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 با چگونه نفس كه دشك ميپيش  را مسأله اين ها، آن نمودن برهاني و) 171: ص ،1: ج ،9(

نگاه  دور براي انسان تالش. گردد مي جدا آن از روحانيت باشده،  وارد عالم بدين جسمانيت
 ترين مهم جا در اين. كند مي ايفا كليدي ينقش ،نفس تكامل رد ،انحراف از ادراك داشتن
صور و مادي وجود گونه هر ي هشائب از ادراك كردن آزاد معناي به كه است تجريد مفهوم 

 سه. است برخوردار اساسي ياهميت از صدرالمتألهين هاي نوشته در كلمه اين .است جسماني
 مثال عالم عقل، عالم( عالم سه بر دقيقاً )قليع و خيالي حسي، ادراك( ادراك اصليي  مرتبه

 را ادراك مراتب موضوع. هستند منطبق  ـشوند مي يافت خارج در كه ـ )ماده عالم و
 از و ماده از باشد، باالتر وجود ي همرتب هرچه. دانست جدا وجود مراتب موضوع از توان نمي

 زيرا ، است تر معقول باشد، ترمجرد وجود هرچه و است مجردتر و دورتر اشيا صفات و شرايط
 اصل اساس ،وجودي مراتب سلسله اختالف توضيح در صدرالمتألهين. است تر نزديك خود به

 پذير امكان حضوري شهود با جز وجود كه است معتقد و داند مي وجود حقيقت در را معرفت
 درك را حضوري معرفت نگردد، آگاه خويش واقعيت از ،خود ،انسان كه تا هنگامي و يستن

 همدر كنار  صدرالمتألهين نزد شناسي معرفت و وجودشناسي كه ست اجا اين. كرد نخواهد
  .شوند مي متحد هم با ،شده ديگر يك مساوق معرفت مراتب و وجود مراتب و دشيننن مي

  
 وجود مراتب و وجود .2

 ي ههم قوام و دارد احاطه امور ي ههم بر ،خود ذات به كه است بسيط حقيقتي وجود
 محقَّق چيز هيچ خارج، در نه و ذهن در نه ،نباشد وجود تا و اوست ذات به وابسته اشيا

 به متعلق بالعرض و ثانياً و است كمال بالذات و اوالً وجود). 286: ص ،1: ج ،9 (شد نخواهد
 بلكه ،نيست ثبوت در وساطت ماهيات به استناد در وجود وساطت اين و است ماهيات
 و شمول حسب به ،وجود حقيقت). 68: ص ،1: ج همان،( تاس عروض در وساطت

 شيء مصداق چه هر و شود مي شامل را يئشي هر و است اشيا ي ههم از اعم گستردگي،
 مفاهيم چراكهاست،  وجود مصداق )مضاف عدم و مطلق عدم از اعم( عدم مفهوم حتي باشد

 امتياز ديگر يك از ،شوند مي محقَّق عقل در ،ذهني وجود نور پرتو در كه اين دليل به عدمي
 اظهر ،منظومه در سبزواري حكيم. كند مي پيدا را خود به مخصوص حكم هريك و يافته
 اين به هستي حقيقت يخفا). 5: ، ص7( داند مي آن تحقق اصل به ناظر را وجود بودن
 آن ذات عين بودن خارجي كه چيزي و است آن ذات عين بودنْ خارجي كه است دليل
 ذهن به كه امري و شود مي منجر انقالب به ،بيايد ذهن به اگر زيرا ،آيد نمي ذهن به باشد

 در. شود مي دريافت شهودي علم با تنها و آيد نمي در حصولي علمقالب  به ،نشود منتقل
 بودن اعتباري شناخت پناه در فالسفه از گروهي وجود، حضوري معرفت و شهود مورد
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 ،دهند مي استناد وجود به را ماهيات كثرت و كردند پيدا معرفت وجود اصالت به ماهيات،

 را وجود حقيقت ،اند نكرده درك هنوز را آن و عاجزند وجود شهود و كشف از چون ها آن
 قسم دو بر حكما نزد در موجود). 77: ص ،1:ج ،17( دانند مي متباين حقايق بر مشتمل

 ،است موجودات تمام لتع و نيست غير به قائم و متكي ذاتش كه وجودي )1: است
 ؛ناميم مي الوجود واجب را آن و است مجرد و بسيط ذاتش و نامتناهي و نامحدود كماالتش

. است متناهي و محدود فعلياتش و كماالتبوده،  الوجود واجب به وابسته كه وجودي )2
 حد و مرز) ب ها و فعليت و كماالت) الف: است آمده فراهم ذهني جزء دو از موجود اين

 گيرد مي قرار مقسم مفهوم گاهي. ماهيت دوم وجز نام و است وجود اول وجز نام. كماالت
 است محال ذاتاً يا آيد مي ذهن به كه چه آن. بود خواهد مورد سه آن اقسام ،صورت اين در
 ذاتاً خارج در آن وجود يا و ناميم مي »الوجود ممتنع« را آن كه ،يابد تحقق خارج در

 اقتضايي گونه هيچ ،ذات ي همرتب در يا و ناميم مي »الوجود واجب« را آن ، كهدارد ضرورت
 ممكن« همان اين ، كهگردد مي معدوم ،علت عدم با شود مي موجود ،علت وجود باو  ندارد

محتاج  مغايري علت به ،ذات مقام در الوجود ممكن). 830: ص ،2 :ج ،17 (است »الوجود
 ؛كند پيدا ادامه نهايت بي تا محال است كه نياز ينا. گرداند محقق را او تا بود خواهد

 بالذات قائم ،نبوده غير به وابسته ذاتش ديگر كه شوند ختم علتي به بايد علل اين بنابراين،
  ).254 :ص ،2 (اوست ذات عين وجود كه است الوجود واجب همان اين و ،باشد

  
  وجود عوالم .3

 ،است مطلق بسيط و حقيقي ي هيگان كه ،تعالي واجب يعني ،حق مبدأ از آفرينش نظام
. است شده افاضه و صادر طولي ينظام در »فاالشرف االشرف «ترتيب و خاص نظمي با

 ممكن، موجودات ترينِ كامل و ترين شريف رينشآف عالم در تعالي حق تجلي و اثر اولين
 وس،نف عقول، ي هسلسل ترتيب، به ،اول عقل ي هواسط  هب سپس و است اول عقل يعني
 عالم بنابراين. است گرديده صادر) جهان نزولي قوس سرحد و نهايت (عالم هيوالي و طبايع
 اين صدور ي هواسط كه دارد وجود مادي عالم اين وراياست  تر شريف و برتر كه ديگري

 الواحد«ي  قاعده: از ندا عبارت نگرش اين عقليِ داليل ترين مهم. شود مي محسوب مادي عالم
 ،10( »معلول و علت بين سنخيت لزوم «و »اشرف امكان «ي هقاعد ،»الواحد االّ هعن يصدر ال
  ).333 - 272: صص  ،7: ج
  عقول عالم. 1. 3

 واجب فرض حتي كه طوري به ،است محض ي هيگان بالذات مستقل وجود كه دانيم مي
 او رد تركيبي نحو هيچ و است محض بسيطچنين آن وجود  هم. نيست ممكن ديگر بالذاتي
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 و وجود از تركيب يا ماهيت و وجود از تركيب نظير تحليلي، تركيبات از حتي ،نيست متصور
 موجب به و ويژگي اين به توجه با فيلسوفان). 324 -322: صص ،1: ج ،5 (است عاري عدم،
 است محال كه معتقدند ،)273: ص ،7: ج ،10( »الواحد اال عنه يصدر ال الواحد «ي هقاعد

 .باشند شده صادر الوجود واجب از هم عرض در دارند، كه كثرتي با لوالت،مع و ممكنات
 به اند، شده صادر واجب از ،معلولي – علي اي سلسله صورت به ،ديگر يك طول در ها آن بلكه

 به و است شده صادر بالذات واجب از واسطه بي كه سلسله، اين نخست ي هحلق كه طوري
 ي هحلق .است فرض قابل امكاني وجود ترين بسيط و رينت كامل گويند، مي »اول صادر «آن
 است بالذات واجب ي واسطه با معلول  در حقيقت،وصاد شده  اول صادر  ازواسطه بي آن دوم

 و عقل ترين بسيط و ترين كامل اول عقل يا اول صادر پس .گويند مي دوم صادر آن به و
. رسيم مي عقل آخرين به تا يابد مي ادامه ،ترتيب همين به و است فرض قابل امكاني وجود
 صدور ي واسطه خود و شده صادر واجب از واسطه بي كه ـ اول صادر ،فالسفه ديدگاه از پس
 قول و«: است اول، عقل يعني فرض، قابل عقلي مجرد موجود ترين كامل ـ ست ااشيا ساير

: ج ،9( »الواحد اال عنه يصدر ال الواحد ان علي بناء االول العقل هو الصوادر اول ان الحكماء
 اول عقل جانشين وجود ترين  بسيط و ترين كامل الواحد، ي هقاعد حكم به). 233: ص ،2

  ). 332: ص همان، (ناميم مي منبسط وجود را آن كه شود مي
  افالطوني مثل . 2. 3

 و مثال تنها و ظواهرند محسوس و مادي عالم موجودات ي ههم كه بود معتقد افالطون
 طبيعي انواع از نوع هر. است مطلق و مجرد كامل، حقيقت داراي كه ست اها آن تصور يا

 وجودات اين. دارد عنايت و توجه ،خود نوع افراد تمام به كه دارد مجرد و عقالني فرد يك
 ي ههم به اننسبتش و نددار جا يك به را خود افراد كماالت ي ههم كه جهت آن از عقلي،
 - 306: صص ،1: ج ،9 (دنشو مي شامل را افراد ي ههم و اند كلي است، يكسان نوع، افراد
 و ،است مثالي حقيقي عالم كه ،ضرورت عالم: است قائل عالم دو به افالطون بنابراين). 307
 عنوان به را عقلي كليات ارسطو. است وهمي وجودش كه ،اشباح و حسي عالمامكان يا  عالم

 او ي هعقيد ،است قائل استادش رايب كه زيادي متحر رغم هب و پذيرد نمي عيني موجودات
 به اشاره را افالطون قول حكيم، دو رأي جمع در ثاني معلم. دهد مي قرار انتقاد مورد را

  و191: ص ،11 (دنباش مي او ذات به قائم وند ا مرتسم تعالي حق علم در كهداند  مي صوري
 و) 311 - 310: صص ،1: ج ،1 (يستن موافق رأي اين با الرئيس شيخ). 45: ص ،2: ج ،10
 مشاء، حكماي ديدگاه در. است كرده توجيه عقلي كلي صور و ذهني هاي تمثال به را مثل

 كه علمي هاي صورت طريق از احسن، نظام ايجاد از پيش و دارد بالعنايه علم اشيا به خداوند
 از قبل اشيا به تفصيلي لمع از تعبير ي نحوه اين .كند مي اراده را ها آن خلق ،دارد ايشان به
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 كل ايجاد و خلق كه هستند هايي مثال اشيا علمي صور كه كند مي ايجاد را شبهه اين ايجاد
 با صدرالمتألهين). 1029: ص ،1: ج ،7 (كنند مي هدايت را آنها و كرده تدبير را عالم نظام
 اين ها، آن ادايج از پيش اشيا به نسبت خداوند تفصيلي علم در مرتسمه صور ضرورت نفي

 از قبل علم ،»الحقيقه بسيط «ي هقاعد مفاد موجب به و كند مي ابطال اساس از را نظريه
 در ايشان. نمايد مي تبيين تعالي حق ذات به ذات علم بر مترتب و ذات عين را ايجاد

 قرار عرضيه عقول ي هزمر در را افالطوني مثل ،دهد به دست مي مجردات از كه تفاسيري
به باور . دارند عهده بر را جسماني انواع امور تدبير و اند شده واقع ابداع عالم در كه دهد مي
 يعني ،است فرع و اصل ي هرابط آن، جسماني افراد با عقلي مجرد وجودات اين ي هرابط او،
طبيعي و جسماني افراد ه،بود اصل لثُم ص ،11 (باشند مي اصل آن اثر و معلول  نوع :

198 .(  
  مثال المع. 3. 3

 باورند اين بر مشاء حكماي و يسيالر شيخ .اند كرده اختالف ،مثال عالم وجود در حكما
 ي همنزل به و است موجود فلكيه نفوس در منقطع، كه  صوري از است عبارت مثال عالم كه

 در شيرازي الدين قطب عالمه. باشد مي منطبع خيال ي هقو در اعيني مثل و خياليه صور
 حال مĤل و آخرت نشĤت در اعمال تجسد كيفيت و معاد تبيين در زمان، يفضال به پاسخ

 به و نهاده فراوان اهتمام و تأكيد مثال عالم و مثالي جسم اثبات بر ،حيوانات ساير و انساني
ه ب ،صوفيه و متقدم حكماي كلمات و پناهي رسالت حضرت از مرويه احاديث و هياال كتب

  نيزاشراقي حكماي .است نموده استفاده ،مكيه توحاتف صاحب ،عربي الدين محي خصوص
 ماديات، عالم و محض مجردات عالم ميان كه معتقدند ،افالطون و سقراط از تبع به

 مقداري وجود كه جهت آن از و دهد مي پيوندرا به هم عالم  دو اين كه است اي واسطه
 عقول عالم به شبيه ،است ماده از مجرد كه جهت آن از و اجسام عالم به شبيه ،ستا

 قسم دو به را مثال صدرالمتألهين. خوانند مي معلقه مثال و منفصل خيال را آن و باشد مي
 مثالي فرد از است عبارت منفصل مثال. متصل مثال) 2 منفصل و مثال) 1: كند مي تقسيم

 و است قديم و نبوده جسماني ي ه ماد به مسبوق وجودي چنين. محققه انواع از نوع هر
 ،11 (گردد فائض خود علت از كه است كافي ذاتي امكان صرف و باشد مي ذاتي امكان ارايد

 ،اكبر مثال را آن كه اند برزخي تجرد به مجرد كه است روحاني ابدان عالم مثالْ). 313: ص
 ي هقو از است عبارت متصل مثال. گويند مي نيز ظلمانيه مثل و معلقه صور ،منفصل خيال
 بين هايي پل كه است نفس خاص قدرت معنا اين به خيال. دارد زخيبر تجرد كه خيال
 حواس با كه را جسماني امور ،طرف يك از. كند مي ايجاد جسماني عالم و روحاني عالم

 ي هدريافت روحاني امور ،ديگر طرف از و كند مي ذخيره حافظه در و ترويح اند شده ادراك
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 عالم دو از كه است صوري از مملو خيال ي هنخزا. كند مي تجسيم ،صورت و شكل با را قلب
 ها خيال همه اين و است مثال معني به خيال). 61: ص ،6 (اند گرفته نشأت باطن و خارج
 قبض اين كه حالي در ،دارند عقول عالم در جمعي و عقلي وجود كه اند شهادت عالم حقايق
 وجود به موجود و الوجود امت و مستقل عالمي تحقق شد، بيان چه آن بر بنا. بسط آن و است

 قابلي ماهيت هر تعالي حق و است ضروري و الزم صرف، ديما نه و تمام مجرد نه برزخي،
 و شود نمي هياال عام فيض از محروم موجودي هيچ و نمايد مي موجود ،وجود فيض به را

 امكان صرف به جهات و مكان عاليق و زمان سالسل و ماده قيود از عاري مجرد حقايق
  ).27: ص ،13 (ندارند منتظره حالت و نمايد مي فيض قبول ،مطلق فياض حق از ،ذاتي

  ماده عالم. 4. 3
 حامل ،جسم در و بوده بالقوه جهت هر از كه موجودي از است عبارت هيوال يا ماده

: ص ،1: ج ،20 (اوست ذات عين صورت قبول صفت بنابراين و است صورت قبول ي هقو
 ترتيب عكس به جوهري، حركت يا و افالك حركت اثر بر و است لمعا ي هقو هيوال). 74

 روح سپس و شود مي تركيب طبيعي جسم در نخست. گيرد مي پيش را استكمال راه نزولي،
 مراتب طي با و شود مي نايل انساني مقام به آن از بعد و يابد مي حيواني حيات گاه آن نباتي،
 كه نيست شكي). 374: ص ،7: ج ،10 (رسد مي عقل ساحت به ،كامل انسان عملي و علمي

 عرضيه و ذاتيه اوصاف سلسله يك به محتاج ،تحقق و نوعيت در انسان مانند نوعي جسمِ هر
  وهيوال جسم، ذاتي اوصاف. است ضروري و الزم او تحقق و نوعيت در هريك وجود كه است

 اعراض ساير و كيفيت كميت و او عرضي اوصاف و اوست نوعي صورت و جسميه صورت
 صفات اين از هريك وجود ،او نوعيت و جسم تحقق در ،صدرالمتألهين ي هعقيد به .ضروري

 صورت جسميه، صورت از و مبهم هيوالي هيوال، از مثالً ؛است كليت و ابهام نحو به
 ي نوعيه صورت هر به كه ،مطلقه ي هنوعي صورت فقط نوعيه صورت از و مطلقه ي هجسمي

 و متي أين، وضع، كيفيت، كميت، از چنين هم. است معتبر ،گردد بقمنط خاصي و شخصيه
). 238: ص ،5 همان، (است معتبر و شرط كدام هر از مشترك قدر و عام معاني فقط ،غيره

 در ،معاني و صفات اين از هريك از مبهمي عام معني اعتبار به تواند مي جسم بنابراين
 نامبرده افراد از فردي ،لحظه هر در و كند حركت ها آن از هريك ييجز افراد و خصوصيات

 در جسم چنين هم. دشو تبديل آن از تر كامل فردي به ،دوم ي هلحظ در و شده پيدا او در
 ،آني و لحظه هر در و بوده مقرون ،اوست حقيقت و ذات تمام كه ،نوعيه صورت با ،حال هر

: ص ،7: ج ،9 (ابدي مي تبديل و تغيير ،جوهريه حركت ضمن در جسم ي هنوعي صورت
 و جوهريه حركات ي هكلي در حقيقي موضوع ،صدرالمتألهين ي هعقيد به بنابراين). 365

 تبديل او در نامبرده صفات از صفتي هر ،لحظه هر در كه است جسم حقيقت تمام ،عرضيه
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 ي ازمنه تمام در ،است تغير معروض و حركت موضوع كه ،جسم ،حال عين در و يابد مي

 بود خواهد محفوظ و مصون او هويت و ذات وحدت و باقي خود ي هاولي حقيقت به ،حركات
  ).146: ص ،1: ج ،9(

  
  ادراك شناسي هستي .4

داند كه تجرد در   وجود ميي ه آن است كه صدرالمتألهين علم را مطلقاً يك نحوتحقيق
به كه جسم و جسمانيات چرا جسمانيه معراست؛ ي هذاتش مأخوذ است و از حلول در ماد

 هيوال ، جسم مركب از ماده و صورت است. معلوم بودن ندارند افتراقشان، صالحيتي هواسط
 و تعينش شود  ابهام بدون انضمام به يك امر متحصل، متعين نميحد مبهم است و يامر

بنا بر اصالت ). 286: ، ص1: ، ج9( است كه در آن حلول نموده است يصورتاين تنها به 
يقت وجود، علم از شؤون وجود است و حقيقت وجود نه جوهر است وجود و تشكيك در حق

 به يك معنا و ، در واجب و ممكنات، كه عبارت از انكشاف است،حقيقت علم. و نه عرض
باشد و آن حقيقت يكتا به حسب   موجود است؛ حق تعالي علت حقايق وجوديه مي،مفهوم

بهجت ني از لوازم ذات آن فياض نفس ذات، علت و مصدر اشيا است و اشيا و معاليل امكا
 حق به حسب جوهر و صميم ذات، علت تمام اشيا و واجد ي هو حقيقت مقدسند ا انبساط

.  كماالت وجودي با ذات او عينيت دارندي ه به نحوي كه هم،جميع صفات كماليه است
ديه  كماالت است و كماالت و صفات وجوي ه توأم با هم،بنابراين تنزل حقايق از مقام ذات

 هرچه وجود بنابراين. آيد كه صريح ذات علت اشيا نباشد شوند و اال الزم مي متجزي نمي
چه  بنا بر آن. شود تر مي  اوصاف و شؤون وجوديه ضعيف،تنزل نمايد و از حق دورتر شود

: همان، ص( باشد  جوهر و عرض نميي ه علم از سنخ وجود است و داخل در مقول، شدبيان
علم نيز داراي ذاتيات نيست ) 88: ، ص14(ت اس ناپذير كه وجود تعريفگونه  همان). 132

ها، تعريفي براي آن ارائه داد و يا با مقدمات، آن را برهاني نمود؛ لذا  كه بتوان از طريق آن
بلكه عين وجود است و داراي مراتب شدت و، ديگر حضور صورت نزد مدرِك نيستعلم  

، 2: ، ج9(يتش عين ماهيتش است حقايقي است كه انّعلم از . كمال است  نقصان و وضعف
 مركب از  چون حدود،تحديد و مشخص كردرا چنين حقيقتي   ندارد بتوانامكان .)10 :ص

  هر وجودي به ذات خويش متشخص استباشند و اند كه اموري كلي مي اجناس و فصول
 و مدركات را اشراق ادراك نفس به معلومات صدرالمتألهين علم و). 278 :، ص3 :همان، ج(

 او معتقد است علم و ادراك عيناً تجلي و اشراق نور وجود .داند نفس و مقام خالقيت او مي
 زيرا نفس آيت عظمي و مثال اعالي االهي در اين عالم ، استجانب حق بر ممكنات از

 كه وجود مطلق و فائض از ، اشراقيهي هاست؛ يعني همان طور كه فيض منبسط و اضاف
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زدايد و در حقيقت  حق است، نوري است كه ظلمت عدم و نيستي را از عالم ميطرف 
 از ادراك و تصور اشيا نيز ،)288: ، ص1 :، ج9 (  خويش نه جوهر است و نه عرضي همرسل

 عين ايجاد و ، است و اين اشراق، در حقيقت اشياي هنور علم و تجلي نفس بر صور مدرك
بخشد و   به يك اشراق و تجلي، وجود مي،كه به آن صور نفس است ي ه صور از ناحيي هافاض

كه    بنابراين همان طوري.برد ها را از ظلمت جهل و عدم بيرون مي  آن،به نور علم و ادراك
ها در اعيان، علم عبارت است از ظهور  وجود عبارت است از ظهور ماهيات و ثبوت آن

، 11 (نس وجود و نوعي از اوست علم از جها در اذهان؛ پس حقيقت مدركات و ثبوت آن
  ).265 - 264 :، صص1: ج ،9؛ 35 :ص
  حضوري علم. 1 .4

 به كسي بودن عالم مناط كهرود  مي كار به چيزي معناي به »ادراك «يا »علم «ي واژه
 پس. )19:، ص2:، ج19(است كسي براي چيزي انكشاف مالك ديگر، تعبير به و چيزي
 اين خواه حال ،)320: ص ،6( باشد بودن عالم مناط هك است صادق واقعيتي بر علم مفهوم
 ديگري واقعيت بودن عالم مناط -2 يا ،باشد خودش به خودش بودن عالم مناط -1 :واقعيت

مناط عالم  -4 يا ،باشد ديگري واقعيت به خودش بودن عالم مناط -3 يا باشد، خودش به
 علم هم تنهايي به واقعيت آن ،اول حالت در. باشد ديگري واقعيت به ديگري واقعيت بودن
 همان گوياتر، تعبير به و خويش به بودن عالم همان حالت اين. معلوم هم عالم، هم است،
 به نفس علم يا خودش واقعيت به خداوند علم مانند است، خويش واقعيت شهود و يافتن

 اما لوممع هم است، علم هم واقعيت آن دوم، حالت در. )20: ص، 2: ج ،19( خويش واقعيت
 شادي مانند خودمان، نفساني حاالت به ما علم. است عالم ديگري واقعيت بلكه نيست، عالم

 مبناي بر علم اين. است قبيل اين از هستيم، غمگين يا شادمان كه هنگامي در غم و
 به حضوري علم از قسمي و پيوندد مي وقوع به خود افعال و صفات به مجرد ذات قيوميت

ظهور و   مراد از اين علم،.است  شدهپرداخته بدان ربوبي علم بحث در كه رود مي شمار
 ي ه اشراقيي ه تجلي و اضافي هواسطه  است كه ب واجب تعاليحضور موجودات براي ذات

 ي ه احاطي هو الزم ناشي از قهر و تسلط و عليت و فاعليت ذات  است وذات بر موجودات
 آن را ،يلسوفي كه اين علم را مطرح و به تفصيل اولين ف).487: ، ص1: ، ج8( ست اوي هنوري

 خواه مجرد و خواه مادي،  وجود اشيا،، اوي هبه عقيد .بررسي كرده است شيخ اشراق است
، 16 ( اشيا علم حضوري داردي هست، و خداي متعال به هم اها  علم واجب تعالي به آنعينهب

 اين در. نيست معلوم اما ،عالم هم است علم هم واقعيت آن سوم، حالت در). 138: ص
 به ما عقلي موعل معلوم، و عالم و علم اتحاد مبناي بر. است منطبق »معلوم بر علم «،حالت

 واقعيت آن چهارم، حالتسرانجام در ). 287: ص ،11 (است گونه اين نفس از بيرون واقعيات



183 شناسي از منظر صدرالمتألهين ارتباط وجودشناسي با معرفت
 و اول التح خالف بر يعني معلوم؛ سومي واقعيت و است عالم ديگري واقعيت و است علم
 مغاير واقعيتي علم اگر كه است آشكار و مغايرند واقعيت دو معلوم و علم حالت، اين در دوم،

 واقعيت «ضرورتاً پس بود، نخواهد معلوم و علم گرنه و باشد منطبق آن بر دباي باشد، معلوم
 دو نه اند، واقعيت يك معلوم و علم دوم، و اول حالت در .است »معلوم ماهيت بر منطبق علم

حضوري علم را علم اين بنابراين، .باشد معلوم بر علم انطباق به مشروط تا مغاير واقعيت 
 بالتبع و است معلوم واقعيت مغاير علم واقعيت ،آن در كه را، چهارم حالت و گويند مي

 مع ندارد، خاصي نام سوم حالت اما .نامند مي حصولي علم است، معلوم بر انطباق به مشروط
 و معلوم واقعيت با مغاير علم واقعيت چهارم، حالت مانند نيز حالت اين در چون الوصف
 چهارم حالت كه اين مالك زيرا ناميم، مي حصولي علم را آن است، آن بر انطباق به مشروط

، 19(است آن بر منطبق و معلوم مغاير علم آن، در كه نيست اين جز گويند مي حصولي را
  .)21-20: ، صص2ج

 ي هحقيقت علم حضوري همان وجود مجرد يا نحو:  مراتب علم حضوري.1. 1. 4
 به نظر صدرالمتألهين، مجردات همه در عرض ).290: ، ص1: ج ،9 (چنين وجودي است
ات تام مجرد:  استمجردات قائل از گونه به دو  همانند شيخ اشراق،،او. هم و يكسان نيستند

به عالوه، او، بر ). 302: همان (ردات مثالي و مج،جواهر مجرد عقلي، شامل واجب الوجود و
مثال منفصل، كه در خارج از نفس تحقق : خالف شيخ اشراق، به دو عالم مثال معتقد است

 واقع در مثال مجردات. اي از اوست دارد، و مثال متصل، كه قائم به نفس است و مرتبه
. جردات مثالي خياليمجردات مثالي حسي و م: گيرند متصل، خود، در دو مرتبه قرار مي

 قائم به نفس باشند يا كه اين موجودات مجرد، اعم از ،از ديدگاه صدرالمتألهينبنابراين 
ـ 2ـ مجردات حسي، 1: گيرند مستقل، به ترتيب از ناقص به كامل، در سه مرتبه جاي مي

 علم حضوري حسي به بنابراين). 302 :، ص1 :، ج9( ـ مجردات عقلي3مجردات خيالي، 
تر، به معناي علم  ي حضور مجردي مثالي حسي نزد عالم است يا به تعبير سادهمعنا

. چنين است در علم حضوري خيالي و عقلي  حسي است و همحضوري به مجردي مثاليِ
 ،اند صدرالمتألهين مجردات حسي و خيالي و عقلي را، از آن جهت كه معلوم به علم حضوري

-34: ، صص2، ج19(گويد  مي» عقول بالذاتم«و » متخيل بالذات«، »محسوس بالذات«
اكنون اگر توجه . اند نه دو واقعيت مغاير در علم حضوري، علم و معلوم يك واقعيت. )35

 خيالي و عقلي حو حسي،كنيم كه بنابر وجودات طولي ماهيت، گاهي واقعياتي كه به ن
وري اين  به طوري كه درك حض،شوند وجودهاي برتر ماهيتي واحدند حضوراً درك مي

ي خيالي و كلي يي حسي و جزي شدن ماهيت مذكور به نحو جز به درك، به ترتيب،واقعيات
توان نتيجه گرفت كه درك شدن ماهيت  ، مي)363 :، ص3 :، ج9(شود  عقلي منجر مي
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 ماهيت حسي برترِ -ي خيالي مبتني است بر علم حضوري به وجود مثالييمذكور به نحو جز

 ي خيالي مبتني است بر علم حضوري به وجود مثاليِي نحو جزمذكور و درك شدن آن به
 عقلي مبتني است بر علم حضوري به وجود  آن و درك شدن آن به نحو كليِ برترِخياليِ

 ادراك يك ماهيت از حسي به خيالي و از خيالي به ي ه نحوي آن؛ يعني ارتقاعقلي برترِ
  و از مثاليِ خيالي حسي به مثاليِثاليِ وجود برتر آن از مي  نحوهيمجرد عقلي تابع ارتقا

 وجود برتر ماهيت در نفس انسان به نحو مثاليِهنگامي كه تا . به مجرد عقلي استخيالي 
 حسي درك كند و تا يِيست انسان خود ماهيت را به نحو جزحسي موجود نشود، ممكن ني

اهيت مذكور به ممكن نيست م خيالي موجود نشود، وجود برتر آن در نفس به نحو مثاليِ
 عقلي تحقق نيابد،  خيالي درك شود و سرانجام تا وجود برتر آن به نحو مجرديِينحو جز

 ادراك يك ماهيت نيز تابع وجود ي هپس نحو. ادراك ماهيت مزبور به نحو كلي امكان ندارد
  وجود آني ه ادراك آن مشروط است به تغيير نحوي هآن ماهيت است و بالتبع تغيير نحو

 ي ه درك شدن مدرك تابع نحوي ه نحو، در هر نوع علميكه ايننتيجه ). 363: ، ص3:  ج،9(
 كه در آن، مدرك همان خود واقعيت شيء است و ،است، چه در علم حضوريوجود مدرك 

  .)36: ، ص2، ج19(شود مي ماهيت شيء هم درك ، كه در آن،چه در علم حصولي
  حصولي علم .2. 4

 در اولي كماالت. است ثانوي و اولي كماالت گونه دو رايدا خارجي امور و حقايق
 بودن نامي نظير ،)171: ص ،5: ج ،9( هستند آن مقوم و بوده مأخوذ ،شيء ي هنوعي صورت
 وجود به كه ماهيتي بر ولي .هستند آن وجودي لوازم و آثار ثانوي كماالت و ؛گياه براي

 چه آن و نيست صادق شايع حمل به آن ثانوي و اولي كماالت از يك هيچ است موجود ذهني
 ديگر نظير كه است »علم «دارد را خود به مختص كماالت و آثار و است موجود نفس در

 ماهيت. رود مي شمار به نفساني كيفيات از ،سخاوت و شجاعت قبيل از ،نفساني اوصاف
 ارجيخ وجود به نسبت علم وجود كه حكايتي و ارائه جهت از ،علم هستي تبع به معلوم
 ،شود مي موجود ذهني وجود به كه ماهيتي و گردد مي موجود ذهني و ظلي وجود به دارد،
 و اصالت به علم براي كه اثري هر ،شود مي يافت آن هستي ظل در و علم تبع به چون

 ماهيت). 305: ص ،3: ج همان،( شود مي داده اسناد آن به ،تبع به داشته وجود حقيقت
 را احكامي تمام اما نيست، دارا كند مي حكايت آن از كه را موجودي احكام از يك هيچ معلوم

 دريافت آن تبع و طفيل به نيز را بودن معلوم به حكم جمله آن از و است علم به مربوط كه
 ظاهر وجود آن پناه در كه ماهيتي و است علم وجود همان بالذات معلوم زيرا ،دارد مي
 همان بالعرض معلوم كه شود مي دانسته بيان اين زا و باشد مي بالعرض معلوم گردد  مي

 و مجرد حقيت يك علم وجود. )190: ص ،3( است موجود ذهني وجود به كه است ماهيتي
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 دريافت آن پناه در كه صورتي و است معلوم و عالم ،خود ذات حد در كه است ثابتي
 بودن عالم به متصف ،علم وجود با اتحاد طريق از نفس و است، بالعرض معلوم شود مي
 عالميت به متصف ،علم با ارتباط و اتحاد با نفس). 163 - 162: صص ،1: ج ،5 (گردد مي
 موجودي كه ،علم و اوست، نزد در علم حضور از ناشي علم به نفس اتصاف پس. شود مي

 آن به نفس وصول براي معد علت حس بلكه ،آيد نمي دست به حس طريق از ،است مجرد
 معناي ،دوم ؛علم وجود ،اول: شود مي منحل امر سه به كه است قتيحقي يك علم. است
 تحقق قبيل از وجود تبع به علم معناي تحقق و شود مي موجود آن وجود به كه ،علم

 تبع به معلوم ماهيت تحقق و است معلوم ماهيت ،سوم و ؛است آن هستي تبع به ماهيت
 ظل در ثبوت، و تحقق كه  گونه همان). 121: ص ،4: ج ،8 (است آن ظل در و علم تحقق
 علمي صورت بودن معلوم و است بالذات علم وجود بودن معلوم است، علم وجود تحقق

 به ذهن در و خارج در كه است ماهيتي همان بالعرض معلوم بنابراين. باشد مي بالعرض
 و دوم ي هرتب در ماهيت خارجي وجود و رساندند مي هم به حضور واحد حقيقت عنوان

  .گيرد مي قرار عرضبال
 واقعيت ماهوي وحدت و هماني اين به انطباق حقيقت: انطباق حقيقت. 1. 2. 4

 موطن در معلوم ماهيت سينا، ابن ي هگفت به .گردد مي باز خارجي واقعيت و شونده منطبق
 الي نسبت او لها العقل ادراك الي نسبت سواء محفوظه ماهيته«: است محفوظ ادراك

 درختي ديدن حال در كه هنگامي ما از هريك). 140: ص ،1: ج ،1 (»الخارجي الموجود
 واقعيت و عالميم كنيم، مي تصور را درخت كلي مفهوم يا آوريم  مي خاطر به را آن يا هستيم
است منطبق درخت واقعيت بر و شده محقق ما نفس در كه واقعيتي و ماست معلوم درخت 

 گردد بازمي هوهو حمل و هماني اين به انطباق. ستما علم شود مي آن از ما آگاهي موجب و
 است» علم واقعيت بر منطبق معلوم واقعيت«: گوييم مي كه اين پس). 52: ص ،2: ج ،19(
 همان علم «و است» علم همان معلوم«: گفت توان مي درستي به كه معناست اين به

 واقعيت انطباق و ودر مي شمار به حصولي علم اصلي مقوم انطباق بنابراين. است» معلوم
 به پس. باشد مي ،»است ذهني وجود علم واقعيت «ي هگزار صدق معناي به علم بر معلوم
 علم مشهور تعريف همان اين. ذهن در است شيء ماهيت همان شيء به علم كلي، طور
 همان يا است شيء صورت همان شيء به علم: گفت توان مي بنابراين). 328: ص ،18 (است

 ضرورتاً صورت از مقصود است شده ارائه علم از كه تعبيري در. است شيء زا حاصل صورت
 ذهني وجود با نفس در كه خارجي واقعيت آن ماهيت يعني است؛ خارجي ماهيات صورت
. نيست صورت اصالً وگرنه است عين و ذهن ماهوي وحدت موجب و است شده موجود
 جاي به و دارد ماهوي وحدت معلوم، با كه است نفس در حاصل صورتي علم بنابراين
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 آشكار). 101: ص ،14 ؛20: ص ،3 (كرد استفاده مطابقت تعبير از توان مي ماهوي وحدت
 و وجود اصالت به او زيرا شود، قانع تحليل اين به تواند نمي صدرالمتألهين كه است

 بر و است عيني واقعيتي تصوير صرفاً ماهيتي هر ،آن بر بنا كه است قائل ماهيت اعتباريت
 انسان عقل كه جا آن از اما باشد، واقعيت همان خود كه اين نه است، حمل قابل فقط آن

 ي هشيو به انسان آگاه ناخود دهد، تميز تصوير صاحب از را تصوير راحتي به نيست قادر
 و است عيني واقعيت همان خود ماهيت، كه كند مي گمان يعني انديشد؛ مي ماهوي اصالت

. آيد مي گرفتار مغالطه دام در و پندارد مي ماهيت آنِ از را واقعيت احكام و اوصاف نتيجه، در
 بر پيشين، ي هفالسف كه را، انطباق و برداشت ديگري گام بايد وجود، اصالت بر بنا پس

 اين كه واقعيتي به اند، كرده تلقي ذهن در معلوم ماهيت احكام از ماهيت، اصالت اساس
 حقيقت بنابراين. داد ارجاع علم واقعيت به يعني است، نطبقم آن بر ذهني نحو به ماهيت
 باز آن خاص وجود و ماهيت برتر وجود عيني تشكيكي وحدت و هماني اين به انطباق

 تر ناقص ي همرتب بر تري كامل مرتبه هر وجود، تشكيكي سلسله در اصطالح، به. گردد مي
 وحدت صورت به ذهن، در عيني يهمان اين و انطباق اين ؛)69: ص ،1: ج ،9( است منطبق

 تري كامل ي مرتبه هر كه نحو اين به شود، مي منعكس مذكور مراتب ماهوي هماني اين و
 خاصِ خارجيِ وجود با همقايس در هم، و است تر ناقص مراتبِ ماهيات برترِ خارجيِ وجود هم

  ).53ص، 2ج  ،19 (ست اها آن ذهني وجود ماهيات، اين متصور يا محقق
 و وهمي خيالي، حسي،: است اكراد نوع چهار شامل حصولي علم: تجريد. 2. 2 .4
 ي هحوز در كه هنگامي همان در مادي ياشيا از انسان ادراك: حسي ادراك -1 ؛عقلي
 با همراه ماده، در موجود صورت هنگام، اين در. است حسي ادراك دارند قرار او حواس
 شوند، مي حس واسطه بي كه عوارضي از اعم شوند، مي درك جا يك هم با همه آن، عوارض
 حس ها آن با همراه و برده نام عوارض توسط به كه عوارضي يا صدا، طعم، رنگ، مانند
 ،)بالذات (مدرك ادراك، نحو اين در. زماني و وضعي موقعيت اندازه، شكل، مانند شوند، مي
 گردد مي حاضر نفس نزد ،ادهم با حواس ارتباط حين در است، مادي جوهر ماهيت همان كه
 عوارض با توأم چون يادشده ادراك بنابراين. شود مي درك خاص مادي عوارض با همراه و

 قائل سينا ابن. بود خواهدناپذير  انطباق ديگري جوهري ماهيت بر و ييجز است، شخصي
 پايين اي همرتب يا حال. است ماده از تجريد اي مرتبه مستلزم ضرورتاً ماديات ادراك: كه است
 است كامل و تمام تجريدي شامل كه باال اي مرتبه يا است ناقص و اندك تجريدي شامل كه

 ماهيت و يافت تحقق حسي ادراك كه اين از پس: خيالي ادراك -2 ).50 :ص ،3: ج ،1(
 مجدداً يافت، وجود نفس نزد حسي جزئي نحو به ،تجريد ي همرتب ترين نازل با جوهري
-3 ).51: همان، ص( يابد مي حضور نفس نزد ،تجريد از باالتري ي هرتبم با ماهيت همين
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 محسوس مادي ياشيا در محسوسنا اوصافي ادراك وهمي ادراك از مقصود: وهمي ادراك
 معاني را اوصاف نوع اين. امثالهم و خير درك چنين هم و دوستي درك مانند است،
 مادي و محسوس كه گرچه ذاتاً اوصاف و عوارضي است ،پس مراد از معاني. نامند مي

آشكار است كه چون مدرك وهمي از . شوند نيستند، در امور محسوس و مادي يافت مي
 ي ضور ماده در حوزهحمعاني است نه از امور مادي، وجود آن نزد نفس نه مشروط به 

 مدرك وهمي از مدرك حسي و ، در نتيجه؛حواس است و نه همراه با درك عوارض مادي
 بالذات مدرك عقلي، ادراك در: عقلي ادراك -4). 52: همان، ص(تر است   تجريديافتهخيالي

 مجرد جوهري ماهيت اساساً يا ماهيت اين حال است، صرف ماهيت همان عقلي صورت يا
 و حسي جزيي صورت به قبالًٌ كه است عرض ماهيت ا يمادي جوهري ماهيت يا و است

 تجريد ي همرتب باالترين از عقلي ادراك). 176 - 175 :صص ،2( است شده درك خيالي
  است و  حواس ي هحوز در ماده حضور به مشروط نه نفس در آن حضور زيرا است، برخوردار

 هر ادراك ادراك نحو اين بلكه ؛است جزيي نه واست  آن مغاير اموري درك با همراه نه
 و است مشترك ،هيادشد ياشيا بين يعني باشد مي مذكور ماهيت داراي كه است شيء

: صص ،3: ج ،1(باشد مي پذير انطباق است ماهيت آن داراي كه موجودي هر بر عقلي ماهيت
 انسان داراي چهار نحو ادراك حصولي -1: حاصل اين نظريه شامل دو بخش است). 50-53

از تجريد اي   درجهي ه حصول هر نوع ادراكي نتيج-2 ؛حسي، خيالي، وهمي و عقلي: است
تر باشد، نوع برتري از ادراك حاصل  هرچه ميزان تجريد بيش  لواحق آن است؛از ماده و

تري از   بيشي  حسي و با درجه،اي از تجريد  به طوري كه ماهيت واحدي با درجه،شود مي
  .شود ميتجريد، خيالي و با تجريد كامل، عقلي درك 

. ه مخالف استصدرالمتألهين با هر دو بخش اين نظري: نظر صدرالمتألهين. 3. 2. 4
 ادراك وهمي را رد نكرده ، گرچه او در مواردي، منكر ادراك وهمي است،در بخش اول

 به .داند  حسي و خيالي نمي آن را نوعي از ادراك در قبال ادرك،است، در نظر نهايي خود
تر، صورت وهمي نوع ديگري از صور ادراكي، در قبال صورت حسي، خيالي و   روشنتعبير

، نه جزيي  مضاف به صورت اما صورت عقليِ، استبلكه همان صورت عقليعقلي نيست، 
حسي، خيالي و : صورت عقلي مطلق؛ بنابراين از نظر صدرالمتألهين، ادراك سه نوع است

 . صدرا تفسير ديگري از تجريد داردمالدر بخش دوم، ). 362-361: ، صص3: ، ج9(عقلي 
 ي هغريب عوارض از تجريد عقلي، صورت يدتجر كه است مبتني حقيقت اين او بر خاص نظر
 وجود به ظلماني مادي وجود از انتقال و ماده از تجريد تجريد، اين از مقصود بلكه ،نيست او

 علمي وجود و عقالني مجرد وجود به انقسامي وضعي مادي وجود انقالب و نوراني عقلي
 آن و است علمي عالم و ادراك ي هنشئ به عيني عالم و حس ي هنشئ از ارتحال و ادراكي
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 خالقيت و ابداع انشا، با كه است وجودي ،)290 - 289: صص ،1: ج ،9 (علمي عقلي وجود
 كليت و تجرد عين در و نموده تجلي و ظهور وي عقالني مقام و نفس شامخ صقع در نفس
 كليت زيرا نيست؛  منافيعاقل جوهر و نفس تشخص از مكتسب تجزيي و تشخص با ،معاني
 معني به عقلي صورت كليت بلكه نيست؛ مفهومي كليت ادراكي علمي وجود و ليعق صورت
  ).346: ص ،13 (نيست تشخص و تعين با منافي كه است اي وجودي ي هاحاط و سعه

خارجي بوده و قابل صدق بر  مجرد از مشخصات ، معقول استكه اينصورت علمي به دليل 
 :، ص2: ، ج10(قيام به نفس دارند   موجوداتاين صور معقول. باشد  مي ، يعني كليكثيرين،

  :  اين بيان در گرو سه مقدمه و يك نتيجه است.)93
 نظير ، ماهياتي كه داراي افراد فراوان هستند با هيئات و لواحق خارجي:مقدمه اول
 و  بايد زمان، كه چون متشخص شود، مانند گياه،كنند تشخص پيدا مي...  وضع و أين و

  .دنا همراهي نمايمكان معين او ر
 نيازمند به منشأ و علتي است ، ماهيت براي مجرد شدن از عوارض شخصي:مقدمه دوم

 .دار تجريد آن باشد كه عهده
تواند وجودي جدا   نمي، كه عاري از عوارض مادي است، ماهيت تجريدشده:مقدمه سوم

  .نمايد داشته باشد ي كه آن را مجرد ميئاز وجود شي
 ناگزير از ، فوق اين است كه اوالً شيء متصف به كليتي گانه ات سه     اجمال مقدم

دار تجريد  ط با موجودي است كه عهدهتباراو ثانياً وجود آن در است عوارض  وجود مجرد از
كه هستي آن عين وجودي است كه در ارتباط  اي است باشد و ثالثاً پيوند آن به گونه آن مي

 سه مقدمه مزبور اين است كه ي ه، و نتيج)291 :، ص1 :، ج9 ( آن استي هكنند با تجريد
ها در   هستي آن،چه از وجود مجرد برخوردارند  گر،ندا  كه متصف به كليت،صور علمي نفس

ها را از عوارض مادي و هيوالني به انجام  پيوند و ربط با وجود نفس است كه تجريد آن
 ،س پيدا نكرده و قيام به آن ندارندصور مادي اشيا تا زماني كه ارتباط به نف. رساند مي

گردند، زيرا حصول آن صور  نميمتصف  به كليت و معقوليت  و محسوس بوده،جزيياموري 
 شوند و ها مي دهد كه مانع از معقوليت آن اي قرار مي مادههاي  ها را در پوشش در ماده، آن

 ها نسبت به آنگيري نفس   تخيل و تجريد و جامعها متأخر از احساس، معقول شدن آن
 همراه با عوارض مادي ،ماهيت، مادام كه در خارج). 151-150:صص ،2: ج، 5(ست ا

و از آن ) 282 :، ص1: ، ج9( و محسوس است جزيي امري ،مستقل از نفس، وجود دارد
كه محسوس بالذات است براي   صورت مدرك آن، چون نفس آن را احساس نمايد،پس

 كه محسوس بالعرض ، خارجيي هس، در غياب مادشود و صورت محسو نفس حاصل مي
 با تجريد و انتزاعي كه ،ماند و از آن پس  در قالب صورت متخيل براي نفس باقي مي،است
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پس صورت . شود  معقول ماهيت براي نفس يافت مي،نفس نسبت به صور متخيل دارد

اند وجود تو  و ماهيت مجردشده نميشود ميمعقول ماهيت تنها با فعاليت نفس حاصل 
نفسه   داشته باشد، بلكه وجود في، آن استي ه كه تجريدكنند،ممتاز و جدا از وجود نفس

چه در حكمت متعاليه  بر اساس آن). 284:  ص،1: ، ج9(باشد  راي نفس نيز ميآن وجودي ب
 كه در حكمت ،شود، تعابيري از قبيل تجريد و انتزاع در باب علم و نفس انسان اثبات مي

 مورد ، محوري نداشته، تنها از باب سهولت در تعليمي  هرگز جنبه،روند ار ميمشاء به ك
 صور علمي در جميع مراتب ،مباني حكمت متعاليهاساس  زيرا بر ،گيرند استفاده قرار مي

 قابل تغيير و دگرگوني و كاهش و ، از تجرد و ثبات برخوردار بوده،حسي، خيالي و عقلي
 وقتي ،به عنوان مثال. باشند شود ـ نمي جريد استفاده مي تتعبيري چونافزايش ـ كه از 

 ،در حقيقتكند، آن خط  انسان خط يك متري را در ذهن تصور كرده و آن را دو قسم مي
.  زيرا خط يك متري قبل، بعد و همراه تقسيم در ذهن حضور دارد،دشو دو قسم نمي

ند و هر دسته از اين ا الني كه در نفس حضور دارند، حسي، خيالي و عقاي هاي علمي صورت
 مبدع و صدرالمتألهين معتقد است نفس. صور حكم مختص به خود را دارا هستند

؛ ماهيت عيني اين )265-264 :، صص1: ، ج9( صور حسي و خيالي است ي هايجادكنند
نفس نسبت به صور اما ، استها   فعل و كار نفس هستند و نفس مصدر آندسته از صور

شود كه   بر اين نكته تأكيد مي، با اثبات تجرد و ثبات،در مباحث نفس. باشد مي مظهر ،عقلي
 در مراحل ، بلكه نفس با حركت جوهري خود،حركت اشتدادي در صور علمي راه ندارد

 نسبت به برخي از صور، ،كند و در مراحل رشد خود  با صور مختلف اتحاد پيدا مي،گوناگون
: ، ص1: ، ج9(گردد   مظهر مي،ندا همان صور عقالني كه ،مصدر و نسبت به بعضي ديگر

 ،اي غبار آلود و از دور  چون حقايق مجرد عقلي را نه به گونه،البته در مراحل برتر). 277
 به علم شهودي و حضوري ادراك نمايد، مظهريت او ،بلكه به صورتي زالل و از نزديك

گيرند، رخت   در اين مرتبه شكل مي مفاهيم و قضايايي كه،نسبت به آن حقايق و در نتيجه
 كه از خصوصيات علم حصولي است، به علم حضوري، ،بر بسته و به جاي تصور و تصديق

شأن صور ). 283 :همان، ص(نمايد  متن خارج نظاره مي عقلي را در ي هحقيقت گسترد
ه از  در صورتي ك،ها عقلي اين است كه قيام صدوري به نفس ندارند و نفس براي دريافت آن

 مبادي ي هشود كه از ناحي اي برخوردار مي  اشراقيهي  از اضافه،انواع اصلي و حقيقي باشند
  ).288: ، صهمان(شود  ها افاضه مي نوري و مجرد عقلي آن
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  شناسي معرفت و وجودشناسي ارتباط .5
 آن وجودي اتصال و ارتباط ذهن، براي ها واقعيت و اشيا تصورات پيدايش اصلي شرط

 برداري عكس و گيري صورت كارش مدرِكه ي هقو. است مدرِكه ي هقو واقعيت با ها يتواقع
 وي وجودي اتصال و است نفساني قواي از اي شعبه بلكه ،ندارد مستقل وجود خود از و است

 شرط بنابراين. كند پيدا وجودي اتصال ،واقعيت آن با نفس كه است زماني ها واقعيت با
 را ها آن و است نفس با ها واقعيت آن وجودي اتصال ذهن، براي ااشي تصورات پيدايش اصلي

 از بعد .شود مي آغاز جا اين از ذهن فعاليت). 329: ص ،18 (كند مي دريافت حضوري علم با
 حضوري علم) مدرِكه ي هقو (قوه آن كرد، ادراك را واقعيت آن ،حضوري علم با نفس كه آن
 و مبنا نظريه، اين مطابق. كند مي بايگاني افظهح در و كند مي تبديل حصولي علم به را

 وجودي اتحاد حضوري علم مناط و مالك و است حضوري علم حصولي علوم تمام مأخذ
 ،است تا دو معلوم واقعيت با علم واقعيت كه علمي عني يحصولي علم. است مدرك با مدرِك
 در كه است ما وجود از لمستق ذاتي جا اين در معلوم. زمين و درخت آسمان، به ما علم مثل
 شيء و است علم واقعيت عين معلوم واقعيت كه است آن حضوري علم. است موجود خارج
 ،تكون ابتداي در نفس. يابد مي را معلوم واقعيت ذهني، تصوير وساطت بدون كننده ادراك
 تشكيل ذهن و شود مي فراهم برايش ذهني صورت ،تدريج به بلكه ،ندارد علمي هيچ
 مفاهيم و شوند مي دريافت واسطه بدون خارج، وجودي حقايق از حقيقي ماهيات .شود مي

 ،5 (گيرند مي قرار ذهن رس دست در اند شده شناخته ذهن در كه ماهياتي طريق از اعتباري
 به نسبت كه نيست اي آينه نظير معرفت، در ذهن كه شود مي اين نتيجه ).501: ص ،1: ج

 علمي مسايل و مفاهيم پرداخت در را فعاليتي ،دهبو محض منفعل ،خارجي موجودات
 در نخست دريافت آن شد، منتقل ذهن به خارج از حقايقي كه آن از بعد بلكه ؛باشد نداشته
 ،رايج حكمت مبناي بر ذهن و گيرد مي قرار ذهن بعدي هاي فعاليت براي خام ي هماد حكم

 از پس نفس متعاليه، حكمت مبناي بر و رسد، مي كلي مفاهيم به ،ها آن تجريد و تقشير با
 بعدي، مراتب در و كرده پيدا را عقلي حقايق با اتصال استعداد محسوس، صور با ارتباط
 از پس ذهن. نمايد مي پيدا دارند، آن به صدوري قيام كهرا،  عقلي مجرد صور ايجاد توان
 بر را تصديقات يناول رسيد، تصديق مرز به و آورد دسته ب را ثانوي و اولي معقوالت كه آن

 انسان كه نخستيني ي هقضي و كند مي ادراك ،خارج به مجدد نياز بدون تصورات، همان مدار
: ص ،1: ج ،7( است نقيضين اجتماع ي هاستحال نمايد مي ادراك ها تصديق ي هسلسل در را آن

237.(  
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  معقول و عاقل اتحاد نفي. 1. 5

 با ،معقول دريافت وقت در ناطقه نفس كه گويند مي معقول و عاقل اتحاد به قائلين 
 نفس كه است آن فعال عقل با ناطقه نفس شدن يكي بر دليل و شود مي يكي فعال عقل
 ،6: ج ،9 (است متحد فعال عقل با هم مستفاد عقل و است يكي مستفاد عقل با ناطقه
 و ستا كرده اشاره عقيده اين نادرستيِ به سينا ابن). 411: ، ص15 و 168–167: صص
 بايد آنان يا: آيد مي الزم محال دو از يكي فعال، عقل با ناطقه نفس اتحاد بر بنا: گويد مي

 را معقوالت از يكي نفس كه هنگامي شوند قائل بايد يا و بپذيرند را فعال عقل پذيري تقسيم
 عبارت به .يابد درمي را معقوالت ي ههم ،)فعال عقل با شدن كي يي هواسط به (دريافت

 ي هعقيد به چون شود، متحد فعال عقل با ،معقوليك  دريافت با نفس كه اين بر بنا ،گردي
 نفس و نيست، آن از بيرون معلومي هيچ و است موجود فعال عقل در علوم تمام فالسفه،

 ها دانستني آن  ي ههم نفس بايد يا بنابراين .شود مي فعال عقل عين ،معقول دريافت با هم
 و است پذير تجزيه فعال عقل كه شوند معتقد بايد جماعت اين كه آن اي و كند، ادراك را

 خبر بي آن ديگر وجز از وشده  متحد فعال عقل از جزيي با ،معقوليك  دريافت با نفس
 قسم دو از هريك ،پيداست كه چنان .كند نمي دريافت را معقوالت تمام ،جهت اين به و است
 هيچ به و است ناپذير تقسيم و ماده از مجرد فعال قلع اوالً چه است؛ ناممكن و محال الزم،
 آگاهي معقوالت تمام به تواند نمي ،معقول يك دريافت با نفس ثانياً ؛نيست پذير قسمت ،وجه
 اتحاد چنين هم و معقول و عاقل اتحاديعني  -پيشين اشكال اين، بر عالوه. كند پيدا

 عاقل اتحاد پذيرفتن با ناچارند جماعت اين و است باقي خود حال به ـ ديگر يك با معقوالت
 از هريك چه شوند، معتقد هم عقال بودن يكي به معقوالت، بودن يكي و معقول و

: ص ،2 (شد خواهند متحد نيز هم با ،فعال عقل با شدن كيي ي هواسط به كنندگان دريافت
383.(   

  صدرالمتألهين پاسخ. 2. 5
 نفس اوالً«: گويد مي و داده ترتيب مقدمه سه مطلب، اين به پاسخ براي صدرالمتألهين

- 167: صص ،6: ج ،8 ؛ 99-98: صص ،2: ج ،10 (است متحد وجود در عقليه صورت با
 حقايق جميع جامع خود، بساطت و وحدت با الحقيقه بسيط موجود هر و عقل ثانياً ؛)168
 وحدت قلع وحدت ثالثاً ؛)189: ص ،12( است حقه و كماليه معارف همگي واجد و اشيا

 وجود يك در ديگري واحد با كه نيست اجسام عوارض و اجسام وحدت مانند و عددي
 هر با كه وحدات، اقسام ماوراء است، عيس وحدت و حقه وحدت عقل وحدت بلكه ،نگنجد
 تعقل و ادراك نفس چون و). 205: ص ،2: ج ،9 (»بود خواهد متحد ،خود جنس از واحدي

 و عقالني موجودي و عقلي عالمي ،وسيله بدين گشته، متحد تصور آن با نمود، صورتي هر
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 در ،ندا مختلف مفهوم در كه آن با ،عقليه صور چون و) 317 :ص ،16 (گردد مي بالفعل عقل
 :ص ،4: ج ،9 (است نفس در ها آن وجود عين فعال عقل در ها آن وجود و دارند اتحاد وجود
 اتحاد چون و بود خواهد متحد  استفعال عقل با متحد كه اي عقليه صور با نفس ،)121
 هر از اتحاد مستلزم ،نموده تعقل كه است صورتي همان جهت از فقط فعال عقل با نفس
 صور وجود چون و. نيست فعال عقل در موجود علميه صور جميع به او ي هاحاط و جهت
 در مفهوم و معني نظر از عقليه صور تعدد ،است وحداني جمعي وجود فعال عقل در عقليه
 بنابراين). 92: ص ،2: ج ،20 (بود نخواهد عقل ذات ي تجزيه و تبعيض مستلزم فعال، عقل

 اين به انساني وجود در جوهري فعليات تحصل و نفس در عقلي و خيالي صور حصول
 براي مستعد، ي هماد در بايد تحركي لزوماً جوهري، حركت بر بنا: كه شود  مي مطرح صورت

 اعلي درجات به اسفل مقام از نفس تا شود حاصل انساني و حيواني اتي،نب درجات به نيل
 و ماده فقط وجود، ي همرحل اول در كه نفس،مراتب  بين مغايرت جهات و شود واصل عليين

 عروج معناي به اين و شود برداشته تعقالت، و تخيالت مراتب به نسبت ، استصرف هيوالي
 تعبير اطالق به را آن عرفا و شود مي حاصل فسن صعودي مسير در كه است انسان معنوي
 عين ،به حسب وجود ،است كرده تعقل كه را چيزي نفس كه شد روشن پس. اند نموده
 هم كه ندا موافق معني اين در فعال عقل و ناطقه نفس پس گردد، مي آن ي هعقلي صورت
 صور ينع فعال عقل هم و است خود ي همعقول صورت عين ،وجود حسب به ناطقه نفس
 به نقص از نفوس خرجم و است معقوالت ي هخزان فعال عقل پس است؛ اشيا ي همعقول
 نوري اشتداد و استكمال ،وي تدبير و تصرف تحت در معدات حصول با نفوس كه ،كمال
 خاص ارتباطي فعال عقل با قابليت، و استعداد و معدات حصول مقدار و حد در و يابند مي
 الذي البسيط العقل ان«: شود ميتعبير  فعال عقل در نفس اتحاد به ط،ارتبا اين از. يابد مي
  ).318: ص ،6 (»التفصيليه للمعقوالت خالق النفس من شامخ مقام هو
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  صدرالمتألهين

 و حكمت عالما بين خارجي، افراد بر منطبق مفاهيم و معاني كليات، وجود ي هنحو در
 جهتي از كه حقيقتي و معنا كه است مسلم اين. است اختالف ،معرفت وادي شاخصان

 وجودي به جهتي از و) كند مي صدق كثيرين بر و (است اطالق و حيطه سعه، داراي
 صدر. باشد ماده قيود و مكان زمان، در موجود حقايق از برتر بايد است متشخص شخصي
 اصل اعتبار به كه داند مي وجودي نحو يك را معقول عانيم و كلي حقايق احكم اعاظم
 در ظهور اعتبار به و مثال و ماده عالم در موجود انواع حقيقي و كلي فرد ادراكي، وجود
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 نزولي قوس در كه است النوع رب و كلي عقل رشح ،انساني نفوس در حصول و عاقله ي هقو
 اين از نفس معنوي سفر و جوهري حركت به كلي ادراك ينبنابرا. است قائم عاقله نفس به

 صورت انتزاع و خارجي افراد شهود و) 291: ص ،1: ج ،9 (شود مي حاصل ديگر عالم به عالم
 ي هكنندمهيا و مقدمه عداد،ا ي هرتب و شأن تجسم، و تقدر از صورت اين تجريد و خيالي
 مقام در نفس بنابراين). 347-346: صص ،13 (دارند  راعقل عالم به عروج جهت نفس
 دريافت و شهود ي همرتب به سپس و شود مي خاص بصيرت و قوت داراي كليات، ادراك
 ،علمي صور قيام صدرالمتألهين). 287 :ص ،1: ج ،9( گردد مي نايل معنوي حقايق و معارف

 و ناطقه نفس به ،خيالي شبحي صور و جزيي مفاهيم معاني، معقوالت، كلي، صور از اعم
 بلكه ،داند نمي جسماني نوعي صور و مادي مواضع در صور حلول نحو بهرا  ادراكي مواضع
 ديگر، عبارت به). 265: ص ،1: ج ،8 (است صدوري قيام نفوس، به صور قيام است معتقد
 و است تر شبيه قابل از فاعل به ادراك، اوايل در متخيالت، و معقوالت ادراك مقام در نفس
 خود، معقوالت و ادراكات به نسبت آن، احكام و مواد از مفارقت و جوهري تكامل از بعد

 فعال عقل و معقوالت با صعودي قوس در و استكمال غايت سوي به و است الوجود تام فاعل
 مقام و نفس خيال مقام در ذهن خالقيت و صعود اتحاد، اين). 42: ص ،11. (است متحد

 بنابراين. نيست تفاوتي و الفاخت منزلت، و مرتبه دو اين بين و دارد تحقق روح عقالني
 مقداريِ اشباح و خيالي صور و شود مي برزخي عالم به متصل برزخي، تجرد اعتبار به نفس
 مكاشفات، سرّ. گردد بازمي خود عالم به سپس كرده، شهود را استعدادات و مواد از مفارق
 نفس ي هتبمر اين به مرگ از بعد تنشĤ و جسماني معاد احوال از برخي جسماني، معراج

 را ها آن و دهد مي تنزل را كلي حقايق و معاني گاهي ناطقه نفس). 85: ص ،4 (داردارتباط 
 مشاهده ،تفصيل نحو به ،خيال لوح در را آن و نمايد مي متصور خيالي و جزيي وجود به
 عالم از صور اين دادن سير از بعد كرده، انتزاع خارج از را اي كثيره صور گاهي و نمايد مي

 به را جزيي صور اين عقالني، عالم به مربوط وجودي مراحل كردن طي و مشترك حس
 حد از مفارق و تجرد فوق وجودي ي هنحو يك و كند مي وارد كلي مجردات و عقل عالم

 پديد نزولي سير يك در را حقايق آن خويش، عقالني مقام در ،داده ها آن به ماهوي
 ي مرتبه در و داده تنزل وجودي صرافت از را عقالني حقيقت سنف كه معنا اين به آورد؛ مي
). 323: ص ،13 (سازد مي ظاهر و متجلي خيال، مقام در ،جزيي صورت به تفصيلي، عقل

 از برزخ عالم به نفس اتصال از است عبارت برزخي درجات و خيالي مراتب به نيل بنابراين
 تحول اين ي هنتيج  كه،نفس در خيالي صور حصول و جوهري تحول و ذاتي حركت راه

 بصر فاقد باشد، باقي استعداد و قوه ي همرتب همان در نفس اگر كه آن چه است؛ جوهري
 نايل صور اين حقيقت به هرگز شهود فاقد ذات و بود خواهد صورت اين شهود جهت معنوي
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 است ساري و جاري نفس، تعقالت و عقل در تر، كامل و تر تمام نحوي به حكم اين. شود نمي

 دليل، همين به و كنند مي نفس ذاتي عقول از حكايت خيالي و عقلي صور حصول بنابراين و
 ؛دارد وجود خيالي و عقلي صور به نفس تجلي از حاصل صور و نفس بين اتحادي نحو يك
 خواهد ضعيف ،صور در آن تجلي ،ندارد وجودي قوت چندان ادراك، اوايل در نفس چون
 با ـ صعودي سير در اتحاد نحو به ـ نفس تجلي يا ظهور از است عبارت تعقل بنابراين ،بود
 .)65: ص ،2: ج ،10 ؛331-330:ص ،13(  اشراقيه استي ه كه همان اضاف،كلي عقلي صور
 داراي كه اشيايي براي شود، مي اقامه علمي وجود راه از كه اي ادله با ،متعاليه حكمت در

 عقل و مثال عالم از اعم ديگر عالم آن و شود مي اثبات نيز ديگري عالم هستند، مادي صور
 كلي معاني ،عقل عالم در و هستند ماده فاقد و مقدار اندازه، داراي صور ،مثال عالم در. است
 است اجسام و مواد عين ظهور، اوايل در نفس بنابراين). 85: ص ،4( باشند مي مقدار از منزه

 محض معاني و معقوالت صور براي از ماده و رسيده نفسيت مقام به تحوالت، از بعد و
 جوهر با و شده داخل او وجودي ي هحيط در شود مي  وارد نفس بر كه صورتي هر و گرديده
 فعال عقل. شود مي ها آن عين ،عقلي ادراكات و معاني تعقل مقام در و گردد مي متحد عاقل

 خارجي وداتوج تمام و است معقوالت جميع عين ذات، صرافت و وجود تماميت دليل به
 عقول وحدت). 186: ص ،11( است موجود فعال عقل در ،جمعي بسيط واحد وجود به

 وحدت بلكه ؛)80: ص ،2: ج ،9 (زمان و الوان اجسام، وحدت نظير ،نيست عدديه وحدت
 در موجود معاني ي ههم مجردي عقل هر). 85: ص همان، (است انبساطي و اطالقي عقول
 در جمعي وجود به خارجي متفرق معاني ي ههم. دارد بر در اعال و اتم نحو به را ماده عالم
 علت هر و اند شده نازل مجرد عقل از خارجي حقايق و معاني ي ههم چون موجودند، عقل

 مبدأ نباشد، معلول وجودي كماالت جميع واجد ،اتم و اعلي نحو به تا معلول وجود فياض
 با باشد خود مادون فعليات و نشئات ميعج جامع بايد فياض علت. شد نخواهد معلول وجود
 در سريان و احاطه از كه گويند اطالقي وحدت به واحد وجود را وجودي چنين. زائد امري
   ).91: ص ،2: ج ،10 (ندارد ابا مادون

 عاقل نفس در صور اين حصول ي هنحو نيز و كلي صور ادراك ي هنحو در صدرالمتألهين
  در حركت جوهريات،جزييپس از ادراك دارد كه نفس   ميگونه اظهار اين كليات، مدرك و

با عقل فعال يا ارباب انواع متحد گشته و   به عالم عقل منتقل شده و،خويشو سفر معنوي 
نفس بعد از  .كند مي مثل نوري و عقول مجرد را پيدا ي هتوان مشاهد ،در اثر اين اتحاد

در  عقل تفصيلي، ي هتر و در مرتب اي پايين ها را در مرتبه  معاني و حقايق كلي، آني همشاهد
 در ، نفس پس از تحول جوهري، در مقام تعقل كلياتبنابراين .مقام خيال متصور مي سازد

  .   اشراقيه استي هيابد و اين همان اضاف سير صعودي خويش، تجلي يا ظهور مي
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  گيري نتيجه و مرور .7
 )شناسي معرفت با وجودشناسي طارتبا و وجودشناسي( مطالب اين طي در چه آن از
  :رسيد زير نتايج به توان مي ،شد گفته
 قبل از را تعدد و شود نمي عارضش ماهيت اوصاف كه است بسيط حقيقتي وجود. 1
. گيرد مي بر در را اعراض و جواهر تمامي آن ي هسع ي هاحاط و دارد خويش ذات

 ي ههم قوام و دارد احاطه امور ي ههم بر ،خود ذات به وجود كه است قائل صدرالمتألهين
 محقٌَّّّق چيز هيچ خارج، در نه و ذهن در نه ،نباشد وجود تا و اوست ذات به وابسته اشيا

  .شد نخواهد
 مأخوذ ذاتش در تجرد كه داند مي وجود ي هنحو يك مطلقاً را علم صدرالمتألهين. 2
 مدركات و معلومات به نفس ادراك و او علم .معراست جسمانيه ي هماد در حلول از و است

 اشراق و تجلي عيناً ادراك و كه علم است معتقد داند و مي او خالقيت مقام و نفس اشراق را
 اين در االهي اعالي مثال و عظمي آيت نفس زيرا است؛ ممكنات بر حق جانب از وجود نور

 از فائض و مطلق وجود كه ،اشراقيه ي هاضاف و منبسط فيض كه طور همان يعني است؛ عالم
 حقيقت در و زدايد مي عالم از را نيستي و عدم ظلمت كه است نوري است، حق طرف
 و علم نور از اشيا، تصور و ادراك طور همين عرض، نه و است جوهر نه ،خويش ي همرسل
 ي هافاض و ايجاد عين ،حقيقت در اشراق، اين و است اشياء ي همدرك صور بر نفس تجلي
 نور به و بخشد مي وجود تجلي، و اشراق يك به ،صور آن به كه است نفس ي هناحي از صور
 وجود كه طوري همان بنابراين برد؛ مي بيرون عدم و جهل ظلمت از را ها آن ،ادراك و علم

 ظهور از است عبارت علم طور همين اعيان، در ها آن ثبوت و ماهيات ظهور از است عبارت
  .اوست از نوعي و وجود جنس از علم حقيقت پس اذهان؛ در ها آن ثبوت و مدركات

 وجود مراتب ،متعاليه حكمت در. است مربوط عقول وظايف به مستقيماً تجلي عمل 3
 معنوي سلوك و سير در هم و وجودي مراتب در هم عقول. است متصل عقول عالم به كامالً

 دهمانن تعقل عمل و فيض. كنند مي ايفا را مهمي بسيار نقش معرفت، به وصول در و
 كه است حقيقت باالي درجات در تعقل و مشاهده طريق از تنها كه جهت آن از ند،ديگر يك

  . آيند مي وجود به تر پايين درجات
 ،)افالطوني (مثل. است قائل پيوندي افالطوني مثل و مجرد انوار ميان صدرالمتألهين. 4
 را مثل يسيالر شيخ. كنند مي تدبير را ماده عالم افراد كه هستند مجردي و كامل حقايق
 ايجاد از قبل خداوند تفصيلي علم به را تعبير نحوه اين و كرده توجيه ذهني هاي تمثال
 نظريه اين ،هياال ذات در مرتسمه صور ضرورت نفي با صدرالمتألهين اما. است داده ارجاع

 و اتجزيي ي همشاهد ي هواسط بهنفس  كه داند مي حقايقي را مثل او. است كرده ابطال را
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 و وحدت نحو به را ها آن ،شده حقايق آن به متصل و منتقل ،ذاتي تحول به اعداد، تحصيل
  . نمايد مي مشاهده ،صرافت
 نگاه با هم و ختيوجودشنا نگاه با هم و نموده اثبات را مثال عالم سهروردي .5

 و لخيا تجرد اثبات با صدرالمتألهين ،ايشان از پس. است نگريسته آن به يختشنا معرفت
 تĤنش و جسماني معاد احوال از برخي و جسماني معراج و مكاشفات سرّ آن، به قائم صور
 به كه (منفصل مثال عالم -1: كرد تقسيم قسم دو به را مثال او. كرد اثبات را مرگ از بعد
 اين بهكه  ،خياليا  (متصل مثال عالم -2  و)گويند مي نيز ظلمانيه مثل يا معلقه مثل آن

و كند  مي ايجاد جسماني عالم و روحاني عالم بين هايي پل كه است نفس خاص تقدر ،معنا
 طرف از كند و مي ذخيرهخود  در اند شده ادراك حواس با كه را جسماني امور ،طرف يك از

  ).كند مي تجسيم ،صورت و شكل با است دريافته روح با كه را روحاني امور ،ديگر
به آن  معتقد و شود مي ديده فالسفه از أقدمين كلمات در كه مهمي مسايل از كيي. 6

 انكار شديداً را آن اسالمي حكماي كه است فعال عقل با نفس اتحاد ي همسأل اند ودهب
 صدرالمتألهين و است كرده نفي را معقول و عاقل اتحاد ،اشارات در يسيالر شيخ. اند كرده

دو  ي هخالص. ها پاسخ داده است نو به آ بيان يسيالر شيخ از نقل به را اشكاالت اين تمامي
 عقل با اگر نفس كند اين است كه وارد مي فعال عقل با نفس اتحاد بر ي كه ابن سينااشكال
 يك تصور مقام در انسان كه آيد مي الزم ،فعال عقل بساطت فرض با ،شود متحد فعال

 فعال عقل يدبا كه آن يا نمايد، پيدااحاطه  ،عقل در موجود معاني تمام به كلي، معناي
 عقل از جزيي با و گردد فعال عقل از جزيي انساني هر ادراك متعلَّق كه باشد اجزا صاحب
 عين ظهور، اوايل در نفس كه دارد اذعان مطلب اين به صدرالمتألهين. شود متحد فعال
 و معقوالت صور براي از ماده و رسيده نفسيت مقام به ،تحوالت از بعد و است اجسام و مواد
 و شده وجودش ي هحيط در داخل ،شود نفس بر وارد كه صورتي هر و گرديده محضه نيمعا
 به تجرد حصول ي هواسط به ماده عالم از نفس و گردد مي متحد نفس با خارجي وجود در

 ها آن عين صور، و معاني تعقل مقام در نفس بنابراين. نمايد مي صعود عقل و برزخ عالم
  . شود مي
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