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 دهمپانز_#جلسه

 الله الرحمن الرحیم بسم

 لی الله علی محمد و آله الطاهرینالله رب العالمین و صالحمد 

 مروری بر جلسه قبل

ا به لحاظ رما مسئله ای که مطرح کرده بودیم مسئله علم از نگاه فلسفی بود. مسئله نخست آن حقیقت علم بود که این 
تواند مسئله ینمهایی که در هویت دارای بعد جسم و جسمانیات کردیم این نکته به دست آمد که در جسم و جسمانیات یبررس

گاهی التفات حضور  گاهی خودآ گاهی و پدیده علم یناآ ها اتفاق بیافتد. به تدریج به اینجا رسیدیم اولین واقعیتی که به عنوان آ
گاهی در نفس ما شکل کنیم در همییمو ادراک ما شناسایی  گیرد، توضیحاتی در این قسمت مطرح کردیم به تدریج یمن خودآ

گاهی نفس مابه حقیقت علم   توانیم دست پیدا کنیم و بفهمیم. یمچنانچه شیخ اشراق این مسیر را طی کرد، باتأمل در خودآ

گاهی و علم در  اگر مسئله نیست یعنی جسم و جسمانیت حقیقت علم چیزی جز حضور در نزد یک شیء شکل  هاآنآ
تواند وجود حضوری داشته باشد پیش خود حاضر نیست نسبت به همه اجزا در غیبت هستند، ولی در نفس ینمگیرد چون ینم

شود نفس ما یک حقیقت دارای بعد یک حقیقت بعدی و امتدادی یمما این علم به نحو حضوری و وجدانی داریم این را معلوم 
کنند یمنفس مطرح  از این بحث استفاده کردیم مثل آنچه آقایان فالسفه در ارتباط با غیر مادی بودن نفس تجردیی هانکتهنیست 

 ث برسیم. توانیم به یک استدالل روشنی در این بحیمدر همین قالب ما 

 وبدیهی مطلب دومی که راجع علم هست بحث تقسیمات علم بود، چندین تقسیم را مطرح کردیم مثل تقسیم علم به 
ها را یک یناها را گفتیم، باز مثاًل همین تقسیم علم به حسی خیالی وهمی عقلی ینانظری، تصوری و تصدیقی، فعلی و 

 توضیحاتی دادیم 

 حضوری و حصولی
اما یکی از تقسیمات اساسی و مهم در باب علم تقسیم همین علم است به حضوری و حصولی. ببینید ما وقتی خود علم 
گاهی پیش  را به حضور معنا کردیم طبیعتًا یک معنا از حضور معنای عام است یعنی تا یک نحو حضور اتفاق نیفتد، علم و آ

 فی حد نفسه پیش شیء شود خود شیءیمدیگری دارد و معلوم او  ءآید. منتها این حضوری که یک شیئی پیش یک شیینم
دهد، یعنی خود ذات پیش خود ذات حاضر است. خود ذات نزد یمدیگر حاضر است دست کم در همان علم ذات به ذات رخ 

دیگر  شیءدر نزد یک  خود ذات حاضر است. یک وقت خود معلوم و مدرک پیش ما حاضر است، یک وقتی نه حضور یک شیء
کند در قالب مفهوم در نزد دیگری حاضر است و حاصل است. یمبه حسب مفهوم آن است این اول در قالب مفهوم تجلی پیدا 

اتفاق بیافتد در اینجا می گوییم علم حضوری، یعنی علم حضوری یک نوع حضور  اگر بدون وساطت مفهوم این حضور شیء
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حاضر باشد که این جا شدیدترین حضور  ضور گره خورده است اگر خود شیءشدید است. از یک جهتی علم با حقیقت ح
گیرد به نام علم حضوری ویژگیهای آن را عرض خواهیم کرد. اما نه این حضور یماست اینجا یک علم خیلی کامل و عالی شکل 

لم وجودات ذهنی داریم به ضعیف باشد حضور ضعیف یعنی در قالب مفهوم حاضر بشود در نزد نفس مثل آنچه ما در فضای ع
 تدریج توصیه عرض خواهیم کرد، 

 علم حصولی
گاهی  هاآنگیرد به یمما بسیاری از چیزها را به حسب مفاهیمی که در ما شکل  به  هاآنکنیم یعنی یمیدا پعلم داریم و آ

یخی حصول یک پیشینه تار نحو مفهومی پیش ما حاضر هستند. در اینجور موارد ما می گوییم علم علم حصولی است. کلمه
للعقل، یعنی صورت  گردد به تعریفی که مشاع راجع علم داشت که حصول صوره شیءیمدارد که چرا به این طرح درآمده، بر 

کید یماشیا و مفهوم اشیا در نزد ذهن حاصل  شود، این نامگذاری علم حصولی از آنجا استفاده شده، در هر صورت این که تأ
حاضر باشد علم  افتد این معنای عام حضور است، ولی اگر خود شیءینما حضور اتفاق نیفتد علم اتفاق دارم این است ت

خواهیم در این تقسیم مطرح کنیم ابتدا یمما این بحثی که  شود علم حصولی، حاالیمحاضر باشد  حضوری، اگر مفهوم شیء
 برسیم به علم حضوری، کنیم تا یمیی عرض هانکتهراجع علم حصولی و ویژگیهای آن 

گیرد به نحو تجربی به معنی علم وجدانی درونی ما یک التفاتی یمحاال اثبات علم حصولی خیلی آسان و راحت انجام 
خارجی ندارند ما  در درون خودمان بکنیم مفاهیم فراوانی داریم ما به ازاشان را در خودمان نداریم بسیاری از اموری که واقعیت

ها یناعیت دارند ولی کل مفهومی در خودمان داریم ولی واقعیتشان پیش مانیست، یا فرض کنید اموری که واقها را به شینا
ان داریم خودشان پیش ما حاضر نیستند االن فرض کنیم والدین ما پیش ما حاضر نیستند تصاویری که از خانه و زندگی خودم

ها در قالب مفهوم پیش ما حاضر هستند، پیش نفسی که یناست شمامی بینید یک مفهوم صرف است خود آن واقعیت حاضر نی
گاه  ها را می گوییم در واقع علم حصولی به این اشیا، برای اثبات اینکه ما مفاهیم در خودمان داریم یناشود حاضر است. ما یمآ

ی که در ما شکل گرفته و لذا کنند می گویند ما علم حضوری داریم به مفاهیمیمآیند از راه علم حضوری استفاده یماغلب 
پیش ما حاضر است یکی از  تردید ناپذیر است اگر علم حضوری که بعدًا خواهیم گفت در آن خطا راه ندارد، چون خود شیء

حکایت  هاآنمصادیق خیلی روشن آن همین مفاهیم است، خود مفاهیم پیش ما حاضر هست بله آن چیزهایی که مفاهیم از 
مفهومش پیش ما  ر نیست، علم حصولی االن نسبت به چیزهایی که خودش پیش ما حاصل نیست و فقطکند پیش ما حاضیم

 حاصل هست شکل گرفته، ولی علم ما به علم حصولی خودش علم حضوری است. 

شود، یک وقت یک مفهومی را باز یمدر همین قسمت هم علم حصولی هم بحث بعدی که علم حضوری هر دو ثابت 
گاهی داریم. شناسیم اگر این باشد سر از تسلسل در خواهد آورد آن مفهویمنبه یک مفهوم  م به مفهوم ما مفاهیم را خودش را آ

کنند یممفاهیم اشیا خودش پیش ما معلوم است. لذا معمواًل راهی که برای اثبات وجود مفاهیم یعنی اثبات علم حصولی طی 
 ی خودمان خوب این بحث علم حصولی علم حضوری است، ما علم حضوری داریم به علم حصول
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 های علم حصولیویژگی
 عرض منتها ویژگیهای علم حصولی چیست، چند تا ویژگی علم حصولی دارد، چند تا ویژگی علم حضوری دارد که بعداً 

خواهیم بفهمیم حصولی یمدهیم یمخواهیم کردم شناخت این ویژگیها اهمیت دارد آن وقت ما یک علمی را مورد مطالعه قرار 
 است یا حضوری است از سنخ مفهوم است یا نه از سنخ مفهوم نیست 

 پذیر بودنصدق
رسیم در بحث علم حضوری چنین یمیکی از ویژگیهای مهم علم حصولی انطباق پذیری و صدق پذیر بودن آن است، 

دش است صدق در آن راه ندارد یک چیزی یافت خو چیزی نداریم از جمله ویژگیهای علم حصولی این است که مسئله انطباق و
خواهد حکایت از چیز دیگری بکند علم حصولی در آن خاصیت حکایت است در آن خاصیت صدق است، خاصیت ینم

کنند این ویژگی را یمی فلسفه ذهنی که مطرح هابحثانطباق پذیری است خود این بحث هم خیلی مورد مطالعه قرار گرفته، 
گیرد آیا یمکنند این چه جور امکان پذیر است، بحث فراوانی است راجع اینکه فضای علم چه جور شکل یمتأمل در آن خیلی 

ی حساس همین خاصیت است یعنی هابزنگاهشود تحلیل مادی از آن کرد یکی از آن ینمشود یک تحلیل مادی از آن کرد یا یم
ی چه ا به حسب همان مسائل مادی در نظر بگیرید این دیگر نمایچیز بسیار مهمی است شما اگر فرض کنید مسائل مادی ر

ها چیزهایی که در ینا، تحریکات عصبی و امثال هاالکترونافتد هر چیز خودش خودش است شما فرض کنید یمجوری اتفاق 
اگر این  ها خودشان خودشان هستند این خاصیت دیگر نمایی چیست حکایت، انطباق پذیری مخصوصاً ینامغز هست همه 

رانگیز بانطباق پذیری در قالب کلیت منطقی باشد یعنی صدق پذیر باشد بر مصادیقی بی نهایت فوق العاده اینجا حساسیت 
گاهی بر اساس یماست این که گفته  هایش همین یتخاصقابل حل نیست یکی از  ی مادی گراییهانگاهشود پدیده علم و آ

کایت از دیگری این بحث دیگر نمایی بر اساس توضیحات فرض کنید که اصول است این بحث انطباق پذیری این بحث ح
شود، وجود چنین مفاهیمی در ساحت یممادی گرایانه قابل تبیین نیست و لذا یکی از ادله ای که برای غیر مادی بودن نفس اقامه 

 پذیری است حکایت گری است  نفس است. در هر صورت یکی از ویژگیهای علم اصولی همین بحث انتقادپذیری است ثقل

 معلوم بالذات و بالعرض
که در  ی مظهر شناسی مهم شده این استهابحثاز جمله ویژگیهای دیگری که در علم حصولی وجود دارد و به لحاظ 

ما همیشه در علم حصولی دو معلوم داریم. یکی معلوم بالذات  از خود شیء مسئله علم حصولی به دلیل تفکیک صورت شیء
گاه شونده حاضر است، آن مفهوم است که حاضر اسی ت. کی معلوم بالعرض. ببینید علم حصولی چه چیزی خودش پیش نفس آ

ر قبل این دلذا به این مفهوم می گویند معلوم بالذات یعنی خودش معلوم ماست، معلوم بالذات یعنی ذاتش معلوم ماست. ولی 
شود و آن محکی این مفهوم است یعنی همان حقیقتی که یمعرض معلوم مفهومی که خودش معلوم ما شد یک چیزی دیگر بال

قط در خارج وجود دارد. مثاًل حقیقتی که االن خودش پیش ما حاضر نیست، آن حقیقتی که خودش پیش ما حاضر نیست، ف
 مفهومش پیش ما حاضر شد ما به آن می گوییم معلوم بالعرض، ما به این می گوییم معلوم بالذات 



6 
 

 ت و عدم مطابقتمطابق
طابقت همین مسئله یک ویژگی دیگری را برای مسئله علم حصولی تولید کرده و آن این است که در علم حصولی بحث م

گوید آیا این که معلوم بالذات من است مطابق هست با معلوم بالعرض، که من از یمکند یعنی شما یمو عدم مطابقت راه پیدا 
کند یا نه این در واقع این حکایت یمیی قرار بدهم، آیا دقیقًا مفهوم از مصداق خودش حکایت طریق مفهوم آن را مورد شناسا

خواهد تطبیق داشته باشد. بحث مطابقت و عدم مطابقت در حوزه علم در فضای علم ینمنادرست است اشتباه است یا اصاًل 
 عرض. و مرحله ای است معلوم بالذات معلوم بالحصولی که ما با معلوم دو مرحله ای روبرو هستیم مطرح هستیم معلوم د

 خطا و صواب
کند یعنی یمگیرد و آن این است که در علم حصولی بحث خطا و ثواب راه پیدا یمهمین بحث یک خاصیت دیگر شکل 

دهد اشتباه است، یا نه درست است صحیح است صواب ینممسئله خطا می گوییم این علم ما خطا است واقعیت را نشان 
اشت است. این به لحاظ مسئله مطابقت و عدم مطابقت است. یعنی اگر مطابقت داشت می گوییم صادق است اگر مطابقت ند

ها ویژگیهایی یناگیرد یممی گوییم کاذب است. خطا و صواب به لحاظ همین دو مرحله ای بودن معلوم در علم حصولی شکل 
 هست که در علم حصولی مطرح است. 

 و تصدیق تقسیم به تصور
قسیم تما راجع علم حصولی باز یکی از ویژگیهای دیگری که باید توضیح بدهیم این است که علم حصولی به دو بخش 

این زیرمجموعه علم حصولی است.  کردیم یکی از تقسیمات علم ذات؟؟؟یمشود تصور و تصدیق. آن بحثی که مطرح یم
 نحو تصور است یا به نحو تصدیق است.یعنی علم حصولی است که دو شاخه را دارد یا به 

 **؟؟؟

سازید ینمروبرو هستید، گزاره ای  *نه دادن حکم این در فضای ذهن است در علم حضوری شما با خود پدیده شیء
و  روبرو بشوید هابازتابیی که در ذهن وجود دارد با آن هابازتابروبرو هستید نه اینکه با  دهید، یعنی با خود شیءینمحکمی 

و تصدیق آن  نیاز داشته باشید به یک تصدیق و اذعانی که نفس بگوید این که در من شکل گرفته مطابق با واقع است. در تصور
کند یمخواهیم بگوییم این حکایت از یک مصداق در واقع غیر ترکیبی حکایت یمدر تصور ما پشت سرش این نقطه است. مثالً 

خواهیم بگوییم این هست یا نیست یا به نحو حلیه مرکب، یعنی در واقع تصدیق و اذعان در فضای یم در فضای تصدیق مثالً 
را به آن دست پیدا  خواهیم بحث کنیم خود شیءیمالن گیرد. وقتی ما در علم حضوری که ایمو در فضای مفهوم شکل  هاگزاره

گیرد یعنی تصور و تصدیق بعد از علم حضوری در ما یمانجام  کردیم اصاًل بحث تولید گزاره نیست، تولید گزاره تحت این
 شود نه اینکه در متن علم حضوری ما تصور و تصدیق داشته باشیم. این راجع ویژگیهای علم حصولی، یمحاصل 
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 علم حضوری
پیش ما حاضر است. خیلی  علم حضوری این بحث هم روشن شد، علم حضوری در جایی است که خود حقیقت شیء

پیش ما حاضر است،  عوا شده که ما این قلمروی علم حضوری را باید تاکجاها پیش ببریم یعنی در کجا هست خود شیءد
ت. در این موارد نگاه کنید موردی که تقریبًا همه در آن اتفاق نظر دارند و کسی در آن تردید ندارد در علم ذات به ذات اسمثالً 

 یءشاه شونده حاضر است بلکه دو چیز نیست یک چیز است. یعنی آن حقیقت حضور علم ذات به ذات معلوم ما خود نفس آگ
حاضر است دیگر معنا ندارد  معلوم پیش عالم در علم ذات به ذات کاماًل مسلم و تردیدناپذیر است. اینجا وقتی خود شیء

 بگوییم مفهومش حاضر است، خودش حاضر است.

 **؟؟؟

 کنند.یمدر حوزه علم حصولی مطرح  *بحث تقسیم بدیهی و نظری معموالً 

 **؟؟؟

کنیم می گوییم خیلی واضح و روشن است این روشنایی به معنای اصطالحی بداهت نیست یم*آن احساسی که ما 
گوییم آیا به مقدمات نیازدارد یا ینموری ما گیرد. یعنی در فضای علم حضیمبداهت در مقابل نظریه در فضای مفهومی شکل 

برای ندارد. بدیهی و غیر بدیهی بحث مقدمات خواستن و مقدمات نخواستن است در علم حضوری خود شیء مقدمات نیاز
پیش ما حاضر است، بله آن محتوایی که شما  شما دریافت شده، بحث مقدمات برای رسیدن آن مطرح نیست. نفس خود شیء

کند یمعلم حضوری حاضر است و لذا آدم احساس  ا درکنید که می گویید شکل بردار نیست، این فضیمدر بداهت جستجو 
 باید بگوییم بدیهی است مثاًل.

 های علم حضوریویژگی
 **؟؟؟

خواهید معنا کنید اشکال ندارد. یعنی بگویید علم حضوری هم بدیهی است یم*اگر بداهت را به معنای خطاناپذیری 
در واقع نظری بداهت در مقابل نظری است نظری کجا بدیهی هیچ اشکال ندارد به عنوان خطاناپذیری ولی معمواًل بداهت و 

هایی که در یتهورادر مقابل آن مطرح بکنید. در فضای علم حضوری نظری مطرح نیست تا بدیهی مطرح باشد. بله یکی از 
وجود دارد.  برای نفس روشن است و هیچ تردیدی در آن ندارد در فضای علم حضوری همکنید ولی کامالً یمبدیهی شما دنبال 

گاهی به خودت  هامالکآن  در اینجا هست مگر اینکه بخواهید اصطالح را تغییر بدهید شدیدترین نوع علم حضوری هم یعنی آ
این حضور نفس پیش نفس هیچ گونه فاصله ای در آن نیست، هیچ گونه اثنین در آن نیست نه اتحاد بلکه وحدت اینجا هست، 

گاهی حضوری اینجا رخ یعاللذا یعنی یک چیز است. چون یک چیز  دهد اما قلمروهای دیگرش را نگاه کنید یکی یمترین آ
 علم به مفاهیم در حوزه علم حصولی است که تازه توضیح دادیم. 
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 اثبات علم حضوری و علم به مفاهیم حصولی، به واسطه علم حضوری
ا بمفاهیم است نسبت نفس ما  اشمههمفاهیم است، اگر بگویید  اشهمهبسیاری می گویند علم حصولی چیست 

آورد یماین که سر از تسلسل در  شناسیم؟یمفاهیم مشناسیم، باز مفاهیم را با یمرا بامفاهیم  هاآنمفاهیم چه جوری است. 
ه نحو هیچ وقت معرفت نباید حاصل بشود. در حالیکه ما معرفت به این مفاهیم داریم علم ما به مفاهیم حاضر در نفس ب

افتد. یعنی مفاهیم به واسطه مفهوم پیش ما حاضر نیستند، شخص این مفاهیم پیش ما حاضر است، خود این یمحضوری اتفاق 
ها ینهمها است، خود ینهمشود یمیک مصداق دیگری که برای علم حضوری مطرح مفاهیم پیش ما حاضر هستند، بنابراین 

شود یعنی اصاًل تقسیم علم به یمدر واقع ادله اثبات علم حضوری هم هست. خود علم حضوری هم به علم حضوری اثبات 
پیش ما حاضر  شیءحجتش ذاتی است، خود  شود، چون علم حضورییمعلم حضوری و حصولی به نحو علم حضوری اثبات 

ها روند کار در به دست یناگفتیم تقسیم علم به کلی و جزئی یمکردیم مثاًل یماست. حتی آن تقسیمات دیگری که مامطرح 
ها یناکنیم یمرا بررسی  هاآنها پیش ما حاضرند داریم ویژگیهای یناها به نحو علم حضوری است یعنی خود یناآوردن 

 عات علم حضوری هست، و علم ذات به ذات علم ما به مفاهیم حصولی که در ما شکل گرفته مطالعاتی از سنخ مطال

 علم به ابزار ادراک
کنیم خود یمده یکی از چیزهای دیگر علم به ابزار ادراکات است، مثاًل ما خیلی چیزها را با فرض کنید ابزار بصری مشاه

کنیم خود این لمس که من قوه المسه دارم یمخیلی چیزها را بالمس درک  کنیم توجه کنید مایماین ابصار را ما چه جوری درک 
شود نه، خود آن لمس، نفس آن ابصار و یملوتر نفس آن لمس نه آن چیزی که ملموس واقع توانم لمس کنم یا حتی برویم جیم

ی خود دیدن را ما چطور علم پیدا شود رنگ است ولیمشود. آن چیزیکه با دیدن دیده یمدیدن نه آن چیزی که با دیدن دیده 
ها از سنخ علم حضوری است یعنی ما به حسب مفهوم با آن آشنا نیستیم ما با شخص خود این دیدن آشنا هستیم. یناکنیم یم

یم صورت از یک جهت شبیه به علم ذات به ذات است چنانچه علم به مفاهیم هم همینجوری است. علم به مفاهیم به نحو مستق
 شویم یمها یک سری دچار اختالف یناگیرد. باز از جمله یم، علم به ابزارهای ادراکی هم به نحو حضوری صورت گیردیم

 علم به اعضا و جوارح
ها مثاًل یک مقدار محل اختالف و گفتگو هست. ینایکی ازچیزهایی که وجود دارد علم به اعضا و جوارح جسمی است، 

یش این را قبول هاعبارتیی در این مسئله دارد ولی در برخی هاچالشا قبول کرده صدرا یک ولی شیخ اشراق به نحو مسلم این ر
است  کرده علم ما فرض کنید به اعضای دست ما به نحو حضوری است، علم ما به اعضا و جوارحی که داریم به نحو حضوری

گاهی پیدا  هاآنیعنی ما به واسطه مفهوم از  علم حضوری اتفاق افتاد آن نفس نفس  شید هر گاهکنیم. یک چیز متوجه باینمآ
افتد یم نیست، این را توضیح خواهم داد مسئله به چه شکل است. آن که عین نفس است فقط علم ذات به ذات است چه اتفاقی

خواهیم یمکند بحثی است که در قالب مسئله اتحاد عقل عاقل و معقول یمکه نسبت به چیزهای دیگر نفس ما علم حضوری پیدا 
 توضیحی راجع آن بدهیم. 
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 حضور معلوم بدون واسطه نزد عالم
ها ینابدون وساطت مفهوم پیش ما حاضر است،  بنابراین اگر علم حضوری را ما به این سمت معنا کنیم که خود شیء

ها است و راه اثباتش از طریق ینامصادیق و قلمروهای فراوان دارد برخی یقینی و قطعی است، برخی محل خدشه و مناقشه و 
کند، چند تا از ویژگیهایی که برای علم حضوری هست یمخود علم حضوری است، یعنی علم حضوری علم حضوری را اثبات 

یکیش این است که علم حضوری همیشه جزئی است یعنی همیشه ما در علم حضوری با شخص خیلی ویژگی مهمی است که 
 توانیم از آن استفاده کنیم. یمبعدًا در موارد اختالفی 

شویم. ما به خود پدیده قابل انطباق به نحو حضوری ینمما در علم حضوری هیچ وقت به یک پدیده قابل انطباق روبرو 
ه خود مفهوم ارتباط داریم ولی آنجا آن چیزیکه به آن علم داریم شخص مفهوم است. دقت کنید اینجا یک کم ظرافت دارد. ما ب

نی انطباق پذیری در دهد به نحو حصولی ارتباط داریم یعیمبه نحو علم حضوری ارتباط داریم بله، به آن چیزی که مفهوم نشان 
های آن است. ولی خود این مفهوم را به نحو شخصی، یعنی شخص این مفهوم را جزئی این یمحککجاست در مفهوم و در 

کایت حتوضیح علم حصولی بحث دیگرنمایی بحث  هامفهوممفهوم را، خود ذات مفهوم را بدون بحث دیگرنمایی در مسئله 
ن مفهوم را مفهوم را یافتیم کار به حکایتش نسبت به چیز دیگر نداریم. می گوییم من االاست. اینجا حکایت نیست وقتی این 

  یافتم. یعنی شخص این مفهوم را در خودم دارد. بنابراین معلوم در علم حضوری همیشه شخص است همیشه جزئی است.

 خطا در آن راه ندارد
یگر علم حضوری همیشه به نحو مستقیم است لذا ما دیکی دیگر از ویژگیهایی که در علم حضوری هست این است که 

ت خود او معلوم بالذات و بالعرض نداریم. در علم حضوری معلوم ما دو مرحله ای نیست، یعنی ما همیشه آنچه داریم به ذا
گاهی پیدا کردیم تازه آعلم پیدا کردیم به اندازه ای که میسور ما است به آن علم پیدا کردیم. اینجور نیست که بعد از اینکه به او 

باعث  او بخواهد ما را به چیز دیگری برساند. پس معلوم بالذات و بالعرض در حوزه علم حضوری مطرح نیست، همین نکته
خواهید مطابقت بدهید مسئله مطابقت یمشده مسئله مطابقت و عدم مطابقت در علم حضوری مطرح نباشد چی را با چی 

شود. وقتی بحث مطابقت برچیده شد، آن چیزی یمبحث است. پس بحث مطابقت برچیده مطرح نیست، خودش محل توجه و 
ارتباط  ارتباط دارید، اگر با خود شیء شود. یعنی شما با خود شیءیمکه الزمه مطابقت بود و بحث خطا و صواب هم برچیده 

 شما در ارتباط هستید.  با خود شیء دارید اصاًل تطابق و عدم تطابق مطرح نیست تا مسئله خطا و صواب مطرح باشد،

گیرند متأسفانه در بعضی جاها خیلی شایع است می گویند شما بحث را به علم حضوری، علم یممعمواًل اشکالی که 
کنید و بعد می گویید علم حضوری یک مرحله ای است معلوم بالذات و عرض نیست تطابق در آن راه ندارد یمحصولی تقسیم 

ها که شما تما مبانی ینارا دیده باشید با یک حالت طنز و  هابحثزنند این یمه ندارد در آن خطا راه ندارد بعد مثال وقتی تطابق را
معرفت شناسی خود را مبتنی کردید بر علم حضوری، علم حضوری که وضعیتش این است. این همه شعار راجع علم حضوری 

چی مثاًل می گویند مطابق تحقیقات امروزین االن شما بدون گرسنه بشوید د. مثالً دادید که خطاناپذیر است تطابق در آن راه ندار
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شود، برخی یمکنیم این ماده موجب احساس گرسنگی یمتوانیم احساس گرسنگی به شما بدهیم یک ماده در شما تزریق یمما 
 از غدد

 **؟؟؟

شود این خیلی چیز جدید است، یمرف صغذایی تواند گرسنگی ایجاد بشود. حاال یم*حتی به قول ایشان تلقین هم 
کند واقعًا گرسنه است بدنش نیاز دارد ولی احساس یماین از قدیم هم بوده انسانی که بیمار باشد مریض باشد احساس سیری 

یعنی گیرد. یمست در ما شکل ی متفاوت که از یک جهتی مطابق با آن فضاهایی که هست نیهااحساسکند. انواع این یمسیری 
گفتی غم و شادی از جمله چیزهایی که ما به نحو علم حضوری به آن ارتباط داریم همین یماز احساس گرسنگی را شما تا حاال 

واهیم به حاالت نفس ما است مثل غم و شادی اینجور نیست که در غم و شادی ما مفهوم داشته باشیم بعد از طریق مفهوم بخ
ها در ارتباط هستیم. به نحو علم حضوری، آن وقت یناا خود غم با خود شادی با خود اضطراب با این نکته برسیم نه مامستقیمًا ب

کنند این فضا چیست، اشکالی که یمها اشکال ینادرعلم حضوری می گوییم بر فرض مثال تطابق نیست، خطا نیست، امثال 
ها ینا ت که دقیقًا توجه نشده که در علم حضوریدر این طرح اشکال وجوددارد مشکلی که در طرح شبهه وجود دارد این اس

 چی می گویند. 

یابیم دقت کنید نه داللتی که این بر خیلی از چیزهای دیگر دارد. یمدر علم حضوری مسئله همان چیزی است که ما 
دیگر درست است این  کند بر یک چیزیمپا داللت  بینید می گویید این اثریمیک بحث داریم به نام داللت مثاًل شما اثر پا 

بحث احساس گرسنگی من وقتی می گویم احساس گرسنگی دارم در این احساس گرسنگی من هیچ خطایی نکردم شما چه 
ام داده باشید من اتفاقًا ی بدنی این کار را کرده باشید با هر ترتیبی انجهاغدهباتلقین این کار را کرده باشید چه با تحریک برخی 

 اگر این نباشد می گوییم دچار اشکال است. 

می گوییم فرض کنید برای شکل گیری احساس تشنگی یک حالتی در بدن باید شکل بگیرد به نحو طبیعی در یک 
واد قرار بگیرد احساس تشنگی به او دست بدهد منظور وضعیتی است ممکن است شخص مریض باشد یا تحت تأثیر برخی م

تواند بر چیز دیگر داشته باشد آن یمما از علم حضوری خود این احساس است خود این ادراک است. نه آن داللتی که این 
به نحو علم بیند نفس دیدن این خواب یمیا در عالم خواب وقتی انسان خوابی رؤماند، مثل در عالم یمداللت است، مثل چی 

حضوری است یعنی هیچ تردید نیست این خواب را دیده، آن که مشکل دارد این خواب داللت بر چی دارد بحث تعبیر، آیا مثاًل 
کند، داللت خیر دارد داللت شر دارد آن یک بحث دیگری است. آنی که معلوم به علم حضوری من یماین بر فالن معنا داللت 

حاضر است مگر ما از اول علم حضوری اینجور معنا نکردیم علم حضوری عبارت است از است همان که خودش پیش من 
دانشی که نفس معلوم پیش ما حاضر است، االن چی بری ما حاضر است گرسنگی برای ما حاضر است کاماًل واضح است یا 

است این شادی حاضر ست،  مثاًل تشنگی برای ما حاضر است یا این ترس و اضطراب برای ما حاضر است، این غم حاضر
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خودش مسلم و روشن است اگر این نباشد شکمان این است، فرض کن این غدد را تحریک کردیم این ماده ترشح شد پس چرا 
 این شخص این احساس راندارد. 

ها رفتند این بحث را خراب کنند یعنی علم یبعضحاال  لذا بحث علم حضوری یعنی دریافت مستقیم خود شیء
خواهیم بکنیم باالخره یمماند، چکار یمعلم حصولی را خراب کنند. علم حضوری و حصولی خراب بشود چی ته آن حضوری، 

گاهی رخ  گاهی رخ داد آن شیئی که معلوم شده خودش پیش ما بیاید غیر آن است، یکی از یمآ ها ینادهد یانمی دهد. اگر آ
ست، یعنی تقسیم تقسیمی اگر خود آن هست بگوید علم حضوری گوید علم حضوری نیست، ایمهست، اگر غیر از آن است 

بذات این  نیست که انسان بخواهد در آن خدشه بکند. نه وجدانی اگر بخواهیم این معنای دریافت وجدانی روشن مثل علم ذات
یک چیزهایی که غایب از یابیم این به علم حضوری است یمماند. ما االن خودمان را ینمرا بخواهیم انکار کنیم چیزی برایمان 

شود علم حصولی و فضای مفهومی. بنابراین یمبریم این یمپی  ما هست، یک اثری در ما هست ما از طریق آن اثر به آن شیء
همین بحث  ما اگر بخواهیم در ارتباط با علم و تقسیمات آن بحث بکنیم انواع تقسیماتی که مطرح است یکی از تقسیمات مهم

 لم حصولی است. این هم مطلب دوم، اماعلم حضوری و ع

 **؟؟؟

خواهد تطابق بکند بحث داللت یک چیز دیگری است. داللت ینمخواهد مثاًل احساس گرسنگی با چیزی ینم*تطابق 
خواهد داللت بکند این تمام ولی ینماشتباه باشد. اگر چیزی باشد بخواهد داللت بکند مثاًل در علم ذات به ذات بر چیزی 

خواهد داللت داشته باشد. یعنی ما به تجربه یواش یواش یمگرسنگی بر چیزی داللت کند بر نیاز بدن به غذا بر آن  احساس
دهد به حسب تجربه یمشویم یعنی بدن ما نیازبه غذا دارد، هر وقت احساس سیری به ما دست یممتوجه شدیم هر وقت گرسنه 

ممکن است خطا در آن  هاداللتیاز به غذا ندارد و چیزهایی از این دست. این شویم دیگر بدن ما نیممکرری که کردیم متوجه 
کند یمباشد، ولی علم حضوری ما این نیست، یعنی ما علم حضوری به آن چیزی که این احساس حکایت از داللت بر او 

یاری از این االن در فضاهایی دهد. لذا بسینمنداریم. فقط همین احساس است و در این تردیدی نیست، خطایی هم در آن رخ 
یی است در درون ما شکل هااحساسها همه را می گویند احساس است یدندکه در مباحث معرفت شناسی است، همین 

را دارم اما اینکه آیا  هااحساسکه علم حضوری برایما روشن است در آن تردید نیست این  هااحساسگیرد. یعنی نفس این یم
که در خودم  هارنگاین کند این حل بحث و گفتگو است االن مثالً یماللت بروجود یک شیئی در بیرون این احساس واقعًا د

کنم هیچ شکی ندارم این بخش علم حضوری است کجا یمبینم تردید ندارم فرض کنید رنگ سفید زرد در خودم مشاهده یم
ها حکایت است بخشی داللت ینااللت بکند بخشی از خواهد دیمکه  هارنگمحل تردید و بحث است. این است که آیا این 

ماند مثل صورت مرآتیه است، یک جور یمکند، حکایت در فضای مفهومی است مثل آینه یماست. حکایت و داللت فرق 
در قالب یک صورت پیش من حاضر است. ولی داللت اینجور نیست، یعنی داللت  است یعنی آن شیء حضور شدید آن شیء

 هومی نیست از حس مف
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بینید می گویید یک آدمی از اینجا گذشته بحث مفهوم اینجا مطرح نیست، مسئله داللت یک چیز یممثاًل شما یک اثر پا 
ها برای ما واضح است. آن که تردید پذیر است یناگیرد نفس خود یمویژه و خاص است. حاال این چیزها که در ما شکل 

خواهیم بحث کنیم آیا مطابقت هست مطابقت نیست، آیا اینجوری که یمهست که  هاآنیش، حکایتش هاداللتچیست مثاًل 
علم حضوری است تردید  هااحساسن اینجور هست یا نیست. ولی علم ما به خود این گیرد واقعًا در بیرویمدر درون ما شکل 

گیرند اگر اتفاقی در درون نفس یمر درون نفس ا یک اتفاقی دها که علوم حسی را مثاًل لمس ریناناپذیر است. لذا عرض کردم 
کایتی که این بگیرند خود این اتفاق برای ما معلوم به علم حضوری است در آن تردیدی نیست بحث این است آیا داللتی که یا ح

یح است یا خواهد بگوید این شیئی که در بیرون است زبر است نرم است یا هر چیز دیگر آیا این واقعًا صحیمواقعیت داشت 
 اپذیر است.رود آنجا ولی در این قسمت تردیدنیم هااختالف صحیح نیست؟

 **؟؟؟

ممکن است بحث و  هاداللتتواند داشته باشد در آن یمی خواهید در نظر بگیرید ببینید چه داللتیم*مثاًل اگر داللتش 
اًل می گوییم من درعلم حضوری خودم ظر بگیریم یا نه مثدالتش بتوانیم در ن دانم این را از سنخینمگفتگو صورت بگیرد مثاًل 

کنم. این فقر عالمت یک غنی به ذاتی است که آن را افاضه بکند. توجه کردید ممکن است یمبه خودم فقر ذاتی خودم را درک 
ه ای نیست انسان کنم تردید ناپذیر است، فاصلیمدر این فضاها داللت شکل بگیرد. ولی اصل این که من دارم خودم را درک 

 شود. این مطلب دوم. ینمبخواهد تردید بکند. تطابق اصاًل مطرح 

 علم و عالم و معلومتحاد ا
منتها ابن  مطلب سوم بحث اتحاد علم و عالم و معلوم، بحث اتحاد علم و عالم و معلوم که پیش از ابن سینا مطرح بود

سئله را جز ارکان ن و صدر المتألهین این ماین بحث رسید به دست صدر المتألهی هابحثسینا این بحث را مورد اشکال قرار داد 
م را. این یک بحث علم شناسی و ادراک شناسی فلسفی قرار داد و خیلی روی آن مانور داد این مسئله اتحاد علم و عالم و معلو

ا انسان اهجاجمالی از بحث تاریخی بود شیخ اشراق توجهی به این بحث نکرده، توضیحی راجع این نداده بلکه عماًل در برخی 
کند شاید از این اصل عبور کرده باشد یعنی این اصل را زیر پا گذاشته باشد. در هر صورت یک بحثی است ک یماحساس 
عرض  یی در طول تاریخ شکل گرفته من چند تا نکته ذیل این مطلب سوم در واقع در نظر گرفتم که خدمت شماهاکشمکش

 بکنم. 

اتحاد علم و عالم و معلوم. عام است، یعنی همینجور که ما در عنوان آوردیم مثالً نکته اول این است که اصل این مسئله 
خواهند این مسئله را مطرح بکنند با لفظ اتحاد عقل و عاقل و معقول می گویند. ولی این هیچ اختصاصی یمگرچه اغلب وقتی 

خواهد این در بحث حس یممدرک مدرک. حاال به مرحله ادراک عقلی ندارد. عام است. یعنی شما باید بگویید اتحاد ادراک 
باشد ادراک حسی، اگر ادراک حسی باشد می گوییم چی اتحاد حس حاس و محسوس. حس یعنی خود آن احساس، حاس 
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گیرد، می دانید حس حقیقی همان قوه ای که این در واقع یمیعنی عضوی که حس گر است، آنجایی که حقیقتًا حس انجام 
ود محسوس، اتحاد حس و حاس و محسوس. مثاًل در تخیل اتحاد تخیل متخیل و متخیل، در وهم اتحاد پذیرد و خیمتحقق 

توهم متوهم و متوهم. در عقل چی اتحاد عاقل عقل، عاقل و معقول حتی در بحث در فضای ادراکی بود در بحث عمل این 
احث حکمت عملی همین است یعنی ما هر عملی مسئله مطرح است اتحاد عمل عامل معمول، این یکی یعنی اصول بنیادین مب

ها یگانه یناخورد، عمل عامل و معمول یمسازیم. یعنی حقیقت عامل با عمل گره یمدهیم در واقع خودمان را داریم یمانجام 
شود این بحث را توضیح داد. پس یک نکته این است که بحث عام است اختصاصی یمشوند در حرکت جوهری خیلی زیبا یم

حسی است، در فضای خیالی است، در فضای وهمی است در فضای عقلی هم  فقط به دریافتهای عقلی کلی ندارد در فضای
 هست. این یک نکته، 

گردد به حقیقت علم. یعنی ما بحث حقیقت علم را چه جور معنا یمنکته دوم این است که ریشه اصلی این مسئله بر 
پیش خودش، برای این حضور اتفاق بیافتد  یقت پیش خودش یا حضور یک شیءکردیم، حقیقت علم را گفتیم حضور یک حق

شد از یک اتحاد الزم است. دقت کنید چرا وقتی اتحاد علم عالم و معلوم یعنی چی یعنی یک چیز باشد از یک جهت معلوم با
 علم حسی خواهد حقیقت علم مثالً یمجهت عالم باشد. برای اینکه آن حضور اتفاق بیافتد مسئله اتحاد مطرح شده، یعنی اگر 

ین بخواهد روی بدهد باید حس و حاس و محسوس یک نوع اتحادی پیدا کنند. اگر حقیقت تخیل بخواهد روی بدهد باید ا
لوم مطرح شده بشود، اگر حقیقت بخواهد روی بدهد باید این باشد. یعنی برای تأمین حقیقت علم مسئله اتحاد علم و عالم و مع

 ه دوم. این هم نکت

تی ابن حنکته سوم این است که این اتحاد در علم ذات به ذات بسیار روشن است و اصاًل مورد اختالف هیچ کس نیست 
. در بحث علم سینا بوعلی سینا که اساسًا این نظریه را مخدوش دانسته که دلیلش را می گوییم چرا ایشان این حرف را می زند

گوید اینجا اتحاد معنا دارد. یعنی علم و عالم و معلوم در علم ذات به ذات واقعًا یمند. یعنی کیمذات به ذات این مسئله را قبول 
بک است. متحدند، متحدند یعنی چی، یعنی یک حقیقت است از یک منظر علم، از یک منظر معلوم از یک منظر عالم. به این س

گاهی اتفیملذاست حقیقت علم اینجا رخ  خواهد خودش را درک بکند یمافتد چون خودش یماق دهد. چرا در نفس ما خودآ
دهد، یمکل این فضا فضای ادراک است چیز دیگری نیست نفس همان ادراک که عرض خواهیم کرد حقیقت نفس ما را تشکیل 

دهد. از یک جهت ادراک است ازیک جهت مدرک است از یک جهت مدرک یمذات همان ادراک حقیقت نفس ما را تشکیل 
 نکته سوم که در واقع این نظریه در بحث علم ذات به ذات دچار اختالف نیست.  هست. این

نکته چهارم این است اختالف در کجاست، اختالف در علم در ورای این مرحله است یعنی یک جور علم به غیر، البته 
به ابزار و آالت و قوای ادراکی، این غیری که می گویید ما علم ذات به ذات داریم علم به صور ذهنی موجود در نزد نفس، علم 

دهد. می یمعلم به اعضا و جوارح بدنی همینجور برویم جلوتر، علم به موجودات خارج از خودمان این علوم چه جوری روی 
خواهد دو چیز بشود، گرچه این دو چیز شدن گاهی یمدانید وقتی شما از بحث علم ذات به ذات که گذشتید اینجا عالم و معلوم 
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این  در نزد یک شیء شود، شما که گفتید علم یعنی حضور یک شیءیمزیاد  اشفاصلهت خیلی نزدیک است یواش یواش اوقا
 تواند اتفاق بیافتد. یمچه جور 

خواهیم بگوییم به شما علم داریم این چه جوری است شما یک موجود یماالن مثاًل فرض کنید ما که اینجا نشستیم 
دیگر تا  گیرد این حضور اشیای دیگر پیش یک شیءیمدیگر هستید من یک موجود دیگر هستم این ارتباط چه جوری صورت 

و عالم و معلوم را گوید ما باید بحث اتحاد علم یمگیرد. اینجاست که صدر المتألهین یمعلم رخ بدهد چه جوری صورت 
که حقیقت علم است  در نزد یک شیء مطرح کنیم تا نوعی اتحاد و یگانگی میان عالم و معلوم صورت نگیرد آن حضور شیء

 هاآنافتد. االن شما نگاه کنید، چرا ما به اشیایی که در پشت دیوار است علم نداریم چون ینمافتد و لذا علم هم اتفاق ینماتفاق 
ت در مکانهای غایب هستند. چرا ما به اشیایی که در زمانهای گذشته است در زمانهای آینده اس هاآنضر نیستند، یپش ما حا

گاهی نداریم به دلیل اینکه حضور نیست، حضور حقیقت علم را سامان  هاآنمختلف است چرا ما به  دهد، حضور یمعلم و آ
گاهی را سامان  گاهی پیدا بکنم چه جوری یمچه جوری  دهد، اگر اینجوری است منیمحقیقت آ توانم به اشیای یمتوانم دیگر آ

شود، از همان یمدیگر علم پیدا بکنم این اشیای دیگر عرض کردم شما از علم ذات به ذات ببینید یواش یواش این فاصله زیاد 
 تد. افیمالم چه جوری اتفاق عشود، این حضور معلوم در نزد یمآغاز که این فاصله گرفته 

ذا توضیحی لابن سینا معتقد است که این اتحاد علم و عالم و معلوم در غیر علم ذات به ذات یک بحث بی معنایی است، 
الش به مسئله خورد. ایشان اشکیمی مهمی هم بر هاچالشدهد متفاوت است، و البته در جای خودش یمکه ایشان از علم 

شود معنا داشته باشد. مثاًل یمها چه جور ینااتحاد  ارد. اگر واقعًا دو چیز هستندگوید اساسًا اتحاد دو چیز معنا ندیمچیست 
گوید اگر یمکنم. ایشان یمیشان مفصل است من ماحصل قضیه را عرض هابحثکند، یمچند تا صورت را ایشان بررسی 

ته و اینجا فقط با دارید اگر لف از بین رفخواهید بگوید ایمبگویید الف متحد است با ب یعنی چه اتفاقی اینجا افتاده یعنی 
اینجا شما  ودیگری پدید آمده  از بین رفته یک شیء بگویید الف از بین رفته و فقط اینجا با دارید این که اتحاد نیست، شیء

گاه بر الف بشود، الفی در کار نینم گاه است بر ب بشود، یا ب آ  یست. توانید بگویید حاال که اتحاد حاصل شد الف آ

اگر اتحاد به معنای از بین رفتن یک چیز و شکل گرفتن یک چیز دیگر باشد این اتحاد نیست، اگر اتحاد به این معنا است 
که دو چیز با همدیگر به گونه ای ترکیب بشوند و اتحاد پیدا کنند که یک چیز سومی را پدید بیاورند اگر این باشد باز هم دو چیز 

گاه است. یعنی شما نتوانستید کاری بکنید عالم و معلومی که از همه فاصله دارند یک  ندارید یک چیز سوم دارید که به خودش آ
گاهی و علم از الف به ب و از ب به الف صورت بگیرد. نه اگر گفتید این دو چیز با هم متحدشدند یک  گونه اتحاد پیدا بکنند تا آ

شود. اگر بگویید اتحاد به گونه ای است ینملی ندارد پس باز هم اتحاد چیز سوم به وجود آوردند، خوب کاری به آن چیزهای قب
گوید اگر بر دوئیت باقی بمانند اتحادی صورت نگرفته، یممانند ایشان یمکه بعد از اتحاد این دو تا بر همان دوئیت خود باقی 

ش الف حاضر بشود آن اتحادی که باز الف الف است، ب ب است اینجور نیست الف پیش ب حاضر باشد یا فرض کنید ب پی
 مطلوب نظر شما است حاصل نخواهد شد. 
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تی بی معنا است شما را به هدف بی معناست. وق کنید اتحاد دو شیءیمپس بنابراین تمام تصاویری که شما از اتحاد 
یدگاه ابن سینا خیلی جدی پس نظریه اتحاد علمو عالم و معلوم در واقع نباید طرح بشود خصوصًا آنجایی د تواند برساندینم
پسندند که ما مسئله علم به اشیای خارج از خودمان را مطرح کنیم. االن علم ما یمشود و افراد هم خیلی دیدگاه ابن سینا را یم

یعنی  گوید اتحاد علم و عالم و معلومیمبه این دفتر، به این میز، یعنی چی که مثاًل اگر کسی بخواهد انتقاد کند صدر المتألهین 
تواند معنا داشته باشد. معنا ندارد اصاًل، یعنی وقتی شما علم یمشوم این چه جور یمشوم یگانه یمدارم متحد  من با این شیء

 گاهش چیست. نکند اما صدر المتألهین یمجلوه  ترپررنگگیرید اشکاالت ابن سینا کان یمبه خارج از خودتان را در نظر 

یی از اتحاد داریم که در عین هاگونهقسام اتحاد فقط آن مواردی که شما شمردید نیست، ما گوید ایمصدر المتألهین 
واضح و شفاف  ی دیگر را ایشان به نحوهاگونهی دیگر چیست این هاگونهحس یک نوع اثنینیت وحدت حقیقی پیدا بکنند این 

ی هابحثکند. یکی اتحاد علت با معلول، فاعل با فعل خودش، ما پیش از این اگر دقت کرده باشید در یمدر دو قالب تبیین 
ز حالتی جعلت فاعلی و نسبت علت فاعلی با فعل توضیحاتی دادیم یعنی تحقیقاتی که صدرا ارائه کرد نشان داد حقیقت فعل 

رقرار است ان فاعل و فعلش برقرار است، میان علت و معلولش بدر فاعل نیست. یعنی اگر خوب دقت کنید یک اتحاد تکوینی می
 برداشته بشود.  مطلقاً بدون اینکه آن اثنینیت 

کنیم انواع مفاهیم یمها که صحبت ینهمسازیم، یمهن ذگوید االن ما و این مفاهیمی که در یممثاًل نگاه بکنید صدرا 
با این مفاهیم چیست، از یک  شود. ارتباط مایماع مفاهیم دارد ساخته کنیم انویمشود. همین االن که صحبت یمدارد ساخته 

توانم بگویم غیر از من است چون یمجودی من است خارج از من نیست از یک جهت وتوانم بگویم کاماًل در حیطه یمجهت 
نی عینیت در عین غیریت، غیر از من است از یک جهت عین من است. یع گیرد. از یک جهتیمتا حاال نبوده االن دارد شکل 

کنند در جلسات با دوستان یادم است این بحث را مطرح کردیم، نسبت علت یمیعنی آن بحثی که راجع علت و معلول مطرح 
توانید یمتوانید بگویید همان معلول است ولی شدیدتر به معلول یمو معلول نسبت حقیقت و رقیقت است، یعنی شما به علت 

ثاًل مست اماضعیفتر، یعنی ارتباط علت و معلول یک ارتباط وثیقی است. پس یک جور اتحاد درست شد بگویید همان علت ا
از ظرف وجودی او خارج نیست، ولی عین او  معانی حرفی در دل معنای اسمی هست مغایر او هم هست. حاالت یک شیء

را  در نزد یک شیء ا یواش یواش حضور یک شیءقبل این اتحاده خواهد اتحادهایی را نشان بدهد که ازیمهم نیست، یعنی 
 خواهد تبیین کند. یمدرست بکند و علم را توضیح بدهد. آن بحث اتحاد عالم و معلوم را این سبکی 

دهد بر اساس حرکت جوهری است. در حرکت جوهری یک اشاره یمیا فرض کنید یک اتحاد دیگری که ایشان توضیح 
شود یک وقت حرکت جوهری ما افقی یممتحول  حرکت جوهری که ذات و بنیاد شیءای در بحث حرکت عرض کردیم در 

پذیرد. ما با این حرکت جوهری یمدهد و به تدریج صورت دیگری یماست یعنی تکاملی نیست، صورتی را به تدریج از دست 
آید. ولی یک حرکت یمک صورت دیگر افقی فعاًل کار نداریم، در واقع لوث بعد از خلع یعنی بعد از اینکه یک صورتی رفت ی

ی قبلی دارید اضافه هاداشتهجوهری دیگری حرکت جوهر تعاملی است. حرکت جوهر تعاملی لوث بعد از لوث است یعنی شما 
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شود، گیاه تمام خصائص جمادیت را دارد یعنی یمآید تبدیل به گیاه یمتر از او هم یعنی شما در یک حرکت جوهری وقتی جماد 
دارد زمان دارد، قوام خاص خودش را دارد عناصری که باید داشته باشد دارد آن ویژگیها را دارد افزون بر آن خواص دیگر مکان 

ها در گیاهان هست ولی در جمادات نیست. پس جمادات بعد گیاهان ببینید این اتحاد ینادارد مثل چی، تغذیه، رشد، تولید مثل 
های یتخاصاین اتحاد به گونه ای است که در عین اینکه شما در مرحله بعدی می گویید ما جمادیت با نباتیت به چه شکل است. 

های نباتی، این اتحاد به نحو لبث بعد از لبث حاصل شده یتخاصهای جمادی همراه شده با یتخاصجمادی را داریم ولی این 
کنیم این یمبعد در مرحله الهیت همین مسیر را طی  حرکت تکاملی یامی رویم بعدًا در مرحله حیوانیت بعد در مرحله انسانیت

کند، هم یک جور مغایرت در آن محفوظ یمرا حفظ  هاآنکند هم یمبه این معنا است که حقایق جدید را در خودش هضم 
این اتحاد توانیم تصویر کنیم که یماست هم یک جور عینیت، اتحاد به این معنا است، پس اقسام وگونه هایی از اتحاد را ما 

 واقعیت داشته باشد. 

الم و معلوم. حاال که این مقدمه را صدر المتألهین مطرح فرمودند بیاییم در محل بحث خود ما یعنی بحث اتحاد علم و ع
است که  یک اشاره ای در جلسه صبح کردیم، اینجا توضیح بیشتر. یک نظریه ای که صدر المتألهین در خصوص نفس دارد، این

معتقد بودند نفس یعنی شکل گیری  هاآنمای مشاع داند برخالف حکمت مشاع. در میان حکیمنیه الحدوث نفس را جسما
گاهی است اصاًل ندارد  گاهی و آ راحل ممراحل تکاملی بدن هیچ ربطی به شکل گیری حقیقت روح و نفس که حالت همان خودآ

واقع آن نفس کل از طریق حقیقتی که از باال  ز طریق درگیرد ولی آن مرحله نهایی پیش آمد، ایمتکامل جسمی خودش صورت 
گیرد یمکند وقتی نفسی فراهم شد تا جایی که به نقطه اوجش رسید در آنجا یک حقیقتی شکل یمدارد تمام این فضاها را کنترل 

خ ماورای طبیعت است. جدای از شبیه به عقول و مفارقات یعنی ذاتًا تجرد دارد و از سنکاماًل شبیه به فرشتگان و مالئکه، کامالً 
کند یک چیز سختی در آنجا شکل گرفته، اتحاد یک جوهر یمآید ولی بعضی ارتباطی برقرار یممراحل شکل گیری بدن به وجود 

وده که این تجردی با یک جوهر مادی چه طور امکان پذیر است هم در فلسفه غرب از قدیم مطرح بوده، هم در فلسفه ما مطرح ب
 و اتحاد به چه شکل است.ارتباط 

 **؟؟؟

ماند به عنوان ینمی پاشد چیزی برای او باقی همکنند راجع معاد جسمانی وقتی بدن از یم*یکی از مشکالتی که پیدا 
آیید در دستگاه صدر المتألهین، صدر المتألهین معتقد است کیفیت تکون نفس جسمانی است، یمفضای جسمی، ولی شما 

رسیم، اینجور نیست جداگانه بدن خودش تکامل داشته باشد نفس در یک یمیعنی از تحوالت جسم ما مراحل تجردی را به آن 
گوید فرض کنید این مراحل یمدهد یمان توضیح فضای دیگری مطابق ساختار دیگری شکل بگیرد. نه همین فرض کنید بعد ایش

کند ایشان معتقد است که مرحله یمکند و اول به شکل گیاه است و آرام آرام مراحل را طی یمی اول شروع هاگامجنینی که از آن 
یک کمی زمانش  گیرد، ممکن است دعوایی انسان با ایشان داشته باشد. محل یعنی ممکن استینمحیوانی تا قبل از تولد شکل 

را ببریم جلو، آن مهم نیست. اصل مسئله یعنی حیات گیاهی، حیات گیاهی، حیات گیاهی خوب دقت کنید به محض اینکه 
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تواند محل بحث باشد، این اولین ادراک ممکن است در خودش یمدهد این اولین ادراک یمبچه دنیا آمد اولین ادراکی که روی 
اصل اولیه فرض کنید اینکه اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین محال است نه به نحو قانون کلی  ادراک مثاًل همزمان یک هاده

اصل حقیقتش را همان لحظه درک کند. در همان لحظه چشم باز کند یک چیزی ببیند. یا حس المسه او عمل کند یا احساس 
به سبک چی بگیریم به سبک اعضا و جوارح یعنی خواهم بگوید آن اولی را ضرورت ندارد حتمًا یمگرسنگی به او دست بدهد 

تواند اختیار بکند به سمتی برود، احساس طلب یعنی یمحواس پنجگانه ظاهری بگیریم احساس گرسنگی و احساس اینکه 
 رسیم به یک مرحلهیمدهد این جا یک تحول اساسی جوهری رخ داده یعنی ما از مرحله نباتیت داریم یماولین ادراکی که روی 

شود انسان، اولین درک یمتجردی، شکل گیری اولین ادراک یعنی شکل گیری نفس انسانی در مرحله اول حیوان است و بعد 
 شود انسان اولین مرحله نفس همین جا است، خوب دقت کنید، خود این ادراک نفس است، ببینید من یک تشبیه بکنم. یمکلی 

ماند که موجودات یمظرف  کنیم خارج مثل یکیمب در ذهن گمان االن ما می گوییم خارج و موجودات خارجی اغل
گیرند، در حالیکه اینجور نیست همان موجودات خارجی هستند، خارج چیزی جز موجودات خارجی یمخارجی در آن قرار 

ن مفهومی کنیم ذهن یک ظرفی است موجودات ذهنی در آن هستند نه نه ذهن همان اولییمنیست، ذهن که می گوییم ما فکر 
رف که حاصل شد ذهن حاصل شد. ذهن چیزی جز همان مفهوم نیست. حاال برگردیم به این بحث ما اینجور نیست که نفس ظ

 ادراک باشد، نفس عین ادراک است نفس نفس ادراک است. یعنی همان ادراکی رخ داد همان نفس است. 

کند یادارد یمدر همان لحظه دارد گرسنگی را حس بحثی که امروز صبح داشتید، این ادراک هویت ادراکی ممکن است 
کند خودادراکی هم یمیزهایی که وجود دارد این است که آن حقیقت ادراک خودش راهم ادراک چبیند. یکی از یمیک چیزی 

ت به ذات گیرد همان علم ذایمکند. اینجا نفس شکل یمکند خودش را دارد ادراک یمدارد، در همان لحظه که دیگری را ادراک 
گاهی دقیقًا در این مرحله است. وقتی نفس یمهم همینجا اتفاق  گاهی وجود ندارد خودآ افتد. پیش از این مراحل قبلی خودآ

 کند یمدهد مثاًل برادراکاتش افزوده یم دهد، سیر جوهریش که ادامهیمسیر جوهریش را ادامه 

 حسی مااین بحث اکات حسی می گویم در فضای ادراکمن اینجا داخل پرانتز یک چیزی بگویم، به لحاظ این ادر
گوید اگر من گفتم اتحاد علم عالم و معلوم مثاًل نسبت به اشیای یمرانداشتیم معلوم بالذات و بالعرض داریم. صدر المتألهین 

دهد، حقیقت علم را یمخارجی نه اتحاد عالم بامعلوم بالعرض، بلکه اتحاد عالم با معلوم بالذات آن که حقیقت علم را تشکیل 
دهد، معلوم بالذات معلوم بالذات هم با من متحد است، یعنی این متحدی چه جوری است یعنی هر چه ما یمچی تشکیل 

خواهیم بر اساس تمثیل حرف بزنیم یمگوید اگر یمدارد  کنیم در واقع یک تعبیری عالمه شحرانییمادراکات خود را بیشتر 
شود. نفس مثل یک دیواری نیست که نور بر آن بتابد نه، عمق این حقیقت روشنایی یمورش بیشتر تمثیل یک چراغی است که ن

گاهی هایما افزایش پیم ترروشناست و دارد   جوهری نفس ما است،  کند در واقع سیر تکاملیمیدا شود، یعنی هر چه آ
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دانند. ینمدانند آیا مثل کسانی است که یملذا این بحث علم این همه اهمیت پیدا کرده در آیات روایات، آن کسانی که 
گاهی بیشتر است این سعه وجودی این نفس در حال گسترش است. چون نفس چیزی جز ادراک نیست، تا  هر چقدر علم و آ

هم درک  کند ده تا امر رایمرا، یک حقیقت است خودش را درک  کرد االن ده چیزیماز این فرض کنید سه تا چیز را درک قبل 
گوید حتمًا باید به نوعی اتحاد علم و عالم و یمدهد، صدرا یمن ادراک رخ کند، صد تا امر، هزار تا امر، این چه جوری اییم

گیرد، این شخص از مرحله حسی به مرحله یمهری، وقتی حرکت جوهری صورت معلوم شکل بگیرد، بر اساس حرکت جو
گاهی فراوانی ب ه انواع کلیات خیالی، به مرحله وهمی، به مرحله عقلی، االن قوانین فراوانی با جان او متحد شده است یعنی آ

افتد یمش دارد یک چنین اتفاقی برایکند یمدارد، یعنی بسط و گسترش عجیبی نفس او پیدا کرده وقتی در ساختار علم حرکت 
گوید اینجا یمشود، اتحاد علم و عالم و معلوم در بستر حرکت جوهری، صدرا یملذا بحث اتحاد علم و عالم و معلوم که مطرح 

لحاظ گردد به یمکه نفس ما به ابزارهای ادراکی به نحو علم حضوری علم دارد به دلیل اتحادی است که ما باآن داریم این بر 
ها همه حقایق نازله با او است، یناکند یمها برقرار ینادیدگاه صدر المتألهین نسبت نفس را با اعضا و جوارح و آالت و قوا و 

ها حاالتی هستند یناکند یعنی همیشه معلول حالتی است در علت تمام زیردامنه های وجود انسان یمارتباط علی معلولی برقرار 
یی دارد مشکالتی هاچالشسان و لذا پیش نفس انسان حاضرند. و لذا علم ما فقط ایشان در بحث بدن یک برای حقیقت نفس ان

 کند همیشه عبارات ایشان نوسان دارد. یماحساس 

گوید تو همان هوشی باقی یمبنابراین علم ماهمیشه از سنخ اتحاد علم و عالم و معلوم است. این مال موالنا باشدکه 
پوشاند یا اشعاری است ای برادر تو همه اندیشه ای مابقی یمقیقت ما همان هوش است بقیه آن هوش را دارد هوش پوش یعنی ح

خواهد بگوید، یعنی شما یمگوید ای برادر تو همه اندیشه همین را یمخود استخوان و ریشه ای یا تیشه ای یاهر چیزی، این که 
متداد ت و این تجردی است، یک حقیقتی جدای از حقیقت دارای بعد و اچیزی غیر از ادراک نیستید، حقیقت شما ادراک اس

 است، آن حقیقت در واقع حقیقت مکان مند و زمان مند است ولی این حقیقت حقیقت جداشده از این بحث است. 

 معلوماقسام 
تالفاتی د اخمعلوم دستجات معلوم را دسته بندی بکنیم بع حاال که بحث ما به اینجا کشید در مسئله اتحاد علم و عالم

کند این نکته بسیار آشکار و روشن، یک یمکه اینجا هست روشن بشود. یک وقتی نفس ما به لحاظ اتحاد با خودش علم پیدا 
دارد  هاآن وقت نفس ما یک نوع اتحادی با حاالت خودش مثل غم شادی همین مفاهیم قوا و ابزارهای ادراکی یک وقت اتحاد با

گاهی دارد، یک وقتی یک نوع اتحادی با بدن دارد از همین به خاطر همین اتح اهآنو از باب همین اتحاد با  اد یک علمی به آ
یعنی خارج از انسان، همین اشیاییکه پیرامون ما هست. علم ما به این اشیایی پیرامونی  رسیم به خارج از شیءیمهمین بدن دارد 

 چیست. 
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 شیخ اشراقاه دیدگ
ت علوم متفاوت دارد دیدگاه شیخ اشراق چیست، شیخ اشراق حقیقاینجا شیخ اشراق یک دیدگاه دارد مالصدرا دیدگاه 

هایی به دیدگاه ایشان پیدا شده است. مثاًل االن ماابصار دیدن شنیدن یلتماحسی را از سنخ علوم حضوری می اند االن به تدریج 
ب مفاهیم پیش ما حاضر نیستند، وب دقت کنید اینجا وساطت مفهومی ما نداریم یعنی اشیا در قالخواهد بگوید اگر خیمایشان 

 اگر باز خوب دقت کنید ما با شخص و جزئی اشیا در ارتباط هستیم. 

 مالصدرادیدگاه 
شود پیش ما حاضر یم هاآنه خارج از ما هستند حتی اگر مادی باشند خود گوید اشیایی کیمصدرا این اعتقاد را دارد 

و آالت چی، چشم این مسیر اعصاب  یم این وساطت ابزارپیدا بکنیم می گوی هاآنتوانیم علم حضوری به یمباشد، یعنی ما 
ها چی یک بیانی که ایشان دارد، این جلسه با این لفظ نیست ولی این یناجهازاتی که وجود دارد، استعالم اعصابیکه هست 

ها ینامطرح کردیم گوید این ابزار و آالت فاصله نفس ما با اشیا برمی دارد. برخالف فضاهایی که ما معمواًل یمماجرا هست، 
کند ارتباط ما را با یمماند چکار یمها یرندهگها مثل یناگوید یمگذارد. ایشان یمکند تأثیرات فراوانی دارد یمفاصله ایجاد 

ها یعنی نفسما حقیقت تجردی دارد بحث زمانمندی و مکانمندی در آن مطرح نیست می ک حقیقت تجردی است اگر این ینا
وند این دستگاه طبیعت بخواهد با اشیای طبیعی ارتباط برقرار بکند نیاز به یک دستگاه بسیار پیچیده داشت، خداحقیقت ماورای 

هایی که در آن هست از مغز تا سلسله اعصابی که در نوک انگشتان یستمسداد این بدن با همه  بسیار پیچیده در اختیار ما قرار
ا باید یگری تناسباتی که بیرون است مثل نور، تناسباتی که باید باشد، هودست حاضر است تا چشم حاضر است و چیزهای د

خارجی، یعنی  ها برای این استکه تعبیرشان این است نفس من اشراق پیدا بکند به شیءیناباشد، چیزهایی که باید باشد. همه 
کنم. اگر برخی اشکاالت نباشد این دیدگاه یمرا من درک  کنم خود این شیءیماین شیئی که در خارج است اشراق به او پیدا 

 خواهیم قبول کنیم کان در بحث ابصاریمخیلی عالی است، یعنی ما همین را 

 **؟؟؟

کنم یک سفیدی درک ینمکنم وسطش را که درک یم*هر چه درک کردند ذات وقتی شما می گویید من این را درک 
گوید همه این چیزهایی که یمگوید برخالف دیگران یمدر بحث بدیهیات  گرددیمکنم. این را فرض کنید که شیخ اشراق بر یم

گوید وقتی مفاهیمی که از یمبدیهی هستند واضح روشن، همان بحث بدیهی ایشان  شانهمهگیریم یممن به علم حضوری 
گوید بدیهی یمایشان آید بدیهی است چون متفق از علم حضوری من است. تمام مفاهیم برگرفته از علم حضوری یمها ینا

کنیم اثر یماست. هر چه درک کردم بله آن چیزهایی که همان آثار یعنی ارتباط من باآثارش چه جوری است هر چه هست بحث 
 چیست این سفیدی اثر است یا نه مثاًل این اندازه اثر است یا این اندازه یک اثری دارد باالخره من یک ارتباط مستقیم با یک
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را بشناسم هر چه من شناختم این به علم  خواهم عمق یک شیءینمکنم. این ارتباط مستقیم که من یمارج برقرار چیزهایی در خ
 شودیمحضوری درک 

 **؟؟؟

پیش من حاضر  را بردارد، یعنی این شیء گوید تمام جهازات بدنی برای این است که فاصله بین نفس من و این شیءیم*
 است.

 **؟؟؟

گوید نه یممجرد، صدرا  در نزد شیء گوید حضور شیءیمدهد یملذا تعریفی که شیخ اشراق برای علم *بله اتفاقًا 
گوید همان عالم اگر یمگوید عالم و معلوم هردو باید مجرد باشند، ولی ایشان یممجرد، صدرا  مجرد در نزد شیء حضور شیء

ن موجود تجردی باشد و در واقع تفرقی نباشد اگر دقت کنید ای ماورای طبیعت و تجردی باشد کافی است، معلوم الزم نیست
گاه نیست اما چرا پیش دیگری حاضر نشود اگر حقیقت  فس نتفرقی به دلیل تفرقش پیش خودش حاضر نیست به دیگران هم آ

اصطالح آقای خیلی مثل به  ما یک وجود جمعی است چرا نتواند همه اجزای او را پیش خود حاضر بکند به همان موطن شیء
و خیلی از  ی اصول فلسفه و روش رئالیسم تمایل به این دیدگاه پیدا کردندهاعبارتمصباح خود عالمه طباطبایی در برخی 
 کند. یممشکالت معرفت شناسی را حل و فصل 

از  یبله یک اشکاالت جدی هست خود صدرا به خاطر اشکاالت این بحث را مطرح نکرده یعنی اینجور پیش نرفته، ول
کنید انصاف به خرج بدهید، همان یمرا احساس  برید و نرمی یا زبری این فرشیمیک جهت نگاه کنید وقتی شما دست را 

کنم به قسم ابوالفضل عباسی که از قسم خدا هم باالتر است ابو الفضل العباسی این زبری رااینجا یموجدان همان شوخی 
 کنم. یمس کنی نوک سر انگشتان من دارم حینماحساس 

بینید دقیقًا در علم حسی خود یمکنید یمگیرد اگر این اشکاالت نباشد شما وقتی دقت یماین اشکالی است که صدرا 
را شما ارتباط دارید اصاًل ارتباط با مفاهیم نیست، اصاًل بحث انطباق پذیری نیست نگاه کنید آن ویژگیهایی که ما برای  شیء

کنید ویژگی علم حضوری است، اگر شما بخواهید یمگفتیم اینجا وجود ندارد. اینجا هر چه ویژگی بررسی یمعلم حصولی 
پیش من همیشه الزم نیست یک بنده خدایی ادعای نبوت  برایمن حاضر است می گویم آن شیء بگویید چه جوری این شیء

د پیشت گفت اشکال ندارد سه چهار بار گفت ای درخت کرده بود کسی برگشت گفت اگر راست می گویی بگو این درخت بیای
رویم پیش درخت، اینجوری ببینید همیشه الزم نیست برایحضور یک یمبیا پیش من نیامد گفت انبیا خیلی اهل تکبر نیستند ما 

ق ایشان خیلی شویم. یعنی نقص ما، این کلمه اشرایمپیش ما حاضر بشود ما پیش او حاضر  دیگر آن شیء در نزد شیء شیء
خواهید تعبیر بکنید نور یعنی ظاهر به ذاته و یمگردد به بحث هویت نوری، یک تعبیری نور را وقتی یمبرد. این بر یمبه کار 

گوید اگر نفس من یممظهر للغیر یعنی خودروشن و دیگر روشن کننده خاصیت نور این است، ایشان با تمرکز روی این نکته 
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گوید همین است، اشراق یعنی تابش، یعنی نور یمزهای تاریک و ظلمت را روشن بکند. این اشراق که تواند چییمنور است 
گاه شدن از چیزهای دیگر این دیدگاه شیخ اشراق است،   افکنی و پیدا شدن و آ

دیگر هم ای شیخ اشراق در زمینه اشیای بیرون از خود که ما راجع اشیای مادی گفتیم ایشان یواش یواش این را در جاه
ل کند. در جاهای دیگر صدرا موافق است مثاًل در علم به عالم مثال، در علم به عالم عقل عقول مفارقات مثل نوری، مثیمپیاده 

علم حضوری  ایشان مشترک است نقطه در اشیای مادی است، آیا در اشیای مادی ما مشترک هستند مالصدرا به هاآنافالطونی 
 ا به سبب مفهومی نیست. گوید به اینجیمما حاضر است، شیخ اشراق  پیش داریم یعنی خود شیء

 های صدرادغدغه
ارد در دصدرا اینجا اشکاالتی دارد. یکی از اشکاالت همین بحث خطا است. و آن این است که در علوم حسی خطا راه 

دارد این است که ما را دغدغه نکته دیگری که صد .افتد این یک نکتهینمحالیکه شما گفتید در علم حضوری مسئله خطا اتفاق 
دهد. خوب چه جور انسان با حقایق اشیای ینمبحث اتحاد علم و عالم و معلوم را مطرح کردیم یعنی تا اتحاد رخ ندهد علم رخ 

شود یمدیگر است چه طور این اتحاد برقرار  ک شیءدیگر است این ی کند آن یک شیءیممادی خارج از خود این اتحاد را برقرار 
گوید، یم ه دوم یک دغدغه سومی دارد یک قاعده ای درست کرده من خیلی نتوانستم در واقع دریابم صدرا اینجا چیاین دغدغ

گوید چیزی که به دلیل تفرق وجودی همان توضیحی که در جلسات قبل عرض کردیم پیش خود حاضر نیست یمصدرا 
خود ظلمت است و حضور وجودی پیش خودش ندارد چنین ی که در نزد تواند پیش دیگران هم حاضر باشد. یعنی آن چیزینم

 تواند پیش دیگری هم حاضر باشد.ینمچیزی 

 **؟؟؟

گوید آن به این سبک است چرا پیش دیگری حاضر نباشد، فرض کنید من که یم*شیخ اشراق جوابش این است 
باشم توجه کنید این  ام پیکره او حاضرتوانم در تمیمیکحقیقت تجردی دارم حقیقت تجردی مکان مند و زمان مند نیست من 

ی دیگر باشدکه فراموش هادغدغهکه مالصدرا چنین دغدغه این این سه تا دغدغه شاید  خواهم بگویم دغدغه اییمنکته را، 
 کرده باشم، 

 هابه دغدغهصدرا پاسخ 
گوید ما علممان به اشیای مادی مستقیم نیست، علم حضوری نیست پس یماین سه دغدغه باعث شده صدر المتألهین 

کنیم یعنی ارتباط یمه جوری است تحلیلش چه جوری است تحلیل صدرا این است که ما وقتی ارتباط با اشیای مادی برقرار چ
شود. مثاًل آن چیزهایی یمو ادوات حسگر ما برقرار  کنیم یک فعل و انفعاالتی بین آن شیءیماز طریق اعضا و جوارح که برقرار 

وسط هست جهازاتی که در چشم هست سلسله اعصابی که پشت سرش است، این را توجه  که در خارج است، نورهایی که این
تر هم شده ولی یقعمها را بررسی کردند درست است خیلی یهالها در چشم چیست، اینقدر این یناداشته باشیم، نگوییم مثاًل 
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به سمت چپ است این عصبی که رود اثری که مال این چشم است به سمت مال راست یمحتی سلسله اعصاب چه جوری 
یی از مغز که مرتبط بااین حواس هاقسمترود در ملتقای در مغز کجا هست حتی یمسمت مال چپ است به سمت راست 

شدند کجا یمشود آرام آرام متوجه یمدیدید طی یک ضربه فالن حس منقطع یمخورد یمبودند کشف کرده بودند ضرباتی که 
گاه نبودند اطالعات داشتند یمد ابصار یک چیز ساده ای نه یک مکانیزمهایی صورت توانستنیمارتباط دارد   گیرد نه که آ

کند این حسگر که می گوییم تسامحی یمهای حس گر ما ارتباط باخارج برقرار گوید نگاه کنید وقت ابزاریمحاال صدرا 
شود یک فعل و انفعاالتی یمکه برقرار  هاارتباطگیرد. این یمبه نظر ایشان حسگر این نیست حسگر در حقیقت نفس صورت 

گیرد بعد که انتقال صورت یمکند این انتقال صورت یمایجاد  کند، حس لمسی آن شیءیمدر این حس ما ایجاد  آن شیء
حقیقت ادراک  گویدیمکند یمشود نفس انسان را آماده یمگرفت تمام این فعل و انفعاالت فیزیکی و شیمیایی انواع کارهایی که 

کنند برای ادراک این یمها علل اعدادی ادراک حسی هستند، بحث علل اعدادی داشتیم یعنی بسترها را فراهم یناها نیستند ینا
 ی از بیرون قرار گرفت اینجا هادادهیک این شود نفس وقتی تحت تأثیرو تحریمشود فراهم یمبسترها فراهم 

 نظر عالمه طباطبایی با صدراختالف ا
گوید این جا نفس یمنجا اتفاق نظر است، ولی اینجا یک اختالفی بینشان است صدرا بین عالمه طباطبایی و صدرا تا ای

الذات این قدرت را دارد یک صورتی کاماًل مشابه آن چیزی که من را تحریک کرده در ساحت تجردی خودش به شکل معلوم ب
شوید چیزی از من بیرون یمن دارید بازتولید قع نفس مبینم در واقع همه شما در صیمتولید کند، دقت کنید من که شما را اینجا 

شود، بله این چه ارتباطی بابیرون برقرار است، ارتباطش یمی نفس من است در درون نفس تولید هاشدهتولید  اشهمهنیست، 
عالمه چی کند یمراتولید  هاصورتکند برای تولید این صور این یمآید نفس را آماده یمبه شکل اعداد حقایق بیرونی است 

 گوید یم

شود برای اینکه ارتقا پیدا بکند یمه صورت گرفت نفس آماده کگوید این اعدادها یمزند، ینمعالمه به این سمت حرف 
ال بعد عالم ماده، با حقیقت مثالی آن اشیای بیرونی در عالم مثال وقتی ما نظام هستی را توضیح دادیم گفتیم عالم عقل، عالم مث

تر در عالم عقل است از آنجا نازل شده آمده پایین وقتی یشپتر در عالم مثال است نه به معنای زمانی یشپریم هر چه اینجا دا
کند. وقتی با حقایق مثالی ارتباط یمنفس این اعدادها صورت بگیرد، نفس با حقیقت مثالی این اشیا در عالم مثال ارتباط برقرار 

بیند. هر دو حرف معنایش چیست، هر دو حرف معنایش این است که ادراک اساسًا یمرا  برقرار کرد آنجا است که دارد این اشیا
گیرد، اساسًا ادراک در یک ساحت خاصی از نفس صورت ینمدر مرحله بدن و حس یا حتی نفس حاضر در این مرحله انجام 

تا اتحاد برقرار نکند این ادراک رخ ود نفس با آن اتحاد دارد، یعنی نفس با آن حقایق خگیرد که حقیقت تجردی است. یم
 دهد، وقت ما تمام شده، ینم
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 صدرا درباره ادراک کلیاتدیدگاه 
ها ینااق همه یک تذکر بدهم راجع دیدگاهی که صدرالمتألهین راجع درک کلیات دارد این را بگویم این تقریبًا مورد اتف

م انسان مفاهیم کلی که می گوید انسان نه زید نه عمر نه یک شخص خاص، می گوییفهمیم مثالً یمهست. ما مفاهیم کلی که 
ها دارند من اشاره ای امروز صبح کردم می گویند اساسًا علم حقیقت یناآوریم یک مبنا یمکنیم این را جهجور به دست یمدرک 

ق مادی ی قبلی هم داشتیم حقیقت تجردی برتر است از نظر وجودی از حقایق مادی، حقایهابحثتجردی است این واژه در 
الل تند دچار تغییر و تحول هستند اضمحالل پذیر هستند ولی حقایق ماورایی حقایق جمعی هستند اضمححقایق متفرق هس

تواند تولید کننده آن ینمعلم هر جور باشد راه ندارد بقا دارند، موجودات برتری هستند. اگر موجودات برتر هستند اصالً  هاآندر 
تواند ینمن باشد. اگر آتواند تولید کننده ینمادی باشد، ولی تواند علل اعدیمست علی آن نیعالم ماده باشد. یعنی عالم ماده منشأ

 شود. یمتولید کننده آن باشد بعد این علمی که تاکنون وجود نداشت االن موجود شد از کجا حاصل 

کند چون نفس یک یمگوید نفس خودش ایجاد یمها که گفتیم، صدرا ینای جزئی همین علی تقی نقی هاصورتدر 
ی کلی، قوانین اصول کلی هاادراکط باعالم مثال است ما با این کار ولی در گوید از باب ارتبایمحقیقت باالتر است، عالمه 

گوید البته شیخ اشراق عبارت واضحی در این قسمت ندارد، یمگوید هم عالمه یمکنیم هم صدرا یمها را چه جوری درک ینا
ها به یناها مفید است، ولی یناها، استقرا، همه یشآزما، کند یعنی درک جزئیاتیمها ما را اعداد ینارون است تمام آنچه در بی

ها همه ینادهد، ینمها پدیده علم را فی نفسه شکل ینایچ یک از دهد یعنی کتاب دفتر استاد گوش دادن گفتن هینمما علم 
خواهد شکل بگیرد مثاًل یک قانون یک امر کلی یک امر عقلی یمن حقیقتی که اعداد است، معد است زمینه ساز است چرا چو

ین همه خیلی موجود برتری است اگر کسی به یک ادراک عقلی برسد از نظر وجودی خیلی ارتقا پیدا کرده لذا علم آموزی ا
کند، یمود، حرکت جوهری پیدا شیمادها آماده گوید نفس بر اساس این اعدیمارزش است، خوب این را از کجا آمده صدرا 

به نحو نوری و کلی آنجا موجود  کند با عالم مثل، عالم مثل چیست حقیقت هر شیءیمکند ارتباط پیدا یمحرکت جوهری پیدا 
 است، 

گاهی اوقات می گویند عالم معانی کلیه یعنی یکسطحی از عالم است که این معانی کلیه وجود دارد همان که به لسان 
کنیم اگر شما به ادراک یمها هر وقت همین االن که با هم صحبت یکلشود جزئی آن حیطه یمشود قدر بعد یمبعد  دینی قضا

رسد معنایش این یمکلی رسیدید، این برای این است اگر به ادراک کلی نرسیدید خودتان مقصر هستید اگر به ادراک کلی انسان 
کند حرکت جوهری، ارتباط یمها دارد نفس را آماده یناکردن و تأمل کردن همه است که همین االن این گفتن و شنیدن و فکر 

کند. یعنی یک متفکر و اندیشمندی که یمکند با عالم کلیات، وقتی ارتباط پیدا کرد با عالم کلیات آنجا دارد کلی را درک یمپیدا 
است در کجا در مرحله کلیات و کلیات آنجا دارد  دائم ذهنش درحوزه کلیات است باید بگوییم دائم ساحتی از نفس او حاضر

ی فراوان دیگری مثاًل وجود ذهنی را اصاًل بحث نکردیم یک بحث مشفعی آقایان مطرح کردند هابحثکند. ما بحثی که یمدرز 
یعنی جا به جا  ی فلسفی ولی خالی از ابعاد معرفت شناسانه نبود،هانگاهخواستیم مطرح کنیم بیشتر ینمابعاد معرفت شناسانه 
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تقدیر چه  ی دیگری است تا ببینیم فرصتهابحثنکته ای معرفت شناسانه ادراک هم در آن وجود داشت. این تا اینجا است 
موفق باشید والسالم علیکم  تانهمهرا گوش دادید انشا الله  هابحثخواهد بود خیلی متشکر هستیم این دو روز حوصله کردید و 

 و رحمه الله.

 


