حقيقت علم و رابطه ذهن و عين
با تأكيد بر مصنفات افضلالدين كاشاني و
رساله معرفتالنفس محمدحسن الهي
عليرضا

كرماني

چكيده

١٥٥

علم ظهور و پيدايي است در موطن نفس و حضور مدرَك است نزد مدرِك .انسان صرفاً به هر آنچه در
قرار نميگيرد .در اين تفسير كه مبتني است بر مساوقت علم و وجود ،علم منحصر است در علم

حضوري و صورتهاي علمي ،بعينه صورت نفس عالِماند و با او وحدتي دارند از سنخ وحدت معلول

با علت .با اين وصف ،اين صورتها انشاي نفس انساناند و لذا عالَمي كه آدمي ظرف وجود اوست،

در همه وسعت و جزئيات و كلياتش به انشاي نفس موجود است .افضلالدين كاشاني و محمدحسن
الهي طباطبايي با چنين تفسيري از حقيقت علم و بيان رابطه آن با عين ،علاوه بر ارائه پاسخهايي به

پرسشهاي معرفتشناختي ،راه را براي تبييني از معجزات و خوارق عادات هم باز نمودهاند.

واژگان كليدي :علم ،معرفت ،علم حضوري ،افضلالدين كاشاني ،محمدحسن الهي طباطبايي.

 دانشيار گروه عرفان مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني.
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حقيقت علم و رابطه ذهن و عين با تأكيد بر مصنفات افضلالدين كاشاني و رساله...

اوست ،حقيقتاً علم دارد و امري بيروني بدان جهت كه از موطن نفس غايب است ،بالذات متعلق علم

مقدمه
در بحث علم ميتوان دو ديدگاه كلان را از يكديگر تفكيك كرد .ديدگاهي كه اگرچه
نفس را مجرد ميداند ،چه بسا به لوازم تجرد توجه كافي ندارد و گويا نفس را در
مكاني مادي نشانده ،موطن آن را بدن ميداند و آن را در عرض امور محسوس قرار

١٥٦

ميدهد و ديدگاهي كه با اصرار بر لوازم تجرد نفس ،محسوسات را در موطن نفس معنا

ي محسوس قرار ميدهد.
ميكند و نفس مجرد را در طول امور ماد ِ

صاحبان ديدگاه اول اگر بتوانند از اشكالات برآمده از دوگانگي ذهن و عين به

سلامت عبور كنند و به دام سفسطه و شك گرفتار نشوند ،علم و شناخت را به انعكاس
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خارج در ذهن يا »صورت حاصل از شيء خارجي در نفس« معنا كرده و بر آناند كه
صور حاصل در ذهن ،تنها در صورتي علم در معناي معرفتشناختي آن خواهند بود كه

مطابق با شيء خارجي باشد؛ لذا شناخت در مفهوم حقيقي آن به صورت مطابق با واقع

اطلاق ميشود و صورتي كه مطابق با واقع نباشد ،علم نخواهد بود )ر.ك :فياضي،١٣٨٦ ،

.(٦٣-٥٣

اما پرسش مهم آن است كه آن واقعي كه شرط صدق ،مطابقت با آن است ،چگونه

قابل دسترسي است؟ آيا ميتوان از سرزمين علم بيرون رفت و حقيقت و امر واقع را در

خارج موطن نفس يافت و اگر ما همواره از طريق علم ،با واقع مواجهايم ،مطابقت با
واقع چه معناي محصلي ميتواند داشته باشد؟ آيا اينگونه نيست كه اگر بتوان مطابقتي

تصوير كرد ،مطابقت ميان مرتبهاي از علم با مرتبهاي ديگر از علم خواهد بود؟

به نظر ميرسد تغيير نگاه مبتني بر كثرت به نگاهي وحدتمحور در هستيشناسي

و توجه به حقيقت نفس در مباحث انسانشناختي ،موجب تصويري از رابطه نفس با

واقع ميشود كه پاسخهايي مبتني بر تحليلي خاص از اصالت علم را ممكن ميسازد.
سعي ما در اين مقاله آن است كه در بخش اول با روشي تحليلي به بررسي حقيقت علم
و چالشهاي موجود در تفسير متعارف از علم بپردازيم تا مقدمه ورودي باشد به بخش

دوم كه در آن با روشي تحليلي -توصيفي به بررسي انديشه افضلالدين كاشاني در

مجموعه مصنفات و مرحوم محمدحسن الهي طباطبايي در رساله معرفت النفس در
خصوص حقيقت علم با تكيه بر مباحث نفسشناسي خواهيم پرداخت.

افضلالدين محمد َمرَقي كاشاني معروف به باباافضل كاشاني )متوفاي ٦٦٧ق(

متفكر و شاعر ايراني اهل كاشان است .وي در تمام مدت عمر خود در كاشان ساكن
بود و اوقات خود را به تدريس و تأليف و تحقيق گذراند .علاوه بر رباعيات كه به

كوشش سعيد نفيسي گرد آمده و ديوان اشعار وي كه مصطفي فيضي آن را به چاپ

١٥٧

رسانده است ،آثار منثور وي در مجموعهاي با نام مصنفات افضلالدين مرقي كاشاني
به تصحيح مجتبي مينوي و يحيي مهدوي منتشر شده است .از جمله اين آثار ميتوان از

جاوداننامه نام برد.

سيدمحمدحسن الهي طباطبايي نيز از عرفاي معاصر شيعه و برادر علامه

سيدمحمدحسين طباطبايي صاحب تفسير الميزان است كه در سال  ١٢٨٦شمسي
متولد شد و به سال  ١٣٤٧درگذشت .سيدابوالحسن اصفهاني ،محمدحسين نائيني،

سيدحسين بادكوبهاي ،سيدعلي قاضي طباطبايي و مرتضي طالقاني از استادان

ايشان بودهاند .علامه حسن حسنزاده آملي نيز از جمله شاگردان ايشان به شمار ميرود.

الف( حقيقت علم
علم در كلمات فيلسوفان كاربردهاي پرشماري دارد؛ از جمله گاه آن را به حضور يا
حصول صورت شيء نزد عالم تعريف كردهاند )طوسي ،١٣٨٣ ،ص (٨١و گاه آن را

عبارت از وجود براي شيء مجرد از ماده )صدرالمتألهين ،١٩٨١ ،ج ،٣صص ٢٩٢و  ٣٥٤و

 ،١٣٦٣ص (٢٦٣يا وجود مجرد عند مجرد )طباطبايي ،١٤١٥ ،ص (٢٤٠دانستهاند .وجود و

حصول در اين تعاريف عبارت ديگري است از پيدايي؛ چنانكه علم به پيدايي هم
تعريف شده است )كاشاني ،١٣٦٦ ،ص .(١٩٧بر اين اساس علم همان وجود يا حصول

است و وجدان عين وجود )صدرالمتألهين ،١٩٨١ ،ج ،١ص .(٢٩٠پيدايي آنجا رخ ميدهد

كه وجودي باشد و آنجا حكم به وجود معنا دارد كه پيدايي باشد .با اين وصف علم،

حقيقت علم و رابطه ذهن و عين با تأكيد بر مصنفات افضلالدين كاشاني و رساله...

عرضنامه ،مدارجالكمال ،ساز و پيرايه شاهان پرمايه ،رساله تفاحه ،ينبوع الحياة و

همان صورت يا وجود شيء ميباشد؛ لذا امري متشخص است و ميتوان آن را همواره
از سنخ تصور و شهود جزئي دانست )ر.ك :صدرالمتألهين ،١٣٧١ ،ص.(٣١١

در اين تصوير حقيقت علم )علم بما هو علم( منوط به مطابقت با امري نيست؛

خواه حكم به مطابقت باشد يا نباشد ،ما با صورت و ظهوري مواجهايم كه علم ناميده
ميشود .براي علمبودن علم نيازمند امر ديگري غير از همان صورت و ظهور نيستيم؛

١٥٨

ت حق تعالي را علم ميدانيم و به دنبال امري غير از امر
چنانكه عل ِم پيش از خلق ِ
ظاهرشده براي ذات نميباشيم .بر اين اساس آنگاه كه صورتي كه مثلاً آن را صورت

سيب ميناميم ،نزد نفس حاضر باشد ،علم حاصل شده است .در اين مورد انسان در
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مرتبه حس يا خيال و عقل خود با صورتي مواجه شده است كه همچون آينه

حكايتگري آن ،ذاتي است .ذاتيبودن حكايتگري در آينه بدان معناست كه داراي
ت مرآتي ،صورت ديگري
ي ظهور صور است ،بيتوجه به آنكه غير از اين صور ِ
ويژگ ِ
هم موجود باشد يا نباشد؛ چنانكه مومي متشكل به صورتي خاص ،آن صورت را

حكايت ميكند و بودن يا نبودن صورت ديگر در حكايتگري اين صورت از موم
دخالتي ندارد.

از اين ديدگاه ،حقيقت علم همان يافت و وجدان است .علم عين معلوم است و

معلوم ،صورت و ظهوري از وجود در موطن نفس عالم و عين عالم و نفس عالم آينه و

مجلاي ظهور آن صورت است .در اين نگاه گزاره ذهني يا لفظي از ناحيه صاحب علم،

ت معلومه است در خيال يا حس و از ناحيه غير به اعتبار آنكه
ت صور ِ
تحليل ياف ِ
صورتي مسموع يا مبصر است ،عل ِم عالم است و به اعتباري ديگر خبر است و توجه
عالم را به حقيقتي كه محتواي گزاره است ،جلب ميكند تا با عنايت به آن و با وجود
شرايط ،صاحب علم شود؛ براي مثال گزاره »زيد ايستاده است« براي كسي كه به »زيد

ايستاده« علم دارد و صورت زيد ايستاده را يافت كرده است ،بهنوعي تحليل يافت
اوست و براي كسي كه اين گزاره را ميشنود ،علمي سمعي است كه همچون نشانهاي
عمل ميكند و توجه شخص را به طلب وجدان »زيد ايستاده« و تصديق يا عدم تصديق

آن ،هدايت ميكند.
اين گزاره كه صورت معلومه سمعي آن نزد عالِم حاضر است و عالِم آن را نشانه و

خبري از حقيقتي محسوس مييابد ،آنگاه كه با حقيقت محسوس مطابقت كند،
تصديقش ميناميم و علمي جديد با آن ،حاصل ميشود متفاوت از علوم پيشين .بر اين

اساس قضيه در معناي عام ،خبري است براي مثال از مرتبه حس كه شنونده ،علم به آن
خبر حاصل ميكند .در مرحله بعد با عطف توجه به مرتبه حس و يافت حسي خود كه
س عالم حاصل ميشود ،علم
خود علم دومي است و همچون همه علوم در موطن نف ِ

١٥٩

ت علم حاصل از خبر با علم حاصل از
سومي شكل ميگيرد كه همان علم به مطابق ِ

اينكه عدم مطابقت نيز خو ْد نوعي علم است.
بنابراين انسان در علوم به اصطلاح تصوري و تصديقي هيچگاه از موطن علم بيرون
نيست و هرچه را در حيطه علمش موجود است ،به وجود حسي ،خيالي يا عقلي
موجود ميداند و بدان حكم ميكند .با اين وصف تصديق ،علمي تصوري است به

مطابقت مرتبهاي از علم با مرتبهاي ديگر؛ چنانكه عدم تصديق درواقع ،نيافتن چنين
مطابقتي است .آنگاه كه ما به آينه مينگريم و صورتي در آن ميبينيم ،يافت اين
ت مرآتي ،خود ،علم است و اگر آن سو بنگريم و زيد را ببينيم ،اين نيز علمي
صور ِ

است حسي و آنگاه كه تطابق بين آن صورت مرآتي و زيدِ محسوس را بيابيم ،يافت

ق ميان دو علم هم خود از سنخ علم است.
اين تطاب ِ

بنابراين ،اينگونه نيست كه علم ،صورت يا تصويري باشد در نفس كه مطابق باشد
با امري در خارج نفس؛ چراكه اولين پرسش در خصوص اين تعبير آن است كه اين
خارج نفس را چگونه يافتهايم كه حكم به مطابقت صورت با آن دادهايم؟ آيا غير از اين
ج مفروض تا زماني كه يافت نشود و در موطن نفس حضور نيابد،
است كه اين خار ِ
طرف براي حكم مطابقت قرار نميگيرد؛ همچنين اين سؤال هست كه اگر اين خارج

مفروض ،حقيقتاً خارج نفس است ،چگونه به مطابقت آن با تصوير ذهني حكم دادهايم

حقيقت علم و رابطه ذهن و عين با تأكيد بر مصنفات افضلالدين كاشاني و رساله...

حس است .با اين وصف مطابقت هم درواقع مطابقت ميان دو مرتبه علم است ،چه

و به تعبيري چگونه مطابقت آن را يافتهايم؟ ادعاي يافت اين تطابق به وجدان ،ادعايي
بيوجه مينمايد؛ چراكه آنگاه كه يك سوي اين مطابقت ،عليالفرض خارج از نفس

است ،چگونه ميتوان تطابق را در موطن نفس وجدان كرد؟ ادعاي يافت آن به برهان،
)ر.ك :مصباح يزدي ،١٤٠٥ ،ص (٣٥١باز اين پرسش را به دنبال دارد كه مطابقت اين
برهان با واقع را چگونه يافتهايم؟

١٦٠

با اين وصف علم ،حضور صورت ،ماهيت ،حقيقت يا ظهور شيء است در موطن

نفس .انسان گاه خود را همان بدن پنداشته و خارج از بدن را خارج از خود تلقي
ميكند و اشياي در عرض بدن را اموري خارجي ميپندارد؛ اما اگر نفس وجود است و
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مجرد ،در حيطه ماده و بدن محصور نيست ،بلكه اكنون كه بدن من در اتاق كارم در

كنار كتاب و ميز قرار دارد ،همه اين امور و از جمله بدن در موطن نفس من هستند و
در مرتبه حسي نفس خود آنها را مييابم.

ب( مراتب و اقسام علم
همانگونه كه اشاره شد ،علم داراي مراتبي است .مراتب علم منطبق است بر مراتب

وجودي نفس .اگر به مراتب سهگانه حس ،خيال و عقل نظر كنيم ،علم نيز داراي سه

مرتبه حسي ،خيالي و عقلي خواهد بود .يافت حقيقت در مرتبه حس يا به تعبيري
ي حقيقت ،علم حسي را تشكيل ميدهد؛ اين صور در مرتبه حس متصف
ظهورات حس ِ

ي زمان و مكاناند و لذا در حال تغييرند و تصرم؛ اما تكتك اين صور كه
به امور حس ِ
حقايقي مجردند ،بيآنكه از بين روند ،در موطن نفس حضور دارند و به تعبيري در قوه

ي نفس حضور دارد.
خيال ذخيره ميشوند؛ چنانكه كليات اين صور هم در مرتبه عقل ِ
)ر.ك :صدرالمتألهين ،١٣٦٠ ،ص /٣٥١استرابادي ،١٣٥٨ ،ص.(١٤٠

توجه به اين مراتب مانع فهمي ناقص از حقيقت علم است .گاهي كه از وجود

ذهني يا صورت علمي سخن به ميان ميآيد و به دنبال مطابَق آن در خارج هستيم ،در

ي حاضر در مرتبه خيال نفس است و يافت
واقع تلقي ما از آن صورت ،صورت خيال ِ
ي نفس را خارج تلقي كرده و حكم به مطابقت با خارج ميكنيم؛
خود در مرتبه حس ِ

درحاليكه درواقع تطابق يا عدم تطابق به مرتبه خيالِ نفس با مرتبه حسِ نفس مربوط
ي نفس ما حاضر ميشود كه خبر از امري در
است .يا آنگاه كه گزارهاي در مرتبه سمع ِ

مرتبه بصري ميدهد ،تصديق خبر در مرتبه بصر را مطابقت خبر با خارج و واقع تلقي
ميكنيم؛ درحاليكه اين مطابقت هم ميان دو مرتبه علمي انسان برقرار است.

اين مراتب سهگانه نفس ،مراتب سهگانه ظهورات حقيقت وجودند كه در مرتبه

نفس و بسته به ميزان وسعت وجودي نفس پيدايي مييابند .از اين ديدگاه تعابيري
همچون وجود خارجي ،واقع يا خارج كه مطابَق صور در موطن نفس را در آن

١٦١

ت لابشرط وجود اشاره خواهد داشت كه حقيقتي مطلق از
جستوجو ميكنند ،به حقيق ِ

صوري كه در خود دارد ،مرتبهاي ظهوري از آن حقيقت وجود است و نسبت آن با
وجود نسبت مقيد با مطلق است و ازاينرو غيريت آن با امر مطلق هم غيريت مطلق و
مقيد است؛ به عبارت ديگر وجود مطلق در آينه علم است كه ظهور ميكند و به تعبيري
علم آينه ظهور حق مطلق است و اين علم ،همواره عل ِم عالم است و وجودي مستقل و

منحاز ندارد .بر اين اساس ظهور همواره در موطن عالم است كه رخ ميدهد.

ميتوان از مبنايي وحدتمحور براي تبيين اين حقيقت معرفتي بهره برد .بر اساس

اين مبنا وجود ،همچون ماده قابلي است كه قابليت اظها ِر ارادي و اختياريِ همه صور را

دارد .اين صورتهاي بيشمار كه در فلسفه از آنها به ماهيت تعبير ميشود ،همگي
صور وجودند و همانگونهكه به وسيله وجود حكايت ميشوند ،خود ،وجود را نيز

حكايت ميكنند .حكايتگري صور از وجود در موطن نفس انساني رخ ميدهد و
ازاينروست كه ماهيات را صور وجود دانستهاند؛ همچنين به همين جهت است كه
خلقت انسان براي پيدايي وجود در برخي مكاتب و مذاهب ضروري دانسته شده است.

ظهورات يا تصاوير وجود در نفوس آدمي به تكثر نفوس متكثر است؛ لذاست كه برخي

تكثر عوالم را به تكثر نفوس انساني دانستهاند )ر.ك :الهي ،١٤٢٧ ،ص.(٤١

با اين وصف علم ،حقيقت وجودي مجردي است در موطن نفس كه به وجود نفس

حقيقت علم و رابطه ذهن و عين با تأكيد بر مصنفات افضلالدين كاشاني و رساله...

تعينات است و به حسب هر نفسي ظهوري خاص مييابد؛ به تعبيري هر نفس با همه

موجود است و حكايت از واقعِ وجود ميكند و براي حكايتگري ،نيازمند وجود امر
سومي نيست؛ همانگونهكه صورت يا ماهيت سيبي كه وجود را حكايت ميكند ،در

حكايتگري خود نيازمند امر ديگري نيست .با اين توضيح علم در موطن وجودي
نفس معنا مييابد و عين عالم است؛ لذاست كه همواره حضوري است و هيچگونه

ي با واسطهاي در بين نيست .حقيقت ،بيواسطه نزد نفس حاضر است و به
حكايتگر ِ
١٦٢

ميزان و كيفيت حضور آن در نفس ،آثار وجودي دارد .آنگاه كه نفس براي اولين بار

شعلهاي آتش را در خود مييابد ،به ميزان علم به شعله ،شعله برايش وجود مييابد و
چون در موطن حس خود به حس باصره و لامسه ،سوزندگي و حرارت آن را مييابد،
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ي آتش سوزاننده و داراي حرارت در موطن خيال او نيز حضور خواهد
صورت خيال ِ

داشت و از اين پس انسان ،آتش را داراي حرارت ميداند ،هرچند در مرتبه حس با آن
مواجه نباشد و از آتش توقع سوزاندن دارد ،هرچند در باصره و لامسه آتشي نيابد و
لذاست كه يافت آتشي بدون حرارت و سوزاندن خلاف عادت است.

با اين توضيح روشن ميشود كه علمِ بالذات عين حضور است و نفس به آنچه در

او حاضر است ،علم دارد و ادعاي اينكه امري در موطن نفس حاضر نباشد ،اما انسان

بدان عالم باشد ،معناي محصلي ندارد» .و يدركه بأي إدراك كان عقلي ًا أو حسي ًا في

الدنيا أو في الآخرة ليست بأمور منفصلة عن ذاته مباينة لهويته بل المدرك بالذات له إنما
هو موجود في ذاته لا في غيره« )صدرالمتألهين ،١٣٤١ ،ص.(٢٤٨

انسان به ميزان حضور اشيا نزد نفس است كه به آن اشيا علم دارد؛ حضور حسي

به معناي علم حسي است و حضور خيالي يا عقلي ،علم خيالي و عقلي .ادراك حسي،
علم نفس مجرد است به صورتي مجرد .به تعبيري هم نفس در موطن و شأن حسي
مجرد است و هم صور حسي .از اين منظر حقيقت اشياي مادي به صور آنهاست و
ماديت وجهه ظلماني و عدمي شيء به شمار ميرود كه اساساً دون شأن تعلق علماند

)همو ،١٩٨١ ،ج ،٣ص.(٣٦٣

در موطن حس ،هر آ ْن صورتي از شيئي محسوس مثل ًا يك ميز چوبي حضور دارد

و آنگاه كه اين ميز به خاكستر تبديل ميشود ،حس بعد از آن صور چوبي ،صورتي
خاكستري را مييابد .اگر آدمي قوه خيال نميداشت ،بيآنكه ارتباطي بين صورتهاي
متعدد حسي درك كند ،صرف ًا صوري مجزا و منفصل را مييافت و نسبت به جنبه

تبديل از صورت چوبي به صورت خاكستري غفلت ميداشت .اما قوه خيال و عقل
آدمي ،امر واحدي در بين اين صور مييابد و از نبود صورت خاكستري بر آن امر واحد
به هنگام اتصاف به صورت چوبي و تبديل صورت چوبي به ماده تعبير ميكند و

لذاست كه ما هرگز ماده و هيولاي اولي را در موطن حس خود نمييابيم ،بلكه يافتي

١٦٣

خيالي يا عقلي از آن داريم.

سوزندگي آتش مادي مشروط است به مجاورت آن با امري مادي هر چند در صورت
وجود شرايط علم ،آن به آ ْن صور فرايند سوختن در موطن حسي نفس يافت ميشود و
انساني كه اين سوختن را شهود بصري ميكند و در موطن حس مييابد ،به تك تك

اين صور علم مييابد.

ج( بررسي ديدگاهها
همانطوركه گفته شد ،علم در ذات خود ،پيدايي است و پيدايي جز با حضور )عدم

غيبت( و وجود حاصل نميشود .تعبير افضلالدين كاشاني اينگونه است:

ما به لفظ دانش نخواهيم جز روشني و پيدائيِ وجودِ چيزها و نه به دانسته جز
چيز روشن و پيدا و نه به داننده جز علت و سبب روشني و پيداييِ چيزها و به
روشني و پيدايي نخواهيم مگر تمامي وجود چيز و به بيدانشي نخواهيم مگر

پنهاني و پوشيدگي وجود چيزها و نه به نادانسته مگر پوشيده و پنهان )كاشاني،

 ،١٣٦٦ص.(١٩٧

ي حسي،
بر اين اساس پيدايي و وجدان همان وجود است و اشيا به ميزان پيداي ِ
خيالي يا عقلي است كه براي ما موجودند و اگر امري در هيچ يك از اين مراتب ادراكي

حاصل نباشد ،حكم به وجود نتوانيم كرد؛ چنانكه نفس به علم ،موجود است و فرض

حقيقت علم و رابطه ذهن و عين با تأكيد بر مصنفات افضلالدين كاشاني و رساله...

ت حسيِ آتش ،نفس مدرِك را نميسوزاند ،بدان دليل است كه
همچنين اگر صور ِ

وجود نفس بدون هيچ مرتبهاي از علم معقول نيست» :و كل من أنصف من نفسه علم
أن النفس العالمة ليست ذاتها بعينها هي الذات الجاهلة بل الجاهل من حيث هو جاهل لا
ذات لها أصل ًا« )صدرالمتألهين ،١٣٦٠ ،ص.(٢٤٤

اين پيدايي و وجدان و لذا حكم به وجود ،جز در موطن نفس آدمي رخ نميدهد و

ازاينرو قابل تصور نيست امري در موطن نفس حاضر نباشد و متعلق علم باشد يا نفس

١٦٤

از طريق اث ِر آن و نه خود آن ،بدان آگاهي يابد؛ چراكه بيحضو ِر ذات معلوم ،چگونه
ميتوان به آن پيبرد يا دانست كه ام ِر حاصل ،اثري است از امر واقع و مطابقت دارد با
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و گمان نيفتدش كه همچنين بود يافته به خود كه اثر و هيئت و نشان چيز بود

نه چيز ،بلكه داند كه يافته و دانسته ،حقيقت چيز بود در خود كه اگر نه چيز
نخست يافت شود و پس اثر ،نشايستي دانست اثر را كه اثر چيز است از آنكه

چيز نايافته بود )كاشاني ،١٣٦٦ ،ص.(٥٠

به عبارت ديگر آدمي به حكم عقل ،از موطن علم خود بيرون نيست .هر حكمي كه

ميدهد ،حكم به معلوم خود اوست و اگر امري را مطابق با امري ديگر مييابد ،دو
طرف اين تطابق هم در موطن نفس اوست؛ چراكه چنين حكمي با فرض عدم هر گونه

ت مطابَق قابل تصور نيست:
علمي به حقيق ِ

ان كل موجود خارجي تعلق به علمنا فوجوده في تلك الصقع ]اي صقع النفس[
بعينه و ان لا خبر عندنا من الموجودات التي نزعمها خارجية من غير جهة علمنا

اي لاسبيل لنا الي الواقع بما هو واقع من دون سبيل العلم ...فكل ما يدركه

النفس باية قوة او ادراك فرض انما هو في صقعها لا غير )الهي ،١٤٢٧ ،ص.(٣٨

مدعاي اتحاد علم و عالم و معلوم و براهين مثبِت آن نيز بيانگر همين حقيقت
است .بر اين اساس آنچه ذات ًا درك شده و معلوم بالذات ناميده ميشود ،در همه مراتب
س دانشجويِ آگاهي طلب را
حسي ،خيالي و عقلي با عالِم متحد است و اساساً »نف ِ
قوام و قوت از دانش است و تا دانسته با حقيقت و قوت و گوهر نفس نپيوندد و مانند

گوهرش نشود نفس از فايده و منفعت آن دانش بهره ندارد« )كاشاني ،١٣٦٦ ،ص .(٤١اگر

سخن از صورت معلومه ميشود ،اين صورت صورت خود نفس است و نفس در مرتبه
آن صورت ،عين صورت است؛ چنانكه صورت هم در آن مرتبه ،عين نفس ميباشد و
در همان مرتبه به عاقليت نفس ،عاقل است؛ چه اينكه اگر صورت امري عارض بر

نفس و منطبع در نفس باشد و نفس صرفاً مضاف به آن باشد ،نفس نهايتاً ميتواند آن

اضافه را يافت كند و نه آن صورت را .به تعبير صدرالمتألهين

و ليت شعري إذا لم يكن له في ذاته صورة المعقولات فبأي شيء ينالها؛ أ هو

بذاته العارية المظلمة يدرك الأنوار العقلية فمن لم يكن بذاته مدركا للأشياء و لم

١٦٥

يحصل له شيء بعد فكيف يدرك شيئا آخر  ...إن كان حصول الصورة العقلية

كما زعمه الجمهور لا كوجود صورتهما الحاصلة فينا لنا على الوجه الذي ذهبنا
إليه فليس الحاصل في مثل ذلك إلا حصول إضافة محضة و الإضافة من أضعف

الأعراض وجودا بل لا وجود لها في الخارج إلا كون الطرفين على وجه إذا عقل

أحدهما عقل الآخر فهذا حظهما من الوجود لا أن لها صورة في الأعيان
)صدرالمتألهين ،١٣٦٠ ،ص.(٢٤٣

تمام سخن در اين است كه آدمي به هنگام ادراك ،نه صور عارض بر نفس خود را
بلكه صور متحد با نفس يا به تعبيري صور نفس خود را مييابد و ذات نميتواند از

ذات خارج شود و امري خارجي را درك كند:

احاطت دانا به دانستنيها احاطتي ذاتي است از آنكه دانستهها در داننده بود و
ذات داننده و دانائي مباينت ندارند با هم ،و وجود دانا دانائي است .و اگر

دانستن از ذات بود و دانسته برون از ذات پس دانسته را با داننده هيچ اتصال و
تعلق نتواند بود .و دانا را از ذات برون بايد شد تا بدان پيوندد كه از ذات او

برونست ،و از ذات برون شدن محالست؛ يا چيزي را در ذات بايد آورد و با
خود پيوستن ،و نهذاتي را با ذات نتوان پيوست )كاشاني ،١٣٦٦ ،ص.(٢٣٢

از اين منظر نسبت صور علمي با نفس بهمانند صورت و ماده است .همانگونهكه

ماده ،شيئي بالفعل نيست كه صورت به آن لاحق شود بلكه فعليت آن ،عين ًا به صورت

حقيقت علم و رابطه ذهن و عين با تأكيد بر مصنفات افضلالدين كاشاني و رساله...

للعقل المنفعل حصول موجود مباين لموجود مباين كوجود السماء و الأرض لنا

است و در مراحل تكامل ،اين حقيقت اتحادي ،بيآنكه امري از خارج بدان اضافه شود،
مراحل نقص را به كمال طي ميكند ،نفس نيز عين صور علمي است و بدانها كامل
ميشود.

فأقول إن كان حصولها للعقل المنفعل حصول صورة لمادة يتحد بها نوعا آخر

بالفعل فهذا هو الحق الذي نرومه فكما ليست المادة شيئا من الأشياء المعينة

١٦٦

بالفعل إلا بالصورة و ليس وجود الصورة لها لحوق موجود بموجود بالانتقال من
أحد الجانبين بل بأن يتحول المادة في نفسها من مرتبة من النقص إلى مرتبة من
الكمال فكذلك حال النفس في صيرورتها عقلا بالفعل) .صدرالمتألهين،١٣٦٠ ،
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ص.(٢٤٣

حاصل سخن ،اين حكمت مشرقي صدراست كه آنچه آدمي مييابد ،از ذات او

خارج نيست .انسان حقايق را در عالم خود مشاهده ميكند و با هيچ امر خارج از ذات
خود مواجه نيست و اساس ًا عالَم او همان ذات است )همان ،ص.(٢٤٥

اما رابطه اين صور با نفس و نحوه وحدت يا اتحادشان ،رابطه معلول با علت و

نحوه وحدت اين دو است و اگر علم و معلوم را بر عالم حمل ميكنيم »العالم هو العلم
و المعلوم« اين حمل از باب حمل معلول بر علت است )الهي ،١٤٢٧ ،ص.(٣٩
بنابراين تمامي اين صور از منشئات نفس انساني است و نفس علت آنهاست .حال
اگر الف( آدمي از مرتبه نفس خود بيرون نيست و ب( تمامي صورتها معلول نفس
آدمي است ،نتيجه حاصله اين خواهد بود كه عالمي كه براي آدمي موجود است و به
ظاهر انسان در آن زندگي ميكند و با آن مرتبط است ،معلول نفس اوست و مدرِك،
خو ْد علت عالَم است:

فحينئذ الانسان و ما يدركه و العالَم باسرها معلول للنفس الانساني و هي العلة

المفيض عليه الوجود؛ فلا خارج عن ذاته و لا سبيل له الي استكشاف امر وراء
ذاته .فاذن العالم هو ما يدركه الانسان من ذاته و لاخبر عنده عما سوي ذلك

)الهي ،١٤٢٧ ،ص.(٤١

اين همان تعبير افضلالدين كاشاني است كه آدمي در آغاز ميپندارد كه اصل صو ِر

نفسي او امور خارج از اوست ،اما ادامه با تقويت معرفت خود مييابد كه واقعيت آن
است كه اصل و علت همه صور و عوالم خود اوست» :در آغاز بينش ،دانشها اثر بود و

تمثال از هستيهاي جهان و هستيهاي جهان اصل و حقيقت و بدوام ديدن ،هستيهاي

جهان اثر بود و تمثال و دانشها اصل و حقيقت« )كاشاني ،١٣٦٦ ،ص.(٨٣

درواقع به دوام ديدن و با كمالِ انسان ،نفس آدمي مييابد كه »الواقع ...انما يحدث

من تلك العلوم و البديهيات وهي الاصل له و عليها العالم الطبيعي و هي بالنسبة الي هذا

١٦٧

العالم اصل و ضروري« )الهي ،١٤٢٧ ،ص (٤٣و مييابد كه نفس اوست كه موطن ظهور

ي
موجودات است و همه موجودات همچون اجزاي ذات اويند و وجو ِد ساري و جار ِ

الإنسانية من شأنها أن يبلغ إلى درجة يكون جميع الموجودات أجزاء ذاتها و يكون قوتها
سارية في الجميع و يكون وجودها غاية الخليق« )صدرالمتألهين ،١٣٦٠ ،ص.(٢٤٥

بلوغ انسان به اين درجه در سيري باطني رخ ميدهد و اينجاست كه انسان در عمق

جان خود ،حق را مييابد يا به تعبيري قرب به حق حاصل ميكند:

جدّه بر اندازه شناخت و دانستنشان
بدان كه نزديكي نزديكان بحق مطلق تعالي َ
بود و رسيدنشان بدو محيطبودن علم اوست بعلمشان و گمشدن شناخت و

دانش ايشان در دانش او تا بذات او ذات باشند و به شنوايي او شنوا و به بينايي

او بينا و به روح او زنده و بارادت او مريد) ...كاشاني ،١٣٦٦ ،ص.(٣٨

حاصل آنكه از اين ديدگاه مبحث علم در چند مرحله قابل بيان است :نخست آنكه

علم ،عينِ حضور است و براي آنكه ادراكي حاصل شود ،لازم است مدرَك عين مدرِك
باشد و بدون آنكه حقيقت شيء در موطن نفس حاضر باشد ،عقل ًا نميتوان به حصول

علم معتقد شد .دوم آنكه اين صور ،ظهور امر واقع )مطلق( است .امر مطلق فاقد هر
قيدي است و در قيود و تعينات ظهور مييابد و نفس موطن ظهور اين امر مطلق است.

سوم آنكه رابطه اين صور يا ظهورات با نفس ،رابطه معلول است با علت .اين صور

انشاي نفساند؛ البته در اينجا مانعي هم نيست كه اين صور را معلول امر مطلق بدانيم و

حقيقت علم و رابطه ذهن و عين با تأكيد بر مصنفات افضلالدين كاشاني و رساله...

اوست كه وحدت همه اين صور كثير را حفظ ميكند و به تعبير صدرالمتألهين »النفس

حق تعالي يا نفس را علت معرفي كنيم .چهارم آنكه اگر انسان از موطن نفس خود
برون نيست و با ظهورات وجود در موطن نفس خود مواجه است ،عالَم او همان حصه

خاص و مقيدي است كه از امر مطلق به ظهور رسانده است و لذا اين نفس است كه

ت عالَمي با اين تقيد است و اين عالَم همچون هر معلولي به وجود جمعي در موطن
عل ِ

علت موجود است و از بطون علت به ظهور ميرسد .با اين وصف آدمي در سيري

١٦٨

انفسي است كه كمال مييابد و دامنه معرفت او وسيع ميشود؛ بنابراين از اين منظر
نفس آدمي كه بطونش در احديت و ظهورش در عالم ماده است ،به حكم وجودبودن و
بسان وجود ،همه حقايق را در خود دارد و لذا براي ظهور علم ،نيازمند امري خارج از
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خود نيست:

آگهي و علم ،يافتن چيز است در خود و هر آنچه نبود ،نتوان يافت و مردم را

ممكن است همه چيزها را بدانستن؛ پس چون مردم همه چيزها را بيابد در
خود و نتوان يافت آنچه نبود ،پس در خود همه چيزها بود؛ پس نفس مردم عام

بود و محيط بر همه چيزها كه دروست )همان ،ص .(٦٩نفس مردم در پايه
كليات وجود است نه در حيز جزئيات و همه چيزها دروست و از آن اوست...

)همان ،ص.(١٤٩

از اين منظر ،برخي از مطالب معرفتشناختي هچون اختلاف ادراكات و چيستي

خطا ،مسائل هستيشناختي همچون جسمانيت معاد برخي از موارد مرتبط با خرق

عادات تفسيري متفاوت مييابد .در اينجا تحليل تفصيلي اين موارد را وا ميگذاريم و به
اجمال به نقل ترجمهاي آزاد از بخشي از متن رساله معرفت النفس مرحوم الهي بسنده
ميكنيم:

و چون صور علمي ،اعم از حسي ،خيالي و عقلي از منشئات نفس انسانياند،

همگي با وجو ِد اختلافي كه دارند ،در مرتبه علت خود ،وجودي وحداني دارند .بر اين

اساس ممكن است انسان ،صورتي را تغيير دهد و صورتي ديگر انشا كند؛ چراكه اين

دو صورت در مرتبه علت واحدند؛ به عنوان مثال نفس ،ميتواند صورتي مبصر انشا كند
و سپس آن را به صورتي مسموع يا ذوقي بدل كند ،خواه مُنشيء اين صورت نفس

واحد باشد يا دو نفس مختلف ،اين تبديل ميتواند به سبب تفاوت در ادراكات ،ملكات
و مزاجها باشد و يا به جهت مصرف دارويي خاص يا تصرف در نفس يا هر علت

ديگري .چنانكه ميتوان اختلاف ادراكات شخص را به حسب احوال و امزجه او
مشاهده كرد :گاه انسان امري كه تا كنون شيرين درك ميكرده است ،هماكنون تلخ
مييابد يا به جهت غلبه غضب بر او چيزي را كه ديگري درك ميكند ،ادراك نميكند
و همچنين است انسان بخشنده ،بخيل ،ترسو و شجاع و اين ،امري واضح و آشكار

است.

١٦٩

و چون اين صور مبدأ واحدي دارند ،گاه نفس در مرتبه حسي براي ظهور معلومي

حكايت آن امر معلوم را با صورتي واحد ندارد و در اين حال او را با البسهاي مختلف
حكايت ميكند؛ همانطوركه متخيله در خواب ،صورت واحدي را به صورتهاي
متعددي حكايت ميكند و همانطوركه نفس عالِم آنجا كه ميخواهد نفس انساني را

حكايت كند ،به صورت علم ،قدرت و  ...حكايت ميكند .با اين توضيح و با توجه به
وحدت مبدأ صور ،بينياز از اثبات قوهاي به نام حس مشترك خواهيم بود و چه بسا از
همين باب است اموري مثل سحر و طلسمات و شعبده و غير اينها.

حال كه راهي براي مشاهده عالَم و آن چيزي كه گمان ميشود به حسب ظاهر

خارج است ،نيست مگر به وسيله علم و آشكار شد كه علم عين معلوم است و معلوم
بما هو معلوم وجودي ندارد الا وجود براي عا ِلمِ خود و عالِم هم عين علم است ،...در

اين صورت آدمي و هر آنچه كه درك ميكند و كل عالَم ،همگي معلول نفس انسانياند
و اين نفس است كه علت مفيض وجود است بر اين عالم؛ پس امري خارج از ذات
انسان نيست و راهي هم براي استكشاف امر وراي ذات نميباشد؛ ازاينرو عالَم همان

چيزي است كه آدمي در ذات خود ادراك ميكند و به همين جهت براي هر انساني
عالمي مستقل وجود دارد و از جمله مدركات اين نفس ،بدن است و لذا بدن از
منشئات نفس اوست  ...و اين انسان است كه بر بدن و هر آنچه در بدن حادث ميشود

حقيقت علم و رابطه ذهن و عين با تأكيد بر مصنفات افضلالدين كاشاني و رساله...

واحد ،صور مبصرات و مسموعاتِ مختلفي انشا ميكند؛ چراكه مرتبه حسي تحمل

حكم ميكند و اگر حكم نفس نباشد ،هيچ امري براي بدن حادث نخواهد شد؛ به عنوان
مثال بريدهشدن بدن بوسيله شمشير آنجا رخ ميدهد كه نفس حكم به برّندهبودن نسبت

به بدن ميدهد ،والا برّندگي رخ نخواهد داد؛ چنانكه چنين امري را از اهل ارتياض

مشاهده ميكنيم .چنين كساني بسياري از احكامي كه چه بسا همه ضروري ميدانند،
تغيير ميدهند ...بنابراين انسان است كه خير و شر خود را تعيين ميكند و اينگونه

١٧٠

ميتوانيم بر عالم ميثاق هم استدلال كنيم ...و شايد اين آيه شريفه كه »ما اصابكم من
مصيبة فبما كسبت ايديكم« )الشوري (٣٠ :نيز بر همين مطلب دلالت كند.

نتيجهگيري
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مباحث معرفتشناختي و هستيشناختي در رابطه با علم ،بسيار بههمتنيده است؛ چراكه
علم همان پيدايي وجود است و وجود آنگاه قابل حكم است كه به مدد علم ،ظهور
يافته باشد كه از آن به مساوقت علم و وجود تعبير ميشود .از اين منظر آنچه علم

ميدانيم ،خود ،صورت وجود )واقع( است و وجود را حكايت ميكند؛ همانطوركه

ماهيتي خاص ،وجود را حكايت ميكند و همانطوركه آينه صور منعكس شده در آن را

س مدرِك است و وجود در موطني غير
حكايت ميكند؛ بنابراين موطن ظهور وجود ،نف ِ
ت آن صورت نفسي با آن ظهور خارجي شويم.
از نفس ظهور ندارد تا مدعي مطابق ِ
شاهد اين مطلب آن است كه آدمي هيچگاه از موطن ظهورات علمي خود بيرون
نيست و هر آنچه را كه مدعي است در خارج وجود دارد ،آن را با حس و عقل و برهان
يافته است .با اين وصف عالَم ،ظرف وجود انسان نيست ،بلكه اين انسان است كه به

ي نفس،
تعبيري ظرف وجود عالَم است و عالَم با تمامي موجودات آن به وجود سار ِ
موجودند.

در اين تصوير كه از كلمات بزرگاني همچون افضلالدين كاشاني ،صدرالمتألهين و

مرحوم الهي طباطبايي برداشت ميشود ،علم اساساً از سنخ حضور است .شيء مدرَك،

در موطن نفس حاضر است و مدرِك و مدرَك وجود ًا وحدت دارند .بر اين اساس

فاصله و شكافي ميان مدرِك و مدرَك نيست؛ لذا نميتوان بر آن بود كه اين ديدگاه به

نوعي ذهنيتگرايي منجر شده است؛ چراكه اساس ًا از اين منظر ذهنِ جداي از عين و
ي جداي از واقعگرايي مطرح نيست .وجود اشكالات متعدد بر
ذهنيتگراي ِ

معرفتشناسياي كه معتقد به دوگانگي ذهن و عين است و بيآنكه عين را در موطن
نفس حاضر ببيند ،مدعي علم به آن است و گاه التفات ندارد كه ارائه تعريفي ارتجالي از

علم ،در حقيقت و ذات علم تأثير ندارد ،شاهد ديگري است كه ما را به اين تصوير

رهنمون ميشود.

١٧١

حقيقت علم و رابطه ذهن و عين با تأكيد بر مصنفات افضلالدين كاشاني و رساله...
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