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(تاریخ دریافت مقاله -1400/8/4 :تاریخ پذیرش مقاله)1401/4/11 :

چکیده

این مقاله درصدد است اثبات نماید که به دالیل مختلفی علم خداوند قبل از خلقت و
بعد از خلقت به صورت حصولی است .مهمترین این دالئل عبارتند از :الف :علم
حضوری مستلزم اتحاد بین خدا و مخلوقات است ،در حالیکه چنین اتحادی به لحاظ
عقلی محال است .ب :در مورد علم حضوری فعلی ،اینکه خداوند دارای علم باشد ،اما
موطن علم وی خارج از ذاتش باشد ،معنای معقولی ندارد .ج :قبل از خلق ،هیچ
موجودی با وجود شخصیاش تحقّق ندارد ،لذا علم حضوری قبل از خلقت ،محال عقلی
است .در ادامۀ مقاله تبیین خواهد گردید دیدگاه برگزیده راجع به حصولی دانستن علم
خداوند ،چه تفاوتی با دیدگاه ابن سینا پیرامون صور مرتسمهي متصل به ذات الهی
دارد .سپس به مهمترین نقدهایی که بر ضدّ نظریۀ علم حصولی خداوند مطرح شده،
پاسخ گفته خواهد شد.

کلید واژهها :علم حصو لی خدا ،علم حضوری خدا ،علم خدا قبل از خلقت ،علم خدا بعد از خلقت،
علم تفصیلی خدا.

 .1استادیار گروه فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران؛
Email: mousavirad@atu.ac.ir
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 .1مقدمه

تحلیل کیفیت علم خداوند به مخلوقات ،یکی از مباحث مهم و در عین حال نزاع برانگیز
فلسفۀ اسالمی است .پیرامون کیفیت علم خداوند به اشیاء قبل از خلقت و بعد از خلقت
نظریات مختلفی در فلسفۀ اسالمی مطرح شده است .ابن سینا علم خداوند را علم
حصولی میدانست و در تبیین آن معتقد بود علم خداوند ،صور ذهنی است که عَرَض
بوده ،توسط خداوند ایجاد میشوند ،بر ذات الهی عارض میشوند و متصل به ذات الهی
هستند (ابنسینا 1404 ،الف :ص ۳۶۶-۳۶۲؛ ابنسینا1404 ،ب :ص  .)1۲0البته برخی
عبارات ابن سینا نشان میدهد وی عالوه بر این صور مرتسمه ،نوعی علم اجمالی (غیر
مفصل) در مرتبۀ ذات را نیز میپذیرد (ابن سینا1404 ،ب )174 :شیخ اشراق با نفی
نظریۀ صُوَر ،علم الهی را منحصر در علم حضوری فعلی بعد از خلقت دانست و این علم
حضوری را همان ایجاد اشیاء دانست (شیخ اشراق :1۳75 ،ج ،1ص  .)478مالصدرا
ضمن پذیرش تبیین شیخ اشراق (علم حضوری اشراقی بعد خلقت) ،معتقد بود که
تبیین شیخ اشراق نمیتواند علم خداوند قبل از ایجاد را تبیین نماید .وی معتقد بود علم
خداوند ق بل از خلق اشیاء بدین نحو است که علم خداوند به ذاتش مستلزم علم تامّ
خداوند به وجود تمام مخلوقاتش است .وی این علم را حضوری میدانست ،زیرا معتقد
بود وجود برتر اشیاء (حقائق اشیاء) در ذات خداوند حاضر هستند و خداوند به آنها علم
دارد (مالصدرا :1۳9۲ ،ج  ،4ص.)157
این مقاله (با روش تحلیلی-انتقادی) با تبیین و ادلهای جدید اثبات مینماید دیدگاه
مالصدرا پیرامون علم حضوری خداوند قبل از خلقت و بعد از خلقت دارای ایرادات عقلی
فراوانی است و علم خداوند به مخلوقات را تنها از طریق علم حصولی میتوان تبیین نمود.
پیشینه تحقیق
به لحاظ پیشینه ،این بحث در آثار مختلف فیلسوفان مسلمان نظیر ابن سینا (1404الف:
ص )۳۶۶-۳۶۲سهروردی ( :1۳75ج ،1ص )478مالصدرا ( :1۳9۲ج  ،4ص )157مطرح
شده است .همچنین فیلسوفان بعد از مالصدرا نظیر مالهادی سبزواری ( ،1۳۶9ج ،۳
ص ) 5۶8زنوزی ( :1۳80ص  )47طباطبائي ( :1۳8۶ص  )۳10مطهری ( :1۳8۲ج ،8
ص )۳17مصباحیزدی ( :1۳۶5ص )۳81-۳80و جوادی آملی ( :1۳8۶ج  ،۳-۲ص)۲41
از نظریۀ مالصدرا پیرامون علم حضوری خداوند دفاع نمودهاند .به نظر میرسد تنها
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مقاله ای که به نقد دیدگاه حضوری بودن علم خدا پرداخته مقالۀ «علم پروردگار به
آفریدگان پیش از آفرینش» است (فیاضی )1۳87 ،که این مقاله نیز تنها علم حضوری
خداوند قبل از خلقت را نفی نموده و بر اساس نظریهی اتحاد عقل ،عاقل و معقول تالش
نموده علم حصولی قبل خلقت را اثبات نماید ،اما نظریهای که در این مقاله از آن دفاع
شده کامالً با آن تفاوت دارد؛ زیرا در این مقاله اثبات میگردد که علم خداوند به
مخلوقات به طور مطلق حصولی است و علم حضوری به مخلوقات ،دارای محذورات
عقلی فراوانی است .همچنین در این مقاله روشن میشود نفی علم حضوری از خداوند،
نه تنها مستلزم نقصی در ذات الهی نیست ،بلکه کمال ذات الهی مقتضی است که علم
الهی به اشیاء و مخلوقات را حصولی بدانیم.
 .2مشکالت علم حضوری
حضوری دانستن علم خداوند با مشکالت و محذورات فلسفی متعدّدی مواجه است:
الف :الزمۀ حضوری دانستن علم خداوند ،اتحاد بین خدا و مخلوقات است .با توجه به
اینکه اتحادی بین خدا و مخلوقات وجود ندارد ،هرگونه علم حضوری خداوند به
مخلوقات محال است.
ب :حضوری دانستن علم فعلی خداوند بعد از خلقت ،بیمعنا است ،زیرا ممکن نیست
علمی ،خارج از عالِم باشد.
ج :علم حضوری به تغییرات ،مستلزم تغییر در ذات است (برخالف علم حصولی).
د :علم حضوری قبل از خلقت محال است ،زیرا الزمۀ علم حضوری ،موجود بودن
مخلوقات با وجود و ویژگیهای شخصیشان است.
هـ  :حضوری دانستن علم خدا به مخلوقات با دیدگاه مالصدرا پیرامون نفی امکان
علم حضوری به مادیات در تنافی است.
این مشکالت در ادامه به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار میگیرد:
 .2-1اتحاد خالق و مخلوق؛ الزمۀ علم حضوری خداوند

یکی از مهم ترین دالئلی که علم حضوری خداوند به مخلوقات را نفی میکند این است
که الزمۀ علم حضوری خداوند ،اتّحاد بین خداوند و مخلوقات است .برای توضیح این
مطلب ،ابتدا الزم است توضیحاتی راجع به تعریف علم حضوری و حصولی ارائه شود.
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از عبارات متعدد فالسفه چنین به دست میآید علمی حضوری است که در آن علم و
معلوم خارجی 1یک واقعیت داشته باشند (مثل علم من به حاالت نفسانیام که حالت
نفسانی من (مثال درد من) ،همان علم من است) ،و علم حصولی علمی است که در آن
علم و معلوم خارجی دو واقعیت دارند (مثل علم من به اشیاء خارجی که در اینجا علم
من با واقعیت خارجی تغایر وجودی دارند) (مالصدرا :1981 ،ج  ،۶ص.)155
در بحث خطاناپذیری علم حضوری ،دلیل عدم امکان خطا در علم حضوری این
دانسته شده که تغایری بین علم و معلوم خارجی در علم حضوری وجود ندارد .خطا
زمانی ممکن می شود که علم با معلوم ،دو وجود متغایر باشند ،اما زمانی که این دو ،یک
وجود و حقیقت دارند ،امکان خطا منتفی میشود (مالصدرا :1۳54 ،ص .)110
واضح است با توجه به این که علم از مراتب جوهر مجرّد است ،الزمۀ تغایر وجودی
علم و معلوم خارجی ،تغایر وجودی عالِم و معلوم خارجی نیز است.
با این توضیحات ایراد اصلی نظریۀ حضوری دانستن علم خداوند روشن میشود .نقد
اصلی که می توان مطرح کرد این است که خداوند با موجودات اتحاد ندارند .البته مطابق
نظریۀ تشکیک در وجود  ،خداوند و مخلوقات در اصل وجود با هم مشترک هستند ،اما
اتحاد بین خداوند و مخلوقات برقرار نیست ،بلکه خداوند و مخلوقات به لحاظ وجود
شخصی ،غیرمتّحد هستند .با فرض عدم اتحاد بین خداوند و مخلوقات ،دیگر علم
حضوری بین آنها نفی میشود ،زیرا شرط علم حضوری ،اتحاد بین عالم و معلوم است.
البته مالصدرا در مواضعی از آثار خود تصریح میکند رابطۀ علّی بین خداوند و
مخلوقات نیز میتواند موجب این علم حضوری شود (مالصدرا :1۳۶۳ ،ص  ،)109اما
واضح است که این سخن با تعریف علم حصولی و حضوری ناسازگار است .مبنای عدم
امکان خطا در علم حضوری ،عدم مغایرت بین علم و معلوم خارجی است ،در حالی که
در مواردی که رابطۀ علّی بین خداوند و مخلوقات برقرار است ،بین علم (و نیز عالم) با
معلوم خارجی تغایر وجود دارد .بنابراین عدم اتحاد خدا و مخلوقات ،موجب میشود علم
 .1شایان ذکر است بنابر نظریۀ «اتحاد علم ،عالم و معلوم» که مالصدرا مطرح نموده ،تمام معلومات ذهنی
(چه در علم حصولی و چه در علم حضوری) با علم اتحاد دارند ،اما تفاوت علم حصولی و حضـوری در
این است که در علم حضوری ،علم با معلوم خارجی هم اتحاد دارد مثل علم بـه حـاالت نفسـانی کـه
خارجیت این حاالت نفسانی همان علم انسان است و نوعی اینهمانی و وحدت بین آنها برقرار است،
برخالف علوم حصولی که در آنها علم در نفس شکل میگیرد ،ولی معلـوم خـارجی ،خـارج از نفـس
انسان است .معلوم خارجی در علم حصولی ،معلوم بالعرض خوانده میشود.
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خدا به مخلوقات را حضوری ندانیم ،گرچه علم حصولی خداوند نیز کامل و تامّ است و
هیچ نقصی در آن وجود ندارد.
برای تحلیل بیشتر سخن فوق الزم است به دو دیدگاه مالصدرا راجع به رابطهی خدا
و مخلوقات اشاره کنیم .مالصدرا در بسیاری از آثار فلسفی خود از نظریهی تشکیک در
وجود دفاع میکند .مفاد نظریهی تشکیک در وجود این است که کثرات در عالم واقع،
وجود حقیقی دارند .این طور نیست که جز خداوند موجود دیگری تحقّق نداشته باشد
بلکه مخلوقات هم دارای وجود حقیقی (و البته وابستهی محض) هستند (مالصدرا،
 :1981ج  ،۳ص .)۳۳7اما در مواضعی دیگر از نظریهی وحدت وجود شخصی دفاع
میکند که مطابق آن جز خداوند هیچ موجودی در عالم تحقّق ندارد ،مخلوقات مظاهر
ذات واحد خداوند بوده ،خارج از مراتب ذات واحد الهی تحقّق ندارند و ذات خداوند عین
تمام اشیاء است (مالصدرا :1۳87 ،ص ۲5-۲4؛  :1۳۶۳ص  )۲۶7بر این اساس نیز
گاهی مالصدرا رابطهی خدا و مخلوقات را نظیر رابطهی نفس و قوای آن میداند
(مالصدرا :1981 ،ج  ،۶ص .)۲50در مورد این که موضع نهایی مالصدرا در رابطهی با
وجود چیست ،نظرات مختلفی مطرح شده است؛ برخی معتقدند نظریه تشکیک در
وجود ،دیدگاه متوسط مالصدرا است و دیدگاه نهایی مالصدرا همان وحدت شخصیه
وجود است که پیش از وی توسط عرفاء مطرح گردیده بود (جوادی آملی :1۳8۶ ،ج -1
 ،۳ص  .) 54۶داوری بین این دو دیدگاه نیازمند مباحث مفصلی است و نگارنده معتقد
است نظریهی وحدت شخصی وجود با محذورات عقلی بسیاری مواجه است که باید در
مجال مفصلی بررسی گردد ،اما بیشک طبق نظریهی تشکیک در وجود ،هیچگونه
وحدت یا اتحادی بین خداوند و مخلوقات برقرار نیست (گرچه هر دو در اصل وجود
مشترک هستند) و چون وحدتی بین خالق و مخلوق برقرار نیست ،دوئیت بین خالق و
مخلوق مستلزم عدم اتحاد علم و معلوم خارجی بوده و شرط علم حضوری (اتحاد علم با
معلوم خارجی) وجود ندارد .لذا نمیتوان علم خداوند به مخلوقات را حضوری دانست .با
پذیرش تشکیک در وجود ،مثال نفس و قوای آن ،ارتباطی با بحث رابطهی خدا و
مخلوقات ندارد ،زیرا طبق اصول حکمت متعالیه قوای نفس به لحاظ وجودشناختی،
حقیقتی جدای از نفس ندارند ،بلکه به عین وجود نفس موجودند و لذا این طور نیست
که قوای نفس ،کثرت وجودی را محقّق کنند ،بلکه نفس واحد شخصی وجود دارد که
همان نفس بعینه دارای قوی و تصورات حسی ،خیالی و  ...است (مالصدرا :1981 ،ج ،۳
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ص۳8۲؛ سبزواری :1۳۶9 ،ج  ،5ص 18۳؛  :1۳8۳ص  ،)۳۲0در حالی که انسانها به
عین وجود خداوند موجود نیستند و تغایر خدا و مخلوقات صرفاً اعتباری نیست.
ممکن است گفته شود الزمۀ قاعدۀ «بسیط الحقیقه کل االشیاء» این است که
حقیقت تمام اشیاء در ذات خداوند حاضر بوده و با ذات الهی متحد باشند.
در نقد این دیدگاه می توان گفت قاعدۀ فوق مقتضی است که وجود برتر (کماالت)
اشیاء در ذات الهی حاضر باشند ،اما بیشک وجود شخصی موجودات با ذات الهی
هیچ گونه اتحادی ندارد و لذا ممکن نیست خداوند به این وجودات شخصی علمی
حضوری داشته باشد.
 .2-2بیمعنایی علم خارج از ذات

از عبارات مالصدرا به روشنی فهمیده میشود که حقیقت ادراک به معنای اتّحاد علم با
عالم است .وی میگوید ادراک عبارت است از اتحاد معلوم با مدرِک (عالِم) و نمیتوان
معلوم را خارج و مباین با عالِم دانست (مالصدرا :1۳۶۶ ،ص  )۲۲7اضافۀ به یک شیء،
با وجود آن شیء نزد مدرِک تفاوت دارد« .ادراک» زمانی به دست میآید که مدرَک با
مدرِک متحد شود ،وگرنه اگر صرفاً مدرِک با شیء خارجی رابطۀ اضافی برقرار کند،
وجود آن نزد نفس حاضر نشده و علمی به دست نمیآید (مالصدرا :1۳۶0 ،ص .)۲44
ممکن نیست عاقل و معقول دو وجود متغایر با هم داشته باشند و هرکدام هویتی
جداگانه داشته باشد (مالصدرا :1981 ،ج  ۳ص  )۳14ممکن نیست که صورت علمی،
با وجود عاقل تباین داشته و بین آنها تنها نوعی اضافۀ عاقلیت و معقولیت برقرار باشد.
معقولیت بدون اتحاد با وجود عاقل ،بیمعنا است .این که الزمۀ ادراک ،اتحاد با مدرَک
است ،اختصاصی به موجود خاصی ندارد ،بلکه هر عاقلی باید با معقولش متّحد شود
(مالصدرا :1۳۶۳ ،ص .)5۲-51
البته الزمۀ نظریۀ لزوم «اتحاد بین علم ،عالم و معلوم» ،نفی علم حصولی نیست؛ زیرا
در علم حصولی هم نوعی اتحاد بین عالم و معلوم بالذات رخ میدهد .توضیح آن که در
علم حضوری ،علم و معلوم خارجی با هم اتحاد دارند ،مثال علم من به شادی من ،همان
شادی من (معلوم خارجی) است .اما در علم حصولی ،علم با معلوم خارجی (معلوم
بالعرض) اتحاد ندارد؛ مثال زمانی که من اطالعاتی راجع به یک درخت به دست میآورم،
با درخت خارجی اتحاد ندارم .در عین حال ،در علم حصولی هم نوعی اتحاد با صورت
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ذهنی (معلوم بالذات) وجود دارد .زمانی میتوان گفت من به درخت علم دارم که صورت
درخت در ذهن من نقش ببندد و به تعبیر مالصدرا با نفس من متحد شود.
به نظر میرسد عالوه بر ادلۀ نظریۀ اتحاد علم ،عالم و معلوم که توسط مالصدرا
تبیین گشته (مالصدرا :1981 ،ج  ،۳ص  ،)۳1۶-۳1۳بسیار روشن و بلکه بدیهی به نظر
میرسد که موطن علم ،ذات عالِم است؛ نه خارج از وی .علم به معنای اتّصاف عالِم به
معرفت است .این که کسی بگوید من به چیزی علم دارم ،ولی علمم خارج از خودم است
(یا این که بخشی از علم من خارج از خودم است) ،سخن معقولی به نظر نمیرسد.
اما در بحث علم خداوند به اشیاء ،شیخ اشراق و مالصدرا معتقدند که خداوند به
اشیاء علم حضوری دارد و در عین حال این علم حضوری خارج از ذات خداوند است.
شیخ اشراق می گوید خداوند بعد از خلقت اشیاء خارجی ،به آنها علم حضوری فعلی
دارد که این علم حضوری فعلی ،همان وجود عینی اشیاء خارجی است (شیخ اشراق،
 :1۳75ج  ،1ص  .)487مالصدرا نیز میگوید همان طور که انسان صورتهای ذهنی را
ایجاد میکند و نفس ایجاد آنها ،علم حضوری انسان به این صورتها است ،به همین
نحو زمانی که خداوند اشیاء خارجی را ایجاد میکند ،نفس ایجاد آنها ،علم حضوری
خداوند به این اشیاء است (مالصدرا :1۳54 ،ص .)114
نقدی که در اینجا میتوان به مالصدرا وارد دانست این است که اساساً موطن علم،
داخل ذات عالم است ،و این که علم را خارج از ذات عالِم بدانیم ،بیمعنا است .در مورد
صورتهای ذهنی ،بدین جهت علم انسان همان ایجاد آنها است که این صورتهای
علمی با نفس انسان اتّحاد دارند ،اما این که گفته شود علم خداوند ،اشیاء خارج از ذات
خداوند (مخلوقات خداوند) است ،فرض معقولی به نظر نمیرسد .چه طور یک شیء مادّی
را که خارج از ذات خداوند است ،میتوان مصداق علم خداوند دانست؟! علم بدون اتحاد با
عالِم بیمعنا است و خود مالصدرا بارها تصریح نمودکه ادراک بدون اتحاد بین عالِم و
معلوم بیمعنا است 1.اکنون چهطور میتوان پذیرفت که خداوند دارای علمی فعلی است
که خارج از ذات خداوند است و با ذات خداوند متّحد نیست؟! به نظر میرسد وجود علم
فعلی حضوری به معنایی که شیخ اشراق و مالصدرا میگویند ،نادرست و بیمعنا است.
 .1البته چنانچه در ادامه روشن میشود علم خداوند همانند علم انسان نیست که بـه سـبب ایـن اتحـاد
کامل شود ،بلکه علم خداوند عین ذاتش است و همیشه این وحـدت برقـرار بـوده اسـت .امـا بـه هـر
صورت ،مراد در اینجا اثبات این مسئله است که موطن علم ضرورتاً ذات عالم است ،نه خارج از وی.
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 .2-3تالزم علم حضوری با تغییرپذیری ذات الهی
مالصدرا در مواضع متعددی تصریح میکند در علم حضوری ،تفاوتی بین وجود علمی و
عینی وجود ندارد (مالصدرا :1۳71 ،ص  )۳07معنای این سخن این است که علم
حضوری من به شادیام (وجود علمی) ،همان شادی عینیت یافته در من است؛ یا علم
حضوری من به دردم (وجود علمی) ،همان درد عینیت یافته در من است .اکنون اگر این
سخن را در مورد خداوند مطرح کنیم ،چنین معنا میدهد که علم حضوری خداوند به
شادی من ،همان شادی عینیت یافته در وجود خداوند است ،یا علم حضوری خداوند به
درد من ،همان درد عینیت ی افته در وجود خداوند است .این سخن مستلزم تغییر و
منفعل شدن ذات الهی است.
عالوه بر این که حضوری دانستن علم خداوند در بعضی از موارد ،مستلزم نسبت دادن
ر ذائل اخالقی به خداوند است .قبال گفته شد که علم حضوری به یک صفت نفسانی ،به
معنای عینیت یافتن آن صفت در عالم است .بر این اساس ،الزمۀ حضوری دانستن علم
خداوند به حسد یا لذت دگرآزاری انسانی مریض این است که (نعوذ بالله) این احساس
حسادت یا لذت در ذات خداوند عینیت یابد .پرواضح است که نسبت دادن این صفات به
خداوند چهقدر نادرست است.
اگر علم خداوند به اشیاء ،به نحو حصولی باشد ،تغییر در معلومات خارجی ،موجب
تغییر در علم خداوند نمیشود ،زیرا علم خداوند وجودی مباین از معلومات خارجی دارد،
اما اگر علم خداوند به نحو حضوری باشد ،تغییر در معلومات خارجی ،موجب تغییر در
علم خداوند میشود ،زیرا در این فرض ،علم خداوند (علم به تغییر) حقیقتی جز معلوم
خارجی (خود تغییر) ندارد و بین آنها دوگانگی و دوئیتی برقرار نیست.
ممکن است کسی بگوید گرچه صفات امکانی و ناقص موجودات نزد خداوند حاضر
می شود ،اما حضور چیزی نزد خداوند به معنای متصف شدن خداوند به این صفات
امکانی نیست.
در پاسخ به این ادعا ،باید به معنای اصطالحی علم حضوری دقت شود .گاهی گفته
میشود که همه چیز نزد خداوند حاضر است به این معنا که هیچ جهل و غفلتی در ذات
خداوند وجود ندارد و همه چیز بر او عیان و آشکار است .شکی نیست که به این معنا همه
چیز نزد خداوند حاضر است ،اما این معنا با علم حصولی هم سازگار است و ربطی به
معنای اصطالحی علم حضوری ندارد .علم حضوری به این معنا است که معلوم خارجی با
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ذات الهی متحد شود و دوئیتی بین ذات خداوند و معلوم خارجی وجود نداشته باشد .اگر
بگوییم دوئیتی بین درد مخلوقات و علم خداوند وجود ندارد ،الزم میآید که صفات
مخلوقات ،عین علم حضوری خداوند باشد و چون (طبق مباحث گذشته) علم خداوند عین
ذات خداوند است ،الزم میآید که خداوند از این صفات امکانی متأثر شود.
شیخ اشراق در آثار خود به درستی متوجه گردیده که علم حضوری به تغییر ،به
معنای تغییر علم است ،اما برای رهایی از مشکل تغییر در ذات الهی ،میگوید این علم
داخل ذات الهی نیست ،بلکه علمی اشراقی و اضافی در خارج از ذات الهی است (شیخ
اشراق :1۳75 ،ج ،1ص.)488
از مباحث قبلی روشن شد به نظر میرسد این پاسخ درست نباشد ،زیرا موطن علم
ذات است و عالِم بودن به معنای اتحاد با علم درون ذات است ،نه خارج از ذات.
مالصدرا برای پرهیز از این مشکل ،علم حضوری به تغییر را مستلزم تغییر در علم
نمیداند ،بلکه می گوید با توجه به این که امور تغییرپذیر و زمانی برای ذات خداوند ثابت
و غیرزمانی هستند ،تغییر در معلومات خارجی موجب تغییر در علم الهی نمیشود
(مالصدرا :14۲۲ ،ص .)۳80
اما به نظر می رسد این پاسخ نیز قابل قبول نیست ،زیرا اگر علم خداوند به صورت
حصولی تصویر شود ،بین علم خدا و مخلوقات دوئیت برقرار می شود و میتوان گفت که
تغییر در معلومات خارجی ،موجب تغییر در خداوند نمیشود ،اما اگر بین علم خدا و
معلوم وحدت باشد ،تغییر در معلومات خارجی ،موجب تغییر در علم نیز میگردد.
 .2-4امتناع علم حضوری پیش از خلقت

مالصدرا علم خداوند به مخلوقات پیش از خلقت را علم حضوری میداند .وی معتقد
است چون خداوند علت تامّ تمام ممکنات است ،علم خداوند به ذات مجرّد خودش قبل
از خلقت اشیاء ،علّت علم به مخلوقات و معلوالت از جهت موجودیتشان میشود .این علم
خداوند فقط به ماهیات موجودات قبل از خلقتشان نیست ،بلکه خداوند به خصوصیات
هر موجودی قبل از خلقتش علم تامّ دارد .بنابراین علم خداوند به ذات مجردش سبب
میشود که وجود خود اشیاء قبل از خلقتشان (نه صورت مطابق ذهنی آنها) نزد
خداوند حاضر باشد (مالصدرا :1۳54 ،ص .)۲04
ایراد اصلی که بر این نظریۀ مالصدرا میتوان وارد نمود این است که علم حضوری به
معنای حضور اشیاء موجود نزد عالم است ،در حالی که فرض این است که هیچ کدام از
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این اشیاء وجود نیافتهاند و عل م خداوند قبل از خلقت اشیاء است .قبل از خلقت اشیاء،
این مخلوقات تحقّقی ندارند و علم حضوری به موجود معدوم محال است .اما در مقابل،
با توجه به این که در علم حصولی ،حضور خارجی معلوم شرط نیست ،علم حصولی به
معدومات تعلق میگیرد.
البته شکی نیست که خداوند عالم به تمام اشیاء است و قبل از خلقت اشیاء به همۀ
آنها علم تامّ و کامل دارد ،اما این علم را نمیتوان حضوری دانست .علم خداوند اگر به
این صورت باشد که خود موجودات نزد خداوند حضور داشته باشند ،قبل از خلقت
چنین علمی متصوّر نیست ،و اگر به این نحو باشد که خداوند با نظر به ذات خود به همۀ
اشیاء علم داشته باشد ،این علم حصولی است .البته در علم حصولی ضرورت ندارد که
علم صو رت زائد بر ذات باشد یا این که عالم با آن علم کامل شود ،بلکه معیار حصولی
بودن علم این است که وجود علمی غیر از وجود عینی باشد (مالصدرا :1۳71 ،ص )۳07
و در اینجا این معیار تحقّق دارد ،زیرا وجود علمی خداوند قبل از خلقت اشیاء است و
وجود عینی آنها بعد از خلقت اشیاء ،تحقّق مییابد.
چنانچه برخی از محققین معاصر به درستی بیان نمودهاند حضوری دانستن علم
خداوند قبل از خلقت ،نمیتواند مسئله علم خداوند به «ممکنات معدوم» و «محاالت
عقلی» را نیز تبیین نماید .خداوند مطابق حکمت و مصلحت خود ،به حکیمانهترین
صورت جهان را خلق میکند ،اما صورتهای دیگری نیز برای خلق عالم متصوّر است
که امکان وجود داشتند ،اما تحقّق نیافتند ،ولی خداوند به آنها علم دارد .با توجه به
معدوم بودن این عوالم ،علم حضوری به آنها معنایی ندارد .همچنین این مسئله در
مورد ممتنعات واضحتر است .ممتنعات عقلی اموری هستند که همیشه محال است در
خارج تحقق یابند (مثل استحالۀ اجتماع نقیضان)؛ بنابراین هیچگاه تحقق نمییابند تا
علمی حضوری به آنها تعلق بگیرد .علم حضوری منوط به حضور خارجی معلوم نزد
عالم است ،در حالی که نسبت به ممتنعات عقلی ،محال است که این امور تحقّق و
حضور داشته باشند (فیاضی :1۳87 ،ص.)17
مالصدرا در برخی از آثار فلسفی خود به این اشکال توجّه داشته و برای حلّ آن
میگوید اشیاء قبل از خلقتشان به نحوی کاملتر نزد خداوند حاضر شوند .ذات کامل
خداوند جامع تمام کماالت مخلوقات است و در اینجا هم به این جهت علم خداوند به
اشیاء حضوری دانسته میشود که اشیاء به نحو کاملتری از وجود بعد خلقتشان ،نزد
خداوند حاضر هستند (مالصدرا :1۳9۲ ،ج  ،4ص.)157
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در نقد دیدگاه مالصدرا میتوان گفت گرچه خداوند جامع تمام کماالت است و تمام
اشیاء به نحو کاملتر در ذات خداوند وجود دارد ،اما این امر ربطی به علم حضوری ندارد.
معیار علم حضوری این است که شخص یک وجود (چه کامل باشد یا ناقص) نزد عالم
حاضر شود .این که وجود خداوند به نحو کاملتر جامع تمام مخلوقات است ،ربطی به
این ندارد که شخص وجودات غیر مخلوق ،نزد خداوند حاضر باشند.
به نظر میرسد مالصدرا تصور نموده که علم حضوری لزوماً از علم حصولی کاملتر
است و با این پیش فرض ،چون علم خداوند را کاملترین علم میدانسته ،این علم را
حضوری دانسته است؛ در حالی که در مباحث آینده روشن میشود که هرگز نمیتوان
گفت علم حضوری لزوماً از علم حصولی کاملتر است ،بلکه ممکن است علمی حصولی از
علمی حضوری کامل تر باشد ،نظیر همینجا که علم حصولی خداوند به اشیاء قبل از
خلقت ،به کاملترین نحوۀ ممکن است.
 .2-5ناسازگاری علم حضوری به مادیات با مبانی مالصدرا

یکی از نظریات فلسفی مالصدرا این است که علم حضوری به مادیات ممکن نیست .وی
میگوید در اجسام ،قوه معدوم شدن وجود دارد و چنین وجودی تمام وجودش برای
خودش حضور ندارد ،و چیزی که تمام وجودش برایش حضور ندارد ،چیز دیگر هم
نمیتواند به آن علم داشته باشد .بنابراین هیچکسی نمیتواند به جسم و اَعراضش علم
حضوری داشته باشد؛ البته میتوان به صورت جسم و اعراض مادی معرفت داشت که
این همان علم حصولی است (مالصدرا :1981 ،ج ،۳۳ص .)۲98به موجود مادی محض
نمیتوان علم حضوری داشت ،زیرا دارای وضع مکانی و جهت مادّی است و نه برای
خودش حاضر است ،و نه نزد دیگری حضور مییابد (مالصدرا ،بیتا :ص .)1۳7
اینکه این دیدگاه تا چه میزان درست است یا نه ،بحث مفصّل فلسفی است که باید در
جای خود مورد بررسی قرار بگیرد .اما به هر صورت ،این نظریۀ مالصدرا (فارغ از میزان
صحت آن) به معنای نفی علم حضوری خداوند به مادیات است .به عنوان جوابی نقضی،
میتوان گفت نظریۀ علم حضوری به تمام مخلوقات ،ناسازگار با این مبنای مالصدرا است.
 .3پاسخ به نقدهای علم حصولی خداوند

دالئل فوق به روشنی اثبات نمود که علم حضوری خداوند به مخلوقات (قبل از خلقت و
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بعد از خلقت) با مشکالت متعدّد عقلی و فلسفی مواجه است؛ بنابراین باید علم خداوند
را حصولی دانست .البته د ر این مقاله ،تبیین علم حصولی بر اساس صور مرتسمه صورت
نگرفته است (ابن سینا1404 ،الف :ص ۳۶۶-۳۶۲؛ ابن سینا1404 ،ب :ص )1۲0؛
نظریهای که در این مقاله از آن دفاع می شود این است که علم الهی صُوَری است که
عین ذات بسیط الهی بوده و هرگز بر ذات الهی عارض نمیگردد ،بلکه با ذات بسیط
الهی وحدت داشته و موجب ایجاد ترکیب در ذات الهی نمیگردد.
توضیح آن که ابن سینا برای خداوند دو نوع علم اجمالی و تفصیلی قائل بود .علم
اجمالی خداوند عین ذات خداوند بوده و در آن کل معلومات بدون تفصیل بین انواع
صورتها حضور دارند (ابن سینا1404 ،ب :ص  .)174ابن سینا گرچه این نوع علم ذاتی
را می پذیرد اما معتقد است علم تفصیلی خداوند به اشیاء در مرتبهی ذات نیست ،بلکه
علم تفصیلی الهی به صورتهای عرضی است که بر ذات الهی عارض میگردند (ابن
سینا :1۳75 ،ص  ،)574اما این صورتها را جدا و مباین از ذات الهی نمیداند ،بلکه
معتقد است این اعراض قائم به ذات الهی هستند .این اعراض زائد بر ذات خدا بوده ولی
از لوازم ذات خداوند و متصل به آن هستند (ابن سینا :1404 ،ص  )۳۶4این اعراض
توسط ذات الهی ایجاد می شوند اما این طور نیست که خداوند این صور را ایجاد نماید و
سپس در مرحله ی بعد علم تفصیلی خداوند ایجاد شود ،بلکه ایجاد صورت معقوله همان
علم تفصیلی خداوند (بدون تقدم یا تاخر هرکدام بر دیگری) است (ابن سینا :1404 ،ص
 .)48بر این اساس ،این نقد به ابن سینا وارد میشود که الزمهی این دیدگاه این است
که ذات الهی فاقد کمال علم تفصیلی باشد (طباطبائی :1۳8۶ ،ص .)۳10
اما در نظریه ای که در این مقاله دفاع گردیده این علم تفصیلی ،مغایر و زائد بر ذات
خداوند دانسته نمیشود ت ا ایراد خالی بودن ذات الهی از کمال علمی مطرح شود.
همچنین در این نظریه ،این علم صورتهای عرضی دانسته نمیشود تا ایراد ترکیب ذات
الهی با اعراض مطرح گردد ،بلکه با بهرهگیری از نظریهی اتحاد علم ،عالم و معلوم ،این
علم عین ذات بسیط الهی دانسته میشود .خود مالصدرا هم در برخی آثار خویش
تصریح مینماید که ایرادات وارد بر نظریهی مشّاء با پذیرش نظریهی اتحاد علم ،عالم و
معلوم حلّ میگردد (مالصدرا ،1981 ،ج  ،۳ص.)۳17
در عین حال ،دیدگاه حصولی دانستن علم خداوند ممکن است موجب طرح برخی
ایرادات و نقدها شود که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرند:
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 .3-1اکتسابی بودن علم حصولی
ممکن است تصور شود که علم حصولی ،معرفتی اکتسابی است که با موجودات ممکن
تناسب داشته ،و ممکنات با آن کامل میشوند .اما خداوند همیشه کامل بالذات بوده و
هرگز ممکن نیست با معرفتی جدید تکامل یابد.
پاسخ به این نقد روشن است؛ زیرا معیار حصولی یا حضوری بودن علم ،اکتساب یا
عدم اکتساب نیست .علم حصولی خداوند را میتوان به نحوی ذاتی تصوّر نمود که
اکتسابی نبوده و همیشه عینِ ذاتِ کامل و مطلق خداوند بوده و هست .علم خداوند به
این معنا حصولی است که این علم با معلوم خارجی اتحاد ندارد؛ در عین حال ،این علم
به کاملترین صورت همیشه عین ذات الهی بوده است.
علم حصولی به علمی میگویند که در آن بین وجود علمی و عینی دوگانگی برقرار
بوده و صورتهای ذهنی واسطه هستند (مالصدرا :1981 ،ج  ،۶ص155؛ مطهری،
 ،1۳8۲ج ،8ص .)۳08گرچه بخشی از علوم حصولی انسان (علوم نظری و کسبی) همراه
با اکتساب و نظر است (حلّی ،1۳71 ،ص  )۲0۲اما هیچ کدام از منطقدانان و فالسفه
مسلمان ،شرط یا الزمهی علم حصولی را «اکتسابی بودن» ندانستهاند.
 3-2استلزام علم حصولی با حلول اعراض در ذات خداوند

ممکن است این اشکال مطرح شود که اگر علم خداوند حصولی دانسته شود ،این علم
مستلزم این است که عرضی به نام علم در ذات خداوند حلول نماید و این با ادلۀ عقلی
که حلول اعراض در ذات خداوند را محال میشمارد ،در تنافی است.
این نقد بر مبنای عرض دانستن علم مطرح میشود ،اما مالصدرا به طور مطلق
حقی قت علم را (چه در مورد انسان یا در مورد موجودات دیگر) اتحاد علم با عالم دانسته
است .در مباحث قبل توضیح دادیم مالصدرا معتقد است علم نوعی حقیقتی اضافی و
عرضی نیست که به عالِم ملحق شود ،بلکه عالِم با علم متحد میشود .بر این مبنا هیچ
مشکلی وجود ندارد که علم حصولی را به خداوند نسبت دهیم ،ولی این علم حصولی را
نوعی علم حلولی ندانیم ،بلکه نوعی علم ذاتی بدانیم که همیشه با ذات الهی وحدت
داشته است .نقدهای مالصدرا به ابن سینا هم ناظر به صور عقلی است که در ذات الهی
حلول مییابند (مالصدرا :1981 ،ج  ،۳ص ،)۳17نه علم حصولی ذاتی که با ذات بسیط
خداوند وحدت داشته و مستلزم هیچگونه ترکیب یا زیادتی در ذات الهی نیست.
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 .3-3برتر بودن علم حضوری
نقد دیگری که ممکن است مطرح شود این است که علم حضوری علمی برتر از حصولی
است ،زیرا در علم حصولی (به واسطۀ دوئیت بین عالم و معلوم خارجی) امکان خطای در
علم وجود دارد ،در حالی که در علم حصولی علم و معلوم خارجی یک حقیقت هستند و
لذا امکان خطا در آن راه ندارد .علمی ک ه حتی امکان خطا در آن وجود نداشته باشد
(علم حضوری) ،از علم خطاپذیر (علم حصولی) برتر است .با توجه به اینکه خداوند
جامع تمام کماالت است ،باید کاملترین نوع علم (علم حضوری) را دارا باشد.
نظریۀ برتر بودن علم حضوری در مورد خداوند قابل قبول نیست .هرگز نمیتوان
گفت که علم حضوری ضرورتاً از علم حصولی برتر است .در مورد انسان با توجه به امکان
خطای در معلومات ،علم حضوری از این جهت که امکان خطا در آن راه ندارد ،شاید
برتر از علم حصولی باشد ،اما در مورد خداوند که واجبالوجود و جامع تمام کماالت
است ،علم حصولی خداوند هم خطاناپذیر است .بنابراین تفاوتی بین علم حضوری و
حصولی خداوند باقی نمینماند .در هر دو قسم ،برای خداوند امکان خطا منتفی است .در
علم حضوری ،ا مکان خطا به جهت عدم دوئیت بین علم و معلوم منتفی است و در علم
حصولی خداوند نیز امکان خطا به جهت وجوب وجوب خداوند منتفی است .بنابراین با
توجه به نفی امکان خطا در علم حصولی خداوند ،هرگز نمیتوان علم حضوری را برای
خداوند ،برتر از علم حصولی دانست.
عالوه بر این که از مباحث قبلی واضح شد که میتوان عکس مدعای فوق را مطرح
کرد و گفت که علم حصولی برای خداوند برتر از علم حضوری است؛ زیرا اگر علم
حضوری خداوند به مخلوقاتش را خارج از ذاتش بدانیم ،سخن نامعقولی گفته شده است،
و اگر گفته شود علم حضوری خداوند درون ذاتش است ،این علم مستلزم تغییر و منفعل
شدن خداوند است؛ در این صورت ،علم حضوری خداوند به چیزی مثل درد ،به معنای
دردکشیدن خداوند است که محال عقلی است؛ همچنین علم حضوری خدا به صفات
امکانی مخلوقات ،مستلزم حضور این صفات در ذات خداوند است که در مباحث قبلی
بدان پرداخته شود و ضعف آن روشن گشت .بنابراین میتوان برعکس ادعای فوق ،چنین
گفت که نه تنها علم حصولی مستلزم وجود ضعف و نقص در ذات الهی نیست ،بلکه در
بعضی از موارد ،علم حضوری مستلزم وجود نقص و انفعال در ذات خداوند است.
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 .3-4تالزم علم حصولی با نفی علم خدا به جزئیات
مالصدرا د ر ضمن نقد دیدگاه ابن سینا راجع به کیفیت علم خداوند ،معتقد است الزمۀ
دیدگاه وی نفی علم خداوند به جزئیات است .نقد مالصدرا به نظریۀ علم حصولی این
است که اگر علم خداوند بدین نحو باشد ،الزم میآید که خداوند علم به جزئیات نداشته
باشد ،زیرا صورتهای عقلی (حتی اگر هزار بار هم تخصیص بخورند) در ذات خودشان
امکان مشارکت با ذوات دیگر را دارند؛ زیرا مناط جزئیت این که چیزی با حس یا علم
حضوری تعین یابد .بنابراین اگر علم خداوند را به صورتهای ذهنی بدانیم ،الزم میآید
که خداوند به جزئیات علم نداشته باشد زیرا علم به جزئیات تنها از طریق علم حضوری
یا حس به دست میآید ،نه علم حصولی (مالصدرا :1۳54 ،ص .)105
در پاسخ به این نقد میتوان گفت گرچه ذه ن انسان این قابلیت را دارد که برای هر
صورت ذهنی ،محکی های مختلفی را بسازد و به این اعتبار مالصدرا تمام صورتهای
ذهنی را کلی میداند (مالصدرا ،1981 ،ج  ،۶ص  ،)۲50اما بدون شک بین مفاهیمی
چون «زید ،تهران و  »...با مفاهیمی چون «انسان ،شهر و  »...به لحاظ «حمل بر مصداق
خارجی» تفاوت وجود دارد .تفاوت در این است که مفاهیم دسته اول ،تنها بر یک
مصداق حمل میشوند؛ اما مفهوم دستۀ دوم بر مصادیق مختلف امکان حمل دارند .بنابر
این این طور نیست که بگوییم تمام صورتهای ذهنی کلّی هستند ،بلکه صورتهای
ذهنی اگر امکان حمل بر یک مصداق خارجی داشته باشند ،جزئی نامیده میشوند و اگر
امکان حمل بر مصادیق مختلف خارجی داشته باشند ،کلّی نامیده میشوند .به همین
جهت هم منطقدانان و فالسفه مقسم جزئی و کلّی را مفهوم ذهنی قرار دادهاند ،اما از
این جهت که قابلیت حمل و صدق بر مصداق واحد یا مصادیق کثیر را دارد (نصیر الدین
طوسی :1۳71 ،ص 1۲؛ قطبالدینرازی ،بیتا :ص48؛ سبزواری :1۳۶9 ،ج  ،1ص.)1۲1
بنابراین حتی اگر علم خداوند منحصر به علم حصولی باشد ،این علم میتواند علم جزئی
باشد و علم جزئی منحصر به علم حضوری نیست.
 .3-5استلزام نفی علم حضوری با غیبت اشیاء نزد خداوند
انتقاد دیگری که ممکن است مطرح شود این است که علم حضوری به معنای حضور
تمام موجودات و مخلوقات نزد خداوند است و اگر این علم را از خداوند نفی کنیم ،این
بدان معنا است که پذیرفته شده بعضی از امور نزد خداوند غائب هستند و این با کمال
مطلق ذات الهی در تنافی است.
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پاسخ به این نقد در ضمن مباحث قبلی روشن شد .این انتقاد ناشی از خلط بین
معنای لغوی و اصطالحی است .اگر مقصود کسی از حضور اشیاء نزد خدا ،آگاهی خداوند
به تمام موجودات باشد ،بدون شک علم مطلق خداوند مقتضی است که هیچ چیزی نزد
خداوند غائب و پنهان نبا شد و خداوند به تمام جزئیات علم مطلق داشته باشد ،اما آشکار
بودن همه چیز نزد خداوند با علم حصولی هم قابل جمع است .علم حضوری در اصطالح،
به معنای نفی دوئیت بین علم و معلوم خارجی است و این معنای علم حضوری (چنانچه
گذشت) دارای برخی محذورات عقلی است .نتیجه این که علم خداوند را میتوان
حصولی دانست ،اما در عین حال خداوند با علم حصولی به همه چیز علم و آگاهی دارد
و هیچ چیزی بر خداوند پنهان و مخفی نیست.
 .4نتیجه

از مباحث فوق این نتیجه به دست می آید با توجه به این که در علم حضوری باید عالم
و معلوم خارجی با هم وحدت داشته باشند (در حالیکه بین خدا و مخلوقات دوئیت
برقرار است) علم خداوند به مخلوقات را نمیتوان حضوری دانست .نظریهی علم حضوری
خارج از ذات نیز که توسط مالصدرا و شیخ اشراق مطرح گشته ،معنای معقولی ندارد.
عالوه بر اینکه قبل از خلق عالم ،اشیاء خارجی وجود و تحققی ندارند و لذا تعلّق علم
حضوری به آنها محال است .بنابراین با توجه به این نقدها نمیتوان نظریهی مالصدرا
راجع به علم حضوری به مخلوقات را پذیرفت بلکه باید گفت علم خداوند به مخلوقات
قبل از خلقت و بعد از خلقت به نحو حصولی است.البته این طور نیست که حصولی
دانست ن علم خداوند مستلزم ضعف ،نقص ،اکتساب و کامل شدن ،عدم علم به جزئیات،
حلول اعراض در ذات خداوند و  ...باشد ،بلکه علم حصولی خداوند به کاملترین شکل
بوده و میتوان گفت مقتضای وجود مطلق و بسیط خداوند ،علم حصولی است.
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 .1۳قطب الدین رازی ،شرح مطالع االنوار فی المنطق ،قم ،انتشارات کتبی نجفی ،بیتا.
 .14مصباح یزدی ،محمد تقی ،آموزش فلسفه ،تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی.1۳۶5 ،
 .15مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،ج  ،8تهران ،صدرا.1۳8۲ ،
 .1۶مالصدرا ،المبدا و المعاد ،تهران ،انجمن حکمت و فلسفه ایران.1۳54 ،
 .17ــــــــــــــ ،الشواهد الربوبیه ،مشهد ،المرکز الجامعی للنشر.1۳۶0 ،
 .18ــــــــــــــ ،مفاتیح الغیب ،تهران ،موسسه تحقیقات فرهنگی.1۳۶۳ ،
 .19ــــــــــــــ ،التصور و التصدیق ،قم ،انتشارات بیدار.1۳71 ،
 .۲0ــــــــــــــ ،تعلیقه بر حکمه االشراق ،تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.1۳9۲ ،
 .۲1ــــــــــــــ ،شرح الهدایه االثیریه ،بیروت ،موسسه التاریخ العربی 14۲۲ ،ق.
 .۲۲ــــــــــــــ ،الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیـه االربعـه ،ج  ۳و  ،۶بیـروت ،دار احیـاء التـرا ،
 1981م.
 .۲۳ــــــــــــــ ،الحاشیه علی الهیات الشفاء ،تهران ،بیدار ،بیتا.
 .۲4ــــــــــــــ ،المظاهر االلهیه ،تهران ،بنیاد حکمت صدرا.1۳87 ،
 .۲5نصیر الدین طوسی ،الجوهر النضید ،قم ،بیدار.1۳71 ،

