و بـه فعلیـت رسـیده اسـت؛ پـت
هنگامیکه انسان به ادراک شیء مادی همت کنـد ،بعـد از ادراک ،دو حالـت را میتـوان
برای انسان تصور کرد )۱ :هی تطییری در قوۀ ادراکی او حاصل نشود و حال وی قبل از
تعلق و بعد از آن یکسان باشد و بهاصحالح ،هی بالقوهای ازهی حیثی بالفعل نشده است
و )۱یا تغییری در وی ایجاد شده و حال او در هر دو صورت یکسان نباشد.
بدیهی است که حالت اول نمیتواند درست باشد؛ چون  )۱هـر انسـانی بـا وجـدان
حضوری خویش مییابد که وقتی به چیزی علم پیدا میکند ،زیادتی مییابد کـه پیشتـر
نداشت؛ یعنی او این زیادت را در نفـت خـود حضـوری و بـدون هـی حـد وسـط و
استداللی مییابد؛  )۱اگر بنا باشد که حال انسان قبل از ادراک و بعـد از آن هـی تطیـری
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انسان اثری حاصل میشود؛ یعنی تطییری در عالم ایجاد میشود و حال وی غیر از تحقق
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نکند و مرتبۀ ذاتی و عرضی وی قبل و بعد از علم یکسان باشد ،باید گفـت عمـل ادراک
عبث است و فرقی ندارد که انسان چیزی را ادراک کند یا نکند .بـدیهی اسـت کـه عقـل
چنین چیزی را نمیپذیرد و هی حکیمی یا فیلسوفی هم دربارۀ آن سخن نگفتـه اسـت.
خالصه آنچه مقتضای وجدان و برهان است ،این اسـت کـه هنگـام ادراک ،چـه متعلـق
ادراک مادی باشد و چه مجرد ،قوۀ ادراکی انسان تطییر میکند و بالقوهای بالفعل میشود.
یا این تطییر ،تطییر عرضی است و در انسان حرکت تکاملی عرضی رخ میدهد یـا تطییـر
جوهری است و ذات و جوهر انسان تکامل مییابد.
حال که ثابت شد در عمل ادراک اثری حاصل میشود ،باید گفت چون اثـر ادراک در
قوۀ ادراکی لزوماً حصول صورت شیء در قوۀ مدرک است و چنین اثـری تنهـا در علـم
حصولی حاصل می شود باید گفت هنگام علم به محسوسات لزوماً علم انسان حصـولی
است؛ زیرا در علم حضوری اساساً صورتی حاصل نمیشود.
ازآنجاکه اثر لزوماً صورت شیء در نفت است ،باید گفت علم نیز لزومـاً از حصـول
صورت است و هر علمی که از صورت حاصل شود ،علم حصولی است ،وجهـی بـرای
حضوری بودن علم به مادیات باقی نمیماند .
جواب سهروردی به این اشکال ،مبتنی بر کشف مطالحـهای در اشـکال اسـت؛ یعنـی
اشکال ناشی از خلط اعم و اخص است؛ زیرا آنچه مالک تحقق علم است ،محلق حصول
«اثر» است که خود اعم از این است که با قرار گرفتن صورت شیء در قوۀ ادراکی ایجـاد
شده یا اثری باشد که در سایۀ تحقق اضافۀ اشراقیهای بهوجود آمده که نفـت بـا مـدرک
محسوس برقرار میکند .در اینجا نیز واجدیت وجود دارد؛ یعنی نفت واجد چیزی است
ال وجود نداشته و آن حصول علم برای نفت است ،نه لزوماً صورت ادراکی.
که قب ً
86

اینجا حصول علم و حصول صورت تفاوت دارنـد .علـم میتوانـد (در نظـر برخـی
حکما) از صورت هم حاصل شود؛ یعنی حصول صورت زمینهساز علم و وجود زیـادت
در نفت شود؛ ولی نه بهاینمعنا که وجود اثر و زیادت در نفت ،فقط از صـورت اسـت،
بلکه علم و حصول اثر میتواند ازراه دیگری مانند صرف اضافۀ اشراقی هم محقق شود.

شاهد این مدعا همۀ علومی است که بهادعای همۀ حکمای اسـالمی ،از سـنخ علـوم
حصولی نیستند؛ ولی منشأ تحقق اثری در نفت میشوند؛ مانند علم هر انسانی به ذات یا
حاالت نفسانی خود که ازحیث قوت و شدت بیشـترین تـأثیر را بـر نفـت میگـذارد و
باعث نایکسانی حال انسان پیش از علم و توجه به حاالت نفسانیاش با حال وی پت از
توجه میشود .او پت از توجه کردن به این حالت نفسانی ،واجد اثری شده کـه پیشتـر
نداشته است؛ اثری که بهادعای همۀ حکما از سنخ حصول صورت در قوۀ مدرک نیست.
خالصه او با نفی مالزمۀ حصول اثر و حصول صورت ،نتیجه میگیرد کـه اگرچـه در
هر علمی ،حصول اثر ضروری است ،چنین نیست که حصول اثر همان حصول صـورت
باشد یا حتی فقط از آن حاصل شود ،بلکه صرف تحقق اضافۀ اشراقی بین نفت و شـیء
مدرک ،خود میتواند سبب اثری باشد که در نفت حاصل شده است .بدیهی اسـت کـه
پیش از حصول این اضافه ،انسان علمی به مـدرک نـدارد و بـا تحقـق آن علـم بهدسـت
میآید( .سهروریی)۱۱ /۱ :۵۷۳۱ ،

شیخاشراق مالک تحقق علم حضـوری را سـلحه و غلبـۀ عـالم بـر معلـوم میدانـد
(سهروریی)۳۷ :۵۷۳۱ ،؛ یعنی مدرک (اعم از نفت و غیرآن) زمانی میتواند بین خـود و شـیء
(مدرک) اضافۀ اشراقی برقرار کند که سیحره داشته باشـد؛ زیـرا علـم حضـوری
دیگری َ
درواقع نوعی احاطه و اشراق است که لزوماً از موجود عالی و مسیحر به موجود دانـی و
مقهور ایجاد میشود و الزمهاش این است که هرجا این اشراق و احاطـه وجـود نداشـته
باشد ،علم حضوری به غیر هم وجود نداشته باشد.
اکنون با حفظ این مقدمه میگوییم رابحۀ نفت با مادیات از چه سنخ است .آیا نفـت
بر موجودات مادی بیرون از خود احاطهای دارد؟ آیا میتوان گفت برای مثـال ،نفـت بـر
درختی که مشاهده میکند ،احاطه دارد ؟ این احاطه و سیحره نفت در علـم او بـه قـوای
مادی و بدن خود به آسانی قابل تبیین است؛ چون نفت بر بدن و قوای خود سیحرۀ کامل
دارد؛ زیرا بدن نیز گرچه در این دیدگاه جسمی است کـه از ترکیـب عناصـر چهارگانـه
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اشکال سوم
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بهوجود آمده و در ذات خود جسمی کثیف و ظلمانی است ،ایـن تفـاوت را بـا اجسـام
دیگر دارد که مزاج تشکیلدهندۀ بـدن انسـان اعتـدال بیشـتری از اجسـام و حتـی بـدن
حیوانات دیگر دارد .همین باعث شده است تا این بدن بتواند محـل قـابلی بـرای نفـت
انسانی شود و نفت نیز عالقۀ شوقی به آن داشته باشد .همین عالقه و ارتباط نفت بـا آن
زمینهساز تسلط نفت بر آن میشود و ازاینرو ،نفت قوای جسمانی و آالت بدنی خود را
ادراک حضوری میکند.
شیخاشراق نیز بارها به حضوری بودن علم نفت به بدن خود و حضور این بدن مـادی،
بدون وساطت هر نوع صورت ذهنی ،در محضر نفت تصریح کرده است .او میگوید:
«سپت نفت ،بدن ،وهم و خیالش را ادراك میکند و چنانچه ادراك این امور بهصورتکلی
[ازطریق علم حصولی] باشد ،مستلزم این است که نفت ،محرك بدن کلی و بهکارگیرندۀ
قوایی کلی باشد که البته دراینصورت باید گفت او بدن ،وهم و خیال خود را ادراك نکرده
است؛ [زیرا آنچه وهم ،بدن و خیال اوست ،جزئی است و آنچه نفت ادراك کرده ،کلی است؛
بنابراین ،ایندو یك چیز نیستند ،بلکه نفت ،بدنی کلی و نه بدن خا

خود را ادراك کرده

است] و این صحیح نیست؛ بنابراین هی انسانی نیست مگراینکه بدن و قوای جزئی حاضر
خود را ادراك کرده و آنها را بهکار میگیرد؛ پت انسان مدرك نفت و بدن و قوای خود
بهصورتحضوری میباشد)۳۲-۳۵ /۵ :۵۷۳۱(. ».

اما دربارۀ علم به مادیات خارجی نمیتوان چنـین ادعـایی را پـذیرفت؛ زیـرا نفـت
وجودی مباین با مادیات خارجی دارد و هی گونه ارتباطی وجـود نـدارد کـه حـاکی از
سیحرۀ نفت بر مادیات و نیز تدبیر آنها باشد .همانطورکه گفتیم ،هرجا سـیحره وجـود
نداشته باشد ،علم حضوری نخواهد بود .این سخن شیخاشراق نیز مؤیـد همـین محلـب
است« :اگر ما بر غیربدن خود هم سلحه داشـتیم ،میتوانسـتیم هماننـد بـدن خـود آن را
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بهنحوحضوری و بدون نیاز به هی

صورتی ادراک کنیم( ».سهروریی،۵۷۳۱ج)۳۷ :۵

پت نمیتوان این ادعا را پذیرفت که علم به همۀ موجـودات مـادی حضـوری اسـت؛
یعنی طبق نظر شیخاشراق ،مادیات به دو گروه تقسیم میشوند .بخشی تحتتسلط نفتاند
و حضوری ادراک میشوند و بخش دیگر که غایب از نفتاند و تحتسـیحرۀ آن نیسـتند،

ادراکشان حضوری نیست و باید از صورتهایشان به آنها علم پیدا کرد (همئن.)۱۳۳ /۵ :
در جواب این اشکال باید گفت شیخاشراق علم حضوری به بدن را منـوط بـه سـیحرۀ
نفت میداند؛ ولی در اینجا منظور از سیحره چیست؟ آیا منظور سیحرۀ علی است یا صرف
برتری وجودی؟ بهنظر میرسد مـالک ادراک حضـوری در اینجـا سـیحره علـی نیسـت،
مـدرك باشـد؛ زیـرا بهتصـریح شیخاشـراق نفـت بـدن خـود را
بهاینمعنا که مدرك علت َ
حضوری مییابد؛ درحالیکه علت بدن خود نیست؛ زیرا در فرض علیت نمـیبایسـت بـا
بدن خود استکمال پیدا میکرد؛ درحالیکه نفت ناطقه ،همراه با بدن اسـتکمال مـیپـذیرد؛
افزونبراین ،عالقۀ نفت و بدن ،همانطورکه ثبوت نوعی قهر و غلبه را برای نفـت بـهدنبال
دارد ،موجب نوعی قهر ازجانب بدن نسبت به نفت نیز میشود؛ چون بسیار اتفاق میافتـد
که نفت از بدن متأثر شود؛ همانطورکه نفت موجب تأثر بدن میشود.
شیخاشراق یکی از تفاوتهای رابحۀ نفت با بدن را با رابحۀ مثل با انواع خود ،همـین
رابحۀ علیت میداند که بین مثل و انواعش وجود دارد؛ ولی بـین نفـت و بـدنش وجـود
«اگر افالک دارای حیات بوده و دارای نفت مدبره میباشند ،این مدبرات علت آنهـا
محسوب نمیگردند؛ زیرا نه علت نوری بهوسیلۀ جوهر غاسق استکمال پیدا میکند و نه
جوهر غاسق بهسبب عالقهای که با او دارد ،نسبت به او دارای قهر میشود( ».همئن)۵۱۳ /۲ :

اگر مراد از سیحره در اینجا ،محلق برتری وجودی باشد ،این شـرط در اینجـا محقـق
است؛ زیرا نفت با نظر به مرتبۀ وجودی خود نسبت به عالم ماده ،نوعی قهر و غلبه دارد.
نفت در نگاه شیخاشراق موجودی مثالی است .مرتبـۀ موجـودات مثـالی برتـر از مرتبـۀ
مادیات است .موجودات عالی همواره بر موجودات دانی ،سیحره و قهر دارند.
شاهد مدعا این است که بسیاری از تصرفاتی را که نفت میتواند در بدن انجام دهد،
در عالم ماده هم انجام میدهد؛ بهویژه نفوس قویه که حتی میتواند بدون کمک از آالت
بدنی و فقط با ارادۀ خود ،در عالم ماده تصرفاتی کند که حاکی از تسلحش بر عـالم مـاده
مدرك است؛ بهگونـهایکـه
است؛ بهعبارتدیگر ،منظور از احاطه ،نوعی اشراق مدرك به َ
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مدرك باشد ،این احاطه و سیحرۀ وجـودی تحقـق پیـدا
اگر مرتبۀ وجودی مدرك برتر از َ
میکند .حتی از اندیشۀ شیخاشراق برمیآید که در برخی مصادیق علم حضوری ،نیـازی
مدرک ارتبـاطی برقـرار
به برتری وجودی هم نیست و صرف اینکه بین جوهر مدرک و َ
شود ،علم ضوری حاصل می شود؛ چون اگرمالک علم حضوری ،سیحرۀ جوهر مـدرک
باشد ،نفت نباید به موجودات عالم مثال ،علم حضوری داشته باشد؛ چون نفت هی گونه
سیحرهای بر این موجودات ندارد؛ درحالیکه طبق نظریۀ شیخاشراق نفت هنگام تخیـل،
موجودات مثالی را در عالم خیال منفصـل مشـاهده میکنـد؛ چـون از نظـر وی مـوطن
صورتهای خیالی خود نفت نیست ،بلکه عالم مثال است که خارج از ذات انسان است
(همئن )۲۶۱ /۲ :و انسان سیحرهای بر آن ندارد.
البته شاید در اینجا بتوان گفت سیحرهای که او دربارۀ آن سخن میگوید ،فقط در علم
حضوری به مادیات ضرورت دارد ،نه همۀ مصادیق علم حضـوری؛ چـون او در بحـث
علم نفت به ذات خود نیز دربارۀ سیحره سخنی نمیگوید .بهنظر میرسد مـالک تحقـق
محلق علم حضوری ازنظر شیخ اشراق ،فقط سیحره نباشد ،بلکه عامل اصلی تحقق چنین
علمی ،قابلیت حضور و درنتیجه ،وقوع مشاهدۀ معلوم باشد؛ یعنی همینکه نفت بتوانـد
موجودی را مشاهده کند ،برای حضوری بودن علم کفایت میکنـد؛ چـه ایـن مشـاهده،
مشاهدۀ موجود مادی و ازراه آالت بدنی همراه با سیحره باشد؛ آنگونهکه در ابصار شاهد
آن هستیم و چـه مشـاهدۀ موجـودات مجـرد باشـد؛ آنگونهکـه در تخیـل رخ میدهـد
(سهروریی.)۱۳۳ /۵ :۵۷۳۱
اشکال چهارم

آنچه معروف است این است که علم به مادیات دستکم در حـوزۀ ابصـار ،در نظـر
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سهروردی حضوری و با اضافۀ اشراقی است؛ اما میتوان در آثار وی مواردی را یافت که
حاکی از اعتقاد وی به علم حصولی نیز است .بدیهی اسـت کـه علـم حصـولی در ایـن
دیدگاه ،ضرورتاً دربارۀ مادیات مصداق دارد و مجردات اساساً بـا علـم حصـولی ادراک
نمیشوند؛ پت هرجا سخن از علم حصولی است ،بیشک علمی خواهد بود که متعلـق

آن مادیات است.
شیخ اشراق در جاهایی بهگونهای سخن میگوید که گویا او این علم را هم پذیرفته است:
الف) تقسیم اشیاء مادی به موجوداتی که به ادراک حضوری درمیآیند و آنهایی کـه
متعلق علم حصولیاند.
ازنظر شیخ اشراق ،مادیات در دو گروه جای میگیرند:
 .۱مادیاتی که انسان بر آن سیحره و قهر دارد؛ مثل قوای جسمانی و آالت بدنی که در
این موارد نفت به صورت ذهنی نیازی ندارد و بیواسحه آنها را ادراک میکند؛
 .۱مادیاتی که نفت به آنها سیحره و قهر ندارد؛ مثل کواکب آسمانها .علم انسان بـه
اینها حصولی و بهواسحۀ صورت است .وی علم به آسمانها و ستارگان را که انسان بر
آنها سلحه ندارد ،حصولی میداند (سهروریی.)۱۳۳ /۵ :۵۷۳۱،
برایناساس ،افزونبر موجوداتی که با علم حضوری ادراک میشـوند ،موجـوداتی هـم
وجود دارند که نمیتوان آنها را ادراک حضوری کرد و درعینحال ،ثبوت علم به آنها هم
ب) پذیرش تقسیم علم به تصور و تصدیق ازسـوی او :ازنظـر شیخاشـراق فقـط علـم
حصولی است که به تصور و تصدیق تقسیم میشود؛ چون در هرکدام از ایـندو ،حصـول
صورت شیء یا صورت حکم بین موضوع و محمول ،در نفت حاصـل میشـود و چنـین
چیزی (حصول صورت) در علم حضوری وجود ندارد؛ برایناساس ،اگر تصور و تصـدیق
وجود داشته باشد (که البته وجود دارد) ،لزوماً علم حصولی هم وجـود خواهـد داشـت و
چون متعلق علم حصولی فقط مادیات است ،علم حصولی به مادیات نیز وجود دارد.
او خود میگوید:
«تقسیم علم در اوایل منحق به تصور و تصدیق صرفاً در علومی است که غیر از علم مجردات
به ذواتشان و [غیر] از علمی است که در آن مجرد اضافۀ اشراقیه کافی است که چنین اموری
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از مدرکات تصوری و تصدیقی نیستند( ».همئن)۱۳۱ /۵ :

در جواب این اشکال باید گفت 3باتوجهبـه تصـریحات مکـرری کـه از شیخاشـراق
رسیده است و مبانی وی اقتضای آن را دارد ،علم حصولی در مرتبۀ ادراک حسی ،درواقع
در دستگاه معرفتی وی جایگاهی ندارد .شاهد ایـن مـدعا هـم تصـریحات خـود وی و
اشکاالتش به نظریۀ علم حصولی مشاست؛ افزونبراین ،علـم حضـوری شیخاشـراق بـا
ثبوت تصور و تصدیق منافاتی ندارد؛ چـون حصـول تصـور و تصـدیق در مرتبـۀ ادراك
حسی فقط حاصل نمیشود ،بلکه انسان میتواند از علم حصـوری خـود صـورتگیری
کند و این صورت را بر خارج تحبیق کند .بهقول شهید محهری:
ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1شاید بتوان به پاسخها و راهحلهای دیگری هم در اینجا اشاره کرد که عبارتند از :راه حل اول اینکه زندگی شیخاشراق
شامل دو دورۀ فلسفی است .او در دورۀ اول ،حکیمی مشائی بوده و از پیشینیان خود تبعیت میکرده است .شاهد
مدعا این است که او حتی برخی آثار خود را نیز بهشیوۀ مشائین نوشته است .وی در اول کتاب حکمةاالشراق خود
تصریح میکند که« :من قبل از نوشتن این کتاب [حکمةاالشراق] و حتی درحین نوشتن آن هنگامیکه موانعی برای
پرداختن به آن وجود داشت ،به تصنیف کتابهایی بر طریقۀ مشائین نموده و قواعد آنها را بهصورتمختصر در
آنها آوردم( ».سهروردی )۱۳/ ۱ :۱۰۵۷،وی حتی از آثاری مانند تلویحات و لمحات نام میبرد که آنها را بهروش
مشائین نوشته است (همان).
در دورۀ دوم ،که درواقع دورۀ اشراقی تفکر وی است ،او به آثاری مانند حکمةاالشراق میپردازد و شالودۀ فکریاش را
در آن گرد آورده است؛ افزونبراین ،او دربارۀ علم نیز بههمینسیاق سخن میگوید؛ یعنی در مسئلۀ علم مستأصل
بوده و تبیین قانعکنندهای برای آن نمییافته است؛ تااینکه ارسحو را در مکاشفهای میبیند و از او علم حضوری را
فرامیگیرد.
این موارد حاکی از این است که برخی افکار وی مربوط به زمان اول حیات فلسفیاش بوده و برخی دیگر مربوط به
زمان دوم .در اینجا نیز باید گفت اگر او گاهی به ثبوت علم حصولی تصریح میکند ،شاید در مقام بیان تفکرات
مشائی خود است و آنگاه که دربارۀ علم حضوری به مادیات سخن میگوید ،در مقام تبیین تفکر اشراقی خویش یا
بعد از مکاشفۀ معروفش است.
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راهحل دوم نیز همانند راهحل اول است .شیخاشراق با بیان ثبوت علم حصولی ،درواقع میخواهد به زبان قوم سخن
بگوید ،نه اینکه بخواهد نظر خود را بگوید .او در اینجا سخن دیگران را گزارش میکند .تفاوت این راهحل با راهحل
قبلی این است که در این راهحل به آنچه میگوید ،اعتقاد نداشته و فقط نظر دیگران را می گوید؛ اما در راهحل قبلی،
آنچه میگفت به آن اعتقاد داشت و نظر خودش را میگفت؛ اما نظرش مشائی بود.

«همین که نفت به عین واقعیتی نائل شد و آن واقعیت را با علم حضورى یافت قوه مدرکه
(قوه خیال) که در این مقاله به «قوه تبدیل کننده علم حضورى به علم حصولی» نامیده شده
صورتی از آن میسازد و در «حافظه» بایگانی میکند و بهصحالح آن را با علم حصولی پیش
خود معلوم میسازد»( .لطهری)۲۳۲-۲۳۵ /۰ :۵۷۳۱ ،

بهعبارتدیگر ،مرحلۀ تصور و تصدیق ،مرحلهای بعد از مواجهه بـا شـیء خـارجی
است که نفت میتواند نه فقط بعد از تمام شدن ادراک حضوری شـیء خـارجی ،بلکـه
حتی در همان حینی که شیء خارجی را ادراک میکنـد ،صـورتی از آن سـاخته و آن را
تصور یا تصدیق درنظر بگیرد؛ مانند هنگامیکه انسان از درد خود خاطرهای تلخ در ذهن
دارد .بدیهی است که ادراك درد ،ادراکـی حضـوری اسـت؛ ولـی خـاطرۀ مـا از آن درد،
درواقع اثر و صورت آن درد است که بعد از آن ادراك حضوری در حافظۀ ما باقی مانده و
ما اکنون بدوناینکه آن درد را حضوری بیابیم ،با صورت مذکور آن را یادآوری میکنیم.
نتیجهگیری
از سححینگری منتقدان و گاهی معلول فریبندگی ظاهر عبارات اوست؛ اما درواقع نظریۀ
منسجمی است و دور از این اشکالها؛ زیرا آنچه مؤدای مبانی و تصـریحات مکـرر وی
است ،آن است که نفت انسان همچون جوهر مثالی و مدبر در سلسلۀ انوار ،بعد از عقول
قاهره و قبل از عالم ماده قرار گرفته و بهسبب همین علو مرتبه بر مرتبۀ مادون خـود کـه
همان عالم ماده است ،مسیحر و مسلط است و به آن اشراف دارد؛ همانگونهکه شأن همۀ
انوار نسبت به مادون خود چنین است؛ سیحرهای که او آن را شرط ادراک حضوری بـدن
توسط نفت میداند؛ افزونبراین ،نفت از سنخ انوار است و ذات وی اقتضای ظهور فـی
نفسه و اظهار لطیره را دارد .الزمۀ این خاصیت نفت اظهـار و قابـل ادراک سـاختن هـر
مدرک نیست.
موجودی ،همچون جوهر غاسق ،برای خویش بوده ونیازی به تجرد َ
بنابر آن چه گذشت سهروردی با ابنسینا و مالصدرا موافق است که ماده مانع ادراک
است و از هی راهی نمیتوان به آن علم حضوری پیدا کرد؛ چون همانطورکـه گفتـیم،
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مادۀ ظلمانی در سایۀ هویت نوری نفت منیر میتواند مستنیر شود و به ادراک درآید؛ امـا
با آنان موافق است که ماده جوهر ظلمانی است و بعد ثابت و سیار دارد.
ازنظر وی ،ماده ازآنحیث که ماده است ،مانع ادراک نیست؛ ولی ممکن است شرایط
دیگری مانند مقابله ،وجود نور و  ...برای ادراک حضوری آن ضرورت داشته باشـد کـه
درصورت فقدان ،حضوری برای آن حاصل نشود؛ یعنی در ماده اقتضـای ادراک وجـود
دارد .او افزونبر استناد به شهود و وجدان شخصی ،با دلیل عقلی اثبات می کند کـه علـم
به بدن و قوای جسمانی نفت درعین مادی بودن اینها ،حضوری است
البته منافاتی با ثبوت نوعی علـم حصـولی بـرای نفـت نـدارد؛ یعنـی نفـت انسـان
درعیناینکه با علم حضوری خارج را مییابد ،از آن صورتگیری و در خزانۀ خیال خود
نگهداری میکند که در چنین حالتی انسان هم واجد اثر علم حضوری خـویش اسـت و
ازاینحیث در خود زیادتی مییابد و هم ازحیث صورت ایجادشده بهوسـیلۀ متخیلـه در
خود کمالی مییابد.
بنابراین باتوجهبه تصریحات مکرر و نصو

معتبر وی ،چنانچه خالفـی در آثـارش

مشاهده شد ،باید آن را تأویل کرد و نمیتوان با یک خالف از همۀ تصریحات و نصو
او دست کشید ،بلکه باید آن خالف را جزء متشابهات دانست و تحلیـل و تأویـل کـرد؛
پت اگر گاهی از سخنان وی ،حصولی بودن برخی دانشهای انسان برداشـت میشـود،
مدرک معلل میکند کـه در
مانند عبارتی که علم به بدن را به سلحنت و سیحرۀ مدرک بر َ
انحاء دیگر علم ،جز علم نفت به بدن ،وجود ندارد ،باید بهگونهای تبین کرد که با مبـانی
وی سازگاری داشته باشد .تحلیل و بررسی همـۀ گفتـهها و مبـانی وی ایـن حقیقـت را
روشن میکند که آنچه شیخ مقتول باقاطعیت بر آن پافشاری میکند ،حضوری بودن علم
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به هرچیزی است که انسان بتواند بر آن سیحرۀ محض (علی یـا غیرعلـی) داشـته باشـد؛
چون ازنظر وی علم نفت به بدن و نیز صـورتهای موجـود در خزانـۀ خیـال منفصـل
حضوری است ،بااینکه معلول نفت نیستند.
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