
 یاسالم فلسفه و حکمت نامه شپژوه
  1396ز و زمستان ییپا ،9ش ،5س

  82 تا 65 صفحات
 

Bi ـ quarterly Journal of Hikmat & 
Islamic Philosophy 

Vol.5, No.9, Autumn & Winter 2018 

  
  

دوباره به سرشت  ینگاه
و اقسام آن  يحضور  علم

  هیحکمت متعال ازمنظر
  1ییمحمدجواد پاشا

  دهیچک
 یشناخت در دو حوزه معرفت توان یم آن اریاست که با ع یفلسف میمفاه نیتر از ناب يعلم حضور

پرداخـت. علـم    یمسـائل هسـت   نیتر مهم یبه سنجش نشست و با آن به بررس یشناخت یو هست
ـ    بوده، ءیش قتیاست که در آن، مشهود، حق یشناخت يحضور  شـود،  یآنچه نزد عـالم حاضـر م

ـ ن يل شده باشد. مـالك علـم حضـور   یحا يا آنکه واسطه یب ؛خود معلوم است تیواقع تحقـق   زی
 ياز محـذورها  شی. رهادیآ یم دیدو موجود مجرد پد انیحاصل م یکه با عالقه ذات استحضور 

ـ  يرا به علم حضور یاست که مآل هر علم حصول یلیاز دال ،دور و تسلسل و آن را  گردانـد  یبرم
، »علت به معلول يعلم حضور«، »ذات به ذات يعلم حضور«. کند یماثبات  طهیبس هینحو هل به
 سندهیواست که ن ياز موارد »معلول به معلول يعلم حضور«و  »معلول به علت يعلم حضور«

ـ ازمنظـر حکمـت متعال   ياقسام چهارگانـه علـم حضـور   مثابه  بهحاضر آنها را در نوشتار  مـورد   هی
  پژوهش قرار داده است.
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  مقدمه

ـ با ین موضـوعات یتـر  مهمرا از  يعلم حضور و  یشناسـ  معرفـت  د برشـمرد کـه در دو حـوزه   ی
سازد که تنهـا   یم انیت پس از آن خود را عین اهمیده است. اکرفا یبرجسته ا ینقش یشناس یهست

ده را یـ ن پدیعلَم کارزار با ا ییتنها و خود به است يت، علم حضوریان شکاکیسپر مقاوم دربرابر جر
ن، امعاصـر  یگردد کـه بسـان برخـ    یم دوچندان یزمانگفته  شیت معرفت پیکشد. اهم یم دوش به

ـ  يه علم حضوریرا بر پا هیات اولیهیبد يریپذ هیتوج معرفـت را بـا همـان     يبنـا  م و سـنگ یبنا کن
ـ درنظر بگ يرا حضور یم هر علمیحک يصدرامالمانند هاساساً ا یم یبازبساز ـ م. توجـه بـه ا  یری ن ی

بـه معرفـت    یو هر معرفت حصـول ست ینقابل شناخت  يا جز با علم حضوریق اشیله که حقائمس
ـ شود، هرگونه ترد یم بازگردانده يحضور در منظومـه   يرا نسـبت بـه شـوکت علـم حضـور      يدی
  برد. یمان یماز يبشر یمعرفت

ـ  لسوف در جهـان اسـالم  یف نینخسترا  ی، معلم ثانيخ علم حضوریتار ـ دانـد کـه بـه ا    یم ن ی
ـ گیتـر آن را پ  افـزون  یبا صراحت نایس ابن يپس از و ،داشته ییها هموضوع اشار ده اسـت.  کـر  يری

ـ گ بهـره  بـا  صـدرا مالجناب  ،کردهتر  فراخ را يحضور علم يپهنا اشراق خیش زیاز او نپس   از يری
 یگیرمـا زان از غنـا و پ یـ ن میده اسـت کـه همـ   یبخشـ  یکاف يغنا موضوع نیبد ان،ینیشیپ خوان

اساسـاً  . کنـد پـژوهش   ییشـه صـدرا  یرا بـر مـدار اند   مسـئله ار حکمـت،  دکند تا دوسـت  یم تیکفا
ـ یز تحلیطه و نیه بسینحو هل اثبات آن بههمراه  به يو مالك تحقق علم حضور یسنج تیماه از  یل

ـ بـر پا  ياست که به بازشناخت علم حضور ییها ن علم، سرخطیاقسام ا کمـک   ییه نگـاه صـدرا  ی
  کند. یم یانیشا

  يت علم حضوریماه. 1

ـ  اطـالق  یبر علم يعلم حضور ،هیدر آثار حکمت متعالکاوش با  گـردد کـه در آن، معلـوم     یم
، نیصدرالمتأله. از نگـاه  در خویش مشاهده کندمعلوم را  تیو عالم، واقع اشدء بیقت شیهمان حق

ـ یو دوئ باشـد  یکـ یمعلـوم در آن   ینیو ع یشود که وجود علم یم فیتعرگونه  آنعلم  یگاه  را یت
ز علـم بـه   یـ ش و نیعلم مجردات به ذات، علم نفس انسان به خـو  آنها تصور کرد؛ انیتوان م ینم

ـ یا يها ئم به او، از نمونهقا یصفات و افعال نفسان ـ  ین قسم تلق ـ در تعب يشـوند. و  یم  يگـر یر دی
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با وجـود معقـول    ینفسه معلوم یا اگر وجود فیمورد ادراك واقع شود  یچنانچه وجود نفس معلوم«
  د:یگو یم داند و می يرا از مختصات علم حضور »داشته باشد يآن برابر

 عـن  عبـارة  هـو  نفسـه  یف المعلوم وجود أن بمعنى يحضور علم ...
همـو،   /108، ص1362، مالصـدرا ( العاقـل  للجـوهر  وجـوده  و تهیمعقول
  ).83ص ،1354

ـ ز میجهـت تمـا   انسان را بـه  یادراک يرون از ذات و قوایب يایعلم به اش نیز یگاه ان وجـود  ی
  د:یافزا یم گونه نامد و این می یمعلوم، علم حادث و انفعال یو علم ینیع

ـ  وجـوده  نفـس  ونکی قد یالواقع ء یبالش العلم  وجـوده  نفـس  یالعلم
 لـه  قالی ... و ینیالع وجوده ریغ یالعلم وجوده ونکی قد و ...، ینیالع

  .)307، ص1371 (مالصدرا، ینفعالاإل یالحصول والعلم الحادث العلم
ن معلـوم و  یرا حضور ع ي، علم حضورصدرامالت از یتبع به يسبزوار يمالهادچون هم یبرخ

  .)488ص ،1379، يسبزوارر.ك: ( دنریگ یم درنظر یخارجتش با معلوم ینیع
ـ کـه م  یکـ یتفک همـراه  بـه ن شـناخت را  یا ییطباطباعالمه  ـ ان ماهی  ت معلـوم و وجـود آن  ی

  کند: یم لیتحلشکل  بدینگذارد،  یم
ـ  اسـت  معلوم تیمه حضور حصولى علم ،فلسفه زبان به ... و  و عـالم  شیپ
، یی... (طباطبــا  عــالم شیپــ اســت معلــوم وجــود حضــور ،حضــورى علــم

  ).236ص ،1378
 مسـئله ش رو ابعـاد  یبه نکات پ طلبد، ولی توجه مجال فراوانی میشتر، یادکرد نظرات بیگرچه 

  :کند تر می روشنرا 
قـت  یبر تمثل حق ی، برخآید میدست  به یو حصول يکه از علم حضور یفیاز مجموع تعار الف)

 ،)308، ص2ج ،1375نا، یسـ  ابـن ر.ك: زنند ( یم مهیء در ذهن خیشده از ش ا صورت حاصلیء یش
ـ به حضور وجـود و ماه  یبعض ،ینیو ع یت وجود علمینیت و عدم عینیبه ع یبرخ ت یـ ت و درنهای
ـ  میـان  ایـن از ولی 1دهند، یم گر و عدم آن نظر تیبه وجود واسطه حکا یبرخ ـ تـوان تعر  یم ف بـه  ی

ـ یوجود ع زیرابازگرداند؛ یکدیگر ت دو وجود را به ینیت و عدم عینیف به عیتمثل و تعر ، همـان  ین
روشـن  گردد.  یم یء تلقیز معادل صورت شین یو وجود علم استقتش یا تمثل حقیء یقت شیحق

                                                   
را با واسطه  یکننده و حصول تیبدون واسطه حکا یءرا به شناخت ش يعلم حضور ی،اضیاستاد فهمچون  یبرخ. 1

 .)78ص ،1386، یاضیف( اند ف کردهیگر تعر تیحکا
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ـ  نه علم (اصـل)  ـلحاظ معلوم (فرع)   ف بهیف، تعرین تعاریکه وجه مشترك همه ا است و  اسـت  ـ
ـ  ،گر اگرچه وجـود معلـوم  ید عبارت زند. به یم را رقم یفین تعریک چنیه تاری، سوامر نیهم از  یرکن

زند، خـود علـم اسـت کـه از      یم ده را رقمین پدیا یت اصلیآنچه هو ،شود یم یارکان شناخت تلق
ـ  شده (معلوم) نزد شناسا (عالم) حاصـل  حضور شناخته ـ گـردد و در فراگـرد شـناخت ن    یم ز آنچـه  ی

 يا مرتبـه  ،از عالم و معلـوم  یکهر تقدم دارد، وجود علم است که نسبت به یلحاظ رتب کم به دست
ـ عالم لحـاظ  بـه ف یش از تعریاست پتر  ستهیشا اساس نین دارد و برهمیشیپ ت، آن را یـ ت و معلومی

عـالم   ،ان علمیسبب اتحاد م به يد. چنانچه گفته شود در علم حضورکرف یخود علم بازتعر لحاظ به
ـ  یاگرچه ازجهت ثبوتگفت د یبا گردد، در پاسخ یم یز منتفین يگریبر د یکیو معلوم، تقدم  ن یچن

ـ منظر هر نیازااساساً و  مفروض است ین تقدم ازجهت اثباتیاولی ست، یقابل دفاع ن یتقدم ک از ی
ز کـل از جـزء)   یز (تمـا یزان از تمـا ین میشود و هم یم یو علم صاحب اجزا تلق ،عالم و معلوم، جزء

ف کـل از آن  یگر تعرید عبارت م. بهیآن قائل شو يعلم نسبت به اجزا يرا برا یاست تا تقدم یکاف
، معـرَف  نخسـت ف یدر تعرزیرا ؛ باشد میفش ازجهت اجزا مقدم یث که کل است، نسبت به تعریح

  شود. یم ش شناساندهیازجهت اجزا ،دومتعریف ازجهت خودش و در 
ت؛ اصل اتحاد عاقل و معقول دانسـ  يد مجرایبا صدرامالازمنظر را  يسرشت علم حضور ب)

دانستن  ینه عرض ـشخص عالم (به کمک علم)   يکرد و با قبول اشتداد وجودین رویبا ا زیرا فقط
 يت عالم و معلوم سخن گفت و راه را بـرا ینیتوان از ع یم ـ شدیاند یم که مشاء ت علم چنانیماه
  هموار کرد. یبرداشتن صور ذهن انیازم

  يحضور علم تجرد؛ مالك. 2

را از عناصـر   )حضـور معلـوم نـزد عـالم    ( »حضور«مفهوم  ،ياز علم حضور موجود يها لیتحل
ء ینـزد شـ   یئیسـت و چگونـه شـ   یکه حضور چامر  نیدانسته است. اها  ن خوانشیمشترك همه ا

 يا هر وجودیدارند و آ یکدیگربا  ییها نکه وجود و حضور چه تفاوتیز ایشود و ن یم حاضردیگري 
ـ  فـراهم  يمالك علم حضور یبررس يبرا ییمجال جدا یشدن است، جملگ مستلزم عالم ، آورد یم

ـ بـودن آن ن  يار حضوری، معيبا نظر به مالك حضور در علم حضوردرمجوع اصوالً  ولی ز روشـن  ی
بـرد.   یتوان پ یم زیک شناخت نیبودن  يار تحقق حضور به شاخص حضوریو با همان معشود  می

حضـور بـه برکـت اتصـال     اساسـاً  د کـه  یآ یم تدس هبدرمجموع  ،یاسالم يکلمات حکما میان از



  69  نگاهی دوباره به سرشت علم حضوري و اقسام آن ازمنظر حکمت متعالیه  

 ،6ج ،1380 مطهــرى، /74ص ،1373 سـهروردى،  /190، ص]تـا  یبــ[، سـینا  ابـن  (ر.ك: يوجـود 
 یسـخن  چنینگردد. الزمه  یم ان عالم و معلوم حاصلیم 2یا عالقه ذاتی 1ي، اتحاد وجود)276ص
ـ ینیاست که اگـر ع  این ـ م یت ـ ان عـالم و معلـوم برقـرار شـود     ی  یشـان نسـبت   میـان کـم   ا دسـت ی
ن میـا  ياتحاد و اتصال وجود ،یز که همان عالقه ذاتیقت حضور نیحاکم گردد، حق یمعلول ـ یعلّ

ـ    ینکه هریمنوط به ا ؛ابدی یم ء است، تحققیدو ش غبـار   یک از عالم و معلـوم مجـرد باشـند و آن
عالم و معلـوم، شـرط حضـور و     یعالقه ذات اساس براین ؛کرش فرو ننشسته باشدیه بر پک مادیتار

 3،ه، شـرط عالقـه اسـت   تجرد از مـاد  همچنینان عالم و معلوم و یم یمعلول یعلّیا  تینینسبت ع
  است:قرار  بدین ،اند يکه صاحب علم حضور يق موجودات مجردیمصاد

 نفس علم چون ت داشته باشند؛ینیگونه که ع آن عالم يبرا معلوم حضور. 1
  ش.یخو ذات به

 علـم  همچـون  حلول داشته باشـند؛  کهگونه  آن عالم يبرا معلوم حضور. 2
  خود. صفات به نفس

 علـم  مانند که معلوم، معلول عالم باشد؛گونه  آن عالم يبرا معلوم حضور. 3
  .)480، ص3ج، 1981مالصدرا، ( مخلوقات به خداوند یلیتفص

ن اتحـاد را  یـ ق ایو مصاد دانند میاتحاد  حضور را ز منشأیه نیشارحان حکمت متعال یالبته برخ
  :کنند گونه تصویر می این

  عالم و معلوم؛ وجود تینیع. 1
ـ   نـاظر بـه همـان    که عالم وجود به معلوم وجود يفقر امیق. 2  یرابطـه علّ

  ؛است یمعلول
                                                   

 بهبهـانى،  ك:.ر(است  ن شدهییاتحاد تب حضور یاز مناش یکی دوازدهم، قرن در شده فیتأل آثار از دانش، اریمع . در1
  ).109، ص1363مالصدرا،  /337ص ،1377

ان عـالم و  یم یگر شرط علم را وجود عالقه ذاتید يو ازسو ر کردهیعلم را به حضور تفس صدرالمتألهین. ازآنجاکه 2
ان عـالم و  یم یجه گرفت حضور با عالقه ذاتیتوان نت می ، به کمک شکل سوم از اشکال اربعهاستمعلوم دانسته 

  ).163، ص6، ج1981الصدرا، م(ر.ك: دارد  یتناتنگ معلوم رابطه
 تحقـق  شـیئین  کـل  فیکون الوجود بحسب بینهما ذاتیۀ عالقۀ من الشیئین بین والمعلومیۀ العالمیۀ تحقق فی بد ال. «3

 مشـوباً  أو الوجـود  نـاقص  أحدهما کون من لمانع إال باآلخر عالما أحدهما وجودي ارتباط و اتحادیۀ عالقۀ بینهما
» ... علیـه  نکشـافه إ و لآلخـر  أحـدهما  لحصـول  مستلزمۀ العالقۀ تلک فإن ـ  الظلمانیۀ بالغواشی محتجبا باألعدام

نا، یسـ  ابـن (ر.ك:  اسـت  کرده اشاره تجرد مالك به زین سینا ابن .)448و  313، 289صص ،3 ج و 163صان، (هم
 .)190ص ]،تا یب[
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  ست؛آنها یفاعل علت که یسوم وجود به معلوم عالم و هردو وجود امیق. 3
  1خود. معلول يبرا بخش یهست علت حصول. 4

ـ  ،يار علم حضوریعنوان مع رغم قبول شرط تجرد به به :نکته ـ تـوان از وجـود ا   یم ن علـم در  ی
 دیگـر  عبـارت  ملتزم مانـد. بـه   صدرامالگفته از  شیپ یحال به مبان نیز سخن گفت و درعیات نیماد

و صـاحب   یسـتند رونـد، عـالم ن   یم شمار هبت و احتجاب بیاند و مالك غ یکه ظلمان رو اجسام ازآن
ـ  يکه در هر موجـود مـاد   رو ازآن ولیروند،  ینم شمار هعلم ب و  يه مـاد یتـوان افـزون بـر سـو     یم
 ریپـذ  در آن امکـان  ير علـم حضـور  ید، تصـو اثبـات کـر   يتجرد یتیبا هو يگریه دی، سویظلمان

ـ ز اسـت  یجـا شود؛ بنابراین  یم ـ را از ح يء مـاد یک شـ ی ه یسـو  لحـاظ  بـه تش جاهـل و  یث مـاد ی
 لحاظ بهات را یبودن ماد ن نکته (تعدد جهات)، اعتقاد به عالمیم و همیریعالم درنظر بگاش  يتجرد

  2سازد. یم اش آسان يه تجردیوجود سو

  ياثبات علم حضور. 3

ـ تحل ولـی  ،و مالك آن بوده است يت علم حضوریماه یوارس مطالب پیشین  نحـو  بـه ل آن ی
ـ  زیرا ؛ باشد مین مهم یگر از اید يا هیطه سویه بسیهل گفتـه هرگـز ضـرورت تحقـق      شیمباحـث پ

  کند. ینم اثبات در خارج را لزوماً ین علمیچن یخارج
ـ    یدهد که جملگـ  یم نشان یاسالم يآثار گذشتگان از حکما یبررس  ین علمـ یبـر وجـود چن

 علـم  اثبـات  ازآنجاکـه انـد.   مسـتقل برخـورد نکـرده    اي مسئلهصورت  با آن به ، ولیاند اذعان داشته
ـ با را اثبـات  مراتب است، ناممکن يامر آن قیمصاد اثبات بدون ،يحضور  چـون  یقیمصـاد  در دی

 ير مراتـب علـم حضـور   دیگـ  و قـوا  بـه  علـم نفـس   ،یذهن صور به علم نفس خود، به نفس علم
از  یکـ یبـا اثبـات    ياثبـات علـم حضـور    يسو به ید گامیرا با سینا ابنطلق  يبرهان هوا .کاوید
 ،حاالت و آنات از نفس خـود غافـل نبـوده    ههم در ن برهان، انسانیاه یق آن دانست. بر پایمصاد

                                                   
 حـد أ لوجـود  و بـالعکس،  و لعلتـه،  حصول المعلول لوجود و لنفسه، حصول بذاته القائم الشیء لوجود بالجملۀ و«. 1

ـ ن /78ــ 74ص ،1363 ،یی(طباطبـا » له الحاصلۀ لعلته بحصوله لآلخر حصول نحو المعلولین زاده،  نی: حسـ كز ر.ی
 ).35ـ34ص ،1385

امکان شناخت حضوري در مادیات را ازمنظر حکمـت متعالیـه بـا ترسـیم دوسـویه       مستقل پژوهشی در . نویسنده2
 ).54ـ29ص ،1395پاشایی،  اثبات رسانده است (ر.ك: آنها بهتجردي و مادي در 
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نیـز   يسـهرورد  .)292، ص1375، سـینا  ابـن ( ابـد ی درمی قت رایبا تمام تاروپود وجود خود آن حق
 ذات بـه  »أنـا « بـا  ناطقـه  از آنهـا نفـس   یکـ یموجـب   دهد که به یمارائه  يادله متعدد باره دراین

مثـال و   راه از نفـس  اگـر  اسـاس  بـراین . دارد ر خـود اشـاره  یـ غ به نسبت »هو«ر یضم با ش ویخو
 گونـه  ایـن کـه   ین اشاره کند، درحـال داب» أنا«تواند با  ینم گرید باشد، عالم شیخو ذات به صورت

  .)111، ص1373 ،يسهرورد( ستین
ـ شناسانه بـه اثبـات ا   معرفت يکردین مقام با رویدر ا مالصدرا زنـد و   یمـ دسـت   ن شـناخت ی

او باور دارد، نفس انسان که  گونه . آنکاود می يمعرفت را در مقوله علم حضور يبنا سنگ ینوع به
 يو بـدون اسـتمداد از علـم حضـور     اسـت  یاز هرگونـه علـم حصـول    یفطرت خود خال يدر ژرفا

د کـه چـون   یـ ن نکتـه پژوه ید در ایرا با مسئلهد. علت کن يمجلل معرفت را بازساز يتواند بنا ینم
ـ  و آگاهانه حاصـل  يصورت اراد گانه، آن هم به چون حواس پنج یتبا آال یعلوم حصول  ،شـوند  یم

ـ  یاورد و اگر علـم حصـول  ید نیا تسلسل را پدیآلت باشد تا محذور دور  یب د خود علمِ به آلت،یبا ا ی
ـ دور مشـکل  نباشـد،   يگریاز از آلت دین یب همان علم با آلت خود بـان آن را رهـا   یا تسلسـل گر ی

ـ  صـورت  حصـول  راه از يزیهرچ به علم باشد الزم چنانچهدیگر  عبارت بهد. نخواهد کر  مفهـوم  ای
شـکل   همـین  بـه  و ابدیتحقق  يگرید صورت با دیز باین صورت هر به علم شود، حاصل آن یذهن

 يه علوم، حضـور یپابنابراین  ؛است یح هر عقل و وجدانیت که خالف صرینها یب تا يصورت بعد
ـ  گونـه علـم را رقـم    نیـ ق ایقوا و آالت، ابرز مصـاد  ،علم نفس به ذات میان نیو درا است  زنـد  یم

 .)82ـ80، ص1354 همو، /161، ص1981مالصدرا، (
 دیاثبات رسان توان اصل آن علم را به یم يق علم حضوریمصاد یب با نظرداشت برخیترت نیبد

  .)174ـ173، ص5ج ،1381، یزاده آمل .ك: حسنر(

  ياقسام علم حضور .4

انـد کـه از منـاظر     را برشـمرده  یاقسـام  ،يق علـم حضـور  یمصاد کاويدر وا یاسالم يحکما
از  یکـ ی ،بـودن  ا معلـوم یعالم ازمنظر  يتوان به آنها پرداخت. لحاظ اقسام علم حضور یم گوناگون

نکه عالمِ در علـم  یکند. ا یمایجاد را  ياز علم حضور ياست که به سهم خود انواع متعدد يمناظر
ـ واجـب اسـت    یکا معلول و در هریعلت است یا  ،يا مادیمجرد است  يحضور ا ممکـن و اگـر   ی

نکـه  یا چه ؛نهد یم ش رویرا پ ياز علم حضورگوناگونی ق یر، مصادیا سایانسان است  ،ممکن است
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 يکه معلـوم در علـم حضـور    نیخواهد داشت. ادنبال  بهرا  يگریز اقسام دیم ازجهت معلوم نیتقس
از اقسـام علـم    يگریق دیگر مصادید سوياز یرونیا بیباشد  یدرونیا  ،ییول ازسوا معلیعلت باشد 

  دهد. یم اذهان قرار يش رویرا پ يحضور
شـد،   ارائـه بودن علـم   يتحقق حضور يکه برا یگر و با نظرداشت مالکید یانیدر بهمچنین 

 نیـز  برقرار شـود، مـالك حضـور    یءان دو شیم یرود که اگر رابطه و عالقه ذات یم انتظارگونه  این
ان عـالم و معلـوم در علـم    یـ الزم اسـت م . درحقیقت آورد یمبر سر يعلم حضور یابد و میتحقق 
. رابطـه  است یمعلول ـ  یعلّیا  ،تینیع نحو بها ین رابطه یان باشد که ایدرم یذات يا رابطه يحضور

 بـا دو قسـم علـم    زین یمعلول و یابد و رابطه علّیگر علم یبه ذات د یاست که ذات یت هنگامینیع
اگر رابطـه معلـول بـا معلـول از راه      نکهیا چه ؛ابدی یم معلول مصداق به علت علم و علت به معلول
توان مـواردش را بـه چهـار مـورد      یم ،کردهتر  را فراخ يحضور علم قلمرو ،ببینیمشان را هم  علت

معلـول بـه    يعلـم حضـور  «، »علت به معلول يعلم حضور«، »ذات به ذات يعلم حضور« یکل
ـ ن یـک هر و ش دادیافـزا  »معلول به معلول يعلم حضور«و  »علت ـ ز قابلی م بـه اقسـام   یت تقسـ ی

  .)241، ص]تا یب[ ،ییطباطبا ر.ك:( را دارند يگرید
  خواهیم پرداخت. ياز اقسام علم حضور یکهر یاجمال یدرادامه به بررس

  ذات به ذات يعلم حضور .4ـ1
ـ  شود، چنـد مصـداق   یم ذات عالم درنظر گرفته يکه برا یحسب تنوع ،ن قسمیدر ا تـوان   یم

گفته، تجرد شـرط الزم علـم، عـالم و     شید نظر داشت که چون حسب قواعد پیتر با شیارائه داد. پ
ر داد. از ییـ مجـردات بـه ذات تغ   يز است عنوان بحث را به علم حضـور یجا، رود یم شمار همعلوم ب

  د:کرتوان اشاره  یم ذیلبه سه مورد  ،موارد علم مجرد به ذات
انـد، بـا    سـخن گفتـه   يکه در امکان علم حضـور  ییغالب حکما: خود  ذات  به  نفس  علم )الف

ـ یانـد. براه  ن مهم را ثابـت کـرده  ی، ااستن مثال آن که علم نفس به ذات خود یتر جیرش رایپذ  ین
امتنـاع علـم    ،)292ص ،1375 ،سـینا  ابـن ( سـینا  ابـن  از طلـق  يا هـوا یچون انسان معلق در هوا 

ـ آن از  يافـت حضـور  یانسان به خـود بـدون در   یحصول  ،2، ج1373، ي(سـهرورد  خ اشـراق یش
 (مالصـدرا،  صـدرا مالبـه ذات از   يا تسلسل درصورت فقدان علم حضـور ی)، حصول دور 111ص

  .اند موضوعن ی) و... در هم82ـ80، ص1354 همو، /161، ص6ج ،1981
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  خود.  ذات  به  واجب  علم )ب
  .خود  ذات  به  مجردات ریسا  علم )ج

اثبـات اصـل   نخست  ؛د از دو مرحله گذار کردیدر موجودات، با ياثبات علم حضور يبرااساساً 
 در انسان به علـت بـداهت آن،  نخست اثبات مرحله  ازآنجاکهبودن آن.  يگر اثبات حضوریعلم و د

ـ  مـه زده یر بر مرحله دوم خشتیدرمورد انسان ب ؛ بنابرایناز از استدالل استین یب در ، ولـی  شـود  یم
. درباره علم واجـب کـه   نیست جز اثبات هر دو مرحله يا چاره 1،الوجود واجبمجردات ازجمله  دیگر

ـ ار وجـود دارد کـه حکمـا در اله   یبسـ  يها یگردد، گفتن یم یتلق یمسائل فلسف ترین مشکلاز  ات ی
 یرا در مکتوبـات فلسـف   یباب مسـتقل  نیزمجردات  اند. علم دیگر خص از آن سخن گفتهاأل یبالمعن

ادشـده در  یاثبات دو مرحله  يبرا ذیلتوان از قواعد  یم که درمجموعاست به خود اختصاص داده 
بسـاطت  «، »قاعده کمال«، »بودن مجردات قاعده عاقل« ر از انسان بهره برد:یغ یواجب و ممکن

  د.کردنبال  ید در مجال مستقلیرا با ن مطالبیل ایو... که تفص »قاعده الواحد«، »واجب

  علت به معلول يعلم حضور. 4ـ2
ـ است. از نگـاه   يجادیا ین قسم، علت فاعلید از علت در امقصو مـالك علـم    ،خ اشـراق یش

ـ  کلمـه  یواقع يمعنا به ـ یتجرد عالم و احاطه آن به معلوم است و چون هر علت فاعل يحضور  ـ
ـ  را دارد،ن مالك یا را علـم علـت بـه معلـول دانسـت.       ياتـب علـم حضـور   از مر یکـ یتـوان   یم

ان علـت و معلـول قائـل اسـت،     یم خ اشراقیشکه  یگر و با نظر به رابطه اضافه اشراقید عبارت به
ن معلـوم نـزد   ین حضـور عـ  یز جز همین يعلم حضوراساساً  ،تمامه نزد علتش حاضر بوده معلول به

ه و با نظرداشـت  یحکمت متعالازمنظر اما  ،)73، ص1373 ،يسهرورد( ندارد يگریعالم، مصداق د
 دشـوار  ،علـت بـه معلـول    يشـود، اثبـات علـم حضـور     یم ان علت و معلول تصوریکه م يا رابطه

ـ  شمار به یربط ين مشرب که وجود معلول وجودید. در اینما ینم الـربط بـه علـتش     نیرود، عـ  یم
گونه  اینه، یربط در حکمت متعال يژه به معنایو توجه گردد. با یم ست و نابودیو بدون علت ن است

                                                   
است که فالسفه بـه آن   یمیتقس ،الوجود و مجرددانستن واجب »ممکن«و  »واجب«م وجود به یاست تقس ی. گفتن1

فوق آن اسـت کـه تحـت     یحق تعالاساساً و  استم نادرست ین تقسین، اااز نگاه عرفا و محقق ، ولیاند دامن زده
بـه   ینابخشـودن  یعلمـ  يمجرد، جفا یءل او به شیو فوق تجرد است و تقل ین هستیرد. او عیقرار گک مقسم ی

 شود. ی میحضرتش تلق
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اش را آن به آن بـر وجـود    هیت معلول از آن علتش است و همو سایهو یشود که تمام یم افتیدر
علت بـه معلـول    ين احاطه وجودیها. هم زند قالبیفرو ر يناز ،کند یگستراند که اگر آن یم معلول
را فـراهم   يتحقق علم حضـور  يالزم برا یو عالقه ذات شودشود معلول با علتش متحد  یم سبب

ـ و هو اسـت ت، وجـود  یـ ت و مجعولیـ گر با اعتقاد به اصالت وجود، مـدار جاعل ید عبارت آورد. به ت ی
 وجود اعطـا  فقطاساس علت در نسبتش با معلول  نیزند. برهم ینم جز وجود رقم يزیمجعول را چ

ـ چون ا دیگر يدهد. ازسو یم یوجود تعال يعدم به روشنا یکین افاضه او را از تاریکند و با ا یم ن ی
ـ  رد، ربط و تعلـق یپذ یم علت تحقق ياعطا هر آن ازسو  نحـو  بـه حسـاب معلـول بـه علـت را      یب

ـ  یکند و نت یم دیکأت يتر افزون خواهـد بـود.    يالزم در تحقـق علـم حضـور    یجه آن، عالقـه ذات
 مالصـدرا، ( مـه زده اسـت  یبخش به معلـولش خ  یبر علم علت هستگوناگونی در مواضع  صدرامال

  1.)109، ص1363 همو، /115، ص1354 همو، /282، ص1422
، هرانـدازه  آیـد  مـی دست  ه بهیدر حکمت متعال یکه از وجود ربط یلین با نظرداشت تحلیهمچن

ـ به همـان م شود،  یم مه زدهیک وجود خیبودن  یبر ربط موجـود مسـتقل    ياسـتقالل وجـود   زانی
ن سـخن  یـ رش ای. الزمه پـذ گردد یم شتریو ب شتریب یو تعلق وجود ربط یو وابستگ شود می شتریب

ت علتش نداشـته باشـد و در فـرض علـم علـت بـه       یر از هویغ یتیهو ،یآن است که موجود ربط
ـ  بودن معلوم سو کیگر ازید انیب . بهیابد مین علت است که به خود علم یواقع ا معلول، به  ء شـى  کی

 رابـط  يو وجود ردندا یت مستقلیهو معلول،گر ید سويعالم گره خورده است و از يبا تحققش برا
ـ بـا ا فقـط   علت، نزد معلول شود که تحقق یمگونه  اینجه یرود. نت یم شمار به کـه علـت    انیـ ن بی

 یعلـت زمـان   اساس براین ؛گردد یم ریپذ امکان بخشد، یم است که به معلولش قوام يهمان وجود
از خـود کـه همـان     يا مرتبـه  بـا  است که علت گونه آندارد، درواقع  يکه به معلولش علم حضور

ـ  درنظر گرفته که مستقل يا مرتبه در خود براى معلول باشد، وجود مقوم داشـته   حضـور  شـود،  یم
 وجـود  بخـش  قـوام  هکـ  اى از خـود  با مرتبـه ولی  است، علت خود ک علتی معلوم نکهیا چه ؛باشد

همـان علـم    ،است که علم علت بـه معلـول   گونه این مسئله یبرگردان عرفان .دیآ یم درنظر معلول

                                                   
 بالنسبۀ رابط وجود المعلول وجود« کند: می لیتحل گونه اینرا  مسئلهن یا ایموجز و گو یانیدر ب یی. عالمه طباطبا1

 عنهـا فهـو   محجوب غیر لعلته وجوده بتمام المعلول حاضر أعنی بوجه فهو عنه مستقل غیر به قائم علته وجود إلى
 ).260، ص]تا [بی ،ییطباطبا» (مجردین کانا إن حضوریاً لها علما معلوم وجوده بنفس
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 ،ییطباطبـا  ر.ك:( درآمـده اسـت   گونـاگون  يهـا  علت به ظهورات خود در عالم است که به رنگ
  .)262]، صتا بی[

  معلول به علت يعلم حضور .4ـ3
ط الزم تحقـق علـم   یجه گرفـت کـه چـون شـرا    یتوان نت یم آسانی گفته به شیپ یاز مبان

 يتواند به علت خود علـم حضـور   یم زیمعلول ندرمجموع وجود دارد،  نیزدر معلول  يحضور
ه و یه، وجود عالقه ذاتیمتعالازمنظر  يچون مالك تحقق علم حضوربراین  افزونداشته باشد. 
ه یان علت و معلول دوسـو ین عالقه میا نیز سوییان عالم و معلوم است و ازیم ياتحاد وجود

ظـرف   ازآنجاکـه دارد. البته  یآگاه آنبه  ،با علت را داشتهاست، معلول، اتصال و اتحاد الزم 
اش از  يالـه وجـود  یدارد و بـا پ  یزان خود به علت آگـاه یم ق است، او بهیمعلول مض يوجود

ـ  علـم  اي کران علت، جرعهیوجود ب يایدر  ،)114، ص1، ج1981مالصـدرا،   ر.ك:( نوشـد  یم
  است: يل ضرورینکات ذحال توجه به  بااین

 خود را در علم معلول به علت نشـان تر  ظیغل يا گونه ، بهیدرباب وجود ربط ینشیمطلب پ الف)
ـ  خود چگونه يها یبا همه نواقص و کاست یدهد که وجود ربط یم توانـد قامـت دراز کنـد و از     یم

کـه حکمـت    یلیتحلبا  جز به مشکلن یابد؟! ایب یدمد، آگاه یم اتش در اویاز ح علت خود که دائماً
واقـع علـم خـود     بـه  نیزعلم معلول به علت  زیرااست؛  یدهد، ناگشودن یمارائه آن  یه و مبانیمتعال

 ،ییطباطبـا  ر.ك:( تـر  واالتـر و کامـل   يا بـه مرتبـه   ،که مقوم معلول است يا از مرتبه ؛علت است
  ابد.ی یم گرش علمیاز خود به مرتبه د يا ن علت است که با مرتبهیقت ایدرحق  .)242، ص]تا بی[

کند، ممکن است  یم تیل حکاین حالت در معالیمعلول به علت که از دوام ا يعلم حضور ب)
ـ از اآشـکارا  هـا   انسـان  یبرخـ  زیـرا شود، متفـاوت باشـد؛    یم تجربهها  با آنچه از انسان  ن حالـت ی

بـه آگاهانـه،    يم علـم حضـور  یبـا تقسـ   ولـی  ،سـتند ین ين علـم حضـور  یو متوجه چن اند بهره یب
ـ  ن تعارض گره گشودهیاز ا ،ناآگاهانه آگاهانه و مهین نکـه بـا نظرداشـت اصـل     یح ایتوضـ  ؛شـود  یم

 گونـه  ایـن ق آن در نفـس انسـان،   یقت آن و تطبیحق یه و ذومراتبیک وجود در حکمت متعالیتشک
احکـام مخصـوص خـود را    درجـه،   از وجود باشد که هر یدرجات يدارا رود که نفس نیز یم انتظار

رتبـه   هاسـت کـه هرانـدازه    ن نمونهیاز ا یکی ،در نفس يحضور علم راتبم دنبال دارد. اختالف به
ـ  تر فینح و تر فیز ضعین شا يحضور علم ،باشد تر فیضع نفس يوجود  مرتبـه  هرچـه  و شـود  یم
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ن قصـه در علـم انسـان    یا .گردد یم تر آگاهانه و تر املک آن يحضور علم ،شود یمترق شا يوجود
 دارد، ولـی  يحضـور  علم شیخو دگاریآفر به نسبت انسان هکشود  یم شیسرا گونه اینبه خالقش 

گونـه ناآگاهانـه    بازد و بـه  یم رخ علم نیا ات،یه و مادانغمار در ماد و يوجود  مرتبه ضعف جهت به
ـ تقو و بـدن  بـه  توجه اهشک و نفس املکت با ، ولیدهد یم شتن را نشانیخو ـ  توجهـات  تی  یقلب

  .)177، ص1368، يزدیمصباح  ر.ك:( رسد یم یاز آشکارگ ییبه حد واال ،یتعال حق به نسبت
ـ  شمار هب یبلکه حصول ،رممکنیغ صدرامال ازمنظرمعلول به علت  يعلم حضورج)  رود. در  یم
  خواهیم کرد. اشاره مسئلهن یش رو به ایبحث پ

  گریکدیعرض  هم يها معلول يعلم حضور .4ـ4

ـ  گریکـد یدو معلـول بـه    يکه در علم حضور ین مصداقیآشکارتر ، علـم  بیـان کـرد  تـوان   یم
ـ  ين مرتبه از علم حضوریگر است. ایدمجردات به یک يحضور  1گفتـه  شیکه با نظرداشت قواعد پ

بخش سرچشـمه   یک علت هستی، مرهون آن است که دو معلول از باشد میقابل حصول  یراحت به
ـ گر باشـد؛ ز یکـد ین دو معلـول بـه   یگرفته باشند و همو حلقه واصل ا ـ را درغی صـورت نکتـه    نیرای

مراعات نخواهد شـد.   ،ان عالم و معلوم استیم یا عالقه ذاتی يبودن علم که اتحاد وجود يحضور
 معلـول  بـه  معلـول  شود که علم یم ن مقام هم تکراریدر ا ،یشده درباب وجود ربط انیالبته نکته ب

 يزیـ چ تـا  ش نداردیاز خو یوجود رابط، استقاللزیرا  نخواهد بود؛ رابط به رابط علم يمعنا هرگز به
 کـه  مشمقـو  راه از فقـط  قـت یدرحق ،گـر ید یرابطـ  به رابط علم بلکه باشد، داشته تحقق او يبرا

  است. تحقق قابل ،باشد موجود مستقل
  ست که در جام افتادیک فروغ رخ ساقی  ن که نمودیو نقش نگار یم ن همه عکسیا

  شود: باره اشاره می در ذیل به برخی مالحظات دراین
گر آن است که عـالم،  یعلم معلول مجرد به معلول مجرد د يد دانست که شرط الزم برایبا .1

قـت علـم در او   ی، حقباشد یوجود مستقل نعتیا  ینفسه لنفسه باشد که اگر وجودش ربط یموجود ف
نیـز  گـر مجـردات   یچـون اعـراض مجردنـد، بـه د    توان گفت  ینم ؛ بنابراینثمر نخواهد نشست به

                                                   
صـدرا در مجـردات   مالح یتصـر  گردد کـه بـه   یان عالم و معلوم بازمیم یا عالقه ذاتی ين قواعد به اتحاد وجودی. ا1

 است. يگریاز هر موجود دتر  انیع
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ندارند تـا   ینسب، ذوات مستقل زیرا(عدم علم) در نسب و روابط روشن است؛  مسئلهل ی. دلاند عالم
ـ به مقام عالم ،رغم وجود مستقل ، اما اعراض بهنزدشان حاضر شود یئیش  چـون ابنـد؛  ی ینمت بـار ی

شان بسـان   تیناعتلحاظ  ولی بهندارند،  يگریند و حاجت به موضوع دا مستقل یث نفسیاگرچه ازح
ـ ازح یوجودات نعت دیگر عبارت ند. بها رمستقلیاند که از خود غ یوجودات ربط شـان   بـودن  رهیـ ث لغی

 یءت حضور شـ یپس قابل ؛کنند ینم ندارند و و از آن طرد عدم یتیاز خود ماه یمانند وجودات ربط
  .)32ص ،]تا یب[ ،ییطباطبا(   خواهد بود یشان منتفیبرا نیز

هرآنچـه  اساسـاً  روست کـه   گر عالم شود، ازآنید تواند به مجرد یم ينکه هر مجردیعلت ا .2
ـ «رسـد:   یم تیفعل و به شود میموجود مجرد امکان تحقق داشته باشد، محقق  يبرا ـ  مـا  لک  انک

 یل امکان علم در مجـردات ازآنجـا ناشـ   یدل .)260ص (همان،  »بالفعل له فهو ـ  انکباإلم للمجرد
افاضـه   يبـرا  یت علم و قدرت مانعیتمام دلیل به ـ باشد یتعال که حق ـشود که نه در فاعلش   یم

ط الزم، استفاضـه  یه و حصول اسـتعداد و شـرا  ماد يها تیسبب محدود وجود دارد و نه در قابل به
 افـت یکمال تمام است و هم قابـل در در  يفاعل در اعطا تیهم فاعل گریدریتعب به ؛شود یم یمنتف

  .دارد یکاف تیکمال صالح
ـ آ یم گر، الزمیبه مجرد د يممکن است اشکال شود که با علم هر مجرد .3 د نفـس مجـرد   ی

ـ داشته باشد کـه ا  يمجردات با همه وسعت خود علم حضور دیگرانسان به  ن ادعـا بـه شـهادت    ی
ـ بـه ا  مسئلهها خالف واقع است. پاسخ  انسان بیشترتجربه در   يگـردد کـه مـدعا    ین نکتـه بـازم  ی

اش صـادق اسـت؛    یخصه در همه آنها با همه فراخشن میا ،ح بودهیصح ،ادشده در مجردات تامی
صـورت بالفعـل در خـود     همه معقوالت را به بـاشد، دهیرسـ تام تجرد به انسانى را چنانچه نفسیز

هنـوز   فعل  ثیازح یول ،باشد مجرد ذاتاً نفس اگر ، اماجا عالم است کیکند و به همه آنها  یم جمع
 و شـود  خارج قوه از مجردات، یدن تعقل فعلیرس يالزم است برا مانده باشد، یت باقیدر رتبه ماد

در مجـردات تـام    فقـط  ییادعـا  چنـین ن یبنـابرا  ؛برسد تیفعل به نفسانى جوهرى تکحر اساس بر
 ن مـدعا خـارج خواهـد بـود    یاز ا ه، تخصصاًو نفس انسان تا زمان انغمارش در مادیابد  میمصداق 

  .)261همان، ص(
علـم   فقـط در فرض علم مجـرد بـه مجـرد،     صدرالمتألهینممکن است تصور شود جناب  .4

بـه   يعلم معلول مجرد به علتش و مجـرد  یعنیه یو بق داند می يمجرد علت به معلولش را حضور



 1396پاییز و زمستان ـ  9ـ شماره  پنجمسال   78

ـ از تعب ينکـه و یانگارد. شـاهد ادعـا ا   یم یعرض خود را حصول و هم یمجردات مکاف ر تعقـل در  ی
  رد:یگ یم ذوات مجرده بهره یبرخ

ـ  عاقلـۀ  ونکت أن صحیمجردة  ذات لک أن فثبت ـ الماه کلتل  ألن اتی
ـ الماه صور حصول عن عبارة التعقل  صـح  فـإذا  المجـردة  للـذات  اتی

، 3، ج1981مالصـدرا،  ( ... لـذاتها  عاقلـۀ  ونهـا ک صـح  لها عاقلۀ ونهاک
  1.)255ـ254ص

 يموافقان ادعـا ل ید دلیا بایمجرد به مجرد،  یرش علم حصولیاست درصورت پذ یگفتن
ت یـ مجرد ممکن اسـت، فعل  يهرآنچه برا« یعنی  ـگر  یبه مجرد د يهر مجرد يعلم حضور

ـ  م که برهان و وجـدان بـه عـدم بطالنـش شـهادت     یرا باطل ساز ـ  »هم دارد یـا   دهنـد،  یم
و بـا آن   ردنـدا  یگفتـه منافـات   شیصه پیدر مجردات با خص یم علم حصولیثابت کن کم دست

در موجـود   يو حضور یامکان اجتماع علم حصول یعنیدوم  ح شقّیقابل جمع است. در توض
 يصه ضروریتوان به دو خص یم در مجردات تاماساساً که  ن نکته الزم استیادکرد ای ،مجرد

ـ  يصه برابرید که فرض نبود آنها با فرض نبود صاحب خصاشاره کر ـ کنـد. فعل  یم ت تـام و  ی
شوند. درذیل  یم یک موجود به تجرد تام تلقیدر اتصاف  یدون، دو اصل اساساز مأ ياستغنا

  :به این دو اصل اشاره می شود
ـ یاز مجردات تام اشـاره دارد کـه تحـول و تغ    یژگیت تام به آن ویفعل )الف ر را از آنهـا منـزه   ی

ـ آورد. دل یم ارمغان شان بهیرا برا یکرنگیو ثبات و  داند می ازآنجـا دانسـت کـه    د یـ ل مطلـب را با ی
ـ دنبال آن تغ بودن و به حالت انتظار و بالقوه ه اسـت و  داشـتن مـاد   از لـوازمِ  یجیر و تحـول تـدر  یی

هـر  اسـاس   ؛ بـراین پـاك و منـزه اسـت    ،هبـا مـاد   یمجرد تام از هرگونه نسـبت  طبق چنین فرضی
ـ د باشـ  مـی د کند، محکوم به انکار یمجرد را تهد یاساس یژگین ویکه با حصولش ا یوصف  یو حت

ـ در مجـردات بـا فعل   یا علم حصولید آید دینک بایند. اک یم ینیبر سر، سنگ نیزه تصور آن یسا ت ی
ـ  یباره حسب ادعا معتقدنـد فـرض علـم حصـول     نیدرا یر. برخیا خیآنها در تقابل خواهد بود   یذات

انسـان بـه ذات) و علـم     یاسـت؛ ماننـد علـم حصـول     واحـد که علم و عـالم در آن   ی(علم حصول
 یعلمش باشد؛ مانند علم انسان بـه ادراکـات حسـ    یکه عالم، علت فاعل ی(علم يصدور یحصول

                                                   
 لیسـت  مـا  تعقـل  کانـت  لمـا  العقلیۀ فالجواهر المجردات من غیره و ذاته یعقل مجرد کل أن عرفت قد«ن ی. همچن1

  .)254ص ،6ج همان،(» ...فیها  صورها  بحصول لها بمعلوالت
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ـ فعل یژگـ ی) در مجردات با وییصدراازمنظر خود  یالیو خ  ر.ك:( نـدارد  یت تـام مجـردات تقـابل   ی
  .)100ـ99ص ،1386 ت،یعبود
ن خواهد یرت علم و معلوم، چنیمغاالزمه فرض زیرا ؛ رسد نظر می به ن برداشت نادرستیا

ه ن عدم حضور بـا احکـام مـاد   ینه نزد عالم حاضر نباشد و روشن است که ایبود که معلوم بع
اگر معلوم مجرد نزد عالم مجردش حاضـر نباشـد،    دیگرریتعب دارد تا مجرد. به يشتریتناسب ب

ـ داشته باشد که سـبب غ  يا د حالت بالقوهیناچار با به حـاالت   یدر برخـ  کـم  دسـت اب آن را ی
نداشـته   يهـر وصـف مـاد   اساساً حرکت و  ،جیتدر ،قوه ،هبا ماد یکند و چنانچه نسبت فراهم

ن معلـوم  یبت عـ یت تام با غیفعل ؛ بنابراینشود ینم اب آن تصوریغ يبرا يگریه دیباشد، توج
  نزد عالم مجرد تام ناسازگار است.

موجـب آن از موجـودات مـادون     است که مجرد تام به يگریصه دیخص ،از مادون ياستغنا )ب
روشـن  ازمند خواهد بـود.  یبدانها ن ،از کماالت ذات یو نه در ذات و نه در کمال شود میاز ین یب خود

وجود، بـا تجـرد تـام موجـود برتـر       یکیموجود برتر به موجود مادون در نظام تشک يازمندیاست ن
 یدر برخـ  کـم  دسـت  ،تـام نبـوده   حاجت، الزم دارد که وجود برتر ذاتـاً  يرا معنایست؛ زیسازگار ن

در آن  يا چ حالـت بـالقوه  یبا فرض مجرد تام که هامر ن یاوصاف خود حالت بالقوه داشته باشد و ا
  ندارد. يخورد وجود ندارد، هم

ـ در مجردات تام با ق یهرچند فرض علم حصولدر چنین شرایطی  از مـادون آنهـا    يد اسـتغنا ی
ـ  یـ سـت فعل یممکـن ن اساساً و  افتد میت تامشان به مخاطره یفعل ولیندارد،  یعارضت ن یت تـام چن

  ر باشد.یپذ جمع ـ  يجاد اشکال ماهویا لیدل به ـدر آن  یبا وجود علم حصول يموجود
ر.ك: ( صـدرا مالدر مجردات بـه کلمـات سـابق     یاثبات علم حصول يچنانچه برااساس  براین
کـاربرد واژه تعقـل احتجـاج شـود،      خصوصاً ،)254، ص6ج و 255ـ254ص، 3، ج1981مالصدرا، 

و  یکه واژه تعقل نسبت به علم حصـول  یز اشتراك استعمالیسو و ن کیاز ییصدرا ینظر به مبان با
ـ ، ترديعلـم حضـور   يمعنـا  هن واژه بیگر در کاربرد اید سويداشته است از يحضور ـ را نبا يدی د ی

ـ  نیزر در تعقل ذات ین تعبیاز ا صدرامالنکه یخصوص ا به ؛رواداشت ده اسـت:  پـروا اسـتفاده کـر    یب
  .)254، ص6(همان، ج »... ذاته عقلی مجرد لک أن عرفت قد«
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  جهینت

ء معلوم نـزد عـالم حاضـر    یت شیواقع آن، در که شود یم اطالق یشناخت به يحضور شناخت
ن و یعـ  ظـرف  دو در گریکـد ی با آن ینیع وجود معلوم و یعلم وجود ،یعلم حصول برخالف شده،
ـ  گونه این ين مالك علم حضورییدارند. حکما در تب وحدت ،علم در  حضـور اساسـاً   نـد کـه  یگو یم
ـ  حاصـل  معلـوم  و عالم انیم یذات عالقه ای يوجود اتصال ،يوجود اتحاد پرتو  نگـاه  گـردد. از  یم
مجـرد   دو هـر  معلـوم  و عالم که شود یم حاصل یزمان ،علم تحقق در الزم یذات عالقه ،صدرامال

ـ  .روند یم شمار هب احتجاب و بتیغ ات مالكیماد اجسام واصوالً و باشند   الزم ازآنجاکـه ن یهمچن
ـ  رابطـه  نیا د وکر برقرار یذات رابطه يحضور علم در معلوم و عالم انیم است ـ نیع نحـو  بـه  ای  تی
ـ نیع رابطه گرفت. درنظر يعلم حضور يتوان برا یم را ياقسام چند ،یمعلول ـ  یعلّ ای است  در تی
 بـه  علـت  علـم  و علت به معلول علم در تیمعلول و تیعلّ رابطه و شود یم تصور ذات به ذات علم

ـ ن را شان علت راه از معلول با معلول رابطه اگر نیابر افزون. معلول ـ  مالحظـه  زی  علـم  قلمـرو  م،یکن
 ،»ذات بـه  ذات يحضـور  علـم « یکل مورد چهار به را آن موارد توان یم ،کردهتر  فراخ را يحضور

 بـه  معلـول  يحضـور  علـم « و »علـت  به معلول يحضور علم« ،»معلول به علت يحضور علم«
 ،ییم صـدرا مسـلّ  یدر مجردات تام با نظر به مبان ینکه اثبات علم حصولیا چه ؛داد شیافزا »معلول

  رسد. یم نظر ار سخت و مشکل بهیبس
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