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برخی از محقّقین معاصر بهواسطة بعضیی بایاتاص صیلتاأ أهین بیر انین
باوتنل که مالصلتا بالوه بر بلم پیشین ذاتی و بلم معاأفعل ،به بلم پیشین
مغییانرِ م ّصییل بییا ذاص نیییا اب قییا ات ت انین پییهو پ پی از برتسییی
مس نلاص ،میتوان به انن ن انج ست نافت که رچنل برخی مس نلاص انین
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ن یشونل او انن نحوه از بلم تا زمة بلم پیشین ذاتیی و از أیوازم قابیلة
بسیطاأحقیقه می انل و مقصو وی از انن صوت ،صوت مرتس ة مشاء نیسیت
بلکه ان ابیان ثاب ه برفاست که از شئون ذاتی حی بیو ه و میوت جعیل
قرات نگرف ه و به وجو ح موجو نل نه به انجا او ،و انن مرتایه تا قضیاء
تبّانی مینامل که باقی به بقاء واجب تعاأی است
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مقدّمه 
شرافت و ا یّت ر بل ی م وقّف بر موضیو آن بلیم اسیت از انین تو پیر اخ ن بیه
مااحث خلاشناسی و تیالش ت جهیت تصیحی  ،تک ییل و تع یی خلاشناسیی از تاه
شناخت صفاص اأهی بینیاز از توصیف و ت جیل است
تایییین چگییونگی بلییم خلاونییل بییه موجییو اص قاییل از انجییا و آفییرننپ نکییی از
پیچیلهترنن مسائل فلسفه اسالمی است زنرا )8 :بلم ،صفت حقیقی ذاص اضافهای است
که با م علّ خو اتتااط اش ه و م علّ آن بانل باأفعل موجو باشل و چیای که معیلوم
محییا اسییت رگییا معلییوم نخوا ییل بییو  )2موجییو اص م ک ّیر و م غیّیر بییا وجییو
خاتجیشان از ازل موجو ناو هانل  )0ذاص خلاونل بسیط بو ه و یچ نحیوه ک رتیی ت
ذاص تاه نلات و وحلص حضرص ح  ،وحلص حقّة حقیقیه است  )4صفاص ذاتیی بیین
ذاص واجب تعاأی میباشنل نه زائل بر ذاص بنابرانن با توجّه به انن مقلّماص سی ال انین
است که خلاونل چگونه به موجو اص ت مقام ذاص ،بلیم ات ؟ قیول مشیهوت ت مییان
فالسفة اسالمی انن است که صلتاأ أهین ت و مقام به اثااص و تایین بلم خلاونل بیه
موجو اص پر اخ ه ،نکی ت مقام ذاص و نگیری ت مقیام فعیل ،کیه از نریر وی بلیم
خلاونل به موجو اص ت مقام ذاص ،حضوتی و بین ذاص بو ه که از طرن قابله بسیط
اأحقیقه کل ا شیاء به تایین آن میپر از و نگری بلم خلاونل به موجیو اص ت مقیام
فعل که آن م حضوتی و بین فعل میباشل که از طرن بیناأربط بو ن اشیاء و اضافه
اشراقی به تایین آن پر اخ ه شله است
امّا برخی از محقّقین بیان ن و هانل که مالصلتا بالوه بر بلم پیشین ذاتی و بلم میع
اأفعل ،مع قل به بلم پیشین مغانر م ّصل با ذاص است بنابرانن ت انن پهو پ سعی بیر
انیین اسییت کییه بییه تحلیییل و برتسییی مس ی نلاص انیین نییلگاه بزییر ازنم و اننکییه آنییا
صلتاأ أهین مع قل به بلم پیشین مغانرِ م ّصل بیا ذاص اسیت نیا خییر؟ و ت صیوتص
وجو صوت بل یه م ّصلِ با ذاص آنا وجو انن صوت ،ان صوت مرتس ة مشاء است نیا
میتوان آن تا بر ابیان ثاب ه برفا منطا انست؟
علمپیشینمغایرِمتّصلِباذاتازنظرمالصدراوارزیابیآن
برخی از محقّ قیین و شیاتحان معاصیر حک یت م عاأییه بیه واسیطة برخیی از بایاتاص
صلتاأ أهین که سخن از صوت اأهی ن و ه و آنها تا از زمرة باأَم خاتج انسی ه اسیت
چنین بر اشت کر هانل که صلتاأ أهین اساساً بلم پیشین مغانر م ّصل با ذاص تا منکیر
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نیست بلکه بالوه بر بلم پیشین ذاتی و بلم معاأفعل ،به بلم پیشیین مغیانر م ّصیل بیا
ذاص م مع قل میباشل و آن تا زمة بلم پیشیین ذاتیی میی انیل کیه بیه برتسیی انین
مس نلاص پر اخ ه می شو
اس نا اول
بالاأرسول باو نّت مینونسل:
«صییلتاأ أهین ت موضییعی ،پی از نقییل نرییر مشییائیان ،ت صییل اسییت بییه
میانجیگری میان افالطون و فالسفة مشائی برخیا و نررنة انن و گروه تا بیا
حفظ جهاص ح آنها و طر جهاص باطلشان ،ت نررنهای واحل ج ع کنل ت
انن موضع ،میگونل که صوت اأهی از أوازم ذاص اوننیل امّیا نیه أیاوم بیه نحیو
بروض و نه أاوم به نحو صلوت ،بلکه نو نگری از أاوم که بیه موجیب آن،
زم از مراتب و مقاماص وجو ملاوم به حساب میآنیل و موجیو بیه وجیو
اوست بنابرانن صوت اأهی از ج له باأَم و ماسیوی ا نیسی نل تیا بیاأم مغیانر
منفصل به حساب آننل و بین او م نیس نل تا بلم ذاتی باشنل بلکه از مراتب و
مقاماص او و موجو به وجو اوننل ،پ بلم مغانر م ّصلانل:
إن تلك الصور اإللهية ليست من جملة العالم و مماسوو اللوو و لويج وجو ووا وجوو ا
ّ
مباينا لوجو الحق ،بل إنما وي من مراتب اإللهية و وي موجو ة بوجوو واحو و العوالم
ّ
إنما وو ماسواه» (باو نت)038 :8011 ،

تحلیلوبررسی 
با برتسی و ت مل ت انن اس نا بانل گفت که انن بااتص مرتاط با مس أة حلوث و قیلم
باأم است نه مس أة بلم اأهی (که م ن کامل بایاتص تا ت ان هیای بحیث ذکیر خیوا یم
کر ) به انن بیان که ت بحث حلوث و قلم بین فالسیفه و م کل یان ،اخی الف نریری
نرننه وجو ات  ،م کل ین قائلانل که فقط صانع ساحان ،قلنم زمانی است و ماسیوی
ا حا ث زمانی و مساوق به بلم فکی (خاتجی) میباشنل نعنی زمانی نایو ه و سیز
بو شلنل امّا ت مقابل ،فالسفه مع قلنل که واجب تعاأی ،قلنم ذاتی است و ماسیوی ا
حا ث ذاتی میباشنل با انن تفاوص که سلسله بقول فقط حیا ث ذاتیی بیو ه و حیا ث
زمانی نیس نل بلکه قلنم زمانی س نل امّا موجو اص باأم طایعت م حا ث ذاتی و یم
حا ث زمانی س نل(صلتاألنن شیرازی)863 :8421 ،
صلتاأ أهین برای ج ع بیین آتاء فالسیفه و م کل یین تأی جلنیلی تا ت مسی أة
حلوث و قلم بیان ن و ه و با مقلّماتی ماسوط بقیلة خیو تا اههیات اشی ه اسیت کیه
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خالصه کالماش انن است که وی ت اننجا نك مانای خاصی ات  ،مالصلتا بین بقیول
و ما ون آنها تفاوتی قائل است و أذا بیان میکنل کیه میا یم ماننیل ج هیوت م کل یین
میگونیم باأم حا ث زمانی است نعنی ماسوی ا حا ث زمانی میباشنل زنرا وق ی میا
تباتة باأَم سخن می گونیم ها ر بقول ملیّین و برف از انن باأَم ،فقط باأم طایعت تا
می فه نل و ت موت فوق جس انیاص نعنی بقول ،اگر بگونیم که اننها جاء باأم سی نل
آن تا نزذنرف ه و اگر به زبان م صحات از مالئکیه میی کننیل بیاز یم آن تا جسی انی
میفه نل ،بنابرانن ما میگونیم باأَم حا ث زمانی است :إنوا دو بينوا بالبرووان نن «العوالم»
بجميع جواوره الحسية السماوية و االرضية و اعراضو حا ث حو واا تو ريجيا و ننوو مكووون ساسو
اليبقي زمانين (صلتاألنن شیرازی)810 :8421 ،
و بقول م به ساب شلص قُرب و نا نکی به ح تااتك و تعیاأی بیه مناأیة أیوازم
وجو ی ح تعاأی س نل ،نعنی باقی به بقاء ح تعاأی و صوت بل یه ح تعاأی س نل
ٌ
و اسم باأم (باأم طایعت) بر آنها صلق ن یکنل «و بينا نن العالم الربوبي ٌ
عظيم ج ا مشكمل
علي جميع حقائق ما سي العالم و صوروا علي وجو نتم و نشرف و ننها باديوة ببقواا اللوو س ون عون
اسكبقائو اياوا ...و من حيث ننها وجو ات مح ة ،واصلون إلي حبيبهم و ننها وجوه ناظرة الي ّربهوا
و عيون باصرة وجو ّربها مع ننها مكفاوتة سي الش ة و ال عف و القرب و البع سليج يكصور لهوا بقوا
غير بقا اللو» ( انجا)
بنابرانن با انن بیان که باأم بقول به واسطة فنای ت وجو ح وانلکاك وجو آنهیا
ت وجو ح  ،جاء ماسوی ا نیست و آنچه حقیق اً بیاأَم اسیت ،فقیط بیاأم طایعیت
میباشل که انن باأم م جس انی بو ه و به واسیطه حرکیت جیو ری ،حیا ث زمیانی
است ،بین تأی فالسفه و م کل ان ج ع میکنیم
بااتص کامل صلتاأ أهین چنین است:
نن تلك الصور اإللهية ليست من جملة العالم و مما سو اللوو و لويج وجو ووا وجوو ا
مباينا لوجو الحق سبحانو و الوي موجو ات بنفسها بل إنموا ووي مون مراتوب اإللهيوة و
مقامات الربوبية و وي موجو ة بوجو واح بادية ببقاا واح و العالم إنموا ووو ماسوواه و
ليج الجسام بصوروا و طبائعها و نعراضها و موا وا و الول مما ابت ح واها و تجو وا
بالبروان كما ّمر سي مباحث الجواور الجسمانية سند يم سي العالم إنموا القو يم ووو اللوو
سبحانو (..ان ،ج)238 :5

پ با توجّه به آنچه بیان شل میتوان گفت که مرا صلتاأ أهین از صوت اأهیی ت
اننجا چیای غیر از بقول نیست و ن یتوان آن تا به مس أه بلم پیشین مغیانر م ّصیل بیا
ذاص مرتاط انست
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اس نا وم:
باو نّت ت اس نا نگری بیان مین اننل:
« نلنم که صلتاأ أهین نه نرر افالطون تا میپذنر که بنابر آن بلیم خلاونیل
به اشیاء ان م ال آنهاست و نه نررنة فالسیفة مشیانی تا کیه قائیل بیه صیوت
مرتسم ت ذاص اأهیانل آنا انن به آن معناست که او اساساً بلم پیشین مغیانر تا
منکر است و فقط به بلم معاأفعل و بلم پیشین ذاتی قائل است؟ خیر او بلیم
پیشین مغانر تا زمة بلم پیشین ذاتی می انل و به آن مع قل است از انن تو ت
اسفات پ از اثااص نرر خاص خونپ مانی بر بلم پیشین ذاتیی باأ فصییل بیه
اشیاء انن س ال تا مطرح میکنل که با اثااص بلم ذاتی باأ فصیل بیه اشییاء چیه
وجهی برای اب قا به بلم پیشین مغانر وجو ات خواه آن تا منفصل تصیونر
کنیم خواه م صل» (باو نت ،8011 ،ج)233 :2

سإذا ابت كون االشياا كلها معقولة لو تعالی كما وی عليها بعقل واح بسيط(وی عين ذاتو) سموا
الحاجة سی علمو الی إابات الصور العقلية الزائ ة مقارنة(نی مكصلة) كانت نو مباينوة(نی منفصولة)
(صلتاألنن شیرازی 8421،ج)214 -210 :6

و ت پاسخ ،به صراحت از بلم پیشین مغانر نعنی از صوت اأهی فا می کنل:
نما اابات الصور ،سهو الزم من تعقلو لذاتو المسكلزم لكعقل ما ووو معلولوو القريوب ومون تعقول
معلولو القريب تعقل معلول معلولو و ووذا الی آخر المعلومات علی الكرتيب العلی و المعلولی سإن
ذاتو لما كان علة الشياا بحسب وجو وا و العلم بالعلة يسكلزم العلم بمعلولها علی الوجو الذی ووو
معلولها سكعقلها من وذه الجهة الب نن يوون علی ترتيب صو وروا واحو ا بعو واحو و ووذا غيور
تعقلها علی وجو ال يوون وی بحسبو معلولة ( ان)
بنابرانن از بساطت محا خلاونل به ض ی ه قابلة «بسيط الحقيقة كول االشوياا» بلیم
پیشین ذاتی او اثااص میشو و از بلیّت او برای اشیاء بیه ضی ی ة قابیلة «العلوم بالعلوة
يوجب العلم بالمعلول» صوت اأهی که بلم پیشین مغانرنل ثابت مییشیو و چیون یر و
قابله تست س نل پ خلاونل واجل ر و نو بلم است
تحلیلوبررسی 
ت اتتااط با انن اس نا میتوان گفت که مالصلتا پی از بییان بلیم تفصییلی ذاتیی و
اشکال تا به صوتص و پرسپ مطرح میکنل که محل بحث ما پرسیپ اوّل اسیت وی
ت پاسخ به انن پرسپ بیان میکنل که ر قابلهای زمیی ات کیه بانیل آن زم تا بیر
قابله مابوت م رتّب ن و و نیاز به آن زم تا از تاه ملیاومپ کیه یان قابیله اسیت

853

جاونلان خر  ،ش اته  ،06پانیا و زمس ان 8031

برطرف کر براساس قابلة «بسيط الحقيقة كل االشياا» و نیا بر پانة قابلة معطی اأک یال
أی فاقلاً أه ،حقان ت ام اشیاء بلون ترکّیب و ک یرص خیاتجی ت می ن ذاص واجیب
حضوت اتنل ،و بر مانای قابلة «العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول» حقان ت یام اشییاء بیا
حفظ نرام بلّی و معلوأی که معلول اوّل قال از معلول وم و معلول وم قال از معلیول
سوم و قرات اتنل نا واجب حاضر خوا نل بو و معلوم بو ن اشیاء به نحیو وم غییر
از معلوم بو ن آنها به وجه اوّل است و اثااص ر نك میوت حاجیت بیو ه و تاه اثایاص
رکلام انا اس نا به قابله خاصه خو خوا ل بو
اأا ه زمه پاسخ مالصلتا انگونه که آنتا جوا ی بیان ن و هانل :انن است کیه
قابلة «بسيط الحقيقة كل االشوياا» ن وانل بلم واجب به نرام بلّی و معلوأی اشیاء تا ثابیت
ن و ه و اشیاء تا از آن جهت که معلول واجب بو ه و ترتیب آنهیا بیر محیوت بلییت و
معلوأیت تا معلوم واجب تعاأی قرات ل ،ت حاأی که ،نرم بلّی و معلوأی اشیاء اننیل
س ی خو آنها ،مش ول قابله میباشل زنرا چیای نیست که سیه ی از سی ی اشی ه
باشل و زنر پوشپ قابله بسيط الحقيقة قیرات نگییر از انین تو آنیت ا جیوا ی بییان
مین انل که مناسب است که ت پاسخ به انن اشکال ،پاسخ ا ه شو کیه بلیم تفصییلی
ت مقام فعل که خاتج از ذاص واجب میباشل ک ال نگری است ت برابر بلم تفصییلی
ت م ن ذاص و اگر واجب تعاأی فاقل آن باشل ک اأی تا از ست خوا ل ا أیذا اثایاص
آن موت حاجت است و قابلة «العلم بالعلة يوجوب العلوم بوالمعلول» بهیله ات اثایاص آن
میباشل(جوا ی آملی)223 :8012 ،
بنابرانن قابلة «العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول» ت مقام تاییین بلیم تفصییلی فعلیی
است نه بلم تفصیلی ذاتی نعنی ت واقع ،اشکال انن است که ش ا که از طرنی قابیله
بسيط الحقيقة ،اثااص بلم تفصیلی کر نل چه نیازی به اثااص بلم تفصییلی ت مقیام فعیل
ست که مالصلتا پاسخ می ل ر قابله زمی ات و بانل آن زم تا بر قابله مابوت
م رتب ن و و قابلة «العلم بالعلة يوجب العلوم بوالمعلول» ت مقیام اثایاص بلیم تفصییلی
خلاونل ت مقام فعل و بعل از انجیا مییباشیل از انین تو ن ییتیوان از طرنی بلیّیت
خلاونل برای اشیاء به ض ی ه قابلة «العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول» اثااص صوت اأهیی
پیشین مغانر م صل با ذاص ن و و آن تا زمة قابله بسيط الحقيقة انست
ونک ة نگر اننکه رچنل مالصلتا از بااتص «اثااص اأصوت» اس فا ه می کنل و مع قل
به صوتص ای بل ی زمة ذاص واجب است امّا مقصو ش صوت میا وی اشییاء ماننیل
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مشائین نیست از انن تو برای فع انن تو م که مقصو مالصلتا از صوتص ای بل ی
زمة ذاص باتی تعاأی ،ان صوت مرتس ه مشاء است به بیان و اشکال به نررنة صیوت
مرتس ه مشاء بر اساس ماانی فلسفی مک ب صلتانی پر اخ ه میشو  
اشکالاوّل :ت نلگاه مشائی آنچه م بلم و م معلوم باأذاص است صیوت بل یی
کلی میباشل از انن تو بر اساس نررنة صوت مرتس ه ،زم میآنل که وجو بینی اشییاء
خاتجی ،معلوم باأعرض واجب تعاأی باشنل و نه معلوم باأذاص بیان مطلیب اننکیه یر
چنل ما یّت معلوم باأذاص و معلوم باأعرض نکی اسیت و ت انین موضیو ییچ گونیه
تر نلی نیست وأی وجو آن ما یّت کلی ت خاتج ،حقیق ی اسیت کیه رگیا بیا بلیم
حصوأی معلوم نخوا ل شل ،و صوت بل ی کلی تنها حیاکی از آن مییباشیل و حکانیت
صوت کلی از آن مصلاق ،غیر از حکانت از وجو خاص خاتجی است بنابرانن حقیقت
وجو خاتجی اشیاء رگا معلوم به بلم حصوأی ناو ه و از انن جهت زم میآنیل کیه
واجب تعاأی به حقیقت خاتجی ب ا و خاتجی اشیاء بلم نلاش ه باشیل بیه بییان نگیر
مفا بلم حصوأی ت واقع اخاات از امر غانب است و اگر برای ح تعاأی قائل بیه بلیم
حصوأی شونم بانل بزذنرنم که معلوم باأعرض که به بنوان مصیلاق آن معلیوم باأیذاص
است ت نا باأم حضوت نلاش ه و از آن غانب باشل تعاأی ا بین ذأیك بلیواً کاییراً
بنابرانن زمه قول مشائیان نفی بلم خلاونل بر وجه جائی بینی و خاتجی است نه بیر
وجه جائی کلی ،زنرا مالك بلم به صوتصِ جائی بینی و خاتجی ،نا احساس است نیا
بلم حضوتی ،که از نرر مشائیان ر و باطل اسیت بنیابرانن جائییاص م غییر و ذواص
موجو اص ما ی به أحاظ وجو بینیشان ،نا خلاونل منکشف نیس نل  
اشکالدوم:بنا به قول اصاأت وجو  ،وجو بین تشخّص و تعیّن اسیت و اتصیاف

وجو به موجو نت ،باأذاص و اتصاف ما یّت به موجو نّت ،باأعرض اسیت و ما یّیاص
حل من ا از وجو اص و اموتی اب ااتی س نل و موجو باأذاص ن یباشنل و ح تعاأی
بلّت تامّة وجو است نه مالأ جعل و انجا ما یّاص اب ااتی و ان اابی ،ن یجه اننکه یر
چیای که موجو باأذاص نااشل پ صیا ت باأیذاص نایو ه و قهیراً معلیوم باأیذاص یم
ن یباشل بنابرانن انن قول مشائین که میگوننل از خلاونل اب لا صوت کلی اشییاء نعنیی
ان ما یّاص اشیاء صا ت شله و اننها معلوم باأذاص ح تعاأی س نل و سز براسیاس
آن نرام بل ی ،نرام بینی تحقّ ناف ه است موت قاول نیست و بلم به اشییاء از طرنی
صوتص ،ش ن موجو ی است کیه از احاطیه قیّیومی نسیات بیه اشییاء محیروم اسیت و
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انگونه که ت اشکال قال گذشت باأم به صوتص ،بلم به ما یّت شیء ات نیه بلیم
به حاق ذاص معلوم
حال س ال انن است کیه مقصیو صیلتاأ أهین از اننکیه سیخن از «صیوت بقلییه»
میکنل چیست؟ به زبم نگاتنله انگونه که مالصلتا بر اساس ماانی فلسفی خیو ت
مسائلی چون وحلص وجو از وحلص تشکیکی وجو به وحلص شخصی وجیو و
از بلیّت به تش ن و ام ال آن ست پیلا ن و ه و با برفا م بقییله مییگیر ت مسی أة
بلم اأهی م سعی بر انطااق نلگاه خو با برفیا ات ت مسی أه بلیم اأهیی ،نکیی از
مااح ی که برفا بر آن ت کیل ن و ه و از طرن آن به تایین بلم حضرص ح میپر ازنیل
مس أة ابیان ثاب ه است ،توضی مطلب اننکه ،برفا مع قیل بیه وحیلص شخصیی وجیو
میباشنل که انن وجو  ،بسیط و اتای اطالق سعی است و یچگونیه ک رتیی ت آن تاه
نلات امّا انن حقیقت بسیط اتای تجلیّاص و ههوتاتی است که به اب اات ین تجلیّاص
و ههوتاص ،مراتب به وجو میآننل (جامی )65 :8013،احلنّت مرتایة اول تعییّن ونّیت
غیایّه است که ت آن یچ نحوه ک رتی وجو نلات  ،مرتایة وم واحیلنت اسیت کیه ت
انن مرتاه صفاص و أوازم صفاص برای ذاص ههوت ناف ه کیه ن یجیة انین ت یاناِ اسی اء و
صفاص ،ههوت ابیان ثاب ه است که انن ابییان ثاب یه صیوتص یای اسی اء اأهیی و أیوازم
صفاص ح میباشنل که ت مرتاه واحلنت به وجو بل ی م حق می گر نل
ان لنسماا االلهية صورا معقولة سی علمو تعالی النو عالم بذاتو لذاتو و اسمائو و صفاتو .و
تلک الصور العلمية من حيث انها عين الذات المكجلية بكعين خاص و نسوبة معينوة ووی
المسماة باالعيان الثابكة ... ،سالماويات وی الصور الولية االسمائية المكعينة سی الح ورة
ّ
العلمية تعينا اوليا (قیصری)68:

و اننکه ابیان ثاب ه از شئون ذاتی ح بو ه و به وجو ح موجو نل نه به انجا او،
أذا ابیان ثاب ه موت جعل و انجا قرات ن یگیرنل و تحیت کل یه «کین» وجیو ی واقیع
ن یشونل و تنها از ثاوص نعنی وجو بل ی بر خوت ات مییباشینل (موا ّ
شومت رائحوة مون
الوجو ) (ابنبربی)61 :8013،
تطبیقدیدگاهمالصدرادرموردقضاءدرمراتبعلمالهیبااعیانثابتهعرفا 
مال صلتا ت اتتااط با مراتب بلم اأهی بیان میکنل که قول مشهوت حک ا انن است کیه
قضاء ان وجو صوت بقلیة ج یع موجو اص ت بیاأم بقیول اسیت ،کیه انین صیوت
بقلیه ،ابلابی ،فعل خلاونل و خاتج از ذاص میباشنل و ت زمرة باأم محسوب شیله و
ت مرتاة بعل از بلم بنانی قرات گرف هانل (صلتاألنن شیرازی )824 :8013،و اگرچه نسیات
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به بلم بنانی اتای تفصیل و گس ر گی س نل امّا نسات بیه مرتایة قیلت اتای اج یال
می باشنل و چون خاتج از ذاص قرات اتنل بنابرانن محل و جانگاه مییخوا نیل و محیل
قضاء ت قلم است و قلم نعنی چیای که واسطه ت ههوت بلم کاتیب اسیت از انین تو
بقل اوّل به ساب اننکه واسطه ت نوش ن کل اص وجیو بیو ه و یة ک یا ص اشییاء
ما ون ت او ههوت اش ه و ت ام صوت ما ون ت او بیه نحیو اج یال ،ج یع و بسیاطت
وجو ات قلم ح تعاأی و قلم ابلی میباشل و سانر بقول طوأی م یین گونیهانیل
نعنی آنها م نسات به مراتب ما ون قلم س نل و مراتب میا ون نسیات بیه آنهیا أیوح
میباشنل و بقول برضی م بر ین اساس قلم بو ه از انین تو یة بقیول ،مراتیب
اقالم س نل أذا قضاء بااتص است از صوت بل یهای که قائم بیه اقیالم مییباشینل و بیا
توجّه به اننکه ت بقول طوأی اج ال و وحلص ،و ت بقول برضیی تفصییل و ک یرص
وجو ات میتوان صوت بل یهای که قائم به بقول طوأی است تا قضاء اج اأی و صوت
بل یهای که قائم به بقول برضی است تا قضاء تفصیلی نامیل
لما كان الق اا وو العلم الولي المحيط الذ بع مرتبة الذات كان علي ضوربين د واا
إجمالي و وو الصور القائمة بالقلم ،نعني العقل ّ
االول ،بل مجموع العقوول الووليوة ،ن
الكرتيب يؤ إلي الوح ة .و د اا تفصيلي و وو الصور القائمة بالعقول الكفصيلية ،نعنوي
الوبقة المكواسئة( .سااواتی ،8421،ج )246 :6

صلتاأ أهین ت موت انن صوت بل یه ،که قائم به بقول س نل ،بیان میکنل که بیه
اب قا ما ،انن صوت بل یه ،زم ذاصِ واجب سی نل و نییازی بیه جعیل و تی ثیر و تی ثر
نلاتنل و از اجاای باأم محسوب ن یشونل زنرا انن صوت نه حی یت بلمی اتنیل و نیه
امکانِ ما ویِ واقعی ت آنها وجو ات پ قضای تبّانی (کیه یان صیوتص بلیم ا
است) قلنم باأذاص و باقی به بقاء خلاونل میباشنل
بااتص انشان چنین است:
و نما الق اا سهي عن وم عبارة عن وجو الصور العقلية لجميع الموجو ات ،سائ ة عنو تعوالي
علي سبيل اإلب اع سعة بنزمان لوونها عن وم من جملة العالم و مون نسعوال اللوو المباينوة ذواتهوا
لذاتو و عن نا صور علمية الزمة لذاتو بنجعل و تأاير و تأار ،و ليست من نجزا العالم ،إذ ليست لهوا
حيثية ع مية و الاموانات وادعية سالق اا الربانية (و وي صورة علم اللو) د يمة بالوذات باديوة ببقواا
اللو كما ّ
مربيانو (صلتاألنن شیرازی،8421،ج241 :6؛41 :8011؛)41 :8063
بنابرانن با توجّه به آنچه که بیان شل میتوان گفیت کیه مالصیلتا مع قیل بیه صیوت
بل یهای است که:
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8ی انن صوت زمة ذاص واجب تعاأی میباشنل
2ی انن صوت بلی ه برخالف آنچه که مشهوت حک ا بیان میکننل قائم به بقول نایو ه
و نیازمنل به محل و جانگاه ن یباشنل
0ی از اجااء باأم (بقول ،م ال ،ما ه) ناو ه و موت جعل ،انجیا  ،تی ثیر و تی ثر واقیع
ن یشونل
4ی م خر از ذاص و باقی به بقاء ح تعاأی میباشنل
از سوی نگر انگونه که قاالً بیان شل برفا ت موت ابیان ثاب ه مع قلنل که:
8ی انن ابیان ثاب ه صوتص ای بل ی ح تعاأی میباشنل که ت مرتاه واحلنت قیرات
اتنل و از اجااء باأم (بقول ،م ال ،ما ه) محسوب ن یگر نل
2ی ابیان ثاب ه از شوون ذاتی ح بو ه و به وجو ح موجو نل
0ی ابیان ثاب ه موت جعل و انجا قرات ن یگیرنل و تحت کل ه «کن» وجیو ی واقیع
ن یشونل و تنها از ثاوص نعنی وجو بل ی برخوت ات میباشنل
بنابرانن با توجّه به بااتاص مالصلتا که بیان مین انل صوت بل یه ،زم ذاصِ واجیب
س نل و نیازی به جعل ،ت ثیر و ت ثر نلاتنل و از اجاای باأم محسوب ن یشونل ( و آن
تا قضاء اأهی نامیله) و انن صوت ،م خر از ذاص بو ه ،میتوان ن یجیه گرفیت کیه مرتایة
قضاء اأهی که مالصلتا بیان میکنل منطا بر ابیان ثاب ه برفاست زنیرا برفیا ت میوت
ابیان ثاب ه مع قلنل که انن ابیان از شئون ذاتی ح بو ه و به وجو حی موجو نیل نیه
به انجا او ،از انن تو موت جعل و انجا قرات ن یگیرنل و تحت کل ه «کین» وجیو ی
واقع ن یشونل و تنها از ثاوص نعنی وجو بل ی برخوت ات میباشنل و ین بقیله نیا
صلتاأ أهین ت موت قضاء اأهی ات
امّا ت موت ضروتص اثااص چنین مرتاهای از بلم برای ح تعاأی از سوی مالصیلتا
بانل گفت که نا مالصلتا ت مقام توجیه نلگاه قوم نعنی مشائیان اسیت زنیرا آنهیا نییا
سخن از صوت بل یهای به میان میآوتنل که م خر از ذاص و ساب بلم خلاونل به اشیاء
است که انن فرض قابل فا نیست زنرا نررنّة صوت مرتس ه مشاء با اشیکا ص جیلی
مواجه است که به و ن ونه از آنها اشاته شل نا ت مقام تطایی سی یشناسیی فلسیفی
خو با س یشناسی برفا است که انن نلگاه مقاوأیت بیش ری ات زنیرا مالصیلتا ت
انلنشه ای فلسفی خو ت مااح ی چون وحلص وجو به وحلص شخصی وجو و
ت بلیت به تش ن و ام ال آن ست پیلا کیر ه و ت مسی أه بلیم نییا سیعی بیر انطایاق
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نلگاه خو با برفا ات بیان مطلب آنکه حک ای پیپ از صلتاأ اأهین برای اشیاء سه
مرحله از وجو قائل بو نل :بیاأم طایعیت نیا شیها ص ،بیاأم م یال و بیاأم بقیل ،امیا
صلتاأ أهین سخنان برفا تا ت انن میوت بیر طرنقیةحک ای تاسیخ ت بلیم تیرجی
می ل ( ان ،ج  261 :6ی  )216و برای اشیا بالوه بیر وجیو طایعیی و وجیو م یاأی و
وجو بقلی ،وجو اص نگری به نام وجو اس ائی و اأهی که ت صقع تبیوبی حاصیل
است مطرح ن و ه و مینونسل« :كل ما يوج سی عالم من العوالم  ،سفی العالم االعلی االلهوی
االسمايی يوج منو ماوو اعلی و اشرف و علی وجو ابسط واد س و ما عن اللو خير وابقی» ( یان،
ج )42 :1که وجو اأهی اشیاء بین ذاص ح تعاأی است که ان قابیله بسويط الحقيقوة
است و وجو اس ائی اشیاء از أوازم قابله بسيط الحقيقة که م خر از ذاص بو ه و نکیی
از مراتب بلم ح تعاأی نسات به اشیاء است
بالمه طااطاائی ت نهاية الحوموة با توجه به بایاتص صیلتاأ أهین ت میوت قضیاء
اأهی ،بین قول مشهوت حک ا و قول صلت اأ أهین ج ع ن و ه و بیان میکنل که بااتص
«صوتص ای بل ی زمه ذاص واجب» بانل بر ان بلم ذاتی واجب کیه جیلای از او
نیست ح ل شو زنرا اگر انن صوتص ا ،زم ذاص و بیرون از ذاص باشنل ،بلون شیك
جاء باأم خوا نل بو و نگر آنگونه که وی تصرن کر ه قلنم باأذاص نیسی نل و اگیر
انن صوتص ا بلم حضوتی باشنل به نررنة افالطون ت باب بلم خلاونل به اشیاء قال
از انجا برمیگر که مالصلتا آن تا قاول نلات و اگر انن صیوتص یا بلیم حصیوأی
باشنل به نررنه مشائیان ت باب بلم خلاونل برمیگر که مالصیلتا آن تا ن ییپسینل
بنابرانن بانل بگونیم که قضاء بر و قسم میباشل قضاء ذاتی که بر بلیم ذاتیی خلاونیل
منطا است و خاتج از باأم میباشل و قضاء فعلی که بر بلم فعلیی حی تعیاأی نعنیی
وجو بینی م کناص منطا میشو و اخل ت باأم میباشل
انشان ت نهاية الحومة مینونسل:
ّ
سالق اا د ااان د اا ذاتي خارج من العالم و د اا سعلي اخل سيو .و من ونا يظهور ضوعف
ّ
العقلية من العلم بوالموجو ات الممونوة
ما نسب الي المشهور من نن الق اا وو ما عن المفاردات
ّ
بما لها من النظام .و كذا ما ذوب إليو ص رالمكالهين ،نن الق اا وو العلم الذاتي المكعلق بكفاصويل
الخلقة ...و وجو ال عف سي القولين نن ص ق الق اا بمفهومو علي إح المرتبكين مون العلوم-
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ذاتوي و
سالحق نن الق اا د واا ان
الفعلي -الينفي ص دو علي االخر
الذاتي و العلم
نعني العلم
ّ
سعلي (طااطاانی ،8421،ج)254 :2
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اأا ه زم به ذکر است که آنچیه کیه بالمیه طااطایانی ت میوت قضیاء ذاتیی بییان
مین انل م فاوص با نلگاه صلتاأ أهین شیرازی است زنرا مرتاه قضاء تبّانی نیا اأهیی
که مالصلتا بیان مین انل م خر از ذاص بو ه ت حاأی که ،قضاء ذاتیی کیه بالمیه بییان
میکنل منطا بر بلم ذاتی و بین ذاص میباشل ،که انن تأی قابل ت مل است زنیرا بلیم
ذاتی ح تعاأی ان بلم بنانی است و نگر اسم قضاء برآن صلق ن ی کنل بیه بییان
نگر قضاء ذاتی که بالمه بیان مین انل کامالً منطا بر بلم بنانی میباشل و تفاوص ت
نامگذاتی است از انن تو اننکه بالمه ت صیل ج یع بیین نیلگاه مشیهوت حک یا و
مالصلتا بو ه از انن جهت قابل تحسین است وأی از انن جهت که نلگاه مالصیلتا تا
منطا بر بلم ذاتی ح انس ه قابل ت مل و محل اشکال است زنرا از نرر مالصلتا انین
صوت زمة ذاص و م خر از ذاص و از أوازم قابله بسيط الحقية می باشل نه بین ذاص که
منطا بر بلم ذاتی ح تااتك وتعاأی گر امّا وجه ج ع کامالً صحی اسیت و قضیاء
بر وگونه است نکی قضاء ذاتی که منطا بر صیوت بل ییهای اسیت کیه زمیة ذاص و
م خر از ذاص است و نگری قضاء فعلی که بااتص است از صوت بل یهای که قیائم بیه
بقول میباشنل
بنابر انن مالصلتا براساس قابلة «بسيط الحقيقة كل االشياا» بیه اثایاص بلیم اأهیی ت
مقام ذاص میپر از و مع قل است زمة انن بلیم ،تحقّی صیوت بقلییة م ی خر از ذاص
است که نیازی به جعل و انجا نلات و نام آن تا قضاء اأهی نا به تعایر بالمه طااطایانی
قضاء ذاتی مینامل که انن مرتاه ان ابیان ثاب ه برفاست که از شئون ذاتی حی بیو ه
و موت جعل و انجا قرات ن یگیر و به وجو ح موجو نل نه به انجا او
نتیجه 
از ن انج انن پهو پ انن است که مرتاه بسیط اأحقیقهای که مالصلتا بیان میکنل یان
مقام احلنت برفاست که تآنجا یچ نحوه ک رتی وجو نلات و خلاونل بسیط محیا
و اتای وحلص حقّة حقیقیه است و مرتاة قضاء تبانی که م خر از مرتاه بسويط الحقيقوة
است ان ابیان ثاب ه برفاست که ت مرتاة واحیلنت قیرات اشی ه کیه ت انین مرتایه،
ک رص و ت انا وجو ات و انگونه که برفا ت موت ابیان ثاب ه بییان مییکننیل کیه
اننها جاء ابیان خاتجی ن یباشنل و به وجو ح موجو نل و موت جعل و انجا قیرات
ن یگیرنل صلتاأ أهین م مع قل است قضاء تبانی که ان صوت اأهی میباشنل جیاء
باأم ناو ه و موت جعل قرات ن یگیرنل و باقی به بقاء واجب تعاأی میباشنل
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ان ابییان ثاب یه

بنابرانن با انن بیان میتوان گفت که قضاء اأهی از نرر صلتاألنن
برفاست که به تعایر نگر ان بلم پیشین مغانر م صل با ذاص است
و از نگر ن انجی که بر انن پهو پ م رتب میگر انن است که مراتب بلم اأهیی
نا فالسفه شامل چهات مرتاة بنانت ،قضاء ،قلت ،و سجل و کون نا ف ر وجو میباشل
که مرتاة بنانت بر بلم ذاتی ح و مراتب قضاء و قلت و سجل و کیون بیر بلیم فعلیی
ح تعاأی منطا میباشنل که بنانت ان بلم اج اأی ت بین کشف تفصیلی اسیت و
و مقصو از قضاء ،بلم مجر اص بقلی به موجو اص امکانی و مرا از قلت ،صوتص ای
م اأی ت باأم م ال و سجل وکون م ان وجو بینی ما ناص نا حی تعیاأی اسیت
امّا با توضیحاتی که ت اتتااط با صوت بل ی مغانر م صل با ذاص بیان شل میتوان به انن
ن یجه ست نافت که مراتب بلم خلاونل شامل پنج مرتاه است :ا -مرتاة بلم بنانی -2
مرتاة قضاء تبانی که ان صوت بل ی مغانر م ّصل با ذاص است ،که انین و مرتایه بیر
بلم ذاتی ح منطا بو ه و جاء باأم امکیانی ن ییباشینل  -0قضیاء فعلیی کیه یان
صوتص ای بقلی ت باأم بقول است که خو بر و قسم است؛ قضاء اج اأی که صوت
بل یه قائم به بقول طوأی است و قضاء تفصیلی که صوت بل یه قائم به بقیول برضیی
است  - 4قلت  -5سجل وکون ،که انن سه مرتاه اخییر ،جیاء بیاأم و خیاتج از ذاص و
منطا بر بلم فعلی ح می باشنل
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