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  چکیده

ادراک انسانی مورد کاوش دقیق قـرار گرفـت و در بعضـی     ،در غرب های اخیر در دهه

ــه ــایی   زمین ــد. طباطب ــت انســانی تشــکیک کردن ــای معرف ــتی در  ه موضــعی رئالیس

ان، به بررسی علم از گذشتگ شناسی اتخاذ کرد و برای دفاع از موضع خود بیشتر معرفت

زیـادی داد و   اهمیـت بـه علـم حضـوری     ،گرایی و برای گریز از شک و ادراک پرداخت

علم حضوری را علم نفس به خود، قوا، فعـل و   معرفت انسانی را بر آن بنا کرد. مبنای

عکس و علم دو معلـول علـت واحـد بـه     رانفعاالت آن، علم حضوری علت به معلول و ب

  .داند یکدیگر می

این نوشتار به بررسی علم حضوری معلول به علـت و علـم دو معلـول علـت واحـد بـه       

بـا توجـه بـه    پـردازد.   مـی از دیدگاه طباطبایی و کاربرد آن در آرای عرفانی او یکدیگر 

تواند بـا کاسـتن از    در مورد تجرد نفس انسات و علم حضوری، انسان می وی ی هنظری

رد را با علم حضوری بیابد. قبل از این که انسان به اشتغال نفس به بدن، موجودات مج

  به خداوند علمی حضوری خواهد داشت. ،موجودات دیگر علم داشته باشد

  

علـم  علم حصولی، علم، طباطبایی، علت،  محمد حسین عرفانی ی هتجرب   :ها کلید واژه
  .معلولحضوری، 

                                                        

دکتری با عنوان معرفت شهودی: علم حضوری و سـاختگرایی   ی هاین مقاله برگرفته از رسال .1
 است.

دانشگاه آزاد اسالمی واحـد علـوم و    ،دکتری رشته تصوف و عرفان اسالمی ی انش آموختهد .2
 :هرانتتحقیقات 

hmahdavinoor@yahoo.com 

 .تهران زاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتآاستادیار دانشگاه  .3
 .وهشی حکمت و فلسفه ایرانپژ ی استادیار مؤسسه .4
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  مقدمه

مسلمان رواج داشته است  تقسیم علم به حضوری و حصولی از قدیم میان فیلسوفان

آنان در  های انگاره ،رو اما توجه فیلسوفان به علم حضوری به یک اندازه نبوده است. از این

  باب علم حضوری متفاوت است. 

 هـای غـرب در مـورد ادراک،     برخـورد بـا اندیشـه   طباطبایی به علـت   محمد حسین

گرایـی   داد و برای رفع شکبیشتر از فیلسوفان گذشته علم و ادراک را مورد کاوش قرار 

 ایـن پایـه را    وبنایی برای معرفـت بشـری بـود. ا     معرفتی در غرب به دنبال پایه و سنگ

 و بیشـتر از فیلسـوفان گذشـته بـه علـم حضـوری بهـا داد و         دانسـت  علم حضوری مـی 

 امـروز نیـز مقـاالت    ها و انواعی برای آن ذکر کرد که در آثـار گذشـتگان نیسـت.     ویژگی

 تبیـین   . بسـیاری از ایـن مقـاالت بـه    زیادی در این باره نوشـته شـده اسـت    یهاباو کت

فعـالی،  ؛ 1383رنجبرحقیقـی،  ؛ 1385زاده،  حسـین ( علم حضوری و حصـولی پرداختـه  

 و بعضـی نیـز بـه تبیـین نظـر       )1387فنایی اشـکوری،  ؛ 1368فنایی اشکوری، ؛ 1383

 و بعضـی   )1384خسـروپناه،  ( اند علم حضوری و حصولی پرداخته ی هدر مورد رابط وی

ــرده  ــی ک ــی آن را بررس ــز ارزش معرفت ــد نی ــه،  ؛1382خســروپناه، ( ان ــعادتی خمس  س

 پـردازد.  مـی  نظریه این نقد به مورد دو تنها و )1387لنسل،  ؛1382زاده،  شریف ؛1390

  ی هدربـار  ارزشـمندی  بسـیار  کتـاب  نیـز  یـزدی  حائری )1387یثربی،  ؛1387کالین، (

  ی هنظریــ کــه اهمیتـی  بــه توجـه  بــا )Ha’iri Yazdi, 1992( د.دارنـ  حضــوری علـم 

ــم حضــوری و حصــ ــ لی دارد،وعل ــم حضــوری و حصــولی عالمــه   ی هجــا دارد نظری  عل

 بررسـی  او عرفانی آرای در را آن کارکرد و کرده متمایز دیگر های نظریه از را طباطبایی

  .شود

  

  علم حضوری و علم حصولی -1

دهد که این واژه  یو غیره نشان م یفلسف یها در گفتمان »علم« ی هکاربرد واژ یبررس

را که با مقصود ما در  هااز این تعریف ییافته است. در اینجا برخ یمتعدد و مختلف یمعان

  :کنیم یم یاین بحث مرتبط هستند، معرف

علم، مطلق ادراک و دانستن اسـت؛ چـه ادراک تصـور، چـه ادراک      ییک معنا) الف

علم معنا و  ،و ادبیات قدیم ی. در فرهنگ سنّتییقین ، چه غیریقین، چه ادراک ییتصدیق
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،... همه به یو علم عمل ی، علم نظریو علم حضور یداشت. علم حصول گسترده یکاربرد

  .شد یطور یکسان علم نامیده م

یقین که یک د.بردن کار می به» یقین«، علم را به معنای مسلمانو اصولیان  نهایب) فق

، عبارت است از اذعان به مضمون یک گـزاره تـوأم بـا اعتقـاد     است یتشناخ حالت روان

  در مقابل شک، وهم و ظن است.  جازم. یقین به این معنا

 یبخش وحدت عامل که شود یم اطالق مفاهیم و ها گزاره از یا مجموعه به یگاه ج) علم

عامـل  آورده اسـت. ایـن    در یواحـد  ی آنها را با هم مرتبط کرده و به صـورت مجموعـه  

عوامل یاد شده موجـب اتحـاد و   . وحدت بخش ممکن است موضوع، روش و غایت باشد

 مختلـف  یهـا  رشـته  پیـدایش  به منجر دنبال آن به و مفاهیم و ها گزاره مجموعه ییگانگ

  .شود یم علوم

بـه   یعنی باور صادق موجـه  »معرفت«معموالً علم را مترادف با  یشناس د) در معرفت

  .برند یکار م

زبـان   در science برنـد؛ کلمـه   یبـه کـار مـ   » یعلم تجرب«علم را معادل با  یه) گاه

بـود کـه    یا کننده خیره یها معادل این معناست. این کاربرد متأثر از پیشرفت یانگلیس

گردید که این خود نیز وامدار تغییر و تحوالت  یتجرب یها بعد از رنسانس نصیب دانش

  .)1379علیزاده، ( است یعلوم تجرب یپدید آمده در روشها

هـای   امـا در بحـث   ،بـرد  طباطبایی هر چند گاهی علم را به معنای یقین به کار مـی 

را مفهوم و وجود علـم   ،رو . از اینگیرد در نظر میبه معنای مطلق آگاهی  را علم ،فلسفی

مفهـوم آن، نـه تنهـا نیـازی بـه       )149، ص تا الف طباطبایی، بی( دانند میامری بدیهی 

تر از آن نیست که معرف  رد، اساساً تعریف آن امکان ندارد، زیرا مفهومی، واضحتعریف ندا

وجود آن نیز بدیهی است، زیرا انسان با اندک التفات،  .)1/152مصباح یزدی، ( آن باشد

برد. طباطبایی علم را حصول امری مجرد از مـاده بـرای امـر مجـرد      می به وجود آن پی

، 244، 240، 236، ص تا ب طباطبایی، بی( داند ر میدیگر یا حضور شیئ برای شیئ دیگ

چـون   ،)125، 1387همو،  ،12/312 ،5/427 ،249 /2 ،1/47 ،1376طباطبایی، ؛ 259

  حضور از خواص موجودات مجرد است، بنابراین تنها مجردات به یکدیگر علم دارند. 

را بـه  به معنای مطلق ادراک علم  ،عقلی یدر حصرچون پیشینیان خود طباطبایی 

 کنند. علم حصولی، حضور ماهیت معلوم پیش عالم اسـت.  حصولی و حضوری تقسیم می



 1391م، شماره یکم، بهار و تابستان پنجمجله ادیان و عرفان، سال چهل و    104

علم حضوری یعنی علمی که معلوم آن با واقعیت خـارجی   )37-36، 1351طباطبایی، (

پیش عالم حاضر است یعنی عالم با واقعیت خود واقعیت معلـوم   ــنه به صورت  ــ خود

این ایراد وارد است که  ،بر این تعریف از علم حصولی )237 ،تا ب ، بیهمو( را یافته است.

گیرد. علم ما به خداوند، از نوع حصـولی نیـز    نمی بعضی از علوم حصولی انسان را در بر

بعضی  ،بنابراین )2/194، 1383مصباح یزدی، ( هست، در حالی که خداوند ماهیت ندارد

حصـولی یعنـی علمـی کـه      کنند به این کـه: علـم   علم حصولی و حضوری را تعریف می

واقعیت معلوم پیش عالم حاضر نیست، فقط مفهوم و تصویری از معلوم پیش عالم حاضر 

در علم حضوری، علم و معلوم یکی است، یعنی وجـود علـم عـین وجـود       است در حالی

حضور خود معلوم نزد عالم است. از  ی همعلوم است و انکشاف معلوم پیش عالم به واسط

همان طور که تعـاریف   .)103، 1379مطهری، ( نامند علم حضوری می این جهت آن را

گیرد و وجـود   دهد، در علم حضوری، علم بدون واسطه به ذات معلوم تعلق می نشان می

مصباح یزدی، ( گردد واقعی و عینی معلوم برای عالم و شخص درک کننده، منکشف می

1383 ،1/153-154(.  

  

  های علم حضوری ژگی   وی -2

های زیر را برای علـم   ژگی توان وی وجه به تعریفی که از علم حضوری ارائه شد میبا ت

  حضوری برشمرد:

از سنخ و جنس مفاهیم نیست، پس ویژگـی مفـاهیم را نـدارد. در     علم حضوری -1

ست، پس ماهیت و مفهوم عالم حاضر ا چون خود معلوم، بدون واسطه برایعلم حضوری 

ت راه ندارد، پس هیچ یک از احکام و آثار ماهیت را نباید ندارند. چون ماهی در آن نقشی

و ثابـت کـرد   توان برای علـم حضـوری    اعتبارات ماهیت را نمی ،این اساس وارد کرد. بر

 گنجـد  ندارند. پس علـم حضـوری تحـت مقولـه نمـی     مقوالت ماهوی در این علم جای 

ی، زیـرا  ئـ جزه است و ننه کلی  یعنی علم حضوری )49درس /2، 1383مصباح یزدی، (

  شوند.  تقسیم می و کلیتنها مفاهیم به جزیی 

 و ذهن ذهنی، وجود در زیرا ندارد، ذهنی وجود ی لهأمس با ارتباطی حضوری علم -2

فعـالی،  ( قضیه و موضوع و محمـول راه نـدارد   شوند در علم حضوری، مطرح می مفاهیم

1387 ،76(.  
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و تصدیق، صورت ذهنی نقش  صورقواعد منطق در علم حضوری جایی ندارد. در ت -3

کند و در علم حضوری صورت دخالت ندارد، پس تقسیم علم حضوری  را ایفا میاساسی 

به تصور و تصدیق معنا ندارد. چـون منطـق بـا تصـورات و تصـدیقات سـر و کـار دارد،        

عبـارت دیگـر علـم حضـوری     نیست بـه  جاری  قوانین منطق در علم حضوری ،بنابراین

  است. فرامنطقی 

 در علم حضوری خطا قابل طرح نیست. در علم حضوری معلوم نزد عـالم حاضـر   -4

کـه در هنگـام تطبیـق معلـوم بالـذات و معلـوم        خالف علم حصـولی بر ،نسا دیناست، ب

شود، در اینجا تطبیق معنا ندارد، پس خطا معنا نـدارد. در علـم    بالعرض خطا ایجاد می

را از یند مقایسـه، انسـان تصـویری    آر فردحضوری، وجود معلوم برای عالم حاضر است. 

کند. اگر بتوان مفهوم را با  دارد، و آن را با علم حاضرش مقایسه می خود بر می ی حافظه

بـرای   کـه در علـم حضـوری   که در حافظه است و وجودی  وجود مقایسه کرد (مفهومی

لـم  تمـایز قایـل شـد، ولـی ع     ن ادراکات حضـوری ایمتوان  انسان حاضر است) آنگاه می

از جنس مفهوم و ماهیت نیست. انسان باید حدود وجود را درك کرده و از آن حضوری 

در ذهن خود تصویری بسازد که از جنس مفهوم و ماهیت است، آنگاه مفهوم گذشـته و  

بدون مدد از علم حصولی یا همـان   در علم حضوریکند. یعنی  حال را با هم مقایسه می

د را از علوم حضوری دیگر تشخیص داد. زیـرا وقتـی   شو توان آنچه درك می مفاهیم نمی

ای صورت گیـرد. تـا مقایسـه     خواهیم دو معلوم را از هم تشخیص دهیم، باید مقایسه می

گویند، مـا بـه قـوا، انفعـاالت و      نظر کسانی که می رو، ازیننباشد، تمییز هم معنا ندارد. 

ون وساطت صورت تشخیص توانیم آن را بد حاالت نفسانی خود علم حضوری داریم و می

تواند صـحیح باشـد. تنهـا چیـزی کـه علـم        نمی )1/173، 1383مصباح یزدی، ( دهیم،

گوید، وجود یک حس، قوه یا حالت درونی در انسان است نه چیز دیگـر، از   حضوری می

  دهد.  نمی رو خطا در آن روی این

قـال بـه   است و قابل انتناپذیر است. علم حضوری شخصی   توصیفعلم حضوری  -5

حضوری شرح ماجرا گفت. البتـه   های توان از یافته هرگز نمی بر این پایه،دیگران نیست. 

توان از علم حضوری صور ذهنی و مفاهیم عقلی برگرفـت و آن را بـه علـم حصـولی      می

 بـردار نیسـت   پذیر و انتقال است که وصفکرد، ولی سخن در نفسِ علم حضوری تبدیل 

   .)80 ،1383فعالی، (
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  تحاد علم، عالم و معلوما -3

  اســت کـه مالصــدرا و  عاقــل و معقـول  و عقـل  اتحــاد متعالیـه،  حکمــت قواعـد  از یکـی 

  ؛87-78، 1354شــیرازی، ( انــد مختلــف بــه اثبــات آن پرداختــه دلیلهــایبــا  دیگــران

 ، مشـعر هفـتم از مـنهج    1363همـو،   ؛122-42، 1361همو،  ؛244-242، 1360همو، 

 بـه اتحـاد تمـامی مراتـب      ،به اتحاد عقل و عاقل و معقول وراب بر فزونطباطبایی ا .)اول

  ةالحکمـ  ةنهایـ و  ةالحکمـ  ةبدایـ اسـت و در دو کتـاب فلسـفی خـود     معتقد علم با معلوم 

 و بـه اتحـاد عـالم و معلـوم      عـالم و معلـوم از آن یـادکرده اسـت     با عنوان اتحاد علـم و 

ــاور داردهــم در علــم حضــوری و هــم در علــم حصــولی   ــیط( .ب ــف باطبــایی، ب  ، تــا ال

ــوری    )147-148 ــم حض ــایی در عل ــریح دار   طباطب ــوم تص ــالم و معل ــاد ع ــه اتح   دب

ــان( ــل اول  ، هم ــازدهم، فص ــش ی ــوم     . )بخ ــالم و معل ــم، ع ــاد عل ــز اتح ــدرا نی  مالص

را به مطلق علم و ادراک، اعم از حضوری و حصولی و اعـم از تعقـل، تخیـل و احسـاس     

، 1383مصـباح یـزدی،   ( شـده اسـت  معتقـد  اتحـاد  مـوارد بـه    ی هتوسعه داده و در هم

2/231(.  

در علم حصولی سه رکن عالم، معلوم بالذات و معلوم بـالعرض دخالـت دارنـد. چنـد     

آید این است: اتحاد با معلوم بالـذات اسـت یـا بـا معلـوم بـالعرض؟        پرسش که پیش می

  اتحاد در هر صورت چگونه است؟ ی نحوه

مختلف است. در علم حصولی، علم، عالم و معلوم  چیزاتحاد عبارت از یکی شدن دو 

  مختلف دارد: های گونهداریم. اتحاد دو موجود نیز 

  . اتحاد ماهیت آنها1

  . اتحاد وجودهای آنها2

، 1383مصـباح یـزدی،   ؛ 1380علیزاده، ( . اتحاد ماهیت یک موجود با وجود دیگر3

2/231-232(.  

مستلزم تناقض است. اتحاد دو ماهیت  اتحاد دو ماهیت تام مستلزم انقالب ماهیت و

علیزاده، ( تبدیل شدن یک ماهیت به ماهیت دیگر است. مانند اینکه انسان درخت شود.

عکس نیز محال اسـت. اگـر   راتحاد وجود درك کننده با ماهیت درك شونده و ب )1380

ن وجود یـک موجـود بـا    ایمباشد، اتحاد  درستن وجود و ماهیت به یک معنا ایماتحاد 

توان برای اتحـاد   ماهیت خود آن است نه با ماهیت موجود دیگر. پس تنها فرضی که می
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عالم و معلوم و علم در نظر گرفت، اتحاد وجود آنها است. اما برای اتحـاد در وجـود نیـز    

  توان تصور کرد: چند حالت می

اتحاد عرض با جوهر. در نوع این اتحاد میان فالسفه اختالف نظر است. حکمـای   -1

وجود جوهر دانسـته و ترکیـب آن دو را    ی مشاء وجود عرض را وجودی بیرون از حیطه

ود عـرض را از مراتـب وجـود جـوهر     دانند، اما اصحاب حکمت متعالیه وجـ  انضمامی می

ای دیگر از  ای از آن جوهر و مرتبه مرتبهدانند. پس یک وجود و یک واقعیت است که  می

  شود. آن عرض خوانده می

  دهند. ادامه خود وجود به و شده جدا خود محل از توانند نمی که ماده با ورتص اتحاد -2

  .صورت واحد ی اتحاد چند ماده در سایه -3

بخشد. البتـه در   اتحاد هیوال که فاقد فعلیت است با صورتی که به آن فعلیت می -4

  کنند، جایی برای این اتحاد نیست. نظر کسانی که هیولی را انکار می

شوند، از این نظر  واحد صادر می ی دهنده میان دو معلولی که از علت فیض اتحاد -5

  میان آنها ممکن نیست. گسستگیکه هر کدام از آنها با علت متحد است و 

  اتحاد علت هستی بخش با معلول که معلول عین ربط و وابستگی به علت است. -6

  .)233-2/232، 1383مصباح یزدی، ( اتحاد معلول با علت -7

ان وی معتقدنـد  پیروحال، اتحاد عالم و معلوم از نوع کدام یک است. شیخ الرئیس و 

که ارتباط علم با عالم از قبیل ارتباط عرض با جوهر اسـت و چـون وی اتحـاد عـرض و     

پس ارتباط علم با عالم از نوع ارتباط انضمامی اسـت، یعنـی    ،داند جوهر را انضمامی می

 ی علم و عالم را ماننـد رابطـه   ی مالصدرا رابطه اما ،)3 ؛2( شود علم به عالم ضمیمه می

های معقولـه را بـرای نفـس از نـوع وجـود رابـط        صورتو وجود  داند. ماده و صورت می

» های معقول بالفعل عین وجود آنها بـرای عاقـل اسـت.   صورتهستی « گوید: داند و می می

  .)3/313، 1981شیرازی، (

ل است و عاقل جز، وجـود نفـس نیسـت، پـس     در واقع وجود عاقل عین وجود معقو

به این معنی که وجـود صـورت    وجود نفس و عین وجود نفس است. ی معقول در مرتبه

ری جز همین وجود بـرای  همان وجود جوهر عاقل یعنی نفس است و وجود دیگ معقول

یعنی وجود معلوم برای عالم شـبیه بـه    )186، 1375زاده،  حسن( نیست. صورت معقول

شبیه بـه صـورت روی دیـوار و     یوار نیست، به طوری که صورت ذهنیش در دوجود نق
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است که صـورت  نور چراغ  ی دیوار باشد، بلکه باید گفت: نفس به منزله ی نفس به منزله

در نظر مالصدرا حصول علـم بـرای    )330، 1375شعرانی، ( کند. آن را روشن می علمی

 از رهگـذر اسـت. یعنـی ذات نفـس     های جسمانی برای ماده نفس مانند پیدایش صورت

 هـای علمـی اسـت    یابد و فعلیتش در پرتو فعلیت صورت های علمی استکمال می صورت

طباطبایی اتحاد معلوم با عالم را از نـوع اتحـاد ناعـت بـا      .)32-2/31 ،1369مطهری، (

وجود معلوم با وجود عـالم کـه نفـس     پس .)319 ،تا ب طباطبایی، بی ( داند منعوت می

شود. نفس به هر چیـز کـه عـالم     شود. نفس با هر عالم شدنی چیزی می تحد میاست م

 همچـون مـرد  شود. عالم شدن نفـس   شود، یعنی وجودِ آن چیز می آن چیز می ،شود می

صیرورت اسـت ولـی دومـی صـیرورت     شدن یک کودك است نه سیر شدن انسان. اولی 

  .)18-2/17، 1369مطهری، ( نیست

ت که عالم با تباط عالم و معلوم مشخص شد، این پرسش هسار ی بعد از آن که نحوه

شـود یـا بـا     شود؟ در علوم حصولی آیا با معلوم بالذات متحـد مـی   کدام معلوم متحد می

  معلوم بالعرض؟

   گوید: می رساله اتحاد عاقل و معقولخست رفیعی قزوینی در فصل ن

 ز عـالم  مراد از اتحاد عاقل به معقول بالعرض نیسـت کـه اشـیای خـارج ا    

 گویـد   نفس و بیرون از صقع قوه عاقله اسـت، زیـرا کـه هـیچ عاقـل نمـی      

که جوهر عاقل با انسان و فلک و ملک و حیوان که خارج از نفـس وجـود   

 دارند، یکی هستند و این در نهایت ظهور است، بلکه مـراد، اتحـاد عاقـل    

ی به چیزی است که در صقع وجود نفس وجود دارد و اعتبار وجود و هست

رفیعـی  ( هسـتی نیسـت و آن معقـول بالـذات اسـت     او در خارج از عالم 

  .)1375قزوینی، 

مقصود این اسـت کـه    ،گوئیم اتحاد عالم و معلوم وقتی می ،در مورد علم ذات به غیر

که نفس با وجود عینی نه این شود، کند با علم خودش متحد می نفس وقتی علم پیدا می

قع معلوم اصلی و ذاتـی مـن علـم مـن اسـت و آن      و در وا شود، شیء خارجی متحد می

کنـد، چـون در    معلوم خارجی به تبع علم من معلوم است. آن چیز که انسـان درك مـی  

شـعرانی،  ( تـوان گفـت: خـود را درك کـرده اسـت      شود می حقیقت با مدرك متحد می

1375، 335(.  
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تـر اسـت. در    ین علت و معلول قوایم ی ن عالم و معلوم از رابطهایم ی در واقع رابطه

علت و معلول دو موجود است، یکی مستقل (حداقل در مورد خداوند) و دیگـری رابـط.   

و وجودی جدا  )، مرحله هشتمتا ب طباطبایی، بی( وجود معلول عین ربط به علت است

و مستقل از او ندارد، در حالی که در علم، دو موجود نیست، بلکه یک موجود است که از 

شود. شاید بتوان علـم انسـان را از لحـاظ عینیـت      مختلف انتزاع میاین موجود مفاهیم 

ن علم و عالم و معلوم با علم خداوند به موجودات در مرتبه ذات حـق مقایسـه کـرد.    ایم

ذات هم به خـود علـم    ی یک وجود است که همان ذات اقدس اله است، لیکن در مرتبه

 دارد و هم به اشیاء. 

  

  اقسام علم حضوری -4
 را آن غالبـاً  و است اتفاق مسلمان انفوسیلف نایم تقریباً حضوری علم وجود اصل در

گیرد، بین فالسفه اخـتالف   که علم حضوری به چه چیزی تعلق میدر این اما پذیرند؛ می

صدرالمتألهین گوید: علم حضوری بر دو نوع است: یکی علم عـالم بـه ذات خـود،    است. 

وس انسـانی بـه خـود. و دیگـر علـم علـت بـه        مانند علم مجردات به ذات خود و علم نف

که نفس حضور معلوالت نزد علت است، زیرا علت در مرتبت علیت، واجد »معلوالت خود

. )273، 30،102، تا ب طباطبایی، بی( جمیع کماالت و مراتب و وجودات معلوالت است

نسبت به ه، علم دو معلول همرتبه مجرّد دهند به غیر از آن دو، علم معلول به علت فیض

 یکدیگر و علم فانی نسبت به مفنی فیه نیز از انواع معرفت حضوری شمرده شـده اسـت  

  .)63، 1362ابراهیمی دینانی، ؛ 221-2/220مصباح یزدی، (

  اقسام علم حضوری از نظر طباطبایی عبارتند از:

ون خود، علم حضوری نفس به ذات خویش ؤعلم نفس به ذات خود و به تمامی ش -1

اتحـاد عـالم و معلـوم در اینجـا      اند. برای اثبات آن کوشیده ته وپذیرفکما نیز حدیگر را 

  .روشن است، چون معلوم عین عالم است و کثرتی نیست که اتحادی صورت گیرد

  .علم علت به معلول خود و علم معلول به علت خود -2

ه ، مرحلـ تـا ب  طباطبایی، بـی ([دیگر آن علت  هایللول یک علت به مععلم معلو -3

   .)1376شیروانی، ؛ میازدهم، فصل یازده
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  بررسی علم حضوری علت و معلول به یکدیگر -5

هـا اعتبـاری    کی هسـتند و تغـایر آن  در علم حضوری انسان به نفس، عالم و معلوم ی

شود. در مورد علم حضوری علت  اتحاد، علم، عالم و معلوم، نقض نمی ی هاست، پس قاعد

  بـه   یـاد شـده   ی هدو معلـول، علـت واحـد بـه هـم، قاعـد       و معلول به یکدیگر و نیز علم

گوید: موجـود معلـول دو اعتبـار     آید؟ در مورد علم علت به معلول می چه صورت در می

   دارد:

نفسه و با نظر بـه خـودش، یعنـی ارتبـاط آن      ف) اعتبار وجود معلول به صورت فیال

مکـن و دارای  یک شـیء م بدون در نظر گرفتن ارتباطش با علتِ معلول. در این ارتباط 

  کند. ای دارد که از ماهیت آن معلول، عدم را نفی می نفسه ماهیت است و وجود فی

 ب) اعتبار دیگر آن است که وجود معلول را در مقایسه با وجود علتش لحاظ کنـیم. 

در این حالت وجود معلول نسبت به علتش یک وجود رابط است و هیچ نفسیتی نـدارد.  

توانـد موضـوع    کا و وابستگی به وجود علت، نه میمعلول بدین لحاظ چیزی نیست جز ات

قرار گیرد تا چیزی بر آن حمل شود و نه صالحیت دارد محمول واقع شود تا بر چیـزی  

  .)یازدهم، فصل دوم ، مرحلهتا ب طباطبایی، بی( حمل شود

آنگاه که علت، علم حضوری به معلول خود دارد، نسبت میان عالم و معلـوم، نسـبت   

موجود مستقل نفسی به موجود رابط است و موجود رابط، موجودیت برای یک شـیء را  

اشته باشد کـه  لغیره د ی سهتواند وجود لنف پذیرد، زیرا یک شیء تنها در صورتی می نمی

غیـره اسـت. از    در حالی که موجود رابط موجودی فـی ه برخوردار باشد، نفس از وجود فی

طرفی، معلوم بودن یک شیء مشروط به آن است که وجود آن شـیء بـرای عـالم بـوده     

باشد. وجود معلول هم وجودی رابط و متکی به وجود علت است. بدین معنا که وجودش 

جود بودن معلول برای علت، عین مو رو، ازینبیرون از وجود علت و پوشیده از آن نیست، 

ؤون  ای از وجود علت و شأنی از شـ  معلوم بودن معلول برای علت است. زیرا معلول مرتبه

باید برای علت حضور داشته باشـد. بـه عبـارت دیگـر علـت در آن       سان، یندآن است، ب

وجـود مسـتقل و نفسـیش     ی مرتبه که مقوم وجود معلول است برای خودش در مرتبـه 

ای کـه مقـوم وجـود     در مرتبـه  امامعلومِ علت همان علت است،  بدین قرار،ارد، حضور د

شود آن هـم از نـوع حمـل حقیقـه و      معلول است. در این علم، علت بر معلول حمل می

  رقیقه.
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وجود  ی در واقع در این علم، علت به خودش علم دارد و چون وجود علت در بردارنده

گوییم وجود علت  که می این البته هست. نیز معلول به علم علت به علم پس ،است لولمع

نه به این صورت که وجود معلول جزیی از وجود علت  ،وجود معلول است ی در بردارنده

ون علـت اسـت.   ؤمقصود آن است که معلول شـأنی از شـ  بلکه  ،باشد و علت مرکب باشد

ابط هم جریان دارد، یعنی هر معلوم رابطی با علم به نظر این کالم در علم به ر گوید  می

   .)یازدهم، فصل دوم ی ، مرحله25( رابط به آن قوام دارد معلوم است مستقلی که آن

  گوید: در مورد علم حضوری معلول به علت می

چون باید وجود معلوم برای عالم باشد و از طرفی امکان ندارد چیزی 

رو  غیره است موجود گردد، از ایـن  برای وجود رابط که یک وجود فی

تواند باشد که علت برای  وجود علت برای معلول تنها بدین صورت می

ای از خود که مقوم معلول است، حضور دارد و وجـودش بـرای    مرتبه

 ،معلـول اسـت   ی آن است، بنابراین، علت در حـالی کـه دربردارنـده   

و  خودش برای خودش موجود است و خودش به خـودش علـم دارد،  

بیرون از علت نیست علت به خودش از آن جهت که معلول این علم 

 شـود  و وجود علت احاطه بر معلول دارد به معلـول نسـبت داده مـی   

  .)یازدهم، فصل دوم ی ، مرحله25(

  

  

علم معلول به علت در واقع عبارت است از علم  ت:علم حضوری معلول به عل

 ی علت در حالی که در مرتبه معلول لحاظ شده به خود علـت در حـالی کـه مرتبـه    

حمل بین آنها، حمـل معلـول اسـت کـه بـه       استقاللی و کامل آن اعتبار شده است.

  .حقیقه استو علتش قوام دارد و از نوع حمل رقیقه 

علت در آن مرتبه که مقوم وجود معلـول اسـت    علم حضوری علت به معلول:

معلـومِ علـت    رو زینوجود مستقل و نفسیش حضور دارد، ا ی برای خودش در مرتبه

در این علم، علت بر ای که مقوم وجود معلول است.  لیکن در مرتبه ،همان علت است

  شود آن هم از نوع حمل حقیقه و رقیقه.  معلول حمل می
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علمی که معلول به علت دارد یا علت به معلول دارد، حاصل علم علت به نفس خـود  

 ی معلول وجـود دارد و معلـول نیـز در مرتبـه     ی معلول است. علت در مرتبه ی هبدر مرت

کند و معلول خارج از آن نیست، پس معلول  علت وجود دارد. علت ذات خود را تعقل می

برای علت حضور دارد. البته نه به معنی این که معلول جزیی از علت است یا علت مرکب  

که به علتش قوام دارد و از نوع حمل حقیقـه و   است. حمل بین آنها، حمل معلول است

  .)242 ص، تا ب طباطبایی، بی( رقیقه است

گردانند.  البته بعضی علم حضوری معلول به علت را به علم معلول به ذات خود برمی

 در واقع چون معلول به خود علم حضوری دارد، به علت خود هم علم حضوری دارد. علم

  ا نیست.به علت از علم به معلول جد

چون شناخت نفس عین وجود مجرد نفس است و این وجود مجرد عـین  

 هماننـد  ــربط به آفریدگار خویش است و آن ربط نیز عین مربوط است 

و آن ربـط   ــ دممتازن هم از اعتبار در و یکدیگرند عین که ایجاد و وجود

شـناخت حضـوری    سـان  یندنیز همان پیوند تجرد و شهود خواهد بود، ب

الیه، یعنی پروردگـار متعـالی جـدا     هرگز از شناخت حضوری مربوطنفس 

  .)93-97، 1372جوادی آملی، ( نیست

  

  یشانای عرفانی ها نگارهعلم حضوری طباطبایی در ا ی هکاربرد نظری -6

توانـد نـزد    طباطبایی تصریح دارد که موجود مجرد چون یک موجود تام اسـت، مـی  

ن خودش محضر موجود مجرد دیگر باشد؛ زیرا مانع توا موجود مجرد دیگر باشد و نیز می

دانیم، هر چه برای موجود مجرد امکان داشته باشد،  از حضور مادیت است. از طرفی می

برای او باید بالفعل حاصل شده باشد. علم به مجردات دیگـر بـرای یـک موجـود مجـرد      

  ممکن است، پس این علم باید به صورت بالفعل باشد.

الحـدوث اسـت، امـا     ةت جوهری است. بـا آنکـه نفـس جسـمانی    انسان محصول حرک

البقا است. ماده با حرکت جوهری اشتداد یافته و بـه موجـودی مجـرد تبـدیل      ةروحانی

شود. تجرد نفس نیز مثالی و عقلی است. نفس در ابتدا موجود مجرد تام نیسـت. تـا    می

ام فعل یعنی ادراکات و مق وقتی نفس به بدن تعلق دارد، در مقام ذات مجرد است اما در

فته و باید ها نیاز به بدن دارد. از این جهت نفس دارای قوه است و فعلیت تام نیا فعالیت
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به تناسب اسـتعدادهایی کـه    علوم و ادراکات نیز به تدریج و سان ینبه فعلیت برسد، بد

یـازدهم، فصـل    ی همرحلـ  ،تـا ب  طباطبایی، بی( شود کند، برای وی حاصل می کسب می

  .)ازدهی

کم کرد  توان از اشتغال نفس به بدن کاست، و این اشتغال را به حدی با ریاضت می

تواند مجردات را با علم  نفس می ،یاز شود. در این صورتن بدنی بی بزارهایکه نفس از ا

  حضوری بیابد. زیرا هر مجردی در حد خود به مجردات دیگر علم دارد.

 ی گانـه  این عوالم سـه ، عالم مثال و عالم ماده. عالم سه مرتبه دارد، شامل عالم عقل

مترتب بر یکدیگرند و ترتیب آنها طولی و علت و معلولی  و ضعف،  وجود بر حسب شدت

او و حق تعالی  میانمعلول ذات واجب متعال است و  وجود عقلی،  بدین معنی که است؛

ر دارد، یعنـی  چه از جهت وجودی مـادون آن قـرا   به آن  خود نسبت و ای نیست واسطه

و علـت وجـود مـاده و     معلـول عقـل،   و مرتبه وجود مثالی، علت توسط است عالم مثال،

پس وجود عقلی و نظام عـالم عقـول، ظلّـی اسـت از نظـام عـالم        مادی است.  موجودات

و کـاملترین    نظام عقلـی زیبـاترین   کمال و جمال جمع است.  که در آن دو گونه ربوبی،

ظلّی اسـت از  نیز است از نظام عقلی و نظام مادی   مثالی ظلینظام ممکن است و نظام 

پـس هـر یـک از موجـودات عـالم       ).دوازدهم ی همرحل ،تا الف طباطبایی، بی( عالم مثال

 نسبت به انسان، یا علت است و یا هر دو معلول علت واحدی.

این  کند، اما دیگر انسان با آنها اتحاد وجودی پیدا می ،در علم حضوری به مجردات

 ی شود که دو موجود یکی شود. زیرا مجردات یا در طول همند و سلسله اتحاد باعث نمی

که انسان و آن مجردات دیگر هر دو معلـول  دهند، یا این علل فاعلی انسان را تشکیل می

  علت واحدی هستند. 

تعـالی، سراسـر    کند و غیر حـق  حکمت متعالیه وجود را به مستقل و رابط تقسیم می

داند و  الربط می مکنات اعم از جواهر و اعراض و مجرد و مادی را وجود رابط عینعالم م

با استفاده از اصول فلسفی متعالیه از قبیل اصالت وجود، تشکیک در وجود، فقط واجب 

بر  است،علیّت را که اصل و اساس نظام فلسفی  ی مسأله. داند تعالی را وجود مستقل می

علیّت و معلولیت را دائر مدار وجود رابط و مستقل قرار  ی محور وجود شکل داده و رابطه

چه غیر اوست قائم به اوست  را وجود مستقل دانسته که هر دهنده دهد و علت فیض می

 .و از خود هیچ استقاللی ندارند
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طرف باشـد و یـا دو     که یک حقیقت وجود رابط قیام به غیر است، آن غیر اعم از آن

قائم بـه دو طـرف نبـود سـبب خـروج رابـط از رابـط بـودن          طرف و اگر در جایی رابط

شود. اما در عین حال بعضی برای فرق گذاردن میان دو قسـم رابـط، جـایی را کـه      نمی

مقولی نام نهادند و جائی را که قیام بـه یـک    ی اضافه ،وجود رابط به دو طرف قائم باشد

تعـالی اسـت    قائم به حق ر باب عالم ممکنات کهاشراقی، و د ی طرف داشته باشد اضافه

طرف آن وجود مسـتقل   تعالی اضافه اشراقی است یک ممکنات به حق ی اضافهاند  گفته

شان جود رابط که ربط و وابستگی، ذاتیتعالی باشد و طرف دیگر آن و  قرار گرفته که حق

  .است

نظر از علتش در نظر گرفت که در این صورت  ل را با قطعتوان معلو به یک اعتبار می

شود و هـم  تواند هم موضوع قضایا واقع  دارای وجود نفسی و ماهیت ممکنه است که می

توان وجود معلول را در مقایسه با علتش لحاظ کرد کـه در   و در اعتبار دیگر می محمول

ی ندارد و تاین صورت وجود معلول وجود رابط است و ذاتا نیازمند به علت و هیچ نفسی

تواند محمول واقـع   تش است. در این اعتبار معلول نه میحقیقت او عین وابستگی به عل

ست و هنگـامی کـه علـت مسـتقل، تعقـل      معلول اعلت مقوم  در واقع .شود و نه موضوع

مستقل بـا رابـط، همانـا حمـل      ی کند. رابطه ذاتش را بکند معلول رابط را نیز تعقل می

 .حقیقت و رقیقت است

وجود رابط به وجـود مسـتقل    ی حاطهعلم حضوری معلول نسبت به علت به معنای ا

نیست بلکه به این معنا است که علت که مقوم معلول باشد علم به ذاتش دارد و معلـول  

همین علم علت به خودش، به  .وجود مستقل نیست ی نیز که رابط باشد خارج از حیطه

 .شود معلول رابط نسبت داده می

که رابـط خـودش    ابط نیست چونعلم معلول به معلول نیز به معنای علم رابط به ر

بلکه در حقیقت علم رابط به رابـط   ،استقاللی ندارد تا چیزی برای او تحقق داشته باشد

 سومتحقق است، هر دو، معلولِ علت  ز طریق مقومش که مستقل باشد قابلتنها ا دیگر،

که مقوم آنها باشد حاضرند و از طریق همان علت اسـت کـه    سومهستند و در نزد علت 

 ی مرحلـه  /2، 1363مصـباح یـزدی،   ( کند ک رابط به رابط دیگر علم حضوری پیدا میی

  .)یازدهم
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جودات دیگر عالم علم وتواند به م شود، می پس وقتی تعلق نفس انسان به بدن کم می

شـود. یعنـی    ها هم از طریق علم به علت برای وی حاصل مـی  این علم ی هپیدا کند. هم

  یابد. ای می ت اشیاء را بدون هیچ واسطهاعرفانی ذ ی هعارف در تجرب

علم بـه هریـک از    ی هدر عالم تمام موجودات عین ربط به خداوند هستند، پس الزم

ا موجودات، علم به پروردگار است. اصالً قبل از اینکه به موجود دیگری علم حضوری پید

علـم مـا بـه     ایم و علم ما به دیگـر موجـودات از طریـق    کنیم، به خداوند علم پیدا کرده

 خداوند است.

  

  

  گیری نتیجه

حضور موجود مجرد نزد موجود مجرد است. آن چه برای  علمهمان طور که گذشت، 

موجودات مجرد ممکن باشد باید به صورت بالفعل واجد آن باشد. از مواردی کـه بـرای   

موجود مجرد، ممکن است، علم به دیگر مجردات است. پس مجردات به مجردات دیگـر  

  الفعل دارند، آن هم از نوع حضوری. علم ب

  اسـت، لـیکن در مقـام فعـل بـه بـدن تعلـق        ماده از مجرد ذات مقام در انسان نفس

 توانـد، از تعلـق نفـس بـه بـدن کـم کنـد، در ایـن          دارد. انسان با ریاضـت مـی   تدبیری

 یابـد و بـا    حالت، نفس مجرد از ماده موجـودات مجـرد دیگـر را بـا علـم حضـوری، مـی       

 شود. زیرا در علم حضوری، وجـود معلـوم بـرای عـالم حاضـر اسـت و بـا         حد میآنها مت

  شود. آن متحد می

نقصـی در   ی هیکی از موجودات عالم خداوند است که کمال مطلق است و هیچ جنب

معلول این موجود مطلق هسـتند.   ،موجودات ی آن نیست، پس مجرد محض است. بقیه

ی ندارد. پس علـم بـه معلـول کـه     نوع استقاللمعلول نیز عین ربط به علت است و هیچ 

حضـوری   ی هالربط به علت است، مستلزم علم به علت خواهد بود، بنابراین در تجرب عین

  خداوند نیز هست. ی ههر یک از موجودات، تجرب

به خداوند نیز مستقل از دیگر موجودات نیز انسان علم حضـوری دارد.   ،بر آن افزون

حضوری خداوند انسان با خداوند متحد  ی هاست. پس در تجربعلم حضوری نیز با اتحاد 

  انسان از خداوند است.  ی هترین تجرب شود. این تجربه عالی می
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