
 

 
 
 
 
 

 دوفصلنامه علمي ترویجي فلسفه اسالمي
 1400ستان زمـ  پایيز / 13پياپي  / دومشماره  /هفتمسال 

 

 1یحصول اي یحضور ؛یماد ءیبه ش یآگاه
 
 2یوسف معزز

 چکيده
 یادم ءیو خواه انسان(، به ش یخواه مجردات عال ،یب تعالجعالم )خواه وا یحضور علم

به عدم  یبرخ ارند ود اختالفدربارة آن کمت است که متفکران در ح صهیاز جمله مسائل عو
دم ع یبرا زین یمختلف لیدال .به آن به تعلق علم یاند و برخشدهقائل  اتیتعلق علم به ماد

 وعلم  یژگیبه ودیگر  یو برخاست  یماد ءیبه خود ش یرخببازگشت شده که  انیحضور ب
سه جنبه  هراز  ف،یوصتو  نییتا با روش تب یمقاله بر آنم نیدر ا گردد.باز میبه عالم  زین یبرخ
 یژگیه وکاست  نیاپژوهش نیز  حاصل .کنیم یبررس را کیو مانع بودن هر  دازیمربپ مسئلهبه 

وم معل وعالم  نیب یتجرد علم و ربط وجود یژگیو نیو همچن یماد یایاش یامتداد و پراکندگ
 رگید یثیح، از ممتدند یثیاگر از ح یماد یایاش اوالً رایز ؛ستین یماد یایمانع تعلق علم به اش

بودن  ثل شأنربط م زا گرید یاثالثاً گونه ؛ستیثانیاً تجرد شرط معلوم بودن ن ؛ممتدند ریغ
 موجب حضور باشد. تواندیم

 کليدواژگان
 .یامتداد، تجرد، ربط وجود ،یحضور، حصول، ماد
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 مقدمه
واسطه باشد،  یخواه مفهوم و صورت ؛گرید یئیش یبرا یئیعبارت است از انکشاف ش علم

خواه بدون واسطه باشد، مثل علم به  ،لوازم و لواحق آنها ی وماد یایمثل علم نفس به اش
 ینیهمان وجود ع ای ی،وجود علم گریبه عبارت د ی.ذات خود و اوصاف و احوال نفسان

 یایممکن است اش ایآ اما 1است. ینیوجود ع ریغ یا ست،ین ییآنها انفکاک و جدا نیب واست 
 شوند؟یباواسطه نزد عالم حاضر م دائماً ایواسطه نزد عالم حضور داشته باشند یب یماد
نزد عالم را ممکن  اتیو حضور ماد انددانسته یمجردات جار نیحضور را تنها ب یبرخ

، 3و ج 163، ص6م، ج1981 ،یرازیش نیصدرالد ؛308، ص2، ج1375 نا،یس)ابن دانندینم
را همان  یماد ءیو مجرد را برداشته و ش یماد نیب وارید زین یبرخ .(448و  313، 298ص

 شودیعالم مبه آنها و  یابدمیرا  شایکه خود و اوصاف نفسان اننددیگونه معلوم عالم م
 .(485، ص2، ج1375)سـهروردی، 

 ةطبه واس ازیکه مستلزم ن دارد یخاص یژگیو یماد ءیش ایآ ست؟یمالک چ حال
رت اطت صورا با وس یماد یایو شهود اش رددا ریثأعالم ت ایعلم  یژگیو ای ،است یمفهوم

عد بُ الزم است بحث در سه یماد یایعلم به اش ةمسئل قتیکشف حق یبرا کند؟یطلب م
 عالم نزد یکه مانع حضور ماد یمطرح شود تا هم مالک و هم اسباب و عالم لمع ،یماد

 است آشکار شود؟
الجمله یف ی انسانعنی ست؛یقابل انکار ن یماد یایبه اش یر است که علم حصولذک شایان

 .کندیاشاره م یماد ریو غ یو مصداق ماد یو با آن به محکاست  یصورت ذهن یدارا
 .دنماییبرهان اقامه مو  کندمیاستدالل  ؛قیتصد یداراو هم  استتصور  یهم دارا نیبنابرا

است  یماد یایاش هب 2عالم یعلم حضور بررسی اهمیت دارد، قیتحق نیدر ا اما آنچه برای ما
 یایبه اش ،ردیگیتعلق م یطور که به نفس و اوصاف نفسان همان یعلم حضور ایکه آاین و

به  تنها راه عالم شدناینکه  ای ،دشونیمشهود عالم ممادیات نیز و  گیردمیتعلق  زین یماد
مادیات بر سر راه شهود و حضور  یچه موانع هنکیاو  ؟است یهمان علم حصول اشیای مادی
 ؟وجود دارد

                                                 
النفس بذاتها  كعلم المـجردات بـذواتها وعلم العيني  وجوده نفس العلمي  وجـوده نـفس قـد يكون ء الواقعي  العـلم بـالشي. 1

وجوده العيني  غير ة وأحكامها وأحاديثها النـفسية، وقـد يكون وجوده العلميوبالصفات القائمة بذاتها وهكذا أفعالها النفساني  
 .(307، ص1371 ،)صدرالدین شیرازی ةاإلدراكي   وذوات قوانا ذواتـنا كعـلمنا باألشياء الخارجة عن

و خواه انسان؛ اگرچه انسان به سبب تجرد  یباشد و خواه موجودات مجرد و مفارقات عال یخواه واجب تعال. آن عالم 2
 .نفسش داخل قسم مجردات است
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 يـ پراکندگ يماد يژگیو
 بر دو قسم است: ثیح کیاز  یماد موجود

ر جزء هتا زمانی که و حرکت است و  رییو تغ النیس یکه دارا «الیس یموجود ماد. »1
ف بر تحقق جزء الحق متوق ؛ یعنیشودیالحق آن موجود نم ءجز ،سابق آن معدوم نشود

 یگریدتحقق  ةدر موطن و مرتب ی آناز اجزا کی چیه رو نیاز ا .جزء سابق است یانقضا
 گریدکیز اجزا ا جهیدر نت .طول زمان راست منتشر و پراکنده د یبلکه وجود ؛ستیموجود ن

 ؛(106، ص1363 ،نه علم )صدرالدین شیرازی ،آنها جهل حاکم است نیو ب اندبتیدر غ
احد وآن در زمان  یاجزا ةو ثابت است و هم قارّ یکه وجود« ثابت یموجود ماد. »2

ب و و جنو عد و امتداد است، شمالبُ یاما چون دارا دارند؛ یوستگیو اتصال و پ ندموجود
مختلف گسترده  یهابلکه در جهت ؛ستیجمع ن یعنی ؛دارد نییغرب و شرق و باال و پا

 بنا زیجزا نخود ا نیهمچن .ستیآگاه ن شگریک از ابعاد آن از جهات دیهر  رو نیاز ا و است
بر  وادامه دارد  تینهایتا باین تقسیم و  رندحالت را دا نیهم ی،ذهن ای یخارج میبر تقس
 .شودیآن افزوده م بتیو غ یپراکندگ

 در .عد و امتداددر بُ ای ،در طول زمان ای اند،منتشر و پراکنده یموجودات ماد بنابراین
 1نه حضور. ،حاکم است یات مادبر موجود بتیغ جهینت

 رهیلغ نفسهیبودن(، چون وجود ف یماد لی)به دل یبر امتداد و پراکندگ افزون زین اعراض
 ؛است یگرید یبلکه برا 2؛حاضر باشد شانتا نزد خود ستیخودشان ن یدارند، وجودشان برا

ات یصور ماد 3.است یگرید یبرا نیزحضورش  جهینت در و دارند رهینفسه لغیوجود ف یعنی
 زین والیه ندارند. شیبه خو یعلم حضور . از این رود، نه وجود لنفسهنوجود للماده دار زین

مرکب نیز که اجسام پس  .از جمله حضور بالفعل ی ندارد؛تیفعل گونه که هیچاست  یجوهر
خود  یبرا نه یموجودات ماد نیبنابرا .حضور ندارند شینزد خو اند،از ماده و صورت

خود  یکه برا یموجود رایز ؛و مجرد یاعم از ماد ،گریموجودات د یارند و نه براحضور د
 .(29، ص2، ج1392 ت،یحاضر نخواهد بود )عبود زین یگرید یحضور نداشته باشد، برا

                                                 
فرد منه كالذراع مثال عين عدم  جود كل ة وجودها فوة عدمها وفي عدمها قو ة في وجودها قو وبالجملة الجسم حقيقة افتراقي  . 1

ء حيث وجوده يوجب عدمه وهو كالكثرة في ضعف الوحدة ة زوال نفسه وهذا غاية ضعف الوجود لشيه ففيه قو فرد آخر أو ضد 
 (.298، ص3م، ج1981 ،)صدرالدین شیرازی ءوحدة الكثرة عين كثرتها لشي فإن  

 .(109، ص1363صدرالدین شیرازی، ) وجود ذاته ليس له بل لموضوعه ه فذلك ألن أما كون القائم بالغير غير معلوم لذات. 2
أن  ته لم يصح ته ومعقولي ا كان وجود المحسوس والمعقول في ذاته وجوده لمدركه كان وجوده لمدركه نفس محسوسي لم . 3

ما وجوده لذاته فهو مدرك  وكل  يكون ما وجوده لغيره مدركا لذاته ومدرك ذاته يجب أن يكون نفس وجوده إدراكه بذاته
 (.109، ص1363صدرالدین شیرازی، ) لذاته
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 يبررس
 ؛دقق ندارو کثرت محض در عالم تح ر،یبه واحد و کث شودیم میتقس یبه اعتبار «وجود»

از  متشکل کثرتچراکه  یافت؛یتحقق نم یئیش چیه بود،یاگر کثرت محض موجود م رایز
 ریثط به کتحقق واحد منو و موجود نخواهد بود زیتا وحدت نباشد کثرت ن یعنی ؛آحاد است

مه ادا تینهایتا ب طور نیواحد باشد و هم نکهیمگر ا شودیاست و کثرت موجود نم آنبودن 
ود وج ندیگویرو حکما م نیاز ا .شود یهمنت ریکث ریبه واحد غ نکهیبدون ا کندیم دایپ

ست هست و هر جا وجود نیز هست وجود ههر جا وحدت  یعنی ؛مساوق با وحدت است
 زی، جمع ناستوحدت  یداراوجود  حال که .واحد( ثیست )آن هم از حنیز هوحدت 

 تبیوجب غم که دارد یجهت انتشار و پراکندگ کیکه از  یموجود ماد نیبنابرا .خواهد بود
 بتیموجب غ یاگر پراکندگ یعنی ؛موجب حضور است که استجمع  گریاست، از جهت د

 است بتیوحدت و جمع بودن موجب حضور و عدم غ، مقابل درو عدم حضور است، 
 .(260، ص6م، ج1981 ،شیرازی نی)صدرالد

این  ،گرید یمادموجود  یبرا یعدم حضور موجود ماد رشیبا فرض پذ گرید یسو از
تواند برای موجود ؛ یعنی موجود مادی میستین فتنیریموجودات مجرد پذ رةدربا مطلب

محدود  یو مکان یو به حدود زمان اندفرا زمان یمجردات موجودات مجرد حاضر باشد؛ زیرا
اگرچه  یعنی ؛حضور نزد آنها باشد مو عد بتیموجب غ یموجودات ماد یتا پراکنندگ ستندین

فاقد  جهیدر نت اند ومجردات جمع یبرا دارند،و انتشار  ینسبت به خودشان پراکندگ اتیماد
 یکه موجودات ماد یدر حال ؛شودیحاصل م یاز انتشار و پراکندگ بتیغ رایز ؛اندبتیغ

 تیو نه مع اندنمجرد فرا زما تموجودا گرید انیب به 1اند، نه پراکنده.نسبت به مجردات جمع
دارند و نه قدم  ینه حدوث زمان نیهمچن ی.خر زمانأدر آنجا مطرح است و نه تقدم و ت

 اید نموجود ایبا آنها  سهیدر مقا زین گرید یایاش ثیح نیاز ا .بلکه فقط موجودند ی؛زمان
 ندهیگذشته و حال و آ .با آنها معنا ندارد سهیدر مقا بتیغ ، ونداندارند و معدوم یوجود اصالً

 زین ندهیمجردات حاضر است، گذشته و آ یحال برازمان طور که  همان .است یکیآنها  یبرا
موجودات  تیمثل مع یبا موجودات فرا زمان یموجودات زمان تیمع .نزد آنها حضور دارد

خر داشته و از هم جدا أنبود تقدم و ت تید و اگر معنموجود باش گریکدیکه با  ستین یزمان
ق، 1422ت )همو، اس ءیموجود بودن ش یبه معنا یبا فرا زمان یزمان تیبلکه مع ؛باشند

 بتیو غ ندموجود نکهینه ا .معدوم بودن آنهاست یآنها به معنا یی( و انفکاک و جدا386ص
                                                 

ل فكذا في مبحث المثل من السفر األو  عن السيد المحقق الداماد وقد نقله بالنسبة إلى المبادي غير مادي   المادي  فبأن  . 1
 .(179ص ،8م، ج1981 ،)صدرالدین شیرازی والخفي بالنسبة إلى النفس بحسب مقامها السر  
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حاضرند و  مجرداتنحو نزد  کیبه  ،دارید و خواه پانباش الیخواه س ،اتیماد بنابراین .دندار
و  ندرنزد مجردات حاض اتیماد نکهیا جهی. نتبینه غا ؛ندامعدوم اگر حاضر نبودند، قطعاً

 ند.یمعلوم آنها
 زین تایادم گریتنها نزد مجردات حضور دارند، بلکه نزد خود و دنه اتیماد از سوی سوم،

دو  یدارا ل،ایس و داریباشد و خواه ناپا داریخواه پا ی،زمان ممتد در امور ءیش رایز ؛حاضرند
با  هسیقاممتد در م یایشا ی،اسیدر لحاظ ق ی.اسینفسه و لحاظ قیلحاظ ف :لحاظ است

سابق  ، جزءبوده و ثبات ندارند و با وجود جزء الحق رییو تغ رکتاجزا و ح یدارا گریکدی
 .(قارریو به عکس )در موجودات غ ستیوجود سابق، الحق موجود ن ةمعدوم است و در رتب

د واح یصالزمان موجودند و ات کیو در  اندجمع گریکدیاگرچه اجزا با  زیاجسام قار ندر 
جزء  هر نیبنابرا .ستندیو جمع ن یندوصف امتداد از هم جدا سبب هآن ب یاجزا یلدارند، و

 ر اجزاتحقق ندارد و هر چه ب گریجزء د ةو در رتب استمخصوص به خود موجود  ةدر رتب
 یگرید ةر رتبدو هر جزء آن  ستدارارا  یژگیو نیهم ابد،یادامه  تینهایافزوده شود و تا ب

باشد،  داریاداشته باشد و خواه پ النیخواه س ،امتداد نیابنابر .است و حضور ندارد بیغا
 .(45، ص2ج1392 ت،یاست )عبود گریکدیاجزا از  بتیو غ یموجب پراکندگ

نفسه و بدون سنجش با یلحاظ ف اساس بر ،داریو خواه پاباشد  الیخواه سشیء ممتد،  اما
 گریکدیکه اجزا با  دیابیتحقق م یتامتداد در صور .ممتد باشد نکهینه ا است؛ ثبات یدارا ریغ

الحق با سابق در نظر گرفته  و مورد توجه باشد گرید و هر جزء در کنار جزء دنشو سهیمقا
 یاما وقت ؛ه و منتشر خواهد بوددگستر ءیو ش شودیامتداد حاصل م صورت نیدر ا .شود

 صورت اصالً  نیدر ا .فقط موجود است ر،یبه غ یتوجه چیباشد بدون همد نظر  ءیخود ش
 نزد خود حاضر باشد تواندیهم م ،ءیش نیبنابرا ؛کند دایتصور پ زین بتیتا غ ستین یامتداد

 محقق زیحضور ن ،برطرف شده و به تبع (امتداد)مانع  رایز ؛حاضر باشد یگریهم نزد د و
 1خواهد بود.

؛ به است نایقابل ب ییبر نظر عالمه طباطبا بنا یو توسط یآن در مورد حرکت قطع رینظ
 یو اجزا هیتجز ثیاگر ح ،در حرکت است ییبه جا ییاز جا یجسموقتی که  این صورت

جزء  ریو جزء الحق غ داردد، انقضا و تصرم نشو سهیمقا گریکدیبا اجزا و  شودآن لحاظ 
اگر وحدت  یول ؛(هی)حرکت قطع شودمیموجود ن یگرید ةدر رتب کدام چیو ه استسابق 

                                                 
ه جالجسم[ بهذا الو أيفهو ] ةي تصالجهة الوحدة اإل يوه ةي جهة الكثرة المقدار ريغ يخرأة[ جهة الممتد  اءيلالش أيلها ] ان . 1

ق هو متعل  ثيق به من حو تعل أ هيف ... وكذا كل ما حل  حصلهيو قومهيهذا الوجه و يعل دركهيا نفسه ولم   يموجود و]حاضر[ ف
 (.283، ص1382 ،یرازی)صدرالدین ش به
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 ؛شدکل آن محقق خواهد  ،که جزء اول محقق شود نیجه باشد، هممورد تو هیو عدم تجز
تا  آغازدر انتها، از  ایوسط و در  ایخواه در ابتدا باشد و در حال حرکت است  ءیش یعنی

رو  نیاز ا و کل در کل خود حرکت ندارد و ثابت است نیبنابرا .حرکت است کی انجام،
بلکه تنها موجود است  ؛ق و الحق استوحدت بوده و فاقد تصرم و انقضا و ساب یدارا

قابل تصور نخواهد بود )مطهرى،  یصورت حرکت توسط نیا ریدر غ ؛(ی)حرکت توسط
 .(95، ص1390

 .قىه حقیوحدت و بساطت اعتبارى خواهد بود، ن یمعنا حرکت توسطى دارا نیبه ا البته
 ،دخو یو انقضا سابق و الحق است که با تصرم یاجزا ،در خارج محقق است قتاً یآنچه حق

ک ی یمر اتصالو چون هر ا دارندوحدت اتصالى  جهیدر نت ؛ورندآیم دیرا پد هیحرکت قطع
 توانیم گرید یخواهد بود. از سو زین ریقسمت به اجزاست، کث بلواحد شخصى است که قا

ت ین جهااز  که دکرواحد شخصىِ قابل انقسام به اجزا را از آن جهت که واحد است لحاظ 
 ست وا یک حقیقت بیشتر نیست که همان حقیقت ممتد ،حرکت نیبنابرا .خواهد بود بسیط

مرى ا ،ر شوداست اعتبا چیزیک  پایانتا  آغازاین حقیقت ممتد اگر به اعتبار وحدتش که از 
 جهتى بلکه از غیر ؛قابل قسمت نیست ،واحد از آن جهت که واحد است رایز ؛بسیط است

 .(96)همان، ص که واحد است قابل قسمت است
نگاه  که دگردازمیاختالف به همان قسم اول ب یبا اندک انیب نیبتوان گفت که ا دیشا
از  .هست زیتحقق و وجود ن ثیح یامتداد، دارا ثیح جسم عالوه بر یعنیبود؛  یوجود

د خو ةاست و هر جزء آن در مرتب یانتشار و پراکندگ یامتداد دارا ثیآنجا که از ح
 ی،اما از نگاه وجود ؛است یاست، حضور منتف بیغا یگرید ةمرتب و در استموجود 

ن حد از آاو ثانیاًو  دیابیاصالت با وجود است و وجود بدون وحدت تحقق نماوالً چون 
ود، بصورت واحد نخواهد  نیا ریدر غ که واحد است هرگز انقسام و اجزا ندارد ثیح

 نیبرابنا و محقق است زیتبع آن حضور نندارد و به  یتنها موجود است و امتداد نیرابناب
 قتیقد حبلکه خو ؛که وابسته به نگاه معتبر باشد یاست، نه اعتبار یقیلحاظ حق یدارا

جزء  یدارا زیو وجود مساوق وحدت است و وحدت ن استاز سنخ وجود  یخارج
 تنها موجود است. و ستین

 تجرد ؛علم يژگیو
را  اتیاحکام ماد جهیدر نت و است یعیطب و یعلم از جمله امور ماد ونینگاه ماد از

و  رییو تغ شودیمتصف نم یو به اوصاف ماد استمجرد  یاله یاز نگاه حکما یول ؛داراست
 ستیزمان ن یدارا ،ر کندرا پُ  ییتا جا ستیمکان ن یدارا نیبنابرا ؛دهدیتحول در آن رخ نم
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از سویی  .در آن فرض شود تا ثلث و ربع ستین ریپذقسمت و داشته باشد حقتا سابق و ال
 یمستلزم تجرد محل طلبد،یموصوف مجرد م ،علم وصف عالم است و وصف مجردچون 

 تجرد است. یدارا زیپس نفس ن .است که علم ناعت اوست
اهد بودن علم خو ینزد عالم حاضر باشد، مستلزم ماد یبه علم حضور یماد ءیش اگر

اضر ح )عالم( نزد نفس یمفهوم ةون واسطبد یخارج ءیوجود ش یدر علم حضور رایز ؛بود
در  مشهود، نه صورت حاصل از آن ءیعبارت است از خود شحضوری علم  بنابراین .است
و  ریپذحولت یو از آنجا که موجود ماد ستینعالم و معلوم  نیب یمفهوم یاواسطه . پسذهن

 نیمچند و هو تحول و مکان و زمان خواهد بو رییتغ یدارا زیاست، علم ن ریپذقسمت
ز ا کی چیهکه علم مجرد است و  یدر حال ،کرد میآن را به نصف و ثلث و ربع تقس توانیم

ثبات ا زینبودن علم، تجرد محل  یبه دنبال ماد . از سوی دیگراوصاف مذکور را ندارد
در  نیبنابرا .نه تجرد آن داللت دارد، شبودن موضوع یبر ماد ءیشمادی بودن  رایز ؛شودینم

و هم  شودیهم تجرد علم دچار مشکل م ،یماد یایبه اش یعلم حضور رشیپذ صورت
 تجرد علم. ةتجرد عالم به واسط

 يبررس
ر تجرد هم علم د یعنی دارد؛ن یمنافات یبه موجود ماد یتعلق علم حضور باتجرد علم 

نع واسطه بال مایو ب یبه نحو حضور یماد ءیاست و هم امکان تعلق علم به ش یخود باق
 معلوم که یمجرد باشد در حال تواندیعلم م یعنی ؛ستیبودن علم ن یست و مستلزم مادا

رد نفس تج لیو از جمله دال دیآیم انیاز تجرد آن سخن به م که یعلم رایز ؛استی ماد
و  است وجود علم( است که درون نفس تریقدق ای یهمان معلوم بالذات )صورت ذهن ،است

 یرونیبمثل درخت  یخارج یماد ءینه ش ؛و ناعت اوست د داردبا آن اتحا ایحلول در آن 
ست و بعد از حضور و اعالم  یمشهود حضور یرونیب رختد .که معلوم بالعرض است

 و با تجرد استصورت، مجرد  نیسازد و همب یکه از آن صورت دیابیشهود، نفس استعداد م
وست، ا یکه معلوم حضور یجخار یماد ءیو تحول ش رییو تغ شودیآن تجرد عالم اثبات م

 که تجرد عالم نقض شود. ستیمستلزم آن ن
زگار با تجرد عالم ناسا یبودن آن دو در علم حضور یکیعلم با معلوم و  تینیع

 :رایز ؛ستین

انحصار علم  رشیدر صورت پذ یحت و ستیتجرد محل )عالم( ن لیمطلق علم دل اوالً 
 ؛جدا از عالم، علت تجرد عالم است ءیکه تجرد ش ستیل نیقا یکس ،به مجردات یحضور

 یبلکه در تجرد عالم سخن از تجرد علم ؛با او ندارد یرتباطاست و ا گانهیاو از عالم ب رایز
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 دایآن به تجرد محل علم پ ةبا محل اتحاد دارد و به واسط تریقدق ریاست که حلول و به تعب
از تجرد  نیبنابرا .باشد ین مادمحل آ یکننده مجرد باشد، ولکه حلول ستین نیچن .شودیم

در فرض  یول ؛شودیاستفاده م زیمحل و عالم ن جرداتحاد دارد، ت ایعلم که با عالم حلول 
بلکه نفس  ؛کندیو در آن حلول نم شودیبا نفس متحد نم یامر ماد ات،یبه ماد یعلم حضور

 دارد؛بر آن اشراف 
م با عد نیبنابرا کنیم.یم یرویپ ه باشد،هرچ ،برهاناز مقتضای  و میما تابع برهان ثانیاً

لم به مجردات و خواه ع یعلوم )خواه علم حضور ةهم ،یاتبه ماد یعلم حضور رشیپذ
 لیتفص ،یاتبه ماد یعلم حضور رشیبا پذ ؛ امامجرد خواهند بود بر گرفته از آن( یحصول

 و ی(ضورعلم ح بر گرفته از یعلم حصول)از علوم مجردند  یرخب یعنیدر کار خواهد بود؛ 
 .ی(ماد ءیبه خود ش یعلم حضور) ندایمادنیز  یبرخ

 لم باع یاگرچه در علم حضور یعنیمقام علم و مقام معلوم؛  نیفرق است ب نیبنابرا
نا که مع نیا بهنه اما  ؛معلوم همان علم است و علم همان معلوم جهیدر نت و است یکیمعلوم 
ود خ یبرا علوم رامبلکه عالم است که  ؛معلوم بودن باشدعنوان  یبا عالم دارا ارتباطیمعلوم ب

باشد،  اشیوجود ةطیدر ح ههرچ و دارد یسازانکشاف تیعالم خاص رایز ؛سازدیحاضر م
 ه دروناز نفس او باشند و خوا رونیب یایخواه اش ؛سازدیخود مکشوف و معلوم م یبرا

لم، عا تیخاص نیبنابرا .ردندا یمفهوم ةاست که واسط یسخن در علم حضور رایز ؛نفس
شته دا یصورت ذهن ریغ یگرید ةاگرچه واسط ؛خود است دنز ءیمشهود و معلوم ساختن ش

درک مو خود  استاز قوا حاضر  کیهر  ةکه نفس در مرتباین ؛ چهمثل سمع و بصر ؛باشد
ا خود ر نقص و فقدان کمال ینفس به علم حضور نکهیا رینظ .قوا ةبا واسط ولی ،ستایاش
که  تسین نامر مستلزم آ نیاست )ولو عدم خاص( و ا یعدم یامر ،نبود کمال نیو ا ابدییم

 است. یوجود یعلم امر رایز ؛باشد یامر عدم زیعلم و انکشاف ن
لم عدر  رایز ؛ستیخطا بردار ن یباره مطرح شده است که علم حضور نیدر ا یاشکال

عدم  تا بحث مطابقت و ستینکار در  ایواسطه و حاضر است نزد عالم ءیخود ش ،یحضور
 نیدر ب یاعلم انسان باشد، چون واسطه یخارج ءیاگر خود ش نیبنابرا. مطابقت مطرح شود

 تحقق یخارج یایاش تیکه خطا به هنگام رؤ یدر حال یابد؛تحقق  دینبا زیخطا ن ست،ین
ه داخل ک یمثل قاشق است؛به شهود و حضور نزد عالم موجود  یخارج ءیش ، با اینکهدارد

 یه ماداگر علم ب نیبنابرا .ستیکه شکسته ن یدر حال دیآیآب، شکسته به نظر م وانیل
لم عکه محال است  یدر حال ؛افتیراه خواهد  زین یباشد، خطا در علوم حضور یحضور
 .(ییطباطبا، تعلیقة عالمه 152، ص8م، ج1981 ،صدرالدین شیرازیخطا کند؟ ) یحضور
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 ا آنجاخط ؛ بلکهخطا ندارد یعلم حضوراینجا نیز فت که در پاسخ گ نیبتوان چن دیشا
ات خود مثال همه به ذ از باب .شودمی لیتبد یبه علم حصول یکه علم حضور دهدیرخ م

 ورجمه تاما هنگام  ؛بفهمد نکهینه ا کند،یخود را شهود م یدارند و هر کس یعلم حضور
 یسکهر  نیهمچن .به مجرد بودن آن یرخو ب کنندیم کمبودن آن ح یبه ماد یآن برخ ریتفس

مجرد  نویو اله دانندیم یآن را ماد گراهایاما ماد ؛دارد یبه علم و ادراک خود علم حضور
 افتهی ، درستافتهرا ینفس هر چه  .ستین یخطا در خود علم حضور نیبنابرا .شمارندیم

 طیشرا ةهم ،خود افتیشهود و  ریتفس هنگامبلکه  ؛ستین ییخطا چیه افتی نیاست و در ا
 .شودیدچار خطا م سبب نهمیبه  و شودینم تیبه نحو کامل رعا

د ه تجرک یعلم حصول یژگیمقام علم و مقام معلوم، و نیب کیتفک بر اساس نکهیا جهینت
 کیر هند و یجدا ةدو مقول رایز ؛ستینزد عالم ن یماد یایاست، مانع شهود و حضور اش

 .نیستمعلوم مجرد بودن علم، مستلزم جرد بودن مو  دارنداحکام خاص خود را 

 يربط وجود ؛عالم يژگیو
معتبر  دیو به احضور معلوم نزد  که ستین یو قرار داد یاعتبار ،عالم و معلوم نمیا ةرابط

 و ینیتکو ایطهبلکه راب ؛اگر اعتبار کرد حاضر باشد و اگر اعتبار نکرد حاضر نباشد تاباشد 
 دیاب ین طورهم .ستا یو خارج ینیتکوکه نفس و اوصاف او  رابطة مانند ؛است یخارج

 یوجود مادمباشد تا موجب علم و حضور  ینیربط تکوای گونه زین یماد ءیعالم و ش نیب
 .(448و  313، 298، ص3و ج 163، ص6م، ج1981 ،شیرازی نینزد عالم باشد )صدرالد

از نوع ربط فعل با  ایاست، از نوع ربط صورت با ماده  ای یو معلول یعلّ ینیتکو ربط
 ةیالغایبا ذ تیغا نیاز نوع ربط ب ایو  1(،یانیقائل است )در نظر م نیفاعل که صدرالمتأله

با  اشجهت رابطه نیبه هم یی؛غا ایو  یفاعل ای ی،صور ای ،است یماد ایعلت  رایز ؛است
از  کی چیه اتیماددر علم به  گرید یمذکور خواهد بود. از سو انحایاز  یکیبه  زیمعلول ن

و به تبع  است یمنتف زین یو معلول یو علّ یربط وجود جهیدر نت ؛علل چهارگانه تحقق ندارد
 خواهد بود. یمنتف زیآن علم و حضور ن

از  کیهر  رایز ؛ستیماده و صورت ن ةاز نوع رابط یخارج ءیعالم و ش نیرابطه ب اما
مستقل از  ی،خارج یءه عالم و شک یدر حال ؛تحقق ندارند یگریماده و صورت بدون د

عالم خود  گرید یاز سو .است یهمچنان باق یگرید ک،یهر  یموجودند و با انتفا گریکدی
                                                 

بلکه علم از ؛ ستیبحث فعل و فاعل ن رد،یگیآن را م یو تشأن جا بنددمیرخت بر تیچون عل شانیا ییدر نظر نها. 1
 عالم خواهد بود. اتیمظاهر و تجل
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به  یازیرو ن نیاز ا .بدن است و صورتش نفس اوست اشادهم ؛ماده و صورت است یدارا
 یجخار ءیش نیهمچن .صورت آن باشد یاماده  یخارج ءیندارد تا ش یگریماده و صورت د

 ،یریام یمانیباشد )سل آنصورت  یابه عالم ندارد تا ماده  یازین پس دارد؛ماده و صورت  زین
 .(33، ص1384
 یگریمتحصل و د یکیبلکه  ؛ستندیسوم ماده و صورت دو وجود متحصل ن یسو از

صورت اگر  صورت.بخش ماده است و ماده وجودبخش نیّصورت تع ؛المتحصل است
 ؛بود خواهدموجود ن زیو اگر ماده نباشد، صورت ن افتیشخص نخواهد و ت نیّ نباشد، ماده تع

قل و معلوم به نحو مست ماز عال کیهر  ؛ ولیو محل صورت است رندهیماده پذ رایز
و  نداتحصلم یهر دو موجود .کرده و نه عالم به او هیبه عالم تک یء معلومنه ش ؛موجودند
ه است و ن یخارج ءی، عالم نه ماده شنیست یگرید بخشنیّتع یاوجودبخش  هیچ کدام

 ده وما کی بلکه هر ؛نه ماده عالم است و نه صورت آن یخارج ءیش نیصورت آن و همچن
 .خود را دارند )همان( صصورت خا

نفس  نه .ستین ةیالغایبا ذ تیغا ةاز نوع رابط یعالم و معلوم ماد نیرابطه ب نیهمچن
دوم محال بودن فرض  .نفس است تیغا یماد ءیاست و نه ش یماد ءیش یبرا تیغا

 به تیغا شهیهم .ستین فیشر ءیش یبرا تیغا گاه چیمادون ه ءیش رایز ؛واضح است
با  ءیش رایز ؛محال است زیاول نفرض  .مادوننه  ،است تریفسمت باال و موجودات شر

 یایشکه ا یدر حال ؛حرکت کند تا با او متحد شود یشخو تیبه سمت غا دیحرکت خود با
ا با تاست ه به سمت اتحاد با نفس نبود گاه چیه ،خاص خود را دارند اتیغا نکهیبا ا یماد
صل رکت حاحبالقوه باشد تا با  یامر دیبا تیغا یاز طرف .وندمتحد ش او با آنبه  دنیرس

نه  یخارج یماد ءیاز نفس و ش کی چیه بنابراین .است یامر بالفعل ،که نفس یدر حال ؛شود
 .)همان( ةیالغا یذ است و نه تیغا

ه فت کگ نیالبقاء بودن نفس چنةینالحدوث و روحاةینجسما اساس بتوان بر دیشا البته
 اند.فسم تعلق ناز مزاج، مستلز یابه درجه دنیو اتحاد و رس بیر اثر ترکب اتیاز ماد یبعض
 یادم تیغا ،نفس یعنی ؛به نفس است دنیرس ،متوسط تیغا هرچند ،ماده تیغا جهیدر نت

 کشف و بلکه بحث ؛تحقق ندارد ییمعنا نیچن یدر عالم و معلوم خارج اما ؛شودیواقع م
 یعنی ؛گرید یزیبه چ یزیچ لینه شدن و تبد ،است گرید زیاز چ یزیچ یانکشاف و آگاه

 باشد. شتیتا عالم غا شودینم لیبه عالم تبد یمعلوم خارج
کننده و جادیا ،فاعل رایز ؛ستین زیعل نفعل با فا ةاز نوع رابط یخارج یایعالم با اش ةرابط

که عالم وجودبخش و  یدر حال ؛آوردیم یستیاست و آن را از عدم به ن ءیوجودبخش ش
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عالم بخواهد به او  نکهیاز ا پیش یخارج شیء .ستین یخارج یایاز اش کی چیه ةکنندجادیا
 شیء نیهمچن .شودینم جادیا آنبا علم نفس به  و در خارج موجود است ،ندک دایعلم پ
موجود  تواندو نمیاست  ترپاییناش مرتبه رایز ؛ستین عالم ةفاعل و به وجود آورند یخارج

بلکه  ؛ستین یوجود قو ةبه وجود آورند فیوجود ضع .از خود را به وجود آورد یاقو
پس رابطه  .فیاست نه ضع یاز طرف قو شهیهم جادیبوده و ا یعلت از معلول اقو شهیهم

 .)همان( ستین همفعل و فاعل  ةاز نوع رابط یخارج یایو اشعالم  نیب
 یجار زیموضوع و عرض ن نیرا ب یو معلول یعلّ ةرابط توانیم تیعل یتوسعه معنا با

رچه اگ .یگرید رب ءیش کیعام عبارت است از توقف وجود  یعلت در معنا رایز ؛دانست
وضوع موجود عرض به وجود  عرض ندارد و مستقل از آن تحقق دارد، رب یاهیموضوع تک

 وجود نینفسه عرض عوجود فی شودیگفته م از این رو .داردو بدون آن تحقق ن ی استمتک
عالم و  نیرا ب یارابطه نیچن ،یتحقق علم حضور یبرا نیمشائ .موضوع خود است یبرا

جود وکه  یرو صور ذهن نیاز ا .(217، ص2ج ق،1404 نا،ی)ابن س دانندیمعلوم محقق م
 نیا چنام ؛ندیاو یحضور علومدر نفس و م ، حالّاندمندرج فیک ةدارند و در مقول یعرض
 یجخار تدرخ رایز ؛ستیبرقرار ن ی،درخت خارج مثالً ی،عالم و معلوم خارج نیب ایرابطه

ز مستقل ا کی بلکه هر ؛دگرداو واقع  ید و معلوم حضوروتا عارض نفس ش ستیعرض ن
 ینتفم یعلم حضور رو نیاز ا .ندارند یگریبر د یو توقف هیتک چیه و ندموجود یگرید

 .شودیواقع م نفس یتنها معلوم حصولشیء خارجی و  است
 یحااز ان یکیو به  دارند یو معلول یو علّ ینیربط تکو ینفس و اوصاف نفسان نیبنابرا

 نفسنزد  یفسانو اوصاف ن ردتحقق دا زیحضور ن جهیدر نت .ندامرتبط گریکدیمذکور با 
 جهیتدر ن .دوجود ندار یخارج یایعالم و اش نیب یارابطه نیاما چن ؛نداویحاضر و مشهود 

 یگژیو نیشد. بنابراخواهد  یمنتف زیو به تبع آن حضور ن است یمنتف یو معلول یربط علّ
لوم واسطه معیبا معلوم است، مانع از تحقق حضور و انکشاف ب یعالم که داشتن ربط وجود

 عالم است.نزد  یماد

 يبررس
موجب حضور  یو معلول یو علّ ینیاست که اگر ربط تکو نیا رسدیکه به نظر م یاشکال

 ینیتکو ةجز رابط یزیاگر شرط تحقق حضور و شهود معلوم نزد عالم چ گر،ید انیاست، به ب
در  ؛صادق باشد زین آن ینفس و قوا بارةدر دی، باستین عالم و معلوم نیب یو معلول یعلّ ای

معلول  نکهیبا ا یماد یقوا بارةند و دراقایلمجرد  یقوا یحکما تنها به علم حضور یحال
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 زینفس با بدن ن ةبلکه باالتر از آن رابط ؛(224، صهمان) ستندینمعتقد ند، به حضور اعالم
 ةرابط ای یاگر ربط وجود نیبنابرا ؛(87، ص1360 ،است )صدرالدین شیرازی یو معلول یعلّ 

که حضور  یدر حال ؛موجب حضور باشد دیبا زین نجایمالک حضور است، در افعل و فاعل 
 آن به حصول معتقدند. ریو در غ دانندیمجرد منحصر م یقوا دررا 

و  یعلّ) یو ذات ینیتکو ةشرط حضور و رابط میان نجایادر گفته شود که  ممکن است
عنا م، حضور نباشد یو معلول یعلّة بود که تا رابط نیمسئله ا رایز ؛خلط شده است ی(معلول
 ةرابط . تحققمطرح باشدهم حضور  بود، لزوماً یو معلول یعلّ  ةهر جا رابط نکهینه ا ؛ندارد

 .حضور هم تحقق داشته باشد دیبا که حتماً ستین نیبر ا لیدل یمعلول و یعلّ 
 و یاعلف ای یو معلول ی)علّ  ینیتکو ةکه از اسباب حضور، داشتن رابط این استپاسخ 

شهود  ضور وح ةموجود بود، آنجا رابط یو معلول یعلّ  یذات ةهر جا رابط یعنی ؛( استیقابل
مسبب هم  هر جا سبب بود، و استبینشان برقرار سبب و مسبب  ةرابط رایز ؛محقق است زین
است  شهود مسبب آن که حضور و دیتحقق داشت، با ینیتکو ةاگر رابط نیبنابرا .اشدب دیبا

دن جرد بومصرف  نیبنابرا .موجود نخواهد بود زیو اگر سبب نبود، شهود نموجود باشد نیز 
 .شدد باموجو زین ینیتکو ةرابط دیبلکه با ؛ستیعالم و معلوم سبب تحقق شهود و حضور ن

 ایعلت  برای معلول ، ولیباشد برقرار ینیو تکو یذات ةابطر ءیدو ش نیکه ب ستین نیچن
ضور حشرط  زیاست که تجرد ن نیحکما ا نیمشهور بفقط  .فاعل معلوم نباشد برای قابل

 .(32، ص2، ج1392 ت،یمانع حضور است که محل بحث است )عبود یاست و ماد
 یجا یتشأن و تجل ،رخت بسته تیکه عل نیصدرالمتأله ییبر نظر نها بنا گرید یاز سو

 ؛ستین یلولو مع یعلّ  ةبدن، رابط ونفس  ةرابطنیز و  شینفس و قوا ةرابط رد،یگیآن را م
است  ینفس وجود واحد سع .ندیآیم شمارمراتب و درجات مختلف نفس به  نهایا ةبلکه هم

 یادر مرتبه ،الیخ یاعاقله است، در مرتبه یادر مرتبهدارد؛  یکه درجات و مراتب مختلف
 ة بدنخود نفس است که در مرتب نیبنابرا .بدن است ،خود ةمرتب نیترحس است و در نازل

 1.است یکه بدن ماد یدر حال ؛موجود باشد زیعلم به آن ن دیاست و باحاضر 
 ءینفس و ش نیرابطه ب چراکه ی نداردصورت به اصل مسئله ربط نیاشکال نشود که در ا

 رایز نخواهد بود؛محقق  زیحضور ن جهیدر نت و ستین یو ظهور ینأش ةرابط یخارج یماد
است که سبب حضور است و هر  ینیتکو ةرابط ةگفته خواهد شد که بحث درباردر پاسخ 

چون تشأن سبب شهود و حضور  نیبنابرا .تحقق داشته باشد زیمسبب آن ن دیبا ،جا سبب بود
                                                 

حدة س بل هي مت ية للنفس إذ هي من جنود النفال وبالذات غير متعص نتقال أو في حركة اإل يستعملها النفس فالطبيعة التي. 1
 .(87، ص1363 ،)صدرالدین شیرازی قة بها في مرتبتهاالنفس نازلة إليها متحق  بمعنى أن  ،الذات معها
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 یبحث رو ستین ازین گرید یاز سو .مسبب که حضور است تحقق داشته باشد دیاست، با
ون نفس است ئشاز  یکه شأن یبدن ماد ةاندازه که دربار نیبلکه هم ؛برده شود یخارج ةماد

و  علتشأن  ایمعلول  یمطلب است که ماد نیا انیب ،هدف رایز ؛کندیم تیکفا ،مطرح شود
به  یکه کس یدر حال ؛محقق باشد زیحضور ن دیبر سخن فالسفه با شأن است و بنایذ

 .ستینمعتقد بودن آن  یحضور
شأن و  ةرابط زیممکن و واجب بالذات ن نینظر، رابطه ب نیبر ا سوم بنا یسو از

از خود  یاستقالل چیه وند اون واجب بالذاتئممکنات از مراتب و ش .شأن استیذ
نفسه لنفسه ندارند، وجود تنها وجود فینه و ندانداشته، به تمام ذات خود ربط به واجب

 ینحو استقالل چیاست که ه رهیغیبلکه وجودشان ف ؛ستندین زی( نی)رابط رهینفسه لغفی
، صدرالدین شیرازیجز در پناه وجود مستقل ظهور ندارد ) و ستینآن متصور  یبرا

 رایز 1؛از باب مجاز است نهایاطالق لفظ وجود بر ا اصالً ؛ بلکه(330، ص1م، ج1981
شأن یو ذ أنش ةاگر رابط نیبنابرا .نداواجب ةو نشان تیآ ؛«بود»نه  ،ند«نمود» نهایا

 دیبا زیعالم ماده ن جهیدر نت ؛اشدموجب حضور ب دیبا زین نجایا ،موجب حضور است
 باشد. واجب یمشهود حضور

شأن یشأن و ذ ةرابط یخارج یماد یاینفس با اش ةاشکال شود که رابط ممکن است
 مشهود ةکنندالوجود ثابتواجب یبودن عالم ماده برا یرو مشهود حضور نیاز ا و ستین

 لیدل ،یواجب تعال یحضور برا اثبات نیبنابرا .ستینفس ن یبودن عالم ماده برا یحضور
 ند.اامر مستقل وداینها و  ستیننزد نفس  یمادی ایاثبات حضور اش یبرا

بر  یما مبتنسخن حک مییکه بگو میهست نیا یکه ما در پ داشتنکته توجه  نیابه  دیبا اما
ا هر ج وسبب حضور است  ،و خواه تشأن یو معلول یخواه علّ ی،نیتکو ةاست که رابط نیا

ه شد رفتهیمواضع پذ یدر برخاما این مطلب  ؛موجود باشد نیز بایدمسبب  ،موجود بود سبب
ل معلو ،علت عام است و هر جا بود . در حالی کهغفلت شده است از آن عمواض یو در برخ

 یجب تعالکه شأن وا یمکانا قیحقا بارةدراین مطلب اگر  . پستحقق داشته باشد دیبا زین
 یکس .شود فتهیرپذ زیکه از مراتب نفس است ن یدر مورد بدن ماد دیشد، با رفتهیهستند پذ

 درباره شود و هرفتیپذ یامکان قیتشأن حقا ددر مور تال نشده است یقا لیتفصدر اینجا به  زین
 دیبا ،دبوموجود هر جا  ،چون سبب عام است نیبنابرا نشود. رفتهینفس پذ یشأن بدن برا

 موجود باشد. زیمسبب ن
                                                 

 .(99، ص1م، ج1981 ،)صدرالدین شیرازی د اللفظمجر   ي( في)وجود رابط و وجود محمول نهمايتفاق باإل ان . 1
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 اشراق خيش دگاهید
 ةطریالزم است عبارت است از احاطه و س ایحضور اش یاشراق آنچه برا خیش ظرن از
 ؛است جادیموارد همراه ا یسلطه در بعض نیکه ا 1(،یاشراق ةمدَرک )اضاف برمدرِک  یوجود

به  یستیبه قدرت او از عدم و ن یهست ةکه هم یواجب تعال ةمانند سلط ؛ستایموجد اش یعنی
و  رندمراتب مادون خود نقش دا جادیمثل عقول مجرد که در ا نیهمچن .اندشتهپا گذا یهست

مثال  ایعقل  نیکه از آخر یتا برسد به موجودات ماد دهندیم لیعقول را تشک یطول ةسلسل
است، سلطه  ی مطرحماد یایبه اش یعلم حضور ةکه مسئل نجایدر ا نیبنابرا .شوندیم یناش

علم  دیبا جهیدر نت .برقرار است یو فاعل در سلسله مراتب طول لفع ةرابط ای جادیهمراه با ا
 2شود. فتهریپذ یامکان قیبه حقا یو شهود یحضور

بر  موجود اعال ةبلکه صرف قهر و غلب ؛ستین جادیسلطه همراه انیز موارد  یدر بعض
 ینقش شجادیدر ا نکهیبدون ا ،دهدیخود قرار م ةموجود مادون است که او را تحت احاط

نفس  ةمثل احاطه و سلط (؛باشد ی بینشان برقرارو معلول یعلّ  ةرابط نکهیبدون ا) شته باشددا
نفس  رایز ؛اما بر آن سلطه دارد ؛نکرده است جادیبدن را ا ،خ اشراق نفسیش ظراز ن 3.بر بدن
 گرید ءیبر ش یئیش ةطریاشراق، غلبه و س خینزد ش نیبنابرا .است یو بدن ماداست مجرد 

نقش  شانجادیدر ا نکهیاعم از ا ؛ستایبه اش یمصحح شهود و علم حضور ی(راقاش ةضاف)ا
 4.شدنداشته با ایداشته باشد 

                                                 
در موطن معلوم  یو توجه شهود یپرتو افکن یخود نوع یاکادر ینفسان تیآن است که نفس با فعال یاشراق ةاضاف. 1

 ؛ستین یحصول صورت ذهن یبه معنا یعلم حصول ی،اشراق ةرو علم حاصل از اضاف نیاز ا .ابدییو آن را م رددا یخارج
، 1391پناه، زدان)یاست  گرید یایاو بر اش یخارج و پرتوافکن یایمدرک با دن یو وجود یارتباط حضور یبلکه به معنا

 .(279، ص2ج

، 1375 ،ی)سهرورد فواجب الوجود ذاته مجر دة عن الماد ة وهو الوجود البحت واألشياء حاضرة له على اضافة مبدئي ة تسل طي. 2
 .(72، ص1ج

خود علم  یکه نفس به بدن و قوا کندیم نییگونه تب نیرا ا یخارج ءینفس با ش یارتباط اشراق ةاشراق نحو خیش. 3
از  یکی .کندیبرقرار م یبا آنها ارتباط وجود آیدمیخود به موطن آنها  یدارد و هنگام ادراک بدن و قوا یاشراق یحضور

در  یمستنر ءیدارد و هرگاه ش یاشراق یعلم حضورو چشم، باصره  ةقو بهرو نفس  نیاز ا .باصره است ةقوا قو نیا
 ةندیو سپس خود به عنوان ب ندینشیآن م یدر جا د،آیمیبه موطن چشم  شده، کینفس تحر ،ردیگیقرار م چشممقابل 

تا مبصر  ،و بر آن اشراق دارد دیآیم شیباصره پ ةگونه که نفس تا موطن قو همان گرید انیبه ب .ندیبیرا م ءیآن ش ی،اصل
 کندیم برقرار یو با آن ارتباط وجود آوردیآن را به چنگ م یخارج ءیبر ش یبا پرتوافکن رود ومی شیپ زین یخارج

 .(279ص، 2ج، 1391پناه، نزدای)

صورة، فتبي ن  لىإولو كان لنا على غير بدننا سلطنة كما على بدننا ألدركناه كادراك البدن على ما سبق من غير حاجة . 4
 ،ی)سهرورد اعداد الوجود وذلك هو نفس الحضور له والتسل ط من غير صورة ومثال ء محيط وادركن ه بكل  شىأمن هذا 

 .(73، ص1375
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 يبررس
 یراآن، دا یاز نوع تسلط یاشراق ةو اضاف یربط وجود تیآنچه گذشت ماه اساس بر

 نکهیما اا ؛شد یمطرح بود و بررس نیصدرالمتأله انیاست که در ب یو معلول یعلّ ةرابط
 دیبا ،و چگونه موجب شهود و حضور است ستیچ یتسلط ریغ یاشراق ةاضاف تیماه
 ریغراق )اضافه و اش یعنی ،ستایاگر گفته شود مراد از آن همان علم به اش .شود نییتب

 قیاز طر رایز ؛صورت مصادره به مطلوب خواهد بود نی( همان علم است، در ایتسلط
شراق، اضافه و اگر مراد از ا اما .علم شود ةاسطعلم، و نکهینه ا ؛شودیاشراق علم حاصل م

احاطه  اشراف و یگرید رب یزیچ یعنی دارد،که در ذهن همگان وجود  باشد ییهمان معنا
ود خ تیو مسئول یکار ةطیدر ح یشخص نکهیمثل ا)مسلط است آن  زیدارد و بر همه چ

 یفظل رییغتفقط  الًاو در این صورت ،(را تحت کنترل و احاطه و تسلط خود دارد زیهمه چ
 قتیحق اام هاشراف و احاطه استفاده شدلفظ تسلط و قهر از لفظ  یبه جا صورت گرفته و

 دیاتسلط ب طه وثالثاً احا ؛در فلسفه راه ندارد یمجاز یثانیاً معنا ردیده است؛آن روشن نگ
 .باشد یو فلسف یوجود
نفس  نیب یارتباط وجود در گرو یماد یاینفس با اش ةرابط ةبتوان گفت حل مسئل دیشا

علت  نیکه ب یوجود ةاما نه آن رابط ؛باشد 1«یوحدتها کل القو یالنفس ف» ةو خارج و قاعد
 شودمینفس با قوا، خود نفس است که در موطن آنها حاضر  ةدر رابط .و معلول محقق است

، دنیچند دنه  د،یابیتحقق م دنید کی .ردیگیرا به عهده م ...لمس و ، شنیدن،دنیو عمل د
در محل مورد ادراک حاضر نفس  ... .و کندیلمس م د،شنویم ند،یبینفس است که م و

طور که خود قوا  همان ؛ابدییو خود مدرک را م دسازیو شهود و ادراک را محقق م شودمی
فرو بردن دست در آب  یا گریکدیهنگام زدن دو دست بر  .شودیو بر آنها عالم م یابدمیرا 

 یااز آن  یو درد ناش ینیو سنگ دستانو برخورد است در موطن المسه حاضر فس ، نسرد
 .ابدییتمام وجود م ارا بآب  یسرد

و خود آن را  استحاضر  بینایی ةنفس در موطن قو زین یخارج ءیش دیدنهنگام  در
 ةقاعداساس خود نفس است که بر  گذارد،یدر بدن اثر م یزیچ یوقت نیبنابرا .ابدییم
و به علم  کندمی افتیدر یرا از مبصر خارج یریثأت نآ، «یوحدتها کل القو ینفس فال»

خود  یاست که معلوم را برا نینفس  ا یذات تیخاص ،گرید انیبه ب .ابدییم یحضور
                                                 

سائر القوى معلولة لها منشعبة منها في األعضاء هذا على ما اشتهر عند أئمة  ا نفسا واحدة وأن بدن من  لكل  وستعلم أن . 1
 .(51، ص8م، ج1981 ،شیرازی نالدی)صدر القوى النفس كل   عليه اعتقادنا فهو أن  ا الذي استقر الحكمة من المتأخرين. وأم  
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 رو نیاز ا .ستیاگرچه وجودبخش ن ،است یوجود انکشاف ةوجودش نحو ؛کندیممنکشف 
 .ابدییو آنها را م استبرقرار  یودارتباط وج یماد یایخود نفس و اش نیب

بر  یتسلط ریغ یاشراق یاحاطه در علم اضاف تیفیاشراق اگرچه ک خیه شدیدگا در نیبنابرا
ل دتها کوح یالنفس ف» ةکردن قاعد مهیمجهول است، با ضم (تیاصالت ماه)او  ایاساس مبن

ربط  قیاز طر را یبه موجودات ماد یعلم حضور توانیاصالت وجود م یبر مبنا« یالقو
 وه قوا کطور  همان ؛دانست نفس یرا معلوم حضور ایکرد و خود اش نییآنها تب نیب یوجود

 مشهودند. یبه علم حضور نفس یبدن برا

 يبندجمع
د امتدا هچگرا اتیماد رایز ؛ستین یو پراگندگ بتیمستلزم غ یماد یایامتداد در اش یژگیو
تحقق  باشد ساوق با وحدت است و تا وحدت نداشتهند، از آنجا که وجود ماو پراکنده دارند

حدت ون ود و چنچون وجود دارند، وحدت دار زین یماد یایاش نینخواهد داشت، بنابرا زین
 تا ندستیه ناز آن جهت پراکند که رنددا یگرید ثیح یماد یایاش جهیدر نت اند.جمع ،دندار

ت ا مجرداب سهیاما در مقا ،م ممتدندبا ه سهیدر مقا یماد یایاش نیبنابرا .باشد بتیموجب غ
نزد  ور آنهاحض یبرا یمانع رو نیاز ا .آنها حضور دارند یجا برا کیو همه  ندارندامتداد 

د امتدا به گریکدیبا  سهیدر مقا هاآن یو اجزا اتیخود ماد گرید یاز سو .ستیمجردات ن
 نیبنابرا .وجودندفقط م بلکه ؛ستندیممتد ن ایسهیمقاچنین بدون لحاظ  یول شوند؛متصف می

 شود. بتیتا موجب غ ستین نیدر ب یامتداد اصالً
 یلمع رایز ؛ستین اتیآن مانع تعلق علم به ماد رییتجرد علم و ثبات و عدم تغ یژگیو
 لمجود عتجرد نفس است، همان و لیو از جمله دال دیآیم انیتجرد آن سخن به م زکه ا

 ءیشبا آن اتحاد دارد و ناعت اوست؛ نه  ایاست که درون نفس است و در آن حلول 
مشهود  یرونیکه معلوم بالعرض است. درخت ب یرونیمثل درخت ب یخارج یماد

 یرتکه از آن صو ابدییاستعداد م ،است و بعد از حضور و شهود، نفس لمعا یحضور
 و رییو تغ شودیتجرد عالم اثبات م ،صورت، مجرد است و با تجرد آن نیبسازد و هم

که تجرد عالم  ستیاوست، مستلزم آن ن یکه معلوم حضور یخارج یماد ءیش تحول
 نقض شود.

توسعه داد و  یدر ربط وجود توانیم رایز ؛ستیمانع ن زیعالم با معلوم ن یوجود ةرابط
 ای یمعلول یربط علّ نکهیبدون ا ،دانست یبر موجود دان یو تسلط موجود عال طرهیشامل س

 یتسلط ریغ یاشراق ةاشراق، اضاف خیباشد و به اصطالح ش نیشأن در بیرابطه شأن و ذ
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نفس با  ةهنگام رابط پس «.یوحدتها کل القو یالنفس ف» ةم قاعداضمانبه  البته .باشدبرقرار 
و آنها را  داردارتباط  یخارج یایو خود با اش استنفس در موطن قوا و بدن حاضر  ،خارج

 تنها به آنها آگاه شود. هنکینه ا ؛ابدیینزد خود م یبه علم حضور
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