
 

  
 
 
 
 

 اسالمي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام
 6931زمستان ـ پایيز /   5/ پياپي دوم  ه/ شمار سومسال 

 1به مخلوقاتتعلق آن کیفیت و  علم خداوند

 2يزدان محمدي 

 چکيده
خداونممد و فیتیممل  آلممه مخ وممت ازلمبممث  ام الثفمما اممم  تل ممت  ا مم ا  ا ممل  علمم  

ا لمثخ ام رهگذر عقل و نقل وت ارمش این امضمع پ  ورده و وث وحا درومثر   اندیشمنداخ 
 د ل مورند   نقل  را وت شنث ثن  عقل و ویثنث  ه ت  ومترین  حلیل اماته وثاند  فمشیدهمخ 

تثعل و بثومل وممدخ     ای ا ل فت وت ایجثب گمنت ا صدرا فیتیل عل  خداوند وتام دیدگثه 
انجثاد فت ایمن ا مهلت خممد ام دشممار رین ا مثسل تل مت         م یث فثر  در ذا  خداوند ن

 شمد    شمرده ا 
نظیرش و شمی  اشمراب ومث همم       همچنین  او اآتقد ومد فت  ومعل  نیز وث وجمد ذفثو  و 

 وت دیگراخ   ر د اند  چت در این راه لغزیده صتثی ذهن و فکمل و ار ل  فشف واترش 
 اختصمثر  پردامد و ومت  ل  خداوند وت اشیثء ا این پژوهش وت شرح هشل نظریت دروثر  ع

 فند؛ امجملت: ثثوتث  املیت  اُثُل ات طمن   عل  ار  ثا  تآل   اعیمثخ ثثوتمت    منمث را نقد ا 
 فند  عل  فضمری اشراب  را ورر   ا 

 کليدواژگان
   ا حثد عثبل و اآقمل  ثثوتث  املیت  اعیثخ ثثوتت فیتیل عل  خدا  عل  ذا   وثلتتصیل

                                              
  11/11/1931   ثری  پذیرش: 11/10/1931   ثری  دریثتل: 1
 ( yazdan6008@gmail.com) ا  ا  اخ ب ارشد فثرشنث  دانشجمی ا  ا  و  ت   طح  ت تل ت2
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   مقدمه
ای  گیری اندیشمت  منکت وثعا شکل ور ام عل  خداوند وت ازلمبث   اتزوخ  لیین صحیح وجمدی

نیز اؤثر ا ل  اینکت میث خداوند پیش  فممهر رتع شلمث  این و  شمد ا  مفید   در ل دروثر
چگمنت ا ل؟ مخ ام مخ وت ازلمبث ش عل  دارد یث خیر؟ و اگر عل  دارد فیتیل  پسام خله و 

راخ و پمردامد و نظمر ورخم  اندیشمت     مخ ام  این نمشتثر ام دیدگثه تل مت  ومت    فت ا ل ثسل ا 
فت  مزن در شمنثخل امجممدی نثاتنمثه  و فیتیمل       اممنجث  فند ا ویثخ مخ  دروثر را  اشممر

ورخم  ام در  چگممنگ  علم      رو  ایمن  ام ؛صتل او ل  فث ت  در تم  ام ذهن دور نی مل 
 مماخ   فت ام مخ جملت ام   اند انکر عل  خداوند وت غیر ذا ش شده خداوند ترو اثنده  درنتیجت

  تعو ل  اللّو   أن  علو  اتفقو   األصو    و الفوطي  »شمر تثن  گمید:  اشثره فرد  2و أص  1تمط  وت
 این ا مهلت  دروثر   گمنثگمنامجملت ف ثن  فت ابمال  9« كطنه  قبل ب ألشي ء ع لم  يكطن أن يستحيل

  اال متثر االروآمت  هثی خمد همثننمد   پرداخل  صدرالمتألمین ومد  او در فتثبگردمورد و وت  لیین مخ 
 درومثر  هثی خممد   وت ویثخ دیدگثههث  ضمن گزارش این نظریت  الشماهد الرومویتو  والمآثد الملدأ

 و ا جآتر الهیجم   ا رارالحک پس ام ایشثخ  ارفمم فثج   لزواری در  منمث پرداخل 
 ومت ایمن ا مهلت    نهاية الحکمةة و  ة الحکمةيبداع ات طلثطلثی  در و ارفمم  شرح المشثعردر 
    گمیند ا  زن مخ و دروثره  فنند ا  اشثره

 داند   ق می  ایشمثخ   ا جآتر الهیج  در ضمن  ق ی  صنثع   این ا هلت را هشل بمل ا 
   :)وث  قطیع( وت این شکل ا ل

ل عن ذات  أو ال. و الق ئل ب نفص ل  إم  أن فمن أثبت علم  تع ل  ب لمطجطدات إم  أن يقطل إن  منفص
يقطل بثبطت المعدوم ت ف  الخ رج، أو ف  الذهن، أو يقطل بأن علم  نفس وجطداته  العيني ، أو 
يقطل بأن علم  ب الشي ء صطر خ رجية ق ئمة بذاته ، و الق ئل بعدم انفص ل  إم  أن يقطل إن  غير 

عداه أو متحد ب لصطر العقلي ، فهذه ثم نية عل  اجم ل  بم  ذات ، أو يقطل إن  عين ذات  و أن ذات  
                                              

بي ن كرده است، هش م بن عمرو الفطي ، يک  461صفح   6لس ن الميزان جلد هم ن يطر ك  ابن حجر در كت ب »  1
ای ب  ن م هش مي  بطده است و او كشتن مخ لف موذهب  و همننوين مصو دره     شخص  معتزل  بطده و سرپرست فرق 

عبودا    بون  علو  از:  نقول    بو   ؛«ق226دانست  است؛ وف ت س ل  امطال آن مخ لف را ب  خ ير اعتق د كفرش ج يز م 
   9شمثره    پثورب 22  ص عل  ام م  االيم  االثن  عشر من ر الهدی ف  النصبحران ، 

كم  نقول عنو  الشهرسوت ن     و   كرأی الفطي  و يقطل االم مةابط بكر األص  من شيطخ المعتزلة و من اصح ب الفطي  و رأي  ف    2
علو    إم مةو انم  اراد الطعن ف  »ق ل الشهرست ن :  ،«عن بكرة أبيه  ألمةاال تنعقد إال ب جم ع  االم مة»و   4/٢2 الملل و النحلف  

؛ قبل عل  بن أب  ي لب انعقودت بيعتو  ب الجمو ع    خليفةو ال أدری أی  «الفتنةإذ ك نت بيعت  أي م و رض  ا  عن   و بن أب  ي لب  
   2همثخ  پثورب  شمثر  

  20  ص1  جالملل و النحلعلدالکری  شمر تثن    احمدون  9
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گمنت  پذیرند  یث این فنند و مخ را ا  وت امجمدا  را ثثول ا  ف ثن  فت عل  خداوند 1؛إحتم الت
دانند  یث  گمنت نی ل  ف ثن  فت مخ را انتصل ا  دانند یث این ا ل فت مخ را انتصل و جدا ام ذا  ا 

اند فت عل  خداوند همثخ وجمد  آدواث  در خثرج  یث در ذهن و یث اینکت ور مخاند وت ثلم  ا بثیل
اشیثء ای ا ل فت بثس  وت ذا   هثی خثرجیت عین  اشیثء ا ل  یث اینکت عل  خداوند وت اشیثء صمر 

داند   آثل  ا  وثری اند وت عدم انتصثل  یث مخ )یآن  عل  وت اشیثء( را غیر ام ذا    ف ثن  نیز فت بثسلا ل
داند وت اینکت ذا  خداوند عل  اجمثل  وت اث عدای خمدش ا ل یث اینکت اتحد  و یث عین ذا  ا 
 ا ل وث صمر عقلیت  
 مید: ا  پدیدپس هشل افتمثل 

 ارتساميِ فعلي علم. 6

ری الآلثس اللممفری  و و میث  أومرا وت تثراو   ومعل   وممنیثر   نظریتارفمم صدرالمتألمین این 
 گمید:   ا  مخ چنین  دروثر ودهد  دیگر ا نثد ا ام اتأخرین 
 القطل ب رتس م صطر الممكن ت ف  ذات  تع ل  و حصطله  في  حصطال ذهني  هط»

عل  خداوند وت امکنث   وث اتتثدخ نقش امکنث  در ذا  خداوند  2« عل  الطج  الكل 
  وجت فل نحم فصمل ذهن   ااث ور وت و پیداشدخ صمر  منمث ورای ذا  ا ل

الهیجم    9دانمد   الرسیس عل  خداوند را صمری  ار    در ذا  فه و اغثیرِ اتصل ام   شی 
و الق ئول  »گمیمد:   ام   مخ  و درومثر  دهد ا الرسیس ن لل  ل را وت شی این بم شرح المشثعردر 

شمیثء  ا  ومعل   صریح دارد فت عل  خداوند ومت  «بعدم انفص ل  إم  أن يقطل أن  غير ذات  ك لشيخين
این اشکثل فت عل  خداوند وت فثرا  امجم    وتاقثم پث     آثل  ا ل و در ثیر وث ذا  فهغا

   دارد: ویثخ ا شمد   ا   کثر در ذا  واج 
يعقل الكثرة، ج ءت الكثرة الزمة متأخرة ال داخلة   ث  يلزم قيطميت  عقال بذات  لذات  أن

 ش وذا ت لذا ت این ا لالما  بیمایّل خداوند و  آقل ذا  4ف  الذات مقطمة له ؛
  و اقمم ذا   اللتت فثر  المم و اتأخر ام ذا  ا ل نت داخل در ذا فت فثر  را  آقل فند  

مم  یآن  فثر  در اآلماث  را اتأخر ام ذا  خداوند ا   داند  نت داخل در ذا  و اقممِ
دانمد    گیری فثر  در ذا  خداوند نم  شکلمخ و وت این صمر  فثر  در اآلماث  را وثعا 

                                              
  229  صشرح المشثعرا جآتر الهیج     1
    101  ص 1  جاال تثر االروآتا صدرا    2
 وغیمره   آمثلأ   الشی  نم  علمأ أخ علممت   » ؛290  ص9  جشرح االشثرا  و التنلیمث خماجت نصیرالدین طم      9

  «ذا ت ت  صورة
  919  ص9  جاال تثر االروآتا صدرا    4
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« الزمة متأخرة ال داخلة ف  الوذات »همثخ فت ومعل  وث م اغثیر وجمد عثل   اتصل  عل ِ اغثیرِاگر 
 ول  فثلم در ذا  عثل  و ار    در مخ وثشد  مخ را وت وجمد عثل  اتصمل  م  وت مخ اشثر  داشل

 ا ل فت خممد  شمیه     ءصمر  ذهن  مخ ش  ءطمر فت عل  اث وت هر ش یآن  همثخ ؛نثاند ا 
نیز صمر  ذهنم  عقلم    ش ء ا ل اغثیرِ نتس اث و عثرض ور مخ  عل  پیشین خداوند وت هر 

   1ا ل و این صمر  را صمر  الم  گمیند ش ء مخ 
 و همین ویژگم    2داند  للتت ومعل  عل  خداوند را ام نمع عل  تآل  و نت انتآثل  ا ا

 فند  چرافت عل  فصممل ِ  را اتتثو  ا عل  فصمل ِ ار  ثا  در ان ثخ و عل  ار  ثا  در فه اتآثل 
 ویند و صمر  مخ چیز ار  ثا  ان ثخْ اتأثر ام خثرج و عثل  عین  ا ل  میرا چیزی را ا 

گمنت عل   انتآل ام خمثرج ا مل؛    وندد و ودیم  ا ل فت نتس ان ثخ در این در نت ش نقش ا 
 ان ثخ  اتصل وت ذا لکن عل  خداوند عل  تآل  ا ل  یآن  هرچند اثل عل  انتآثل  در 

و نیز غیر ام ذا  ا ل  ااث ورخ ف مخ  اؤثر در خثرج و علمل ایجمثد اشمیثی خمثرج  ا مل       
 9شمد  اثنند عل  امندس وت صمر   ثختمثخ فت وثعا ایجثد و وجمد  ثختمثخ در خثرج ا 

 ثابتات ازليه  2
 ء وت منمث عل  داشل یمث نمت؟  اآتزلت پس ام اماجت وث این ا هلت فت میث خداوند پیش ام مترینش اشیث

 و اینکت اگر اشیثء اآدوم ومدند ااکثخ نداشل اتآله عل  خداوند برار گیرند م میمرا علم    
 ماد  فصر وین وجممد و عمدم   وت اآدوم احثل ا ل م و اگر امجمد ومدند ِب دَم منمث المم ا  

 ای وت نمثم ثثومل   وا طترا ورای رهثی  ام این اشکل نت  فردند و ور مخ شدند فت وین وجمد و عدم 
 اند عل  خداونمد  گمنت  مجیت فرده  گتتت رو  عل  خداوند بلل ام خله را این برار دارد؛ اماین
 نت وت اآدوم    له گرتتت ومدوت ثثوتث  املیت  آ
 فند:   ویثخ ا گمنت  الدین طم   اعتقثد اآتزلت را این خماجت نصیر

، إيج ده  قبل الممكنة المعدوم ت  و ه أزلية ث بت ت ب لذات الطاجب وراء فهن ك
 يمت ز ب  م  إثب ت من فالبد  أزلية ث بتة ذوات ً كطنه  ف  تع ل  الطاجب مع مشتركة فتكطن
این ثثوتث  املیت  وجمد دارد وای  ثثوتث  املیت غیر ام واج ْ 4؛الطجطد و هط عنه  الطاجب
 ( بلل ام اینکت امجمد شمند دالمجمد نی تن ااکثخ  حقه دارند )و امتنعفت  اند اآدواث  

ومث واجم  اتآمثل      انمد  نحم املم  ثثومل   نظر فت ذوا   ه تند فت وتونثوراین ثثوتث  املیت ام این 
                                              

  110م112  صخطمط فل  فکمل اتآثلیت  علدالر مل علمدیل  1
  233  ص9  جشرح االشثرا  و التنلیمث  للمحقه الطم  خماجت نصیرالدین طم      2
 روشن ا ل؛ اثثل ام جمت  اقرب ا ل و ام جمث   الآد   9
   14  صبماعد الآقثسدخماجت نصیرالدین طم      4
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نی ل ام خصمصیت  فت واج   آثل  و ثثوتمث  املیمت را ام هم     ای  چثره رو  این ام اند  اشتر 
)نمت وجممد(     تث  املیت ثلمم  ا ل فت ثثو ور مخوجمد ا ل  اآتزلت ویژگ  اتمثیز فند  و این 

اآتزلمت اشمثره فمرده ا مل:       ومت نظریم  ویمثخ    وث این جارفمم الهی )نت ذهن ( دارند خثرج  
 "اغمثیر انتصمل  "وصمف  » 1؛ب نفص ل  ام  أن يقطل بثبطت المعدوم ت ف  الخ رج ك لمعتزل والق ئل 

  2« مد او و غیر ار    در مخاشثره ا ل وت اینکت عل  پیشین خداوند وت هر شئ  شیه  ا ل اغثیرِ وج
 نقد نظرية معتزله  

   گمید: ا  این نظریت  دروثر ارفمم ع ات فل 
 ه هن  أن إل  األش عرة من الجطين  و الق ض  و المعتزلة من أتب ع  و ه ش  أبط ذهب
 لمطجطد صفة بأنه  حدٌوه  و الح ل سمطه  و ث بتة ه  المعدوم و و المطجطد بين واسطة

 9المنف ؛ من أع  المعدوم و المطجطد من أع  الث بت فيكطن العدم و  لطجطدب تطصف ال
اومهثش  و پیرواخ او اآتقدند ثثول وین امجمد و اآدوم وا طت ا ل و مخ را فثل »

و فثل صتل ا ل ورای شیه  فت نت امجمد ا ل و نت اآدوم؛ ونثوراین ثثول  نثاند
 «  ام امجمد اع  ا ل و اآدوم ام انت 

 ع ات فلم   4ای وین وجمد و عدم نی ل    این  زن وثطل ا ل؛ میرا وا طتشک و 
 نمی د:   ا  وثره نیز دراین

 وأن، والعدم الطجطد بين واسطة ال بأن  ق ض العقل فإن ب لضرورة ب يل المذهب وهذا
 هذه من العقل عند أظهر ء ش  وال مترادف ن والنف  العدم وكذا، مترادف ن والطجطد الثبطت
وط خ این  زن ضروری ا ل؛ میرا عقل » 1عليه ؛ االستدالل يجطز فال يةالقض

داند  همچنین   ویند و ثلم  و وجمد را اترادف ا  ای وین وجمد و عدم نم  وا طت
  « اند  این  زن و یثر روشن ا ل و نیثمی وت ا تدالل ندارد نت  و عدم در نظر عقل اترادف

 اعيان ثابته  9
لحمث    اند فت خداوند وت اند و ور مخ «اعیثخ ثثوتت»عل  خداوند وت اشیثء بثسل وت عرتث دروثر  فیتیل 

 لحث   جل  در اقثم وافدیلْ عمثل   در اقثم افدیلْ عثل  وت ذا  خمیش ا ل و وت جل  
وت هم  امجمدا  پیش ام ایجثد منمث ل  در این ار لمت وافمدیل  اثهیمث   امکنمث ْ ثلمم       

                                              
  229  صشرح المشثعرالدین مشتیثن     یدج ل  1
    112  صخطمط فل  فکمل اتآثلیتعلدالر مل علمدیل    2
    91  صفشف المرادع ات فل     9
  101  ص اصلثح االنسداود بیصری    4
  91  صفشف المرادع ات فل     1



 21  6931/ پاييز ـ زمستان  5پياپي سال سوم/ شماره دوم/

د خثص و خثرج  خمیش نی تند و همین نحم  وجمد امکنث  دارند؛ اگرچت امجمد وت وجم
 در ذا  الم  اآیثر مگثه  و عل  خداوند وت اآلمال  خمیش پیش ام مترینش منمث ل

 «اعیثخ ثثوتت»ع ات بیصری دروثر   1خمانند  ا « اعیثخ ثثوتت»فت عثرتثخ در اصط ح مخ را 
فند: ویثخ ا « تتاعیثخ ثثو»و چگمنگ  عل  خداوند وت امکنث  ورا ثس 

 وصف ت  وأسم ئ  لذات  بذات  ع ل  ألن  تع ل  علم  ف  معقطلة صطراً اإللهية لألسم ء  ان اعل ،
 ه  معينة ونسبة خ ص بتعين المتجلية الذات عين إنه  حيث من العلمية الصطر وتلک
 كلي ته   ويسم ا ، اهل اصطالح ف  وجزئية، كلية ك نت سطاء الث بتة، ب ألعي ن المسم ة

 الكلية الصطر ه  ف لم هي ت. النظر اهل عند ب لهطي ت وجزئي ته  والحق ئق ب لم هي ت
 اإللهية الذات عن ف ئضة الصطر تلک و. اولي ً تعين ً العلمية الحضرة ف  المتعينة األسم ئية
وداخ ورای ا مثی المیت صمر » 2؛الذات  الحب بطاسطة االو ل التجل  و األقدس ب لفيض
ا مثء  وت ذا  و ای ا ل در عل  خداوند  چرافت خداوند وذا ت عل  دارد قملتاآ

و صتث ش؛ و این صمر علمیت ام مخ جمل فت عین ذا   ه تند فت  جل  فرده ا ل 
وت  آین خثص و ن لل اآین  وت اعیثخ ثثوتت نثایده شدند  خماه فل  وثشند یث جزس  

این صمر وت اثهیث  و فقثیه نثایده )فل  و جزس  وت اصط ح عرتث(  و فلیث  ام 
شمند  ونثوراین اثهیث   شدند و جزسیث  این صمر نزد ت  تت همیث  خمانده ا 

اند وت  آین اول در فضر  علم   و این صمر  وثشند فت اتآین صمر فلیت ا مثسیت ا 
  « وا ط  ف  ذا   و یلت تیض ابدس و  جل  اول وت اند ام ذا  المیت وت اتثضت شده

 انمد  الدین عرو  و صدرالدین بمنمی امجملت ف ثن  اح »گمید:  رفمم صدرالمتألمین ا ا
فمت   ااث ثلم  علم  نمت ثلمم  عینم  چنمثخ     اند  فت وت ثلم  اشیثء پیش ام وجمد منمث بثسل شده

 :  نمی د ا  تنثری اون 9« اند اآتزلت گمثخ فرده
 4بنفس ؛ علم  بعين األشي ء عل  ان  بمعن  بنفس  علم  عين ازالً ب ألشي ء و علم 

خداوند ام امل وت اشیثء عل  داشتت ]ا ل[؛ میرا عل  خداوند وت اشیثء عین عل  »
 « وثشد خداوند وت ذا ش ا 

 عینیل عل  وت ذا  و عل  وت اشیثء گتتت ا ل:    وی دروثر
 توالمحتمال الطجطه ب ستيف ء هط انم  وتم م ، ت م ً علم ً يكطن الحج ب لعدم علم  الن

 1؛ل  شرط وفيم  ال ذلک عل  يتعلق شروط أو شرط ل  فيم  أوص فه  بجميع
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 عل  خداوند وت ذا   عل   ثم ا ل و  مثایل عل   ثم خداوند وت این ا ل»
 «  فت هم  وجمه و افتمثال  را وث هم  اوصثف و شروط مخ عثل  وثشد

 :  گمید عل  پیش ام خله ا  دروثر  شرح تصمص الحک داود بیصری در 
 ف  المفصلة ذات  ه  الت  الث بتة بأعي نه  علم  هط العقل  الع ل  ف  ب ألشي ء ا  فعل 
عل  خداوند وت اشیثء در عثل  عقل  » 1؛المق م هذا ف  بذات  علم  ه  أی .علم 

ای ام عل   تصیل   )پیش ام خله منمث( همثخ عل  وت اعیثخ ثثوت  منمث ل فت ار لت
  « ث  ا لخداوند وت ا مثء و صت

 نمی د:   ا  ام خله نیز چنین عل  خداوند وت اشیثء پس  ی دروثرو
الطجطد  صفحة ف  ل  منكشف ً العل  نفس ذلک هط الخ رجية ب لمطجطدات تع ل  وعلم 

 عل  خداوند وت اشیثء )پس ام خله منمث(» 2المطجطدات؛ أعي ن ف  متجلي ً بذات  عل  هط أو
تصیل  خداوند ا ل یث همثخ عل  وت ذا  ا ل وجمد خثرج  یثتتت  همثخ عل   

  « فت در اعیثخ )خثرج ( امجمدا   جل  پیدا فرده ا ل
در فلممث  ا مثطین تمن    »فند فمت:   الدین مشتیثن  دروثر  اعیثخ ثثوتت ویثخ ا  ع ات  یدج ل

 فمه   صمتث   و  ممث ا  لمع  ومت   ثثوتت  فکمل و   طین ابلی  شممد  ا طمر ا ل فت اعیثخ
 صممر   اعیمثخ   و اتقمرر  ذا    لمع  وت أ مثء و؛  طتمل  و ظلم  ظممر و علم  لم ث دارای
 اند:   گتتت« اعیثخ ثثوتت»همچنین ایشثخ در وصف  9 «اند المیت أ مثی

تع ل  ب  حق يق ممكن ت است در أزل، و عل  تفصيل   اعي ن ث بت  صطر علمية حق
 و أشب ح برزخي  و اجس م م دي ؛ ]اوست[ ب  م  ال يزال، و ب  جميع أرواح مجردة بسيط 

اند  نت چنثخ ا ل فت اصثلت  ورای شیهیّل  ازت  نمثند ثلم   فت احققین عرتث گتتت
« شیهیّث  اعیثخ»[ ار لت ام وجمد را  اثهیت  وت نظر عقل مید  ولکت گمیث ]یک

« شهمخ ذا یّت»رو  اعیثخ ثثوتت در فضر  وافدیّل را  و اماین اند خمانده
 تفاوت ثابتات ازليه با اعيان ثابته  

اند  پذیرتتت ا ل   تثو  دارد؛ میرا اآتزلت ورمخ« اعیثخ ثثوتت»وث منچت عثرف وت نثم « ثثوتث  املیت»
ه تثعل مخ را ومت او داده   تثعلْ مخ را ایجثد فند  ثلم   امل  دارد فت خفت اثهیلْ پیش ام منکت 

 گمیند اثهیث  ام امل در علم  خداونمد   ل؛ ول  عثرتثخ ا و نت وت  لآیل وجمد شیه  دیگر ا 
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اآتزلت اثهیمث  اآدوامت     دیگر ام می 1 لع وجمد ا مثء و صتث  خداوند  اند  ااث وت ثثول ومده
 دانمد و ثلمم  را اعم  ام وجممد     ام   ثثول  ندارند (ذهن  یث خثرج )گمنت وجمدی  فت هیچرا 
ول  عثرف ثلمم    اند  شده (ا طت وین امجمد و اآدومو)بثسل وت فثل   دلیل همین ؛ وتپندارد ا 

علمم  فمه     چمت در ار لم  ث  اگرداند و ور مخ ا ل فت اثهیث  امکنم  ا  را اترادف وث وجمد
وت وجممد ذا  المم       ولکتیآن  وت وجمد خثص و خثرج  خمیش امجمد نی تند  ندا اآدوم

  2در پیشگثه فه امجمدند
در نظمر عرتمث ام دو نظمر    « اعیمثخ ثثوتمت  »فت بمل اآتزلت ا مل و   اآتزلت« ث بت ت ازلية»ونثوراین  
 آثل  و ا مثء و صمتث ش   در امل ثلم   ا تقل ام وثری« ثثوتث  املیت»اند: نز ل منکت  اتتثو 
وت  لع وجمد ا ممثء و صمتث  فمه اتآمثل در علم  خداونمد ثثومل        « اعیثخ ثثوتت»اند  ااث  داشتت

اآنثی ااری ا ل فت وا ط  وین وجممد و عمدم    وت« وتث  املیتثث»ومدند؛ و دیگر اینکت ثلم  در 
ا ل؛ یآن  ثثول در نظر اآتزلت نت امجمد ا ل و نت اآدوم  ولکت ااری ا ل وین این دو  اامث  

اآنمثی امجممد    وت« اعیثخ ثثوتت»رو  ثثول در  این اترادف ا ل وث وجمد؛ ام« اعیثخ ثثوتت»ثلم  در 
المم    لحثظ  خثص؛ یآن  امجمدند وت وجمد ذا  ص و وتاللتت امجمد در ار ل  خثا ل  

 نت وت وجمد انحثم و انتصل ام ذا  فت وث اشیثی امجمد دیگر اتمثیز وثشد 
 اشکال صدرالمتألهين بر نظر عرفا  

 درومثر  صدرالمتألمین ور مخ ا ل فت اگر وت ظثهرِ ف م این وزرگثخ ونگری   اشکثل ور ف م اآتزلت 
ثء  ور  زن عثرتثخ نیز وارد ا مل؛ میمرا ت مثد ثلمم  اآمدوم غیمر امجممد        عل  خداوند وت اشی
گمینمد    ذوب ام   گمیند  و چت ذهن   فت اهمل  ثلم  عین  وثشد فت اآتزلت ا ودیم  ا ل  چت 

ای ماثخ فت اآدوم ومده  امجممد شممد؛    نیز خماه مخ ثثول اآدوم اطله وثشد یث اینکت پس ام پثره
 9«  حک  احض والتفرقة»اذفمر وجم  ندارد   میرا  تثو  گذاردخ وین صمر

در مل ا مل    :گمیمد  عثرتثخ ا ورای  صحیح  زن  ازومرارفمم ا صدرا وآد ام ویثخ ایراد 
ف ن ظنمثخ وت ایشمثخ و  حقیقمث      ل  ول  اث وت فت اشکثل وت ظثهر ف م ایشثخ وارد ا ل 

 فنی     مل ا ح و احکم  فصحی  شریف و اکثشتث  لطیف  ف م ایشثخ را ور وج
 نیز ورای اشکثل وت نظر عرتث در عل  الم  ومث  ممی   الدأ و اآثدرو ارفمم صدرا در فتثب  اماین

یآن  صدرالمتألمین ور این وثور ا مل   4فند؛ ا تتثده ا « اشکثل ور ظثهر ف م ایشثخ»ام علثر  
جمت مخ نلثشمد؛   صمر    لیین فرد فت صمحیح وثشمد و اشمکثل  اتم     ماخ ف م عرتث را وت فت ا 
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 پردامد و  تثو  نظر منثخ را وث فم م  وت  مجیت ف م عرتث ا  األسفار األربعةرو  ایشثخ در فتثب  اماین
 فند:   اتکلمثخ ویثخ ا 

گمیند اعیثخ ثثوتت در فثل عدایل خمد چنین و چنثخ ابتضثء دارند  وبت  عرتث ا 
 ثف ا ل ور وجمد خثصِیث چنین فکم  دارند  انظمرشثخ ام عدم  عدا  ا ل فت اض

این اعیثخ ثثوتت فت در خثرج  ام وجمدا  دیگر جدا و انتصل ا ل  نت عدم اطله؛ 
چمخ وجمد خداوند هم  اعیثخ ثثوتت را همراه دارد؛ میرا این اعیثخ ام لمامم ا مثی 

 اند و شک  نی ل فت هم  ا مثء و صتث  خداوند وث اینکت دارای فثر  الم 
   وت وجمد وافد و یط امجمدند؛ ونثوراین  اعیثخ ثثوتت بللاند و غیربثول شمثرش

ام اینکت دارای وجمد عین  شمند اآدوم اطله نی تند و وجمدی فت ام منمث  ل  
 شمد  وجمد فثدث منمث ل  نت اطله وجمد  وث این  مضیح   تثو   ثم ا 

  1شمد  و تثصل  میثدی فت وین ا لک عرتث و ا لک اعتزال ا ل  روشن ا 

 . علم حضوريِ اشراقي4
 : نمی د دهد و ا  را وت شی  اشراب و پیروانش ن لل ا  فضمری اشراب صدرا عل  ا 

الدين المقتطل ومن يحذو حذوه ك لمحقق الططس   وهط مذهب شيخ أتب ع الرواقية شه ب
  2.الشجرة اإللهية وابن كمطنة والعالمة الشيرازی ومحمد الشهرزوری ص حب كت ب

  آثل  را نیز همثنند عل  نتس گمیند:  مروردی عل  واج  وثره ا  پنثه دراین ا تثد یزداخ
 شممد  وثره یثدمور ا  فند  و دراین نحم اضثت  اشرابیت  ر ی  ا  و انمار اجرده وت اشیثی خثرج  وت

«  فطاجب الطجطد مستغن عن الصطر و ل  االشراق و التسلط المطلق، فوال يعوزب عنو  شو     »فت 
 فند: وت اشیثی دیگر  اشثره ا وت عل  واج  وت ذا  و علمش گمنت  این اطثرفث شی  اشراب در 

فيدرك ذات  ال بأمر زائد عل  ذات  كم  سبق ف  النفس ويعل  االشي ء ب لعل  
 یثود خداوند ذا ش را ودوخ ااری ماسد ور ذا  درا » 9؛االشراق  الحضطری

  « و وت اشیثء ام راه عل  اشراب ِ فضمری عل  دارد
                                              

العودم المضو إ إلو      ف  ح ل عدميته  اقتضت كوذا أو حكمهو  كوذا فوأرادوا بعودمه       الث بتةفهؤالء العرف ء إذا ق لطا إن األعي ن   1
 ص المنفصل ف  الخ رج عن وجطد آخر لغيره  ال العدم المطلق ألن وجطد الحوق تعو ل  ينسوحبه  كلهو  ألن تلوک      وجطده  الخ

  تع ل  و صف ت  كله  مع كثرته  و عودم إحصو ئه  مطجوطدة بطجوطد واحود      ئاألعي ن من لطازم أسم ء ا  تع ل  و ال شک أن أسم 
 داته  العينية بل المسلطب عنه  ف  األزل هذا النحط الح دث من الطجطدبسيط فل  يكن ه  ب لحقيقة معدوم ت مطلقة قبل وجط

 (  102  ص1  جالحکمة المتعاليه  )ا صدرا  و مسلک االعتزال بطن بعيد بين مسلک التصطإو بهذا يحصل فرق ت م و 

  101  ص1همثخ  ج  2
  201  ص2  جفکمل اشرابپنثه    یدیداهلل یزداخ  9
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 اراد شی  اشراب ام این عل   خمد  وجمد اشیثء ا ل فت اآثلیل خداوندند و وت اصط ح
 وث او اضثت  صدوری اشراب  دارند؛ یآن  وجمد اآلمل عین اآلمایل مخ ورای تثعل ا ل
 و اآلمم ومدخ ورای تثعل  ذا   وجمد اآلمل ا ل  و هر ش ء  هرچند ورای خمد اآلمم نلثشمد  

   1مراً اآلمم ا ل ورای تثعل خمد فض
 خواجه نصيرالدين طوسي، موافق شيخ اشراق

  وآد ام  لیین نظر ارفمم شی  درومثر  شرح االشثرا  و التنلیمث الدین طم   در خماجت نصیر
ام تقط نظر اصنف را شرح فن  و نظمر خممد را ویمثخ     نمی د: وث اینکت شرط فرده ا  عل  الم  

نظمر خممد       پس وی مان   زن  نگمی  نم    ا ل نکن   ول  چمخ عل  الم  ام ا ثسل ام
 فند:   ا  گمنت ویثخ را این

فأشرت إلي  إش رة خفيفة يلطح الحق منه  لمن هط ميسر لذلک أقطل الع قل كم  ال 
يحت ج ف  إدراك ذات  لذات  إل  صطرة غير صطرة ذات  الت  به  هط هط فال يحت ج أيض  

 2؛  صطرة غير صطرة ذلک الص در الت  به  هط هطف  إدراك م  يصدر عن ذات  لذات  إل
گمنت فت عثبل در ادرا  ذا  خمد نیثمی وت صمر   غیر ام صمر  ذا   همثخ

خمد ندارد ]ولکت ذا ش همثخ صمر  نمثیثنگر ذا  ا ل[  در ادرا  منچت ام ذا  
شمد نیز نیثمی وت صمر   ماید ور ذا  ش ء صثدر ندارد  عن ذا ت لذا ت صثدر ا 

 خ خمد ذا   صثدر همثخ صمر  نمثیثنگر صثدر ورای خداوند ا ل[ ]چم
 تفاوت ديدگاه محقق طوسي و شيخ اشراق  

اند فت ایثخ اذه  شی  اشراب و احقه طم م    وت گتت  ارفمم فثج   لزواری  ورخ  ور مخ
داند و احقمه   در عل  خداوند  تثو  ا ل؛ میرا شی  عل  فه را وت فل اث می  فضمری ا 

شممرد    مثنند  ثلس )طثلس( الط   تقط در جماهر عقلیت و نت یت مخ را فضمری ام  طم   ه
 داند فت صمر اینمث در مخ الثدی و دتث ر عل  فه ا مل   ول  در اج ثم و ج مثنیث  فصمل  ا 

 وثید دان ل فت این پندار نثدر ل ا ل؛ میرا هیچ ازثلتت  ایثخ این دو نتر نی ل و شثید ریشم  
جمثری   اآلمل اولرا در  منکت بثعد  اذفمر شده وثشد؛ اثنند علثرا  او ورخث تت   مه  ام ورخاین 

   گمید: وثشد  ارفمم  لزواری در اداات ا  اقصمدش انحصثراینکت  ورای نممنت ا ل  نتفرده  فت 
 فنند وت فصمل جماهر عقلیّت  چیزهثی  فت اآثلیل منمث نی تند را  آقمل ا »اینکت گتتت ا ل 

 اند وت صمر  و خمد منمث و نقمششثخ  ورای مخ ا ل فت منمث انتقش  «صمر منمث
 فت نتمس فلیّت و جزسیّت  مثویّت  آثل  ه تند  چنثخ همت عل  فضمری فه

                                              
  111م114  صخطمط فل  فکمل اتآثلیت علدالر مل علمدیل   1
  914  ص9  جشرح االشثرا  و التنلیمث خماجت نصیرالدین طم      2
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 منکت اند؛ نت ورای و عنصریّت و صمر انقشت در منمث  جمیآثً عل  فضمری فهِ احیط
ثم و ج مثنیّث    آثل  وت وآض اآلمال ش اثل اج  اعتقثد داشتت وثشد عل  فه

اند  فضمری ا ل   فضمری نی ل  یآن  عل  وت صمر اینمث فت در الثدی عثلیت
 ول  وت خمد اینمث فصمل  ا ل؛ میرا گذشل فت علل را بثهریّل ا ل ور اآلملِ خمد 
 و نتس را   لمط و بمرِ تطری وُمَد و عل  فضمری ومد ن لل وت اآثلیل ام بما

وت اآلمال  فلمث و طرما عل  فضمری  نمار ن للو مال  خمد؛ پس چگمنت نمراال
 1همت اآلمل اویند  وت وا طت  یث وت غیروا طت   فت نداشتت وثشد؟ درفثل 

 . اتحاد عاقل و معقول5
 وممد   2ونثور منچت ویثخ شد  نز تین ف   فت وت ا حثد عثبل و اآقمل پرداخل  ترتمریمس

 فمت در تل مطین   وممد شمثگرد تلممطین    ات طمنیمثخ و و پیمرو اکتم  نم  وی تیل مف یمنمثن   
 «پمرتریممس »ای دی وت رم رتل  ترتمریممس صممر  اآمرب نمثم      214 در و فتمی ل  ا 

 9در ایمثخ ا ملمثنثخ داشمتت ا مل     اثمری عمیمه   یمنمثخ    گزارش تل ت دروثر ا ل  مثثر وی 
 ام شممیر رین  خماند و فند و او را رسیس اشثسین ا  صدرالمتألمین ام او وت نیک  و وزرگ  یثد ا 

 واضع إيس غطج  وهط عنودی   ص حب المش ئين  فرفطريطس»شمرد:  اصحثب اآل  اول ا 
 4« من أعظ  أصح ب المعل  األول وأهدی القطم إل  عيوطن علطمو  وأرشوده  إلو  إشو رات      

ل یآرف وترتمریمس عممل تم  الآقمل    فثخ لم  رجو»فند:  ا  گمنت ام او یثد ارفمم ومعل  این
    «یثن  علیت المشثؤوخ تثوثًالمآقمال  فو

  اشمثرا  اند؛ ورای نممنت  ومعل  در  پس ام ترتمریمس فکمث دروثر  این نظریت و یثر  زن گتتت
 مثتمل    غزالم  در  شمرح اشمثرا   طم م  در  نصمیرالدین  و خماجمت   مثثر خممد و دیگر  شتث

  االروآمت  اال متثر  در صمدرالمتألمین و ارفمم   قمی  االیمثخ  و اصنتث   ایردااثد در الت  تت
 اند    وت این وحا پرداختت    و اتث یح الغی   المشثعر  الشماهد

علم  واجم    یآن  اینکت   1 «أخ علمت  آثل  وثال حثد اع المآلمم»فت  فند ویثخ ا این نظریت 
 نحم ا حمثد  وت اشیثء  عل  فصمل  ا ل نت فضمری و فصمل صمر اشیثء ورای واج  وت

                                              
  143  صا را الحک فکی   لزواری    1
 درومثر   شمثمثر و  ا ل( 143  صا را الحک فکی   لزواری  ) Porphyre ترتمریمس صمر  اآرب نثم پمرتریمس  2

  ومث  آلیقمث    ا حثد عثبل ومت اآقممل   یداومالح ن رتیآ  بزوین   )  أثیر و یثر داشتت ا ل در ایثخ ا لمثنثخ   یمنثخ  تل ت
 ( 21ماده مال   ص ع ات ف ن

    21ماده مال   ص   وث  آلیقث  ع ات ف نا حثد عثبل وت اآقمل یداومالح ن رتیآ  بزوین     9
  242  ص1  جالحکمة المتعاليةا صدرا    4
  1123  ص4  وث  آلیق  ا تثد تیثض   جالنهاية الحکمةع ات طلثطلثی     1
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 1وثشمد   ام   عقل  ا ل  نت ار  ثم ذهن  منمث فت مایمد ومر ذا   هثی  ذا  واج  وث مخ صمر 
 «بةالووة »اللتت در اینجث اقصمد ام اآلمم  اآلمم وثلذا  ا ل  و اقصمد ام ا حثد  ا حمثد اامر   

   2نت ا حثد دو اار وثلتآل   ا ل «وثلتآل»وث أار 

 نقد نظرية اتحاد عاقل و معقول  
 فند؛ ودین اآنمث  تقط فیتیل  حقه عل  را ویثخ ا   رین اشکثل این نظریت مخ ا ل فت ام 

 پذیرد م نمت ومث عمروض و اثننمد مخ م ولم         فت عل  را وث ا حثد عثبل و اآقمل صمر  ا 
گمنمت ومت اشمیثء علم  داشمتت وثشمد         فت خداوند پیش ام خله یث پس ام خله ایمن  فند اثلث  نم 

للیثخ نحم  حقمه الآلم  واخ ذلمک وث حمثد      انمث یکت »گمید:  ارفمم ع ات طلثطلثی  در این وثره ا 
 9« للیثخ ثلم  الآل  وثالشیثء بلل االیجثد أو وآده الآثبل اع المآقمل ال وثلآروض ونحمه وال یکت 

 . مُثل افالطوني  1
 :  ور مخ ومد فتا تثد خمد  قراط    ات طمخ  همثنند

گمیند  « ل المیّتاُث»اند فت منمث را  دارای صمری اجرمده« عثل  الت»امجمدا  در 
 هریک ام این صمر اجرده  وت امای نمع  ا ل جمهری ام انماع طلیآیّت و وث وفد  و و ثطل 
 جمیع فمثال  اتراد نمع خمد و تآلیّث  منمث را دارا ل و مخ  فقیقل اینمث و اینمث 

وت ربثیه  اثنند اآیّل نتمس وت بما و اوداخ  اآیّل مخ فقثیهمخ ه تند و ربثیه 
 فند:   ا  ع ات طلثطلثی  نظر ات طمخ را چنین ویثخ

 1؛علم  تع ل  التفصيل  هط العقطل المجردة والمثل الهية الت  تجتمع فيه  كم الت االنطاع تفصيال
ای ا ل فت هم  فمثال   عل   تصیل  خداوند همثخ عقمل اجرده و اثل المیت»

 آثل   عل  واج  دروثر ات طمخ نحم  تصیل  وجمد دارد  عقیده  انماع در منمث وت
 آثل  در اقثم ذا  عل   تصیل  وت غیر خمدش  دو رفن دارد: نز ل  اینکت واج 

  آثل  در اقثم تآل  عل   تصیل  وت اث می دارد  ندارد؛ دوم  اینکت واج 
وت این صمر  فت او وت امجمدا  اجردی فت فثوی فمثال  انماع خمد ه تند 

 1ث عل   تصیل  وت هم  امجمدا  ا ل عل  دارد و عل  وت منم
                                              

  142  ص4  جشرح بداية الحکمةعل  شیروان     1
  149  صخطمط فل  فکمل اتآثلیتعلدالر مل علمدیل    2
   همثخ النهاية الحکمةع ات طلثطلثی     9
  111  صا رار الحک فکی   لزواری    4
     النهاية الحکمةع ات طلثطلثی     1
   199  ص4  جشرح بداية الحکمةعل  شیروان     1
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 نقد مثل افالطوني  
فند  ولم    وث اینکت اُثل ات طمن  را  قمیل  و ورهثن  ور مخ ابثات ا  األ تثراالروآتصدرالمتألمین در 

 ماخ اُثل ات طمخ را انثط عل  امل  خداوند برار داد: نز ل  اینکت عل   اآتقد ا ل وت دو دلیل نم 
 فت این صمرْ اتأخر ام ذا  خداونمد  و علم  خداونمد    واج  وثلذا  ا ل  درفثل خداوند بدی  و 

 مانند در امل عین عل  خداوند ومت اشمیثء وثشمند؟     وت خمد این اُثل ا ل؛ پس  چگمنت این صمر ا 
فنی  ومت خممد    اند  نت ذهن ؛ پس  نقل ف م ا  دوم  اینکت خمد این صمر امجمدا  عین  و خثرج 

 عل  خداوند وت منمث پیش ام خله منمث چگمنت وممده ا مل؟ و درنمثیملْ یمث   ل مل      منمث فت فیتیل
 انمد؛  مید و یث عدم عل  خداوند وت و یثری ام اشیثس  فمت بلمل ام ایمن اشمیثء خمثرج  وممده       المم ا 

  و یل  این صمر ا ل و و هر دو  ثل  وثضروره وثطل ا ل  چرافت ونثور ترض  عل  خداوند وت اشیثء وت
 نمی د:   در این وثره چنین ا  صدرا

هرچند اذه  بثسلین وت اُثل امرد فمثیل اث ل و اث ور مخ ورهثخ ابثات فردی   
ااث اینکت این صمر را انثط عل  امل  فمثل   ثوه خداوند برار دهی   احل اشکثل 
و ولکت ازدوش ا ل؛ میرا عل  خداوندْ بدی  و واج  وثلذا  ا ل  ول  وجمد 

  آثل  و نیز ام عل  خداوند وت ذوا  این صمر  اتأخر ا ل؛ ریاین صمر ام وث
پس چگمنت امکن ا ل فت همین صمر در امل عل  خداوند وت اشیثء وثشند؛ 

ور اینکت این صمر اتثربت ام مخ جمل فت خمدشثخ امجمدا  عین  ه تند  ع وه
 صدور این صمرفنی  وت فیتیل عل  خداوند وت این صمر بلل ام  ]نت ذهن [  نقل ف م ا 

  آثل  بلل ام خله مید و یث بمل وت اینکت واج  ام خداوند  درنتیجت یث   ل ل المم ا 
این صمر وت و یثری ام اشیثء عثل  نلثشد  ولکت اگر این صمر نلمدند خداوند 

 1فند  وثطل ا  این اطل  را شده درفثل  فت اصمل تل ت  اثلث گمنت علم  نداشل؛  هیچ
  نظری  اُثمل  ا تثر ر اشثره شد  ارفمم صدرالمتألمین در وزش  ام فتثب  شگمنت فت پی همثخ

دانمد؛   پذیر ام   فند  ااث اصل این نظریت را  مجیت را ورای  مجیت عل  خداوند وت اشیثء نقد ا 
و نظری   2پردامد نیز وت  مجید ام ات طمخ ا  اتث یح الغی رو  در مثثر دیگر خمد اثنند  این ام

 9شمرد  مر دتثع ا اُثل را درخ
                                              

أم  مذهب الق ئلين ب لمثل فهط و إن ك ن مذهب  منصطرا عندن  حيث ذببن  عن  و برهن  علي  ... لكن ف  جعل تلوک الصوطر     1
 اجب ب لذاتمن ي  للعل  األزل  الكم ل  اإلله  الس بق عل  كل م  سطاه مطضع بحث و محل قدح ألن علم  تع ل  قدي  و

 و هذه الصطر متأخرة الطجطد عن  تع ل  و عن علم  بذواته  فكيف يكطن ه  بعينه  علم  ب ألشي ء ف  أزل اآلزال.
  و أيض  هذه الصطر المف رقة لكطنه  مطجطدات عينية ال ذهنية ننقل الكالم إل  كيفية علم  به  قبل الصدور فيلزم إمو  التسلسول  

ال يعل  كثيرا من األشي ء قبل تلک األشي ء بل استف د علم  به  منه  و إن  لوطال تلوک األشوي ء لو       أو القطل بأن الطاجب تع ل 
 ( 100  ص1  جالحکمة المتعاليةا صدرا  ) . يكن هط ع لم  بح ل. و األصطل الم ضية الحقة المتكررة تبطل هذا و أمث ل 

 ر ذی الید و النمر فند: ات طمخ الکلی و وث این علثر  ام ات طمخ یثد ا   2
  442  ص1  جاتث یح الغی ا صدرا    9
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   . علم اجمالي پيش از خلق7
 انمد  ام خله  بثسل وت عل  اجمثل  فثر اتأخراخ اشثء دروثر  عل  خداوند وت امجمدا  پیشا

 اند:   و در این وثره چنین گتتت
الطاجب تع ل  لم  ك ن ع لم  بذات  وذات  مبدأ لصدور جميع األشي ء فيجب أن يكطن   أن

تحقق  ف  مرتبة ذات  مقدم  عل  صدور األشي ء ال ف  مرتبة ع لم  بجميعه  علم  م
صدوره  وإال ل  يكن ع لم  ب ألشي ء ب عتب ر ذات  بل ب عتب ر ذوات األشي ء فال يكطن ل  

ذا  خداوند علل صدور امجمدا   1؛عل  بغيره هط صفة كم لية أی حق  وهط مح ل
وثید در ار ل  ذا  خمد ا ل  ام طرت  نیز خداوند وت ذا  خمد عل  دارد؛ پس 

 )ار ل  علل( و پیش ام خله وت هم  اآثلیل خمد عل  داشتت وثشد و چنثنچت خداوند
مید وت اعتلثر ذوا  اشیثء  در ار ل  ذا  وت اآثلیل خمد عل  نداشتت وثشد  المم ا 

 وت منمث عل  داشتت وثشد  نت وت اعتلثر ذا  خمد و در این صمر  عل  خداوند
فمثلیت ورای او نزماهد ومد و این احثل ا ل؛ چمخ امج  نق  وت انزل  صتل 

 در خداوند ا ل  
گمنت ومت مخ اشمثره فمرد:     فت ارفمم الهیج  اینم اقصمد ام عل  پیشین ذا   خداوند وت اشیثء  

اشمروط  نثاین ا ل فت وابآیل  اطلقثً  م«أو یقمل إنت عین ذا ت و إخ ذا ت عل  اجمثل  ومث عداه»
و ایمن علم    خمد وآینت انثط انکشثف خمد ومرای خممد ا مل      داوند نثم داردو ا تقل  فت خ
صمرف   یگثن و وجمد خداوند   میرا وآینت همثخ وجمد خداوند ا ل ؛ تصیل اجمثل  ا ل نت 

 گمنت فثر  و  رفیل  ن یل؛ پس وجمد او علم  اجممثل    و و یط احض  و دروردارند  هیچ
این اجمثل  اجمثل در عل  اصمل نی ل فت وث جمل اقصمد ام روشن ا ل فت  2وت اشیثء ا ل 

مایزتت وثشد و امج  نق  ورای خداوند شمد  ولکت وداخ اآنث ل فت صممر  همر اآلمما     
 طمر جدا اتآله عل  برار نگرتتت ا ل و ا   انکشثف هر اآلما  عل  ازصمص وت مخ نی ل  وت

 آدد ا ل   هثی ات فثل عل  وافد و یط و وثعا انکشثف اآلمم ااث درعین
و در نظر صدرا این عل  اجممثل  ور مر    در عین فشف  تصیل  ا لونثوراین  این عل  اجمثل  

 میمد    ر ام عل   تصیل  ا ل؛ میرا انشأ و ایجثدفنند  عل   تصیل  وت شمثر ام   و شریف
 9؛فهذا العل  الطاحد البسيط، فع ل للتف صويل وهوط اشورإ منهو     نمی د:  وی در این وثره چنین ا 

 « این عل  وافد و یط وث و ثطتش انشثء همم   تثصمیل و اشمرف ام همم   تثصمیل ا مل      »
                                              

  290  ص1   جالحکمة المتعالية  ا صدرا  1
  122  صخطمط فل  فکمل اتآثلیتعلدالر مل علمدیل    2
   249  ص1  جالحکمة المتعاليةا صدرا    9
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   گمید: ا  عل  پیشین ذا   خداوند وت اشیثء   ینث دروثر اون
 معقطلةً، األشي ء عن  تفيض بأن  ومجده  ليس علط  األول ومجده هط تعقل األشي ء، بل علطه

 علم ار لت» 1؛المعقطالت ه  الت  زم بلطا ال بذات   مجده و  علطه ب لحقيقة يكطنإ
و شراتل خداوند وت این نی ل فت اشیثء را  آقل فند  ولکت وت این ا ل فت اشیثء 

 اند ام او صثدر شمند ]ودین صمر  فت خداوند پیش ام خله درفثل  فت اآقمل
 «  وت اشیثء عل  داشتت وثشد[

 مم ذا  فت همثخ اآقممال  وثشمند   پس  درفقیقل وزرگ  عضمل خداوند وت ذا ش ا ل نت وت لما
نثط عل  اگر وث عل  ازومر  اشیثء و صمر ورای خدا وثلتتصیل اآلمم نلثشد  وت این اآنث ل فت ا

نت خممد ذا   یآنم  فممثل    ا ل   تقط صمر  تصیل  خثرج ام ذا  وثلتتصیل خداوند وت اشیث 
 2لزم نقم  در خدا مل   ا ل نت وت خمد ذا   و این ا تاین صمر علم  خداوند وت اشیثء وت 

 عقیده ا ل فت:   ه احقه دااثد نیز در این ا هلت وث ومعل  
ف  العل  هط أنّ  بذات  يعقل ق يبة األشي ء بعين عقل  ذات  وتفيض عن    ومجده  علط ه

 بذات ،  و مَجده  جملة األشي ء منكشفة معقطلة ل  بأنّ األشي ء معقطلة ل ، فإذن علط ه
خداوند وت عین عل  وت ذا  خمد هم  اشیثء » 9؛ت  و مصنطع ت ال بلطازم  و مجعطال

فند  لذا علم و عظمل خداوند وت ذا  خمیش ا ل نت وت لمامم   را  آقل ا 
 «  ازلمبث  و اصنمعث ش

 نقد صدرا بر مشاء متأخر 
داند  ااث امم  اراسم  المثن      ل ا در را  تصیل  ومدخ این عل    زن ومعل  درصدرالمتألمین 

اثلث  شمد فت ذا   وافد و و میطْ  علم   تصمیل  ومت اشمیثء      ا ل فت وت ا تنثد منمث ای   تل ت
 ینث وت این نکتت ام  نپرداختت ا ل و تیل ممتثخ پمس ام وی    اتکثر داشتت وثشد درفثل  فت اون
گمنمت   اند فت عل  وت اشیثء در عل  وت ذا  انطمی ا مل  هممثخ   نیز  نمث وت این گتتت و نده فرده

 مانند این انطماء را  مضمیح دهنمد؛    رالمتألمین گتتت ا ل  منمث ورا ثس الثن  خمد نم فت صد
دیگر علم  ومت همر شم ء را هممثخ        م امجمدا  را فقثیق  اتلثین  و ام می میرا منثخ ام یک

 دانند؛ درنتیجت اآنثی این ادعث فت ذا  خداوند عل  وثلتتصیل اثهیل ذهن  مخ ش ء ا 
 عینت اثهیث  ذهن  هم  اشیثء ا مل  شمد فت ذا  خداوند وت این ا وت هم  اشیثء ا ل  
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میرا این  زن التن  ا ل ومر  لیمین انطمماء      1دانند؛ فت این  زن را خمد منمث نیز در ل نم 
  ینث وث هم  دانشم   فت فت  اون عل ِ وت اث عدایِ ذا   خداوند در ذا  خداوند  درفثل 

 ن فند   این النث را  لیی فت داشل  نتمان ل
 :  دهد ا شرح  گمنت این صدرالمتألمین

ويرد علي  أن  مبن  عل  انعك س المطجبة الكلية كنفسه  وربم  ق لطا علم  ب ألشي ء 
منطط ف  علم  بذات  فإذا ك ن علم  بذات  ذات  وذات  علة لطجطد م  عداه وعلم  بم  

لم  علم  فعلي  لكن عداه منطط ف  ذات  فك ن علم  بم  عداه علة لم  عداه فيكطن ع
 اند گثه  اشثء چنین گتتت» 2؛إذا سئل عنه  م  معن  هذا االنططاء ل  يقدروا عل  بي ن 

فت عل  خداوند وت اشیثء انطمی ا ل  در عل  خداوند وت ذا ش و چمخ عل  
 ل  «اثعدا»خداوند وت ذا ش عین ذا ش ا ل و ام طرت  ذا ش علل وجمد 

  رو  عل  خداوند عل  تآل  ا ل  این  ل؛ ام«اثعدا» علل« اثعدا»پس عل  خداند وت 
  ماند وث الثن  خمد انطما را  قریر و  لیین تل ت  فنند؛ ونثوراین  نقمد ارفممم صمدرا    ااث اشثء نم 

 ماخ چنین اطلل  را ومت اثلمث     ور اشثء النثی  ا ل نت ونثی   ودین اآنث فت وث الثن  تل ت  اشثء نم 
 م  نظير بسويط الحقيقوة كول االشوي ء    ای فت دارد م   صدرا ورا ثس الثن  تل ت رو  خمد  ر ثند؛ اماین

  ماند وت صرف  آقل ذا ش عل  وت هم  امجمدا  داشتت وثشد  پذیرد فت ذا  فه اتآثل ا  ا 

 . علم مع الفعل اشراقي و علم ذاتي بالتفصيل8
 فند:   صدرالمتألمین ام  ت دیدگثه عل  خداوند را ورر   ا 

وثره ا صدرا ور مخ ا ل فت ام می  فقیقل عل     خداوند وت ذا  خمیش: درایننز ل  عل
 دیگر همر امجممد   ام  ن  وجمد ا ل و عل  چیزی جز فضمر اآلمم نزد عثل  نی ل و ام می 

اجردی عثل  وت ذا  خمیش ا ل )فل اجرد عثبل(؛ میرا ذا  وی نزد خمیش فضممر دارد   
اثده و هرگمنت بم  و ا متآداد ا مل  نمثگزیر عمثل  ومت ذا        ونثوراین خداوند اتآثل فت انزه ام

   9خمیش ودوخ نیثم وت وا طت و صمر ذهنیت ومد 
دوم  عل  خداوند وت امجمدا  در ار ل  ذا  خمد و پیش ام خله منمث؛ وی وث  مجت وت بثعمد   

ل   آمثل  وجممد همم  اشمیثء ا م      گمید: اممنجثفت وجمد ومثری  ا « فل االشیثء الحويوةو یط »
فنند  این وجمد  هم  اشیثء را  آقل خماهد فرد و خداوند وت عین  آقمل خممدش همم       آقل
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فند و ام طرت    آقل جمیع اشیثء ام  می خداوند اقدم ا ل ور وجمد منمث؛  اشیثء را  آقل ا 
 ونثوراین عل  خداوند وت جمیع اشیثء در ار ل  ذا  خداوند و بلل ام وجمد اشیثء ا مل 

 گمید: یدگثه   تصیل   و ام دیدگثه دیگر اجمثل  ا ل  او در این وثره چنین ا و این عل  د
 األشي ء جميع عقل الطجطد ذلک عقل فمن األشي ء كل وجطد تع ل  وجطده ك ن لم 
 فعقل  بذات  لذات  ع قل الطجطد فطاجب ع قل و لذات  عقل بعين  هط الطجطد ذلک و

 سطاه م  لجميع فعقل  سطاه م  جميع وجطد عل  مقدم لذات  عقل  و سطاه م  لجميع عقل لذات 
 ذات  مرتبة ف  ح صل األشي ء بجميع  تع ل  علم  أن فثبت سطاه م  جميع عل  س بق
 عنه  منفصلة خ رجة أو بذات  ق ئمة عقلي  صطرا ك نت سطاء  عداه م  وجطد  قبل  بذات 
 عل  المعلطم ت ألن لکوذ بطج  واإلجم ل  بطج  التفصيل  الكم ل  العل  هط فهذا
 اإلله  المشهد هذا فف  بسيط واحد بطجطد مطجطدة المعن  بحسب تفصيله  و كثرته 

 1؛وحدة ف  الكل فهط فيه  كثرة ال حيث من الكل وينجل  ينكشف األزل  والمجل 
چمخ وجمد خداوند وجمد هم  اشیثء ا ل  پس ف   فت وجمد او را  آقل فند  »

 ه ا ل و وجمد خداوند عقل و عثبل لذا ت ا ل؛هم  اشیثء را  آقل فرد
 فند فند ذا ش را وذا ت  ونثوراین هم  اشیثء را نیز  آقل ا  پس واج   آقل ا 

فند  پس ثثول شد فت عل   و خداوند ذا ش را اقدم ور وجمد اشیثء  آقل ا 
خداوند وت اشیثء در ار ل  ذا  خداوند و بلل ام وجمد اشیثء ا ل  چت اشیثء صمر 
عقلی  بثس  وت ذا  وثشند یث خثرج و انتصل ام ذا ؛ و این همثخ عل  فمثل  ا ل 
 فت وت وجم   تصیل  و وت وجم  دیگر اجمثل  ا ل؛ چرافت همت اشیثء اآلمات

 «  وث وجمد فثر  و  تصیلشثخ وت وجمد وافد و یط امجمد شدند
ل فمت ام و مثطل احمض    فند و ور مخ ا م  صرافل دتثع ا  صدرالمتألمین ام این نمع عل  وت
شمد و ام علیّمل او ومرای    الحقیقت عل  پیشین ذا   او اثلث  ا  خداوند وت ضمیم  بثعد  و یط

وجمد صمر الم  فت وث عل  پیشمین  « یمج  الآل  وثلمآلمل بالعلةالآل  »اشیثء وت ضمیم  بثعد  
مع علم   شمد و چمخ هردو بثعده در ل ا مل  خداونمد واجمد همر دو نم      اغثیرند  ثثول ا 

وثشد  یآن  ام مخ نظر فت ت  ذا ت ت  ذا ت و یط ا ل  وآینت خمدْ علم  وثلتتصمیل ومت اشمیثء      ا 
ا ل؛ و ام مخ نظر فت علل اشیثء ا ل  دارای صمر ازومر ا ل  وثید  مجت داشمل فمت علم     
پیشین در ویثخ صدرا دو صمر  دارد: یک  عل  پیشمین ذا م  فمت ذا  خداونمد وذا مت انمثط       

 مد ورای خمد ا ل  و دیگری عل  پیشین اغثیر فت خمد خداوند همثخ علم  انکشثف خ
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   1او وت اشیثء نی ل  ولکت عل  او وت اشیثء ااری ا ل اغثیر وجمدش؛
ومثره نظمر    التآل(: وی دراین  مم: عل  خداوند وت امجمدا  در ار ل  ذا  امجمدا  )عل  اع

ام ارا م  علم  خداونمد ه متند؛      ای پذیرد فمت امجممدا  خمثرج  ار لمت     شی  اشراب را ا 
 مر   مینمد  اللتمت ومث  مأال  دبیمه      درنتیجت  اعیثخ خثرج  اشیثء همثخ عل  خداوند وت شممثر ام   

خداوند  مت دوره   «اع التآل» لم  علم  خمد در وثب عل  در  یروصدرا  ماخ گتل فت  ا 
  ثوع شی  اشمراب  را ط  فرده ا ل؛ دور  نز ل: پیش ام نگثرش وحا عل  خداوند در ا تثر  فت

علم  اجممثل     ا مل  فمت در مخ  مان متت   ا تثرنگثرش عل  خداوند در   دور :دوم ؛ومده ا ل
ل سم بث تقطو  هداین دوره انکر نظری  شی  اشراب ش ذا   وثلتتصیل خداوند را  لیین فند  او در

النم    شی  اشراب    فت ه  وت نظریا تثرپس ام نگثرش   دور : مم ؛وت عل  ذا   اذومر ا ل
ل سم خداوند  و ه  وت نظریت عل  اجمثل  ذا   وثلتتصیل خداوند وت اشمیثء بث  «اع التآل»ور عل  

   نمثظر ومت ایمن دوره   االشراب حکمة آلیقت عل  و  الربوبيةشماهد هثی او در مثثری اثنند  ا ل  گتتت
   2 مید وت شمثر ا رأی نمثی  او دروابع و  ا ل 

 فند:   ا  را چنین ویثخعل  اجمثل  ذا   وثلتتصیل  أ تثراالروآتصدرالمتألمین در 
ء حت   صريح الحق وخ لص اليقين ومخ القطل ف  علم  تع ل ، أن  الس بق عل  كل ش 
وهذه   عل  الصطر العلمية الق ئمة بذات  الت  ه  بطج  عين الذات وبطج  غيره  كم  بي ن ه

 9«وَ عِنْدَهُ ال يَعْلَمُه  إِلَّ  هُطَ»:  قطل  تع ل المش ر إلي  ب  المرتبة من العل  ه  المسم ة ب لغيب
ف لمف تيح ه  الصطر التفصيلية والغيب هط مرتبة الذات البحتة المتقدمة عل  تلک 
التف صيل وشهطده تع ل  لألشي ء كله  ف  هذه المرتبة األحدية الت  ه  غيب كل غيب 

وثره این  ز  زن دراینفه مشکثر دروثر  عل  خداوند و اغ 4؛وأبسط من كل بسيط
چیز فت  صمر علمی  بثس  وت ذا  م فت ام جمت  عین  ا ل فت عل  خداوند ور همت
نثم دارد « غی »اندم اقدم ا ل و این ار ل  عل  خداوند  ذا  و ام جمت  غیر ذا 
نزد  و فلیدهثی غی  تقط»شمد  گمنت وت مخ اشثره ا  فت در می  شریت  برمخ این
هثی  همثخ صمر « اتث یح»  ونثوراین«  داند ا جز او نم او ل و ف   منمث ر

ار ل  ذا  و یط ا ل فت اقدم ا ل ور هم  این  تثصیل « غی » تصیل  ه تند و 
 نحم انداثج و اجمثل  و در این ار لت أفدیل ا ل فت خداوند هم  اشیثء را وت

  ل  ر ام هر و یط ا  فند و این ار لت همثخ غی  هر غی  و و یط شممد ا 
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 بندي جمع
 شد  اتکلمثخ  ت  تت و عرتث دروثر  فیتیل عل  خداونمد  ام ایثخ هشل دیدگثه اطرح

 پمذیرد:  وت ازلمبث   نظر نمثی  صدرالمتألمین  رجیح دارد  او  رانجثم دو نظریت را  مأم وث هم  ام   
 ِ علم  اشمراب   نحمم  ا ل  یآنم  خداونمد ومت   « التآل اع»یک   نظر شی  اشراب فت عل  اجمثل  

 فضمری وت اشیثء عل  دارد و وجمد ازلمبث  عین اآلمایل منمث ورای خداوند ا ل
وت این صمر  فت خداوند وث عل  وت ذا  خممد  « عل  اجمثل  در عین فشف  تصیل »و دیگر  

 آثل  و یط ا ل  یآن  عل  ومت همر    وت هم  اشیثء عل  دارد؛ ااث این عل  وت و ثطل ذا  وثری
شمد  ول  ام طرت   اط ب اجمثل  ا  رو اماینشمد؛  جدا فثصل نم  ش ء وث صمر   خثص و

 فند و نمثیثنگر هم  اشیثء ا ل و ام این نظر  تصیل  ا ل  چیز را ترو گذار نم  این عل  هیچ
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