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Abstract 

Perhaps it can be claimed that fewer philosophical and theological issues such as the 

issue of divine knowledge can be found about which this extent of different and 

sometimes contradictory opinions exist and it is due to these very differences of 

views that Shaykh Tusi states the following regarding the discussion of divine 

knowledge in his commentary on al-Isharat [Remarks and Admonitions]: Some 

people have completely denied divine knowledge and in this regard, Avicenna’s 

view as the chief of the Peripatetic philosophers in the Islamic world has kindled 

extensive disputes. So much so that Shaykh Tusi, a commentator of the book of al-

Isharat, who at the beginning considers himself to be committed to the commentary 

of al-Isharat, does not stay loyal to this condition in the discussion of divine 

knowledge and follows Shaykh Ishraq in this issue.  

This issue has gained so much popularity that Avicenna considers divine 

knowledge of existents before their creation to be in the form of imprinted forms. 

Many books and articles have been written about divine knowledge in general and 

Avicenna’s view specifically and that which distinguishes the present study is that 

apart from a critical view of the author regarding the accuracy and reliability of the 

attribution of imprinted forms to Avicenna, the author, through analytical study and 

reflection on the expressions of Avicenna and the explanation of his foundations, 

believes that Avicenna must be considered the innovator of the theory of “Perfect 

Integrated-Comprehensive Knowledge” and in the first step of this study, after 

acknowledging the excessive difficulty of the issue of divine knowledge, the problem 
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statement and point of conflict and Avicenna’s view regarding God’s knowledge of 

existents before their creation is explained and it is claimed that Avicenna must be 

considered the innovator of Perfect Integrated-Comprehensive Knowledge by citing 

his assertions and benefitting from all his other philosophical foundations. After 

indicating the nature of knowledge and by mentioning two essential features of 

imprinted forms in the Peripatetic system, the attribution of the theory of imprinted 

forms is analyzed and through presenting Mirdamad’s view regarding the 

circumstances of the attribution of imprinted forms to Avicenna, a solution has opened 

up before researchers. And in confirmation of the rightness of Mirdamad’s claim, 

Avicenna’s statements clearly show that there are serious challenges in the dogmatism 

and indisputability of those who claim the attribution of imprinted forms to Avicenna. 

In continuation, by explaining the compatibility of perfect integrated-comprehensive 

knowledge with Avicenna’s foundations, the difficult path to arriving at the reality of 

divine knowledge is smoothed to some extent and the ambiguities from the views of 

the most well-known philosopher of the Islamic world can be removed. Addressing 

Mulla Sadra’s doubts regarding Avicenna’s statements in al-Shifaʾ [the Book of 

Healing] along with his answers to them shows that according to Avicenna the divine 

realm is free of any type of acquired knowledge even actualized acquired knowledge 

and while refuting all types of multiplicity the idea that the divine essence is adorned 

and envisioned with the forms of existents is certainly not right and the three terms, 

essence, God’s knowledge of His essence, and God’s knowledge regarding others, are 

all expressing a single reality which is the essence of God. and in precise scientific and 

technical terms, the basis of the words of the claimants to the attribution of actualized 

acquired knowledge arises from this false idea that they consider the rationality of the 

forms to come after their existence whereas Avicenna’s statements, rational laws, and 

foundations assert that the existent that is simplex from all aspects possesses all the 

perfections at the essence level and all the acquired existents (immaterial existents) 

and contingent existents (material existents) are present for Him in the divine realm 

due to the rational existence they possess. 

Avicenna’s emphasis and assertion on the selfsameness of essence and attributes 

in the denotative and conceptual sense consider God’s essence to be free of all types 

of multiplicity even the multiplicity of aspects and in contrast to Mulla Sadra’s view, 

which considers that the multiple assumptions presented in al-Shifaʾ regarding the 

reality and depths of the essence show Avicenna’s confusion and helplessness 

regarding the topic of divine knowledge, it must be considered a sign of strength and 

philosophizing and, ultimately, it is worthy of attention and Mulla Sadra himself 

considers Avicenna’s assertions and admonitions regarding divine knowledge to 

attest to perfect integrated-comprehensive knowledge which is, in reality, another 

expression for comprehensive knowledge along with detailed revelation. 
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 نقد و بررسی صور مرتسمه و علم اجمالی کمالی

 سینادر سنجه مبانی ابن

 1محمد ذبیحی

 04/1۱/0410 تاریخ پذیرش:   |   29/10/0410 اصالح:تاریخ    |   1۱/02/0411تاریخ دریافت: 

 دهیچک

ای مانند چگونگی علم الهی به اشیاء قبل از پیگدایش آنهگا معرکگه  در میان انبوه مباحث فلسفی و کالمی کمتر مسئله
ه شده پیرامون این مسئله تا آنجگا اسگت کگ آرای متفاوت و گهگاه متناقض شده است. مجادالت درازدامن برانگیخته

در خصوص علم الهی به موجودات قبگل از ، سینا ابن، آشناترین فیلسوف جهان اسالم منتقدان و طرفداران دیدگاه نام
پیدایش را در دو سوی علم حصولی )صور مرتسمه( و حضوری )علم اجمالی کمگالی( قگرار داده اسگت. پگژوهش 

به این پرسش بنیادی پاسخ دهد که از ، ها ی آنو نقد و بررس، حاضر کوشیده است ضمن ارائه و بیان این دو برداشت
کگدام یگ  بگا ، سینا ارائه نمود عبارات و مؤیداتی از کالم ابن، توان تصریحات دو دیدگاه یادشده که برای هر ی  می

ناپذیر وی سازگاری بیشتری دارد. سزاوار یادآوری است که با اندک جستجویی بگه سگرعت و  مبانی اساسی و خدشه
کم نگارنگده  دسگت-سینا دست یافت  های بسیاری درباره علم الهی از منظر ابن توان به مقاالت و کتا  میسهولت 

لیکن پژوهشی مستقل در این  -های تیلیفی دارد شده در کتا  های نوشته خود دو مقاله پژوهشی اختصاصی و فصل
سگینا را بایگد مبتکگر علگم اجمگالی  ر باشد که ابنباره نوشته نشده که همراه با نقد و بررسی و نگاه تحلیلی بر این باو

 سینا است. دیدگاهی که در سازگاری دقیق و پیوندی عمیق با مبانی بنیادی ابن، کمالی دانست

 .سینا ابن، علم اجمالی کمالی، صور مرتسمه، علم الهی :ها دواژهیکل
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 . مقدمه1

 در مقدمه بیان چند نکته ضروری است:
خداوند صفت علم از این جهت که تحقق علم متوق  بر معلوم معین اسگت  ال . دربین صفات ذاتی

ای از صگفات کگه  بگر خگالف پگاره، دارای این ویژگی اساسی است که صدق عالم بدون معلوم امکان ندارد
چنان که برای اثبات قدرت مقدور مشخص الزم نیست. لگیکن چگون ، اثبات آنها نیاز به متعلق معّین ندارد

تصویر عالِم بدون معلوم ممکن نیست و پیگدایش اقگوال گونگاگون دربگاره ، معلوم تضای  استبین عالم و 
( بگرای رهگایی از ایگن ۱14، ص. 041۱، سگینا تا آنجا که قدما )ابن، علم الهی بیشتر در همین راستا است

 اند. محذور به طور کلی منکر علم الهی شده
عناشناسی کاری است که در الهیگات معاصگر  . هرچند تفکی  روشن بین مباحث وجودشناسی و م

جگویی از  پی -علم قبل از آفگرینش -لیکن سزاوار توجه است که در مسئله مورد پژوهش ، انجام شده است
معنا است؛ سگخن  چون سخن از وجود علمی است که تصویر آن برای انسان بی، معناشناسی وجهی ندارد

یش تنهگا دربگاره آفریگدگار اسگت و ایگن نگوع از علگم در خصوص چگونگی علم به موجودات قبل از پیگدا
 اختصاص به خالق هستی دارد.

ج. پرداختن به هر ی  از عناوین کلی مباحث علگم الهگی و زیرمجموعگه آنهگا مجگالی بسگیار گسگتره 
طلبد. در اینجا محور اصلی مسئله مورد پژوهش تنها بیان چگونگی علم واجگب تعگالی بگه موجگودات  می

 آنها است. قبل از پیدایش
د. پیوند ناگسستنی علم الهی با رفتارهای فردی و اجتماعی انسان و چگگونگی سگازگاری علگِم قبگل از 

چگونگی علم خداوند پیش از آفرینش موجودات را در ردی  مسگائلی ، پیدایش با اختیار موجودات مختار
 های پژوهشی است. تر آن همواره جزو اولویت قرار داده است که شناخت هر چه بیشتر و دقیق

هر گونگه تالشگی در جهگت همسگان دانسگتن ، . برای رهایی از اشکاالت و محذورات صور مرتسمه ه
دیدگاه صور مرتسمه با نظریه علم الهی در مرتبه ارتسام عرفگا و تعگّین ثگانی یگا تفسگیر آن بگه ثابتگات ازلیگه 

نباید غفلت نمگود کگه ایگن گونگه لیکن ، ای است های علمی بایسته هرچند به خودی خود کوشش، معتزلی
که مالک و معیارش بگر ، سینا درباره علم الهی تفسیرها از صور مرتسمه به طور بنیادی با روش و نگرش ابن

نظریه صور مرتسمه فارغ از اسگتواری و درسگتی  تر: توضیح فزونسازگاری ندارد. ، اساس قواعد عقلی است
های فلسگفی  ژگی بسیار مهم و روشن به همه پژوهشگران دیدگاهیا کاستی و نادرستی آن دارای ی  پیام و وی

ورزی و در اصگطالح خردپذیرنگد  و آن این که او در تحلیل و تبیین مسائلی که سزاوار فلسگفه، سینا است ابن
دهد. این که در مسئله علم الهگی و چگگونگی علگم  هیچ متر و معیاری غیر از روش برهانی را مبنا قرار نمی

سینا تگالش دارد بگا نگگره فلسگفی بگه تبیگین و  ابن، ئیات با وجود آیات محکم و روایات قطعیواجب به جز
تا آنجا کگه عالمگه خفگری و ، های بسیاری مواجه شده است ها بپردازد و در این مسیر با دشواری توضیح آن
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و غزالگی گگامی فراتگر برداشگته و  3،همچنین مالصدرا بر این باورند که او در بحث علم الهی متحیگر اسگت
همگه نشگانی روشگن از نگگاه فیلسگوفانه و ، (002، ص. م 0994، دهد )غزالی به وی می 5نسبت کفرورزی

 خردورزانه او است.
در اعتگراف بگه دشگواری فگزون از حگّد دریافگت و فهگم ، گفتگه با عنایت بگه نکگات پیش، و. در نهایت

گویگد: دانگش وقگ   سهروردی خالی از لط  نیسگت کگه می یادآوری این سخن نغز، چگونگی علم الهی
سینا باشگد کگه  هرچند آن شخص ابن، (04. ، صتا بی، شرح حکمةاالشراق، سهروردیهیچ کسی نیست )

کگه ، اش ورزی است. زیرا فیلسوف بگر اسگاس وفیفگه ذاتگی نظیر در عرصۀ فلسفه بدیل و ستاره کم فرزانۀ بی
رسگد  به طور گریزناپذیر به این حقیقت می« واقعیت هستی»یل اصل آنگاه که با تحل، کش  واقعیت است

توسگن ، موجگودی واجگب از تمگام جهگات در هگرم هسگتی قگرار دارد، که بر فراز همه موجگوداِت ممکگن
پیشاپیش اعتراف دارد که آفریده موجودی محاط و عین ربگط ، ورزی فیلسوف هرچند تیز و تند باشد اندیشه

 نیاز مطلق است. دگار موجودی محیط و بیو نیازمندی است و آفری

 . تعریف علم2

( 2۱۱، ص. 0۱۱2( و از متگیخرین عالمگه طباطبگایی )۱۱0، ص. 0ج. ، ق 0400از متقدمین فخر رازی )
هگای علگم نیگز نشگان از  گونی تعری  اند و گونگه تعری  حدی و حقیقی علم را دوری و غیرممکن شگمرده

یقی نیست. محقق طوسی در خصوص این که تعاری  علم حقیقگی همین واقعیت دارد که تعری  علم حق
ف بهره گرفگت گوید: در تعری  حقیقی نمی نیستند می سگینا بگرای  در حگالی کگه ابن، توان از مشتقات معرَّ

و در اینجگا غگرا اصگلی ، (۱04، ص. ق 041۱، سینا تعری  ادراک از واژه مدرک سود جسته است )ابن
گاهی است.و ماهیت علم اچیستی شناخت   ست و اشارتی کوتاه به بعضی از تعاری  تنها برای آ
 شگفاء« الهیگات»و ، (۱9، ص. 0۱۱9) تعلیقگات، (۱44، ص. 0۱۱4) نجاتهای  سینا در کتا  ابن

دهد که گاهی علگم را  ( علم را تعری  کرده است. صدر المتیلهین به او نسبت می۱۱0، ص. ال -0۱۱۱)
 اشگاراتدانگد. در کتگا   دارای معنای سلبی و گاهی به معنای صور مرتسمه و گاهی آن را مجرد اضگافه می

ل کمال الجوهر العاقگ»گوید:  و می، نه شبح آن، گوید ادراک تمثل حقیقت شیء مدَرک نزد مدرک است می
شاخصۀ اصگلی علگم ، (. چنان که پیداست۱40، ص. ق 041۱، سینا )ابن« أن یتمثل فیه جلّیة الحق األول

 شگوند های معقوله گاهی از طریق اشیاء موجود در خگارج انتگزاع می نزد مشائیان تجرد عاقل است. صورت
                                                                 

گاهی از دیدگاه محقق خفری3 علم واجگب تعگالی بگه »، فصل سوم، به گفتار دوم، محقق طوسی و مالصدرا، . برای آ
 (.0۱20، مالصدرا )بخش مبدأشناسی( مراجعه نمایید )مالصدرا مبدأ و معادکتا  ، «ماسوا

بیست اشکال بر فالسفه وارد کرده اسگت و در بگین آنهگا سگه اشگکال را شگدیدتر  تهافت الفالسفه. غزالی در کتا  5
 (.0۱4-000 ، ص.م 0994، داند و از جمله آنها مسئله سیزدهم است )غزالی می
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نفعگالی و قسگم های قسم اول ا آید. صورت یعنی شیء خارجی از صورت عقلی پدید می، و گاهی برعکس
گویگگد: چگون نسگبت تمگگامی  ( بعگد از بیگگان ایگن مقدمگه می09، ص.  -0۱۱۱سگینا ) انگد. ابن دوم فعلی

نفس تعقل موجودات سبب پیگدایش آنهگا در خگارج ، موجودات به خداوند نسبت آفریده به آفریدگار است
 است.

بگین عگالم و معلگوم پیونگد  با توجه به ایگن واقعیگت کگه، توان گفت درباره ماهیت علم به طور کلی می
که عاِلم محگل معلگوم اسگت. بگه ، این ارتباط یا به گونه وجودی است و یا به نحو حلولی، ناگسستنی است

دانند. کی  دارای اقسامی است و یگ   اند که علم را از مقوله عرا و کی  نفسانی می مشائیان نسبت داده
( علگم را از سگنخ وجگود 291، ص. 0ج. ، م 0920مالصدرا )، قسم آن کی  نفسانی است. در سوی دیگر

معلوم جدای از عالم اسگت و طبگق نظگر صگدرا علگم از ، دانند داند. در نظر کسانی که علم را عرا می می
پرواضح است که در پژوهش پیش رو نبایگد پنداشگته ، عالم جدا نیست. فارغ از این دو نگاه به ماهیت علم

پگذیرد کگه خداونگد محگل  چه این که هیچ حکیم موحگدی نمی، شود که علم واجب از مقوله عرا است
 عروا عوارا باشد.

 . شناخت مسئله3

حتی اگر کسی نسبت متکرره بگین عگالم ، فارغ از این نزاع که آیا بین عالم و معلوم تضای  برقرار است یا نه
جهگت تردیگدی نیسگت کگه  در این، و معلوم را هم نپذیرد و اضافه عالم به معلوم را هم اضافه اشراقی بداند

پذیر نیست. از این رو در خصوص مسئله مورد پژوهش که متعلق علم الهگی  تحقق علم بدون معلوم امکان
 در نگاه نخست دو فرا کلی قابل تصویر است:، قبل از آفرینش چیست

ه طگور اند و بگ چنان که برخی چنگین پنداشگته، خداوند عالم به آنها نباشد، قبل از پیدایش موجودات. 0
(. پیداست که این پندار نادرسگت بگا وجگو  ۱14، ص. ق 041۱، سینا اند )ابن کلی منکر علم الهی شده

 سازد. وجود نمی
درباره چگونگی علگم کگه ، خداوند عالم به آنها باشد. در این فرا اخیر، قبل از پیدایش موجودات. 2

مختل  است. همچنگین در خصگوص ها  دیدگاه، تفصیلی است یا اجمالی، آیا حصولی است یا حضوری
دیگدگاه ، انگد متعلق علم الهی اقوال گوناگونی نقل شده است. یکی از اقوال که آن را به مشگائیان نسگبت داده

 صور مرتسمه است. 

در خصوص صور مرتسمه و اشکاالت پیرامون آن گفتار بسیار است و پیداست که پرداختن بگه تمگامی 
سگینا  پژوهشی اسگت. در اینجگا در راسگتای روشگن شگدن دیگدگاه ابناین مباحث بیش از حجم ی  مقاله 

 پیرامون آن بسنده شده است. تنهابه بیان نکات اساسی، درباره صور مرتسمه

سینا به برهان همراه با توانایی فزون از حگّد او در تنگوع و تفگنن عبگارات و مگدعیات  تعهد و پایبندی ابن
ای از مسگائل  رهای متفاوت از عبارات و حتی تصریحات او در پگارههای دوگانه و گهگاه تفسی زمینۀ برداشت
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تگر  نگاه بخشی و از همگه مهم، فلسفی را فراهم آورده است. به این قوت و قدرت علمی افزون کنید بدفهمی
اند که داوری نهایی و دست یافتن بگه رأیگی قگاطع  گهگاه مسائل عصری و پیرامونی را که شرایطی را رقم زده

از آرای وی امری به غایت دشوار شده است. نمونه بسیار روشن این دوگانگی در برداشگت  گفتگار  در بعضی
منتقدان وی در خصوص برهان صدیقین است. با این که خود او به صراحت و برای نخستین بگار تقریگرش 

، ق 041۱ ،سگینا برهگان صگدیقین نامیگده اسگت )ابن اشارات و تنبیهاتاز اثبات واجب تعالی را در کتا  
( با تشقیق شگقوق بسگیار دقیگق بگه تبیگین 02، ص.  -0۱۱۱) مبدأ و معاد( و قبل از آن در کتا  ۱۱ص. 

همگراه بگا ، داوری درباره این که آیا برهان او برهان صدیقین است یا نه، برهان امکان و وجو  پرداخته است
 اما و اگر شده است.

سگینا  توان کاستی در نظگام فلسگفی ابن گون را نه تنها نمی پر واضح است که تقریرها و بیان عبارات گونه
چگه ایگن کگه فیلسگوف آنگگاه کگه در پگی ، ورزی او به شمار آورد بلکه باید جزو نکات قوت فلسفه، دانست

نظیگر ، کش  واقعیت است تمام کوشش او این است که نتیجه استداللش ناسازگاری با اصول بدیهی اولگی
هرچنگد شگاید در گگذر زمگان و در رونگد ، نداشگته باشگد، و...« جتمگاع مگثالنا»و یگا « اجتماع نقیضان»

ورزی به نکات و تقریرات نوی دست یابد. مهم این است که پژوهشگر مسائل فلسفی بگا  تحقیقات و فلسفه
گیری  مراجعه بگه متگون دسگت اول و بگه ویگژه بسگتر شگکل، بررسی و شناخت دقیق مبانی فلسفی فیلسوف

 ها بپردازد. رزیابی و نقادی آنها به ا دیدگاه

 . واکاوی بیشتر درباره صور مرتسمه4

تقرر و صقع ربوبی هر ی  به تنهایی کگافی اسگت کگه پنداشگته شگود ، تمثل، سود جستن از واژگان ارتسام
سینا به آن توجگه داشگته در  پنداری که خود ابن، علم الهی به موجودات قبل از پیدایش علمی حصولی است

نخستین کسگی کگه بگر ، چنان که میرداماد مدعی است، کوشیده آن را دفع نماید. البته بعدها اتاشارکتا  
سینا داده شیخ اشراق است. هرچنگد بررسگی آثگار وی  اساس ایده صور مرتسمه نسبت علم حصولی به ابن

ثگارش گفتگار چنان که در بعضگی از آ، سینا در همه جا یکسان نیست دهد دیدگاه او درباره نظر ابن نشان می
 آید. توضیح بیشتر به زودی می ،داند سینا را رمزآلود می ابن

 سینا . عبارات ابن4-1

صور الموجودات مرتسمة فی ذات الباری إذ هی معلومات له وعلمه لها سبب وجودها ]صور 
 .(90، ص. 0۱۱9اند و علم الهی سبب وجود آنها است[. ) مرتسم در ذات معلومات حق

أّن کل ما یعقل فإنه ذات موجودة یتقرّر فیها الجالیا العقلیة تقرر شگیء  فیظهر ل  من هذا
های عقلی کگه خداونگد تعقگل  صورت گوید: فی شیء ]پس از ابطال اتحاد عاقل و معقول می

 (292، ص. ق 041۱مانند تقرر شیئی در شیئی[. )، اند های عقلی یقینی کند صورت می
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أو یکون لها وجود مفارق لذاتگه ، ازم التی تلحقهأنها تکون موجودة فی ذات األول کاللو
أو من حیث هی موجگودة ، وذات غیره کصور مفارقة علی ترتیب موضوعة فی صقع الربوبیة

فی عقل أو نفس إذا عقل األول هذه الصور إرتسمت فی أیها کگان فیکگون ذالگ  العقگل أو 
 النفس کالموضوعة لتل  الصور المعقولة. 

تگرین و در عگین حگال  مهم، الگ (-0۱۱۱، سگینا )ابن شگفاءم مقالگه هشگتم از فصگل هفگت، بند اخیر
 آید. برانگیزترین عبارت در مسئله علم الهی است که توضیحات تفصیلی آن می چالش

بگرد  سینا برای چگونگی ارتسام صور در ذات الهی از کلمگات و عبگارتی بهگره می چنان که پیداست ابن
کن اسگت چنگین برداشگت شگود کگه دیگدگاه او دربگاره علگم الهگی بگه که بدون بررسی دیگر عبارات او مم

بیگانی بگه جگد « تقرر شیء فگی شگیء»موجودات قبل از آفرینش علم حصولی است. به خصوص عبارت 
 وجود و شیئیتی جداگانه دارند؟، آمیز است؛ آیا صور معقوله جدای از وجود تعقلی ابهام

فهگم بشگری و نارسگایی واژگگان از توصگی  ذات بسگیط و اعتراف به ناتوانی ، پیش از هر گونه توضیح
تواند ادعگا  و هیچ فیلسوف و متکلم و به طور کلی هیچ کسی نمی، واقعیتی گریزناپذیر است، کمال محض

نماید گفتار او درباره علم الهی همان حقیقتی است که نگزد خداونگد اسگت. چگون نخسگتین شگرط چنگین 
سینا با بررسگی  هیچ موجود ممکنی واجد آن نیست. از این رو ابن ادعایی احاطه علمی بر موضوع است که

( اسگتقالل صگور 2)، ( عگدم علگم0ای که محذورهای چهارگانه ) به گونه، همه جوانب در مسئله علم الهی
در پگی اثبگات ، ( راه نیافتن کثرات به ذات حق پگیش نیایگد4و )، ( موضوع یا محل نشدن واجب۱)، علمی

دات قبل از آفرینش آنهاست. در حقیقگت نظریگه ارتسگام صگور کوششگی اسگت در علم حضوری به موجو
 گفته الزم نیاید. ای که تالی فاسد پیش جهت اثبات متعلق برای علم الهی قبل از ایجاد به گونه

اند. نخست این که استقاللی از خگود ندارنگد  صور مرتسمه در دستگاه مشائی دارای دو ویژگی اساسی
ها واجب تعالی است. مالصدرا بگر ایگن بگاور  مبدأ افاضه و صدور آن، بر اساس تصریحات، و دیگر این که

آنان برای مگدعای خگود دو ، سینا است یعنی ارسطو و آنچه مستفاد از آثار ابن، است که طبق گفتار پیشینیان
و ، شگیء اسگتاند: یکی این که علم به علت تامه سبب علم بگه همگه لگوازم و مقتضگیات  دلیل اقامه نموده

باید صگور ، آید و علِم بدون متعلق هم تصویر ندارد چون از فرا وجود موجودات در ازل ِقدم آنها الزم می
بلکگه ، علمی موجودات متعلق علم الهی باشند؛ دلیل دوم این که اگر علم خداونگد از طریگق صگور نباشگد

 ،0ج. ، 0۱20، لی باشگد )مالصگدراآیگد کگه علگم الهگی انفعگا الزم می، برگرفته از موجگودات عینگی باشگد
 (.002ص. 

مشائیان را درباره اتحاد عاقگل و معقگول بگا  ( که دیدگاه۱1۱ص، ق041۱) پنداریسینا در پاسخ به  ابن
بگه نگاگزیر بایگد ، گوید: مشائیان با پگذیرش صگور مرتسگمه داند می نظریه ارتسام صور در ذات ناسازگار می

و چنانچه بر ابطگال ، ارتسام صور در ذات یعنی همان اتحاد عاقل و معقولاتحاد عاقل و معقول را بپذیرند و 
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به ناگزیر باید بپذیرند که نظریه ارتسام صور سبب راهیابی کثرت بگه ذات ، اتحاد عاقل و معقول پای بفشرند
شود. چون آنچه نزد عالم حاضر و معلوم بالگذات اسگت صگورت علمگی شگیء خگارجی  واجب تعالی می

صورت علمی شیء با وجود خارجی شیء یکسان نیست. لیکن ماهیت شگیء خگارجی بگا  و وجود، است
های علمی متفگاوت نگزد حگق تعگالی بگه  در نتیجه حضور صورت، ماهیت صورت علمی آن یکسان است

های متفاوت و متکثر در ذات حق تعالی است و این چیزی است که هگیچ فیلسگوف  معنای حصول ماهیت
 بد.تا نمی موحدی آن را بر

 دهگد ( پاسگخ می۱1۱، ص. ق 041۱« )تنبیگه»داند با عنگوان  سینا که این ادعا را پنداری بیش نمی ابن
 که علم خداوند به ذات خودش ذاتی است و همین علم ذاتگی مبگدأ صگور مرتسگم اسگت و خداونگد قیگوم

لگم او یعنی افزون بر این که خودش قائم الگذات اسگت قگوام دیگگر موجگودات هگم بگه اوسگت و ع، است
انگد و  بخش همه موجودات است و صگور مرتسگمه الزِم علگم بگه ذات و متگاخر از ذات بخش و قوام هستی

چون مبدأ صدور تمامی صور حق تعالی اسگت و صگدور لگوازم ، شود ها سبب کثرت در ذات نمی کثرت آن
ای بگه بسگاطت  ذات خواه مباین )ممکناِت غیر از صور مرتسمه( و خواه غیرمباین )صگور مرتسگمه( ضگربه

 زند. ذات نمی

 از نگاه میرداماد . صور مرتسمه4-2

طلبگد در  دیدگاه مشائیان در خصوص صور مرتسمه در آثگار میردامگاد دارای چنگان اهمیتگی اسگت کگه می
سگینا بگه ایگن داوری و نظگر  ای مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد. میرداماد با بررسگی دقیگق عبگارات ابن مقاله

سینا برداشت نادرستی است که برخاسگته از بخشگی  که نسبت دادن علم حصولی به ابن قطعی رسیده است
نگریستن به گفتارهای او درباره علم الهی به ممکنات قبگل از آفگرینش آنهاسگت. و نکتگه بسگیار اساسگی و 
دقیقی که از نگاه تیزبین استاِد مالصدرا مغفول نمانگده ایگن اسگت کگه نخسگتین کسگی کگه ایگن برداشگت 

 گوید: درست را به مشائیان نسبت داده سهروردی است. میرداماد مینا
 المطارحگاتوإنما تل  الَحضرمة وقعت اّول ما وقعت لصاحب إالشگراق فگی کتگا  

حیث فّن به ذل  الظّن فعّیره )خ.ل: فغّیره( بذل  تعییرا )تغییرا( مستطیرا ثّم َسگرت تلگ  
کینگه لفگی  إالشگاراتمتعلمگین وأّن کگالم الشکیمة فی أفهام المقلدین وفَشت فی أذهان ال

 (۱۱۱، ص. 0۱۱۱، )خ.ل: کفی( برائة عّما ُرمی به. )میرداماد
 سگینا در حگالی اسگت کگه گفتار میرداماد درباره برداشگت نادرسگت شگیخ اشگراق و نسگبت آن بگه ابن

 شگیخ اشگراق رخاو پیراسته و بری از آن است و تصریح به این نکته که این بدفهمی نخسگتین بگار از سگوی 
توانگد تمگامی  رسگد داوری میردامگاد می داده به جد سخنی رازگشا از معمای صور مرتسمه است. به نظر می

 ای از ابهگام قگرار دهگد و بگا چالشگی جگدی مواجگه گرفته پیرامون صور مرتسمه را در هاله های شکل جدال
عی شده این درآمیختگگی و فهگم نادرسگت بلکه مد، سازد. میرداماد نه تنها به این داوری بسنده نکرده است
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 سینا از سوی شیخ اشراق به مقلدین و متعلمگین بعگد از وی نیگز سگرایت نمگوده اسگت. تعبیگر بگه کالم ابن
 که از جهت دانگش عقلگی خگود را شگری  در ریاسگت، از سوی شخصیتی چون میرداماد« مقلد و متعلم»

 نشگان از نهایگت ناخرسگندی، شگمارد همتراز با فگارابی می داند و از نظر دانش تربیتی خود را سینا می با ابن
 تعبیگری کنگایی در خصگوص کسگی، کنگد می« َحضگرمه»نسبتی که از آن تعبیر بگه ، او از این نسبت است

 که خلط مطلب نموده و توانایی بیان درست کلمات و مگرادات خگویش را نگدارد. بگه ایگن تعگابیر بگا دقگت
 رید:گبنگ

نگین )خ.ل: الالحقگین( فگی أخگذ معناهگا یظّنگون أن سگبیلها فین الُمحضرمین والالح
علگی أن  -سبحانه-الرجوع عن طریقته المستقیمة فی سایر کتبه إلی إثبات علم صوری لّله 

تعالی ، تکون للموجودات صورا علمیة منطبعة فی ذاته سبحانه غیر ثالمة فی وحدة االحدیة
 اشگاراتسگینا در کتگا   رسگت گفتگار ابنعن ذل  علوا کبیرا. ]کسانی که نگاتوان از درک د

سگینا از دیگدگاه درسگت و  اند ابن اینان پنداشته، اند بودند و همچنین کسانی در پی آنان آمده
هایش درباره علگم الهگی دارد برگشگته و علگم الهگی را بگه صگور  استواری که در دیگر کتا 

 (۱۱۱، ص. 0۱۱۱، داند.[ )میرداماد مرتسمه منطبعه در ذات می
محقگق طوسگی و ، آشگنا اند بزرگان نام روی نموده کند که این دو دانشمندی که دنباله رداماد پنهان نمیمی

بعد از بیگان ایگن  قبساتاند. در کتا   هستند که با پیروی از شیخ اشراق دچار این بدفهمی شده، فخر رازی
، مطارحگات که مسئله علم الهگی از مسگیر درسگت خگارج شگده اسگت و شگیخ اصگحا  ذوق در کتگا 

ثگّم اقتگاس »نویسد:  می، سخن از علم حصولی ارتسامی را مطرح نموده است حکمة االشراقو  تلویحات
ومشگی علگی ذلگ  فگی تشگّککات کثیگرة عالمگة  شرح االشگاراتبه فی ذل  خاتم المحصلین البرعة فی 

 (.۱۱4، ص. 0۱۱۱، )میرداماد« المشککین فی المباحث المشرقیة
تواند از معمگای  تحلیل و ارزیابی دقیق گفتار میرداماد تا حدود بسیار زیادی می، چنان که اشارت رفت

چنگان کگه در ، سینا رمزگشایی نماید. اگر فلسفه شگیخ اشگراق را صور مرتسمه و نسبت علم حصولی به ابن
که بر اسگاس سگه ضگلع تفکگر ، نماد شورش و خیزش علیه فلسفه مشاء بدانیم 3،جای خود بیان شده است

شگاید ایگن ادعگا دور از ذهگن ، تدین غزالی و کش  و شهود شیخ اشراق قوام یافته است، ی فخر رازیکالم
آنچگه در نسگبت دادن علگم حصگولی ، آمیز و واژگگان دوپهلگو هگای ابهگام ای عبارت نباشد که جدای از پاره

هگگای  نگاهسگگینا نقگگش اساسگگی دارد آشگگفتگی و درآمیختگگگی ناشگگی از  برخاسگگته از صگگور مرتسگگمه بگگه ابن
 سینا است. نگر شیخ اشراق به عبارات ابن بخشی

                                                                 

گاهی از چگونگی شکل3 تفکگر اسگتداللی فخگر ، تدین غزالگی -گیری فلسفه اشراق و سه ضلع تیثیرگذار آن  . برای آ
 ( مراجعه کنید.40-2۱ ، ص.0۱92به ذبیحی ) -و نبوغ سرشار درآمیخته با کش  و شهود شیخ اشراقرازی 
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 سینا . بررسی عبارات ابن4-3

سینا روشن شگد و معلگوم گردیگد  این  که تا حدودی ماهیت و پیشینه انتسا  علم حصولی ارتسامی به ابن
کگه  چنگان، نماید کگه اگگر صگور مرتسگمه این پرسش جدی رخ می، که این انتسا  با اما و اگر همراه است

آیگا دسگتگاه فلسگفی سگینوی ایگن ادعگا را ، مستلزم علم حصگولی اسگت، اند مدعیان و منتقدان بزرگ گفته
دیدگاه رئیس فالسفه مشاء درباره علم واجب تعگالی بگه اشگیاء قبگل از ، پذیرد؟ و چنانچه غیر این است می

چیست؟ بگدیهی ، رخ ندهدگفته  با رعایت این که هیچ ی  از اشکاالت و محذورات چهارگانه پیش، ایجاد
سگینا  هایی از تصگریحات و عبگارات ابن است برای پاسخ درست و رسیدن به داوری نهگایی بررسگی نمونگه

های دوگانگگه از بعضگگی از عبگگارات و بگگرای دوری جسگگتن از داوری  ضگگروری اسگگت و بگگه جهگگت برداشگگت
 ی قرار گیرد.نقد و ارزیاب، طلبد که متن جمالت با تیمل مورد واکاوی دارانه می جانب

توان افهگارنظر قطعگی نمگود کگه ایگن  سینا نمی . در روند تحقیقات گسترده ابنمبدأ و معادال . کتا  
، انگد اولی که به شرح زنگدگی او پرداخته هرچند بر اساس متون دست، کتا  در چه زمانی نوشته شده است

سه مقالگه  مبدأ و معاد(. ۱01، ص. 0۱۱0، سینا باید این کتا  را جزو رسائل نخستین او به شمار آورد )ابن
فصگل  02ترین مقالگه اسگت و دارای اهمیگت بسگیاری اسگت و در  که مفصل -دارد و در مقاله نخست آن 

یعنگی ، به یکی از مسائل اساسی که پیونگد وثیقگی بگا مسگئله علگم الهگی دارد، در فصل هفتم -تدوین شده
کگه ، ئه برهان این مدعا را اثبات نمایگد. در فصگل چهگاردهمکوشد با ارا پرداخته و می، اتحاد عاقل و معقول

بر این باور است که ذات و صفات الهی نگه ، فرد وی دارد های ویژه و منحصربه اختصاص به یکی از دیدگاه
بلکه اتحاد مفهومی هم دارند. اشارتی کوتاه به محتوای این دو فصگل بگه جهگت ، تنها اتحاد مصداقی دارند

 گوید: ا با مسئله مورد پژوهش الزم است. در آغاز همین فصل در خصوص تعقل اشیاء میارتباط وثیق آنه
واعلم اّن "الصورة المعقولة قد تؤخذ عن الشیء الموجود کما أخذنا نحن عگن الفلگ  
بالرصد والحس صورته المعقولة وقد تکون الصورة الموجودة میخوذة عن المعقولة کما أّنگا 

تکون تل  الصورة المعقولة محرکة ألعضگائنا إلگی أن نوجگدها  نعقل صورة ما نخترعها ثم
فالتکون ُوجدت فعقلنا ولکن عقلناها َفُوجگدت ونسگبة الکگل إلگی العقگل األّول الواجگب 
الوجود هو هذا بینه یعقل ذاته وما یوجبه ذاته من کیفیة کون الخیر فی الکگل فیتبگع صگورته 

عنگده ال علگی أنهگا تابعگة اتبگاع الضگوء  المعقولة صور الموجودات علی النظگام المعقگول
للمضیء واالسخان للحار بل نفس وجود المعقول الکل عنگده هگوالخیر المحگض الگذی 

ه ویعقل معقوالت ذواتها علل موجدة للکل. )ابن  (09، ص.   -0۱۱۱، سینا یخصُّ
ز دیگدن مانند صورت معقوله فل  کگه ا، شود صورت معقوله گاهی از شیء موجود در خارج گرفته می

، شگود شود و گاهی برعکس شیء موجود در خارج از صگورت عقلگی گرفتگه می با دقت و حس حاصل می
صگورت نخسگت ، مانند آنجا که صورت اختراعی در ذهن مهندس سبب پیدایش ساختمان در خارج است
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 ر درعلم انفعالی برخاسته از عقل انفعالی و صورت دوم علم فعلی پدیدآمگده از عقگل فعلگی اسگت. معیگا
و ، «عقلناهگا فوجگدت»، آیگد شیء در خارج پدید می، علم فعلی این است که پس از تعقِل صورت معقوله

همین فرا اخیر است. واجب تعالی ذاتش و مبگدأئیت « هوهذا»نسبت پیدایش ممکنات به واجب تعالی 
داونگد همگان خیگر کند و تعقل ممکنات نزد خ داند آنچه خیر برای موجودات است تعقل می ذاتی را که می
 محض است.

( نقل شگده اسگت کگه ۱۱۱، ص. ال -0۱۱۱) شفاءبا تفاوتی اندک در کتا  « ال » : عبارت بند 
( آن را 292، ص. ق 041۱« )تنبیگه»نیگز ذیگل عنگوان  اشاراتبرای جلوگیری از تکرار ارائه نشد. در کتا  

و چون همراه با تفصیل و توضیح نیست برداشت و ایهام علم حصولی در آن بیشتر اسگت. ، بیان کرده است
 آید.( می اشارات)به زودی متن عبارت کتا  

سگاز  اند کگه زمینه مشائیان برای بیان علم فعلی و تفگاوت آن بگا علگم انفعگالی از تشگبیهی سگود جسگته
خداونگد کگه در آن صگورت معقولگه همگواره  اشکالی شده است. برای فهماندن و بیان چگونگی علم فعلی

اند این وضعیت همانند صورت معقوله نزد انسگان اسگت کگه گگاهی صگورت  اینان گفته، آفرین است معلوم
مانند صگورت مهنگدس کگه سگبب تشگکیل سگاختمان در ، شود گیری شیء خارجی می علمی سبب شکل

آفرین و مقگدم بگر  وله انسانی گگاهی معلگومهای معق در این معنا که صورت، سازی شود. این شبیه خارج می
گفتاری به غایت درست است. لیکن نباید از تفاوت بنیادی صور معقولگه نگزد خداونگد و ، اند شیء خارجی

 صور معقوله انسانی که همیشه وجود علمی آنها غیر از وجود عینی آنهاسگت غفلگت نمگود. صگور معقولگه
ها عین معقولیت آنهگا اسگت و معقولیگت و معلومیگت  د علمی آناند و وجو آفرین نزد خداوند همواره معلوم

 اشگاراتسگینا در  شگود کگه ابن افزایی آنگاه دوچنگدان می این ابهام، ها یکی است. چنان که اشارت رفت آن
 گوید: می

الصورة العقلّیة قد یجوز بوجه ما أن تستفاد من الصور الخارجة مثاًل کما تستفید صورة 
أن یسبق الصورة أواّل الی القوة العاقلة ثم یصیر لها وجود مگن خگارج  من السماء وقد یجوز

مثل ما تعقل شکال ثّم تجعله موجودا ویجب أن یکون مایعقله واجگب الوجگود مگن الکگّل 
 (292، ص. ق 041۱، سنیا علی الوجه الثانی. )ابن

لیکن چون همگراه ، تاس مبدأ و معادهمان عبارت کتا  ، با اندکی تفاوت لفظی، اشاراتمفاد عبارت 
 از آن علم حصولی برداشت شده است. ، با توضیحات نیست

 گفته در صدد بیان علم فعلی و انفعالی است و چنان کگه خواجگه در شگرح های پیش سینا در عبارت ابن
 ،ق 041۱، سگگینا )ابن« آورده اسگگت: ونفگگی الثگگانی عگگن االّول تعگگالی عمتنگگاع إنفعالگگه عگگن غیگگره اشگگارات

قسم دوم که علم انفعالی است از حق تعالی نفی شده است و تاکید دارد که علگم حگق تعگالی (. 299ص. 
فعلی است و تردیدی نیست که علم فعلی بر علم انفعالی برتری دارد. لیکن آنچگه ایگن پگژوهش در پگی آن 
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، تچه این که در این جهت اختالفی نیست که علم خداوند فعلگی اسگ، است تنها اثبات علم فعلی نیست
بلکه گفتار در علمی است که مبدأ صدور و افاضه صگور اسگت و بگرای اثبگات ایگن ادعگا ضگروری اسگت. 
)عباراتی را که داللت بر علم حضوری و چگونگی نسبت صور معقگوالت بگه واجگب تعگالی دارنگد مگورد 

 بررسی و واکاوی قرار خواهند گرفت.(
ترین گفتار او در حگوزه الهیگات  نا آمده و بنیادیسی که به تیکید و تکرار در آثار ابن، صفت وجو  وجود

آید و برهان صدیقین نیز بر همین مبنا اسگتوار  به معنای خاص در خصوص ذات و صفات الهی به شمار می
کنگد  که راهیابی هر گونه کثرتی را به ذات الهی منگع می، مایه اصلی است در بحث علم الهی بن، شده است

ق.  041۱، سگینا توحید و دیگر صفات سگلبی نیگاز بگه اثبگات ندارنگد )ابن صفت، و با اثبات وجو  وجود
موجود واجب باید تمگامی صگفات کمگالی را بگه گونگه ، (. بر اساس وجوِ  وجود و به حکم عقل۱0ص. 

فقدان هر کمالی موجب ترکیب از دارایگی و ، اکمل و اتّم دارا باشد. همچنین اگر واجب کمال محض است
ن در هر صفتی مستلزم ترکّب ذات از قوه و فعل است. پس تردیدی نیست که بگا توجگه نداری است و نقصا

زیگرا چنگان کگه اشگارت رفگت الزم ، توانند کمالی برای واجگب باشگند صور مرتسمه نمی، به وجو  وجود
 آید واجب برای داشتن آنها نیازمند به غیر باشد که خالف فرا وجو  وجود است. می

نظریگه صگور ، که در آنها تیکید بر صدور صور معقوله دارد، سینا عبارات صریح ابن بنابراین با عنایت به
ای با این درجه از اهمیگت و  نماید نکته مرتسمه در ناسازگاری آشکار با وجو  وجود است و بسیار بعید می

ا کگه در آن تنهگا بگه سین سینا مغفول مانده باشد. از این رو گفتارهایی از ابن بداهت از نگاه دقیق و تیزبین ابن
بیان دو نوع تعقل پرداخته است با آنچه در خصوص علم واجب به اشیاء است و تیکید و تصریح بر صگدور 

همه با هگم بایگد بررسگی و دیگده شگوند و در گفتارهگایی کگه سگخن از ، ها از واجب دارند صور و افاضه آن
 ر به معنای علم حصولی است.ارتسام است نباید پنداشته شود که ارتسام به طور گریزناپذی

 های دهگانه . پرسش5

عاقگل و معقگول اسگت و در ، علم خداوند به ذاتش علم حضوری است و خداونگد عقگل، سینا از منظر ابن
و از هگر  قیگوم، گوید: خداوند معقول الذات و قائم الذات است می اشارات و تنبیهات« نمط چهارم»پایان 

لذاتگه عاقگل و معقگول اسگت و ذات او منشگی و ، چنگین اسگت موجودی که اینکاستی پیراسته و منزه است. 
مقتضی معلول اول است و سایر موجودات غیر از معلول اول با واسطه معلول اویند و علم به علگت )ذات( 

ها است. در پگژوهش حاضگر کگه هگدف اصگلی آن اثبگات علگم  علم به موجودات و لوازم دور و نزدی  آن
قبل از ارائه عباراتی که تصریح بگه ایگن حقیقگت ، ری به اشیاء قبل از پیدایش آنهاستاجمالی کمالی حضو

هایی که پژوهشگر در علم ارتسامی قبل از ایجاد با آنهگا روبگرو  برای روشن شدن محل نزاع و چالش، دارند
 های اساسی که در این باره مطرح است ضروری است. آشنایی با پرسش، است
 درباره نسبت ذات با صفات چیست؟سینا  دیدگاه ابن. 0
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 پذیرش صور مرتسمه به معنای علم حصولی ارتسامی است؟، گویند آیا چنان که منتقدان می. 2
 سگبب راهیگابی کثگرت بگه ذات، آیا پذیرش نظریه صور مرتسگمه بگا ابطگال اتحگاد عاقگل و معقگول. ۱

 شود؟ نمی

 داند؟ ات میسینا صور مرتسمه را لوازم ذات و متیخر از ذ چرا ابن. 4

ای که همگه صگور بگه  به گونه، شود عقل به معنای بسیط است آیا وقتی عقل به واجب نسبت داده می. 0
 شوند. معقول و معلوم او هستند و موجب هیچ گونه کثرتی در ذات نمی، طور دفعی نه تدریجی

رند؟ اولویگت کدام یگ  بگه عقگل بگودن سگزاوارت، در نسبت دادن عقل به حق تعالی و صور معقوله. ۱
 تعیینی.
 نسبت صور علمی به ذات واجب تعالی نسبت صدوری است یا حلولی؟. ۱
 ذات محل صور است یا موضوع آن؟، اگر رابطه ذات با صور معقوله حلولی است. 2
 ها همان معقولیت آنهاست؟ شوند یا افاضه آن آیا صور بعد از افاضه معقول می. 9

 کمالی همان علم حضوری تفصیلی است؟آیا علم اجمالی ، در نهایت. 01
شده تا حدودی مسیر ناهموار و به غایگت دشگوار رسگیدن بگه حقیقگت  های گفته دریافت پاسخ پرسش

سازد و پرواضح است برای پاسخ درسگت بگه  سینا برطرف می علم الهی را روشن و ابهامات را از دیدگاه ابن
 سینا است. اول ابن ای از متون دست بدیل  مراجعه به پاره های یادشده گزینه بی پرسش

. ثم یجب أن یعلم أنه إذا قیل عقل لألول قیل علی المعنی البسیط الگذی عرفتگه فگی 0
کتا  النفس وأنه لیس فیه اختالف صور مترتبة متخالفة کما یکون فی النفس علی المعنگی 

بها فی جوهره الذی فی کتا  النفس فهو لذل  یعقل االشیاء دفعة واحدة من غیر أن یتکثر 
أو تتصور فی حقیقة ذاته بصورها بل تفیض عنه صورها معقولة وهو أولی بگین یکگون عقگال 
من تل  الصور الفائضة عن عقلیته وألنه یعقل ذاته وانه مبدأ کل شیء فیعقل من ذاتگه کگل 

 (۱۱2، ص. ال -0۱۱۱، سینا شیء. )ابن
نسبت بین ذات و صفات را اتحگاد مصگداقی و سینا  ابن، بر خالف نظر مشهور دیگر فیلسوفان مسلمان

دیدگاهی ویژه که در جهت درستی علم حضوری واجب بگه اشگیاء قبگل از پیگدایش آنهگا ، داند مفهومی می
و لگوازم در ذات بسگیط بگه نحگو ، و نسبت عقل به واجب تعگالی بگه معنگای بسگاطت ذات او اسگت، است

هگا اسگت و چنگین  ست و افاضه صور همان تعقگل آنوحدت وجود دارند و ذات مبدأ صوِر متیخر از ذات ا
واجب تعالی که عقل بسیط است اشیاء را به طگور  بلکه، نیست که صور نخست ایجاد و سپس تعقل گردند

ای اساسگی  سگینا بگه نکتگه کند. در ادامه ابن دفعی بدون این که سبب راهیابی کثرت در ذات شوند تعقل می
یست که خداوند متصور به این صور گردد و محذور کثرت صور در ذات یگا گوید این گونه ن اشاره دارد و می

شگوند  بلکگه صگور از جانگب حگق تعگالی افاضگه می، محل قرار گرفتن یا موضوع شدن خداوند پیش بیاید
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لیکن ذات بسیط اولی به عقل بگودن اسگت و نبایگد ، اند کند هرچند این صور عقل )دقت شود( و تیکید می
چگون ذات واجگب ، کنگد بلکه واجب آنها را افاضه می، سازند ور معقوله ذات را عقل میپنداشته شود که ص

 مبدأ ممکنات است و همه معلوم اویند.
ویجب أن یکون ما یعقلگه واجگب الوجگود مگن »، اشاراتگفته در کتا   تیکید چندباره بر عبارت پیش

یعنگی تمگامی ، انگد فعگل حقگویگد همگه ممکنگات صگادر از او و  کگه می، (292، ص. ق 041۱« )الکل
بلکگه دفعگی ، برای زدودن این ابهام است که تعقل صور به گونگه تگدریجی نیسگت، اند ممکنات معلوم حق

، سگینا مایه اشگکاالت پنجگانگه محقگق طوسگی )ابن یعنی افاضه صور همان معقولیت آنهاست و بن، است
نخسگت افاضگه و بعگد ، تگدریجیبه نحو ، ( برخاسته از همین تصویر است که صور۱14، ص. ق 041۱

 اند. معقول شده
، سگینا )ابن« صور الموجودات مرتسمة فی ذات الباری إذ هی معلومات له وعلمه سگبب وجودهگا. »2
(. صور مرتسمه جدای از تعقلشان وجودی ندارند؛ موجودیت صور مرتسمه به این اسگت 90، ص. 0۱۱9

 ر آنهاست.اند و علم خداوند علت ایجاد و صدو که معلومات حق
لیس علّو األول ومجده هو تعقل األشیاء بل علوه ومجده بین تفگیض عنگه األشگیاء معقولگة فیکگون . »۱

(. پگیش از ایگن گفتگه شگد کگه معقولیگت اشگیاء 201، ص. 0۱۱9، سینا )ابن« بالحقیقة علوه ومجده بذاته
چگه ایگن کگه ، اوینگد کمالی برای خداوند نیست و عظمت و جالل خداوند به این نیست که صگور معقگول

بلکه کمال به جهت این است که صور فائض و صادر از اویند و اگگر ، اند صور فعل حق و جزء صفات فعل
از این رو است که به خودی خود مقتضای هر صدوری تفاوت بین علگت ، اند گفته شده که صور لوازم ذات

 و معلول است.
نفس وجود هذه االشیاء نفس معقولیتها له علگی أنهگا نفس تعقله لذاته هو وجود هذه االشیاء عنه و. »4

(. تعقل ذات )علم ذات بگه ذات( همگان موجودیگت ایگن اشگیاء )صگور 024، ص. 0۱۱9، سینا )ابن« عنه
وجود هذه الموجودات عنه وجود معقول الوجود موجود من شینه أن یعقگل أو »علم به غیر( است. ، معقوله

(. وجود و صدور اشیاء از خداونگد همگان وجگود عقلگی 024، ص. 0۱۱9، سینا )ابن« یحتاج إلی أن یعقل
نه این که دو چیز باشند و وجود معقولی اشگیاء وجگود موجگوداتی باشگد کگه گویگا موجودنگد و ، آنها است

 شینیت تعقل دارند.
اند و علمش سبب پیدایش آنهگا اسگت. او  چون معلوم حق، اند کوتاه سخن این که صور مرتسم در ذات

بلکگه صگور فگائض و صگادر از ، گوید علو و کمال حق تعالی تنها به تعقل آنهگا نیسگت انی روشن میدر بی
گوید وجوِد موجودات صادر از او چنین نیست که موجوداتی باشگند کگه گویگا از  اویند. در جمله بعدی می

( 201ص، 0۱۱9، )ابن سگینا ت.بلکه وجود آنها همان تعقل آنها اس، قبل وجود دارند و شینیت تعقل دارند
نگه ، اسگت« عنگه»بدون هیچ ابهامی نسبت صور معقوله با خداوند نسبت صدوری ، در تصریحات یادشده
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 ؛ خداوند محل یا موضوع برای صور نیست که سبب کثرت در ذات گردند.«فیه»رابطه حلولی 
بگه ، یا کسگانیسینا بیانی دارد که در حقیقت پاسخ اشکالی است که گو ابن، عیون الحکمه. در کتا  0

اند کگه علگم واجگب حصگولی اسگت و  چنگین پنداشگته، جهت حضور ماهیات اشیاء در ذات قبل از ایجاد
 ،تگا بی، سگینا )ابن« وهو عالم ال ألنه مجتمع الماهیات بل الّنه مبگدهها وعنگه یفگیض وجودهگا»گوید:  می

 (.۱۱ص. 
یعقل ذاته وما یوجبه ذاته من کیفیگة کگون ونسبة الکل ألی العقل األول الواجب الوجود هو هذا بینه . »۱

،  -0۱۱۱، سگینا )ابن« الخیر فی الکل فیتبع صورته المعقولة صور الموجودات علی النظام المعقول عنده
بگه ایگن نیگز ، گفته در عبارات پیشین افزون بر نکات پیش، آمده است مبدأ و معاد(. آنچه در کتا  21ص. 

نات و پیدایش نظام است همان علم الهی به خیرات و کماالت و علگت اشاره دارد که آنچه سبب تعقل ممک
 ها در نظام ُکل است. آن

سازد که علم الهی به اشگیاء قبگل از پیگدایش  روشن می، سینا شده از عبارات ابن های ارائه تیمل در نمونه
هگای متعگدد تگدوین شگده اسگت.  چگونه است. در خصوص اشگکاالت صگور مرتسگمه مقگاالت و کتا 

مالصدرا نیز به بسیاری از آنها از جملگه بگه اشگکاالت پنجگانگه محقگق طوسگی پاسگخ داده اسگت. بگرای 
در اینجگا تنهگا بگه آن  3توانند آنهگا را در جگای خگود ببیننگد. پژوهشگران می، جلوگیری از درازگویی و تکرار

شگدن دیگدگاه  شود که تبیگین و توضگیح آن نقگش اساسگی در روشگن قسمت از اشکال مالصدرا بسنده می
 گفته است. های پیش سینا دارد و در حقیقت تیکیدی بر درستی پاسخ پرسش ابن

 سینا . اعتراض مالصدرا به ابن6

ضگمن نکگوهش ، (۱۱4، ص. ال -0۱۱۱، سینا آمده است )ابن شفاءمالصدرا با استناد به آنچه در کتا  
در خصوص چگونگی علم واجب به اشیاء قبگل گوید او  می، داند سینا که علم الهی را به صور علمیه می ابن

 :  ، نویسد از ایجاد درمانده و حیران است و می
توانند معلوم حگق گردنگد در  گوید امکان ندارد صور تمامی موجوداتی که می گاهی می

شگوند و گگاهی ارتسگام صگور در  چون مستلزم کثگرت در ذات می، ذات حق موجود باشند
گویگد موجگودات در صگقع  دانگد و گگاهی می ات روا میذات را نسبت به بعضی از موجود

ربوبی موجودند بدون این که کسی حتی خود شیخ بداند صقع ریگوبی کجاسگت و گگاه از 
گویگد  رانگد و می وجود تمام صور در ذات واحد حق و عدم لزوم کثرت در ذات سگخن می

                                                                 

گگاهی از پگاره3  مبگدأ و معگادنخسگت بخگش توانیگد بگه کتگا  ترجمگه و شگرح  ای از اشگکاالت دیگگران می . برای آ
بگه بعگد؛  212 ص.، ۱ج. ، 0920؛ 2۱4-0۱0 ، ص.0۱20، )مالصگدرا، فصل سوم از گفتار دوم، صدرالمتیلهین

 به بعد( مراجعه کنید. 42۱ ، ص.0ج. ، 0۱۱2، سهروردی
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کثگرت در ذات وجود آنهگا بگه ، چون کثرات خارج از ذات و داخل در حقیقت ذات نیستند
 (0۱۱، ص. 0ج. ، 0۱20، انجامد. )مالصدرا نمی

سگینا  ی  نکته سزاوار توجه است که بین کالم ابن، شفاءقبل از بیان اشکال مالصدرا و مقابله آن با متن 
و ایگن « شگوند چون سگبب کثگرت می، توانند موجود باشند این صور به عنوان اجزاء ذات نمی»گوید  که می

ناسازگاری نیست. زیگرا کگالم نخسگت « شوند وجود صور سبب کثرت در ذات نمی»ید گو سخن او که می
ولگی ، گردنگد که در این صورت صگور سگبب کثگرت می، او نافر به حالتی است که صور اجزاء ذات باشند

 آید. گفتار اخیر درباره وضعیتی است که صور لوازم ذات باشند که کثرتی الزم نمی
 ه اشکال مالصدرا نافر به آن است بنگرید:ک شفاءاین  به متن عبارت 

فبقی ل  النظر فی حال وجودها معقولة أنها تکگون موجگودة فگی ذات االّول کگاللوازم 
أو یکون لها وجود مفارق لذاته وذات غیره کصور مفارقة علی ترتیب موضگوعة ، التی تلحقه

ّول هگذه الصگورة أو من حیث هی موجودة فی عقل أو نفس إذا عقگل اال، فی صقع الربوبیة
 إرتسمت فی أیهما کان ... الخ.

فصلی که در حقیقت غگرا اصگلی ، است الهیات شفاءاین متن بخشی از فصل هفتم از مقاله هشتم 
گوید: حق تعگالی عقگل بسگیط  آن نفی کثرت و اثبات بساطت ذات باری تعالی است. در آغاز فصل او می

بگر خگالف نفگس کگه ، مراتگب آنهگا بگه طگور دفعگی داردعقلی که تمگامی معقگوالت را بگا تمگامی ، است
اند و سگبب  ها نزد حق تعگالی بسگیط اند. لیکن صورت متخال  و تدریجی، های معقوله آن مترتب صورت

یعنی صور بگرای ذات نگه اجزاینگد و نگه ، شوند و ذات الهی متصور به این صور نیست تکثر در ذات هم نمی
هاست. اطالق عقل بر عقِل بسگیط نیگز سگزاوارتر  فائض وُمفیض آن بلکه ذات، هاست ذات محل و قابل آن

چگون ذات مبگدأ تمگامی ممکنگات اسگت )دقگت ، شگوند است از صدق عقل بر صوری که از او افاضه می
نتیجه آن این اسگت کگه ایگن صگور ذات را ، شود(. چنانچه صور معقوله در عقل بودن اولویت داشته باشند

شگود و ایگن بگا بسگاطت  زند و در نتیجه صدق عقل بر ذات به واسطه صور میسا متصور به صور معقوله می
یعنگی ، تر( اولی به عقل بودن است )دقت فزون، بلکه چون عقل بسیط و مفیض صور است، سازد ذات نمی

هاست و چنین نیست که صور نخست ایجاد شگوند و  ها در گرو افاضه و ایجاد آن این صور همه چیزیت آن
 ند.بعد تعقل گرد

سینا ساحت ربگوبی را منگزه و  سازد که ابن اندک در اولویِت عقلیت و تقدم )رتبی( آن روشن می تیملی
داند. او به صراحت بعد از نفی تکثر در جوهر و ذات الهی با بیان این فرا کگه  پیراسته از علم حصولی می

کنگد کگه ذات بگه صگور موجگود  این را نفی مگی، «أو تتصور فی حقیقة ذاته بصورها بل تفیض عنه صورها»
نفی آراستگی ذات به صگور یعنگی نفگی علگم حصگولی از ، آراسته و متصور شده باشد. و چنان که پیداست

کگه ، شگود سگینا دیگده می این تعبیر که بگه تصگریح و تکگرار در آثگار ابن، ذات واجب تعالی. در همین راستا
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در نفی علم حصولی از ذات باری تعالی اسگت. در گفتاری واضح ، «ُوجدت فعقلناه»نه « َعقلناه فُوِجدت»
هگر سگه حگاکی از یگ  ، «علگم ذات بگه غیگر»و « علگم بگه ذات»، «ذات»گانه  تعگابیر سگه، سگینا بیان ابن
که همان ذات الهی است. تمام نزاع مدعیان نسگبت علگم حصگولی فعلگی برخاسگته از همگین ، اند حقیقت

سینا قبگل از بیگان چگگونگی  ها است. از این رو ابن ودیت آنپندارند معقولیت صور بعد از موج است که می
های مقدر برخاسته از صور مرتسمه پاسگخ  بیند که نخست به پرسش نسبت صور علمیه با ذات ضروری می

 دهد:
 آوری به صور مرتسمه برای توجبه علم الهی چیست؟ علت روی 
  ارتسامی است؟آیا نظریه صور مرتسمه به معنای پذیرش علم حصولی 
 نفی علم کمالی الهی است؟، آیا دو قید لوازم و تیخر از ذات 

چنان که مبدأئیت ذات برای ممکنگات نیگز ، داند ناپذیر می سینا علم حضوری ذات به ذات را خدشه ابن
ناپذیر است. به این دو گزاره قطعی افزون کنید که عاِلم بدون معلوم ممکن نیست. این  در خصگوص  خلل
پنداری کگه بطگالن آن بگدیهی اسگت؛ و فگرا ، پیشین واجب یا باید به طور کلی منکر علم الهی شد علم

دیگدگاهی کگه ، دیگر این است که خداوند عالم به اشیاء باشد و علمش از طریق اعیان ثابته معتزلگی باشگد
لگم الهگی از چون وساطت بین وجود و عدم باطل اسگت. همچنگین اگگر ع، داند سینا آن را نادرست می ابن

نظریه مثل از نظر او مگردود اسگت. بنگابراین یگا بایگد ، افزون بر محذور تسلسل، طریق ُمثل افالطونی باشد
و ، چنان که شیخ اشراق بعدها گفت که جهان چون دفتری گشوده نزد خداونگد اسگت، علم پیشین را نپذیرد

افزون بر تگالی فاسگدی کگه ، ش این نظریهاالشیاء را بپذیرد. چنان که پیداست از پذیر تنها علم حضوری مع
آید خداوند علم حضوری به ذات خودش هم نداشته باشد )تعگالی  الزم می، نفی علم پیشین خداوند است

آمیز  گفتگاری تنگاقض، بدون علگم بگه مبگدأئیتش، الّله عن ذل  علوا کبیرا(؛ چون علم به ذاِت موجود بسیط
علم بگه همگه ، به علیت تامه خودش هم دارد و علم به علت تامه علم، است. اگر خداوند علم به ذاتش دارد

معلگوالت اسگگت. خداونگگد ذات خگگودش را تعقگگل و بگا تعقگگل ذات تمگگامی معلگگوالت متعقگگل و معلگگوم او 
گردند. از این رو علم به ذات موجود بسیط مستلزم علم به مبدأئیت اوست و نفگی علگم بگه مبگدأئیت از  می

 به ذات است.موجود بسیط نافی علم ذات 
بگه علگم ارتسگامی ، پس از بررسی همه جوانب مسئله علم الهی، سینا در این مسیر به غایت دشوار ابن

چگون همگواره ، رسیده است. البته دو قید در حقیقت ی  چیزنگد -یا قید و صفت-در ذات همراه با دو قید 
دوگانگی علت و معلگول همیشگه الزم متیخر از ذات است و تیخرش هم امری کاماًل بدیهی است؛ چون در 

انگد و پرواضگح  صور الزِم علگم ذات و علگم فعلگی حق، معلول و صادر مؤخر و مصدر و علت مقدم است
ناپگذیری تقگدم  سینا که بگه حکگم اجتنا  نه ماهیات آنها. ابن، اند است که وجودات علمی صور معلوم حق

لگیکن ، گوید این صور هرچند تیخر رتبی دارنگد می، رتبی علت بر معلول باید صور معلول را متیخر بشمارد
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فیکگون »گویگد:  می، اند و عالم ربوبی محیط بر همه موجودات است. در همین راسگتا همه در عالم ربوبی
العالم الربوبی محیطا بالوجود الحاصل والممکن ویکون لذاته إضافة إلیها من حیگث هگی معقولگة ال مگن 

(. با تیمل در این دو سطر از عبارت کتگا  ۱۱4، ص. ال -0۱۱۱، ناسی )ابن« حیث لها وجود فی أالعیان
سگینا بگه حکگم قواعگد  توان تصویر کرد. کوتاه سخن این که ابن هر ناگفته تصریحی در عبارت را می، شفاء

از جملگه ، که موجود بسیط واجب من جمیع جهات باید همه کمگاالت را در مرتبگه ذات دارا باشگد، عقلی
گوید تمامی موجودات حاصل )مجردات( و ممکگن )مادیگات(  می، ن کش  تفصیلیعلم حضوری در عی

نزد او حاضرند. در خصگوص حقیقگت ، نه اعیان خارجی، از جهت وجوِد تعقلی که دارند، در عالم ربوبی
 کند: سه فرا ارائه می، اند صور معقوله که گفت در عالم ربوبی نزد حق

 متیخر از ذات باشند.صور معقوله موجود لوازم ذات و . 0
ای که صور آنها مترتگب بگر  مانند صور مفارقه، صور معقوله به وجودی مفارق از ذات موجود باشند. 2

گانه ی  استدالل کگه نتیجگه در آن  مانند چینش مقدمات سه، اند متخال  با هم و در صقع ربوبی، یکدیگر
 مترتب بر مقدمتین و متیخر است.

نفسی مستقل مرتسم گردند و عقل یا نفس به مانند موضوع برای ایگن صگور  صور معقوله در عقل یا. ۱
 باشند.

اند. در خصگوص انتخگا   از نظر او نادرسگت، چنان که در ادامه به آن پرداخته است، فرص دوم و سوم
هرچند به صراحت پیام روشنی برای پژوهشگران ندارد و حتی برداشت این است کگه گویگا ، فرا نخست

آمیز است و شاید همین سب  گفتار اوست که سبب شده مالصگدرا آشگفته گگردد و  ای ابهام گونهعبارات به 
لیکن تردید روا مدارید که عدم انتخا  و بیان صگریح دیگدگاه ناشگی از سگرگردانی در ، او را نکوهش نماید

بطگالن ، دگفته نیست. زیرا فرضی که صور در نفس یا عقگِل مسگتقلی باشگن های پیش انتخا  یکی از فرا
هگای  تواند مگورد پگذیرش باشگد. فگرا دوم کگه دارای ویژگی آن بدیهی است و بسیار روشن است که نمی

نگافر بگه قگول افالطگون ، (۱۱0، ص. الگ -0۱۱۱، سینا چنان که در رّد آن آمده است )ابن، گانه است سه
تشگقیق شگقوق را سگرگردانی  بلکه بر خالف پنداری که، داند سینا از اساس ُمثل را نادرست می است که ابن

دانگد هگیچ کگس  ورزی فیلسگوف دانسگت. او بگه درسگتی می در حقیقت باید آن را قگدرت فلسگفه، داند می
الخطا  دربگاره علگم پیشگین  گفتگار او فصگل، تر تواند مدعی تمام و کمال سخن باشد و به بیان روشن نمی

ر با موجود احدی الذات را که از هگر گونگه های ی  قول سازگا الهی باشد. از این رو کوشیده است شاخصه
کثرتی پیراسته است ارائه نماید و در نهایت بگوید این صور با شاخصگه وجگود تعقلگی کگه دارنگد و تمگامی 

 در عاَلم ربوبی نزد او حاضرند.، موجودات )حاصل و ممکن( با او نسبت حضوری دارند
علگم ذات بگه غیگر و مبگدأئیت ذات ، عگابیر ذاتدر راستای تیکید بر این حقیقت اساسی کگه ت، سینا ابن

و در دیگگر آثگارش در بحگث  مبگدأ و معگادکه در فصل دوازدهم ، اند برای کل موجودات همه ی  حقیقت
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بگا طگرح نظریگه اتحگاد مصگداقی و مفهگومی ذات و ، عینیت ذات با صفات نیز بر آن تیکیگد نمگوده اسگت
هگای چندگانگه از  دانگد و ارائگه فرا پیراسگته می، ثیاتحتی کثرت حی، ذات الهی را از هر کثرتی 3،صفات

کنه الواجب غیر معلگوم »، از جمله خود مالصدرا، حقیقت و ُکنه ذاتی که به تعبیر همه فیلسوفان و متکلمان
در حقیقت تالشی است برای پرتو گرفتن از ذاتی که بگه ، (00، ص. 0ج. ، 0۱20، است )مالصدرا« للبشر

 ،الگ -0۱۱۱، سگینا )ابن« له البهاء األعظم والجگالل األرفگع والمجگد الغیگر المتنگاهیأّن »سینا:  بیان ابن
که مالصگدرا ، (. عظمت و صفات جمال و جالل او غیرمتناهی است. در خصوص صقع ربوبی۱۱2ص. 

از جهت تصگوری و ایگن کگه ، داند صقع ربوبی چیست سینا و نه هیچ کس دیگری نمی مدعی است نه ابن
گفتاری به غایت استوار و غیرقابگل خدشگه اسگت. لگیکن از جهگت ، هیچ کس معلوم نیستکنه ذات برای 

مورد تردید و مناقشۀ هیچ فیلسگوف موحگدی نیسگت. ، تصدیقی و اعتراف به آن ذات الیتناهی بما الیتناهی
 شگفتا! خود مالصدرا در موارد متعدد و در کاربردهایی که همه نشان از ناپیدایی و عگدم شگناخت تصگوری

وبین»از واژه صگگقع ، قطعگگی دارنگگد  (020، ص. 2ج. ، 0۱20، )مالصگگدرا« جنگگة المقگگربین و صگگقع الکگگرُّ
دانگد چگه  زند که هیچ کسی و حتی خود او هگم نمی سینا طعن می برد و در عین حال به ابن به تکرار بهره می

 گوید. می
بگا اسگتناد ، ه و پاسگخ آنهگابعد از نقل اشکاالت دیگران بر صور مرتسم، اسفارمالصدرا در جلد ششم 

که مقصود از عقگل ، آمده شفاء« الهیات»سینا از جمله آنچه در فصل ششم از مقاله هشتم  به عباراتی از ابن
کنگد و تعقگل ذاتگش تعقگل و موجودیگت کگل  عقلی که افاضه صور می، در واجب تعالی عقل بسیط است

کلهگا تصگریحات »گویگد:  الهگی دارد و می به صراحت اعتراف به دشواری فهم مسئله علم، ممکنات است
« لکن معرفة هذا العقل البسیط فی غایة الصگعوبة، وتنبیهات علی العلم االجمالی الکمالی والعقل البسیط

(. در جگگای دیگگگری فهمیگگدن چگگگونگی علگگم واجگگب تعگگالی را طریقگگۀ 22۱، ص. م 0920، )مالصگگدرا
 (.41، ص. 0۱۱1، داند )مالصدرا اختصاصی و تنها مخصوص خود می

، قبل از نقد و بررسی و توضیح درباره علم اجمالی کمالی این را نیگز بگگوییم کگه مالصگدرا، در نهایت
در خصوص صور مرتسمه بر این باور است کگه آنچگه ، داند که فهم علم الهی را طریقه اختصاصی خود می

 ( و0۱0، ص. 0ج. ، 0۱20دارد امگوری اسگت ) -صگور مرتسگمه-صالحیت برای از بین بردن این قاعگده 
در ادامه چهار اشکال بر صور مرتسمه گرفته است که برای جلوگیری از طوالنی شگدن از ارائگه آنهگا صگرف 

 نظر شد.
                                                                 

کیگد نمگوده اسگت . ابن3 ، سینا در تصریحات و عبارات مکرر بر دیدگاه اتحاد مصداقی و مفهگومی ذات و صگفات تی
گاهی بیشتر به کتا   هرچند در نگاه ابتدایی این دیدگاه بسیار بعید می یه بر أهم آراء فلسفه مشاء با تکنماید. برای آ

 ( مراجعه نمایید.411-۱90، ص. 0۱2۱، )ذبیحی سینا ابن
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 نقد و ارزیابی، . بررسی7

 قبل از پرداختن به نقد و بررسی بیان چند نکته خالی از فایده نیست.
دانند باید یادآور شد که فلسفه اشگراقی  سینا می ابن ال . به کسانی که فلسفه اشراقی را تکمیل راه ناتمام

ای از  بلکگه از جهگت محتگوایی در پگاره، نه تنها از منظر روشی در تضادی آشکار با فلسگفه سگینوی اسگت
شگیخ اشگراق نگه تنهگا گگامی در ، سینا دارد. در همین مسئله علم الهی مسائل فاصله معناداری با فلسفه ابن

گذار برداشتی نادرست گردید کگه بعگدها  بلکه بر اساس نظر میرداماد پایه، داشتجهت تبیین درست آن برن
در کتگا  ، که خود توجه به همه جوانگب مسگئله داشگته اسگت، سینا مجادالت درازدامنی را برانگیخت. ابن

، دانسگت دیدگاهی را که بعدها سهروردی مدعی آن بود و جهان را دفتری گشوده نگزد حگق تعگالی می شفاء
االشگیاء و سگکوت از  زیگرا اثبگات علگم حضگوری مع، تصویری نادرست از علم الهی معرفی کگرده اسگت

 چگونگی علم پیشین مستلزم نفی علم ذات به ذات است.
پیراسته شگدن نفگس از -که به ادعای خود او نتیجه خلوات ، های فکری سهروردی مایه  . افزون بر ُبن

بسگتر فکگری ، تابگد و فلسفه استداللی و برهانی سینوی را برنمی است -ارتقای نفس-و منازالت  -مادیات
داد. این تگا جگایی بگود  محورانه غزالی در آن جوالن می عصر وی را نیز باید در نظر گرفت که پندارهای دین

، ها اضافه کنیگد اشگکاالت پرشگمار فخگر رازی را سینا پروایی نداشت. به این که از نسبت تکفیر دادن به ابن
به قدح نامبردار گردیده است. همه اینها را باید جزو عگواملی دانسگت کگه  اشارات و تنبیهاترحش بر که ش

 زمینه بدفهمی نظریه ارتسام صور را فراهم آورده است.
و در خصوص مسئله مورد پگژوهش بگه ، ها درباره علم الهی به طور عام ترین عامل جدال ج. شاید مهم

های اساسگی  که گام، ای از مالصدرا فهم بشری است. به یقین اگر پرسندهبرخاسته از نارسایی ، طور خاص
حقیقت موجگودات قبگل از ایجگاد نگزد خگدا »گویید  بپرسد این که می، حل مسئله علم برداشته است در راه

وال »گویگد  تواند پاسخی روشن دریافت نماید. چگون خگود مالصگدرا می نمی« حاضرند به چه معناست؟
 ،0۱۱1، )مالصگگدرا« ص علیگگه مصگگلحة لغموضگگه وعسگگر ادراکگگه علگگی أکثگگر أالفهگگامادری فگگی التنصگگی

دانگد و در جگای دیگگر فهگم آن را  (. تصریح بر مسئله علم را به جهت دشواری آن مصگلحت نمی41 ص. 
مگر برای کسی کگه مؤیگد بگه تیئیگد الهگی و برخگوردار از ، داند خارج از توانایی علمی و کوشش بشری می

 (.090، ص. 0ج. ، 0۱20، )مالصدرا« فیقول وروح القدس ینفث فی روعی»اشد: نفث روحانی ب
بگیش ، نیاز مطلگق و بر فراز همه موجود مستقل و بی، موجودات پیرامون، د. کوشش برای شناخت خود

چنان که در متگون کهگن ، مقهور الزامات درونی خود انسان است. شناخت انسان نیز، از هر تحمیل بیرونی
همتراز با شناخت خداوند شمرده شده است. ایگن ، ( و آموزهای دینی آمده است002، ص. تا بی، سینا )ابن

اصگل واقعیگت »نیز بدیهی است که هر گونه شناختی از خگود یگا خگدا در گگام نخسگت در گگرو شگناخت 
 است.« هستی
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علگم الهگی  بندی نکات یادشده و اعتراف به این که درک و فهگم بشگر از حقیقگت . در نهایت با جمع ه
و از سگویی پگذیرش اصگل واقعیگت هسگتی و ایگن کگه در نظگام هندسگی سگینوی ، درمانده و ناتوان اسگت

بگدون هگیچ ، (02، ص.  -0۱۱۱، سگینا شناسی برهانی و یقینی غایگت اصگلی فلسگفه اسگت )ابن جهان
د باید بکوشگد از شناسی بدون خداشناسی ممکن نیست. بنابراین انسان به اندازه توانی که دار تردیدی انسان

جویی نیز هرچند از منظر فطگری و عمگومی عمگری بگه درازای  راه خودشناسی به خداشناسی برسد. این پی
اش بازشناسگی واقعیگت از غیگر آن  که وفیفگه ذاتگی، لیکن از منظر خاص فیلسوف، تاریخ تفکر بشری دارد

این به ویگژه همگواره جگزو بخش جهان است.  شناخت ذات و صفاِت موجود برتری است که هستی، است
ورزی فیلسگوف اسگت و در بگین فیلسگوفان مسگلمان  های اصگلی و جداناپگذیر اندیشگه یکی از دلمشغولی

و غیگره نیگز  نجاتو  شفاء، اشارات و تنبیهاتهای  در کتا ، المبدأ و المعادافزون بر تدوین کتا  ، سینا ابن
، الوجود مگن جمیگع جهگات به شناخت ذات و صفات اهتمام خاصی دارد. او برای ارائه تصویری از واجب

نهایت دقت و وسواس علمی را در قالب عبگارات بگه تصگویر کشگیده اسگت. پگس ، که کمال محض است
یتگر فگاهر معنگا کگه حکگا، نماید که حتی فیلسوف بزرگی همانند او در اسگتخدام الفگا  بسیار طبیعی می

عبارات و اصطالحاتی ارائه نماید کگه ضگمن پیراسگتگی ، نتواند آن معنای متصور را در قالب الفا ، هستند
 آراستگی الفا  چنان مطلو  باشد که کمتر مورد اعتراا دیگران قرار گیرد.، معانی از تشبیه و تنزیه مطلق

 . علم اجمالی کمالی8

به معنای ابهام و عدم تعّین است و در اصگطالح فلسگفی یعنگی بسگاطت و در کاربرد اصولی « اجمال»واژه 
تواند به آن برسد تگا بگه  اندماج. مثال رایج آن َملکه علمیۀ است که هر صاحب دانشی در حوزه آن دانش می

هنگام نیاز تفصیل مسائل در دسترس او باشد. نمونه ملموس و محسگوس بسگاطت قطگره جگوهر و مرکبگی 
حگروف و کلمگات تمگامی آنهگا در آن ، تفصیلی و تفکیکی قبل از تبدیل شگدن بگه نقگوش است که به طور

 مندمج و نهفته است.
 دیگدگاه، سگینا گفته شد مالصدرا بر این باور است که با توجگه بگه تصگریحات و تنبیهگات ابن یادآوری.

 یگن ادعگا و ایگناو در خصوص علم الهی همان علم اجمالی کمالی است. این  برای درستی و اسگتواری ا

 افگزون بگر آنچگه تگا کنگون گفتگه، سگینا قگرار دارد که کدام قسم از علم اجمالی کمالی در راستای مبانی ابن

و وجگودات صگور معقگول و معلگوم ، نگه حلگولی، دایر بر این که نسبت صور معقوله صگدوری اسگت، شد
درستی مگدعیات پیشگین اسگت  از مبانی مرتبط با پژوهش حاضر که در راستای گزارشی از بعضی، اند حق

 نماید. ضروری می
بگه جهگت ، توان گفت تمامی اشکاالت در نظریه ارتسگام صگور بلکه می، ال . اساس بیشتر اشکاالت

ای که حاصل راهیگابی ماهیگات اسگت. اینگ   علم حصولی، راهیابی علم حصولی به ساحت ربوبی است
اه و نقگش ماهیگت چیسگت؟ تمگایز ماهیگت و باید به درستی دقت نمود در دستگاه فلسفی سگینوی جایگگ
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ماهیگت را بگه عنگوان قسگیم ، سینا در حوزه مباحث الهیات به معنای عام و خاص به عنوان آموزۀ ابن، وجود
وجود دارای دو نقش کلیدی ایجابی و سلبی نموده است. نقش سلبی: موجودی که ماهیت ندارد وجگودش 

تگوان  رد موجگود ممکگن اسگت. بگه راسگتی چگونگه میواجب است؛ نقش ایجابی: موجودی که ماهیت دا
دانگد و بگر اسگاس قاعگده  پذیرفت کسی که در ی  مرزبندی آشکار وجود واجب را پیراسگته از ماهیگت می

علگم پیشگین او بگه اشگیاء را ، داند ماهیت واجب را همان إنّییت او می، «الحق ماهیته إنیته»که ، شده پذیرفته
 لمی حصولی بداند؟علمی برخاسته از ماهیات و ع

 . بساطت و احدی الذات دانسگتن خداونگد حقیقتگی اسگت کگه فیلسگوفان موحگد در حگوزه ذات و 
تا آنجا که حتی وجود صفتی حقیقی را کگه در آن ، اند وکاست بر آن تیکید نموده صفات الهی بدون هیچ کم

شگده و  ین فیلسگوف شناختهسگینا نخسگت ابن، تابنگد. در ایگن میگان شائبه غیریت ذات و صفات باشگد برنمی
صاحب مکتب فلسفی است که در خصوص نسبت ذات با صفات گامی فراتر از مشهور برداشته و بگا ارائگه 

، نشان داده است که با راهیابی هگر گونگه کثرتگی بگه ذات« اتحاد مصداقی و مفهومی ذات و صفات»نظریه 
کگه بگه نظگرش بگه تعطیلگی ، سگینا را نمحابگا رأی اب مخال  است. حال مالصدرا بی، حتی کثرت حیثیات

(. از 0۱۱، ص. ۱ج. ، م 0920، فنی فاسد و وهمگی کاسگد شگمرده اسگت )مالصگدرا، انجامد صفات می
 3،سینا دفاع و بگه اشگکاالت مالصگدرا پاسگخ داده اسگت چنان که در جای خود از دیدگاه ابن، نگاه نگارنده

خداوند همه به ی  وجود موجودند کگه همگان وجگود یعنی این که صفات کمالی ، مفاد حقیقی این نظریه
و تصویر حضور ماهیات اشیاء نزد ذات باری تعالی در تعارضی آشکار بگا بسگاطت ذات الهگی ، ذات است

توان از سویی به بسگاطت موجگود احگدی الگذات و اتحگاد مصگداقی و  است. به بیانی صریح و روشن نمی
 اند سخن به میان آورد. ماهیات که منشی غیریت و کثرتمفهومی ذات باور داشت و از سویی از حضور 

( و چنگان کگه 00، ص. 0۱۱9، سینا اند )ابن هایی از ی  صفت اراده و عنایت جلوه، ج. سه صفت علم
سازد و هر گونه وابسگتگی  علم از معلوم جدا نیست و تصویر جدایی اراده الهی از مراد با وجو  وجود نمی

همچنین هر تصویری که شگائبه اسگتکمال ، ی به غیر و نافی وجو  وجود استدر مرتبه ذات سبب نیازمند
العگالی ال ینظگر الگی »شگده  و مستکمل شدن خداوند در آن باشد نیز در ناسازگاری آشکار با قاعده شناخته

( است. چنان که در علگم یگا اراده الهگی حالگت انتظگار یگا 049، ص. ۱ج. ، ق 041۱، سینا )ابن« السافل
باور به این که علم خداونگد از طریگق صگور باشگد ، راد از اراده نافی بساطت و وجو  وجود استجدایی م

، گوید موجگود بگرین نگگاه و نیگازی بگه موجگود زیگرین نگدارد که می، نیز با وجو  وجود و با قاعده عقلی
ن از این جهت که مبدأ و علگت موجگودات اسگت و موجودیگت موجگودات همگا، بلکه خداوند، سازد نمی

 وجود علمی موجودات منشی وجودات عینی است.، معلومیت آنها بوده و بر اساس علم عنایی
                                                                 

 .411-۱90، ص. 0۱2۱، . ن . ذبیحی3
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کند که خداوند برای شناخت اشیاء قبل از ایجاد به هگیچ چیگزی نیگاز نگدارد. او در  سینا تصریح می ابن
نخسگت کند که چنانچه خداوند برای شگناخت موجگودات  گونه استدالل می این، قالب ی  قیاس استثنائی

در حقیقگت ، ذاتش را تعقل کند و بعد از آن ذاتش را از جهت این که ذات مبدأ موجودات است تعقل نماید
تعقگل -گویا خداوند ذاتش را دو بار تعقل نموده و این بگا بسگاطت ذات سگازگاری نگدارد. زیگرا تعقگل دوم 

الشیاء علی مگا هگی علیگه وتعقل جمیع ا»کند  است. او تصریح می -ذات-غیر از تعقل نخست  -مبدأئیت
 کگه همگه چیگز را، (. عقل بسگیط020، ص. 0۱۱9، سینا )ابن« عقال بسیطا من غیر حاجة إلی اعتبار ونظر

بدون هیچ اعتبار و نظری به جز ذات خودش تمگامی ممکنگات را چنگان کگه ، به نحو اجمال و بساطت دارد
 کند. هستند تعقل می

علم واجب به ذات خودش و علم واجب بگه ، د برترین علمگوی سینا در خصوص مراتب علم می د. ابن
و در نهایگت علگم و تعقگل نفگوس ، و یکی هم علم جواهر عقلیه به معلوالتی است که دارنگد، ماسوا است

« إدراک األول لالشیاء من ذاته فی ذاته هو أفضل أنحاء کون الشیء مگدرِکا و مگدَرکا ... الگخ»انسانی است: 
ترین درجه ادراک است و چگون بگین مگدرِک و  (. ادراک واجب عالی۱10، ص. ۱. ج، ق 041۱، سینا )ابن

به هر اندازه که مدرِک قوی باشگد مگدَرک هگم دارای ، مدَرک از جهت قوت و ضع  ارتباط و سنخیت است
صگور مرتسگمه در ذات او ، ترین مگدرک اسگت چون واجب تعالی عالی، برتری و قوت است. بر این اساس

توانگد داشگته باشگد صگور  مدَرکات باشند. همچنین نهایت تجردی که یگ  شگیء معلگول می باید باالترین
نگه در ، و چنان که روشن است تجرد و سنخیت در وجودات تصویر دارد، مرتسم در ذات از آن برخوردارند

 ماهیات.
ر . محور همه اشکاالت و ابهامات در حوزه علم پیشین واجب تعالی ریشه در چگونگی نسگبت صگو ه

سینا با فراز و فرودی که نسبت به ایگن فگرا دارد  با ذات دارد. ی  فرا این بود که لوازم متیخر باشند. ابن
فإذا قلنا لّما َعقلهگا وجگدت »گوید:  گوید. در خصوص فرا سوم نیز می رأی نهایی و قاطع خودش را نمی

کینا قلنا النگه عقلهگا عقلهگا أو النهگا ولم یکن معها عقل آخر ولم یکن وجودها إال أنها تعقالت فانما یکون 
(. چنانچه این صور در عقل یا نفگس دیگگری ۱۱0، ص. ال -0۱۱۱، سینا )ابن« وجدت عنه وجدت عنه

یگا صگور در ، شگود یا قبل از این عقل یا نفس عقل و نفس دیگری است و... که منجر به تسلسگل می، باشند
چنانچگه در «. شود چون تعقل گردد موجود می»شوند:  میعقلی قرار دارند که با تعقل آن عقل صور موجود 

موجود شدن و تعقل شگدن ، «شود چون موجود گردد تعقل می»این گزاره جای تعقل و وجود عوا گردد: 
 آید شیء خودش به خودش معلّل گردد و بطالن آن واضح است. یکی هستند. در نتیجه الزم می

گفته موجود شوند. در این فرا نیگز  با سه ویژگی پیش گوید صور در وجوِد عقل مفارقی فرا دوم می
یا عقل مفارقی که محل صگور شگده اسگت بگه ، آید یا قبل از آن عقلی است و هّلم جرا که تسلسل پیش می

در ایگن صگورت همگان تگالی «. شوند یا برعکس چون موجود شود صور تعقل می»، مانند فرا دوم است
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سگینا فگرا  ابن، آید. چنان که پیداست ودش متکی باشد پیش میفاسد قبلی که موجودیت شیء به نفس خ
و در خصوص فگرا اول نگه تنهگا ابگراز نظگر قطعگی ، داند سوم و دوم را همراه با محذور عقلی )محال( می

، سگینا )ابن« فینبغی أن تجتهد جهدک فی الگتخلص مگن هگذه الشگبهة»گوید:  بلکه درباره آن می، کند نمی
ای  خص باید بکوشد برای رهایی از شبهۀ چگونگی نسبت صور با ذات چگاره(؛ ش۱۱۱، ص. ال -0۱۱۱

 بیندیشد.
سگینا ایگن اسگت کگه چگرا او بگه  از آنجا که در حقیقت پرسش اصلی در مسئله علم الهگی از منظگر ابن

کگه تنهگا بایگد ، عیار سینا در قامت ی  فیلسوف تمام روشنی تصریح به دیدگاه خودش ندارد؟ باید گفت ابن
ای که عقل بشگری بگه  در مقوله، و بلکه نباید، تواند به یقین نمی، اساس برهان و استدالل افهارنظر نمایدبر 

چگه بسگا جگای ، کنه آن راه ندارد ادعایی جزمی و نهایی داشته باشگد. اگگر گفتگار یگا ادعگایی قطعگی بکنگد
سخن گفته اسگت. لگیکن گیری و نکوهش داشته باشد که بر چه اساس و مالکی با جزمیت و قطعیت  خرده

در عین حال او با سنجه عقل بشری با ایده این که صور لوازم متیخرند توانسته مشگکل علگم پیشگین را حگل 
وکاسگت  کند که این صگور بگدون کم کند و از راهیابی کثرات به ذات جلوگیری نماید. در نهایت نیز بیان می

 عالم ربوبی نزد واجب تعالی حاضرند. البته به وجود علمی و همه در، همان واقعیت اشیاءاند
 در عبگارات« صگور مرتسگمه»اصطالح ، سینا را دیده است تا آنجا که نگارنده عبارات ابن تیملی دوباره:

او ثبت نشده است و سخن از علم ارتسامی در ساحت ذات است. از آنجگا کگه از نظگر رتبگه بگین صگادر و 
تعبیر به ارتسام شده است. جهت دیگر عگدم تصگریح ، تمصدر دوگانگی است و صادر در مرتبه متیخر اس

را نیز باید پیدایی و آشکارا بودن علم حضوری ذات به ماسوا دانست. زیگرا بگر اسگاس تصگریحات و مبگانی 
پرواضح اسگت کگه ، و این که خداوند کمال محض است، به خصوص احدی الذات دانستن خداوند، وی

بلکگه کاسگتی و ، نه تنها کمالی برای واجب نیست، وبی که باشدای از ساحت رب علم حصولی در هر مرتبه
، به خودی خود کمالی بگرای ذات نیسگتند، اند صور چون فعل حق، منقصت به شمار خواهد آمد. به عالوه

بگرای ، اگر علم به صگور علمگی حصگولی باشگد، بلکه صدور صور از ذات کمال است. افزون بر همه اینها
(. بیگان ۱۱0، ص. الگ -0۱۱۱، سینا الزم است و این یعنی تسلسل باطل )ابنصور دیگری ، علم به صور

این که صور لوازم و متیخرند نیز گواهی دیگر بر همین ادعا است که نباید پنداشگته شگود صگور حصگول در 
اند و بسیار روشن است که هرچند به لحا  مرتبت رتبگه معلگول  بلکه صور معلوم و معلول حق، ذات دارند

اند. چون ذات علگم بگه مبگدأئیت دارد و  اند و صور لوازم لیکن جزو لوازم شمرده شده، از علت استمتیخر 
معقگوالت ، «کل مجرد معقول و کل معقول مجگرد»علم به مبدأ بودن دارای لوازمی است و بر اساس قاعده 

 معلوم و حاضر نزد خداوند هستند.
ای از  چنان که مالصدرا به پاره، سینا ت رسیده از ابنبر اساس تصریحات و تنبیها نکته آخر و بسیار مهم.

کلهگا تصگریحات وتنبیهگات علگی ( »22۱، ص. ۱ج. ، 0920گوید ) آنها استناد نموده است و در ادامه می
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تردیدی نیسگت کگه ، گفته و همچنین بیان مبانی و مؤیدات پیش، «العلم االجمالی الکمالی والعقل البسیط
شین واجب به ممکنات علم اجمالی کمالی بسیط است. لیکن سزاوار توجگه جگدی سینا علم پی از نگاه ابن

چگون ایگن تمگام مگدعای پگژوهش ، است که هدف پژوهش تنها ِصرف اثبات علم اجمالی کمالی نیسگت
ای  نیست. زیرا اگر علم اجمالی به این معنا باشد که خداوند علم ذات به ذات دارد و به جهگت علیگت تامگه

اء دارد خداوند منشی وجود آنهاست و علیت خداوند )دقت شود( یعنگی همگان علگم ذات در که ذات به اشی
گفته کگه از سگوی  در این صورت اشکال پیش، ای است که ذات توانایی علم بر اشیاء دارد مرتبه ذات به گونه

ذات بگه ذات و یگ  ی  بار تعقل ، آید که ذات باید دو بار تعقل داشته باشد سینا گفته شده پیش می خود ابن
، 0۱۱9، سگینا )ابن« لکان َعقل ذاته مرتین ولم یکن عقله عقگال بسگیطا»بار تعقل توانایی علم بر ممکنات. 

سگازد. از ایگن رو بگا عنایگت بگه بیگان  (. بدیهی است که دو بار تعقگل ذات بگا بسگاطت ذات نمی020ص. 
سگخن او ، «الکمالی والعقل البسیط العلم االجمالی»سینا که گفت  در خصوص تصریحات ابن، مالصدرا

دو شاخصه اساسی دارد: یکی علم اجمالی کمالی و دیگری عقل بسیط. این یعنی تمامی ممکنات به علگم 
علگم بگه ، ای اسگت کگه ذات حضوری معلوالت و معلومات تفصیلی او هستند. این همان تیکیگد چنگدباره

 اند. و علم به مبدأئیت ذات همه بیان ی  حقیقت بسیط، ذات

 گیری . نتیجه9

از جهت ایگن ، علم الهی دشوارترین مسئله فلسفی و کالمی است و در این میان چگونگی علم پیشین الهی
ادعگای ، های دانش بشری دشواری دوچندان دارد. با توجه به محدودیت، که عالم بدون معلوم تصویر ندارد

کگه در عرصگه ، سگینا ناسگازگار اسگت. ابنالخطا  باشد آشکارا با ماهیگت علگم  داشتن دیدگاهی که فصل
، وجگو  وجگود، بسگاطت ذات، بر اساس مبانی فلسفی، ورزی قبل از هر چیزی تسلیم برهان است فلسفه

تمایز ماهیت و وجود و این که هر گونه اعتبگار و نظگری از سگوی موجگود بگرین بگه موجگود زیگرین سگبب 
صوری کگه رابطگه صگدوری بگا ، مطرح نموده است دیدگاه صور متیخر از ذات را، نیازمندی و کاستی است

خداوند دارند و لوازم ذات و متیخرند. بر این دیدگاه اشکاالت متعددی وارد شده است و بگه نظگر میردامگاد 
سینا است. در نهایگت پگژوهش حاضگر  نگری شیخ اشراق به عبارات ابن ریشه اشکاالت برخاسته از بخشی

« علگم اجمگالی کمگالی»سینا را گواه  الصدرا تصریحات و تنبیهات ابنچنان که م، پس از بررسی و ارزیابی
سگینا را علگم اجمگالی در عگین کشگ  تفصگیلی  دیگدگاه ابن، «العقل البسیط»با شاخصه اساسی ، داند می
 داند. می
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 فهرست منابع
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