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  صدرالمتألهین؛ از منظر در عرفان اسالمیالهی علم پیشین 
  

   استاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی/  عبدالرسول عبودیت
 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی یکارشنارس ارشد عرفان اسالم/  محمود شریفی   m-sharifi35@mihanmail.ir  

  1/8/1393: پذیرشـ  19/3/1393: دریافت

  چكيده
اند. داختهبه آن پراز زوایاي گوناگون است که همۀ دانشمندان مسلمان وضوعاتی از جمله م »علم پیشین خداوند به اشیا«

در دو ساحتِ  ،تبیینی عقلی از این علم خداوند به اشیا ین،صدرالمتألهین، برخالف حکماي پیش ،ن حکماي مسلمانمیادر 
ساطت ذات دهد که بامیذات و مغایر ذات ارائه  سازگار  وحدت و ب شدمیمتعال  سفی خود، در ضمن با شان در آثار فل . ای

بررسی آراء اندیشمندان مسلمان دربارة نحوة علم پیشین خداوند به اشیا، دو تفسیر کامالً متفاوت از دیدگاه عرفا ارائه داده 
ت. سطح دیدگاه معتزله دانسته اسبودن از دلیل، همابتدا با استناد به ظاهر عبارات عرفا، دیدگاه آنان را در تهی  يو :است

ستناد به واقعیتپس س شیا را، عمیقبا ا شین خداوند به ا ترین و هاي نهفته در عبارات عرفا، دیدگاه آنان در زمینۀ علم پی
    ترین دیدگاه دانسته است.دقیق

صدرالمتألهین از دیدگاه عرفا درب ،این مقاله سیر متفاوت  شیا به بررسی دو تف شین خداوند به ا زد و پردایمارة نحوة علم پی
  .دهدرا مورد بررسی قرار میدگاه عرفا یشان با دیر ایا عدم انطباق تفسیو انطباق 

  خداوند، علم پیشین، اسماء، اعیان ثابته، اشیا، صدرالمتألهین، عرفا، معتزله. ها:واژهکلید
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۲۴     ۱۳۹۳بهار و تابستان ، اولوم، شماره سسال  

  مقدمه
چراکه  ؛اي برخوردار استاندیشمندان اسالمی از اهمیت ویژه در بین ،مسئلۀ علم پیشین خداوند به اشیا

به کثرات امکانی محدود، وساطت چنین علمی  ،براي رسیدن از ذات مطلق واجب متعال ایشان،به نظر 
ستضروري  شیا، آن هم به نحو  ،آنچه براي آنان اهمیت دارد ،. بنابراینا شین خداوند به ا اثبات علم پی

نحوة انتقال از ذات واحد و بســیط خداوند، به کثرات  ،تفصــیلی و متمایز از هم اســت تا از این رهگذر
ز علم اولین کسی است که توانسته الهین أصدرالمتد. در میان حکماي اسالمی، بامکانی تبیین درستی یا

متعال ســازگار شــود. در آثار  ی ارائه دهد که با وحدت و بســاطت ذاتتحلیل ،پیشــین خداوند به اشــیا
ن اســت که بابی مســتقل دربارة حقیقت علم و نحوة علم یعرفاي مســلمان، با اینکه ظاهر امر حاکی از ا

رفانی شناسی عبعد از ایجاد آنها نوشته نشده است، اما با دقت در هستییا قبل و اعم از خداوند به اشیا، 
ثرات ک .ابیم که اساس عرفان بر محور علم حق به ذات خود و به شئونات ذاتی خود استوار استیدرمی

ستند، در ا شئون و مظاهر خداوند نی آنجا  ،ند. در کتب عرفانییابین قالب معنا میعالم هم که چیزي جز 
هم مطرح  آید، علم به اســما و صــفات اندماجی ذاتکه ســخن از علم خداوند به ذات خود به میان می

  شوند.ق کثرات امکانی میفاتی که در مراتب بعدي، منشأ تحقاست؛ اسما و ص
سالمی دربارة نحوة علم پیشین  ،صدرالمتألهین که در آثار فلسفی خود به بررسی آراء اندیشمندان ا

ت. اســخداوند به اشــیا پرداخته اســت، دو تفســیر کامالً متفاوت از دیدگاه عرفا در این زمینه ارائه داده 
 یبا ارائۀ تحلیلی از مذهب معتزله و ابطال آن، مذهب عرفا را در ســخافت و ته ،ر اولیدر تفســایشــان 

). اما 182-181، ص6، ج1981، به مذهب معتزله ملحق کرده است (صدرالمتألهین، یل فلسفیبودن از دل
شاره به وجوه افتراق مذهب عرفا و معتزله، نه ،ر دومیدر تفس  یمنطقریف و غیه آنان را سخدگایتنها دبا ا

سته بلکه با ارائۀ تحل سفیندان ست (همق از آن، دیدگاه آنان را دقیقیعم یل فل ان، ترین دیدگاه خوانده ا
خود، عالوه بر اینکه تفســیر دوم از دیدگاه عرفا را قرائت  اســفار). ایشــان در کتاب 284-283، ص6ج

، 6داند (همان، جمی عرفا وامدارباره در این را خودحتی  ،کنددیگر از دیدگاه اختصاصی خود معرفی می
در عرفان  مطرحالهی ن یشیاز علم پ صدرالمتألهیندو تفسیر متفاوت  یبه بررس ،ن مقالهی). در ا264ص

  .زیمپردامیاسالمی 

  . تفسير اول از ديدگاه عرفا۱
ــدرالمتألهینازآنجاکه  ــ ص زله و ابطال آن، مذهب عرفا را به با ارائۀ تحلیلی از مذهب معت ،ر اولیدر تفس

س ست، در کنار تف شاره یر اول از دیمذهب معتزله ملحق کرده ا دگاه عرفا، پرداختن به مذهب معتزله و ا
  رسد.یبه نظر م يآن ضرور یرادات فلسفیبه ا
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  معتزلهمذهب عرفا و قرابت آن به مذهب 

س نیصدرالمتأله ستهینزد ن معتزله رایر اول، نظر عرفا و متکلمیدر تف ست که ن بیبر ا ،ک به هم دان اور ا
از کتب  یشــان در برخیدگاه معتزله اســت. ایهمان د ،ایظاهر عبارات عرفا دربارة علم خداوند به اشــ

سف ستیو ابطال د یصرفاً به نف ،خود یفل همو،  ؛39ص، 1360، صدرالمتألهین( دگاه معتزله پرداخته ا
سفار، و مبدأ و معادما در کتاب )، ا288 ص ،2ج ،1981همو،  ؛287 ، ص1375 ، با کنار هم قرار دادن ا

ــت فا از عر ،با این تفاوت که در این دو کتاب اوالً ؛نظر عرفا و معتزله، هر دو را مورد انتقاد قرار داده اس
ست.  به بزرگی یاد کرده ست ،ثانیاًا سبت داده ا  .قرابت مذهب عرفا به معتزله را به ظاهر عبارات آنان ن

 از آن است یهمه حاک ،ن شواهدییاد کرده است. ا» علی ما نقل عنهم«دربارة مذهب عرفا با عبارت  ،ثالثاً
، تفسـیر خود شـودمعتزله می» ازلیۀثابتات «ب نزدیکی آن به موج، که »اعیان ثابت«از  یرفنیکه تفسـیر غ

ست شان نی سفارن کتاب ن متیکه ب ی). اما تفاوت181ص ،6 ج ،1981همو،  ؛93ص ،1354 ،(همو ای و  ا
شاهده م مبدأ و معادمتن کتاب  ست که در یا ،شودیم اه دگیاز ارجاع کالم عرفا به د پس، مبدأ و معادن ا

فاوت تح کرده است که یه دیدگاه عرفا بپردازد، تصرینکه به توجیبدون ا ،معتزله، هر دو را مردود شمرده
ستیبدون دل ییادعا ،هین دو نظرین ایب سفارکه در کتاب ی). درحال93ص ،1354 (همو، ل ا با عدول  ،ا

  ،(هموزد رداپمیز آن با نظر معتزله ییه کالم آنان و تمیبه توج ،ۀ عرفا دفاع کردهیر فوق، از نظریاز تفســـ
ستایاز  یحاکامر ن یا .)186ص ،6 ج ،1981 ست که د ن خداوند به یشیکم بخش مربوط به علم پن ا

سفارا، که در کتاب یاشــ ه نین زمیدر ا مبدأ و معادث نگارش متأخر از کتاب یمطرح شــده اســت، از ح ا
  است.

  ر مذهب عرفا و معتزلهيتفس

ــدرالمتألهینمطابق گزارش  ــیا يآنان برا ،از دیدگاه معتزله ص ــین خداوند به اش موجه  ا راینکه علم پیش
ش یجلوه دهند، مدع شوند، به یقبل از ا ،ایشدند که ماهیات ا  ینیز از هم ثبوت عینحو متمانکه موجود ب

شتند ست. بنابرا یار علم ازلیمع ،ن ثبوتیهمو  و خارجی دا ش ،نیخداوند به آنها ا قبل یعلم خداوند به ا
ــود که چنیاز ا ــت، تا گفته ش ــت، و نه متعلَّق آن موجود  ین علمیجاد آنها، نه بدون متعلَّق اس محال اس

 ؛تمتعلق اســ يجاد آنها، دارایا، قبل از ایبلکه علم خداوند به اشــ ،ا الزم بیایدیم بودن اشــیاســت، تا قد
 ؛ن باورند که ثبوت اعم از وجود استیآنها. آنان بر ا ینه وجود خارج ،متعلَّق آنْ ثبوت ماهیات اشیاست

 »ضینق«قرار گرفته و  »ثابت«ل بقامشود. آنچه در یزیرا عالوه بر نفس وجود، شامل معدوم ممکن هم م
که نیا همان ممکنات معدوم، با ای ،هیثابتات ازل ،رونیانه موجود. از ،اســت »یمنف«د، یآیحســاب مآن به 
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). عرفا 76-75 ص ،1ج ،1981(همو،  رندیگیمتعلّق علم خداوند قرار م ،ســتند، اما ثابت بودهیموجود ن
نکه یاز ا یشپا یباورند که اشــن یح متعلَّق علم پیشــین خداوند به اشــیا، بر ایتصــح يبرا ،هم مثل معتزله

 تســخداوند به آنها یار علم ازلیمع، ن ثبوتْیهمو  ثبوت ذهنی هســتند يدا کنند، دارایپ یوجود خارج
  ).182ـ181، ص6، ج1981(همو، 

ند داند که علم خداودر این تحلیل، معتزله و عرفا را جزو آن دسته از اندیشمندانی می ،صدرالمتألهین
شیا را هم مغا صل از آنیر و زائد بر ذات الهی میبه ا ). منظور 92-91ص ،1354 ،(همو دانند و هم منف

 ،خودْ همان علم به اشیا نیست ،به این معناست که ذات خداوند ،»مغایرت علم الهی با ذات او«ایشان از 
علم به این معناســت که  ،»انفصــال علم از ذات«بلکه ذات و علم دو شــیء مغایر هم هســتند. منظور از 

ــم در آن ن ــال علم به ذاتیحقیقتی عارض بر ذات و مرتس ــت، در قبال اتص که به معناي عروض و  ،س
مطابق هر دو نظریه، علم خداوند به  ،). بنابراین279 ص ،2ج ،1387 (عبودیت، ارتسام آن در ذات است

شیا ست؛ زیرا این نوع عل ،ا  دلیلم، به هم مغایر ذات اوست، هم منفصل از ذات و هم علمی حصولی ا
  باشد.  يتواند علم حضوری، نمیانفصال معلوم از ذات اله

سیمطابق ا ست؛ زیصرفاً در نحوة تحقق ثابتات ازل ،هین دو نظریر، فرق این تف  :زله معتقدندرا معتیه ا
دانند. یم یعلم ثبوت يرا دارا» ان ثابتهیاع«ا همان یه یعرفا ثابتات ازل یدارند، ول ینیه ثبوت عیثابتات ازل

  سد:ینوین میدگاه چنین دو دیا یدربارة فرق اساس صدرالمتألهین
ندهم ع یالخامس: مذهب القائلین بثبوت المعدومات الممکنۀ قبل وجودها و هم المعتزلۀ. فعلم الباري تعال

 بثبوت هذه الممکنات فی األزل. و یقرب من هذا ما ذهب إلیه الصــوفیۀ، ألنهم قائلون بثبوت األشــیاء قبل
  ).181ص ،6ج ،1981 ن،یصدرالمتألهوجودها ثبوتاً علمیاً العینیاً کما قالته المعتزلۀ (

ــت؛ به این معنا که معتزله ب ،دیدگاه عرفا با معتزلهبنابراین، تفاوت  ــرفاً در کیفیت ثبوت ممکنات اس ه ص
 ،ر عبارات عرفااند و عرفا به ثبوت علمی یا ذهنی آنها. اما ظاهثبوت عینی و خارجی آنها حکم کرده

ستایحاکی از  صل به ذات ا ست که این علم، مغایر مت صل از آن ،ن ا ه زیرا آنان ثبوت اعیان ثابت ؛نه منف
ــاء نزدیک. دانندرا به نحو علمی (ذهنی) می ــخن آنان از این جهت به دیدگاه حکماي مش ــتس   تر اس

ست؛ زیمشاء نزد يبه گفتۀ حکما سو،کیسخن عرفا از  ،). بنابراین95 ص ،1354 ،همو: ك.ر( را یک ا
ــور ذهن ،آنها مثل عرفا ــتند یقائل به ص ــوي دیگر، ، و از ینینه ع ،هس زله مثل را معتیبه گفتۀ معتزله؛ زس

شاء با عرفا ،گرینه به وجود آنها. به عبارت د ،اندعرفا به ثبوت ماهیات قائل شابه نظر حکماي م  ،وجه ت
این است که مشائین به وجود ذهنی اشیا  آنها اما وجه افتراق .اد آنهاستدر ذهنی بودن اشیاء قبل از ایج

هاست در ثبوت داشتن اشیا قبل از ایجاد آن ،عرفا به ثبوت ذهنی آنها. وجه تشابه عرفا با معتزلهو  ،اندقائل
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شان داراي ثبوت عینی شیا قبل از ایجاد ستند که ا ست که معتزله قائل ه شان این ا ، ولی اندو وجه افتراق
  اند. عرفا بر این باورند که اشیا قبل از ایجادشان، داراي ثبوت علمی

  نقد مذهب عرفا و معتزله 

ــد، ابطال یکی  تفاوتهیچ  ،اگر بین مذهب عرفا و معتزله ب ابطال دیگري خواهد بود. موجماهوي نباش
 نهاآهر جا سخن از دیدگاه معتزله به میان آمده، نظر  صدرالمتألهینکه چرا ایناست مطرح اما سؤالی که 

سترا نقد کرده و آن ست  ،نه بعکس؟ دلیل این امر ،گاه نظر عرفا را هم به آن ملحق کرده ا شاید این ا
سی ا ،امر يدر ابتدا صدرالمتألهینکه  صورت تحقیقی به برر چه از ن دیدگاه نپرداخته بود، و آنیخود به 

که رحالی. داستدر آثار فلسفی خود به آنها اشاره کرده  دوانی محققفاسیري بود که کرد، تعرفا نقل می
ایشان ابتدا نظر معتزله را، که کامالً منظورشان شفاف بیان  ،روکامالً براي او شفاف بود. ازاین معتزلهنظر 

  سازد. دلیل بودن به آن ملحق میسپس نظر عرفا را در بی. کندشده است، نقد می
مذهب معتزله مبنی بر ثبوت و شیئیت معدومات ممکن، به نحوي که در عین  ،صدرالمتألهیننظر به 

یل و دلیمتمایز بودن از هم، تهی از وجود باشند، و آنها مناط علم ازلی خداوند به اشیا گردند، نزد عقال ب
ــت؛ ز ــت چیممکن ن ؛را وجود و ثبوت، هر دو معنایی مرادف هم دارندیباطل اس ر عین معدوم د يزیس

مذهب  ،ن است. با ابطال مذهب معتزلهیضیبودن، ثابت باشد. ثبوت معدوم مثل وجود معدوم، اجتماع نق
ــت که معتزله براعرفا هم باطل می ــود؛ زیرا فرق این دو دیدگاه در این اس  ینیع ثبوت ،هیثابتات ازل يش

صوفه آنها را ثابت به ثبوت علمقائل که ست معترض ابه هر دو گروه  نیصدرالمتألهدانند. یم یاند و مت
  ن نسبت داده شود و چه به مقام علم:یچه به مقام ع ،ندارد یهرگز ثبوت ،معدوم

صوفیۀ من األعالم هؤالء عن نقل ما أما و  ثبوت فإن ؛المعتزلۀ مذهب یعل یرد ما ظاهره یعل فیرد ال
ساد واضح أمر الوجود عن مجرداً المعدوم سب سواء الف   ،1981 ،(همو األذهان یإل أو األعیان یإل ن

  ).183-182ص ،6ج
ستناد به عبارات شان با ا شان م یمدع ،از کتب عرفا یای سخنان آنان ن ست که ظاهر  شیدهد ماهیا ا، یات ا

همین ماهیات متعلّق علم خداوند به اشیا قبل از وجود و  هستند یثبوت علم ياز وجودشان، دارا يجدا
ســخنان آنان در این زمینه در ســخافت و  ،). بنابراین257ص ،3ج ،تابیعربی، باشــند(ابنمیشــان عینی

شیز معتقدند که ماهیبطالن کمتر از مذهب معتزله نیست؛ زیرا معتزله ن ینی و ا قبل از اینکه وجود عیات ا
شان همین د عینیهستند، و متعلّق علم خداوند به اشیا قبل از وجو ینیخارجی پیدا کنند، داراي ثبوت ع

  ماهیات آنهاست. 
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الذات آنچه اوالً و ب ،اًیثان .ستیثبوت اعم از وجود ن ،این است که اوالًمعتزله و عرفا سرّ بطالن کالم 
ستیحق ،شودیمجعول واقع م ساً ماهینه ماه ،قت وجود ا سا  ،بر وجود ندارد یگونه تقدمچیت هیت. ا

ق ست تا متعلَّین یتیدر حال عدم اصالً ماه ،و منتزع از آن است. پس یمتأخر از وجود و حاک يبلکه امر
ت بر وجود مطلقاً باطل اســـت؛ خواه آن را همچون عرفا یتقدم ماه ،جه اینکهیعلم خداوند قرار گیرد. نت

ثابتات «، تمســـک به دلیلم. به همین یبخوان ینیم و خواه همانند معتزله آن را ثبوت عیبنام یثبوت علم
   د.باشحل صحیحی نمیبراي حل مسئلۀ علم پیشین خداوند به اشیا، راه ،»اعیان ثابته«یا  »ازلیه

تأله ـــدرالم گاهی  نیص با ن مه  طال آن دو، در ادا له و اب مذهب معتز به  فا  با وجود ارجاع دیدگاه عر
و  ندکنیم، تحقیقاتی بلنانه نســـبت به مذهب عرفا معتقد اســـت: وقتی به کتب آنان مراجعه مییبخوش

شفاتی لطیف و علومی دقیق و عمیق می ست که خداوند بر قلب ما مکا یابیم که مطابق با علوم و معارفی ا
مورد بحث، حسن ظن داشت. نگاه نسبت به عبارات آنان در مسئلۀ باید  روافاضه و الهام کرده است. ازاین

حمل نکنیم (صــدرالمتألهین،  بینانه به مذهب عرفا، این اســت که عباراتشــان را به ظهور بدویشــانخوش
خنان ه سی، به توج»قهیط الحقیبس«شان پس از ابطال هر دو مذهب، بر مبناي قاعدة ی). ا183ص ،6ج ،1981
  پردازیم.به آن می» تفسیر دوم از دیدگاه عرفا«که در ادامه، ذیل عنوان  پردازدیعرفا م

  . تفسير دوم از ديدگاه عرفا۲
شده از مذهب عرفا دربارة علم ، مطابق گزارش ارائهنیصدرالمتأله» ر اول از دیدگاه عرفایتفس« در بحثِ

ک به مذهب معتزله دانســتند و هر دو را بدون یجه نزدیث نتیا، ظاهر آن را از حین خداوند به اشــیشــیپ
ر یتفســـ ،قتیدر حق ه نظر آنها پرداختند کهیبه توج، یلیه دالنا بل و باطل اعالم کردند. اما در ادامه، بیدل

سمدوم از مذهب عرفا  سی. در اشودیب موح س«از قاعدة  يریگبا بهرهتالش دارد شان یا ،رین تف ط یب
ــیۀ خود نزدیۀ عرفا را به نظری، نظر»قهیالحق ــدرالمتألهکه  یک کنند. روش عرفا در  ه نظریتوج يبرا نیص

ــینۀ علم پیزم ــیش ــیا ارائه مین خداوند به اش ــت که براا یدهند، همان روش اثبات برهان خود ارائه  يس
ن هم به ن خداوند به اشیا، آیشیعلم پ ،تیه شود که در نهایتوج يد به نحوینظر عرفا با ،نیاند. بنابراداده

  ز از هم را اثبات کند.ینحو تفصیلی و متما
 نیرالمتألهصدب شد موجن نکته توجه داشت که آنچه ید به ایبا ،مذهب عرفا یل فلسفیاز تحل پیش

هاي بعد از ابطال مذهب معتزله و عرفا، مجدداً به دفاع از مذهب عرفا برخیزد و آن را به تمام دیدگاه
ست. با اینکه عرفا دنبال  سفی در این مذهب ا صحیح فل سفی در این زمینه ترجیح دهد، وجود مبانی  فل
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اصــالت وجود و اعتباریت  اند، اما هســتۀ اصــلی مبانی آنها راتعیین اصــالت براي وجود یا ماهیت نبوده
شکیل می صی وجودظهورات و تعینات وجود ت شخ ساً وحدت  سا صالت ماهیت هم ،دهد. ا خوانی با ا

زیرا کسی که سراسر عالم را وجود واحد  یا نه؛عرفا به اصالت وجود تصریح کنند و اعم از اینکه  ؛ندارد
صالت ماهیت و تعینات، حتی در حد احتمال هم بسیط می آن و  رد يست تا برایاو مطرح ن يبراداند، ا

  د.مایاثبات اصالت وجود، برهان اقامه ن
ــیشــیعموماً و نحوة علم پ ینش نظام هســتینۀ چیدگاه عرفا در زمید ا خصــوصــاً، ین خداوند به اش

ارادت به  یلدلنکه به ید، نه ایبخشـ یات فلسـفیبه آن ح نیصـدرالمتألهع که یار رفیاسـت بسـ یدگاهید
، بدون ینداشــتن متول دلیلگمان کند که مذهب معتزله به  یه آن پرداخت تا کســیبزرگان عرفان به توج

سشان با نظر عرفا در کتاب یبرخورد ا چگونگینگاه به  ،ن مدعایل بر این دلیدفاع ماند. بهتر ست.  فارا ا
سیر عرفا را از معتزله جدا  ،ن کتابیدر ا سپس با گکرده ابتدا م شو  ر از مذهب عرفا، که د یاجمال یزار
ــان از تمایحق ــدیقت نش ــح يد برایل ش ــت، به تبیح دیتص ــبت به مذهب عرفا اس ن آن ییدگاه خود نس

دگاه یو چون نوبت به ارائۀ دکرده نده موکول یآن را به مباحث آ یلیان تفصــیبایشــان ســپس  .پردازدیم
  ص ،6ج ،1981(صــدرالمتألهین،  دهدیم ن و عرفا نســبتیشــیپ يرســد، آن را به حکمایع خود میرف

خود  یدگاه شــخصــیه مذهب عرفا با ارائۀ دیمۀ مقارن بودن توجین قرائن به ضــمی). ا264و 186-187
ن خداوند به یشیۀ منحصر به فرد خود دربارة نحوة علم پیبه نظر یشان در دستیابیکه ابیانگر این است 

خنی سکه صرفاً به ابطال مذهب عرفا پرداخته است،  ییهاابرا در کتیاست؛ ز یا، متأثر از کتب عرفانیاش
  .به میان نیامده استا ین خداوند به اشیشینۀ علم پیۀ خود در زمیاز نظر

ـــت که ا یادآوري اس ـــان عالوه بر ایالزم به  یل بهرهیش ، به یاز حاالت عرفان يمندنکه به دل
  ،6ج ،آید(همانمعنا به حســـاب میث، عارف به تمام ین حیده اســـت و از ایعرفا رســـ يهاافتهی

ل و ی، بهتر از خود عرفا به تحلیاز نبوغ فلســف يایشــان به دلیل برخوردار )، افزون بر این،183ص
  ن مذهب آنان پرداخته است.ییتب

  مبناي فلسفي ديدگاه عرفا

صالت وجود و ویژگی ابتدا مقدمه ،براي فهم بهتر دیدگاه عرفا صدرالمتألهین شاي بر مبناي ا کیکی آن ت
شانبیان می ش ،کند. به نظر ای ستند؛ ز ير، دارایات کثیا و ماهیا ک یرا آنها در یدو نحو تحقق و وجود ه

ست ستقل از د یمرتبه از ه ش ،ن معنا که در آن موطنیبه ا ؛دارند يگریهر کدام وجود منحاز و م  یئیهر 
شارك و ینم يگریدو  وجود خاص خود را دارد شتواند در آن وجود م ء گردد. اما مرتبۀ یمتحد با آن 
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ست يگرید شیرا م یاز ه صور کرد که ا ضمن وجود واحد و یا و ماهیتوان ت ات متکثر در آن مرتبه، در 
ــ ــیبس ــوند. اکنون که اش ــوند و هم به نحو یر، هم میکث يایط موجود ش توانند به نحو کثرت موجود ش

در  ءیمعدوم بودن آن ش يبه معنا ،شد ینف یئین دو نحوه وجود از شیاز ا یکیوحدت و بساطت، اگر 
ست که ینا نن معیشه به ایهم ،ز موجود استیفالن چ :اگر گفته شود ،نیست. بنابراین یتمام مراتب هست

ش شسایز از یء به وجود خاص و متمایآن  ست. همچنانیر ا شودا موجود ا ش :که اگر گفته  ء یفالن 
  تحقق ندارد. یک از مراتب هستیچیست که در هین معنا نیشه به ایهماین گزاره معدوم است، 

همان  یعنیآن،  یعرف ي، معنا»وجود«شود که منظور از برداشت از کلمات عرفا، از آنجا ناشی میسوء
س ست. ک شده ا صیکه ماه یموجود بودن به وجود خاص آن معنا  صالت را از آنِ یداند و یل میات را ا ا ا

ــور م نیداند، اما آنها را متبایوجود م ــت که وقت یعیکند، طبیبه تمام ذات تص ــیاز موجود یاس  یئیت ش
ت یگردد. حال، خواه ســـخن از موجودید، ذهن او به وجود خاص آن معطوف میآیان میســـخن به م

داند، یمراتب م يقت واحد دارایکه عالوه بر اصالت وجود، آن را حق ی. اما کسیباشد و خواه ذهن یخارج
شاذعان خواهد کرد که  ه اند، بلکیوجود برتر و اله يستند و دارایتنها به وجود خاص خود محدود نا، نهیا

رو، آن ز از هم، با وجودي بســـیط و جمعی موجود بودند. ازاینیپیش از تحقق به وجود خاص و متما
 ا در آن موطنین جهت اشیا است، نه وجود خاص آنها، از ایاش ی، وجود برتر و الهیط و اجمالیوجود بس

  ).187-186ص ،6ج ،ستند (همانیمند نن معنا که از وجود خاص خود بهرهیمعدومند؛ به ا
ضیح باید گفت:  صور م يفرددر تو ست. ملکۀ اجتهاد در  يم که دارایکنیرا ت ملکۀ اجتهاد در فقه ا

صیبا ا ،فقه صو صادق یتینکه خ سائل علم فقه بر آن  ست که همۀ م واند تینم یاند، ولو در آن جمع ا
توان یوجود ملکۀ اجتهاد در شخص مجتهد را نمرو، ازایند. یک از آنها به حساب آیچیوجود خاص ه

سئلۀ مع ستیوجود فالن م سئله ،ن دان شود يابلکه تا م آن  توان گفت کهینم ،خاص از جانب او ابراز ن
ست؛ ز سئله بالفعل موجود ا شیت ایموجود یرا مفهوم عرفیم ست که  خاص خود و به  ء به وجودین ا

به  یم و با دقت عقلییایباالتر ب ین مفهوم عرفیا، موجود شـــود. اکنون اگر از ایگر اشـــیز از دینحو متما
ن حال که در خارج معدوم اســـت، بدون وجود یفالن مســـئله در ع :توان گفتیم، مینگاه کنمســـئله 

سئلۀ مذکور در حال عدم ثابت ست که ین بدان معنا نیدارد. اما ا یدر وجود ملکه، ثبوت علم یخارج م
ه ست که آن مسئله بدون وجود بالفعل و خاص بن معنایبلکه به ا ،معتزله گردد يه به مدعایباشد، تا شب

مقدم بر وجود خاص و  ،نام دارد، اوالً »ملکۀ اجتهاد«، که ین وجود جمعیا .دارد یخود، وجود جمع
، بدون وجود خاص به خودشان، در آن حضور دارند. ینمسائل فراوا ،اًیثان .ک از مسائل استیبالفعلِ هر
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ــ یقت وجود جمعیاجتهاد در حقتر، ملکۀ قیبه عبارت دق ــت. اکنون اگر کس ــائل اس  یو برتر تمام مس
ز از یط، به تمام مسائل آن علم، به نحو متمایقت با علم واحد و بسیباشد، در حق يان ملکهیصاحب چن

ست سیهم ا آن لیدل .هم آگاه ا سئله یت که وقتن ا سؤال م يام سائل آن علم از او  به نحو  ،شودیاز م
  دهد.یر مسائل به آن پاسخ میز از سایمتما

  ديدگاه عرفا ين برهانييتب

صالت وجود و اعتبار ساس برهان ا ش ینیت، و طبق براهیبودن ماه يبر ا ساوقت  ت با یئیکه حکما بر م
خواهد  یهرگز ثبوت هم نخواهد داشـت، بلکه معدوم و منتف ،سـتیاند، آنچه موجود نوجود اقامه کرده

و برتر موجود باشــد و نه با وجود بالفعل و خاص خود، در  ینه با وجود جمع یتیاگر ماه ،نیبود. بنابرا
ست. ول ،یتین ماهیچن يفرض ثبوت برا؛ ندارد ین حال هرگز ثبوتیا قبل از  یتیاگر ماه یفرض ممتنع ا

ه است که ب یین ادعایست. این امر ممتنع نیو برتر موجود باشد، ا یوجود جمعوجود خاص به خود، با 
ه اند ککنند. اکنون اگر عرفا قائلید میین امر را تأی، برهان و عرفان و وجدان، همه انیصـــدرالمتألهنظر 

شدنیاع شان ا یثبوت علم ،ان ثابته قبل از موجود  ست که اعیدارند، مقصود نکه در یان ثابته قبل از این ا
موجود و متعلَّق علم  یط الهیخارج به وجود خاص خود موجود شـــوند، همه با وجود واحد و بســـ

 »یمعوجود ج« يبه جا »یوجود علم«ر به یو تعب »وجود« يبه جا »ثبوت«ر به یتعب ،قتیاند. در حقیاله
اشتن ند دلیلبه ما . اجاد شودیز ایآنها تما ین وجود خاص و وجود جمعیکه به این دلیل است و برتر، ب

صطالح برا شدهادافادة مر يا صطالحات کالم، ناچار  سف یاند که از ا ستفاده کنندیرا یو فل ن امر یا .ج ا
د که منظور عرفا یتوان فهمینجا میده است. از ایآنان به مذهب معتزله گرد يظاهر مدعا یکیب نزدموج
ضا یان ثابته در حالِ عدم چنینکه اعیاز ا سب یحکما چنان ین اقت ست یدارند، عدم ن ضاف ا عدم  نه ،و م

ن ی، در ایر شـــود و هم وجود جمعیات) هم وجود خاص تصـــویان ثابته (ماهیاع يبرا یمطلق. وقت
 یدر موطن . اماموجودند، وجود خاص به خود را نخواهند داشت یکه به وجود جمع یصورت در موطن

شت. ب یکه با وجود خاص موجودند، وجود جمع س ،انین بیا انخواهند دا ه در ان ثابتید: اعیبگو یاگر ک
 ی، صرفاً نف»عدم«ند، منظور از هست یاند، متعلَّق علم الهنکه معدومیط خداوند، با ایمقام ذات واحد و بس

ن در یوارد بشـــود. ا ياآنها خدشـــه ینکه به وجود برتر و جمعیوجود خاص آنها خواهد بود، بدون ا
ان ثابته، که ین و تفصیلی خداوند به اعیشیاز نحوة تعلق علم پ یو فن قیار عمیاست بس یلیتحل ،قتیحق

ألهین، (صـــدرالمت تابدیعنوان آن را برنمچیحاکم برآن، به ه یفلســـف یفقر مبان دلیلمذهب معتزله به 
  ).187ص ،6ج ،1981
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  و اصول برهان يل مبانيتحل

شاره روشاصول مربوط به  یاز بررس پیش سما و صفات او یسبت ذات الهکوتاه به ن ياعرفا، ا ، و با ا
جایهمچن ته از دیگاه اعین  ثاب فایان  به نظر م یاســـالم يدگاه عر ـــد؛ زیالزم  ، روشن یرا در ایرس

صفات خداوند از دیبا توجه به جا نیصدرالمتأله سما و  سما و اعیگاه ا سبت ذات با ا ان یدگاه عرفا، و ن
  مذهب عرفا پرداخته است. یثابته، به بررس

. ندارد ینیگونه تعچیکه ه یت و وجود البشرطیهمان هو :ذات واجب عبارت است از ،منظر عرفااز 
ن ین ذات با صفت و تعیاگر ا یعنیافزوده شود،  ین و وصف خاصین وجود البشرط، تعیاما اگر به هم

ــ ــم عرفان یخاص ــ ،نید. بنابرایآید میپد یجلوه کند، اس ــت که به همراه بعض ــم همان ذات اس از  یاس
). اکنون اگر خود آن صفت 44 ص ،1375 قیصري،؛ 24ص ،تابی ،یئطباطبا( اوصافش لحاظ شده است

شــود. ینات ذات اســت، به آن صــفت اطالق میاز تع ینین جهت که تعین لحاظ شــود، نه از ایو تع
سالمیاز جا ییاز ارائۀ دورنما ، پسنیصدرالمتأله صفت در عرفان ا سم و  صطالح ذاتیگاه ا و  ، دو ا

شب سفه میه وجود و ماهیصفت در عرفان را  صفت را معادل دو  .داندیت در فل سم و  صطالح ا دو ا
که در  داندیم حکما میدر تعال» نفس واحد« يو واحد به معنا» ء واحدیشــ« ياصــطالح واحد به معنا

ست، ول یاول فقط به خود صفت توجه و نظر  ،یدر دوم یهمراه با صفتِ وحدت، ذات هم أخذ شده ا
صدرالمتألهین،  ست( صی). با ا281ص ،6ج ،1981شده ا صطالح حکمایماه ،فین تو  ،ت موجوده در ا

شد و ماهیبا صطالح عرفا با سما در ا صفت. اما با مراجعه به آثار محققان ید همان ا رف هم معادل  ِ ص تِ 
شبیم که آنان اعیابییدرم ،يعرفان نظر ان ی، اعدگاه عرفایرا از دیدانند؛ زیات میعادل ماهه و میان ثابته را 

سما اله سمایشان از صور، مظهر بودن اعای هستند. منظور یثابته صور ا   است یلها يان ثابته نسبت به ا
ــري،( ــولی را که 61و 47ص ،1375 قیص ــدرالمتألهین). به هر حال، اص عرفا ارائه  روشن ییتب يبرا ص

    ):284 -281ص ،6ج ،1981(صدرالمتألهین،  به شرح زیر است ،دهدمی

  اصل اول
م یک ســلســله مفاهیو با قطع نظر از عوارض الزم و مفارقش،  يت وجودیبه حســب هو يهر موجود

ــودیاز او انتزاع و بر او حمل م یذات ده ینام »ن ثابتیع« ی، در فرهنگ عرفانیم ذاتین مفاهیمجموع ا .ش
سفهرچند  .شوندیم صطالح فل ست که از عیات ایذات یژگیشوند. ویده مینام »تیماه« یکه در ا ن ین ا

دهند؛ یء را نشــان نمیکنند، بر خالف عوارض الزم و مفارق ذات که هرگز ذات شــیت میذات حکا
  دهند. یمه و مجاور ذات را نشان مین امور عارض ذات بوده و فقط آن ضمیرا ایز
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  اصل دوم
شأ انتزاع خود دارندیانتزاع مک موجود یکه از  یم ذاتین مفاهیا نکه یا ،یکی: شوند، دو فرق عمده با من
مْ ین مفاهیک از اینکه هر، ایدوم .وجود، واحد اســـت یعنیمنشـــأ انتزاع آنها،  یم متکثرند، ولین مفاهیا

وجود کماالت متعدد در دلیل به  ،باشــد. فرق اولیم یت شــخصــیک هویوجود  یاند، ولهیعتِ کلیطب
 فهومم یژگیمربوط به و ،فرق دوم است. م متعدد شدهیب انتزاع مفاهموجط است که یبس وجود واحد و

  ن است.یریو قابل صدق بر کث یکلّ یرا هر مفهومی؛ زاست

  اصل سوم
واهد خ يل کمتریکماالت و فضا يدارا ،تر باشدفیوجود، هر چه وجود ضع یکیبر اساس اصل تشک

 تريدتر و قویو هر چه وجود شـــد .از آن انتزاع خواهد شـــد يکمتر یم ذاتیمفاه یعیطب طوربهبود و 
آن انتزاع  از يشــتریب یم ذاتیمفاه یعیطب طوربهخواهد بود و  يشــتریل بیکماالت و فضــا يدارا ،باشــد

شد. ا ستیتا باالتر ،تین واقعیشده و بر آن حمل خواهد  د از وجو ياادامه دارد و آن، مرتبه ین مرتبۀ ه
ست که واجد تمام کماالت م شدیا توان بر آن یرا م ياز کمال وجود یهر مفهومِ حاک ،ن جهتیاز ا. با

را هر مرتبه از یشــود؛ زیم ین تفاوت از مجموع کماالت و فضــائل هر مرتبه ناشــیحمل کرد. علت ا
 ،اررتبه است، و آن آثآن م یلت ذاتیاز کمال و فض یباشد که ناشیآثار مخصوص به خود م يوجود دارا

از متن  ياهیدییه و تقیلیت تعلیثیچ حیم بدون هین مفاهیکه اگردند. ازآنجایم گوناگون میمنشأ انتزاع مفاه
ست. بنابرایع ،م و منشأ انتزاعشانین مفاهیقت ایشوند، حقیذات واحد انتزاع م نشأ م ،نین ذات واحد ا

سیگراند و هم عیکدین یم، هم عین مفاهیقت ایانتزاع و حق شند. با ایط و واحد مین ذات ب ل، یحلن تیبا
 شود.یت صفات خداوند با ذات او هم روشن مینیاز ع یاسالم يمقصود عرفا و حکما

  اصل چهارم
ت از کماال یم حاکیر از وجود واحد، و امکان انتزاع همۀ مفاهین نحوة انتزاع مفاهیم کثییپس از تب

را  ین مرتبۀ هســـتیترکامل یتوان گفت: اگر کســـی، اکنون میهســـتن مرتبۀ یتراز کامل يوجود
ــاآن ــناس ز خواهد یم را نین مفاهیقت تمام ای، حقییگونه که هســت بشــناســد، به صــرف همان ش

ــناخت؛ ز ــند، معرفت و یم، به وجود خود ذات موجود مین مفاهیقت ایگونه که حقرا همانیش باش
سا سیز به عیآنها ن ییشنا شنا ست و ن ییان معرفت و  شناخت جدیخود ذات ا د یاز به معرفت و 

ستیترۀ کاملیت ذاتیثیم از حین مفاهیگر، چون ایندارند. به عبارت د ش ین مرتبه ه اند، نه دهانتزاع 
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اً شناخت نیباشند، شناخت ذات عین ذات او مین جهت عیۀ آن، و از ایدییا تقیه و یلیت تعلیثیاز ح
  خواهد بود.  یم و معانین مفاهیقت ایحق

  شدهجه اصول ارائهينت

ــت  ــول چهارگانه به دس ــتیترکامل ،آمد کهمیاز مجموع اص ــتین مرتبۀ هس را به  ی، تمام کماالت هس
ن یاست که در ع يهمان خداوند ،ین مرتبۀ هستیترممکن واجد است. منظور از کامل شکلن یترکامل

طش واجد یرات را در ذات بســیل و خیع فضــاین معنا که جمیبه ا ؛ا اســتیوحدت و بســاطت کل اشــ
ست ض ؛ا سا یلتیهر کمال و ف شیافت میر مراتبِ وجود یکه در  ست. از یشود، از او نا ه کآنجاشده ا
ــائل و خیاز ا یم حاکیمفاه ــوند، ایۀ او انتزاع میه و اطالقیت ذاتیثیرات، از حین فض آن  ياین امر گویش

ست که حق صطالح عرفان ،قین حقاین ایهستند. همچنن ذات او یم عین مفاهیقت ایا سم« یکه در ا اي ا
سخن  یاگر در کتب عرفان ،نیشوند، منشأ صدور تمام افعال خداوند هستند. بنابرایده مینام »متعالحق

سما م صود از آنیاز ا صاف و کماالت ذات ،شود، مق ست یاو گاه که همراه با ذات واجب آن ،خداوند ا
شوند. ا سما یلحاظ  ش شپین ا صدور   دارند. با یاز ذات متعال، به ازلیت خود ذات، وجودي ازل یئیاز 

را وجود و تقدم اوالً و یاســـت؛ ز يو مجاز یت آنها مثل موجود بودنشـــان، عرضـــین تفاوت که ازلیا
  ).282ص ،6ج ،1981 صدرالمتألهین،( ن کماالتیا يبرا ،اً و بالعرضیمتعلق به ذات است و ثان ،بالذات

الزمۀ  شوند ویهستند که از ذات واجب انتزاع م یکماالت ی، اسماي الهنیصدرالمتألهر یمطابق تفس
نش یچ ییبه سمت جز ی، از کلّیکیوار و تشکهستند که به صورت سلسله ياهیآنها، اسما و صفات فرع

سمایح جایاز تشر پسشان یاند. اافتهی و کذا «سد: یونیان ثابته میقت اعی، دربارة حقییو جز یکلّ يگاه ا
التی  ۀالثابتحکم ما یلزم األســماء و الصــفات من النســب و التعلقات بمظاهرها و مربوباتها و هی األعیان 

  ).282ص، 6ج همان،( »الوجود أبداً رائحۀقالوا إنها ما شمت 
ــدرالمتألهعبارت  ــت که اعایاز  یحاک ،نجایدر ا نیص ــماین اس  چیاند که هیاله يان ثابته مظاهر اس

ــنخ وجود نیاند؛ به ااز وجود نبرده يابهره ــتند، نه این معنا که از س ــقت و نفسینکه حقیس ته االمر نداش
ته ان ثابیدانستن اع» الیخ یال فیخ«منظور عرفا از  .اندیهم مظهر ذات اله یاله ياسماکه همچنان .باشند

ر ین تصوی). ا277ص ،1375 ،يقیصر؛ 127ص ،1376 خمینی،موسوي ( ت استین واقعیهم، اشاره به ا
 بارهایندر  يصریقنمونه، براي اند. است که عرفا از آنها ارائه داده يریقاً منطبق با تصویان ثابته، دقیاز اع

  ،يصریق» (مظهراً به یظهر أحکامها و هو األعیان یو کل واحد من األقسام األسمائیۀ یستدع«سد: ینویم
  ).61و 47ص ،1375
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  به اشيا ن خداوند يشينحوة علم پ

شین خداوند ن نحوة علم پیییان ثابته در نظام حکمت عرفانی، به تبیگاه اعیان جایاز ب پس نیصدرالمتأله
اند، یع ربوبا در صقیات اشیکه همان ماه ،ان ثابتهیشان، اعیپردازد. به نظر ایا از طریق اعیان ثابته میبه اش

متوقف بر جعل و عدم  ،جعل و عدم جعل آنها، دلیلشــودند. به همین از لوازم ذات الهی محســوب می
ست که ا شد، لوازم آن نین اعیجعل ذاتی ا ز مجعول خواهد یان به تبع آن موجودند. اگر ذات مجعول با

شد، لوازم آن ن ست، ز مجعول نخواهد بود. اما ازآنجایبود، و اگر ذات مجعول نبا که ذات الهی مجعول نی
جود ازآنجاکه اعیان ثابته به و ،ذاتْ غیرمجعول خواهند بود. همچنینز به تبع المجعولیت یان ثابته نیاع

به ذات خود، متعلَّق علم ذاتی او قرار م ند  خداو به تبع علم  ند،  ند موجود نابرایگیخداو ند. ب  ،نیر
علم  دارند، به تبع یمتعال، وجود عرضـــان ثابته با وجود کثرتشـــان، به تبع وجود حقیگونه که اعهمان

 .نهاستیرا آنچه اوالً و بالذات موجود است، وجود برتر ایذات خود، معلوم او خواهند بود؛ زخداوند به 
  گیرند:قرار می ینها متعلّق علم الهیاوالً و بالذات هم وجود برتر ارو، ازاین

ــا معقولۀ  لما کان علمه بذاته هو نفس وجوده و کانت تلک األعیان موجودة بوجود ذاته فکانت هی أیض
احد هو عقل الذات فهی مع کثرتها معقولۀ بعقل واحد کما أنها مع کثرتها موجودة بوجود واحد إذ بعقل و

عال مه ت بت عل قدث فإذن  حد  ناك وا ها یالعقل و الوجود، ه بل وجود ته ق بۀ ذا ها فی مرت یاء کل ــ  باألش
  ).283ص ،6ج ،1981 ن،یصدرالمتأله(

  د:یگویکند، میر میه تقریحکمت متعال ینکه مذهب عرفا را مطابق مبانیاز ا پسشان یا
ن اســت یشــتر به خاطر ایاند، بارائه نکرده ین عقلیخود را در چارچوب براه يهاافتهیم عرفا ینیبینکه میا

ن و ین امر آنان را از پرداختن به تمریا .اندبوده یاضــات و مجاهدات نفســانیکه آنان غالباً غرق در ر
ست در مناظرات علم ست یممار شته ا سته ،به همین خاطر .بازدا شفات خود را به نتوان صد و مکا اند مقا

ــود که ظاهریافت میاز آنان  یان کنند. لذا کمتر عبارتیو همه فهم ب یمیروش تعل  ب و نقصیعیب يش
ارات ب عبیتواند به اصطالح و تهذیهم اهل مکاشفه باشد و هم اهل برهان، م یداشته باشد. البته اگر کس

  ).284ص، 6ج همان،( ن همت گماردآنا

  . اشكاالت مبنايي بر تفسير دوم۳
ه باز عرفا پیرامون علم پیشــین خداوند به اشــیا،  لهینأصــدرالمتتفســیر  دو مربوط بهاز مجموع مباحث 

اند. دست آمد که ایشان تفسیر اول از دیدگاه عرفا را تفسیر صحیحی ندانسته، به تفسیر دوم روي آورده
سیر دوم از دیدگاه عرفا می اما آیا با ستی، تف واند مورد تتوجه به مبانی خاص عرفا دربارة چینش نظام ه

شود؟ به نظر  سیر دوم از دیدگاه عرفا به یه طباطبائامعلّپذیرش خود آنان واقع  گیري هرهعدم ب دلیل، تف
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شان در جلدتواند مورد پذیرش آنان واقاز مبانی خاص عرفا در این زمینه، نمی صدرالمتألهین شود. ای  ع 
شم  سفارش سیر دوم ا سه تعلیقه روشاز  صدرالمتألهین، ذیل عبارات مربوط به تف ضمن  سه  ،عرفا، 

و عرفا  ینصدرالمتألهناظر به تصویري است که  ،شانیاشکال بر این تفسیر وارد کرده است. اشکال اول ا
، از موطن ظهور هریکاست که  يریناظر به تصو ،شانیاشکال دوم ا. دارند ینش نظام هستیاز نحوة چ

سما و صفات الهی ارائه م ست که . دهندیا شکال سوم هم ناظر به تفسیري ا جه به با تو صدرالمتألهینا
  .دهندجایگاه اعیان ثابته در عرفان اسالمی، از نحوة علم پیشین و ذاتی خداوند به اشیا ارائه می

  اشكال اول

سخنان عر صدرالمتألهینتحلیل  ست؛  ،فادربارة  ستوار ا ستی ا شکیک در مراتب ه ساس ت زیرا بنابر بر ا
شکیک در وجود ست و کثرات مادون در وحدت  ،ت صی، در موجود مطلق فانی ا هر موجود مقید و خا

سی که قائل به اند و در عالیمافوق منطوي ضور دارند. اما ک شرف ح ترین مرتبه وجود، به نحو اعلی و ا
بر اســاس  .قائل نیســت کثرتی اعم از تباین و یا مشــککوجود وحدت شــخصــی وجود اســت، براي 

شیا مظهر و  ست؛ زیرا همۀ ا سناد مجازي ا صه، ا سناد وجود به موجودات خا شخصی وجود، ا وحدت 
صی شخ سیر  ،اند. بنابراینآیت وجود واحد  شکیک در مراتب وجود از دیدگاه عرفا، تف شدن ت با منتفی 

ــکیکی وج ــدرالمتألهین،  ود، مورد پذیرش عرفا نخواهد بودروش عرفا بر مبناي وحدت تش ، 1981(ص
  ).186، ص6ج ؛یئطباطباعلّامه ، 1 قهی، تعل264، ص6ج

  اشكال دوم

صی وجود، ذات شخ شۀ وحدت  عی و مطابق اندی ِ س ست که به دلیل اطالق  متعال موجود مطلقی ا
سما یاعدم تناهی، هیچ مقابلی را باقی نمی سمی از ا صورت ا صاف، در  گذارد تا به  صفی از او و

شوند. از سما و تعینات و مظاهر آنها، اینقالب محمول، براي آن ذات اثبات یا از آن نفی  رو، همۀ ا
که در مقام مادون ذات به نحو افراز یافته و متمایز از هم موجود هستند، در آن مقام به نحو اطالقی 

ضور دارند. عرفا در این زمینه معتقدند: جا صفت علیو اندماجی ح م و امثال آن، مادون یگاه ظهور 
شود. اساساً مقام ذات، نه نات ذات محسوب مییاز تع ینیگونه اوصاف تعرا اینیمقام ذات است؛ ز

موطن طرح علم ذات به ذات اســـت، نه موطن طرح علم ذات به کثرات و اشـــیا و نه هیچ اســـم 
سیر  شکال تف شان عل صدرالمتألهیندیگري. ا ست که ای شیا از طریق علم به در این ا م خداوند به ا

عرفا مقام ذات  کهدرحالی ).283و 264، ص6اعیان ثابته را به مقام ذات نسبت داده است (همان، ج
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ــاً مقام علمی نمی ــاس ــد به اینکه موطن علم خداوند به اعیان ثابته را مقام ذات را اس دانند، چه رس
 ).اطبائیطبامه ، عل1ّقه ی، تعل264، ص6(همان، ج بدانند

ند هرچ یعنی ؛توان بررســـی کردبه جایگاه اعیان ثابته هم میمتفاوت این اشـــکال را از زاویۀ نگاه 
صویري که  ست که عرفا از آنها دارند، اما  ،دهداز اعیان ثابته ارائه می صدرالمتألهینت صویري ا همان ت

ی که ایشان اهجایگرا یعرفا نیست؛ ز موافق با دیدگاه ،کندجایگاهی که ایشان براي اعیان ثابته تعریف می
د است. ترین مرتبۀ وجود، بر مبناي حضور کماالت وجودي اشیا در عالیتعریف می کناعیان ثابته براي 

رین مرتبۀ وجود به نحو توحدت تشـــکیکی وجود، در عالی يکه، بر مبنا يکماالت وجود ،کهدرحالی
 یوجود علم ي، دارای، یعنی در مرتبۀ علم ربوبین ثانیتع ان ثابته که در مرتبۀیق دارند، با اعاجمال تحق

  ).  280، ص3، جتابی، یعرب(ابن متمایز از هم هستند، همخوانی ندارد

  اشكال سوم

ن اســـت که خداوند از راه صـــور و ایحاکی از  ،دهداز اعیان ثابته ارائه می صـــدرالمتألهینتحلیلی که 
ارتسـامی اسـت.  یشـیء از راه صـور و مفاهیم، علم حصـول علم به .ن داردیشـیا علم پیبه اشـ ،میمفاه

ندارد یدر مجردات محض علم حصـــول کهدرحالی نا، راه  تألهین،  به این مع ـــدرالم ، 3، ج1981(ص
صول317ص سامی گرچه برا ی). علم ح ست، ینفس، که فقط از طر يارت ق حواس با خارج در ارتباط ا

شــود. یۀ او محســوب میعقلِ مجردْ نقص بوده و از صــفات ســلب يبرا یول .شــودیکمال محســوب م
  نخواهد گذاشـــت یت باقیمفهوم و ماه يبرا ییگر جای، مجردِ محض باشـــد، دياگر موجود ،نیبنابرا

هد، دعرفا ارائه می روش). همچنین تفسیري که ایشان از طباطبائی علّامه، 1، تعلیقه 186، ص6(همان، ج
یک در است که بر مبناي تشک» بسیط الحقیقۀ«خوانی دوبارة قاعدة بلکه باز نیست،مطلب جدیدي داراي 

بوده به عرض وجود موجودند، و چون  اموري اعتباري و غیراصیل ،وجود استوار است؛ زیرا اعیان ثابته
شد ذات متعال علم  ،به عرض وجود موجودند به عرض وجود هم معلوم خواهند بود. اکنون اگر قرار با

اوالً و بالذات به وجود اینها عالم خواهد بود. این چیزي  ،تی به اینها داشــته باشــد، در حقیقتپیشــین ذا
). البته این تقریر 283(همان، ص کندبیش از علم پیشین و ذاتی خداوند به وجود برتر اشیا را اثبات نمی

مطلب  ،عرفان نظري از علم پیشین ذاتی، مطابق مبانی حکمت متعالیه سخن حقی است، اما مطابق مبانی
شد؛ زیرا عرفا اعیان ثابته را یک صحیحی نمی ضعیف مجموعهبا تر از موجودات خارجی مفاهیم ذهنی 

ل قرار متعادانند که در موطن علم تفصـــیلی حقبلکه آنان اعیان ثابته را موجوداتی علمی می ،دانندنمی
  شوند.می دارند و منشأ صدور اعیان خارجی
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  اشكاالتپاسخ 
  اشكال اولسخ پا

سخن  طباطبائی علّامهسخن  شکیک مطرح در حکمت متعالیه،  شکیک عرفانی با ت مبنی بر فرق ماهوي ت
هایی هم دارند، بین سخن طور که سخن عرفا و معتزله، با وجود تفاوت، شباهتصحیحی است، اما همان

سخن  ست که  صدرالمتألهینعرفا با  سیري ا ست. تفاوت این دو مکتب، در تف سبت حاکم ا نیز همین ن
دهند؛ زیرا در حکمت متعالیه ســخن از تشــکیک در خود وجود اســت و در از تشــکیک ارائه می هریک

ــت که هم حکیم متألّه و هم  ــباهت و قرابت در این اس ــکیک در مظاهر وجود. اما ش ــخن از تش عرفان س
یا  ند. با این تفاوت که، حکیم با توجه به را منطوي در وحدت حق میعارف، هر دو کثرات و اشـــ دان

داند. اما وحدت تشــکیکی وجود، همۀ معالیل را در وجود علت العلل به نحو اعلی و اشــرف موجود می
ساس وحدت شخصی وجود، و انتساب تشکیک به ظهور آن، مسئلۀ علیت را به تشأن ارجاع  عارف بر ا

بیند. روشن است که حضور کثرات و شئون کثیره شأن منطوي میشئون را در ذي دهد، و همۀ کثرات ویم
العلل اســت. البته با ظرافت در ذي شــأنِ واحد، قرائت دیگري از حضــور معالیل و ماهیات کثیره در علت

صی که در این بین وجود دارد سد، چنین ). بنابراین، به نظر می198، ص 6، ج 1372(جوادي آملی،  خا ر
  اشد. گزار نبه متفاوت به ساختار نظام هستی، در روند علم پیشین و ذاتی خداوند به اشیا، تأثیرنگا

  اشكال دوم پاسخ

 هینصدرالمتألوارد است، اما اگر منظور  صدرالمتألهینهرچند به ظاهر کالم  ،طباطبائی علّامهاشکال دوم 
ضور آنها در واحدیت ان ضور اعیان ثابته در مقام ذات، ح شداز ح صورت  ،دراجی مقام ذات با در این 

صحح علم  گفت:توان می ستی از جایگاه اعیان ثابته در مقام ذات دارند، و همان را م شت در شان بردا ای
اعیان ثابته هم در مقام ذات حضور دارند، هم در  ،توضیح اینکه .داننداجمالی در عین کشف تفصیلی می
اند، به نحو اندماج محقق ،ین تفاوت که، در مقام ذات و تعین اولبا ا ،مقام تعین اول، و هم در تعین ثانی

اما در مقام تعین ثانی به نحو متمایز از هم. با این توضیح، علم خداوند به اعیان ثابتۀ مندمج در مقام ذات 
هم ناظر به این نحو تحقق  صـدرالمتألهینمصـحح علم اجمالی در عین کشـف تفصـیلی اسـت، و بیان 

  باشد.می اعیان ثابته

  اشكال سومپاسخ 

ــوم طباطبائی علّامه ــکال س ــدرالمتألهینکه کند مطرح میاین حقیقت را  ،با طرح اش ــ ص یر در مقام تفس
مذهب عرفا، اعیان ثابته را مفاهیمی فرض کرده که خداوند قبل از ایجاد اشــیا از طریق آنها به اشــیا علم 
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شاء نتیجه نمی .دارد سمۀ م صور مرت صویاگر چن ،دهد. اکنوناین چیزي بیش از  ن یشیاز علم پ يرین ت
تفسـیر  ا بهیگردد و یل عرفا از علم پیشـین خداوند برمیا اشـکال به تحلیا باطل اسـت، یخداوند به اشـ

د نه موجود به وجو ،دانندیم یان ثابته را موجود به وجود علمیعرفا اع اما ،دگاه عرفایاز د نیصدرالمتأله
 ،رسدمی دگاه عرفا باشد. اما به نظریاز د نیصدرالمتألهد معطوف به تفسیر یعتاً اشکال بای. پس طبیذهن

  ، قابل حل باشد:صدرالمتألهینهم با توجه به دو قرینۀ موجود در آثار  علّامهاین اشکال 
شیدر زم :قرینۀ اول  قتیدگاه، در حقین سه دیو ا دگاه وجود داردیا سه دینۀ علم خداوند به ا

کماي ن و حیدگاه اول، دیدگاه متکلمیباشد. دمی ینش نظام هستیناشی از نگاه متفاوت آنها به چ
اه شود. مطابق این دیدگیر میخداوند تصو يمشاء است که بر اساس قول به تباین موجودات، برا

که در کالم و فلســفۀ  یا علمریکند؛ زیارتسـامی تجاوز نم یعلم خداوند به اشـیا از علم حصـول
خود دارد. با این تفاوت  ياست که مهندس به بِنا یشود، همانند علمیخداوند ثابت م يمشاء برا

ـــته ـــاء، علم الهی را علم فعلی دانس دگاه حکمت یدگاه دوم، دیاند، نه انفعالی. دکه حکماي مش
شکیمتعال ساس ت ست که بر ا صو يک وجود برایه ا ن یرتیدگاه، عالین دیا شود.یر میخداوند ت

ن بساطت تمام کماالت مراتب مادون یاست و در ع قۀیالحقطیبسداند که یمتعال ممرتبه را واجب
ست. د سوم، دیخود را واجد ا صیدگاه  شخ ساس وحدت  ست که بر ا  يوجود برا یدگاه عرفا

د که با آن دانیمحض و نامحدود م یمتعال را هســتدگاه، واجبین دیشــود. ایر میخداوند تصــو
ر باشند. بیآن ذات نامحدود م يهاماند و سراسر جهان فقط نشانهینم یرباقیفرض غ يبرا ییجا

ساس د شیا سوم، همۀ ا ضوریدگاه دوم و  ضراند و خداوند به آنها علم ح  يا در نزد خداوند حا
صرف ضور آنها در آن مقام. بیدارد. البته با  س نیصدرالمتألهشک نظر از نحوة ح وش ر ریدر تف

توان گفت: او به وجود و لوازم آن نظر نداشته باشد، حداقل می یعرفا، اگر هم به وحدت شخص
شته شکیکی وجود و لوازم آن التفات کامل دا شان در ب وحدت ت ست. هرچند عبارت ای  ان آنیا

  قاصر باشد. 
 ت ویعرضــ ازآنجاکه؛ دیگومشــاء می يۀ حکمایدر مقام اعتراض به نظر نیصــدرالمتأله: قرینۀ دوم

، 1981هم در واجب راه ندارد(صدرالمتألهین،  یست، علوم ارتسامیمتعال نستۀ علم واجبیشا ،تیذهن
ست228، ص 6ج ست.  ی)؛ زیرا واجب علت جهان ه ستلزم علم به معلول ا ست و علم به علت هم، م ا

 که واجب به خودد. ازآنجاخواهد بو یعلم واجب به ذات خود، مستلزم علم به تمام جهان هست ،بنابراین
ق نازل از خود یپیشــین به حقا يمســتلزم علم حضــور ،دارد، علم حضــوري به خودش يعلم حضــور
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سخن از وجود و شهودِ وجود و لوازم آن است، نه سخن  ،در مقام ذات الهی ،ل) خواهد بود. پسی(معال
ــدرال :فتگتوان ینم ،نی. بنابرايت و لوازم ماهویاز مفهوم و ماه ــتبیخود مرتکب هم نیمتألهص اه ن اش

ست شان کند. اگر ایم یمعرف ین الهیشیر از علم پین تقریعرفا را بهترروش شان یا کهدرحالی .شده ا ی
هود توان پذیرفت که شیپذیرد، چگونه ممبناي حکماي مشاء دربارة علم حصولی خداوند به اشیا را نمی

  حمل کرده است؟ن زمینه را به علم حصولی ارتسامی یعرفا در ا
  خواهد اعیان ثابته را به صورت مفاهیم ذهنیبا توجه به این دو قرینه، باید گفت: صدرالمتألهین نمی

صفات بداند سما و  صولی به این مفاهیم و ماهیاتِ ا شیا را علم ح شین واجب به ا  ،توجیه کند و علم پی
شان  صدق معانی کثیر بر ذات واجبایبلکه مراد ای ست که  ست که ذات واجبایگر نبیا ،ن ا همۀ  ،ن ا

ست و علم واجب به ذات خود ست.  ،این حقایق را در ذات خود دارا شیا ا ضوري او به جمیع ا علم ح
دربارة عرفا بر این باور است که گاه آنها در اثر استغراق در دریاي شهود،  صدرالمتألهینطور که اما همان

صطالات منطقی غافل می سلوب و ا شان نیز باید به همین نحو از رعایت برخی ا شوند، دربارة خود ای
  ).257-255، ص6ج ، 1372(جوادي آملی،  داوري شود

  گيرينتيجه
از دیدگاه عرفا باید گفت: ایشان تفسیر خود از دیدگاه عرفا را همچون  صدرالمتألهیندربارة تفسیر 

س ت. این امر روش اختصاصی خودش، مطابق اندیشۀ وحدت تشکیکی وجود حل و فصل کرده ا
شده که امثال  ضایت عرفا  ،طباطبائی علّامهموجب  سیري مورد ر شان از دیدگاه عرفا را تف سیر ای تف

 جادیان عرفان نظري و حکمت متعالیه هماهنگی ایم ياخواهد در مســئلهمی یندانند؛ زیرا اگر کســ
سفی یکند، ابتدا با سائل فل صی وجود، و م شخ ساس وحدت  سائل عرفانی را بر ا سد م اس را بر ا

ــورت امکان تالش کند تا نتیجه ــپس، در ص ــکیکی آن حل کند. س ها را با هم هماهنگ وحدت تش
 دتوح ي، علم پیشین ذاتی مطرح در عرفان اسالمی را هم، بر مبناصدرالمتألهینکه الیسازد. درح

شک ست؛ ز یکیت صل کرده ا شین ذاتییوجود حل و ف صول و مقدماتی که براي اثبات علم پی  را ا
ـــیا، از منظر عرفا ارائه می ـــفی خداوند به اش ـــت که براي اثبات نظر فلس دهند، همان مقدماتی اس

شان بیان می شکاالت خود  ائیطباطب علّامهکنند، و تفاوت جوهري میان آنها وجود ندارد. بنابراین، ا
ست. اما نتیجه صدرالمتألهینبه روش اتخاذي  سیر به آن روارد ا شان در این تف اند، هسیداي که ای

ق ماهوي اند. فراي است که عرفا در مسئلۀ علم پیشین خداوند به اشیا بدان دست یافتههمان نتیجه



   ۴۱ صدرالمتألهين؛ از منظر در عرفان اسالميالهي علم پيشين 

صی بین نتایج به ستخا شاهده نمید سک به محتواي  صدرالمتألهینشود؛ زیرا آمده م در پرتو تم
ــیط الحقیقۀ«قاعدة  ــیا در مقام ذات را علم اجمال» بس ــ یعلم خداوند به اش ل یا همان علم یبالتفص

ست: خداوند در مقام ذات خود و پیش از ایجاد  سته، و معتقد ا صیلی دان شف تف اجمالی در عین ک
شیا را به نحو متمایز از هم و با تمام احکام و مواطن خاص  سیط اجمالی، همۀ ا شیا، با یک علم ب ا

ست یافته و با عبارت یابد. این نتیجهآنها می ست که عرفا به آن د صل فی المجش«اي ا مل هود المف
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