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 چکیده
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 مقدمه
 

علت اینکنند که علم فاقد ماهیت است و بهثابت میآملی در نظریات خود هللا جوادیحضرت آیت

توان برای آن تعریف ماهوی ارائه نمود، ( و نمی4/69: 1831آملی:جوادی) چیستی آن عین انیت آن است

دلیل تساوقش با وجود اعرف است و اظهر از آن وجود ندارد که در تعریفش اخذ شود و بتوان  طور بههمین

 ت.را به حد و رسم شناخ آن

شود اما این اتحاد خود سبب شبهاتی مانند ثمره مجرد بودن علم در اتحاد آن با نفس عالم روشن می 

ها قابل پاسخ است. البته شود که با توجه نمودن به تنوع حمل در اندراجاندراج علم تحت دو مقوله متضاد می

آملی چنین است که علم خود وجود دیهللا جوااین نظر نهایی حکمت متعالیه نیست بلکه بنا بر تقریر آیت

آید که تحت دو مقوله قرار بگیرد بلکه مانند دیگر اوصاف نفسانی در خارجی است و اصالً به ذهن نمی

علم که از شئون عقل عملی هستند،  ...( و مانند عدل، تقوا و16موطن خود که نفس است جای دارد )همان:

تنها آملی، نفس نههللا جوادیطور آیتکید جناب مالصدرا و همینباشد و طبق تأنیز از شئون عقل نظری می

 باشد.موطن علم است بلکه موجد آن است که این خود از ابداعات حکمت متعالیه می

توان گفت علم به آملی در باب تساوق علم و وجود و تجرد علم میبنا بر نظریات عالمه جوادی

فاهیم و ماهیات، حصولی است، اما حقیقتاً فقط به علم حضوری معلوم وجودی، حضوری بوده و علم به م

 و علم حصولی باید به علم حضوری برگردد. (11/843همان:) توان علم گفتمی

عوامل و شرایط مؤثر بر  شناسی ادراک عالوه بر پاسخ به چیستی ادراک باید بههستی در بحث از

و شرایط  -که همان قوای نفس هستند  -شناخت و ادراک که در این مبحث ابزار  تحقق آن نیز پرداخته شود؛

شونده و خود ادراک  ادراک کننده،که مربوط به سه رکن اصلی ادراک یعنی ادراک -مؤثر در ادراک 

 گیرد.موردبررسی قرار می -شودمی

ی آملی با تمرکز بر آراء فلسفی و تفسیرشناسی ادراک را از نگاه عالمه جوادیاین نوشتار هستی

 توجه قرار داده است.تحقق ادراک و مراتب ادراک مورد ایشان در سه محور چیستی، عوامل مؤثر بر

 چیستی ادراک -1

جمله مقوالت بدانیم یا خیر؟ چنانچه را از تعریف از علم و ادراک وابسته به این امر است که آن

نتیجه از سنخ ماهیات خارج است و درمباین با سایر انحای وجودات مادی  گوید علم و ادراکمالصدرا می

 (8/113: 1411شیرازی:) .شودمی

فرمایند از اینکه علم هم در تر به این موضوع پرداخته و میحضرت عالمه جوادی از گامی عقب

ذیل  مقوله کیف و گاهی در طور ازآنجاکه علم و ادراک گاهی تحتهمین واجب و هم در ممکن وجود دارد و
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ها مغایر با توان ثابت کرد که علم ماهیت ندارد و اموری که ماهیت ندارند چیستی آنمیمقوله جوهر است 

 (11 /11 :1861آملی:ها نیست )جوادیانیت آن

که ماهیتش انیت آن است و این یعنی ثمره نفی ماهیت از علم، نفی تعریف ماهوی آن است چرا

 آنکه تعریف ماهوی برای امور کلی است.تشخص، حال

عریف علم و ادراک باید گفت تمامی تعاریف تنبیهی و شرح االسمی هستند چراکه به بیان عالمه در ت

 آملی:جوادی

دور مصرح است و اگر  شناسیم اگر بخواهیم علم را به علم تعریف کنیمچیز را به علم میما همه»

آن را بشناسیم و این هم علم را بشناسیم و بعد علم به  علم بشناسیم باید اول آن غیر بخواهیم به غیر

 (31: 1813آملی: )جوادی« دور مصرح است

شود عبارت است از آگاهی به واقعیت و یا راه پیدا کردن جمله تعاریفی که برای شناخت ذکر میاز 

وسیله پیوندی که نفس کند و بهکه برای حصول این امر عقل نظری مقدمات الزم را تحصیل می به واقعیت

 (114 /1 :1831آملی:جوادی.)شودنماید علم حاصل میو محمول ایجاد می عآدمی بین موضو

قبول صدرالمتألّهین عبارت است از وجود شیء مجرد نزد مجرد آخر وقتی علم علم در تعریف مورد

و این اعم از آن است که این  به وجود تعریف شود دیگر مفاهیم و ماهیات از تعریف علم خارج خواهند شد

 فس خود و یا به غیر باشد.علم به ن

خویش خواهد بود و اگر نظیر  نفس او نیز معلوم کند واگر وجود لنفسه باشد، نفس خود را تعقل می

 (11/114 :1861آملی:جوادی.)شوداعراض موجود برای غیر خود باشد، برای غیر تعقل می

ای مادی باشد که م پدیدهحاصل تعریف مالصدرا و تجرد علم، مبارزه با شکاکیت است چراکه اگر عل

شود حاصل آن، امر سومی غیر از در اثر مواجهه دستگاه ادراکی مادی با اشیای مادی خارجی ایجاد می

 های شناخت به خارج است.عالم و معلوم خواهد بود که این به معنای تعطیل باب علم و بسته بودن راه

شیمیایی بدنی اعصاب و مغز علت معد  های فیزیکی واساس تجرد در معنای علم همه فعالیت بر

واقع عملکرد چشم و گوش و دیگر وسایل ادراکی نیست، علم امر مجرد است و جایگاه بوده و علم حاصل در

 فرمایند:آملی میگیرد. چنانچه حضرت عالمه جوادیامر مجرد در قلب و مغز جسمانی جای نمی

جان و حقیقت تجرد انسانی که حقایق وجودی علم های ادراکی آدمی مانند نماز است و عمل دستگاه»

شود، عمل که نماز جز به فاتحة الکتاب تمام نمی گونهکند، نظیرفاتحة الکتاب است و همانمی را دریافت

 (11/111: 1861آملی:)جوادی« کند.ادراک نیز جز به دل، قلب و جان مجرد آدمی تحقق پیدا نمی

: 1813آملی: جوادی) داندن معرفت را در همین مادی انگاری میی شکاکان و منکراقرآن نیز ریشه

( چنانچه 11: 1)بقره/«لن نومن حتی لک نری هللا جهرة»پردازد: ( و در ماجرای بنی اسراییل به آن می111

به  جویی و لجاجتگونه از مسائلی که حضرت موسی با قوم اسراییل داشتند عالوه بر بهانهروشن است این

گرایی آنان بوده است که گاهی به شکل طلب کردن خدای دیدنی از حضرت موسی و گاهی ن حسدلیل همی

ی سامری ایمان آوردند: کرده است و از همین روی به گوسالهصورت طلب ظهور خدا در اعیان بروز میبه

 (4/111: 1816آملی:)جوادی
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 تساوق علم و وجود
 

بحث علم را زیرپوشش ماهیات و مقوالت قرار  ، اوصدرابنا بر وجودی بودن علم در تعریف مال

داند بلکه با اثبات و جایگاه علم را در معقوالت ثانی منطقی و یا حتی مباحث ماهوی فلسفی نمی دهدنمی

صدرا در آغاز مباحث دهد. مالرا از قبیل اوصاف وجودی بماهو وجود قرار می مساوقت علم و هستی، آن

م عین ماهیت آن است و این همان تساوق وجود و علم است که علم را از سنخ وجود عل گویدعلم نیز می

شود مفهوم است نه ماهیت و دو مفهوم علم و داند و این بدان معناست که آنچه از علم فهمیده میماهیات نمی

 (69/ 4: 1831آملی:هستی از جهت مصداق واحد هستند. )جوادی

ی شده( برخالف تفاسیر ارائه1/111بقره: «)کن فیکون»چون عالمه جوادی آملی در تفسیر تعابیری 

 فرمایند:برخی مفسرین دیگر قائل به مجاز و تمثیل نیستند بلکه می

 كنندمي ادراك موجودات همه اگر. شود حمل تمثیل و َمجاز بر آن مانند و موردبحث آیه نیست روا»

 به خطاب مزبور هایخطاب پس ُمْدِرك، هم و موجودند هم یعني دارند، حضور خدا علم نشئه در همه و

جوادی «).تمثیلي و شعورذي غیر به نه است، حقیقي و شعورذي موجود به خطابِ  و معدوم نه است، موجود

 (9/811: 1816آملی: 

ای از وجود قرار داشته باشد توان دریافت که هر آنچه در هر نشئهاز این بیان تفسیری عالمه نیز می

 با علم است یعنی هر آنچه وجود را پذیرد عیناً مصداق علم خواهد بود. به قطع مساوق

 

 تجرد علم 
 

مال صدرا بر خالف بوعلی بر آن است که علم اساسا حضور است نه تصویر و معرفت حضور امر 

مجرد )معلوم ( نزد امر مجرد دیگر)عالم ( می داند و بدین سان معرفت تصویری و حصولی در نظر صدرا 

معرفت حضوری است. این یعنی وجود دریچه ای غیر از حواس به روی جهان عینی که همان  فرع بر

این مقدمات در نظریه ی (،1116دریچه ی شهود و ارتباط مستقیم با حقایق نادیدنی عینی است )کیاشمشکی: 

گیر و چگونگی تحقق ادراک صدرا مبنی بر اتحاد نفس با عقل فعال و رد نظریه ی تجرید ثمره ای چشم

 تاثیر گذار در نگاه حکمت متعالیه به هستی شناسی علم و ادراک داشته است.

ها جمله آنهمراه خود دارد که از صدرا آثار و لوازمی را بهمجرد بودن علم در تعریف مالاشاره به

د انسان مستقیم در روح مجر طورافاضه علم از طریق مبدأ اعلی و امر الهی است که به طریق انعکاس یا به

طلبد، شود و تحصیل آن، صفای ضمیر و دوری از کدورت و قلت وسائط و قرب الی هللا را میحاصل می

های شناخت عالوه بر راه حس و عقل به راه تزکیه و تهذیب نیز اشاره آملی در بیان راهچنانچه عالمه جوادی

 (111 :1813آملی: فرمایند. )جوادیمی

 طَیًرا فَتَكونُ  فیها فَتَنفُخُ  بِاِذني الطَّیرِ  َكهَیَةِ  الطّینِ  ِمنَ  تَخلُقُ  واِذ»ی ر آیهعالمه جوادی آملی در تفسی

( در باب ناتمام دانستن تفسیر شیخ طوسی که این نفخ روح را در پرندگان روح مادی 111/ 1مائده:«)بِاِذني

 فرمایند:دانستند؛ میمی
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 مادي علم، و اندیشه چون است، مجّرد یناً یق است، ادراك و فهم و معرفت صاحب كه موجودي»

 و تقسیم ماده زیرا است، عقلي علم كه هاآن از باالتر یا توهّمي یا باشد تخیّلي علم خواه نیست؛

 كل و جزء پایین، و باال آخر، و اول و نیستند پذیر قسمت هرگز علم و فهم اّما است؛ پذیرتجزیه

 و است؛ مجرد باشد، نداشته را ماده آثار از اثري هیچ كه چیزي و ندارند...( و ربع و ثلث و نصف)

 مادي، آن موصوف و باشد مجرد وصف نیست ممكن و است روح وصف است، مجرد كه علم همین

 شدهتربیت كه هدهد نظیر باشد؛ داشته تواندمي فراواني ادراكي آثار درنتیجه است، مجرد روح پس

 شمس برابر ايعده چرا كه آورد عبادي توحید براي كالمي قوي برهان و بود( السالمعلیه)سلیمان

 (14/113: 1816آملی: جوادی«)كنند.نمي سجده است، شمس خالق كه خداوند مقابل و كنندمي سجده

 معمولي انسان روح تجّرد است و ضعف و شّدت مراتب داراي و است تشكیك به مقول چنانچه تجّرد

 كامل هايانسان روح تجّرد و عادي هايانسان روح از بیش هارشتهف تجّرد و حیوان روح از تجّرد بیش

علم نیز که هستی  (؛14/113: 1816است )جوادی آملی: فرشتگان و عادي افراد ارواح تجّرد از ترافزون

منزه از لوث ماده بوده و کمال است دارای مراتب فراوان است که گاهی در مرحله عقل انسان و گاهی وهم 

حتی  ( و183 /1: 1831آملی:ال است و هرگز این مراتب با یکدیگر همسان نخواهند بود )جوادیو گاهی خی

 ای نیز ذومراتب است.در هر درجه

 

 ارتباط علم با عالم و معلوم خود
 

معلوم است، بحث ارتباط آن با عالم از اهمیت  علم چون یک حقیقت ذات اضافه است و متعلق آن

کند و ارتباط مستقیمی با معلوم بلکه اتحاد علم، معلوم را برای عالم روشن می بسیار برخوردار است چراکه

وجود  اند و گاهی تنها بهها نیز مانند علم دارای مراتب هستند و گاهی دارای وجود حقیقیبا آن دارد، معلوم

جهت نیز تفاوت یناها که وجود حقیقی دارند گاهی ثابت و گاهی متغیر هستند، پس ازاعتباری موجودند و آن

جهت که با عالم آننظر است این است که علم ازچشمگیری بین علوم وجود دارد. آنچه در این بحث مد

 برخی مراحل عین عالم است.پیوندی دارد در 

را با نفی این احتمال دیگر  «هم درجات»عمران سوره آل 198ی آملی در تفسیر آیهعالمه جوادی

 داند و مفرمایند:تدای آیه حذف شده است بیانگر درجات خود انسان کامل میمفسرین که الم از اب

 عامل علم، و عالم وجودي اتحاد از سخن و است نشده حذف الم حرف (هللا ِعندَ  َدَرجات هُم) آیه در»

 (11/111: 1816آملی:جوادی«)ماهوي. و مفهومي اتحاد نه است ایمان و مؤمن و عمل و

شود که نفس با علم به یک صورت، یت آن با نفس عالم درجایی مشخص میثمره تجرد علم و عین

به  یابد. اگر این صورت، حاصل علم عالمنحو حضوری در ظرف ذهن خود می حقیقت آن صورت را به

جهت که این آنتخلف ذاتیات از آن، اما از علت عدم یک جوهر باشد، آن صورت نیز جوهر خواهد بود به

آید شود و این مشکل به وجود میف خود یعنی نفس است از زمره اعراض محسوب میقائم به ظر صورت،

که چگونه یک شیء هم جوهر باشد و هم عرض؟! که همان شبهه اندراج یک شیء تحت مقولتین متضادتین 

 است.
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باید توجه داشت که این مشکل تنها در صور علمی جوهر نیست بلکه در اعراض نیز هر آنچه در 

ای باشد در ذهن تحت مقوله کیف خواهد آمد و این یعنی یک شیء تحت دو مقوله باشد هر مقوله خارج تحت

شود ها متباین است تحت یک مقوله میطور سبب اجتماع حقایقی که ذات آنکه این امر مستحیل است و همین

 (113 / 4: 1831آملی: که این هم محال است )جوادی

توان به حمل ها میجمله آنشده است که ازمختلفی به این اشکال دادههای های فراوان با تقریرپاسخ

این است که شیء به  الغیباولی و حمل شایع اشاره کرد، حاصل بیان اجمالی صدرالمتالهین در کتاب مفاتیح

که شیء به حمل اولی قائم به نفس خود و به تواند هم جوهر و هم عرض باشد و بین اینلحاظ دو حمل می

 (111: 1898 ل شایع قائم به غیر خود باشد منافات و تناقضی نیست. )شیرازی:حم

نهایی خود او  بر نظر مشائین جواب داده است اما در نظر البته این قول متوسط مالصدرا است و بنا

که در تفاوت وجود ذهنی و علم به آن پرداخته خواهد شد؛ دیگر بحث حلول مطرح نیست و شبهه انقالب و 

 ها هم نیست.حلو نیازی به این راه شوداج مطرح نمیاندر

 

 تفاوت علم و وجود ذهنی 
 

براین از دیدگاه حکمت متعالیه، علم از سنخ وجود عینی و خارجی است و تساوق با وجود دارد بنا

ود شود وجود ذهنی است نه علم، با توجه به تفاوت علم و وجآید و آنچه کیف نفسانی میاصالً به ذهن نمی

آملی این که نظر عالمه جوادی طورذهنی دیگر اشکاالتی نظیر اندراج تحت دو مقوله وارد نخواهد شد همان

بوده و تنها موطن  موجود خارجی ...است که علم مانند سایر اوصاف نفسانی نظیر عدل، تقوی، شجاعت و

قل نظری است و دیگر اوصاف آن نفس است نه اینکه کیف نفسانی باشد، با این تفاوت که علم از شئون ع

نظر تغایر علم و وجود  بنابراین دقت (؛16 / 4: 1831آملی:ذکرشده از شئون عقل عملی هستند )جوادی

نظیر  و این تفکیک قبل از حکمت متعالیه ذهنی به لحاظ اعتبار و حیثیت نیست بلکه به لحاظ تعدد وجود است

رسطو و پیروان او از حکما مشاء، فارابی و بوعلی و شود، چراکه اسینا در شفا یافت نمیمباحث ابن

بر مبنای مشائیان نفس مجرد ظرف  دانند،شاگردان او ادراک را حضور صورت معلوم در نزد عالم می

صورت کلیات عقلی است و قوای ادراکی نفس مثل واهمه و خیال و حس جایگاه صورت علمی معانی جزئی 

داند بنای حکمت متعالیه که نفس را در وحدت خود شامل همه قوا میو امور خیالی و حسی است، اما بر م

بلکه صورت معلوم  خود نفس، ظرف تمامی صور علمی است و بر این مبنا ادراک از سنخ اضافی نیست

تر ظرف دانستن نفس نیز تسامح ( البته در بیان کامل111 / 1831آملی:شود. )جوادینزد نفس حاضر می

نهایی است که دیگر  ر حکمت متعالیه نفس موجد علم است نه ظرف آن؛ این همان نظرکه طبق نظاست چرا

 گذارد.مجالی برای اشکاالتی که در گذشته آمد باقی نمی
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 حقیقت علم
 

گاهی ماهیت معلوم نزد عالم حاضر است و  در ابتدا اشاره کردیم که علم عبارت است از حضور،

را علم حصولی و اگر به وجود باشد علم حضوری  یت باشد آنگاهی وجود معلوم، اگر شناخت به ماه

واسطه که معلوم با گیردواسطه صورت میواسطه و بیواقع این تقسیم از رهگذر انقسام علم به بانامند. درمی

 واسطه را حضوری گویند.را حصولی و بی

یا  نه تجارت با خدا وسوره بقره عرصه حیات آدمی را صح 19ی آملی در تفسیر آیهعالمه جوادی

های درونی و بیرونی و قوای ادراکی و تحریکی انسان های این تجارت را هدایتنامند و سرمایهشیطان می

 فرمایند:( و می1/161: 1816آملی:جوادی) دانندمی

 همان حصولي علم حضوري؛ علم و حصولي علم: است بخش دو داراي انسان علمي هايسرمایه»

 رهبري و امامت به ادراكي حواس دیگر و گوش و چشم مانند ادراكي، هایاندام راه از كه ستا اكتسابي علم

 بطون منْ  أخرجكم هللا و: )است مندبهره آن تحصیل ابزار از تنها تولّد، آغاز در انسان و آیدمي دست به عقل

 علم ازنظر ولي (19/13)نحل:(تشكرون لعلّكم واألفئدة واألبصار السمع لكم وجعل شیئاً  التعلمون أُّمهاتكم

 تقوا و فجور الهام و آدمي جان تسویه آن و آفرید بهاگران ايسرمایه با را انسان خداوند شهودي، و حضوري

 (1/813: 1816آملی:جوادی«).(3-61/1)شمس:(تقواها و فجورها فأْلهمها سّواها ما و نفس و: )اوست به

یابند و میکه اشیای خارجی از طریق حس به ذهن راه  توجه اینجاست که درست استاما نقطه قابل

 ها معلوم حضوری هستند و بدونها حاکی از اعیان خارجی است اما خود آن صورتهای ذهنی آنصورت

شوند، ولی در همان واسطه ادراک میاند چون باهای خارجی معلوم حصولیشوند و پدیدهواسطه ادراک می

شوند و گاهی برخی تصوری توسط برخی از معانی تصوری دیگر فهمیده می فضای ذهن بعضی از مفاهیم

ها درصحنه ذهن مشهود نفس که همه آنحالیشوند درقضایای تصدیقی نیز توسط برخی دیگر ادراک می

: 1838آملی: واسطه بودن و نبودن سبب حصولی یا حضوری بودن نخواهد بود. )جوادیاین بابرهستند، بنا

8 /81) 

قسیم علم به حصولی و حضوری از طریق انواع معلوم است. اگر معلوم وجود باشد، علم به آن ت

شود، علم به آن معلوم حصولی است حضوری است اما اگر معلوم از مفاهیم باشد که شامل ماهیت هم می

هن شود؛ حصول و وجودش علم است و خود مفهوم که در پرتو وجود ذچون مفهومی که در ذهن حاصل می

چند با . مثل ماهیت که در خارج در پرتو وجود موجود است هرشود، معلوم استدر ساحت ذهن حاضر می

واقع وجودش علم است آن متحد نیست. در ذهن نیز مفهوم در پرتو وجود یعنی علم، موجود و محقق است. در

 و خودش معلوم بالذات است.

که علم را تعریف به وجود کردیم آنجاه شد و ازحصولی و حضوری گفت بنا بر آنچه در راستای علم

عنوان یک وجود خارجی همواره حضوری واقع تنها علم حضوری علم حقیقی خواهد بود زیرا علم بهدر

این حصولی بودن علم در مقابل علم حضوری نیست و مسائل مربوط به براست و جای آن در نفس است، بنا
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 :1869آملی:نیست بلکه از مسائل مربوط به وجود ذهنی است )جوادی حصولی بودن علم نیز از مسائل علم

11/ 843.) 

صورت  ایناساس سیر تطور علم که در  در راستای تجرد علم و برمدار اتحاد عالم و معلوم، وبر

شود، باید دانست که این نفس عالم است که خدمت معلوم شده و بعد از تجرید و تعمیم کلی میجزئی، دگرگون

(، چون نفس 811/ 1آملی : عین نضاخ :جوادی) رسد نه آنکه معلوم را در نزد خود بخواندمی

کند و سوی عالم مثال را شروع میالبقا است و با استفاده از حواس حرکت بهالحدوث و روحانیةجسمانیة

 (89 / 8 :1838آملی:یابد. )جوادییابی است دست می سرانجام به تجرد عقلی که همان مقام کلی

 11 در تفسیر آیه آملی در باب ثابت بودن باطن عمل در عالم مثال و حرکت نفسعالمه جوادی

خواری را حمل بر فرماید خوردن مال یتیم خوردن آتش است برخالف مفسرینی که آتش( که می4سوره نسا )

کنایه از همین جهنمی شدن خواری شود و آتشاند که این فعل منجر به جهنمی شدن میاند و گفتهمجاز کرده

ایشان ذیل این آیه اشاره به فرمایند خود فعل خوردن مال یتیم در عالم باال عیناً خوردن آتش است؛است؛ می

دارند که چون نفس همواره در چنین بیان میپردازند و اینمبنای فلسفی خود در بحث حرکت جوهری می

 فرمایند:شود و در ادامه میحال حرکت است به هر سمت برود همان سویی می

 متّحد آن با و آیددرمی علم خدمت به حركت مسیر در آدمي نفس و است تغییرپذیر علم صاحب البته»

 جهل و نسیان سهو، گرفتار وگرنه هست، آگاهي باشد، اتحاد شرایط كه زماني تا و شودمي

 (11/431: 1816آملی: جوادی«).شودمي

شود که بنا بر تعریف علم به موجود مجرد و تساوق آن با تفاده میجمال از مطالب فوق اس باال

شود و با نفس عالم گفت که علم وجود خارجی عینی و دارای اثر است که نزد نفس حاضر می هستی، باید

( در پاسخ به 1) سوره بقره 141طور که خداوند در آیه یابد هماناتحاد دارد و نفس بدان سعه وجودی می

آملی در ؛ عالمه جوادی«الِعلمفِي بَسطَةً  وزاَدهُ »فرمایند: بنی اسراییل به فرماندهی طالوت می اعتراضات

 فرمایند:ای که بیانگر سعه ی وجودی طالوت است چنین اشاره میتفسیر این بخش از این آیه به نکته

 ظرف با يماد هایمظروف و ظرف چون دهد،مي افزایش را انسان وجودي ظرفیت فراوان، علم»

 بر را عرصه و ساخته پر را خود ظرف گنجایش مادي هایمظروف: دارند فرق معنوي هایمظروف و

 مطالب براي را جا و دهندمي توسعه را ظرف آن ظرفیت معنوي، هایمظروف ولي كنند؛مي تنگ دیگران

 (416: 11: 1816آملی: جوادی«)كنند.مي باز دیگر

تر های روشنتر باشد، دریافتنوان ظرف علم هرچه مطهر و پاکیزهعدر این سعه و حرکت، نفس به

 شده است، خواهد داشت.صورت علم به او عرضهتری از فیض الهی که بهو دقیق

 بر ادراک. مؤثرعوامل و شرایط  -1

کند و به کیفیت ارتباط نفس با صورت علمی صدرا از تجرد علم به تجرد نفس انسان استدالل میمال

داند بلکه به حساس را منحصر به عاقل و معقول نمی کند و آندازد و اتحاد عاقل و معقول را ثابت میپرمی

 دهد.و محسوس نیز تعمیم می
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صورت عقلی به تجرد نفس با رسیدن به نفس با بدن در آغاز امر یکسان هستند ولی پس از حرکت،

آملی شوند چنانچه عالمه جوادیابزار نفس می حکم رسد و پس از تجرد نفس، بدن و طبیعت وجود او درمی

 فرمایند:( می8عمران )سوره آل 81در تفسیر آیه 

 نیست، بیش ابزاري بدن و است نفس كار، كننده كه دهدمي نشان( َعِملَت ما نَفس   ُكل   تَِجدُ ) جمله»

 كسب و عمل دادن نسبت راز (83/ 14)مدثر: (َرهینَة َكَسبَت بِما نَفس   ُكل  : )است آمده دیگر جاي در كهچنان

 از اصالت حالت، سه هر در دارد، بدن و نفس قیامت و برزخ و دنیا در انسان هرچند كه است آن نیز نفس به

 (18/961: 1816آملی :)جوادی.«.نیست كار ابزار جز بدن و است نفس آنِ 

 از صور عقلی با حرکت نفس در آغاز موجودی بالفعل جسمانی و بالقوه عقالنی است، ادراک نفس 

گردد و یابد و با آن متحد میمحضر صورت عقلی راه می جوهری نفس است و درحرکت جوهری، نفس به

 (11/843:  1861آملی:)جوادی.شودخود عین صورت عقلی می

گیرد اما باید در نظر داشت که با توجه به تشکیک در طورکلی ادراک توسط نفس شکل میهرچند به

شود در مراتب مختلفی از هستی قرار دارد و دارای عنوان معلوم ادراک میراتب هستی آنچه بهوجود و م

وجود شدید و ضعیف است لذا نفس نیز برای ادراک هر مرتبه از وجود نیازمند قوای مرتبط با آن است که 

 (111: 1813آملی:جوادی.)عنوان ابزارهای ادراک به آن پرداخته خواهد شد تحت

 فرمایند:و می دانندآملی در شرح اسفار معلوم را بر سه قسم میجوادیعالمه 

عقول مفارق و  پسازآننهایت قّوت است، مانند واجب تعالي و قسم نخست: اموري كه وجود آن در»

و از جهت مخالطت با نقص و نیستي شبیه به  هستندجواهر روحاني. قسم دوم: اموري كه در غایت ضعف 

بین دو قسم پیشین هستند، مانند اجسام  متوّسط حدند حركت و زمان. قسم سوم: اموري كه در عدم هستند، مان

 (1/116: 1831آملی:)جوادی« ماّدي

در نظر ایشان انسان برای ادراک قسم نخست نیازمند شرایطی است که در حالت عادی از آن عاجز 

این فقط ادراک نوع آخر، در برن است بناها ناتوادلیل ضعف وجودی آن است و از ادراک نوع دوم نیز به

اینکه نفس در عالم طبیعت در مقام  و اساس سنخیت عالم و معلوم که برحد توان قوای نفس بشر است چرا

داند باید صدرا علم را مساوق وجود میکه مالآنجاخیال و حس است قابل احاطه علمی نفس هستند. از

نباید نفس را به ادراک محسوسات و مخیالت محدود نمود، ادراک  هرجایی که هستی هست علم هم باشد و

وجودات قوی و شدید توسط نفس تنها به علم شهودی و حضوری ممکن است که دارای شرایط و موانعی 

 مفصل پرداخت. طوربهاست که باید به آن 

 

 ابزار شناخت و ادراک از منظر عالمه جوادی

 

مالصدرا در تکّون نفس حیوانی به  شود،وای نفسانی انجام میادراک از افعال نفس است و توسط ق

 (.131: 1868نماید )شیرازی: کند و آن را به حواس ظاهری و باطنی تقسیم میقوای ادراکی اشاره می

کند و به عقل نظری که ادراکات خاص انسانی را بر عهده را کامل می و در قوای نفس انسانی آن

 (168همان:.)نمایداست تقسیم می...های ویژه انسان شامل ایثار و عبادت و دارد و عقل عملی که کار
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که از  بر این اساس، نفس طبق مراتب خود دارای قوای ادراکی مختلف و متناسب با معلوم است،

 توان یادکرد.ها به حس و عقل میآن

نمایند، بیرونی تقسیم میابزارهای شناخت را به درونی و  اساس منشأ ادراک، آملی برعالمه جوادی

: 1813آملی:شده است )جوادیاساس این تقسیم عقل و دل ابزار درونی و وحی ابزار بیرونی خوانده بر

اند، ابزار حس را بیان های بدون اشتباه و خطای معرفت بودهکه حضرت استاد در مقام بیان راهآنجا(. از198

« ن الناس من یجادل فی هللا بغیر علم و ال هدی و ال کتاب منیرم و»اند، هرچند در ذیل تفسیر آیه نکرده

راه عقل که برای  های شناخت چهار قسم است: راه حس که برای همگان است،فرمایند راه( می3)حج:

: 1813آملی:راه تهذیب و تزکیه که برای عرفا است و راه وحی که مختص انبیا است )جوادیخواص است،

شود نمایند که با تهذیب و تزکیه حاصل میی دیگر ایشان به راه دل اشاره می(. البته در جا119

 (.11/118: 1831آملی:)جوادی

( که افراد 1/111)بقره: « الیَعقِلون فَهُم ُعمي بُكم   ُصم  » آملی در تفسیر آیاتی مانند:عالمه جوادی

 :فرمایندخواند میدارای چشم و گوش سالم را نابینا و ناشنوا می

 كریم قرآن. كندمي ادراك هاآن با را ملكوتي حقایق كه دارد دیگري قلب و چشم و گوش انسان،»

 (11/431: 1816آملی: جوادی«)كندمي تأیید را باطني حواس این وجود

شوند اما با آنچه در تفسیر آیات البته در فلسفه نیز قوای ادراکی به قوای ظاهری و باطنی تقسیم می

باشد راه حس و تجربه یا همان قوای ظاهری نفس حیوانی در اوت بوده و از حیث دیگری میگفته شد متف

( که مبادی 131: 1868شوند )شیرازی:نگاه مالصدرا به باصره، سامعه، شامه، المسه و ذائقه تقسیم می

جزئی  اند: حس مشترک که مدرک صورگونه اما حواس باطنی نیز پنج ادراک نفس از عالم ماده هستند؛

که  است؛ خیال که حافظ صور جزئی است؛ واهمه که مدرک معانی جزئی مانند مهربانی و... است؛ حافظه

معانی جزئی است  کننده صور وکننده و تجزیهحافظ معانی جزئی است؛ متخیله که ترکیب

 (.1868:131)شیرازی:

ی ندارد تا در مبادی ادراک که اشاره شد هرچند نفس انسانی مجرد است اما تجرد تام عقل طورهمان

ای از هستی قرارگرفته است که گرفتار ماده نیازی به احساس و مانند آن نداشته باشد و از طرفی در مرتبه

است و برای ادراک این مرتبه از هستی نیازمند قوای ادراکی متناسب با همین مرتبه است و ادراک ماده 

( و همین علت اعطای قوای ادراکی ظاهری و باطنی 1/114: 1816آملی:بدون حواس ممکن نیست )جوادی

 نفس حیوانی به انسان است.

در قوای نفس انسانی که مختص انسان است، قوای مستخدمه اصلی وجود دارند که یک نوع آن قوه 

شود، این قوه ادراکات عالمه و نوع دیگر قوه عماله است. قوه عالمه به عقل نظری و عقل عملی تقسیم می

 عهده دارد. انسانی را برخاص 

 -8عقل بالملکه که مدرک بدیهیات است؛  -1عقل هیوالنی یا بالقوه؛  -1مالصدرا عقل نظری را به 

عقل مستفاد که تمامی مدرکات بشر را درک کرده است  -4رسد و عقل بالفعل که از بدیهیات به نظریات می
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همه مراتب در خدمت عقل مستفاد هستند.  کند و هر مرتبه در خدمت مرتبه باالتر خود وتقسیم می

 (161: 1868)شیرازی:

تخلیه که پیراستن درون از  -1تجلیه که انجام واجبات و ترک محرمات است؛  -1اما عقل عملی به 

چیز غیر خداست تقسیم  فنا که ندیدن هر -4 تحلیه که آراستن درون به فضایل اخالقی است و -8هاست؛ بدی

 (.148: 1411شود. )شیرازی: می

آملی، از عقل نظری به عقل و از شده توسط عالمه جوادیهای شناخت ذکررسد که درراهبه نظر می

 عقل عملی به دل و قلب تعبیر شده است.

ها به راهی فراتر از ادراک اساس فلسفه اسالمی تمامی حقایق بدیهی نیستند و برای ادراک آن اما بر

که در مرتبه مادی عالم گرفتارشده است به حقایق غیر حسی دست یابد؟ حسی نیاز داریم؛ چگونه انسانی 

ها وحی است، هرچند که اثبات تجرد بسیاری از امور، مربوط به عالم غیب هستند که تنها راه دستیابی به آن

عنوان عهده فلسفه است و بحث ضرورت وحی در حکمت نظری و مفاد وحی به نفس وحی و رسالت بر

 (.1/181: 1831آملی:جوادی) گیردکمت عملی موردبحث قرار میامرونهی در ح

آملی راه معرفت بیرونی و چهارمین راه شناخت را وحی علت است که حضرت عالمه جوادیاینبه

 دانند.و کتاب منیر می

با وجود تمام این ابزار شناخت و ادراک؛ تحقق ادراک، وابسته به وجود سه رکن اساسی ادراک 

مدرک یا عالم و خود علم و ادراک است. اگر در خارج واقعیتی نباشد که بتواند  مدرک یا معلوم،یعنی وجود 

ای باشد کنندهدرک شود یا موجودی نباشد که قوه ادراک داشته باشد تا بدان واقعیت علم پیدا کند و یا ادراک

این برای تحقق ادراک، برت بنااما قوای ادراکی متناسب و یا سالمی نداشته باشد ادراک تحقق نخواهد یاف

 ای خواهد شد.که در این مجال به این شرایط اشاره معلوم و عالم باید دارای شرایطی باشند

 

 شرایط مربوط به مدرک )معلوم(
 

تر است در این مبحث وجود مدرک و معلوم است، چراکه علم یک امر وجودی و آنچه از همه مهم

اشد علم نیز راه دارد. مدرک و معلوم بالذات نه ماهیت است نه مفهوم جا هستی ب مساوق وجود است و هر

حضوری و  -محقق به وجود خارجی و نه حتی ماهیت و مفهوم محقق به وجود ذهنی، بلکه در انواع ادراک 

جمیع مراتب حسی خیالی و عقلی، نفس وجود است که ماهیت و مفهوم مختص به خود را  و در -حصولی 

های نگاه ( و همین امر از تفاوت1/161: 1831آملی:سازد )جوادیوجود ذهن آشکار میبالعرض در ظرف 

 دهند.آملی به معلوم است چون ایشان تمامی ادراکات را به ادراک حضوری بازگشت میعالمه جوادی

آملی شناسی در نگاه عالمه جوادیشود به لحاظ هستیعنوان معلوم نزد نفس حاضر میوجودی که به

ای سه قسم است که یکی مانند واجب تعالی شدت در وجود دارد و دیگری مانند زمان ضعف در وجود دار

دلیل شدت کمال و فعلیت واجب  دارد و تنها قسم سوم که متوسط است قابل ادراک نفس انسانی است. عقل به

نفس قرار گیرد لذا در  تواند مدرکدلیل نهایت نیستی و بطالن نمی قادر به ادراک آن نیست و ممتنع نیز به

: 1831آملی:تر است )جوادیشویم ادراک عقلی دشوارمراتب تشکیکی وجود هرچه به واجب نزدیک می
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ها از جهت کمال و جالل و شدتی که شود ولی این معلوم( چون برای ادراک نفس با معلوم متحد می1/116

 بِهِ  والیُحیطونَ »طور که در تفسیر ست همانها عاجز ادر ظهور دارند نفس از اتحاد و وصول کامل به آن

 فرمایند:آملی می( عالمه جوادی11/111طه:«)ِعلما

 و یابد راه خدا كنه به تواندنمي كسي هرگز الهي، اقدس ذات تناهیعدم و انسان محدودیت سبب به»

 (11/898: 1816آملی: جوادی«)اوست شایسته كه بشناسد گونهآن را وي

تر است، تر باشد ادراکش دشوارر مراتب نازله هستی که هرچه به ممتنع نزدیکطور است دهمین

نهایت جهت قصور و نقص و خفایی که در ذات خوددارند در که اموری مانند زمان، عدد و هیوال بهچرا

 (.4/116: 1831آملی:ها ضعیف است )جوادیضعف هستند و تعقل عاقل در هنگام ادراک آن

در هر  -معلومی که ذکر شد آنچه لحاظ شده است اصل وجود و هستی معلوم استدر تمامی سه نوع 

که نفس انسانی در مرتبه مادی از جهان هستی قرارگرفته است ادراک آنجااز -ای از وجود که باشدمرتبه

که جهت آنرسد اما بنا بر تجرد علم، ادراک هرگز به موجود مادی ازتر به نظر میمادیات برای آن ساده

گیرد. صور ادراکی که تجرید نشود معلوم بالذات قرار نمیگیرد و شیء تا هنگامیمادی است تعلق نمی

دلیل سنخیت عالم ماده با نفس و قوای نفسانی  علت بنا بر گفته مالصدرا هرچند بهاینهمواره مجرد هستند به

واقع ادراک اجسام برزخی خیالی و در رسد اما نیازمند تجرید استادراک مادیات برای ما ساده به نظر می

 (.1/181: 1831آملی:تر است )جوادیکه خودشان معلوم بالذات هستند ساده

 

 (شرایط مربوط به مدرک )عالم
 

این نفس با بردهد بناوسیله قوای مربوطه، فعل ادراک را انجام میدر ارکان ادراک، فاعل و عالم به

پردازد که این قوا چنانچه گذشت به قوای ظاهری و به عمل ادراک میقوای مدرکه خود متناسب با معلوم 

 شوند.باطنی تقسیم می

ها را به لحاظ سالمت و بیماری اعضا ظاهری به آملی انسانطور که حضرت عالمه جوادیهمان 

شرط نمایند، دسته تقسیم می چهار دسته و به لحاظ سالمت و بیماری عقل عملی و عقل نظری نیز به چهار

 تحقق ادراک، سالمتی قوای نفس عالم است.

در قوای ظاهری گاهی هم نیروی ادراکی و هم نیروی تحریکی سالم است و گاه نیروی ادراکی سالم 

گاهی  بیند اما فلج است و قدرت فرار ندارد،طور مثال هرچند خطر را میو نیروی تحریکی بیمار است. به

شود چه نیروی تحریکی سالم باشد چه نباشد آسیب متوجه خطر نمیقدرت ادراک ندارد بنابراین اصالً 

 بینید.می

طور است یعنی نفس گاهی شوند همیندر قوای ادراکی باطنی که به عقل نظری و عملی تقسیم می

کند یعنی مسئول خوبی ادراک میای که هم بایدها و نبایدها را بهگونههم در علم و هم در عمل موفق است به

کند و از شر و باطل خوبی به صدق و خیر و نیکی عمل مییشه او و عقل نظری او سالم است و هم بهاند

کند و نفس خوبی و بدی را اش نیز در سالمت است، اما گاهی عقل نظری کار میگریزان است و عقل عملی

ست و سرپیچی کند اما عقل عملی او که مسئول تصمیم و اراده است در اسارت غضب و شهوت ادرک می
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)سید رضی: « کم من عقل اسیر تحت هوی امیر»مؤمنان  گونه از فرمایش حضرت امیرنماید. همانمی

دار کار قوه پس هرچند قوه نظری او سالم است اما عهدهتوان این مطلب را برداشت کرد. ( می111: 1414

ر قصور است و تشخیص نادرست گاهی هم عقل نظری د دهد.باشد پس عالمانه به گناه تن میعملی نمی

دهنده ناقص است نفس در معرض گزند علمی و  دهد چه عقل عملی سالم باشد و چه نباشد چون فرمانمی

 (.19/113: 1861آملی:جوادی) عملی است

 فرمایند:آملی در ذیل اشاره به حواس باطنی میبر همین اساس است که عالمه جوادی

 معرفي تفكربي و كور و كر را تفكر نیروي و سالم گوش و چشم واجد افراد از برخي كریم قرآن»

 گردش جریان و سالم صنوبري قلب برخي بااینکه و (1/111)بقره: (الیَعقِلون فَهُم ُعمي بُكم   ُصم  : )كندمي

 گاهي (1/11)بقره: (َمَرضا هللاُ  فَزاَدهُمُ  َمَرض   قُلوبِِهم في: )داندمي مریض را آنان قلب دارند، منظم خون

 فَإنَّها: )است قلب كوري بلكه نیست، ظاهري بودن نابینا افراد، این كوري از مراد كه فرمایدمي صراحتاً 

دور فِي الَّتي القُلوبُ  تَعَمي ولِكن األبصارُ  التَعَمي  دارد دیگري قلب و چشم و گوش انسان،( 11/49)حج: (الص 

 (11/434: 1816آملی: ادیجو«).كندمي ادراك هاآن با را ملكوتي حقایق كه

سالمت قوای ادراکی و تحریکی است اما خود قوای ادراکی با یکدیگر بنابراین سالمت نفس منوط به

در نزاع و کشاکش هستند و هریک از عقل و وهم حکم خود را در قلمرو دیگری خواهان است عقل مدعی 

که لوازم  که عقل جز مفاهیم ذهنی رالیکند درحاکه با قوه نظری خود همه حقایق را ادراک می شودمی

کند و از شناخت متن حقایق خارجی محروم است و نهایت معرفتش تا ادراک نمی هویات وجودی هستند،

که در مقام فکر و معرفت حصولی است، علم اجمالی به حقایقی چون ذات حق است چراکه عقل  زمانی

 محروم است. حصولی از شهود ذات حق و ظهورات تفصیلی خداوند

حال مدعی نفوذ احکام خود در همه یابد بااینمیوهم نیز فقط معانی متعلق به ادراکات جزئی را در

 (.11/811: 1819آملی:کند )جوادیرا تکذیب می مراتب است و عقل و احکام آن

و  بنابراین هریک از قوای انسانی نظیر قوه عاقله و واهمه ادعای سلطنت بر دیگر قوا را دارند

نگرد انسان هرکدام از قوا را بیشتر بر نفس مسلط گردانده و به آن بهاداده باشد از همان منظر به حقایق می

نگرد به گرا است یا گاهی با اصالت حس و گاهی با اصالت عقل به حقایق می کسی که در مسائل علمی حس

 فرمایند:می ملکه عدل در تعقل نرسیده است حضرت عالمه جوادی

کند و از هریک وظیفه خاص خود را ها را تعدیل میقل در عین حفظ شئون، مدارک دیگر آنعا» 

کند و برای نتیجه که برای استقرا از موارد جزئی که محصول حس و خیال و وهم است استفاده می طلبد،می

رهان محروم دهد. عقل مشوب خیال و وهم در ادراک کلی از فیض بها را دخالت نمییک اصل کلی است آن

شهوت و  های علمی نظیر عقل عملی تحتخیال و وهم در اندیشه است و در بیان استاد عقل نظری تحت

 (8/111: 1834آملی:)جوادی« های عملی است.غضب در اراده

عنوان رکن فاعلی ادراک باید از قوای سالم و متعادل برخوردار باشد تا بنا بر آنچه گفته شد عالم به

 درستی از حقایق ادراک و شناخت صحیحی به دست آورد.بتواند به
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 شرط بنیادین ادراک
 

انسان و نفس انسانی وجود ممکن و معلول ذات واجب هستند، یگانگی و عینیت وجود ممکن با علت 

تواند مستقل از وجود مستقلی که فاعل و جاعل آن است انجام کدام از افعالش نمیای است که هیچگونهآن به

شده علت است که شناخت هر مخلوقی وابسته به شناخت خداوند قرار دادهاینیرد، ادراک نیز چنین است بهپذ

 (.183: 1418شیخ صدوق:«)الیدرک المخلوق شیئا اال باهلل» شده است:و گفته

 فرمایند:آملی میکه در تعریف علم استاد جوادی طورهمان

مستقیم در روح مجرد  طورطریق انعکاس و یا به به علم حقیقت مجردی است که به افاضه الهی» 

شود و تحصیل آن صفا ضمیر و دوری از کدورت و درنتیجه قلت وسائط و قرب هللا را انسان حاصل می

 (8/491: 1831آملی:جوادی«)طلبدمی

که باصره ابتدا نور حسی را  گونه، جز به نور حق ممکن نیست و همانشناخت جهان و خالق آن

برد و در پناه آن به میبصیرت نیز نخست به نورانیت حق پی بیند،یابد و در پرتو آن اشیا را مییمدر

 شود.شناخت اشیا نائل می

 فرمایند:طور در جای دیگر میهمین و

این علم به برشود بناها حاصل نمیحکمت علم یقینی به اشیا جز از طریق علم به اسباب و علل آن»

یعنی تنها از طریق علم به خداوند و شهود آن حاصل  علت همان شیء ق علم بههر شیء از طری

 (11/139: 1831آملی:جوادی.)«شودنمی

این امر مهم برای هر قلب و دلی رخ نخواهد داد و نیازمند عملی از جانب بنده است که او را برای 

تواند باشد چنانچه تقوای الهی نمیاین شهود آماده سازد و آن فعل بنا بر اشاره مستقیم قرآن چیزی جز 

 (.16)انفال:«ان تتقوا هللا یجعل لکم فرقانا»فرماید: می

 فرمایند:آملی ذیل این آیه میجوادی هللاحضرت آیت

این آیه شریفه با اطالقی که دارد تنها به بیان شرط شهود عرفانی اختصاص نداشته و شرط معرفت »

که طوریین معنا که تقوا هم در فهم عقل و هم در شهود قلب مؤثر است، بهشود، به ابرهانی را نیز شامل می

 (191: 1813آملی:)جوادی« گردد.ادراک صحیح مفاهیم ذهنی و دیدن حقایق عینی در پرتو تقوا تأمین می

دهنده ( هست که تقوا را افزایش1)طالق:« و من یتق هللا یجعل له مخرجا»مؤید این امر آیه شریفه 

داند و اطالق این آیه هم حصول مفهومی را در بردارد هم حضور عینی انسان در هر امر میروزی 

 (191: 1813آملی:جوادی.)را

 مراتب ادراک -8

یک از مراتب هستی قرارگرفته باشد و بنا برشدت و اساس اینکه معلوم در کدام که بیان شد برچنان

هستند. اگر معلوم در عالم ماده باشد، ادراک حسی  ضعف وجودی معلوم، علم و ادراک نیز دارای مراتب

شود؛ و اگر شدت در وجود داشته باشد، در مرتبه عقلی است؛ و اگر در مرتبه خیالی باشد، ادراک وهمی می

 گیرد.ادراک قرار می
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مالصدرا به این نکته تصریح دارد که چون علم مطابق با معلوم است قوت و قدرتش نیز مطابق با 

ترین علوم خواهد بود اما نائل شدن عالم نهایت قوت است نیز قویتعالی که دراست و علم به واجب معلوم آن

(، بنابراین قوت و ضعف یک 91: 1831به آن دشوار است و این از ضعف وجودی عالم است )شیرازی:

 گردد نه عالم آن.علم به معلوم آن بازمی

 ند:فرمایآملی نیز میچنانچه حضرت عالمه جوادی

ترین و ترین موجودات است، آگاهي به آن نیز قويگونه كه ذات واجب، برترین و قويهمان»

ی ترین مرتبهترین مراتب هستي و ضعیفو بر همان قیاس عالم طبیعت كه در پایین ارزشمندترین علوم است

ترین ارزشترین علوم و كمترین و متزلزلوجود است آگاهي و علم به آن نیز ضعیف

 (1/111: 1831آملی:جوادی«)هاستآن

صحیح است و  نوع ارتباط عالم با حقایق علمی نیز دارای شدت و ضعف و گاهی صحیح و غیر

شود و اگر ضعیف مبنای این مراتب علم حصولی و حضوری است، ارتباط اگر قوی باشد علم حضوری می

 (8/138: 1831آملی:جوادی.)گیردباشد علم حصولی صورت می

 فرمایند:آملی در باب مراتب علم به مرتبه وجودی عالم نیز اشاره میه جوادیعالم

بُعد، در آگاهي به حقایق متمایزند. برخي  حسب مراتب صفا و كدورت و مراحل قرب وافراد به»

 دلیل بُعدِ  دانند و برخي دیگر بههرچه را مربوط به جهان امكان نه وجوب است می چون انبیاء، ائمه و اولیاء

از حق و كثرت وسائط و كدر بودن ضمیر، از دریافت حقایق بسیاري كه در عالم امكان است محروم 

 (8/413: 1831آملی:جوادی«)باشندمی

اساس ارکان خود یعنی عالم و معلوم دارای تقسیمات متفاوتی در مراتب خویش  این علم بربربنا

ای از شدت ی داشته باشد باید عالمش نیز در مرتبهاست، اما آنچه روشن است اینکه اگر معلوم شدت وجود

ترین علم یعنی علم حضوری به معلوم خود بیابد و اگر معلوم در ادنی مرتبه وجود قرار بگیرد که بتواند شدید

ای از مراتب نفس باشد قادر به ادراک هستی بود علم به آن متزلزل و ضعیف است و عالم آن در هر مرتبه

 آن است.

 ی:ریگجهینت

دلیل اجلی و اظهر از هر تعریف است و قابل شناخت  همین علم بماهو علم مساوق وجود بوده و به

و نفس نسبت به علم  به حد و رسم نیست و چون حضور مجرد نزد مجرد است موطن آن نفس انسان است؛

سیر عباراتی چون آملی مطابق با تفکننده و علت موجد است و این نظرات فلسفی حضرت عالمه جوادیایجاد

 (.11: 1)بقره/«لن نومن حتی لک نری هللا جهرة» ( و1/111بقره: «)کن فیکون»

گیرد و عالمه تحقق ادراک توسط قوای نفس که گاه ظاهری و گاه باطنی هستند صورت می

ی چون نمایند و در تفسیر آیاتها را به قوای درونی و بیرونی تقسیم میاساس منشأ ادراک آن آملی برجوادی

 نمایند.عنوان حواس باطنی یاد میها بهی بقره از آنسوره 111آیه ی 

 در تحقق ادراک شرایطی مؤثر است که گاه از جانب علم و گاه عالم و گاه معلوم است.

جمله این چنانچه علم مساوق وجود دانسته شود صفات و لوازم وجود نیز باید بر آن حمل گردد که از

و تشکیک در مراتب وجودی است که علم نیز همانند وجود از آن برخوردار است که لوازم وجود مراتب 
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عمران مورد تصریح قرارگرفته است و برخالف برخی از دیگر مفسرین سوره آل 198ی این امر در آیه

جاز را بدون حذف و م« هللا ِعندَ  َدَرجات هُم»آملی قائل به عدم مجاز در آیه هستند و عبارت عالمه جوادی

 دانند.تفسیر به درجات خود مؤمنین بر اساس علم و ادراک و دیگر فضائل می

مند و نگاه هستی شناسانه به ادراک از با عنایت به موارد فوق ارائه مباحث حاضر در غالب نظام

ته آملی و تأثیر این نگره بر عوامل مؤثر بر ادراک و نتایج حاصله از این نظر که برگرفمنظر استاد جوادی

 تواند در نوع خود منفرد باشد.می ،ت ایشان در تفسیر آیات قرآن استاز نوع نگاه متفاو
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Zehra Gerami 

 
 The ontology of science in the epistemological system of the interpretive 

thoughts of Ayatollah Javadi Amoli 
(abstract) 

 
Discussion of knowledge and cognition in the Qur'an According to the pillars 

of knowledge, the following four topics related to it, namely science, scholar, known 

and teacher, and issues such as conditions, causes, factors, etc. are discussed. In Is-

lamic sciences, especially in Islamic philosophy and mysticism, in topics such as 

perception, mental existence, abstract existence, soul, etc., issues related to know-

ledge are dealt with, which have characteristics, conditions and obstacles. 

Hazrat Allameh Javadi Ameli has a special explanation in this field by mixing 

philosophy and interpretation and combining Islamic wisdom with the word of reve-

lation. And hi have different opinions about the perception and consistency of it, 

despite its existential view of it in different levels of existence and the order of its ef-

fects in this field. Allameh Javadi Amoli's approach to issues related to perception is 

completely based on and in accordance with her interpretive theories of Quranic 

verses. According to the verses that express the abstraction of the soul, they prove 

the abstraction of science and, as they consider the abstract matter doubtful, they 

prove the skepticism in perception. In this way, they raise issues such as the levels of 

perception and types of perception and how perception is realized. 

In this article, after the semantics of perception and its ontology, what is per-

ception and then the factors and conditions affecting the realization of perception 

among the philosophical and interpretive views of Allameh Javadi Amoli are discus-

sed. 

 

Keywords: perception, existence, science, ontology, ontology of science, epis-

temology of science, [Ayatollah] Javadi Amoli.                                                                                           

 

Захра Гирами 

 
 Онтология знаний в научной системе интерпретации 

Аятоллы Абдуллы Джавади Амули 
 (резюме) 

 
В Коране наука и знание рассматриваются в основном четырьмя поня-

тиями. Эти четыре понятия - наука, ученый, знатный и педагог. Обсуждаю-

тся также такие темы, как условия, причины и факторы этих выражений. В 
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исламских науках, особенно в исламской философии и мистицизме, затраги-

ваются когнитивные темы, такие как познание, ментальное сущее, абстрак-

тное существо, дух и т. д., и отмечены такие проблемы, как их характерис-

тики, условия и препятствия. 

Абдулла Джавади Амули дал особое и своеобразное объяснение в этой 

области, сочетая философию с тафсиром (интерпретация) и исламскую фи-

лософию с "калам"ом (слово). Он считает, что познание и существо равны. И 

указывает, что разные стадии существования имеют разное представления. 

Подход Амули к когнитивным вопросам полностью основан на теориях ин-

терпретации аятов Корана и полностью соответствует им. Согласно сти-

хов, выражающих абстракции души он доказывает абстрактность науки. В 

следствии, подтверждает различие в познании тем, что абстракция многос-

лойна. Таким образом, четко объясняет такие темы, как уровни, типы позна-

ния и как производится познание. 

В этой статье подчеркивается сущность науки и познания после семан-

тики знания и его онтологии, а затем факторы и условия, влияющие на реали-

зацию познания между философскими и интерпретирующими взглядами Аб-

дуллы Джавади Амули. 

 

Ключевые слова: познание, существование, наука, онтология, онтоло-

гия знаний, научная эпистемология, Абдулла Джавади Амули. 

 

Zəhra Girami 

 
Ayətullah Abdullah Cavadi Amulinin təfsir elmi sistemindəki bilik 

ontologiyası 
 (xülasə) 

 

Quranda elm və bilik mövzusuna əsasən dörd anlayışla toxunulmuşdur. Bu 

dörd anlayış elm, alim, məlum və müəllim məfhumlarıdır. Həmçinin bu ifadələrin 

şərtləri, səbəbləri və amilləri kimi mövzularda müzakirə olunur. İslam elmlərində, 

xüsusən də İslam fəlsəfəsi və mistikasında idrak, zehni varlıq, mücərrəd varlıq, ruh 

və s. kimi idrakla əlaqəli mövzulara toxunulur və onların xüsusiyyətləri, şərtləri və 

maneələri kimi problemləri qeyd olunur.  

Abdullah Cavadi Amuli, bu sahədə fəlsəfə ilə təfsiri və İslam fəlsəfəsini kəlam 

ilə uyğunlaşdıraraq, xüsusi və özünəməxsus bir izah vermişdir. O idrakla varlığı bə-

rabər hesab edir. Varlığın müxtəlif mərhələlərinin fərqli idraka sahib olmalarını 

qeyd edir. A.C.Amulinin idrakla əlaqəli məsələlərə yanaşması tamamilə Quran ayə-

lərinin təfsir nəzəriyyələrinə əsaslanır və buna tam uyğundur. O, ruhun mücərrədli-

yini ifadə edən ayələrə görə, elmin mücərrədliyini sübut edir. Nəticədə mücərrədli-

yin özünün mərtəbəli olduğunu göstərərək, idrakda fərqliliyin olmasını sübut edir. 
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Beləliklə, idrakın səviyyələri, növləri və idrakın necə hasil olnuması kimi mövzuları 

aydın şəkildə izah edir. 

Bu yazıda bilik semantikasından və onun ontologiyasından sonra, elm və idra-

kın mahiyyəti və sonra Abdullah Cavadi Amulinin fəlsəfi və təfsiri baxışları arasında 

idrakın gerçəkləşməsinə təsir edən amillər və şərtlər qeyd olunur.  

 

Açar sözlər: İdrak, Varlıq, Elm, Ontologiya, Bilik ontologiyası, Elmi episte-

mologiya, Abdullah Cavadi Amuli  
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