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 چکیده
صراحت در فلسفۀ اسالمی طرح مسئلۀ علم حضوري به

ـــت می ـــار ســـهروردي یاف ـــس از او در آث شـــود و پ
سهروردي علـم را صدرالمتألهین آن را بسط داده است. 

و مالصدرا از ایـن تعریـف به ظهور و نور تعریف کرده 
سود جسته است. هر چند مالصدرا در مسئلۀ ابصـار بـا 

 کنـد، امـا در مـواردي همچـونسهروردي مخالفـت می
از او متأثر است. از جمله موارد  حصول مدرکات خیالی

تـوان بـه مسـئلۀ ابصـار، مـادي یـا اختالف ایـن دو می
تن قوة خیال، و اتصال یا اتحاد نفس بـا عقـل مجرددانس

توان به تعریـف علـم اشـاره فعال و از نقاط اشتراك می
کرد. این نقاط افتراق و اشتراك برآمده از مبانی هر یـک 

دانسـتن نفـس از این دو فیلسوف از جمله قابل یـا فاعل
نسبت به صور و تعریف غیر مـاهوي علـم اسـت؛ مـثالً 

ل یا فاعل صور است باعث تفاوت که نفس قابمبناي این
در نظریۀ ابصار و مبنـاي تعریـف غیـر مـاهوي از علـم 

 باعث اشتراك در تعریف علم شده است.

علم حضوري، ابصار، علم بـه نفـس، واژگان کلیدي: 
 سهروردي، مالصدرا.
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Abstract 

In Islamic philosophy, presential knowledge has 
been presented in the works of Suhrawardī. After 
him, Mullā Sadrā has developed the concept. 
Suhrawardī has defined knowledge as 
manifestation and light and Mullā Sadrā has used 
this definition. While opposed to Suhrawardī on 
the vision issue, Mullā Sadrā is influenced by him 
in some other issues such as the problem of 
acquiring imaginative perceptions. There are a 
number of disagreements between Suhrawardī 
and Mullā Sadrā including vision issue, 
materiality or abstractness the imagination, and 
attachment of soul to intellectus agens or its 
identification with it. Besides, there are many 
agreements between them as well. For instance, 
they agree on definition of knowledge. These 
agreements and disagreements have been 
emerged from principles used by each of them, 
including soul’s activeness or passiveness in 
comparison to the forms and non-essential 
definition of knowledge. For example, whether 
soul is active or passive in comparison to the 
forms will lead to different theories on vision 
issue. On the other hand, agreement on non-
essential definition of knowledge will lead to 
agreement on definition of knowledge. 

Key Words: Presential Knowledge, Vision, Self-
knowledge, Mullā Sadrā, Suhrawardī. 
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 مقدمه
اي است کـه از دیربـاز حضوري مسئله آموزة علم

مورد توجه فیلسوفان اسالمی و فالسفۀ غرب بوده 
است. در فلسفۀ اسالمی این آموزه تا عصر فـارابی 

علم خدا بـه «گیري است. فارابی در بحث قابل پی
رغم به از این آموزه استفاده کرده است.» ذات خود

قت فارابی به حقی اساس قراین و شواهد، که براین
علم حضوري توجه یافته، تصویر روشن و دقیقـی 

 از آن ارائه نکرده است.
تر از فـارابی را روشـن» علم حضـوري« سیناابن

علـم نفـس بـه ذات  اشـاراتمطرح کرده است. در 
ســان از آمــوزة دانــد. بدینناپــذیر میخــود را اثبات

ــوري« ــم حض ــود » عل ــه خ ــان ب ــت انس در معرف
؛ طوسی، 18: 1385اده، ز(حسین کندبرداري میبهره

رسد تا عصر شـیخ به نظر می). 321-322/ 2: 1375
اصـطالحی  منزلـۀبه» علـم حضـوري« ةاشراق آموز

زاده، (حسین شده و قسیم علم حصولی نبودشناخته
 ).74/ 1: 1375؛ سهروردي، 25: 1385

هاي طوالنی پـس از سـهروردي، تـاریخ مدت
جهت بـه حالی که در همان  در ،این سنت فلسفی

موفقیت دیگـري را بـرآورد کـه بـه  ،رفتجلو می
یعنـی بـروز  ،همان سنت فلسفی بنیادین بود ةانداز
گـذار بنیان .اي فلسفۀ اصالت وجـود اسـالمیگونه

این مکتب فلسفی صدرالدین شیرازي (مالصـدرا) 
» حکمـت متعالیـه«خـود را  ۀبود که روش اندیشـ

 ).  39: 1379(حائري یزدي،  نامید
تحقیق تعاریف مختلف علم حضـوري، در این 

موارد علم حضوري، چگونگی حصول این علم، و 
نظریۀ ابصار از دیـدگاه سـهروردي و مالصـدرا و 

هاي بـین ایـن دو فیلســوف هـا و شـباهتتفـاوت
 شود. بررسی می

 
 تعریف علم -1

علم از حقایقى است که انیت آن عـین ماهیـت آن 
و از ایـن  )278/ 3م: 1981(صـدرالمتألهین،  است
زیرا حدود مرکـب  ،تعریف آن ممکن نیست روي

 )38/ 1ق: 1408است (فارابی،  از اجناس و فصول
دارد جـنس و فصـل نـ باشـد کـه بسـیط چیزيو 

: 1388؛ صـــدرالمتألهین، 119: 1371ســـینا، (ابن
بــه گفتــۀ  .نیســت شــدنیتعریف بنــابراین و )135

 بلکه عین وجود اسـت از وجودصدرا علم مرتبتى 
وجود  گونه که همان )135: 1388(صدرالمتألهین، 

ــذیر تعریف ــتپ ــون ،نیس ــام آن از  چ ــوم ع مفه
نیست  پذیرادراك آن ترین اشیاء است و کنهبدیهى

ــان:  ــت) 134(هم ــت خفاس ــز و در غای ــم نی ، عل
که نوعى یا مرتبتى  پذیر نیست و هر چیزيتعریف

هر چیزى نیز و  یست؛ن پذیرتعریف باشد از وجود
پـذیر اگـر علـم تعریف کننـدمیعلم تعریف  اب را

باشد، یا باید به خودش تعریف شـود یـا بـه غیـر 
خودش، فرض نخست دور و فرض دوم تسلسـل 

   ).170ق: 1412ناپذیر است (یزدي، بلکه تصور
مالصـدرا شـرط ادراك حضـور تمـام به گفتۀ 

م: 1981(صـدرالمتألهین،  اسـت كك نزد مدرِمدرَ
رخی از عبارات وي که حاکی ). بر اساس ب137/ 4

نه  جسم و جسمانیاتهاي بدوي اوست از دیدگاه
ها نزد مدرِك خود حضور دارند و نه چیزي نزد آن

ك ذات خود و اشـیاى مدرِ رو حاضر است از این
)، اما بـر اسـاس نظـر 463/ 3(همان:  ندیستدیگر ن

میانی وي هـر موجـودي بـه انـدازة وجـود خـود 
ـــود را دارد؛ ـــاالت وج ـــم و  کم ـــابراین جس بن

جســمانیات نیــز از نــوعی علــم برخوردارنــد 
 ).136-135: 1388(صدرالمتألهین، 

به عقیدة سهروردي علم و ادراك چیـزي جـز 
حضور شیء براي ذات مجرد نیست. در نظـر وي 

نبودن از خود اساس علـم و ادراك حضور و پنهان
ظهـور حقیقـت شـیء آید. وي علم را شمار میبه 

: 1375داند (سهروردي، می مجرد الممعلوم براي ع
مـوارد  از کـه در بسـیاريبا توجه بـه این). 72/ 1

: 1373(سـهروردي،  داندماهیت را امر اعتباري می
داند قابل ارجاع ي را که اعتباري میو وجود )128

بنـابراین مـراد  استمحمولی  وجود رابط و غیر به
از ظهور، ظهور وجود استقاللی یا محمولی چیزي 
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ظهور نور چیزي بـراي سهروردي به تعبیر خود و 
 .)88ش: 1359(ایزوتسو،  1است عالم

گاهی وجـود  ،بر اساس برخی از تعابیر صدرا
 ماننـد علـم ،عین وجود عینی اوست ءشی علمی

ء شی و گاهی وجود علمی ،مجردات به خودشان
مانند علـم مـا  ،ء استغیر از وجود عینی آن شی

: 1371(صدرالمتألهین،  ذات ماخارج از  يبه اشیا
بـا نظـر مطابق با توجه به عبارت فوق که ). 307

سـت ا ست علم حضوري عبـارتمالصدرابدوي 
میـانی  نظـردر  امـا ،از حضور معلـوم نـزد عـالم

سـلوك نفـس بـه علم عبارت اسـت از  مالصدرا
ـــوم ). 158: 1388(صـــدرالمتألهین،  ســـوي معل

 2انکشاف نفس نیـز نظریـۀ نهـایی مالصدراسـت
 ).191/ 6م: 1981(صدرالمتألهین، 

ــیم ــین تقس ــیشاول ــفه و ب ــه فالس ــدي ک ــر بن ت
کنند تقسیم آن به دو دانان براي علم مطرح میمنطق
، امـا بـر اسـاس اسـت حصـولی و حضـوري ۀدست

 دیدگاه مالصدرا که علم حصـولی را بـه حضـوري
) چنین تقسـیمی درسـت 151همان: ( 3گرداندبازمی

نیست و یا تقسـیم علـم بـه حصـولی و حضـوري 
مشترك لفظی است. این بدین علت اسـت کـه اوالً 
علم حصولی از مصادیق علم حضوري است به این 
معنا آنچه در علم حصولی از مجاري حسی، خیالی، 
و عقلی است خود نوعی علم حضوري است؛ ثانیـاً 

لم حضـوري هـیچ علمـی تحقـق نخواهـد بدون ع
یافت. بنابراین آنچه به نـام علـم حصـولی شـناخته 

تواند شده است فرآوردة علم حضوري است و نمی
 با آن سنخیت نداشته باشد و از سنخ حضور نباشد.

 
 حضوريعلم  مصادیق -2

 :انـد ازعبارت علم حضـورىمشهورترین مصادیق 
سـینا، [اتحـاد] (ابن ء بـه ذات خـودعلم شىالف) 
ء بــه معلــول خــود علــم شــى)، ب) 148ق: 1404

ــم )، ج) 487/ 1: 1375[صــدور] (ســهروردي،  عل
ــه ــى فی ــه مفن ــانى ب ــت]  ف ــه عل ــول ب ــم معل [عل

 ).115/ 1م: 1981(صدرالمتألهین، 

 موارد علم حضوري از دیدگاه سهروردي -3

که فراتر از  ،دیگران به سهروردي معرفتبه عقیدة 
مگـر  ممکن نیستکسی لم است، براي عاواقعیت 

عمیق معرفـت یافتـه  ايگونهکه قبالً به خود به آن
(ر.ك.  این چیزي جز علم حضوري نیستو باشد 

 ).71-70/ 1: 1375سهروردي، 
سهروردي این عقیده را مدیون خلسۀ عرفـانی 

 ۀدر ایـن خلسـ ارسـطو دانـد.خود با ارسـطو مـی
کـه از آن پـیش« گویـدسـهروردي مـیعرفانی بـه 

خودت بیندیش. اگـر  ةکسی بیندیشی دربار ةدربار
این صـورت درخـواهی یافـت کـه  چنین کنی، در

 »ات را حـل خواهـد کـردهمان خـود تـو مسـئله
 ).70(همان: 

از نظر شیخ اشراق علم حضوري داراي شـدت 
انـدازة  و ضعف است و هر نفس و ذات مجرد بـه
غایـب تجربۀ خویش به ادراك ذات و آنچـه از او 

از او غایـب  درك ذات و آنچه شود.است نایل می
و هر مقـدار بـر  استاست داراي شدت و ضعف 

ــزوده ــودي اف ــرد موج ــۀ تج ــود، درج ــاهی  ش آگ
 .)72 همان:( شودحضوري او نیز افزون می

به نظر شیخ اشراق، مالك علم حضوري ظهور 
براي عـالم و احاطـه و تسـلط عـالم بـر معلـوم و 

ــراقی ۀاضــاف ــتمع ۀاش ــالم اس ــه ع ــبت ب ــوم نس  ل
ــه وي ).30: 1372(شــهرزوري،  عــدم حجــاب « ب

انسـان و نـه  بـارة(در بین عـالم و معلـوم» مادیت
مالکی براي علـم حضـوري  منزلۀمجردات) نیز به

؛ 73-72/ 1: 1375(سـهروردي،  اشاره کرده اسـت
ــهرزوري،  ــن  ).35-34: 1372ش ــه ای ــه ب ــا توج ب

از نظـر مصادیق علم حضوري ها و ضوابط، مالك
 اند از:عبارت وي

(شـهرزوري،  خودذات علم حضوري به  الف)
 )؛297: 1372

علم حضوري نفـس نسـبت بـه قـواي  ب)
و نسبت بـه  یندخود که تحت تسلط اشراقی او

: 1375د (سـهروردي، اشراقی دارنـ ۀنفس اضاف
 )؛484/ 1
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نفس  بدین سبب کهعلم حضوري به بدن؛  ج)
 )؛135-134/ 2احاطه بر بدن دارد (همان: 

علم حضوري به صور مثالی یا معلومات یـا  د)
 ؛صور علمیه

 ؛علم حضوري علت به معلول هـ)
و) علم حضـوري مجـردات تـام بـه همـدیگر 

 )؛488-487/ 1(همان: 
 علم حضوري نفس به محسوسات. ز)

ــم  ــالتاً عل ــی را اص ــم حس ــراق عل ــیخ اش ش
ــد (شــهرزوري، حضــوري می ــه 30: 1372دان ) ن

که عقیدة انطباع و خروج ز آنحصولی. وي پس ا
شــعاع را در زمینــۀ ابصــار نفــی کــرد (شــیرازي، 

)، بر اساس مبانی اشراقی خویش قائـل 39: 1383
ــت  ــوري اس ــم حض ــوعی عل ــار ن ــه ابص ــد ک ش

م: 1981؛ صــدرالمتألهین، 80: 1372(شــهرزوري، 
 ).41/ 5: 1369؛ سبزواري، 424/ 6

ــا معرفت ــدیدي ب ــت ش ــار قراب ــی ابص شناس
شناسی را با ابصـار آغـاز رد. معرفتسهروردي دا

دهـد تـا کند و قاعـدة ابصـار را گسـترش میمی
ــرد  ــرا گی ــاالتر ادراك را ف ــب ب ــه مرات ــایی ک ج

). به ایـن منظـور، بـراي 214: 1373(سهروردي، 
درك حقیقت علم حضوري باید ابتدا ابصار را از 

 .نظر او تحلیل کرد
در بـــاب کیفیـــت ابصـــار، ســـهروردي آراي 

کند. پیش از او در این زمینـه دو را رد میپیشینیان 
(ارسـطو)، » انطبـاع«نظریه مطرح بود: الف) نظریۀ 

(افالطــون) (فــارابی، » خــروج شــعاع«ب) نظریــۀ 
 ).92-91ق: 1405

هنگام ابصار، پرتو نوري از » انطباع« طبق نظریۀ
تابد و صورت شـیء در جسم به مردمک چشم می

مشـترك  جـا بـه حـسشـود و از آنآن منطبع می
 شود. رود و از طریق نفس مشاهده میمی

هنگام ابصار، شـعاع » خروج شعاع«طبق نظریۀ 
نوري از چشم به صورت مخروطـی خـارج و بـه 

 دهد.سان رؤیت رخ میتابد و بدینجسم مرئی می

از نظر سهروردي، ابصار نه بـه خـروج شـعاع 
-99/ 2: 1375است و نه بـه انطبـاع (سـهروردي، 

شـود و نــه چیــزي از چشـم خــارج می)؛ نـه 100
شود، بلکه ابصـار بـا اشـراق چیزي در آن وارد می

نفس بر شـیء مبصـر، بـه شـرط مقابلـه، حاصـل 
 شود.می

هنگامی که شیء مستنیر در مقابل چشـم قـرار 
گیرد و حجاب و حائلی بین چشم و جسم نباشـد 
از احاطۀ نفس و اشـراق حضـوري آن نسـبت بـه 

: 1373رد (سهروردي، گیشیء مشاهده صورت می
134-135.( 

از نظر سهروردي، رؤیت حسی در حال رؤیت 
ادراك حضوري اسـت. در حـین ادراك، نفـس بـا 

ــل می ــی متص ــیء مرئ ــو ش ــه نح ــود و آن را ب ش
ــوري می ــد و بدینحض ــع یاب ــس از واق ــان، نف س

؛ 486/ 1: 1375شود (سهروردي، خارجی آگاه می
 ).510: 1372شهرزوري، 
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اشـراقى  ةفلسفۀ اشراق بر مبنـاى مشـاهدعلم در 
اشـراقیه بـین  ۀشـود. هـر گـاه اضـافحاصل مـى

ء مدرك دسـت دهـد علـم موضوع مدرك و شى
 شـودحضورى یا شـناخت اشـراقى حاصـل مـى

 ).30: 1372(شهرزوري، 
جا که حکیمان اشـراقی در علـم اتحـاد از آن

داننـد ی را شـرط نمـیعالم با معلوم و قیام حلول
) و علم را اشـراق 69-68/ 1: 1375(سهروردي، 

دانند که همان التفات عالم به معلـوم و شـهود می
) و رابطۀ علیت و معلولیت 486آن است (همان: 
)، 146: 1383داننـد (سـبزواري، را هم کـافی می

علم حضوري را منحصر در موارد علم شـیء بـه 
داننـد، از د نمـیخود و به امور غیر خارج از خـو

که نه تعالی به اشیاء را، با این رو علم واجب این
اهللا با اشیاء متحد اسـت و نـه قیـام اشـیاء بـه اهللا 

داننـد (سـهروردي، حلولی اسـت، حضـوري مـی
1375 :1 /486-487.( 
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الدین شیرازي این سخن نـاظر بـه به نظر قطب
اسـت کـه علـم بـه ذات » علم اشراقی حضـوري«

میـان مـدرَك و مـدرِك » اشـراقی اضـافۀ«موجب 
: 1384؛ ضــیائی، 39: 1383شــود (شــیرازي، می

). این علم مبتنی بر اضافۀ اشراقی است که در 138
وراي زمان و حاضر میان مدرَك اسـت و بـه نظـر 

 سهروردي معتبرترین نوع علم است.
حضـور «بنابراین، علم اشراقی وابسته به تجربۀ 

میـان مـدرِك و است و فقط بـراي ارتبـاط » شیء
ــام آن  ــدرَك مناســب اســت و ن ــراقی «م ــم اش عل

است. مـدرِك هنگـامی کـه بـا مـدرَك » حضوري
شود ذات آن را به سبب ظهـورش درك مرتبط می

کند. در واقع، این علـمْ طریـق شـهود ادراك و می
وابسته به اضـافۀ اشـراقی میـان مـدرَك و مـدرِك 
است. همچنـین ایـن طریـق ادراك مسـتلزم درك 

: 1375سطه از ذات شیء اسـت (سـهروردي، وابی
شـود. ) و فقط از راه خودشناسی میسر می487/ 1

است که » حضور صورت«کلیت این علم از طریق 
ها از طریـق اتحـاد در ذات نفس است. علم انسان

دهـد ها با اشراق نفس روي میذوات آن» حضور«
 ).146: 1384(ضیائی، 

 
ـــدگاه  -5 ـــوري از دی ـــم حض ـــوارد عل م

 المتألهینصدر
مالصدرا نیز مواردي را که سهروردي دربارة علـم 

پـذیرد (صـدرالمتألهین، کنـد میحضوري ذکـر می
، آشـتیانی، 263: 1388؛ صـدرالمتألهین، 132تا: بی

)، اما در ذیل علم به محسوسـات نظـر 132: 1381
نظریــۀ  پــذیرد.ســهروردي را در بــاب ابصــار نمی

او در بـاب  مالصدرا در زمینۀ ابصـار فـرع نظریـۀ
 ادراك است.

از نظر مالصدرا حقیقت ابصار عبارت است از 
از نظر وي نفس ناطقۀ انسـان  انشاء و ایجاد نفس،

اي اسـت کـه داراي قـدرت و توانـایی بـر گونه به
و  ایجاد صور اشیاء در ذات و عالم خـویش اسـت

 نسبت نفس بدان نسبت فاعل ایجادي فعـل اسـت
 ).151: 1388(صدرالمتألهین، 

ابصــار الزمــۀ وجــود عضــو حســی و وجــود 
چنـان کـه  صورت طبیعی و عدم مانع نیسـت، آن

واسـطۀ هـا بـه شیخ اشراق معتقد است، بلکـه این
ضعف بدن طبیعـی اسـت کـه انسـان اگـر از ایـن 

نیاز شود بـاز هـم قـدرت ادراك جزئـی شرایط بی
بصـري را دارد و ثانیــاً در عــالم خــواب هــم ایــن 

اگرچـه ایـن آالت حضـور  افتـدکیفیت اتفـاق می
 ).426-424/ 6م: 1981ندارند (صدرالمتألهین، 

رو، هر چند متعلق ادراك جسم خارجی  از این
یا صورت جسم خارجی است علت ادراك دیگـر 

 جسم خارجی نیست.
به نظر مالصدرا ایراد نظریـۀ سـهروردي ایـن 
است که متعلق در بیرون است، امـا علـت نفـس 
است و این بنا به نظریـۀ کلـی مالصـدرا دربـارة 

: 1388(صـــدرالمتألهین، ادراك ممکـــن نیســـت 
بنابراین از نظر مالصدرا اگـر علـت ادراك ). 151

نفس باشد، معلولش که مدرك باشد هم بایـد در 
  نفس باشد.

خاص مالصدرا این اسـت وقتـی شـرایط  نظر
ابصار موجود شد صورتی مجرد از مـاده در نفـس 

شود، نـه بـه ایـن معنـا کـه نفـس ایـن ساخته می
صورت را از جسم خارجی انتزاع کـرده باشـد یـا 
نفس این صورت مجـرد را از خـارج پـذیرا شـده 

سـازد و ایـن باشد، بلکه نفس ایـن صـورت را می
و محسوس بالفعـل  صورت است که حاس بالفعل

 .)180-179/ 8م: 1981صدرالمتألهین، ( است
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از نظر مالصدرا نفس نسبت به مدرکات حسـی و 
تر است تـا قابـل خیالی خود به فاعل مخترع شبیه

 ).156: 1388متصف (صدرالمتألهین، 
اي اسـت گونه از نظر وي نفس ناطقۀ انسان به

که داراي قدرت و توانایی بر ایجاد صور اشـیاء در 
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ذات و عالم خویش است، زیرا نفس ناطقه از سنخ 
عالم ملکوت و عالم قدرت و توانـایی اسـت، امـا 
مانع از تأثیر و قدرت بـر ایجـاد اشـیاء در خـارج، 
غلبۀ احکـام تجسـم و تضـاعف و تزایـد جهـات 

مکان و حیثیات اعدام و ملکاتی است که از ناحیۀ ا
ــا مــاده و عالیــق مــاده در وي پدیــد  مصــاحبت ب

). بنـابراین، مالصـدرا فاعـل 151اند (همـان: آمده
 داند.صور جزئی را خود نفس می

اما کیفیت ادراك نفس و تعقل صـورت عقلیـۀ 
جواهر بدین گونه اسـت کـه نفـس هنگـام ادراك 

ي و موجـودات عقلـی را معقوالت کلیه ذوات نور
کند، اما نه به تجرید نفـس که مجردند مشاهده می

هــا از افــراد خــارجی و انتــزاع صــورت عقلیــۀ آن
انـد، بلکـه بـه کـه جمهـور بـر آنمحسوس، چنان

واسطۀ انتقال و مسافرت نفس از عـالم محسـوس 
به عالم متخیل و از عالم متخیل به عالم معقـول، و 

عالم آخرت و سپس ارتحال ارتحال از عالم دنیا به 
از هر عالم حسی و عقلی به عالمی ماوراي حـس 

االولـی  النشـأةو لقد علمتم «و عقل. در آیۀ شریفۀ 
-156نیز اشاره شده است (همـان: » فلوال تذکّرون

 ).290/ 1م: 1981؛ صدرالمتألهین، 158
بنابراین، نفـس اگرچـه صـور جزئـی را انشـاء 

عقـوالت باشـد چـون تواند خالق مکند، اما نمیمی
ــدرالمتألهین،  ــت (ص ــالقوه اس -288/ 1م: 1981ب

 ).166: 1380؛ فیاض صابري، 289
ی سگرچه میان صور عقلی و صور ح مالصدرا

از  ةنهد و ادراك عقلی را مشاهدو خیالی تمایز می
ــا  ــراع ی ــالی را اخت ــی و خی راه دور و ادراك حس

هـا را شـهودي آن ۀدانـد، امـا همـنفس می يانشا
 ).157-156: 1388(صدرالمتألهین،  مردشمی

 کنـدمیصدرالمتألهین تصـریح تر، در نظر دقیق
 شـودانسانی با عقل فعال متحد مـیۀ که نفس ناطق

 ).337-336/ 3م: 1981صدرالمتألهین، (
اگر نفس ملکۀ اتصال و اتحاد به عقـل فعـال را 
در خود ایجاد کند، قادر خواهد بود به نحـو جزئـی 

) و از نزدیک این 235-234: 1387(صدرالمتألهین، 
هـا حالـت صور را مشاهده کند و حتی نسبت به آن

 ).396-395/ 8مصدریت یابد نه مظهریت (همان: 
برهانی که مالصدرا بر وجود عقل فعـال بـراي 

کند این اسـت کـه گرچـه نفـس در نفس اقامه می
عقـل بـالقوه  ، امـابودن بالفعل اسـتابتدا در نفس

ست و باید با کسب تصور معقوالت و التفات بـه ا
علوم ثانویه بعد از اولیات بالفعل شـود؛ پـس ذات 

شـود و آن از عقل بالقوه به عقل بالفعل منتقل مـی
رسـد نـاگزیر از چیزي که از قوه بـه فعـل مـی هر

و بـه فعـل  نـدامري است که آن را از قوه خارج ک
ماننـد عقلـی  برساند. حال اگر این امر امـري غیـر

آید که چیزي الزم می ،جسمانی باشد ةجسم یا قو
که از حیث وجود اخس است علت امر اشـرف و 

اگر عقل باشـد یـا  و اعلی شود و این محال است؛
پس مطلـوب  این عقل در اصل فطرت عقل است،

 الزم ، و اگـر چنـین نباشـد تسلسـلشـودثابت می
 آید.می

ه نفس یـا عقلـی کـه بـالقوه نسبت عقل فعال ب
است مانند نسبت خورشید است بـه چشـمی کـه 

زیرا چشم قوه و هیئتی است از  ،بالقوه مبصر است
که بالفعل بینا شود بـالقوه اسـت، ماده و قبل از این
که بالفعـل بینـا شـود این کفایتنه در خود چشم 

ها این کفایت هست تـا هست و نه در جوهر رنگ
؛ پـس خورشـید بـه چشـم و شـوندمرئی بالفعـل 

آن ۀ وسیله کند که چشم بها نوري را اعطا میگرن
آن مرئـی ۀ واسـطه هـا بـبالفعل بینا شـود و رنـگ

عقل فعـال بـا نفـوس ۀ ند. همچنین است رابطشو
؛ 464-462/ 3م: 1981صــدرالمتألهین، ( هــاانســان

 ).580-579: 1363صدرالمتألهین، 
بــه نظــر صــدرالمتألهین زمــانی کــه متخــیالت 

شوند، از جهات محسوسه در قوة خیال حاصل می
مشارکات و مباینات این صور خیالی، معانی کلـی 

شوند که در بدو امـر وجـودي مـبهم و حاصل می
ضــعیف دارنــد، مثــل صــور مرئــی کــه در مکــان 
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تاریکی واقع شوند و مبهم باشـند. وقتـی اسـتعداد 
ــل ــس کام ــد نف ــارت از تر ش ــفیه و طه ــا تص و ب

ها صالحیتش شـدت یافـت و بـه فراینـد کدورت
ــداوم  ــتمرار و ت ــري اس ــات فک ــات و حرک ادراک
بخشید، نور عقل فعال بر آن و بر مدرکات وهمـی 

تابد و نفس را از مرحلۀ عقـل و صور خیالی او می
ــل می ــل بالفع ــارج و آن را عق ــالقوه خ ــد و ب کن

کنـد لفعـل میمدرکات و متخیالت او را معقـول با
 ).144-143/ 9م: 1981(صدرالمتألهین، 

وقتی نفس به برکت عقل فعال به مرتبـۀ عقـل 
شـود و جزئیـت و بالفعل رسید، انسـان عقلـی می

اش با قطع تعلقـات و قیـود از بـین ضیق وجودي
طـور کـه اسـتکمال نفـس ادامـه  رود و، همینمی
القـدس، رسـد کـه بـا روحاي مییابد، به مرتبهمی

عقل فعال، و مبدأ فاعلی خویش متحد و فـانی در 
 شود.او می

عقل فعال هم حقیقـت افـرادش اسـت و هـم 
ها. پس هر گاه نفس عقل شـود، حامل و حافظ آن

محسوسات و متخیالتش معقـول بالفعـل و عاقـل 
شوند، زیـرا هـر معقـول بـالفعلی عاقـل بالفعل می

 ).488-487و  462/ 3بالفعل است (همان: 
ن، طبق نظر صـدرالمتألهین، نقـش عقـل بنابرای

فعال در پیدایش ادراکات عقلی انسـان نخسـت در 
کردن نفس از حالت عقل بـالقوه بـه حالـت خارج

که نفس به مدد کند؛ بعد از آنعقل بالفعل بروز می
عقل فعال عقل بالفعل شد، قادر به مشـاهدة صـور 
عقلی در ذات عقل فعال خواهـد شـد کـه جـز از 

 پذیر نیست.نفس با آن امکان طریق اتحاد
اسـت  علم عبارت تر مالصدرا،دقیق نظردر اما 

). مالصدرا به تبع 191/ 6همان: از انکشاف نفس (
همـان: دانـد (شیخ اشراق نفس را انیت صرف مـی

ـــهروردي، 44/ 2 ـــین، 115/ 1: 1375؛ س ). همچن
مالصدرا وجود را در هر چیزي عین علم و قدرت 

دانـد (صـدرالمتألهین، مـیو سایر صـفات کمـالی 
)؛ بنابراین، وجود نفس عـین علـم بـه 135: 1388

ذاتش است و علم او به ذاتش حضـوري اسـت و 
 ).447او علم و عالم و معلوم است (همان: 

از آن بـاطن بـه  ،از ظاهر بـه بـاطن سیر انسان
موجـب  و اتحاد انسـان بـا هـر مرتبـه ،باطن دیگر

درون انسـان و تحقق عینی آن مرتبه از هسـتی در 
حقیقـت) ( در نهایت انکشاف آن مرتبـه از هسـتی

 .خواهد شد براي وي
بنابراین، هـر چیـزي کـه انسـان در ایـن عـالم 

بیند، و به طریق اولی آنچـه را هنگـام سـفر بـه می
هـا را در بینـد، همـۀ آنجـا میعالم آخرت در آن

بینـد و چیـزي را ذاتش و در صـقع ملکـوتش می
بینـد و عـالمش در م خود نمیخارج از ذات و عال

 ذاتش است.
بدین علت که از شئون نفس انسانی اسـت کـه 

اي برسد کـه تمـامی موجـودات تواند به درجهمی
اجزاي ذاتش شوند و نیرویش در همۀ موجـودات 
جریان داشته باشد و وجودش غایت هسـتی شـود 

 ).586-585: 1363صدرالمتألهین، (
 

 لمتألهینوجوه اختالف سهروردي و صدرا -7

الف) شیخ اشراق مـدرکات خیـالی نفـس را همـان 
ــد صــوري می ــال منفصــل موجودن ــد کــه در مث دان
). این دیـدگاه مبتنـی 502-500: 1372(شهرزوري، 

بر این است که وي تجرد قوة خیال را اثبات نکـرده 
؛ آشــتیانی، 31-30/ 3: 1375اســت (ســهروردي، 

ــن132و  86: 1381 ــر وي ). از ای ــو رو، از نظ ر ص
نه در عالم عینی و نـه  اما ،اندخیالی موجود و محقق

در عالم ذهن. این صور در عالم عقـول نیـز هسـتی 
ندارند چون در عالم عقول بعـد و کـم و کیـف راه 
ندارد. پس باید گفت صور خیالی در موطن و عـالم 
دیگري جاي دارند که همـان عـالم مثـال یـا خیـال 

 ).212: 1373(سهروردي،  منفصل است
ة قـوة الم خیال در نظر فیلسـوفان اشـراق زادع

خیال مسافر آن عالم اسـت ة بلکه قو ،خیال نیست
گویـد و البتـه جا را باز میو مشاهدات خود در آن
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تواند بعضـی اگر از شواغل این جهان آزاد شود می
 از صور عالم خیال را ایجاد کند.

 التلویحــاتدر همــین بــاب ســهروردي در 
یابـد گوید: هنگامی که شواغل حسی تقلیـل میمی

و بـه جانـب  رودمـیاي فرو نفس ناطقه در خلسه
شود، در این هنگام است که لـوح قدس متوجه می

صاف و شفاف ضمیر آدمی به نقش غیبـی مـنقش 
شود و به ایـن ترتیـب سـروش غیبـی صـدا و می

رسـاند کـه بـه هـیچ صوتی را به گوش انسـان می
کـه انسـان در . اعـم از اینیسـتن رپذیوجه تردید

خواب باشد یا بیداري، آنچه براي وي پس از ایـن 
شـمار ه مانـد یـا رؤیـاي صـادقه بـحالت باقی می

/ 1: 1375(سـهروردي، آید و یا وحـی آشـکار می
103-104.( 

از همــین جــا اخــتالف میــان مالصــدرا و 
سهروردي راجع بـه عـالم خیـال منفصـل آشـکار 

دین علت که قوة خیال و سایر ب شود. مالصدرامی
دانــــد قــــواي ادراکــــی نفــــس را مجــــرد می

: 1388؛ صـدرالمتألهین، 132تا: (صدرالمتألهین، بی
معتقد است که محـل  )،132: 1381؛ آشتیانی، 263

نفـس آدمـی اسـت و عـالم  و موطن صور خیـالی
 .ذیردپنمیخیال منفصل را 

 داندها را اوالً، موجوداتی میصدرالمتألهین آن
ـــال متصـــل اند کـــه در صـــقع نفـــس و در خی

) و ثانیــاً، قیــام 74/ 9م: 1981(صــدرالمتألهین، 
ــه نفــس دارنــد و مصــنوع انســان اند صــدوري ب

)؛ یعنـی 48/ 5: 1369؛ سبزواري، 211/ 8(همان: 
نفس با استخدام خیـال متصـل بـه انشـاي صـور 

پـردازد (جـوادي خیالی در حیطۀ وجود خود می
 ).213/ 1: 1382آملی، 

ب) شــیخ اشــراق تجــرد قــوة خیــال را اثبــات 
؛ 31-30/ 3: 1375نکـــرده اســـت (ســـهروردي، 

). وي بـه تبـع مشـائیان 132و  86: 1381آشتیانی، 
دانست؛ مشـائیان ادراك خیالی را ادراکی مادي می

انـد و عـوارض به این دلیل که صور خیـالی جزئی
ــد ادراك خیــالی را مــادي می دانســتند مــادي دارن

)، اما صـدرالمتألهین قـوة 32-31: 1383 سینا،(ابن
دانـد خیال و سایر قواي ادراکی نفس را مجـرد می

: 1388؛ صـدرالمتألهین، 132تا: (صدرالمتألهین، بی
ــتیانی، 263 ــدرا، 132: 1381؛ آش ــر مالص ). از نظ

هاي عقلــی، خیــالی، و حســی منطبــع در صــورت
اعضاي ادراکی نیستند، بلکه صورت عقلی بـا قـوة 

صورت خیـالی بـا قـوة خیـال، و صـورت عاقله، 
کـه حسی با قوة حسی متحد است. با توجه به این

اي از مراتب نفـس و شـأنی از هر یک از قوا مرتبه
توان نتیجه گرفت که رابطـۀ نفـس شئون اویند، می
هاي علمی اعم از عقلی، خیالی، و انسان با صورت

حسی، که بعینـه همـان قـواي ادراکـی نفـس هـم 
طۀ واقعیتی ذومراتـب بـا مراتـب خـود هستند، راب

است. نفس در عین وحدت داراي قواي متعـددي 
از قبیل عقل، خیال، و حس است که بـه وجـود او 

 ).  554-553: 1363موجودند (صدرالمتألهین، 
ــه  ــن اســت ک ــورد اخــتالف ای ــومین م ج) س
ــهروردي را در بــاب ابصــار  ــدرا نظــر س مالص

پذیرد. از نظر مالصدرا حقیقت ابصار عبـارت نمی
(صــدرالمتألهین، اســت از ایجــاد و انشــاي نفــس 

؛ نه آن گونـه کـه سـهروردي مطـرح )156: 1388
کند که نفس علم حضوري به صورت مـادي و می

ــد ــدا کن ــی پی ــهروردي،  بیرون ؛ 486/ 1: 1375(س
 ).510: 1372شهرزوري، 

این اخـتالف نیـز ناشـی از اخـتالف در مبـانی 
فلسفی ایشان است. از نظـر مالصـدرا نفـس مظهـر 

: 1388(صـدرالمتألهین،  فاعلیت خداي متعال اسـت
بنابراین نسبت به صور خیالی فاعل است یـا  ).151

از نظـر مالصـدرا ). 156(همان: اشبه به فاعل است 
کـه  اسـت اي آفریدهگونهه نفس انسان را بخداوند 

زیـرا نفـس از  ،قدرت بر ایجاد صـور اشـیاء را دارد
ــت ــل اس ــدرت و فع ــالم ق ــوت و از ع ــنخ ملک  س

، اما از نظر سـهروردي )221: 1387(صدرالمتألهین، 
 ).76/ 1: 1375سهروردي، ( نفس قابل صور است

د) مالصدرا دربارة چگونگی حصول علم بـه 
قـــل فعـــال قائـــل اســـت اتحـــاد نفـــس بـــا ع



 31   صدرامالعلم حضوري از دیدگاه سهروردي و 

)، امــــا 337-336/ 3م: 1981(صــــدرالمتألهین، 
سهروردي به تبع مشـائیان اتحـاد نفـس بـا عقـل 

-68/ 1: 1375فعال را منکر اسـت (سـهروردي، 
). مشائیان معتقد بودند که اتحاد با عقل فعـال 69
معناست، زیرا در این صورت یا تجزیـۀ عقـل بی

ــال الزم می ــک جــزءفع ــا ی ــا ب ــی م ــد یعن آن  آی
آیـد ایم، یا علم به همـۀ معقـوالت الزم میمتصل

/ 3: 1375ایم، (طوسـی، یعنی ما به کل آن متصل
). اما از نظر مالصدرا منظور از اتحـاد، 294-295

اتحاد وجود نفسی ما با وجود نفسی عقـل فعـال 
نیست، بلکه منظور اتحاد وجود رابطـی نفـس بـا 

) 329: 1388عقل فعـال اسـت، (صـدرالمتألهین، 
زیرا هر معلولی نسبت بـه علـتش وجـود رابطـی 

 )352: 1387دارد. (صدرالمتألهین، 
این تفـاوت، کـه ناشـی از اخـتالف در مبـانی 
فلسفی ایشان است، به این علت است کـه از نظـر 

 انـدسهروردي علم و صور علمی از عوارض نفس
ــهروردي،  ــهرزوري، ؛ 486/ 1: 1375(س : 1372ش

ـــر مالصـــدرا از )510 ـــال نفس و از نظ ـــدافع  ان
ــدرالمتألهین،  ــر )156: 1388(ص ــین، از نظ . همچن

مالصدرا، با توجه به اصـالت و بسـاطت وجـود و 
(همـان:  نیز مساوقت وجود بـا کمـاالت وجـودي

اتحاد عاقل و معقول ضـروري اسـت  )،134-135
اما از نظر سهروردي به دلیـل اصـالت ماهیـت یـا 

اتحـاد  )141-140(همـان:  ابهام در اصالت وجود
 پذیر نیست.امکان

داند نه هـ) سهروردي تجرد را شرط مدرِك می
 دانـدمدرَك. وي علم را عبارت از نور و ظهور می

ــهروردي،  ــهروردي )72/ 1: 1375(س ــر س . از نظ
اند. آنچه حـی حیات، نور، و ادراك مفاهیم متالزم

نیست نور نیست و در نتیجه، مدرك ذات خـود و 
به حکم قاعدة فرعیت هر دیگران نیست. همچنین 

اش این است گاه چیزي مدرِك دیگري باشد الزمه
که پیش از آن و در مرتبۀ مقدم بر آن مـدرِك ذات 
خود باشد؛ بنابراین نیازي نیست که مـدرَك تجـرد 

انـد و مـدرَك داشته باشد؛ مانند مادیات که ظلمت

همان: ( شوند، اما مدرِك ذات خود نیستندواقع می
کـه مالصـدرا وجـود را توجه بـه این با ).117/ 2

) 135: 1388داند (صـدرالمتألهین، مساوي علم می
تنها مـدرَك واقـع انـد و نـهمادیات هم داراي علم

 شوند، بلکه مدرِك نیز هستند. می
 

 موارد شباهت بین سهروردي و مالصدرا -8
ــف  ــر دو تعری ــدرا ه ــهروردي و مالص ــف) س ال

الصـدرا علـم را کننـد. میکسانی از علـم ارائـه می
دانــــد وجــــود و یــــا نحــــوي از وجــــود می

) و ســـهروردي 278/ 3م: 1981صـــدرالمتألهین، (
/ 1: 1375(سهروردي،  داندعلم را ظهور و نور می

کـه مالصـدرا اصـالت را بـا ). با توجـه بـه این72
داند و آنچه در خارج تحقق دارد وجـود وجود می

ــود میمی ــز وج ــم را نی ــابراین عل ــد، بن ــدان د دان
). ســـهروردي نیـــز 135: 1388(صـــدرالمتألهین، 

دربارة مجردات به اصالت نور قائل است و ماهیت 
ــاري می ــري اعتب ــد. را ام ــهروردي، دان : 1373(س

بنابراین علم را نیز که ویژگی مجردات است  )128
 ).72/ 1: 1375داند (سهروردي، نور می

ــین،  ــدیهی همچن ــم را ب ــف عل ــر دو تعری ه
اند مالصدرا وجود و علم مسـاوق دانند. از نظرمی

). بنــــابراین، 157-156: 1388(صــــدرالمتألهین، 
 )134همان: ( ناپذیر استکه وجود تعریفهمچنان

ناپذیر است. از نظر سهروردي نـور علم نیز تعریف
ـــم مســـاوي ـــدیهی و و عل ـــري ب ـــور ام اند و ن

). 106/ 2: 1375ناپذیر اسـت (سـهروردي، تعریف
سبب اشتراك در مبانی فلسفی با  بنابراین هر دو به

اند. ایـن دو بـا هـم در تعریـف غیـر هم مشـترك
 اند.حقیقی (غیر ماهوي) علم مشترك

ب) عقیدة سهروردي دربارة مدرکات خیالی را 
توان منشأ نظریۀ مالصدرا در باب ارتباط نفـس می

 آدمی با عقل فعال دانست.
ــات  ســهروردي در چگــونگی حصــول ادراک

معتقد است که در انسان در مرکز هر نفس  خیالی
هـاي او یک نور اسپهبدي وجود دارد که فعالیـت
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کند و همۀ انـواع بشـري روي هـم را رهبري می
ــه  ــد ک ــرار دارن ــل ق ــري جبرئی ــه تحــت رهب رفت

را  سـهروردي آن .شودالنوع انسانی نامیده میرب
القدس و روح محمـدي و نیـز بـا وظیفـۀ با روح

دانــد و جبرئیــل را میرســاندن وحــی یکــی 
ــه حســاب مــیة دهنــدالهــام  آوردهــر معرفتــی ب

 ).201-200: 1373(سهروردي، 
از راه دور اسـت کـه ة این جریان همان مشاهد

اي مالصدرا نیـز از جایگـاه ویـژه ۀبعدها در فلسف
شود. جریانی که در آن نفس آدمی با برخوردار می

ارف کند بـه معـارتباطی که با عقل فعال برقرار می
ة یابد و این ارتباط همـان مشـاهدحقیقی دست می

-156: 1388(صــدرالمتألهین،  عقــل فعــال اســت
 ).290/ 1م: 1981؛ صدرالمتألهین، 157
 

 گیريبحث و نتیجه
ســینا و فــارابی فالسـفۀ بــزرگ اســالمی ماننـد ابن

آموزة علم حضوري را مطرح کردند، امـا بـه نظـر 
اصـطالحی منزلـۀ رسد تا عصر شـیخ اشـراق بهمی

شده و قسیم علم حصولی مطرح نبود. پس شناخته
از سهروردي نیز این آموزه را صدرالمتألهین شرح 

که وي علم حصولی را بـه علـم و بسط داد؛ چنان
 گرداند.حضوري برمی

ــس  ــم نف ــونگی عل ــارة چگ ــدرا درب مالص
هایی را بیان کرده اسـت کـه بـه ترتیـب دیدگاه
از  و خیــالیادراك حســی  انــد از: الــف)عبارت
از  ادراك عقلـی و نفـس ياختراع یا انشا طریق
، ب) اتحـاد نفـس بـا از راه دور ةمشـاهد طریق

عقل فعال، ج) انکشاف نفس، ولـی سـهروردي 
نظر میانی مالصدرا مبنی بر اتحاد نفس بـا عقـل 

پذیرد. در حـالی کـه، مالصـدرا بـا فعال را نمی
ل را ارائۀ دالیل و براهینی اتحاد نفس با عقل فعا

مطرح کرد و چگونگی علم حضوري نفس را از 
بر این حیثیت اثبات کرد. از نظر سهروردي علم 

به نحـوي  شودمبناى مشاهدة اشراقى حاصل مى
اشراقیه بین موضـوع مـدرك و  ۀهر گاه اضاف که

ء مــدرك دســت دهــد علــم حضــورى یــا شــى
همچنـین، در  شـود.شناخت اشراقى حاصل مـى

ســـهروردي را  بـــاب ابصـــار مالصـــدرا نظـــر
پذیرد؛ از نظـر وي ابصـار عبـارت اسـت از نمی

 ایجاد و انشاي نفس.
دانـد نـه سهروردي تجرد را شرط مـدرِك می

کـه مالصـدرا علـم را مدرَك، اما با توجه بـه این
انـد داند مادیات هـم داراي علممساوي وجود می

ــه ــع میو ن ــدرَك واق ــدرِك تنها م شــوند بلکــه م
 هستند. نیز

 
 هانوشتپی

. کســـانی ماننـــد ایزوتســـو و برخـــی از شـــارحان 1
الدین شیرازي بر این باورند؛ سهروردي مانند قطب

همچنــین برخــی عبــارات ســهروردي مؤیــد فهــم 
الدین شیرازي است اگرچه برخـی ایزوتسو و قطب

 دیگر برخالف آن است.
هاي مالصـدرا عبـاراتی که در نوشـته. با توجه به این2

تفاوت معنایی عمیقی دارنـد، وجود دارد که با هم 
نگارنده این گونه عبـارات و آراء را تحـت عنـوان 

 نظریات بدوي، میانی، و نهایی ارائه کرده است.
نظریات بدوي تفاوتی با آراي سایر فیلسوفان 
ندارد. نظریات نهایی آن است کـه اوالً، از لـوازم 
مبانی مالصدراست؛ ثانیاً، عبارات کوتاهی دال بـر 

ثالثاً، کـامالً متفـاوت بـا آراي مشـهور هاست؛ آن
فیلسوفان اسـت. نظریـات میـانی آراء و عبـاراتی 
است که اگرچه با مبانی سازگار است، اما از دقت 

 الزم در انطباق بر مبانی برخوردار نیست.
بـنفس حصـولها منهـا بـالعلم  ر]الصو[تشاهدها  .... «3

ــر  ــم آخ ــراقی، ال بعل ــهود االش ــوري و الش الحض
 ».حصولی
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