
 

 

 

 

 

 

 

  
 و پاسخ به اشکاالت یسهرورد یمعرفت یةنظر یواکاو

قاسمیان مزاررضا 
* 

  چکیده
ه همـه آن،  و علـم بـ ی، علم  نفت به بـدن و قـوایخ اشراق  علم انسان به موجودات مادیاز نظر ش

است که انسـان اگـر بخواهـد بـه  ینا ینزد سهرورد یعلم حضور یاست؛ معنا یمبصرات حضور
بلکه صـرف   یستبه وساطت صور ن یازیو در ادراک ن یابدیکند حضوراً آن را م یداعلم پ یزیهرچ
 کند.یت میکفا یاشراق هاضاف
نفـت بـه  یو علم حضور یبه جهان ماد یبودن معرفت بصر یکه حضور کندیم یحاو تصر گرچه

 یـهنظر یـناسـت، امـا ا ینفت و استعانت از برهان عقل یشهود باطن یهخود در سا یبدن یبدن و قوا
مانند: حاصل نشـدن اثـر  یرو با اشکاالتنیندارد؛ ازا یخوانهم یو یعبارات و مبان یدرظاهر با برخ

ار حضـور در مجـردات و نداشتن  مدر ك بـر مـدَرك؛ انحصـ یوجود ۀحریدر نفت؛ س یحضور لمع
 از علوم، مواجه است. یبودن برخ یح به حصولیتصر
: یمبه اشکاالت پاسخ ده یراشراق و اثبات موارد ز یخش یبا استناد به مبان یما یدهمقاله کوش ینا در
 یـتمـدر ک در ادراک، خصـو  عل یحرۀ. مراد از شـرط سـ۱است،  یاثر، اعم از صورت ذهن .۱
جوهر مدرک است کـه  یتمظهر یتبلکه خاص یست،ن یوجود ماد ی،دسبب ادراک ما .۰ یست،ن

و آن را بـه علـم  یریگخود صورت یاز علم حضور تواندی. نفت م۰ شود،یم ادهسبب حضور م
  کند. یلتبد یحصول
 

 .یاشراق ۀاضاف ی،سهرورد ی،علم حصول ی،علم حضور :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (.majid.ghasemian@yahoo.com) 7فلسفه دانشگاه باقرالعلوم یکترد* 

 . ۱۷/۳۰/۷۷: یرشپذ ؛ تاریخ۱۰/۱۱/۷۰: یافتدر یختار
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 مقدمه

ین مسائل فلسفۀ اسـالمی و حتـی فلسـفۀ ترحقیقت علم با همۀ شفافیتش، از غامض

هـای مختلـف، کـانون توجـه حکیمـان غرب است. بحث معرفت از دیربـاز و در دوره

نظرهـا عمـق و اسالمی بوده و تضارب آرا در آن مشهود است. شاید علت ایـن اختالف

دقت حقایقی نظیر علم باشد که مفهومشان بدیهی و بلکه در زمـرۀ شـناخته شـده تـرین 

 ؛ ولی حقیقتشان در نهایت پنهانی است.اشیاست
اند. اندیشمندان اسالمی دربارۀ )چگونگی( معرفت به جهان خارج، دو نظریـه داشـته

صولی و ازراه  مفاهیم حرا  یسینا، مالصدرا و ... علم به جهان خارج مادگروهی مانند ابن

و  (۷۵۰: ۵۷۳۵و ۵۵۷-۵۵۲: ۵۷۰۶هین، ؛ صاادرالمتلل۰۱: ۵۱۶۱و  ۵۳۱: ۵۷۳۵سااینئ، )ابندانســتند ها میو صــورت

نیـاز از وسـاطت اشراق و اصحابش این علـم را حضـوری و بیگروهی دیگر مانند شیخ

تردیـد . بدون(۲۱۷: ۵۷۳۲؛ یشاتیی، ۷۱۱: ۵۷۳۲؛ شاهرووری، ۵/۱۳۱: ۵۷۳۷)ساهروریی، دانستند مفاهیم می

هایی دارد یـا آن لدانستند، معتقد بودند علم حضوری اشکاکسانی که علم را حصولی می

زدنـد و آن را بـا رو، از تبیـین آن سـر بازمیدانستند؛ ازاینرا مبتنی بر مبانی نادرستی می

 کردند. های ذهنی تبیین میصورت

ترین فیلسوفان مسلمان بـود، دربـارۀ اشراق که مؤست مکتبی جدید و از بزرگشیخ

د شـد کـه تـا آن روز در منـابع چگونگی تعلق علم به عالم ماده، به دیدگاه جدیدی معتق

مدون فلسفی سابقه نداشت. دیدگاه وی درست مقابل نظریۀ معـروف فلسـفه در زمـان 

ای بـود علیـه آنچـه بزرگـان فلسـفۀ ای که درواقع ادعانامـهخود و پیش از او بود؛ نظریه

مشـا سینا پذیرفته بودند؛ یعنی علم حصولی. فیلسوفان متداول، مانند ارسحو، فارابی و ابن

نفـت اسـت و قـوۀ ادراک بشـر مستقیم  از زمان ارسحو معتقد بودند که ماده مانع  ادراک

رو، ؛ ازایـن(۷۱۳: ۵۱۶۱سینئ، )ابنتواند بدون واسحه بر آن احاطۀ علمی داشته باشد )نفت( نمی

علم به آن جز با صورت ذهنی  حاکی از آن میسر نیست. شـیخ در کتـاب مشـهور خـود، 
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ادراک عبارت از این است که حقیقت شیء مادی نزد »کند: نه تعریف میگوادراک را این

،منظور از حقیقت در اینجـا همـان ماهیـت و (۷۶۳/ ۲: ۵۷۳۱ساینئ، )ابن« قوۀ مدرک حاضر شود

تنها فیلسـوفان پـیش از صورت شیء اسـت کـه حـاکی از آن اسـت. ایـن نظریـه را نـه

)طوسای، کردند شتر حکما از آن پیروی میسهروردی پذیرفته بودند، بلکه پت از وی نیز بی

 .(۲۰۶: ۵۷۱۷؛ بخئرایی، ۳۱: ۵۷۳۷

اش بیش از مشا بـود، در بسـیاری از آثـار های شهودی فلسفهحتی مالصدرا که جنبه

و دیدگاه سـهروردی  (۵۷۷-۵۷۲تائ: و بی ۱۶۱: ۵۷۰۷)صدرالمتللهین، فلسفی خود آن را پذیرفته است 

. البته ناگفته نماند که نظریۀ علم حصولی مالصـدرا ( ۳۱/ ۳: ۵۷۳۷، )صادرالمتللهینکند را نقد می

 هایی دارد.دربارۀ ادراک مادیات با دیدگاه فیلسوفان مشا تفاوت

طوسـی ، خواجه(۷۳۱-۷۳۳: ۵۷۳۲)شاهرووری،  فقط عدۀ معدودی از حکما مانند شهرزوری

/ ۵: ۵۷۳۳)مشاتیئظی، تبریـزی  علی، مالرجـب(۷۶۱/ ۷: ۵۷۳۱)طوسی، )فقط در علم خداوند به غیر( 

از  (۵۳۷و  ۵۳۱/ ۳: ۵۷۳۷)ساابوواری، هــا( و مالهــادی ســبزواری )در برخــی عبارت (۵۳۲-۲۳۳

 اند.سهروردی تبعیت کرده

 مسئله 

ظاهر همخوانی ندارد. برخی مبـانی اشراق با برخی از مبانی و سخنانش بهنظریۀ شیخ

جودات مادی را حضـوری دانسـت، سهروردی مقتضی آن است که نتوان علم به همۀ مو

 بلکه باید علم به برخی مادیات را حصولی دانست. 

کنیم کـه تحلیلی، ابتدا اشکاالتی را بررسی می -ما در این پژوهش با روشی توصیفی

هـا شیخ مقتول وارد باشد. سپت براساس مبانی و سخنان وی به آنممکن است به نظریۀ 

 پاسخ خواهیم داد.

بـه مبـانی سـهروردی، رسـد باتوجهنظر میاست که گرچه ابتـدا بـهنویسنده معتقد  

توان ضمن دفاع از آن نظریـه، بـه اشکاالتی به این نظریۀ معرفتی وارد است؛ درواقع، می

 اشکاالت پاسخ داد و نظریه را اثبات کرد.
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 اتیسهروردی و علم حضوری به ماد

. او بود که در برخـی سهروردی را باید مبدع اصحالح علم اشراقی حضوری دانست

تر این مسئله را مفصل االشراقحکمهو  المشارع و المحارحات، تلویحاتآثار خود مانند 

محرح کرد و دربارۀ گسترۀ آن نیز نظر داد. او معتقـد اسـت علـم بـه موجـودات مجـرد، 

کـه واسحه نشده. او هنگامی صورتی علمی شک حضوری است و در چنین علمی،بدون

تعالی به خود یا علم نفـت بـه خـود و نیـز قـوای مجـرد خـویش یـا ادراک از علم حق

گوید کـه گویـا گوید، از حضوری بودن این علم سخن میهای خیالی سخن میصورت

باره وجود ندارد و بدیهی است؛ اما وقتی دربارۀ علم نفت بـه مادیـات هی  نزاعی دراین

اذیـه، جاذبـه، خیـال و ... سـخن طورمحلق یا علم نفت بـه قـوای جسـمانی، ماننـد غبه

کند مدعایش را برهانی کنـد. وی حضـوری بـودن تر است و تالش میگوید، محتاطمی

شدت مشطول داند که وقتی فکرش دربارۀ علم بهای میعلم به مادیات را مدیون مکاشفه

 برده، برایش حاصل شده و معلم اول )ارسـحو( رابوده و در حقیقت  آن راه به جایی نمی

 شهود کرده است.

معناست که انسان به هرچیزی اینکند، بهعلم حضوری که شیخ مقتول بر آن تأکید می

یابد و نیازی به وسـاطت صـور نیسـت، بلکـه بخواهد علم پیدا کند، آن را حضوری می

 کند.یت میکفا یاضافۀ اشراق

چـۀ چشـم کـه ینفت از در یدر ابصار، عبارت است از اشراق حضور یاضافۀ اشراق

ۀ قـوت یدر سـا یو خـارج یق مـادیآن بـر حقـا یپرتوافکن یمعنادرواقع این اشراق به

واسـحه ینفت، همان ارتباط ب یرو، اشراق حضورنیاوست؛ ازا یو اقتدار نوران یتجرد

تگر همچون معلـوم یگر صورت منحبع هدایاست که د یق خارجینفت با حقا یو شهود

ننده اصل خـود نفـت اسـت و چشـم فقـط یدارد؛ پت بو متعلق ادراك در چشم وجود ن

گـر مبصـر ید یخـارج یء مـادیر، شـیـن تقریـن ارتباط است. در ایچه و مجرای ایدر
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 .(۲۰۲/ ۲: ۵۷۳۱پنئه، )یویانست، بلکه مبصر بالذات است یبالعرض ن

دو نظریـه و اینکـه در ایـن 2و نظریۀ انحبـاع3اشراق با نفی نظریۀ خروج شعاعشیخ

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

خورد کند که دیدنی است. افتد که از چشم شعاعی خارج شده و به جسمی بر. ازنظر این گروه، ابصار زمانی اتفاق می1

شود؛ چه شعاع را متصل به خود جسم بدانیم و چه متصل به هوایی که جسم را در این هنگام آن شیء دیده می

ای از مسائل ولی چون دربارۀ مسئله احاطه کرده است. نظریۀ خروج شعاع، نظر دانشمندان علم ریاضی بوده است؛

اند؛ وگرنه این نظریه فقط ود منعکت کرده و به نقض و ابرام آن پرداختهفلسفه بوده است، حکما آن را در آثار خ

دربارۀ ادراک بصری بوده و دربارۀ اقسام دیگر ادراک )ادراک سمعی، لمسی و ...( ساکت است. از حکمای یونان، 

 (۷۱،  ۱۰۳۷)فارابی،  الحکیمینجمع بین راییکه فارابی در گونهآن

سهروردی نقدهای متعددی بر این نحریه دارد؛  1دار این نظریه بوده است.، افالطون طرفگویندمی الرسائلو شیخ در  

 مانند نقدهای زیر:

شود، ماهیتش چیست؟ جوهر است یا عرض؟ اگر جوهر باشد یك محذور اشکال اول: شعاعی که از چشم خارج می

باشد؛ چون اقسام دیگر جوهر، نظیر  دارد و اگر عرض باشد، محذوری دیگر. برفرض جوهر بودن لزوماً باید جسم

اند. شوند و در وجود به همدیگر وابستهگاه مستقل موجود نمیها هی ماده و صورت چنین قابلیتی ندارند؛ چون آن

شده جسم باشد؛ بنابراین باید کنند؛ پت باید شعاع خارجعقل و نفت هم عوارضی مثل خروج و حرکت را قبول نمی

جا مواقع که طوفان است و شعاع را جابهوزیدن آن در ابصار هم اختالف رخ دهد؛ یعنی بعضیهنگام وزیدن باد و ن

درستی اتفاق نیفتد و شیء مرئی دیده نشود؛ ولی وقتی هوا آرام است، کاماًل دیدنی باشد و نیز با کند، ابصار بهمی

نحو دیده یكچشم باشد و چه دور، بهنزدیك رویت با قرب و بعد چشم از جسم مرئی تفاوتی نکند؛ یعنی چه شیء 

شده لزوماً به شیء مرئی خواهد خورد؛ اما وجدان خالف این را شود؛ چون فرض بر این است که شعاع خارج

شود و نه در کیفیت و دقت آن، که هوا طوفانی است، نه در اصل رویت خللی ایجاد میدهد؛ یعنی هنگامیگواهی می

 بسا در فاصلۀ دور اساساً رویتی اتفاق نیفتد.ماند. چهنحو نیز مییكهای مختلف بهبلکه در فاصله

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.

مثل کوزۀ گلی هستند، بیشتر دیده شوند تا اشیائی که در اشکال سوم: اگر شعاع جسم باشد، باید اشیائی که در ظرفی 

ای که منفذ ندارند؛ دلیل منافذش بیشتر است از ظروف شیشهاند؛ زیرا نفوذ شعاع در ظروف گلی، بهایظروف شیشه

 (۱۳۳-۷۷االشراق   ةکه چنین نیست. )حکمدرحالی

ۀ انحباع، صورت شیء مادی در اندام و قوای حسی اشکال اصلی سهروردی به این نظریه این است که براساس نظری .2

که شود و مستلزم این است که هنگام رویت کوه، باید صورت کوه در جلیدیه چشم منحبع شود؛ درحالیمنحبع می

اصحالح نظریۀ انحباع، مستلزم انحباع کبیر تر از حجم کوه است و درواقع گنجایش آن را ندارد؛ بهحجم چشم کوچك

 (۱۳۳ ، ۱ج ،۱۰۵۷که محال است )سهروردی ، در صطیر است
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که همان علـم حضـوری اسـت؛ جود داشت، نظریۀ سومی را انتخاب کرد اشکاالتی و

ۀ خـروج شـعاع و یـنظر یکـیه دربارۀ ادراک وجود داشـت: یچون تا زمان او دو نظر

 ۀ انحباع.ینظر یگرید

البته نظریۀ خروج شعاع فقط در ادراک بصری محرح بوده و کسی در ادراکات دیگر، 

اشـراق آن را در رو، حکمـا ازجملـه شیخازاین صراحت مدعی جریان آن نبوده است؛به

 اند.بحث ابصار محالعه کرده

را انتخـاب  یها و ابحالشـان، راه سـومهیـن نظریکردن هردوی ااشراق با محرح خیش

 است. او معتقد است: یکرده که همان علم حضور

ه داند، یـا بایـد ملتـزم بـوسیلۀ ]خروج[ شعاع را باطل میکسی که حصول رویت به»

انحباع شبحی شود یا ملتزم به آن نشود که در فرض التزام با اشکاالتی مواجه خواهد بـود 

بایست اعتراف کند به اینکه ابصـار عبـارت ]...[ و در فرض عدم التزام به انحباع شبح می

ای برای صرف مقابلۀ ]شیء[ مستنیر یا عضو باصر، که براثر آن اشراق حضوری"است از 

 (۱۳۰/ ۵)همئن: « "شود.ء مادی[ حاصل مینفت ]نسبت به شی

)که در آن ارسحو را شهود کـرده اسـت(، نفـت  یه سهروردیت منامیبراساس حکا 

یابـد، بـه بـدن و طورکه علم حضوری خود را به خویش، وجدانی و شـهودی میهمان

یابد. ارسحو در این مکاشفه، برای اند، علم حضوری میقوای جسمانی خود هم که مادی

، مدعای خویش را بـا برهـان عقلـی هـم «ارجاع به وجدان»بر ات مدعای خود افزوناثب

های کند. نفت اگر بدن و قوای خود را با علم حصولی درک کند که با صورتتثبیت می

ها اگر هزاران قید هم بخورند، کلیتشان را ازدست ذهنی حاصل شده است و این صورت

انسان بدن کلی را تدبیر خواهد کرد؛ چون علمـی شده کلی است و دهند، بدن ادراکنمی

های کلی حاصل شود، کلی است؛ اما هریک از ما بالبداهه و بلکه با وجدان که از صورت

دانیم که درحال تدبیر ارادی بدن کلی نیستیم، بلکه بـدن شخصـی خودمـان را اداره و می

 .(۵/۳۵، ۵۷۳۱)سهروریی، کنیم تدبیر می
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 ات یبه ماد یحضور در علم یسهرورد یمبنا

ترین مبنای سهروردی در معرفت، دیدگاه او دربـارۀ نفـت همچـون جـوهر عمده

اند و خاصیت نورانیت مجرد مثالی است. ازنظر وی، موجودات مجرد ذاتاً نور و نورانی

شود، نفت انسان هم طورکه نور خود پیداست و موجب پیدایی دیگران میدارند. همان

، چنین خاصیتی دارد. نفـت در نگـاه سـهروردی، جـوهری همچون موجودی نورانی

توانـد باعـث تنها خود ظاهر بنفسه، بلکه مظهر غیر است؛ یعنـی مینورانی است که نه

؛ ۲۱۱: ۵۷۳۲)شاهرووری،  ظهور اشیاء دیگر نیز شود؛ حتی اگر جواهر غاسق یا ظلمت باشند

)هادایت افاوا وشای  دا مـی کننـد.. چون ظلمات به وسیله نور ظهور پی(۲۳۰: ۵۷۳۷قطب شایراوی، 

   (۵۰۳ص۵۳: ش۵۷۱۲شعئعی،

بر خودپیدایی، دیگرپیـدایی )احضـار و پت الزمۀ ظهور و هویت ادراکی نفت افزون

انـد، اسـاس، جـواهر غاسـق و بـرازخ کـه ظلمانیاظهار غیر برای خویش( است؛ براین

منکـر ظلمـت و  رو، سـهروردیخواهند توانست مستنیر گشته و به ادراک درآیند؛ ازاین

عدم حضور در عالم ماده نیست، بلکه معتقـد اسـت نفـت همچـون موجـودی نـورانی 

 3تواند مادۀ ظلمانی را مستنیر کند و به آن قابلیت ظهور و حضور ببخشد.می

 اشراقهای نظریۀ علم حضوری شیخاشکال

د کـه رو باشـهایی روبـهبه مبانی وی، ممکن است با اشکالاشراق باتوجهنظریۀ شیخ

 کنیم.ها را بررسی میاکنون آن

 اشکال اول

سینا و مالصدرا هردو تجرد از مـاده این اشکال ناظر به شرط اساسی ادراک است. ابن

و  ۵۷۳تائ: ؛ صادرالمتللهین، بی۳۵: ۵۱۶۱ساینئ، )ابنداننـد را شرط حضور مدَرک نزد نفـت انسـانی می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

این سخن مانند گفتۀ میرداماد و مالهادی سبزواری دربارۀ تعلق علم مبادی عالیه و مجردات به مادیات است. براساس  .1

تواند نسبت به مجردات عالیه و مبادی خود، غیرمادی و مجرد نظیر ایشان، مادی ذاتاً اقتضای حضور ندارد؛ اما می

 (. ۱۹۳/ ۹: ۱۰۱۷؛ سبزواری ۱۱: ۱۰۱۵گرفته شود )میرداماد،  درنظر
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اند به ادراک حضوری درآید، بایـد قابلیـت اینکه یشیء بتو. ازنظر ایشان برای  (۲۱۲ب: ۵۷۰۶

کـه تعبیر سهروردی، عین نور و نورانی باشد؛ درحالیچنین حضوری را داشته باشد یا به

ات داشته یکه ح یات است. هر موجودیمساوق با ح یاشراق، وجود نورل شیخیدر تحل

 یگـر موجـودن ایات دارد؛ بنابرایباشد، ح یکه نوران یاست و هر موجود یباشد، نوران

هم نخواهـد بـود. اگـر نـورانی نباشـد، قابلیـت  یات نداشت، نور و نورانیمانند ماده، ح

 .  (۵۵۳/ ۲: ۵۷۳۱)سهروریی،حضور هم نخواهد داشت 

دارد  ین است که عالم ماده ابعـادیبت عالم ماده را فراگرفته، اینکه ظلمت و غیل ایدل

گر جدا کرده است )امتداد یکدیف را از وجود دارد که دو طر یاانهینشان واسحه و میکه ب

براین، در عالم ماده، حرکت وجود دارد؛ شود؛ افزونیدو مبت میان آنیثابت( و موجب غ

کم در بعضـی موجـودات مـادی یعنی سهروردی ثبوت سیالن )امتداد سـیال( را دسـت

که در ای که سیالن و حرکت رخ دهد، ازآنجاپذیرفته است. بدیهی است که در هر مقوله

ان قبـل و بعـد یم یشود در آن مقوله حائلیحرکت قبل، بعد و وسط وجود دارد، باعث م

 وجود داشته و قبل و بعد آن ازهم غایب باشند.

حیث که ماده اسـت، مخـالط بـا ظلمـت و در جواب این اشکال باید گفت ماده ازآن

را ندارد که ازنظر دلیل، اقتضای نور و ادراک همینتاریکی است و جوهر غاسق است؛ به

اند؛ اما باید توجه کرد که آنچه در این منظر، عامل اصلی حضور شیء سهروردی مساوق

 های مدَرک نیست، بلکه درواقـع خصوصـیات مـدر ک )نفـت( اسـت.شود، ویژگیمی

است و جز ادراک هی  وصـف دیگـری  یادراک یتیخ اشراق، هویقت نفت ازنظر شیحق

یت و تعلق بدن هم داخل این هویت نیست؛ یعنـی نـه در ذات نفت نیست؛ حتی جوهر

قت و یقت است و نه تعلق به بدن، بلکه هردو خارج از حقین حقیت داخل  ذات ایجوهر

ل شهود نفـت در یوتحلهیدر تجز»طورکه گفتیم . همان(۵۵۱/ ۵: ۵۷۳۱)ساهروریی اند قوام نفت

همـین  (۱/ ۲: ۵۷۳۱پنائه، )یویان« شود.افت نمییجز ادراك  یژگی  ویواسحه، هیمتن حضور ب

ره است. ایـن نـور یباعث شده است نفت را نور بدانیم؛ نوری که ظاهر بنفسه و مظهر لط

هم خود  یعنی( مشترک است؛ ، عقول و نفوسدر همۀ انوار )در انوار قاهره و انوار مدبره
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ار شوند. نفت نیـز کـه خـود جـزء انـویگر مید یایظاهرند و هم موجب ظاهر شدن اش

 یکند، هرچند موجـودیخود ظاهر م ین ظهور، هر شیئی را برایدلیل هممدبره است، به

 (۵۵۱-۵۵۲/ ۲: ۵۷۳۱)سهرورییو جوهری غاسق باشد  یماد

ت یـداشته باشد، همـان هو یئی علم حضوریتواند به هر شینکه نفت میل ایپت دل 

ن ذات یکـه عـ یتی نـوریاست؛ هـو یثبوت ظهور ادراك در و یاوست که مقتض ینور

و موجب ظاهر ساختن هر شیء )مظلم و غیر مظلم( و (۵۵۶/ ۲و  ۵۵۱/ ۵: ۵۷۳۱)ساهروریی، نفت 

 .(۵۵۱/ ۲)همئن: حضور آن برای خویش است 

 اشکال دوم

اشراق بر علم حضوری وارد کرده، خـود نیـز آن را رد کـرده این اشکال را خود شیخ

ای انسان ممکن است پـیش بیایـد. یـا است. اگر علم به چیزی تعلق بگیرد، دو حالت بر

شود؛ یعنی حال وی قبل از تعلق علم و بعد از آن یکسان هی  تطییری در وی حاصل نمی

شد؛ یا در کرد، تفاوتی حاصل نمیکرد و چه علم پیدا نمیاست؛ یعنی چه او علم پیدا می

غیر از تحقق شود و حال وی ؛ یعنی تطییری در عالم ایجاد میشودانسان اثری حاصل می

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 

ای از حالت قوه خـارج شـده و بـه فعلیـت رسـیده اسـت؛ پـت عبارتی، بالقوهاست؛ به

تـوان ادراک شیء مادی همت کنـد، بعـد از ادراک، دو حالـت را می که انسان بههنگامی

( هی  تطییری در قوۀ ادراکی او حاصل نشود و حال وی قبل از ۱برای انسان تصور کرد: 

حیثی بالفعل نشده است ای ازهی اصحالح، هی  بالقوهتعلق و بعد از آن یکسان باشد و به

 در هر دو صورت یکسان نباشد. یا تغییری در وی ایجاد شده و حال او (۱و

( هـر انسـانی بـا وجـدان ۱تواند درست باشد؛ چون بدیهی است که حالت اول نمی

تـر یابد کـه پیشکند، زیادتی مییابد که وقتی به چیزی علم پیدا میحضوری خویش می

نداشت؛ یعنی او این زیادت را در نفـت خـود حضـوری و بـدون هـی  حـد وسـط و 

( اگر بنا باشد که حال انسان قبل از ادراک و بعـد از آن هـی  تطیـری ۱ یابد؛استداللی می
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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 

سوفی هم دربارۀ آن سخن نگفتـه اسـت. پذیرد و هی  حکیمی یا فیلچنین چیزی را نمی

خالصه آنچه مقتضای وجدان و برهان است، این اسـت کـه هنگـام ادراک، چـه متعلـق 

شود. ای بالفعل میکند و بالقوهادراک مادی باشد و چه مجرد، قوۀ ادراکی انسان تطییر می

تطییـر  دهد یـایا این تطییر، تطییر عرضی است و در انسان حرکت تکاملی عرضی رخ می

 یابد.جوهری است و ذات و جوهر انسان تکامل می

شود، باید گفت چون اثـر ادراک در حال که ثابت شد در عمل ادراک اثری حاصل می

قوۀ ادراکی لزوماً حصول صورت شیء در قوۀ مدرک است و چنین اثـری تنهـا در علـم 

سان حصـولی حصولی حاصل می شود باید گفت هنگام علم به محسوسات لزوماً علم ان

 شود.است؛ زیرا در علم حضوری اساساً صورتی حاصل نمی

ازآنجاکه اثر لزوماً صورت شیء در نفت است، باید گفت علم نیز لزومـاً از حصـول  

حصولی است، وجهـی بـرای که از صورت حاصل شود، علم  صورت است و هر علمی

 ماند .حضوری بودن علم به مادیات باقی نمی

ای در اشـکال اسـت؛ یعنـی ه این اشکال، مبتنی بر کشف مطالحـهجواب سهروردی ب

اشکال ناشی از خلط اعم و اخص است؛ زیرا آنچه مالک تحقق علم است، محلق حصول 

است که خود اعم از این است که با قرار گرفتن صورت شیء در قوۀ ادراکی ایجـاد « اثر»

وجود آمده که نفـت بـا مـدرک های بشده یا اثری باشد که در سایۀ تحقق اضافۀ اشراقیه

کند. در اینجا نیز واجدیت وجود دارد؛ یعنی نفت واجد چیزی است محسوس برقرار می

 که قباًل وجود نداشته و آن حصول علم برای نفت است، نه لزوماً صورت ادراکی.

توانـد )در نظـر برخـی اینجا حصول علم و حصول صورت تفاوت دارنـد. علـم می

ساز علم و وجود زیـادت حاصل شود؛ یعنی حصول صورت زمینه حکما( از صورت هم

معنا که وجود اثر و زیادت در نفت، فقط از صـورت اسـت، ایندر نفت شود؛ ولی نه به

 تواند ازراه  دیگری مانند صرف اضافۀ اشراقی هم محقق شود. بلکه علم و حصول اثر می
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ی اسـالمی، از سـنخ علـوم ادعای همۀ حکماشاهد این مدعا همۀ علومی است که به

شوند؛ مانند علم هر انسانی به ذات یا حصولی نیستند؛ ولی منشأ تحقق اثری در نفت می

گـذارد و حاالت نفسانی خود که ازحیث قوت و شدت بیشـترین تـأثیر را بـر نفـت می

اش با حال وی پت از باعث نایکسانی حال انسان پیش از علم و توجه به حاالت نفسانی

تـر شود. او پت از توجه کردن به این حالت نفسانی، واجد اثری شده کـه پیشتوجه می

 ادعای همۀ حکما از سنخ حصول صورت در قوۀ مدرک نیست.نداشته است؛ اثری که به

گیرد کـه اگرچـه در خالصه او با نفی مالزمۀ حصول اثر و حصول صورت، نتیجه می

حصول اثر همان حصول صـورت  ، حصول اثر ضروری است، چنین نیست کههر علمی

باشد یا حتی فقط از آن حاصل شود، بلکه صرف تحقق اضافۀ اشراقی بین نفت و شـیء 

تواند سبب اثری باشد که در نفت حاصل شده است. بدیهی اسـت کـه مدرک، خود می

دسـت به مـدرک نـدارد و بـا تحقـق آن علـم به پیش از حصول این اضافه، انسان علمی

 (۱۱/ ۱: ۵۷۳۱ی، )سهروریآید. می

 اشکال سوم

دانـد اشراق مالک تحقق علم حضـوری را سـلحه و غلبـۀ عـالم بـر معلـوم میشیخ 

تواند بین خـود و شـیء مدر ک )اعم از نفت و غیر آن( زمانی می ؛ یعنی(۳۷: ۵۷۳۱)سهروریی، 

دیگری )مدَرک( اضافۀ اشراقی برقرار کند که سیحره داشته باشـد؛ زیـرا علـم حضـوری 

ع نوعی احاطه و اشراق است که لزوماً از موجود عالی و مسیحر به موجود دانـی و درواق

اش این است که هرجا این اشراق و احاطـه وجـود نداشـته شود و الزمهمقهور ایجاد می

 باشد، علم حضوری به غیر هم وجود نداشته باشد. 

است. آیا نفـت گوییم رابحۀ نفت با مادیات از چه سنخ اکنون با حفظ این مقدمه می

توان گفت برای مثـال، نفـت بـر ای دارد؟ آیا میبر موجودات مادی بیرون از خود احاطه

در علـم او بـه قـوای  کند، احاطه دارد ؟ این احاطه و سیحره نفتدرختی که مشاهده می

مادی و بدن خود به آسانی قابل تبیین است؛ چون نفت بر بدن و قوای خود سیحرۀ کامل 

ب عناصـر چهارگانـه یـاست کـه از ترک یدگاه جسمین دیبدن نیز گرچه در ادارد؛ زیرا 
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است، ایـن تفـاوت را بـا اجسـام  یف و ظلمانیکث یوجود آمده و در ذات خود جسمبه

بـدن  یدهندۀ بـدن انسـان اعتـدال بیشـتری از اجسـام و حتـلیدیگر دارد که مزاج تشک

نفـت  یبـرا یبتواند محـل قـابلن باعث شده است تا این بدن یوانات دیگر دارد. همیح

به آن داشته باشد. همین عالقه و ارتباط نفت بـا آن  یز عالقۀ شوقیشود و نفت ن یانسان

رو، نفت قوای جسمانی و آالت بدنی خود را شود و ازاینساز تسلط نفت بر آن میزمینه

 کند.ادراک حضوری می

د و حضور این بدن مـادی، اشراق نیز بارها به حضوری بودن علم نفت به بدن خوشیخ

 گوید:بدون وساطت هر نوع صورت ذهنی، در محضر نفت تصریح کرده است. او می

 یکلصورتن امور بهیکند و چنانچه ادراك ایالش را ادراك میسپت نفت، بدن، وهم و خ»

رندۀ یکارگو به ین است که نفت، محرك بدن کلی[ باشد، مستلزم ایق علم حصولی]ازطر

ال خود را ادراك نکرده ید گفت او بدن، وهم و خیصورت بانیباشد که البته درا یکل یقوای

است؛  یاست و آنچه نفت ادراك کرده، کل یال اوست، جزئیرا آنچه وهم، بدن و خیاست؛ ]ز

کلی و نه بدن خا  خود را ادراك کرده  یستند، بلکه نفت، بدنیز نیك چیدو نین، ایبنابرا

حاضر  یجزئ ینکه بدن و قوایست مگراین ی  انسانین هیبنابراح نیست؛ ین صحیاست[ و ا

خود  یرد؛ پت انسان مدر ك نفت و بدن و قوایگیکار مها را بهخود را ادراك کرده و آن

 (۳۲-۳۵/ ۵: ۵۷۳۱).« باشد.یم یحضورصورت  به

توان چنـین ادعـایی را پـذیرفت؛ زیـرا نفـت اما دربارۀ علم به مادیات خارجی نمی

گونه ارتباطی وجـود نـدارد کـه حـاکی از مباین با مادیات خارجی دارد و هی  وجودی

طورکه گفتیم، هرجا سـیحره وجـود ها باشد. همانسیحرۀ نفت بر مادیات و نیز تدبیر آن

اشراق نیز مؤیـد همـین محلـب نداشته باشد، علم حضوری نخواهد بود. این سخن شیخ

توانسـتیم هماننـد بـدن خـود آن را شـتیم، میاگر ما بر غیربدن خود هم سلحه دا»است: 

 (۳۷: ۵،ج۵۷۳۱)سهروریی« نحوحضوری و بدون نیاز به هی  صورتی ادراک کنیم.به

توان این ادعا را پذیرفت که علم به همۀ موجـودات مـادی حضـوری اسـت؛ پت نمی

اند تسلط نفتشوند. بخشی تحتاشراق، مادیات به دو گروه تقسیم مییعنی طبق نظر شیخ

سـیحرۀ آن نیسـتند، اند و تحتشوند و بخش دیگر که غایب از نفتو حضوری ادراک می
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 .(۱۳۳/ ۵)همئن: ها علم پیدا کرد هایشان به آنادراکشان حضوری نیست و باید از صورت

اشراق علم حضوری به بدن را منـوط بـه سـیحرۀ در جواب این اشکال باید گفت شیخ

منظور از سیحره چیست؟ آیا منظور سیحرۀ علی است یا صرف داند؛ ولی در اینجا نفت می

سـت، ین یرسد مـالک ادراک حضـوری در اینجـا سـیحره علـ نظر میبرتری وجودی؟ به

اشـراق نفـت بـدن خـود را تصـریح شیخمعنا که مدر ك علت مـدَرك باشـد؛ زیـرا بهنیابه

سـت بـا یبایت نمـکه علت بدن خود نیست؛ زیرا در فرض علییابد؛ درحالیحضوری می

رد؛ یپـذیکه نفت ناطقه، همراه با بدن اسـتکمال مـیکرد؛ درحالبدن خود استکمال پیدا می

دنبال طورکه ثبوت نوعی قهر و غلبه را برای نفـت بـهبراین، عالقۀ نفت و بدن، همانافزون

افتـد شود؛ چون بسیار اتفاق میدارد، موجب نوعی قهر ازجانب بدن نسبت به نفت نیز می

 شود.طورکه نفت موجب تأثر بدن میکه نفت از بدن متأثر شود؛ همان

ن یرابحۀ نفت با بدن را با رابحۀ مثل با انواع خود، همـ یهااز تفاوت یکیاشراق شیخ

ن نفـت و بـدنش وجـود یبـ ین مثل و انواعش وجود دارد؛ ولیداند که بیت میرابحۀ عل

 د:یگویندارد. او م

هـا باشند، این مدبرات علت آنحیات بوده و دارای نفت مدبره می اگر افالک دارای»

کند و نه وسیلۀ جوهر غاسق استکمال پیدا میگردند؛ زیرا نه علت نوری بهمحسوب نمی

 (۵۱۳/ ۲)همئن: « شود.ای که با او دارد، نسبت به او دارای قهر میسبب عالقهجوهر غاسق به

حلق برتری وجودی باشد، این شـرط در اینجـا محقـق اگر مراد از سیحره در اینجا، م

است؛ زیرا نفت با نظر به مرتبۀ وجودی خود نسبت به عالم ماده، نوعی قهر و غلبه دارد. 

اشراق موجودی مثالی است. مرتبـۀ موجـودات مثـالی برتـر از مرتبـۀ نفت در نگاه شیخ

 قهر دارند.مادیات است. موجودات عالی همواره بر موجودات دانی، سیحره و 

تواند در بدن انجام دهد، شاهد مدعا این است که بسیاری از تصرفاتی را که نفت می 

تواند بدون کمک از آالت ویژه نفوس قویه که حتی میدهد؛ بهدر عالم ماده هم انجام می

بدنی و فقط با ارادۀ خود، در عالم ماده تصرفاتی کند که حاکی از تسلحش بر عـالم مـاده 

کـه یاگونـهاشراق مدر ك به مدَرك است؛ به یدیگر، منظور از احاطه، نوععبارت  است؛ به



 

 

91 

دا یـتحقـق پ یحرۀ وجـودین احاطه و سیمدر ك برتر از مدَرك باشد، ا یاگر مرتبۀ وجود

آید که در برخی مصادیق علم حضوری، نیـازی اشراق برمیکند. حتی از اندیشۀ شیخیم

اینکه بین جوهر مدرک و مدَرک ارتبـاطی برقـرار به برتری وجودی هم نیست و صرف 

شود، علم ضوری حاصل می شود؛ چون اگرمالک علم حضوری، سیحرۀ جوهر مـدرک 

گونه باشد، نفت نباید به موجودات عالم مثال، علم حضوری داشته باشد؛ چون نفت هی 

تخیـل،  اشراق نفت هنگامکه طبق نظریۀ شیخای بر این موجودات ندارد؛ درحالیسیحره

کنـد؛ چـون از نظـر وی مـوطن موجودات مثالی را در عالم خیال منفصـل مشـاهده می

های خیالی خود نفت نیست، بلکه عالم مثال است که خارج از ذات انسان است صورت

 ای بر آن ندارد.و انسان سیحره (۲۶۱/ ۲)همئن: 

گوید، فقط در علم ای که او دربارۀ آن سخن میالبته شاید در اینجا بتوان گفت سیحره

حضوری به مادیات ضرورت دارد، نه همۀ مصادیق علم حضـوری؛ چـون او در بحـث 

رسد مـالک تحقـق نظر میگوید. بهعلم نفت به ذات خود نیز دربارۀ سیحره سخنی نمی

محلق علم حضوری ازنظر شیخ اشراق، فقط سیحره نباشد، بلکه عامل اصلی تحقق چنین 

که نفت بتوانـد درنتیجه، وقوع مشاهدۀ معلوم باشد؛ یعنی همینقابلیت حضور و  علمی،

کنـد؛ چـه ایـن مشـاهده، موجودی را مشاهده کند، برای حضوری بودن علم کفایت می

که در ابصار شاهد گونهمشاهدۀ موجود مادی و ازراه  آالت بدنی همراه با سیحره باشد؛ آن

دهـد کـه در تخیـل رخ مینهگوآن هستیم و چـه مشـاهدۀ موجـودات مجـرد باشـد؛ آن

 .  (۱۳۳/ ۵: ۵۷۳۱)سهروریی

 اشکال چهارم

کم در حـوزۀ ابصـار، در نظـر آنچه معروف است این است که علم به مادیات دست

توان در آثار وی مواردی را یافت که سهروردی حضوری و با اضافۀ اشراقی است؛ اما می

کـه علـم حصـولی در ایـن  حاکی از اعتقاد وی به علم حصولی نیز است. بدیهی اسـت

دیدگاه، ضرورتاً دربارۀ مادیات مصداق دارد و مجردات اساساً بـا علـم حصـولی ادراک 

خواهد بود که متعلـق شک علمی شوند؛ پت هرجا سخن از علم حصولی است، بینمی
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 آن مادیات است.

 فته است:گوید که گویا او این علم را هم پذیرای سخن میگونهشیخ اشراق در جاهایی به

هایی کـه آیند و آنالف( تقسیم اشیاء مادی به موجوداتی که به ادراک حضوری درمی

 اند.متعلق علم حصولی

 گیرند:ازنظر شیخ اشراق، مادیات در دو گروه جای می

مادیاتی که انسان بر آن سیحره و قهر دارد؛ مثل قوای جسمانی و آالت بدنی که در . ۱

 کند؛ ها را ادراک میواسحه آنهنی نیازی ندارد و بیاین موارد نفت به صورت ذ

ها. علم انسان بـه ها سیحره و قهر ندارد؛ مثل کواکب آسمانمادیاتی که نفت به آن. ۱

ها و ستارگان را که انسان بر واسحۀ صورت است. وی علم به آسمانها حصولی و بهاین

 .(۱۳۳/ ۵: ۵۷۳۱)سهروریی، داندها سلحه ندارد، حصولی میآن

شـوند، موجـوداتی هـم بر موجوداتی که با علم حضوری ادراک میاساس، افزونبراین

ها هم حال، ثبوت علم به آنها را ادراک حضوری کرد و درعین  توان آنوجود دارند که نمی

 دست آمده وحصولی باشد.بدیهی است. این علم ضرورتاً باید ازراه  دیگر )صورت( به

اشـراق فقـط علـم علم به تصور و تصدیق ازسـوی او: ازنظـر شیخ ب( پذیرش تقسیم

دو، حصـول شود؛ چون در هرکدام از ایـنحصولی است که به تصور و تصدیق تقسیم می

شـود و چنـین صورت شیء یا صورت حکم بین موضوع و محمول، در نفت حاصـل می

و تصـدیق  اساس، اگر تصورچیزی )حصول صورت( در علم حضوری وجود ندارد؛ براین

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.

 گوید: او خود می

 است که غیر از علم مجرداتتقسیم علم در اوایل منحق به تصور و تصدیق صرفاً در علومی »

است که در آن مجرد اضافۀ اشراقیه کافی است که چنین اموری  به ذواتشان و ]غیر[ از علمی
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 (۱۳۱/ ۵)همئن: « از مدرکات تصوری و تصدیقی نیستند.

اشـراق بـه تصـریحات مکـرری کـه از شیخباتوجه 3در جواب این اشکال باید گفت

رتبۀ ادراک حسی، درواقع رسیده است و مبانی وی اقتضای آن را دارد، علم حصولی در م

در دستگاه معرفتی وی جایگاهی ندارد. شاهد ایـن مـدعا هـم تصـریحات خـود وی و 

اشـراق بـا خیش یبراین، علـم حضـوراشکاالتش به نظریۀ علم حصولی مشاست؛ افزون

ق در مرتبـۀ ادراك یندارد؛ چـون حصـول تصـور و تصـد یق منافاتیثبوت تصور و تصد

 یریگخـود صـورت یتواند از علم حصـوریلکه انسان مشود، بفقط حاصل نمی یحس

 قول شهید محهری:ق کند. بهین صورت را بر خارج تحبیکند و ا

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

اشراق راه حل اول اینکه زندگی شیخ جا اشاره کرد که عبارتند از:نهای دیگری هم در ایحلشاید بتوان به پاسخها و راه .1

ه است. شاهد کردشامل دو دورۀ فلسفی است. او در دورۀ اول، حکیمی مشائی بوده و از پیشینیان خود تبعیت می

خود  حکمةاالشراقشیوۀ مشائین نوشته است. وی در اول کتاب مدعا این است که او حتی برخی آثار خود را نیز به

که موانعی برای االشراق[ و حتی درحین نوشتن آن هنگامیمن قبل از نوشتن این کتاب ]حکمة»کند که: تصریح می

مختصر در صورتها را بهی بر طریقۀ مشائین نموده و قواعد آنهایپرداختن به آن وجود داشت، به تصنیف کتاب

روش ها را بهبرد که آننام می لمحاتو  تلویحات( وی حتی از آثاری مانند ۱۳/ ۱: ۱۰۵۷)سهروردی،« ها آوردم.آن

 مشائین نوشته است )همان(.

اش را پردازد و شالودۀ فکریمی ةاالشراقحکمدر دورۀ دوم، که درواقع دورۀ اشراقی تفکر وی است، او به آثاری مانند 

گوید؛ یعنی در مسئلۀ علم مستأصل سیاق سخن میهمینبراین، او دربارۀ علم نیز بهدر آن گرد آورده است؛ افزون

بیند و از او علم حضوری را ای مییافته است؛ تااینکه ارسحو را در مکاشفهای برای آن نمیکنندهبوده و تبیین قانع

 گیرد.فرامی

اش بوده و برخی دیگر مربوط به این موارد حاکی از این است که برخی افکار وی مربوط به زمان اول حیات فلسفی

کند، شاید در مقام بیان تفکرات زمان دوم. در اینجا نیز باید گفت اگر او گاهی به ثبوت علم حصولی تصریح می

گوید، در مقام تبیین تفکر اشراقی خویش یا ادیات سخن میگاه که دربارۀ علم حضوری به ممشائی خود است و آن

 بعد از مکاشفۀ معروفش است.

خواهد به زبان قوم سخن اشراق با بیان ثبوت علم حصولی، درواقع میحل اول است. شیخحل دوم نیز همانند راهراه

حل حل با راهکند. تفاوت این راهمیبگوید، نه اینکه بخواهد نظر خود را بگوید. او در اینجا سخن دیگران را گزارش 

حل قبلی، گوید، اعتقاد نداشته و فقط نظر دیگران را می گوید؛ اما در راهحل به آنچه میقبلی این است که در این راه

 گفت؛ اما نظرش مشائی بود.گفت به آن اعتقاد داشت و نظر خودش را میآنچه می
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افت قوه مدرکه یت را با علم حضورى یتی نائل شد و آن واقعین واقعین که نفت به عیهم»

ده شده ینام« ل کننده علم حضورى به علم حصولییقوه تبد»ن مقاله به یال( که در ای)قوه خ

ش یصحالح آن را با علم حصولی پکند و بهگانی مییبا« حافظه»سازد و در صورتی از آن می

 (۲۳۲-۲۳۵/ ۰: ۵۷۳۱)لطهری، «. سازدخود معلوم می

ای بعد از مواجهه بـا شـیء خـارجی دیگر، مرحلۀ تصور و تصدیق، مرحلهعبارت  به 

ک حضوری شـیء خـارجی، بلکـه تواند نه فقط بعد از تمام شدن ادرااست که نفت می

کنـد، صـورتی از آن سـاخته و آن را حتی در همان حینی که شیء خارجی را ادراک می

تلخ در ذهن  یاکه انسان از درد خود خاطرهیتصور یا تصدیق درنظر بگیرد؛ مانند هنگام

خـاطرۀ مـا از آن درد،  یاسـت؛ ولـ یحضـور یاست که ادراك درد، ادراکـ یهیدارد. بد

مانده و  یدر حافظۀ ما باق یاثر و صورت آن درد است که بعد از آن ادراك حضوردرواقع 

 م.یکنیم یادآوریم، با صورت مذکور آن را یابینکه آن درد را حضوری بیاما اکنون بدون

 گیری نتیجه

هایی که گاهی ناشی هایی دارد؛ اشکالرسد اشکالنظر میاشراق بهنظریۀ معرفتی شیخ

منتقدان و گاهی معلول فریبندگی ظاهر عبارات اوست؛ اما درواقع نظریۀ نگری از سححی

ها؛ زیرا آنچه مؤدای مبانی و تصـریحات مکـرر وی منسجمی است و دور از این اشکال

است، آن است که نفت انسان همچون جوهر مثالی و مدبر در سلسلۀ انوار، بعد از عقول 

سبب همین علو مرتبه بر مرتبۀ مادون خـود کـه قاهره و قبل از عالم ماده قرار گرفته و به

که شأن همۀ گونههمان عالم ماده است، مسیحر و مسلط است و به آن اشراف دارد؛ همان

ای که او آن را شرط ادراک حضوری بـدن انوار نسبت به مادون خود چنین است؛ سیحره

اقتضای ظهور فـی براین، نفت از سنخ انوار است و ذات وی داند؛ افزونتوسط نفت می

نفسه و اظهار لطیره را دارد. الزمۀ این خاصیت نفت اظهـار و قابـل ادراک سـاختن هـر 

 موجودی، همچون جوهر غاسق، برای خویش بوده ونیازی به تجرد مدَرک نیست.

سینا و مالصدرا موافق است که ماده مانع ادراک بنابر آن چه گذشت سهروردی با ابن

طورکـه گفتـیم، توان به آن علم حضوری پیدا کرد؛ چون هماناست و از هی  راهی نمی
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تواند مستنیر شود و به ادراک درآید؛ امـا مادۀ ظلمانی در سایۀ هویت نوری نفت منیر می

 با آنان موافق است که ماده جوهر ظلمانی است و بعد ثابت و سیار دارد.

ی ممکن است شرایط حیث که ماده است، مانع ادراک نیست؛ ولازنظر وی، ماده ازآن

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 

بر استناد به شهود و وجدان شخصی، با دلیل عقلی اثبات می کند کـه علـم دارد. او افزون

 ها، حضوری استجسمانی نفت درعین مادی بودن اینبه بدن و قوای 

البته منافاتی با ثبوت نوعی علـم حصـولی بـرای نفـت نـدارد؛ یعنـی نفـت انسـان 

گیری و در خزانۀ خیال خود یابد، از آن صورتاینکه با علم حضوری خارج را میدرعین

اسـت و  کند که در چنین حالتی انسان هم واجد اثر علم حضوری خـویشداری مینگه

وسـیلۀ متخیلـه در یابد و هم ازحیث صورت ایجادشده بهحیث در خود زیادتی میازاین

 یابد. خود کمالی می

به تصریحات مکرر و نصو  معتبر وی، چنانچه خالفـی در آثـارش بنابراین باتوجه

توان با یک خالف از همۀ تصریحات و نصو  مشاهده شد، باید آن را تأویل کرد و نمی

کشید، بلکه باید آن خالف را جزء متشابهات دانست و تحلیـل و تأویـل کـرد؛  او دست

شـود، های انسان برداشـت میپت اگر گاهی از سخنان وی، حصولی بودن برخی دانش

کند کـه در مانند عبارتی که علم به بدن را به سلحنت و سیحرۀ مدر ک بر مدَرک معلل می

ای تبین کرد که با مبـانی گونهود ندارد، باید بهانحاء دیگر علم، جز علم نفت به بدن، وج

ها و مبـانی وی ایـن حقیقـت را وی سازگاری داشته باشد. تحلیل و بررسی همـۀ گفتـه

کند، حضوری بودن علم کند که آنچه شیخ مقتول باقاطعیت بر آن پافشاری میروشن می

( داشـته باشـد؛ به هرچیزی است که انسان بتواند بر آن سیحرۀ محض )علی یـا غیرعلـی

های موجـود در خزانـۀ خیـال منفصـل چون ازنظر وی علم نفت به بدن و نیز صـورت

 حضوری است، بااینکه معلول نفت نیستند. 
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