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 مهفت_و_بیست_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 بر مباحث گذشتهمروری 

اگر پی  هاکتاباگر در خاطر داشته باشید عرض کردیم مجموعه مباحث اسالمی تقریبًا در سه بخش دسته بندی شده، 
ی گویند می وجودشناسی است که مثاًل هابحثی فلسفی را مباحث فلسفی را در سه بخش تنظیم کردند یک هاکتاببگیرید 

فار، شفا، یی مثل اشارات، اسهاکتابدشناسی است فرض کنید که ی وجوهابحثامور عامه یاالهیات بالمعنی االعم همان 
ی هابحثها تعقیب کنید یک بخشی دارد به نام امور عامه یا الهیات بالمعنی االعم این همان ینای بدایه نهایه هابحثهمین 

شود که درکتابها با عنوان الهیات بالمعنی االخص طرح شده یمذیل خداشناسی مطرح  هابحثوجودشناسی است. یک سری 
 یی که اسم بردم این بخش رادارند. هاکتاباست. همین 

شود مثاًل همین اشارات ابن سینا یمی انسان شناسی که ذیل عنوان معرفه النفس مطرح هابحثیک بخش سوم است 
خش از مباحث فلسفه به ه و نهایه متأسفانه ندارد، در بدایه و نهایه این بدارد، شفا این بخش را دارد اسفار این بخش را دارد بدای

شود که قباًل یمبرخی از بخشهای دیگر به ادله ای مطرح نشده در هر صورت مجموعه مباحث فلسفه ذیل این سه بحث طرح 
وب البته ا مطرح کردیم، خین مباحثش رترعمدهی وجودشناسی هابحثعرض کردیم و توجه دارند دوستان. ما تقریبًا از 

 ی مفصل آن مانده، یعنی در جای خودش باید پیگیری بشود. هابحث

رسیده بودیم به الهیات بالمعنی االخص یعنی به عنوان یکی از مسائل فکر کنم هشتمین مسئله از مجموعه مباحث 
ی خداشناسی به عنوان هابحثشود یمح ی الهیات بالمعنی االخص یاهمان مباحث الهیات مطرهابحثفلسفی اگر اشتباه نکنم 

مسئله هشتم مطرح کردیم الهیات بالمعنی االخص، در الهیات بالمعنی االخص چند مطلب را تاکنون خدمت دوستان داشتیم 
تابستانی که گذشت، مطلب نخست راجع اثبات واجب الوجود بود، ذیل چند نکته بحث را پیگیری کردیم اواًل طرق متعددی 

و ادله اثبات باریتعالی چه  هاراهشود پیش رفت یک اشاراتی به آن کردیم به نظرم خیلی بحث مهمی استکه یممسیر  که در این
تواند قرار بگیرد. یمرفت. موضوع تحقیقات خیلی خوبی  هاراهشود از آن یمی بسیار متنوعی دارد که هامدلجوری است یعنی 

ن قسمت بود برهان امکان به تقریر حکمای مشاع، برهان امکان به تقریر صدر المتألهین بعد مثاًل راههای عقلی و فلسفی که در ای
ی صدیقین را مورد توجه قرار دادیم در جلساتی که گذشت. یک اشاره کردیم برهان صدیقین هابرهانها را مطرح کردیم بعد ینا

اًل تقریری که عالمه طباطبایی از برهان صدیقین اش راگفتیم. یکی دو تقریر مثیخچهتارچیست، تقریرهای مختلف آن چیست 
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ی هابحثدر بدایه مطرح کرده بود در همان جلسات مورد اشاره قرار دادیم. این مطلب اول بود در الهیات بالمعنی االخص یا 
 خداشناسی مطلب اول اثبات باریتعالی بود که در جلسات قبل مطرح کردیم. 

کنند نگاهی که آقایان فالسفه دارند مورد توجه قرار یما هم روندی که حکما طی مطلب دوم اثبات توحید بود، در اینج
وحید تگرفت دو برهان در خصوص اثبات توحید مطرح شد. مطلب سوم نقد و بررسی چند شبهه رایج در همین بسترهای اثبات 

ها را در همان جلسات تابستان یناین زمینه عمواًل مطرح است در اها بود، چند شبهه ای که میناو اثبات واجب الوجود و امثال 
 پشت سر گذاشتیم. 

کنند. در اینجا هم ما چند نکته اصلی که یممطلب چهارم مباحثیکه حکما ذیل عنوان صفات واجب الوجود مطرح 
ست یا ثبوتی تقسیماتی که راجع صفات باریتعالی دارند، صفات یا ذاتی است یا فعلی اکنند گزارش کردیم، مثالً یمحکما طرح 

 است سلبی است. یک تقسیم این است که صفات یا حقیقی است یا حقیقی ذات اضافه یا اضافه محض است، این تقسیمات
وب این را هم یک را اشاره کردیم تبیینی ارائه کردیم. یک نکته دیگر این بود که چه جوری باید صفات باریتعالی اثبات بشود. خ

واندیم یک راه ویژه خو حکمی وجود دارد که آن را ارائه کردیم من احتمال زیاد متنش را از بدایه  ی فلسفیهاکتابراه معمول در 
ر تری البته دارد فکرکنم اشاره ای کردیم ولی بسطش ندادیم. ذیل همین بحث صفات واجب الوجود بحث خیلی مشهور د

ست. او آن عینیت صفات با ذات باریتعالی ی کالمی هم هست در کتاب فلسفی هم هست هاکتابمطرح است در  هاکتاب
ن اول دیدگاه چون اشاعره یک نگاه دارند معتزله یک نگاه دارند امامیه یعنی کالم شیعی یک نگاه دارند حکمای اسالمی ازهما

کن است کردند، این را توضیح دادیم و البته گفتیم این عینیت وقتی می گوییم عینیت صفات با ذات ممیمکالم شیعی را مطرح 
رفت اشاراتی تفسیرهای مختلف برتابد که به لحاظ تاریخی تقریبًا بهترین قرائت از طرف صدر المتألهین در این قسمت صورت گ

 هم به این بحث مطرح شد، 

ی االن در ادامه بحث صفات واجب، صفات واجب الوجود که مطلب چهارم ما بود در آن کالن بحث الهیات بالمعن
رم پردازیم که ذیل نکته چهایمصفات  گیرد به برخی از اینیمصفاتی که بیشتر مورد توجه و بحث قرار االخص به برخی از 

خواهیم راجع قدرت باریتعالی حرف بزنیم این دو بحث که یمه پنجم خواهیم راجع علم باریتعالی حرف بزنیم و ذیل نکتیم
رسیم به مطلب یمرسد یمریتعالی مطرح کردیم تقریبًا به پایان ارائه بشود مطلبی که به عنوان مطلب چهارم درباره صفات با

 پنجم که فعل باریتعالی است که بحث خواهیم کرد. 

 خداوند متعالعلم 
اما راجع علم خداوند سبحان اواًل بحث علم یعنی علم باریتعالی یکی ازبحثهای مهم الهیاتی است یعنی هم کالم به آن 

ی هابحثخصوصًا  هامرامثیرات هستی شناسانه دارد اگر دقت کنید در همه این پرداخته هم فلسفه هم عرفان به آن پرداخته هم تأ
دهند. یعنی حق تعالی که اثبات کردند اولین چیزی که اثبات یمخلقت را از علم باریتعالی توضیح  فلسفیو به ویژه عرفانی مبدأ
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شود بحث علمی است، علم کان واسطه ای است برای شکل گیری یمکنند تا بعد مرحله خلقت و مراحل خلقت مطرح یم
کنند. به یمکثرات از وحدتی که به عنوان خداوند متعال مورد شناسایی قرار گرفته یعنی حلقه واسطه بحث خلقت را علم مطرح 

هم در آیات قرآن در  لحاظ هستی شناسی هم اهمیت فراوانی دارد به لحاظ تربیتی و مباحث سلوکی هم خیلی مهم است. یعنی
کید شده، چون به لحاظ مبانی تربیتی و حوزه تربیت اسالمی نقش کلیدی بازی یمروایات  بینید روی علم پروردگار خیلی تأ

 کند مسئله علم باریتعالی که در جای خودش باید تفصیل داده بشود. یم

گیرد همین صفتعلم است. راجع حیات و یمار ی مثل فلسفه اولین صفتی که مورد بحث قرهاکتابخوب و این و لذا در 
م است، یی کرد، بعضی گفتند حیات چیزی غیر ازعلم نیست، بعضی گفتند حیات حقیقتی است که اثرش علهابحثها ینا

ه علم هست همین مسئل هابحثبعضی گفتند نه حیات چیزی غیر ازعلم نیست، لذا آنی که خیلی صفت ریشه ای تر در این 
 ین یک نکته، است. خوب ا

گرفته،  نکته دیگری که در همین بحث علم باید مطرح بشود این است که اقوال بسیار متکثری در علم باریتعالی شکل
شود اقوال دیگر را به این بحث افزود. یمبدایه الحکمه اگر دوستان مالحظه بفرمایند ده قول در زمینه علم طرح شده است، حتی 

کند این را اضافه کنید و بعد ینمداند یعنی اصاًل علم راجع آن مطرح یمهستی را بال شعور  مبدأ یعنی اگر ما آن دیدگاهی که
 های دیگری که در مباحث فلسفی کالمی و عرفانی مطرح شده در مقوله علم اضافه کنیم تعداد اقوال از این مقداریدگاهدبرخی از 

کردم حداقل  به آن کردند و لذا اقوال بسیار متکثری شکل گرفته، عرض بیشتر خواهد شد. چون خیلی به آن پرداختند توجه جدی
ه نحو سیر در بدایه که کتاب اول در فلسفه است ده قول در آنجا ارائه شده است. طبیعتًا از یک جهت شاید خوب باشد ما ب

لله ارائه خواهیم شا ا فقطانای اصلی هیدگاهدتاریخی اقوال را طرح بکنیم و پیش ببریم. ما هم همین کار راخواهیم کرد ولی در 
 کرد. این هم یک نکته که باید توجه داشته باشیم، 

نید درجا نکته دیگر این است که راجع علم باریتعالی چهار شاخه اصلی مورد توجه است. یعنی شما هردیدگاهی که ببی
راجع  ع سومی و چهارمی چیست. یعنی ماباید بگویید راجع شاخه اول چه نظری دارد، راجع شاخه دوم چه نظری دارد، راج

گاهی دا گاه است، آیا ازخودآ  رد و چرا؟علم پروردگار در چهار نقطه بحث داریم. یکی علم پروردگار به ذات خودش آیا خودآ
های موجود یتظرفاین شاخه اول از بحث است شاخه دوم از بحث این است که آیا علم به کماالت خود دارد، یعنی به مجموعه 

گاهی دارد و چطور؟ چرا و چطور؟   در خودش آ

شود یمی قبلی هابحثهستی علم به ماسوای خودش که ماسوای خودش بر اساس  شاخه سوم این است آیا مبدأ
ومخلوقات همین واژه، چون واجب الوجود اثبات کردیم، توحیدش را اثبات کردیم اگر ماسوایی باشد ماسوا همه مخلوق او 

شود یماو خواهند بود. آیا باریتعالی علم به ما سوا دارد. این علم به ما سوا به دو شکل قابل طرح است که  خواهند بود معلول
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شاخه سوم و شاخه چهارم به بحث. یک وقت می گوییم علم به ما سوا دارد یعنی قبل از ایجاد قبل از اینکه خلقتی پدید بیاید و 
 بل از ایجاد آیا علم به مخلوق دارد این شاخه سوم بحث است، دارد. ق هاآنچیزی ایجاد بکند آیا علم به 

. در هر یک از شاخه چهارم بحث این است که آیا علم به ما سوا بعد از ایجاد دارد، علم به مخلوقات بعد از ایجاد دارد
ر همینجور مثاًل علم به ما ی دیگهاقسمتهمینجور  چرا و به چه دلیل؟ علم به خود دارد؟ ها که گفتیم چرا و به چه دلیل؟ینا

گیرد ما اینجا هم به لحاظ یمها ابعاد مختلفی است که در اینجا مورد بحث قرار ینا سوا بعد از ایجاد دارد چرا و به چه شکل؟
های مهمی که شکل گرفته به سه دیدگاه اشاره خواهیم کرد، یکی دیدگاه حکمای مشاع، یکی یدگاهدسیر تاریخی هم به لحاظ 

کرده ولی  اشراق، یکی دیدگاه صدر المتألهین در حکمت متعالیه، عرض کردم در بدایه مبسوط تر از این بحث دیدگاه شیخهم 
 ما همین سه بخش را مورد اشاراتی قرار خواهیم داد. 

که داریم  لبه ایاما نگاه حکمای مشاع مثاًل در آثار ابن سینا راجع علم باریتعالی چه چیزهایی مطرح شده طبیعتًاما مطا
وضیح بدهند تاز مثل ابن سینا و حکمای مشاع این استکه اواًل علم ذات به ذات را توضیح بدهند بعد علم ذات به کماالت را 

د. که حاال با توجه این بعد علم به ما سوا قبل از ایجاد را توضیح بدهند و در مرحله چهارم علم به ما سوا بعد از ایجاد تبیین بکنن
دارند واضح تر خواهد شد کجا را  هابخشها در این یهنظرتدریج شکل گرفته با توجه به ابعاد چهارگانه خألیی که  ابعاد هم به

 شود. یمکم بحث کردند یا بحث نکردند از این نظر هم بیشتر مسئله روشن 

که در  اول بحث علمراجع بحث علم ذات به ذات تقریبًا همه حکمای ما به یک نحو حرکت کردند، عالمه طباطبایی در 
اب ما همان الهیات بالمعنی االخص بعد از اینکه بحث صفات به نحو عام طرح شد در فصل پنجم از مرحله دوازدهم در کت

شود صفحه صد و شصت و سه فصل پنجم از مرحله دوازدهم آنجا بحث علم مطرح شده است، آنچه به عنوان علم ذات یم
ردگار به ذات خودش اینجا در سطراول و دوم آمده تقریبًا ددیدگاههای علما در رابطه باعلم پروفصل پنجم فی علمه تعالی آنچه در 

گاهی ینایی که هابحثگردد به یمهست و این بر   ک موجود دارند. یها راجع خودآ

دمان به ی علم این نکته را مطرح کردیم این نکته مورد توجه قرار گرفت از باب علمی که خوهابحثمن یادم است در 
هایی که امتدادی نباشند یعنی از یقتحقخودمان داریم این توضیح آنجا داده شد، یعنی حقایقی که اجمالش را عرض کنیم 

صنف جسم و جسمانیات نباشند یک تعبیر فلسفی حقایقی که مجرد باشند و ابعاد نداشته باشند تعریف تجرد همین است یعنی 
ل و عرض و عمق نداشته باشد تحت زمان نیاید چنین موجودی غیر مادی است، چون یک موجودی که دارای بعد نباشد، طو

موجود مادی حتمًا این چهار بعد را دارد طول دارد عرض دارد عمق دارد و در امتداد زمان هست یادتان باشد عرض کردیم 
کجایشان حضور ندارد، هیچ بخش از موجوداتی که اینگونه هستند به دلیل اینکه وجود تفرقی دارند هیچ کجایشان پیش هیچ 

وجودیشان پیش بخش دیگر وجودی حضور ندارند. این تدوین را عرض کرده بودیم قباًل هر حقیقت امتدادی مثاًل اگر شما یک 
توانید این را دو قسمت در نظر بگیرید، طبیعتًا قسمت الف حضور وجودی پیش قسمت ب یمحقیقت امتدادی داشته باشید 
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توانید همین معنا را در جانب همان الف و ب که کردید در جانب الف پیاده کنید یعنی باز آن را دو یمعکس شما ندارد و بال
توانید دو یماین باز  قسمت بکنید باز قسمت اول الف نسبت به بخش دوم الف حضور وجودی ندارد و بالعکس. حاال هر یک

اش چی است، این در واقع غفلت هر بخش دیگر تا بی نهایت یجهنتن می دانید قسمت کنید این تا کجا ادامه دارد تا بی نهایت. ای
گاهی ندارند، حاال اگر موجودی اثبات بشود چون چند مدل یمامتداد دارد و ادامه  اعماق این شیء یابد و لذا چنین اشیایی خودآ

 شود حرکت کرد ما در باب نفس انسان قباًل یک روند خاص طی کردیم. یم

ض مثال بات بشود موجودی امتدادی نیست مافوق امتدادها است، یعنی طول و عرضو عمق ندارد و همچنین بر فراگر اث
دانم در بحث علم این را گفتیم نباید عرض باشد باید حالت جوهری داشته باشد ینمگنجد یک قید دیگری دارد ینمتحت زمان 

ن حتمًا دهای چند گانه طول و عرض و عمق و زمان نداشته باشد ایاگر حقیقت جوهری داشته باشیم این حقیقت جوهری امتدا
گاهی وجود دارد در حقایق امتدادی آنجا مطرح نیست. وقتی آن گاه خواهد بود، چون این مانعی که برای خودآ جا مطرح خودآ

دهد، حقیقت علم چیزی جز حضور یمنباشد یعنی پیش خود حاضر است. وقتی پیش خود حاضر است حقیقت علم روی 
یک حقیقت حقیقت امتدادی نباشد، خودش پیش خودش  دیگر نیست، علم یعنی حضور، اگر یک شیء پیش یکشی یک شیء

گاهی است. این معنا به نحو در واقع خیلی تام و  عال مطرح در مسئله خداوند مت ترواضححاضر است. و این حضور همان آ
 است. 

تعالی که لم باریتعالی نیستیم یادتان باشد یک مسئله ای مطرح کردیم کیفیت اثبات صفات برای باریما بحث اثبات ع
تناسب با آن مقام علم علم وجود دارد پس در علت باید به طریق اولی و شایسته و م هامعلولی مختلفی دارد مثاًل اگر در هامدل

 معلول و مخلوق خداوند هستیم علم داریم باشد ماها که مثالً  فاقد شیءتواند معطی شیءینموجود داشته باشد. چون 
گاهی مطرح است امکان ندارد این حقیقت در مبدأ گاهی داریم مسئله آ چنین حقیقی حتماشکل  وجود نداشته باشد در مبدأ خودآ

لم وجود دارد بحث ع م در مبدأشوییمگرفته باشد یا از راههای دیگر مثاًل از اتقان و استحکامی که در خلقت وجود دارد متوجه 
 خواهید اثباتیمشود و هر صفاتی یماثبات علم برای حق تعالی یکی است که ذیل همان مسئله صفات به نحو کلی مطرح 

ود وجود به به طرف علت یک روش دیگر وجود دارد ازتأمل در خ هامعلولی است از طریق روشانهمین  هاروشکنید یکی از 
 ط اشاره کردیم و تفصیل ندادیم. آید آن فقیمدست 

گاهی دارد، این علم و یماین جا بحث این است راجع خداوند متعال که بحث  کنیم چه جوری خداوند به خودش آ
گاهی چیست، مشاع این را  گوید چون وجودهای غیر خداوند متعال وجودغیر مادی یمگوید یمگوید، حکمت متعالیه هم یمآ

ی غیر مادی غیرامتدادی پیش خودش حضور دارد پس علم ذات به ذات دارد، این بخش اول، بخش غیر امتدادی است وجودها
دوم علم به کماالت است. این را در واقع تقریبًا همه حکما یک اختالفاتی دارند کیفیت وجود کماالت در نقطه ذات باریتعالی 

عینیت صفات باذات را چه تلقی داریم بله اینجا  این همان بحث عینیت صفات باذات است، این چه جوری باشد. عرض کردم
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گاهی  شانهمهیک نوساناتی وجود دارد ولی  تقریبًا در مسئله علم همین مطلب را مطرح کردند گفتند وقتی باریتعالی به خود آ
 دارند و صفات هم عین ذات خودش است پس به عین علم به خود علم به کماالت خودش هم دارد. 

ارد، دمسیر راطی کردند منتها عرض کردم در اینکه عینی ذات چه معنایی دارد اختالفاتی وجود همه فالسفه همین 
اختالفاتی هست، پس این هم یک بحث شاخه دوم که علم به کماالت ذات است شعرش هم همین است چون کماالت ذات 

گردد کماالت یمرا می گویند، بیشتر بر  همین اشهمهعین ذات است وقتی به علم ذات دارد پس علم به کماالت ذات هم دارد 
 ذات کیفیت حضورش در منطقه ذات به چه نحو است اختالفاتی در تقریر و تبیین آن وجود دارد.

 **؟؟؟

 گویم باشد.ب*اجازه بدهید یک کم جلوتر رفتم بگویم چون ما نیاز داریم در تبیین حکمت دیدگاه حکمت متعالیه این را 

 **؟؟؟

هم آمدم علم  ر از آن طریق بخواهیم ببینیم علم یعنی حضور این بیان راهم داشتم یعنی ازجانب اثباتی*در واقع اصل اگ
کنیم یمهر جا ما علم پیدا  در نزد یک شیء ، حضور یک شیءهست توجه کردید در نزد یک شیء به معنای حضور یک شیء

ی دیگر بودیم متوجه آنچه در هااتاقگردد وقتی در یمبر  یک تحلیل فضای علم که به حضوربه چیزی همینجوری است. مثالً 
 کند. یمگاهی دارد افزایش پیدا گذرد نیستیم، ولی اینجا آمدیم یک آیماین اتاق 

گاهی برای ما ایجاد یدهپدچه اتفاقی اینجا افتاده که در قسمت قبلی نبوده یا مثاًل  کنیم یمکند وقتی بررسی یمهای یکه آ
خورد. یمهیچ نحو حضوری به شما نداشته االن یک نحو حضور پیدا کرده است. پس حضور با علم گره  ون آن شیءبینیم تاکنیم

است. اگر حقیقت علم حضور  پیش خود شیء خوب این وقتی حضور را با علم گره زدید، شدیدترین نوع حضور خود شیء
علم حصولی داریم شد دوستان این مطلب رادیدند مثالً است حضور وجودی است یعنی یک حقیقت معلوم پیش عالم حاضر با

حاضر  علم حضوری داریم در علم حضوری چی می گویند از یک جهت باید بگویند همه علم حضوری است چون تا شیء
پیش انسان حاضر است یک  افتد، ولی چرا می گوین حضوری و حصولی یک وقت خود شیءینمنشود پیش عالم علم اتفاق 

پیش انسان حاضر است. یعنی برخی از اشیاییکه پیش ما حاضر نیستند به لحاظ بازتاب ذهنی پیش ما  هوم یک شیءوقتی مف
حذف  هاحجابها و یدورها و یبتغآن  افتد. یعنی باید آن شیءینمشوند یعنی تا حضور اتفاق نیفتد، علم اتفاق یمحاضر 

گاهی اتفاق بیافتد تازه نظریه اتحاد ع حذف بشود یک نوع ارتباط وجودی بین عالم و بشود قل عاقل معقول معلوم روی بدهد تا آ
گاهی بر اساس اتحاد وجودی است تا یک وجود یمهمین رامی گوید نظریه اتحاد عقل عاقل معقول  گوید فرایند شکل گیری آ

گاهی حاصل نخواهند شد. یعنی فاصله وجودی جهل  گاهی حاصل نخواهد شد. توجه کردید تا یک وجود نشوند آ نشوند آ
 آورد. یمآورد حذف فاصله وجودی آگاهی و علم یم
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 بت به خودش، این شدیدترین مرحله حضور وجودی استنس حاال شدیدترین حضور وجودی کجا هست، در یک شیء
شود. اگر هیچ نحو یمبه واسطه شدت و ضعف حضور علم هم شدید و ضعیف افتد. اصالً یمکه شدیدترین نوع علم هم اتفاق 

ست ی احضور نداشته باشد مثل مجهوالتی که داریم. یک نحو حضور داریم یعنی همراه با ابهامات فراوان آن هم یک حضور
 حضور تردیدی الی ده پانزده مسئله، یک جور علم ضعیف ما پیداکردیم ولی هنوز شفافیت کافی ندارد. شما اگر مدار حضورمثالً 

گاهی یمرا به نحو تشکیکی نظریه تشکیک در حضور توجه دارید اگر به نحو تشکیکی نگاه کنید هر چه حضور شدیدتر  شود آ
 شود. یمحاضر  گذرد خود شیءیممی رسد به فرضکنید به شکل مفهومی کامل بعد از مفهوم شود. توجه کردید تا مثالً یمبیشتر 

کند و یمآنجا تجلی  خود شیء است در ساختار ذهن ما، دهم یک نوع تجلی شیءیممفهومی را معمواًل من توضیح 
گاهی به آن شیملذا ما  ها با همدیگر و مباحثیکه اینجا یناعینی ارتباط پیدا کنیم، همان بحث وجود ذهنی و  یءتوانیم یک جور آ

لوم حسی هست. اگر این اتفاق شدیدتر بشود، مثاًل علم حضوری بشود مثاًل شیخ اشراق یادتان اگر باشد من گفتم ایشان ع
اسطه نیست ست. و این چشم نه تنها وواقعًا پیش من حاضر ا بینم این خود شیءیمگوید من این را یمداند. یا یمراحضوری 
 و این را ببیند.  ن شیءکند نفس من اشراق پیدا بکند به اییمبلکه کاری 

علم  حاضر است. پس شود و خود شیءیمصدرا این را قبول ندارد ولی شیخ اشراق قبول دارد. این علم حضوری  مأل
پیش ما خیلی شدید  جا حضور شیءون ماهست غم شادی، گرسنگی سیری، چون اینرسیم به حاالتی که در دریمقویتر شد، تا 

رسد به علم ذات به ذات، در اینجا حضور تمام عیار است دو چیز یماست، تا  ترواضحاست علم ما هم خیلی به آن شدید و 
 نیست که بخواهد فاصله ای وجود داشته باشد. 

بودن. اگر یک حقیقتی امتدادی  ن چیست وجود امتدادیتواند مانع بشود و آیمحاال به این مرحله که رسیدیم یک چیز 
گاهی اتفاق  افتد. به دلیل این مانع ولی اگر حقیقتی امتدادی نباشد قطعًا خودش پیش خودش حاضر است ینمباشد این خودآ

گاهی و شعور دارد اگر بخواهید جنبه اثباتی پیش  و هیچ مانعی وجود ندارد و در اینجا قطعًا تولید علم خواهد شد. یعنی به خودآ
خواهد یمو معقول همین را  اد عاقلگردد نظریه اتحیمرویم باید اول تحلیل علم شروع بکند تحلیل علم به حضور وجودی بر ب

گاهی رخ  داشته باشیم یعنی یک نوع عینیت با آن  ترین ارتباط با یک شیءیفضعدهد، ولی ما ینمبگوید تا اتحاد رخ ندهد آ
ما  شود حضور او پیشیمشدیدتر و قویتر  ذا علم ما ضعیف است. هر چه این ارتباطپیدا کردیم ولو بسیار ضعیف و ل شیء

رسد به علم ذات به ذات، در علم یمافتد تا یماهد شد چون اتحاد دارد قویتر اتفاق شود و علم ما به او شدیدتر خویمشدیدتر 
گاه ه باشد که ی رخ بدهد مگر اینکه مانع وجود داشتذات به ذات علی القاعده حضور وجودی تام و کامل است و باید علم و آ

 در باریتعالی این مانع هم وجود ندارد. 

کنند مطرح کرده علم ذات به کماالت را همین یمپس ما مشاع علم ذات به ذات را مثل فضاهایی که دیگر حکما مطرح 
کل گرفته، علم به ما سوا قبل از ایجاد، رسیم به شاخه سوم از پرسشی که راجع علم داریم اینجا جای خاص مشاع شیمگونه 
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ها به این دیدگاه برسند یناکنم. مشکالتی که وجود داشته تا یمکنند فقط ارائه یمببینید من تصویری که حکمای مشاع مطرح 
بات علم توجه دارند. مثاًل اصل این معنا که خالق باید عالم به فعل خودش باشد در بحث اث هابحثکنم به این یمفقط عرض 

 باید مطرح بشود، در آنجاها باید اثبات بشود. 

 حکمای مشاءدیدگاه 
 هابکتاحکمای مشاع نظریه ای در باب علم باریتعالی مطرح کردند که مشهور شده به علم ارتسامی، یعنی شما در 
چی  ن راپیگیری بکنید علم ارتسامی واژگانی هست که برای اشاره به نظر خاص حکمای مشاع در باب علم باریتعالی است ای

خواهد فعالیتی داشته باشد، یماست اگر یک فاعلی مثل حق تعالی که فاعل علمی هست  ها نگاهشان اینیناکنند. یممطرح 
الی به یک چیز حتمًا باید پیش از فعالیت علم تفصیلی داشته باشد. علم اجمالی کافی نیست در انسان مثاًل در انسان علم اجم

ما بگوید من درس خواندن مًا باید تفصیل پیدابکند تا به مرحله فعل برسد. یعنی یک چیز مثاًل شکند حتینماو را وادار به فعل 
خواهم درس بخوانم چه رشته ای چه کتابی از آن رشته درکدام مقطع یمخواهم درس بخوانم این فایده ندارد. یمرا دوست دارم 

 پیش کدام استاد، یعنی باید جزئی جزئی با تمام تفاصیل بشود تا این فعالیت از شما سر بزند. 

خواهد سر بزند علم اجمالی کافی نیست باید علم تفصیلی وجود داشته یمیی که علمی هستند فعالیتی هافاعلاگر در 
خواهد بخورد باید با تمام یمهای آن فعل باید دقیقًا مشخص بشود تا بعد این فعل صادر بشود. غذا انسان یکارتمام ریزه  باشد
ها روشن بشود ولو التفات به معنای التفات به التفات نباشد ولی اصل التفات تفصیلی موجود است توجهکردید تمام یکارریزه 
 سان دست به فعالیت بزند. ها باید روشن بشود انیکارریزه 

د علم اجمالی مشاع معتقد است خداوند متعال دیگر حکما که این فضا را رفتند همین اعتقاد دارند باید علم تفصیلی باش
خواهد باشد، مشاع با یک مشکل درگیر شد شبیه به کاریکه اشاعره یمکافی نیست، علم تفصیلی باشد. اگر علم تفصیلی 

کردند یما ذات و زیادت را مطرح که اشاعره داشتند معتزله هم با آن درگیر بودند که بحث عینیت صفات ب کردند یعنی مشکلییم
ت آن مشکل چیست این است که ذات پروردگار امری است غیر مرکب بسیط است، علم تفصیلی اگر بخواهد وارد منطقه ذا

ر، ترکیب که راه پیدا کرد یعنی مرکب ترکیب در ذات پروردگاکند این موجب راه یابی یمپروردگار بشود این وساطت را مخدوش 
تواند باشد چون خودش محتاج و متقوم به اجزا خواهد بود، این ینماز اجزا خواهد شد، مرکب از اجزا دیگر واجب الوجود 

که  جاد بدهندمشکل موجب شد که حکمای مشاع بیایند یک طرحی در باب علم تفصیلی خداوند سبحان به ما سوا قبل از ای
 شود. یمدیدگاهشان چنانچه عالمه مطرح کرده خیلی شبیه به یک ذهن برای خداوند متعال 

ها معتقدند تمام تفاصیل خلقت به شکل مفهومی ماهوی حصولی برای خداوند حاصل است اما نه در ذات پروردگار ینا
ید ما مثاًل یک عمق نفس داریم خیلی چیزها در آنجا وجود بلکه به شکل یک امر الزمه ذات پروردگار، یعنی مشاع مثاًل نگاه کن

دهیم قشنگ یمها را تفصیل یناآییم یمدارد خیلی علوم در آنجا هست ولی االن هیچ تفصیل ندارد ولی یک مرحله ذهن داریم 
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شود یمتمان پی ریزی شود نقشه و ساخیمکنار هم چیده  کند، معانی الفاظیمها تفصیل پیدا یناخواهیم صحبت کنیم همه یم
 رسد. یمبعد به مرحله فعل 

ی مشاع کان یک چنین دیدگاهی نسبت به حق تعالی دارد البته بحث حرکت نیست چون آن ذات کامل مطلق است یعن
کند که به شکل یک امر خارج الزم، خارج الزم یعنی عین ذات نیست، یمیک ذات تصور  یک ذات دارد مشاع راجع خداوند

گوید معلول خدا نیست الزمه ذات پروردگار یمگیرد. یملوقات هم نیست، جز وسط بین ذات و مخلوقات در نظر ولی جز مخ
مه گسترش هاست، این چیست که الزمه ذات پروردگار است، نقشه علمی کل هستی یعنی هر چه در نظام هستی از ازل تا ابد با 

گوید خارج ازذات چون داخل ذات ببرد هراس یممی خارج از ذات چرا وجود دارد حق سبحانه و تعالی به عنوان یک مرحله عل
کند خوب از ذات خارجش بکند اگر ببرد در یماین را دارد که تفصیل راه پیدا بکند به ذات و ترکیب پیدا بشود. ذات خارجش 

ام بدهد باید علم به آن داشته خواهد این علم را انجیمکند چرا، بازمی گوییم خوب خداوند وقتی یممرحله فعل مشکل پیدا 
تواند ببرد به عنوان فعل و معلول و مخلوق حساب یمتواند ببرد در ذات نه یمتواند انجام ببرد نه ینمباشد یا نه، پس این هم 

هد الزم عبکند چکار کرده، گفته خارج الزم به این معنا یعنی یک امر عین ذات نیست ولی الزمه ذات پروردگار است. مثل 
 شود. در ذات اینیم

 **؟؟؟

 *یک عرضی وجود دارد ولی ذات مرکب نیست، ذات ترکیب ندارد آن واجب الوجود است

 **؟؟؟

توانید به عنوان یک اشکال مطرح بکنید که اگر این ذات بسیط است چه جوری به عنوان یک عرض الزم این یم*این 
 مطرح بشود شودیممتکثرها را داشت توجه کردید به عنوان یک اشکال 

 **؟؟؟

ها بحث راجع عینیت صفات با ذات که کردند خود ابن سینا و دیگران واقعًا تقریر روشنی از عینیت صفات با ذات ینا*
ارائه نکردند، و این تقریبًا یک کالم سربسته باقی مانده یک توضیحاتی دادند اگر آن توضیحات جدی در نظر گرفته بشود تقریبًا 

کنند. این تحوالت اتفاق افتاده تا رسیده به صدرا اگر بیاناتی که یمت رااز صفات خالی آید یعنی ذایمبیان معتزله از آب در 
ها موافق بشوند ولی یناتوضیح داده بشود ومسئله ترکیب اتفاق نیفتد چه بسا  هاآنصدرا در زمینه عینیت صفات با ذات دارد 

توانند این را ینمسیری را قائل بشوند تفسیر علمی ازیک سو ها از یک سو حتمًا باید یک تفیناهنوز این ادبیات شکل نگرفته، 
توانند ببرند در مرحله فعل یعنی در یک مجموعه ینمخورد از یک سو یمکنند به صورت ذات به هم یموارد ذات بکنند، احساس 

پروردگار پیش از ایجاد  ای از مشکالت قرار گرفتند و برای برون رفت از این مشکل چنین طرحی داده شده و آن این است که
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عالم به همه چیز است اما این علم نه در مرحله ذات است نه مرحله مخلوقات است یک چیز واسطه است به عنوان خارج الزم، 
خارج یعنی خارج الزمه یعنی الزمه وجود است نه معلول وجود پروردگار، شبیه به ذهن انسان عالمه هم همین بحث را راجع، 

شود علم ارتسام ارتسام در واقع ترسیم از تصویر یمرا هم در تبیین دیدگاه حکمای مشاع در واقع مطرح کرده این  یعنی کلمه ذهن
آید. یمشود و بعد خود اشیا یمآید علم ارتسامی عینی اول رسم اشیا در ذات پروردگار، یعنی در باب خداوند متعال مطرح یم

 گیرد. یمشود و شکل یمآید بعد خود اشیا محقق یماول صور اشیا  کندیمهایی که ذهن یرگریتصوارتسام مثل 

 دیدگاه مشاءاشکاالت 
شود در این مسئله مطرح کرد و یمخوب این تقریبًا نگاهی است که حکمای مشاع در این زمینه دارند نقدهای فراوانی 

تفصیلی به ما سوا یک  گوید کاری که شما کردید در واقع علمیمکند یمآن این است که مثاًل یکی این است یکی صدرا مطرح 
تواند توضیح بدهد خداوند متعال این ینمهای شما یینتبکمال است، شما ذات پروردگار را از این کمال خالی کردید، یعنی 

یلی هم داریم. کمال را، اصاًل می گویید خداوند این کمال را ندارد، یعنی علم تفصیلی، مثاًل علم اجمالی هم داریم علم تفص
 ت. را مفصاًل بشناسم این کمال اس قطعًا کمال است، یعنی من شیء علم تفصیلی

دهد آن وجود مطلق است ینمهر کمالی باید در ذات پروردگار باشد از وجه کمالی آن، تبیین شما این نکته را توضیح 
کند اشکال دیگر یمرح وقتی وجود مطلق است طبیعتًا باید کمال داشته باشد ولی اینکمال را ندارد این اشکالی که صدرا مط

و عرض الزم آن چه جور نسبتی است در تقریرهاییکه صورت گرفته این به شکل  شود مطرح کرد مثاًل نسبت بین یک شیءیم
چیزی باالخره  در واقع علت و معلول تببین شده باالخره همینجور که دوستمان فرمودند باالخره الزمه ذات پروردگار الزمه هر

ز خود ذات اذات است. یعنی باالخره ذات است ولو بگویید مخلوق نیست ولو هر چه بگویید باالخره بازتابی  بازتابی از خود
 شکل بگیرد.  شود از یک ذات بسیط محض چنین علم تفصیلییماست چطور 

گیری علم  شود به شکلیماشکاالتی که مثاًل یکی از اشکاالتی که عالمه طباطبایی در بدایه مطرح کرده طرح شما منجر 
دات حصولی برای پروردگار متعال در حالیکه بیان عالمه در حالیکه در جای خودش اثبات شده علم حصولی فقط در موجو

علم  شانهمهها یناها دارای علم حصولی نیستند یناعقول مفارقات گیرد. مثالً یمعلمی که با عالم ماده ارتباط دارند شکل 
 که همه اشیا حاضر است علم به آن دارند. حضوری دارند یعنی از باب این

علم حصولی مفهومی چون یک تبیینی دارد این در مرحله یازده مطرح شده، که عالمه طباطبایی راجع علم مفهومی 
دهد که یک رکن آن مادی بودن یک فاعل شناسا است. اگر فاعل شناسا مادی باشد یعنی ارتباط باماده مثل انسان یمبحثی را ارائه 

کند اگر یک حقیقتی یماست که ذهن و وجود مفهومی سامان پیدا  هاساحتموجوداتی مشابه انسان وجود داشته باشد در این  یا
ینه آها خداوند متعال یناها و مافوق ینامادی نباشد مادی نباشد ارتباط باماده نداشته باشد به تعبیر فالسفه عقول و مفارقات و 
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شود به اینکه مثل خداوند ذهن داشته باشد علم حضوری داشته باشد و این یملذا طرح شما منجر و علم حصولی ندارند اصالً 
 اشکال دارد. 

کند در ذیل آخر فصل پنج مطرح شد. یعنی اشکاالتی مجموعه یمیک اشکالدیگر عالمه در بحث علم حصولی مطرح 
ها بود که عرض کردم. در دل این بحث یک نکته دیگری ینهمین آن ترمهماشکاالتی به دیدگاه مشاع گرفته شده تعدادی از 

قبل از ایجاد کلی  حکمای مشاع دارند و آن این است که علم پروردگار به ما سوا قبل از ایجاد کلی است. علم پروردگار به ما سوا
 است. 

ن داده و طبیعتًا مشاع را سامای شدیدی بین متکلمین و حکمای هاجدالاین دیدگاه تبعات زیاد تاریخی به ارمغان آورده و 
گفتند بر اساس آنچه در آیات و روایات هست خداوند به جزئیات علم دارد چطور شما می گویید خداوند به یممتکلمین 

خواهد اشکال یمقتی جزئیات علم ندارد. بلکه به اشیا علی وجه کلی علم دارد. داستانی دارد، حتی اگر نگاه کنید در آثار غزالی و
دانستند. در حالیکه در یماحت بسیار این اشکال رابه مشاع وارد کند و خیلی ریمرد و حکمای مشاع همین اشکال را مطرح بگی

ح سه کلمات فلسفی این توضیح آمده کلی دو اصطالح دارد، بهانه شد این دو اصطالح را مطرح کنیم، بلکه بیش از اصطال
 و اصطالحی که مشاع به آن توجه داشته است. اصطالح بلکه بیشتر در کلی شکل گرفت. ولی د

یقت کلی یک بار می گوییم کلی یعنی مفهوم کلی قابل صدق بر متعدد و متکثر، مثل مفهوم انسان مفهوم انسان یک حق
چنین چیزهایی وقتی شما علم به چوب  شود کلی، و طبیعتاً یمی متعدد و متکثر را دارد این هامصداقاست قابلیت صدق بر 

رده یک که باشید، علم به چوب خاص تحت این شرایط ندارید یک فضای کلی را علم پیدا کرده یک مفهوم کلی علم پیدا داشت
گیرد، بنابراین یک معنای یمشکل  درانه ها با تغییرهایی کیکاراست، ولی نه با تمام جزئیات و ریزه  هاچوب جور علم به تمام

شود وقتی می گویند یمفلسفه است که کلی به معنای ثابت است. این خیلی استفاده از کلی این است، یک معنای از کلی در 
ها موجودات کلی هستند یناگفتند یمگفتند راجع افالک یمکلی یعنی غیر متغیر، یعنی ثابت، حاال بر اساسآن طبیعت قدیم که 

 ین تعبیر را دارند. منظور از کلی نه مفهوم یعنی موجودات ثابت هستند یا راجع خیلی موجودات ا

کلی که می گویند یعنی ثابت، مرادشان در بحث علم که وقتی می گویند باریتعالی به همه چیز علی وجه کلی علم دارد، 
ین جزئی که درعالم رخ بدهد مثل همین صحبتی که االن ما کردیم ترکوچکیعنی علی وجه سواد علم دارد، علی وجه سواد مثاًل 

شود ودیگر این جلسه را نخواهیم داشت. خداوند متعال از یمداشتیم قبلش نبود بعدش هم این جلسه تمام جلسه ایکه ما با هم 
ازل علم به این جلسه با تمام جزئیات داشته ولی غیرمتغیر، یعنی از ازل تا ابد این علمش ثابت است، اینجوری نیست ما االن 

رویم این علم برداشته یمداشتیم، االن که آمدیم علم پیدا شد، بعد که فرضکنید قبل از اینکه خدمت شما برسیم علم به شما ن
ها و جزئیات عالم است اما علی وجه یکارشود به حافظه و امثال این. اینجوری نیست خداوند به کل ریزه یمشود تبدیل یم

تغیر کلی یعنی ثابت علی وجه الثبات منظورشان علی وجه کلی یعنی یکی از اصطالحات جزئی در مقابل کلی، جزئی یعنی م
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تغیر نیست بلکه علی وجه ثبات است، این علتش بود اگر تغیر آنجا راه بدهند این تغیر موجب تغیر در پروردگار خواهد شد. 
 شد یمشد با مشاع مطرح کرد. مثاًل می گویم فرض با تغیر هم یمیی هابحثگرچه آنجا 

یی هاجوابکرد ممکن بود ینمپروردگار بود این تغیر به ذات راه پیدا  این چه اشکالی داشت، چون این یک خارج الزم
ندارد به  م شیءبدهند، ولی در هر صورت مرادشان از اینکه می گویند به اشیا علی وجه الکلی علم دارند یعنی نه به جزئیات عل

د از ایجاد که تقریبًا مشاع طرحی در این ابت. آن علم شاخه چهارم علم ما سوا بعثعلم دارد ولی غیر متغیر و  جزئیات شیء
م ازلی و قسمت ندارد. یعنی این شاخه به تدریج شکل گرفته و مطرح شده، علم پروردگار همانی است که مطرح کرده یعنی عل

پس دهد. خیلی خوب یمابدی به کل عالم قبل از ایجاد که علم دارد و همین علم پروردگار همین است، مسئله خلقت را انجام 
از ایجاد، علم  این راجع نگاه مشاع پس ما دیدگاه مشاع را راجع علم ذات به ذات علم ذات به کماالت، علم ذات به ما سوا قبل

 ذات به ما سوا بعد از ایجاد توضیح دادیم.

 **؟؟؟

الت ترتیبی کل ح*یعنی هیچ وقت خود مثاًل خود گذشته و حال و آینده که برای موجودات زمانی معنا دارد برای او به ش
نکه در نسبت با موجودات دیگر چه جوری پیش او موجود است و علم دارد به ای اشهمهگوید اول این بعد این ولی یمدارد 

 افتد به این هم علم دارد، ولو علم به این معنا هم چه جوری است ثابت ال یتغیر است.یمافتد به شکل زمان مند اتفاق یماتفاق 

 **؟؟؟

 معنای متغیر، *جزئی به

 **؟؟؟

 *حتی به تغیر هم علی وجه الثبات علم دارد، در مقابل چی

 **؟؟

شود حتی به جزئیات یعنی به این متغیرهایی که در عالم ماده برای ما متغیر نیست برای خدا ثابت یم*کاًل همه علم کلی 
 کلی است اشهمهاست. یعنی برای او جزئی مطرح نیست 

 **؟؟؟

 گوییم خداوند واجب است ممکن نیست.*مثاًل می 

 **؟؟؟
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جزئی است، هم  هاانسانابکند در خدا ممنوع است در دیگران راه دارد، علم خدا کلی است علم تواند ثابت پیدیم*
که صورت مسئله را پاک کردیم اگر بین وجوب و امکان برای خدا این تواند کلی باشد هم جزئی باشد این اشکال ندارد، نهیم

کنیم این به معنای پاک کردن مسئله نیست ما علم یا جزئی است یا کلی هست برای خدا فقط علم کلی یموجوب اثبات  فقط
ه کنیم این معنا به نحو کلی ثابت است یعنی علم یا جزئی یا کلی خداوند علم کلی دارد، علم جزئی ندارد، آن که گفتیمثابت 

گاه است نه علی وجه یم هاآنعلم جزئی ندارد به جزئیات عالم نیست،  گاه است ولی علی وجه الثبات آ گفتند نه به جزئیات آ
 التغیر. این نگاه مشاع 

 شیخ اشراقدیدگاه 
طرح ماما نگاه شیخ اشراق، شیخ اشراق طبیعتًا در بحث علم ذات به ذات همان حرف حکمای مشاع و دیگر حکما را 

دیگر این حضور هر چه شدیدتر بشود علم شدیدتر  یءدر نزد ش یک شیء کند این همان بحثی که مطرح کردیم علم حضوریم
تواند شکل بگیرد یمعلم دارد مانعی که بیعتاً طپیش خودش حضور دارد، پس  رسیم به علم ذات به ذات شیءیمشود تا یم

گاهی الزم است، این روندرا ش یخ اشراق امتدادی بودن آن موجود و وجود بود که در باب باریتعالی هم منتفی هست پس خودآ
 کند یمهم طی 

ها شیخ اشراق یناگوید یمپس علم ذات به ذات به نحو علم حضوری برای خداوند ثابت است همان که مشاع این را 
گوید علم به کماالت را درست است یک عبارتی شفاف و واضح درکلمات شیخ اشراق ممکن است پیدانشود یمهم همین را 

گوید کماالت عین ذات پروردگار است، علم به ذات عین علم به همه کماالت خواهد بود یمگوید چون یمولی ایشان همین را 
ی شیخ اشراق است شیخ هاچالشیی که دیگر حکما دارند، اما در باب علم به ما سوا قبل ایجاد اینجا یکی از هابحثهمان 

ها ینابوده  خشی از او ناموفق بوده و بخشی موفقاشراق از جمله کسانی است که یک حرکت تحولی در علم ایجاد کرده، منتها ب
 ها پیدا بشود. یهنظرباید در فضای تاریخ نظریات باید دقت کرد تا شأن هر یک از این 

ی که شما دارید ایشان اشکاالتی که راجع علم ارتسامی مشاع است مورد توجه قرار داده و آن را ابطال کرده گفته این طرح
نداد، این نقص کار شیخ اشراق است،  الزم این معنا ندارد. اما هیچ امر جایگزینی برای طرح مشاع ارائه شود به عنوان خارجینم

گوید شما درست است طرح مشاع را خراب کردید اما علم یمکند یمصدرا در جلد شش اسفار وقتی دیدگاه ایشان را بحث 
شد این نظریه  د، توجه کردید، فقط آن اشکاالت نظریه مشاع باعثتفصیلی به اشیا قبل از ایجاد را هیچ تصویری برای آن نکردی

 شما ابطال کنید. 

و از ظواهر کلمات شیخ اشراق باز یک چیزی پیدا است که صدرا خوب فهمیده و مطرح کرده گرچه دیگران مثل عالمه 
شود، قبل یمات شیخ اشراق استفاده طباطبایی مثل سبزواری گفتند اینجور نیست قطعًا منظورشان این نبود. کان از ظواهر کلم

از ایجاد خداوند عالم نیست هیچ نوع علمی ندارد نه علم اجمالی نه تفصیلی هیچی که هم صدرا ازعبارتهای شیخ اشراق این 
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ی شیخ اشراق ظاهرش همین است ولی تا منجد شش در حاشیه عبارت صدرا هم حاجی سبزواری محقق هاعبارترا فهمیده، 
عالمه طباطبایی اشکال کردند نه این اتفاقی همه حکما است علم اجمالی حداقل دارد، اختالفات سر علم تفصیلی سبزواری هم 

شود یک چیزی فاعل علمی باشد، ولی فعالیت آن بدون علم انجام بدهد این معنا ندارد قطعًا علم اجمالی به ما ینمبوده چون 
 نداده ست. سوا دارد ولی علم تفصیلی را شیخ اشراق توضیح 

شت در این بحثی که کردم یک پیشرفتی شیخ اشراق داشت و آن اینکه علم ارتسامی مشاع رانقد کرده یک ضعفی دا
عنی یجایگزینی مطرح نکرده ولی یک پیشرفت مهمی که شیخ اشراق درباب علم باریتعالی مطرح کرده در شاخه چهارم است 

د و بعد همه افرادی که  ایشان منحصر به فرد در این نظریه است سابقه بر ایشان ندارعلم باریتعالی به ما سوا بعد از ایجاد تقریباً 
های است که تقریبًا خواجه که یدگاهدآمدند با یک خرده در واقع حواشی و نقدهای جزئی دیدگاه ایشان را قبول کردند و از جمله 

 یرفته، بعد دیگران پذیرفتند، شراق را پذآید در باب علم پروردگار کاماًل حرف شیخ ایمبعد آن 

لم تفصیلی عحاجی سبزواری وعالمه طباطبایی همه این را پذیرفتند و آن این است باریتعالی علم به سوا که دارد این 
ی دانید محین الفعل است. یعنی علم حضوری دارد به اشیا به فعل خودش در دل فعل او علم او معنا دارد. چون علم حضوری 

کشاند. یعنی شیخ یمرا به علوم حسی و حواس پنجگانه  دهد حتی علم حضورییمی علم حضوری را بسط شیخ اشراق خیل
عرض کردم راجع علم ذات به ذات، راجع علم به احوال ذات راجع علم اشراق روی علم حضوری خیلی کار کرده، فکر کنم قبالً 

بسط را تقریبًا هیچ یک از حکمای ما نداند  مقدار داند اینیمداند، علم بهخارج از بدن حضوری یمبدن به حضوری 
 ها مخالفت هستند. یلیخاین قسمت اصلی را خصوصاً 

د بهر جهت ایشان روی علم حضوری خیلی پافشاری کرده و حرف زده در باب علم پروردگار اگر شیخ اشراق بپرسی
ه کماالت خودش علم حضوری به ما ی بگوید علم حضوری، به خودش علم حضوریمخداوند متعال چه جوری علمی دارد 

از خلقت پس ازخلقت  افتد در حین خلقت یا پسیمتفاق گوید علم حضوری یعنی علم حضوری به ما سوا کی ایمسوا 
 قت علم پروردگار است شود راجع خدا مطرح کرد همان خلقت خود خلینم

داریم ولی خیلی سریع انجام  هاحرفزنیم پیش از حرف زدن علم حصولی به این یمفرض کنید ما که داریم حرف 
آوریم با هم ترکیبی یمدهیم الفاظ رامی آوریم، معانی را یمدهد. اول ما بازتابهای ذهنی یمگیرد نفس خیلی سریع انجام یم
گیرد. پس ما هم علم حصولی یمحبت انجام کند و صیمگیرد و بعد ادوات تکلم در واقع فعالیت یمکنیم در ذهن شکل یم

گاهی یمزنم به حرفهای خودم عالم یمکه  هاحرفداریم ولی غیر از علم حصولی علم حضوری یعنی همین  شوم همین االن آ
یعنی فعل من پیش من حاضر است، وقتی پیش من حاضر است پس من علم حضوری به آن دارم هر چند همین االن که حرف 

شود علم بعد الکثره علم انفعالی می گویند یعنی علم به یمتوانم یک تصویربرداری از حرفهای خودم بکنم این یم زنم بازیم
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را زدم خودم دارم  هاحرفشود علم حضوری بعد این یمزنم یمی من علم حصولی فعلی است اول، بعد که حرف هاصحبت
 لی، شود علم حصولی بعد الکثره می گوین انفعایمشنوم یم

ثل یک مهندس مما علم حصولی دو جور داریم قبل الکثره و بعد الکثره، قبل الکثره یعنی قبل از اینکه بسط پیدا بکند، 
آید همین نقشه را چکار یمشود علم حصولی فعلی، علم حصولی قبل الکثره منظور این است یک وقت یمکشد این یمنقشه 

صولی کند باز یک علم حیمتمان را نگاه ، ساختمان که ساخت حاال که این ساخسازدیمکند یک ساختمان یمکند پیاده یم
 گوید یمکند و این علم حصولی بعد الکثره است می گوین علم حصولی انفعالی، درست است حاال شیخ اشراق چی یمپیدا 

سیط دارد هیچ نوع را از خداوند برچینید، خداوند علم حصولی ندارد یک ذات ب گوید علم حصولییمشیخ اشراق 
اد چی، هیچ ترکیبی در آن راه ندارد، به خودش علم حضوری دارد به کماالتش هم علم حضوری دارد، حاال به اشیا قبل از ایج

حو علم نطرحی ندارد فقط طرح مشاع را خراب کرده، حاال که اینجوری است بعد چه جوری اشیا بعد از ایجاد علم دارد به 
اش چی بود، یجهنتهمین علمی که ما در کلماتمان در حین تولید این کلمات داریم. این می دانید  حضوری تشبیه کردند به

شود خداوند به نحو حضوری به آن عالم است همین االن سر صحنه یمین تغییری که حاصل ترکوچکاش این است که ما یجهنت
دارد ولو جزئی جزئی و  ی به خود شیءعنی علم حضورکند توجه کردید، ییمبیند، مشاهده یمحاضر است و این حرکت را 

 متغیر متغیر باشد این تصویر را مطرح کرده است. 

رد به نحو فقط یک اختالفی مثاًل خواجه نصیر دربست این بحث را قبول کرده که خداوند علم تفصیلی بعد از ایجاد دا
گاه است یا از آن طرف بگعلم حضوری، اینجوری علم دارد. چون همه اشیا فعل خدا است و هر  وییم هر فاعلی به فعل خود آ

فعلی پیش فاعل خود حاضر است، هر فعلی از آنجهت که فعل است پیش فاعل خودش حاضر است، و وقتی حاضر باشد پس 
ینجور بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول می گوییم اتحاد عمل و عامل و معمول هست، یعنی اافتد. این بحث مثالً یمعلم اتفاق 

 کردیم نیست ما ازعملمان جدا باشیم یک بحثی قبالً 

گذاریم، آنی که فعل من است در واقع حرکت کردن عضالت من است یمگیریم اینجا یمفرض کنید االن ما این آب را 
این چون به  از اینجا در اینجا این را می گویند اثر فعل من است نه فعل من یعنی خود این فعل من است، این حرکت این شیء

معلول من نیست، مجموعه ای از مسائل اینجا وجود دارد، من فقط موجب شدم که فرایندهای علیو معلولی  خاطر اینکه این شیء
آید اینجا اینجور نیست من علتش باشد من علت یماز اینجا  یءشاز اینجا بیاید اینجا، یعنی این  عالم عمل بکند این شیء

حاد قط علت حقیقی حرکت دست خودم هستم، لذا فعل هیچ وقت از فاعل بریده نیست، جدا نیست، اتاعدادی آن هستم من ف
او  عمل و عامل و معمول هست، اگر اتحاد در واقع عمل و عامل و معمول هست اگر اینجوری است پس هر فعلی پیش فاعل

گاهی یمخودش حاضر است، حضور وجودی دارد، حضور وجودی تولید چی  گاهی وجود دارد نسبت به یمکند آ کند، پس آ
 دهیمیمدهد یا ما انجام یممجموعه افعالی که خداوند مثاًل انجام 
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 **؟؟؟

تواند حضوری باشد چیزی نیست به آن حضور پیدا کند مشکل اینجا بود توجه ینم*مطرح نکرده چون قبل از ایجاد 
نیست که بخواهد علم حضوری داشته باشد مخلوقات  شیء کند چونیمآید این مشکل را جور دیگر حل یمکردید. صدرا 

شود، علم حصولی هم حذفش کرده، بیان مشاع کاری کرده خراب یمنیست به آن علم حضوری داشته باشد، پس این برداشته 
 کند آن چیز جایگزین را بیاوردیمکرده چیزی جایگزین نیاورده، صدرا تالش 

 **؟؟؟

حرکت دست اول باید علت دست باشد بعد علت حرکت دست باشد، ما بر اساس  *نه علت حقیقی است، چون علت
داند. یمداند. خود نفس را علت شکل گیری دست یمکنم چون ایشان نفس را علت دست یممعرفت نفس صدرایی مطرح 

ی خیلی بلد هستید ولی تواند اعمال کند. مثل اینکه فرض کنید من شما سخنرانیمگوید تحت یک فرایندی علیتش را یممنتها 
کنید. اینجور نیست من وقتی علت باشم باید حتمًا انجام ینمهیچ کس نیست صحبت کنید، وقتی هیچ کس نیست صحبت 

 بدهم. بسترهایی الزم دارد تا من علیتم را اعمال بکنم. 

د علت دستم باشم تا جوارح هستیم من اول بای وعلت اعضا  ها صدرا معتقد است همین اعضا و جوارح مایبعضحاال 
ما آن بعد علت حرکت دستم باشم ولی شرایط ایجاب نکرد من علت دستم باشم. خود طبیعتًا علت حرکت دستم نیستم. خوب ا

علم حضوری  خرده ریز عرض کردم این دیدگاه شیخ اشراق وقتی آمد راجع علم وقتی ما راجع دیدگاه شیخ اشراق بحث کردیم این
گوید یموند متعال مطرح کرده شیخ اشراق هیچ فرقی بین مجردات و غیر مجردات قائل نیست، یعنی به افعال که برای خدا

که ما  یخداوند متعال علم حضوری به همه موجودات عالم دارد خواه مادی باشد خواه مادی نباشد. یعنی همین تحوالت ماد
 داریم خداوند علم حضوری به این اشیا دارد، چون فعل او هستند، 

ین است این قسمت صدر المتألهین در درجه اول و پیروان صدر المتألهین تا عالمه مخالف هستند، علت مخالفت ادر 
مادی،  که صدر المتألهین در باب تعلق علم به شیء ستاشود علمحضوری پیدا کرد، آن مشکالتی ینممادی  که به یک شیء

عند المجرد  رح کردم تبیین شیخ اشراق از حقیقت علم حضور شیءی علم شناسی این نکته رامطهابحثاگر یادتان باشد در 
شود ولی اگر مجردباشد هر شیئی ینمادی باشد یعنی علم برایش حاصل مکه عالم است مجرد نباشد،  است، چون اگر آن شیء

م این است حضور مجرد کند خواه مادی باشد خواه مجرد، تفسیر صدر المتألهین از علیمحضور پیدا کند آن به آن علم پیدا 
طرف هم عالم  لمجرد، یعنی مالصدرا قائل است هر دو طرف عالم و معلوم باید تجردی باشد مادی ذو ابعاد نباید باشند، هر دو

گوید فقط عالم است که نباید ابعاد داشته باشد معلوم اشکال ندارد ابعاد داشته باشد و لذا صدر یمهم معلوم شیخ اشراق 
 گوید خداوند متعال علمش به مادیات به نحو حضوری نیست یمن در باب علم این تعریف را ارائه کرد لذا المتألهین چو
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گوید از طریق علل یمدر اینجا یک کم شبیه به چی شد شبه به حکمای مشاع شده، چه جوری به این مادیات علم دارد 
گوید از طریق علل عالم ماده به عالم یمگوید حصولی ینمع مادیات، مثاًل از طریق عالم مثال، یااز طریق عالم عقل مثل مشا

 تواند متعلق علم قرار بگیرد. پس ینمخود عالم ماده علم داشته باشد به دلیل اینکه موجودات مادی  ماده علم دارد نه مستقیمًا به

اق علم حضوری بعد از شود که شیخ اشریمصدرا در این بخش چهارم این  مألبنابراین تفاوت دیدگاه شیخ اشراق و 
دهد موجودات مادی را، این بیان صدر المتألهین دارد من یمدهد چی را استثنا یمکند ایشان استثنا یممطرح  مطلقاً ایجاد را 

گوید اگر یکچیزی پیش خودش حضور وجودی ندارد چون یمخودم چون قبول ندارم نگاه صدر المتألهین را استداللی دارد 
کنم آن یمتواند حضور وجودی داشته باشد من هم این برایم روشن نشده بود. فکر ینمپس پیش دیگری هم  دارای ابعاد است

متعلقش  چیزی که مهم است فقط عالم باشد، یعنی عالم باید حضور جمعی غیر تفرقی داشته باشد. اگر اینجوری باشد چه آن
یک بیانی  پیشش حضور پیدا کند و علم حاصل بشود. حاال تواندیمحضور جمعی داشته باشد چه حضور جمعی نداشته باشد 

 صدرا دارد عرض کردم من چندان متوجه نشدم چیست. این راجع دیدگاه شیخ اشراق.

 **؟؟؟

گوید نگاه کنید شیخ مادی پیش خودش حضور وجودی ندارد چون تفرقی است همان یم*به خودش، شیخ اشراق 
گاه نیست. اما چرا متعلق علم مثل خداوند یا موجود دیگر ن شود. استداللی که کردیم پس پیش خودش حاضر نیست و خودآ

اریم به این سطح، درست علم درا در یک آن پیش خودش جمع داشته باشد  یءشتواند همه اجزای این یمیعنی موجود دیگر 
 است این طرف سطح پیش این طرف سطح حاضر نیست و همان تقسیماتی که مطرح کردید، ولی همه این سطح پیش ما حاضر

گوید چیزی که پیش خود حضور وجودی ندارد به طریق اولی پیش دیگران یمکند یماست. ایشان چند بار این استدالل را تکرار 
خواهد بگوید. این راجع دیدگاه جناب یم. من متوجه نشدم خیلی تأمل کردم ولی متوجه نشدم ایشان چی حضور وجودی ندارد

 شیخ اشراق اما دیدگاه حکمت متعالیه.

 **؟؟؟

ویند علم *علم انسان قبل از این مال همه حکما است. یک علم فعلی داریم یک علم انفعالی داریم علم فعلی را می گ
شود یمشکل گیری کثرت  نظور خود خلقت است. علم قبل الکثره و علم بعد الکثره یعنی علمی که منشأقبل از کثرت، کثرت م

 گیرد.یماین می گوییم علم قبل الکثره، یک علم بعد الکثره داریم شما سوالتان این بود چرا علم حصولی 

 **؟؟؟

ثاًل انسان چون ذهن دارد، این تأثیرپذیر خواهد حصولی بگیرد در باب مثل انسان میم*جناب شیخ اشراق چه جوری 
تواند علم حصولی قبل الکثره علی التفصیل داشته باشد و اساسًا موجب ترکیب هم بشود یماست، چون مادی است ذهن دارد 
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هن رابزند، در باب خدا اولین چنین تصویری که مشاع داشته مثل ذ هاحرفتواند این ینمکند، در باب خدا ینمایرادی حاصل 
تواند این کثرت را در ذات پروردگار هم ببرد این هم دچار مشکل هست، بنابراین چنین ینمبرای ایشان قابل قبول نیست، 

تصویری راجع خدا ندارد، یعنی علم قبل الکثره از نظر شیخ اشراق برای باریتعالی میسور نیست، ولی برای مثل ما چرا چون ما 
توانیم علم قبل الکثره داشته یمکند و لذا ما یمن داریم مرکب هستیم مشکلی ایجاد موجود ضعیف هستیم مادی هستیم ذه

 باشیم علم قبل الکثره به نحو حصولی که مطرح کردیم.

 حکمت متعالیهدیدگاه 
ن مثل بقیه و اما دیدگاه سوم دیدگاه حکمت متعالیه است یعنی دیدگاه صدر المتألهین چنانچه عرض کردم صدر المتألهی

کند با توضیحاتی که عرض کردیم. علم ذات به کماالت ذات را هم صدر یمدر باب حق تعالی قبول علما علم ذات به ذات را 
خواهم این را آخر عرض کنم االن می گویم به همان سبک چون یمکند من تفصیلی در کار صدرا دارد یمالمتألهین مطرح 

داند یمداند ظهوری یمها را چی یناست تمام ت باشد علم به کماالت هم هگوید صفات عین ذات است وقتی علم به ذایم
رسیم به علم در واقع خداوند متعال به کثرات به مخلوقات به یمخیلی فضا از یک جهت واضح است و مسئله روشن است. اما 

 کند، یمما سوا قبل از ایجاد، علم پروردگار به ما سوا قبل االیجاد این ایشان چکار 

ثاًل یک مدگاه مشاع را قبول ندارد، یعنی همان اشکاالتی که به مشاع قائل است، چرا جهت دی صدر المتألهین از یک
گوید یمگوید ذهن شما قائل شدید علم حصولی قائل شدید تفاسیری در کار عالمه آمده و بعد یماشکال به مشاع وارد کرد اواًل 

مال بی نهایت است کن سازگار نیست، اگر پروردگار کنید و اییمشما در واقع داری ذات پروردگار از یک صفت کمالی خالی 
های یکاره باید همه کماالت داشته باشد، از جمله کماالت چی هست علم تفصیلی به اشیا هست، این باید داشته باشد. و ریز

 که غلط است  گوید علم ارتسامی مشاعیمدیگری که اینجا وجود دارد، در هر صورت ایشان 

گوید شما مثل من علم ارتسامی مشاع را رد کردید چرا یمگیرد یمباز به شیخ اشراق اشکال رسد به شیخ اشراق یم
دهید ینمکند توضیح ینمدارد و این است که علم تفصیلی به اشیا قبل از ایجاد را تبیین جایگزین نیاورید و لذا طرح شما یک خأل

رده شیخ اشراق بحثی راجع این ارائه نکردید و لذا خود ایشان من این نکته را داشته باشد شاخه چهارم بحث حرف کی را قبول ک
بخش کار صدرا  را قبول کرده یعنی علم حضوری حین الفعل را قبول کرده فقط یک استثنا دارد در کجا در مادیات ببینید این سه

 روشن باشد 

صدرا چیست علم ذات به ذات همان تصویر را دارد علم ذات به کماالت است. این علم ذات به کماالت  بخش اول کار
شود یمداند علم ذات منجر یمکنم، صفات را عین ذات یمخورد من دربسته و سربسته عرض یمچون با قسم سوم یک گره ای 

رد کرده، به شیخ اشراق هم انتقاد کرده در شاخه چهارم به همه صفات و کماالت، این هم فضایش روشن. علم ارتسامی مشاع 
ماند کجا یمیعنی علم به ما سوا بعد ایجاد کاماًل طرح شیخ اشراق را قبول کرده با یک استثنا در حوزه مادیات درست شد. فقط 
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بیانی ایشان دارد اصطالح  خواهد چکار کند. یکیمشاخه سوم شاخه سوم چیست علم تفصیلی به اشیا قبل از ایجاد این را ایشان 
 خورد عرض خواهم کرد. یمرسیم چند تا مسئله به هم گره ینمرا می گویم به توضیحش 

گوید علم اجمالی در عین کشف تفصیلی این اصطالح را بدانید بازش خواهیم کرد. علم اجمالی در عین یمایشان 
شود، علم یمبل از ایجاد به کثرات با این اصطالح مطرح کشف تفصیلی یعنی نظریه صدر المتألهین راجع علم باریتعالی ق

خورد با بحث عینیت یماجمالی در عین کشف است و هر جا این اصطالح فقط مال شاخه سوم است. توضیح این مسئله گره 
 هاآنت به خورد به آنجایی که علم بالذات منجر به علم به صفات و کماالت ذات اسیمصفات با ذات، توضیح این مسئله گره 

ی دیگر ایشان مطرح کرده ما هابحثآییم یک تبیینی در این خصوص که از یمخورد فرصت تمام شده جلسه بعدی یمهم گره 
ی تشکیک آوردیم ولی مجددًا این بحث را اشاره ای خواهیم کرد و بعد وارد بحث بعدی یعنی قدرت خواهیم هابحثقباًل در 

 شد والسالم علیکم و رحمه الله

 


