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Abstract
The main problem of this research is to explain distinguishing knowledge
from the mental existence from Javadi-Amoli’s view. The findings of this
paper are: Knowledge is originally a type of immediate knowledge, earned
by intuition, but mental existence of a real object is a mediate knowledge
that is produced in light of the radiation of knowledge. Although actually the
radiation of knowledge is emanated by God, knowledge as well as the
mental existence of a real object depend on the human soul as an action
depends on the agent performing it. There are prime object known by
essence, i.e. original radiation of knowledge, which is united with object of
knowledge; and grade two of object known by essence, i.e. a mental picture
of object in the real world. When human soul reaches a suitable level to
receive the radiation of knowledge, in light of this illumination, human soul
can produce a gleam of existence along with a mental picture, correspondent
to the real object. Then, mediate knowledge is based on immediate
knowledge. Producing mediate knowledge, human being faces two problems
to cause the error: first, the more powerful human soul more powerful and
clear radiation of knowledge to be bestowed, but the less power of human
soul the weak radiation of knowledge is bestowed; second, the necessity of
transformation of immediate knowledge into mediate knowledge, so, it is a
possibility of mistake during making this transformation. Thus, she cannot
be dogmatic about the truth and correctness of her mediate knowledge.

Keywords: Knowledge, Mental Existence, Mental Picture, Prime Object
Known by Essence, Grade Two of Object Known by Essence, a Possibility
of Mistake.
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چکیده
جستار حاضر در پی ارائۀ تبیین روشنی از تفکیک علم و وجود ذهنی ،از منظر جوادی آملی ،به منظور
حل برخی مشکالت شناختشناسی مبتنی بر حکمت متعالیه است .يافتههای مقاله را میتوان چنین
برشمرد .1 :ضمن اينکه علم همواره حضوری است ،حصولیبودن علم مربوط به وجود ذهنی است .وجود
ذهنی وجودی ظلّی دارد و در پرتو علم موجود میشود ،چراکه حصول حقیقت علم افاضه است از سوی
خداوند .علم و وجود ذهنی هر دو قیام صدوری به نفس دارند؛  .2ماهیت معلوم بالذاتِ درجۀ اول ،خودِ
علم است؛ اما ماهیت معلوم بالذاتِ درجۀ دوم ،ماهیت شیء معلوم و موجود به وجود ذهنی است؛ .3
هنگامی که نفس به آن مرتبه میرسد که نور علم در آن میتابد ،نور قوی ،همان وجود علم است و در
پرتو آن نور ،نفس يک علم ظلّی همراه با صورت ذهنی ،متناسب با ماهیت شیء خارجی در ذهن صادر
میکند؛  .4حصول علم حصولی مبتنی بر علم حضوری است؛ نفس در اين هنگام با دو دشواری مواجه
است :نخست ،توان نفسانی انسان (که به تناسب آن) ،نور علم به چه درجهای از قوّت به او افاضه شده
است؛ دوم ،ضرورت تبديل علم حضوری خويش از موجود خارجی به علم حصولی؛  .5پس ،احتمال خطا
در علم حصولی ،برخال ف علم حضوری ،وجود دارد؛ از اينرو ،فاعل شناسا ادعای قطع و جزم بیاساس
ندارد.
واژههای کلیدی :علم ،وجود ذهنی ،صورت ذهنی ،معلوم بالذات درجۀ اول ،معلوم بالذات درجۀ
دوم ،احتمال خطا.
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 .1مقدمه
جوادی آملی مینويسد :حکمت متعالیه برای اولینبار دربارۀ سه مسئلۀ وجود ذهنی،
علم و کیف نفسانی بهطور مجزا بحث کرده و همچنین ،آشکارا میان علم و وجود ذهنی
تفکیک قائل شده است ( . )334 :1395او معتقد است تفکیک علم و وجود ذهنی از
اهمیت ويژهای برخوردار است و بسیاری از پیچیدگیهای مسايل علم با اين تفکیک و
تمايز حلشدنی است؛ تا جايی که او تفکیک میان آن دو را نظیر تفکیک میان وجود و
ماهیت سرنوشت ساز دانسته و حل بسیاری از شبهات را از طريق تمايز علم و وجود
ذهنی قابل حل میداند (همان)300-299 :؛ بنابراين ،از نظر ايشان بحث تمايز میان وجود
علم و وجود ذهنی ،با توجه به اهمیت بسیار آن ،بايد بهطور مکرر بیان و تبیین شود.
از اينرو ،مقالۀ حاضر بر آن است تا به روش توصیفی -تحلیلی ،مسئلۀ تمايز علم از
وجود ذهنی را بنا بر تفسیر جوادی آملی تبیین کند .چهبسا در اين راستا ،راه حلی برای
برخی مشکالت شناختشناسی حکمت متعالیه عرضه شود.
در اينجا ،با ارائۀ گزارش مختصری از چند مقاله ،به پیشینۀ مسئلۀ اصلی پژوهش ،با
ارائۀ گزارش مختصری از چند مقاله اشاره میشود :نخست ،مقالۀ «تفاوت علم و وجود
ذهنی در معرفتشناسی مالصدرا و بررسی نتايج آن» با وجود آنکه در آغاز تبیین
دقیقی از تفاوت علم و وجود ذهنی ارائه داده است؛ اما در ادامه ،در بعضی موارد دچار
مبهمگويی يا خلط مبحث شده است؛ برای مثال ،دربارۀ اين موضوع که چگونه وجود
ذهنی در سايۀ نور علم پديد میآيد ،بدون ارائۀ تبیینی از مالصدرا ،بدون رفع ابهام از آن
گذشته است .نويسندۀ اين مقاله در جای ديگری نیز دچار مشکل خلط مبحث علم و
وجود ذهنی شده است؛ از جمله در صفحۀ  10به مفهوم حاصلشده در ذهن نام معلوم
میدهد و وجود آن مفهوم را علم مینامد .همچنین ،در صفحۀ  16معلوم بالذات را وجود
علم ،و صورت ذهنی را همان معلوم بالعرض میداند ،و قائل است به اينکه با علم انسان
به يک ماهیت ،وجود علم و به تبع آن معلوم که همان صورت ذهنی است ،در نفس
حاضر میشود .سپس با نتیجهگیری نادرست علم را همواره حضوری میداند .نويسندۀ
اين مقاله زمانی که از موضع حکمت متعالیه در مقابل مشّائیان دفاع میکند ،چنین
استدالل می نمايد :مالصدرا بر اساس اصالت و تشکیک وجود و تمايز علم از وجود
ذهنی ،کاشفیت علم را ناشی از وحدت عینی وجود علم و وجود معلوم که دو مرتبه از
مراتب نظام تشکیکی وجودند ،میداند .در واقع از نظر مالصدرا ،تطابق ذهن و عین به
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تطابق عوالم هستی باز میگردد (شجاری)1387 ،؛ بنابراين ،در اين مقاله معلوم بالعرض که
موجود خارجی است ،صورت ذهنی دانسته شده است؛ و در نتیجه ،تمايزی میان علم و
وجود ذهنی ديده نمیشود .از سوی ديگر ،اگر بنا بر توضیح مقالۀ يادشده ،معلوم که با
علم متحد است ،صورت ذهنی باشد ،چگونه علم همواره حضوری است؟ همچنین ،اين
مقاله در مبحث عینیت و تطابق عین و ذهن ،نظر مشائیان را که تفاوتی میان علم و
وجود ذهنی قائل نبودند ،رد کرده است؛ زيرا کاشفیت علم و حکايت آن را از معلوم،
وحدت ماهوی ذهن و عین میدانستند ،در حالی که بر اساس حکمت متعالیه نیز به
همین عینیت و تطابق ذهن و عین قائل است؛ با اين تفاوت که اين تطابق به تطابق
عوالم هستی بازگشت دارد (همان.)17 :
مقالۀ دوم« ،وجود ذهنی و حقیقت علم؛ تفسیری تجزيهگرا از ديدگاه مالصدرا»
(سعیدی مهر )1393 ،است که تفسیر مالصدرا را از وجود ذهنی با توجه به تفکیک علم و
وجود ذهنی« ،تفسیر تجزيهگرا» مینامد که جوادی آملی ارائه داده است .نويسندۀ
مقاله ،افزون بر بررسی نظريۀ مالصدرا ،دو نظريۀ مشابه آن را نیز که پیش از مالصدرا
مطرح بودهاند ،مورد توجه قرار میدهد .اين مقاله بر آن است که هرچند اين نظريه
منتسب به مالصدراست ،اما به هیچيک از عبارات او بهصراحت نمیتوان استناد کرد.
سپس مقاله چنین ادامه می دهد :يکی از ارکان اين نظريه آن است که وجود ذهنی ظلّ
وجود علم در نفس ايجاد میشود و نه ظلّ وجود خارجیِ معلوم؛ که اين تفسیر عجیب
به نظر میرسد و اينگونه پرسشها را طرح میکند که وجود ظلّی چه نوع وجودی
است؟ يا اينکه آيا در وجود ظلّی نوعی قیاس و تبعیت از شیء خارجی ديده نمیشود؟ و
اين نگاه قیاسی چه ارتباطی با ديدگاه جوادی آملی در اين رابطه دارد؟ اين مقاله قائل
است به اينکه بنا بر نظريۀ تجزيهگرا ،برخال ف تفسیر رايج ،معلوم بالذات همان وجود علم
بوده و معلوم بالعرض صورت ذهنی موجود به وجود ذهنی است .واقعیت خارجی را نیز
به دو واسطه میتوان معلوم بالعرض دانست .نتیجهگیری مقالۀ نامبرده اين است که
ديدگاه مالصدرا و دو ديدگاه ديگر با اشکاالت و ابهامات بسیاری روبهروست و تا زمانی
که اين اشکاالت مرتفع نشوند ،ديدگاههای يادشده نمیتوانند چالشی در مقابل تفسیر
متعار ف به شمار آيند (همان 115 :و  .)119در اين مقاله نیز معلوم بالعرض صورت ذهنی
دانسته شده ،که سبب عدم تفکیک علم از وجود ذهنی است.
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پژوهش سوم ،مقالۀ «معضالت معرفتشناختی الگوی ماهوی علم در حکمت متعالیه»
(جوارشکیان )1396 ،است که اشکاالت متعددی بر نظريۀ علم در حکمت متعالیه وارد میداند؛ از
جمله دربارۀ اتحاد ماهیات اشیاء با نفس ،اين پرسشها را طرح میکند« :بنا بر تلقی وجودی از
علم ]...[ ،آيا ماهیت عاقل با ماهیت معقوله يگانه میشود؟ يا وجود عاقل با وجود ذهنی ماهیت
معقوله يکی میشود؟ اگر اتحاد را ماهوی بدانیم ،چطور قابل فرض است که مثالً ماهیت
معقولۀ اسب با ماهیت عاقل که انسان است يکی شود؟!» (همان .)69 :اين مقاله در ادامه ،راه
حل تمايز وجود ذهنی و علم را از جهات مختلف مخدوش میداند؛ يکی از استداللها چنین
است :بنا بر تمايز ،اينان صورت ذهنی را معلوم بالعرض دانسته و علم حاصل از آن را در صقع
نفس ،معلوم بالذات تلقی کردهاند؛ و حال آنکه اين نظر باطل است و يکی از داليل اين است:
صورت ذهنی که داللت بر ماهیتی دارد ،خود امری وجودی به وجود ذهنی است؛ بنابراين
نمیتوان گفت صورت ذهنی معلوم ،صرفاً ماهیت معلوم است و وجود معلوم همان علمی است
که در حاق نفس حاصل میشود .نقد ديگر اين مقاله که متوجه فلسفۀ اسالمی است ،مشکل
نظريۀ مطابقت است به اين بیان« :وقتی میان عالم و معلوم نسبت حضوری مستقیم و بدون
واسطه نباشد و ادراک شیء خارجی فقط از طريق وسائط ذهنی و مفهومی انجام پذيرد ،هیچ
راهی برای احراز مطابقت ادراک ذهنی با واقع خارجی باقی نمیماند» (همان .)74 :چنانکه
ديده شد ،در اين مقاله نیز مباحث وجود ذهنی به بحث علم نسبت داده شدهاند.
پژوهش آخر در اين زمینه ،مقالۀ «نقد تمايز علم از وجود ذهنی در معرفتشناسی
صدرايی» (يزدانی )1398 ،است .نويسندۀ مقالۀ يادشده ،تفسیر جوادی آملی را از نظريۀ مالصدرا
مطابق متن و عبارات او نمیداند؛ به گونهای که در يک مقايسه بین دو ديدگاه مطرح میکند
که مالصدرا وجود ذهنی را ظلّ موجودات خارجی میداند ،در حالی که تفسیر نظريه ،وجود
ذهنی را در ظلّ وجود علم در نظر میگیرد (همان .)198 :افزون بر آن ،بر اساس ديدگاه مالصدرا
معلوم بالذات در علم حصولی ،وجود ذهنی و صور حاضر نزد نفس است و معلوم بالعرض
موجود خارجی است؛ اما ديدگاه تفسیری بر آن است که در علم حصولی وجودِ علم معلوم
بالذات و وجود ذهنی معلوم بالعرض است (همان .)202 :خلط مبحث علم و وجود ذهنی نیز
اشکال اساسی اين مقاله است.
با توجه به پیشینۀ مطرحشده ،نگارنده معتقد است ديدگاه جوادی آملی دربارۀ تمايز
علم و وجود ذهنی تاکنون بهروشنی تبیین نشده است .به همین منظور ،مقالۀ پیش رو
نخست ،حقیقت علم را از وجود ذهنی متمايز میسازد؛ و پس از آن ،فرآيند ادراک را به
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طور کلی يادآوری میکند؛ سپس به تبیین جداگانۀ فرآيند کسب حقیقت علم و صورت
ذهنی میپردازد .در بخش پايانی مقاله نیز به دو پرسش پاسخ داده میشود .1 :فرآيند
دقیق حصول علم حصولی چیست؟  .2آيا میتوان قائل شد که حکايتگری صورت
ذهنی از ماهیتهای خارجی به وحدت و عینیت است يا خیر؟
 .2حقیقت علم و تمایز آن از وجود ذهنی

جوادی آملی در شرح اسفار

مینويسد :علم عبارت است از وجود شیء مجرد (:1395

 . )105وی معتقد است حکمت متعالیه آشکارا میان علم و وجود ذهنی که همان وجود
ظلّی است و در پرتو علم موجود میشود ،تفکیک قائل شده است (همان)334 :؛ به بیان
ديگر ،وجود علم؛ وجود عینی ،خارجی و مؤثر است که جای آن در حوزۀ نفس قرار دارد
و معنای وجود عینی نیازمند توضیح نیست؛ اما وجود ذهنی ،وجود ظلّیِ معلوم است که
آن هم در نفس مستقر است و معنای وجود ظلّی به تبیین نیاز دارد .مسائل اتحاد علم و
عالم و معلوم به قلمرو مباحث علم بازگشت دارد و نه وجود ذهنی (همان.)309 :
وی قائل است به اينکه در بسیاری از کتابهای مالصدرا و نیز در کتاب نهایةالحکمه
عالمه طباطبايی جايگاه مباحث علم و مباحث وجود ذهنی بهخوبی متمايز نشدهاند.
مالصدرا گاه علم حصولی را از مباحث وجود ذهنی قلمداد میکند؛ حال آنکه به نظر
ايشان اين مسئله بايد چنین تبیین شود« :علم اعم از حصولی و حضوری در جايگاهی
غیر از وجود ذهنی قرار می گیرد و علم ،وجودی مجرد و ملکوتی است و وجود ذهنی امر
ديگری است که در سايۀ وجود علم امکان حضور پیدا میکند .علم ،وجود خارجی است
و وجود ذهنی ،وجود ذهنی است» (همان.)192-191 :
جوادی آملی معتقد است خلط مبحث علم با وجود ذهنی سبب بروز خطاهايی
میشود؛ از جملۀ آن ها ،خطای تقسیم علم به تصور و تصديق است و اين تقسیم را
مربوط به علم نمیداند؛ بلکه او بر آن است که صورت علمی که موجود به وجود ذهنی
است ،به تصور و تصديق تقسیم میشود؛ زيرا علم به عنوان يک امر عینی و خارجی ،از
چیزی حکايت نمیکند تا آنکه به تصور و تصديق تقسیم شود؛ اما صورت ذهنی معلوم
که در سايۀ وجود علم ،و موجود به وجود ذهنی پديد میآيد ،در مقايسه با خارج قابل
تقسیم به تصور و تصديق است .همچنین او دربارۀ خلط حقیقت علم با وجود ذهنی يا
با معلوم میگويد :صورت ذهنی در حقیقت معلومی است که در پرتو علم و به وجود
ذهنی وجود میيابد (همان.)384 :

فلسفه ،سال  ،48شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 117/ 1399

در ادامه ،وی تأثیر ديگر تمايز علم از معلوم و وجود ذهنی را تشخیص خطايی
میداند که در تقسیم علم به حصولی و حضوری رخ میدهد؛ چراکه علم يک وجود
خارجی است ،پس همواره حضوری است و در نفس موجود است و مسئلۀ اتحاد عالم و
معلوم نیز ناظر به همان است؛ اما حصولیبودن علم در مقابلِ علم حضوری نبوده و از
مسائل مربوط به علم نیست ،بلکه مربوط به وجود ذهنی است (همان.)384 :
البته در همینجا ،اشکالِ خلط مبحث به جوادی آملی نیز وارد است؛ جايی که در
صفحۀ  191از منبع ياد شده ،علم اعم از حصولی و حضوری را در جايگاهی غیر از وجود
ذهنی قرار میدهد؛ از سوی ديگر ،صفحۀ  384در همان منبع ،تقسیم علم به حضوری و
حصولی را خطا دانسته ،مدعی میشود که علم همواره حضوری است ،و حصولیبودن
علم را مربوط به بحث وجود ذهنی میداند؛ البته با توجه به قرينههای ديگر ،اشکال،
متوجه تألیف کتاب است و از نظر ايشان قول دوم صحیح است.
وی همچنین دربارۀ حقیقت علم می نويسد :علم ،امر وجودی است و نه امر سلبی و
عدمی؛ بنابراين ،علم به وجود تعريف میشود و ماهیت نیست؛ و از آنجا که علم وجودی
مجرد است ،حجابها نیز از آن برداشته شده است (همان .)105 :او میافزايد :علم وجود
بالفعل است و نه وجود بالقوه؛ بلکه علم وجود بالفعلِ خالصی است که غیرمشوب با عدم
است .افزون بر آن ،علم امری مشکک است؛ زيرا آنچه آمیخته با عدم نباشد،
تشکیکبردار است (همان .)172-171 :او توضیح میدهد که بر اساس حکمت متعالیه علم
ماهیت ندارد و ماهیت علم ،عین انّیت آن است؛ پس علم مفهوم دارد .منظور از مفهومِ
علم آن است که حقیقت علم را حکايت میکند .از آنجا که علم ماهیت ندارد و از سنخ
وجود است ،تعريف به حد و رسم نمیشود؛ اما تعريف تنبیهی برای علم امکانپذير است
(همان.)24 -22 :
در تعريف تنبیهیِ علم آمده است :علم جز حضور نیست و حجاب و غیبت (عدم
حضور) در علم نیست؛ در واقع اين وجود مجرد نور و ظهور است و جز انکشا ف نیست و
علم غیر از ظهور و انکشا ف نیست و وجود فینفسه آن به عین ذات خود معقولیت آن
است؛ چه ديگری آن را تعقل نمايد يا تعقل نکند (همان .)327 :بنا بر تعريف ،ماهیت علم
عین وجود و واقعیت آن است؛ و اين وجود نیز وجودی است مجرد .ظاهراً منظور از
تعبیر «نور» دربارۀ علم ،همان ويژگی ظهور و انکشا فِ آن است.
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کاشفبودن علم به اين معناست که علم هرگز بدون معلوم نخواهد بود و پیوسته
وجود معلوم همراه با وجود علم است؛ پس میتوان معلوم را به وجود علم ثابت کرد .به
بیان ايشان ،اگر معلوم تحقق خارجی داشته باشد و علم به عین آن تعلق بگیرد ،علم
حضوری است و معلوم وجود عینی دارد؛ و در صورتی که معلوم در خارج موجود نباشد و
يا معلوم در خارج موجود باشد ،اما علم صورتی انتزاعشده از آن باشد ،در هر دو حال،
نحوۀ ديگری از وجود ،يعنی به نحو وجود ذهنی ،برای معلوم ثابت میشود (همان.)38 :
چنانکه بازگفته شد ،علم يک وجود عینی و خارجی است که ماهیت ندارد و تمام
آثار وجود عینی علم بر آن مترتب است؛ اما وجود ذهنی که در ظلّ وجود علم پديد
میآيد ،ضمن اينکه عوارض شیء خارجی را دارد ،ولی هیچکدام از آثار شیء خارجی بر
آن بار نمیشود (همان .)262 -261 :وی همچنین میگويد :با آنکه وجود ذهنی ضعیفترين
مرتبۀ وجودی است ،آثار فراوانی بر آن مترتب است؛ مانند بسیاری از مسائل نجوم و
رياضی که در اين مرتبۀ وجودی هستند .حال اگر نور علم ،قوی بتابد ،معلوم با وجود
خارجی برای نفس نمايان میشود؛ يعنی نفس نسبت به وجود عینیِ معلوم علم حضوری
میيابد (همان.)17 :
بنابراين ،اگر تابش نور علم برای انسان قوی باشد ،معلوم به صورت امر خارجی و
عینی ظاهر و به علم حضوری ادراک میشود؛ به بیان ديگر ،حقیقت علم از سنخ وجود
است و نه ماهیت و مفهوم؛ و حقیقت وجود نیز امری مشکک است .حال اگر وجود نوری
علم ضعیف بود ،فقط ماهیت و مفهوم شیء مورد ادراک را روشن میکند و اگر نور علم
قوی بود ،وجود عینی شیء مورد ادراک را آشکار مینمايد .به هر حال ،برای شناخت
دقیق حقیقت علم ،بايد از خلط علم با معلوم که موجود به وجود ذهنی است ،و يا علم با
وجود ذهنی ،بهشدت پرهیز کرد (همان.)553 :
از آنجا که نزد وی ،وجود ذهنی در ظلّ وجود علم حاصل میشود ،در مبحث علم
افزون بر وجود و ماهیت عالِم ،و وجود و ماهیت شیء خارجی ،چهار امر ديگر قابل تصور
است :وجود علم ،مفهوم علم ،ظلّ علم ،و معنايی که با آن ظلّ همراه است (همان.)15 :
البته حقیقت علم و صورت ذهنی معلوم اين وجه مشابهت را دارند که هر دو قیام
صدوری به نفس دارند .به اين ترتیب ،رابطۀ نفس با علم و همچنین ،رابطۀ نفس با
صورت ذهنی معلوم از نوع رابطۀ فاعل با فعل خود است و نه رابطۀ قابل با مقبول (همان:
.)88
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همانطور که علم مجرد است ،وجود ذهنی و صورت علمیۀ معلوم نیز که بهرهای از
هستی دارند و در پرتو وجود علم موجودند ،سهمی ظلّی از تجرد دارند (همان)391 :؛
بنابراين ،وجود نوری علم به دلیل تجردی که دارد ،وجودی است خودآگاه و در حدّ ذات
خود هم علم است و هم عالم و هم معلوم .اين وجود نوری برای خود روشن است و
متعلَق خود را در نفس روشن میکند .همچنین علم در سايۀ خود ،معلوم ظلّی يا صورت
علمی را نیز که به وجود ذهنی موجود است ،نمايش میدهد (همان 536 :و .)271
بر اساس مکتب مالصدرا ،هر شیء مجردی عالِم است ( )447/3 :1981و تجرد دارای
چهار مرتبۀ حس ،خیال ،وهم و عقل است .علم نیز بر همین اساس دارای چهار مرحلۀ
تشکیکی است؛ از اينرو ،موجودِ مجردِ تام ،دارای علم عقلی است و موجود مجرد
برزخی ،دارای علمی با مرتبۀ برزخی است (جوادی آملی.)180/20 :1396 ،
خالصۀ آنچه در اين بخش گفته شد ،اين است که علم امری وجودی و مجرد است
که وجودی عینی و خارجی دارد؛ پس همواره حضوری است .علم ماهیت نیست ،بلکه
وجود است و وجود بالفعل است و بهطور تام بالفعل است و بالقوگی ندارد .ماهیت علم
عین وجود آن است .همچنین علم کاشفیت دارد؛ يعنی پیوسته همراه با معلوم است .از
سوی ديگر ،وجود ذهنی وجودی ظلّی دارد و در پرتو علم موجود میشود؛ بنابراين،
همانگونه که وجود علم و مفهوم علم مطرح است ،ظلّ علم و معنايی همراه با آن ظلّ
نیز قابل طرح است .علم حصولی نیز مربوط به بحث وجود ذهنی است .همچنین بايد
گفت علم و وجود ذهنی ،هر دو در حوزۀ نفس مستقرند؛ و نیز هر دو ،قیام صدوری به
نفس دارند .همان گونه که علم وجود است و مجرد ،وجود ذهنی نیز به تناسبِ بهرهای
که از هستی دارد ،سهمی ظلّی از تجرد دارد.
 .3فرآیند ادراک
بر اساس حکمت متعالیه تمام مراتب ادراک مجردند (مالصدرا .)360/3 :1981 ،ادراک
حسی زمانی محقق میشود که از جرم مجرد شود .شیئی مورد ادراک خیالی قرار
می گیرد که از جرم ماده و نیز حضور ماده مجرد شود .هنگام ادراک وهمی افزون بر
تجرد از جرم ماده ،از عوارض مادی نیز تجرد صورت میگیرد؛ اما اضافه به امر جزئی
میشود .ادراک عقلی از تمام اين امور مجرد است (جوادی آملی)256-249/18 :1396 ،؛ از
اينرو ،نفس ابتدا هیچ نمیداند و هیچگونه صورت ادراکی ندارد .اولین مرتبۀ ادراک،
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مرحلۀ احساس است و بعد به مرحلۀ خیال و وهم میرسد ،آنگاه به مرحلۀ عقل راه
میيابد.
نزد حکما عقل چهار مرتبه و مقام دارد؛ يا به بیان ديگر ،مرحلۀ ادراک عقلی ،خود
شامل چهار مرتبۀ عقل هیوالنی ،عقل بالملکه ،عقل بالفعل و عقل مستفاد است؛ عقل
هیوالنی ،يعنی قوۀ عقلی که خالی از تمام ادراکات است؛ عقل بالملکه ،که خالی از همۀ
ادراکات نیست و تنها ادراکات اولیه را میشناسد؛ عقل بالفعل ،مرحلهای که علوم غیر
اولی و معار ف نظری برای قوۀ نفس بالفعل حاضر و مشهود نیست ،بلکه در مخزن موجود
است؛ و عقل مستفاد ،که در اين مرحله معار ف نظری بالفعل نزد نفس حاضر و مورد
شهود آن است (جوادی آملی 517 :1395 ،و .)336-335/19 :1396
چنانکه در حکمت متعالیه آشکار است ،شیء تا مجرد نشود ،مورد ادراک قرار
نمیگیرد ،صورت ادراکی علمی شیء خارجی و مادی که در ذهن موجود است ،مادی
نیست و دارای تجرد برزخی است .شیئی که در خارج و طبیعت است ،مادی و دارای
صورت مادی است؛ اما صورت ادراکی علمی غیر از صورت مادی است ،صورت علمی به
ادراک حس میرسد؛ پس معلوم بالذات است ،اما صورت مادی معلوم بالعرض است.
کیفیات محسوس در خارج موجودند و با حواس پنجگانه حس میشوند و محسوس و
معلوم بالعرضا ند؛ اما محسوس و معلوم بالذات از کیفیات نفسانی است که قائم به نفس
انسان و امری مجرد است (جوادی آملی.)187-185 :1395 ،
هنگامی که صورتی علمی برای شیء مجرد ،يعنی برای نفس انسان حاضر باشد ،دو
شرطِ تحققِ علم وجود دارد :شرط نخست ،حضور صورتی مجرد که میتواند معلوم شود
و شرط دوم ،وجود موجودی مجرد که میتواند عالِم شود؛ در اين صورت ،ضرورتاً علم
تحقق میيابد (جوادی آملی .)194/20 :1396 ،حکیمان کارها را به قوای نفس مانند قوۀ
عقل ،خیال و وهم نسبت میدهند ،اگرچه در حقیقت ،نفس کارها را انجام میدهد؛ زيرا
قوای ادراکی شئون نفسا ند و نیز نفس در وحدت خود شامل تمام قواست (همان:
.)304/18
در اين پژوهش ،منظور از ادراک؛ تمام مراتب ادراک حسی ،خیالی ،وهمی و عقلی
است .در اينجا ضرورت دارد فرآيند هرکدام از علم و وجود ذهنی جداگانه تبیین شود.
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 .1-3تبیین فرآیند کسب حقیقت علم

نزد حکمت متعالیه ،علم نوری است که به افاضۀ خداوند در نفس آدمی تحقق میيابد؛
بنابراين ،در تمام مراحل ادراک ،اعم از ادراک حسی و غیر آن ،به قدرت الهی ،افاضه و
انشاء صورتِ مماثل صادر میشود (جوادی آملی)386 :1395 ،؛ در نتیجه ،معلم حقیقی برای
مطلق علم و ادراک ،ذات خداوند است که با فیض خود علم به هر آنچه را شرايطش مهیا
شده باشد ،در نفس عالِم ايجاد میکند .در اينجا ،منظور از «افاضه و انشاء صورتِ
مماثل» قطعاً نمیتواند صورت علمی موجود به وجود ذهنی مراد باشد؛ زيرا روشن است
که علم حقیقی به وجود عینی تعلّق میگیرد و به صورت علم حضوری نصیب انسان
میشود.
بنابراين ،در هنگام ادراک ،فعالیتهای مختلف انسان ادراک نیستند ،بلکه علل معدّ
برای ادراک نفساند (جوادی آملی)288/18 :1396 ،؛ اگرچه اين امور اختیاریاند ،اما وقتی
به مرحلۀ فهم و ادراک برسند ،ديگر خارج از اختیار انسان است؛ پس فهمیدن و حصولِ
معرفت ،غیراختیاری است (جوادی آملی .)20 :1386 ،طبیعی است فعالیتهای انسان که در
مرحلۀ مقدماتی برای حصول حقیقت علم انجام میشود ،اختیاری است؛ اما بنا بر تفسیر
جوادی آملی از حکمت متعالیه که علم را غیر از وجود ذهنی و علم حصولی میداند،
حصول علم حقیقی که ضمناً حضوری است ،غیر اختیاری است .آنگاه ايشان ادامه
میدهد که پس از حضور معدّات متناسب با هر علمی ،زمینۀ فیضيابی نفس فراهم
میشود؛ اما مرحلۀ مهم برای تحقق علم اين است که خداوند آن را به مثابۀ نوری در
قلب هرکس که مشیّت او اقتضا نمايد ،جاری می کند( 1جوادی آملی.)53-52 :1395 ،
از ديگر سو ،حکمت متعالیه قائل است به اينکه علم قیام صدوری به نفس دارد.
جوادی آملی چنین توضیح میدهد که «نفس مظهَر افاضۀ علم از مبدأ است» (همان:
)88؛ پس صدوریبودن علم شامل حقیقت علم میشود؛ به اين معنا که تا نفس معدّات
متناسب با هر علمی را از روی اختیار فراهم نکند ،علم حقیقی از سوی خداوند به او
افاضه نمیشود.
از اينرو ،حقیقت علم در نفس حلول نمیکند ،بلکه نفس با علم متحد میشود
(جوادی آملی .)428/18 :1396 ،نفس آدمی با حرکت جوهری خود با وجود علم که وجودی
ثابت و مجرد است ،متحد میشود .نفس با حرکت کمالی خود به خدمت علم میرسد و
در اثر اتحاد با آن ،به وجودی برتر تبديل میشود .در اينجا ،اصل اتحاد عالم و معلوم
اينگونه معنا میيابد که «علم در موطن خود عالم و معلوم است و تغییر و تحولی در
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علم رخ نمیدهد ،عالم برای تحصیل علم راه تجرد را طی میکند و برای ديدن مجرد،
مجرد میشود» (جوادی آملی)476 :1395 ،؛ پس نفس با وجودِ نوریِ علم که برای خود ،و
ذاتاً روشن است و امری حقیقی است ،متحد میشود .معنای تجريد در حکمت متعالیه
نیز به معنای فراآمدن شیء از محدودۀ طبیعت و گذر از عالم مثال و دستيافتن به عالم
عقل است.
زمانی که علم در نفس انسان به وجود حقیقی خود موجود میشود ،انسان عالم
میشود و تمام آثارِ علم برای او حاصل خواهد شد؛ زيرا نفس با اين وجود نوری ،يعنی
علم که ذاتاً عالم و معلوم نیز هست ،متحد میشود (همان.)87 :
به منظور تبیین محل اختال ف علم و وجود ذهنی ،جوادی آملی بر آن است که در
فرآيند ادراک ،هشت امر مطرح است .1 :وجود عالِم (وجود انسان)؛  .2ماهیت عالِم ،که
در علم انسانی انسان است و دارای نفس مجرد است؛ .3 2وجود معلوم بالذات ،که در قوۀ
عاقله موجود است؛  .4ماهیتِ معلوم بالذات که گاهی منظور همان وجود علم است که
ذاتاً معلوم است؛ و گاه ديگر ،همان ماهیت معلومی است که موجود به وجود ظلّی و
ذهنی است؛  .5وجود معلوم بالعرض ،که همان وجود شیء خارجی است که علم نسبت
به آن حاصل میشود؛  .6ماهیتِ معلوم بالعرض ،که ماهیتِ همان معلوم خارجی است؛
 .7معنای علم ،که منظور مفهوم علم است و نه ماهیت؛ چراکه حقیقت علم ماهیت
ندارد ،و از وجود نوری علم انتزاع میشود؛  .8وجود نوری علم که ظاهر و مظهر بوده ،در
نفس مستقر است و هنگام تابش معلوم را روشنی بخشیده ،معلوم میکند (همان 13 :و
.)334-333
 .2-3تبیین فرآیند کسب صورت ذهنی

چنانکه گفته شد ،شارحِ اسفار ضمن بیان فرآيند ادراک ،هشت امر را مطرح میکند .او
در حقیقت ،ماهیت معلوم بالذات را به درجه اول و دوم تقسیم میکند؛ به اين ترتیب:
معلوم بالذات درجۀ اول ،خود وجود علم بوده که ذاتاً معلوم است و با علم متحد است؛
معلوم بالذات درجۀ دوم ،ماهیت شیء معلوم در ذهن است که موجود به وجود ذهنی و
ظلّی است (همان).
علم حقیقی برای خود روشن است و متعلَق خود ،يعنی معلوم بالذات درجۀ اول که
معلوم حقیقی است را در نفس روشن میکند .علم همچنین در سايۀ خود معلوم ظلّی يا
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صورت ذهنی را که به وجود ذهنی موجود است ،در فضای نفس نمايش میدهد (همان:

 536و .)271
بنابراين ،علم با تابش خود ،معلوم ،يعنی معلوم بالذات درجۀ دوم که همان صورت
ذهنی است را نیز روشن میکند؛ پس معلوم به وجود ظلّی موجود میشود ،اما هیچيک
از آثار مربوط به معلوم ،يعنی معلوم بالذات درجۀ اول که ذاتاً معلوم است و با علم متحد
است ،برای آن حاصل نمیشود (همان .)87 :نور علم وقتی به نفس میتابد ،فضای ذهن را
روشن میکند و معلوم را با وجود ذهنی و ظلّی آشکار میکند .اين معلوم يا صورت
علمی که در پرتو تابش علم روشن میشود ،معلوم بالذات است در برابر معلوم بالعرض
که موجود خارجی است .صورت علمی نامبرده شده که به وجود ذهنی در نفس موجود
است ،هیچ ارتباطی با حقیقت علم ندارد؛ زيرا صورت ذهنی ،صورت يا ماهیتِ شیء
خارجی است و يا مفهومی است که از آن شیء خارجی انتزاع شده است و کامالً با نفس
بیگانه است؛ اما با اشراق وجود نوری علم به نفس ،قلمرو مخصوص خويش را نور
میدهد؛ پس به واسطۀ نفس انسانِ عالِم ،آن صورت علمی روشن و آن ماهیت يا مفهوم،
موجود به وجود ذهنی میشود (همان)548-546 :؛ بنابراين ،معلوم که با وجود ذهنی
آشکار میشود ،ماهیتِ شیء خارجی است و يا مفهومی است که از آن شیء خارجی
انتزاع شده و کامالً با نفس بیگانه است؛ از اينرو ،نفس با وجودِ نوریِ علم که امری
حقیقی است ،متحد میشود؛ اما علم حصولی در مقايسه با معلوم بالعرض که وجودی
خارج از نفس انسانِ عالِم دارد ،حاصل میشود (جوادی آملی.)271/18 :1396 ،
صورت ذهنی معلوم نیز همچون حقیقت علم ،قیام صدوری به نفس دارد؛ جوادی
آملی در توضیح قیام صدوریِ اين صورت ذهنی مینويسد« :نفس مصدر علم و آفرينندۀ
آن است» ()88 :1395؛ پس آفرينندۀ صورت ذهنی که موجود به وجود ظلّی است ،نفس
انسان است.
همچنین ،وی در باب اتحاد علم حقیقی با عالِم مینويسد :صورت علمی در نفس
حلول نمیکند ،بلکه اتحاد نفس با آنها در آغاز امر به اين نحو است که صورت علمی
در پیش روی نفس تمثل میيابد و آنگاه که علم ملکه شود ،نفس با علم متحد میشود
(جوادی آملی .)428/18 :1396 ،از اين سخنان میتوان اينگونه برداشت کرد که اتحاد علم
با معلوم و عالِم که همان نفس انسانی است ،فقط در مورد حقیقت علم و معلوم بالذاتِ
درجۀ اول تحققپذير است.
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صورت ذهنی هنگامی که با خارج سنجیده شود ،نام دانش حصولی به خود میگیرد.
سخن از علم حصولی ،يعنی سنجش با معلوم بالعرض ،و انطباق با عالم خارج از ذهن؛
البته ،اين صورت ذهنی در حکايتگری از جهان خارج نمیتواند وجودِ شیء در جهان
خارج را مورد علم و آگاهی قرار دهد؛ زيرا ادراک وجود خارجی تنها از طريق دريافت
شهودی حاصل میشود .علم و ادراک حصولی ،نسبت به ماهیتِ وجود خارجی و يا
ماهیت آثار آن وجود ،و نه وجود شیء حاصل میگردد .همچنین ،اين علم و ادراک
حصولی از طريق ماهیتی که نفس نسبت به آن ادراک حضوری دارد ،يعنی از طريق
ماهیتِ معلوم بالذات درجۀ اول ،حاصل میشود .حکايتگری صورت ذهنی از ماهیتهای
خارجی نیز به وحدت و عینیت است؛ از اين رو ،هنگامی که ماهیتی مانند درخت ادراک
شود ،در صورتی که اين ادراک صحیح و منطبق با واقع باشد ،ماهیت ذهنی و خارجی
يک حقیقت بیش نیست (جوادی آملی .)327 -325 :1393 ،ضروری است در ادامه اين دو
نکته شرح بیشتری داده شود :يکی اينکه چگونه علم حصولی از طريق ماهیتی که نفس
نسبت به آن ادراک حضوری دارد ،يعنی از طريق ماهیتِ معلوم بالذات درجۀ اول ،حاصل
میشود؟ يا به بیان ديگر ،فرآيند دقیق حصول علم حصولی چیست؟ نکتۀ دوم آنکه بر
اساس آنچه نگارنده شرح و پیشنهاد میدهد ،آيا همچنان میتوان قائل شد که
حکايتگری صورت ذهنی از ماهیتهای خارجی به وحدت و عینیت است يا خیر؟
 .4حاصل تمایز علم از وجود ذهنی
حاصل آنکه بر اساس تبیین مطرحشده ،دو پرسش يادشده چنین پاسخ داده میشوند.
در پاسخ به چگونگی فرآيند دقیق حصول علم حصولی ،میتوان چنین توضیح داد:3
آنگاه که نور علم بر نفس عالِم میتابد و نفس را روشن میکند ،در پرتو آن نور ،معلوم
(معلومِ بالذات درجۀ دوم) با وجود ذهنی ،همزمان با ادراک ماهیت خارجی پديد میآيد؛
گويی نفس در يک شأن ،نور علم حقیقی به او افاضه میشود و در شأن و مرتبهای ديگر،
در پرتو آن نور در ارتباط با جهان خارج ،يک صورت علمی متناسب با ماهیت شیء
خارجی را موجود به وجود ذهنی صادر میکند؛ به بیان ديگر ،هنگامی که نفس به آن
مرتبه میرسد که نور علم در آن میتابد ،نور قوی همان وجود علم است و در اثر آن نور،
نفس نور ضعیفی صادر میکند؛ يعنی همان وجود ذهنی يا علم ظلّی است که میتواند
ماهیت خارجی را ادراک کند؛ بنابراين ،به همان اندازه که نور ضعیف که در سايۀ علم
حقیقی حاصل شده است ،اجازه میدهد ،انسان میتواند ماهیت خارجی را ادراک کند.
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شرح و تبیین نگارنده را برخی عبارتهای جوادی آملی نیز تأيید میکند؛ آنجا که
میگويد« :همین نور [علم] به واسطۀ نفس انسانِ عالم بر صورت علمیه میتابد و آن
ماهیت يا مفهوم را با وجود ذهنی روشن میکند» ( .)548 :1395همچنین در جايی که
ايشان به تفسیر عرفانی وحدت امر الهی میپردازد ،مسئلۀ وجود ذهنی و علم را اينگونه
تبیین میکند :انسان به عنوان خلیفةاهلل ،فیض واحد الهی را ارائه میدهد و اين فیض
واحد در صحنۀ نفس واحد با وجودی قوی علم را روشن مینمايد و با وجودی ضعیف
معلوم را ارائه میکند .وجود قوی و ضعیف ،هر دو قائم به حق هستند ،در علم نفس به
معلوم اين گونه نیست که نفس به وساطت علم به معلوم اشرا ف داشته باشد (همان.)89 :
فهم نگارنده از عبارت آخر چنین است که نهتنها در فرآيند کسب حقیقت علم که
عالِم و علم و معلوم متحد است و نفس به علم حضوری به معلوم بالذات درجۀ اول
اشرا ف پیدا میکند ،بلکه نفس بهطور مستقیم به معلوم بالذات درجۀ دوم يا همان
صورت ذهنی معلوم ،علم پیدا میکند؛ به اين معنا که میتوان گفت دو فرآيند همزمان
در نفس برای حصول علم در جريان است :يکی همان حضور نفس که به خدمت علم
میرسد و با وجود علم متحد میشود؛ دوم در پرتو همان نور علم ،نفس به صدور
وجودی ظلّی و ذهنی همراه با ماهیتی ذهنی دست میزند که بنا بر دريافت و شناخت
او از ماهیت خارجی و مطابق با ماهیتی است که از جهان خارج ادراک میکند .حاصل
آنکه ادراک ،وجود علم و معلومِ بالذات درجۀ اول در نفس به علم حضوری است؛ اما
نفس برای شناخت و ادراک ماهیت خارجی (و نه ادراکِ وجود خارجی ،زيرا آن ادراک حضوری
و شهودی است) ،علم حضوری را به علم حصولی (يعنی صورت علمیه موجود به وجود ذهنی)
تبديل میکند؛ به بیان ديگر ،علم حضوریِ نفس نسبت به وجود خارجی ،نورانیتی دارد
که نفس در پرتو آن ،علمی ظلّی همراه با صورت علمیهای از موجود خارجی بر اساس
شناخت و دريافت حضوریاش صادر کرده ،می سازد .در واقع ،حصول اين علم حصولی
مبتنی بر علم حضوریِ نفس است؛ اما نفس انسان در اين هنگام با دو دشواری مواجه
است :نخست ،توان نفسانی او (که به تناسب آن) نور علم به چه درجهای از قوّت به او
افاضه شده است؛ و دوم آنکه ضروری است علم حضوری خويش را از موجود خارجی به
علم حصولی تبديل کند؛ پس در اينجاست که برخال ف علم حضوری ،خطای احتمالی در
علم حصولی راه دارد؛ بنابراين ،احتمال خطا که برای عالِم رخ میدهد ،به قدرت نور
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علمی بستگی دارد که به صورت حضوری دريافت کرده است؛ و نیز به توان نفس در
هنگام تبديل علم حضوری به علم حصولی بستگی دارد.
در پاسخ به پرسش دوم (آيا همچنان میتوان قائل شد که حکايتگری صورت ذهنی از
ماهیتهای خارجی به وحدت و عینیت است يا خیر؟) نیز میتوان گفت نفس انسان به قدر وسع
خويش در بهرهگیری از نور علم توانسته است صورت معلومِ موجود به وجود ذهنیِ
مطابق با ماهیت موجود خارجی صادر کن د و به همین دلیل ،احتمال خطا در علوم
حصولی راه دارد؛ زيرا اگر برای نفس انسانی ديگر و يا در شرايط ديگر ،نور علم قویتر
بود و در نتیجه معلوم بالذاتِ درجۀ دوم بیشتر ديده و شناخته میشد ،چهبسا علم ظلّی
و صورت ذهنی صادرشده از آن نفس ،در تطبیق با ماهیتِ موجود خارجی احتمال صدق
بیشتر و احتمال کذب کمتری وجود داشت .در تأيید اين برداشت ،جوادی آملی در
جايی چنین می آورد که اگر علم و معرفت صادق بود ،ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی
منطبق است و چنین نیست که در تمام معرفتها و مطلق علم ،يعنی تمام علوم
حصولی ،اين انطباق صورت پذيرد ()88 :1378؛ پس نفس در مرحلۀ علم حصولی دست
به آفرينندگی میزند و علم از او صادر میشود ،هرچند که صدور او مبتنی بر توان او در
بهرهگیری از علم حضوری است؛ از اينرو ،چنین نیست که انسان تنها از طريق علم
حضوری به معرفت جهان خارج دست يابد و برخال ف استدالل برخی (← شیروانی:1380 ،
 ،)31راه معرفت از طريق علم حصولی به قدرِ توان آدمی ،به روی انسان بسته نیست.
بنابراين ،در پاسخ به پرسش و نکته دوم میتوان به اين نتیجۀ اساسی دست يافت
که با تمايز علم از وجود ذهنی ،میان صورت ذهنی و ماهیت شیء خارجی عینیت
ماهوی وجود ندارد ،بلکه نفس میکوشد همزمان با تابش نورِ حقیقت علم و در ظلّ آن،
مطابق با آن ماهیت خارجی ،علم ظلّی را همراه با ماهیت ذهنی بسازد .البته بر اساس
اين تبیین ،در امر مطابقت ،برخال ف نظر برخی (← حاج حسینی ،)119 :1383 ،مغايرتی
میان ماهیت ذهنی و ماهیت خارجی مشاهده نمیشود؛ چراکه در پرتو علم حضوری،
مشاهدۀ ماهیت خارجی صورت گرفته است و نمیتوان به گسست و تغاير بین دو ماهیت
حکم کرد ،بلکه نفس به قدر وسعش در بهرهگیری از نورِ حقیقت علم ،آن وجود ظلّی را
همراه با ماهیت ذهنی از روی ماهیت خارجی ساخته است؛ از اينرو ،با تفکیک ماهیت
معلوم بالذاتِ درجۀ اول از ماهیت معلوم بالذاتِ درجۀ دوم ،میتوان همواره به انطباق
معلوم بالذات درجۀ اول با معلوم بالعرض حکم کرد؛ اما انطباق معلوم بالذات درجۀ دوم
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با معلوم بالعرض همواره قطعی نیست؛ البته در صورت عدم تطابقِ معلوم بالذات درجۀ
دوم با معلوم بالعرض ،چنین هم نیست که صورت ذهنی ،يک تخیّل خالی از واقعیت
باشد؛ برخال ف آن چه برخی گفتهاند« :اگر مطابقت معلوم بالذات با معلوم بالعرض احراز
نشود ،صورت ذهنی چیزی جز يک تخیّل خالی از واقعیت نخواهد بود» (حاج حسینی،
.)7 :1380
چنان که پیش از اين گفته شد ،کسب علم حصولی مبتنی بر علم حضوری نفس
است؛ اما از آنجا که نفس انسان ،علم حضوری خويش را از موجود خارجی به علم
حصولی (صورت علمی که موجود به وجود ذهنی است) تبديل میکند ،برخال ف علم حضوری،
احتمال خطا در علم حصولی راه دارد؛ و اين خطا در هنگام مشاهدۀ ماهیت خارجی و
نیز تبديل علم حضوری به علم حصولی رخ میدهد.
از اينرو ،تا ندانیم معرفت ما صادق است ،حکم صددرصد يقینی به انطباق صورت
ذهنی بر موجود خارجی نادرست است؛ در نتیجه ،فاعل شناسا مبتنی بر چنین تبیینی
از تمايز علم و وجود ذهنی ،ادعای قطع و جزم بیاساس ندارد .همانگونه که عالِم تمام
معرفتهای اکتسابی خويش را نمیتواند صادق بداند ،متناظر با آن نیز ،نمیتواند ماهیت
ذهنی را مطابق با ماهیت خارجی بداند .اگرچه او دستیابی به حقیقت را ممکن میداند،
اما هرگز با جزمیت خويش ،ماهیت ذهنی خود را پیوسته با واقع مطابق نمیداند تا راه
توسعۀ علم را بر خود و ديگران سد کند.
 .5نتیجه
علم همواره حضوری است؛ از سوی ديگر ،وجود ذهنی وجودی ظلّی دارد و در پرتو علم
موجود میشود .علم و وجود ذهنی ،هر دو در حوزۀ نفس مستقرند؛ و نیز هر دو قیام
صدوری به نفس دارند .در عین حال ،حصول حقیقت علم ،افاضه است از سوی خداوند؛
به اين معنا که ذات خداوند با فیض خود علم به هر آنچه را شرايطش مهیا شده باشد،
در نفس عالِم ايجاد میکند.
جوادی آملی ماهیت معلوم بالذات را به دو درجه تقسیم میکند :معلوم بالذات درجۀ
يک ،خود وجود علم بوده که ذاتاً معلوم است و با علم متحد است؛ معلوم بالذات درجۀ
دو  ،ماهیت شیء معلوم در ذهن يا همان صورت علمی است که به وسیلۀ علم معلوم
میشود و موجود به وجود ذهنی است.
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نور علم هنگامی که بر نفس عالِم میتابد و نفس را روشن میکند ،در پرتو آن نور،
معلوم (معلومِ بالذات درجۀ دوم) با وجود ذهنی ،همزمان با ادراک ماهیت خارجی پديد
میآيد؛ گويی نفس در يک شأن نور علم حقیقی به او افاضه میشود و در شأن و مرتبهای
ديگر ،در پرتو آن نور در ارتباط با جهان خارج ،يک علم ظلّی همراه با صورت ذهنی،
متناسب با ماهیت شیء خارجی در ذهن صادر میکند.
بنابراين ،حصول علم حصولی مبتنی بر علم حضوریِ نفس است؛ اما نفس انسان در
اين هنگام با دو دشواری مواجه است :نخست ،توان نفسانی او (که بهتناسب آن) ،نور علم به
چه درجهای از قوّت به او افاضه شده است؛ و دوم آنکه ضروری است علم حضوری
خويش را از موجود خارجی به علم حصولی تبديل کند؛ و احتمال خطا که برای عالِم رخ
میدهد ،به قدرت نور علمی بستگی دارد که به صورت حضوری دريافت کرده است؛ و
نیز ،به توان نفس در هنگام تبديل علم حضوری به علم حصولی بستگی دارد.
با تمايز علم از وجود ذهنی ،میان صورت ذهنی و ماهیت شیء خارجی عینیت
ماهوی وجود ندارد ،بلکه نفس میکوشد همزمان با تابش نورِ حقیقت علم ،مطابق با آن
ماهیت خارجی ،ماهیتی موجود به وجود ذهنی را بسازد .با تفکیک ماهیت معلوم بالذات
درجۀ اول از ماهیت معلوم بالذات درجۀ دوم ،میتوان همواره به انطباق معلوم بالذات
درجۀ اول با معلوم بالعرض حکم کرد؛ اما انطباق معلوم بالذات درجۀ دوم با معلوم
بالعرض همواره قطعی نیست.
از اينرو ،فاعل شناسا مبتنی بر چنین تبیینی از تمايز علم و وجود ذهنی ،ادعای
قطع و جزم بیاساس ندارد .همانگونه که عالِم تمام معرفتهای اکتسابی خويش را
نمیتواند صادق بداند ،متناظر با آن نیز هرگز با جزمیت خويش ماهیت ذهنی را پیوسته
مطابق با ماهیت خارجی نمیداند.
پینوشت
 .1حديث «العلمُ نورٌ يَقذِفُهُ اهللُ فی قَلبِ مَن يَشاء» (مصباح الشريعه.)16 :1400 ،
 .2به نظر می رسد اشتباهی در توضیح رخ داده است و منظور از ماهیت عالِم در تمام علوم ،ماهیت
انسان است.
 .3توضیحات اين بخش ،فهم نگارنده است از مطالبی که در مقاله «تبیین تمايز علم از وجود ذهنی بر
اساس ديدگاه جوادی آملی» از استاد جوادی آملی نقل شده است.
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