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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.

Keywords: Matching the mind and the Outside, Physical resurrection,
Originality of Existence, gradation of existence, Perceptions.
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محمدحسن وکیلی
استاد دروس خارج پژوهشکده مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالمی حوزه علمیۀ مشهد
(از ص  93تا )110
تاريخ دريافت مقاله ،1400/1/19 :تاريخ پذيرش مقاله1400/9/22 :
علمی-پژوهشی

چکیده
عدم تطابق ذهن و خارج يکی از مباحث چالشی است که بسیاری از حکما آن را نمیپذيرند و شايد غالب حکما بر
اين امر متفق باشند که همان چیزی که انسان ادراک میکند ،مطابق با واقع است .همانطور که تطابق عوالم با
ّ
يکديگر به دنبال اثبات اينهمانی میان وجود سافل و وجود برتر است ،تطابق ذهن و عین نیز به دنبال اثبات اتحاد
میان ذهن و عین است .در اين پژوهش ابتدا نظريۀ تطابق عوالم و تطابق عین و ذهن و اشکاالت هر يک به تفصیل
مطرح میشود که از جملۀ آنها پیشفرضهای نادرستی همچون واقعی دانستن امور محسوس و واقعی ندانستن امور
نامحسوس و يا اشکاالتی است که بر تقسیم حمل به اولی و شايع وارد میشود و پس از آن ،ارکان نظريۀ عدم تطابق
ذهن و عین در سه بخش به تفصیل تقرير میگردد و در نهايت ،نقش نظريۀ عدم تطابق در عوالم ماده ،مثال ،عقل و
تجرد الوهی بررسی میشود .از جمله نتايج تحقیق از اين قرار است .1 :دلیلی بر تطابق عوالم و تطابق ذهن و عین
وجود ندارد ،بلکه چنین تطابقی بر اساس اصاله الوجود محال است؛  .2ارکان نظريۀ عدم قول به تطابق را اموری
همچون ارتباط حقايق و وجودات با يکديگر بر اساس اصالة الوجود نه تطابق وجودات با يکديگر ،تشکیک وجود،
وجود واقعیت و بی اعتبار نبودن ادراکات انسانی تشکیل میدهد؛  .3نظريۀ عدم تطابق ذهن و عین در رابطه با برخی
از اقسام علم حضوری مطرح میشود؛  .4نظريۀ عدم تطابق ،اختصاصی به عالم ماده ندارد؛ بلکه شامل عوالم مثال،
عقل و تجرد الوهی نیز میگردد.
واژههای کلیدی :تطابق ذهن و خارج ،تشکیک وجود ،اصالة الوجود ،ادراکات.
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 .1مقدمه
تبیین رابطۀ ذهن و عین از جمله مباحثی است که در معرفتشناسی و نیز در هستیشناسی بررسی
میشود (طباطبايی 165/1 :1364 ،و فیاضی .)41 :1395 ،يکی از تقسیمات علم ،تقسیم آن به علم
حصولی و علم حضوری است که در ذيل بحث علم حصولی ،يکی از سؤاالت اساسی اين است
که چه رابطه ای میان ذهن و خارج وجود دارد؟ آنچه در میان حکما در مباحث معرفتشناسی
مشهور است ،اين است که امری به نام شناخت و علم را فرض کردهاند که برای تحقق آن ،بايد
ّ
تطابق بین ذهن و عین صورت پذيرد؛ يعنی میان وجود خارجی شیء و وجود ذهنی آن ،اتحاد
ماهوی برقرار شود و به عبارت ديگر ،ماهیت وجود خارجی و وجود ذهنی بر يکديگر مطابقت
پیدا کنند (عبوديت. )55-52/2 :1392 ،
تاکنون مقاالتی دربارۀ بحث تطابق عین و ذهن و ارتباط آن با قول به شبح و سفسطه تألیف شده
که برخی از آنها با مسلم گرفتن تطابق ذهن و عین ارزش معرفتشناسی آن را بررسی کردهاند (←

مهدویخو .)1390 ،برخی ديگر در ضمن بحث از وجود ذهنی به تبیین عینیت ذهن و خارج از منظر
ابن سینا و تفتازانی پرداختهاند (← حبیبی ،انواری و طاهری )1396 ،و در نهايت ،بعضی نیز با مسلم
گرفتن تطابق ذهن و عین ،تقرير شیخ اشراق را بر تقرير مالصدرا و ساير افراد ترجیح دادهاند
(عربمؤمنی .)1381 ،در میان کتب نیز میتوان از کتاب معیار ثبوتی صدق قضایا نام برد که در آن
بهتفصیل دربارۀ نظريات گوناگونی که در باب معیار ثبوتی صدق مطرح شده ،به نحو تطبیقی بحث
میکند و در نهايت ،نظريۀ مطابقت را برمیگزيند (← شريفی.)1387 ،
سخن تازۀ مقالۀ مذکور در آن است که اصل تطابق ذهن و عین را مورد خدشه قرار میدهد و به
دنبال آن ،پاسخ اشکاالت چنین نظريهای را مطرح میکند؛ بهگونهای که چنین نظريهای ،يعنی قول
به عدم تطابق ،نه به شبح و نه به سفسطه میانجامد.
اولین جايی که در حکمت متعالیه ،فاصلۀ بین ادراک حسی و واقعیت طرح میشود ،در ذيل
ّ
نظريۀ اتحاد حس و حاس و محسوس است؛ يعنی بعد از آنکه مالصدرا معقول را با عاقل متحد
ّ
میداند ،محسوس را با حاس نیز متحد میداند (مالصدرا )65-58/9 :1981 ،که با اين اتحاد،
ً
شکافی میان حس و واقعیت روی میدهد ،در حالی که قبال میگفتند ادراک حسی اتصال مستقیم
به متن واقع است و ادراک خیالی مربوط به زمانی است که اتصالی با عالم خارج مادی وجود
ندارد؛ همانطور که حکمای مشاء در ادراک حسی اتصال مستقیم به واقع را شرط میدانستند تا
صورتی از واقع در ذهن منعکس شود؛ اما در ادراک خیالی چنین شرطی را الزم نمیدانستند (ابن

سینا217-215 :1395 ،؛ طوسی420-415/2 :1394 ،؛ فیروزجايی ،)63 :1396 ،در حالی که در دستگاه
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مالصدرا ادراک حسی و خیالی به اعتباری ماورای واقعیات است و در افق نفس انسان سیر میکند؛
يعنی نفس متصل است ،اما آنی که میبیند ،متن واقعیت نیست؛ بلکه ُمنشأ نفس را میبیند .البته
عالمه طباطبايی در راستای کالم مالصدرا اين مطلب را پی نمیگیرد که در چنین حالتی که نفس از
واقعیت گسسته شد ،راه اثبات جسم در خارج چگونه تبیین میشود؛ چراکه ايشان ابتدا بحث جسم
ّ
ّ
را بیان کرده و بعد از آن ،مباحث مربوط به اتحاد حس و حاس و محسوس و اتحاد عقل و عاقل و

معقول را بیشتر در بحث معاد بیان کرده است (طباطبايی،بیتا 1)253/8 :و بحث معاد را بهخوبی حل

میکند؛ لذا اين نظريه به ذهن میرسد که چهبسا عالم بیرون به شکل جسمانی که انسانها تلقی
میکنند نباشد ،بلکه واقعیتی با خصوصیات ديگری باشد که در افق نفس انسانها چنین تمثل
میيابد (← حسینی تهرانی.)305-301/2 :1423 ،

2

عالمه طباطبايی در آثار مختلف خود به حقیقت علم اشاره میکند و تفکیک علم از واقع را
امر ضروری میداند؛ بهگونهای که انسان خارج را بعینه درنمیيابد ،بلکه هنگام وجدان و ادراک
خارج ،بین او و خارج وصف وجدانی همچون علم قرار میگیرد ،بدون آنکه میان خود و خارج،
چنین وجودی (وجود علم) را احساس کند (طباطبايی ،بیتا177/2 :؛ طباطبايی .)211-209/2 :1364 ،او
علم حصولی را چنین تعريف میکند« :علم حصولی عبارت است از حضور ّ
ماهیت و مفهوم
معلوم عند العالم ،نه ّ
هويت و وجود عینی خارجی آن» (179 :1417؛ مالصدرا 3،بیتا .)454/3 :نظیر
مطلوب مذکور در نهایة الحکمة نیز ذکر شده است (طباطبايی .)929/4 :1394 ،بر اساس اين
عبارت ها ،تطابقی میان ذهن و عین نیست ،بلکه سنخ علم با اشیاء خارجی تفاوت جوهری دارد و
هیچ ضرورتی نیز در تحقق تطابق و ذهن و عین نیست.
 .2مفهوم تطابق و مطابقت ذهن و عین
«تطابق» و «مطابقت» در لغت به معنای تساوی ،اتفاق و موافقت آمده است (واسطی زبیدی:1414 ،

287/13؛ ابن فارس 439/3 ،1404 ،و ابن منظور1414 ،ق .)209/10 ،در اصطالح نیز همسو با مطابقت،
معانی گوناگونی برای آن ذکر شده است که از جملۀ آنها ،میتوان به اين موارد اشاره کرد:
مشابهت ،سازگاری ،کپیبرداری ،تصويربرداری ،داللت ،بازنمايی ،تماثل يا همنمودی و ترابط يا

همپیوندی .برخی ،اختالف معانی مذکور را بیشتر لفظی دانستهاند تا حقیقی (شريفی)273 :1387 ،
و به تعبیری يک مفاد را در قالب الفاظ گوناگون بیان کردهاند.
آنچه از تطابق و مطابقت در اين تحقیق بیشتر محل بحث است ،اين نکته است که در باب
ّ
تطابق آنچه از لحاظ محتوايی محل اشکال است ،اين است که میان ذهن و عین اتحاد ماهوی و
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اينهمانی برقرار شود؛ چراکه بر مبنای اصالة الوجود ،آنچه اصیل است ،وجود است نه ماهیت؛ و
ماهیت اعتباری نمی تواند بحث تطابق را به دنبال آورد ،بلکه به جای تطابق بايد به ارتباط حقايق
وجودی با يکديگر قائل شد که در بخشهای بعدی به تفصیل اين نظريه تبیین میشود.
 .3اشکاالت نظریۀ تطابق ذهن و عین و تطابق عوالم
يکی از مباحث اساسی فلسفه که در ذيل بحث اصالة الوجود مطرح میشود ،بحث تشکیک در
وجود است که در آن وجودات طولی و بحث تطابق عوالم تبیین میگردد و در ذيل بحث تطابق،
بحث تطابق عین و ذهن مطرح میشود .در ادامه ،دربارۀ اشکاالت هر يک از اين دو تطابق
بهتفصیل بحث میشود.
 .1-3تقر یر نظر یۀ تطابق عوالم و اشکال آن
 .1-1-3تقریر نظریۀ تطابق عوالم

يکی از روش های طرح بحث تطابق عوالم بدين صورت است که با وحدت ماهوی شروع شود.
مقصود از وحدت ماهوی اين است که ماهیت واحد از دو وجود انتزاع شود که برای چنین انتزاعی،
ماهیت در ذهن البشرط است و ماهیت در خارج بشرط ال است؛ توضیح آنکه عوالم در فلسفه به
چهار قسم تقسیم میشود :عالم ماده ،عالم مثال ،عالم عقل و عالم تجرد يا الوهی .مقصود از
تطابق عوالم اين است که هر نوع موجودی که در عالم طبیعت با وجودی مادی و جسمانی يافت
میشود ،همان نوع موجود در عوالم ديگر نیز يافت میشود؛ اما نه با وجود مادی ،بلکه در هر عالم
متناسب با نوع آن علوم ظهور میيابد و نمیتوان نوعی از موجود در عالم پايینتر يافت ،مگر اينکه
همان نوع در عالم باالتر با وجودی مناسب با آن عالم يافت شود .مالصدرا در شرح خود بر اصول
کافی حداقل چهار مرتبه بر اين مسئله تأکید میکند و مدعی است که ادلۀ شرعی بر چنین مسئلهای
تصريح دارند (387-386/1 :1383؛  336 ،261-260/3و .)344در اين رابطه شروطی برای تحقق
انطباق مطرح ش ده است که رعايت اين شروط در تطابق عین و ذهن ضروری است (← عبوديت،

.)178-175/1 :1395
 .2-1-3اشکال نظریۀ تطابق عوالم

اشکال اساسی که بر اساس اصالة الوجود به اين بحث وارد میشود ،اين است که نسبت ظهورات
ّ
يک شیء با يکديگر در عوالم به طرق گوناگون را نمیتوان اينهمانی ،اتحاد و يا تطابق نامید و
علت چنین تسمیهای به جهت رسوبات بحث اصالة الماهیة است ،وگرنه بر اساس اصالة الوجود
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هر يک از اين ظهورات در عالم خود برخوردار از حقیقتی خاص است و نهتنها دلیلی بر اينهمانی
ّ
اين ظهورات با يکديگر وجود ندارد ،بلکه وجود چنین اتحادی محال است و تنها امری که میتوان
میان اين ظهورات قائل شد ،ارتباط خاص میان اين دو ظهور با يکديگر است؛ بهگونهای که چنین
ارتباطی میان ظهورات اشیاء ديگر در عوالم يافت نمیشود.
توضیح آنکه يکی از ثمرات پرکاربردی که بر طبق اصالة الوجود و حقیقت دانستن عالم خیال و
ّ
عالم عقل در کنار عالم حس به دست میآيد ،اين است که میتوان اتحاد را از حقیقت حملل جلدا
کرد و حمل را نوعی ارتباط دانست ،نه ّاتحاد و اينهمانی .آيا شیئین مثل ّ
ملاده و صلورت ،جلنس و
ّ
فصل و يا جوهر و عرض ،میتوانند وجلود واحلد داشلته باشلند؟ اتحلاد در رتبلة خودشلان لحلاظ
نمیشود و در رتبة ديگر لحاظ میشود؛ لذا اگر به طبقات عالم ّ
توجه شود و بلرای هرکلدام ّ
واقعیتلی
ّ
لحاظ شود ،اتحاد بیمعنا میشود  .اين شیئین در موطن خودشان شلیئین هسلتند و در جلای ديگلر
شیء واحد است .اين دو شیء با آن موردی که در موطن ديگر واحد است ،نسبت حملل و ارتبلاط
ّ
ّ
دارد؛ يعنی اتحادها همگی به ارتباطها برمیگردد و در واقع اتحادی وجود ندارد؛ چون میلان علالم
توجه نمیشود که هرکدام موطن ّ
عین و ذهن با يکديگر اشتباه میشود و به اين نکته ّ
خاصی دارنلد و
به دو شیء که در ذهن دو تا هستند و در خارج يک چیزند ،چنین گفته میشود کله واحلد و بلا هلم
متحدند ،در حالی که آن دو شیء که در ذهناند ،برای خودشان دو تا هستند و آن موردی هم که در
خارج است ،دو تا نیست و يکی است و اين دو شیء ذهنی با آن واحد خارجی ملرتبط اسلت؛ للذا
ً
اساسا ريشة مفهوم ّاتحاد به مفهوم حمل برمیگردد و حمل ،يک معنای ربط است و ّ
عینیت نیست؛
ّ
هوهويت در مباحث حمل وجود ندارد.
يعنی چیزی به نام
 .2-3تقر یر نظر یۀ تطابق ذهن و عین و اشکاالت آن
 .1-2-3تقریر نظریۀ تطابق ذهن و عین

يکی از مباحثی که در فلسفه پس از تطابق عوالم مطرح میشود ،بحث تطابق ذهن و عین است
(← ابن سینا .)140 :1404 ،از جمله عواملی که موجب شد حکما تطابق میان وجود ذهنی و خارجی
را اثبات کنند ،اشکاالت گوناگونی بود که بر وجود ذهنی وارد شده بود؛ بهگونهای که اين باور شکل
گرفت که جز از طريق تطابق میان صورت ذهنی و خارجی ،راه ديگری برای پاسخ به اين اشکاالت

وجود ندارد (طباطبايی 45-44/1 :1394 ،و 256-254/1 :1397؛ مطهری.)50-49 :1373 ،
 .2-2-3اشکاالت نظریۀ تطابق ذهن و عین

اگرچه اشکاالت مذکور بر وجود ذهنی پذيرفتنی نیست ،اما رد آن مبتنی بر ثبوت و اثبات
تطابق میان ذهن و خارج نیست ،بلکه تمام يافتههای علمی در اين رابطه تنها میتواند
معداتی در جهت ايجاد صور در ذهن باشد و چنین فعل و انفعاالتی در ذهن به اثبات
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مدعای مذکور منتهی نمیشود؛ لذا میتوان به عدم تطابق کامل میان ذهن و خارج قائل شد
و در عین حال ،وجود ذهنی را نیز اثبات کرد.
أ) اشکال پیشفرض اعتماد به حواس و واقعی دانستن آن در تطابق ذهن و عین

در رابطه با تطابق ،حکما بعضی از امور را بهعنوان پیشفرض گرفتهاند که محل تأمل است؛ از
جملۀ اين پیشفرضها اعتمادکردن به حواس است؛ به اين معنا که امور محسوس واقعی هستند و
امور غیرمحسوس غیر واقعی ،که اين پیشفرض از زمان ارسطو آغاز شد و ارسطو آنچنان به
حواس اعتماد داشت که قضايای محسوس را عدل قضايای بديهی اولی و قضايای رياضی قرار داد
و از آنجا که بديهیات پايۀ برهان بودند ،يکی از بديهیات را قضیۀ حسی میدانست که حس نیز به
ظاهر و باطن تقسیم میشد (ارسطو .)45-44 :1953 ،در مرحلۀ بعد ،پس از آنکه امور محسوس را
اموری واقعی دانستند ،خود را به اين امر ملزم کردند که بايد چیزی وجود داشته باشد تا علم با آن
واقعیت مطابق باشد .اين دو مرحله بديهی بوده است؛ چراکه ادراک ،يعنی شناخت مطابق با واقع و
ّ
اين که ادراکاتی مطابقت با واقع وجود دارد ،از مسلمات است.
اشکالی که در اينجا پديد میآيد ،اين است که قضايای محسوسه نمیتواند آنگونه که بايد
گزارۀ فلسفی ارائه دهد؛ چنانکه از طريق حس باصره بهتنهايی نمیتوان به سه ُبعدی بودن اجسام
دست يافت .به هر حال ،حکما بر اساس پیشفرض بديهی بودن حواس ،از اصل وجود شناخت
بحث نکردهاند؛ به اين معنا که دريافتهای حواس از امور وجدانی است که هر کس آن را میيابد،
در پی آن ،شناخت نیز حاصل میشود؛ لذا در مرحلۀ اول ،مسلم گرفتند که واقعیات برای انسان
قابل شناخت است و با وجود بديهی دانستن امکان علم به دلیل شبهات سوفسطائیان و شکاکان،
سخن از امکان معرفت را سرآغاز بحث علم قرار دادهاند (فیاضی ،)76 :1395 ،در حالی که حواس و
قضايای محسوسه به جهت نارسايیهايی که دارند ،نمیتوانند بهعنوان مبنايی محکم برای نظريۀ
تطابق ذهن و عین قرار گیرند؛ برای مثال ،زمانی که حس بینايی نمیتواند بهتنهايی بعد سوم اجسام
را نمايان کند و نیازمند المسه است ،چگونه میتوان حواس پنجگانه را مبنايی استوار برای شناخت
حقیقت وجودات عالم هستی دانست؛ بهگونهای که تطابق ذهن و عین نیز به دنبال آن اثبات شود؛
لذا اشکالگرفتن به پیشفرض اعتماد به حواس ،در واقع اشکالگیری به پیشفرضی است که
زمینههای نظريۀ تطابق را بهطور گسترده در امور مادی ،مثالی و تجردی فراهم کرده است .زمانی که
چنین پیشفرض ی بديهی نباشد و نیازمند استدالل باشد ،ديگر نمیتوان از آن برای اثبات نظريۀ
تطابق ذهن و عین استفاده کرد.
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ّ
ب) اشکاالت اتحاد ماهوی یا حمل اولی و شایع

پس از توجه به پیشفرضهای پیشین ،حکما چنین سؤالی را مطرح کردند که چه نوع تطابقی میان
ادراک و واقع وجود دارد؟ حکمای مشاء میگفتند تطابق ادراک با واقع به اين صورت است که
همان ماهیتی که در خارج است ،به همان کیفیت ،در ذهن هم میآيد (طوسی 401/2 :1394 ،و رازی،

. )15/1 :1411
از جمله اشکاالتی که بر اين ديدگاه میشد ،اين بود که بر اين اساس میبايست ماهیت ،فردی
ً
در خارج و فردی در ذهن داشته باشد؛ مثال بايد يک انسان خارجی و يک انسان ذهنی وجود داشته
ّ
باشد ،درحالی که اين مطلب مسل م است که در ذهن ،فردی به نام انسان وجود ندارد .حکمای قرن
هفتم و هشتم پاسخ اجمالی به اين اشکال را ارئه دادند (دوانی ،بیتا 272/2 :و ابوترابی )10 :1388 ،و
مالصدرا آن پاسخ را بهتفصیل چنین تبیین کرد که انسان در ذهن به حمل اولی موجود است ،نه
حمل شايع؛ لذا ذهن همان عین است به حمل اولی؛ يعنی به صورتی است که منشأ آثار نیست و
عین ،همان ذهن است به حمل شايع که منشأ آثار است (مالصدرا 293/1 :1981 ،و سبزواری:1379 ،

.)138/2
سؤالی که در اينجا پديد میآيد اين است که چگونه و به چه معنا علمی که در ذهن ما هست،
دارای ماهیت خارج است؟ داشتن ماهیت بدون داشتن منشأ آثار به چه معناست؟ بايد تحلیل
فلسفی کرد که مقصود از اينکه ذهن ماهیت را دارد؛ يعنی چه چیزی را دارد؟ اگر مقصود اين است
که ماهیت در ذهن ،کماالت ماهیت را دارد ،که چنین نیست؛ چراکه آثار ماهیت خارجی را ندارد.
اگر مقصود از اينکه کماالت ماهیت را دارد ،اين است که تنها اسم ماهیت را دارد ،که چنین
مقصودی ،مشکلی را حل نمیکند؛ زيرا اسم ،امری قراردادی است و تطابق درست نمیکند .اگر
ماهیت در ذهن ،خود ماهیت را داشته باشد که حمل شايع میشود ،در حالی که بنا بر آن گذاشته
شده است که ماهیت ذهنی ،حمل اولی باشد ،نه حمل شايع؛ لذا به نظر میرسد حکما نتواستهاند
اين مسئله را که «صورت ادراکی ماهیت را به حمل اولی دارد و به حمل شايع ندارد» ،تحلیل
فلسفی کنند .در حالی که بر مبنای اصالة الوجود اگر مسائل پايهريزی شود ،هیچگاه نیازی به تطابق
ً
میان ذهن و عین نیست ،بلکه اصال چنین مسئلهای بیمعنا میشود؛ چراکه حقايق و وجودات،
عالم را پر کردهاند و هیچ چیزی از حقايق نمیتواند با حقیقت ديگر متحد شود؛ چنانکه مالصدرا
ّ
ّ
نیز بر عدم امکان اتحاد تأکید میکند ( .)98-97/2 :1981به جای اتحاد ماهوی که از رسوبات
اصالة الماهیة سرچشمه گرفته است ،بايد رابطۀ ذهن و عین را مبتنی بر ارتباط دو حقیقت از حقايق
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ّ
عالم با يکديگر تحلیل کرد و هیچ نیازی نیست که اتحاد ماهوی میان آن دو که در واقع امری
اعتباریاند ،برقرار شود.
 .4ارکان نظریۀ عدم تطابق ذهن و عین

نظريۀ عدم تطابق ذهن و عین را میتوان مبتنی بر چند رکن اساسی دانست که در ادامه بحث و
بررسی میشوند.
ّ
 .1-4ارتباط حقایق و وجودات با یکدیگر بر اساس اصالة الوجود نه اتحاد

يکی از عناصر کلیدی نظريۀ عدم تطابق ذهن و عین بر اساس اصالة الوجود طرح ارتباط میان
ّ
حقايق و وجودات با يکديگر و کنارگذاشتن اتحاد و اينهمانی است؛ چراکه اين نظريه مبتنی بر
اصالة الوجود است و زمانی که عالم مملو از وجودات و حقايق مختلف باشد ،جايی باقی
ّ
نمیماند که در آن دو وجود با يکديگر اتحاد و اينهمانی پیدا کنند ،بلکه تنها میتوان به وجود
ّ
ارتباط میان وجودات گوناگون قائل شد و چنین اتحادی را محال دانست؛ زيرا هر وجودی از سعه و
ّ
ظرفیت خاصی برخوردار است که آن را از ساير وجودات متمايز کرده است و اگر اتحادی میان دو
وجود برقرار میشد ،ديگر دو وجود با سعه و ظرفیت خاص پديد نمیآمد.
 .2-4وجود واقعیت و بیاعتبار نبودن ادراکات

قول به عدم تطابق نه واقعیت را انکار میکند و نه ادراکات انسانی را بیارزش میداند ،بلکه تنها
درصدد آن است که پرده از اين حقیقت بردارد که آنچه انسان ادراک میکند ،تمام حقیقت و
واقعیت نباشد ،بلکه تنها گوشهای از واقعیت باشد؛ لذا ادراکات انسانی به میزان حکايتگريشان از
واقع ارزشمند و حقیقی هستند و هیچگاه قول به عدم تطابق به سفسطه و انکار واقعیت نمیانجامد.
اگر مقصود از سفسطه ،عدم وجود واقعیت و بیاعتبار بودن ادراکات انسانی باشد ،بیترديد قول به
عدم تطابق مستلزم آن نیست ،بلکه بر اساس اين نظريه ،انسان بر اساس ظرفیت و سعۀ خود
میتواند رگههايی از واقعیت را دريافت کند؛ بهگونهای که هر انسانی از يک واقعیت ،دريافتی
متمايز از ديگری داشته باشد و در عین حال هیچکدام نتوانند واقعیت را همانگونه که هست،
دريافت کنند و اين امر موجب نمیشود که ادراکات هر يک بیارزش شود ،بلکه هر کدام به مقدار
دريافت خود ،از واقعیت بهره میبرد.
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 .3-4تشکیک وجود در نظریۀ عدم تطابق ذهن و عین

يکی ديگر از پايههای نظريۀ عدم تطابق ذهن و عین ،تشکیک وجود است؛ بدين صورت که عالم
هستی متشکل از وجودات گوناگونی است که از لحاظ ظرفیت وجودی با يکديگر متفاوتاند؛
بهگونهای که از لحاظ شدت و ضعف میتوان آنها را دستهبندی کرد .حال بر اساس نظريۀ عدم
تطابق ذهن و عین ،میتوان میان مراتب وجودی شديد و ضعیف قائل به ارتباط شد؛ چراکه عالم
هستی مملو از واقعیتها و هستیهايی با ظرفیتهای گوناگون است و میان آنها خألی وجودی
ندارد تا ارتباط وجودات با يکديگر برقرار نشود.
نکتهای که بايد بدان توجه کرد ،آن است که قول به عدم تطابق در عین پذيرش عدم تطابق کامل
میان ذهن و عین ،ارتباطی میان ذهن و عین برقرار میداند و علت تفاوت ذهن و عین را در اين
میداند که نفس انسانی آنچنان سعهای پیدا نکرده است که حقیقت و واقعیت را آنگونه که هست
دريافت کند و ممکن است حتی با سعه پیداکردن هم در نهايت نتواند تمام حقیقت را دريابد.
اگرچه به میزانی که سعۀ نف س انسانی افزايش يابد ،دريافتش از واقعیت بیشتر میشود ،ولی به
جهت نامتناهی بودن واقعیت و متناهی بودن نفس انسانی ،هیچگاه امکان دريافت واقعیت همانگونه
که هست وجود نداشته باشد ،چنانکه در واقعیتی همچون ذات خداوند متعال اين مطلب صدق
میکند و هیچکس توان دريافت حقیقت خداوند را همانگونه که هست ندارد.

4

بنابراين هريک از ادراکات انسان به میزان حکايتگریشان از واقع دارای ارزشاند و
ارزشمندبودن ادراکات به تطابق کامل بین ذهن و عین منحصر نمیشود و اينکه گفته میشود بدون
تطابق کامل ذهن و عین محال است که شبحها و وجودات ناقص از حقايق کاملتری حکايت
کنند ،چراکه بايد قبل از ادراک شبح ،واقعیت را همانگونه که هست شناخته باشد ،امر درستی
نیست؛ زيرا شناخت واقعیت امر بسیطی نیست که با برداشتهشدن تطابق ،شناخت واقعیت هم از
دست برود ،بلکه از مفروضات اين ديدگاه اين است که واقعیتی وجود دارد و عدم تطابق موجب
نمیشود که در وجود واقعیت ترديد شود؛ چراکه دلیلی بر عدم وجود واقعیت نیست ،بلکه انسان
بر اساس وجدان خود درمیيابد که واقعیتی وجود دارد؛ اما هیچگاه دلیلی بر اين مسئله وجود ندارد

که ادراکات انسان عین همان واقع است ،بلکه ادلۀ نقلی 5و تجربههايی که از طريق شهود صورت
پذيرفته است خالف چنین مطلبی را اثبات میکنند؛ لذا شناخت واقعیت دارای مراتبی است؛

بهگونهای که نفس به هر میزان در اين مسیر سعه پیدا کند ،میتواند با واقعیت ارتباط بیشتری برقرار
کند (مالصدرا .)160-159 :1375 ،چنانکه برخی همچون سیداحمد کرباليی نیز بهنحوی بر مسئلۀ
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عدم تطابق اشاره میکند ،بدون آن که چنین امری مستلزم سفسطه و انکار واقعیت شود ،بلکه چنین
امری موجب گشايش درهای حقیقت به روی انسان میشود .وی در اين رابطه میگو يد:

ٌ
ّ
عالم خارج ّ
تنزل عالم مثال و به منزلۀ عکس و ظل اوست و فی الحقیقة هو خیال فی خیال .اين
ّ
خارجیه ببیند؛
نیست مگر از َر َمد داشتن عین بصیرت ،که دارالغرور را وجود حقیقی و منشأ آثار
با اعتراف به اينکه در دار البقاء و دار الخلود ،غیر از وجود بالعرض چیزی نیست .بلی اين اقتضاء

َّ

ُ

َّ

َ

ُ

َ

َ

ُ

غرور اين دار است .الل ُه َّم ْارزقنا التجاف َي ع ْن دار الغرورَ ،و اإلن َابة إلی دار الخلود.
ما را ز جام باده گلگون خراب کن

ز آن پیشتر که عالم فانی شود خراب

« ُمردم اندر حسرت فهم درست» و همین منشأ شده که حصر وجود به وجود دارالغرور شده و
حال آنکه مرگ و نیستی هزار مرتبه بهتر از اين اغترار به وجود است« .به هزار بار بهتر ز هزار
پخته ،خامی»؛ زيرا که آن نحو وجود در جمیع عوالم إلهی برای انسان بوده و خواهد بود .چهار

ِّ

ٌ

َْ

َ َ ً

روزی به جهت خالفت إلهی به مقتضای :إني جاعل في اْل ْرض خلیفة بر سبیل عاريت به
ْ
ْ
َ
ْ
کدخدايی اين دار فانی آورده؛ و بعد به ّ
مقر حقیقی خود في َمق َعد صدق ع ْند َملیك ُمق َتدر

خواهد برد!» (به نقل از طباطبايی.)116-115 :1417 ،

ٍ

ٍ

ٍ

 .5ارتباط نظر یۀ عدم تطابق ذهن و عین با اقسام علم و عوالم هستی

برای تبیین نظريۀ عدم تطابق ذهن و عین ،ابتدا بايد محدودۀ آن را از لحاظ اقسام علم ،اعم از
حصولی و حضوری تبیین و پس از آن ،عدم اختصاص آن را به عالم ماده بررسی کرد و در نهايت،
ارکان چنین نظريهای را نام برد و توضیحی دربارۀ هريک از اين ارکان ارائه داد.
 .1-5نقش اقسام علم در تبیین نظر یۀ عدم تطابق ذهن و عین

يکی از سؤاالت اساسی دربارۀ نظريۀ عدم تطابق آن است که آيا اين نظريه اختصاص به علوم
حصولی دارد يا شامل علم حضوری نیز میشود؟ برخی از محققان معاصر دعوای مطابقت و عدم
مطابقت را منحصر به علم حصولی کرده و بر چنین انحصاری و خارج بودن علم حضوری از محل
دعوا اين چنین استدالل کردهاند:
مسئلۀ مطابقت از ويژگیهای علم حصولی است؛ چون مطابقت نسبتی دوسويه است .بايد دو
چیز داشته باشیم تا بتوانیم از مطابقت يا عدم مطابقت آنها با هم سخن بگويیم .به تعبیر ديگر،
بحث از مطابقت ،زمانی پیش میآيد که میان وجود علمی و وجود عینی واقعیت دوگانگی باشد.
در اينجا میتوان اين پرسش را مطرح ساخت که آيا ذهنیت يا فهم ما از واقعیت مطابق با واقع
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است يا مغاير با آن؛ يعنی میتوان پرسید آيا صورت ذهنی ما واقعیت را نشان میدهد يا نه؟
(شريفی.)302 :1387 ،

چنانکه برخی از حکما در تقسیم علم به حصولی و حضوری ،علم حضوری را اينگونه
تعريف کرده اند :علم به شیء واقعی گاهی به اين صورت است که وجود علمی همان وجود عینی
است؛ مانند علم مجردات به ذوات خود و علم نفس انسان به خود و يا صفات ،افعال ،احکام و

ويژگیهای نفسانی خود (مالصدرا 307 :1371 ،و .)163/6 :1981
به نظر میرسد اختصاص نظريۀ تطابق يا عدم تطابق به علم حصولی قابل مناقشه باشد؛ چراکه
عالمه طباطبايی وجود علم حصولی بهصورت مستقل را انکار میکند و تمام علوم حصولی را به
علم حضوری ارجاع میدهد؛ زيرا صور حاصل در علم حصولی مجرد هستند و در نزد موجود
مجرد حاضرند؛ لذا علم ،حضوری میشود؛ چراکه علم حضوری را اينگونه تعريف میکنند:
حضور مجرد لمجرد (طباطبايی .)933/3 :1394 ،بر اين اساس ،بايد اينگونه بحث را مطرح کرد که
در برخی از علوم حضوری بحث تطابق مطرح میشود؛ مثل حضور صورت اشیاء خارجی
همچون شجر در ذهن انسان .علت اينکه در اين موارد بحث تطابق يا عدم تطابق مطرح میشود،
آن است که دو طرف وجود دارد تا با مقايسۀ آنها بحث تطابق يا عدم تطابق مطرح شود؛ اما برخی
از اقسام علم حضوری بحث تطابق و عدم تطابق سالبه به انتفاء موضوع است؛ زيرا دو طرفی وجود
ً
ندارد تا بحث تطابق مطرح شود؛ مثال در علم نفس به خودش يا علم موجودات مجرد به خود
اثنینیتی وجود ندارد تا بحث تطابق يا عدم تطابق مطرح شود.
بنابراين ،به جای آنکه نظريۀ عدم تطابق به علوم حصولی اختصاص يابد ،به برخی از اقسام
علوم حضوری اختصاص میيابد.
 .2-5عدم اختصاص نظر یۀ عدم تطابق ذهن و عین به عالم ماده

با توجه به آنکه به نظريۀ تطابق ذهن و عین در بخش تطابق عوالم ،اشکاالت اساسی وارد شد ،عدم
اختصاص نظريۀ عدم تطابق به عالم ماده و شمول آن نسبت به عوالم مثال ،عقل و تجرد الوهی نیز
به دست میآيد که در ادامه ،دربارۀ هر يک جداگانه بحث میشود.
 .1-2-5نظریۀ عدم تطابق در عالم ماده

بر اساس نظريۀ عدم تطابق ،میتوان به اين نظريه قائل شد که ادراکات انسان از عالم ماده ممکن
ّ
ّ
است با حقیقت عالم ماده اتحاد و اينهمانی نداشته باشد ،بلکه چنین اتحاد و اينهمانی بر اساس
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اصالة الوجود محال است؛ زيرا از آنجا که هر يک از ذهن و عین برای خود وجود مستقلی دارند،
ّ
ماهیت نیز امری اعتباری است؛ لذا اتحاد و اينهمانی میان ذهن و عین برقرار نمیشود.
ممکن است اين اشکال به نظر برسد که اگر ذهن و عین با يکديگر مطابقت نداشته باشند،
اشکاالت قول به شبح يا سفسطه پیش میآيد و ديگر نمیتوان ارزشی برای علم قائل شد .در پاسخ
به اين اشکال ،بايد به اين نکته توجه کرد که تنها راه برای ارزشبخشیدن به علم و دوری از سفسطه
ّ
برقراری اتحاد و اينهمانی میان ذهن و عین نیست ،بلکه مبتنی بر اصالة الوجود میتوان هر يک از
ذهن و عین را دارای وجودی دانست که ارتباط خاصی میان اين وجود ذهنی با آن وجود عینی برقرار
است؛ بهگونهای که چنین ارتباطی میان وجود ذهنی ديگر با وجود عینی مذکور وجود ندارد؛ برای
نمونه ممکن است جسمی در عالم ماده سبزرنگ باشد و ذهن آن را به رنگ ديگری مشاهده کند،
ولی نحوۀ ارتباط خاصی که میان اين وجود ذهنی با آن وجود عینی برقرار میشود ،در وجودات
عینی ديگر چنین ارتباطی يافت نمیشود .عالوه بر اينکه وجود ذهنی به میزانی که از وجود عینی
حکايتگری میکند ،ارزشمند است و چنین حکايتگری اگرچه به نحو کامل نیست ،اما به همان
میزان حکايتگری ارزشمند و دارای اعتبار است.
البته بايد به اين نکته توجه کرد که آنچه بیشتر دربارۀ آن الزم است بحث شود ،نقش نظريۀ عدم
تطابق در عوالم ديگر غیر از عالم ماده است و اين نظريه در باب عالم ماده آنچنان اهمیت و تأثیر
بسزايی ندارد و از لحاظ معرفتشناسی ثمرۀ چندانی نخواهد داشت.
 .2-2-5نظریۀ عدم تطابق در عالم مثال

نظريۀ عدم تطابق ذهن و عین در عالم مثال بیش از عالم ماده اهمیت دارد؛ چراکه عالم مثال در
مرتبهای باالتر از عالم ماده قرار دارد و سؤاالتی که دربارۀ نحوۀ تمثالت گوناگون صورت میپذيرد،
بسیار فراتر از عالم ماده است؛ بهگونهای که نمیتوان بدون لحاظ نظريۀ عدم تطابق به حل
تعارضات موجود در تمثالت و صورتهای مثالی پرداخت .در ادامه ،نظريۀ عدم تطابق در دو
مصداق مهم از عالم مثال ،يعنی مکاشفات و خوابها پی گرفته میشود.
الف) نظریۀ عدم تطابق در مکاشفات

نظام عالم هستی عین وجود و واقعیت و مجرد از جسمانیت است؛ بهگونهای که وحدت جمعی
دارد ،نه وحدت اتصالی ،و علم و اراده در همه جای آن حضور دارد .در چنین نظامی ،خردهنظام
ادراکی انسان نیز میتواند از آن حقیقت مجرد ،ادراکات حسی بصری ،شمی ،سمعی و  ...دريافت
کند که شکل ،بو ،صدا و  ...داشته باشد .اين مسئله بستگی دارد که چگونه نفس انسان با حقايق
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عالم ارتباط برقرار کند؛ لذا زمانی که انسان به عوالم ديگر صعود کند ،ممکن است تمام آنها را
قابل ادراک حسی ببیند ،در حالی که حقیقت آن موجودات ممکن است از هر گونه حسی مجرد
باشد .حال به جای آنکه مبنا بر تطابق ذهن و عین گذاشته و بحث وجود برتر مطرح شود ،بهتر
است بحث عدم تطابق مبنا قرارگیرد و بر اساس اصالة الوجود رابطۀ وجودی خاصی میان وجود
تمثالت حسی و موجودات مجرد برقرار شود؛ بهگونهای که افراد با توجه به سعۀ وجودی خود از
تمثالت خاصی از موجودات مجرد برخوردار شوند که میتواند متفاوت از يکديگر باشد .در واقع
انواع تمثل هر موجود به هر مقدار که سعه پیدا کند ،میتواند تنوع يابد؛ چون تمام اينها تمثالتی
در افق نفس انساناند؛ لذا اصحاب کشف و شهود میتوانند موجودات مجرد را در عالم عقل ،با
توجه به میزان سعۀ خود به صور گوناگونی مشاهده کنند .در واقع ،عالم عقل حقیقت گستردۀ
وجودی (حقیقت مجرد) دارد و کسی که با آن مواجه میشود ،میتواند به انحاء گوناگون ببیند؛ مثل
عکسهای چند بعدی که انسان از هر زاويهای چیزی از آن را میبیند که در زوايای ديگر آن وجود
ندارد که همۀ اين انحاء وجود دارد و ديده میشود؛ به اين معنا که موجودات جسمانی و مجرد همه
در جای خودشان بعینه هستند و هیچ تعارضی هم بین انحاء بودن اتفاق نمیافتد؛ بنابراين ،حقايقی
ً
ً
که انسان با آنها مواجه است ثبوتا مجردند و اثباتا میتوان از آنها دريافت جسمانی نیز داشت.
ب) نظریۀ عدم تطابق در خوابها

با توجه به قول عدم تطابق ،تفسیر درستی از رؤياهای صادقه میتوان ارائه کرد ،در حالی که بر
ّ
اساس قول به تطابق کامل ذهن و عین و يا اتحاد ماهوی میان ذهن و عین تعارضاتی صورت
میپذيرد که راهحلی برای آن وجود نخواهد داشت .برخی از خوابها واقعیتی ورای محسوسات را
در عالم خواب نشان میدهد ،ولی نفس انسان به خاطر انسی که با محسوسات دارد ،آن را به
صورتی محسوس تبديل میکند؛ بهگونهای که گاهی برای دريافت واقعیت مذکور ،بايد به معبر
رجوع کرد تا ارتباط میان شیء ديدهشده و واقعیت تبیین شود؛ برای نمونه در عالم خواب میبیند که
روز شنبه شیر خوشطعم و فراوانی به او نوشاندند و معبر آن را اينطور تعبیر میکند که شنبه علم
خالص و مفیدی روزی تو میشود .در اين راستا يک حقیقت ملکوتی میتواند چهرههای محسوس
گوناگون نیز داشته باشد و افراد مختلف آن را به شکلهای مختلف ببینند و گاه يک نفر مطلبی را
چند بار به چند شکل متفاوت ببیند (وکیلی .)110-109 :1397 ،در اين موارد مشاهدۀ يک واقعیت
مجرد به شکل يک امر محسوس و يا دريافت آن به اشکال گوناگون ،دال بر اين است که آن حقیقت
مجرد در عین حقیقت بودن ،ضرورتی ندارد که با صورت محسوسی که در ارتباط با آن پديد آمده
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است ،مطابقت کامل داشته باشد؛ بلکه سنخ وجودی هر يک متمايز از ديگری است و يا اينکه يک
حقیقت را که انسان به صور مختلف دريافت میکند ،راهی برای تطابق ذهن و عین باقی
ً
نمیگذارد؛ چرا که اگر تطابق وجود داشت ،تحقق صور متعدد از يک حقیقت امر محالی بود؛ مثال
حقیقتی همچون علم ،نمیتواند در آن واحد با صورت محسوس شیر و عسل تطابق کامل داشته
باشد و مرجحی نیز برای ترجیح يکی از اين دو صورت بر ديگری در انطباقش با حقیقت وجود
ندارد و ترجیح بالمرجح نیز قبیح است.
 .3-2-5نظریۀ عدم تطابق در عالم عقل

با توجه به قوس صعود و نزولی که در بحث وجود برتر وجود دارد ،يکی از ثمرات بحث عدم تطابق
عین و ذهن در تبديل اعمال به وجوداتی متناسب با موطن برتر نمود پیدا میکند .از آنجا که
عوالمی که بعد از دنیا در برزخ و قیامت طی میشود ،بر اساس قوس صعود در فلسفه تحلیل
میشود؛ لذا اعمال انسانها نیز که در موطن پايین رخ داده است ،اثری در موطن برتر ايجاد میکند
و حقايق در موطن برتر ،انعکاس حقايقی خواهد بود که در موطن پايین ايجاد شده است؛
بهگونه ای که اعمال صالح و نیات و عقائد صحیح انسان در مواقف مختلف قیامت به شکلهای
ً
گوناگونی ظهور میکند و در برخی مراحل ،ظهوری کامال جسمانی دارد که از آن به تجسم اعمال
ياد میکنند (مالصدرا 330-329 :1360 ،و وکیلی )151 :1397 ،و در برخی ديگر ،متناسب با عالم
عقول به نحو نوری مجرد ظهور و تجلی میکند و اعمال سیئه و نیات نادرست بهصورت تجردی
ظلمانی بروز مینمايد (حرعاملی127/11 :1409 ،؛ قمي370/1 :1404،؛ ابن بابويه 222 :1406 ،و :1378

11-10/2؛ مالصدرا 458 :1354 ،و 46/1 :1340؛ آشتیانی 161-160 :1381 ،و حسینی اردکانی.)40 :1375 ،
 .4-2-5نظریۀ عدم تطابق در عالم تجرد الوهی

از آنجا که عالم تجرد الوهی ورای عالم ماده ،مثال و عقل است ،دريافتهايی که از عالم تجرد
الوهی به نحو مادی ،مثالی و عقلی صورت میگیرد ،نمیتواند نشاندهندۀ تمام حقیقت عالم تجرد
الوهی باشد؛ بلکه هر کدام از ادراکات مادی ،مثالی و عقلی به میزان سعۀ خود میتواند دريافتی از
عالم تجرد الوهی داشته باشد و در عین حال ،هیچگونه تطابقی میان چنین ادراکاتی و عالم تجرد
الوهی وجود ندارد ،بلکه هر يک از ادراکات با برخورداری از سعۀ بیشتر ،میتواند با عالم تجرد
الوهی ارتباط بیشتری بیابد؛ برای نمونه ،يکی از ادراکات حسی از عالم تجرد الوهی را میتوان
تجلی خداوند متعال در کوهی بر حضرت موسی دانست (← اعراف ،)143 :در حالی که نمیتوان
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چنین تجلیای را مطابق با عالم تجرد الوهی دانست ،بلکه بايد قائل به ارتباط چنین تجلیای با
عالم الوهیت شد که به میزان خود حکايتگر چنین عالمی در عالم ماده است.
 .6نتیجه
لزوم تطابق میان ذهن و عین از رسوبات اصالة الماهیة است که با اتخاذ مبنای اصالة الوجود،
ّ
چنین لزومی نیز رخت برمیبندد و به جای آنکه میان ذهن و عین اتحاد ماهوی ضرورت داشته
باشد ،ابتدا عین و ذهن ،هرکدام قسمی از حقايق عالم محسوب میشوند و در گام بعدی ،به جای
ّ
اتحاد اين دو حقیقت ،ارتباط اين دو با يکديگر مطرح میشود.
نظريۀ عدم تطابق ذهن و عین که مبتنی بر اصالة الوجود است و ذهن و عین را دو حقیقت
مستقل میداند و مبتنی بر نظريۀ ارتباط عوالم با يکديگر است ،نه تطابق عوالم با يکديگر ،در پی
ّ
ّ
آن است که ذهن و عین را به يکديگر مرتبط کند و نهتنها اتحاد آن دو را رد میکند ،بلکه اتحاد میان
دو واقعیت را امر محالی میداند و عالوه بر آن ،مکاشفات و ادلۀ نقلی که خبرهای متفاوت از يک
حقیقت در عالم برزخ يا قیامت ارائه مینمايند ،دال بر اين مسئلهاند که ذهن و عین با يکديگر
مرتبطاند ،نه متحد.

ارکان نظريۀ عدم تطابق را میتوان اموری همچون ارتباط وجودات با يکديگر بر اساس اصالة

ّ
الوجود نه اتحاد ،وجود واقعیت و بی اعتبار نبودن ادراکات و تشکیک وجود دانست.

نکتۀ پايانی اين است که نظريۀ عدم تطابق عالوه بر آنکه شامل برخی از اقسام علم حضوری
میشود ،اختصاصی به عالم ماده ندارد و عوالم مثال ،عقل و تجرد الوهی را نیز دربرمیگیرد.
پینوشت
 .1الحکمة المتعالیة (با حاشیه عالمه طباطبائی).
َ
َّ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
ُ
َ
ُ
 .2از جمله آياتی که در اين رابطه وجود دارد به اين موارد میتوان اشاره کرد« :إن ال َ
ذين َيکت ُمون ما أنزل الله م َن
ْ
ْ
َّ
ِّ
َ َ ْ َُ َ َ َ ً َ ً ُ َ َْ ُ ُ َ
ون في ُب ُطونه ْم إ َّال َّالن َار َو ال ُي َک ِّل ُم ُه ُم الل ُه َي ْو َم الق َ
یامة َو ال ُي َزکیه ْم
الکتاب و يشترون به ثمنا قلیال أولئك ما يأ کل
َ َُ ْ َ ٌ َ
َّ َّ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ
ً
ُ
ُ ْ ً َّ ْ ُ ُ َ
ذين َيأ کلون أ ْموال ال َیتامی ظلما إنما َيأ کلون في ُبطونه ْم نارا َو
ذاب ألیم» (بقره)174 :؛ «إن ال
و لهم ع
َْ َ
َ
َس َیصل ْون سعیرا» (نساء.)10:
 .3در حاشیۀ الحکمة المتعالیة آمده است.
وسی لم َیقات َنا َو َک َّل َمهُ
 .4از جمله آيات قرآن کريم که میتواند ناظر بر اين مطلب باشد ،اين آيه است« :و َل َّما َج َاء ُم َ
َ َ َ َ َّ
َ َ
ُْ َ ْ َ َ
َ َ َ َ َ َ
َ َْ ُ َ َ َ َ َ َ
َر ُّب ُه قال َر ِّب أرني أنظ ْر إل ْیك قال ل ْن ت َراني َو لکن انظ ْر إلی الج َبل فإن ْاس َتق َّر َمکان ُه ف َس ْوف ت َراني فل َّما تجلی

ْ َ

َ ًَّ

َ

ً ََ

ََ َ َ َ
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َ َ َ ُ ُ َ َ

ََ َ ُ ْ

َر ُّب ُه للج َبل َج َعل ُه دکا َو خ َّر ُم َ
وسی َصعقا فل َّما أفاق قال ُس ْبحانك ت ْبت إل ْیك َو أنا أ َّول ال ُم ْؤمنین» (اعراف:
.)143
 .5چنانکه در روايات آمده است ،پیغمبر اکرم ص در خواب بنی امیه را به شکل میمون بر فراز منبر خود مشاهده

ُ َّ
َ َ َ ََ ْ
َْ ُ
َ ُ ْ َ
کردند« :قد َرآه ْم َر ُسول الله ص َ[يت َواث ُبون] علی من َبره [ت َواث َب الق َردة]» (هاللی774/2 :1405 ،؛ کلینی،

ُ
َ
)90/2 :1407؛ يا اين که در مورد نحوه تمثل عمل صالح در روز قیامت اينچنین آمده است « ُم َح َّمد ْب ُن َي ْح َیی ع ْن
َّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َّ
َ
َأ ْح َم َد ْبن ُم َح َّمد ْبن ع َیسی َعن ْال َح َسن ْبن َم ْح ُب َ ْ َ
يث
وب عن سد ٍير الصیرف ِّي قال قال أبو عبد الله ع في حد ٍ
َ
َ ٌٍ ُْ َ
ْ
ً
ُ َّ َ ْ
َ َ َّ ْ
َ
َ َ
طو يل إذا َب َعث الل ُه ال ُم ْؤم َن م ْن ق ْبره خ َر َج َم َع ُه مثال َيقد ُم أ َم َام ُه کل َما َرأی ال ُم ْؤم ُن َه ْوال م ْن أ ْه َوال َي ْوم الق َی َامة
ٍ
ْ َ
َ
َ
َّ َ
َّ َ
َّ َ
َق َال َل ُه ْالم َث ُال َال َت ْف َز ْع َو َال َت ْح َز ْن َو َأ ْبش ْر ب ُّ
الس ُرور َو الک َر َامة م َن الله ع َّز َو َجل ح َّتی َيقف َب ْی َن َيدي الله ع َّز َو
ْ َ ُ َ
ً ْ
َ ُ ُ َ ْ
َ َ َّ
ْ َ
ً
َّ َ
َ ْ َ
َجل ف ُی َحاس ُب ُه حسابا َيسیرا َو َيأ ُم ُر به إلی الج َّنة َو المثال أ َم َام ُه ف َیقول ل ُه ال ُم ْؤم ُن َي ْرح ُمك الل ُه ن ْع َم الخار ُج
َّ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ
ْ َ
َْ َ َ ُ ُ ََ
َخ َر ْج َت َمعي م ْن َق ْبري َو َما ز ْل َت ُت َب ِّش ُرني ب ُّ
الس ُرور َو الک َر َامة م َن الله ح َّتی َرأ ْيت ذلك ف َیقول َم ْن أنت ف َیقول أنا
َّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
ُّ ْ َ َ َ
َّ ْ ُ ِّ َ
َّ َ َّ
ُّ
الس ُر ُور الذي کنت أدخلت علی أخیك ال ُم ْؤمن في الدن َیا خلقني الل ُه عز َو َجل من ُه ْلَبش َرك» (کلینی:1407 ،
.)190/2
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