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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

، 3192تابستان ، پنجمسال 

  36شماره مسلسل 

 

 ذاتی و فعلی خداوند  حضوری یا حصولی بودن علمِ

 به امور مادی نزد صدرالمتألهین
 
 
 
 

 39/5/92تاريخ تأييد:    2/1/92تاريخ دريافت: 

 احمد واعظی

 رضا قاسمیان

یا حضوری بودن علم پیشین  در کلمات صدرالمتالهین در خصوص حصولی

ای به گونهه  هاای عبارتتعالی به مادیات دوگونه سخن رفته است: او در پارهحق
ای گوید که گویا از قایالن به حصولی بودن این علهم اسهت و در پهاره   سخن می

رسد باشد. به نظر میدیگر سخن وی گویای حضوری بودن این علم نزد وی می
گونه که شهی  اشهرا    بودن این علم باشد ولی نه آن که نظر حقیقی او حضوری

صهدرا نوهوت تعلهق ایهن علهم را از وریهق وتهود برتهر         مالاعتقاد داشت، بلکهه  
کنهد. بها ایهن    تعالی نسبت به مادیات و علیت وی نسبت به آنهها تبیهین مهی   حق

وتود، حتی برخی مبانی مالصدرا نظیر اصل مساوقت علم و وتهود بهه او ایهن    

 دهد که او این علم را به شیوت اشراقیون هم تبیین نماید.یاتازه را م

 

علم خداوند، علم حضهوری، علهم حصهولی، وتهود برتهر،       كليدی: هایهواژ

 بسیط الوقیقه، تشکیک وتود، مساوقت علم و وتود، مادیات.

                                           
 یار دانشگاه باقرالعلومدانش. 

 دکتری فلسفه دانشگاه باقرالعلوم دانشجوی. 
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 مقدمه

ترین مسائل فلسفی به به وور کلی، مسئلة علم الهی به امور مادی یکی از مهم

توان یافت که بهه ایهن   آید. از زمان فارابی به بعد کمتر فیلسوفی را میحساب می

سینا در این مسئلة بیشترین سههم را در  مسئله نپرداخته باشد شاید بتوان گفت ابن

سینا در آثار بین حکمای مشاء اسالمی به خود اختصاص داده است. در واقع، ابن

، بهی  از دیگهران آن را   تعلیقاات  و اشاااات ، نجاات ، الهیات شفافلسفی خود، نظیر 

 مورد بررسی قرار داده است.

الزم به ذکر است که علم واته  خهود بهه دو نوهو بهه معلهوم مهادی تعلهق         

گیرد: یا این علم وات  به اشیاء مادی ذاتی است یا وات  در مقهام فعهل بهه    می

علهم  » دار تبیین و بررسی آن است هماشیاء مادی علم دارد. آنچه این مقاله عهده

 باشد.خداوند می« علم فعلی»و هم « ذاتی

کردنهد  بر اساس آن علم وات  به مادیات را تبیهین مهی  آنچه حکمای اسالمی

گویند. از نظر ایشان، ماده ای از علم بود که به آن علم حصولی و صوری میگونه

حاصهل  « صهورت مرهرد آن  »مانع ادراک است و لزوماً علهم بهه مهاده از وریهق     

بر همین اساس، آنچه عقیدت ایشان را در این زمینهه   (04: 4141سینا، )ابن شود.می

ای از مراته   های اشیاء در ذات الهی ]یا مرتبهه داد این بود که صورتتشکیل می

القاعهده  تعالی از وریق این صور ه که علی ذات الهی[ مرتسم شده است و وات 

دلیهل ایهن    (451: 4144ساینا،  )ابن کند.باشند ه به مادیات علم پیدا می کلی هم می

شود و علت ضهرورتاً  امر آن است که وات  تعالی علت تام مادیات موسوب می

و چون ایهن علهم از وریهق صهور      (440: 4101)طوسی، به معلول خود علم دارد 

)ابهای،،  باشد، این علم علمی حصولی و صهوری اسهت.   مذکور در ذات علت می

4144 :100 ) 
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یدگاه، نظریة دیگری از سهوی شهی  اشهرا  در دنیهای اسهالم      در مقابل این د

یابهد کهه منکهر حصهولی بهودن کلیهة علهوم، از تملهه علهم          ظهور و بهروز مهی  

بر اساس این نظریه، چنین نیسهت   (4/103: 4135)سهیواد،، الوتود، بود. وات 

تعهالی  های خود در موضر حهق که مادیات موتود در عالم ماده از وریق صورت

ابند بلکه آنها نیز همانند مرردات بدون وساوت هیچ صورت و مهاهیتی  حضور ی

در موضر وات  حضور دارند. در واقع، عالم هستی ه و نه صور آن ه دفتر علهم    

تعالی است. از دیدگاه ایشان، نه فقط علمِ وات  حضوری است بلکه اساسهاً  حق

ی و متعلهق علهم نیهز    تعالاعم از اینکه عالم انسان باشد یا وات  -علم به خارج 

 )همان(علمی حضوری است.  -مرردات باشند یا مادیات 

البته، این نظریه منافاتی با وتود صورت در ذهن ندارد، زیرا نفس در مرحلهة  

تواند از علم حضوری خهود صهورتی گیهرد و آن را بهر خهارج      ادراک خیالی می

، چهون موهط    شودتطبیق دهد. بدیهی است که به چنین علمی حصولی گفته نمی

 بوث علم حصولی و حضوری ادراک حسی است.

د کهه البتهه از تههاتی    ش در زمان مالصدرا و از سوی وی نظریة سومی ارائه 

سینا و از تهاتی دیگر مشابه نظر سهروردی بود: علم به مادیهات  شبیه به نظر ابن

: 4130. )صدا الدين شییاز،، از وریق وتود برتر و علیت وات  نسبت به مادیات

شهود نیهز   تعالی شمرده مهی این علم که علم ذاتی وات ( 6/444: 4804؛ همو، 11

علمی حضوری است. در خصوص علم فعلی وات  از دیدگاه مالصدرا نیز باید 

های وی اقتضهای حضهوری   گفت مبانی معرفتی صدرالمتألهین و نیز برخی اشاره

 بودن چنین علمی را دارد.

م فعلی و ذاتی وات  از حیث حصهولی بهودن و   رسالت این نوشتار تبیین عل
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 حضوری بودن در دیدگاه صدرالمتألهین است.
 

 تبیین علم ذاتی خداوند به مادیات در فلسفة مالصدرا

الهذاتی  مالصدرا، به تبع دیگر حکمای اسالمی، خداوند متعال را موتود کامل

افی اسهت کهه   التمام بوده، واتد تمهام اوصه  داند که در تمام اوصاف خود فو می

اتصاف او به آن اسم یا صفت نقصهی بهرای وی تلقهی نگهردد. بهه بیهان دیگهر،        

 تعالی تمام صفات ثبوتیه وتودی را در حد اعالی کمال داراست.حق

 آیا در نظر مالصدرا، علم ذاتی وات  به مادیات حضوری است یا حصولی؟

ن وی را از در کلمات مالصدرا، هم شواهدی وتود دارد که بر اساس آن بتهوا 

قایالن به حضوری بودن علم وات  به مادیات دانست و هم قراینی وتهود دارد  

حهداقل در شهکلی کهه سههروردی      -که حاکی از انکار حضوری بودن این علم 

توان نظر وی را در انکار حضوری بودن به شمار آورد. از قراینی که می -گفتمی

نظهر سههروردی دارد. از نظهر او     این علم استنباط کرد اشکاالتی است که وی بر

 نظریة علم حضوری سهروردی با اشکاالت چندی مواته است:

تواند تبیهین کنهد. از نظهر    . این دیدگاه علم تفصیلی پیشین حق تعالی را نمی1

 )صاداالدين ترین اشکال نظر شی  اشرا  همهین اشهکال اسهت.    مالصدرا، اساسی

که همواره علهم را متعلقهی همراههی     دلیل این امر آن است (445: 4151شییاز،، 

االضافه است، لزوماً باید متعلق آن هم کند؛ علم حق چون از صفات ذاتی ذاتمی

موتود باشد. حال، اگر تمام موتودات عالم ه اعم از مادی و مررد ه بهه وتهود     

]نه وتود علمیِِ[ خود نزد پرودگار حاضر شوند، این امهر مسهتلزم حضهور     عینی

متعالی بهوده  تعالی و در مرتبة علم ه که همان مرتبة ذات نزد وات  اعیان خارتی

تردید، غال  موتهودات مهادی   باشد. این در حالی است که بیو قدیم است ه می 
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باشند. به بیانی مهوتز، علهم   حادث زمانی بوده، مسبو  به عدم ذاتی و زمانی می

از مادیهات حهادث    باشد، در حالی که متعلهق علهم  وات  تعالی ازلی و قدیم می

 اند.ذاتی و زمانی

در فرض صوت نظر سهروردی، یا باید ازلیت علم وات  تعالی را نپهذیرفت  

کدام مورد قبول ویژه مادیات، شد که هیچیا قایل به ازلی بودن موتودات عالم، به

 سهروردی نیست.

 ترین اشکالی بود که صدرالمتألهین بهر نظهر  وور که ذکر شد، این اساسیهمان

آید، مبتنی شی  اشرا  وارد کرده بود. این اشکال، که اشکالی مبنایی به حساب می

ای بر دیدگاه شی  اشرا  در خصوص علم است کهه بهر اسهاس آن، علهم اضهافه     

اشراقیه بین عالم و معلوم است. صدرالمتألهین با رد این نظر، به وور کلهی، آن را  

انسهته، منکهر چنهین علمهی بهر ای      در مورد علم وات  تعالی نیز قابل تریان ند

 تعالی است.وات 

دلیل عدم صوت اضافة اشراقیه این است که اگر علمْ اضهافة اشهراقی باشهد،    

« تقسهیم بهه تصهور و تصهدیق    »و « مطابقت و عدم مطابقت»باید به احکامی نظیر 

گهردد. پهس،   متصف نمهی  که علم اضافی به چنین احکامیمتصف شود، در حالی

 خصوص به گونة اضافة اشراقیه نیست.لق علم و علم وات  بهباید گفت: مط

. شرط ادراکِ هر موتودی تررد از ماده است و تا موتودی از مهاده مرهرد   1

که وبق نظریة شی  اشرا  مادیهات  نباشد مطلقاً قابل ادراک نخواهد بود، در حالی

-6/458: 8044)صداالدين شییاز،،  i.توانند حضوراً متعلق علم قرار گیرندهم می

                                           
i بعدها اشکاالت مالصدرا بر شیخ اشررا  بره يلریله ویرريار صردرالیتالوید مرورد       البته ،

(، مالعبردا  زنروزی   2/893: 0831اند ي افررادی نییرر جراسی لربیياری      بی قرار گرفتهارزیا
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464) 

همانطور که گذشت، صدرالمتألهین نه تنها نظریة اضافة اشراقیة سههروردی را  

دهد بلکه نظریة علم حصولی مشاء را هم نپذیرفته است و بهر  مورد انتقاد قرار می

گونههة صههور و آن نیههز اشههکاالتی دارد. از نظههر وی، اگههر علههم بههه تزئیههات بههه 

تعالی بهه تزئیهات آنگونهه کهه     ست که وات الکلی باشد، مستلزم این اوتهعلی

هستند )به صورت تزئی( علم پیدا نکند، زیرا علم به کائنات به صورت تزئی و 

متشخص یا به نوو احساس است، که البته از وات  منتفی است، یا به گونة علم 

حضوری است، با این توضیح که وبق مبانی مالصدرا، تزئیت و تشخص شئ به 

ای که اگهر یهک   باشد، نه به لواحق و عوارض ماهوی، به گونهینووت وتود آن م

شود. بنابراین، با نفی احسهاس  ماهیت هزاران قید هم بخورد، بازهم شخصی نمی

از وات ، اگر ادراک وات  تزئی باشد، متعلق آنْ وتود کائنات خواههد بهود و   

اس، بایهد  اگر متعلق ادراک وتود باشد، ادراک لزوماً حضوری است. بر همین اس

گفت علم وات  به مادیات لزوماً حضوری است و نفی این شهود و حضهور در  

 (100: 4144)همو، غایت سخافت است. 

توان بر نفی علم حصولی اقامه کرد این است که علهم  از دالیل دیگری که می

الواسطه بهوده، شهیء بهه خهودی خهود معلهوم عهالم        حصولی دانشی ناقص و مع

گردد صهورت شهیء اسهت. بهه همهین      معلوم عالم واقع می گردد بلکه آنچهنمی

باشد. اما در مقابل، علهم حضهوری کهه    منظور، چنین معرفتی ناقص و بالوته می

توانهد  باشد معرفتی بالکنه و کامهل مهی  شرط آن نفوذ و سریان در عمق معلوم می

تهر  دست دهد. بر همین اساس، علم حضوری در مقایسه با علم حصولی کامهل به

                                                                                                   
 اند.( از آنوا والخ گفته882: 0832( ي میرزامودی آشتیانی  233: 0838 
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 ده، از شدت وتودی برتری برخوردار است.بو

الوتود بالذات و کامهل بالهذات اسهت و ههر     تعالی وات از ورف دیگر، حق

صفت کمالی را در حد اعالی آن دارد. او اگر بخواهد علم به چیزی پیدا کند، بهه  

کند که در آن علم هیچ نقصی نباشد بلکه علم او همانند ذات ای علم پیدا میگونه

ترین است. بر همین اساس، علمی که زیبندت مقام متعالی اوسهت برتهرین   او کامل

باشد، چراکه علم حصولی دون ذات او نوع علم است که همان علم حضوری می

 (161تا: )صداالدين شییاز،، بیباشد. است و زیبندت ذات او نمی

با توته به آنچه گذشت، باید دیهد نظهر نههایی مالصهدرا در ایهن خصهوص       

داند یا اینکه ایهن علهم   آیا او علم ذاتی وات  به مادیات را حضوری می چیست؛

 از نظر وی علمی حصولی است؟

رسد رأی قطعی و نهایی صدرالمتألهین در این خصوص حضهوری  به نظر می

بودن این علم است. دلیل این امر بهه تبیینهی کهه مالصهدرا از علهم واته  دارد       

 گردد.برمی

قبل االیراد و بعد االیراد[ وات  به مادیات از وریهق  در نگاه مالصدرا علمِ ]

شود، یعنی ذات و علم به آن واسطة ثبوت علم بهه مادیهات   علم به ذات اثبات می

 گردد که نووت این وساوت به دو نوو در فلسفة وی تصویر شده است:می

 (414ا  6/414: 4804)همو،  .تعالی برای تمیع مادیاته از وریق علیت حق

)همان:  .تعالی نسبت به مادیاتالوقیقه بودن حقوریق وتود برتر و بسیطه از 

 (6/441و  4/160
 

 . علم از طریق علت 1

الوتود علت تمام اشیاء، از تمله مادیات، اسهت و  بر این اساس، چون وات 
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الوتود کهه بهه ذات خهود علهم     علم به علت مستلزم علم به معلول است، وات 

ذات و معالیل خود، که همهان مادیهات باشهند، نیهز علهم      حضوری دارد به لوازم 

 (414ا  6/414)همان: حضوری دارد. 

یوته  العلهم    بالعلة  العلهم  »توضیح مطل  اینکه صدرالمتالهین از راه قاعدت 

پهردازد کهه بهر    به اثبات علم وات  به ممکنات و از تمله مادیات می« بالمعلول

ول نیز از حیث معلولیت خهود بهرای   اساس آن هرگاه علت معلوم واقع شود، معل

علت معلوم واقع خواهد شد. آنچه مصوح این قاعده است این است که باید یک 

نوع ربط و پیوند بین علت و معلول وتود داشته باشد تا بتوان ارتبهاط علمهی آن   

دو را اثبات نمود. حال تای این پرس  اسهت کهه آن حلقهة ارتبهاوی چیسهت؟      

دانستند و ل بودن ماهیات بودند این حلقه را ماهیات میگروهی که قایل به مرعو

صدرا بر این مالاست. اما « ماهیت»کند گفتند آنچه علت را به معلول مرتبط میمی

است و ماهیات با « وتود» دهد فقطباور است که آنچه علت را به معلول ربط می

از آن به حسهاب   خودشان هیچ ارتباوی به علت ندارند و امری بیگانهنظر به ذات

حتی اگر آنها متصهف بهه معلولیهت ههم      (31: 4164)صداالدين شاییاز،،   .آیندمی

 باشد.شوند، این اتصاف به عرض وتود است و نسبت به آنها اتصافی مرازی می

اسهت و همهین   « وتهود »بنابراین، حلقة ارتباوی علت و معلول در این منظهر  

گردد، چون بر این علت و معلول میحلقة ارتباوی است که موت  ارتباط علمی 

اساس آن وتود معلول در مرتبة وتود علت حضور دارد و او آنگاه کهه خهود را   

یابد. حال، اگر رابط وتود شد و ارتبهاطِ ادراکهی از   یابد، این وتود را هم میمی

شهود؛ آیها   وریق وتود حاصل گشت، باید دید ادراک وتود چگونه حاصهل مهی  

کنیم از وریق صهورت و بهه گونهة حصهولی     ه وتود پیدا میهنگامی که ما علم ب
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است یا در این مورد از ادراک، صورتی و ماهیتی در کار نیست و ادراک ضهرورتاً  

 شود؟ نظر مالصدرا در این مورد چیست؟به گونة حضوری حاصل می

در اندیشة صدرا وتود عین خارتیت و ترت  آثهار اسهت و چنهین حقیقتهی     

ت و عینیت خود را رها کند و به صورت ماهیت در فضای موال است که خارتی

باشد و چون ذهن موتود گردد. بر همین اساس، ادراک حصولی وتود ممتنع می

توان به نوو حصهولی ادراک کهرد، بایهد آن را بهه گونهة حضهوری       وتود را نمی

 (4/184: 4804)شناخت. 

وریق وتود است و خالصه اینکه از آنرایی که ارتباط عینی علت و معلول از 

ادراک علمی معلول مبتنی بر ارتباط عینی آن است، در نووت ارتباط علمهی خهود   

تابع ارتباط عینی خودش خواهد بود. به عبارت دیگر، این ارتباط علمی از وریق 

وتود معلول حاصل خواهد شد و ادراکِ وتود ادراکهی حضهوری اسهت، پهس،     

 ادراک معلول لزوماً حضوری خواهد بود.

 
 . علم از طریق وجود برتر2

کهل   الحقیقة  بسهیط »بر اساس نظریة تشکیک وتود و انطبا  عوالم و قاعهدت   

، در نظام عالم سلسله مرات  تشکیکی وتود دارد که ههر مرتبهه موهاذی    «االشیاء

گردد. مرتبة مافو  خود است و مرتبة مافو  نیز وتود برتر مرتبة مادون تلقی می

تهری عینهاً   تشکیکی و عل ی وتود، هر وتود برتهر و کامهل   به بیان دیگر، در نظام

تهر اسهت و   تر و هر وتود ناقصهی عینهاً همهان وتهود کامهل     همان وتود ناقص

گردد؛ موتود میها صرفاً به شدت و ضعف، کمال و نقص، و قوه وفعل برتفاوت

تر از شدت وتودی بیشتری نسبت به معلول خود برخوردار است و معلول کامل

باشهد دارای  ی نقایصی است و یا نسبت به علت خود که وتود برتر وی مهی دارا
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 باشد.نقائص بیشتری می

با حفظ این مقدمه باید گفت: اگر علت به ذات خود علم داشته باشد، این بهه  

باشد، نزد او حضور دارد، تر وی، که معلول او نیز میآن معناست که وتود ناقص

یک معنا عهین علهت و بهه معنهای دیگهر از       چون همانطور که گذشت معلول به

باشهد وعلهم بهه ذات و مراته  ذات بهدون تردیهد علهم        مرات  وتود علت مهی 

 حضوری است.

بر همین اساس، تمام عالم به وتود برتر خود و به نوو بسیط در مرتبهة ذات   

الوقیقههه و الوتههود ه کههه وتههودِ برتههر تمههام اشههیاء و بسههیط  و صههفات واتهه 

باشد،  بلکه باید گفهت در  باشد ه اندکاک دارد و مندمج می می الوتود عالمصرف

ای است که خود وتهودِ  الوقیقهالوتود و بسیطنگاه مالصدرا حضرت حق صرف

«. کهل االشهیاء و لهیس بشهیء منهها       حقیقة البسهیط  »برتر تمام عالم هستی است: 

  (81: 4135)صداالدين شییاز،، 

به ذات اقدس خود توتهه علمهی پیهدا    الوتود بر این اساس، هرگاه که وات 

کند که وتود برتر تمام ماسهوا و تهامع همهة    کند، در واقع، ذاتی را ادراک میمی

باشد؛ بدیهی است که علم به چنین ذاتی علم بهه تمهام موتهوداتی تلقهی     آنها می

خواهد شد که مندمج در آن هستند و چهون علهم بهه ذات نهزد تمهامی حکمهای       

کهه وتهود برتهر     –ست، علم خداوند نیز به ذات خهود  اسالمی علمی حضوری ا

 علمی حضوری خواهد بود.  -تمام مادیات و مرردات است 

مشخصة این علم آن است که علمی ذاتی است. از آنرایی کهه ممکنهات بهه     

صورت اتمال در ذات حضور دارند، علم به آنها هم علم اتمهالی خواههد بهود.    

مادیات به صورت متمایز از دیگری و همراه با منظور از اتمالی آن است که تمام 
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تعالی معلوم باشند، اما این چنین نیست کهه بهه ههر    تمام خصوصیاتشان برای حق

ههای  ای تعلق بگیرد بلکه یک علم است کهه بهه معلهوم   حدهیک از آنها علم علی

 گیرد.متعدد تعلق می

اره دارد، نهه بهه   در اینرا به وحدت و بساوت اش« اتمال»به بیان دیگر، واژت  

ابهام و علهم همهراه بها تههل، چراکهه چنهین علهم مشهوب بهه تهلهی در حهق            

الوتود من تمیع الرهات، و کامل بالذات است نقهص  الوتودی که وات وات 

 باشد.شود و ممتنع میتلقی می

روست که اگر علم واحد بسیطی مناط عهالم بهودن اشهیاء متکشهر شهود،      ازاین

ست، مانند مفهوم انسان آنگاه که آن را برای افهراد متعهدد   ا« اتمالی»چنین علمی 

 (4/413: 4106)عبوديت، دهیم. انسان عنوان مشیر قرار می

کند؛ ایهن  الوتود با علم واحدی ذات خود را ادراک میبر این اساس، وات  

ای است که واتد تمام موتودات در عین وحهدت و بسهاوت   الوقیقهذات بسیط

ع همین ادراک، معلوالت با تمام خصوصیات و متمایز از ههم در  باشد و، به تبمی

 (113: 4164)سبزواا،، شوند. موضر وات  حاضر می

در مقابل این نوع علم علم تفصیلی وتود دارد که علم بعداالیراد بهوده، بهه    

 گیرد.حده تعلق میاین نوو است که به هر معلولی علمی علی
 

 متألهینعلم فعلی واجب از دیدگاه صدرال

تهوان مالصهدرا را از   آنچه گذشت علم ذاتی وات  بود. حال، باید دید آیا می

 دانند؟کسانی دانست که علم فعلی وات  را هم حضوری می

در سخنان صدرالمتألهین، در این خصوص نیز نوعی دوگانگی وتود دارد؛ او 
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تاا:  ين شییاز،، بای )صداالد i.کندای آثارِ خود نظریة شی  اشرا  را تأیید میدر پاره

شهدت آن را مهورد انتقهاد    ای دیگر نظیر اسفار بهو در پاره (14: 4164؛ همو، 150

 (464ا  6/456: 4804)همو، دهد. می

گیری نهایی، ادلة نفی علم حضوری فعلی خداوند به مادیات را پی  از نتیره 

 کنیم.کنیم و، آنگاه، آنها را بررسی میذکر می
 

 وری فعلی خداوند به امر مادی در نظر مالصدراادلة نفی علم حض

تردید، علت به معلول خود علم حضوری دارد، اما گهاهی  از نظر مالصدرا، بی

کند که لیاقهت معلهوم واقهع شهدن نهدارد. در      معلول به قدری تنزل مرتبه پیدا می

اینرا، عالم در عالمیت خود تام است اما معلوم در معلومیت خود تام نیسهت. در  

قع، در فرایند معلوم واقع شدن وی مهانعی وتهود دارد و آن مهانع مهاده اسهت      وا

توانند معلوم حضوری علت خود واقهع  ها میتوان گفت همة معلولبنابراین، نمی

 (444: 4164)صداالدين شییاز،، شوند. 

توانند معلوم واقع شوند و، به عبارت دیگر، باید دید چرا موتودات مادی نمی

 نع ادراک است؟چرا مادیت ما

مالصدرا در توضیح اینکه چرا مادیت مانع ادراک است به سهه دلیهل تمسهک    

 شود.کند که در ادامة سخن ذکر میمی
 

                                           

i «تا: )صدرالدین شیرازي، بی«. وهذه الطریق  اجود فعلمه تعالی بکل شیء اضافته القیومیه الیه

مادی  على وزان فاعلیته فإن جه  اإلیجاد لألشیاء و العالمی  بها فیه تعالی علمه بالجزئیات ال( »853

«. واحدة كما برهن علیه فوجود األشیاء له عین علمه تعالى بها، هذا فةی العلةا الةذي مةي اإلیجةاد     

 (10: 0831 هیو، 
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 . ضعف وجودی مادیات 1

آورد مبتنی عمده دلیلی که مالصدرا بر عدم تعلق علم حضوری به مادیات می

 بر مالک و معیار ثبوت این نوع ادراک است.

رو، در چه مالک ادراک است شدت وتودی معلوم است. ازایهن از نظر وی، آن

این منظر هر وتودی علم نیست بلکه وتودی که بالفعل و مرهرد باشهد معلهوم    

  (156و  1/151: 4804)صداالدين شییاز،، باشد. می

از نظر صدرالمتألهین، مودودیت و نقص وتودی شیء و بالقوه بودن آن مانع 

مر نه فقط در مطلق ادراک یها فهرد نهازل ادراک ه کهه       شود. این اادراک تلقی می

های خیهالی و عقلهی   همان ادراک حسی است ه قابل تریان است بلکه در ادراک 

شود، به این معنا که اگر مرتبة وتودی شیء در حهد ادراک حسهی   نیز تاری می

باشد، ادراک خیالی و عقلی وی موال است و اگر ایهن مرتبهة وتهودی در حهد     

 (410تا: )همو، بی .لی باشد، ادر اک عقلی آن موال خواهد بودادراک خیا

این در حالی است که مشاء به تای اینکه مرات  وتودی را مالک ادراک قرار 

دهند و ثبوت ادراک را دائر مهدار شهدت وتهودی و عهدم ثبهوت آن را ضهعف       

وخست وتودی بهه شهمار آورنهد، اخهتالط بها عهوارض غریبهه را مهانع ادراک         

 (184: 4131)لوکی،،  .انددانسته

گرچه بیان و نووت استدالل مالصدرا با مشاء متفاوت است و او مستقیماً سراغ 

شدت »مانعیت ماده و لواحق مادی برای ادراک نرفته وحد وسط استدالل خود را 

شود ای که از استدالل مالصدرا گرفته میقرار داده است، نتیره« و نقص وتودی

خواسهتند نفهی ادراک از   تند تفاوتی ندارد، که هر دوی آنها میگفبا آنچه مشاء می

امور مادی نمایند. توضیح سخن اینکه با مناوی که مشاء به عنهوان شهرط متعلهق    

کند فقط یک مصدا  برای متعلق کنند و آنچه که مالصدرا ذکر میادراک ذکر می
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است. حتی صدرالمتألهین خهود نیهز در   « وتود مرردم»ماند و آن ادراک باقی می

کند که متعلق علم باید مررد باشد؛ وی بها نفهی تعلهق    برخی عبارات تصریح می

 نویسد:اضافة اشراقی نفس به معلوم می

باشند قابا  تواوا   اضافة اشیاقی دابااة اجسامی که دااا، اوضاع ماد، می

 (1/143: 4804) .نیست

ة اشراقی باید موتودات مررد باشند. زیرا تمام مادیهات  بنابراین، متعلق اضاف 

انهد کهه از   اند، و فقهط مرهردات  بهرهاند و مطلقاً از حضور بیدارای اوضاع مادی

باشند. در تأیید این وضع و مواذات بریء بوده، دارای وتود تمعی و حضور می

عهال نبهاتی   توان به دیدگاهی که صدرالمتألهین در مورد علم نفس به افمطل  می

خود دارد استشهاد کرد. وی در مورد رابطة نفس با افعال نباتی خود، قایل اسهت  

بودن انسان برای افعال نباتی نظیر تذب و دفع و تغذیه بهه معنهای   که مبدأ فاعلی

علم حضوری داشتن به این افعال نیست. مالصدرا این بیان را در تواب بهه ایهن   

افعال خود را همراه با علم به فعل انرهام  « رادهفاعل باال»کند که اشکال مطرح می

دهد. برای نمونه، نفس، که نسبت به افعال خود فاعل باالراده اسهت، بایهد در   می

هنگام تغذیه ابتدا تصوری از تغذیه داشته باشد و، سپس، ایهن تصهور را تصهدیق    

 نماید و، آنگاه، به انرام فعل اقدام کند.

اند و قوایی که مبدأ صهدور آنهاینهد بها    عل نفساز نظر وی، گرچه این افعال ف

نفس به نوعی اتواد بلکه وحدت دارند، چون این افعال در مرتبة بسیار نهازلی از  

شهود. بهه   وبیعت قرار دارند، همین نزول مرتبه مانع از حضور آنها برای نفس می

دی بیان دیگر، ذات نفس اقتضای علم حضوری به این افعال را دارد اما حراب ما

شهود. بنهابراین، نفهس در    و نزول مرتبة وتودی مانع توقق چنین حضهوری مهی  

)هماان:   .گونه افعال اگر علمی هم داشهته باشهد، فقهط حصهولی خواههد بهود      این
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0/31-35) 

وی در پاس  به اشکال مقدر مبنی بر اینکه مهدعای مهذکور بها قاعهدت مسهل م      

شهده و  قائل به تخصص قاعدت  تعارض دارد،« یوت  العلم بالمعلول بالعل العلم »

)هماان:   .داند که علم عین وتهود علهت باشهد   را منوصر به مواردی میمررای آن

0/31.) 

توانند معلوم واقع شوند این است که بنابراین، دلیل اینکه موتودات مادی نمی

که علم نهوعی ثبهوت و   این موتودات برای خود حضور و ثبوت ندارند، درحالی

یابد که هنگامی که را هر کس با مراتعه به وتدان خوی  می حضور است و این

شود چیزی برای او حاصل و حاضر گشته است و به خاور همین حضور عالم می

علم است که در موون علم وحدت و هوهویت برقرار است، هوهویتی که از نظر 

 (1/483: 4804) .مالصدرا حتی مالک موتودیت شناخته شده است
 

 د موجودات مادی با عدم. تشابک شدی2

الکماالت است به نهوعی از  االشیاء و کلالوقیقه که کلهر موتودی تز بسیط

 .انهد وتود و عدم ترکی  شده است، ترکیبهی کهه بهه آن شهرالتراکی  لقه  داده     

رو، نسبت به برخی از کماالت حالت فقدان دارد که ایناز (166: 4164)سبزواا،، 

رسد و فقدان اشیاء مادی نسهبت بهه کمهاالت    خود می این امر در مادیات به اوج

بی  از دیگران است، و همین امر موت  شده تا این وتودات از مرات  علهم و  

شعور دور بوده، وتودشان مشوب به تهل و ناآگاهی باشد، زیرا هر موتودی که 

خود عدمی یا مخالط با عدم باشد، مانند هیهوال و اتسهام و تسهمانیات، مهدر ک     

 نخواهد شد. واقع

بنابراین، چون تسم و تسمانی وتودی خالص از عدم ندارند، متعلهق علهم    
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شوند، زیرا هر تزئی از اتزاء اتسام و امهور تسهمانی اقتضهای عهدم     واقع نمی

کند، چون هر تزئهی از  دیگر اتزاء را دارد، یعنی نافی آنها بوده، آنها را انکار می

شهود گفهت   اساس، نه می این یگانه است. برتسمْ غیر تزء دیگر و کامالً با آن ب

شود گفهت آن تهزء عهین کهل اتهزاء      تزئی از تسم عین دیگری است و نه می

 (483/ 1: 4804)صداالدين شییاز،،  .)مرموعة اتسام( است

بلکه هر تزئی از آن از تزء دیگر موروب بهوده، ههیچ تزئهی از آن بهرای      

نسبت به یکهدیگر حالهت فقهدان    تزء دیگر حاصل و حاضر نیست و همة اتزاء 

  (505: 4161)همو،  .دارند

دلیل این امر آن است که ماده چون وتهودش دارای اوضهاع و امکنهه اسهت،     

کند و دارای ابعاد است، هر ترئی از آن دارای وضع و مکان یعنی فضا اشغال می

)هماو،   .گیهرد خاص خود است و هیچ تزئی در وضع و مکان دیگری قهرار نمهی  

4804 :1/480) 

 گوید:شهید مطهری در توضیح این سخن می
شئ مادى و وجود مادى، يعنى وجود متشابك با عدم. اين وجود خودى دااد 

که هی چه اين خود اا تحلی  کنیم حضوا و غیبتش با يكديگی يكسان است، بیاى 

اينكه موجود مادى ابعاد دااد، حیکت دااد، زمان دااد و مكاان دااد. شای ى کاه    

. جسم واحد ا چه  ]اجزاء و میاتب دااد [دااد، دا عین اينكه شئ واحد استابعاد 

کوچك ا با اينكه شئ واحد است، ولاى هماین شائ      ةبزاگ باشد و چه يك ذا

ديگی پنهان اسات،   مرتبةاش از اى است که هی میتبهوجودش به گونه ةواحد نحو

 (438-0/430: 4130)مطهی،،  .اين طیف آن از طیف ديگیش پنهان است

باشد، زیهرا  به بیان دیگر، تسم برای خود حضور ندارد و موتر  از خود می

تسم موتودی است که از اتزای نامتناهی بالقوه تشکیل شده است که هر تزئی 
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با تزء دیگر فر  دارد و با او بیگانه است و هر تزئی از آن به دیگهر اتهزاء تنهه    

یست و اتزاء هم کل نیستند و ههر  زند و مستقل از آنهاست، یعنی کلْ اتزاء نمی

 تزئی، تزء دیگر نیست. پس، هر کدام مقتضی عدمِ دیگری است.

این بیگانگی موتبات غیبت هر تزء از دیگری را فراهم کرده است. به همین 

منظور، شرط ادراک که حضور است در تسم و نسبت به خود آن وتهود نهدارد.   

توانهد ذات خهود را ادراک   نی نه مهی بنابراین، تسم مطلقاً مول ادراک نیست، یع

توان ادراک غیر خود را از او انتظار داشت. بنابراین، مادیات نه بهرای  کند و نه می

 ند برای غیر خود حضور داشته باشند.نتواخود حضور دارند و نه می
 

 . تالزم ادراک مادیات با تنزل مرتبة مجردات 3

این است که مرهرد   ن نیستممکمادی شیء دلیل دیگر اینکه ادراک حضور  

باید برای این اتصال حضوری در موون مادی قرار بگیرد تا بتواند بهه ادراک وی  

 نایل آید و این نقصانی برای مررد تلقی خواهد شد. 

مالصدرا در تواب این سؤال که آیا در فرض عدم تعلهق علهم حضهوری بهه     

علهم( نقهص بهرای    )عدممادیات، عقول نیز به آنها علم نخواهند داشت و آیا این 

 گوید:رود؟، میعقول به شمار نمی
علم عقول به ماديات نه تنها بیا، آنها کمال نیست بلكه عدم اين ناوع علام   

 (1/35: 4804)صداالدين شییاز،،  .آيدبیا، آنها کمال به حساب می

-گونه بیان مهی استاد مصباح یزدی در شرح کالم مالصدرا دلیل این امر را این

 دارند:

دلی  اينكه اين جه  از علم بیشتی است اين است که شیط الزم بایا، چناین   

علمی آن است که عق  اول از میتبة تجید تام خود به میتبة طبیعت تنزل کند که 
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 (114: 4135)موباح يزد،،  .دا اين صوات ديگی عق  اول نخواهد بود

 خالصه اینکه شرط ادراک قوت و شهدت وتهودی مهدر ک و عهدم اخهتالط     

شدید آن با عدم است، شروی که مادیهات فاقهد آن هسهتند، زیهرا همهانطور کهه       

گذشت، مادیات از وتودی بهس ضهعیف برخهوردار بهوده، وتودشهان همهواره       

تواننهد متعلهق علهم و ادراک    متشابک با عدم است. به همین منظور، مادیات نمهی 

 قرار بگیرند.
 

 بررسی ادلة نفی علم حضوری به مادیات 

گرچه برخی عبارات مالصدرا مؤید حصولی بودن علم به مادیهات   سخن اول.

است، اما آن عبارات را باید تهزء متشهابهات کهالم وی بهه شهمار آورد؛ ادلهه و       

شواهد فراوانی در آثار صدرالمتألهین وتود دارد کهه ثبهوت علهم در مادیهات را     

و عهدم  کند که این خود حاکی از عدم تفاوت مرات  وتودی در تعلهق  تأیید می

تعلق علم به یک شیء است بلکه مرات  وتهودی صهرفاً در شهدت و ضهعف و     

مرات  یک علم، اثر گذارند نه در اصل ثبوت علم، بلکهه وزان علهم وزان وتهود    

: 4161)صاداالدين شاییاز،،    .است و هر تا وتود هست علهم نیهز حضهور دارد   

444) 

اصهول مههم    اصل مساوقت علم و وتود اسهت کهه یکهی از    هیکی از این ادل

آید. مراد از این اصل آن است کهه وتهود و   شناختی مالصدرا به شمار میمعرفت

علم در تمام احکامی که از تهت حقیقت و ذاتشان، نه از حیث مراته  مختلهف   

باشند و هر حکمی که بر وتود صاد  آیهد  شود مشترک میآنها، بر آنها حمل می

 بر علم هم صاد  خواهد بود.

گونه که کام سریان علم در تمام مرات  هستی است، زیرا همانیکی از این اح
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هستی در تمام هیاکل ماهیات ساری اسهت و از صهدر تها ذیهل عهالم را از نهور       

مانند امور وتودی دیگر تمام اتزای عهالم را پهر   خوی  روشن ساخته، علم هم 

رهرد ه    ای از ذرات عالم ه اعم از آنکهه آن ذره مهادی باشهد یها م    کرده، هیچ ذره

بهره نخواهد بود و ایهن  همانطور که از نور وتود خالی نیست، از نور علم هم بی

)هماو،   .باشهند فقط در مورد علم تاری نیست؛ تمام صفات وتودی اینچنین مهی 

4151 :464) 

البته، این بدان معنا نیست که علمی که در مرات  باالی هستی ظههور دارد در  

دت و نوریت حاصل باشهد بلکهه وزان علهم و    مرات  نازل هستی نیز به همان ش

مرات  آن در اتزای عالم وزان وتهود در مراته  و شهدت و ضهعف آن اسهت؛      

همانطور که هستی حقایق عالیه بسیار شدید، و هسهتی مترلهی در عهوالم سهفلی     

الوتود و عقول مقدسه اسهت بسهیار   ای ضعیف است، علمی که در وات هستی

را  علهم واته  الوتهود   که ههیچ تههت عهدمی     ایقوی و شدید است، به گونه

باشد، و علمهی  همراهی نکرده است و از شوب و آلودگی به هر تهلی برکنار می

که در عالم ماده و هیوال و مانند آن است به قدری ضعیف اسهت کهه بایهد آن را    

علم متشابک با تهل دانست، به همین دلیل، حتی گاهی به آن علم گفته نشهده و  

توان به وهور مطلهق،   نامند. با این حال، نمیا عالم حراب و غیبت میعالم ماده ر

بهره دانست. از سویی دیگهر، بها ثبهوت علهم در موتهودی      مادیات را از علم بی

معلومیت آن هم ضروری خواهد بود، زیرا معنای ثبوت علم در ماده یا این اسهت  

توانهد معلهوم واقهع    که ماده فقط عالم است و معلوم نیست یا اینکه ماده فقط می

تواند عالم باشد و ههم معلهوم.   تواند عالم باشد یا اینکه ماده هم میشود ولی نمی

در میان این شقو  شق اول منطقی نیست، زیرا اگر مهاده عهالم باشهد، بالضهروره     
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معلوم هم خواهد بود، زیرا ماده اگر عالم باشد، باید یک چیزی را ادراک کند و او 

اهد ادراک کند در درتة اول باید خود را ادراک کنهد، چهون   هر غیری را که بخو

تهوان گفهت مهاده عهالم     ادراک ذات مقدم بر هر نوع ادراکی است. بنابراین، نمهی 

هست ولی معلوم نیست. در شقو  دیگر نیز معلوم واقع شدن مهاده خهود مهورد    

 اشاره قرار گرفته، برای اثبات آن نیازی به استدالل نیست. 

 iمادیت با توته به مبانی مالصدرا مانع ادراک نیست. خالصه اینکه

کند، این امر بر فرض که بپذیریم ماده به ذهن انسان انتقال پیدا نمی سخن دوم.

 مستلزم این نیست که ماده مطلقاً مانع ادراک باشد.

به عبارت دیگر، برای اینکه یک شیء معلوم واقع شود تنها مالک آن حضهور  

ر برای هر مدرِکی نیست بلکه همانطور که در معلوم باید برای خوی  و یا حضو

شرایطی وتود داشته باشد تا بتواند متعلق علم عالِم و مدرِکی قرار گیرد، در عالِم 

ومدرِک نیز باید شرایطی وتود داشته که بتوانهد ایهن معلهوم را ادراک کنهد، بهه      

 شد. ای که در صورت فقدان این شرایط آن معلوم واقع نخواهدگونه

یک صفت نفسی نیست کهه  به عبارت دیگر، حضور و عدم حضور یک شیء 

به وور مطلق بتوان شیء را به آن متصف کرد بلکه صفتی نسبی است، به این معنا 

که ممکن است شیئی باشد که نسبت به عالِمی واتد صفت ظهور باشد و نسهبت  

                                           
i   دانسرتند شاید به عنوار یک اجتیال بتوار گفت دلیل اینکه جکیا ماده را مانع تعقرل مری 

اید بود که مرتکی آنوا از ادراک مالزم با جصول صورت شیء در عضو جسی بوده که اید امرر  

در ادراک بصری به خوبی قابل مشاهده الت ي هیید امر لرب  شرده کره آنورا فقرر جضرور       

د ي هیراهی ماده را میتنع شریارند يلری   نصورت بدير ماده را در فضای اندام جسی تجویی کن

توانرد از  ه اید امر منافاتی با علم جضوری ندارد ي علرم جضروری مری   ياقع مطل  اید الت ک

 .تحقق یابد های جسی ي فعل ي انفعاالت عصبیدریچة اندام
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ام کهه بها خهود آن در    هنگبه عالِمی دیگر عین غیبت باشد. مشالً شیء مادی را آن

وور مطلهق  نظر بگیریم برای خود حضور نداشته باشد نه به آن دلیل که در وی به

برای  مانع حضور وتود دارد بلکه از آن تهت که یکی از شرایط ظهورِ یک شیء

تواند خود باشد. در این فرض، چون ماده خود نمیشیء دیگر قابلیت عالِم نیز می

وییم ماده برای خود حضور ندارد ولی ممکهن اسهت عهالم    گرا ادراک کند، ما می

دیگری بتواند آن را ادراک کند، پس برای او حضور داشته باشهد. همهین امهر در    

شود شود که براساس آن وقتی که گفته میمورد قوای ادراکی انسان نیز تاری می

طلق وور مانسان علم حضوری به مادیات ندارد، از آن تهت نیست که مادیات به

قابل ادراک حضوری نیستند بلکه به سب  ضعف قوای نفسانی انسهان اسهت کهه    

 تواند موت  ظهور اتسام برای خوی  گردد.نمی

اشکالی که این توتیه دارد این است که مالصدرا حضور شهیء بهرای غیهر را    

 (6/454:  4804) .نفسة شیء دانسته استمنوط به حضور فی

که مالصدرا حضور نزد آن را متوقف بهر  « غیری»البته، شاید بتوان گفت این  

عندنفسه دانسته مدرکاتی هستند که نسبت به شیء نقه  تقهویم و   حضور شیء 

باشند اما مدرِکاتی که علت و مقوم شیء علیت ندارند و به نوعی تدا و بیگانه می

آیند و نسبت به آنها سیطرت وتودی دارند، تدای از آن نبوده، بلکه به حساب می

 (463و  13: 4151)صداالدين شییاز،،  .باشندویط بر آن میم

تعالی بعداالیراد به صورت حضوری باشد، باید در فهرض تغیهر   اگر علمِ حق

مادیات تغییر نماید و تغیر علم تغیر ذات را دربردارد و تغیهر بها وتهوب وتهود     

 سازگاری ندارد.

  صدرالمتألهین دو تواب بر این اشکال ذکر کرده است:
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کنند، ولی این تغییر مستلزم تغیهر در ذات  ول اینکه اگرچه این اشیاء تغییر میا

باری و علم کمالی او نیست بلکه تغییر در نس  و اضافات است، مانند کسی کهه  

باره آگاهی یابد. آنگاه، دوباره ور  ور  به مطالعة یکبه کل مطال  یک کتاب به

مطال  کتاب به سب  مطالعهه تهدریری   آن بپردازد. بدیهی است که در علم او به 

 شود.تغیری حاصل نمی

دوم اینکه اگرچه این اشیاء با نظر به ذاتشان و نیز نسبت به همدیگر متغیرنهد،  

انهد و در  شوند همة امور ثابتشان در نظر گرفته میاما هنگامی که با مبادی عالیه

 (43)همان:  .درتة واحدی از حضور قرار دارند

توانند به ادراک مادیات بپردازنهد،  فت که مبادی عالیه هستی میچطور نتوان گ

که حتی اگر شرط ادراک حضور تمعی باشد مادیات بها نظهر بهه مبهادی     درحالی

شان دارای حرکت و سیالن نیستند تا وتودشان تدریری و مالزم با فقدان و عالیه

مبهادی عالیهه   وتدان باشد بلکه از این تهت آنها عین حضور و ثبات بوده، نهزد  

 (451تا: )صدا الدين شییاز،، بی .خود حضور تمعی دارند
  

 گیرینتیجه

علم حضوری شهی  اشهرا  بهه     اسفاااینکه مالصدرا در برخی آثار خود نظیر 

کند به این معنا نیست که نظر نهایی وی نفی این نووه از علهم  مادیات را نفی می

مانعیهت مهاده تههت ادراک     است؛ عمده عاملی که سب  نفی ایهن علهم گردیهد   

باشهد  باشد. با این حال، مبانی صدرالمتألهین مقتضی ثبوت علم در مادیات میمی

و این به آن معناست که تعلق علم حضوری و فعلی وات  به امور مادی بالمهانع  

باشهد.  است و تبیین علم فعلی خداوند به نوو حضوری خود تبیینی صهویح مهی  

باشد اما ایهن  خداوند نیز گرچه از وریق علم به ذات میافزون بر اینکه علم ذاتی 
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گفتنهد ه نیسهت. در عهین      به معنای حصولی بودن این علم ه آنگونه که مشاء می 

 توان پذیرفت.حال، تبیین این علم )علم ذاتی( را به شیوت سهروردی نیز نمی

توضیح اینکه تعلق علم حضوری ذاتی گاهی اوقهات ممکهن اسهت از وریهق     

وتود برتر به اشیاء مادی تبیین شود و گاهی اوقات ممکن اسهت بهدون    علت یا

لواظ این امور، عالم ماده خود دفتر علم پروردگار تلقی گردد. آنچه مالصدرا آن 

وتهود  »ای که بدون وسهاوت  کند قسم دوم است، یعنی علم حضوریرا نفی می

او بر وبهل اثبهات    گیرد و آنچه وات  به مادیات تعلق می« علیت»و « برتر بودن

کوبد علم حضوری ذاتی به مادیات از وریق علیهت و وسهاوت وتهود برتهر     می

شیء مادی است، که بر اساس آن، وتود ناقص منطوی و مندمج در وتود برتهر  

خود بوده، بین آنها نوعی عینیت و وحدت تشکیکی حکمفرماست. و از آنرهایی  

اعهم از مرهردات و مادیهات     الوتود وتود برتر تمام موتودات هستیکه وات 

 آید.است، علم به ذات ربوبی علم به مادیات نیز به حساب می
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