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چکیده
ھای مادی دارای سه رویکرد متفاوت است. ایشان در مالصدرا در باره علم حضوری در باب وجود

باشـند، از حـوزه علـم حضـوری     اعراض مـی مواضع بسیاری امور جسمانی را که شامل انواع اجسام و
یابند و نـه  داند و معتقد است آنھا نه نزد خود حضور دارند نه نزد واقعیت دیگری حضور میخارج می

واقعیت دیگری نزد آنھا امکان حضور دارد. ایشان بنا به مبنایی دیگر معتقد به معلوم واقع شدن مادیات 
یکرد سوم در مواضع متعدد دیگر برای کلیه موجـودات ادراک و  نزد علت مجردشان ھستند.اما بنا بر رو

داند.بعالوه به نظـر ایشـان حضـور،    اند. وی در این دیدگاه، علم و وجود را مساوق میشعور قائل شده
آیـد امـور   شرط علم و در واقع ھمان حقیقت علم است. تجرد ھم شرط حضور است. بنابراین الزم می

توان از فرض وجود معلـوم در نـزد   حضوری و تجرد باشند، پس ھم میجسمانی ھم دارای نوعی علم
آنھا سخن گفت و ھم از فرض معلوم واقع شدن آنھا به  علم حضوری.

در این نوشتار سعی ما بر این بوده است. که بنا به تعاریف و مبانی ای که مالصدرا در مـورد علـم   
فکیک قرار داده و در نھایت به بررسی این امر بپـردازیم  اند، مواضع ایشاندر این امر را مورد تارائه داده

توانبه نحو مستدل نظر نھایی و دقیق ایشان در این مساله قلمداد کرد. بنا بـر  که کدام سخن صدرا را می
دالیل ارایه شده در پایان مقاله نظریه و رویکرد سوم ترجیح داده شده است.

لم حصولی، وجودھای مادی.وجود، تجرد، علم حضوری، ع: هاهکلید واژ

 :٠٨/٠٢/١٣٩٣؛ تاریخ تصویب: ١٣/٠٢/١٣٩٢. تاریخ وصول.
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مقدمه

ر یـ نظیدر مباحثیر بوعلینظین اسالمیعلم حضوری نخستین بار در کلمات فالسفه نخست
در المباحـث  ین رازیآن مطرح شـد.فخرالد یاتحاد عاقل و معقول در علم نفس به نفس و قوا

ات و انّ ذلـك  ء لذاته ھو نفس الذیأنّ تعقل الشیف«گشوده است تحت عنوانیة فصلیالمشرق
استفاده شده اسـت. عـالوه بـر ایـن وی در آثـار      » حضور«ن عنوان از واژه یکه در ا» حاضر ابدا

–۷۵خود به تبیین، تشریح، اقسام و مراتب علم حضـوری پرداختـه اسـت (فخرالـدین رازی،     
ھای خویش به مباحثی در مورد علم حضوری توجـه کـرده اسـت    ). تفتازانی، نیز در نگاشته۸۰
). شیخ اشراق چیستی علم حضوری را به طـور جـامع و مفصـل عرضـه     ۳۰۰و ۲۹۹فتازانی، (ت

بـه  ۷۰، تلویحـات شھاب الدین سھروردی، رک.کرد و مراتب دیگری برای آن در نظر گرفت (
بعد). اما صدرالمتألھین شیرازی بود که بیش از حکیمان و متکلمان دیگر مباحث علم حضوری 

ان و مروجان حکمت نوصدرایی نیـز در دوران معاصـر بـا توجـه بـه      را گسترش داد. و فیلسوف
ھای نوین معرفت شناسی و فلسفی، علم حضوری را به صـحنه آورده و کارکردھـای آن   چالش

اند.  را تبیین کرده

قلمرو علم حضوری
نفس ذات خود برای خود حاضر است، اتفاق نظر وجـود دارد  در این که موجود مجرد، به

رسش قابل طرح است که آیا علم حضوری موجود مجـرد، منحصـر در علـم بـه ذات     اما این پ
و حکمـت متعالیـه،   خودش است یا قلمرویی فراتردارد؟حکمای مشاء برخالف حکمای اشراق

اسـت. بنـابراین حکمـای    اعتقاد دارند که علم حضوری موجود مجرد، منحصر در علم به ذات
که، حکمای اشـراق و  علت خود قائل نیستند. درحالیمشاء به علم حضوری مجرد به معلول یا

.متعالیه به آن معتقد ھستند
در میان حکمایی که به علم حضوری مجرد به علت یا معلول خـود بـاور دارنـد، اخـتالف     

علت یا معلول شود. به این ترتیب که آیا در علم حضوری مجرد بهنظرھای دیگری مشاھده می
ل ضروری است یا خیر؟در علم موجود مجرد به علت خود، تجـرد  خود، تجرد آن علت یا معلو

دو طرف محفوظاست، اما در علم موجود مجرد به معلول خود، که چـه بسـا آن معلـول، مـادی     
دارد گردد که آیا موجود مجرد به معلول مادی خود علم حضـوری باشد، این پرسش مطرح می

بت به علت مجـرد خـود علـم حضـوری داشـته      توانند نسیا خیر؟ و دیگر اینکه آیا مادیات می
باشند؟
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مـا  شـود، بلکـه بـرای   از نظر ابن سینا، مادی بما ھو مادی متعلق ادراک حضوری واقع نمی

شود و سپس ذھن از طریق تجریـد  آدمیان، علم به مادیات از طریق صور حسی آنھا حاصل می
ھمین اساس است کـه  ابـن سـینا    گردد. به این ترتیب، بر آن صور، به صور کلی عقلی نائل می

دانـد.  علـم بـه علـل و اسـباب آنھـا مـی      علم باری تعالی به جزئیات را به نحو کلی و از طریق
داند.بنابراین ابن سینا اساس این علم را حصولی و از طریق صور مرتسمه می

از بـرد، زیـرا مـنجم    او برای توضیح نظر خود از مثال علم منجم به کسوفو خسوف بھره می
بـرد. بیـان ابـن سـینا در     مـی راه شناخت علل و برحسب محاسبات به حادثه کسوف جزئی پـی 

شـوند. بـه طـوری کـه،     االشارات و التنبیھات چنین است: امور جزئی گاه مورد ادراک واقع می
شوند ... فی المثل کسوف جزئی، گاه بـه حسـب احاطـه عقـل بـه      میکلیات مورد ادراک واقع

و ۲۸۵، االلھیات من کتاب الشـفاء شود (ابن سینا، مورد ادراک واقع میی آناسباب و علل جزی
).۲۵-۲۴التعلیقات، 

اند. ایـن نتیجـه را   شیخ شراق برخالف ابن سینا ضرورت مجرد بودن معلوم را الزم ندانسته
اگـر  «ھایی که در باب نحوه ادراک نفس و علم باری تعـالی اسـتنباط نمـود:    توان از استداللمی

نفس، بدن و قوای وھمو خیال خود را از طریق صورت ادراک کند، با توجه به این که صورت، 
ادراک کلی است، پس نفس باید محرک بدن کلی و مستعمل قوای کلی باشد و در این صورت

بدن و قوای جزئی خود را نکرده است. پـس الزم آیـد کـه انسـان بـدن خـاص خـودو قـوای         
المشـارع و  الـدین سـھرودی،   که، چنین نیسـت (شـھاب  رحالیمخصوص خود را درک نکند. د

). در تحلیل علم باری تعالی به جزئیات نیز به حضور خود اشیا در نـزد  ۴۸۵-۴۸۴، المطارحات
.)۷۳-۷۲چیز است (ھمان، حق تعالی معتقد است، زیرا خداوند مبدأ و مسلط بر ھمه

علم حضوری به مادیات از نظر صدرا
معلوم واقع شدن مادیات نزد وجود مجرد را نفی کرده است. و بـر ایـن   ایشان در مواضعی 

چنانچه در بسیاری از مواضع ایـن کتـاب   «دھد: اساس نظریه شیخ اشراق را مورد انتقاد قرار می
و صـور مـادی و ھیآتـآن مـدرک بالـذات واقـع       از اجسام طبیعـی مبرھن ساختیم، ھیچ جسمی

ھای حسـی  شود، مگر از طریق مثالزد چیزی محقق نمینشوند و برای آنھا حضور جمعینمی
اند که ادراک این امور از طریق صورت منتزع از آنھـا اسـت   رو، حکما برآنیا عقلی آنھا. از این 

). به ایـن ترتیـب، از   ۲۶۰-۶/۲۵۹االسفار االربعه،وجود آنھا (صدرالدین شیرازی، و نه به نفس
شـوند و  انی، از مراتب علـم حـق تعـالی محسـوب نمـی     مادی ظلمنظر مال صدرا وجود اکوان
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).۲۹۶-۶/۲۹۵اصوال این وجودات وجود ادراکی نیستند (ھمان، 

و از طرفی برای مثال در بحث علم خداوند به جزئیات  مادی آن را، مانند فاعلیت خداونـد  
حـق  داند. پـس وجـود اشـیا بـرای    دانسته و جھت ایجاد اشیا و جھت علم به آنھا را واحد می

). مالصـدرا  ۴۱، الشواھد الربوبیةعلم باری تعالی به آنھا است (صدرالدین شیرازی، تعالی، عین
در این بیان، وجود علمی آنھا را مشروط به صور علمی آنھا نکرده است. یا در بیـان علـم آن را   

داند و معتقد است که ھرجا وجود ھست، به ھمـان میـزان علـم و   از قبیل کماالت وجودی می
تر باشـد  تر و ھرجا ضعیفتر باشد، این صفات قویقدرت و اراده است. پس ھرجا وجود قوی

).۳/۵۱۰، االسفار االربعة العقلیةصدرالدین شیرازی، رک.تر ھستند (این صفات ضعیف
ھمان گونه که اشاره شد صدرا در باب علم حضوری به مادیات و در مادیات چنـد نظریـه   

د که ما بنا به تعاریف ایشان از علم، آنھا را در قالب سه رویکرد بیان کرده و انمتفاوت ارائه داده
بعد از تحلیل ھر رویکرد یک نظر را بـه عنـوان نظـر نھـایی و ادق صـدرا در ایـن بـاب ارائـه         

نماییم.می

رویکرد اول: علم، حضور مجرد نزد مجرد است
شـرط تحقـق علـم    ». نزد مجردحضور مجرد «بر اساس این رویکرد، علم تعریف میشود به 

حضوری حضور وشرط تحقق علم حصولی حضور ھمراه بـا انطبـاق اسـت. ھمـان طـور کـه       
العلـم عبـاره   «حضور شرط علم و در واقع ھمان حقیقتعلم است، تجرد ھم شرط حضور است.

).۳/۲۹۴، االسفاراالربعه(صدرالدین شیرازی، » من نحو وجود امرمجرد عن ماده 
به گواھی و تایید تحقیقـات گسـترده و   «گوید: در تعریف علم می» والمعادالمبدا «صدرا در

حدس صحیح و فطرت سلیم و در پرتو تالش و تتبع و تجـارب، ایـن مطلـب محقـق و مبـین      
گردد که علم عبارت است از حصول شیء مجرد از ماده و عوارض آن برای امر مجردی که می

) بر این اساس علم مسـاوق بـا   ۱۷۳، مبدا و معاد(صدرالدین شیرازی،». مستقل در وجود باشد
معلـوم بـا واسـطه، یـا     -۱حضور است. چنانکه در علم حصولی عالم با دو معلوم مواجه است:

“ معلـوم بـالعرض  ”معلومی که به سب معلوم بودن علمی مغایر خـود معلـوم اسـت، کـه آن را     
واسـطه، یـا ھمـان خـود     معلـوم بـی  -۲گویند که این ھمان معلوم به علم حصولی اسـت.  می

واقعیت علم که خود به خود و بدون واسطه علم دیگری معلوم است، که به آن معلـوم بالـذات   
گویند. معلوم بالذات خود، معلوم به علم حضوری است نه حصـولی و فقـط در مقایسـه بـا     می

ـ معلوم بالعرض به حصولی و حضوری تقسیم می القوه، گردد. مانند تقسیم موجود به بالفعل و ب
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واحد و کثیر، سیال و ثابت.... بنابراین ھر علمی، فی نفسه حضوری است و فقط در مقایسـه بـا   

ھـای اجسـام مـادی وجـوداتی مجـرد در      واقعیت دیگری ممکن است حصولی باشد و صورت
نفس ما ھستند و خود اجسام مادی وجوداتی غیر مجردند و لذا ما به صور اجسام مـادی علـم   

ری داریم و به خود آنھا با واسطه این علم حضوری، یک نوع علم حصـولی  بی واسطه و حضو
یابیم. علم مساوق با حضور است و مقصود از حصولی بودن آن جـز انطبـاقش بـر واقعیتـی     می

مغایرخود نیست یعنی علم حصولی نیز نـوع خاصـی از علـم حضـوری اسـت کـه بـه اعتبـار         
شود و ھمان علـم را بـه اعتبـار    امیده میحقیقتش که حضور در نزد نفس است علم حضوری ن

شود. بر اساس این تعـریفھم  اینکه صورتی حاکی از عالم خارج است، علم حصولی  نامیده می
شرط ھر گونه عالم بودن و ھم شرط ھر گونه معلوم بودن حضور است و در غیر این صـورت  

حـوزه حضـور و علـم    بنابراین اجسـام و و اعـراض آنھـا از   .علم و ادراک تحقق نخواھد یافت
اند. صدرا در مواضع بسیاری امور جسمانی که شامل انـواع اجسـام و اعـراض    حضوری بیرون

داند. آنھا نه نزد خود حضور دارند نه نـزد واقعیـت   آنھایند را از حوزه علم حضوری خارج می
یابند و نه واقعیت دیگری نزد آنھا امکان حضور دارد.دیگری حضور می

در بـودن ل غـرق یدلشوند، بهیممحقّقدگرگونمتعدّد و با حاالتکهیمانجسیھاماده«
اسـم شـدن واقـع لیز دلیندارد، و نشدنواقعمعلومیبراتیھا، اھلھا و ظلمتھا، امکانعدم

ی ویمجـازگو یآنھـا نـوع  یوجود بـرا .......... واطالقاستوحرکتر زمانیوجود برای آنھا نظ
).  تصریح مالصـدرا چنـین اسـت کـه     ۳/۵۰۱، اسفار االربعهالدین شیرازی، (صدر»استهیتشب

انکشاف ندارند، مگر به وسیله انوار علمی متصـل بـه   گونهمادیات در نزد مبادی خود نیز ھیچ«
).۶/۱۶۴(ھمان، ». موجود آنھا استآنھا که در حقیقت تمام ماھیات

ب تشکیکی موجودات عالم، چرا آخرین درجه یعنی موجود حال سؤال این است که درمرات
مادی، از حیث معلومیت ساقط شد؟ جواب مالصدرا مطابق این رویکرد این است کـه صـرف   

کند؛ بلکـه بایـد موجـودی باشـد کـه دارای وضـع       موجود بودن برای مدرَک شدن کفایت نمی
تواند نـزد جـزء   اده نمینیست. ماده مالک غیبت است چون از خودش غائب است و ھر جزء م

دیگر حاضر باشد. وجود ضعیف ماده چون از خود غایب است، به طریق اولی برای دیگـری و  
تواند باشد. غیر از خود حاضر نیست؛ یعنی ماده عالم نیست و از ھمین روی، معلوم نیز نمی

ـ را وجـود غیـر آمیختـه بـه عـدم مـی      صدرالمتألھین در فصل تحقیق معنی علـم، آن   د و دان
شـوند؛  گوید چون جسم و جسمانی وجودی خالص از عدم ندارند، متعلَّق علـم واقـع نمـی   می

ھاست، چون ھر جزئـی  زیرا ھر جزئی از اجسام اقتضای عدم دیگر اجزا را دارد، یعنی نافی آن
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توان گفت چون مـاده  از جسم جزء دیگری از آن نیست وکل آن ھم نیست به عبارت دیگر، می

زنـد و مسـتقل از   مرکب از اجزاست و ھر جزوی از آن به دیگر اجـزا تنـه مـی   بسیط نیست و 
ھاست، یعنی کل، اجزا نیست و اجزا ھم کل نیستند و ھر جزوی، جزو دیگر نیست، پس ھر آن

کدام مقتضی عدم دیگری است و مقصود صدرالمتألھین از آمیختگـی نیسـتی در جسـم ھمـین     
گوید وجود مـاده بـه نحـوی اسـت کـه در      د و میداناست. این را وی غایت ضعف وجود می

(صـدرالدین  .وجود او قوت عدم اوست. چنین وجودی شایستگی معلوم واقع شـدن را نـدارد  
).۲۹۸-۳/۲۹۷، االسفار االربعةشیرازی، 

و ھمین طور به خاطر زمانمند بودن ماده،و نداشـتن وجـود جمعـی و آمیختگـی بـا عـدم،       
ابراین از خود غایب است و چـون حضـور چیـزی بـرای     صورت حضوری برای خود ندارد؛ بن

چیز دیگر فرع حضور او برای خودش است، پس ماده از دیگری ھم غایب اسـت (صـدرالدین   
مند، مـدرِک  مند است و زمان). به دیگر سخن، ماده، چون مکان۶/۱۵۰، االسفار االربعةشیرازی، 

اشـد و علـم ھـم ھمـان حضـور      شود برای خود حضور نداشته بچیزی نیست و این باعث می
.است

گوید: چون ماده متحرک به حرکت جـوھری اسـت و جمیـع    عالمه طباطبایی در حاشیه می
اجزایش مجتمع الوجود نیستند، پس بعضی از آن از برخـی دیگـر غایـب اسـت و مجمـوع، از      

ابعاض و جزییات واقع در ھر زمان پنھان است (ھمان)
ـ ، ااسفار اربعـه قاتی، در تعلحضور مادهتیقابلمعدحیتوضیبراعالمه طباطبایی گونـه نی

ذاتباشـند، بـه  اتیو جسـمان از اجسـام عبارتکهاتیمادنیچنوھمھمانا ماده«استنوشته
، پـس معلـوم ھسـتند و نـه  عـالم ، نـه ذاتدر مقامکنند، پسمییاز حضور خوددارخودشان

استنیایمعناھستند، بهعالماتیو جسماناجسامکهنیو اموجوداتعیدر جمعلمتیسرا
عـالم رشـان یخودشـان و غ ـ بـه استشانیفعلکمالآنھا ـ که یو عقلیمثالیھاصورتکه

اند معالنهخودشانیعنی؛آنھاستیو عقلیمثالیھاصورتبهآنھا، علمبهعلمی، ومعنااست
). بنابراین بنا به این رویکـرد و تعریـف   ۷/۱۵۳، اسفار االربعه(صدرالدین شیرازی، » و نه معلوم

توانند عالم باشند و نه معلوم واقع شوند.نسبت به علم، مادیات نه می

رویکرد دوم: علم حضور شی لمجرد است
در ». شی لمجـردٍ حضور شی لشیٍ یا حضور«گردد به بر اساس این رویکر علم تعریف می

تواند متعلق ادراک قرار گیرد؛ یعنی خود ماده با حفظ مادیت، مدرَک واقع این رویکرد، ماده می
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مجموعـه  (صـدرالدین شـیرازی،   » العلم عباره عن وجود الشیء لشی و حضوره عنده «شود.می

).۷۰،رسائل فلسفی
وانند معلوم حضـوری واقـع   تاما باید توجه داشت که بر اساس این رویکرد مادیات تنھا می

تواند توانند عالم حضوری باشند یک شی مادی نسبت به مادی دیگر تنھا میشوند اما خود نمی
ھمسایه باشد چون ماده مالک غیبت است. در توضیح باید گفت مالک علم حضوری، حضـور  

طـه  شی لمجرد است اما عکس آن یعنی حضور مجرد لشی مالک علم بودن نیسـت.بنابراین احا 
شود معلوم نیـز مجـرد باشـد. بنـابراین حضـور در اینجـا یـک طرفـه         عالم بر معلوم باعث نمی

باشد. مانند اضافه اشراقیه که یک طرف علت است و یک طرف معلوم ولی این امـر باعـث   می
شود که معلول نیز دارای نحوه وجودی مستقل مانند وجود علت داشته باشد.نمی

گرچه آخـرین طبقـة نظـام تشـکیکی وجـود      -رد به علم،  ماده ھمبنابراین بنا به این رویک
ھمانا صور جرمی نزد ما یکـی از مراتـب علـم و ادراک    «باید ظاھر باشد نه خفی لذاته. -است
بنـابراین بایـد توجـه داشـت کـه فقـدان       .)۶/۳۴۱، االسفار االربعه(صدرالدین شیرازی، » است

علـل  جودات دیگر،با وجـود ادراکـی آنھـا بـرای    وجود ادراکی موجودات مادی برایبرخی ازمو
و شناسی ھویـت معلـول  دلیل عمده این نظر مبتنی بر ھستی.موجده و مجرد شان منافاتی ندارد

ھویـت مبـاین از   احاطه تام علّت بر آن است.در اندیشه صدرایی، ھویت معلول بـه ھـیچ روی  
ھمـان،  .گـردد (ر.ک اد مـی علت نیست،بلکه عین ربط به علت و شأنی از شـؤون علـت قلمـد   

). در نظریه علیت مالصدرا، با توجه با این که معلول به ھیچ روی مباین از علت نبوده و ۲/۳۳۱
وجود دومی در مقابل وجود علتش ندارد،بلکه ظھور و جلوه آن است، ھرگز از محضر علـتش  

،موجودات کـه حاصـل آن .نبوده و به نفس وجود خود در نزد علت حاضـر خواھـد بـود   بیرون
رک.مادی به نفس وجود خودشان در نزد علل عالیه و خصوصا علت نخستین حاضر ھسـتند ( 

).۶/۲۳۰ھمان، 
تـوان در بحـث علـم واجـب تعـالی بـه مادیـات دنبـال کـرد. تأمـل در           این رویکرد را می

علّـت نیسـت، منـاط    شناسی علّت و این که معلول به ھیچ روی خارج از حوزه وجودیھستی
.وری حق تعالی به ھمه چیز و از جمله مادیات استعلم حض

بیان شیخ اشراق در این خصوص چنین است: واجب الوجود مجرد از ماده و وجود بحـت  
است و اشیا برای او که مبدأ آنھا و مسلط بر آنھا است، حاضر ھستند،زیرا مـا سـوی،الزم ذات   

ھمین امر، یعنی عدم غیبـت از ذات  ذات از او پنھان نیستند وخداوند ھستند، پس ذات و الزم
، التلویحـات الـدین سـھروردی،   و لوازم ذات با تجرد او ازماده،ادراک حق تعالی است (شـھاب 
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). کلمات کلیدی در علم حضوری باری تعالی به مخلوقات بنـا بـه نظـر شـیخ اشـراق،      ۷۲-۷۳

حکمـت متعالیـه، بـه    تـوان آن را برحسـب   است که می» احاطه«و » تسلط«، »مبدئیت«ھای واژه
.تحلیل ھویت معلول به شأنی از شوؤن علت ارجاع نمود

شود که خدای تعالی ) استفاده می۳۵(نور/» اللّه نور السموات و االرض...«:از آیاتی ھمچون
بر ھمه چیز احاطه قیومیه وجودی و علمی دارد.از این رھگذر، ھـیچ چیـز بـه حسـب وجـود      

تعالی بیرون نیست،بر ھمان وزان از احاطـه علمـی الھـی    خودش، از حوزه احاطه وجودی حق 
نیست. نیز خارج

ھـای بـاران و نـه سـتارگان     نیز آمده است که از او پنھان نیست شمار قطـره نھج البالغهدر 
خود به ھمراه برد و نه موری که بر سنگی صاف پای گذارد ھا که باد باخاکریزهآسمان و نه آن

ھـای درختـان را و   دانـد جـای افتـادن بـرگ    ای در شب سیاه و تاریکمیآرام جای مورچهو نه
).۱۷۸آھسته باز و بسته شدن دیدگان را (خطبهء 

رویکرد سوم: علم مساوق با وجود است
و مشـکک اسـت و کمـاالتی از قبیـل     برمبنای حکمت متعالیه، وجود حقیقت واحد، اصیل

علم و قدرت و...عین و مساوق حقیقت وجود است. بر این اساس،ھر مرتبه از وجود،از وجـود  
تر و تر است،ادراک نیز قویتفاوت که ھر جا وجود قویعلمی و ادراکی برخوردار است.با این

ین شــیرازی شــود (صــدرالدتــر مــیتــر باشــد علــم و ادراک نیــز نــازلھرجــا وجــود ضــعیف
دانند، در مواضع متعدد برای ). بنا به اینکه ایشان علم و وجود مساوق می۲/۲۳۵، االسفاراالربعه

اند. به طوری که وجود داشـتن مستلزمشـعور و ادراک   کلیه موجودات ادراک و شعور قائل شده
لھیون الی أن إن الوجود مطلقا عین العلم و الشعور مطلقا و لھذا ذھب العارفون اإل«داشتن است:

الحیـاه و الشـعور فـی جمیـع     «...). و یـا  ۸/۱۶۴ھـا (ھمـان،   الموجودات عارفـه بربھـا سـاجده   
یابند چون مردمان برخی از موجودات را عالم می«)و ۱۵۲/ ۷(صدرالدین ھمان، » الموجودات...

/ ۷ان،(ھمـ » اند و گرنه این ھر دو ھمـاره بـا ھمنـد   و برخی را نه، وجود را اعم از علم پنداشته
۲۳۵.(

توان قائل بنابه این تعریف و رویکرد به علم و مساوقت وجود با کماالتی از جمله علم، می
شد که ھمه موجودات در مراتب مختلف ھسـتی بـه ھـر میـزان کـه از وجـود برخوردارنـد از        

تواننـد معلـوم   کماالت وجود از جمله علم نیز بھره مند ھستند. بنابراین موجودات مادی ھم می
کان للنبات بل الجماد إدراک علـی  «توانند دارای نحوه ای از ادراک باشند. اقع شوند و ھم میو
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)ھرچند مادیات به انـدازه  ۵۰۵، مفاتیح الغیب(صدرالدین شیرازی، » نمط آخر یعرفه المکاشفون

مجردات درجه علم و حیات و تجرد ندارند اما ھرچیزی به اندازه خودش درجه ضـعیفی از آن  
تواند معلوم یا عالم واقع شود. بدینسان امور مادی در فلسفه ه مند است و به اندازه آن میرا بھر

مالصدرا دارای علم حضوری به خود و نیز به علت خود ھسـتند. البتـه مقصـود از ایـن ادراک     
توانند نوعی علم حضوری ضعیف به خود و فاعل خود است نه علم حصولی. ھمچنین آنھا می

.رای علت خود باشندمعلوم حضوری ب
بر ھمین اساس است که مالصدرا از علـم و حُـب تمـام موجـودات بـه خداونـد صـحبت        

کننـد کھتقسـیم   تصریح مـی ). ایشان۲۷۷-۲/۲۷۸، االسفاراالربعهکند (صدرالدین شیرازی، می
موجود به عالم یا علم یا معلوم،از عوارض موجود بما ھـو وجود،قبـل از تخصـص طبیعـی یـا      

گیـرد (ھمـان،   آن اسـت.از ھمـین رو، بحـث دربـاره آن،در فلسـفه اولـی صـورت مـی        تعلیمی
۹،۳/۲۷۸.(

گوید: چون عـالم مـاده   عالمه نیز در بیان علم به موجودات مادی در حاشیه اسفار چنین می
در حرکت جوھری است، به لحاظ حرکت توسطیه، در حرکت خود ثابت است و ایـن جھـت   

).۶/۱۵۰ظ علم در او جاری است (ھمان، وحدت و ثبات اوست. بدین لحا

رویکرد ارجح
در اینجا بنا به تعریف علم سه رویکرد در باب علم حضوری بیان شد در بیان ارجحیت  و 
وجه برتری باید گفت که رویکرد دوم از رویکـرد اول برتـر و رویکـرد سـوم از رویکـرد دوم      

و اول، از طریق تأمـل در نسـبت علـت   باشد. وجه برتری فلسفی نظریه دوم بر نظریه ارجح می
پذیرد. رابطه علت و معلول در فلسفه مشاء و متعالیـه، در دو سـطح متفـاوت    معلول صورت می

ھویـت مبـاین از علـت    شـود. در اندیشـه صـدرایی، ھویـت معلـول بـه ھـیچ روی       تحلیل می
). بـراین  ۲/۳۳۱گـردد (ھمـان،   نیست،بلکه عین ربط به علت و شأنی از شؤون علت قلمداد می

اساس، معلول به ھیچ روی خارج از حوزه وجودی علت نخواھد بود و در نتیجه به نفس خود 
دو علم حضوری خواھد داشتاما در تلقی مشایی از علیت، بهدر نزد علت حاضر و علت به آن

کـه در ایـن   شود. واضح اسـت وجودی که وجود یکی وابسته به وجود دیگری است،ارجاع می
رسوب اندیشه مباینت معلول از علت و به نوعی خروج معلول از قلمرو وجودی علت تصویر،

محفوظ است و ھمین تصور مباینت معلول از علت،زمینه اندیشه عدم حضور عینـی معلـول در   
توان حـدس زد کـه رویکـرد نخسـتینی کـه بـه       نزد علت را فراھم آورده است. از ھمین جا می
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علم حضوری در حوزه موجـودات مـادی، رویکـردی عمـدتا     مالصدر نسبت دادیم، یعنی نفی

آید و با دیدگاه اصـیل مالصـدرا مباینـت دارد. امـا رویکـرد ارجـح، رویکـرد        مشایی بشمار می
باشد زیرا این رویکرد عالوه بر اینکه با مبانی حکمت متعالیه کـامال ھمخـوانی دارد، مبـانی    می

.ندباشعرفانی و آیات و روایات نیز موید آن می

ھمخوانی رویکرد سوم با مبانی حکمت متعالیه
بنا به مبانی حکمت متعالیه، وجود مقدم بر ماھیت است و حیث ترتب آثـار اسـت و تمـام    
کماالت وجودی از جمله علم را دارد. پس موجود مادی به اعتبار موجودیتش ھم عالم است و 

کـه  بعد از این«گوید: کمه االشراق میشود.صدرالمتألھین در تعلیقه بر حھم متعلق علم واقع می
محقق شد وجود ھر ممکنِ دارای ماھیتی، وجود است نه غیر آن، پـس اگـر کسـی گویـد ایـن      

(قطـب الـدین شـیرازی،    » ھا جز وجود چیزی نیست از جھتی حق گفته اسـت اجسام و غیر آن
۲۶۳(.

فات کمالیـه  اصالت،وحدت و تشکیک وجود، حقیقت وجود دارای تمام صـ ھمچنین بنا به
است واال در او عدم راه خواھد یافت. پس گسستگی و پراکنـدگی اجـزای وجـودی مادیـات،     

بلکه به معنای گسـتردگی و امتـداد وجـودی    ھرگز به معنای تخلل واقعی عدم بین آنھا نیست،
پراکندگی دارای جمعیت پیوسته و در عینآنھا است.به این ترتیب،این اجزاءدر عین گسستگی،

از مناطانکشاف برخوردار بـوده و در نتیجـه   د و به میزان ھمین پیوستگی و وجود جمعی،ھستن
باشـند. بنـابراین   دارای وجـود انکشـافی و ادراکـی مـی    ھم برای خود و ھم برای علت خـود، 

موجودات (اعم از مادی و غیر مادی) از آن جھت که موجودند و از وجود بھـره منـد ھسـتند،    
در حد خود اگر چه خیلی ضعیف دارا ھستند که یکی از آن کمـاالت  تمام کماالت وجودی را

علم است. بنابراین ھر جا درجه ای از وجود ھست، درجه ای از حیات و علم و تجرد نیـز بـا   
آن توام است.

ایشانعلم را ھمانند وحدت و فعلیت از صفات وجود دانسته بنابراین علم نیز ماننـد وجـود   
،االسـفار االربعـة  شدید و ضعیف اسـت (صـدرالدین شـیرازی،    امری مشکک و دارای مراتب

توان گفـت کـه در   )، بنابراین بنا به تشکیک وجود و به تبع آن تشکیک علم می۲/۳۸۱و ۳/۳۴۵
برخی مراتب خود مانند علم حضوری در مادیات آنچنان ضعیف است کـه گـویی اصـال علـم     

کننـد و  جودات مادی را نفی مـی نیست. پس سخن مالصدرا در قسمتی که علم حضوری به مو
چنین زوال و ناپایداری مندی و غیبت اجزای آن از یک دیگر، ھممندی و زمانعلت آن را مکان
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گردد که بنا بـه سـخنان ایشـان مبنـی بـر تشـکیک       داند، چنین توجیه میو حدوث آن به آن می

در تمـام مراتـب   ،وجودوجود، حقیقت علم که با وجود اتحاد بلکه عینیت دارد، بنا بر تشکیک 
قوی و ضعیف، به حسب رتبه وجودی باید حضـور داشـته باشـد. در ایـن جـا صـدرالمتألھین       

علمـش، ھماننـد   ،چـون آمیختـه بـه عـدم اسـت     ،گوید این نحوه وجودِ تصرمی و ضـعیف می
که مالصـدرا از تشـبیه بـه    گوید این). مرحوم عالمه در حاشیه می۷/۲۳۴علمی است (ھمان، بی
دھندة برھانی نبودن بحث است نه نفی علم. (ھمان)می استفاده کرده است نشانعلبی

ان الصوره الجرمیه عندنا  احدی مراتب العلم و « کند که اسفار عنوان می۶چنانکه در جلد 
فھو عنده حقیقـه مشـککه تشـمل الجمیـع، غیـر أن      «گوید: که عالمه در حاشیه آن می» االدراک

).۳۴۰/ ۶(ھمان، » می باسم العلم و إن کان لھا نصیب من مطلق الحضورالصوره الجزمیه ال تس
ره مادى، صبغه علم نـدارد  یوجود ت«ن مطلب که: یاللّه جوادى آملی نیز اتیچنانچه به نظر آ
علـم ھمتـاى   «ی وى آن است کـه:  ی، نظر متوسط ملّاصدرا است و نظر نھا»و فاقد حضور است

موجود مادى، اگرچه در اثر حجاب قرار گـرفتن مـاده،   کی است ویقت تشکیوجود بوده و حق
نش به واجب تعـالی  یکن ھم علم است، ھم عالم و ھم معلوم و لذا سراسر آفریف است، لیضع

).۹۴، شرح حکمت متعالیه(عبداللّه جوادى آملی، » ند.یح گویآگاه و تسب
بر حسب وجوه توان مراتب متفاوت وجود را،در واقع براساس اصالت و تشکیک وجود،می

مراتب آنبه بـالقوه و بالفعـل   گوناگون،مورد تقسیم قرار داد.به عنوان مثال،وجود به لحاظ تفاوت
فعلیت است.ھمان گونه که وجود به ذھنـی  که،وجود بما ھو وجود عینشود.درحالیتقسیم می

، گفتـه  که،وجود بما ھو وجود عین خارجیّت است.به ھمین نحوشود.درحالیو عینی تقسیم می
ــی ــوی    م ــب ق ــاظ مرات ــه لح ــود ب ــود وج ــیم     ش ــادی تقس ــرد و م ــه مج ــعیف آن،ب و ض

پس بین مراتب وجود حد فاصل و خط تمایزی کـه  .که،وجود عین تجرد استشود.درحالیمی
مجرد را از مادی جدا کند وجود ندارد،بلکه تجرد مراتب دارد و در سیر نزولـی بـه تـدریج بـه     

رسد.میشود،تعبیر می» مادی«ای که از آن بهمرتبه
دیگر اینکه بنا به اینکه در حکمـت متعالیـه حقیقـت و ذات معلـول عـین فقـر و نیـاز و        و

وابستگی به علت و غیر مستقل بودن است. از طرف دیگر علم حضوری و حقیقی به موجودی 
که عین فقر و وابستگی است امکان ندارد مگر این که اول موجـود مسـتقل درک شـود؛ چـون     
موجودی که ذاتش وابسته است بدون آن مستقل و علت وجود ندارد. آن موجود وابسـته نمـود   
است و وجود و بود، علت و مستقل است؟ بنابراین علم حضوری به معلول مستلزم ایـن اسـت   

/ ۹، رحیـق مختـوم  که در درجه قبل علت به علم حضوری ادراک شود. (عبداهللا جوادی آملـی،  
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توان اثبات کرد معلوالت مادی نیز به علت خود علم حضوری دارند.ی) و از این طریق م۱۱۲

بیه، تمام اجسام را اعـم از مرکـب و بسـیط    ۰بر مبنای دیگر صدرالمتألھین در الشواھد الربو
داند، بر این پایه که امر عقالنی صورت را باید به ھیولی افاضه کند و عقل جـز  دارای نَفْس می

کند؛ پس تمام اجسام متغیر دارای امر باقی مستمری ھسـتند  ل نمیبا وساطت نَفْس بر جسم عم
). در نتیجـه، اجسـام بـه    ۱۳۴۶،۱۴۷، شواھد الربوبیـه که ھمان نَفْس است (صدرالدین شیرازی، 

که به شکلی دارای نَفْس ھستند، علم ھم خواھند داشت.مرحوم حاجی سبزواری مراد لحاظ این
داند کـه از شـوؤن نَفْـس کلـی اسـت      رزخی) شخصی میجا صورت مثالی (باز نفس را در این

کـه ھـر موجـود جسـمانی،     اگر تفسیر حکیم سبزواری را بپذیریم، به لحاظ ایـن ).۵۹۶(ھمان، 
صورت مثالی شخصی در عالم مثل معلقـه (نـه عـالم مثـل نوریـه) دارد، دارای علـم و حیـات        

، توجیه حضور حیـات و علـم   خواھد بود و اگر ھر صورت مثالی را شأنی از نفس کلی بگیریم
بھتر خواھد شد. حکیم سبزواری در شرح مثنوی در توضیح ابیات مشھوری که بیـانگر تسـبیح   

یـا نفـس کـل بـه زبـان      -گوید تمام عـالم دارای روح کلـی   طور اجمالی میجمادات است، به
است و برخی از موجودات دارای روح جزیی ھم ھستند، بنـابراین بـه لحـاظ معیـت    -فلسفی

). اگـر در ایـن   ۲۰۳، شرح مثنویتوان تمام عالم را ذی شعور دانست (سبزواری، روح کلی، می
که سیاق حکمت متعالیه -راه حل، به جای نفس کلی یا روح کلی از وجود منبسط بھره بگیریم

توان این وجه جمع را به طریق بھتری بیان کرد، بدین شکل که مقصـود از  می-ھم ھمین است
مندی از فیض اول الھی است که از آن به مشیت ساریه حق تعبیر در مادیات، بھرهحیات و علم

وجعلنـا  «گوید: شود و ھمان وجود منبسطی است که خود ظل حق است. صدرالمتألھین میمی
و چیست آب حقیقی مگر رحمت خدای که تمـام اشـیا را در برگرفتـه    » من الماء کل شئ حی

گونـه کـه وجـود    ر تمام موجودات گذشته اسـت و ھمـان  است و فیض جود و بخشش او که ب
حقیقت یگانه ساری و جاری به شکل تشکیکی و به کمال و نقص در تمـام موجـودات اسـت،    

اند، در تمام اشیا ھمانند وجـود سـریان   چنین صفات حقیقی خدای که علم و قدرت و ارادهھم
.)۶/۱۱۷، االسفار االربعهدارند... (صدرالدین شیرازی،

انـد، بـه خـاطر سـریان وجـود منبسـط و       طور خالصه، در این راه، تمام موجودات زندهبه
چنین از صفات کمالیة او از جمله علم برخوردارند. برتری حضـور مشـیت سـاریة حـق یـا      ھم

وجود منبسط، نسبت به ھمراھی ھر شئ جسمانی با نَفْس خواه به معنای صورت مثالی و یا ھر 
تواند متکفـل اثبـات علـم بـرای     که معیت نفس و صورت مثالی نمیمعنای دیگر، در این است

موجود مادی از آن جھت که مادی اسـت، باشـد؛ چـون اعتبـار ذات او بـدون لحـاظ نفـس و        
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صورت مثالی دیگر دارای شعور نخواھد بود؛ اما چون وجودِ منبسط است که ھر موجودی چه 

حضـور صـفات کمالیـه از جملـه علـم      کند، سریان او مصحح مادی و چه مجرد را موجود می
خواھد بود.

ھمچنین بر مبنای وحدت شخصـیه، مالصـدرا وجـود را یـک حقیقـت واحـد و شخصـی        
داند که  دارای مظاھر مختلف است. اختالف در مظاھر به خاطر تشکیک در وجـود منبسـط   می

لی و است و وجود منبسط در ھمه جا حاضر است. پس ھرچه حق مخلوقٌ به دارد، سـایر مجـا  
مظاھر ھم خواھند داشت؛ بنابراین ماده که خود از شوؤن نَفَس رحمانی است، از ھمة کمـاالت  

وجودی، از جمله علم، به فراخور مرتبة وجودیش برخوردار است.

مخوانی رویکرد سوم با شواھد نقلیھ
و ان مـن شـئ اال یسـبح    «ھمچون آیات گویای تسبیح ھمه موجودات نسبت به حق تعالی

) و آیات گواھی و شھادت دادن موجـودات در  ۴۴(اسراء/» ده و لکن ال تفقھون تسبیحھم...بحم
) و ۲۴(نـور/ » و ایدیھم و ارجلھم بمـا کـانوا یعملـون   یوم تشھد علیھم السنتھم«قیامت ھمچون

) و ... جملگی بـر نـوعی علـم و ادراک در سـطح موجـودات      ۴(زلزال/» یومئذ تحدث اخبارھا«
شود. چنانچه برحسـب  روایی نیز این مطالب بسیار مالحظه مید.در مضامینکنمادی داللت می

روایات معتبر،از شیعه و سنی وارد شده که سنگریزه در دسـت حضـرت رسـول (ص) تسـبیح     
).۱۳/۲۰۸آن را شنیدند (عالمه طباطبایی، خدا کرد و دیگران

ز حقیقی بودن تسـبیح  موجودات،به صراحت اطباطبایی در تفسیر آیات گویای تسبیح ھمه
).۱۵/۱۹۰،۱۳/۱۸۷یاد کرده است (ھمان، و ابتناء آن بر علم و ادراک موجودات

ھمـه  که،براھین حکمـی و متـون دینـی و مشـاھدات عرفـانی،بر وجـود ادراکـی       حاصل آن
موجودات حتی مادیات داللت دارند .

جمع بندی
در بحث علم خداوند به موجودات رسد سخنان ملّاصدرا ھمان گونه که بیان شد به نظر می

مادى، متفاوت باشد؛ ما بنا به تعاریف ارائه شده از علم توسط صدرا، سعی کـردیم بـه تفکیـک    
توان در باب علم مادیات و علم به مادیـات، بـه مالصـدرا نسـبت داد.     مواضعی بپردازیم که می

ا به رویکرد اول مادیات نـه  رساند: بنتعاریف مزبور ما را به سه رویکرد مختلف در این باب می
تواننـد نـزد علـت    توانند عالم واقع شوند و نه معلوم. بنا به رویکـرد دوم مادیـات تنھـا مـی    می
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مجردشان حضور یابند بدون اینکه بتوانند عالم واقع شوند. و در نھایت بنـا بـه رویکـرد سـوم     

ب مـادون خـود باشـند و    توانند ھم معلوم علت خود قرار گیرند و ھم عالم به مراتـ مادیات می
رسد نظر دوم و سـوم بـا   حتی عالم به علت مفیض خود باشند. با بیاناتی که گذشت به نظر می

مبانی اصلی صدرا ھمخوانی بیشتری دارد و در نھایت نظریه و رویکرد سوم که حاوی رویکرد 
و مجردی نیست نماید. بنا به این رویکرد چون تمایزی میان مادی شود، دقیق تر میدوم نیز می

باشند و ھم معلوم واقع باشند، ھم عالم میو در واقع ھمه مراتب وجود دارای علم و ادراک می
شوند. این دیدگاه ھم با مبانی اصیل مالصدرا ھمخوانی بیشتری دارد و ھم با مبانی قرآنی و می

ھای فلسفی اش داشته است.عرفانی وی که ھمیشه سعی در تلفیق آنھا با دیدگاه
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.ق۱۴۰۹تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، قم، منشورات الشریف الرضی، چاپ اول، 
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، بیـروت، داراالحیـاء   الحکمة المتعالیة فی االسفار االربعة العقلیـة ، میمحمد بن ابراھ،یرازیشنیصدرالد

.۱۹۸۱التراث العربی، چاپ سوم، 
، تصحیح سید جالل الـدین آشـتیانی، مشـھد، دانشـگاه فردوسـی،      بیهالشواھد الربو، -------------

۱۳۴۶.
، به کوشش سید جالل الدین آشتیانی، تھـران،  الشواھد الربوبیه فی مناھج السلوکیه، -------------

.۱۳۶۰مرکز نشر دانشگاھی، 
.۱۳۷۵، تھران، انتشارات حکمت،مجموعه رسائل فلسفی، -------------
.۱۳۶۳، تھران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگی،فاتیح الغیبم، -------------
۱۳۸۰، ترجمه محمد ذبیحی، قم، نشر اشراق، مبدا و معاد، -------------

.۱۳۱۴تھران،  چاپ سنگی،،شرح حکمت االشراققطب الدین شیرازی، محمدبن مسعود، 


