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Abstract 

The mismatch between the mind and the outside is one of the challenging 

issues that many Philosophers do not accept, and most Philosophers may 

agree that what one perceives is In accordance with reality. Just as the 

matching of the worlds with each other seeks to prove the union between 

worthless existence and the superior existence, the matching of the mind and 

the object seeks to prove the union between the mind and the object. In this 

research, first, the theory of matching of worlds and matching of the object 

and the  mind and the problems of each of them are discussed in detail, 

among which are incorrect presuppositions such as knowing real Sensible 

things and not knowing real Invisible things or problems in dividing carriage 

into the first and common. And then the pillars of the theory of mismatch of 

mind and object are explained in detail in three sections, and finally the role 

of the theory of mismatch in the material world, example World, The world 

of wisdom and Singleness of divine world is examined. Among the results of 

the research are: 1- There is no evidence for the matching of the worlds and 

the matching of the mind and the object, but such the matching is impossible 

on the basis of the principle of existence. 2-The pillars of the theory of  

mismatching are matters such as the relation of facts and beings to each 

other based on the principle of existence, not the matching of beings with 

each other, gradation of existence, existence of reality and being valuable of 

human perceptions. 3-The theory of mismatching of mind and object is 

proposed in relation to some types of present science. 
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ی تبیین  الوجود ةاصالبر اساس  عینذهن و عدم تطابق  ۀنظر
 1 نهاد محمد دانش

 دانشگاه یاسوج فقه و مبانی حقوق اسالمی آموختۀ دکتری دانش

 حسن وکیلیمحمد
 مشهد ۀحوزه علمیپژوهشکده مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالمی استاد دروس خارج 

 (110تا  93)از ص 
 22/9/1400، تاريخ پذيرش مقاله: 19/1/1400تاريخ دريافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
پذيرند و شايد غالب حکما بر  عدم تطابق ذهن و خارج يکی از مباحث چالشی است که بسیاری از حکما آن را نمی

طور که تطابق عوالم با  همان .کند، مطابق با واقع است همان چیزی که انسان ادراک میکه اين امر متفق باشند 
 اّتحادبه دنبال اثبات  نیزتطابق ذهن و عین  ،تر استمیان وجود سافل و وجود بر همانی اينيکديگر به دنبال اثبات 

به تفصیل هر يک اشکاالت تطابق عوالم و تطابق عین و ذهن و  ۀنظريدر اين پژوهش ابتدا میان ذهن و عین است. 
اقعی ندانستن امور های نادرستی همچون واقعی دانستن امور محسوس و و فرض پیشها  آن ۀد که از جملشو مطرح می

عدم تطابق ۀ نظريارکان  ،پس از آنو د شو نامحسوس و يا اشکاالتی است که بر تقسیم حمل به اولی و شايع وارد می
عدم تطابق در عوالم ماده، مثال، عقل و  ۀنقش نظري ،و در نهايت دگرد می در سه بخش به تفصیل تقريرذهن و عین 

عوالم و تطابق ذهن و عین دلیلی بر تطابق  .1: قرار است از ايناز جمله نتايج تحقیق  .دشو تجرد الوهی بررسی می
عدم قول به تطابق را اموری  ۀارکان نظري .2 ؛بلکه چنین تطابقی بر اساس اصاله الوجود محال است ،وجود ندارد

الوجود نه تطابق وجودات با يکديگر، تشکیک وجود،  ةهمچون ارتباط حقايق و وجودات با يکديگر بر اساس اصال
عدم تطابق ذهن و عین در رابطه با برخی  ۀنظري .3 ؛دهد تشکیل میواقعیت و بی اعتبار نبودن ادراکات انسانی  وجود

بلکه شامل عوالم مثال،  ؛اختصاصی به عالم ماده ندارد ،عدم تطابق ۀنظري .4 ؛دشو از اقسام علم حضوری مطرح می
 گردد. عقل و تجرد الوهی نیز می

 
 .ادراکات ،الوجود ةاصال ،تشکیک وجود ،خارج و ذهنتطابق  :های کلیدی واژه
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 مقدمه .1
شناسی بررسی  در هستینیز شناسی و  ذهن و عین از جمله مباحثی است که در معرفت ۀتبیین رابط

تقسیمات علم، تقسیم آن به علم يکی از . (41 :1395فیاضی،  و 1/165 :1364)طباطبايی،  شود می
يکی از سؤاالت اساسی اين است  ،ذيل بحث علم حصولیحصولی و علم حضوری است که در 

شناسی  در مباحث معرفتای میان ذهن و خارج وجود دارد؟ آنچه در میان حکما  که چه رابطه
 داند که برای تحقق آن، باي که امری به نام شناخت و علم را فرض کردهاين است  ،مشهور است

 اّتحاد ،ود خارجی شیء و وجود ذهنی آنمیان وجيعنی  ؛تطابق بین ذهن و عین صورت پذيرد
ماهیت وجود خارجی و وجود ذهنی بر يکديگر مطابقت  ،و به عبارت ديگر دشوماهوی برقرار 

 . (55-2/52 :1392 )عبوديت،کنند  پیدا 
ده شبحث تطابق عین و ذهن و ارتباط آن با قول به شبح و سفسطه تألیف بارۀ تاکنون مقاالتی در

 ←) اند دهکرشناسی آن را بررسی  گرفتن تطابق ذهن و عین ارزش معرفت  با مسلمها  که برخی از آن
برخی ديگر در ضمن بحث از وجود ذهنی به تبیین عینیت ذهن و خارج از منظر  .(1390خو،  مهدوی

  بعضی نیز با مسلم ،و در نهايت (1396، طاهری و انواری ،حبیبی ←) اند ابن سینا و تفتازانی پرداخته
 اند تطابق ذهن و عین، تقرير شیخ اشراق را بر تقرير مالصدرا و ساير افراد ترجیح داده نگرفت

نام برد که در آن  ثبوتی صدق قضایا معیارتوان از کتاب  . در میان کتب نیز می(1381مؤمنی،  )عرب
به نحو تطبیقی بحث  مطرح شده، در باب معیار ثبوتی صدق ی کهنظريات گوناگوندربارۀ تفصیل  به

 .(1387شريفی،  ←) گزيند مطابقت را برمی ۀنظري ،د و در نهايتکن می
دهد و به  آن است که اصل تطابق ذهن و عین را مورد خدشه قرار میدر مذکور  ۀمقال سخن تازۀ

يعنی قول  ،ای ای که چنین نظريه گونه به؛ دکن ای را مطرح می پاسخ اشکاالت چنین نظريه ،دنبال آن
  .انجامد می سفسطهبه نه به شبح  و نه  ،به عدم تطابق

در ذيل  ،شود بین ادراک حسی و واقعیت طرح می ۀفاصل ،در حکمت متعالیهاولین جايی که 
با عاقل متحد را يعنی بعد از آنکه مالصدرا معقول  ؛حس و حاس و محسوس است اّتحاد ۀنظري
 ،اّتحادکه با اين   (65-9/58: 1981صدرا، مال) ددان مینیز متحد با حاس را ، محسوس داند می

گفتند ادراک حسی اتصال مستقیم  در حالی که قباًل می ،دهد شکافی میان حس و واقعیت روی می
اتصالی با عالم خارج مادی وجود به متن واقع است و ادراک خیالی مربوط به زمانی است که 

دانستند تا  در ادراک حسی اتصال مستقیم به واقع را شرط میطور که حکمای مشاء  همان ؛ندارد
)ابن دانستند  اما در ادراک خیالی چنین شرطی را الزم نمی ؛دشوصورتی از واقع در ذهن منعکس 

در حالی که در دستگاه  ،(63 :1396؛ فیروزجايی، 420-2/415 :1394؛ طوسی، 217-215 :1395سینا، 
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 ؛کند اعتباری ماورای واقعیات است و در افق نفس انسان سیر می مالصدرا ادراک حسی و خیالی به
بیند. البته  بلکه ُمنشأ نفس را می ؛متن واقعیت نیست ،بیند اما آنی که می ،يعنی نفس متصل است

گیرد که در چنین حالتی که نفس از  عالمه طباطبايی در راستای کالم مالصدرا اين مطلب را پی نمی
چراکه ايشان ابتدا بحث جسم ؛ دشو جسم در خارج چگونه تبیین میه اثبات ، راواقعیت گسسته شد

عقل و عاقل و  اّتحادحس و حاس و محسوس و  اّتحادمباحث مربوط به  ،و بعد از آنه دکررا بیان 
خوبی حل  و بحث معاد را به 1(8/253تا:  )طباطبايی،بی استده کررا بیشتر در بحث معاد بیان  معقول

ها تلقی  بسا عالم بیرون به شکل جسمانی که انسان رسد که چه اين نظريه به ذهن می لذاکند؛   می
ها چنین تمثل  بلکه واقعیتی با خصوصیات ديگری باشد که در افق نفس انسان ،کنند نباشد می
 2.(305-2/301: 1423تهرانی، حسینی  ←) يابد می

د و تفکیک علم از واقع را کن عالمه طباطبايی در آثار مختلف خود به حقیقت علم اشاره می 
جدان و ادراک بلکه هنگام و ،يابد ای که انسان خارج را بعینه درنمی گونه به ؛داند امر ضروری می

 ،که میان خود و خارج، بدون آنگیرد وصف وجدانی همچون علم قرار می بین او و خارج ،خارج
 او .(211-2/209: 1364؛ طباطبايی، 2/177تا:  )طباطبايی، بی را احساس کند )وجود علم( نین وجودیچ

علم حصولی عبارت است از حضور ماهّیت و مفهوم »د: کن علم حصولی را چنین تعريف می
نظیر  .(3/454تا:  بی 3،مالصدرا؛ 179: 1417) «معلوم عند العالم، نه هوّيت و وجود عینی خارجی آن

بر اساس اين . (4/929: 1394)طباطبايی،  ده استشنیز ذکر  ةالحکم ةنهایمطلوب مذکور در 
ها، تطابقی میان ذهن و عین نیست، بلکه سنخ علم با اشیاء خارجی تفاوت جوهری دارد و  عبارت

 هیچ ضرورتی نیز در تحقق تطابق و ذهن و عین نیست.
 

 مفهوم تطابق و مطابقت ذهن و عین .2
: 1414واسطی زبیدی، ) موافقت آمده است و در لغت به معنای تساوی، اتفاق «مطابقت»و  «تطابق»

 ،. در اصطالح نیز همسو با مطابقت(10/209ق، 1414ابن منظور،  و 3/439، 1404ابن فارس،  ؛13/287
: کرداشاره توان به اين موارد  می ،ها آن ۀده است که از جملشمعانی گوناگونی برای آن ذکر 

نمودی و ترابط يا  برداری، داللت، بازنمايی، تماثل يا همبرداری، تصوير بهت، سازگاری، کپیمشا
( 273 :1387شريفی، ) اند تا حقیقی اختالف معانی مذکور را بیشتر لفظی دانسته ،پیوندی. برخی هم

 اند. دهکرو به تعبیری يک مفاد را در قالب الفاظ گوناگون بیان 
در باب که اين نکته است  ،و مطابقت در اين تحقیق بیشتر محل بحث استآنچه از تطابق 

ماهوی و  اّتحاداين است که میان ذهن و عین  ،تطابق آنچه از لحاظ محتوايی محل اشکال است
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و  ؛وجود است نه ماهیت ،الوجود، آنچه اصیل است ةکه بر مبنای اصال؛ چرادشوبرقرار  همانی اين
به ارتباط حقايق  دتواند بحث تطابق را به دنبال آورد، بلکه به جای تطابق باي ماهیت اعتباری نمی

  د.شو های بعدی به تفصیل اين نظريه تبیین می د که در بخشقائل شوجودی با يکديگر 
 

ی .3  تطابق ذهن و عین و تطابق عوالم  ۀاشکاالت نظر
بحث تشکیک در  ،دشو مطرح میاصالة الوجود يکی از مباحث اساسی فلسفه که در ذيل بحث 

گردد و در ذيل بحث تطابق،  وجود است که در آن وجودات طولی و بحث تطابق عوالم تبیین می
يک از اين دو تطابق ، دربارۀ اشکاالت هر در ادامه شود. میبحث تطابق عین و ذهن مطرح 

  د. شو میتفصیل بحث  به
 

ی .3-1 یر نظر  و اشکال آن تطابق عوالم ۀتقر
 

ی .3-1-1 یر نظر  تطابق عوالم ۀتقر
شود.  های طرح بحث تطابق عوالم بدين صورت است که با وحدت ماهوی شروع  يکی از روش

مقصود از وحدت ماهوی اين است که ماهیت واحد از دو وجود انتزاع شود که برای چنین انتزاعی، 
توضیح آنکه عوالم در فلسفه به و ماهیت در خارج بشرط ال است؛  ماهیت در ذهن البشرط است

عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل و عالم تجرد يا الوهی. مقصود از شود:  چهار قسم تقسیم می
تطابق عوالم اين است که هر نوع موجودی که در عالم طبیعت با وجودی مادی و جسمانی يافت 

بلکه در هر عالم  ،با وجود مادی اما نه ؛شود همان نوع موجود در عوالم ديگر نیز يافت می ،شود می
که ، مگر اينتر يافت توان نوعی از موجود در عالم پايین يابد و نمی متناسب با نوع آن علوم ظهور می

نوع در عالم باالتر با وجودی مناسب با آن عالم يافت شود. مالصدرا در شرح خود بر اصول همان 
ای  مسئلهشرعی بر چنین  ۀد و مدعی است که ادلکن له تأکید میئبر اين مس کافی حداقل چهار مرتبه

. در اين رابطه شروطی برای تحقق (344و 336، 261-3/260؛ 387-1/386 : 1383) تصريح دارند
 عبوديت، ←) ده است که رعايت اين شروط در تطابق عین و ذهن ضروری استشانطباق مطرح 

1395 :1/175-178).   
 

ی .3-1-2  تطابق عوالم ۀاشکال نظر
اين است که نسبت ظهورات  شود، به اين بحث وارد میبر اساس اصالة الوجود اشکال اساسی که 

يا تطابق نامید و و  اّتحاد، همانی اينتوان  يک شیء با يکديگر در عوالم به طرق گوناگون را نمی
الوجود  اصالةوگرنه بر اساس  ،است ةالماهی اصالةای به جهت رسوبات بحث  علت چنین تسمیه
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 همانی اينتنها دلیلی بر  هر يک از اين ظهورات در عالم خود برخوردار از حقیقتی خاص است و نه
توان  ی محال است و تنها امری که میاّتحادبلکه وجود چنین  ،اين ظهورات با يکديگر وجود ندارد

ه چنین ای ک گونه به ؛ارتباط خاص میان اين دو ظهور با يکديگر است ،میان اين ظهورات قائل شد
 شود.  ارتباطی میان ظهورات اشیاء ديگر در عوالم يافت نمی

الوجود و حقیقت دانستن عالم خیال و  اصالةکه يکی از ثمرات پرکاربردی که بر طبق توضیح آن
را از حقیقت حملل جلدا  توان اّتحاد ، اين است که میآيد عالم عقل در کنار عالم حس به دست می

. آيا شیئین مثل ملاّده و صلورت، جلنس و همانی اينو  اّتحادنه  ،دانست د و حمل را نوعی ارتباطکر
در رتبلة خودشلان لحلاظ  اّتحلادتوانند وجلود واحلد داشلته باشلند؟  می ،فصل و يا جوهر و عرض

کلدام واقعّیتلی طبقات عالم توّجه شود و بلرای هر لذا اگر به ؛شود شود و در رتبة ديگر لحاظ می نمی
. اين شیئین در موطن خودشان شلیئین هسلتند و در جلای ديگلر شود معنا می بی ، اّتحادلحاظ شود

نسبت حملل و ارتبلاط  ،شیء واحد است. اين دو شیء با آن موردی که در موطن ديگر واحد است
چون میلان علالم  ؛ی وجود ندارداّتحادگردد و در واقع  ها برمی ها همگی به ارتباطاّتحاديعنی  ؛دارد

کدام موطن خاّصی دارنلد و شود که هر به اين نکته توّجه نمید و شو ر اشتباه میعین و ذهن با يکديگ
واحلد و بلا هلم  کله شود گفته میچنین  ،به دو شیء که در ذهن دو تا هستند و در خارج يک چیزند

برای خودشان دو تا هستند و آن موردی هم که در  ،اند در حالی که آن دو شیء که در ذهن ،متحدند
للذا  ؛ذهنی با آن واحد خارجی ملرتبط اسلت دو تا نیست و يکی است و اين دو شیء   ،خارج است

 ؛يک معنای ربط است و عینّیت نیست ،گردد و حمل به مفهوم حمل برمی اّتحاداساسًا ريشة مفهوم 
 .چیزی به نام هوهوّيت در مباحث حمل وجود ندارديعنی 

 

یر  .3-2 یتقر  و اشکاالت آن تطابق ذهن و عین ۀنظر
یۀ .3-2-1 یر نظر  تطابق ذهن و عین تقر

 است  د، بحث تطابق ذهن و عینشو يکی از مباحثی که در فلسفه پس از تطابق عوالم مطرح می
از جمله عواملی که موجب شد حکما تطابق میان وجود ذهنی و خارجی . (140: 1404ابن سینا،  ←)

ای که اين باور شکل  گونه به ؛بودند، اشکاالت گوناگونی بود که بر وجود ذهنی وارد شده کنرا اثبات 
گرفت که جز از طريق تطابق میان صورت ذهنی و خارجی، راه ديگری برای پاسخ به اين اشکاالت 

 .(50-49 :1373 ؛ مطهری،256-1/254 :1397 و 45-1/44 :1394)طباطبايی، وجود ندارد 
      

یاشکاالت  .3-2-2  تطابق ذهن و عین ۀنظر

اما رد آن مبتنی بر ثبوت و اثبات  ،نیست پذيرفتنیاگرچه اشکاالت مذکور بر وجود ذهنی 
تواند  های علمی در اين رابطه تنها می تطابق میان ذهن و خارج نیست، بلکه تمام يافته

معداتی در جهت ايجاد صور در ذهن باشد و چنین فعل و انفعاالتی در ذهن به اثبات 
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د قائل شتوان به عدم تطابق کامل میان ذهن و خارج  لذا می ؛شود مدعای مذکور منتهی نمی
 د.کروجود ذهنی را نیز اثبات  ،و در عین حال

 

 اعتماد به حواس و واقعی دانستن آن در تطابق ذهن و عین فرض پیشاشکال  ( أ

از ؛ اند که محل تأمل است فرض گرفته عنوان پیش حکما بعضی از امور را به ،در رابطه با تطابق
به اين معنا که امور محسوس واقعی هستند و  ؛کردن به حواس استها اعتماد فرض ۀ اين پیشجمل

به  چنان و ارسطو آن شد آغازاز زمان ارسطو  فرض پیشکه اين  ،واقعی امور غیرمحسوس غیر
که قضايای محسوس را عدل قضايای بديهی اولی و قضايای رياضی قرار داد  داشتحواس اعتماد 

دانست که حس نیز به  حسی می ۀيکی از بديهیات را قضی ،برهان بودند ۀکه بديهیات پاي و از آنجا
که امور محسوس را پس از آن بعد، ۀدر مرحل. (45-44: 1953)ارسطو،  شد ظاهر و باطن تقسیم می

چیزی وجود داشته باشد تا علم با آن  ددند که بايکرخود را به اين امر ملزم  ،اموری واقعی دانستند
يعنی شناخت مطابق با واقع و  ،که ادراک؛ چراواقعیت مطابق باشد. اين دو مرحله بديهی بوده است

 مات است. از مسلّ  ،اين که ادراکاتی مطابقت با واقع وجود دارد
که بايد  گونه تواند آن اين است که قضايای محسوسه نمی ،آيد اشکالی که در اينجا پديد می

عدی بودن اجسام بُ  توان به سه تنهايی نمی که از طريق حس باصره به چنان ؛فلسفی ارائه دهد ۀگزار
از اصل وجود شناخت  ،بديهی بودن حواس فرض   پیشحکما بر اساس  ،دست يافت. به هر حال

 ،يابد می های حواس از امور وجدانی است که هر کس آن را به اين معنا که دريافت ؛اند بحث نکرده
مسلم گرفتند که واقعیات برای انسان  ،اول ۀلذا در مرحل ؛دشو  شناخت نیز حاصل می ،در پی آن

 ،قابل شناخت است و با وجود بديهی دانستن امکان علم به دلیل شبهات سوفسطائیان و شکاکان
حواس و در حالی که  ،(76 :1395)فیاضی،  اند سخن از امکان معرفت را سرآغاز بحث علم قرار داده

 ۀعنوان مبنايی محکم برای نظري توانند به نمی ،هايی که دارند قضايای محسوسه به جهت نارسايی
تنهايی بعد سوم اجسام  تواند به زمانی که حس بینايی نمی ،مثالرای ب؛ تطابق ذهن و عین قرار گیرند

گانه را مبنايی استوار برای شناخت  توان حواس پنج چگونه می ،را نمايان کند و نیازمند المسه است
؛ دشوای که تطابق ذهن و عین نیز به دنبال آن اثبات  گونه  به ؛حقیقت وجودات عالم هستی دانست

ی است که فرض پیشبه  گیری در واقع اشکال ،اعتماد به حواس فرض پیشبه  گرفتن لذا اشکال
ده است. زمانی که کرثالی و تجردی فراهم طور گسترده در امور مادی، م تطابق را به ۀهای نظري زمینه

 ۀتوان از آن برای اثبات نظري ديگر نمی ،ی بديهی نباشد و نیازمند استدالل باشدفرض پیشچنین 
 د. کرتطابق ذهن و عین استفاده 
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 ماهوی یا حمل اولی و شایع اّتحاداشکاالت  ( ب

چه نوع تطابقی میان  دند کهکرحکما چنین سؤالی را مطرح  ،های پیشین فرض پس از توجه به پیش
گفتند تطابق ادراک با واقع به اين صورت است که  ادراک و واقع وجود دارد؟ حکمای مشاء می

رازی،  و 2/401: 1394)طوسی،  آيد میدر ذهن هم  ،به همان کیفیت ،همان ماهیتی که در خارج است
1411 :1/15)  . 

ماهیت، فردی  بايست می اين بود که بر اين اساس ،شد بر اين ديدگاه می که از جمله اشکاالتی
انسان خارجی و يک انسان ذهنی وجود داشته يک  دمثاًل باي ؛در خارج و فردی در ذهن داشته باشد

حکمای قرن م است که در ذهن، فردی به نام انسان وجود ندارد. درحالی که اين مطلب مسلّ  ،باشد
و  (10: 1388ابوترابی،  و 2/272تا:  )دوانی، بی ا ارئه دادندرپاسخ اجمالی به اين اشکال هفتم و هشتم 

نه  ،که انسان در ذهن به حمل اولی موجود است چنین تبیین کردتفصیل  را بهپاسخ آن مالصدرا 
يعنی به صورتی است که منشأ آثار نیست و  ؛لذا ذهن همان عین است به حمل اولی ؛حمل شايع

: 1379سبزواری،  و 1/293: 1981صدرا، مال) استهمان ذهن است به حمل شايع که منشأ آثار  ،عین
2/138) . 

 ،ما هست که چگونه و به چه معنا علمی که در ذهن اين است آيد سؤالی که در اينجا پديد می
تحلیل  دست؟ بايدون داشتن منشأ آثار به چه معنادارای ماهیت خارج است؟ داشتن ماهیت ب

يعنی چه چیزی را دارد؟ اگر مقصود اين است  ؛که ذهن ماهیت را داردکرد که مقصود از اينفلسفی 
ارجی را ندارد. ماهیت خ که آثار  ؛ چراکه چنین نیست ،کماالت ماهیت را دارد ،که ماهیت در ذهن
که چنین  ،اين است که تنها اسم ماهیت را دارد ،که کماالت ماهیت را دارداگر مقصود از اين

کند. اگر  امری قراردادی است و تطابق درست نمی ،زيرا اسم ؛دکن مشکلی را حل نمی ،مقصودی
در حالی که بنا بر آن گذاشته  ،شود خود ماهیت را داشته باشد که حمل شايع می ،ماهیت در ذهن

اند  رسد حکما نتواسته لذا به نظر می ؛نه حمل شايع ،حمل اولی باشد ،شده است که ماهیت ذهنی
تحلیل  ،«ايع نداردصورت ادراکی ماهیت را به حمل اولی دارد و به حمل ش»را که  مسئلهاين 

گاه نیازی به تطابق  هیچ ،شودريزی  ة الوجود اگر مسائل پايهبر مبنای اصالدر حالی که  .ندکنفلسفی 
 ،که حقايق و وجودات؛ چرادشو معنا می ی بیا مسئلهبلکه اصاًل چنین  ،میان ذهن و عین نیست

که مالصدرا  چنان ؛تواند با حقیقت ديگر متحد شود حقايق نمیاند و هیچ چیزی از  دهکرعالم را پر 
ماهوی که از رسوبات  اّتحاد. به جای (98-2/97: 1981) دکن تأکید می اّتحادنیز بر عدم امکان 

و عین را مبتنی بر ارتباط دو حقیقت از حقايق  ذهن ۀرابط دباي ،سرچشمه گرفته است ةالماهی ةاصال



 101/ 1400 پاییز و زمستان ،2 شمارۀ ،49 سال فلسفه، 

ماهوی میان آن دو که در واقع امری  اّتحادد و هیچ نیازی نیست که کرعالم با يکديگر تحلیل 
 د.شوبرقرار  ،اند اعتباری

  

ی .4  عدم تطابق ذهن و عین ۀارکان نظر
که در ادامه بحث و  دانستتوان مبتنی بر چند رکن اساسی  عدم تطابق ذهن و عین را می ۀنظري

 .شوند میبررسی 
 

 اّتحادالوجود نه  ةارتباط حقایق و وجودات با یکدیگر بر اساس اصال .4-1
ارتباط میان طرح الوجود  ةعدم تطابق ذهن و عین بر اساس اصال ۀصر کلیدی نظريايکی از عن

چراکه اين نظريه مبتنی بر  ؛است همانی اينو  اّتحادگذاشتن با يکديگر و کنارحقايق و وجودات 
جايی باقی  ،الوجود است و زمانی که عالم مملو از وجودات و حقايق مختلف باشد ةاصال
توان به وجود  بلکه تنها می ،ندکنپیدا  همانی اينو  اّتحادماند که در آن دو وجود با يکديگر  نمی

هر وجودی از سعه و ؛ زيرا ی را محال دانستاّتحادد و چنین قائل شودات گوناگون ارتباط میان وج
ی میان دو اّتحادده است و اگر کرظرفیت خاصی برخوردار است که آن را از ساير وجودات متمايز 

 آمد.   ديگر دو وجود با سعه و ظرفیت خاص پديد نمی ،دش وجود برقرار می
 

 اعتبار نبودن ادراکات  وجود واقعیت و بی .4-2
بلکه تنها  ،داند ارزش می د و نه ادراکات انسانی را بیکن قول به عدم تطابق نه واقعیت را انکار می

تمام حقیقت و  ،کند درصدد آن است که پرده از اين حقیقت بردارد که آنچه انسان ادراک می
از  شانلذا ادراکات انسانی به میزان حکايتگري ؛باشدای از واقعیت  بلکه تنها گوشه ،واقعیت نباشد

انجامد.  گاه قول به عدم تطابق به سفسطه و انکار واقعیت نمی واقع ارزشمند و حقیقی هستند و هیچ
ترديد قول به  اعتبار بودن ادراکات انسانی باشد، بی اگر مقصود از سفسطه، عدم وجود واقعیت و بی

خود  ۀانسان بر اساس ظرفیت و سع ،لکه بر اساس اين نظريهب ،عدم تطابق مستلزم آن نیست
دريافتی  ،ای که هر انسانی از يک واقعیت گونه به ؛دهايی از واقعیت را دريافت کن گهتواند ر می

، که هست گونه همانکدام نتوانند واقعیت را  متمايز از ديگری داشته باشد و در عین حال هیچ
د، بلکه هر کدام به مقدار شوارزش  د که ادراکات هر يک بیشو اين امر موجب نمی و دريافت کنند

 برد.  دريافت خود، از واقعیت بهره می
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ی .4-3  عدم تطابق ذهن و عین ۀتشکیک وجود در نظر
بدين صورت که عالم  ؛تشکیک وجود است ،عدم تطابق ذهن و عین ۀهای نظري يکی ديگر از پايه

 ؛ندا يکديگر متفاوت هستی متشکل از وجودات گوناگونی است که از لحاظ ظرفیت وجودی با
عدم  ۀد. حال بر اساس نظريکربندی  ها را دسته توان آن ای که از لحاظ شدت و ضعف می گونه به

که عالم ؛ چرادششديد و ضعیف قائل به ارتباط  توان میان مراتب وجودی   می ،تطابق ذهن و عین
وجودی  یها خأل های گوناگون است و میان آن هايی با ظرفیت ها و هستی هستی مملو از واقعیت

 د. شوندارد تا ارتباط وجودات با يکديگر برقرار ن
آن است که قول به عدم تطابق در عین پذيرش عدم تطابق کامل  ،دکربدان توجه  دای که باي نکته

داند و علت تفاوت ذهن و عین را در اين  ان ذهن و عین برقرار میمیان ذهن و عین، ارتباطی می
گونه که هست  ای پیدا نکرده است که حقیقت و واقعیت را آن چنان سعه داند که نفس انسانی آن می

 .دريافت کند و ممکن است حتی با سعه پیداکردن هم در نهايت نتواند تمام حقیقت را دريابد
ولی به  ،دشو س انسانی افزايش يابد، دريافتش از واقعیت بیشتر مینف ۀاگرچه به میزانی که سع

 گونه همانگاه امکان دريافت واقعیت  هیچ ،بودن نفس انسانی بودن واقعیت و متناهی جهت نامتناهی
همچون ذات خداوند متعال اين مطلب صدق که در واقعیتی  که هست وجود نداشته باشد، چنان

  4.که هست ندارد گونه همانکس توان دريافت حقیقت خداوند را  کند و هیچ می
ند و ا شان از واقع دارای ارزش حکايتگریيک از ادراکات انسان به میزان بنابراين هر

شود بدون  که گفته میشود و اين تطابق کامل بین ذهن و عین منحصر نمی بهبودن ادراکات رزشمندا
تری حکايت  ها و وجودات ناقص از حقايق کامل شبحتطابق کامل ذهن و عین محال است که 

امر درستی  ،که هست شناخته باشد گونه همانقبل از ادراک شبح، واقعیت را  دکه بايکنند، چرا
شدن تطابق، شناخت واقعیت هم از  شناخت واقعیت امر بسیطی نیست که با برداشته؛ زيرا نیست

ت که واقعیتی وجود دارد و عدم تطابق موجب بلکه از مفروضات اين ديدگاه اين اس ،دست برود
بلکه انسان  ،که دلیلی بر عدم وجود واقعیت نیستترديد شود؛ چراوجود واقعیت  در د کهشو نمی

وجود ندارد  مسئلهگاه دلیلی بر اين  اما هیچ ؛واقعیتی وجود دارد يابد که خود درمیوجدان بر اساس 
هايی که از طريق شهود صورت  و تجربه 5نقلی ۀه ادلبلک ،که ادراکات انسان عین همان واقع است

ناخت واقعیت دارای مراتبی است؛ لذا ش ؛کنند پذيرفته است خالف چنین مطلبی را اثبات می
برقرار ارتباط بیشتری تواند با واقعیت  می ،هر میزان در اين مسیر سعه پیدا کند نفس به ای که گونه به

 ۀمسئلنحوی بر  که برخی همچون سیداحمد کرباليی نیز به چنان .(160-159: 1375صدرا، مال)کند 
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بلکه چنین  ،که چنین امری مستلزم سفسطه و انکار واقعیت شودکند، بدون آن عدم تطابق اشاره می
 يد: گو در اين رابطه می وید. شو امری موجب گشايش درهای حقیقت به روی انسان می

هو خیاٌل فی خیال. اين  الحقیقةعکس و ظّل اوست و فی  ۀعالم خارج تنّزل عالم مثال و به منزل
الغرور را وجود حقیقی و منشأ آثار خارجّیه ببیند؛ ز َرَمد داشتن عین بصیرت، که دارنیست مگر ا

بلی اين اقتضاء  .با اعتراف به اينکه در دار البقاء و دار الخلود، غیر از وجود بالعرض چیزی نیست
هُ  غرور اين دار است. َي اللَّ جاف 

، َو اإلَناَبة إَلی دار الُخلود   مَّ اْرُزقنا التَّ  .    َعْن دار  الُغرور 
 

 ما را ز جام باده گلگون خراب کن
 

 تر که عالم فانی شود خراب ز آن پیش 
 

        
الغرور شده و نشأ شده که حصر وجود به وجود دارو همین م« ُمردم اندر حسرت فهم درست»

به هزار بار بهتر ز هزار »نیستی هزار مرتبه بهتر از اين اغترار به وجود است. حال آنکه مرگ و 
زيرا که آن نحو وجود در جمیع عوالم إلهی برای انسان بوده و خواهد بود. چهار  ؛«پخته، خامی

یَفةً روزی به جهت خالفت إلهی به مقتضای:  ْرض  َخل 
َ
ي اْْل ٌل ف  ي جاع  نِّ بر سبیل عاريت به  إ 

رٍ اين دار فانی آورده؛ و بعد به مقّر حقیقی خود  یکدخداي یٍك ُمْقَتد  ْنَد َمل  ْدٍق ع  ي َمْقَعد  ص   ف 
 (.116-115: 1417طباطبايی، به نقل از « )خواهد برد!

 

ی ارتباط .5  با اقسام علم و عوالم هستی ذهن و عینعدم تطابق  ۀنظر
اعم از  ،آن را از لحاظ اقسام علم ۀمحدود دابتدا باي ،عدم تطابق ذهن و عین ۀبرای تبیین نظري

 ،و در نهايتکرد به عالم ماده بررسی  را آن عدم اختصاص ،حصولی و حضوری تبیین و پس از آن
 د.دايک از اين ارکان ارائه ۀ هربارای را نام برد و توضیحی در نظريهارکان چنین 

 

ی .5-1  عدم تطابق ذهن و عین ۀنقش اقسام علم در تبیین نظر
يا اين نظريه اختصاص به علوم آعدم تطابق آن است که  ۀنظري بارۀاساسی در يکی از سؤاالت

شود؟ برخی از محققان معاصر دعوای مطابقت و عدم  می حصولی دارد يا شامل علم حضوری نیز 
و بر چنین انحصاری و خارج بودن علم حضوری از محل  دهکرعلم حصولی  منحصر بهمطابقت را 

 اند:  دهکردعوا اين چنین استدالل 
چون مطابقت نسبتی دوسويه است. بايد دو  ؛های علم حصولی است مطابقت از ويژگی ۀمسئل

 ،ها با هم سخن بگويیم. به تعبیر ديگر چیز داشته باشیم تا بتوانیم از مطابقت يا عدم مطابقت آن
شد. آيد که میان وجود علمی و وجود عینی واقعیت دوگانگی با زمانی پیش می ،بحث از مطابقت

طابق با واقع يا فهم ما از واقعیت م تتوان اين پرسش را مطرح ساخت که آيا ذهنی در اينجا می
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 دهد يا نه؟ توان پرسید آيا صورت ذهنی ما واقعیت را نشان می ؛ يعنی میاست يا مغاير با آن
 (. 302 :1387)شريفی، 

گونه  حضوری را اينکه برخی از حکما در تقسیم علم به حصولی و حضوری، علم  چنان
اند: علم به شیء واقعی گاهی به اين صورت است که وجود علمی همان وجود عینی  دهکرتعريف 

مانند علم مجردات به ذوات خود و علم نفس انسان به خود و يا صفات، افعال، احکام و  ؛است
  . (6/163: 1981 و 307 :1371صدرا، مال) خودهای نفسانی  ويژگی

که ؛ چراتطابق يا عدم تطابق به علم حصولی قابل مناقشه باشد ۀاختصاص نظريرسد  به نظر می
و تمام علوم حصولی را به کند  صورت مستقل را انکار می عالمه طباطبايی وجود علم حصولی به

صور حاصل در علم حصولی مجرد هستند و در نزد موجود ؛ زيرا دهد علم حضوری ارجاع می
ند: کن گونه تعريف می چراکه علم حضوری را اين؛ شود ی میحضور ،لذا علم ؛مجرد حاضرند

 د کهرا مطرح کرگونه بحث  اين دباي ،بر اين اساس .(3/933 :1394طباطبايی، ) حضور مجرد لمجرد
مثل حضور صورت اشیاء خارجی  ؛شود در برخی از علوم حضوری بحث تطابق مطرح می

 ،شود موارد بحث تطابق يا عدم تطابق مطرح میکه در اين همچون شجر در ذهن انسان. علت اين
اما برخی ؛ دشوها بحث تطابق يا عدم تطابق مطرح  آن ۀآن است که دو طرف وجود دارد تا با مقايس

دو طرفی وجود  زيرا ؛از اقسام علم حضوری بحث تطابق و عدم تطابق سالبه به انتفاء موضوع است
م نفس به خودش يا علم موجودات مجرد به خود مثاًل در عل ؛دشوندارد تا بحث تطابق مطرح 

 د.شواثنینیتی وجود ندارد تا بحث تطابق يا عدم تطابق مطرح 
، به برخی از اقسام اختصاص يابدعدم تطابق به علوم حصولی  ۀبه جای آنکه نظري بنابراين،

   يابد. میاختصاص علوم حضوری 
 

ی  .5-2  عدم تطابق ذهن و عین به عالم ماده ۀعدم اختصاص نظر
عدم  ،دشاشکاالت اساسی وارد  ،تطابق ذهن و عین در بخش تطابق عوالم ۀبا توجه به آنکه به نظري

نیز  شمول آن نسبت به عوالم مثال، عقل و تجرد الوهیعدم تطابق به عالم ماده و  ۀاختصاص نظري
 .شود میبحث ، دربارۀ هر يک جداگانه آيد که در ادامه به دست می

 

ی  .5-2-1  عدم تطابق در عالم ماده ۀنظر
د که ادراکات انسان از عالم ماده ممکن قائل شتوان به اين نظريه  می ،عدم تطابق ۀبر اساس نظري

بر اساس  همانی اينو  اّتحادبلکه چنین  ،نداشته باشد همانی اينو  اّتحاداست با حقیقت عالم ماده 
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 يک از ذهن و عین برای خود وجود مستقلی دارند، هر زيرا از آنجا که؛ الوجود محال است ةلاصا
 د. شو  میان ذهن و عین برقرار نمی همانی اينو  اّتحادلذا  ؛ماهیت نیز امری اعتباری است

 ،ممکن است اين اشکال به نظر برسد که اگر ذهن و عین با يکديگر مطابقت نداشته باشند
د. در پاسخ شتوان ارزشی برای علم قائل  آيد و ديگر نمی اشکاالت قول به شبح يا سفسطه پیش می

بخشیدن به علم و دوری از سفسطه  د که تنها راه برای ارزشکربه اين نکته توجه  دباي ،به اين اشکال
توان هر يک از  الوجود می ةلبلکه مبتنی بر اصا ،میان ذهن و عین نیست همانی اينو  اّتحادبرقراری 

ی دانست که ارتباط خاصی میان اين وجود ذهنی با آن وجود عینی برقرار ذهن و عین را دارای وجود
رای ببا وجود عینی مذکور وجود ندارد؛  ای که چنین ارتباطی میان وجود ذهنی ديگر گونه به ؛است
 کند،ا به رنگ ديگری مشاهده رنگ باشد و ذهن آن رممکن است جسمی در عالم ماده سبز نمونه

در وجودات  ،دشو د عینی برقرار میارتباط خاصی که میان اين وجود ذهنی با آن وجو ۀولی نحو
که وجود ذهنی به میزانی که از وجود عینی شود. عالوه بر اين باطی يافت نمیعینی ديگر چنین ارت

اما به همان  ،کامل نیست ارزشمند است و چنین حکايتگری اگرچه به نحو ،کند حکايتگری می
 میزان حکايتگری ارزشمند و دارای اعتبار است.

عدم  ۀنقش نظري شود،بحث  الزم است دربارۀ آند که آنچه بیشتر کربه اين نکته توجه  دالبته باي
چنان اهمیت و تأثیر  تطابق در عوالم ديگر غیر از عالم ماده است و اين نظريه در باب عالم ماده آن

 نخواهد داشت. چندانی ۀشناسی ثمر ارد و از لحاظ معرفتبسزايی ند
 

ی .5-2-2  عدم تطابق در عالم مثال ۀنظر
که عالم مثال در ؛ چراعدم تطابق ذهن و عین در عالم مثال بیش از عالم ماده اهمیت دارد ۀنظري
 ،پذيرد تمثالت گوناگون صورت می ۀنحو بارۀای باالتر از عالم ماده قرار دارد و سؤاالتی که در مرتبه

عدم تطابق به حل  ۀتوان بدون لحاظ نظري ای که نمی گونه به ؛بسیار فراتر از عالم ماده است
عدم تطابق در دو  ۀنظري ،های مثالی پرداخت. در ادامه تعارضات موجود در تمثالت و صورت

 شود. میها پی گرفته  خوابمکاشفات و يعنی  ،مصداق مهم از عالم مثال
 

یالف(    مکاشفاتعدم تطابق در  ۀنظر

ای که وحدت جمعی  گونه به ؛نظام عالم هستی عین وجود و واقعیت و مجرد از جسمانیت است
نظام  و علم و اراده در همه جای آن حضور دارد. در چنین نظامی، خرده ،نه وحدت اتصالی ،دارد

کات حسی بصری، شمی، سمعی و ... دريافت تواند از آن حقیقت مجرد، ادرا ادراکی انسان نیز می
بستگی دارد که چگونه نفس انسان با حقايق  مسئلهکند که شکل، بو، صدا و ... داشته باشد. اين 
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ها را  تمام آنممکن است  ،لذا زمانی که انسان به عوالم ديگر صعود کند ؛عالم ارتباط برقرار کند
مجرد از هر گونه حسی  ممکن است در حالی که حقیقت آن موجودات ،بیندب قابل ادراک حسی

هتر ب ،ذهن و عین گذاشته و بحث وجود برتر مطرح شود که مبنا بر تطابقحال به جای آن .باشد
وجودی خاصی میان وجود  ۀالوجود رابط ةگیرد و بر اساس اصالاست بحث عدم تطابق مبنا قرار

وجودی خود از  ۀای که افراد با توجه به سع گونه به ؛دشو تمثالت حسی و موجودات مجرد برقرار
تواند متفاوت از يکديگر باشد. در واقع  ند که میشوتمثالت خاصی از موجودات مجرد برخوردار 

ها تمثالتی  چون تمام اين يابد؛تواند تنوع  می ،دکنانواع تمثل هر موجود به هر مقدار که سعه پیدا 
با  ،در عالم عقلرا موجودات مجرد توانند  میلذا اصحاب کشف و شهود  ؛ندا در افق نفس انسان
 ۀحقیقت گسترد عالم عقل ،در واقع ند.کنخود به صور گوناگونی مشاهده  ۀتوجه به میزان سع

مثل ببیند؛  به انحاء گوناگونتواند  می ،شود دارد و کسی که با آن مواجه می)حقیقت مجرد(  وجودی
بیند که در زوايای ديگر آن وجود  ای چیزی از آن را می انسان از هر زاويههای چند بعدی که  عکس

به اين معنا که موجودات جسمانی و مجرد همه  ؛شود اين انحاء وجود دارد و ديده می ۀندارد که هم
حقايقی  ،بنابراين ؛افتد در جای خودشان بعینه هستند و هیچ تعارضی هم بین انحاء بودن اتفاق نمی

 دريافت جسمانی نیز داشت.ها  از آنتوان  ها مواجه است ثبوتًا مجردند و اثباتًا می با آن که انسان
 

ی  ( ب  ها خوابعدم تطابق در  ۀنظر

در حالی که بر  ،دکرتوان ارائه  تفسیر درستی از رؤياهای صادقه می ،با توجه به قول عدم تطابق
ماهوی میان ذهن و عین تعارضاتی صورت  اّتحاداساس قول به تطابق کامل ذهن و عین و يا 

محسوسات را  یها واقعیتی ورا حلی برای آن وجود نخواهد داشت. برخی از خواب پذيرد که راه می
آن را به  ،که با محسوسات داردنفس انسان به خاطر انسی  ولی ،دهد در عالم خواب نشان می

به معبر  دباي ،دريافت واقعیت مذکورای که گاهی برای  گونه به ؛کند محسوس تبديل می یصورت
بیند که  نمونه در عالم خواب می ؛ برایدشوشده و واقعیت تبیین  د تا ارتباط میان شیء ديدهکررجوع 

کند که شنبه علم  طور تعبیر می طعم و فراوانی به او نوشاندند و معبر آن را اين روز شنبه شیر خوش
های محسوس  تواند چهره ستا يک حقیقت ملکوتی میشود. در اين را خالص و مفیدی روزی تو می

های مختلف ببینند و گاه يک نفر مطلبی را  گوناگون نیز داشته باشد و افراد مختلف آن را به شکل
يک واقعیت  ۀ. در اين موارد مشاهد(110-109: 1397)وکیلی،  ببیندچند بار به چند شکل متفاوت 

آن به اشکال گوناگون، دال بر اين است که آن حقیقت مجرد به شکل يک امر محسوس و يا دريافت 
ضرورتی ندارد که با صورت محسوسی که در ارتباط با آن پديد آمده  ،بودن  مجرد در عین حقیقت
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بلکه سنخ وجودی هر يک متمايز از ديگری است و يا اينکه يک  ؛مطابقت کامل داشته باشد ،است
راهی برای تطابق ذهن و عین باقی  ،کند یانسان به صور مختلف دريافت مکه حقیقت را 

مثاًل  ؛که اگر تطابق وجود داشت، تحقق صور متعدد از يک حقیقت امر محالی بود؛ چراگذارد نمی
داشته تطابق کامل با صورت محسوس شیر و عسل در آن  واحد تواند  نمی ،حقیقتی همچون علم

يگری در انطباقش با حقیقت وجود باشد و مرجحی نیز برای ترجیح يکی از اين دو صورت بر د
 است. یحندارد و ترجیح بالمرجح نیز قب

 

ی .5-2-3  عدم تطابق در عالم عقل ۀنظر
يکی از ثمرات بحث عدم تطابق  ،با توجه به قوس صعود و نزولی که در بحث وجود برتر وجود دارد

کند. از آنجا که  عین و ذهن در تبديل اعمال به وجوداتی متناسب با موطن برتر نمود پیدا می
بر اساس قوس صعود در فلسفه تحلیل  ،شود عوالمی که بعد از دنیا در برزخ و قیامت طی می

کند  ثری در موطن برتر ايجاد میا ،ها نیز که در موطن پايین رخ داده است لذا اعمال انسان ؛شود می
 ؛و حقايق  در موطن برتر، انعکاس حقايقی خواهد بود که در موطن پايین ايجاد شده است

های  ای که اعمال صالح و نیات و عقائد صحیح انسان در مواقف مختلف قیامت به شکل گونه به
ه از آن به تجسم اعمال ظهوری کاماًل جسمانی دارد ک ،کند و در برخی مراحل گوناگونی ظهور می

متناسب با عالم  ،و در برخی ديگر (151: 1397وکیلی،  و 330-329: 1360صدرا، مال) کنند ياد می
صورت تجردی  و اعمال سیئه و نیات نادرست به کند می مجرد ظهور و تجلی عقول به نحو نوری 

: 1378 و 222: 1406؛ ابن بابويه، 1/370 : 1404قمي، ؛11/127: 1409)حرعاملی،  نمايد میظلمانی بروز 

 .(40: 1375حسینی اردکانی، و  161-160: 1381؛ آشتیانی، 1/46: 1340 و 458: 1354صدرا، مال؛ 2/10-11
 

یۀ .5-2-4  عدم تطابق در عالم تجرد الوهی نظر
عالم تجرد هايی که از  از آنجا که عالم تجرد الوهی ورای عالم ماده، مثال و عقل است، دريافت

تمام حقیقت عالم تجرد  ۀدهند تواند نشان نمی ،گیرد الوهی به نحو مادی، مثالی و عقلی صورت می
تواند دريافتی از  خود می ۀبلکه هر کدام از ادراکات مادی، مثالی و عقلی به میزان سع ؛الوهی باشد

ادراکاتی و عالم تجرد  یان چنینگونه تطابقی م هیچ ،عالم تجرد الوهی داشته باشد و در عین حال
با عالم تجرد  دتوان می ،بیشتر ۀاز سع یبلکه هر يک از ادراکات با برخوردار ،درهی وجود نداولا

توان  يکی از ادراکات حسی از عالم تجرد الوهی را می ،نمونه ارتباط بیشتری بیابد؛ برای الوهی
توان  در حالی که نمی، (143: اعراف ←) کوهی بر حضرت موسی دانست در تجلی خداوند متعال
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با  ای قائل به ارتباط چنین تجلی دبلکه باي ،را مطابق با عالم تجرد الوهی دانست ای چنین تجلی
 که به میزان خود حکايتگر چنین عالمی در عالم ماده است. شدعالم الوهیت 

 

  نتیجه .6
الوجود، لة است که با اتخاذ مبنای اصا ةهیالما ةللزوم تطابق میان ذهن و عین از رسوبات اصا

ماهوی ضرورت داشته  اّتحادبندد و به جای آنکه میان ذهن و عین  چنین لزومی نیز رخت برمی
به جای  ،ند و در گام بعدیشو کدام قسمی از حقايق عالم محسوب می، هرباشد، ابتدا عین و ذهن

 د. شو یاين دو حقیقت، ارتباط اين دو با يکديگر مطرح م اّتحاد
الوجود است و ذهن و عین را دو حقیقت  لةعدم تطابق ذهن و عین که مبتنی بر اصا ۀنظري

، در پی با يکديگرتطابق عوالم نه  ،ارتباط عوالم با يکديگر است ۀداند و مبتنی بر نظري مستقل می
میان  اّتحادبلکه  ،دکن آن دو را رد می اّتحادتنها  د و نهکنآن است که ذهن و عین را به يکديگر مرتبط 

نقلی که خبرهای متفاوت از يک  ۀمکاشفات و ادل ،داند و عالوه بر آن دو واقعیت را امر محالی می
اند که ذهن و عین با يکديگر  مسئلهدال بر اين  ،نمايند حقیقت در عالم برزخ يا قیامت ارائه می

 نه متحد.  ،ندا مرتبط
 لةهمچون ارتباط وجودات با يکديگر بر اساس اصا توان اموری عدم تطابق را می ۀارکان نظري

 وجود دانست. و تشکیک ، وجود واقعیت و بی اعتبار نبودن ادراکاتاّتحادالوجود نه 
که شامل برخی از اقسام علم حضوری ۀ عدم تطابق عالوه بر آننظري ۀ پايانی اين است کهنکت

 .گیرد دربرمینیز  را اختصاصی به عالم ماده ندارد و عوالم مثال، عقل و تجرد الوهی ،دشو می
 

 نوشت پی
 )با حاشیه عالمه طباطبائی(. الحکمة المتعالیة. 1
ذيَن َيْکُتُموَن ما َأْنَزَل »توان اشاره کرد:  . از جمله آياتی که در اين رابطه وجود دارد به اين موارد می2 نَّ الَّ َن إ  ُه م  اللَّ

ُکُلوَن في َك ما َيْأ ه  َثَمنًا َقلیاًل ُأولئ  تاب  َو َيْشَتُروَن ب  ْم   اْلک  یه  یاَمة  َو ال ُيَزکِّ ُه َيْوَم اْلق  ُمُهُم اللَّ اَر َو ال ُيَکلِّ الَّ النَّ ْم إ  ه  ُبُطون 
ُکُلوَن َأْمواَل »(؛ 174)بقره: «  َو َلُهْم َعذاٌب َألیم ذيَن َيْأ نَّ الَّ ُکُلوَن في  اْلَیتامیإ  ما َيْأ نَّ ْم نارًا َو   ُظْلمًا إ  ه  ُبُطون 

 (.10)نساء:« َسَیْصَلْوَن َسعیرا
 .آمده است الحکمة المتعالیة. در حاشیۀ 3
َمُه »تواند ناظر بر اين مطلب باشد، اين آيه است:  . از جمله آيات قرآن کريم که می4 َنا َو َکلَّ یَقات  م  ا َجاَء ُموَسی ل  و َلمَّ

ن  اْسَتَقرَّ َمَکاَنهُ  َلی اْلَجَبل  َفإ  ن  اْنُظْر إ  ي َو لک  َلْیَك َقاَل َلْن َتَران  ي َأْنُظْر إ  ن  ُه َقاَل َربِّ َأر  ی َربُّ ا َتَجلَّ ي َفَلمَّ  َفَسْوَف َتَران 
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ْلَجَبل  َجَعَلُه َدّکًا َو َخرَّ  ُه ل  ینَربُّ ن  ُل اْلُمْؤم  َلْیَك َو َأَنا َأوَّ ا َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إ  قًا َفَلمَّ )اعراف: « ُموَسی َصع 
143.) 

ص در خواب بنی امیه را به شکل میمون بر فراز منبر خود مشاهده  که در روايات آمده است، پیغمبر اکرم . چنان5
ه  ص ]يَ »کردند: 

[ َتَواَثُبوَن َقْد َرآُهْم َرُسوُل اللَّ َرَدة  ه  ]َتَواُثَب اْلق  ْنَبر  کلینی، ؛ 2/774: 1405)هاللی، « [ َعَلی م 
ُد ْبُن َيْحَیی َعْن »(؛ يا اين که در مورد نحوه تمثل عمل صالح در روز قیامت اينچنین آمده است 2/90: 1407 ُمَحمَّ

یَسی َعن  اْلَحَسن  ْبن  َمْحبُ  د  ْبن  ع  يٍث َأْحَمَد ْبن  ُمَحمَّ ي َحد  ه  ع ف 
يِّ َقاَل َقاَل َأُبو َعْبد  اللَّ ْیَرف  يٍر الصَّ وٍب َعْن َسد 

ُن َه  َما َرَأی اْلُمْؤم  َثاٌل َيْقُدُم  َأَماَمُه ُکلَّ ه  َخَرَج َمَعُه م  ْن َقْبر  َن م  ُه اْلُمْؤم  َذا َبَعَث اللَّ يٍل إ  َیاَمة  َطو  ْن َأْهَوال  َيْوم  اْلق  ْواًل م 
َف بَ  َقاَل َلهُ  ی َيق  ه  َعزَّ َو َجلَّ َحتَّ

َن اللَّ ُرور  َو اْلَکَراَمة  م  السُّ ْر ب  َثاُل اَل َتْفَزْع َو اَل َتْحَزْن َو َأْبش  ه  َعزَّ َو اْلم 
ْیَن َيَدي  اللَّ

َثاُل َأَماَمُه َفَیُق  ة  َو اْلم  َلی اْلَجنَّ ه  إ  یرًا َو َيْأُمُر ب  سابًا َيس  ُبُه ح  ُج َجلَّ َفُیَحاس  ْعَم اْلَخار  ُه ن 
ُن َيْرَحُمَك اللَّ وُل َلُه اْلُمْؤم 

َك َفَیُق  ی َرَأْيُت َذل  ه  َحتَّ
َن اللَّ ُرور  َو اْلَکَراَمة  م  السُّ ي ب  ُرن 

ْلَت ُتَبشِّ ي َو َما ز  ْن َقْبر  ي م  وُل َمْن َأْنَت َفَیُقوُل َأَنا َخَرْجَت َمع 
ي ُکْنَت َأْدَخْلَت َعلَ  ذ 

ُروُر الَّ َرَك السُّ َبشِّ
ُ

ْنُه ْل  ُه َعزَّ َو َجلَّ م  ي اللَّ ْنَیا َخَلَقن  ي الدُّ ن  ف  یَك اْلُمْؤم  : 1407)کلینی، « ی َأخ 
2/190.) 
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