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»بسيط الحقيقه ،كل الأشياء« ،علم پيشيني خداوند را بر مبناي واجديت وجود بسيط خداوند بر هر

ﻣﻘدﻣﻪ
تبيين و تحليل علم خداوند قبل از ايجاد موجودات ،نقش مؤثري در روشنشدن اصل
حقيقت »آگاهي« و از جمله حقيقت »آگاهي انسان« دارد؛ زيرا هر كمالي در ممكنات
سريان داشته باشد ،جلوهاي از كمال الهي است؛ بنابراين شناخت حقيقت علم حق ،در
شناخت اصل علم و علم انسان ،تأثير بسزايي دارد يا دستكم در شناخت حقيقت
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»آگاهي« و »آگاهي انسان« مفيد است؛ از سويي يكي از نظريات پراهميتي كه در باب
شناخت علم خدا ارائه شده است ،ديدگاه صدرالمتألهين و پيروانش در مورد علم پيشين

خداوند است .ديدگاه صدرالمتألهين و پيروان او در بيان علم خداوند چند مؤلفه دارد
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كه در ذيل به بيان آنها و سپس ارزيابي آن ديدگاه و مؤلفههايش ميپردازيم.

الف( تبيين ديدگاه صدرالمتألهين و پيروانش
صدرالمتألهين براي تبيين ديدگاهش در علم حق به بيان مقدماتي ميپردازد )الشيرازي،
 ،١٩٨١ج ،٦ص (٢٦٤كه عبارتاند از:

 .١امكان دارد معاني گوناگوني به يك وجود واحد موجود باشند؛ چنانكه در ﻓصل
اخير هر نوعي ،معاني متعددي كه همان اجناس و ﻓصول سابقه باشند ،به وجود يگانة
ﻓصل اخير موجودند.
 .٢وجود هرچه قويتر و تمامتر باشد ،حيطه اشتمالش نسبت به معاني ،بيشتر
ميگردد و معاني بيشتري به عين وجود او ميتوانند موجود باشند.
 .٣به صرف صدق معنايي بر يك وجود و از تحقق معنايي به عين موجوديت آن
وجود لازم نميآيد كه آن وجود ،ﻓردي و مصداقي از آن معنا باشد؛ مﺜل ًا وجود انسان با
اينكه واجد معناي حيوان است ،اين موجب نميشود وجود انسان ،وجود حيوان از آن
جهت كه حيوان است ،باشد؛ گرچه انسان مشتمل بر حقيقت حيوان ست؛ زيرا براي
اينكه وجودي ،وجود يك حقيقت باشد ،لازم است آن وجود ،اختصاص به آن حقيقت
داشته باشد و واجد معاني اضاﻓه بر آن نباشد.
 .٤كمالات موجود در هر معلولي ،در علت آن به نحو بهتر و كاملتر موجود است

و به همين شيوه علت آن علت نيز كمالات آن علت را به نحو كاملتر داراست؛ به
گونهاي كه علتالعلل كه ﻓوق همه علل است ،واجد همه كمالات موجودات معلولي
است ،بدون اينكه نقايص معلولي در آنجا راه يابند.
 .٥بنابراين واجبالوجود بالذات كه مبدأ ﻓاعلي همه حقايق موجوده است ،بايد
وجودش در عين بساطت و يگانگي همه اشيا باشد؛ همچنين بر اساس قاعدة »بسيط
الحقيقه كل الأشياء« خداوند در مرتبه ذاتش ،به عين وجود بسيطش واجد همه اشياست.
از اينرو هر كس چنين وجود جامعي را كه در عين بساطت واجد همه اشيااست،
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تعقل كند همه موجودات را تعقل كرده است؛ بنابراين واجبالوجود بالذات كه به
اشياي امكاني است ،همه موجودات را نيز تعقل ميكند و اين علم او ،در عين اينكه
يك وجود جمعي و بسيط است ،آگاهي تفصيلي به همه موجودات است؛ زيرا همه اشيا
با كﺜرت و تفصيلي كه به حسب معنا دارند ،به وجود واحد بسيط او موجودند.

 .٦صدرالمتألهين بعد از تبيين نظرات خود به گونهاي كه گذشت ،ديدگاه عرﻓا در

علم حق را كه مبتني بر نظريه اعيان ثابته است ،بر ديدگاه خودش تطبيق ميدهد و
مشرب عرﻓا را در علم حق به همان ديدگاه خودش بر ميگرداند )همان ،ص.(٢٨٠

ب( ارزيابي ديدگاه صدرالمتألهين و پيروانش درباره علم خدا
ديدگاه صدرالمتألهين دربارة علم خدا گرچه از سوي عموم ﻓلاسفة بعد از خودش تلقي
به قبول شده است ،با اين حال دقت در اين ديدگاه و مقدماتش روشن ميكند كه
گرﻓتار توالي ﻓاسدي است كه پذيرش آن را نامعقول و ناممكن ميسازد .در ادامه بحث
به بيان اين توالي ﻓاسد ميپردازيم .اين توالي ﻓاسد بخشي مربوط به مباني و مقدماتي
است كه او ابتدا ذكر ميكند و بخشي مربوط به خود بياني است كه براي تبيين علم خدا
انجام ميدهد كه در ادامه به هر بخش ميپردازيم:
 .١ارزيابي ﻣﻘدﻣات ديدگاه صدرالمتألهين

چنانكه گذشت ،صدرالمتألهين براي تبيين ديدگاهش در علم حق به بيان مقدماتي
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حضور ذاتش براي ذاتش ،خودش را تعقل ميكند ،در مرتبه ذاتش كه مقدم بر همه

ميپردازد؛ از جمله در اولين مقدمه از اين مقدمات ميگويد امكان دارد معاني گوناگوني
به يك وجود واحد موجود باشند .وي شاهد صدق اين ادعا را وجود ﻓصل اخير قرار
ميدهد و ميگويد در ﻓصل اخي ِر هر نوعي ،معاني متعددي كه همان اجناس و ﻓصول
سابق باشند ،به وجود يگانة ﻓصل اخير موجودند و مﺜال به ﻓصل اخير انساني ميزند و
ميگويد» :كالفصل الأخير للإنسان و هو الناطق بل النفس الإنسانية من حيث إن مفهوم
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الجوهر و مفهوم القابل و مفهوم الجسم الطبيعي و مفهوم النامي و مفهوم الحساس كلها
موجودة بوجود الناطق ﻓي هذا النوع الإنساني« )همان ،ص.(٢٦٦
به نظر نگارنده اين مقدمه مخدوش و نامقبول است .اصل ادعا صرف نظر از
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مﺜالش ،نامقبول است؛ زيرا مطابَق معناي زايد بر معناي »الف« مﺜل ًا ثبوتش در مصداق
معناي »الف« ،ضروري نيست؛ حال آنكه مطابَق آن معناي زايد ثبوتش در مصداق خود
آن معناي زايد ،ضروري است .در اين صورت اگر يك وجود واحد از آن جهت كه
واحد است ،هم مصداق آن معنا باشد و هم مصداق آن معناي زايد ،در آن مصداق
واحد تناقض لازم ميآيد؛ زيرا چيزي در يك وجود واحد هم ثبوتش ضروري است و
هم ثبوتش ضروري نيست؛ مﺜل ًا مفهوم »جسم« مشتمل بر معناي نامي نيست؛ بنابراين
ثبوت مطابَق معناي »نامي« در مصداق جسم ،لازم و ضروري نيست؛ اما ثبوت مطابَق
معناي »نامي« در مصداق معناي »نامي« ،لازم و ضروري است .حال اگر يك وجود
واحد ،از آن جهت كه واحد است ،هم مصداق معناي »جسم« باشد كه نمو در آن
ضروري نيست و هم مصداق معناي »نامي« باشد كه نمو در آن ضروري است ،لازم
ميآيد نمو در اين وجود واحد ،هم ضروريالﺜبوت باشد و هم ضروريالﺜبوت نباشد؛
ولي يك وجود ،از آن جهت كه يك وجود است ،ممكن نيست هم چيزي در آن،
ضروريالﺜبوت باشد و هم ضروريالﺜبوت نباشد؛ زيرا اين آشكارا تناقض است.
همچنين مﺜال اين ادعا به ﻓصل اخير نامقبول است؛ زيرا وجود مصداق معناي
»ناطق« ،مقيد است كه مطابَق معناي »ناطق« را داشته باشد؛ حال آنكه وجود مصداق
معناي حيوان جنسي ،مقيد نيست كه مطابَق معناي »ناطق« را داشته باشد .در اين

صورت ،اگر يك وجود واحد ،مصداق حقيقي هر دو معنا باشد ،لازم ميآيد يك وجود
واحد ،هم تقيد به ناطقيت داشته باشد و هم تقيد به ناطقيت نداشته باشد و اين نيز
تناقض ديگري است.

صدرالمتألهين در مقدمه دوم ميگويد وجود ،هرچه قويتر و تمامتر باشد ،حيطه

اشتمالش نسبت به معاني ،بيشتر ميگردد و معاني بيشتري به عين وجود او ميتوانند
موجود باشند» :كلما كان الموجود أقوى وجود ًا و أتم تحصل ًا كان مع بساطته أكﺜر حيطة
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بالمعاني« )همان ،ص.(٢٦٧
مفاد اين مقدمه نيز مخدوش است؛ زيرا از اشتمال يك وجود واحد بر معاني بيشتر
اخير انسان ،طبق ديدگاه صدرالمتألهين قويتر است از رتبة وجودي ﻓصل اخير حيوان
و وقتي يك وجود واحد قويتر ،مصداق معاني بيشتري باشد ،به ازاي هر معناي

اضاﻓهاي ،تناقض جديدي شكل ميگيرد؛ مﺜل ًا در مصداق وجودي معناي »ناطق« ،وجود
واحد ،هم بايد مصداق حيوان جنسي باشد كه ثبوت ناطقيت در مصداقش ،ضروري
نيست و هم بايد مصداق معناي »ناطق« باشد كه ثبوت ناطقيت در مصداقش ضروري
است .در اين صورت لازم ميآيد ناطقيت در اين وجود واحد ،هم ضروريالﺜبوت باشد
و هم ضروريالﺜبوت نباشد و اين تناقض جديدي است اﻓزون بر تناقضهاي قبلي كه
مﺜل ًا از ضروريالﺜبوتبودن نمو و ضروريالﺜبوتنبودن نمو؛ نيز ضروريالﺜبوتبودن
حساسيت و ضروريالﺜبوتنبودن حساسيت در آن وجود واحد ،لازم ميآمد.
همچنين در وجود وحداني خداوند كه در ﻓلسفه صدرايي عاليترين و قويترين
وجود است ،تناقضات بينهايتي شكل ميگيرد؛ زيرا وجود واحد و بسيط خداوند بايد
هم مصداق معناي »عقل« مﺜل ًا باشد كه ثبوت تجرد ذاتي و ﻓعلي در مصداق آن ،لازم و
ضروري است و هم بايد مصداق معناي »نفس« باشد كه ثبوت تجرد ﻓعلي در مصداق
آن ،لازم و ضروري نيست .در اين صورت لازم ميآيد در وجود واحد از آن جهت كه
واحد است ،هم تجرد ﻓعلي در اين وجود واحد ،ضروري باشد هم ضروري نباشد؛
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لازم ميآيد كه تناقضاتي كه توضيحش گذشت ،بيشتر گردد؛ مﺜل ًا رتبة وجودي ﻓصل

همچنين وجود يگانه و بسيط حق از آن جهت كه مصداق حقيقي مجردات است ،نبايد
حلول در ماده و هيولا داشته باشد و از آن جهت كه مصداق حقيقي ماديات است ،بايد
حلول در ماده و هيولا داشته باشد و وجود يگانه و بسيط از آن جهت كه يگانه و بسيط
است ،ممكن نيست هم حلول در ماده و هيولا داشته باشد و هم حلول در ماده و هيولا
نداشته باشد.
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 .٢ارزيابي تحليل ديدگاه صدرالمتألهين در علم پيشين خدا

با صرف نظر از مقدمات بيان صدرالمتألهين خود ديدگاه ايشان در توجيه علم پيشين

اشكالاتي دارد كه در ادامه توضيح ميدهيم:

 .٢-١لزوم تعدد واجب بالذات
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از اشكالات ناپذيرﻓتني اين ديدگاه آن است كه اين تحليل از علم پيشيني خدا به تعدد
واجبالوجود بالذات منجر مي شود؛ زيرا وقتي همه ماسوىالله به عين وجود حق ،واقع ًا
موجود باشند و ﻓرض بر اين است كه رتبة وجودي اين موجودات واقعي ،همان رتبة
وجود حق است كه قبل از تحقق هر موجود امكاني است؛ پس بايد پذيرﻓت كه همه آن
موجودات متحقق در مرتبة ذات واجبالوجودي ،واجبالوجود بالذات هستند؛ زيرا
ﻓرض بر اين است كه اين موجودات واقعي قبل از تحقق هر موجود امكاني ،موجودند؛
بنابراين هر آنچه در آن مقام موجود باشد ،حقيقتي غير امكاني و بالتبع واجبالوجود
بالذات است؛ بنابراين به تعداد موجودات حاضر در آن مقام ما واجبالوجود بالذات
خواهيم داشت و اين به براهين توحيد ذاتي ،محال و باطل است.
اشكال :ممكن است گفته شود ،همه اين موجودات در آن مقام ،به عين وجود
يگانة خداوند موجودند؛ بنابراين در آن مقام بيش از يك واجبالوجود متحقق نيست و
ادعاي تعدد واجب پذيرﻓته نيست.

پاسخ اين است كه بين ادعاي صدرالمتألهين كه معتقد است همه ماسوي در مرتبة

ذات حق به عين موجوديت خداوند موجودند و ادعاي حكمايي كه معتقدند ماسوي در
مرتبة ذات حق به عين موجوديت خداوند موجود نيستند ،بايد ﻓرقي باشد؛ زيرا اين دو

ادعا متناقض و نقيض يكديگرند و گزارة »ماسوي در مرتبة ذات حق به عين موجوديت
خداوند ،موجودند« و گزارة »ماسوي در مرتبة ذات حق به عين موجوديت خداوند،
موجود نيستند« نقيض يكديگرند و ﻓرض اين است كه طبق نظر صدرالمتألهين گزاره

اول درست است؛ پس بايد به ازاي ماسوي در آن مقام ،موجودات ديگري كه اجمال ًا
مغاير با وجود خدايند ،متحقق باشند تا بين اين گزاره و نقيضش تفاوت و اختلاﻓي
برقرار باشد ،وا ّلا اگر هيچ وجود ديگري غير وجود حق در آنجا موجود نباشد ،لازم
ميآيد مفاد گزاره اول و مفاد گزاره دوم كه نقيض يكديگرند ،يكسان باشند؛ زيرا مفاد
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هر دو گزاره اين خواهد شد كه وجود خداوند در آن مقام ،محقق است و موجودات
بالضروره محال و باطل است؛ پس در صورتي گزاره اول درست و گزاره دوم نادرست
است كه موجودات مغايري در آن مقام تحقق داشته باشند ،وگرنه مفاد اين دو گزاره
متناقض يكسان ميشود كه نامعقول و ناپذيرﻓتني است؛ بنابراين در ﻓرض درستي نظر

صدرالمتألهين بايد ماسوي با وجوداتي متعدد و مغاير با وجود خداوند نيز واقع ًا در آن
مقام موجود باشند و نبايد اتحاد آنها با وجود خداوند با مغايرتشان با وجود خدا مناﻓات

داشته باشد؛ يعني نبايد اتحاد آنها با وجود خدا با مغايرتشان با وجود خدا ناسازگاري
داشته باشد ،وگرنه باز به دليل ناسازگاري مغايرت با اتحاد بايد وجودهاي مغاير از
ﻓضاي مقام ذات حق نفي شوند و در اين صورت دوباره اختلاﻓي بين دو گزاره متناقض
باقي نميماند.
به بيان ديگر گرچه تعدد وجودات و عينيت آنها واقعاً دو ﻓرض متهاﻓت و

ناسازگارند ،صدرالمتألهين اين ناسازگاري را يا نديده يا ناديده گرﻓته و در نظر او هم
موجودات متعددي در آنجا واقع ًا موجودند و هم موجوديت آنها عين وجود خداست؛

بنابراين او با جمعكردن بين اين دو ادعا هر دو را صادق ميداند و صادقبودن هر دو
ادعا لازمهاش صدق ادعاي اول است كه بر اساس آن موجودات متعدد ديگري غير
وجود خداوند در آن مقام تحقق دارند و لازمه تحقق وجودهاي متعدد در آن مقام ،تعدد
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ديگري در آن مقام محقق نيستند و اين يعني صادقبودن هر دو گزاره متناقض كه

واجبالوجود بالذات است -چنانكه بيانش گذشت -ولي چنين لازمهاي طبق براهين
توحيد ذاتي ،محال و باطل است.

 .٢-٢لزوم تناقض

ميتوان اشكال اول را به گونه ديگري مطرح كرده و اشكال ديگري را بر ديدگاه

صدرالمتألهين وارد كنيم به اينكه بگوييم لازمه بيان صدرالمتألهين در تقرير علم پيشين
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خداوند تناقض است؛ زيرا از سويي اقتضاي موجوديت ماسوي به عين وجود خداوند
اين است كه آن وجودات هيچ مغايرتي با وجود خدا نداشته باشند؛ زيرا اول ًا ﻓرض بر
اين است كه آن وجودها به عين وجود حق موجودند؛ ثاني ًا ثبوت هر گونه مغايرتي براي
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آنها نسبت به وجود خداوند ،به تعدد واجبالوجود بالذات منجر ميگردد؛ چون ﻓرض
در علم پيشين خداوند است كه هنوز هيچ موجود امكاني محقق نيست و اين ،طبق
براهين توحيد ذاتي باطل است؛ از سوي ديگر اقتضاي موجوديت ماسوي در مرتبه ذات
حق به عين وجود خداوند اين است كه وجود ماسوي در آن مقام با موجوديت
خداوند ،مغاير باشد ،وگرنه -چنانكه در اشكال پيشين توضيح داديم -لازم ميآيد مفاد
هر دو گزارة متناقض »ماسوي در مرتبة ذات حق به عين موجوديت خداوند ،موجودند«
و »ماسوي در مرتبة ذات حق به عين موجوديت خداوند ،موجود نيستند« يكسان باشد
كه لازمهاش صادقبودن هر دو گزاره متناقض است؛ بنابراين هم موجوديت ماسوي با
موجوديت حق مغايريتي ندارد و هم مغايرتي دارد و اين تناقض است.
 .٢-٣لزوم تعدد واجب يا ترجح بلا ﻣرجح

اشكال ديگري كه بر ديدگاه صدرالمتألهين وارد است ،اين است كه اگر موجويت
ماسوي در مرتبة ذات خداوند با موجوديت خداوند ،به حسب واقع هيچ ﻓرقي نداشته
باشد .در اين صورت از اينكه ماسوي به عين وجود خداوند موجودند نه عكس آن،
ترجح بلامرجح لازم ميآيد؛ زيرا با اينكه طبق ﻓرض ،بين اين دو موجوديت هيچ ﻓرقي
نيست؛ اما در عين بيﻓرقي ،ماسوي به وجود خدا موجود است و نه عكس آن و براي
اين خصوصيت طبق ﻓرض هيچ مرججي نيست و اگر موجويت ماسوي در مرتبة ذات
خداوند ،با موجوديت خداوند ،به حسب واقع ﻓرقي دارد ،باز تعدد واجبالوجود

بالذات لازم ميآيد؛ زيرا از سويي طبق ﻓرض هر يك از آن وجودات با وجود خداوند
مغايرتي و ﻓرقي دارد و از سوي ديگر باز طبق ﻓرض ،اين وجودات قبل از ايجاد
موجودات امكانياند؛ بنابراين آن وجودات مغاير با وجود خدا ،وجود امكاني نبوده و
بالتبع بايد وجود واجبالوجودي باشند كه در اين صورت تعدد ،بلكه بينهايتبودن
تعداد واجبالوجودها لازم ميآيد.
 .٢-٤لزوم خلف در ﻣرتبﻪ علم ذاتي حق

صدرالمتألهين ادعا ميكند كه بر اساس قاعده »بسيط الحقيقة كل الأشياء« ،ماسوي همه
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در مرتبه وجود ذات خداوند به عين وجود خداوند موجودند؛ از اين رو ادعا دارد كه
در اينجا اين پرسش هست كه موجوديت چنين اشياي موجودهاي اگر وابسته به
موجوديت خداوند نيست ،لازم ميآيد همه اين موجودات واجبالوجود بالذات باشند؛

زيرا هم طبق ﻓرض آنها موجودند و هم باز طبق ﻓرض موجوديتشان وابسته به وجود
خداوند نيست؛ بنابراين آن موجودات همه واجبالوجود بالذات خواهند بود؛ ولي
بطلان چنين لازمي به براهين توحيد ذاتي روشن است.
از طرﻓي اگر موجوديت آن اشياي موجوده ،به موجوديت خداوند وابسته باشد ،لازم
ميآيد همه آنها معلول وجود خداوند باشند؛ ولي روشن است معلول در رتبه وجود
علت نيست؛ بنابراين ادعاي اينكه آن موجودات در رتبة وجود خداوندند ،باطل است؛
بلكه بايد گفت اين موجودات نيز به دليل معلوليتشان نسبت به وجود خداوند در
خارج از حريم ذات حق و متأخر از آن قرار دارند؛ بنابراين حتى اگر اين موجودات
معيار علم خداوند باشند ،چنين علمي در رتبه مقدم بر موجودات امكاني نيست ،بلكه
در رتبه خارج از ذات حق و متأخر از آن تقرر مييابند و بالنتيجه اين ديدگاه به ديدگاه

مُﺜل اﻓلاطوني باز ميگردد و اين خلاف ﻓرض صدرالمتألهين است كه چنين علمي را در

مرتبه ذات حق قرار ميدهد.

اشكال :اگر گفته شود ما از دو احتمال ﻓوقالذكر شق اول را انتخاب ميكنيم ،يعني
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چنين علمي ،علم پيشيني است كه قبل از تحقق هر موجود امكاني ،محقق است.

ميگوييم چنين موجوداتي وابسته به موجوديت خداوند نيستند ،ولي در عين حال تعدد
واجبالوجود بالذات هم لازم نميآيد؛ چون آن موجودات عين وجود يگانه خداوندند؛
بنابراين در آن مقام بيش از يك واجبالوجود بالذات ،متحقق نيست و ادعاي تعدد
واجب ،پذيرﻓته نيست.
پاسخ اين است كه اول ًا اين اشكال در بند »الف« مطرح و پاسخ داده شد كه اگر
٦٨

چنين باشد لازم ميآيد دو گزاره متناقض هر دو صادق باشند كه اين پذيرﻓتني نيست.
ثانيا از كلمات خود صدرالمتألهين در اين باب روشن ميشود كه او اين موجودات را

متعدد و نيز اجمال ًا با وجود حق ،مغاير ميداند ولو به اختلاف رتبه؛ مﺜل ًا او درباره تعدد
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آن وجودات ميگويد:

و الذات هوية شخصية صرفة لا خبر عنها و يقال لها مرتبة الأحدية و غيب
الغيوب و باعتبار هذه المدلولات التي هي أيضا بوجه عين الذات و يقال

لها مرتبة الإلهية و الواحدية ﻓجاءت الكثرة كم شئت؛ إذ ﻓي هذه المرتبة

تتميز الصفة عن الذات و تتميز الصفات بعضها عن بعض؛ ﻓيتميز العلم عن
القدرة و هي عن الإرادة؛ ﻓيتكﺜر الصفات و بتكﺜرها يتكﺜر الأسماء و يتكﺜر
مظاهرها و يتميز الحقائق الإلهية الموجودة بوجودٍ واحدٍ إلهي بعضها عن
بعض بالماهية؛ كما يتميز الصور العقلية و الحقائق الأفلاطونية التي هي
بإزائها و مربوباتها بعضها عن بعض بالوجود؛ ﻓهناك مقام الجمع )همان،

ص.(٢٨٤

در اين عبارت صدرالمتألهين مقام واحديت يا مرتبة الهيت حق را واجد كﺜرات

زيادي ميداند كه در آن صفات از ذات حق متمايزند و نيز صفات ،هر يك از ديگر
صفات متمايزند و نيز حقايق الهيه كه همان اعيان ثابتهاند ،از همديگر متمايزند؛ بنابراين
ادعاي اينكه او اشياي موجوده در مرتبه ذات حق را متغاير و متمايز از وجود حق
نميداند ،خلاف تصريحات اوست.
همچنين او راجع به موجودات در مرتبه ذات ميگويد» :فبالحقيقة ليس هناك حال

و لا محل بل شيء واحد متفاوت الوجود بالكمال و النقص و البطون و الظهور« .در اين

عبارت نيز صدرالمتألهين اختلاف تشكيكي بين ذات و آن حقايق علمي موجود در

مرتبه ذات حق را بالصراحه ميپذيرد و بنابراين ادعاي التزام او به عدم مغايرت آن

حقايق علميه با ذات حق ،خلاف صريح اين عبارت است.

 .٢-٥ﻣغايرت نظر عرفا در ﻣورد علم حق با نظر صدرالمتألهين

چنانكه گذشت ،صدرالمتألهين در ادامه بيان نظراتش در مورد علم پيشين حق نسبت به
ماسوي ،ديدگاه عرﻓا در مورد علم خداوند به ماسوي را بر نظريات خودش منطبق
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ميسازد )همان ،ص (٢٨٠و بيان عرﻓا در علم حق را همان بيان خودش معرﻓي ميكند؛
وجوهي با ديدگاه صدرالمتألهين مغايرت دارد كه در ذيل به آنها اشاره ميكنيم:

الف( مهمترين ﻓرقي كه ديدگاه عرﻓا با ديدگاه صدرالمتألهين دارد ،اين است كه

آنچه در كلمات عرﻓا به عنوان نشئه علمي حق مطرح است و در آن ،اعيان ثابته را به
عنوان صور علمي حق ارائه ميكنند ،در مقام واحديت است كه از نظر عرﻓا اين مقام با

دو رتبه ،متأخر از مرتبة ذات حق است؛ ولي صدرالمتألهين اين نشئه علمي را با اينكه
از نظر عرﻓا با دو رتبه از مرتبة ذات حق ،متأخر است ،به آنچه بر اساس ديدگاه
خودش ،علم ذات حق است و رتبه او عين مرتبه ذات حق است ،تطبيق ميدهد و اين
واقعاً تفسيري است بما لايرضي صاحبه از كلمات عرﻓا؛ آنها نشئه علمي حق را در
مرتبه انتشاي اسما و صفات حق قرار ميدهند كه از مراتب ظهور و تجلي حق است نه
عين مرتبه ذات حق كه از نظر عرﻓا »مقام لا اسم و لا رسم له« است.
ب( همچنين از نظر عرﻓا هر يك از اعيان ثابته كه در مقام واحديت حق و در نشئه
علمي حق قرار دارند ،از سنخ وجود حقيقي نيستند تا بر اساس قاعده بسيط الحقيقه به
عين وجود حقيقي خداوند موجود باشند؛ بلكه كﺜرات علمي نيز در عالم اعيان ثابته همه
از ظهورات حقاند كه موجود بالعرضاند و موجود حقيقي و بالذات نيستند تا به عين
موجوديت حقيقي حق موجود باشند و از اين رو اشكال لزوم تعدد واجبالوجود
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ولي دقت در انظار عرﻓا روشن ميسازد كه ديدگاه عرﻓا در مورد علم خداوند به

بالذات كه به ديدگاه صدرالمتألهين وارد بود ،بر ديدگاه عرﻓا وارد نيست.

ج( علم و معلوم در ديدگاه عرﻓا متغايرند؛ زيرا هر يك از علم و معلوم از نظر عرﻓا

ظهور خاصي است مغاير با ظهور ديگري؛ از اين رو آنها علم حق را از صفات حق
ميدانند كه در رتبة مقدم بر اعيان ثابته )كه همان معلومات ذات الهياند( قرار دارند و

اعيان ثابته را از مظاهر آن اسما و صفات ميدانند*؛ حال آنكه ادعاي صدرالمتألهين در
٧٠

مورد علم حق به معلوماتش در مرتبه ذات حق اين است كه علم و معلوم عين
يكديگرند.

نتيجﻪ
بهار /١٤٠٠شماره /٨٥حسين عشاقي

گرچه ديدگاه صدرالمتألهين در تبيين علم پيشيني خداوند نسبت به موجودات از سوي
ﻓلاسفه بعد از او تلقي به قبول شده است ،به دليل توالي ﻓاسد مترتب بر اين ديدگاه و از
جمله لزوم تعدد واجب بالذات و مخدوشبودن برخي مقدماتي كه ايشان براي ارائه

ديدگاهش آورده است ،اين نظريه در تبيين علم خداوند پذيرﻓتني نيست؛ از اين رو
استناد به اين ديدگاه در تبيين اصل حقيقت »آگاهي« و نيز در تبيين حقيقت »آگاهي

انسان« صحيح و مفيد نيست؛ زيرا طبق مباني پيشگفته صدرالمتألهين در اين مقاله،
»علم« و »آگاهي« از نظر صدرالمتألهين از سنخ حقيقت وجود است كه بر مبناي اصالت
وجود ،موجود حقيقي و بالذات است؛ حال آنكه طبق ديدگاه حق ،هر آنچه ماسواي

ذات حق است ،از سنخ حقيقت وجود نيست و بنابراين موجود حقيقي و بالذات نيز
نيست ،بلكه همه آنها موجودات اعتباري و از سنخ ظهورات خداوندند؛ بنابراين حقيقت
علم و آگاهي نيز در انسان و در غير انسان ،از موجودات بالعرض و اعتبارياند و بايد
در تحليل و تبيين حقيقت آن به عنوان يك موجود اعتباري و بالعرض روي آن حساب
باز كرد كه البته بيانش مقاله مستقلي ميطلبد.
*

ان الوجود يتجلى بصفة من الصفات فيتعين و يمتاز عن الوجود المتجلى بصفة أخرى فيصير حقيقة ما من

الحقائق الاسمائية و صورة تلك الحقيقة في علم الحق تعالى هي المسماة بالماهية و العين الثابتة )قيصري،
 ،١٣٧٥ص.(٦٧

ﻣنابع و ﻣآخذ
 .١صدرالدين الشيرازي؛ الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة؛ بيروت :دار
احياء التراث؛ ١٩٨١م.

 .٢قيصرى رومى ،محمد داوود؛ شرح فصوص الحكم؛ تهران :شركت انتشارات
علمى و ﻓرهنگى. ١٣٧٥ ،
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