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  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسالمی رضویفلسفۀ اسالمیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  تأملی بر نظریۀ
  علم حصولی پروردگار به آفریدگان

  شپیش از آفرین
    ١ابراهیم رستمی  

  دهکیچ
ــه شــده اســت ــتاد فیاضــی پرداخت ــدگاه اس ــل دی ــه تحلی ــژوهش ب ــن پ . در ای

ِتوجه به قاعده بسیط الحقیقه و از طریق اثبات کماالت وجـودی  صدرالمتألهین با
به تبیین علم حضوری خداوند به موجودات ، تعالی موجودات ممکن در ذات حق

یاضی معتقد است که این دیدگاه دارای اشکاالتی استاد ف. پردازد  میدر مقام ذات
مـستلزم ، اشکال مبنایی آن است کـه تفـسیر مالصـدرا از تـشکیک وجـود. است

و اشکال بنایی این است که ایـن دیـدگاه از اثبـات علـم خداونـد بـه  تناقض است
  .ناتوان است، ممکنات معدوم و ممتنعات

 بـه ایـن ،خـصی وجـودتشکیکی و ش، نگارنده پس از تبیین وحدت مفهومی
وارد نبوده و استدالل صدرالمتألهین بر  که اشکال مبنایی مذکور نتیجه دست یافته

در حالی که اشـکال ، مبتنی بر وحدت تشکیکی وجود است، علم حضوری خدا
بیـان ، در مورد اشـکاالت بنـایی. مبنایی در ارتباط با وحدت شخصی وجود است

                                                                 
 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ٢۵/١٢/١٣٩٨: افتیخ دریتار.  
  .(rostamiebrahim67@gmail.com) شیراز پزشکی علوم استادیار گروه معارف دانشگاه. ١
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 شناسی م حضوری برای خداوند به لحاظ روشهرچند اثبات این نحوه از عل که شده
همـان علـم اجمـالی در ،  اما رأی نهـایی صـدرالمتألهین،هایی است دارای ضعف

 نظریـه ،در ادامـه. عین کشف تفصیلی است که به صورت علم حـضوری اسـت
مـورد ، دگار بـه آفریـدگان قبـل از آفـرینشر علم حصولی پروبارۀاستاد فیاضی در

  .بررسی قرار گرفته است
علم پیشین الهی، صدرالمتألهین، علم حـضوری، فیاضـی،  :یدیلکواژگان 
  .علم حصولی

  مقدمه
 صدرالمتألهینقدر رفیع است که  آن،  علم الهی در میان معارف فلسفیمسئلهجایگاه 

مـت حقـه کتمـام ح،  علم الهـی مسئلهنماید که  میبه جان خود سوگند یاد کرده و بیان
قبـل از ایجـاد و  ِدر دو مقـام،  اسـالمیهجـودات در فلـسفعلم الهـی بـه مو. الهیه است

  .سی قرار گرفته استرمورد بحث و بر، آفرینش و بعد از ایجاد و آفرینش
فالسفه مشایی همچون فارابی و ابن سینا با استناد به اصـل علیـت و از طریـق صـور 

فـارابی، (انـد   به تبیین علم خداوند به موجودات قبل از ایجاد و آفرینش پرداختـه،مرتسمه
 به تفـصیل بـه بررسـی نظریـه اسفار صدرالمتألهین در .)٣/٣٠٣: ١٣٨٣؛ ابن سینا، ۵٨ :١٣۶۴

 پرداخته و به اشـکاالت سـایر فالسـفه بـر ایـن نظریـه پاسـخ داده و وجـود ایـن مشاییان
دانـسته هـا   آنفهم مراددر  یا ضعف مشاییان تدبر در کلمات ِاشکاالت را ناشی از کمی

 بـه نقـد ،بر اساس مبـانی حکمـت متعالیـهآنگاه  .)۶/١٧٣: ١۴٢٨لدین شـیرازی، صدرا( است
بـسیط «یکـی از طریـق قاعـده ، نظریه صور مرتسمه پرداخته و در ادامـه بـه دو صـورت

بـه ،  و دیگری از طریق اتصاف حق به مـدلوالت اسـماء و صـفات» األشیاءّ کلةالحقیق
پـردازد و معتقـد   مـیین کشف تفـصیلیتبیین نظریه خود یعنی نظریه علم اجمالی در ع

 و ۶/٢٢۵ :همـان( حضوری است، است که علم خداوند به موجودات قبل و بعد از ایجاد
٢٣٨(.  

علم بـه آفریـدگان قبـل از ۀ برخی از فالسفه معاصر بر این باورند که مالصدرا دربار
نی مطرح  نظریه نخست را زماوی. )١٠/١٣: ١٣٨٧فیاضی، ( آفرینش دارای دو نظریه است

 اجمال ایـن . اتحاد عاقل و معقول برای وی حل نشده استمسئلهنموده است که هنوز 
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بـه همـه ، تعالی پیش از آفرینش با علـم حـضوری بـه ذات خـود  آن است که حقنظریه
امـا . آفریدگانش نیز علم حضوری دارد کـه ایـن نظریـه دارای اشـکاالت متعـدد اسـت

 پـس از ،) فیاضی استآیةاهللاکه همان دیدگاه مختار (نظریه دوم و نهایی صدرالمتألهین 
 اجمال ایـن نظریـه .)١٠/١٨ :همـان(  اتحاد عاقل و معقول مطرح گردیده استمسئلهحل 

خداوند متعال به همه موجودات قبل از ایجاد و آفرینش علم تفـصیلی دارد  آن است که
 تعالی، علم حصولی حقبر اساس این نظریه، . حصولی است نه حضوری، و این علم پیشین

گری ذات خداونـد بـرای حکایتوجودی جدای از وجود خداوند نداشته و همان حالت 
ــه تمــام،  ذات خداونــد ســبحان از ازل،از ایــن رو. تمــامی موجــودات اســت نمــای  آین

  .هست و خواهد بود، ممکن و ممتنع بوده، اعم از موجود و معدوم، نهایت  بیمعلومات
 علـم پیـشین ره فیاضـی دربـاآیـةاهللالیل و بررسی دیدگاه پژوهش حاضر در صدد تح

 تبیین اشکاالت مبنایی .١ :باشد  میاز چند جهت، خداوند به موجودات قبل از آفرینش
و اینکــه آیــا هــا   آن فیاضــی بــه نظریــه نخــست صــدرالمتألهین و بررســیآیــةاهللاو بنــایی 

 بررسـی .٢ ی است یا حصولی؟ قائل به علم حضور،صدرالمتألهین در علم قبل از ایجاد
  . فیاضیآیةاهللاتعالی به موجودات قبل از آفرینش از دیدگاه  علم حصولی پیشین حق

 فیاضی آیةاهللا در ادامه نظریه پرداخته،ابتدا به تبیین دیدگاه صدرالمتألهین از این رو، 
  .شددر مورد دیدگاه صدرالمتألهین تحلیل و بررسی خواهد 

صدرالمتألهین در علم واجب تعالی به موجودات قبل تبیین دیدگاه . ١
  از ایجاد

صدرالمتألهین در آثار متعدد خود درباره ماهیت و حقیقت علم بـه بحـث و بررسـی 
 فـصلی را بـه ،اسـفار وی در .)۴۵: ١٣٧٨همـو، ؛  ٨٨: ١٣۵۴صدرالدین شیرازی، ( پرداخته است

بـر امتنـاع تعریـف ای  بیان ادله و پس از )٣/٢٢١: ١۴٢٨همو، ( ماهیت علم اختصاص داده
 نمایـد کـه  میبه نقل و نقد اقوال حکما درباره حقیقت علم پرداخته و بیان، منطقی علم

علـم  بـه ایـن بیـان کـه؛ توان همه اقوال را تأویل نمود و به قول واحـدی برگـشت داد می
 ص بودنشوجود بالفعل که آمیخته به عدم نبوده و شدت علم به اندازۀ خالعبارت است از 
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  :کند  می در جای دیگر بیان.)٣/٢٣۵ :همان( باشد  می عدماز
علـم و  باید گفـت کـه، علم یک قسم از وجود است و اگر از قول حق سؤال نمایی«

  .)۶/١٣٣: همان(»  یک شیء واحدند،وجود

  :نویسد  میصدرالمتألهین در مورد علم باری تعالی به موجودات در مقام ذات
، اشـراق،  به ممکنات به آن نحوی کـه حکمـای مـشاءتعالی قحمالک و مناط علم «

 بلکـه آن بـه طریـق ؛باشـد انـد، نمـی ن بیان کـردهافرفریوس و متأخر، افالطون، معتزله
 تعالی به ما تعلـیم نمـوده و بـه خـاطر باشد که اهللا  می ذکرشدهِخاصی غیر از این طرق

، بینم  نمیت در تصریح آنمصلح،  آن و سختی ادراکش برای اکثر افهامِغامض بودن
کسی که بر آن موفـق و بـرای آن خلـق ، کنم که به وسیله آن  میبه آنای  ولکن اشاره

  .)١۶٣: ١٣٨٢همو، (» شود  میهدایت شده است به سمت آن طریق اختصاصی

َوعنـ مفـا الغیـب ال یعل  شـریفهۀ  به آیـ،صدرالمتألهین در اثبات علم پیشین الهی ْ َ َ
ِ ْ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َّمھـا إال َ

ِ َ ُ
َهـو ُو غیـب را مرتبـه ذات دانـسته و بیـان، استناد کرده و مفاتیح را همان صور تفصیلی  
 از آن .١: تعالی بـه دو صـورت قابـل تبیـین اسـت کند که این نحوه از علم برای حق می

 از جهت اتصاف حق به مدلوالت اسماء .٢؛ عقل بسیط است، جهت که خداوند متعال
. )۶/٢٢۴: ١۴٢٨همـو، ( ن صـوفیه اسـتاِکه این راه از آن محقق، ذاتشو صفات در مرتبه 

  :گوید  میدر ادامه
ّاز طریق تعلم از معلم بشری بسیار سخت است ها   آناین دو روش بسیار دقیق و فهم« ّ

تـا چـه برسـد بـه اینکـه انـسان ، و محتاج به داشتن قریحه لطیف و صفای باطن است
  .)۶/٢٢۵: همان(» ون واسطه دریافت و فهم کندبخواهد آن را از طریق فیض و بد

 تبیین علم تفصیلی خداوند به اشیاء قبل از ایجـاد از طریـق قاعـده .١ـ١
  بسیط الحقیقه

باشد  ی م»اءیش األّلکقة یط الحقیبس« قاعده ،هیمت متعالک از قواعد مهم در حیکی
  :ندک یان می نامیده و بیم صدرا آن را برهان عرشکیه حک

همـو، ؛ ۶/۵١: همـان(» كرض من له علـم بـذل وجه األیف لم أجد فی شرهذا مطلب«
ه کـابم یـ ین نمـی زمـیرو سی را بـرکـچ یه. ؛ این مطلبی شریف است)۵٧۵: ب١٣۶٣

  . بدان داشته باشد]یدرست[دانش 
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  »ّ الحقیقة کل األشیاءبسیط« اول قاعده تقریر
 ه وجـود اصـیل وکـن این بی به ا؛باشد ی وجود مکیکی بر وحدت تشیر مبتنین تقریا
بـسیط محـض ، ن مراتب وجود قـرار داردیتر یه در عالک یتعال  مراتب بوده و حقیدارا

از ایـن رو ؛ ه استیقی وحدت حقه حقیو دارارد  در او راه ندایبکیچ گونه تریاست و ه
ه در را کـمـاالت وجـودی کِماالت وجودی موجودات مادون بوده و همه کجامع تمام 
  و ابـسطّ و اشـرف و اتـمیبـه نحـو اعلـ، ر موجـودات تحقـق داردی سـای برایدار هست

  .)٣/٣۵٩: ١۴٢٨همو، (ست دارا

  » األشیاءّ کلةبسیط الحقیق«ر دوم قاعده یتقر
 کـه بـر اسـاس ایـن )٢/٢٣٨: همـان(  وجود استیاساس وحدت شخص این تقریر بر

 به نحـوی ،الوجود و دارای کماالت نامتناهی است بسیط و صرف تعالی وجود حق، رأی
زیرا اگر وجودی غیـر از وجـود ؛ جایی برای غیر نگذاشته است، که وجود نامتناهی حق

تعـالی مرکـب از وجـود خـود و  وجود بـاری،  در این صورت،خداوند تحقق داشته باشد
بـسیط صـرف و  تعالی  حقِ دیگر وجود،از این رو، فقدان آن وجودی است که غیر دارد

صـحبت از وجـود واجـب و ، ر این تقریر مانند تقریـر اولبنابراین د. محض نخواهد بود
 است و ماسوای او تجلیات و ظهـورات تعالی حقِملک طلق ،  بلکه وجود،ممکن نیست

  .باشند  میاو

استدالل مالصدرا بر علم خداوند به موجـودات در مقـام ذات از طریـق قاعـده 
  » األشیاءّ کلةبسیط الحقیق«

  .»ةقی الحقطیالوجود بس واجب«: مقدمه اول
  .»اءی األشّلکقة یط الحقیبس«: مقدمه دوم
  .»یاءش األّلکواجب الوجود «: مقدمه سوم

  . داردیالوجود به ذات خود علم حضور واجب: مقدمه چهارم
ه وجـود کـگونه   دارد و همانیاء علم حضوریالوجود به تمام اش پس واجب: جهینت

 ،باشـد ین ذات مـیه عـکـ خود علم او به ذات، ل وجودات استک ی و تعالکحق تبار
ر یـ تعبیلیشف تفـصکـن ی در عـیِبه علم اجمال، ن علمیاء است که ایعلم او به تمام اش
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  .)۶/٢٣٠: همان(  استشده
  :سدینو ی مین روش برهانیان ایصدرالمتألهین در پا

توان در رابطـه بـا علـم خداونـد بـه  یه مک است یزیت آن چیت و غاینها، المکن یا«
ن یـر از ایـ غیتـابکچ ین مطلب در هـیرد و اکان یجاد بیم ذات و قبل از ااء در مقایاش
 :همـان( نندکقدر آن را بدانند و در آن تأمل ، قتین حقا پس طالب؛امده استیتاب نک
۶/٢٣٨(.  

 فیاضی به علم حضوری آیةاهللاتبیین اشکاالت مبنایی و بنایی . ٢
  متألهین به موجودات قبل از ایجاد از دیدگاه صدرالخداوند

دیـدگاه ،  و نظریـه شـیخ اشـراقمـشاییانن و نقـد دیـدگاه ی فیاضی پـس از تبیـآیةاهللا
ایـشان اسـتدالل . پـردازد  مـیو سپس بـه نقـد آنکند  مینخست صدرالمتألهین را تبیین 

: ١٣٨٧فیاضـی، (نمایـد   مـیمالصدرا بر علم حضوری خداونـد بـه اشـیاء را چنـین تقریـر
١٠/١۵(:  

  .د متعال علت فاعلی همه موجودات غیر از خود استخداون: اولمقدمه 
  .تر است از آن موجود کامل، علت فاعلی هر موجودی: مقدمه دوم

 واجد همه کمـاالت ،مقدمه پیشین آن است که حضرت حق  دوۀنتیج:  سوممقدمه
  .ِوجودی موجودات دیگر است

  . به ذات خود علم داردتعالی حق:  چهارممقدمه
شود که خداوند پیش از آفرینش نیز به همه موجـودات   می آن مقدمات پیشینۀنتیج
هاسـت و بـا علـم  ِ واجد همه موجودات و کماالت وجودی آن، زیرا وجود او؛علم دارد

  .به همه موجودات دیگر نیز علم حضوری دارد، حضوری به خودش پیش از آفرینش

  اشکال مبنایی بر دیدگاه صدرالمتألهین. ١ـ٢
  :نویسد  می تبیین این اشکال فیاضی درآیةاهللا

در باب تشکیک وجود که به معنای وحدت در عین کثرت اسـت دو تفـسیر مهـم و «
تفسیری که منتسب به حکمیان باسـتان اسـت و دیگـری تفـسیری ؛ مشهور وجود دارد

 اما تفسیر مالصدرا از تشکیک وجود آن است که. که مورد پسند صدرالمتألهین است
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واحـد ، دارای کثرت شخصی است و حقیقت وجود، ی در عین وحدت شخصوجود
،  بـرای مثـال.وجـود همـه اشـخاص اسـت، شخصی است که همین واحـد شخـصی

وجود همه قوای ظاهری و باطنی ، گونه که نفس انسانی به وجود واحد شخصی همان
وجـود ،  خداوند متعال نیز وجود واحدی است که در عـین وحـدت،باشد  میخود نیز

 تعـالی حـقتوان گفت کـه   نمیدیگر،  بر این اساس.کنات نیز هستهمه کثرات و مم
بـه عـین وجـود حـضرت حـق هـا   آنبلکه بایـد گفـت کـه، موجودات را ایجاد کرده

ونات و تجلیات ئ بلکه ش،های حضرت حق ممکنات نه معلول،  به بیان دیگر.موجودند
  .)١۶ـ١٠/١۵ :همان( وجودی او هستند

  :کند  میایشان در ادامه بیان
قابل پذیرش نیست و مستلزم تناقض ، به نظر ما این تفسیر مالصدرا از تشکیک وجود«

به عین وجود ،  به عنوان یکی از موجودات“من” وجود،  زیرا به حکم این نظریه؛است
نامحدود اسـت و ، حق موجود است و این وجود از آنجا که وجود حضرت حق است

مستلزم محدود بـودن و ، براین این نظریهبنا. محدود است، از آنجا که وجود من است
بودن یک وجود واحد شخصی است و چنین چیزی عین تناقض و در نتیجه  نامحدود

  .)١٠/١۶: همان( ممتنع است

  المتألهینگاه صدراشکاالت بنایی بر دید. ٢ـ٢
  :نویسد  می فیاضیآیةاهللا

  ،بر فرض صحت مبنا و با نادیده گرفتن اشکال مبنایی«
ن اشکال بنایی این است که این نظریه تنها علم حق بـه ممکنـات موجـود را اولی) الف
توضـیح آنکـه . کند و قدرت توجیه علم حق بـه ممکنـات معـدوم را نـدارد  میتوجیه

را که مطابق حکمت و مصلحت ها   آنتنها یکی از، خدای تعالی از میان عوالم ممکن
ِونه که به این عالم ممکن موجـودآفریده است و او همان گ، و بهترین آن عوالم بوده ِ ،

 یعنـی همـین ،عوالم ممکن دیگر نیز عالم استۀ  به هم،پیش از آفرینش آن علم دارد
را برگزینـد و هـا   آندهـد کـه بهتـرین  مـیعلم مطلق اوست که بـه وی ایـن امکـان را

علم حـضوری خداونـد بـه موجـودات قبـل از ( این نظریه بر در حالی که بنا؛ بیافریند
توانند به عین وجود خدا موجود باشـند و   نمی دیگراند، معدوم ْ چون این عوالم،)ادایج

  .وجود نداردها   آنپیش از آفرینشها   آندیگر توجیهی برای علم به
اعم از موجود  عوالم ممکنۀ اشکال بنایی دوم این است که خداوند نه تنها به هم) ب
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گاه است بلکه به امور ممتنع نیز ، علم داردو معدوم اگر خداوند از امتنـاع اجتمـاع . آ
گاه است حال آنکه اجتماع نقیـضین ؛  پس به اجتماع نقیضین نیز علم دارد،نقیضین آ

  .)١٠/١٧: همان(»  بلکه وجود خارجی آن ممتنع است،نه تنها در خارج وجود ندارد

  .پس این دیدگاه از اثبات علم خداوند به امور ممتنع نیز ناتوان است

  ل و بررسی اشکال مبناییتحلی. ٣
 یا وحدت در مقام مفهوم وجود است یا در مقام ،در باب وحدت وجود به طور کلی

یا به صورت وحدت تشکیکی اسـت یـا ،  و در خود مصداق وجود؛مصداق وجود است
: سه دیدگاه وجود دارد، بنابراین در ارتباط با وحدت وجود. به صورت وحدت شخصی

  .ـ وحدت شخصی وجود٣ ،ـ وحدت تشکیکی وجود٢ ،ـ وحدت مفهومی وجود١
ر لم خـارج را موجـودات مختلـف و متکثـعـا، ـ بر اساس وحدت مفهـومی وجـود١

 و هر وجودی بالذات با وجود دیگر مباین است و هیچ نحوه سـنخیت و اند تشکیل داده
 ایـن ۀدر ایـن اسـت کـه از همـها   آنوجود ندارد و فقط وجه اشتراکها   آنتناسبی بین

 کنـد  مـیذهن ما مفهوم واحدی به نام مفهوم وجود انتـزاع، جودات متکثر و مختلفمو
کامـل ، وجودی نامحـدود،  وجود خداوند،اساس این نظریه  پس بر.)٨٠: ١٣٩٨عبودیت، (

لـذا . باشـند  میناقص و مستقل بالتبع، محدود، و مستقل بالذات بوده و سایر موجودات
 و تعالی حقجودات بوده و یک نحوه دوگانگی میان وجود واجب تعالی مغایر با سایر مو

ِممکنات وجود داشته و هیچ وجه اشتراک وجودی میان خداوند و سایر ممکنات وجود 
 ؛ این نظریه مستلزم محدود و نامحدود بودن یک وجـود واحـد نیـست،از این رو. ندارد

وجـودی و تباین و کثرت وجـودی برقـرار اسـت نـه وحـدت ، ًزیرا اساسا بین موجودات
  .و وحدت فقط در مقام مفهوم است، مصداقی

 ؛ّوجـود یـک حقیقـت واحـد مـشکک اسـت، ـ بر اساس وحدت تشکیکی وجود٢
: ١٣٨٧طباطبـایی، ( دارای مراتب مختلـف و کثیـر اسـت، یعنی در عین وحدت و بساطت

قول به تشکیک وجود این اسـت کـه حقیقـت ۀ  و الزم)٩ :الف١٣۶٣؛ صدرالدین شیرازی، ٢٢
تـر  چه این مراتب به سمت پایین د از حیث شدت و ضعف دارای مراتب باشد و هروجو

تر و کمـاالت  حدود آن بیشتر و دایره وجودی آن تنگ، و در سلسه نزول ادامه پیدا کند
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حـدود آن کمتـر و ، و هرچه این مراتب در سلسه صـعود ادامـه یابـد، گردد  می کمترآن
 ۀرسـیم کـه اعلـی مرتبـ ای مـی ا آنجا که به مرتبـهگردد ت  میتر دایره وجودی آن گسترده

نیست و دارای اطالقی است که هیچ نهایتی برای آن ای  وجود بوده و فوق آن هیچ مرتبه
 و ّموجودات مادون به نحو اعلی و اتـم ِمتصور نبوده و مشتمل بر همه کماالت وجودی

هی و در نهایـت ی و الیتنـاّکـه مرتبـه الحـد که ایـن اعلـی مرتبـه وجـودی، ابسط است
و سـایر مراتـب کـه دارای حـدود و مـالزم بـا ، همان واجب تعالی است، بساطت است

 از ایـن رو .)١/٣۶: ١۴٢٧طباطبـایی، ( باشند  مینیز همان ممکنات، ِفقدان کماالت هستند
 یعنی در عـین اینکـه ؛ األشیاء استّکله و بسیط الحقیق، شود که واجب تعالی  میتعبیر

 جـامع همـه کمـاالت ،عـدم در او راه نـدارد ترکیب از وجود و ی حتیهیچ نحوه ترکیب
  .اکمل و ابسط است و ّبه نحو اتم، وجودی موجودات

و اسـت  مـستقل و رابـط ِوجود دارای دو قسم، بر اساس این تفسیر از وحدت وجود
 در اعلی مرتبه وجود قرار داشـته و بـسیط ،خداوند که وجودی مستقل و نامحدود است

 در مراتـب ،باشـند  مـی األشیاء است و سایر موجودات که رابط و محدودّ و کلالحقیقه
 تنهـا بـه ذات بـسیط همـان مرتبـه از ،مادون بوده و تمایز هر مرتبه از وجود با مرتبه دیگر

ِپس این دیدگاه نیز مستلزم محدود و نامحدود بودن یک وجود واحد . گردد میوجود بر
؛ به و نامحدودیت نیز وصف مرتبـه دیگـر اسـت وصف یک مرتْچون محدودیت، نیست

،  محـدود در عـین محـدودیتۀخواهـد بـود کـه همـان مرتبـ زیرا تناقض زمانی متـصور
 وصـف اعلـی ْنامحدود بـودن، در حالی که در وحدت تشکیکی وجود، نامحدود باشد

، لـذا در وحـدت تـشکیکی وجـود.  وصف سایر مراتـبْوجود است و محدودیتۀ مرتب
ِیست که وجود که یک حقیقت واحـد بـسیط اسـت کـه در عـین اینکـه سخن در این ن ِ
 وصف مراتب این ،محدودیت و نامحدودیت  بلکه،باشد  میمحدود هم، نامحدود است

 در وحدت تـشکیکی وجـود کـه وحـدت در ،به تعبیر دیگر. حقیقت واحد بسیط است
، کثیـراگر گفته شود که وجود از یک جهت هم واحد اسـت و هـم ، عین کثرت است

ولی اگر گفته شود کـه جهـت ؛ این عین تناقض است، هم نامحدود است و هم محدود
 ایـن تنـاقض ،گردد مییت به یک چیز بردمحدو یت ودنامحدو، وحدت و جهت کثرت

، کثـرت جهـت وحـدت و وحدت تشکیکی وجود در مقام بیان ایـن اسـت کـه. نیست
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حقیقت وجـود از همـان جهـت نه اینکه ، گردد مییت به وجود بردمحدو  ونامحدودیت
ِپـس حقیقـت وجـود بـا توجـه بـه .  بعینه از همان جهت هم کثیر باشـد،که واحد است

، واحد، بسیط، ِمحدود و متناهی است و با توجه به عدم حدود، کثیر، مرکب، حدودش
وحـدت عـین وجـود و ، بنابراین در وحدت تشکیکی وجود. نامحدود و نامتناهی است

 زیـرا ؛گـردد  مـیود است که در مقـام شـناخت و تمـایز حاصـلوجۀ کثرت حد و الزم
ممکنـات ، گردد و از این رو  میمحدود و کمتر ْکماالت، کند  میزمانی که وجود تنزل
، حدی نداشته و بسیط محض باشد، شوند و زمانی که وجود  میگر شکل گرفته و جلوه
  .نامند  میالوجود یا بسیط الحقیقه آن مرتبه را واجب

 زیـرا وجـود ممکنـات ؛مستلزم تناقض نیست ین این تفسیر از وحدت وجود همبنابرا
مقید به حدود و فقدان کماالت  و،  نه عین وجود حضرت حقهستند،غیر از وجود حق 

به بیان . نامحدود و جامع همه کماالت وجودی اشیاء استتعالی،  حقاما وجود . هستند
 و وصف محدود بـودن مربـوط بـه عالی،ت حق نامحدود بودن مربوط به مقام ذات ،دیگر

البته اگر مقام فعل در عین .  است و تناقضی میان این دو وجود نداردتعالی حقمقام فعل 
یـا اگـر  و، گرفـت  مـی اینجا تناقض صورت،نامحدود بود، دارا بودن وصف محدودیت

  .گرفت  می باز هم تناقض صورت،محدود بود، مقام ذات در عین نامحدود بودن
نجا که بحث ما در مورد علـم پیـشین الهـی در مقـام ذات اسـت و بـا توجـه بـه از آ

 صدرالمتألهین بر علم حضوری خداوند به موجودات فیاضی از استدالل آیةاهللاتقریری که 
  :توان این گونه اشکال کرد ، میدهد  میقبل از ایجاد ارائه

اش ایـن   الزمه،رددگ  نمیاگر ذات خداوند بسیط الحقیقه است و چیزی از او سلب
موجود و کمال وجودی را بتوان بر واجب تعالی حمل کرد و الزمه صحت  است که هر
ایـن وجـود از اگـر  یعنـی ؛الوجودات اسـت عینیت واجب تعالی با ممکن، چنین حملی

، آنجا که وجود سایر ممکنـات اسـت  و از، نامحدود،آنجا که وجود حضرت حق است
مستلزم محدود ،  الحقیقه که الزمه تشکیک وجود است پس قاعده بسیط،محدود باشد

، در حــالی کــه عینیــت واجــب و ممکــن، نامحــدود بــودن یــک وجــود واحــد اســت و
  .)١/٢٢۴: همان( البطالن است و چنین چیزی عین تناقض و در نتیجه ممتنع است بدیهی

 األشیاء بر بـسیط الحقیقـه حمـل شـایع ّپاسخ این است که اگر مقصود از حمل کل
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ِموجودات با هر دو جهت ایجاب و ،  زیرا در این نوع حمل؛ این اشکال وارد است،باشد
گردنـد کـه   مـیحمـل) بـسیط الحقیقـه( واجب تعالی بر، حیثیت کمال و نقص، سلب

در . کمال و نقص خواهد بـود، ترکیب ذات خداوند از ایجاب و سلب، الزمه این حمل
حمل حقیقت و رقیقـت اسـت ، یط الحقیقه األشیاء بر بسّحالی که مقصود از حمل کل

تنهـا از جهـت )  األشـیاءّکـل( محمـول، زیرا در حمل حقیقت و رقیقت؛ نه حمل شایع
نـه ، دنشـو  میحمل) بسیط الحقیقه(  بر موضوعشان ایجاب و به لحاظ کماالت وجودی
مبتنـی ، توضیح آنکه حمل حقیقت و رقیقـت. )همان( از جهت سلب و نقایص وجودی

مفـاد . در کمـال و نقـص اسـتها   آن موضوع و محمول در اصل وجود و تغایربر اتحاد
ن است که مرتبه ناقص در مرتبه کامل به گونه اشرف و اعلی موجود است و آاین حمل 
 واقع در حمل حقیقـت و رقیقـت در. ستتمام کماالت مرتبه ناقص را دارا، مرتبه کامل

 متحـد ْ بلکـه آنچـه بـا مقیـد،شـود  نمـیخود مطلق و مقید بر دیگری حمل، عکسو بر
 ِ حقیقـت،گـردد  مـیمتحـد ْو آنچه با مطلق،  رقیقت مطلق است نه خود مطلق،شود می

یعنی وجود مـن بـا همـان . اش ها و نقایص وجودی مقید است نه خود مقید با همه سلب
 دیگر ایـن ،شود  می»من«ً نیست و اساسا وقتی سخن از تعالی حق عین ،نقایص حدود و
،  که مطلق و رها از هـر قیـدی اسـتتعالی حق عین ،قیود است ه مقید به حدود ومن ک

ّهـیچ حـدی متـصور نیـست تـا بتـوان ، زیرا در مقـام ذات و بـساطت حـق؛ نخواهد بود

  . دانستتعالی حقموجودی فرض کرد و آن را عین ذات و عین وجود 
ال ٶحال س؛ ندا حکما برای وجود مصادیق متعددی قائل: ـ وحدت شخصی وجود٣

که بر مبنای تفکر ،  به صورت تباینی است یا تشکیکی،این است که این کثرت مصادیق
، اساس اصـول صـدرایی و از طریـق اشـتراک معنـوی وجـود کثرت تباینی و بر، مشایی

 مـصادیق متعـدد قائـل نیـستند و ،اما عرفا برای وجود. گردد  میکثرت تشکیکی پدیدار
وجود ها   آنبلکه از نظر؛ پذیرند  نمی سایر تقسیمات راتقسیم وجود به واجب و ممکن و

، زمین، یک مصداق بیشتر ندارد و آن فقط ذات باری تعالی است و سایر اشیاء از انسان
 بلکه مظاهر و تجلیـات ،اما از سنخ وجود نیستند، چه امور واقعی هستنداگر... آسمان و

 و اسـناد وجـود بـه )٣/٣١١: ١٣٩٠جـوادی آملـی، ( باشـند  مـیِو شئون حقیقت واحد وجـود
یعنـی نـسبت .  مجازی و بالعرض است، و اسناد موجود به اشیاء،اسناد حقیقی، خداوند
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 برای اشیاء مانند نسبت تمر و لبن برای تامر و البن است و تمـر و لـبن جـزء ذات وجود
  .دنباش  نمیتامر و البن

د تبیـین و تفـسیر قـرار مـور، اگر قاعده بسیط الحقیقه در این تلقی از وحدت وجـود
بـسیط ، به این صورت خواهد بود که حقیقت وجود که یک مصداق بیشتر ندارد، گیرد

الحقیقه و کل األشیاء است و بر خالف وحـدت تـشکیکی وجـود کـه بـسیط الحقیقـه 
در ، حقیقـت وجـود بـودۀ یعنی اعلی مرتب، مربوط به یک مرتبه از مراتب حقیقت وجود

مـان کـه بـه تعبیـری ه،  همان بسیط الحقیقه خواهد بود،وجودِاینجا خود اصل حقیقت 
و کثـرت  است که هیچ نحوه کثرتی در آن متصور نیستمقام ذات و مرتبه احدیت عرف

حـد وجـود و مـالزم بـا وجـود و مبتنـی بـر ، و تشکیک که در وحدت تشکیکی وجود
د را بـه و کثرت وجودی جای خـو، گشته ِاز دل حقیقت وجود خارج، مراتب وجود بود

 موجـوداتی ْدیگر، بر اساس این تفسیر از وحدت وجود. دهد  میکثرت ظهوری و تعینی
وجـود تحقـق نخواهنـد ۀ هرچند به صورت رابط در طول واجب تعالی و در مراتب نازلـ

بلکه ، را به صورت اتم و اکمل دارا باشدها   آنکماالت وجودی داشت تا اینکه خداوند
ِصرا از آنمنح، وجود و کماالت وجودی

،  شـئون، اسـت و سـایر موجـوداتتعـالی حق ً
ًاز این رو اساسـا دو . باشند تعالی می حقمظاهر و تجلیات این وجود و کماالت وجودی 

ِ یـک حقیقـت بـسیط ْبلکه وجود، یکی محدود و دیگری نامحدود فرض ندارد، موجود
 ما بگـوییم آن که ظهورات و شئون متعدد دارد و تناقض زمانی است که نامتناهی است

ِحقیقت واحد بسیط نامتناهی  محدود باشد ، در عین نامحدود بودن) یعنی در مقام ذات(ِ
. نامحدود باشـد، در عین محدود بودن) در مقام فعل( یا بگوییم آن شأن و تجلی خاص

 ْ و محـدود بـودن، وصف اصـل حقیقـت وجـودْ اگر نامحدود بودن،در غیر این صورت
بنابراین در مقام ذات که . تناقضی در کار نیست، ص باشدوصف یک شأن و تجلی خا

 هیچ حدی متصور نیست تا بتوان موجـودی فـرض ،همان مرتبه احدیت و بساطت است
 محدود به وجود آید؛ اجتماع نامحدود و ،کرد و آن را عین ذات حق دانست و در پی آن

ماهیـات و اشـیاء  ،همـین اسـاس حدود قابل تصور است و بـر، اما در مقام فعل و ظهور
 اسـت و تعالی حقًحقیقتا از آن ، گردند که وجود و کماالت وجودی این اشیاء  میظاهر

، آسـمان،  همان حد و ماهیت است که به عنـوان انـسان،آنچه نصیب و بهره اشیاء است
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  .شود  میشناخته...  وزمین
ال آن اشـکال  فیاضـی باشـد و بـه دنبـآیةاهللانظر ّ، مداگر این تفسیر از وحدت وجود

 بـا آن تقریـر از ،در این صورت این تفسیر از وحدت وجود، مبنایی را مطرح نموده باشد
زیـرا ؛ منطبق نخواهد بـود، استدالل بر علم حضوری خداوند به موجودات قبل از ایجاد

باشد   میبر اساس وحدت تشکیکی وجود، تقریر استدالل از طریق قاعده بسیط الحقیقه
 بایـد ،نظر باشـدّین اگر این قـسم از وحـدت وجـود مـدبنابرا. ودنه وحدت شخصی وج

عرفا و از طریق اتصاف حق به مدلوالت اسماء ۀ تقریر استدالل صدرالمتألهین نیز به شیو
  .» کل األشیاءةبسیط الحقیق«صفات صورت بگیرد نه از طریق قاعده  و

 هر کدام ست یافت کهتوان به این نتیجه د ، میخالصه آنکه با توجه به آنچه بیان شد
ِاش تنـاقض و اجتمـاع نامحـدود و   الزمه،نظر باشدّز این سه تفسیر از وحدت وجود مدا

  .نخواهد بود محدود بودن یک وجود واحد

  تحلیل و بررسی اشکاالت بنایی. ۴
  : بیان چند نکته ضرورت دارد،قبل از بررسی اشکاالت بنایی

نیـست کـه هـیچ ارتبـاطی بـا صفت حقیقی محـض ، صفت علم مانند حیات) الف
متعلق نداشته باشد و همچنین مانند صفت قدرت هم نیست که در عـین اینکـه وصـف 

، بلکـه علـم؛ متعلـق آن بالفعـل موجـود باشـدنباشد که الزم ، ِحقیقی ذات اضافه است
است که هم با متعلق خود ارتباط دارد و هم متعلق آن باید بالفعـل ای  ِصفت ذات اضافه

 هرگز معلوم و منکشف و ممتاز نخواهد ،و چیزی که معدوم محض است، موجود باشد
  .)٢/٩٩: ١٣٧٢، همو( بود

گـردد و   مـی به علـم حـضوری و علـم حـصولی تقـسیم،علم در اصالح فلسفه) ب
 یعنی امکـان نـدارد کـه علمـی ؛یک تقسیم حاصر است، شدهتقسیم علم به دو قسم یاد

 آن دلیـل ایـن حـصر .که قسم سـومی باشـدبل، باشد که نه حضوری باشد و نه حصولی
 یـا اینکـه ماهیـت معلـوم نـزد ؛از دو حال خارج نیست، است که حضور معلوم نزد عالم

یا اینکه وجود معلوم نزد عالم حاضر ، عالم حضور دارد که این همان علم حصولی است
  .)٢/١۵٣: ١۴٢٧طباطبایی، ( علم حضوری است، است که این نحوه از علم
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یعنـی اشـیاء وجـودات ؛  دارای مراتب وجودی اسـتتعالی حقشیاء نزد حضور ا) ج
در مرتبه ذات حق و به وجود الهی و علمی موجود ها   آنازای  مرتبه؛ سابق و الحق دارند

شـان در   و مرتبه دیگر به وجـود خـاص خـارجی،مثال، است و مرتبه دیگر در عالم عقل
شـاهد ، طه قیومیه داشته و به شهود واحداحا،  به همه مراتبتعالی حقعالم ماده است و 
 از ایـن رو از هـر ،اما چون دارای تعدد مظاهر و مجالی شهود اسـت. بر همه اشیاء است

قول مشهور نزد حکما ایـن اسـت کـه علـم الهـی بـه . شود  میبه نام خاصی یادای  مرتبه
 وجـود یـا دفتـر. ۴ ،قـدر. ٣ ،قـضاء. ٢ ،عنایت. ١ :داردچهار مرتبه ، موجودات امکانی

  .)٢/١١٣۶: ١٣٨٠رضانژاد، ( سجل کون
 یعنـی آنچـه وجـود ؛باشـد  میمفهوم وجود با مفهوم شیء مساوق، از نظر فالسفه) د
بنابراین معدوم از آن جهت .  شیء هم نیست،ست و آنچه وجود ندارده شیء هم ،دارد

چـه معـدومات ممتنـع ماننـد اجتمـاع نقیـضین و چـه ؛ شـیء نیـست، که معدوم اسـت
طباطبـایی، ( شـیئی موجـود اسـت پس هر موجودی شیء اسـت و هـر. دومات ممکنمع

١۴٢/٢٩: ٢٧(.  

  اشکال اول
) عـوالم معـدوم( اساس اولین اشکال بنایی در این است که چـون ممکنـات معـدوم

 پس توجیهی برای علـم بـه؛ به عین وجود خدا موجود باشند توانند  نمیدیگر، ندا معدوم
مستـشکل بیـان نمـوده اسـت ، در این اشکال. رینش وجود نداردقبل از ایجاد و آفها  آن

ِکه چون معدومات ممکن یعنی عوالم  بنابراین دارای کماالتی هم ،تحقق ندارند  معدومِ
این کمـاالت بـه ، » األشیاءّ کلةبسیط الحقیق«در عالم خارج نیستند تا بر اساس قاعده 

د داشته باشـند و خداونـد هـم بـا وجو  و اکمل در ذات خداوند و به وجود حقّنحو اتم
ــه ذات خــود ــه همــه، علــم ب ــه علــم حــضوری. علــم داشــته باشــدهــا   آنب  ِپــس نظری

از اثبـات علـم خداونـد بـه ، المتألهین در علم خداوند به موجودات قبـل از ایجـادصدر
  .ناتوان است  ممکنِمعدومات

موجودات قبل توان بیان کرد که علم حضوری خداوند به   میدر پاسخ به این اشکال
 بـه خـاطر تعـالی حـقنیـست تـا ها   آنفرع و مبتنی بر تحقق خارجی، از ایجاد و آفرینش
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در حـالی کـه . علم حـضوری داردها   آن پس به،را به نحو اتم داردها   آن کماالتاینکه
ًقضیه کامال برعکس است و تحقق خارجی موجودات مبتنی بر علم حضوری خداونـد 

َأال : بــه موجــودات اســت بــريَ ُ یعــمل مــن خلــق وهــو اللطیــف ا ِ
َ ْ ُ ِ َّ َ ُ َ َ َ َ ْ ََ ُ َ ْ )یعنــی مــالک علــم ؛)١۴ /ملــک 

 بلکـه مـالک ،نیستها   آنتحقق خارجی، حضوری خداوند به موجودات قبل از ایجاد
اعـم از موجـودات و عـوالمی کـه تحقـق پیـدا ، علم حضوری خداوند به جمیـع اشـیاء

در ذات خداونـد اسـت و علـم هـا   آنود الهـیوجـانـد،   و یا تحقق پیدا نکـردهاند کرده
پس تبیین علم حـضوری خداونـد . گیرد  میتعلق ها حضوری خداوند به وجود الهی آن

ِاز طریق قاعده بسیط الحقیقه و اثبات وجود کماالت وجـودی موجـودات متحقـق بـه ، ِ
ِنـافی وجـود سـایر کمـاالت وجـودی ،  در ذات حـق تبـارک و تعـالیّنحو اشرف و اتم

. باشـد انـد، نمـی ِودات و عوالمی که از سر حکمت حضرت حق تحقق پیدا نکردهموج
المتألهین در اثبات و تبیین علم حضوری خداوند بـه موجـودات قبـل از البته روش صدر

روش  هرچنـد ایـن، ِاز طریق کماالت وجودی ممکنات موجود در ذات خداوند، ایجاد
تـوان در اثبـات   نمی است و از این روشناتوان از اثبات علم خداوند به ممکنات معدوم

هـیچ نحـوه تحقـق ، زیرا ممکنات معدوم  ـعلم خداوند به ممکنات معدوم استفاده کرد
تـوان تعمـیم داد و آن را ضـعف و   نمیاما ضعف و نقص این روش را،  ـخارجی ندارند

 علـم یمتـوان  نمـیکـه از طریـق علـم حـضورینمـود ِنقص علم حضوری دانسته و بیان 
بنابراین علم حضوری خداوند در . نیماوند به ممکنات معدوم و ممتنعات را اثبات کخد

 امـا ،مطلق و نامتناهی است و حدی بـرای آن متـصور نیـست، مقام ذات و قبل از ایجاد
خالصه آنکـه . نماید  میعوالم و موجوداتی را خلق، مطابق حکمت و مصلحت خویش

،  داشته باشد و این متعلق نیز عین علم باشـدِدر علم حضوری هم متعلق علم باید وجود
) اعـم از موجـود و معـدوم( معلوم و متعلق خداوند در مقام ذات و قبل از ایجـاد اشـیاء

بنـابراین کمـاالت همـه عـوالم و .  اسـتتعالی حقوجود الهی اشیاء است که عین ذات 
، لم خداونـدبه وجود الهی در نزد حق موجود است و متعلق ع، اشیاء و ممکنات معدوم

ِامر ممکن موجود یا ، اعم از اینکه متعلق این حقایق؛ باشد  میهمین وجود الهی و علمی
  .معدوم یا محال و ممتنع باشد

 در ارتباط با علم حـضوری خداونـد بـه اشـیاء در مقـام ذات و عـدم ،آنچه بیان شد
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ق  بـه ایـن بیـان کـه از عـدم تحقـ؛ ممکنات معدوم بـه عـین ذات خداونـد اسـتتحقق
در مقام ذات دست یافـت و ها   آنتوان به عدم تحقق ، نمیممکنات معدوم در مقام فعل

.  از اثبات علم خداوند به ممکنات معدوم نـاتوان اسـت،نتیجه گرفت که علم حضوری
اعـم از ممکـن موجـود و هـا   آنبلکه علم خداوند در مقام ذات نامتناهی بوده و به همه

وجود الهی اشیاء است هرچنـد ،  و متعلق علم خداوندگیرد  میتعلق... ممکن معدوم و
. انـد تحقق پیـدا نکـرده ممکنات معدوم در خارج و مقام فعل، بر حکمت حقه الهیه بنا

و ممکنات معدوم  علم داردها   آنبه همه، بنابراین خداوند با علم حضوری به ذات خود
، دات عـالم خـارجهرچند نسبت بـه موجـو، ند حسب علم الهی در مقام ذات موجودبه

  .باشند  میمعدوم
ممکن است اشکال به این صورت تقریر شود کـه چـون ممکنـات معـدوم در مقـام 

علم عـین ، فعل و خارج از ذات به وجود حق موجود نبوده و از طرفی در علم حضوری
  .علم ندارد، پس خداوند در مقام فعل به ممکنات معدوم، معلوم است

ُهـو األول  : گیـرد  مـی در مقام فعـل بـه شـیء تعلـقپاسخ این است که علم خداوند َّ َ ْ َ ُ
ء علـمي ل  ٌواآلخر والظاهر والباطن وهو  ِ َ ٍُ ْ َ ِّْ ِبُک َ َ َ َ َُ ِ َ ُ ُِ َّ ِ ْ
 )و چیزی کـه الشـیء و معـدوم اسـت )٣ /حدید 

توضـیح آنکـه ممکنـات معـدوم از . ًاساسا شیئیتی ندارد تا بتواند متعلق علم قـرار بگیـرد
 یـک ،واسطه موجودات ممکـن و بـه اعتبـار عقلـیه ستند که بهای مضاف ه قبیل عدم

ًاساسـا   زیـرا ممکنـات معـدوم؛)٢/٣٨: همـان( تصور شـده اسـتها   آننحوه وجود برای

ًباشـند و قـبال بیـان شـد کـه علـم از صـفات ذات   میشیئیتی در خارج نداشته و معدوم

لفعـل موجـود باشـد و از باید با است که نیازمند به متعلق است و متعلق آن همای  اضافه
 علم و وجود یک چیز بوده و مساوق یکدیگرنـد و در جـایی کـه چیـزی وجـود ،طرفی

خالصـه آنکـه اشـکال . گیـرد  نمـیتعلقها   آنعلمی هم به، نداشته باشد و معدوم باشد
 .نگیردزمانی وارد است که شیئی تحقق خارجی داشته باشد و علم حضوری به آن تعلق 

. شـود  نمـیً طبیعتا متعلق علم حـضوری واقـع، خارجی نداشته باشدشیء تحققاما اگر 
 بلکـه ،بنابراین نقص در علم حضوری و عدم تعلق علـم حـضوری بـه آن شـیء نیـست

  .باشد  میضعف از ناحیه تحقق خارجی نداشتن آن شیء و ممکنات معدوم



  

 بر 
لی
تأم

ش
فرین

از آ
ش 

ن پی
دگا

فری
به آ

گار 
ورد
ی پر

صول
م ح

ۀ عل
ظری

ن

١٨٧  

   دوماشکال
 دارد،ع نقیضین علم اشکال دوم بنایی آن است که خداوند به امور ممتنع مانند اجتما

 بلکـه وجـود خـارجی آن نیـز ،حال آنکه اجتماع نقیضین نه تنها در خارج وجـود نـدارد
  .ممتنع است
واسـطه اسـت و در علـم مـی باعل،  علـم حـصولی،ًگونه که قبال هم بیان شـد همان
وجود علمی و ( و معلوم بالذات) وجود عینی و خارجی شیء(  معلوم بالعرض،حصولی

 همان معلوم بالعرض است،دو چیز است و وجود خارجی شیء که ) ءصورت علمی شی
 علم، اما علم حضوری. شود  میمتعلق علم واقع، از طریق صورت آن و وجود علمی آن

بین شیء و علم به آن وجود ندارد و معلوم عین علم است و ای  واسطه است و واسطه بی
 تحقـق ، حضوری شرط استبنابراین آنچه در علم. وجود شیء عین وجود علمی است

 شـیء دارای ً نـه اینکـه حتمـا،اتحاد داشته باشـد و اینکه معلوم با علماست وجود شیء 
  .وجود و تحقق خارجی و مابازاء عینی باشد

 ولـی دارای یـک نحـوه ،ازاء عینـی ندارنـدرچند تحقق خـارجی و مابـامور ممتنع ه
از . نمایـد  مـیکفایت ود علمیهمین وجها،   آنباشند و در تعلق علم به  میوجود علمی

ای  به همه حقـایق علمـی بـدون هـیچ واسـطه، ِاین رو خداوند با علم به ذات بسیط خود
تعلـق علـم ، گونه که در پاسـخ بـه اشـکال اول هـم گذشـت همان. علم حضوری دارد

 بلکه منوط بـه وجـود ؛ منوط به تحقق خارجی و عینی آن نیست،حضوری به یک شیء
اعـم از ( ِاز اینکه شیء دارای وجود علمی الهی یـا وجـود خـارجی اعم ،آن شیء است

از این رو مالک علم حـضوری خداونـد بـه اشـیاء قبـل از . باشد) مثالی و مادی، عقلی
تعـالی  در ذات حق تبارک و بلکه وجود الهی حقایق، نیستها   آنتحقق خارجی، ایجاد
تحقـق خـارجی داشـته  ن آنکـه وقتی انسان به این حقایق علمی بـدو،بر آنافزون . است
 پس به طریق ، عین علم انسان است، علم دارد و صورت علمی این حقایق علمی،باشند
در درک این حقایق به وجودی مغایر بـا ،  که خالق همه موجودات استتعالی حق ،اولی

علـم بـه ایـن حقـایق ، طور که علم به ذات حضوری اسـت و هماننیست ذات نیازمند 
نکته دیگر این است کـه آنچـه تحـت عنـوان محـاالت ذاتیـه . ی استعلمی نیز حضور

 صـورت علمـی و مفهـوم ،آید  میدر ذهن ما... الباری و شریک، مانند اجتماع نقیضین
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 بـه حمـل ،آید  مییعنی آنچه که از اجتماع نقیضین در ذهن. ها  نه حقیقت آنهاست آن
 یـک ،رت ذهنی به حمل شایعزیرا آن صو؛ لی اجتماع نقیضین است نه به حمل شایعّاو

  .موجود ممکن و کیف نفسانی است که معلول باری تعالی و مخلوق اوست

   به موجودات قبل از آفرینشتعالی حقعلم حصولی پیشین . ۵
رأی نهایی صـدرالمتألهین و از پیامـدهای ، نماید که این نظریه  می فیاضی بیانآیةاهللا

  :نویسد ن میایشا. باشد  میبحث اتحاد عاقل و معقول
  :ضرورت دارد توجه به دو تمهید، قبل از تبیین این نظریه«

بـه اعتقـاد . ِتمهید اول در مورد چگونگی رابطـه نفـس عـالم بـا علـم حـصولی اسـت
ِموجـود ، یعنـی نفـس جاهـل؛ شـود  مینفس عالم با حرکت جوهری کامل، مالصدرا

ِواحد بسیط است و چون عالم ِباز هم موجـود واحـد، شود  میِ  بـسیط اسـت و ترکیبـی ِ
 کنـد و کمـال جدیـدی  مـی نفس در ذات خود حرکتـی،در عین حال. شود  نمیپیدا
که ابتدا کوچـک اسـت ای  سان دایرهه  ب،شود  میاش افزوده یابد و بر سعه وجودی می

خالف نظر  و چون حقیقت علم حصولی بر شود  میتری تبدیل و سپس به دایره بزرگ
 بنـابراین وقتـی ،گری اسـت، همان حکـایتدانستند  مینی که آن را صورت ذهمشاییان

شـود کـه از آن  ای مـی  در واقع نفـس او بـه گونـه،شود  میموجودی دارای این کمال
  . بدون آنکه صورتی یا چیز دیگری به آن افزوده شود،کند  میحکایت معلوم

بـه ایـن بیـان کـه علـم ؛ های علـم حـصولی اسـت تمهید دوم در مورد یکی از ویژگی
توانـد   می علم حصولیِّ متوقف نیست و محکیّحصولی در حکایتش بر وجود محکی

 مانند علم مهنـدس بـه نقـشه سـاختمانی کـه ،الوجود باشد امری معدوم و البته ممکن
 توانــد  مــی علــم حــصولیِّمحکــی، و حتــی بــاالتر از ایــن، هنــوز ســاخته نــشده اســت

خالصه آنکـه حکایـت . اع نقیضین مانند علم به محال بودن اجتم،الوجود باشد ممتنع
: ١٣٨٧فیاضـی، (» وابسته به وجود آن چیز در خـارج نیـست، علم حصولی از یک چیز

  .)١٩ ـ١٠/١٨

  :نویسد  می فیاضی در ادامهآیةاهللا
علـم حـصولی از آن جهـت کـه وجـود  توان گفت که  میپس از بیان این دو مقدمه«

 بلکـه آن ، و فاقد این کمال نیستکمالی برای وجود است و خداوند نیز عاری، است
اعم از ( نهایت دارد و به طور ازلی و ابدی هر چه را که دانستنی است  بیرا به صورت
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ًپس اوال خدای متعال به موجـودات قبـل از . داند  می)ممتنع، ممکن، معدوم، موجود

ِ و ثانیـا ایـن علـم پیـشین،علم تفصیلی دارد نه اجمـالی، آفرینش
حـصولی اسـت نـه ، ً

گونه کـه   زیرا همان؛گردد  میو اشکال موجود نبودن معلومات نیز برطرف، حضوری
» وجـود معلـوم ضـرورتی نـدارد، بر خالف علم حضوری  در علم حصولی،گفته شد

  .)١٠/٢٠ :همان(
، ها آفرینش موجودات و چه بعد از آفرینش آن که پروردگار عالم چه قبل ازه ایننتیج«

گاه است و چنینها   آنط بهبه تفصیل از همه امور مربو نماید کـه علـم حـضرت   میآ
توضـیح و  هـیچ تـوجیهی جـز علـم حـصولی بـا، هـا حق به آفریدگان قبل از ایجاد آن

  .)١٠/٢١ :همان(» ندارد، تحلیلی که گذشت

  تحلیل و بررسی. ١ـ۵
کیدآیةاهللا   :نماید  می فیاضی در ارتباط با علم حصولی بر چند نکته تأ

  .گری استصولی، همان حکایتـ حقیقت علم ح١
 یعنی علم حـصولی از ؛ـ علم حصولی در حکایتش متوقف بر وجود محکی نیست٢

  .وابسته به آن چیز در خارج نیست، یک چیز
  .کمال برای وجود است، ـ علم حصولی از آن جهت که وجود است٣
  .متحد است، ـ نفس عالم با علم حصولی۴

  مطلب حقـی اسـت،گری است، حکایتیتوضیح آنکه این رأی که شأن علم حصول
 ،علم اعـم از حـضوری و حـصولی، گونه که گذشت  اما همان.)١/۶۵: ١۴٢٧طباطبایی، (

 بین معلوم بالعرض و بالذات یک نحوه ،در علم حصولی. نیازمند به متعلق بالفعل است
 متوقف بر وجـود آن چیـز در خـارج ،تغایری است و حکایت علم حصولی بر یک چیز

معنا نیست که در علم حصولی هـیچ  اما این بدین. وقف بر معلوم بالعرض نیستیعنی مت
معلـوم بـالعرض مـا دارای وجـود خـارجی و ،  بلکه گـاهی اوقـات،متعلقی وجود ندارد

، و گـاهی معلـوم بـالعرض،  همچون علم حصولی به موجـودات خـارجی،محقق است
ر اسـت و علـم حـصولی ّ اما دارای یک نحوه وجود مقـد،وجود خارجی و محقق ندارد

این وجود ، گیرد که ذهن با تالش و استمداد از معقوالتش  میّبه همین وجود مقدر تعلق
 بنابراین علم حصولی که حقیقتش همان حکـایتگری .)همان( ّمقدر را تصور کرده است
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 نیازمند به متعلـق بالفعـل خـارجی یعنـی معلـوم بـالعرض ، هرچند در برخی موارد،است
  .نیازمند به متعلق یعنی معلوم بالذات است اما ،نیست

 علم حصولی ، اگر خداوند متعال به موجودات قبل از ایجادحال سؤال این است که
وجودی جدای از وجود خداوند ندارد و همان حالت حکایتگری ذات ، دارد و این علم

دام متعلق این علم چیست؟ معلوم بالفعل خداوند ک، خداوند برای تمام موجودات است
  است؟

 هـیچ ،بنابراین در حکایتگری ذات خداوند نسبت به جمیع موجودات در مقام ذات
ذات حـق . بلکه نـزاع در تبیـین کیفیـت ایـن حکـایتگری اسـت؛ بحث و نزاعی نیست

نماید؟ و به چه نحـوی بـر جمیـع   میتعالی حکایت از چه چیزی از موجودات تبارک و
  نماید؟  میحکایت نهایت  بیِمعلومات
 ،صور ذهنی جمیع اشیاء یعنی ماهیات اسـت، ِگفته شود که متعلق علم خداوند راگ

کند و با عنایت به اتحاد عاقل   میبه همان کیفیتی که نفس ما به اشیاء خارجی علم پیدا
 به نحوی کـه ،باشند  میتعالی این صور عین ذات حق تبارک و، و معقول در علم به غیر

ًپاسخ این است که اوال این نحـوه از ، زنند  نمی حقحدیتابه بساطت و ای  هیچ خدشه

 ِعلم به تمام، ًاختصاص به موجودات نفسانی دارد و ثانیا این نحوه از علم، علم حصولی
 فقط به ماهیت زید با عوارض ،بینیم  میً مثال هنگامی که ما زید را؛حقیقت شیء نیست

فـس و کمـاالت نفـسانی او اما به حقیقت زید یعنی ن، کنیم  میخاص خودش علم پیدا
گاهی پیـدا... مانند علم و ًصـرفا صـور و ، بنـابراین متعلـق علـم خداونـد. کنـیم  نمـیآ

  .نخواهد بود، ماهیات اشیاء با همان کیفیتی که بیان شد
 صـور ،نمایـد  مـیگونه که ابن سینا بیـان اگر بیان شود که متعلق علم خداوند همان

، ً از صـور علمـی اشـیاء صـرفا علـم بـه صـورتالبته مقصود بـوعلی، علمی اشیاء است
 بلکـه ،بهره از بـاطن و حقیقـت شـیء باشـد  بیماهیت و ظاهر شیء نیست که، تصویر

ِمقصود بوعلی از صور علمی فعلی ذاتـی تـام عقالنـی ِ علـم بـه حقـایق و ذوات اشـیاء ، ِ
 نـه بـه وجـود ذهنـی و ،علم به وجود خارجی ماهیات دارد  یعنی خداوند؛خارجی است

این نحوه از علم در حکمت صدرایی تعبیر بـه وجـود الهـی از که ، ماهیات ذهنی اشیاء
  .)٢/٣١٨: ١٣٧٢جوادی آملی، ( شود  میاشیاء
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حق و صحیح اسـت و خداونـد در مقـام ذات بـه وجـود ، این کالم،  این صورتدر
فتن گـر  این است کـه قـرار،مشکلی که ابن سینا با آن مواجه بوده. الهی اشیاء علم دارد

تی به نحو اتحـاد عاقـل و معقـول ح (تعالی حقحقایق اشیاء متباین به تمام ذات در ذات 
صـدرالمتألهین . قابل تـصور نیـست، )دنحدیت ذات نزابه ای  که هیچ خدشهای  گونه به

بنابراین متعلق علم . نماید  میتشکیک وجود حل از طریق اصالت وجود و این مشکل را
ام ذات از دیدگاه ابن سینا و مالصدرا یک حقیقـت اسـت و آن  به اشیاء در مقتعالی حق

بـا ایـن تفـاوت کـه مالصـدرا بـا ؛ عبارت است از علم به حقایق و ذوات اشیاء خـارجی
 عینیت این حقایق و ذوات را بـا ذات الهـی اثبـات، استفاده از اصالت و تشکیک وجود

 از اثبـات ایـن نحـوه از ،اء دارد اما ابن سینا با توجه به نگاه ماهوی که بـه اشـی،نماید می
 علم و عینیت آن با ذات الهی ناتوان بوده و این صور یعنـی حقـایق اشـیاء را الزم ذات و

  .داند  میقائم به ذات
همان حقایق اشیاء و ذوات اعیـان ، بنابراین متعلق علم خداوند به اشیاء در مقام ذات

تعالی  ِخالصه آنکه معلوم حق. گردد یکه تعبیر به وجود الهی و عنایی اشیاء مخارجی است 
باشـد و  مـی... ممکن معـدوم و،  وجود الهی اشیاء اعم از ممکن موجود،در مقام ذات

 به همـه معلومـات ،خداوند به همه چیز احاطه تام داشته و با علم حضوری به ذات خود
 پس اگر مقـصود از حکـایتگری ذات. ممکن معدوم و ممتنع علم دارد، اعم از موجود

ذات خداونـد دارای سـعه وجـودی و در عـین   یعنـی،این نحوه از علـم باشـد، خداوند
که بـه تعبیـر ... کل األشیاء بوده و حکایت از حقایق و ذوات اعیان خارجی و، بساطت
» وجـود الهـی«و بـه تعبیـر صـدرالمتألهین » فعلی ذاتی تام عقالنی ِصور علمی «بوعلی
ه آن را علم حضوری خداوند به اشیاء بـدانیم یـا  چ؛این قول حقی است، باشد  میاشیاء

  .گری ذات بنامیمکه علم حصولی اما به معنای حکایتآن
 نـه علـم ،علم به ماهیات و صور ذهنی اشیاء باشد ًاما اگر مراد از علم حصولی صرفا

رود و   نمـی از عالم نفس و موجـودات نفـسانی فراتـر،این نحوه از علم، به حقایق اشیاء
 این نکته تصریح کرده است کـهنیز به  صدرالمتألهین .ات قابل تصور نیستبرای مجرد

، علم حصولی اگرچه برای نفسی که فقط از طریـق حـواس بـا خـارج در ارتبـاط اسـت
 گردد  مینقص است و از صفات سلبیه محسوب،  ولی برای عقل مجرد،باشد  میکمال
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  .)٢۵٣ و ٢/۶٠: ١٣٧٢جوادی آملی، (
 بلکه ،نبوده، کمال برای موجود از آن جهت که موجود است، پس این نحوه از علم

یعنـی موجـودی کـه ، کمال برای موجود خاص است، داشتن این نحوه از علم حصولی
  .دارای نفس است

  گیری بندی و نتیجه جمع
المتألهین در آثار فلسفی خود به دو ، صدردر ارتباط با علم پیشین الهی به موجودات

ین علم حـضوری خداونـد بـه موجـودات قبـل از ایجـاد پرداختـه صورت به اثبات و تبی
یکی به روش حکما و از طریق قاعده بسیط الحقیقه و دیگری به شیوه عرفـا و از ؛ است

د نظریـه علـم نمای  می فیاضی بیانآیةاهللا. و صفات طریق اتصاف حق به مدلوالت اسماء
. ت مبنـایی و بنـایی اسـتدارای اشـکاال، حضوری خداوند به موجودات در مقام ذات

که عبارت است از اینکه ( اشکال مبنایی این است که تفسیر مالصدرا از تشکیک وجود
 زیـرا ؛مستلزم تناقض است)  دارای کثرت شخص است،عین وحدت شخصی وجود در

موجـود ،  وجود من به عنوان یکی از موجودات به عـین وجـود حـق،به حکم این نظریه
آنجـا کـه وجـود   و از، نامحدود،ا که وجود حضرت حق استاین وجود از آنج است و

اشکاالت بنـایی آن . و چنین چیزی عین تناقض و ممتنع است، محدود است، من است
 به عـین وجـود خداونـد موجـود ،است که ممکنات معدوم مانند سایر ممکنات موجود

 عـالوه بـر .اردقبل از ایجاد و آفرینش وجود نـدها   آن پس توجیهی برای علم به،نیستند
گاه است،آن  در حالی که این امـور ممتنـع نـه تنهـا در خـارج ، خداوند به امور ممتنع آ

  .ممتنع استها   آن بلکه وجود خارجی،وجود ندارند
ی پرداختـه شـد و پـس از تبیـین یانـاز این رو در ابتدا به تحلیل و بررسـی اشـکال مب

، ر وحدت مفهـومی وجـودبیان شد که د، تشکیکی و شخصی وجود، وحدت مفهومی
وحدت فقط در مقام مفهوم است و به واسطه تبـاین و کثـرت وجـودی بـین موجـودات 

بر اسـاس وحـدت تـشکیکی . ًاساسا عینیت واجب تعالی با سایر موجودات منتفی است
ی قرار داشته و بسیط الحقیقـه و ّ در اعلی مرتبه وجود و مرتبه الحدتعالی ، حقوجود هم

کماالت وجودی سایر موجـودات را بـه نحـو ،  یعنی در عین بساطت؛ األشیاء استّکل
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بنابراین این تفـسیر از ، باشند  میسایر موجودات در مراتب مادون و اکمل داراست  وّاتم
بـه تعبیـری در . وحدت وجود هم مستلزم محدود و نامحدود بـودن یـک وجـود نیـست

یت بـه وجـود دمحـدو یت ودنامحدو، کثرت جهت وحدت و، وحدت تشکیکی وجود
هم نامحدود و ، هم کثیر  هم واحد و، نه اینکه حقیقت وجود از یک جهت،گردد میبر

وجـود یـک مـصداق دارد و آن ، بر مبنـای وحـدت شخـصی وجـود. هم محدود باشد
سناد موجـود ِباشند و ا  می شئون و مظاهر آن حقیقت واحد، است و سایر اشیاءتعالی حق

در درون وجـود خـدا ... پس سـخن از وجـود انـسان و. به اشیاء مجاز و بالعرض است
نه وجود حقایق ، باشند  میِشأن و ظهورات آن حقیقت واحد، انسان و سایر اشیاء. نیست

انسان حقیقتی ماورای حد بودن ندارد کـه بـه . )تعالی حق( محدود در آن حقیقت واحد
 ّحـد، حـدودیتم. اش اجتماع نامحدود و محـدود باشـد عین خدا موجود باشد و الزمه

تـا اینکـه بگـوییم آن ، واحد است نـه عـین آن حقیقـت واحـد ِشأن و ظهور آن حقیقت
. ستهـمحـدود هـم ،  در عین نامحدود بـودن، استتعالی حقِحقیقت واحد که همان 

توان به این نتیجه دست یافـت کـه اشـکال  ، میپس با توجه به تبیینی که صورت گرفت
 افزون بر آن، استدالل صدرالمتألهین. نیستدفاع   توجیه ومبنایی مذکور وارد نبوده و قابل

اساس  اعده بسیط الحقیقه و بربر علم حضوری خداوند به اشیاء در مقام ذات از طریق ق
ِکمـاالت وجـودی موجـودات ، به ایـن نحـو کـه خداونـد، وحدت تشکیکی وجود بود

رد وحـدت شخـصی در حالی که اشکال مبنایی در مو؛ مادون را به نحو اشرف داراست
توان قاعده بـسیط الحقیقـه   میهرچند، ًوجود است که اساسا از محل بحث خارج است

  .را بر مبنای وحدت شخصی وجود نیز تفسیر و تبیین نمود
المتألهین در اثبات و تبیـین علـم شکاالت بنایی بیان شد که روش صدراما در مورد ا

ِق کمـاالت وجـودی ممکنـات از طریـ، حضوری خداوند بـه موجـودات قبـل از ایجـاد
، روش از اثبات علم خداونـد بـه ممکنـات معـدوم چند این، هرموجود در ذات خداوند

توان در اثبات علم خداوند به ممکنـات معـدوم اسـتفاده   نمیناتوان است و از این روش
اما ضـعف و نقـص ایـن ،  ـهیچ نحوه تحقق خارجی ندارند، زیرا ممکنات معدوم  ـکرد

که ود ِتوان تعمیم داد و آن را ضعف و نقص علم حضوری دانسته و بیان نم  نمیروش را
توانیم علم خداوند به ممکنات معدوم و ممتنعـات را اثبـات   نمیاز طریق علم حضوری
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فـرع و مبتنـی ، زیرا بیان شد که علم حضوری خداوند به موجودات قبل از ایجاد؛ کنیم
 مبتنـی بـر علـم ،ارجی موجـوداتبلکـه تحقـق خـ، بر تحقق خارجی موجودات نیـست

حضوری خداوند به موجودات قبل از ایجاد است و مالک علم حـضوری خداونـد بـه 
در مقام ذات اسـت نـه تحقـق یـا ها   آنوجود الهی، ممکنات موجود و ممکنات معدوم

ازاء عینـی ممتنع هـم هرچنـد تحقـق خـارجی و مابـامور . در مقام فعلها   آنعدم تحقق
باشـند و در تعلـق علـم بـه  تعالی می حقای یک نحوه وجود علمی برای  ولی دار،ندارند

  .کند  میهمین وجود علمی کفایت، ها آن
 فیاضی بیان شـد کـه در حکـایتگری ذات خداونـد آیةاهللاما در مورد دیدگاه مختار 

نزاعـی  بحـث و، معـدوم و ممتنـع، نسبت به جمیع معلومات اعم از موجـودات ممکـن
 این است که متعلق علم خداوند در مقام ذات چیست؟ زیـرا علـم از  بلکه سؤال؛نیست

اگـر متعلـق آن صـور ، است که متعلق آن باید وجود داشته باشـدای  ِصفات ذات اضافه
بیـان شـد کـه ایـن ، معقول باشد هرچند به صورت اتحاد عاقل و، ذهنی و ماهیات اشیاء

ً و ثانیا بیانگر تمام حقیقت شیء اختصاص به موجودات نفسانی داشته ًنحوه از علم اوال

اشـیاء باشـد کـه ایـن قـول » وجود الهی«همان ، و اگر متعلق علم واجب تعالی، نیست
گری ن را علم حصولی و به معنای حکایت چه آن را علم حضوری بدانیم یا آ؛حقی است
پس خالصه آنکه رأی نهایی صدرالمتألهین عبارت اسـت از علـم اجمـالی . ذات بنامیم

که این علم به صورت حضوری بوده و خداوند متعال بـا علـم ، ین کشف تفصیلیدر ع
هرچند اثبات ایـن نحـوه ؛ علم حضوری دارد  به جمیع معلومات،حضوری به ذات خود
  .باشد  میهایی شناسی دارای ضعف از علم به لحاظ روش



  

 بر 
لی
تأم

ش
فرین

از آ
ش 

ن پی
دگا

فری
به آ

گار 
ورد
ی پر

صول
م ح

ۀ عل
ظری

ن

١٩۵  

  یشناس تابک
 ج، یطوسـ حـسن بـن محمـد بن محمد شرح ،االشارات و التنبیهاتابن سینا، ابوعلی حسین بن عبداهللا،  .١

  .ش ١٣٨٣، البالغه نشر، قم
، ءالزهـرا، تهـران، شـشم جلـد از چهـارم بخـش، هاربع اسفار متعالیه حکمت شرح، عبداهللای، آمل یجواد .٢

  .ش ١٣٧٢
یر (ّعین نضاخ، همو .٣   .ش ١٣٩٠، اسراء، قم، )تمهید القواعد تحر
، ءالزهـرا، تهران، ح کبیر بر متن و حواشی منظومه حکمتنامه یا شر حکمت، غالمحسین، )نوشین( رضانژاد .۴

  .ش ١٣٨٠
، النـور عـةیطل، قـم، هاالربعـة العقلیـ  فی االسـفارةالمتعالیة الحکم، میابراه بن محمدی، رازیش نیصدرالد .۵

  .ق ١۴٢٨
 نیالـد دجاللیس قیتعل و حیتصحی، سبزوار یمالهاد هیحاش، الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیه، همو .۶

  . ش١٣٨٢، تابک بوستان، قم، چهارم چاپی، انیآشت
  . ش١٣۵۴ایران،  فلسفه و متکح انجمنتهران،  ،یانیآشت نیالد دجاللیس حیتصح، المعاد و المبدأ، همو .٧
  )الف(.  ش١٣۶٣، یطهور کتابخانه، تهران، المشاعر، همو .٨
 تهـران،ای،  ۀ سـیدمحمد خامنـهتصحیح و تحقیق و مقدمـ، العلوم الکمالیه سرارا فی ةلهیالمظاهر اال، همو .٩

  . ش١٣٧٨  صدرا،یمت اسالمکاد حیبن
  )ب(. ش ١٣۶٣ی، فرهنگ قاتیتحق مؤسسه، تهران، یخواجو محمد حیتصح، بیالغ حیمفات، همو . ١٠
  .ش ١٣٨٧، الفکر دار، قم، یروانیشی عل قیتعل و قیتحق، هالحکم ةیبدا، نیدمحمدحسیسیی، طباطبا . ١١
  . ق١۴٢٧ی، اسالم نشر مؤسسه، قمی، سبزوار یزارع یعباسعل قیتعل و قیتحق، هالحکم نهایة، همو .١٢
آموزشـی و پژوهـشی سـسه ٶم، قـم، )برگرفته از آثار شهید مطهری(فلسفه مقدماتی ، عبدالرسول، تیعبود . ١٣

  . ش١٣٩٨، امام خمینی
  . ش١٣۶۴، داریب، قم، فصوص الحکم نصر محمد بن محمد بن طرخان،ابو ،یفاراب .١۴
، حـسین مظفـری نگـارش تنظـیم و، »روردگار به آفریدگان پیش از آفـرینشعلم پ«، رضا غالم، فیاضی .١۵

  . ش١٣٨٧، ١٠شماره ، معارف عقلیدوفصلنامه 


