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رابطة ذهن و عین مسئلهای است متعلق به حوزة معرفتتشناستی کته متیتوانت تعیتین کننت ة
دی گاه رئالیستی یاای هآلیستی یک فیلسوف باشت  .در میتان فالست ة استالمی ،سترروردی بتا
فاصله گرفتن از رئالیسم ارسطویی و با نق الگوی تعریف ح ی برای شتناتت حقیقتت اشتیا
در مکتب مشاء ،مطابقت ماهوی و وح ت ماهوی ذهن و عتین را بته چتالش متیکشت و در
نرایت در حکمت بحثی تئوری مماثلت عین و ذهن را با شناتت از طریق ص ات مجموعهای
بنا مینر  .نظریة مماثلت ،با اشکالی مرم مواجره میشود که میتوان از آن به عنتوان اشتکا
دروننگری یا شائبةای هآلیستی یاد کرد.ایتن نوشتتار بتا رویکترد بته رابطتة حکمتت بحثتی و
حکمت ذوقی و با توضیح رابطة شرود با اصالت واقت ،،رئالیستم سترروردی را تحتت عنتوان
«رئالیسم اشراقی» معرفی کرده و درص د است نشان ده کته در دستتگاه فلست ی سترروردی
که نظریة مماثلت به جای مطابقت مینشین  ،عالوه بر آنکه از جزمیت مطابقت ارسطویی دور
میشود ،میتوان ازای هآلیسم نیز فاصله بگیرد و الگویی منطقی -فلس ی برای رابطة شترود و
امور واق ،ارائه ده .
ص ق ،مطابقت ،رئالیسم اشراقی،ای هآلیسم ،شرود ،حکایت و مماثلت ،ذهن و
عین ،شیخ اشراق.
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فالس ة مسلمان مرمترین دی گاهها دراینباره دی گاهای هآلیستی افالطون و رئالیستی ارسطو
است .افالطون با توجه به جایگاهی که برای عالم عقل (مُثُل) قائل است ،ابتنای تارج بر عقل را
مطرح کرده است .افالطون معرفت حقیقی را امری نمیدان که از ارتباط بین ادراک حسی و آن
حقیقت کلی حاصل شود .کاپلستون میگوی افالطون در تتئوس معرفت حقیقی را با دو تصیصة
تطاناپذیری و واقعی بودن معرفی میکن و در هر حالتی که ذهن نتوان واج این دو تصیصه
باش نمیتوان معرفت حقیقی باش  .او در عیناینکه معرفت و شناتت مطلق و تطاناپذیر را
حاصل ش نی میدان اما قائل استاین معرفت نمیتوان همان ادراک حسی باش که نسبی و
فریبن ه و تاب ،انواع تأثیرات موقتی هم از طرف فاعل شناسایی و هم از طرف متعلق شناسایی
(شیء) است (کاپلستون ،ص .)179بنابراین افالطون با اصالت دادن به حقیقت عقل ،شناتت را
مربوط به شرود اشیا قبل از هبوط از عالم عقل میدان و علم را با برتورد با تارج معنا نمیکن
بلکه تنرا یادآوری از شناتت معرود در عالم عقل رخ میده  .حاصلاینکه افالطون مطابقت
بینای هها در عقل و جران محسوس را نمیپذیرد اگرچه آنچه در جران محسوس است از عقل
گرفته ش ه است اما نمیتوان مطابق عقل باش و دی گاه شرودی افالطون نیز تبیین دقیقی از
ارتباط بین عین (با همة مراتبش از جمله عین ِحسی) و ذهن نمیده .
در مقابل دی گاهای هآلیستی افالطون،دی گاه رئالیستی ارسطو بود .ارسطو در جرت مقابله با
شکاکان یونان ،به دنبا شناتت اشیا از طریق ص ات واقعی و تعریف حقیقی اشیا بود و قائل بود
حقیقتی وجود دارد و ما درک حقیقی از آن واقعیت پی ا تواهیم کرد .به همین دلیل ارسطو به
دنبا شناتت ذاتی اشیا بود .نظریة مطابقت و دی گاه رئالیستی و پیون تارج با ذهن از ارسطو
آغاز میشود .او میگوی :
وجود به معنی ص ق و ع م به معنی کذب بهاین معنی است که اگر موضوع و محمو حقیقتاً
به هم پیوسته هستن پیوستگی ص ق است و اگر به راستی پیوسته نیستن پیوستگی کذب است
(ارسطو ،ص.)371

ارسطو بااین گ تار به دی گاه رئالیستی و مق م دانستن واقعیت بر دادههای ذهنی و انطباق آنرا
با تارج اشاره میکن  .وی با ن وذ دادن اصالت منطق در بحث ص ق ،ص ق را در گزارهها به
معنای وجود داشتن حقیقی ِپیوستگی میان موضوع و محمو در تارج میدان  .او مطابقت کامل
شناتت ذهنی با تارج را باور دارد و آن را در موارد متع دی در مابع الطبیعة تود آورده است
از جملهاینکه:
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ما چیزی را یا ازاین جرت کاذب مینامیم که آن چیز وجود ن ارد یا ازاین جرت که تصوری
که آن چیز در ما پ ی میآورد ،تصور چیزی است که وجود ن ارد(همان ،ص.)229

به تعبیر دیگر:
مست اد از کالم ارسطواین است که مطابقت همان پیون م اد قضیه با واق ،قضیه اعم از موجود
و مع وم است(عارفی ،ص .)273

فالس ة مسلمان به مطابقت بین عین و ذهن قائل ش ن اما ت سیر مطابقت از دی گاهایشان
مت اوت از بیان ارسطویی است .در فلس ة ابنسینا شاه مطابقت تام ماهوی بین ذهن و تارج
هستیم .ابنسینا که تصور ذهنی را حاصل ان عا ذهن در برابر تارج میدانست ،تنرا در آثار،
موجود ذهنی و تارجی را مت اوت میدی و به نظر وی شناتت ماهوی از موجود تارجی انطباق
با موجود ذهنی داشت .او مطابقت ماهوی را بین متصور معقو و شیء محسوس تارجی مطرح
میکن و قائل به انح اظ ماهیت در آن دو است (ابنسینا ،ص .)20هر چن وجود شیء ذهنی با
تارجی مت اوتان و از لحاظ آثار مماثلت دارن  ،اما به هرحا آنچه در فلس ة ابنسینا مرم است
تطابق ماهوی تارج و ذهن و شناتت ان عالی ذهن از تارج است .ادراک توسط ن س حاصل
میشود واین ادراک به ان عا از شیء محسوس در تارج صورت میگیرد و صورتهای ذهنی
طی فراین ی معقوالتی میشون که مطابق با محسوسات تارجی هستن (همان ،ص .)19اما
سرروردی با توجه به ناممکن بودن تعریف ح ی (سرروردی ،1380 ،ح ،ص )21و دی گاه
تاصی که دربارة علم و پی ایش مثا ادراکی هنگام ادراک حضوری داشت(همان ،ص،)20
بایستی برای مسئلة ص ق و مطابقت ،نگرش ج ی ی را ارائه میداد ،زیرا کسی که ح را ناممکن
میدان و علم حصولی را فاق شناتت کامل ،چگونه میتوان با نظریة مطابقت موافق باش ؟ از
طرف دیگر ،رد مطابقت ،میتوان منجر به دی گاهای هآلیسم افالطونی یا چیزی شبیه به آن باش .
دی گاه سرروردی را در ادامه بیان تواهیم کرد.
 .1تفسیر مطابقت در فلسفة اسالمی

نظریة مطابقت تنرا نظریهای است که در باب مسئلة ص ق همواره حیات داشته است .بیشتر
فیلسوفان مسلمان ،قائل به مطابقت ماهوی بین ذهن و عین ش ه و برایاینکه نشان دهن شناتتی
که در ذهن برای ما حاصل میشود شناتتی حقیقی و مطابق واق ،است ،قی ماهوی را بهاین
انطباق افزوده و گویی یک مطابقت تمام عیار را نشان دادهان .این دسته از فالس ه رئالیست
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محسوب میش ن چرا که قائل بودن تطابق کامل بین ذهن و عین وجود دارد .بع از طرح مسئلة
انطباق ماهوی ،کسانی مت طن به نبوداین تطابق و عینیت ش ه و اشکاالت وجود ذهنی از
جملهان راج تحت دو مقوله ،و ع م امکان آثار اشیای تارجی در ذهن را مطرح
کردن (ص رال ین شیرازی ،ص.)273 -281
تالش تع اد زیادی از حکمای مسلمان برای پاسخ دادن به اشکاالت مطابقت وجود ذهنی با
تارج ،نشان دهن ة اصرار حکما بر رئالیسم است ،اما آنچه مرم است ت سیری است که از نظریة
مطابقت برای تأمین دی گاه رئالیستی انجام میپذیرد .اگر بخواهیم نگاهی به تبارشناسی ص ق در
فلس ة اسالمیداشته باشیم ،درمییابیم که فیلسوفان مسلمان نظریة حکایت و دی گاه مماثلت بین
ذهن و عین را به مثابة دو تئوری برای رف ،اشکا از مطابقت ارائه دادهان  .تئوریهایی که رقیب
نظریة مطابقت گشته و اشکاالت منطقی مطابقت را ن ارن  .حتی حکایت تقریرهای مختل ی از
فارابی تا مالص را داشته و در فلس ة مالص را جم ،بین حکایت و مماثلت ات اق افتاده است.
پاسخ نرایی و حلی مالص را نیز به اشکاالت وجود ذهنی مبنی بر حکایت م روم از مص اق است
(همان ،ص  .)288بنابراین میتوان گ ت که مسئلة مطابقت در ابت ا به حاکویت میانجام  ،بهاین
معنا که اگر کسی قائل به مطابقت ماهوی بین ذهن و عین نباش و سرم ذهن را تنرا ان عا و
انطباع از آن تارج لحاظ نکن ،ای هآلیست محسوب نمیشود و از مرز رئالیسم عبور نخواه کرد
زیرا آنچه برای شناتت ضروری است حاکویت ذهن از تارج است نه انطباق آن.این نگاه ،ما را
در فرم دی گاه سرروردی کمک تواه کرد ،اما از طرف دیگر و در مرحلة دوم ،مطابقت جای
تود را به مماثلت میده .این دی گاه که در ادامه مورد بحث قرار میگیرد دی گاه سرروردی
است که هم مبنای منطقی (رد ح تام) و هم مبنای فلس ی (نظریة علم حضوری) دارد.
 .2مسئلة صدق در منطق شیخ اشراق (صدق منطقی)

بحث ص ق منطقی را سرروردی در دو حوزه پی گرفته است :حوزة او بحث دالالت است.
ق ما در اقسام داللت ل ظ بر معنا ،داللت مطابقت را مطرح کردن و از نظر آنرا ل ظ میتوانست
به تمام معنا داللت مطابقی داشته باش  .سرروردی با انتقاد از الگوی تعریف ح ی در شناتت
حقیقت اشیا ،ت کر ارسطویی و مشائی را عالوه بر قضایا در م ردات نیز تخطئه کرد .در نگاه
سرروردی ص ق ل ظ بر معنا نیز نمیتوان به نحو مطابقت باش و به همین دلیل او به جای داللت
مطابقی مشرورِ بین حکمااین نوع داللت را داللت قص نامگذاری کرد« .ان الل ظ داللته علی
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المعنی الذی وض ،بأزائه  ..هی دالله القص ( »1سرروردی ،ح ،ص  .)14مطابقت تامیکه همراه با
شناتت ماهیت اشیا یا ماهیت معانی باش از نگاه سرروردی ناممکن است و واض ،ل ظ صرفاًاین
قص و تواستة را دارد که تمام معنا را منتقل کن  .وی اساساً با وجه منطقی الگوی تعریف ح ی
برای دستیافتن به حقیقت اشیا مخال ت دارد واین امر را از طریق شناتت فصو مجروله و
عرضیهای به منزلة فصل ،ناممکن میدان  .به همین سبب است که معضلة شناتت که در منطق
ارسطویی و تا ح ی در سینوی مشرود است ،در دی گاه اشراقی وجود ن ارد .مشائیان با وجود
اعتراف به صعوبت دست یافتن به ح اشیا ،راهی دیگر برای رسی ن به ص ق منطقی ارائه
ن ادهان و فلس ة تود را بر آن اساس پایهگذاری کردهان .این مبنا مورد مخال ت سرروردی در
ص ق منطقی است .او در مطابقت فلس ی نیز مطابقت تام شیء م رَک با تارج را رد کرده است
که به آن تواهیم پرداتت.
حوزة دوم ص ق منطقی در بخش ص ق گزارههاست که سرروردی با تحویل بردن قضایای
سالبه به موجبه(همان ،ص )26-27درص د نمایان کردن اشکا ارسطویی راج ،به مطابقت
گزارههای سالبه با تارج است .در گزارههای موجبه نیز مطابقت موضوع و محمو بر تارج به
نحو ماهوی امکانپذیر نیست.ایشان قضایا را به موجبه تحویل برد و ص ت کلیه را برایاین قضایا
مورد تردی قرار داد و بهاین جرت آنها را محیطه توان (همان ،ص .)17
آنچه ذکر ش بیشتر از نگاه انتقادی شیخ اشراق در مسئلة ص ق گزارش میده اما دی گاهایجابی
سرروردی را بای در مسئلة شرود نوری جستجو نمود .انتقادهای سررودی در حکمت بحثی ،مسئلة مرم
اما مق ماتی در معرفتشناسی اوست ،زیرا ابت ا بای روشن کنیم که او راه تود را از ک امیک از
تبیینهای معرفتی ج ا کرده است و سپس بر اساس حکمت اشراق از الگوی شناتت حقیقت اشیا از دی
وی سخن بگوییم.
 .3مطابقت در نظام فلسفی سهروردی (صدق فلسفی)

ص ق فلس ی یا ن س األمری چیزی فراتر از مطابقت گزاره بر معلوم تارجی است .میتوان
گ ت :ص ق فلس ی عامترین ص ق ممکن است .زیرا ارتباط شناتتهای ما در طبقات مختلف
ذهن با تارج مطرح میشود .سرروردی شناتت را به واسطة شناتت ِماهیت شیء و انطباق بر
کثیرین نمیدان  .او کلیت را به معنای ویژگی علم قبو دارد ،اما ادعای شناتت کلیت را
مسئلهای مردود میدان  .او در شناتت اشیای جسمانی ،به عوارض مجموعهای آنرا که یک
هویت مثالی به آنرا میده  ،تمسک میکن و ملت ت است که مثالی بودن موجود ذهنی و
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مماثلت آن با تارج باعث نسبیت شناتت نمیشود ،زیرا تمام ویژگیهای قابل شناتت با تصور
ذهنی و عوارض فرمی ه میشود و ازاین حیث که شناتت ذهنی بخواه مطابق با تارج باش ،
مطابقت از جرتاین نوع ادراک (ادراک ذهنی) تمام است(همان ،ص .)15اما آنچه را که
حکمای قبل از سرروردی به معنای مطابقت اضافه کردهان یعنی ماهوی دانستن مطابقت ،مورد
پذیرش سرروردی نیست .اگر مطابقت به معنای انطباق ماهوی پ ی ه با پ ی ار باش  ،سرروردی
به آن قائل نیست و میتوان گ ت قائل به تناظر پ ی ار با پ ی ه در حکمت بحثی است .او مانن
حکمااین مسئله را که م روم مقولة تارجی به ذهن میآی  ،نمیپذیرد و در دی ماهیت تارجی
همان تحقق اعیان است و به ذهن نمیآی  .به عبارت دیگر ،در مسئلة انح اظ ماهیت تارجی در
ذهن ،از فیلسوفان پیشین فاصله میگیرد.
 .4رابطه صدق و مطابقت در حکمت اشراق

فارابی قبل از سرروردی بهاین نکته تأکی کرده است که دستیابی به ذاتیات دشوار است(فارابی،
ص .)170ابنسینا نیز براین نکته در رساله ح ود اشاره میکن اما فلس ة تود را بر اساس همین
ح ود  ،تعاریف و شناتت از ماهیات استوار کرده است .ابنسینا در تعلیقات تود نیز م صالً وارد
امتناع شناتت حقیقت اشیا ش ه است .او قائل است عقل معموالً از بین لوازم ،تع اد کمیرا
درک کرده و اگر هم تع اد بیشتری را درک کن  ،هیچگاه به همة لوازم شیء دست نمییاب  .به
همین دلیل ،عقل به حقیقت و ذات اشیا راه ن ارد(ابنسینا ،ص )95اما در فلس ة مشاء وح ت
ماهوی ذهن و عین در فراین شناتت پذیرفته ش ه و تنرا در آثار ذهن و عین مت اوت دی ه ش ه
است .به همین دلیل سرروردی نق تود را به وح ت ماهوی در منطق به مشائیان آغاز میکن .
وی در حکمتةاالشراق میگوی «:و صاحبرم اعترف بصعوبتة هذا الح » و بنابراین هماهنگ
دانستن و سازگاری دی گاه سرروردی و ابنسینا در امتناع شناتت ذات اشیا (اتگر و طاهری،
ص )98محل تأمل است زیرا اوالً تنرا سرروردیاین نگاه را در منطق نشان داده است و ثانیاً
ایتن سرتروردی استت که پتس از انتکار شناتت بحثی ،از شناتت ذات اشیا به وسیلة شرود
سخن میگوی .
سرروردی ابتنای فلس ة مشائیان را بر یک امر احتمالی از دی تودشان (که عبارت از احتما
ص ق شناتت اشیا از طریق عرضیات به منزلة فصل است) و امر محا از دی تود توضیح
میده  .او الگوی تعریف را برای شناتت حقیقت اشیا ،الگویی مصیب به واق ،نمیدان  .در
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بحث ص ق فلس یاین مبنا بیشتر تود را نشان میده  ،زیرا ص ق ماهوی مت رع بر تمام دانستن
ح در شناتت ذات اشیاست .سرروردی که مبنای منطقی بحث را قبو ن ارد بر اساس آن
مطابقت ماهوی را کاشف ذات ماهیت نمیدان  .او علم را به حضور ذات تعریف کرده است و
در مسئلة ص ق قائل به مطابقت نش ه است .بر اساس مبانی منطقی تود صورت ذهنی که مؤلف
از عوارض است را توضیح داده است و شناتت کامل از جران را ب ون وساطت صورت ذهنی و
از طریق علم حضوری اشراقی و شرود معرفی میکن  .اکنون به مبانی منطقی تأثیرگذار در نگاه
فلس ی شیخ اشراق در مسئلة ص ق تأملی میکنیم:
الف .رد «ذات گرایی منطقی» و انکار «مطابقت ماهوی»

سرروردی شناتت ذاتیات را با رویکرد منطقی حکمای پیشین محا توان ه و تصور مردم از ح
را تنرا در امور ظاهری که از تسمیه به دست میآی دانسته ،مجرو بودن ماهیتی را مستلزم
مجرو بودن فصلش نیز قلم اد میکن و بنابراین بیان میکن که از طریق فصل نمیتوان تعری ی
از شیء داشت (سرروردی ،1380 ،ح ،ص  )19و نیز تعریف به ح الزمهاش تق م علم به معرِف
(فصل) بر معرَف است و علم به فصل مساوی همان علم به حقیقت است که ابت ائاً مجرو فرض
کردیم (شیرازی ،ص  .)59به همین تاطر برتی شناتت ح ی را مستلزم دو قطبی دانستن ذهن
در جرل ِکامل و علم ِکامل دانستهان در حالیکه ادراک ما از موجودات جران همیشه مح ود و
قابل گسترش است(یثربی ،ص  .)92در نرایت ،سرروردی آوردن ح اشیا چنانکه مشائین به آن
ملتزم بودن را ناممکن دانست و عنوان کرد مشائین هم معترف به صعوبتاین امر بودهان
(سرروردی ،ج ،2ص  .)21مخال ت او با مطابقت از جرت رئالیست نبودن او نیست بلکه وی از
جرت مبنای منطقیِ قضیه مخال ت دارد .حکما با تقسیمبن ی فصل به منطقی و اشتقاقی قائل
ش ن که دستیابی به فصل حقیقی سخت است و آنچه ما در تعریف منطقی میآوریم فصل
منطقی است ،بااینحا به وح ت ماهوی عین و ذهن در حکمت قائل ش ن  ،اما سرروردی قائل
است که آنچه در تعریف آورده میشود اگر فصل حقیقی نیست پس ذاتیات شیء نیست و اگر
ذات شناتته نش ه است پس ماهیت هم فرمی ه نش ه است .ازاین رو ،چگونه میتوان از مطابقت
ماهوی سخن گ ت؟
ممکن است در ب و نظراین گونه باش که «سرروردی دو ادعای وجودذهنی را که عبارت از
حصو صورت شیء تارجی در ذهن و وح ت ماهوی آن صورت با شیء م رَک است،
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پذیرفته است» (حسینی مجرد و اکبریان ،ص ،)26امااین دی گاه ب ون در نظر گرفتن مبنای منطقی
و انحال آن مبنا در حکمت اوست و آن مبنای مرم ،رد شناتت ماهیت با تصور ذهنی است تا
در مرحلة بع سخن از وح ت ماهوی عین و ذهن به میان بیای .
شیخ اشراق در عباراتی مماثلت ِتام مثا ادراکی با تارج را رد کرده است .او در توضیح
موجود فی الذهن میگوی :
موجود در ذهن (پ ی ار) مثالی است که در محلی منطب ،نیست و در مثا مطابقت از همة
جرات شرط نیست پس از جوهریت چیزی (پ ی ه ) جوهریت مثالش (پ ی ار) الزم نمیآی
(سرروردی ،م ،ص .)133

ازاین عبارت برمیآی که او صراحتاً با طرح نظریة مثا  ،موجود فی الذهن را مثا ِ تارج
میدان و در مثا مطابقت بهاین معنا که در مقوالت ماهوی یکی باشن الزم نیست و برای نمونه
از جوهریت شیء نمیتوان جوهریت موجود ذهنی را نتیجه گرفت .بای بهاین مطلب توجه نمود
که رد مطابقت ماهوی به معنای انکار مطلق شناتت ماهیت اشیا نیست؛ بلکهاین شناتت دارای دو
الیه است که بای از طریق انضمام دو نوع شناتت بحثی و ذوقی حاصلای  .در واق ،،در فلس ة
اشراق حکمت بحثی دراین نقطه با حکمت ذوقی تألیف پی ا میکن ؛ ب ین معنا که :تصورات
ذهنی و م اهیم برای ت اهم ل ظی الزم هستن امااینرا تنرا عوارض و تصوصیات اشیا را مشخص
میکنن و فیلسوف و حکیم بای با شرود ،ذاتیات را مشاه ه کن .این شرود که آگاهی را به
حضور ت سیر میکن در ادامه توضیح داده تواه ش .
ب «.صفات مجموعهای » و نظریة «مماثلت»

سرروردی در ادراک حسی ،موجود فی الذهن را مثا ادراکی شیء تارجی معرفی میکن .
برای روشن ش ن معنای مطابقت از دی گاه وی بای ابت ا به معنای مثا ادراکی بپردازیم.این
تحلیل بر اساس مبانی سرروردی قابل ارائه است و یکی از مسائل پیچی ة حکمت سرروردی
است که با عبارات مجمل به آن پرداتته است؛ چن انکه فرم مقصود وی را دشوار میکن  .آنچه
مسلم استاینکه ،مثا ادراکی نوع تاصی از مثا است که در حکمت اشراقی مطرح میشود
و بررسی رابطة آن با مثا من صل بحث دیگری را میطلب  .تود سرروردی تصریح دارد که:
«وال کل مثا بل مثا ادراکی»(سرروردی ،ح ،ص )20بنابراین ویژگی مرم موجود مثالی،
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حکتایتگتری وی از عتوارض اشیتای تتارجی استت و بته بیتان دیگر مثا ادراکی محکی
تصوصیات شیء تارجی است.
سرروردی کلیت را از ویژگی مثا ادراکی دانسته است و از طرفی قائل است که کلی در
تارج نمیتوان موجود باش  .به نظر میرس ازاین طریق اشارهای به ع م ابتنای ذهن بر عین
دارد .او دربارة معنای مشترک که در ذهن استاین گونه گ ته است« :معنای مشترک تنرا در
ذهن است و کلی بنابر اصطالحی که در بارة آن گ ته میشود که احتما شرکت کثیرین در آن
هست ،نمیتوان در اعیان واق ،شود؛ زیرا اگراینگونه باش برای او هویتی مشخص و غیر مثالی
حاصل میشود»(همان ،ج ،1ص .)331دراین عبارت شیخ اشراق الزمةاینکه کلی در تارج باش
را غیر مثالی بودن و هویت مشخصه داشتن دانسته است و ازاین قضیه است اده میشود که
تصورات در ذهن کلی و مثالی هستن  .به عبارت دیگر مثا ادراکی همراه است با شناتت کلی.
با توجه به مبنای سرروردی ما ح و معنای دقیق مثا ادراکی را نمیتوانیم بشناسیم و از طریق
ص ات آن از جمله کلیت مثا ادراکی بای شناتت نسبت به آن را پیگیری کنیم.
برای روشن ش ن دلیلاینکه چرا سرروردی به جای «مطابقت» « ،مماثلت» را مطرح میکن ،
بای نگاهی به تعریف و آنچه ذهن از آن میفرم از نگاه وی داشته باشیم .سرروردی در مقام
تعریف قائل ش که ماهیات در تصور ما نمیآین و ما از طریق ماهیات نمیتوانیم شناتت و
تعری ی از اشیا داشته باشیم و آنچه به عنوان معرف اشیا هستن ص ات مجموعهای وعوارض
آنراست .با روشن ش ن محا بودن آوردن ح در شناتت ذات ،تعری ات نزد سرروردی تنرا
تعری اتی هستن که از «ص ات مجموعهای» حاصل ش هان (همان ،ج  ،2ص . )21
ص ات مجموعهای ما را به شناتت حقیقی و کنه ماهیات نمیرسانن که مطابقت حاصل شود
بلکه آنچه از آنرا در ذهن ما میآی مثالی ادراکی است که با ماهیات تارجی مماثلت دارد و
تصوصیاتی از شیء است که در مقام تعریف میآی  .هر شیء بااینکه ماهیتش قابل شناتت
نیست اما میتوان عوارض بسیاری داشته باش که از آن طریق شناتته شود امااین نوع از شناتت
به مطابقت نمیانجام و به بیان شیخ اشراق اصالً الزم نیست که از همه جرت مطابقت باش
(همان ،ج ،1ص )133زیرا ما از هیئات و ص ات برای شناتت کمک گرفتیم و چه بسا ص ت
دیگری درآین ه کشف شود .او در ناتوانی کسانی که میتواهن ح بر اشیا بیاورن میگوی :
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کسانی که دنبا ح هستن همواره در معرضاین هستن که ح دیگری پی ا شود و آنراایمن
نیستن از وجود ح ی که از آن غافل بودهان زیرا بسیاری از ص ات هستن که ظاهر نیستن
(همان ،ج ،2ص .)21

ازاین طریق شناتت مطابقیِ ماهوی را ناممکن میدان  .به همین دلیل آنچه با دی گاه منطقی
وی در باب شناتت اشیا از طریق ص ات مجموعهای میسازد ،مماثلت است.
به نظر میرس مقصود سرروردی از عرضی که توصیف کنن ة شیء است ،عرض م ارق باش
زیرا میگوی پیروان فلس ة مشائی ،جزء توصیف کنن ة یک چیز را «ذاتی» آن میگوین اما
عرضی الزم یا ج اش نی در عقل ،پس از حقیقت میآی (همان ،ص )16و بنابراین شناتت
عرضی الزم حقیقت با شناتت ذات همراه است و ب ون شناتت ذات شناتت عرضی الزم
ناممکن است .بنابراین عرضی م ارق است که ص ات مجموعهای از شی را به ما میده و مثالی
از شیء در ذهن انسان پ ی ار میکن .
در معنای «مماثلت» همواره ع م شناتت کامل ماهیتها و ع م ضرورت تطابق کامل ذهن با
عین ح ظ میشود .واین مسئلهای است که ما را به «تناظر» در دی گاه سرروردی میکشان  .البته
فی الجمله او مطابقت ِحکایی را قبو کرده است؛ مطابقت از جرتاینکه ما شیئی را در تارج
درک میکنیم و میدانیم چه شیئی با چه تصوصیاتی بوده مسلم است و سرروردیاین را گوشزد
میکن « :در علم چارهای نیست از مطابقت از جرتاین که ادراکی از شیئی صورت گرفته
است»(همان ،ص)15؛ اما بااین مطابقت شناتت تام از شیء تارجی و لزوم ابتنای ذهن بر عین
است اده نمیشود.
از طرفی شاه دیگری که نشان میده سرروردی مق م دانستن عین بر ذهن وسپس مطابقت
آنرا را نمیپذیرد ،ذهنی دانستن م اهیم فلس ی است .او عنوان میکن م اهیم ذات ،حقیقت و
ماهیت وعرضیت اوصاف اعتباری هستن و از ص ات عقلیهای هستن که صورت مستقلی در
تارج ن ارن (همان ،ص )364و ازاین رو م اهیم فلس ی ساتتِ ذهن است .به نظر میرس از دی
سرروردی ،ذهن مقامیاز واق ،دارد و فعالیت ذهن در شناتت و ساتت معقوالت فلس ی،
سرروردی را به انتقاد از انطباعی بودن ذهن کشان ه است .م اهیم ،بازنمود فعالیت ن س از
تصوصیات تارجی است .دی گاه سرروردی دربارة استحضار مثا ادراکی توسط ن س برای
م اهیم کلی و اعتباری بودن معقوالت ثانیه ،دالئلی هستن که ما را به ع م ضرورت ابتنای ذهن بر
عین میرسان .
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 .5رابطة شهود با اصالت واقع (رئالیسم)

ابت ائاًاین گونه تصور میشود شرود به عنوان عنصری که با درون نگری ارتباط دارد ،تقویت
کنن ة نوعیای هآلیسم است و برتی فیلسوفان غربی در دروننگری تود تملک ِیافتههای هر
ذهنی برای تودش را اصالت دادهان و انطباق آن با واق ،عینی برای آنان دشوار بوده است .برای
مثا کی یرکگارد در توضیح عینیت و ذهنیت و ارتباط آنها ت کر انسان را همچنین بازتابی
میدان تصوصاً از درونبودگی و تملک ،که صرفاً متعلق به تود فرد است و نه هیچ فرد
دیگری .او حتی از انطباق ذهنیت با عینیت به دام پژوهش آفاقی تعبیر میکن و قائل است که
انسان اگر چه باان یشی ن حقایق را تص یق میکن اما به عنوان موجودی که در درون نگری تود
حادث میشود بیشتر به سمت ذهنیت پیش میرود

()Medina and Wood , p48

بااین بیان شرود

و دروننگری به ذهنیت فاعل ِشناسا گره میتورد و انطباق آن با واق ،مسئلهای است که برای
انسانِ درون نگر احراز نمیشود .به همین تاطر فیلسوفانای هآلیست ذهن را بخشی از حقیقت و
گاهی تمام حقیقت دانستهان و تلقیاینکه تارج از ذهن حقیقتی وجود دارد که به آن میتوان
رسی را انکار کردهان « .هیچ چیزی در دنیا ،نه هیچ شیء و نه هیچ رت ادی ،نه میتوان حقیقت
داشته باش و نه باطل باش در صورتی که مخلوقاتی مت کر موجود نبودن »

()Davidson, p7

این نگاه ،نگاهیای هآلیستی است هرچن برتی از آنرا به دروننگریِ انسان مت کر نیز باور
داشته باشن .
اما شرود و درک حضوری و دورننگری که سرروردی ارائه میده به ذهنیتگرایی
نمیانجام  .او شرود را به عنوان شناتت مستقیم از تارج مطرح کرده و دورننگری و شرود را
به ذات ماهیات بیرونی هم استناد داده است .وی قائل استاین شرود ،شرودی ماهیتنگر است و
ذات اشیا متعلِق شرود واق ،میشود (سرروردی ،ت ،ص .)114
اگر نظریة مطابقت را به عنوان انطباق تصور ذهنی با یک واقعیت ب انیم و ت سیراین واقعیت و
انطباق ،کاری فعاالنه از طریق ن س باش  ،نه صرف انطباع ذهن از تارج ،نوعی ت سیر از نحوة
انطباق و دست یافتن به واق ،پیش میآی که مشابرتی باای هآلیسم دارد امااین تمام ماجرا نیست.
سرروردی شناتت حقیقت اشیا را ب ون صورت ذهنی میدان اما در حکمت بحثی با
پذیرشاینکه در شناتتِ تارج ،صورت ذهنی واسطه است و تنرا راه شناتت نیست ،نمیتوانیم
رئالیست بودن را منحصر به تطابق ماهوی صورت ذهنی با شیء تارجی ب انیم .ازاین
روای هآلیست بودن سرروردی ب ون در نظر گرفتن مبانی شرودی او از جمله شناتت ذات از
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طریق نوریت و حضور ،ادعایی گزاف است .در واق ،شرود از تقسیمات رئالیست بودن است .او
در تخطئة کسی که تنرا به حکمت بحثی و تبیین حقیقت از راه تصورات ذهنی و اعتبارات عقلی
مشغو است ،به دی گاه تود دربارة شناتت و حقیقت علم اشاره کرده است.
سرروردی که در باب ادراکات حسی نیز به اضافة اشراقیه و شرود حسی قائل بود در باب
شناتت از جران به شرود حسی بسن ه نکرده است .او شناتت ذات را از طریق نوریت و حضور
توضیح میده واین روشنترین بیان برای شرود به عنوان معرفت بی واسطه است .او تصریح
دارد که همان گونه که ما محسوسات را مشاه ه میکنیم و به بعضی از احوا و ص ات
محسوسات یقین کرده و بر اساس آن علوم صحیحی را پایهگذاری میکنیم ،همانطور ما مشاه ة
روحانی داریم که ذوات مجرده مورد مشاه ه قرار میگیرن »(سرروردی ،ح ،ص .)12البتهاین
کالم سرروردی در دو وجه منطقی و تجربی (به معنای ج ی کلمه) کاربرد دارد .وجه منطقی
همان اضافه ش ن شرود درونی به قضایای مشاه ات است و وجه تجربی مرتبط با معیار استقرایی
و پارادایم در علوم تجربی است که مثالً وقتی فیزیک ان سخنی را میگوی ما میپذیریم؛اینجا هم
سخن اهل شرود عوالم ماوراء را بای پذیرفت.
ازاین نظر هوسر با سرروردی شباهت زیادی دارد .به نظر هوسر  ،شرود کنش یا حالتی از
آگاهی است که دارای محتوای درونی است و وجه تمایز عم ة شرودها ،که آنرا را از دیگر
شکلهای بازنمایی از قبیل تصورات ج ا میکن ،این است که محتوا یا عین آنرا به طور مستقیم
یا بیواسطه نزد آگاهی حاضر است؛ که البته هوسر مایل است بگوی  :به شخصه حاضر است.
هوسر در نظریه پ ی ارشناتتی حقیقت الت ات و آگاهی مستقیم را در مطابقت شرط دانسته
است).)Husserl, p39

وی در ادراک از حضور و غیاب ابژه سخن گ ته است و ادراک را الگویی

از یک تجربة آگاهی دانسته است (شاکری ،ص .)208این سخنان بسیار نزدیک به آموزة حضور
نورانی سرروردی در آگاهی است .سرروردی نیز حضور ذات شیء را به عنوان حقیقت علم
معرفی کرده است .ازاین رو ،شناتت ب ون «شرود» در نزد سرروردی تنرا شناتتی ناقص و ناظر
به ص ات و هیئات است که به ذات راهی ن ارد .به عبارت دیگر «گاهی درک کنن ه و درک
ش ه از یک گونهان و گاهی گوناگون هستن  .از دی گاه سرروردی اگر آنان از یک گونه
باشن  ،درک کنن ه ،تودِ درک ش ه را ب ون مثا یا صورت آن درمییاب  .اما اگر گوناگون
باشن  ،درک کنن ه تود آن را در نمییاب بلکه تنرا مثا یا صورت آن را در تواه یافت»
(فلس ی ،ص )29و شناتت حقیقی با تعریف (از طریق لوازم و پ ی ار ش ن مثا ) برای کسی که
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مشاه ه نکرده است ممکن نیست و شناتت من جمی ،وجوه صورت نمیگیرد و لی کسی که
مشاه ه کن حقیقت را بی نیاز از تعریف است(شررزوری ،ص .)210بنابراین سرروردی شرود را
برای شناتت واق ،مطرح کرد .شرود از دی گاه او به ماهیات و ذات اشیای بیرونی دسترسی دارد.
اگرچه ن س در شناتت تودش نیز به شرود و دروننگری محتاج است اما شرود که تصیصة
اصلیاش درک ذات و حقیقت پ ی ه است ناظر به حقایق است .شرود عنصری است که
فاعلشناسا پ ی ه را مییاب و ضعفهای تصور ذهنی در بازنمودسازی حقایق را ن ارد.
 .6رئالیسم اشراقی یا اصالت شهود

شرود در سرروردی با حضور و نوریت شیء توضیح داده ش ه است و بهاین بیان تصورات ذهنی
کاشف از ذات نیستن  .در واق ،سرروردی نگاهی انتقادی به شناتت مقولهای ارسطو داشته است
و بااینکه قائل است حقیقت در تارج هست و دست یافتنی است اما با تعاریف ح ی و رسمیاین
یافت را حاصل ش نی نمیدان  .در واق ،در فلس ه از دو نوع نگاه رئالیستی سخن گ ته میشود:
یکی رئالیسم تام و به عبارت دیگر انطباق ماهوی ذهن و تارج و دیگری رئالیسم انتقادی.
«رئالیسم انتقادی یعنی .1 :جران تارج مستقل از ما وجود دارد؛  .2معرفت کاش یت دارد و واق،
نماست؛  .3معرفت محصو تالقیت است(»...جمعی از محققان ،رئالیسم ،ص  .)118در رئالیسم
انتقادی بااینکه جران تارج و دسترسی به آن مقبو است اما نحوة دسترسی به آن به صورت
انطباعی نیست و انطباق ماهوی تارج با موجود در ذهن پذیرفته نیست.
اکنون ما در ت سیر فلس ة سرروردی چه میتوانیم بگوییم و نظام او را در مقایسه با دو نوع
رئالیسم ذکر ش ه ،به ک ام یک میتوانیم نزدیک ب انیم؟ پاسخاین است که سرروردی در
ساتت تصورات حسی ن س را فعا دانسته و از اضافة اشراقیه و تعبیر «استحضار مثا ادراکی»
است اده کرده است .بنابراین در دی سرروردی :ماهیات تحقق تارج هستن  ،ذات آنرا با تصور
ذهنی به دست نمیآی و ن س با شرود تود فعاالنه مماثلی راایجاد میکن  .مخال ت او با شناتت
ذاتیات و مطابقت ارسطویی به لحاظ اصالت دادن به ذهن نیست که او راای هآلیست محض کن .
اما چون تألی ی از حکمت بحثی و ذوقی را میپذیرد و در باب شناتت قائل به تجربة بی واسطه
است ،تجربهای که بع از آن ذهن با نقش فعا تود مماثلی از آن مواجره با تارج را در قالب
تصور ذهنی (مثا ادراکی) میآفرین چنانکه گ ته است «و لم یحصل لی اوال بال کر بل کان
حصوله بامر آتر ( »...سرروردی ،ج  ،2ص )10؛ پس نظر به عالم درون دارد و نوعی از رئالیسم،

فصلنامة علمی – پژوهشی آینة معرفت ،سال شانزدهم ،شمارة چهل و نهم ،زمستان 95
__________________________________________________________________________________________

مت اوت با رئالیسم تام در او آشکار میشود .همانطور که تود او در توضیح لواحق فصل کثرت
غیری ،مماثلت را الزمهای برای اثنینیت دانسته است و مماثلت از همة جرات را مبطل معنای
مماثلت توان ه است( همان ،ج ،1ص .)158
مطلب دیگری که ممکن است رئالیسم سرروردی را با اشکا مواجره کن  ،پاسخی است که
او در ضمن سؤا «ألیس ما هو فی الذهن یجب ان یکون مثا العینی ؟» (همان ،ص )163بیان
میدارد .پاسخاین است که وجود عینی برای ذوات است و اما اعتباریات هویت عینی ن ارن بلکه
وجود عینی آنرا همان ذهنی بودن آنراست« .و اما االعتباریات فال هویات عینیه لرا بل وجودها
العینی ن س وجودها الذهنی»(همان ،ص .)163اما بای توجه کرد کهاین عبارات و تمام عباراتی
ازاین قبیل ،ناظر به شناتت از طریق مثا است کهاین نوع شناتت به حقیقت نائل نمیشود تا
بتوان از ذهنی دانستنِ حقیقت در نزد سرروردی سخن گ ت .بلکه شناتتی که به حقیقت دست
پی ا میکن (و نه به مثا آن) حقیقت از طریق شرود و رئالیسم اشراقی است که آگاهی به گوهر
و ذات اشیاست.
2

بعضی نویسن گان در مورد رئالیسم گ تهان « :در رئالیسم مستقیم ما دسترسی مستقیم به عالم
تارج داریم و آن را ب ون حجابها مییابیم .اما رئالیسم غیر مستقیم ،دسترسی مستقیم به عالم
تارج را انکار میکن  .دی گاه کانتی را میتوانیم ازاین نظر رئالیسم غیر مستقیم به شمار آوریم»
(جمعی از محققان ،رئالیسم ،ص .)118اما بای گ ت که سرروردی رئالیسمیرا در نظر دارد که
از راه شرود معنا میشود؛ او شناتت از راه نظر وکسب را ممکن نمیدان و فیلسوف بما هو
فیلسوف را رئالیست نمیدان  ،بلکه معتق است دانش غیر شرودی فیلسوف از امور واق ،،راهیابی
به یک مماثل با واق ،است ولی فیلسوف بما هو شاه  ،ماهیات نوری را به علم اشراقی مییاب
واین معنایی است که بای از آن به رئالیسم اشراقی تعبیر کنیم .بنابراین« ،علم یقینی سرروردی از
طریق شیء مشرود به دست میآی و شیء بر اساساین علم چنانکه هست ،پ ی ار میگردد
و م،هذا دی ن شیء مساوی با به دست آوردن ذات آن است» (ضیایی ،ص  )136و با این
نکته که در شرود پ ی ار ش ن شیء آنچنان که فی ن سه هست مطرح است ،دی گاه رئالیستی
تبیین میشود.
.7آیا شهود اشراقی یک شهود پدیدارشناختی کانتی است؟

نقطة اشتتراک دیت گاه سرروردی و کانت در باب رابطة عتین و ذهن ،مورد تأمل قرار دادنِ تق م
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وجودشناتتی عین بر ذهن و انطباع ذهن از عین است.این دو فیلسوف که هر دو ذات گرایی و
نومنگرایی را در شناتت حسی مردود دانستهان  ،اشتراکات دیگری نیز دارن و گویا هردو
نگاهی به رئالیسم درونی 3داشتهان  .البته در نرایت سرروردی با قائل ش ن به شرود ذات ،نوع
ج ی ی از رئالیسم را ارائه کرد که از دی گاه کانتی فاصله میگیرد؛ رئالیسمیکهاین نوشتار از
آن به رئالیسم اشراقی تعبیر کرد.
الف« .مماثلت »سهروردی و «تناظر» کانتی

سرروردی و کانت هر دو به تمایز بین ذهن و عین معتق بودن  .سرروردی با بیاناینکه ذات اشیا با
تصور ذهنی و ح آنها برای ما روشن نمیشود تطابق را رد کرد و رئالیست ارسطویی را
نپذیرفت .کانت نیز با تقسیم کردن واق ،به بخش ادراک ش نی و ادراک ناش نی ،نومن را از
دسترس ادراک و شرود حسی تارج دانست ( ) kant, p 306و تق م ابژه بر سوژه را نپذیرفت .این
دو فیلسوف ادراکات را به عنوان نمودار و پ ی اری از واق ،مطرح کردن .کانت در فراین
شناتت قائل به صورتبن ی مادة شناسایی توسط ذهن ش  .کانت چنین عقی ه داشت که این
عین است که در چارچوب ذهن قرار میگیرد نه اینکه لزوماً ذهن منطبق با عین باش  .به عبارت
دیگر ،پ ی ار تناظری با تارج دارد زیرا تارج مادة صورتبن ی ذهنی است واین مادة شناسایی
از تأثیرات حسی به دست میآی  .سرروردی نیز مطابقت تام عین با تارج را رد میکن و موجود
ذهنی را مثا تارج میدان که از طریق ص ات مجموعهایاین مماثلت با تارج ات اق میافت اما
مماثلت به مطابقت ذهن بر عین نمیانجام  .بنابراین ،کانت به تناظر ادراکات ذهنی با تارج
معتق گشت و سرروردی ب ون مطرح کردن قالبهای ذهنی به مماثلت قائل ش  .هیچک ام
رئالیسم ارسطویی و انطباق ذهن بر عین را نپذیرفته و تااین مرحله میتوان نوعی ازای هآلیسم و یا
به تعبیری رئالیسم درونی را به آنان نسبت داد.
ب« .شهود اشراقی» سهروردی و «شهود عقلی» کانتی

سرتروردی هترچن در منطق و حکمت بحثی فرمود که ذات و حقیقت اشیا از طریق تصور ذهنی
به دست نمیآی اما در نظام معرفتشناتتی او ذات اشیا مورد شرود واق ،میشود .وی ازاین
طریق شناتت حقیقت اشیا در تارج را ممکن دانست .اما آنچه او در حوزة رئالیسم افزود این
است که تطابق ذهن و عین الزمة این درک مستقیم از تارج نیست .کانت نیز نگاه رئالیستی را
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مح ود به انطباق ذهن بر عین ن انست و شرود عقلی را مطرح کرد .هرچن نمیتوان گ ت او مثل
سرروردی نظر به رئالیسم اشراقی داشته است زیرا او به ذهن اصالت بیشتری داده است و بیشتر در
معرض این است که فیلسوفی ای هآلیسم معرفی شود.
کانت در کنار شرود حسی ،شرود عقلی را مطرح میکن  .او اگر چه ابت ائاً میگ ت که فرم
بشر فقط میتوان به نحوی است اللی در قالب م اهیم کلی عمل کن  ،امااین به معنای نادی ه
گرفتن امکان دیگر فرمها و شرودها نبود .کانت شرود عقلی را ،متضمن معرفت عقلی مستقیم به
تود اشیا صرف نظر از پ ی اری آنرا در فضا و زمان دانست ( .)ibid, p 307به عبارت دیگر کانت
شرود حسی و صورتبن ی مادة تارجی را که به تناظر میان پ ی ه و پ ی ار میانجامی  ،تنرا نوع
شرود نمیدان و میگوی نوعی شرود عقلی و الری میتوان مادههای شناسایی را از قالبهای
ذهنی و نتیجتا دی گاه تناظری ِمیان ذهن و عین برهان .
از دی گاه کانت ب یری است که آنچه ما شرود میکنیم ،فی ن سه همان چیزهایی نیستن که ما
به عنوان موجود شرود میکنیم ( )ibid, p59این نکته دقیقاً فاصلة شرود اشراقی و شرود عقلی
کانتی را نشان میده  .بنابراین ،در شرود کانتی ابرامیوجود دارد زیرا نیازمن آن است که ما
شرود را هم به عنوان معرفت مستقیم به اشیا ،یعنی چیزهایی که شرود میکنیم ،لحاظ کنیم و هم
به عنوان نمود باواسطه یا آن چیزهایی که ما به عنوان موجود شرود میکنیم(دادجو ،ص .)260با
این توضیح سرروردی و کانت هر دو با مبانی فلس ی تود دربارة شناتت ،راهی غیر از منطبق
دانستن ذهن بر عین برای رئالیسم ارائه دادن .
نتیجه

ت سیر رابطة عین و ذهن به مطابقت ماهوی اشکاالت زیادی را در باب وجود ذهنی به وجود
آورد و بهاین دلیل فالس ة مسلمان در پی تکمیل تئوری مطابقت ،دو نظریة حکایت و مماثلت را
مطرح کردن  .دراین میان سرروردی توانست مبانی مماثلت را تبیین کن .
سرروردی با رد کردن شناتت حقیقت اشیا به وسیلة ح و مجرو دانستن فصل اشیا ،تطابق
ماهوی را مت رع بر شناتت ح اشیا دانست و انتقادهایی به مشائیان در تصوص مبنا قرار دادن
شناتت ح ی وارد کرد .او با تخطئه کردن مبنای مطابقت ماهوی که شناتت ح ی بود ،ت سیر
دیگری از رابطة عین و ذهن ارائه نمود که در آن بر مماثلت عین و ذهن تأکی میشود و مبنای
مماثلت را بر شناتت اشیا از طریق ص ات مجموعهای استوار ساتت.
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سرروردی با ارائه دادن رئالیسم اشراقی و شرود ذات اشیا ،نوعی از رئالیسم را ارائه داد که با
مشکالت منطقی نوع ارسطویی مواجه نیست .او همواره به مح ود بودن شناتت در حکمت
بحثی تأکی کرده و در ص ق منطقی نیز داللت مطابقی را نپذیرفته و در مطابقت فلس ی نیز
شناتت ماهوی را ممکن نمیدان  .او با اصالت شرودی که ارائه داده است فیلسوفی رئالیست
است و شائبة ای هآلیست بودن او به دلیل نگاهی که به درون داشت ،با اصالت شرود او مرت ،
میشود .با توضیح دی گاه کانتی نیز مشخص ش که سرروردی روشنتر از دیگر فالس های که
همچون کانت انطباق ذهن بر عین را نپذیرفتهان  ،با ارائة نظریة شرود و رئالیسم اشراقی ،چگونه به
تبیین قابل قبو تری ازاین ع م انطباق دست یافته است .سرروردی شرود را مرتبط با شناتت واق،
مطرح کرده و به دروننگری منحصر نکرده است .شرود از دی وی عنصری ماهیتنگر معرفی
ش ه است که ذات ماهیات نوری را به حضور مییاب  .دی گاه رئالیستی او را که بر اساس
معرفتشناسی نوری ،دربارة شناتت ماهیات در مقابل ذاتگرایی علم حصولی ارائه ش ه است،
میتوان رئالیسم اشراقی نامی .
یادداشت
1. intendedsignification
2. direct realism
3. Internal realism
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