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Describing the Divine Knowledge 
 From the Point of View of Allameh Khafri and Mulla Sadra 

Zahra Shahalian١ \ Mahdi Dehbashi٢ \Mohammadreza Shamshiri٣ 
Abstract 

Knowledge is one of the defining, perfect and essential attributes of God. God 
Almighty is all-aware of his own and also is aware of the creatures' essences. Allameh Khafri 
– who lived before Mulla Sadra - believes that God has actual knowledge of all creatures in 
the staion of essence, which is infinite, infallible and unchanging. Mulla Sadra - without any 
deviation from "ontological fundumentality of existence", and without any conflict to "pure 
existence" and Gods’s "mere existence and the being non-composite", proves the Divine 
knowledge to his essence, all things and entities in the station of essence. This article has 
utilized a descriptive-analytical method, and shows that apart from their disagreements, there 
can also be found some some similar views between them. For example, both have 
considered the Divine knowledge to be eternal and the same as the Divine essence and 
believe that God, in His essence, has a non-composite knowledge of all beings other than 
Himself, which simultaneously shows the descriptions of the other beings.  by presenting his 
new viewpoint, Allameh Khafri has removed the fence of "Mortsameh" images.And by 
dividing the knowledge of the necessary existance into general and detailed perfection 
knowledge based on presential, he has proven the Divine knowledge of the His essence as 
well as His knowledge of the things before and after their the creation and has been is 
influential in the formation of Sadra's thought. In solving the problem of the Divine 
knowledge of the things other than God, Mulla Sadra has utilized the rule of "Basit al-
haghighe" (the non-composite thing is the whole things) and has explained the theory of 
"detailed knowledge which is united with the necessary being", which is one of his 
innovations. 
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  چکیده

وند، علم است. خداي تعالی هم به ذات خود و هم به همه یکی از اوصاف ثبوتی و کمالی و ذاتی خدا

خداوند به همه موجودات معتقد است ، زیستهمیمالصدرا قبل از  که-خفري موجودات آگاه است.  عالمه 

دون کمترین انحرافی . مالصدرا نیز بدارد که نامتناهی، خطاناپذیر و بدون تغییر است فعلیدر مقام ذات علم 

 وجودبودن خداوند برسد، ترین آسیبی به وجود بحت و صرف و بسیطبدون آنکه کوچک از اصالت وجود و

در . رساندبه ذات خویش، علم خداوند به جمیع اشیا و ماهیات را در مقام ذات به اثبات می را علم خداوند

الصدرا هایی در آراء عالمه خفري و متحلیلی استفاده و اختالف و شباهت -این مقاله از روش توصیفی

اند و معتقدند خداوند در مرتبه م الهی را ازلی و عین ذات الهی دانستهمثالً هر دو عل است.شده مشاهده 

عالمه ذات خویش، به جمیع ماسوي علم بسیط دارد؛ که در عین حال، کاشف از تفاصیل ماسوي است. 

و با تقسیم علم واجب به علم  خفري با ارائه دیدگاه جدید خود حصار صور مرتسمه را از پیش رو برداشته

تعالی به ذات و قبل و بعد االیجاد کمالی اجمالی و تفصیلی بر مبناي علم حضوري، علم حضوريِ باري

و مالصدرا در حل علم به ماسوي  شودگیري اندیشه صدرایی تأثیرگذار میاشیاء را اثبات کرده و در شکل

علم تفصیلی و متحد با ذات "ي هنظریبهره گرفته و » شیاءکل اال الحقیقۀبسیط «در مرتبۀ ذات، از قاعده 

  باشد، تبیین کرده است.که از ابتکارات او می "واجب

  علم الهی، اختیار، بسیط الحقیقه، عالمه خفري، مالصدرا ها:کلیدواژه
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  مقدمه -1

معنی علم واجب الوجود یکی از غامض ترین مسائل کالمی و از جمله مهمترین مسایل الهیات بال

االخص در فلسفه اسالمی است، که همواره معرکه آراء اندیشمندان واقع شده است. این امر تحت عناوینی 

شود که عالوه بر اینکه در از جمله، علم واجب به ذات، به غیر ذات و به جزئیات و متغیرات بررسی می

ی و پیچیده از جمله نحوه تعلق بردارنده مسائل عمیق کالمی و فلسفی است، خاستگاه برخی مسایل پیرامون

باشد. طرح مساله علم الهی به لحاظ تاریخی، بعد از افالطون و علم خداوند به امور جزئی و متغیر نیز می

ارسطو انجام گرفته است. افالطون با ارائه مبحث مُثُل، بحث علم الهی را مطرح کرده و آن را منفصل از 

، ارسطو علم خدا به غیر را منکر گشته، چرا که به اعتقاد وي خدا ذات خداوند دانسته است.پس از افالطون

رسیم، برتر از آن است که باچیزي خارج از ذات خویش بیاندیشد، زیرا آنچه که ما به وسیله آن به سعادت می

 توان به ابن سینا و فارابی اشاره کرد، که نظریه خاص آنان ارتسامدر بیرون از ماست. از جمله فالسفه می

صور اشیاء نزد حق تعالی است. آنان، صور معقوله را هم مالك علم قبل از ایجاد و هم مالك علم مع 

اند و علم الهی از نظر این دو، علمی حصولی است. پس از آن غزالی، متکلم مسلمان، به االیجاد دانسته

فالسفه و در قواعد العقائد کند. وي در مقاصد الجنگ قالسفه رفته و عقاید آنان را مخالف دین قلمداد می

داند. پس از این دوره با بیان مسئله علم الهی، علم خدا را به همه چیز محیط و به همه معلومات عالم می

رسد. ایشان به خالف فارابی و ابن سینا، علم نوبت به شهاب الدین سهروردي صاحب حکمت االشراق می

کند و نهایتاً مالصدرا مبحث علم الهی فه اشراقیه تعبیر میخدا به ماسوي را حضوري دانسته و از آن به اضا

را درآثارش از جمله اسفار، سفرسوم، موقف سوم با قواعد خاص خویش از جمله قاعده بسیط الحقیقۀ تحکیم 

  بخشد و معتقد است علم الهی، علمی اجمالی در عین کشف تفصیلی از ماسوي است.می

بر  الهیوناکثر اند، را انکار کردهذات خویش و علم او به موجودات علم خداوند به  ،برخیبه رغم آنکه 

ها فقط درحدود و کمالی خداوند است، اتفاق نظردارند و اختالف دیدگاه صفات ذاتییکی از » علم«که این

عالمه خفري بیان   ت.و چگونگی علم خداوند به ذات خویش و به موجودات پیش از پیدایش آنها اس

ان با ایجاد آنها کیفیت علم الهی به حاالت وجودي موجودات مادي قبل از ایجاد آنها و همزمکند که، می
چون همه موجودات در ). بنابر نظر عالمه خفري، 122: 1382ت (خفري، و نیز بعد از فناي آنها متفاوت اس

شان و بقا و هستیوجود ن نیازمند به خداوند متعال هستند بخاطر این نیازمندي در اصل آاصل وجود بقا به 

پس بدون شک همه چیز براي ؛ وجود داشته باشد امکان ندارد که بین موجودات و خداوند حجاب و مانعی

اصل  شکار است و خداوند بر همه چیز تسلط و احاطه کامل دارد تا بتواند نیازمندي موجودات را درآخدا 
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  .وجود و بقاي وجودشان پاسخگو باشد
بر اساس رأي نهایی مالصدرا، چنانچه نفس انسان با حرکت جوهري و قوت تمام، از ظلمت به نور و 

کند و در واقع، نفس تاریک و غیر مرآة او با حرکت جوهري، عالم و مرآة از جهل به سمت علم حرکت می

شود، یعنی علمی حصولی که عین ذات نفس گردد و هرچه کامل تر شود، مرآتیت آن بیشتر میغیر می

کامل مطلق باشد گردد. حال اگر موجودي آید و در واقع نفس مرآة میاست و مرآة غیر است، به دست می

رو، و ازًال و ابداً در مرتبه اعالي کمال و اشتداد بوده، ازالً و ابداً مرأة همه ماسواي خود خواهد بود. از این

ذات خداوند متعال که کمال مطلق و نامتناهی است، علم حضوري عین الذات را از آن جهت که وجود 

و به طور ازلی و ابدي مرآة همه ماسوي اهللا است  است و کمالی براي وجود است به صورت بی نهایت دارد

  ). 144: 1411(مالصدرا، 

خفري و نظریاتش با توجه به تقدم زمانی که بر مالصدرا داشته است، در یک موقعیت با وجود اینکه، 

مرزي میان دیدگاه سینوي و صدرایی قرار گرفته که توجه مالصدرا به او این فرضیه را به دست داده که 

از اینرو تحقیق حاضر بدنبال یافتن پاسخ مناسب  .باشدحکیمان مشایی  رقیب آراءاتش توانسته است نظری

و   "علم الهی از دیدگاه عالمه خفري و مالصدرا چگونه بیان شده است؟"براي چنین سؤاالتی است: 

  "وجوه اشتراك و تمایز آراء عالمه خفري و مالصدرا در ماهیت و اقسام علم الهی چیست؟"

این مسئله در دوران معاصر نیز مورد توجه پژوهشگران واقع گردیده است. عالقه بند حسینی در پایان 

نامه خود به بررسی علم الهی در نگاه ابن سینا و عالمه خفري و مالصدرا پرداخته است. اکبریان و کمالی، 

س بررسی مبانی و اصولی از در مقاله خود به تحلیل معناشناختی نظریه مالصدرا در باب علم خدا و سپ

جمله اصل اصالت وجود و تشکیک آن که مالصدرا  بر آن اساس نظریه خاص خویش یعنی علم اجمالی 

  اند.در عین کشف تفصیلی را ابراز داشته، پرداخته

اسم، بر ذاتی داللت  باشد.فات خداوند میو ص اسامیبراي  کالم و صفات، دو اصطالح در علم ءاسما

کند که ذات داللت می» علم«، و صفت، بر معنایی مانند »عالِم«شده، مانند  متصفبه صفتی کند که می

(سبحانی،  کاربرد دیگري دارند فلسفه و عرفان این دو اصطالح در علوم ادبیات عرب، .شودبه آن متّصف می

ر ذات نیستند فزون شونده ب اتصف«).  دیدگاه عالمه خفري نیز درباره صفات الهی چنین است:75: 1393

کند که ، شبهه کسانی را رد میآثار خوددر  وياند، هر چند که به لحاظ اعتبار غیر از آنند. بلکه عین ذات

اند، در گوید: آن چه آنان گفتهباشد و میمدعی هستند: دانایی خداي متعال فزون شونده بر ذاتش می

شد، ولی هرگاه داناییش عین ذاتش باشد، با آید که فرض بر فزونی داناییش بر ذاتش باصورتی الزم می
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دانیم آید که دانایی او هم تغییر بیابد، زیرا ما، به ضرورت مییابد و الزم نمیتغییر یافتن اعتبار، ذات تغییر نمی

: 1382(خفري، » آیدکه اگر کسی به یک متغیر دانا باشد، از تغییریابی آن، تغییر یافتن ذات او، الزم نمی

اوند متعال در نگاه صدرالمتألهین نیز، واجب الوجود مطلق، غنی و قیوم بالذات و واجد تمامی ). خد112

صفات کمالی لحاظ شده است، و ذات پاکش از تمامی نقائص، مبرا محسوب شده است. بنابراین می توان 

آن خداوند  گفت که تمامی اوصاف کمالی قابل تصور اعم از ذاتی و فعلی و ... به نحو اعلی و اشرف از

، 6: ج 1981متعال است و تمامی نقایص و اوصاف غیر کمالی از ذات مقدسش به دور ست (مالصدرا، 

کند، شباهت زیادي به مضمون روایات ). نظریاتی که مالصدرا در مورد اوصاف الهی مطرح می15

باشد. پس (ع) می معصومین (ع) دارد. در واقع به نحوي نظریات صدرا، تشریح استداللی سخنان معصومین

  ). 33، 6: ج 1422در انطباق دیدگاه صدرا با روایات، شکی نیست (نک به: سبحانی و محمدرضایی، 

علم به معناي آگاهی و دانستن در مقابل جهل و نادانی، اعتقاد یقینی مطابق با واقع در برابر جهل 

هرچند قضایاي شخصی و -شده بسیط و مرکب، مجموعه قضایایی که مناسباتی بین آنها در نظر گرفته

مجموعه قضایاي کلی، اعم از حقیقی و اعتباري، مجموعه قضایاي کلی حقیقی، مجموعه -خاص باشد

). در تعریفی 24-91، 1: ج 1379قضایاي کلی و حقیقی حسی و تجربی به کار رفته است (مصباح یزدي، 

که به نحو روشمند اثبات یا اقناع هاي منسجم و هم خانواده دیگر آمده است: علم بر مجموعه آگاهی

بردند (نک به: قطب الدین شیرازي، شود. قدما علم و صناعت را به این معنا به کار میپذیرند، اطالق می

1320 :69 .(  

دانند، اما در میان همین گروه نیز عده اي تعریف یک دسته از این دانشمندان نیز علم را قابل تعریف می

ترین رایج .)375: 1411اند تعریفی براي علم بیان کنند (سبزواري، انسته و خود نتوانستهعلم را بسیار دشوار د

» عند العقل ءمن الشی ۀالحاصلة هوالصور« ز:ست اا کنند عبارتتعریفی که منطق دانان براي علم بیان می

عریف تنها به در این ت. آیدعلم عبارتست از صورتی که از یک شی در نزد عقل پدید می). 376(همان، 

معلوم سروکار دارد نه با خود آن. بنابراین تصور  گفته شده است که در کسب آنها ذهن  »علم«ادراکاتی 

 شودبه علوم حصولی محدود شده است و شامل علوم حضوري نمی »علم«در این تعریف به روشنی 

علم امري سلبی همانند مجرد « گوید:). مالصدرا در یکی از تعاریف خود در باب علم می5: 1387(مفتونی، 

باشد بلکه امري بالفعل وجودي است و نه بالقوه. و نه هر وجود بالفعلی، از ماده نیست و نیز امري اضافی نمی

بلکه وجود (بالفعل) خالصی که غیر مشوب به عدم است و شدت علم بودنش به همان اندازه خلوصش از 

علم امر مجرد نزد جوهر «گوید: ) و در برخی موارد نیز می278، 3: ج 1981عدم است (نکه به: مالصدرا، 
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  ). 290، 1(همان، ج  »ادراك کننده است

  

  علم الهی و مراتب آن از دیدگاه عالمه خفري -2

عالمه خفري بنابر مبانی نظري و فکري خود، دیدگاه شیخ الرئیس و مشائیان را در رابطه با علم قبل 

دهد که بعدها مورد توجه داده و با حذف صور مرتسمه، دیدگاه جدیدي ارائه میو بعد از ایجاد مورد نقد قرار 

). عالمه خفري در این بین راه خویش را از فیلسوفان 150، 3: ج 1981گیرد (مالصدرا، مالصدرا قرار می

ا توان ادعا کرد که مالصدرهاي عرفانی سوق یافته است. بدین جهت میمشائی جداکرده و به سمت دیدگاه

با توجهی که به عرفان دارد از او تأثیر گرفته است؛ زیرا عالمه خفري درباره علم معتقد است که علم از 

تعالی را به اشیاء علم اجمالی علم باريباشد؛ یعنی باشد و به معناي ظهور و انکشاف میسنخ وجود می

نیز ماهیات خارجیه را کند و می جمیع اشیاء را کشف -از حیث وجود-ش پاک داند؛ به این معنا که ذاتمی

عین ذات و  اجمالی علم زیرا) 73-74: 1375؛ کاکایی، 110، 1: ج 1396داند (خفري، انتزاع از وجود می

  .توان گفت که علم، علت ایجاد استپس می .علت براي ایجاد استنیزذات خداوند 

  

  حقیقت علم -2-1

داند (خفري، آنچه که بر معلوم الزم است، می عالمه خفري حقیقت علم را حضور معلوم و یا حضور

داند: می -شودکه موجب علم به معلول می-) و سریان علم به موجودات را علم به علت 120: 1382

واجب الوجود در اعلی مراتب تجرد است، تجردش تام بلکه فوق تمام است، در نتیجه ذاتاً عالم است. «

یا بدون واسطه داند که به دو صورت بود، ی جمیع ممکنات میعالمه خفري ذات حق تعالی را علت فاعل

بدین دلیل است که در تفکر عالمه خفري علم کمالی  ایجاد می شدند.یا با واسطه برخی از ممکنات 

اجمالی عین ذات حق تعالی در نظرگرفته شده است و این عینیت با ذات به اعتبار خود ذات است، به طوري 

).  بنابراین، همانطوري که علت وجود ماسوي و 111شود (همان، موجودات می که منشأ انکشاف جمیع

علت علم به ماسوي به حسب خارج یکی است، معلول ذات و معلوم ذات هم در خارج یکی است. چنین 

توان نیست که در خارج از مرتبه ذات، دو چیز متحقق باشد: الف) صور علمی؛ ب) صور عینی؛ بلکه می

د در خارج یک چیز هستند، همانگونه که در مرتبه ذات، علت تام موجودها و علت تام علم گفت این موار

  ).122به موجودات، یکی بیشتر نیست (همان، 
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  علم اجمالی و تفصیلی 2-2

). علم اجمالی که عین ذات 123نماید (همان، عالمه علم واجب را تقسیم به اجمالی و تفصیلی می

اي است که به اعتبار ذاتش منشأ انکشاف تمامی که واجب تعالی به گونهباري است به این معناست 

موجودات است. در شهود علمی کمالی، ذات واجب تعالی به ذات خود و به تمامی ممکنات عالم است و در 

عین حال خودش هم عالم است و هم معلوم و تغایر میان این معانی اعتباري است. عالمه در مورد علم 

باشد. به عبارت دیگر علم تفصیلی عین آن این همان عین وجود خارجی صور ذات می«گوید: تفصیلی می

کند که براي آن ادراکات و مراتب مختلفی را چیزي است که حق تعالی از علم خودش در خارج ایجاد می

در از علم رتبه ماین الف: از «). مراتب علم تفصیلی از نظر او عبارتست از: 124-123(همان، » قائل است

نامند و قلم نخستین به همراه را عقول و عرفا عقل کل می ، حکما آنشودتعبیر مینور و عقل  قلم، شرع،

  د.همه آنچه در آن نهفته نزد واجب حضور دار

نفس کل و نزد حکما نفوس فلکی مجرد نام  آن را لوح محفوظ و عرفا در شرع، از علم رتبهماین ب: 

  د.صور کلیاتی که در اوست نزد واجب حضور دار دارد. لوح محفوظ با همه

که مقصود قواي جسمانی است و به همراه صور جزئی مادي  نام دارداین مرتبه کتاب محو و اثبات ج: 

  .نزد واجب حاضر است

» .موجودات خارجی است که در مرتبه ایجاد وخلق نزد واجب حاضرند در بردارندهاز علم این مرتبه د: 

  )117(همان، 

. همه آنها در مرتبه ایجاد باشندمیموجودات ممکن الوجود هم علم الهی و هم معلوم او  کلیهابراین بن

  .نزد واجب تعالی حاضرند

  

  ها درباره علم واجبتحلیل اندیشه -2-3

  :دو گروه در باب علم واجب می پردازد هاياندیشه بیانبه سپس عالمه خفري  
موجود بود و هیچ چیز دیگر با او نبود و اولین چیزي که صادر گروهی که معتقدند واجب تعالی  الف)

بعد از آن موجودات خارجی را بر اساس آن صوري که در علم متقدم  و علمی موجودات عینی بود صورشد 

  ).125 همان،( حق بود ایجاد کرد

آن صور جوهري است که در  ،اولین مخلوقی که از واجب صادر شد بر این باورند که نیزگروهی ب) 
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خفري، این جوهر اول مسبوق به علمی که مغایر با ذات واجب باشد نیست ( .همه ممکنات موجود است

1369 :131.(  

یات را به وجه کلی و به نحو حلول صور در ذات واجب (آنگونه که ابن ئعالمه خفري علم واجب به جز

اي مجرد و حضور در نزد مجرد کند. از نظر خفري منشأ علم چیزي جز حصول برگوید) رد میسینا می

د: گویداند و میتر از اقتضا نسبت قابلیت براي آن دو مینیست. فاعل بودن و مدبر بودن براي آن دو را کامل

مانند سیاهی همانا از قبیل قیام آن صفت به موصوف است نه عرضی منشأ اتصاف چیزي به صفاتی «

زیرا منشأ عالمیت از قبیل قیام چیزي  ؛لمیت استمطلق حصول و این بر خالف چیزي است که منشأ عا

بلکه در بر دارنده آن، براي آن  ؛حصول مخصوص به معناي حلول در مجرد نیست باشد.نمیبر چیز دیگر 

   )132-133(همان،  »است.و نزد آن حاصل است 

القصد، فاعل ب .داند، فاعلیت خداوند نسبت به مخلوقات را فاعل بالقصد میهمچنین عالمه خفري

دهد. قبل از فعل، علم تفصیلی به فعلش فاعلی است که هم علم دارد و هم با اراده فعلش را انجام می

ري خود که قبل از فعل به نحو در اکثر افعال اختیا انسانلکن انگیزه و داعی زائد بر ذات دارد. مانند  ؛دارد

عالمه ، . )133(همان،  تفصیل به فعلش علم دارد، در عین حال انگیزه و داعی او بیرون از ذات اوست

فاعل زائد بر  هدفلکن از آنجا که در این قسم فاعل،  د.دانهدف خداوند را نفع رساندن به مخلوقات می

  ).134د (همان، انن قول را مورد نقد قرار دادهعین ذات است فالسفه ایهدفش  ذات است و خداوند

داند؛ اگرچه عالمه علم واجب الوجود را به اشیاء قبل از ایجاد حصولی به ارتسام صور در ذات واجب می

این صور فعلی و اختراعی باشد، نه انفعالی و برگرفته از خارج. بر بطالن این چنین علمی وجوه کثیري را 

نصیرالدین طوسی در شرح اشارات و شهاب الدین سهروردي در مطارحات بیان  بزرگان حکما مثل خواجه

  کند:کنند. چنانچه عالمه خفري اهم آنها را به سه اشکال عویصه ذکر میمی
  الف) این عقیده مستلزم اتصاف ذات واجب به صفات زایده غیر اضافی و سلبی است.

  .ب) مستلزم قرار گرفتن ذات محل براي امور کثیر است

  ).141: 1369ج) مستلزم ترکب ذات و منافی با بساطت ذات است (خفري، 

گفته شده است اگر این صور مقوم ذات باشند، مستلزم ترکیب ذات و اگر عارض ذات باشند، منشأ 

شود که آیا مقوم ذات گردد. اگر حیثیات مختلف باشد، نقل کالم با آن حیثیات میعروض آنها بر ذات می

شود (و هلم ت مرکب خواهد بود و اگر عارض باشد، کالم منتقل به منشأ این حیثیات میهستند، پس ذا

). و اگر عوارض ذات باشند و ذات به حسب وحدت و به صفت ذات بسیطه اش 134: 1382جراً ) (خفري، 
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توان منشأ این صور باشد، پس مرتبه بطون ذات از این صور علمی خالی خواهد بود. اگر دیگر اشکاالت را ب

  پاسخ داد، پاسخ این سه اشکال گفتنی نیست.

هاي شفا گرچه مشائیان به صور مرتسم در ذات واجب معتقد هستند و برخی عبارات ابن سینا در کتاب

و اشارات ظاهر بلکه صریح در صور مرتسم است؛ اما برخی عبارات شفا و همچنین تعلیقات، در عدم پذیرش 

ی مانند محقق خفري اظهار داشته است که شیخ الرئیس در مسئله علم صور مرتسم تصریح دارد. لذا بعض

  ). 141: 1369قبل االشیاء متحیر است و راه به جایی نبرده است (خفري، 

برهان علم خداوند به موجودات در مقام فعل (علم پس از ایجاد) نیز این است از دیدگاه عالمه خفري، 

د، و واقعیت فعل عین ربط و تعلق به واقعیت فاعل آن است و در هاي خداوندنکه موجودات، افعال و معلول

حاضر است و خداوند  خداوندبنابراین، واقعیت جهان در پیشگاه  .نتیجه نزد فاعل و علت خود حاضر است

وجود همه موجودات به  استنادت الهی از ماده و احکام و اتقان جهان، و تجرد ذا .به آن علم حضوري دارد

  .)142(همان،  باشندخداوند، دالیل علم الهی (به ذات و به موجودات) می

بصیر بودن خدا به معناي علم او به  سمیع و«گوید: خفري در مورد سمع و بصر واجب تعالی می

داند و اگر در آیات و است. او علم مطلق خدا را علت سمیع و بصیر بودن خدا می ت و مبصراتمسموعا

ادله نقلی تنها به سمع و بصر الهی اشاره شده، به این دلیل است که از میان حواس، شنوایی و بینایی، 

خفري، (» ت.اس ترند و نه به این دلیل که علم الهی تنها محدود به مسموعات ومبصراتتر و شدیدلطیف

بصر داللت دارد و ادله عقلی هم مفهوم آن دو را آشکار  دالیل نقلی بر اصل صفت سمع و )158: 1382

   ).159(همان، سازد. می

هاي جسم است در حالی که جسمیت با وجوب ذاتی حق به ابزار و آلت خاص از ویژگی احتیاج داشتن

چرا که  ،شوده مبصرات توسط قوشچی مورد ایراد واقع میعلم به مسموعات و علم ب د.تعالی سازگاري ندار

ولی خفري این نکته را قبول نداشته و معتقد است تفاوت سخن خواجه و  ؛داندآن را سخن اشاعره می

اما خواجه آنها را عین  ،د بر ذات الهی استئاشاعره در این است که از نظر اشاعره سمع و بصر واجب زا

چنین نظر عالمه خفري در مورد علم الهی هرچند دقیق است، اما براي توجیه هم (همان). داندذات می

کند.؛ زیرا به عقیده فیلسوفان اسالمی، خداوند متعال قبل از ایجاد به همه چیز علم علم الهی کفایت نمی

علوم اند، مگوید مبنی بر آن است که بعد از آفرینش موجودات که ایجاد شدهدارد و این وجه که عالمه می

شوند و طریقه صحیح در علم الهی به اشیا در ازل همان است که صدرالدین شیرازي گفته که خداوند می
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  علم اجمالی در عین کشف تفصیلی باشد.

هاي خود را در رابطه با علم الهی در آثار دیگر خود هم چون تفسیر آیت الکرسی عالمه خفري دیدگاه

) و نیز الرسالۀ فی مهمات مسائل الکالم من 191اللهیات (همان، ) الرسالۀ فی ا57، 1: ج 1369(خفري، 

  ) با عبارت مشابه آن آورده است.399االلهیات (همان، 

  

  علم الهی از دیدگاه مالصدرا -3

از جمله ابداعات اوست که به شبهات بحث در باب علم واجب تعالی  دیدگاه و تحلیل بدیع مالصدرا

است که یا باید علم الهی را انکار کند  معتقداو کیفیت علم الهی پایان داد.  برانگیز متکلمان و حکما درباره

مالصدرا از بین  .یا باید علم خدا را اثبات کند و اختیار را از انسان بگیرد ؛و انسان را موجودي مختار بداند

مَنْ شَرَحَ صَدْرَهُ «کند. لذا از انسان سلب اختیار می ؛داندعلم خدا را متبوع و غیرقابل انکار می این دوراهی،

لهِیَّۀِ وَ الِ سْماءِ ا یَري أَنَّ لِلّهِ تَعالی عِلْما تابِعا لِلْمَعْلُومِ مِنْ صُوَرِ حَقَایِقِ االیمانِ مِ وَ قَذَفَ فِی قَلْبِهِ نُورَاالساللِال

 ).41: 1409، (مالصدرا» ...الْمَوجُوداتِ الْعَیْنِیَّۀِ یَري أَنَّ لَهُ عِلْما مَتْبُوعا مُقَدِّما عَلی اِیجادِ الْمَعْلُومِ مِنْ صُوَرِ

 ؛ستدانعلم متبوع را مستلزم جبر نمی ،ستدانشیخ الرئیس گرچه علم خداوند را متبوع می الزم به ذکر است

نظریه صدرالمتألهین . کندتعالی تبعیت میاختیار انسان در سلسله اموري است که از علم باري بودزیرا معتقد 

علم الهی هم تابع است و هم . باب علم واجب به این نزاع پایان داد و به نظر او هر دو صحیح استدر 

علم ذاتی و قبل از ایجاد خداوند  ،هم اصل است و هم فرع، هم علت است و هم معلول (همان)،متبوع 

  .متبوع و علم فعلی و همراه با ایجاد اشیاء تابع است

اند؛ اما م نظریات قابل توجهی را در تبیین علم خداوند ابراز داشتهفالسفه پیش از مالصدرا هر کدا

داند و براساس نظام فلسفی خاص خویش از مالصدرا هیچ یک از تغییرات مقتضی شأن علم خداوند نمی

دارد. عقیده مالصدرا در این باره علم نظریه ابتکاري خویش را بیان می» بسیط الحقیقه«جمله قاعده 

ن کشف تفصیلی است. براساس این نظریه خداوند در مرتبه ذات خویش، به جمیع ماسوي اجمالی در عی

  ).41علم اجمالی (بسیط) دارد که در عین حال کاشف از تفصیل ماسوي است (همان، 

   

 علم واجب تعالی به ذات خود -3-1

د (ماده) در نظر صدرالمتألهین هر ذاتی که از حیث وجود، مستقل و از هرچه که موجب حجاب شو

آنجاکه حقیقت علم امري جز حضور معلوم براي عالم  است و ازعلم براي او عین حضور مجرد باشد، 
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است، نه غیر. بنابراین هرچه  او نیست، هر ذات مجردي معقول ذات خود است و تعقّل ذاتش توسط ذات

تر حیث عقل و معقول، تمامتر و از حیث تحصّل، شدیدتر و از حیث ذات، برتر باشد، از از حیث وجود، قوي

 .)164، 6: ج1981(مالصدرا،  ذات خویش شدیدتر استنظر تعقل و از 

ترین علوم از لحاظ نوریت و ظهور صدرا علم حق تعالی به ذات خویش، کاملمالبر این اساس، از دید 

در علم او به اند، علومِ ممکنات نیز وجودات ممکنات در وجود او مستهلکمطور که است. همان انکشافو 

بیرون  قلمرو آن حقیقت وجود است که هیچ وجودي ازعین ظهور او وجود او  .اندذات خویش مستهلک

وي در رسالۀ المشاعر نیز  (همان). پنهان و غایب نیستاز احاطه علم او  چیزي از علوم و معلوماتو  نیست

شد و اگر چنین نباشد، علمْ متأخر از باذاتش عالم به ذات خود می هکند که حق تعالی در مرتباظهار می

علم و عالم و معلوم یکی است و آن حقیقت تمام کمال است که در او اما  ؛شودوجود و اضافه به آن می

  ).276: 1376هیچ چیزي مثل آن نیست (آشتیانی، 

  

  علم واجب به مخلوقات -3-2

ز ایجاد و یک مرتبه پس از ایجاد صدرالمتألهین دو مرتبه براي علم الهی قائل است: یک مرتبه پیش ا

که این نظریه به علم اجمالی در عین کشف تفصیلی مشهور است. وي مراتب دیگري براي علم و فعل 

الهی در مقام خلق و ایجاد و مخلوقات نیز قائل است که داراي چهار مرتبه است. همچنین وي صدور فعل 

  ).42: 1409درا، از جانب خداوند را از ناحیه ذات دانسته است (مالص

  

 علم واجب به مخلوقات قبل از ایجاد -3-2-1

اي که مستلزم به گونه اوستلم خداوند به موجودات قبل از پیدایش آنها، عین ذات وي معتقد است ع

به ذات  او هیچگونه تکثري در ذات خداوند نیست. به این بیان علم خدا به ماسواي خودش، الزمه علم

ت که وجود ماسواي او (طبق مبناي تشکیک و وجود روابط) تابع وجود ذات خداسخودش است. همان گونه 

زیرا علم ؛ این قسم از علم خداوند مانند قسم اول از سنخ علم حضوري است ).318، 8: ج 1981(مالصدرا، 
   د.حصولی با بساطت و تجرد خداوند سازگاري ندار

یع ماسوي علم اجمالی (بسیط) دارد که در براساس این نظریه خداوند در مرتبه ذات خویش، به جم

شود، بدین معنا عین حال کاشف از تفصیل ماسوي است. بنابر این قاعده، براي خدا علم تفصیلی ثابت می

  که علم خداوند به ذات خویش عین علم تفصیلی او به اشیاء است.
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  99پائیز و زمستان (دوازدهم، شماره بیست و سوم عقل و دین، سال(   

علم خداوند به مجعوالت « گوید:می و داندصدرالمتألهین علم واجب به ذاتش را از طریق خود ذات می

خارجی، علم به ذوات آنهاست و کمال واجب در ایجاد اشیاء بدین معناست که در تمامیت وجود و فرط 

. کمال حق تعالی به )43: 1409(مالصدرا،  اي است که تمامی موجودات و خیرات از اوستگونهتحصل به

صور اشیاء در علم حصولی پیش باشند تا یا  و در محضر او این نیست که ذوات اشیاء در علم حضوري

چنین اینکه اگر این ذوات عینی و صور علمی در مرتبه ذات نباشند و متأخر از ذات باشند (کما اینکه این

هستند که ذوات خارجی اشیاء و صور علمی آنها در مرتبه متأخر از ذاتند) مستلزم این باشد که حق تعالی 

بلکه کمال علمی حق به این است که در عاقلیت به حدي است که خود  ؛در مرتبه ذات فاقد کمال باشد

اند و معلول بودنشان (یعنی ذات به خودش منکشف و ذوات جمیع اشیاء نزد او مکشوفند چون معلول حق

، 8: ج 1981(مالصدرا،  موجود بودنشان) عین معقول بودنشان و معقول بودنشان عین معلولیت آنهاست

320.( 

داند. وي بر این تفصیلی را به موجودات مادي عین ذات و عین علم باري به خود می مالصدرا علم

باشد. همانگونه که ذات باور است که علم واجب، کلی نبوده، بلکه متعلق آن امور جزئی و متشخص می

باري، در عین بساطت حقیقی، عین جمیع اشیاء است، علم بسیط وي به ذات نیز عین علم تفصیلی او 

ت به جمیع اشیاء است. بدین ترتیب علم باري تعالی از صفات کمالی است که متحد با ذات بوده متعلق نسب

که یکی از » عنایت«باشد. صدرالمتألهین از چنین علمی به به جمیع موجودات مادي متغیر و فناپذیر می

) 59(انعام/ » الغَیبِ الیَعلَمُهَا إال هُو وَ عِندَهُ مَفاتِحُ«کند و آیه مبارکه مراتب علم باري تعالی است، تعبیر می

علم خداوند به ذات خویش و مالزمه آن با  ). او به تبیین298-299داند (همان، را اشاره به این مرتبه می

علم به سایر موجودات پرداخته و معتقد است، از آنجا که خداوند علت تامه تحقق موجودات است، پس 

صدرالمتألهین همچنین ). 90(همان،  ت استذا موجوداتبه همه  علمش به ذات خویش مستلزم علم

خواه عقلی،  -زیرا جمیع موجودات کلیه و جزئیه .معتقد است علم واجب به جزئیات، به نحو شهودي است

   ).10-106: 1411(مالصدرا،  .ستآنهامبدأ همه  هستند و او فائض از او -باشند  حسّی، ذهنی و یا خارجی

تعالی به جزئیات بر سبیل کلیت علم باري« :هرکه بگوید ي در ادامه آورده است،صدرالدین شیراز

دور افتادنی عظیم. به اعتقاد صدرالمتألهین، تغییر در جزئیاتی که متعلق علم  ،از حق دور افتاده است» است

زیرا  ؛شودنمی تغییر در اشیا و موجودات، سبب تغییر در علم الهی. گردداند موجب تغییر این علم نمیالهی

و آنچه اعلی  عوالماگرچه این اشیا به حسب ذوات خود و قیاس بعضی به بعضی دیگر متغیرند، نسبت به 

  ). 107(همان،  انداز آنهاست در یک درجه
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مالصدرا چنین آورده است که علم واجب به غیر داراي مقاماتی است که آراء فیلسوفان ناظر به این 

ن سه مقام مورد توافق میان اکثر حکماست و در دو مقام دیگر اختالف نظر وجود سه مقام است، یکی از ای

  دارد و آن سه مقام عبارتند از:

مقام اول) علم فعلی به موجودات که عین ذات موجودات و از صفات فعل است. عالم بودن واجب به 

مانی است، موجب هیچ این معنی، یعنی علم به مخلوقات خود دارد و این علم موجب علمی متغیر و ز

  ).280شود (همان، نقصی نیز در ذات واجب نمی

مقام دوم) علم به موجودات قبل از صنع و خلق آنها مورد اختالف است؟ بدین معنا، آیا این علم تفصیلی 

است یا اجمالی؟ به چه کیفیت ممکن است واقع شود؟ ولی مقصود از این علم، علم متأخر از ذات واجب 

علم خداوند قبل از ایجاد از می که موجب کمالی ذاتی براي واجب الوجود نیست (همان). باشد، علمی

فرماید: کند. ایشان میترسیم می شهید مطهري، نظیر مثالی است که مالصدرادیدگاه 

کند اگر چه ابتدا ترسیم می -که بعداً آن را خواهد ساخت  -ساختمانی  طرحی که یک مهندس براي

 ؛کندم آن را در عالم خارج متحقق میکند و بعد هآن را در ذهن ایجاد کرده، بعد روي کاغذ ترسیم می

د شولکن باید توجه داشت که آن علم نخستین مهندس و بنا و طرح ذهنی آنها منشأ وجود خارجی آن می

صدرالمتألهین در  د. یابو پیش از وجود معلول و پس از آن نیز تغییري نمی )318، 8: ج 1372(مطهري، 

أله غامض علم تفصیلی قبل از ایجاد را به طریق اختصاصی و کتاب الشواهد الربوبیۀ ضمن اینکه فهم مس

هاي علمِی ایشان یعنی فارابی و شیخ الرئیس در نه مشایین و استوانه«گوید: داند، میبه عنایت الهی می

الدین سهروردي صاحب حکمت اشراق راه به اند و نه شیخ شهاباند به کامیابی رسیدهراهی که پیموده

دانند توفیق به دست آورده و نه اي که مناط علم قبل از ایجاد را ثبوت معدومات میمعتزله جایی برده و نه

هیچکدام افالطون که قایل به ارباب انواع شده و نه فرفوریوس که به اتحاد عاقل و معقول روي آورده، 

ي توفیق کسب در حل مسأله علم تفصیلی بعد از ذات تا حدود .؛ هرچنداند مشکل را حل کنندتوانستهن

  1.)31: 1409مالصدرا، اند (کرده

مقام سوم) علم به موجودات قبل از خلق آنها، عین ذات و کمال واجب الوجود است. این مقام مشکل 

ترین مقام بحث است، که آیا واجب الوجود چنین علمی نسبت به ماسوي دارد یا خیر؟ و یا علم او تفصیلی 

نزد واجب، موجود است یا وجود آنها؟ و دیگر سؤاالتی که مربوط به این  است یا اجمالی؟ آیا صورت آنها در

شود (همان). در عین حال عالمه خفري در این باره با اشکالی روبرو شده است و آن این است مقام می
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داند و معتقد است که واجب الوجود، که، علم جواهر عقلی را نسبت به موجودات مادون، علم حصولی می

هایی که به علم حصولی در آنها ارتسام یافته، به علم حضوري ادراك ر عقلی را با همه صورتاین جواه

کند. از اینرو، هیچ چیزي از علم او پوشیده و پنهان نیست. با مطرح کردن علم حضوري واجب الوجود می

  به همه ماسوي، معلوم نیست چه نیازي به این علم حصولی است؟ 

ورد دقت و بحث قرار گرفته و حتی مورد اختالف میان حکماء است، مقام دوم بنابراین، آنچه بیشتر م

باشد، هرچند در کلمات ایشان آن دو مقام باشد، که کلمات حکما نیز ناظر به این دو مقام میو سوم می

  تفکیک خوبی نشده، و مورد توجه قرار نگرفته است.

   

  علم واجب به موجودات بعد از ایجاد -3-2-2

، علم تفصیلی مقام فعلاوند به موجودات پس از ایجاد آنها و به عبارتی علم به موجودات در علم خد

چون فرض این است که این علم در مقام فعل است و  ؛و حضوري است، ولی عین ذات خداوند نیست

باشند علم او نیز ز ذات است. در این جا واقعیت موجودات در عین این که فعل خداوند میفعل خارج ا

 تشبیهکند هاي ذهنی که ایجاد میتوان آن را به علم نفس انسان به صورتمی تمثیلهستند. در مقام 

هاي ذهنی مزبور به خودي خود اند و هم علم نفس، یعنی صورتها هم فعل نفسکرد. واقعیت این صورت

وجودات مباشند. بر این اساس فرقی میان نزد نفس حاضرند و از طرفی فعل و معلول نفس نیز می

زیرا همگی معلول و فعل خداوندند، و همگی در محضر  ؛وجود نخواهد داشت موجودات ماديو  مجرد

موجودات مجرد و مادي  میان ن،. صدر المتألهی)547-548، 2: ج 1390(ربانی گلپایگانی:  خداوند قرار دارند

حضور موجودات مجرد به خودي خود و بدون واسطه است و حضور موجودات مادي  است: فرق گذاشته

  ).32: 1409(مالصدرا،  است عالم مجردهاي مجرد آنها در به واسطه حضور صورت

ثیر أتعالی قبل و بعد االیجاد اشیاء از آراء عالمه خفري تي علم باريدر مسئله مالصدرانگارنده به نظر

    پذیرفته است.
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  بررسی تطبیقی عالمه خفري و مالصدرا در مورد علم الهی -4

  

  وجه اشتراك -4-1

هر دو در باب علم  دانند ومیموجودي مجرد و غیر مادي را خداوند  هر دو عالمه خفري و مالصدرا

شان اصول و مبادي تفکرشان است و این که هم علم الهی را ازلی و عین الهی، وجه اشتراك و هم زبانی

اند و هم خداوند در مرتبه ذات خویش، به جمیع ماسوي علم بسیط دارد، که در عین حال، ذات الهی دانسته

  کاشف از تفاصیل ماسوي است.

دارد که وجود صور مرتسمه مرتسمه را مورد انتقاد قرار داده و بیان میعالمه خفري قائلین به صور 

قبل از ایجاد موجودات عینی چه لزومی دارد؟ چرا که اگر قرار باشد باري تعالی به چنین صوري علم داشته 

باشد نیازمند صور دیگر است الی ... و این موجب تسلسل خواهد بود. خفري علمی که عین ذات باشد را 

  ). 119، 1: ج 1396داند(خفري، ي علم به تمام موجودات کافی میبرا

آنچه دردیدگاه مالصدرا، در رابطه با علم الهی مشهود است، تأثیر وي از آراء و اندیشه عالمه خفري 

است. مالصدرا به تبعیت از عالمه خفري وساطت صور مرتسمه را نپذیرفته و علم الهی به ذات و ماسوي 

رسد مالصدرا در رابطه با علم الهی به ماسوي و حضور ند نه حصولی. هم چنین به نظر میدارا حضوري می

تمام موجودات در ذات حق تعالی از تقسیمات علم الهی عالمه خفري (علم کمالی اجمالی و علم تفصیلی) 

  ).177: 1387تأثیر پذیرفته باشد (مالصدرا، 

  

  وجه تفاوت -4-2

ه دانسته و وساطت صور مرتسمه در علم الهی به ماسوي را نمی پذیرد. مالصدرا علم الهی را بی واسط

وي دو دیدگاه براي ارتسام می پذیرد: یکی آنچه در ذهن ما وجود دارد و آن حادث است و دیگر ارتسامی 

کند که کل عالم ماسوي موجود که مشائین به آن معتقدند که حادث نیست و ازلی است. سپس بیان می

و یکپارچه حرکت و تغییر است؛ اما آنهایی که به ذات حق موجودند نه ایجاد حق، حکمشان به ایجاد حق 

حکم این عالم نیست و تغییر و حرکتی ندارند؛ زیرا حرکت اختصاص به عالم ماده دارد. صور مرتسمه و 

  ).236، 6: ج 1981عقول موجودند به وجود حق؛ بنابراین از عالم ربوبی هستند نه عالم ماده (مالصدرا، 

یا بدون دانست که به دو صورت بود، عالمه خفري ذات حق تعالی را علت فاعلی جمیع ممکنات می
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واسطه یا با واسطه برخی از ممکنات ایجاد می شدند. بدین دلیل است که در تفکر عالمه خفري علم 

عتبار خود ذات است، کمالی اجمالی عین ذات حق تعالی در نظر گرفته شده است و این عینیت با ذات به ا

  ).111: 1382شود (خفري،بطوري که منشأ انکشاف جمیع موجودات می

کند؛ نظر عالمه خفري در مورد علم الهی هرچند دقیق است، اما براي توجیه علم الهی کفایت نمی

گوید زیرا به عقیده مالصدرا، خداوند متعال قبل از ایجاد به همه چیز علم دارد و این وجه که عالمه می

شوند و طریقه صحیح در اند، معلوم خداوند میمبنی آن است که بعد از آفرینش موجودات که ایجاد شده

علم الهی به اشیا در ازل همان است که صدرالدین شیرازي گفته که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی 

  باشد.

ا، عین ذات و کمال واجب گوید که علم به موجودات قبل از خلق آنهمالصدرا درباره مقام سوم می

الوجود است. این مقام مشکل ترین مقام بحث است، که آیا واجب الوجود چنین علمی نسبت به ماسوي 

دارد یا خیر؟ و یا علم او تفصیلی است یا اجمالی؟ آیا صورت آنها در نزد واجب، موجود است یا وجود آنها؟ 

ین باره با اشکالی روبرو شده است و آن این است ). در عین حال عالمه خفري در ا31: 1409(مالصدرا، 

داند و معتقد است که واجب الوجود، که، علم جواهر عقلی را نسبت به موجودات مادون، علم حصولی می

هایی که به علم حصولی در آنها ارتسام یافته، به علم حضوري ادراك این جواهر عقلی را با همه صورت

از علم او پوشیده و پنهان نیست. با مطرح کردن علم حضوري واجب الوجود رو، هیچ چیزي کند. از اینمی

  به همه ماسوي، معلوم نیست چه نیازي به این علم حصولی است؟

  

  نتیجه گیري -5

و موجود  در این که خداوند موجودي مجرد و غیر مادي است، اتفاق نظر دارند عالمه خفري و مالصدرا

زیرا علم، همان حضور مجرد براي مجرد است و ذات  ،کندراك میمجرد، به علم حضوري ذاتش را اد

و از  کندبنابراین خداوند به علم حضوري، ذاتش را ادراك میت. مجرد در نزد خودش حاصل و حاضر اس

 موجودات همه به پس است موجودات همهآنجا که خداوند متعال به ذات خود علم دارد و ذاتش علت تامه 

لدین شیرازي، در مورد علم الهی دو نظریه ارائه داده است که نظریه نهایی آن مورد صدرا .دارد علم نیز

باشد. نظریه اول همان نظریه معروف علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است تأیید در این پژوهش می

 شود و نظریه نهایی او علم الهی عین الذات است که براساسکه براساس قاعده بسیط الحقیقه اثبات می

قاعده اتحاد عاقل و معقول قابل تبیین است. بنابر نظر عالمه خفري، علم ذات واجب، عنایی و منشأ ایجاد 
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    )99دوازدهم، شماره بیست و سوم (پائیز و زمستان عقل و دین، سال 

 

ها از علم حضرت واجب محال و ممتنع است و تخلف وجود اشیاء اعم از موجودات تکوینی و افعال انسان

  که اشاعره معتقد هستند.  ها در افعالشان است، همانگونهنماید؛ زیرا این امر مستلزم جبر انسانمی

  

  هانوشتپی

مالصدرا در کتاب الشواهد الربوبیۀ بعد از اثبات اینکه واجب تعالی داراي اسماء حسنی و صفات . 1

ذاتیه است ابتدا صفت قدرت و پس از آن مبحث علم را مطرح و علم را که همان عنایت ازلی به عالم است 

این ظهور و انکشاف سبب پیدایش پرتوهایی (خیرات) است و  داند وعبارت از ظهور ذات براي ذات می

تعالی علمی است که عین ذات است و این علم تعالی است و علم کمالی حقجهان پرتو ظهورات علم حق

داند ـ علم ذات به ماعدا، و علم ذات به ماعدا را عین ذات می2ذات ـ علم ذات به1 :کمالی دو قسم است

اء براي خدا بوده و در پاسخ از این سؤال که علم، حقیقتی است ذات اضافه و به معدوم که قبل از ایجاد اشی

  .کنداي که در این باره گفته شده اشاره میگیرد، چگونه قبل از ماعدا حاصل بوده به مبانی هفتگانهتعلق نمی

  

   



  

  

  

  

  تبیین علم الهی از دیدگاه عالمه خفري و مالصدرا   ▪   176

 

  99پائیز و زمستان (دوازدهم، شماره بیست و سوم عقل و دین، سال(   
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