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 بررسی تاثیر نظریه تشکیک بر نظریه علم الهی مالصدرا

 

 راضیه جانعلی زاده،  دکتر سید محمد علی دیباجی

 

 دانشیار دانشگاه تهران

 دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه تهران

 

 

  

ز است و ا الهی صفات باب در خاص الهیات مباحث دشوارترین از یکی الهی علم :چکیده

محل نزاع فالسفه و معرکه آراء اندیشمندان مسلمان قرار گرفته است. در  این رو همواره

یة نظر جمله از خود؛ فلسفة ویژة اصول و مبانی از استفاده صدرالمتألهین با این میان

 ویماس به تعالی واجب علم باب در را نوینی نظریة توانسته است« وحدت تشکیکی»

از خویش بوده و معروف به قول علم اجمالی دارد که جامع آراء حکمای قبل  خویش عرضه

باشد. بر اساس تبیین فوق از علم الهی، سواالت مهمی در اینجا در عین کشف تفصیلی می

نماید از جمله اینکه، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی با چه معیاری فهمیده رخ می

 یندر پاسخ به اشود و وجه مشخصه علم در مقام ذات با علم بعد از ذات در چیست؟ می

ید، خداوند بر اساس علم حضوری به ذات خویش، به د یمچنانکه در مقاله خواه تسواال

معلولی موجودات که از لوازم ذات هستند عالم خواهد بود و این علم در عین  -نظام علی

 حال، جامع بساطت و تفصیل علم الهی است؛ چه در مقام ذات و چه در مقام فعل.

 صدرالمتألهین اجمال، تفصیل، ،یتشکیک وحدتعلم، علم الهی،  واژگان کلیدی:
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  مقدمّه

 یلسوفانف. رودمی شمار به الهی حکمت اساس صدرالمتألهین گفته به که است فلسفی دشوار و مهم بسیار مسائل از الهی علم

 و اسالمی فیلسوفان میان در اما اند؛ داشته احتیاط با ورودی همواره الهی، علم مباحث در ارسطو و افالطون جمله از مابعدالطبیعه

 و دیج مباحث ساز زمینه و غزالی سوی از وی تکفیر سبب امر همین و شده بحث بیشتری جرئت با مسائل این از سینا ابن ویژهبه

 .است شده وی از بعد فالسفه در پردامنه

 علم دیگری و است خویش ذات به خداوند علم یکی: کنند می عنوان خداوند برای را علم نوع دو موضوع این در حکما و عرفا 

 صدرالمتألهین جمله از و فالسفه مسلمان همه. نیست اختالفی خود ذات به خدا علم با رابطه در. باشدمی خویش ماسوای به خداوند

 هب وندخدا علم است، شده واقع حکماء بین اختالف مورد آنچهکنند؛ ولی تفسیر می حضوری علم نوع از را آن داشته؛ اعتراف آن به

 .استآن  از پس یا آفرینش از پیش ،مخلوقات

 و نموده وارد اشکال آنها بر و نموده بیان خود را ماسوای به خداوند علم مختلف اقوال ،اسفار شریف کتاب در صدرالمتألهین

 ماعدای به خداوند علم مورد در ایشان نظریه بیان اینجا در ما مراد. نماید می حل ،کندمی مطرح که اصولی وسیله به هم را بعضی

 اصخ نظریه این که کنیم بیان خواهیممی حقیقت در و ؛باشدمی تفصیلی کشف عین در اجمالی قول به معروف که باشدمی خود

 شیاءا به خداوند علم بحث نخست گام در و منظور این به. است شده گذارده بنیاد وجود در تشکیک اصل مبنای بر هم صدرالحکماء

 دوم امگ در و پردازیم می آنها نظریات خصوص در صدرالمتألهین دیدگاه به سپس و کرده بررسی اشراق شیخ و سینا ابن نگاه از را

 اهیمخو الهی علم بر تشکیک نظریه تأثیر به نهایی گام در و نموده مطرح ایشان خود دیدگاه از را شیاءا به خداوند علم بحث، این

 .پرداخت

 علم» صفو دیگر تعبیر به  باشد؛ زیر امر سه از یکی مقصود است ممکن اشیاست، به الهی علم از سخن که هنگامی فلسفه در

 :است اطالق قابل زیر مورد سه بر «اشیا به الهی

 .است آن به خداوند علم همان بعینه ،شیء وجود خود آن در که ایجاد، مقارن علم یا الفعل مع علم ـ1
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 .است دو هر مغایر نتیجه در و خداوند از متأخر و شیء بر متقدّم ،شیء به علم آن در که ذات، مغایر پیشین علم ـ2

 دّممتق که خداوند وجود خودِ یعنی است؛ خداوند ذات عین و شیء بر متقدّم ،شیء به علم آن در که ذات، عین پیشین علم ـ3

 .هست هم شیء به علم بعینه اشیاست، همه بر

 معظم بخش و است دشوار آنچه. نیست دشوار خداوند الفعل مع علم کیفیت و نحوه توضیح نحوة نیز و فوق علم نحو سه اثبات

 مغایر ینپیش علم از اعم اشیاست، به خداوند پیشین علم کیفیت توضیح است، داده اختصاص خود به فلسفی کتب در را الهی علم

 .ذات عین یا ذات

 اعلف و قابل ،واجب ذات اینکه و نشود فعل در ایجاب موجب طوریکه به، اشیاء به واجب علم کیفیت نیز مالصدرا همچنانکه

-89صص م،1891 شیرازی، صدرالدین) داندمی حِکمی مسائل ترین پیچیده از را نیاید پیش ذات در کثرتی و نشده فعل به نسبت

98). 

 علم حق تعالی به ذات خویش

 تکرِبه عنوان مب است. ابن سینا« علم الهی به ذات»باشد که اولین مرتبه آن یکی از اوصاف ثبوتی و کمالی خداوند، علم می

ه مانع علم است، ماد به نحو حضوری علم دارد؛ زیرا آنچه ،ذات خودخداوند به کند: کیفیت این علم را چنین تفسیر می ،علم حضوری

و عالئق مادی است و چون خداوند مجرد محض است، هیچ مانعی برای علم او به ذاتش وجود ندارد و به لحاظ همین هویت مجردش، 

قول است و از آن لحاظ که ذاتش عقل است و به لحاظ آنکه این هویت و حقیقت مجرد، برای ذات او حاصل است، برای ذات خود مع

، ق، 1191دارای هویت و حقیقت مجردی است، نسبت به ذات خود عاقل است. بنابراین او عقل و عاقل و معقول است )ابن سینا، 

این دازد. به پر(. شیخ اشراق نیز با استفاده از مبانی فلسفی خود که مبتنی بر نور است، به تبیین علم الهی به ذات می353صالف، 

بیان که معنای علم، حضور، ظهور و نور است؛ یعنی هر چیزی که برای شخص، حاضر باشد و ظهور داشته باشد، معلوم او خواهد بود. 

که برای خود ظاهر  یزی جز این نیست که آن شیء برای خودش ظاهر و آشکار باشد و چون یگانه چیزیعلم به ذات، چ از این رو

باشد، این علم حضوری نحوة مجردی به خود علم دارد، پس نوراالنوار که نور محض است، به خود عالم می باشد و هر نوراست، نور می

در تبیین علم   ،صدرالمتألهیناما (. 152و 159، 121، 119صص، 2ج ،1335باشد )سهروردی، وجود نوراالنوار و عین ذات او می
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 لاستدال ،«تشکیکی وحدت و وجود اصالت» یعنی متعالیه حکمت در اساسی و مبنایی اصل دو بهحضوری خداوند به ذات خویش، 

 جمعیت ،باشد شدیدتر اندازه هر به وجود. است وجود ضعف و شدت ،معقولیت عدم و معقولیت مالک. به عقیده مالصدرا، است نموده

 ادیم و جسمانی موجودات. بود خواهد بیشتر آن ظلمت و خفا ،تفرق ،باشد محدودتر و تر ضعیف اندازه هر و است بیشتر آن حضور و

 تا خود غیر برای نه و شوند واقع خود معلوم تا دارند حضور خود برای نه ،است عدم با آمیخته و ضعیف وجودشان که جهت آن از

 هک خداوند و است آشکارتر نیز آن حضور به دلیل شدت وجود، گیریم می فاصله ماده قلمرو از که اندازه هر و شوند واقع آنها معلوم

 ،تاس عدم با آمیختگی نوع هر از دور به و بساطت و کمال نهایت در و مبرا مرزی و حد نوع هر از و دارد قرار هستی مرتبه باالترین در

 )صدرالدین شیرازی، نیست خود غیر برای یا خود برای شیء حضور جز چیزی نیز علم حقیقت و است حضور عین خود برای خود

 (.283ص، 3؛ همان، ج131ص ،6جم، 1891

 علم حق تعالی به ماسوای خویش

 اشیاء به خداوند پیشین علم در سینا ابن دیدگاه-1

 صویرت این ذات، مغایر و پیشین است علمی اشیاء، به خداوند علم در مطرح اقوال از یکی شد بیان بحث مقدمه در که همانگونه

 مطرح اقوال از یکی: کشد می تصویر به اینگونه اسفار در صدرالمتألهین است، سینا ابن جمله از و مشائی حکمای نظر از آمده بر که را

 نای و باشدمی متقرر و مرتسم تعالی حق ذات در ممکنات یهاصورت معتقدند، که باشدمی مشائین قول ممکنات به واجب علم در

 (.199ص ،6ج م،1891 شیرازی، صدرالدین) کلی نحو به ولی ؛باشدمی ذهن در امر یک بستن نقش همانند نیز ارتسام نحوه

 همو، ؛355 ـ 339صص الف: ،سیناابن: ک.ر) ذات غیر به تعالی واجب علم تبیین برای ابتدا در الرئیس شیخ آنکه توضیح

 تقدمع او. نگردد تعالی واجب ذات در نقص سبب که کند تفسیر صورتیبه را آن کندمی تالش ،(116 ،83 ،66 ،39صصب:  ق،1191

 ؛(355ص الف: ق،1191 ،همو ؛39صب:  ،ق1191 همو،) نیست آنها از متأثر و اشیا خود ذات از ناشی ماسوا به واجب علم است

 ذات که آیدمی الزم اول، صورت در. ذات بر عارض یا است ذات جزء یا علمی، چنین باشد، خارجی اشیا از ناشی الهی علم اگر کهچرا

 هاتالج جمیع من واجب تعالی، واجب که آیدمی الزم دوم، صورت در و باشد مرکب بسیط، ذات نتیجه در و باشد اشیا به متقوّم واجب
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 اشیا از ناشی الهی علم اگر اینکه بر افزون .(583ص، 1338 همو، ؛359: الف ق،1191 سینا،ابن) است محالصورت  دو هر که نباشد،

 .باشدمی باطل امری صورت این در که است خداوند بر آنها تأثیر مستلزم باشد، آنها از متأخر و

 ودخ ذات به عالم خداوند: نویسد می چنین خود سوی ما به تعالی باری علم در خویش استدالل در سینا ابن ترتیب بدین

 اشیاء همه به ازل از خداوند پس. شودمی شیء آن خود به علم موجب شیء یک تام علت به علم. اشیاست علت خداوند ذات. است

 گوید:می اشیاست به علم اشیا، تامه علت به علم که مطلب این اثبات در او. (283-399، ص3ش، ج1335 سینا، ابن) است عالِم عالَم،

 خودش از صادر موجودات نخستین به همزمان است، موجودی هر مبدأ او که بیندیشد و کند تعقل را خود کههنگامی الوجودواجب

 ناب) باشد شده واجب او سوی از جهتی از آنکه مگر آید؛نمی پدید اشیا از چیزی هیچ و اندیشدمی، آیدمی پدید آنها از آنچه نیز و

 (.395ص ،ش1335 سینا،

 وجودات که کندمی بیان و شودمی متوسل «مرتسمه صور» به ماسوا، به تعالی واجب علم تصحیح برای ادامه در سینا ابن

 که علمی هایصورت این. است داشته علم اشیا صور به خداوند و است بوده موجود آنها صور اما اند؛نبوده موجود ازل در اشیا خارجی

 تسامار به اشیا، به حق ازلی علم مناط بنابراین د،هستن قائم و متصل واجب ذات به باشند،می خود ذات به تعالی واجب علم معلول

 ،همان) بیاید پیش معقول و عاقل اتحاد به قول تا اندواجب ذات عین نه علمیه، صور این. باشدمی حق ذات در آنها علمی صور

 نحو به اند؛ذات به قائم و ذات لوازم جزء صور، این بلکه شوند؛ واجب ذات ترکیب و تکثر موجب تا اندواجب ذات جزء نه و( 298ص

 363 صص :الفق، 1191 همو،) است حصولی علم سنخ از مرتسمه صور طریق از اشیا به حق علم طبعاً که حلولی، نه صدوری، قیام

 مورد در تعالی واجب تعقل رو این از است، صانع نفس به مصنوع نسبت همان ،تعالی حق به اشیاء جمیع نسبت چونو  (.361 ـ

 یتفاعل بین البته ؛شودمی خارج در آنها ایجاد سبب ،موجودات تعقل نفس یعنی ؛داریم اشیاء از ما که است صوری همانند موجودات،

 ایادهم در صورت ایجاد ما لکن ؛است مبدع او. است اساسی فرق داریم که صوری به نسبت ما فاعلیت و اشیاء به نسبت تعالی حق

 محرکه وهق بکارگیری و شوق انبعاث به نیاز انسان در معقوله صور تحقق آنکه دیگر فرق. است داشته وجود این از پیش که کنیممی

 (.81ش، ص1339)ر.ک: ذبیحی،  ندارد نیاز چیزی هیچ به فاعلیتش در او اما ؛دارد
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 شوند، موجود خارج در آنکه از قبل ممکنات صور، ارتسام به قول بنابر که است این است مطرح اینجا در که اشکالی اما

 همان ولی ؛است داشته نیز جزئی امور به علم صور، این به علم طریق از متعال حق و است بوده حاصل تعالی واجب نزد صورتشان

 غییرت با آید می الزم است بالعرض معلوم تابع بالذات معلوم کهآنجا از و تحولند حال در لحظه هر جزئی ممکنات دانیممی که گونه

 .گردد تغییرات محل واجب ذات آید می الزم ،صور ارتسام به شدن قائل با آنکه حاصل. کند تغییر نیز آن به علم خارجی شیء

 نظر مورد مسئله مثالی با وی. است کرده برطرف ،کرده بیان کلیت نحو به که علمی طریق از را اشکال این ،پاسخ در شیخ

 زئیج علم نیز آن به علم و گردد می مشاهده حواس با و است جزئی امر یک کسوف پدیده اگرچه: نویسد می و کندمی تبیین را خود

 و ردگی می قرار زمین و خورشید میان ماه هنگامیکه اینکه نظیر ییهاقاعده و ضوابط به توجه با شناس ستاره کهآنجا از اما است،

 که است لیک علم کسوف، به علم اینگونه کند،می تعیین را کلی و جزئی کسوف باشد، داشته آنها از یک هر با ماه که ای فاصله مقدار

 ریقط از جزئی کسوف به علم زیرا دارد، وجود کسوف شدن معدوم از بعد و آن با همراه کسوف، وقوع از قبل یعنی است ناپذیر تغییر

 می و کندمی مقایسه موجودات به تعالی حق علم با را کسوف به شناس ستاره علم وی سپس. است یافته تحقق آن علت به علم

 و جوی شرایط بر وی تسلط از ناشی که آنها علت به علم طریق از زمانی جزئی یهاکسوف به شناس ستاره که گونه همان: گوید

 احاطه باشند می حوادث آورنده پدید که جهان علل تمام به و بوده موجودات علت نیز حق است، عالم است نجومی دقیق محاسبات

 (.369-362صص ق، الف:1191 سینا، ابن) دارد علم و

 تشکیک از نامی هرچند جا بدین تا که یابیم میدر کنیم، جستجو سینا ابن عبارت این در را «تشکیک نظریۀ» بخواهیم اگر

 معلول و تعل رابطه طریق از را جزئیات به علم شیخ که نحو این به. کند خطور ذهن به تشکیک از تصوری شاید ولی ؛است نشده ذکر

 خود و دارد خود به علم خداوند اینکه به توجه با آیا حال ،دارد معلول به وجودی احاطه علت دانیممی که گونه همان و کندمی حل

 بدین داد تدخال جزئیات به حق علم از سینا ابن تقریر در را تشکیک شودمی دارد، علم نیز خویش معلول به بنابراین و است علت نیز

 .دارد علم اند نیامده هنوز که ممکناتی به بنابراین دارد اختیار در را معلول حقیقت علت چون که گونه

 را واجب ،شیخ که است درست باشد، یکی متعالیه و مشاء حکمت در علیت رابطه بپذیریم اینکه فرض با که است این جواب

 یخارج وجود نه ؛کندمی صور از صحبت وی که است این دارد وجود اینجا که مانعی ولی کندمی معرفی خویش به عالم و العلل علت
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 کند،می معرفی ذهن برای ذهنی وجود قیام نحو به ذات از بیرون بلکه ؛داندمین ذات عین نیز را صور این تر مهم آن از و معلول

 دنبال به ام اینکه آخر کالم و باشد یکی است علت که واجب ذات با که هستیم او یافته شدت و معلول حقیقت دنبال به ما درحالیکه

 .ماهیات و صور نه هستیم وجود

 اشیاء به خداوند الفعل مع علم در اشراق شیخ دیدگاه-2

 لمع باب از ـ گفت سینا ابن که طورهمان ـ ماسوا به نوراالنوار علم که کندمی بیان ماسوا به ذات علم تبیین در سهروردی

 هستند؛ حق حضرت معلوم و مشهود شانخارجی وجود با عالم موجودات تمام بلکه نیست؛ واجب ذات در اشیا صور ارتسام و حصولی

. گیردمی فاصله سینا ابن از ایجاد، از پس ماسوا به واجب علم در سهروردی لحاظ بدین و(. 199 و 195صص ،ش1335 سهروردی،)

 به خداوند واجب علم معیار و مناط دارند، خارج در که وجودی همین مادی؛ چه باشند مجرد چه اشیاء که است معتقد وی رو این از

 (. 223 و 191صص ،6ج م،1891 شیرازی، صدرالدین) باشدمی جدا و مباین واجب وجود از وجودشان که اشیایی آید؛ می شمار

 ت،اس برده بهره خویش ماسوای به خداوند «الفعل مع علم» تعبیر از الهی؛ علم تبیین در سهروردی فوق، عبارات به توجه با

 عالیلم که اشیاست وجود خودِ ،علم از مراد است، کرده مطرح را آن که است فیلسوفی اولین اشراق شیخ که نگرش نوع این اساس بر

 معل دیگر، عبارت به و اند معلوم حاضرا او برای و حاضر او نزد نتیجه در و دارند اشراقی صدوری اضافه او با اصطالح به و خداوندند

 (. 151-152صص ،2جهمان، ؛ 193ص ،1ج، ش1335 سهروردی،) است وی نزد اشیا حضور همان اشیا، به نوراالنوار تفصیلی

 زیرا امد؛نینج تعالی حق ذات در کثرت به که کند تفسیر طوری را علم این مسلمان، فالسفه دیگر همانند کوشدمی سهروردی

( نوراالنوار) الیهمضاف وحدت با کثیره اضافات این کهدرحالی بود؛ خواهد کثیر هم آنها به تعالی واجب اضافه آن، تبع به و کثیراند اشیا

 ذاتی اضافات، این اینکه دلیل به ،شد نخواهد نوراالنوار ذات تکثر موجب هرگز اضافات تعدّد است معتقد اشراق شیخ. ندارد سازگاری

 ذاتی نشانة و( 351ص ،1ج ،1393 شیرازی، الدینقطب ؛153ص ،2ج همان، ؛199 ،1،ج1335 سهروردی،) نیستند حق حضرت

 .گرددنمی ذات تغیّر موجب ،اضافه ابطالِ و تغییر که است این هم نبودن

 نهاآ ایجاد از پس اشیاء به خداوند علم بحث به ،است شده مطرح او تألیفات در که حد آن تا خداوند علم در اشراق شیخ نظریه

 ن،صدرالمتألهی گفته بنابر. است نکرده مطرح را روشنی دیدگاه آنها ایجاد از پیش اشیاء به خداوند علم مورد در اما شودمی مربوط
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 تاخته اشدب منطوی آن در اشیاء به علم طوریکه به خودش به خداوند بسیط علم به یعنی اجمالی؛ ذاتی پیشین علم بر هم اشراق شیخ

 کرده الهی صور نظریه ردّ مصروف را خود هم بیشترین اما ؛(151ص ،2ج ش،1335 سهروردی،) مغایر؛ پیشین علم بر هم و است

 :کندمی اثبات را اشیا به خداوند الفعل مع علم ذیل مقدمات اساس بر اشراق شیخ  (.199ص،1ج همان،: ک.ر) است

 اشراقیه اضافه و حضوری علم موجب بدن و قوا با اش رابطه هم و دارد خود به حضوری علم هم است، مجرد نفس کهآنجا از-1

 . آنهاست، به او

 . است عالم برای وجودی کمال نوعی اشیا به اشراقی حضوری علم ـ2

   ممتنع، نه است، جایز خداوند برای اشیا، به اشراقی حضوری علم یعنی وجودی، کمال نوع این ـ3

  دارد ایجاد رابطه آنها با نحو بدین و اشیاست همه واسطه با یا واسطه بی تامه تعلّ خداوند-1

 اشراقیه افهاض نوع از تواندمی بدن و قوا با نفس رابطه همانند بنابراین و. است ترقوی بدن و قوا با نفس رابطه از ایجاد رابطه  ـ5

 . باشد مجرد نفس همانند فاعل اینکه به مشروط باشد معلول به نسبت فاعل حضوری علم موجب و

 عممتن نه است، جایز خداوند برای اشیا به اشراقی حضوری علم پس است، تجرد مرتبه اعلی در بلکه است؛ مجرد خداوند  ـ6

 . داراست را آن ضرورتا باشد، جایز خداوند برای که کمالی هر ـ3

 هب خداوند علم که طورهمان یعنی،. اشیاست به او حضوری علم موجب و اشراقیه اضافة نوع از اشیا با خداوند رابطة: نتیجه در

 صوری نه اشیاست، وجود خود همان بعینه نیز اشیا به او علم او، بر عارض و او مغایر صورتی نه اوست، وجود خود همان بعینه خودش

 (.196-193ص همان،ر.ک: . )خداوند ذات در مرتسم و آنها مغایر

 یابیم، مین نظریه این تاثیر از نشانی کنیم، اشاره الهی علم از سهروردی تقریر در «تشکیک نظریه» تاثیر به بخواهیم اگر

 هک خارج در اشیاء حضور نفس و ندارد اشیاء از نوعی هیچ به علمی هیچ ذاتش؛ مرتبه در خداوند الفعل، مع علم نظریه بنابر کهچرا
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 ذات در و واجب نزد چیزی بنابراین اند، ذات بر زائد و داشته خداوند وجود از مغایر و مباین وجودی ،باشدمی آنها به واجب علم مناط

 .آید میان به تشکیک از صحبتی کوچکترین تا باشدمین موجود او

  حکیمبر دیدگاه دو  صدرالمتألهینمالحظات  -3

 : ابن سیناالف

 مشائین ولق نپذیرفتن اصلی دلیل الهی، ذات در مرتسم صور نظریه اولیه ردّ با صدرالمتألهین الرئیس، شیخ دیدگاه دربررسی

 دهستن اعراض خداوند نزد حاضر صور که اند کرده تصریح خویش آثار در حکماء این که داندمی امر این از عبارت را واجب علم باب در

 لذا و دارد واجب ذات با امور این عینیت با منافات صور، این بودن ماهیت و عرضی حالیکه در است؛ ذهنی وجود نحو به وجودشان و

 ینا وجود اینکه همچنین و اند داده قرار عرض را صور حکماء این که است امر این در مشائین نظر با ما مخالفت همانا": کندمی بیان

 هک بود صحیح امر این نبود صور این بودن اعراض به آثارشان در تصریحاتشان اگر و اند کرده تصویر ذهنی وجود نحو به را صور

 نظر اینکه کما هستند نوری جوهرهای و عقیله مثل صور این  اینکه آن و برگردانیم است درست که خودمان نظر به را رأیشان

 (.233ص ،6ج م،1891 شیرازی، صدرالدین) بود اینگونه نیز افالطون

 قائل اتیذ پیشین علم به تنها و است منکر را مغایر پیشین علم اساسا وی که معناست آن به صدرالمتألهین سخن این آیا امّا

 اصخ نظر اثبات از پس اسفار در رو این از است، معتقد آن به و داندمی ذاتی پیشین علم الزمه را مغایر پیشین علم او. خیر است؟

 وجهی چه اشیاء هب بالتفصیل ذاتی علم اثبات با که کندمی مطرح را سوال این اشیاء، به بالتفصیل ذاتی پیشین علم بر مبنی خویش

 به پاسخ در و(. 233 -231صص همان،) متصل خواه کینم تصویر منفصل را آن خواه دارد، وجود مغایر پیشین علم به اعتقاد برای

 تعقّلش زا صور اثبات: گویدمی و کندمی دفاع دهد می ارائه آن از خود که تبیینی با مرتسمه صور یعنی مغایر، پیشین علم از صراحت

 تا همینطور و معلولش معلولِ تعقل او، غریب معلولِ تعقل از و آید می الزم اوست؛ غریب معلولِ آنچه مستلزم که را ذاتش برای

 . است معلولی و علّی برترتیب هامعلول آخرین
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 این او خود که چرا خداوندند؛ وجود در حالّ اعراضی که معنا این به متصل نه اما ؛داندمی متصل صور را صور این مالصدرا

 نظریه نقد از پس را اشراق شیخ که موضعی در -1: است گفته سخن اتصال نوع این از موضع دو در وی. داندمی مخدوش را نظریه

 ردهک گمان که روست آن از است زده سرباز صور این قبول از او اینکه: کندمی بیان و کندمی سرزنش اللهی صور رد سبب به اش

 نه ،است اطالق و تعیّن تمایز همانا خداوند از آنها تمایز بلکه نیست؛ چنین حالیکه در خداوندند، وجود در حالّ اعراضی آنها که است

 و افالطون میان میانجیگری به مشائیان، نظر نقد از پس که موضعی در -2(. 236ص همان،) موضوع و عرض و محل و حالّ تمایز

 نحو به لزوم نه و عروض نحو به لزوم نه اما اویند ذات لوازم از اللهی صور که: گوید می موضع این در و پردازد می مشائی فالسفه

. اوست وجود به موجود و آید می حساب به ملزوم وجود مقامات و مراتب از الزم آن، موجب به که لزوم از دیگری نوع بلکه صدور؛

 او ذاتی علم تا نیستند هم او عین و آیند حساب به منفصل مغایر علم تا نیستند اهلل سوی ما و عالم جمله از اللهی صور این بنابراین

 (.233ص همان،)اند متصل مغایر علم پس اویند، وجود به موجود و او مقامات و مراتب از بلکه باشند،

 ب: شیخ اشراق

 اشراق شیخ نظر اشکال؛ هشت ایراد با ،(256 -261صص ،6جم، 1891: ک.ر) اسفار در صدرالمتألهیندر خصوص شیخ اشراق، 

ش، 1351 :ک.ر) معاد و مبدأ در جمله از دیگرش؛ آثار از بسیاری در اما کند؛می اعالم مخدوش را الفعل مع علم و مردود را او برهان و

 پذیرفته را آن ،(359صق، 1315 :ک.ر) االشراق حکمه بر تعلیقه و ،( 132-136صصق، 1122: ک.ر) هدایه شرح ،( 132-136صص

 . است ستوده را آن آنها از برخی در و

 آن به معترف که دیگرش آثار غالب در چه و است مذکور نظریه منکر که اسفار در چه ؛خویش آثار دسته دو هر در او البته

 اشد؛ب نداشته علم اشیا به ذات مقام در خداوند که است این مستلزم او نظریه که است کرده وارد اشراق شیخ بر را اشکال این ،است

 هب علمی نوع  هیچ ذاتش، مرتبه در او برای اینصورت در باشد، ظهوراتش و اشیاء خود اشیاء، به متعال خداوند علم مالک اگر که چرا

 همو،) است ذاتش از متاخر که است اشیائی به آن اضافه و نسبت صرف اشیاء، به متعال خداوند علم بلکه ؛باشدمین اشیاء از چیزی

 (.339صق، 1122
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 ممکنات به واجب علم در صدرالمتألهین دیدگاه-4

 در خویش آثار جای جای در حد این به تا صدرالمتألهین که یافت را ای مسئله متعالیه حکمت در توانمی ندرت به شاید

 از مطلب این که است معتقد و کندمی توصیه عقل راه از کمتر را مطلب این شدن روشن ایشان. باشد زده قلم مطلب پیچیدگی

 ریقهط راهیان ترین کامل به اختصاص تنها مطلب این درک و هستند بدگمان آن به نباشند آن اهل که کسانی که است ییهاحکمت

 (. 228ص ق،1192 شیرازی، صدرالدین) دارد شهود و کشف

 هب نسبت فاعل و قابل واجب ذات اینکه و نشود فعل در ایجاب موجب که حیث این به را اشیاء به واجب علم کیفیت صدرا

 شیخ و خویش سرشار هوش با سینا ابن حتی که داندمی حکمی مسائل ترین پیچیده از نیاید، پیش ذات در کثرتی و نشود فعل

 (.89ص ق،1126 همو،) اند لغزیده مسیر این در شهودش و کشف باالی درجه و حکمت به تسلطش و ذهن پاکی با اشراق

 یینتب را ذات مقام در ماعدا به واجب تفصیلی علم مسئله اند نتوانسته خوبی به صدرا از قبل حکمای گذشت که همانطور

 شیخ آنچه اب تنها نه و است تبیین قابل واجب حصولی علم با نه امر این که چرا است؛ نداشته را معنا این توان آنان مبانی زیرا نمایند؛

 همتعالی حکمت در خویش مبانی اساس بر تا است کوشیده صدرالمتألهین لذا و. کندمی یاد الفعل مع علم عنوان به آن از اشراق

 وی. از این رو نشود مواجه آنان مشکالت با حال عین در و بوده خود از پیش نظریات جامع که دهد می ارائه را الهی علم از تبیینی

 کندمی طرحم را ذاتی پیشین علم نظریه هم و پذیرد می تصحیحاتی با را الهی صور مشائی نظریه اشراقی، الفعل مع علم به اعتقاد با

 یشخو برای خود معالیل و اشیا همه انکشاف مناط عینه به ؛خود دارد نام خداوند که مستقلی و مشروط غیر مطلقاً واقعیت آن در که

 .کندمی یاد «تفصیلی کشف عین در اجمالی علم» تعبیر با آن از و است خود برای خود انکشاف مناط که طورهمان است؛

 یانب است؛ وجود حقیقت بودن تشکیکی و وجود اصالت به اعتقاد آنچه براساس را خویش اندیشه تا است تالش در مالصدرا 

 . پردازد می الحقیقه بسیط قاعده راه از علم این اثبات به رو این از و نماید
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  اللحقیقه بسیط قاعده راه از واجب تفصیلی علم اثبات -5

 از و،ا پیروان و مالصدرا که است متعالیه حکمت در مهم قواعد از یکی منها، بشیء لیس و االشیاء کل الحقیقه بسیط قاعده

 سالمیا فلسفة در که کنند می اخذ آن از نتایجی و جسته بهره خداشناسی و شناسی هستی جمله از فلسفی مختلف مباحث در آن

 سینا، ابن: ک.ر) سینا ابن جمله از مشائی حکمای آثار در و مالصدرا از پیش قاعده این معنای. است نبوده مطرح مالصدرا از قبل

 ،1ج عربی، ابن: ک.ر) وحدت در کثرت شهود جمله از مختلفی تعابیر با پیروانش و عربی ابن آثار در نیز و( 355ص منطق، شفاء

 ابتکارات از را قاعده این وی که ایگونه به است؛ کرده ارائه و تنظیم برهان قالب در را آن مالصدرا ولی است؛ شده مطرح( 16ص

 الدین صدر) ندارد شریف مطلب این به درستی دانش کس هیچ که است عقیده این بر و داندمی متعالیه حکمت مختصات از و خویش

 خداوند که است عرشی الهامات از قاعده این که کندمی ادعا همچنین وی( 553ص ش،1363همو، ؛ 19ص ،3ج م،1891شیرازی،

 است مشکل باشد، نکرده عطا حکمت و علم او به خداوند که کسی برای آن درک و( 135ص ،1ج م،1891 همو،) کرده عطا او قلب بر

 (. 119ص ،6ج همان،)

 رمگ است؛ وجودی اشیاء همه ای الحقیقه بسیط هر دهد، می ارائه الحقیقه بسیطه قاعده از صدرالمتألهین که تقریری در 

 همانگونه است؛ وجود یهمه او پس. وجوه جمیع از است واحدای  الحقیقه بسیط ،تعالی واجب و باشد اعدام و نقایص به متعلق آنچه

 حاوی است، «جهات جمیع من» بسیط و مبرّاست ترکیب یهانحوه جمیع از که تعالی واجب رو این از و است وجود اش همه که

 آن ترکب و کثرت موجب آنکهبی دارد؛ حضور او ذات در تربسیط و ترکامل برتر، نحو به اشیاء همه یهاکمال و است هاکمال همه

 این از و ترکیب دیگری امر عدم و امری وجود از و بوده چیزی هر وجودیه حقیقت و ذات واجب، ذات که آید می الزم اال و شود ذات

 دیوجو کمال و وجود هیچ پس بود، نخواهد الجهات جمیع من بسیط و مطلق بسیط دیگر رواز این و یابد تقدم و تحصل عدم؛ و وجود

 بوده قوت و شدت نهایت در که است الیتنهایی وجود و محض حقیقت تعالی واجب که چرا گردد؛ نمی سلب الوجود واجب وجود از

 آن خود از کمالی، و مرتبه هر داشتن به و است کمالی و وجود هر کمال و تمام او وجود و شودنمی ترکیب وجود از غیر چیزی با و

 (.39-38صص ش،1359 مصلح،: ک.ر) است اولی و احق کمال؛ و مرتبه آن به نسبت چیز
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 و ایقحق تمام فیاض مبدأ تعالی واجب": کندمی بیان این قاعده بساطت تقریر در دیگری موضع در همچنین صدرالمتألهین

 هیچ و است کرده روشن را زمین و آسمان و موجودها تمام نورش احدیت، و بساطت نهایت در که است حقیقتی چراکه است؛ ماهیات

 با تعالی او ذات که است واجب و الزم رو این از. دارد تسلط و احاطه آن بر االنوار نور آنکه مگر نیست؛ هستی موجودهای از ای ذره

 (.3ص ش،1353 همو، ؛ 253ص ،6ج م،1891 شیرازی، الدین صدر) باشد اشیاء تمام احدیتش، و بساطت

 است فانیعر و معرفتی اصل یک الحقیقه بسیطه که گفت توانمی دهد، می ارائه قاعده این از مالصدرا که تعبیری با بنابراین

 ثباتا برای موارد برخی در وی نیز سویی از و دهد می تغییر کلـّی به تعالی واجب به را آن نسبت و هستی عالم به را انسان نگاه و

 از کیی که ایجاد از قبل و ذات مقام در تعالی باری تفصیلی علم اثبات در جمله از است؛ نموده استناد قاعده این به خویش مدعیات

 .است حکما بین زیاد اختالف موارد و أقدام لغزش جایگاههای

 گونه هر از و بوده الذات بسیط او که چرا کند؛می تعقل را اشیاء و خود که است ذاتی خداوند: آورد می المشاعر در مالصدرا

 جز ،علیم و است حجاب بدون و حاضر ذاتش برای ذاتش باشد، گونه این که چیزی هر و است مجرد ،عدم و امکان و نقص ،آلودگی

 و عدم منبع ماده که چرا است؛ آن غواشی و ماده از تجرید صورت به ادراکی هر حصول پس. نیست وجود پوشیدگی بدون حضور

 سپ و است ذاتش بر محسوس یهاصورت آن، کمترین که است تر حاضر ذاتش برای ،باشد دورتر ماده از که صورتی هر و بوده، غیب

 او و است موجودات ینترقوی معقوالت، قویترین و است معقوله سپس و گیرند می قرار مراتبشان اساس بر متخیله یهاصورت آن از

 ذات به نسبت واجب تعقل بنابراین، ".است ذاتش معقول عقل، خاطر به و است ذاتش کننده تعقل ذاتش که است الوجود واجب

 ش،1363 شیرازی، الدین صدر) نیست کثرتی آن در و است باری ذات مرتبه در تعقل این و بوده اشیاء وجود تعقل همان خویش،

 کل او ذات و است خود ذات به علم عین واجب چون؛ است واضح فوق عبارت از که همانگونهدر تقریر علم واجب نیز، (. 59ص

 مقام در تعالی واجب و باشد هاممکن به علم برای سبب اینکه نه اشیاست؛ تمام به علم عین ذات؛ به علم و ذات خود پس اشیاست،

 یلیتفص کشف عین که اجمالی و بسیط علمی دارد؛ علم آنها میان حاکم یهانظام و هانسبت و روابط همه با مخلوقات به خویش، ذات

 یلدل همین به و است تفصیلی علم منشأ خود؛ بساطت عین در طوریکه به است؛ بسیط واحد علم اجمالی، علم حقیقت در. است

 منشأ و دهکنن ایجاد (اجمالی) بسیط واحد علم این": کندمی گوشزد را نکته این صراحت با صدرا. بود خواهد تفصیلی علم از تر شریف

 (.232ص ش،1392 شیرازی، الدین صدر) "...است آن از تر شریف و است تفصیلی علم
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( بسیط) بودن اجمالی عین در که است علمی الهی ذات مرتبه در اشیا به واجب علم که – باره این در دیگری جای در وی

 علت اوست، ذات عین که باری علم. دارد احاطه – جزئی و کلی از اعم – موجودها تمام بر الهی علم": آورد می – است تفصیلی

 صورت به هم و اجمالی علم صورت به هم اشیا، وجود بر سابق قضای در را اشیا همه الوجود واجب و است تعالی واجب معلوالت تحقق

 (. 58ص ش،1359 همو،) ".شناسد می تفصیلی علم

 ساطتب معنای به بلکه نیست؛ بودن گنگ و ابهام معنای به فوق عبارات در ،اجمال که است این اینجا در ذکر شایان نکته اما

 ثرتک عین در وحدت همان توانمی را تفصیل عین در اجمال دیگر عبارت به است؛ کثرت و گستردگی معنای به ،تفصیل و وحدت و

 . نمود تعبیر است، خاصی تشکیک بیان که

 : کنیم می استفاده آملی جوادی استاد عبارت از رابطه این در بیشتر توضیح برای 

 از فصیلیت و کمالی است علمی شود،می ثابت واجب برای الحقیقه بسیط قاعده راه از که تفصیلی کشف عین در اجمالی علم"

 ابهام یا کثرت گونه هیچ حق ذات در که چرا است؛ بساطت معنای به اینجا در اجمال. دیگر جهت از اجمالی است علمی و جهت یک

 وجود وجود، این و موجودند بسیط واحد وجود یک به همه اما اند؛ تفصیل و کثرت دارای معنی نظر از گرچه معلومات و ندارد راه

 کثرتی که جهت آن از – اشیاء همه که است واجب ذات ازلی مجالی در و الهی مشهد در پس. نیست معانی آن از یک هیچ خاص

ش، 1398)جوادی آملی،  است اشیاء همه ذات، بساطت و وحدت عین واجب ذات بنابراین و شوندمی ظاهر و منکشف – نیست آنها در

 (.183 ص، 2ج

  ممکنات به واجب علم در تشکیک اصل جایگاه تبیین -6

 کشف عین در اجمالی علم" نظریة به معروف خود، ماعدای به خداوند علم خصوص در صدرالمتألهین نظر گذشت، که همانطور

 نظریة این که مکنی بیان خواهیممی دراینجا. پرداختیم الحقیقه بسیط قاعده اساس بر آن از مختصری تبیین به که باشدمی "تفصیلی

 در یکتشک» نظریة به اجمالی مروری ابتدا رو این از است، شده گذارده بنیاد وجود در تشکیک اصل مبنای بر نیز صدرالحکماء خاص

 .داشت خواهیم «وجود
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 وجود در تشکیک نظریۀ الف:

 وجود مراتب هرچه. است بساطت و سریان وحدت، دارای و مشکک امری وجود وجود، در تشکیک از صدرایی تقریر براساس

 ذات برای کماالت همه نهایت، در و بوده برخوردار بیشتری بساطت و کماالت از وجود آن باشد، ترنزدیک الوجود واجب به و ترقوی

 و است واجد اتم و اعلی نحو به را خود معلول یا مادون کماالت همه علتی هر دیگر، بیان به. حضور دارند ابسط و اتم اعلی؛ نحو به او

 ،(61/انعام) «عباده فوق القاهر هو و: »است واجد اتم و اعلی نحو به را مادون کماالت همه است، مادون مراتب همه علت که حق حضرت

 بههرمرت شود، لحاظ است؛ تشکیکی مراتب دارای که حقیقتی عنوان به وجود، هرگاه بنابراین،(. 51/فصلت) «محیط شیء بکل انه أال»

 به که-( وجود تشکیکی وحدت) وحدت از نوع این در. بود خواهد خود مافوق کماالت فاقد و مادون کماالت بر مشتمل آن از ای

 کثرت است، حقیقی وجود در وحدت همچنانکه -آید می شمار به وی فلسفة مختصات از خود، آثار در آن بر مالصدرا تاکید واسطه

 حقیقت جز چیزی مراتب، آن اختالف وجه و اشتراک وجه که است مراتب دارای حقیقتی وجود، یعنی است؛ حقیقی نیز وجود در

 اینکه رغم علی خارجی؛ واقعیات رو این از است؛ حقیقی واحد آن تحت در منطوی حقیقت، نحو به حقیقی کثرت و نیست وجود

 ضعف و شدت و نقص و کمال طریق از تمایز این وجود، تشکیکی معلولی – علی نظام در. نیستند متباین متکثرند؛ و متمایز واقعیاتی

 اینکه نه شدیدتر، و برتر نحو به اما شود؛می یافت ناقص وجود در که است حقیقتی همان عینه به کمال وجود و شود،می حاصل

  (.329ص ش،1382 عبودیت،: ک.ر) باشد متباین حقیقتی بر مشتمل اینکه یا متباین کلی به باشد حقیقتی

  تشکیک نظریۀ اساس بر ممکنات به واجب علم تقریر ب:

 قدماتم این پذیرش به ملزم را ما تصویری چنین گذشت، تشکیک نظریة طبق بر خارجی واقعیات از آنچه پذیرش اساس بر

 : کندمی

 ت؛اس خود از ترناقص وجود و خود بین عینی همانی این مناط تری کامل وجود هر وجود، تشکیکی معلولی – علی نظام در ـ1

 . برتر نحو به اما( است ترناقص که) است معلول وجود همان( است تر کامل که) علت وجود یعنی،
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 موجب به پس. است وجود آن عین بلکه نیست؛ آن به منضم و وجود آن مغایر وصفی ،دیگر وجودی نزد وجودی حضور ـ2

 علم دیگر تعبیر به و اوست نزد او، معلول وجود ترقوی و برتر حضور حقیقت در خویش، نزد علت وجود حضور مذکور، همانی این

 . است خویش معلول به او حضوری علم عینه به خویش به علت حضوری

 مراتب اآنه همه بلکه نیستند؛ متباین و متکثر حقایقی یک عرضی و طولی متکثر معالیل وجود، در تشکیک موجب به ـ3

 . آنهاست بین مشترک که است حقیقتی آن خود سبب به نیز آنها تمایز زیرا اند؛ حقیقت یک عرضی و طولی

 است حقیقتی همان از برتری مرتبة هم آن بلکه نیست؛ خود یهامعلول حقیقت مباین حقیقتی هم علت خودِ همچنین ـ1

 . برتر نحو به است آن متکثر یهامعلول حقیقت همان هم علت حقیقت یعنی، اند؛ آن مراتب معالیلش که

 و خود بین عینی همانی این مناط علت، مانند بسیطی، واحد واقعیت که است معقول آنها، حقیقت وحدتِ سبب به لذا ـ5

 : ترتیب این به و. است خویش معالیل همه جمعی برتر وجود ،علت وجود یعنی باشد؛ خود عرضی و طولی متکثر معالیل همه

 خویش نزد او متکثر معالیل همه برتر حضور بساطت، و وحدت عین در خویش، نزد علت واقعیت حضور که است معقول ـ6

  است گونه همین هم حقیقتاً بلکه باشد،

 همه به بالتفصیل پیشین علم عینه به است؛ اجمالی علت، واقعیت بساطت سبب به که خویش به علت ذاتی حضوری علم ـ3

 . است آن معالیل

 با ای واسطه بی تامه، فاعلی علت که است محض بسیط و صرف یگانه واقعیتی خداوند که مقدمه این موجب به نهایت در  ـ9

 . اشیاست همه واسطه،

 به یلبالتفص پیشین علم همان عینه به است؛ اجمالی و ذاتی که خویش به خداوند حضوری علم: گفت توانمی نتیجه در پس

 .اشیاست همه



 981-993  ص   8931   آذه 8  جلد 81یمی  مااه  علوم انسانی اسال

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

  

   668 

 

 آن هرکس پس اشیاست، تمام وجود تعالی حق وجود چون ":است کرده بیان اینگونه اسفار 6 جلد در را نتیجه این مالصدرا

 اتذ به الوجود واجب بنابراین است، عاقل و عقل خود ذات به عینه، به وجود آن و است، کرده تعقل را اشیاء تمام کند، تعقل را وجود

 ما تمام وجود بر را، خودش ذات تعقلش و است، خودش ماسوای تمام تعقل را، ذاتش هر تعقلش پس است، خودش ذات عاقل خود،

 دارد پیشی و سبقت خودش ماسوای تمام بر را، خودش ماسوای تمام تعقلش صورت این در دارد، پیشی و تقدم خودش سوای

 (.239-231ص ،6ج م،1891 شیرازی، صدرالدین)

  علم واجب در تشکیک نظریۀ تأثیر ی ازمواضع -7

 عدو موضاین توان تاثیر نظریة تشکیک در علم ذات الهی را، با بررسی عبارات فوق گذشت، میبراساس پذیرش آنچه در 

   تنسیق کرد:

 الف: مظهریت ذات واجب الوجوب در جمیع صفات و اسماء

 رد الوجود واجب ذات ": است کشیده تصویر به اینگونه ،خویش ماسوای به را تعالی حق علم الربوبیه شواهد در مالصدرا 

 صور آینه همین در و آینه همین با که است ای آینه نیز خود ذات، همین و است اسماء و صفات جمیع مظهر خویش، ذات مرتبه

 صور با ذات اتحاد یا و ذات در اشیاء صور حلول لزوم بدون بود، خواهند مکشوف ذات حضرات بر و گردند می مشاهده ممکنات کلیه

 (.19ص ش،1392 همو،) "اشیاء

 داریم چیز دو اتحاد در زیراده است؛ کر رد حلول و اتحاد نحو به را واجب ذات در را ممکنات علمی وجودصدرا  ،سخن این در

 درست صور و خدا رابطه مورد در حالیکه در شود، می داده نسبت بالذات امر، دو از یکی هر به واحد وجودِ آن و دارند واحد وجود که

 هرابط دیگر سوی از و. بالعرض دیگری به و شود می داده نسبت بالذات یکی به وجود یک این ولی داریم، وجود یک ما که است

 متحد غیرش با یا و باشد دیگر چیزهای قالب در خدا که است آن مستلزم امر این که زیرا نیست؛ هم حلول نحو به صور این با خداوند

 با اجبو ذات رابطه که گفت باید اتحاد و حلول اقسام ابطال با بنابراین .است شدنی باطل و محال نیز چیزی چنین و شود، یگانه و

 تندهس آینه مقترن که خارجی اشخاص وجود بالتبع بلکه ؛نیست بالذات نحو به وجودشان ،صور آن که است نحو این به صور این
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 نیز واجب علم در موجودات علمی وجود ،باشدمی صور این خارجی وجود از کننده حکایت آینه در صور که گونه همان و. باشدمی

 کشف عین در اجمالی علمی وجود با را ممکنات تفصیلی و خارجی وجود بخواهیم اگر و است آنها خارجی وجود از کننده حکایت

 جودو ماهیت رابطه، این در که است ماهیت و وجود رابطه همانند بزنیم، مثالی ممکنات عالم در این برای و بسنجیم آنها تفصیلی

  .است وجود منزله به آنها علمی وجود و است ماهیت منزله به ممکنات خارجی وجود گونه همین و دارد وجود به نسبت تبعی و ظلّی

 اسمائش و صفات تمام ،خودش مرتبه در واجب ذاتچنین تطبیق داد که چون  «تشکیک»توان با مسئله مبحث فوق را می

 محکی و است آینه در که صورتیشود؛ می دیده آن در و آن وسیله به ممکنات همه صور که است ای آینه منزله به واجب و است

 صورت نه بینیممی آینه در که است خارجی امر همان صورت دیگر، عبارت به. است یکی حقیقتشان دو هر خارج، در صورت این

 شرط ماا و است محقق اینجا در هستند واحد حقیقتی دارای که امری دو حداقل داشتن که تشکیک تحقق شرط بنابراین. دیگر امری

 اینجا رد باشد باالتر او وجودی درجه و باشد دیگر امر یافته شدت امر دو این از یکی است که مطلب این از عبارت که تشکیک دیگر

  . دارند وجود صفات و اسماء مرتبه در آنها شده قوی و یافته شدت و اشیاء خود اشیاء، به واجب علم در چراکه است؛ محقق

 الوهیت مرتبه بیشتر؛ کمالی عالوه به دارد را مادون مراتب کماالت مرتبه هر و است مراتبی دارای هستی که همانگونه بنابراین

 در یبترت همین به. تر افزون کمالی عالوه به داراست را پایین مراتب کماالت تمام نیز آید می شمار به هستی مرتبه باالترین که

 قرار وجود مادی مرتبه در بنابراین ،داشت خواهند مادی وجود اشیاء اینکه به توجه با نیز، ایجاد از قبل اشیاء به واجب علم مورد

 . دارند وجود است، مرتبه این سزاوار که ای گونه به الوهیت، مرتبه در مادی مرتبه وجود کماالت و وجود و گرفت خواهند

 : کنیم می بیان دیگر مثالی قالب در را مطلب اشیاء به واجب علم در «تشکیک» بیشتر نمود برای

 فی و داندمی  را شرعیه احکام تمام مجتهد، فرد یک که است این کرد بیان اینجا در توانمی تفصیل و اجمال برای که مثالی

 او برای اجتهاد ملکه که زیرا ؛داندمی را هاسوال تمام جواب که دارد می اظهار تاملی با گیرد، قرار او جلوی سوال هزار اگر المثل

 ار مسائل تمام جواب او. باشدمی هاجواب این منشا ملکه و ملکه آن یافته تنزل هاجواب و است اصل ملکه یعنی. است شده حاصل

 به سبتن جهلی که نیست اینگونه دیگر طرف از و. بسیط و اجمالی صورت به بلکه تفصیلی؛ و جدا جدا صورت به نه ولی ؛داندمی
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 مسئله که تنیس اینگونه است، عالم حقایق به بسیط صورت به اینکه عین در یعنی ؛داندمی را مسائل همه بلکه باشد؛ داشته مسائل

 .تفصیلی کشف عین در اجمال یعنی این و است معلوم او برای چیز همه بلکه باشد؛ مجهول او برای ای

 و ندباش می عالم در علم ملکه یافته تنزل سواالت تمام جواب که چرا است؛ روشن خوبی به مثال این در «تشکیک» جایگاه

 ؛باشند مندرج آن در بسیط نحو به نیز کثرات آن تمام وحدت عین در که بخشیم وحدانی وجودی را هاجواب این تمام بخواهیم اگر

 واجب علم مورد در. باشدمی هاجواب این تمام شده قوی و یافته شدت که ای ملکه وجود جوییم. می تمسک امور این ملکه وجود به

 یکی ذات با که امری یک قالب در الوهیت مرتبه در مادی، وجودات کثرات تمام که گونه بدین است قرار همین از مطلب نیز اشیاء به

 قوی نحو به را مادی وجودات جمله من مادون مراتب کماالت تمام مرتبه این و است محقق ،باشدمی مادی وجودات این منشا و است

 .باشدمی دارا واحد و بسیط و شده

ر اینکه در ندارد؛ مگ« بعداالیجاد»بسیط و به نعت وحدت، هیچ تفاوتی با علم تفصیلی  نکته شایان ذکر این است که این علمِ

هاد را د؛ مانند مجتهدی که ملکه اجتها به صورت متکثر و در علم قبل االیجاد، به صورت بسیط هستنعلم تفصیلی بعداالیجاد، معلوم

افزاید و فقط تفاوت در وجود ها چیزی به علم او نمیکه این پاسخدهد، درحالیدارد و به همین دلیل هر سوالی از او شود، پاسخ می

ها، خسخگویی او، پاسهاست. به این معنا که مجتهد، قبل از پاسخ به آنها، به نحو اجمال و بسیط علم داشت و سپس با پاخارجی پاسخ

 «فعلی»(. مالصدرا علم بعد از ایجاد را 263-232ص، ص138ص، 6م، ج1891صدر الدین شیرازی، وجود متعدد و متکثر پیدا کردند )

مجردات به خودی خود و عالم ماده به واسطه  دانسته، معتقد است واقعیت خارجی اشیاء، نزد حق حاضرند، با ذکر این نکته که عالمِ

؛ طباطبایی، 52و  53صش، ص1392همو، )باشند ی مجرد آنها که در عالم مجردات موجود است، برای خداوند معلوم میهاصورت

 (.1125و  1126ص، ص1، ج1395

 ب: علم به معلول از طریق علم به علت

 طریق از جز  معلول به علم" که است کلی اصل این بیان در اسفار در مالصدرا کالم ،«تشکیک» اصل تاثیر بر دیگر شاهد 

 :آید نمی دست به "علت به علم
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 وییمگ می پس شد، بیان کلی اصل این که حال و. علت به علم طریق از مگر آید، نمی دست به معلول به علم که شد ثابت "

 لسلهس با غیر آورنده وجود به که است علتی واجب ذات که نیست شکی طرفی از و است خویش ذات به عالِم واجب که شد تثاب چون

 ودوج به ثانی صادر توسط و ثانی صادر آورنده وجود به اول صادر توسط و است اول صادر کننده موجود او بنابراین است، آن مراتب

 اءاشی تمام به عالم واجب، ذات که است این فوق مقدمات الزمه پس درجات، و مراتب ترین پایین تا گونه همین و سوم صادر آورنده

 ونهگ همان ؛است خودش ذات به واجب علم الزمه ،ممکنات تمام به واجب علم اینکه مطلب بر تفریع و باشدمی دارند که نظامی بنابر

 (.139-138ص ،6ج شیرازی، صدرالدین)  "باشدمی ذات وجود تابع ممکنات وجود که

 اجبو و باشدمی معلول و علت رابطه محور بر استدالل که گونه بدین است، روشن کامال استدالل این در «تشکیک» نقش

 همچنین و باشدمی نیز دوم صادر علت ،اول صادر وساطت با واجب ولی است؛ دوم صادر علت اول صادر اگرچه و است اول صادر علت

 بهمرت که امر این به توجه با... و باشدمی نیز سوم صادر علت ،دوم و اول صادر وساطت با واجب و باشد می سوم صادر علت ،دوم صادر

 اعدهق به توجه با همچنین و باشد،می واجب مرتبه جمله من فوق مراتب تمام معلولِ و است هستی مرتبه ترین پایین ،مادی وجودات

 علت ،واجب که آنجا ازو  شویم عالم واجب جمله من و آنها علت به باید شویم، عالم مادی وجوداتِ به بخواهیم اگر سبب، ذی به

 یمدانمی نیز را این البتهـ . دارد علم وجودشان از قبل نیز مادی وجودات به پس ،دارد علم نیز خود ذات به و باشدمی موجودات العلل

 هب امور این ندارد، راه او در کثرتی و است بسیط واجب ذات چون و نیستند موجود ذات در تفصیلی و جدا جدا صورت به معالیل که

 بهمرت نیز معلول دیگر طرف از و است معلول یافته شدت و معلول شده قوی علت، چون حالـ هستند  مندرج واجب در بسیط صورت

 به بتنس مرتبه هر و است مراتبی دارای هستی زیرا است؛ روشن استدالل این در کامال تشکیک جایگاه ،باشدمی علت یافته تنزل

 شدت و شده قوی که تفاوت این با ؛است مادون مرتبه همان مافوق مرتبه دیگر عبارت به است، تر یافته شدت و ترقوی مادون مرتبه

 اثبات رایب برهان طریق این و باشد می مرتبه آن یافته تنزل که تفاوت این با ؛است مافوق مرتبه همان مادون مرتبه و مرتبه آن یافته

 .است تشکیک بر مبتنی عرضا و جوهرا واجب ذاتی و کمالی علم

 اجبو تفصیلی علم مسئله اثبات مسیر در ایشان که روشن شد ،تعالی واجب علم خصوص دربیانات صدرالحکماء  مجموعاز 

 بمرات کماالت باالتری مرتبه هر کهاین و. است نموده استفاده وجود حقیقت بودن تشکیکی اصل از عدا، ما جمیع به ذات مقام در

 خالف بر ندارد؛ حدی که است آن حدش و است همه از باالتر و همه فوق که رسد می ای مرتبه آن به کهجا آن تا دارد؛ را مادون
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 قیدی و حد هیچ که است آن قیدش و حدش مرتبه این اما هستند؛ قیودی به مقید و حدود به محدود همه که مادون مراتب سایر

 واجب علم جهت در طباطبایی عالمه مانند حکما از بعضی یا و عرفا نظراتاما  (.239ص ،6ج م،1891 شیرازی، صدرالدین. )ندارد

 در یراز تشکیکی؛ وحدت نه است شخصی وحدت بر نظریه پایه که صورت این به ،است شده عنوان دیگر طریق به ماسوی به تعالی

 . باشد قیدی و حد هیچ بدون باید واجب که صورتی در است، حدی بی به مقید تعالی واجب حال هر به نظریه این

 اثبات در سَعی ذاتی، اطالق راه از( ره)عالمه که گفت توانمی صدرالمتألهین نظریه با طباطبایی عالمه نظریه تفاوت بیان در

 محدود و قیدی بی به مقید حتی ندارد، حدی هیچ و ندارد شرطی و قید هیچ تعالی واجب که بیان این به دارد؛ ماعدا به واجب علم

 قله رد و مراتب آن رأس در را واجب آنگاه و بگیریم نظر در را وجودات از مراتبی که نیست چنین بنابراین،. نیست نیز حدی بی به

 به توجه با و. اوست هستی همه و دارد حضور مراتب همه در تعالی واجب بلکه کنیم؛ مرتبه آن به محدود را او و دهیم قرار کماالت

 مفهوم هر فرض با و شیء هر عدم و وجود با و تقدیری هر و فرض هر در واجب که است آن ذاتی اطالق الزمه شودمی گفته بیان این

 ههم او. است غایب چیزی او از نه و است غایب او از چیزی نه است، موجود ای، تعلیلیه و تقییدیه حیثیت هر فرض با و ماهیتی و

 حضور عین آنجا در هم وجدان و است همه واحد چون و مطلق نه و بود خواهد مقید باشد، بعضی فاقد اگر زیرا است؛ دارا را چیز

 ،6ج م،1891 طباطبایی،) است ذاتی اطالق دارای چون دارد، احاطه ذاتا نیز او ذات و مادی نه و است تجرد نحو به نیز وجدان و است

 (.239 و 265ص

 گیرینتیجه

 . خویش سوای ما به الهی علم و خویش ذات به الهی علم: کرد بحث مقام دو در توانمی الهی علم از حکماء و عرفاء دیدگاه از

 خداوند علم در اما دارند؛ نظر اتفاق آن بودن حضوری بر صدرالمتألهین جمله از و اسالمی حکمای ذات، به تعالی حق علم در

 سینا ابن اول، مقام در شود،می بحث مقام سه در اشیاء به الهی علم وصف از باشد،خود که محل اختالف آراء حکماء می ماعدای به

ت؛ اما نه اس ارتسامی حصولی اشیاء به خداوند علم او دیدگاه از دارد، الهی پیشین علم تبیین در سعی «مرتسمه صور» نظریه طرح با

 رو این از .است داشته وجود این از پیش که کنیممی ایماده در صورت ایجاد ما لکن ؛است مبدع اوکه همانند علم ما به اشیاء؛ چرا

 الاشک این با نظریه این اما. حلولی نه و است صدوری نیز نیز واجب به آن قیام و، شده واقع فعل منشاء که است علمی ،واجب علم
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 در ویاز این رو  و دارد واجب ذات با امور این عینیت با منافات صور، این بودن ماهیت و بودن عرضی که است شده روبرو مالصدرا

 آیدمی حساب به ملزوم وجود مقامات و مراتب از الزم آن، موجب به که شمرده خداوند ذات لوازم از را آن صور، این از خویش تبیین

 ندکمی بسنده خداوند الفعل مع علم به ،الهی علم تبیین در وی هستیم، روبرو اشراق شیخ با دوم مقام در .اوست وجود به موجود و

 او نزد در نتیجه در و دارند اشراقی صدوری اضافه او با اصطالح به و خداوندند معالیل که اشیاست وجود خود علم این از مراد که

 اشیاء خود موطن در حضوری نحو به ،(بعداالیجاد) فعل مقام در را اشیاء به ذات علم اشراق شیخاند.  معلوم حضوراَ او برای و حاضر

 وی هب مالصدرا اشکال سبب نیز امر همین و نماید تثبیت( االیجاد قبل) ذات مقام در را اشیاء به حق علم نتوانست ولی کرد؛ بیان

 و وجود از نوعی همانند را علم و ادراک اسالمی، حکمای خالف بر وی است، صدرالمتألهین به متعلق که سوم مقام انجام سر. گردید

 ویرتص  او ذات عین را اشیاء به خداوند بالتفصیل علمو در تبیین علم واجب،  است دانسته مشکک و مراتب ذو وجود همانند را آن

 در وی .اشیاست همة به بالتفصیل علم بعینه اوست؛ وجود عین و حضوری که خودش به خداوند علم که است معتقد یعنی کند؛می

 به. ستا نموده استفاده وجود حقیقت بودن تشکیکی اصل از عدا، ما جمیع به ذات مقام در واجب تفصیلی علم مسئله اثبات مسیر

 ارند؛د حضور احسن نحو به مرتبه آن در نازله و وسطی مراتب جمیع که است المراتب اعلی دارای وجود اساس، این بر که ترتیب این

 ن،آ براساس صدرالمتألهین که «الحقیقه بسیط» قاعده همان یعنی است؛ محض غیب همان المراتب اعلی این و کثرت لزوم بدون

 .کندمی اثبات را ذات مقام در ماعدا جمیع به واجب ذات علم و واجب توحید

 نمود تبیین اساس این بر را خود دیدگاه خارجی، واقعیات خصوص در وجود تشکیکی معلولی – علی نظام پذیرش با مالصدرا

 بودن تشکیکی و اصالت مبنای بر کهچرا داراست؛ بساطت نحو به را موجودات کماالت همه و است موجودات همه مبدأ خداوند که

 یزن و تر پایین مراتب کماالت واجد باالتر، هرمرتبه بوده و ناقص و کامل مراتب دارای که واحد است حقیقتی وجود وجود، حقیقت

 تحضر وجود در بساطت و وحدت نحو به دارد، تحقق عالم در کثرت صورت به آنچه نتیجه، در و ندارند آنها که است دیگری کماالت

 علم یعنی است، عالم نیز مادون مرتب همه به نتیجه، در و دارد علم خود ذات به خداوند نکته، این به توجه با. است موجود حق

 هیچ حال عین در و وحدت نعت به و بسیط، اجمالی علم علم، این که است، ذاتش به او علم الزمه خداوند، االیجاد قبل حضوری

 به االیجاد بلق علم در و متکثر صورت به هامعلوم االیجاد، بعد تفصیلی علم در اینکه مگر ندارد؛ االیجاد بعد تفصیلی علم با تفاوتی

 . هستند بسیط صورت
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