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مقدّمه
شرافت و ا لیّت ر بللی مهوقّف بر موضیو نن بلیم اسیت از ا ین تو پیر اخهن بیه
مااحث خلاشناسی و تیالش ت ج یت ت یحیت ،تکلییل و تعلیی خلاشناسیی از تاه
شناخت صفاص اأ ی بینیاز از توصیف و تلجیل استژ
تایییین چگییونگی بلییم خلاونییل بییه موجییو اص قاییل از ا جییا و نفییر ن کییی از
پیچیلهتر ن مسائل فلسفه اسالمی است ز را )8 :بلم ،صفت حقیقی ذاص اضافهای است
که با مهعلّ خو اتتااط اشهه و مهعلّ نن با ل باأفعل موجو باشل و چی ی که معیلوذ
محییا اسییت رگی معلییوذ نخوا ییل بییو ژ  )2موجییو اص مهکرّییر و مهغیّییر بییا وجییو
خاتجیشان از ازل موجو ناو هانلژ )0ذاص خلاونل بسیط بو ه و یچ نحیوه کررتیی ت
ذاص تاه نلات و وحلص حضرص ح  ،وحلص حقّة حقیقیه استژ )4صفاص ذاتیی بیین
ذاص واجب تعاأی می باشنل نه زائل بر ذاصژ بنابرا ن با توجّه به ا ن مقلّماص سیاال ا ین
است که خلاونل چگونه به موجو اص ت مقاذ ذاص ،بلیم ات قیول مشی وت ت مییان
فالسفة اسالمی ا ن است که صلتاألهیأ ین ت و مقاذ به اثااص و تایین بلم خلاونل بیه
موجو اص پر اخهه ،کی ت مقاذ ذاص و گیری ت مقیاذ فعیل ،کیه از نییر وی بلیم
خلاونل به موجو اص ت مقاذ ذاص ،حضوتی و بین ذاص بو ه که از طر قابله بسیط
اأحقیقه کل امشیاء به تایین نن می پر از و گری بلم خلاونل به موجیو اص ت مقیاذ
فعل که نن م حضوتی و بین فعل میباشل که از طر بیناأربط بو ن اشیاء و اضافه
اشراقی به تایین نن پر اخهه شله استژ
امّا برخی از محقّقین بیان نلو هانل که مالصلتا بالوه بر بلم پیشین ذاتی و بلم میع
سعی بیر
اأفعل ،معهقل به بلم پیشین مغا ر مهّ ل با ذاص استژ بنابرا ن ت ا ن پ و
ا یین اسییت کییه بییه تحلیییل و برتسییی مسییهنلاص ا یین ییلگاه باییر از م و ا نکییه ن ییا
صلتاألهیأ ین معهقل به بلم پیشین مغا رم مهّ ل بیا ذاص اسیت یا خییر و ت صیوتص
وجو صوت بللیه مهّ لم با ذاص ن ا وجو ا ن صوت ،لان صوت مرتسلة مشاء است یا
میتوان نن تا بر ابیان ثابهه برفا منطا انست
علم پیشین مغایر متصل باذات از نظر مالصدرا و ارزیابی آن
برخی از محقّقیین و شیاتحان معاصیر حکلیت مهعاأییه بیه واسیطة برخیی از بایاتاص
صلتاألهیأ ین که سخن از صوت اأ ی نلو ه و نن ا تا از زمرة باأَم خاتج انسیهه اسیت
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چنین بر اشت کر ه انل که صلتاألهیأ ین اساساً بلم پیشین مغا ر مهّ ل با ذاص تا منکیر
نیست بلکه بالوه بر بلم پیشین ذاتی و بلم معاأفعل ،به بلم پیشیین مغیا ر مهّ یل بیا
ذاص م معهقل میباشل و نن تا مزمة بلم پیشیین ذاتیی میی انیل کیه بیه برتسیی ا ین
مسهنلاص پر اخهه می شو ژ
اسهنا اول
بالاأرسول باو ّت مینو سل:
«صییلتاألهیأ ین ت موضییعی ،پی از نقییل نیییر مشییائیان ،ت صییل اسییت بییه
میانجی گری میان افالطون و فالسفة مشائی برخی و نیر ة ا ن و گروه تا بیا
حفظ ج اص ح نن ا و طر ج اص باطلشان ،ت نیر های واحل جلع کنلژ ت
ا ن موضع ،می گو ل که صوت اأ ی از أوازذ ذاص او نیل امّیا نیه أی وذ بیه نحیو
بروض و نه أ وذ به نحو صلوت ،بلکه نو گری از أ وذ که بیه موجیب نن،
مزذ از مراتب و مقاماص وجو مل وذ به حساب مین یل و موجیو بیه وجیو
اوستژ بنابرا ن صوت اأ ی از جلله باأَم و ماسیوی ال نیسیهنل تیا بیاأم مغیا ر
منف ل به حساب ن نل و بین او م نیسهنل تا بلم ذاتی باشنل بلکه از مراتب و
مقاماص او و موجو به وجو او نل ،پ بلم مغا ر مهّ لانل:
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 وادوو و العوالم
ّ
إنما وو ماسواه» (باو ت)038 :8011 ،ژ

تحلیل و بررسی
با برتسی و تیمل ت ا ن اسهنا با ل گفت که ا ن بااتص مرتاط با مسیأة حلوث و قیلذ
باأم است نه مسیأة بلم اأ ی (که مهن کامل بایاتص تا ت انه یای بحیث ذکیر خیوا یم
کر )ژ به ا ن بیان که ت بحث حلوث و قلذ بین فالسیفه و مهکللیان ،اخیهالف نییری
ر نه وجو ات  ،مهکللین قائل انل که فقط صانع ساحان ،قل م زمانی است و ماسیوی
ال حا ث زمانی و مساوق به بلذ فکی (خاتجی) میباشنل عنی زمانی نایو ه و سیا
بو شلنل امّا ت مقابل ،فالسفه معهقلنل که واجب تعاأی ،قل م ذاتی است و ماسیوی ال
حا ث ذاتی میباشنل با ا ن تفاوص که سلسله بقول فقط حیا ث ذاتیی بیو ه و حیا ث
زمانی نیسهنل بلکه قل م زمانی سهنل امّا موجو اص باأم طایعت م حا ث ذاتی و یم
حا ث زمانی سهنل (صلتاأل ن شیرازی)863 :8421 ،ژ
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صلتاألهیأ ین برای جلع بیین نتاء فالسیفه و مهکللیین تأی جل یلی تا ت مسییأة
حلوث و قلذ بیان نلو ه و با مقلّماتی ماسوط بقیلة خیو تا اه یات اشیهه اسیت کیه
خالصه کالذ اش ا ن است که وی ت ا نجا ك مانای خاصی ات  ،مالصلتا بین بقیول
و ما ون نن ا تفاوتی قائل است و أذا بیان میکنل کیه میا یم ماننیل جل یوت مهکللیین
میگو یم باأم حا ث زمانی است عنی ماسوی ال حا ث زمانی میباشنل ز را وقهی میا
تباتة باأَم سخن می گو یم ها ر بقول ملیّین و برف از ا ن باأَم ،فقط باأم طایعت تا
می ف لنل و ت موت فوق جسلانیاص عنی بقول ،اگر بگو یم که ا ن ا ج ء باأم سیهنل
نن تا ناذ رفهه و اگر به زبان م صحات از مالئکیه میی کننیل بیاز یم نن تا جسیلانی
میف لنل ،بنابرا ن ما می گو یم باأَم حا ث زمانی است :إنوا دوو بينوا بالبرووان ن «العوالم»
بجميع جواوره الحسية السماوية و االرضية و اعراضو دا ث دووواا تووريجيا و نوو متكوون ااسوو
اليبقي زمانين (صلتاأل ن شیرازی)810 :8421 ،ژ
و بقول م به ساب شلص قُرب و ن کی به ح تااتك و تعیاأی بیه من أیة أیوازذ
وجو ی ح تعاأی سهنل ،عنی باقی به بقاء ح تعاأی و صوت بللیه ح تعاأی سهنل
ٌ
و اسم باأم (باأم طایعت) بر نن ا صلق نلیکنل «و بينا ن العالم الربوبي ٌ
عظيم جوا مشتمل
علي جميع دقائق ما اي العالم و صوروا علي وجو تم و شرف و نها باديوة ببقواا اللوو ا ون عون
استبقائو اياوا ...و من ديث نها وجو ات مح ة ،واصلون إلي دبيبهم و نها وجوه ناظرة الي ّربهوا
و عيون باصرة وجو ّربها مع نها متفاوتة اي الشوة و ال عف و القرب و البعو اليج يتصور لهوا بقوا
غير بقا اللو» ( لانجا)ژ
بنابرا ن با ا ن بیان که باأم بقول به واسطة فنای ت وجو ح وانلکاك وجو نن یا
ت وجو ح  ،ج ء ماسوی ال نیست و ننچه حقیقهاً بیاأَم اسیت ،فقیط بیاأم طایعیت
می باشل که ا ن باأم م جسلانی بو ه و به واسیطه حرکیت جیو ری ،حیا ث زمیانی
است ،بین تأی فالسفه و مهکللان جلع میکنیمژ
بااتص کامل صلتاألهیأ ین چنین است:
ن 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 وادو بادية ببقاا وادو و العالم إنموا ووو ماسوواه و
ليج الجسام بصوروا و طبائعها و عراضها و موا وا و الكل مما ابت دوواها و تجوو وا
بالبروان كما ّمر اي مبادث الجواور الجسمانية اندويم اي العالم إنموا القوويم ووو اللوو
سبحانو (...لان ،ج)238 :5
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پ با توجّه به ننچه بیان شل میتوان گفت که مرا صلتاألهیأ ین از صوت اأ یی ت
ا نجا چی ی غیر از بقول نیست و نلیتوان نن تا به مسیأه بلم پیشین مغیا ر مهّ یل بیا
ذاص مرتاط انستژ
اسهنا وذ:
باو ّت ت اسهنا گری بیان مینلا نل:
« ل م که صلتاألهیأ ین نه نیر افالطون تا میپذ ر که بنابر نن بلیم خلاونیل
به اشیاء لان مرال نن است و نه نیر ة فالسیفة مشیا ی تا کیه قائیل بیه صیوت
مرتسم ت ذاص اأ ی انلژن ا ا ن به نن معناست که او اساساً بلم پیشین مغیا ر تا
منکر است و فقط به بلم معاأفعل و بلم پیشین ذاتی قائل است خیرژ او بلیم
پیشین مغا ر تا مزمة بلم پیشین ذاتی می انل و به نن معهقل است از ا ن تو ت
اسفات پ از اثااص نیر خاص خو مانی بر بلم پیشین ذاتیی باأهف ییل بیه
اشیاء ا ن ساال تا مطرح میکنل که با اثااص بلم ذاتی باأهف یل بیه اشییاء چیه
وج ی برای ابهقا به بلم پیشین مغا ر وجو ات ژ خواه نن تا منف ل ت یو ر
کنیم خواه مه ل» (باو ت ،8011 ،ج)233 :2ژ

اإذا ابت كون االشياا كلها معقولة لو تعالی كما وی عليها بعقل وادو بسيط(وی عين ذاتو) اموا
الحاجة ای علمو الی إابات الصور العقلية الزائوة مقارنة( ی متصلة) كانت و مباينوة( ی منفصولة)
(صلتاأل ن شیرازی ،8421 ،ج)214 -210 :6ژ

و ت پاسخ ،به صراحت از بلم پیشین مغا ر عنی از صوت اأ ی فا می کنل:
ما اابات الصور ،اهو الزم من تعقلو لذاتو المستلزم لتعقل ما ووو معلولوو القريوب ومون تعقول
معلولو القريب تعقل معلول معلولو و وكذا الی آخر المعلومات علی الترتيب العلی و المعلولی اإن
ذاتو لما كان علة الشياا بحسب وجو وا و العلم بالعلة يستلزم العلم بمعلولها علی الوجو الذی ووو
معلولها اتعقلها من وذه الجهة البو ن يكون علی ترتيب صوووروا وادووا بعوو وادوو و ووذا غيور
تعقلها علی وجو ال يكون وی بحسبو معلولة ( لان)ژ
بنابرا ن از بساطت محا خلاونل به ضلیله قابلة «بسيط الحقيقة كول االشوياا» بلیم
پیشین ذاتی او اثااص میشو و از بلیّت او برای اشیاء بیه ضیلیلة قابیلة «العلوم بالعلوة
يوجب العلم بالمعلول» صوت اأ ی که بلم پیشین مغا رنل ثابت مییشیو و چیون یر و
قابله تست سهنل پ خلاونل واجل ر و نو بلم استژ
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تحلیل و بررسی
ت اتتااط با ا ن اسهنا میتوان گفت که مالصلتا پی از بییان بلیم تف ییلی ذاتیی و
اشکال تا به صوتص و پرس مطرح میکنل که محل بحث ما پرسی اوّل اسیتژ وی
ت پاسخ به ا ن پرس بیان میکنل که ر قابلهای مزمیی ات کیه با یل نن مزذ تا بیر
قابله م بوت مهرتّب نلو و نیاز به نن مزذ تا از تاه ملی وم کیه لیان قابیله اسیت
برطرف کر ژ براساس قابلة «بسيط الحقيقة كل االشياا» و نی بر پا ة قابلة معطی اأکلیال
أی فاقلاً أه ،حقا تلاذ اشیاء بیلون ترکّیب و کریرص خیاتجی ت میهن ذاص واجیب
حضوت اتنل ،و بر مانای قابلة «العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول» حقا تلیاذ اشییاء بیا
حفظ نیاذ بلّی و معلوأی که معلول اوّل قال از معلول وذ و معلول وذ قال از معلیول
سوذ وژژژقرات اتنل ن واجب حاضر خوا نل بو و معلوذ بو ن اشیاء به نحیو وذ غییر
از معلوذ بو ن نن ا به وجه اوّل است و اثااص ر ك میوت حاجیت بیو ه و تاه اثایاص
رکلاذ لانا اسهنا به قابله خاصه خو خوا ل بو ژ
اأاهه مزمه پاسخ مالصلتا لانگونه که ن تال جوا ی بیان نلو هانل :ا ن است کیه
قابلة «بسيط الحقيقة كل االشوياا» نهوانل بلم واجب به نیاذ بلّی و معلوأی اشیاء تا ثابیت
نلو ه و اشیاء تا از نن ج ت که معلول واجب بو ه و ترتییب نن یا بیر محیوت بلییت و
معلوأیت تا معلوذ واجب تعاأی قرات ل ،ت حاأی که ،نیم بلّی و معلوأی اشیاء لاننیل
سهی خو نن ا ،مشلول قابله می باشل ز را چی ی نیست که سی لی از سیهی اشیهه
باشل و ز ر پوش قابله بسيط الحقيقة قیرات نگییر از ا ین تو ن یت ال جیوا ی بییان
می نلا ل که مناسب است که ت پاسخ به ا ن اشکال ،پاسخ ا ه شو کیه بلیم تف ییلی
ت مقاذ فعل که خاتج از ذاص واجب میباشل کلال گری است ت برابر بلم تف ییلی
ت مهن ذاص و اگر واجب تعاأی فاقل نن باشل کلاأی تا از ست خوا ل ا أیذا اثایاص
نن موت حاجت است و قابلة «العلم بالعلة يوجوب العلوم بوالمعلول» ب یله ات اثایاص نن
میباشل(جوا ی نملی)223 :8012 ،ژ
بنابرا ن قابلة «العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول» ت مقاذ تاییین بلیم تف ییلی فعلیی
است نه بلم تف یلی ذاتیژ عنی ت واقع ،اشکال ا ن است که شلا که از طر ی قابیله
بسيط الحقيقة ،اثااص بلم تف یلی کر ل چه نیازی به اثااص بلم تف ییلی ت مقیاذ فعیل
ست که مالصلتا پاسخ می ل ر قابله مزمی ات و با ل نن مزذ تا بر قابله م بوت
مهرتب نلو و قابلة «العلم بالعلة يوجب العلوم بوالمعلول» ت مقیاذ اثایاص بلیم تف ییلی
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خلاونل ت مقاذ فعل و بعل از ا جیا مییباشیلژ از ا ین تو نلییتیوان از طر ی بلیّیت
خلاونل برای اشیاء به ضلیله قابلة «العلم بالعلة يوجب العلم بوالمعلول» اثااص صوت اأ یی
پیشین مغا ر مه ل با ذاص نلو و نن تا مزمة قابله بسيط الحقيقة انستژ
ونکهة گر ا نکه رچنل مالصلتا از بااتص «اثااص اأ وت» اسهفا ه می کنل و معهقل
به صوتص ای بللی مزمة ذاص واجب است امّا مق و ش صوت میا وی اشییاء ماننیل
مشائین نیستژ از ا ن تو برای فع ا ن تو م که مق و مالصلتا از صوتص ای بللیی
مزمة ذاص باتی تعاأی ،لان صوت مرتسله مشاء است به بیان و اشکال به نیر ة صوت
مرتسله مشاء بر اساس ماانی فلسفی مکهب صلتا ی پر اخهه میشو ژ
اشکال اوّل :ت لگاه مشائی ننچه م بلم و م معلوذ باأذاص است صیوت بللیی
کلی میباشل از ا ن تو بر اساس نیر ة صوت مرتسله ،مزذ مین ل که وجو بینی اشییاء
خاتجی ،معلوذ باأعرض واجب تعاأی باشنل و نه معلوذ باأذاصژ بیان مطلیب ا نکیه یر
چنل ما یّت معلوذ باأذاص و معلوذ باأعرض کی اسیت و ت ا ین موضیو ییچ گونیه
تر لی نیست وأی وجو نن ما یّت کلی ت خاتج ،حقیقهی اسیت کیه رگی بیا بلیم
ح وأی معلوذ نخوا ل شل ،و صوت بللی کلی تن ا حیاکی از نن مییباشیل و حکا یت
صوت کلی از نن م لاق ،غیر از حکا ت از وجو خاص خاتجی استژ بنابرا ن حقیقت
وجو خاتجی اشیاء رگ معلوذ به بلم ح وأی ناو ه و از ا ن ج ت مزذ مین یل کیه
واجب تعاأی به حقیقت خاتجی بلا و خاتجی اشیاء بلم نلاشهه باشیل بیه بییان گیر
مفا بلم ح وأی ت واقع اخاات از امر غا ب است و اگر برای ح تعاأی قائل بیه بلیم
ح وأی شو م با ل باذ ر م که معلوذ باأعرض که به بنوان م یلاق نن معلیوذ باأیذاص
است ت ن باأم حضوت نلاشهه و از نن غا ب باشلژ تعاأی ال بین ذأیك بلیواً کاییراًژ
بنابرا ن مزمه قول مشائیان نفی بلم خلاونل بر وجه ج ئی بینی و خاتجی است نه بیر
وجه ج ئی کلی ،ز را مالك بلم به صوتص ج ئی بینی و خاتجی ،ا احساس است یا
بلم حضوتی ،که از نیر مشائیان ر و باطل اسیتژ بنیابرا ن ج ئییاص مهغییر و ذواص
موجو اص ما ی به أحاظ وجو بینیشان ،ن خلاونل منکشف نیسهنلژ
اشکال دوم :بنا به قول اصاأت وجو  ،وجو بین تشخّص و تعیّن اسیت و ات یاف
وجو به موجو ت ،باأذاص و ات اف ما یّت به موجو ّت ،باأعرض اسیت و ما یّیاص
حل منه از وجو اص و اموتی ابهااتی سهنل و موجو باأذاص نلیباشنل و ح تعاأی
بلّت تامّة وجو است نه مالأ جعل و ا جا ما یّاص ابهااتی و انه ابی ،نهیجه ا نکه یر
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چی ی که موجو باأذاص نااشل پ صیا ت باأیذاص نایو ه و ق یراً معلیوذ باأیذاص یم
نلی باشلژ بنابرا ن ا ن قول مشائین که می گو نل از خلاونل ابهلا صوت کلی اشییاء عنیی
لان ما یّاص اشیاء صا ت شله و ا ن ا معلوذ باأذاص ح تعاأی سهنل و سا براسیاس
نن نیاذ بللی ،نیاذ بینی تحقّ افهه است موت قاول نیستژ و بلم به اشییاء از طر ی
صوتص ،شین موجو ی است کیه از احاطیه قیّیومی نسیات بیه اشییاء محیروذ اسیت و
لان گونه که ت اشکال قال گذشت باأم به صوتص ،بلم به ما یّت شیء ات نیه بلیم
به حاق ذاص معلوذژ
حال ساال ا ن است کیه مق یو صیلتاألهیأ ین از ا نکیه سیخن از «صیوت بقلییه»
میکنل چیست به زبم نگاتنله لانگونه که مالصلتا بر اساس ماانی فلسفی خیو ت
مسائلی لچون وحلص وجو از وحلص تشکیکی وجو به وحلص شخ ی وجیو و
از بلیّت به تشین و امرال نن ست پیلا نلو ه و با برفا م بقییله مییگیر ت مسییأة
بلم اأ ی م سعی بر انطااق لگاه خو با برفیا ات ژ ت مسییأه بلیم اأ یی ،کیی از
مااحری که برفا بر نن تیکیل نلو ه و از طر نن به تایین بلم حضرص ح میپر ازنیل
مسیأة ابیان ثابهه است ،توضیت مطلب ا نکه ،برفا معهقیل بیه وحیلص شخ یی وجیو
میباشنل که ا ن وجو  ،بسیط و اتای اطالق سعی است و یچگونیه کررتیی ت نن تاه
نلات ژ امّا ا ن حقیقت بسیط اتای تجلیّاص و ه وتاتی است که به ابهاات لین تجلیّاص
و ه وتاص ،مراتب به وجو مین نل (جامی)65 :8013،ژ احل ّت مرتایة اول تعییّن و ّیت
غیایّه است که ت نن یچ نحوه کررتی وجو نلات  ،مرتایة وذ واحیل ت اسیت کیه ت
ا ن مرتاه صفاص و أوازذ صفاص برای ذاص ه وت افهه کیه نهیجیة ا ین تلیا م اسیلاء و
صفاص ،ه وت ابیان ثابهه است که ا ن ابییان ثابهیه صیوتص یای اسیلاء اأ یی و أیوازذ
صفاص ح میباشنل که ت مرتاه واحل ت به وجو بللی مهحق می گر نل ژ
ان لنسماا االلهية صورا معقولة ای علمو تعالی النو عالم بذاتو لذاتو و اسمائو و صفاتو .و
تلک الصور العلمية من ديث انها عين الذات المتجلية بتعين خاص و نسوبة معينوة ووی
المسماة باالعيان الثابتة ... ،االماويات وی الصور الكلية االسمائية المتعينة ای الح ورة
ّ
العلمية تعينا اوليا (قی ری)68 :8015 ،ژ

و ا نکه ابیان ثابهه از شئون ذاتی ح بو ه و به وجو ح موجو نل نه به ا جا او،
أذا ابیان ثابهه موت جعل و ا جا قرات نلیگیرنل و تحیت کللیه «کین» وجیو ی واقیع
نلیشونل و تن ا از ثاوص عنی وجو بللی بر خوت ات مییباشینل (موا ّ
شومت رائحوة مون
الوجو ) (ابنبربی)61 :8013،ژ
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تطبیق دیدگاه مالصدرا در مورد قضاء در مراتب علم الهی با اعیان ثابته عرفا
مال صلتا ت اتتااط با مراتب بلم اأ ی بیان میکنل که قول مش وت حکلا ا ن اسیت
که قضاء لان وجو صوت بقلیة جلیع موجو اص ت باأم بقول است ،کیه ا ین صیوت
بقلیه ،ابلابی ،فعل خلاونل و خاتج از ذاص می باشنل و ت زمرة باأم محسوب شیله و
ت مرتاة بعل از بلم بنا ی قرات گرفههانل (صلتاأل ن شیرازی)824 :8013،ژ و اگرچه نسیات
به بلم بنا ی اتای تف یل و گسهر گی سهنل امّا نسات بیه مرتایة قیلت اتای اجلیال
میباشنل و چون خاتج از ذاص قرات اتنل بنابرا ن محل و جا گاه مییخوا نیل و محیل
قضاء ت قلم است و قلم عنی چی ی که واسطه ت ه وت بلم کاتیب اسیتژ از ا ین تو
بقل اوّل به ساب ا نکه واسطه ت نوشهن کللاص وجیو بیو ه و لیة کلیامص اشییاء
ما ون ت او ه وت اشهه و تلاذ صوت ما ون ت او بیه نحیو اجلیال ،جلیع و بسیاطت
وجو ات قلم ح تعاأی و قلم ابلی میباشل و سا ر بقول طوأی م لیین گونیهانیل
عنی نن ا م نسات به مراتب ما ون قلم سهنل و مراتب میا ون نسیات بیه نن یا أیوح
میباشنل و بقول برضی م بر لین اساس قلم بو ه از ا ین تو لیة بقیول ،مراتیب
اقالذ سهنلژ أذا قضاء بااتص است از صوت بللیهای که قائم بیه اقیالذ مییباشینل و بیا
توجّه به ا نکه ت بقول طوأی اجلال و وحلص ،و ت بقول برضیی تف ییل و کریرص
وجو ات میتوان صوت بللیه ای که قائم به بقول طوأی است تا قضاء اجلاأی و صوت
بللیهای که قائم به بقول برضی است تا قضاء تف یلی نامیلژ
لما كان الق اا وو العلم الكلي المحيط الذ بعو مرتبة الذات كان علي ضوربين د واا
إجمالي و وو الصور القائمة بالقلم ،عني العقل ّ
االول ،بل مجموع العقوول الطوليوة ،نن
الترتيب يؤ إلي الودوة .و د اا تفصيلي و وو الصور القائمة بالعقول التفصيلية ،عنوي

الطبقة المتكاائة( .سا واتی ،8421 ،ج )246 :6ژ 
صلتاألهیأ ین ت موت ا ن صوت بللیه ،که قائم به بقول سهنل ،بیان میکنل که بیه
ابهقا ما ،ا ن صوت بللیه ،مزذ ذاص واجب سیهنل و نییازی بیه جعیل و تییثیر و تییثر
نلاتنل و از اج ای باأم محسوب نلیشونل ز را ا ن صوت نه حیریت بلمی اتنیل و نیه
امکانم ما ویم واقعی ت نن ا وجو ات پ قضای تبّانی (کیه لیان صیوتص بلیم ال
است) قل م باأذاص و باقی به بقاء خلاونل میباشنلژ
بااتص ا شان چنین است:
و ما الق اا اهي عنووم عبارة عن وجو الصور العقلية لجميع الموجو ات ،اائ وة عنوو
تعالي علي سبيل اإلبواع اعة بنزمان لكونها عنووم من جملة العالم و مون اعوال اللوو
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المباينة ذواتها لذاتو و عنونا صور علمية الزمة لذاتو بنجعل و تأاير و تأار ،و ليسوت مون
جزا العالم ،إذ ليست لها ديثية عومية و الامكانات وادعية االق اا الربانية (و وي صوورة
علم اللو) دويمة بالذات باديوة ببقواا اللوو كموا ّ
مربيانوو (صیلتاأل ن شییرازی ،8421 ،ج:6
241؛41 :8011؛)41 :8063ژ

بنابرا ن با توجّه به ننچه که بیان شل میتوان گفیت کیه مالصیلتا معهقیل بیه صیوت
بللیهای است که:
8ی ا ن صوت مزمة ذاص واجب تعاأی میباشنلژ
2ی ا ن صوت بلیله برخالف ننچه که مش وت حکلا بیان میکننل قائم به بقول نایو ه
و نیازمنل به محل و جا گاه نلیباشنلژ
 0ی از اج اء باأم (بقول ،مرال ،ما ه) ناو ه و موت جعل ،ا جیا  ،تییثیر و تییثر واقیع
نلیشونلژ
4ی مهیخر از ذاص و باقی به بقاء ح تعاأی میباشنلژ
از سوی گر لانگونه که قاالً بیان شل برفا ت موت ابیان ثابهه معهقلنل که:
8ی ا ن ابیان ثابهه صوتص ای بللی ح تعاأی میباشنل که ت مرتاة واحل ت قیرات
اتنل و از اج اء باأم (بقول ،مرال ،ما ه) محسوب نلیگر نلژ
2ی ابیان ثابهه از شوون ذاتی ح بو ه و به وجو ح موجو نلژ
0ی ابیان ثابهه موت جعل و ا جا قرات نلیگیرنل و تحت کلله «کن» وجیو ی واقیع
نلیشونل و تن ا از ثاوص عنی وجو بللی برخوت ات میباشنلژ
بنابرا ن با توجّه به بااتاص مالصلتا که بیان مینلا ل صوت بللیه ،مزذ ذاص واجیب
سهنل و نیازی به جعل ،تیثیر و تیثر نلاتنل و از اج ای باأم محسوب نلیشونل ( و نن
تا قضاء اأ ی نامیله) و ا ن صوت ،مهیخر از ذاص بو ه ،میتوان نهیجیه گرفیت کیه مرتایة
قضاء اأ ی که مالصلتا بیان میکنل منطا بر ابیان ثابهه برفاستژ ز یرا برفیا ت میوت
ابیان ثابهه معهقلنل که ا ن ابیان از شئون ذاتی ح بو ه و به وجو حی موجو نیل نیه
به ا جا او ،از ا ن تو موت جعل و ا جا قرات نلیگیرنل و تحت کلله «کین» وجیو ی
واقع نلیشونل و تن ا از ثاوص عنی وجو بللی برخوت ات میباشنل و لین بقیله نی
صلتاألهیأ ین ت موت قضاء اأ ی ات ژ
امّا ت موت ضروتص اثااص چنین مرتاهای از بلم برای ح تعاأی از سوی مالصیلتا
با ل گفت که ا مالصلتا ت مقاذ توجیه لگاه قوذ عنی مشائیان اسیت ز یرا نن یا نیی
سخن از صوت بللیهای به میان می نوتنل که مهیخر از ذاص و ساب بلم خلاونل به اشیاء
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است که ا ن فرض قابل فا نیست ز را نیر ّة صوت مرتسله مشاء با اشیکامص جیلی
مواجه است که به و نلونه از نن ا اشاته شلژ ا ت مقاذ تطایی سیهیشناسیی فلسیفی
خو با سهیشناسی برفا است که ا ن لگاه مقاوأیت بیشهری ات ز یرا مالصیلتا ت
انل شه ای فلسفی خو ت مااحری لچون وحلص وجو به وحلص شخ ی وجو و
ت بلیت به تشین و امرال نن ست پیلا کیر ه و ت مسییأه بلیم نیی سیعی بیر انطایاق
لگاه خو با برفا ات بیان مطلب ننکه حکلای پی از صلتاألهاأ ین برای اشیاء سه
مرحله از وجو قائل بو نل :بیاأم طایعیت یا شی ا ص ،بیاأم مریال و بیاأم بقیل ،امیا
صلتاألهیأ ین سخنان برفا تا ت ا ن میوت بیر طر قیةحکلای تاسیخ ت بلیم تیرجیت
می ل ( لان ،ج  261 :6ی  )216و برای اشیا بالوه بیر وجیو طایعیی و وجیو مریاأی و
وجو بقلی ،وجو اص گری به ناذ وجو اسلائی و اأ ی که ت صقع تبیوبی حاصیل
است مطرح نلو ه و مینو سل« :كل ما يوجو ای عالم من العوالم  ،افی العالم االعلی االلهوی
االسمايی يوجو منو ماوو اعلی و اشرف و علی وجو ابسط وادوس و ما عنواللو خير وابقی» ( لیان،
ج  )42 :1که وجو اأ ی اشیاء بین ذاص ح تعاأی است که لان قابله بسويط الحقيقوة
است و وجو اسلائی اشیاء از أوازذ قابله بسيط الحقيقة که مهیخر از ذاص بو ه و کیی
از مراتب بلم ح تعاأی نسات به اشیاء استژ
بالمه طااطاائی ت نهاية الحكموة با توجه به بایاتص صیلتاألهیأ ین ت میوت قضیاء
اأ ی ،بین قول مش وت حکلا و قول صلت األهیأ ین جلع نلو ه و بیان میکنل که بااتص
«صوتص ای بللی مزمه ذاص واجب» با ل بر لان بلم ذاتی واجیب کیه جیلای از او
نیست حلل شو ز را اگر ا ن صوتص ا ،مزذ ذاص و بیرون از ذاص باشنل ،بلون شیك
ج ء باأم خوا نل بو و گر نن گونه که وی ت ر ت کر ه قل م باأذاص نیسیهنل و اگیر
ا ن صوتص ا بلم حضوتی باشنل به نیر ة افالطون ت باب بلم خلاونل به اشیاء قایل
از ا جا برمی گر که مالصلتا نن تا قاول نلات و اگر ا ن صیوتص یا بلیم ح یوأی
باشنل به نیر ه مشائیان ت باب بلم خلاونل برمیگر که مالصیلتا نن تا نلییپسینل ژ
بنابرا ن با ل بگو یم که قضاء بر و قسم می باشل قضاء ذاتی که بر بلیم ذاتیی خلاونیل
منطا است و خاتج از باأم میباشل و قضاء فعلی که بر بلم فعلیی حی تعیاأی عنیی
وجو بینی ملکناص منطا میشو و اخل ت باأم میباشلژ
ا شان ت نهاية الحكمة مینو سل:
ّ
االق اا د ااان د اا ذاتي خارج من العالم و د اا اعلي اخل ايو .و من ونا يظهور ضوعف
ّ
العقلية من العلم بوالموجو ات الممكنوة
ما نسب الي المشهور من ن الق اا وو ما عنو المفاردات
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ّ
بما لها من النظام .و كذا ما ذوب إليو صورالمتالهين ،ن الق اا وو العلم الذاتي المتعلق بتفاصويل
الخلقة ...و وجو ال عف اي القولين ن صوق الق اا بمفهومو علي إدو المرتبتين مون العلوم-
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ذاتوي و
االحق ن الق اا د واا ان
الفعلي -الينفي صودو علي االخر
الذاتي و العلم
عني العلم
ّ
اعلي (طااطاا ی ،8421،ج)254 :2ژ
اأاهه مزذ به ذکر است که ننچیه کیه بالمیه طااطایا ی ت میوت قضیاء ذاتیی بییان
می نلا ل مهفاوص با لگاه صلتاألهیأ ین شیرازی است ز را مرتاه قضاء تبّانی یا اأ یی
که مالصلتا بیان مینلا ل مهیخر از ذاص بو ه ت حاأی که ،قضاء ذاتیی کیه بالمیه بییان
میکنل منطا بر بلم ذاتی و بین ذاص میباشل ،که ا ن تأی قابل تیمل است ز یرا بلیم
ذاتی ح تعاأی لان بلم بنا ی است و گر اسم قضاء برنن صلق نلی کنلژ بیه بییان
گر قضاء ذاتی که بالمه بیان می نلا ل کامالً منطا بر بلم بنا ی میباشل و تفاوص ت
ناذ گذاتی استژ از ا ن تو ا نکه بالمه ت صیل جلیع بیین یلگاه مشی وت حکلیا و
مالصلتا بو ه از ا ن ج ت قابل تحسین است وأی از ا ن ج ت که لگاه مالصیلتا تا
منطا بر بلم ذاتی ح انسهه قابل تیمل و محل اشکال است ز را از نیر مالصلتا ا ین
صوت مزمة ذاص و مهیخر از ذاص و از أوازذ قابله بسيط الحقيوة می باشل نه بین ذاص که
منطا بر بلم ذاتی ح تااتك وتعاأی گر ژ امّا وجه جلع کامالً صحیت اسیت و قضیاء
بر وگونه است کی قضاء ذاتی که منطا بر صیوت بللییهای اسیت کیه مزمیة ذاص و
مهیخر از ذاص است و گری قضاء فعلی که بااتص است از صوت بللیهای که قیائم بیه
بقول میباشنلژ
بنابر ا ن مالصلتا براساس قابلة «بسيط الحقيقة كل االشياا» بیه اثایاص بلیم اأ یی ت
مقاذ ذاص میپر از و معهقل است مزمة ا ن بلیم ،تحقّی صیوت بقلییة مهییخر از ذاص
است که نیازی به جعل و ا جا نلات و ناذ نن تا قضاء اأ ی ا به تعایر بالمه طااطایا ی
قضاء ذاتی میناملژ که ا ن مرتاه لان ابیان ثابهه برفاست که از شئون ذاتی حی بیو ه
و موت جعل و ا جا قرات نلیگیر و به وجو ح موجو نل نه به ا جا اوژ
نتیجه
ا ن است که مرتاه بسیط اأحقیقهای که مالصلتا بیان میکنل لیان
از نها ج ا ن پ و
مقاذ احل ت برفاست که تننجا یچ نحوه کررتی وجو نلات و خلاونل بسیط محیا
و اتای وحلص حقّة حقیقیه است و مرتاة قضاء تبانی که مهیخر از مرتاه بسويط الحقيقوة
است لان ابیان ثابهه برفاست که ت مرتاة واحیل ت قیرات اشیهه کیه ت ا ین مرتایه،
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کررص و تلا وجو ات ژ و لان گونه که برفا ت موت ابیان ثابهه بییان مییکننیل کیه
ا ن ا ج ء ابیان خاتجی نلی باشنل و به وجو ح موجو نل و موت جعل و ا جا قیرات
نلی گیرنل صلتاألهیأ ین م معهقل است قضاء تبانی که لان صوت اأ ی میباشنل جی ء
باأم ناو ه و موت جعل قرات نلیگیرنل و باقی به بقاء واجب تعاأی میباشنلژ
بنابرا ن با ا ن بیان میتوان گفت که قضاء اأ ی از نیر صلتاأل ن لان ابییان ثابهیه
برفاست که به تعایر گر لان بلم پیشین مغا ر مه ل با ذاص استژ
مهرتب می گر ا ن است که مراتب بلم اأ یی
و از گر نها جی که بر ا ن پ و
ن فالسفه شامل چ ات مرتاة بنا ت ،قضاء ،قلت ،و سجل و کون ا فهر وجو میباشل
که مرتاة بنا ت بر بلم ذاتی ح و مراتب قضاء و قلت و سجل و کیون بیر بلیم فعلیی
ح تعاأی منطا می باشنل که بنا ت لان بلم اجلاأی ت بین کشف تف یلی اسیت و
و مق و از قضاء ،بلم مجر اص بقلی به موجو اص امکانی و مرا از قلت ،صوتص یای
مراأی ت باأم مرال و سجل وکون م لان وجو بینی ما اص ن حی تعیاأی اسیتژ
امّا با توضیحاتی که ت اتتااط با صوت بللی مغا ر مه ل با ذاص بیان شل میتوان به ا ن
نهیجه ست افت که مراتب بلم خلاونل شامل پنج مرتاه است :ا -مرتاة بلم بنا ی -2
مرتاة قضاء تبانی که لان صوت بللی مغا ر مهّ ل با ذاص است ،که ا ین و مرتایه بیر
بلم ذاتی ح منطا بو ه و ج ء باأم امکیانی نلییباشینلژ -0قضیاء فعلیی کیه لیان
صوتص ای بقلی ت باأم بقول است که خو بر و قسم است؛ قضاء اجلاأی که صوت
بللیه قائم به بقول طوأی است و قضاء تف یلی که صوت بللیه قائم به بقیول برضیی
استژ - 4قلت  -5سجل وکون ،که ا ن سه مرتاه اخییر ،جی ء بیاأم و خیاتج از ذاص و
منطا بر بلم فعلی ح می باشنلژ
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