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  مسئله طرح
پژوهي است كه مسئلة اول آن، تبيين ماهيت علم  علم الهي از مباحث مهم و كليدي دين

به طور مطلق و چيستي علم خداست. توضيح بيشتر تعريف علم و نيز علم الهـي را بـه   
شود. علم در لغت و اصـطالح   كنيم و اينجا به اشاره بسنده مي خوانندة فاضل واگذار مي

توان مـدعي شـد كـه معنـاي      رايج مردم به معناي دانستن و آگاهي است كه مي شايع و
ابتدائي آن از بديهيات است؛ اما در اصطالح انديشوران به دو قسم حصولي و حضوري 

شود. قسم اول عبارت از علم انسان به ماهيت و خصوصيات معلوم، مثل علم  تقسيم مي
گيرد. قسـم دوم عبـارت از    ذهن شكل مي هاي خارجي كه صورتي از آنها در به واقعيت

 ذات خـود و ويژگـي آن از قبيـل شـادي و    حضور خود معلوم نزد عالم مانند علم ما به 
و 2 ،1، فصل 11، مرحله]تا بي[طباطبايي،  297،، ص 3ج ، 1368( صدرالمتألهين،  اندوه

  ).11، فصل12و مرحله 12
لي، بلكه حضور وجود معلـوم  اما در اصطالح فالسفه مراد از علم خدا نه علم حصو

، 8 ، ج1376مطهـري،   /289همـان، ص   طباطبـائي،  /298، صهمـان نزد خداوند است (
بخش تمـام   ). آنان بر اين باورند كه ذات خداوندي، علت هستي297و  264، 163صص

مخلوقات، اعم از مجـرد و مـادي اسـت. بـه تعبيـري تمـام جهـان، مخلـوق و معلـول          
گيرد، لذا معلـول   ه وجود معلول از ذات علت خود نشئت ميخداوندي است. از آنجا ك

و چون خداوند وجود مجرد  پيش از صدور و تحقق، در ذات علت خودش تحقق دارد
شود  هاي خود نيز عالم و آگاه مي و عالم به ذات خويش است، با علم به ذات، به معلول

است ... . نكتة قابـل   كه رهاورد آن، علم پيشين و تفصيلي خدا به جهان پيش از خلقت
اشاره دربارة علم پيشين خدا اين است كه از آنجا كه اصل وجود ممكنات در ذات الهي 
نه به صورت مركب، بلكه به صورت اجمال و به تعبيري بسيط تحقق دارد، علم خدا از 

توان  طريق علم به ذات علم بسيط در عين تفصيلي خواهد بود. براي تقريب به ذهن مي
اش مثال زد كه پيش از بيان و ارائه آن در  پيشين انسان به معلومات و صور ذهنيبه علم 

خارج بدان علم و آگاهي دارد كه علم اجمالي در عين تفصيلي است. به ديگر سخن، با 
توجه به تعريف علم به حضور معلوم نزد عالم، بـا توجـه بـه حضـور اصـل وجـودات       
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تعريف و مالك تحقق علـم پيشـين خـدا بـه     ممكنات در ذات الهي پيش از تحقق آنها، 
  كند.  جهان ممكن صدق مي

در مقابل قائالن به علم پيشين خدا، برخي از خـداباوران بـا توجيهـات مختلـف در     
فخـر  بنـابر گـزارش    -طول تاريخ منكر علم پيشين خدا به كائنـات شـدند. دهريـون را   

/ طوسـي،  210]، صتـا  بـي [فخر رازي، شايد بتوان از متقدمان اين انكار شمرد ( -رازي
كنند كه تنها علـم   كساني گزارش مي و. متكلمان، قدماي فالسفه را جز)295م، ص1985

خدا به ذاتش را قبول دارند و برخي از آنان نيز تنها علم خدا به كليات و نه جزئيـات را  
). در جهان 116، ص4، ج1370تفتازاني،  /151، ص3 ، جق1407خر رازي، (ف پذيرند مي
و  عمروفـوطي  بـن  هشـام و  صـفوان  بـن  جهـم معتزله مثل  ي ازم نظريه انكار به بعضاسال

 /55ق، ص1413شيخ مفيـد،   /158ق، ص1400(اشعري،  فالسفه نسبت داده شده است
آن را بــه خواجــه نصــير  .)498، ص2، جق1411و  151، ص3، جق1407 فخــر رازى،

  .)295م، ص1987، دهد (خواجه طوسي بعض متكلمان نسبت مي
بيه را از منكران تعلق پيشين االهى بو شبي الطالق مؤمن، حكم بن هشام، زرارهاشاعره  

 ،فخـر رازى  /493و  38 ،36ص، صـ ق1400(اشـعري،   كننـد  به افعال آدمى معرفى مـى 
ق به نسبت فو شيخ مفيدكه صحت و سقمش محل تأمل است.  )498ص ،2، جق1411
 نهايت اين اسـت كـه   .)55، ص ق1413(شيخ مفيد،  كند را به ضرس قاطع رد مي هشام
فرقه جهميـه   طرفداردر قسمتى از عمرش  هشامشود كه  اى مربوط مي به دوره ظريهآن ن
  ). 57-56ص همان،( بود

انـد كـه    منكران با رويكردها و توجيهات مختلفي به انكار علم پيشين خـدا پرداختـه  
  شود. ترين آنها اشاره مي اينك به مهم

  تعلق علم به امر معدومدليل اول: استحالة 
اشاره شد كه حقيقت علم به وجود و حضور معلوم نزد عالم متقوم است. بنابراين علـم  

كند. تصور علم پيشين براي خدا از مخلوقات قبل از  بدون معلوم معنا و وجود پيدا نمي
خلقت آنها مصداق علم بدون معلوم است؛ چراكـه وقتـي خلقـت و وجـودي در ميـان      

هـاي   ازلي خدا به چه امري تعلق خواهـد گرفـت؟ دليـل فـوق در اسـتدالل     نباشد، علم 
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موضـع   شـيخ مفيـد  كـه   منكران علم پيشين الهي مورد تأكيد قـرار گرفتـه اسـت؛ چنـان    
فإنهما كانـا يزعمـان أن   «كند:  را چنين گزارش مي عمرو فوطي بن هشامو  صفوان بن جهم

 فخر رازي). 55ق، ص1413شيخ مفيد، (» دالعلم اليتعلق بالمعدوم و اليقع إال على موجو
). از 167ص ،3 ، جق1407فخــر رازي،  دهــد ( آن را بـه برخــي از فالســفه نســبت مــي 

توان به اشراقيون اشاره كرد كه به علت اختصاص حقيقت علم به علم  فالسفه اسالم مي
  حضوري از نوع اشراقي و وجود عيني معلوم، منكر علم پيشين شدند.

  تحليل و بررسي
اند كه به بعضـي از   هاي متعددي ذكر كرده نقد دليل فوق قائالن به علم پيشين، پاسخ در

  شود. آنها اشاره مي

  (ديدگاه معتزله)» ثابتات«و » احوال«. تعلق علم پيشين به 1
را پذيرفته و در صدد توجيه وجـود   »لزوم تعلق علم به امر وجودي«برخي اصل اشكال 

اند؛ مثالً معتزله مـدعي شـدند كـه متعلـق علـم پيشـين        هبراي علم پيشين برآمد» معلوم«
است » ثبوت«است كه امر سوم و وسط با عنوان » ماهيات معدومه«و » ثابتات«، »احوال«

  است. » عدم«و » وجود«كه بين 
اي  ضعف اين پاسخ عدم معقوليت آن است؛ چراكه عقل بين وجود و عدم به واسـطه    

  قائل نيست.

  دوم (ديدگاه اشاعره و اماميه). امكان علم به مع2
برخي ديگر منكر اشكال شده و بر اين باورند كه تعلق علم بـه امـر معـدوم محـذور و     
اشكالي ندارد، بلكه امر ممكني است كه در عالم انساني نيز واقع شده است. آنـان بـراي   

  اند از جمله:  توجيه مدعاي خود به وجوهي تمسك كرده

  در معدومات الف) امكان تميز و انفصال 
شدن، تميز و انفصال معلومات از يكديگر است كـه آن در معـدومات    شرط معلوم واقع

(مخلوقات پيش از خلقت) وجود دارد. كائنات پـيش از خلقـت عـدم صـرف و مطلـق      
هاي مختلف و منفصلي هستند كه قرار است خدا آن را خلق  ها و عين نيستند، بلكه ذات
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كـه تقريـر فلسـفي     -فخـر رازي به تقريـر  ).  52ص، 1، جق1412كند (حمصي رازي، 
وجودات امكاني پيش از خلقت داراي ماهيات هستند كه خدا به آنهـا علـم دارد    -است

  ).166، ص3 ، ج(فخر رازي، همان
 مـدعاي  .دربارة اين استدالل بايد گفت كـه تكـرار مدعاسـت، نـه اسـتدالل جديـد      

به جزئيات خلقت از حيث زمان،  ،موافقان علم پيشين اين است كه خدا پيش از خلقت
چراكـه   ؛مكان و ديگر خصوصيات عالم و آگاه است. دليل آنان نيز تكرار همـين اسـت  

گويند ماهيات مخلوقات قبالً وجود داشته است. اما به چه دليل و مسـتندي؟ دليلـي    مي
مگر اينكه گفتـه شـود خـدا در مقـام ذات خـود و بـه        ،شود در پاسخ فوق مشاهده نمي

ري عرفاني، حضرت علميه خود بدانها آگاه بود و در واقع صور علميه اشيا پـيش از  تعبي
آفرينش نزد مقام ربوبي تحقـق داشـته اسـت و علـم خـدا بـدان متعلـق شـده كـه امـر           

كه در ذات خداوند حقيقت و اصل اشيا  است اند. در فلسفه و عرفان ثابت شده وجودي
ود دارند؛ لذا علم خدا نيـز بـه همـين    به صورت وجود خالص و بسيط و نه منفصل وج

  مقدار متعلق خواهد شد.
را بـه  » شيء«كند كه به موجب آن، چون ما  استدالل ديگري را اضافه مي فخر رازي

شناسـيم   را مي» عدم«آيد كه معناي  كنيم، از آن برمي دو قسم موجود و معدوم تقسيم مي
  .)همانو اال تقسيم باطل خواهد بود (

» عدم«و » وجود«اعم از » شيء«توان گفت اگر مقصود اين باشد كه  يدر تحليل آن م
براي خود رتبه و ثبوتي در عالم واقع دارد، بازگشت آن به نظرية معتزله (قول به وجـود  

گردد كه نقد آن در موضـع خـود گذشـت. امـا بـه نظـر        ثابتات بين وجود و عدم) برمي
باشد؛ يعني انسـان هـر   » مفهوم ذهني«ر در تقسيم فوق ناظر ب» الشيء«آيد مقصود از  مي

كند، در مقايسة آن با عالم خارج يا موجود يا معدوم است. مثال  مفهومي را كه تصور مي
اول كل ممكنات و مثال دوم ممتنعـات، ماننـد اجتمـاع ضـدان و متناقضـان كـه وجـود        

 شوند، امـا چـون در خـارج وجـودي     متصف مي» شئيت«مفهومي و ذهني دارند، لذا به 
  ندارند، مصداق معدوم است.

مقصود قائالن به علم پيشين خدا وجود صورت ذهني و مفهـومي   بر اين اساس اگر
از وجودات نزد خدا باشد، به دليل استحالة علم حصولي براي خدا ممتنع است؛ اما اگر 
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گـردد كـه پاسـخش     مقصود، وجود صور علميه اشيا نزد خدا باشد، به تقرير قبلي برمـي 
     گذشت.

  ب) تحقق علم به معدوم در فاعل عالم حكيم
يكي ديگر از توجيهات قائالن به علم پيشين خدا اثبـات امكـان، بلكـه وقـوع علـم بـه       
معدوم در افعال متقن و حكيمانة فاعل حكيم و عالم است كه تحقق چنـين افعـالي بـر    

متعلـق  وابسته است؛ در حالي كه معلوم و » علم پيشين«وجود علم سابق بر صدور فعل 
  در آن زمان معدوم بوده است (همان).» افعال متقن«آن، يعني 

كـه از اسـمش    چنـان  -پاسخ اين استدالل نيز روشن است: چون فاعل عالم و حكيم
فاعلي است كه قبالً به معلول خود علم داشته باشد، علم وي نيز نه به وجـود   -پيداست

ماننـد مهندسـي كـه نقشـة      شـود؛  خارجي معلول، بلكه به صورت ذهني آن متعلـق مـي  
كند. اگر گفتـه   افزاري تصور نموده، سپس آن را عملياتي مي ساختماني را در ذهن يا نرم

شود افعال فاعل عالم و حكيم بدون فكر، علم و معلوم بوده اسـت، آن از مـورد بحـث    
شود كه افعـالش از روي علـم و اراده    (فاعل عالم) خارج شده، به فاعل مطلق ملحق مي

  .نيست

  ج) مثال نقضي
ها به امور آينـده علـم دارنـد كـه      دليل ديگر، مثال نقضي است؛ به اين صورت كه انسان

، مـتن،  م1985 فعالً معدوم اسـت؛ ماننـد علـم بـه طلـوع خورشـيد فـردا (فخـر رازي،        
  ).296ص

ها به آينده نه علم يقيني، بلكه صرف فـرض   باره بايد گفت: اوالً، علم انسان در اين  
ل است؛ مثالً انسان از كجا يقين به طلوع خورشيد فردا دارد؟ ممكن است يـك  و احتما

قيامـت شـروع شـود.     -مثالً -خلل در حركات ستارگان ايجاد شود و يا بنابر باور ديني
ثانيًا، بنابر فرض علم، چنين علمي از تأمل در اصول و قواعد علمي نتيجه گرفتـه اسـت   

دارد و در واقع معلوم ابتـدائي وي را تشـكيل   كه همة آنها در ذهن شخص عالم حضور 
   دهد. دهند كه از آنها از آينده خبر مي مي
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  . تعلق علم پيشين به وجودهاي علمي (ديدگاه عرفا و فالسفه)  3
شـود كـه    سومين پاسخ و ديدگاه در تفسير علم پيشين خدا به فالسفه و عرفا مربوط مي

اصيل، مطلق و محض است كه ساير حاصل آن اين است كه هستي خدا وجود حقيقي، 
گيرند. به تعبير ديگـر،   وجودهاي امكاني و به تعبير عرفا تجليات از ذات الهي نشئت مي

خداوند مبدأ تحقق تمام وجودهاي امكاني است كه به نحو بسيط در ذات خـدا تحقـق   
دارند. معلوم خدا همان ذات خويش است كه به صورت بسيط، جامع وجودات امكاني 

ها در اصل آن ةهم ،طبيعت متحقق استامكان و هر آنچه در عالم به تعبير عرفاني  است.
توان  نمود و مظهر ماهيات و حقايق عوالم غيبي و نشئة تجردي است كه از آن عوالم مى

. پس علم خدا به كائنات پـيش  كرد تعبيراسما  و عالم ضرت علميهبه عالم واحديت، ح
شـود و در   ا در مقام اسما و حضرت علميه متعلق ميهاي علمية آنه از خلقت به صورت

  واقع علم پيشين الهي نه معدوم، بلكه به معلوم موجود متعلق شده است.
برخي از اساتيد معاصر ضمن دفاع از پاسخ فوق، روايات دال بر علـم پيشـين خـدا    

عـدم  را بـر ديـدگاه فـوق (    )152نهج البالغه، خطبـه ( »عالم اذ المعلوم له«بدون معلوم، 
، 1385جـوادي آملـي،   انـد (  معلوم خارجي و وجود علمي در نشئة علميه) تفسير كـرده 

   .)328ص

  دليل دوم: علم پيشين ناسازگار با قدرت و ربوبيت الهي
يكي ديگر از ادلة منكران، ادعاي لزوم جبر از علم پيشين است كه چنين علمي موجـب  

ورت كه چون خدا پيش از خلقت شود افعال خداوند متصف به جبر شود؛ به اين ص مي
به اصل خلقت و نحوه و جزئيات آن عالم و آگاه است، خلقت و جزئيـات آن بايـد بـر    
اساس و شاكلة علم پيشين واقع گردد، وگرنه علم خدا جهل خواهد بود. معنـا و الزمـة   
وجوب مطابقت افعال الهي با علم پيشين الهي اين است كه خدا نيز در مرحلـة خلقـت   

ر اساس علم پيشين خود رفتار نمايد و به تعبيري، قدرت اختيار گزينة ديگـري را  بايد ب
ندارد واين موضوع با قادريت و ربوبيت الهي منافات دارد. لذا براي حفظ اصل قادريت 

  ).167، ص3 ، جق1407فخر رازي،  و ربوبيت خدا بايد منكر علم پيشين خدا شد (
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  تحليل و بررسي
ايد گفت علم فاعل به فعل خويش دو قسم است: يك قسم علم در تحليل اشكال فوق ب

به فعلي است كه آگاهي دارد آن را با زور و اكراه انجام خواهد داد؛ مثالً شخصي كه در 
گر خواهد داد. قسم ديگر، فـاعلي اسـت كـه     ثر شكنجه اموال يا اطالعاتي را به شكنجها

مثل كمك به فقيـري را دارد و بـراي   با علم و اختيار خود قصد انجام كار خير يا شري، 
  شود.  اي مي اين منظور راهي خانة فقير يا مؤسسه خيريه

آيد كه در مثال اول فاعل تنها بر فعلش علم داشته است،  از اين دو مثال به دست مي
بلكه عالوه بر علم به فعلش، علم ديگري بر وجود زور و اكراه نيز داشته است كه همان 

شود. به خالف مثال دوم كه فاعل عالوه برعلم به فعلش، علـم   يموجب جبريت فعل م
بر صدور فعل از روي اختيار و قدرت نيز داشته است كه همان موجب اتصاف فعل بـه  

  شود.  وصف اختيار و آزادي مي
توان مدعي شد كه چـون خـدا فاعـل حقيقـي و سـاير وجـودات پرتـو         بنابراين مي

در وجودات امكاني با توجه به صـفات كمـالي   وجودي آن است، اين خداوند است كه 
شود؛ چون علم وي بر افعالش در آينده قرين  ذاتش موثر آن هم از روي اختيار واقع مي

داند وي با اختيار اعمالي انجـام خواهـد داد، بـه تعبيـري،      باشد كه مي علم ديگر وي مي
شود اگر افعـال   ن مياضافه قيد اختيار است. با دقت نظر روش متعلق علم خدا افعالش به

شود؛ چون وي بـا اختيـار    خدا مطابق علمش انجام نگيرد، از آن، بوي جبر استشمام مي
هاي علميه خود را بـه صـورت تـدريج و بـا توجـه بـه        خود اراده كرده بود كه صورت

ها سامان دهد، هرگونه خالف در اين نقشه، موجب جبر در خدا خواهد  استعداد قابليت
  شد.

يگري مانند خصلت كاشفيت علم و تبعيت علم از معلوم وجود دارد كه هاي د پاسخ
       تفصيل آن در پاسخ دليل بعدي خواهد آمد.

    دليل سوم: علم پيشين ناسازگار با اصل اختيار
معنا كه لزوم جبر  دليل ديگر منكران از بخش اول دليل پيشين تركيب يافته است؛ به اين

كند، بلكه افعـال انسـان را نيـز     عال خدا را متصف به جبر ميتنها اف از علم پيشين خدا نه
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گيرد؛ يعني انسان نيز در افعالش مجبور و موظف به رفتار و عمل بر اساس علم  دربر مي
پيشين الهي بوده، قدرت اختيار فعل خود از جمله عبادت خدا را نـدارد كـه الزمـة آن،    

  ).168-167، صان(فخر رازي، هم بطالن عبوديت در ناحية انسان است
هـاى مسـلمانان    و يكـى از دغدغـه  است از صدر اسالم مطرح بوده ناسازگاري فوق 

هـاى گونـاگون از امامـان     دربارة مسئلة اختيار و علم االهى بوده است كـه بـه صـورت   
، كردند (همـان  پرسيدند. متكلمان اشاعره در بيشتر موارد از اين اشكال طرفدارى مى مى
 ).237، ص4، ج1370 تفتازاني، /232، ص9ج

اين مشكل به كالم اسالمى اختصاص ندارد و شـامل كـالم يهـودى و مسـيحى نيـز      
هـاى   كوشيدند بـه شـكل   كردند، مى شود. آباى كليسا كه از علم مطلق االهى دفاع مى مى

گوناگون به رفع شبهه و جمع علم ازلى االهى و اختيار انسان بپردازند كـه در صـفحات   
تر هاى گذشته و بيشـ  د. با وجود اين، برخى عالمان مسيحى در سدهبعد اشاره خواهد ش

 كردند. فيلسوفان دين معاصر از نظريه ناسازگارى جانبدارى مى
 در تسالى فلسـفه ) فيلسوف رومى و نويسنده كتاب معروف 525ـ   475( بوئتيوس

 گويد: باره مى اين
ا كـه پروردگـار از پـيش    نگرد و خطاناپذير است، آنچه ر اگر خداوند، همه چيز را مى

، لذا اگر او از ازل نه فقط اعمال آدميـان،  اً از پى بيايدبيند كه بناست بيايد، بايد حتم مى
توانـد   داند، پس هـيچ اراده آزاد نمـى   شان را پيشاپيش مى بلكه همچنين نيات و اراده

و، تاليـا فـر   /28، ص1387كويين،  /16ص ،1359كرنستون، نقل از: وجود داشته باشد (
  ).195، ص1382

نيز به تقرير ناسازگاري علم پيشين  پايك نلسونبرخي از فالسفه معاصر غربي مانند 
» ناسـاگاري درونـي  «اند. وي در نقد خود نظريه سازگارانه را بـه   با اصل اختيار پرداخته

، منـدرج در:  »علم مطلق خداونـد و اختيـار انسـان ناسـازگارند    «كند (پايك،  متصف مي
 ).273و  260صص، 1374پلنتينجا، 

 تحليل و بررسي

بودن افعال آدمـى را انكـار    اختيارگرايان، مالزمه ادعاشده بين علم پيشين االهى و جبرى
هـا و نظريـات گونـاگونى از شـبهه لـزوم       كنند. آنان براى اثبات اصل اختيـار، پاسـخ   مى
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 شود. اند كه اشاره مى جبريت داده

 . علم تابع معلوم1

بـودن آن اسـت؛ بـه     شود كه ويژگى علم، نما و آيينـه  ت علم روشن ميبا تأمل در حقيق
و دهـد   ميكه هست، مانند آيينه نشان  گونه معنا كه علم متعلق و معلوم خود را به آن اين

ويژه از نوع الزام و جبر بر معلوم خـود نـدارد. بـه     گونه تأثيرى به كند و هيچ حكايت مى
تواند در متبوع خود اثرگذار  و تابع و پيرو نمى ديگر سخن، علم، پيرو معلوم خود است

علـم االهـى   باشد. اينكه خداوند براى مثال از ازل علم به افعال الف داشته اسـت، ايـن   
بـودن فعـل    مانند علم منجم، خصوصـيت روايـت و حكـايتگرى دارد و سـبب جبـرى     

 شود. نمى
تكلمان اسالمى و هاى متمادى، طرفداران بسيارى ميان م ديدگاه پيشين در طول سده

  شود. مسيحى دارد كه به ديدگاه برخي از آنها اشاره مى
  :. قديس اگوستين1

اگر شما پيشاپيش بدانيد كه كسي مرتكب گناهي خواهد شد، علم شما او را مجبور بـه  
انجام آن گناه نخواهد كرد ... به همين ترتيب خداوند نيز كسي را مجبـور بـه ارتكـاب    

داند چه كساني به اراده خود گناه خواهند كـرد   آنكه پيشاپيش مي كند، به رغم گناه نمي
 ). 274پلنتينجا، همان، ص (نقل از:

 :لوئيس دمولينا. 2
چنين نيست كه چون خداوند، به امور متكى بر اراده مخلوق از پيش علم دارد، امور  اين

ده و شوند، بلكه بر عكـس، چـون چنـين امـورى بـه واسـطه آزادى ارا       مزبور واقع مى
اختيار واقع خواهند شد، خدا به آنها عالم است؛ لذا اگر قرار باشد ضد آنها واقع شـود،  

/ سـعيدي  271همان، ص نقل از:( گرفت علم پيشين االهى نيز به ضد آنها تعلق خواهد
 .)52، ص1375 مهر،

وى نيز با طرح نظريه تشبيه علـم پيشـين خداونـد بـه علـم پيشـين       : شالير ماخر. 3
طـور   كند: همان گردد و استدالل مى نوعى به نظريه تابعيت علم از معلوم برمى بشرى، به

كه علم پيشين ما از حـاالت ديگـران، مـثالً رويـه و خـوى دوسـت خودمـان، موجـب         
 (سـعيدي مهـر،   اسـت  گردد، علم خداوند نيز به همين نحـو  نمىبودن آن حاالت  جبرى
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 انـد  از اين ديـدگاه جانبـدارى كـرده    هابوقرّو  يوحناى دمشقى، ربى اكيبا .)57همان، ص
 .)715، ص1368 (ولفسن،

پاسـخ اشـكال جبـر را    » و العلم تـابع «وى با عبارات  : خواجه نصيرالدين طوسى. 4
 .)478، صم1985 و 239، ص]تا بي[ (طوسي، داده است

برخى اشاعره معاصر كه به اصل اختيار معتقدند، در پاسخ اشكال، نظريـه پيشـين را   
 .)38، صم1997 ،البوطى(نند ك ذكر مى

 اشكال ميرداماد و صدرا

شود. مقصود از علـم فعلـى، علمـى     علم در فلسفه به دو قسم فعلى و انفعالى تقسيم مى
است كه خود آن علم عامل و سبب تحقق معلوم شود؛ براى مثال، كسـى كـه در بـاالى    

عنـى  ي ،. اين علمكند پرتگاهى قرار گرفته است، به مجرد تصور سقوط، از آن سقوط مى
 تصور سقوط، علت سقوط (معلوم) است.

معتقدند علم پيشين االهى بر جهـان و از جملـه    صدرالمتألهينو شاگردش  ميرداماد
مانند علم منجم به خسوف، بلكـه از قسـم    ،افعال اختيارى آدمى، نه از قسم علم انفعالى
، علت و ون خداوندصورت كه چ شود. به اين علم فعلى است كه سبب تحقق معلوم مى

آفريدگار جهان و افعال آدمى است، علم علت به معلول، از نوع علـم فعلـى اسـت. بـه     
تعبير ديگر، از آنجا كه خداوند، عالم به ذات خويش و ذات خداوند علت تحقـق عـالم   
ممكن است و در واقع عالم ممكن از ذات االهى سرچشمه گرفته است، علـم خداونـد   

ماننـد صـفت    ،به معاليل آن خواهد شد و چون صـفات االهـى   به ذات خود باعث علم
دهد، پس علم االهـى علـت معاليـل از     با ذاتش بسيط و يك حقيقت را تشكيل مى ،علم

جمله افعال انسانى است. از اين رو قياس علم ازلى خدا به علـم مـنجم و معلـم قيـاس     
منجم و معلـم از قسـم    مالفارق است؛ چراكه علم ازلى االهى از قسم علم فعلى و عل مع

 ).471، ص1374(ميرداماد،  انفعالى است
دهـد كـه    تابـد و احتمـال مـى    را برنمـى  خواجـه پاسخ  ،به همان دليل صدرالمتألهين

آن را از طرف معتزله كه به ثبوت اشيا در ازل معتقدند، در پاسـخ اشـكال جبـر     خواجه
 ).484، ص6ج 1368(صدرالمتألهين،  است ذكر كرده



 

72  

هج
ال 

س
ار 
/ به

هم 
د

13
92

  

 ظريه خواجهدفاع از ن

در تابعيت مطلق علم از معلوم خود يا نظريه  خواجه طوسىنظريه  درستي دربارةداورى 
در انكار تابعيت در علم فعلى، متفرع بر تفسير شفاف از حقيقت علـم   صدراو  ميرداماد

كـه طـرف    1اسـت  رسد حقيقت علم از حقـايق و مفـاهيم ذات اضـافه    است. به نظر مى
كشـد؛   دهد و آن را به نوعى به تصوير مـى  مىنشان نى معلوم را يع ،اضافه و متعلق خود

كـه يـك   چراكه علم يعنى دانستن و به تعبير فلسفى، حضور يك شىء پيش شىء ديگر 
دانسته و حضور يك حاضر، الزم دارد كه با اين نسبت و حضور، علم، شأن حكايـت و  

دهد. اما اينكه علـم   نشان مىيابد و مانند آيينه، صورت و متعلق خود را  روايتگرى را مى
داراى خصوصيت و نقش فعل و ايجاد يـا انفعـالى    ،افزون بر خصوصيت و نقش پيشين

خصوصيت از ماهيت و حقيقت علـم خـارج اسـت و دو    رسد اين دو  است، به نظر مى
صورت وصف الزم يا جزو حقيقت علـم، بلكـه بـه شـكل وصـف       وصف پيشين نه به

معنا كه علم گاهى به تناسـب ظـرف و عاقـل خـود و      اينبيرونى مقارن مطرح است؛ به 
شود (علم فعلى) يا عامـل تحقـق    ديگر صفات آن، مقارن و به تعبير دقيق، معد فعلى مى

شـود   لم وجودات خارجى است كه از طريق انفعال ذهن و نفس انسـانى حاصـل مـى   ع
ماننـد علـم   شـود؛   گفته خارج مـى  (علم انفعالى). گاهى نيز علم از دو خصوصيت پيش

مجردات به ذوات خود و حاالت و صفات آن، مثل صفت حى و قدرت (علـم مطلـق).   
گونـاگون علـم    بخـش سه خصوصيت و حالت پيشين را به صورت سـه   صدرالمتألهين

طور كه گفته شد، حقيقت علـم،   در حالى كه همان ؛)383، صهمان(تفسير كرده است،
خـارج از حقيقـت آن    ايجـاب،  همان كشف، دانستن و حضور است كه وصف فعـل و 

گفته، دليل بر ايـن اسـت كـه     است. به ديگر سخن، نفس تقسيم علم به سه بخش پيش
. اما اينكه علم فعلـى، همـان   است» البشرط«مقسم، يعنى ذات علم، در برابر اقسام خود 

                                                      
بين اين كه علم از مقوالت اضافى يا ذات األضافه است كه در صـورت اول ـ كـه مختـار     فرق  .1

بعضى فالسفه از جمله فخر رازى است ـ حقيقت وجودى علم فى نفسه نخواهد بود كه با طرف  
 طـرف  با را آن نهايت قائل است، جوهرى وجود علم، براى دوم صورت اما ;اضافه متقوم است

). 124 ص شناخت در فلسفه اسالمي، نظريه: يزدى حائرى مهدى( داند مى مالزم) معلوم( اضافه
 /174ص ،]تـا  بـي [طوسـي،  ، (»اليعقـل االمضـافا   والعلم«: گويد مى طوسى محقق جهت، بدين

 ).283، ص]تا بي[ قوشچى،
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شـود، بايـد    علم علت فاعل به معلول خود است كه سبب ايجاب و وجـود معلـول مـى   
شود، علم فاعـل تنهـا نيسـت، بلكـه علـم، يكـى از        ث تحقق معلول مىگفت: آنچه باع

مقدمات و مبادى فعل است و تحقق معلول، افزون بر علم فاعل، نيازمند علل ديگرى از 
محقق  .شود تواند علت معلول . پس علم تنها نمىه تصديق فايده و اراده فاعل استجمل

نه علم و حكاية للمعلوم اليكون له اقتضاء العلم من حيث ا: «نويسد باره مى در اين الهيجى
لوجوده و مدخلية فيه لكنه من حيث انه يصير وسيلة الى اختيار الفعل و ارادتـه يكـون لـه    

). وى نظريـه محقـق   421صتـا]،   [بـي (الهيجـى،  » مدخل وجوده و هذا معنى كونه فعليا
 د.كن را گزارش مى تجريددر حواشى خود بر  شريف

تعـالى گفـت كـه علـم پيشـين االهـى فقـط         توان در علم بـارى  همين تفسير را مى  
خصوصيت حكايت از معلومات آينده خود را دارد و آنچـه سـبب تحقـق و ضـرروت     

دا، ديگـر صـفات االهـى    شود، افزون بر صفت خـ  جهان ممكن از جمله افعال آدمى مى
 شود. علت فعل مى ،مانند قدرت، مشيت و اراده است كه مجموعه آن

از اين حيث كه صفات االهـى ماننـد علـم، مشـيت و اراده بـا ذات االهـى        اينربانب
توان نهايت علـت واحـد را همـان ذات االهـى      دهند، مى حقيقت واحدى را تشكيل مى

نظر از صفت قدرت و اراده به علم، علت توان ذات االهى را با قطع  توصيف كرد و نمى
كـه برخـى    چنـان  -اما تفسير اراده و مشـيت بـه علـم    .حدوث جهان ممكن تفسير كرد

گفتـه بـر    كند؛ چراكه اوالً، تفسير پيش اند، مشكلى را حل نمى فيلسوفان بدان روى آورده
داللـت ديگـرى    خالف ظاهر و حقيقت اراده و علم است و داللت هركدام از آن دو بـا 

 نامـد  جعل اصطالح جديد مىعلم را اراده به ارجاع  طباطبايىكه عالمه  چنان ؛تغاير دارد
). 299، ص]تـا  بـي [(طباطبـائي،   گرفـت  هاى فلسفى پـى  كه تفصيل آن را بايد از كتاب

   افزون بر اينكه ارجاع صفت علم به اراده، بر خالف ظواهر آيات و روايات است.
 ،مقصود از اراده، صفت ذاتى خداوند باشد كه با ديگر صـفات اگر نكته آخر اينكه   

اشكال آن اين اسـت كـه عليـت     ،دهد متحد و يك حقيقت را تشكيل مى ،از جمله علم
شود، بلكـه ذات بـا صـفات ديگـر مثـل قـدرت و        ذات فقط با وصف علم متحقق نمي

اما اگر مقصود از اراده، صـفت   ؛شود كه توضيحش گذشت خالقيت به عليت متصف مي
 فعل باشد، تغاير مفهومى و حقيقى آن با علم روشن است.
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 را نيز موافق جعفرى، موضع استاد خواجهبعد از تدوين نظريه دفاع از رأى  نگارنده
 ).231، ص1352(جعفري،  آن يافت

(و العلم تابع) بر عدم مالزمه علم پيشين االهـى   خواجه طوسىحاصل آنكه عبارت 
  كند كه رهاورد آن، عدم جبريت افعال آدمى است. ايجاد فعل داللت مى و

يه مختار در تحقق اصل وجودات امكاني در ذات الهي، حقيقت البته با توجه به نظر 
علم پيشين خدا و نيز اصل وجودهاي امكاني به يك وجـود بسـيط مطلـق، يعنـي ذات     

گردد كه تمام ممكنات و معاليل از آن مقام به صورت قوس نزولي و رعايت  الهي بر مي
عرفـا نـازل و صـادر     در قالب نظام عليت فالسفه يـا تجلـي  » االشرف فاالشرف«قاعده 

شوند. به تعبيري، علم پيشين خدا، همان وجود و حضور جهان هسـتي بـه صـورت     مي
 بسيط در ذات الهي است كه خدا از طريق علم به ذات به آنها نيز عالم است.

 . متعلق علم ازلى افعال اختيارى2

، توجـه بـه   ترين پاسخ در رد مالزمه ادعاشده بين علم پيشين االهى و افعـال آدمـى   مهم
معنا كـه خواسـت و مشـيت خداونـد در      به اين ؛معلوم و متعلق علم ازلى خداوند است

هاست، بر جريان و حاكميت اصل و نظام اداره عالم ممكن كه افعال انسان نيز يكى از آن
هاى طبيعى و فراطبيعى، مطابق اصل عليـت انجـام    دهعليت تعلق گرفته است. همه پدي

بخـش   اولى و هستى ش خداوند نيز در اين سلسله در جايگاه علتگيرد و تأثير و نق مى
 مطرح است. -حدوثاً و بقائاً -اصل وجودات ممكن

يكى از اصول و قواعد جارى و سارى در نظام جهان، اصل اختيار و آزادى انسـان    
در اعمال خود است. نظام عليت در جهان طبيعت بر جبريـت و موجبيـت تمـام مبتنـى     

ن نظام، خود اراده و تصميم انسان را به صورت يكـى از علـل جـارى در    اما همي ؛است
 تحقق افعال خود پذيرفته و بر آن صحه گذاشته است.

چنين نظامى از ازل و در لـوح محفـوظ و ذات االهـى مطـرح و متعلـق علـم ازلـى        
خداوند قرار گرفته است و اگر قرار بر تطابق علم پيشين و به عبارتى ضـرورت تحقـق   

تحقق كامـل متعلـق علـم ازلـى      ،ست، الزمه آنگونه ا اينست كه ايشين با خارج علم پ
است و يكى از متعلقات آن، صدور افعال آدمى از روى اراده و اختيار است و اگر ايـن  
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علم پيشـين االهـى مطـابق بـا واقـع       -العياذباهللا -دار شود، در واقع اصل (آزادى) خدشه
  به جهل است. تبديل علم ،نخواهد بود و الزمه آن

به ديگر سخن، درست است كه خداوند از ازل به همه چيز حتى افعال آدمى عالم و 
پس نفس وجود علـم   .بودن افعال انسان نيز آگاهى كامل دارد آگاه است، اما به اختيارى

 شود. ازلى باعث جبريت عمل آدمى نمى
 تفتـازانى در عصر اى كه  هاى متمادى مطرح بوده است؛ به گونه ديدگاه فوق از سده
 پـردازد (تفتـازاني،   بوده و وى به تحليـل و نقـد آن مـى    ورد توجه(سده هشتم قمرى) م

 ق)786 توفاي(م شهيد ثانى. در همين قرن، فقيه نامدار شيعه يعنى )231، ص4، ج1370
زد و در پاسـخ اصـل نظـام سـببيت و     پـردا  در بحث صله رحم به اشكال و پاسخ آن مى

، ]تـا  بـي [شهيد ثـاني،  ( دهد علم پيشين بدان را مورد تأكيد قرار مى آزادى انسان و تعلق
 ).54-6، ص2ج

» توارد فكـرين «هاى متمادى از باب  ديدگاه و پاسخ پيشين در ميان مسيحيان از سده
كه يكـى از برجسـتگان معـروف كالمـى مسـيحيت       قديس آكوستينمطرح بوده است. 

پاسخ اشكال جبر و علم پيشين االهـى كـه   آيد، حدود شانزده قرن پيش، در  شمار مى به
، 1375 (سـعيدي مهـر،   تأكيـد نمـود  آن ، بـه  آن را مطرح كرد اووديوسشخصى به نام 

آيـد   نيز برمي -كه پيشتر گزارش شد -لوئيس دمولينا. دليل فوق از ظاهر عبارت )50ص
  ).272(پلنتينجا، همان، ص اند بدان تصريح نمودهاميل برونر و برخي نيز مانند 

  . تعلق اراده الهي بر عدم علم پيشين3
برخي از فالسفه ضمن اذعان به ناسازگاري علم پيشين خدا با اصل اختيار، در پاسخ آن 
جانب نفي و انكار علم پيشين را ترجيح دادند و معتقد شدند خدا به علـت ناسـازگاري   

واسـته از  فوق و جلوگيري از لزوم جبر در افعال انسان، خـود از روي علـم و عمـد نخ   
  ها آگاه گردد. افعال انسان

  كند. را چنين گزارش مي ف.ر. تننتو  جيمز واردموضع  آون
آنان قاطعانه معتقدند كه خداوند نسبت به اعمال اختياري در آينده انسان علم نـدارد و  

داشتن حريم  اين علم، ندانستن محدوديتي است كه خداوند عالماً و عامداً براي محفوظ
  ).32، ص1370ن براي خود برگزيده است (خرمشاهي، آزادي انسا
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  تحليل و بررسي
گـردد. آنـان خـدا را بـه منزلـه       ضعف پاسخ فوق به عدم شناخت حقيقي خداوند برمي

تواند مثل انسان مثالً با بستن چشم يا گوش شيئي را نبيند يـا   اند كه مي انسان تلقي كرده
  نشنود.

م خدا به ذات خويش و ماسـواي خـويش   در فلسفه و كالم ثابت شده است كه عل 
علم ذاتي و حضوري است. از آنجا كه خداوند علت هستي بخش ماسواسـت و وجـود   

البته از سنخ وجود مجرد و ـ   گيرد، بالضروره وجود و حضوري ماسوا از خدا نشئت مي
نزد خدا دارند كه آن همان علم خداست؛ مانند صور ذهني  -بسيط و متحد با ذات الهي

تواند جلوي علم خود را  ن كه در ذهنش حضور دارد و انسان بدانها علم دارد و نميانسا
  بگيرد.

مطـرح و اثبـات   » واجب الوجود واجـب مـن جميـع الجهـات    «فالسفه اصلي به نام 
اند كه به موجب آن، خداوند از تمام جهات واجب الوجود است و يـك جهـت و    كرده

آن صفت براي خدا ممكن باشـد، امـا    صفت امكاني در وي يافت نمي شود كه حصول
بالفعل وجود نداشته باشد؛ زيرا وجود چنين امكاني دليل استعداد، امكان تغيير و انفعـال  
و در نتيجه تكامل است كه با وجود مجرد مطلق و كامل ناسازگار است؛ چراكـه الزمـه   

ردامـاد،  (مي استعداد، محدوديت و نقص، تركيب از وجود و عدم و انفعال از غيـر اسـت  
. لذا فالسفه تأكيد دارنـد كـه هـر    )122، ص1، ج1368 / صدرالمتألهين،117، ص1374

/ 458، ص3(همـان، ج  بـراي خـدا بـه معنـاي وجـوب و ضـرورت اسـت        1امكان عـام 
  .)390ص 1382/ جوادي آملي، رحيق مختوم، 55، ص]تا بي[طباطبائي، 

  دليل چهارم: اصول رياضي گئورگ كانتور
علم پيشين خدا با اصول رياضـي مبتنـي بـر اعـداد نامتنـاهي توسـط        يكي از ادله انكار

  مطرح و تقرير شده است كه حاصلش چنين است: گئورگ كانتور
                                                      

، »عـالم اسـت باالمكـان    علي«. امكان عام، سلب ضرورت از طرف مقابل است؛ مثالً وقتي گفته شود:  1
براي او ممكن است و عالميتش مبرهن نيست. بـه اصـطالح منطقـي، وصـف مقابـل       بودن ي عالميعن

الزم و ضروري نشد، الزمـه   عليضروري نيست. وقتي صفت جهل براي  عليعالميت (جهل)، براي 
   نه ضرورت صفت علم، بلكه امكان آن است كه با عدم هم سازگار است.
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از حقـايق وجـود دارد    اي را بدانـد، پـس مجموعـه    ] aاگر خدا هر حقيقتـي [مثـل  «
،  a ،b،cاز اعضاي متعددي مثـل   Fكه خداوند به آنها علم دارد. [مجموعه  ]F[مجموعه 

d  و ... تشكيل يافته است كه خدا بر اين اعضا (حقايق) علم داردF={a, b, c, … } .[   
اي از حقـايق يـك مجموعـه تـواني وجـود دارد و اعضـاي        اما به ازاي هر مجموعه

حتـي اگـر مجموعـه، اصـلي      -مجموعه تواني بيشتر از اعضاي مجموعـه اصـلي اسـت   
  .نامحدود باشد

 ,{a,c} ,{a,b} ,{c} ,{b} ,{a} }] ايـن قـرار اسـت:    از F مجموعه تواني مجموعه [

{b,c}, … , {} }.     كـم بايـد يـك     از اين گذشته هر عضـوي از مجموعـه تـواني دسـت
حقيقت مشخص مربوط به خود داشته باشد. در نتيجه مجموعه حقايق موجـود بايـد از   

اينكـه   حقايق مندرج در هر مجموعه[قابل تصور] بيشتر باشد. از اين رو صرف نظـر از 
يك موجود [خدا] به كدام مجموعه حقـايق علـم دارد، حقـايقي وجـود دارد كـه از آن      

، 1387، منـدرج در: كـويين،   »علم مطلـق «مجموعه بيرون مي افتد (جرج آي. ماوردس، 
   1.)»24ص

باشـد،   -نهايـت  گرچه بـي  -به تقرير ديگر، اگر متعلق علم پيشين خدا يك مجموعه
باالتر از آن را در نظر گرفـت  » مجموعه تواني«عبيري رياضي اي و به ت توان مجموعه مي

كه از قلمرو علم خدا بيرون باشد. پس برخي از امور وجود دارند كه متعلق علـم خـدا   
  نيستند، از اين رو ادعاي علم مطلق خدا، ادعاي صرف و بر خالف قواعد رياضي است.

  تحليل و بررسي  

  »ه اصليمجموع«زير مجموعه » مجموعه تواني. «1
در واقـع مجمـوع   ـ   كـه در رياضـيات وجـود دارد    -»مجموعـه تـواني  «رسد  به نظر مي

هاي يك مجموعه است كه از تحليل، انشعاب و تركيب اعضاي مجموعه به  زيرمجموعه
 ,{a,b} عالم باشد، بر جمع آن سه يعنيc و ,a ،bآيد؛ مثالً اگر خدا يا انسان بر  دست مي

                                                      
تاب راهنماي فلسفه دين (مجموعه مقاالت) اسـت. توضـيح اينكـه    اي از مقاالت ك اين كتاب برگزيده. 1

افـزوده   رضـا قـدردان  از نگارنده است كه با راهنمايي فرزند عزيزم مهندس  ]  عبارات داخل قالب [
  شد.
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{a,c}, {b,c}, {a,b,c} يز علم خواهـد داشـت؛ چراكـه چهـار مـورد اخيـر خـارج از        ن
علـم بـه مجموعـه     مجموعه اول نيست، نهايت آنكه تركيب و حالت جديدي دارد. پس

  اصلي، حاوي علم به تمام اعضا در حاالت مختلف است.
مجموعه «] و F[مجموعه در اينجا بايد بين علم انسان و علم خدا به مجموعه اصلي 

معنا كه چون رابطه انسان با مجموعه صـرف رابطـه نـاظر و     ؛ به اينفرق گذاشت» تواني
تبع آن، از حقيقـت اعضـاي مجموعـه     بيننده و تصوير است، لذا وي از حقايق اشيا و به

] علم و اطالع كاملي ندارد و چـه بسـا از حـاالت مختلـف     F[مجموعه مجموعه اصلي 
 كسي كه عالم به سه رنگ اصلي نيز خبر نداشته باشد؛ مثالً »مجموعه تواني«اعضا يعني 

هـاي   آن، يعني تركيب رنگ» مجموعه تواني«است، به اعضاي متعدد  (قرمز، زرد و آبي)
مختلف از اين چهار رنگ اصلي خبر ندارد، اما كسي كه خبره و متخصص اين صـنعت  

  د. رهاي مختلف از سه رنگ فوق اطالع دا است، بر امكان به وجودآمدن رنگ
اوند با خلقت به طور كلي و با مجموعه اصلي مورد بحث بالخصوص، اما رابطه خد

بخش در مقام حدوث و بقاسـت؛ لـذا بـر تمـام      رابطه تكويني از نوع رابطه علت هستي
جزئيات اعضاي اصلي علم و اشراف و احاطه علمي دارد كه رهاوردش اطالع و علم از 

   كند. نمود و بروز مي» مجموعه تواني«حاالت گوناگون اعضاي اصلي است كه در 
مجموعه جديـدي اسـت، بايـد گفـت در ايـن      » مجموعه تواني«اما اگر اصرار شود  

تـوان آن را   خـارج شـده اسـت و نمـي    » مجموعه اصـلي «صورت ديگر از زيرمجموعه 
ناميد، بلكه يك مجموعه جديد و در عرض مجموعه اصلي اولي يعني » مجموعه تواني«

  ند مجموعه اول متعلق علم خدا خواهد بود.خواهد بود كه مان] F[مجموعه 

  نهايت رياضي با فلسفي   . خلط بي2
، از طريـق  »نهايت بي«در تقرير دليل فوق گفته شده است كه بر فرض تعلق علم خدا بر 

فرض كرد كه از قلمرو علم » نهايت اول بي«ديگر و باالتر از » نهايت بي«توان  رياضي مي
دو اصـطالح رياضـي و فلسـفي    » نهايـت  بـي «بايد گفت خدا خارج باشد. در تحليل آن 

بـه معنـاي تسلسـل غيرقابـل شـمارش و تصـور،       » نهايـت  بـي «دارد. در رياضيات نوعاً 
توانـد   نهايت نيست، بلكه ذهن انسان نمي است، كه در حقيقت و عالم واقع بي» اليقفي«
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ري كه شمارش و با هر مقدا» نهايت بي«آن را تصور و مورد شمارش قرار دهد. اين نوع 
  شود.  مي» نهايت«تصور شده است، متصف به 

نهايـت اسـت، حضـور وجـودي      از آنجاكه انسان وجود محدود و خداوند وجود بي
نهايت نزد عالم مانند گنجايش ظرف بـزرگ در ظـرف كوچـك محـال عقلـي       معلوم بي

ايـت  نه است. البته ممكن است ذهن با قوه خالقه و خيالي خود صـورتي از معلـوم بـي   
بسازد، لكن اوالً، فعل و مخلوق خود ذهن خواهد بود و ثانياً، آنچـه تصـور شـده و بـه     

  نهايت متفاوت خواهد بود.  آيد، محدود است و با معلوم بي ذهن مي
انـد، از   بنابراين تمام وجودهاي امكاني هرچند بسـيار گسـترده و غيرقابـل شـمارش    

تعلق علـم تصـوركننده و خـدا نيـز     سان م و بدينحيث اصل وجود متناهي و محدودند 
  گردد. مي

در اصطالح فلسفي، بر وجود كامل، بحت و خـالص، بسـيط، مطلـق    » نهايت بي«اما 
تواند بيش از يك وجـود و مصـداق    شود كه از حيث مفهوم و وجود نيز نمي اطالق مي

مسـاوي وجـود محـدوديت     -»نهايـت  بـي «يعني فرض دو وجـود   -داشته باشد و گرنه
مجالي باقي بماند. فـرض  » نهايت بي«تا براي فرض و تصور موجود دوم  وجودي است

متعارض است. فالسفه با ادله » نهايت بي«كه با حقيقت » نهايت«محدوديت، يعني فرض 
همـان واجـب الوجـود و    » نهايـت  بـي «اند كه وجود مطلـق و خـالص    متقن اثبات كرده
    باشد. خداوند متعال مي

  »نهايت بي«امكان علم انسان به 
چگونگي تصور مفهوم غيرمتناهي در ذهن انساني بايد گفت: تصور شيئي با ابعاد  دربارة

گيـرد؛   انجـام مـي   -كه وجود مثالي و نيمه مجردي استـ   آن در ذهن توسط قوه مخيله
نهايت را تصـور كنـد، بلكـه     تواند وجود بي لذا قوه مخيله به علت عدم تجرد مطلق نمي

گـاه   پردازد، آن قوه عاقله انسان به تعقل معناي نهايت و حد ميبراي شناخت و درك آن 
بـا اشـاره بـه     مطهـري كند. استاد  نهايت را تعقل و تصور مي با نفي قيد نهايت معناي بي

 امكان تصور معناي مطلق با اخذ مفهوم مشترك و نفي قيود آن در تبيـين امكـان تصـور   
  نويسد: نهايت مي بي

انديشيم كه فضا متناهى است  باره مى در اين الًطور است. مث ننيز همي» اليتناهى«تصور  
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دليـل اسـت كـه ذهـن      ،يا غيرمتناهى؟ خود اين سؤال كه براى ذهـن مطـرح اسـت   
دارد، در صـورتى  » غيرمتناهى«دارد، تصورى هم از » متناهى«كه تصورى از  همچنان

هد غيرمتناهى كه اگر ذهن بخواهد مصداق فضاى اليتناهى را تصور كند، يعنى بخوا
 ،در حالى كه آن فضاى مجسم ذهنى واقعاً غيرمتناهى باشـد  ،را نزد خود مجسم كند

آنگاه مفهـوم   ،ولى اگر ذهن فضاى محدود را در خود مجسم كند ؛پذير نيست امكان
را بر » عدم«و » نفى«آنگاه مفهوم  ،را تعقل كند» محدوديت«و هم مفهوم » فضا«كلّى 

فضـاى  «امرى ممكن و معقـول اسـت و واقعـاً مفهـوم      ،داضافه كن» فضاى محدود«
را » غيرمتناهى«پس ذهن به طور مستقيم قادر نيست  را تصور كرده است.» نامحدود

ذهـن قـادر نيسـت     ،و به تعبير ديگر ؛ولى به طور غيرمستقيم قادر است ،تصور كند
ست و خود و اى نيمه مجرد ا يعنى در قوه خيال كه قوه ؛كند» تخيل«را » غيرمتناهى«

زيرا مستلزم اين اسـت كـه ذهـن در آن     ؛آن را بگنجاند ،باشند عد مىب مدركاتش ذى
غيـرممكن اسـت و الاقـل بـراى      ،عدى غيرمتناهى در خود جاى دهد و ايـن واحد ب

 ؛را تعقـل كنـد  » غيرمتنـاهى «نفوس عادى غيرممكن است، اما مانعى نيست كه ذهن 
 ،، تصورى كه البته از نوع ماهيت نخواهد بوديعنى با تركيب يك سلسله مفاهيم كلى
، 6 ، ج1375(مطهـري،   بـراى خـود بسـازد    ،بلكه از نوع مفاهيم انتزاعى خواهد بـود 

  ).126، ص1384/ مصباح يزدي، 1013ص

  دليل پنجم: ابهام علم غير زماني به زماني
فاف برخي اصل علم موجود مجرد و فراطبيعي به امور مادي و طبيعي را مـبهم و غيرشـ  

  نويسد: باره مي در اين نلسون پايكاند.  توصيف كرده
اين نظريه كه خداوند از ازل نسبت به همه چيز علم داشـته، بسـيار مـبهم اسـت ... در     

خـارج از  «بودن خداوند اين است كـه او   تعدادي از متون كالمي كالسيك، معناي ازلي
  و شرايط جهان طبيعت ندارد. گونه ارتباط زماني با وقايع وجود دارد؛ يعني هيچ» زمان

دادن فـالن   توان اظهار كرد كه خداوند پـيش از از رخ  بر مبناي چنين علم كالمي نمي   
واقعه طبيعي علم داشته است كه آن واقعه رخ خواهد داد. اگر خدا پيش از وقوع فـالن  

علم  ]اجزاي[واقعه طبيعي علم داشته است كه آن واقعه رخ خواهد داد، حداقل يكي از 
به ايـن ترتيـب مسـلماً ايـده      خداوندي پيش از برخي از وقايع طبيعي واقع شده است.

عدم ارتباط زماني خداوند با وقايع طبيعي نقض خواهد شد (پايك، علم مطلق خداوند 
    ).257، ص1374پلنتينجا، : و اختيار انسان ناسازگارند، مندرج در
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 مبني بـر علـم خـدا بـر حـوادث بـه       ويناسآكباره با اشاره به ديدگاه  نيز در اين آون
  گويد: صورت يك آن واحد بدون زمان مي

توان به نحو غيرزماني بـدان علـم يافـت؟ درك     اوالً، اگر زمان واقعي است، چگونه مي
اين مطلب آسان است كه خداوند با علم به ذات خود به همه امور ممكني كه در عـالم  

سان به آنها بـه عنـوان موجـود     دارد، اما او بدينيابند، به نحو غيرزماني علم  فعليت مي
بالفعل علم ندارد و اگر فعليت آنها به طور واقعي زماني است، درك ايـن نكتـه بسـيار    

توان از آنها به عنوان موجودي كه بـه نحـو غيرزمـاني     دشوار خواهد بود كه چگونه مي
  اند، به طور معناداري سخن گفت؟ متعلق علم قرار گرفته

ياً، حتي اگر علم به حوادث زماني به نحـو غيرزمـاني بـراي خـدا ممكـن باشـد،       ثان    
گونـه كـه واقعـاً     توانـد بـه آنهـا آن    كه آنها واقعاً زماني باشند، خدا نمي سان، چنان بدين

گونه كـه واقعـاً هسـتند، علـم      هستند، علم پيدا كند و اگر او به آنها از جميع جهات آن
توان به نحو قابل قبولي ادعا كرد كـه   ا ناقص است؛ حتي مينداشته باشد، علم او به آنه

چنانچه خدا تصور كند كه يك جهان واقعاً زماني، فاقد زمان است، از اين حيث كه نزد 
  ).91-90، ص1380نمايد، در اشتباه خواهد بود (آون، او بدون زمان مي

  تحليل و بررسي
شتگان) و خداوند با جهان مادي نحوه ارتباط موجود مجرد، مثل عقول (فر دربارةبحث 

، 8، ج1375 (مطهـري،   تبيـين شـده اسـت   » ربط متغير با ثابتات«در فلسفه تحت عنوان 
كـه حاصـلش ايـن اسـت كـه       به بعد) 238، ص11و ج 430، ص10و ج 392-376ص

كند و حركات و تغييرات حاصـل   موجود ثابت (مجرد) وجود مادي را جعل و خلق مي
شـوند.   ماديات و به مؤثرات و علـل اعـدادي نسـبت داده مـي    در اشياي مادي از جنس 

هاي مادي در نهايت با علت فاعلي قريب، يعني عقـل فعـال مـرتبط شـده، از آن      پديده
  كنند.  كسب فيض و وجود مي

ويژگي مشترك موجودات مادي، مالزمه آنها با حركت و زمان است؛ به اين صورت 
بنا بـر حكمـت متعاليـه حركـت در ذات و      كه جسم و ماده از حركت جدا نيست، بلكه

شود. در فلسـفه ثابـت    شود كه از آن به حركت جوهري تعبير مي جوهر اجسام واقع مي
تـرين تعريـف     شده شده كه زمان، وجود مستقل از جسم نيست، بلكه زمان بنا بر شناخته

راين بنـاب ». ةکـ مقـدار الحـر  «و » كم متصل غيرقار«فالسفه و متكلمان عبارت است از: 
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به دست » زمان«زمان همان مقدار و حاصل حركت است و به تعبيري، از نتيجه حركت 
و  335، صص2ق، ج1419/ عالمه حلي، 91و  57، ص5ق، ج1407آيد (فخر رازي،  مي

  ).105، ص5، ج1370/ ايجي، 527
تبع آن، حركت بـه ماديـات اختصـاص     گردد كه زمان و به از اين تعريف روشن مي 

الم مادي معنا و مفهوم خواهد داشت؛ لذا وقتي وجـود يـا فعلـي بـه زمـان      دارد و در ع
، مقصود اين است آن وجود يـا فعـل در زمـان    »زماني«شود و گفته شود  نسبت داده مي

  تحقق داشته است.
نحوه علم موجود غيرزماني، يعني مجرد به زمان و وجود زماني بايد گفت  دربارةاما 

گردد، بايد از نحوه  ري است و حقيقت آن به حركت ماده برمياز آنجا كه زمان، امر اعتبا
علم مجرد به افعال و حركات ماده و به تعبيري، از علم مجرد به فعل و انفعـاالت مـاده   

  سخن گفت.
توان به  در توجيه نحوه علم مجرد به حركات، افعال و انفعاالت موجودات مادي مي

عنـوان علـت فـاعلي و مفـيض در اصـل       نقش فاعلي و ايجادي مجرد اشاره كرد كه به
معنا كه چون وجود مادي معلـول و پرتـو وجـود علـت      وجود و بقا مطرح است؛ به اين

مجرد است، الزمه معلوليت تحقق اصل وجود معلول در ذات علـت فـاعلي و پـيش از    
خلقت و صدور معلول از علت است كه وجود مجرد و بسيط اسـت. بـه تعبيـر ديگـر،     

ات علت وجود دارد، علت مجرد نيز به ذات خويش عالم است. نتيجه چون معلول در ذ
شود كه علت فاعلي از طريق علم به ذات، به معلول خود آگاه و عـالم اسـت؛    گرفته مي

مانند علم انسان به محتواي سخن خود پيش از آنكه آن را به صورت جملـه يـا نوشـته    
  ابراز كند.

  گيري نتيجه
كران علم پيشين به كائنات در حدي نيسـتند كـه مـدعاي    حاصل آنكه شبهات و ادله من

قائالن به علم پيشين را نقض كند. از سوي ديگر، ديدگاه علم پيشين با توجـه بـه ادلـه    
بودن خداوند نسبت به تمـام كائنـات و    بخش فلسفي، مانند علت فاعلي و هستيـ   عقلي

بسيط و علم خـدا بـه   وجود بسيط و جمعي آنها در ذات بسيط و مطلق خداوند به نحو 
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  كند.  ذات به نحو علم اجمالي در عين تفصيلي، علم پيشين خدا را تقرير و اثبات مي
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