
 
 
 

 ية اشراقيو نقد نظر يبررس
 ياله علم

 8/12/1392: تاريخ تأييد  4/10/1392: تاريخ دريافت
0Fزاده عباس يمهد  ____________________________________________________________ 

* 

 چكيده
ـ   يعلـم الهـ   ية اشـراق يـ ن نظريـي تب ياملكـ ر تياز سـ  يرينوشتار حاضر در صدد ارائـة تصـو  

ان يـ و بـ   خ اشـراق) مطـرح شـده اسـت    ي(شـ  ين سـهرورد يالـد  شهاب يه از سوكگونه  آن
در  يه اسـت. سـهرورد  يـ ن نظريبر او نيز برخي مالحظات نگارنده ن يصدرالمتأله ينقدها

بـه نظريـة اشـراقي علـم الهـي       يرد مشـائ يكرواز سه گام مشخص،  ي، طيبحث از علم اله
حـات، مطارحـات و   ياو: تلو يژه در سه اثر اصليو توان به ين سه گام را مي. اشود منتقل مي

بـه ذات خـودش و   ، ه علم خداكن باور است يبر ا يد. سهروردركاالشراق مالحظه  مهْكح
خـدا بـه ذات    ياست. او علم حضور» يعلم حضور«رد و از سنخ يگ يبه مخلوقات تعلّق م

در مقـام  «خدا به مخلوقـات   يذاتش و علم حضور يق حضور ذات خدا برايخود را از طر
» در مقـام ذات «به مخلوقات  يالهند؛ اما از علم ك يه ميتوج يق اضافة اشراقيرا از طر» فعل

، اگرچـه از  يعلـم الهـ   ية اشـراق يـ ن لحـاظ نظر يشود. به هم يا علم قبل از معلوم) غافل مي(
ن كـ دهـد، ل  يرا نشـان مـ   قابـل تـوجهي   شـرفت يپ يعلم الهـ  ية مشائي، نسبت به نظريجهات

قات بـر  يتعلاو با عنوان مهم تاب كن در يصدرالمتأله يه از سوكبر آن وارد است  يينقدها
گاه ز ين يبعد ياست و فالسفة اسالم  مطرح شدهقطب الدين شيرازي  االشراقِ مهْكشرح ح

ه بـه نظـر   كـ انـد   ز قابـل طـرح  يـ ن يگـر يدمالحظـات  اند.  از آن ارائه داده يديرات جديتقر
 اند. پاسخ مانده يب يرسد در آثار سهرورد يم

 .ي، اشراق، نور، اضافة اشراقي، علم حضوريعلم، معرفت، علم اله واژگان كليدي:
                                                      

 .يشة اسالميپژوهشگاه فرهنگ و اند يشناس گروه معرفت استاد يار *
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 مقدمه
(نظـريِ)   الم و عرفـانِ كـ ، هفلسـف در ف و دشوار يار ظرياز مسائل بس يموضوع علم اله

دار  دامنه يهمواره با مناقشات ير اسالمكه در ادوار مختلف تفك يا است؛ به گونه اسالمي
تب عمده بـه  كه مس يخ فلسفة اسالميرو بوده است. در تار ر روبهيناپذ انيپا يو مجادالت
 نايس ابنو  يفارابژه يو بهـ   اند: فلسفة مشاء ن موضوع پرداختهيدربارة ا يپرداز هينقد و نظر

 ن).يه (صدرالمتألهيمت متعالك) و حيسهرورد، فلسفة اشراق (ـ
رسـد   ياست. به نظر م يعلم اله ية اشراقينظربررسي و نقد موضوع نوشتار حاضر، 

ن آثـارش،  يتـر  در سه گام مشخص و در سه مورد از مهـم ، يدر بحث علم اله يسهرورد
ارائـه   يسـره اشـراق  يك ينـ ييت تبيـ رد و در نهايـ گ يفاصله م يرد مشائيكاز روبه تدريج 

 دهد:   يم
ر كـ تف يهـا  ، امـا بـا رگـه   يمشـائ  يشناس با اصطالح ين علم الهييدر گام نخست، تب

 قابل مالحظه است. يسهرورد حاتيتلوتاب كگام در  نيشود و ا يانجام م ياشراق
نسبت بـه آنچـه    ـ  تر ياشراق ينييوشد تبك ي، ميرد مشائيكدر گام دوم، با گذار از رو

ـ ارائـه شـود و ا   ـ  ن مطرح شديشيتاب پكدر   مطارحـات تـاب  كتـوان در   يگـام را مـ   ني
 بازجست.  يسهرورد

 ينـ ييت بـا تب يـ و در نها يدگاه مشـائ يامل دكبا نقد و رد  يدر گام سوم، علم اله
امالً كـ  يا بـه گونـه  » اشـراق «اصل نور و بـه مـدد عامـل     يو بر مبنا يسره اشراقيك

گـام در   نيـ رد و ايـ گ يمورد بحـث قـرار مـ   مشخص   ةينظر يكنوآورانه و در قالب 
ً مكح مطرح شده است. يسهرورداالشراق ه  

 يعلمِ الهـ  ية اشراقيطرح نظر يا امل سه مرحلهكر تيان سيد، بيآ ين پس ميآنچه از ا
 يت نقدهايو در نها يعلم اله ية مشائياو بر نظر ي، به انضمام نقدهايسهرورد ياز سو

ـ بر د نيصدرالمتأله قـات بـر شـرح    يتعلتـاب  كه در كـ گونـه   اسـت؛ آن  يسـهرورد دگاه ي
 گر.يدمالحظات  يمطرح شده است، به انضمام برخاالشراق  مًْكح

 حاتيدر تلو يعلم الهـ  يك

ـ  ًْيحات اللوحيالتلوتاب كاز  يدر فراز مهم يسهرورد و  ين علـم الهـ  يـي بـه تب  ًْيو العرش
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1Fارسطواز زبان  ـ  آن يها يژگيو

 ينـون در حـالت  كن فـراز، ا يـ در ا يسهرورده به گفتة ك *
پـردازد.   يمـ  ـ  ديـ گو يش پاسخ ميها ش قرار گرفته است و به پرسشيرو ز روبهيآم خلسه

ر ذاتـش  يـ م خدا به ذاتـش و بـه غ  خدا، نحوة عل ينجا، پس از اثبات اصل علم برايدر ا
  رد:يگ يقرار م ي(مخلوقات) مورد بررس

شود.  يثّر [در آن] نمكه موجب تكوجود از جهت مفهوم آن،  ياست برا يمالكعلم، 
را ذات واجـب دربردارنـدة همـة    ياست [ز يالوجود ضرور واجب يپس وجود علم برا

ـ مابه مثابـه يـك كمـال    ز يماالت است و علم نك ذات  شـود]...  يدر ذات او نمـ ثـر  كة تي
» يتسلط ياضافة مبدئ«ق يا از طريو وجود بحت است و اش ،الوجود مجرد از ماده واجب

انـد، پـس ذات او و الزم ذات او از او    ي ا از لـوازم ذات او يرا همة اشينزد او حاضرند؛ ز
» مـاده  تجـرد از «او از ذاتش و از لوازم ذاتـش همـراه بـا    » بتيعدم غ«شوند.  يب نميغا

دة علم [چه در خدا و چه در انسان] به عـدم  كيدهند... . چ يل مكياو را تش كهمانا ادرا
ء باشـد و خـواه جـز آن    يگردد، خواه صورت شـ  يء از امر مجرد از ماده بازميبت شيغ

 ).241، ص1388ء] باشد (سهروردي، ي[مثالً خود ش
د: علم به خود و علم بـه  دان يدو مرتبه م يرا دارا يعلم اله يسـهرورد سان  نيبد

برد  يبهره م يرد مشائيكهم از رو يرخود. او در عبارت فوق در بحث از علم الهيغ
اسـت و   يته ضروركل عبارت فوق، توجه به دو ني. در تحليرد اشراقيكو هم از رو

در بحـث از  را  يسـهرورد  يركر تحول فيتواند مس يم ين توجهيرسد چن يبه نظر م
                                                      

دانسـته   يالت اشـراق يتما يرا دارا ارسطون فراز، ياز آثارش، از جمله در هم يدر مواضع يسهرورد *
تـوان او را   يد، نمـ نشـو  ينسبت داده مـ  ارسطوه امروزه به ك يتوجه به آثاره با كاست. روشن است 

 يسـهرورد ه كـ نيا يكيبه ارسطو دو احتمال وجود دارد:  يدانست. دربارة نوع نگاه سهرورد ياشراق
ـ يروزگـارش،   يِشـناخت  تـاب كات يط و مقتضـ ير شرايتحت تأث ـ اثولوج، يقـرن ششـم هجـر    يعن   اي

)نيفلوطنسبت داده است. از  ارسطوگران به ياست، همانند د ياشراق يثره اكرا  نيفلوط) تاسوعات 
از اهل علـم در عـالَم اسـالم اساسـاً      ياريبس يا برايآمده است  يان نميبه م يدر آن هنگام چندان نام
ـ اثولوجصاحب  يسهرورده كرد كتوان فرض  يسان م نيناشناخته بوده است. بد ) را بـا  نيفلـوط ( اي

پـس از مـرگش    ارسـطو ه كـ ن باور بوده است يبر ا يسهرورده كنيگر ايته است. داشتباه گرف ارسطو
 يافتـه و از روش عقلـ  يقـت را در ينـار رفتـه اسـت، حق   كش يش روياز پ يماد يها ه حجابكگاه  آن

از آثـارش   يگريدر مواضع د يسهرورده كنيشده است. با توجه به ا ي) دست شسته و اشراقي(مشائ
ن يـ رده است، اكح ي) تصري(مشائ يبه روش عقلـ   اش يويات دنيطبعاً در ح ـ  ارسطوامل كبه التزام 

 رسد. ينظر م  تر به ياحتمال دوم قو
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فاصـله   يرد مشـائ يكاز رو كاند كن مباحث انديد. او با طرح اار سازكآشعلم الهي 
 شود: يم يكنزد يرد اشراقيكگرفته، به رو

مانند انسان و خواه علم خدا، به دو عامـل   يخواه علم مخلوقات يعنياوالً مطلق علم، 
بت، شـرط تحقـق   يان، عدم غيگردد. به باور مشائ يبت و تجرد از ماده بازميعدم غ ياصل

 يِتسـلط  ياضـافة مبـدئ   يذات خدا و مخلوقات به مثابة لوازم ذات او بر مبنا علم است.
ـ  يتوانند از او غا يان او و مخلوقات، نميموجود م ان، ين بـه بـاور مشـائ   يب باشـند. همچن

ـ ننده اسـت) ن ك كقتاً اداري(آنچه حق يقيو لذا عالمِ حق يرمادياست غ يمطلقِ علم، امر ز ي
بـت  ياند، علم عبـارت اسـت از عـدم غ    ان گفتهيه مشائكگونه  د مجرد از ماده باشد. آنيبا
ـ ء (متعلق معرفت) از امر مجرد از ماده (نفس ناطقـة انسـان   يش ن يا ذات خـدا). بنـابرا  ي

بـت و  ي، نقش دو عامل عدم غيمشائ يشناس ن مرحله، همگام با اصطالحيدر ا يسهرورد
 ند.ك يد مييتأ يعلم اله يريگ لكتجرد از ماده را در ش

ست يب نيه از امر مجرد از ماده، غاكاست  يزيه چه چكن است ينجا پرسش ايدر ا 
ه كـ ن پرسـش اسـت   يـ سـت؟ پاسـخ بـه ا   يچ يعلم الهـ  يقيا به عبارت بهتر متعلق حقي

ـ ند. باك يان دور ميرا از مشائ يسهرورد  يشـناخت  ه در نظـام معرفـت  كـ د توجـه داشـت   ي
ـ ي، اگرچه علم به ذات، نيمشائ را خـود ذات نـزد ذات   يـ ز ـ  سـت ين يازمند صورت ذهن

اما علـم بـه    ـ  ستيب نيه از ذات مجرد از ماده، غاكخود ذات است  يعنيحاضر است، 
قتـاً از ذات  يه حقكاست  ين صورت ذهنياست و هم ير ذات با وساطت صورت ذهنيغ

ر بـا وسـاطت و   يز نـاگز يرو علم خدا به مخلوقات ن نيست و از ايب نيمجرد از ماده، غا
ن، يـ خواهـد بـود و ا   يا همان حصولي(وابسته به صورت) » يصور«ا و لذا يصورت اش

ـ بـر نظر  يسهرورده كاست  يراديا سـازد. امـا در نظـام     يوارد مـ  يعلـم الهـ   ية مشـائ ي
 يازيـ ر ذاتش، نيا نزد خدا حاضرند؛ پس علم خدا به غيخود اش *2Fياشراق يشناس معرفت

، يمشائ يشناس سان در معرفت نياست. بد يا ندارد و لذا حضوريبه وساطت صورت اش

                                                      
ل نداده است؛ اما در كيرا تش ية فالسفة اسالميگاه دغدغة اول چيه يشناس ه معرفتكد توجه داشت يبا *

 يشناسـ  رد. معرفـت كـ سـتنباط  را استخراج و ا يقيعم يتوان مباحث معرفت يخالل متون و آثار آنها م
منـد از   نظـام  يريتوان تصو يم مك ا دستي) است Systematicمند ( باور نگارنده نظام  به يسهرورد
 رون است.يمستقل و از موضوع نوشتار حاضر ب يقيازمند تحقين مدعا نين اثبات اكرد؛ لكآن ارائه 
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ا معلــوم بــالعرض؛ امــا در يانــد و خــود اشــ خــدا معلــوم بالــذّات يا بــرايصــورت اشــ
 .ها نيستو نيازي به صورت آن اند ا معلوم بالذاتي، خود اشياشراق يشناس معرفت
است.  يتسلط يق اضافة مبدئيخدا با مخلوقات از طر يو معرفت ياً ارتباط وجوديثان

ه اضـافه در  كراد شود ين است اكشود. مم يز برقرار ميان دو چيه مكاست  يتاضافه، نسب
ه اضــافه در مــورد كــدهــد  يپاســخ مــ يســهروردســت. يز نيالوجــود جــا مــورد واجــب

ز است. نه اضـافات و نـه   يدر مورد او جا  ه سلبكگونه  ز است؛ همانيالوجود جا واجب
از  ياريسازند و اساسـاً بسـ   يالوجود وارد نم بر وحدت و بساطت واجب يبيسلوب، آس

 ).241اند (همان، ص افتهين اضافات و سلوب تحقق يبه اعتبار هم ياله ياسما
ند، هم ك يه ذات خدا با مخلوقات به عنوان لوازم ذاتش برقرار مك يا سنخ اضافه

الوجود و لـذا مبـدأ مخلوقـات     ي، معطيرا خدا به عنوان علت فاعليز ـ  است يمبدئ
 ي، علـت تامـه و لـذا دارا   يرا خدا به عنـوان علـت فـاعل   يز ـ  يو هم تسلط ـ  است

ا تسلط برقرار شود، علـم  يت يش است. هرجا نسبت مبدئيها امل بر معلولك يرگيچ
 يخواهد بـود؛ بـرا   يا صورت ذهنياز به وساطت مثال يا بدون ني ياز سنخ حضور

را بـه نحـو    تواند بدنش ياست و لذا م يرگينمونه، نسبت انسان با بدنش از سنخ چ
خـودش؛   يمِ ذهنيبه مفاه يگونه است علم هر انسان نيو هم ـ  ندك كادرا يحضور

داشـت،   يم يرگيربدنش هم چيدارد، بر غ يرگيه بر بدنش چكگونه  اگر انسان همان
ه نسبت كالوجود  نون واجبكرد. اك يم كادرا يا را همانند بدنش به نحو حضورياش

لِّ عالمِ كتواند  يمطلق، م يرگيچ يت و هم دارات اسيمبدئ يبه مخلوقات، هم دارا
او  يا بـرا يعبارت است از خود حضورِ همة اش كين ادرايند و چنك كوجود را ادرا

ابند و ي يسان علم و حضور (وجود) وحدت م نيبد يسهرورد). نزد 241(همان، ص
 گردد. يم ياز سنخ علم حضور يعلم اله

 در مطارحات يعلم الهـ  دو

رد و يكــرا بــا گــذار از رو يموضــوع علــم الهــ المشــارع و المطارحــات رد يســهرورد
نـد؛ اگرچـه هنـوز    ك ين مييتب حاتيتلوتر از  ياشراق يا و به گونه يمشائ يشناس اصطالح

 ست. ين يامالً اشراقكن موضوع، به باور نگارنده، ين او از اييتب
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ـ ، ديان دربارة علـم الهـ  يدگاه مشائيف ديپس از توص يسهرورد اش را  يه اشـراق دگاي
د بـر ذات  يـ ت زايه نوركنيت محض است، نه ايذات خدا نور«ند: ك يسان مطرح م نيبد

ت يـ مالكه همانـا  كـ  ـ  ن شـدت يـ ت اوست و ايمالكت او ين شدت نورياو باشد. همچن
تـر   امـل كتر و  [بتواند] تمام يا نندهك كه ادراكست ياست؛ پس درست ن ينامتناه ـ  اوست

ـ ). در ا465، ص1375، ي(سهرورد» ازدبپرد كاز او به ادرا علـم   يسـهرورد ن عبـارت،  ي
اسـت و لـذا    يمال نامتناهكجه يزند: خدا نور محض و بالنت يوند ميخدا را با مقولة نور پ

 ن مرتبة علم برخوردار است.ياز باالتر
 يچهار مرتبه است: علم بـه ذات، علـم بـه مبـاد     يدارا ي، علم الهيسهروردبه باور 

 نده و علم به خود مخلوقات.يبه امور گذشته و آ مخلوقات، علم
ند، نه به ك يم كالوجود ذاتش را به واسطة ذاتش ادرا  الف) علم خدا به ذاتش: واجب

 كذاتش حاضـر اسـت، پـس ادرا    يه ذات خدا براكد بر ذاتش. از آنجا يزا يواسطة امر
ـ    يان ني). مشائ487است (همان، ص يآن به نحو حضور ش را بـدون  ز علـم خـدا بـه ذات
ه كـ نيان ندارد، جـز ا يبا مشائ ينجا اختالفيدر ا يسهرورددانند. پس  يوساطت صورت م

 .كه ظاهراً ابداع اوست ندك ياستفاده م» يعلم حضور«از اصطالح 
، عقـول  يمخلوقات در فلسفة اسالم يمخلوقات: مراد از مباد يب) علم خدا به مباد

 ن مرتبة وجـود يبه مثابة باالتر ـ  خدا ياز سوند خلقت يه فراكاند  ين و نفوس آسمانيبر
و نفـوس   يو اجرام آسـمان  كمانند افال ـ  گريشود و سپس به مراتب د يبا آنها آغاز م ـ

ن يتـر  نييبه مثابة پـا  ـ  مند و زمان يت به مرتبة موجودات ماديرسد و در نها يم ـ  ينيزم
 گردد.  يم يمنته ـ مراتب وجود
امل دارد و علم او به آنهـا از  كمخلوقات احاطة  ياد، خدا به مبيسهروردبه باور 

). اضـافة  487اسـت (همـان، ص   يو لذا از سنخ علم حضور» ياضافة اشراق«ق يطر
گاه از منبع نور (خدا)  چيشده ه ند اشراق، نورِ افاضهيه در فراكمعناست  نيبد ياشراق

ده اسـت  يآن رسـ  شود و فقط بدان وابسته اسـت و نـه بـه آنچـه نـور بـه        يجدا نم
شـود، اگرچـه    يگاه قطع نمـ  چيوسته است و هيسان پ نيبد ي(مخلوقات). اشراق اله

ند، از ك يافت ميه اشراق را درك ين اگر طرفياست. بنابرا يتيازمند قابليافت آن، نيدر
شـود، بـازهم اشـراق ادامـه خواهـد       يبا آن باطل م يان برود، اگرچه اضافة اشراقيم
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گـاه   ه آنكقرار دارد؛ مانند پدربودن، » ياضافة مقول«، يقداشت. در مقابل اضافة اشرا
ازمنـد دو  يهمـواره ن  يوجود داشته باشد و لذا اضافة مقول يه فرزندكابد ي يتحقق م

 ). 72ـ71، ص1389 پناه، زدانيطرف است (
مخلوقات نـزد ذات خـدا    يه خود مبادكگاه  نده: آنيج) علم خدا به امور گذشته و آ

و  ياز فالسـفة اسـالم   يه به باور برخك ـ  زينده نيت امور گذشته و آحضور دارند، صور
مسـتقرند، نـزد    ـ  كـي به طور مشخص در نفوس فل ـ  يدر آن مباد ـ  يسهرورداز جمله 

ـ نـده را ن يذات خدا حضور دارند و لذا خدا صورت امور گذشته و آ ق اضـافة  يـ ز از طري
 ).487، ص1375، يداند (سهرورد يم يو به نحو حضور ياشراق

 يايسخن از نحـوة علـم خـدا بـه اشـ       نجا طبعاًيد) علم خدا به خود مخلوقات: در ا
ق اضـافة  يـ ز از طرين مخلوقات را نيعلم خدا به ا يسهروردموجود در زمان حال است. 

ازمنـد صـورت   ين ين علمـ يه چنكار است كداند و آش يم يو لذا به نحو حضور ياشراق
دانند  يا را معلومِ بالعرضِ خدا ميا اشيمخلوقات  اني). مشائ487ست (همان، صين يذهن

 يسـهرورد ه در ذات خدا موجودنـد، معلـومِ بالـذّّات خـدا. امـا نـزد       كو صورت آنها را 
 ست.يبه وساطت صورت آنها ن يازياند و ن خدا معلوم بالذّات يا برايا اشيمخلوقات 
ـ اره پدر در ذات او شود؛ اما مخلوقات همويية تغيد ماينبا يعلم اله نـد و از  يآ يد مـ ي

رسد علم خدا به آنها  يو لذا به نظر مشوند  كم دستخوش تغيير مي روند يا دست يان ميم
ه كـ ن است: از آنجا يراد چنين ايبه ا يسـهرورد ر در ذات او خواهد شد. پاسخ ييسبب تغ

است و طبعـاً   يو به نحو حضور يق اضافة اشراقيالوجود به مخلوقات از طر علم واجب
ه معلـوم  كـ  يئيسـت، پـس هرگـاه مـثالً شـ     يدر ذات او ن يبه واسطة صورت ين علميچن

 يرييه با آن برقرار شده است، باطل شود، تغك يا يان برود و اضافة اشراقيخداست، از م
ه مـثالً اگـر آنچـه در سـمت راسـت انسـان       ك د؛ چنانيآ يالوجود الزم نم در ذات واجب

ر در ذات يير در اضافه است، نه تغيين همانا تغياست، به سمت چپ انسان منتقل شود، ا
 ).488انسان (همان، ص

توانـد   يه نمـ كاست  يعلم اله ية مشائين نظريه اكمعتقد است  يسـهرورد در مقابل، 
 يه در علـم صـور  ك، بلياشراق ير، نه در علم حضورييد؛ چه تغيراد فوق را پاسخ گويا
دانـد   يه مـ كـ  يسكر است؛ مثالً ازمند وساطت صورت است، قابل تصويه نك يا حصولي
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بمانـد، او نـادان    ياو باق يبرا» ديآ يم«د، اگر بازهم علم به يايد بي، هرگاه ز»ديآ يم«د يز
سـان علـمِ نخسـت او باطـل      نيو بد» آمده است«د يه زكاست و علم ندارد و اگر بداند 

 ).488رده است (همانكر ييشود، علم او تغ
 يير نهـا يفهم تقر يند و خواننده را براك يازه بسنده من اندينجا به هميدر ا يسهرورد

 ).483دهد (همان، ص يحوالت م االشراق مًْكح، به يعلم اله ية اشراقيامل نظركو 

 االشراق ههْكدر ح يعلم الهـ  سه

ـ با رد د 10Tاالشراق مًْكح10Tعلم خدا در  ن يـي تب يامالً اشـراق كـ و بـه نحـو    يدگاه مشـائ ي
ـ لمـه را در ا كق يـ دق يبه معنا يعلم اله ياشراقة يسان نظر نيشود. بد يم تـاب  كن ي
 توان بازجست.  يم

ر يـ است: علم به خـود، علـم بـه غ    يلكدو مرتبة  يدارا ي، علم الهيسهروردبه باور 
 نده). يمخلوقات و امور گذشته و آ يخود (مشتمل بر: خود مخلوقات، مباد

بت و تجرد يرا به عدم غبه ذات خود  يان علم الهيالف) علم خدا به خود: مشائ
بت و هم تجرد از يهم عدم غ يسهرورده ك يگرداند، در حال يذات خدا از ماده بازم

داند و علم او  يم يو لذا نامتناسب با علم اله يسلب يبودن) را امور يرماديماده (= غ
ـ نور«به ذات خـودش را بـه    خـودش   يذاتـش بـرا  » يارگكآشـ «و لـذا  » ت لنفسـه ي

 ).169، ص1386، يبثريگرداند ( يبازم
نـور محـض   «ن متعلق علم خدا ذات خـودش اسـت. هـر    ي، نخستيسهروردبه باور 

 ين و نفوس آسمانيند. عقول برك يم ك، ذات خود را ادرايبه مثابة نور جوهر ي»مجرد
نوراالنـوار (خـدا) در    از سـنخ نـور محـض مجردنـد و     يجملگـ  يو نفس ناطقة انسـان 

ازمند نـور  يرا جسم در وجود خود نيانوار قرار دارد؛ ز گاه در سلسلة مراتبين جايباالتر
ماننـد   ـ  يعارضـ  يمحض مجرد، به انضمام نورهـا  يمحض مجرد است؛ اما همة نورها

، 1375، يازمند نوراالنوارنـد (سـهرورد  يآنها ن خود اجسام و اعراضِ ـ  د و...ينور خورش
اسـت:   يخودآگـاه  ياراسان نوراالنوار به مثابة نور لنفسه د ني). بد121و110ـ109صص

و  يها [= اجسام] نور مجـرد اسـت، پـس حـ     ه نور و وجود واهبِ همة برزخكاز آنجا «
 ).121(همان، ص» لذاته است، چه نور لنفسه است كمدرِ
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 يه داراكـ نـور اسـت    يژگـ يسـره و يك يا خودآگاهيذات  ك، ادرايسهروردبه باور 
ننـدة  ك كة ذات است و هر ادرانندك كه ادراكاست. فقط نور است  يارگكت آشيخصوص

ت لذاته يعلم او [نوراالنوار] به ذاتش همانا نور«سان  نيذات، قطعاً از سنخ نور است. بد
 ).152(همان، ص» لذاته اوست يارگكاو و آش

ـ اثبـات ا  يبرا يسهروردد بر ذاتش باشد. يزا يد امريعلم خدا به ذاتش نبا ن مـدعا  ي
وندد يپ يبدان نم يزيچ چير خود است و هيمجرد از غند: نوراالنوار، ك ين استدالل ميچن

بـه خـودش بـه     يزيه حاصلِ علمِ چكتر از آن وجود ندارد و از آنجا  يز نورانيچ چيو ه
اسـت   يت محضين ذات، نوريار است و اكذاتش آش يه ذاتش براكگردد  ين امر بازميا
ـ ر بـه ذاتـش، زا  ات و علم نوراالنوايست، پس حير آن نيآن به واسطة غ يارگكه آشك د ي

 ).124ست (همان، صيبر ذاتش ن
اسـت؛   ين مرتبـة خودآگـاه  يه علم خدا به ذاتش برتركن باور است يبر ا يسهرورد

 يانــوار، دارا كيكين نــور در سلســله مراتــب تشــيدتريرا نوراالنــوار بــه مثابــة شــديــز
 يارگكدتر از آشـ يخـودش شـد   ينوراالنوار برا يارگكاست و آش يارگكن آشيدتريشد

د يماننـد خورشـ   يعارض يمحض مجرد و نورها هاينورديگر اعم از  ـ  يگريهر نور د
دتر از ينوراالنـوار شـد   ير خـود آن اسـت؛ پـس خودآگـاه    يـ خـود آن و غ  يبـرا  ـ  و...

ت يـ سان هر چقـدر شـدت نور   ني). بد136است (همان، ص يگريهر نور د يخودآگاه
شـتر باشـد،   يب يارگكآشـ شـتر اسـت و هـر چقـدر     يب يارگكشتر باشد، آشـ يب يزيدر چ

 شتر است.يب يخودآگاه
 ر خود: يب) علم خدا به غ

ر يـ دگاه فالسفة مشاء دربارة علم خدا بـه غ يدپيش از طرح بحث خويش،  يسهرورد
 ند:ك يم يبند ر دستهيان را در قالب سه گزارة زيدگاه مشائيند. او دك يخودش را رد م

 ست).يذات خدا ن د برين ذات خداست (زايا، عيبه اش يعلم اله .1
 ) است.يي(علم عنا» تيعنا«ن، همان يرد و ايگ يسرچشمه م يا از علم الهيوجود اش .2
در علـم   يگردد و منطو يبت او از ذاتش باز ميسره به عدم غيكا يبه اش يعلم اله .3

 ).151ـ150ه مجرد از ماده است (همان، صك ياو به ذاتش است؛ ذات
ان، بـه  يخود مشائ ياز مبان يريگ و با بهره يمشائ رديكرو يدر همان فضا يسهرورد 
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 پردازد: ينقد سه گزارة فوق م
ر از ذات خداسـت، علـم   يه معلول خدا غكگونه  اذب است؛ چه همانكگزارة نخست  .1

 ).151ر از علم خدا به ذات خودش است (همان، صيز غيخدا به معلول خودش ن
ا و يد بـر اشـ  يـ ه علم خدا باكاست  نياذب است؛ چه الزمة آن، اكگزارة دوم هم  .2
ن اسـت؛  كن، نـامم يـ ه اك يا، تقدم داشته باشد، در حاليبت از اشيتر از آن بر عدم غ مهم

ا يسان علم خدا به اشـ  نيد. بديد آيتواند پد يا ميصرفاً پس از تحقق اش يزين چيرا چنيز
 ا باشد (همان).ياش يجة وجود واقعيتواند نت يصرفاً م

 ل:يهوده است، به پنج دليب يگفتار گزارة سوم هم .3
و » بـت يعـدم غ «را هم يباشد؛ ز يو منف يسلب يه علم الهكن است ياوالً الزمة آن، ا 
ـ با يه علم الهـ ك ياند؛ در حال ينبودن) هردو سلب ي(ماد» تجرد از ماده«هم  و  يجـاب يد اي

 مثبت باشد (همان).
ـ ماه كـ  ـ  »حضـور « يتوان بـه معنـا   يبت را نمياً عدم غيثان  ـ  ة حصـول علـم اسـت   ي

؛ اما »ستيب نيه از خودش غاك يذات«است:  يافكز يچ يكبت، يرا در عدم غيدانست؛ ز
 يزيـ خـود چ «و » نزد آن حاضر است يزيه چك يذات«ز الزم است: يحضور، دو چ يبرا
ـ يو لذا هـ » ه نزد آن ذات حاضر استك توانـد نـزد خـودش حاضـر باشـد.       ينمـ  يچ ذات

 تر از حضور است (همان). مبت، عايسان عدم غ نيبد
در علـم او بـه    يتـوان منطـو   يه معلول خداوندند، نمـ كا را يثالثاً علم خدا به اش

ه معلـول انسـان اسـت،    كـ ت را كيگونه كه علم انسان به ضـاح  ذاتش دانست؛ همان
و  يت داللـت مطـابق  يرا انسانيت دانست؛ زيدر علم انسان به انسان يتوان منطو ينم

ن علم انسان بـه  يدارد. بنابرا يه صرفاً داللت خارجكندارد، بل تكيبر ضاح يتضمن
بـالقوه   ين صـورت، صـرفاً علمـ   ياست و بدون ا يگريازمند صورت ديت نكيضاح

 خواهد بود (همان).
انسان به مسـائل، علـم    يليدانند: علم تفص يان علم انسان را بر سه دسته ميرابعاً مشائ
شود و انسان علم به پاسخ آنهـا را   ير مكه ذك ي) انسان به مسائل و مسائليبالقوه (اجمال

 يـك ان قسم سـوم را بـه عنـوان    يالت). مشائيتفص يحاو يابد (علم اجمالي ينزد خود م
علـم  «ل يـ ز از قبيرا ن يبرند و لذا علم اله يار مكبه  يضاح علم الهيا يبرامناسب  نمونة
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3Fند.نك يم يمعرف» التيتفص يحاو ياجمال

ضاح يز در اين مثال نيا يسـهرورد اما به باور  *
زيـرا  الت بازهم بالقوه اسـت؛  يتفص يحاو يرا علم اجماليست؛ زيسودبخش ن يعلم اله

ابـد، همانـا قـوة پاسـخ بـه آن مسـائل       ي يآنچه انسان در هنگام عرضة مسائل نزد خود م
ن انسان حاصل از مسائل در ذه يكه صورت هر كن علم مادام يه در اكنياست. ضمن ا

ز يـ اس، در مورد خـدا ن ين قيرد و لذا به همكدا نخواهد ينشود، انسان به پاسخ آنها علم پ
) يه صورت الزم نزد ملزوم (ذات الهـ كن خواهد بود يازمند ايعلم به الزم (مخلوقات) ن

ه نه قوه كار است كاما آش خواهد بود. يا حصولي ين، همان علم صوريموجود باشد و ا
 ).152ـ151ندارند (همان، ص ييجا يرت در علم الهو نه صو

 يه امـر كـ  ـ  بتيباشد، عدم غ» ب«مانند  يئير از شيغ» ج«مانند  يئيخامساً هرگاه ش
 ـ  بـت يز عدم غيد آورد. نيخدا پد ينخواهد توانست علم به ج و ب را برا ـ  است يسلب

ج و ب را واجب  هكباشد  ينظام يبه چگونگ» تيعنا«تواند  ينم ـ  است يسلب يه امرك
 ).152ساخته است (همان، ص

تر مالحظه شد، علم خدا بـه غيـر خـود داراي سـه قسـم       به هر روي، چنان كه پيش
 است: علم به خود مخلوقات، علم به مبادي مخلوقات و علم به امور گذشته و آينده.

ت دربارة علم خدا به خود مخلوقـا  يسهرورددگاه يعلم خدا به خود مخلوقات: د. 1
علـم   يه نوعكدن) يت، ديابصار (رؤ ين شرح است: شرط اصليبه ا يطبق قواعد اشراق

؛ امـا از  يء مرئـ يننده و شـ يان بي) است، عبارت است از نبود حجاب و مانع مك(= ادرا
ست، همـة مخلوقـات   يان خدا و مخلوقات قابل تصور نيم يچ حجاب و مانعيه هكآنجا 

اسـت و در   يكـي  يت او و علم او جملگـ يت خدا، رؤين نورانيارند. بنابراكاو آش يبرا
 عالم ياي). علم نوراالنوار به اش150گردد (همان، ص يت او باز ميز به رويواقع علم او ن

4Fو امور موجود در عالم مثال يماد ياياعم از اش ـ

 يارگكهمانا عبـارت اسـت از آشـ    ـ *

                                                      
» التيتفصـ  يحـاو  يعلم اجمال«سنخ  را از يان علم الهيه مشائكبه طور حتم توجه دارد  يسهرورد *

ماً بـه  يمسـتق  يرا اگـر علـم الهـ   يـ دور بماننـد؛ ز  يثرت در ذات الهكدآمدن يلة پدكدانند تا از مش يم
ا، علـم  ياشـ  يرات دائمـ ييـ رد، با تغيعالم و اعراض و لواحق آنها تعلق گ يايخود اش يعنيالت، يتفص

د خواهـد  يد پديجد يان خواهد رفت و علميم علم از يكرد و در هر لحظه كر خواهد ييز تغين ياله
 ر دائم قرار خواهد گرفت.ييز در تغيسان ذات خدا ن نيآمد و بد

ه واسـطة عـالم   كـ  يعبـارت اسـت از عـالم    يسهرورد ير اشراقكا عالم مثل معلّقه در تفيعالم مثال  *
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 ).152او (همان، ص يخود آنها برا
علم خدا  يسهروردنده: نزد يخلوقات و به امور گذشته و آم يعلم خدا به مباد .3و2

است و علم خدا به امور گذشـته   يمباد  خود آن يارگكق آشيمخلوقات از طر يبه مباد
 يه مواضـع آگـاه  كـ  يخداسـت؛ متعلقـات   يمتعلقات آنها برا يارگكق آشينده از طريو آ

ان يـ ه اعكدهد  يح ميتوض يرازين شيالد قطب). 152اند (همان، ص كيوسته به نفوس فليپ
 ي، جملگـ و غير آنها ين و نفوس آسمانيمخلوقات، مانند عقول بر يمباد يها تيو واقع

ه هرچنـد  كـ نده هم وجـود دارنـد   يمانند حوادث گذشته و آ يارند. اموركخدا آش يبرا
سـتند، امـا متعلقـات آنهـا (=     يار نكخـدا آشـ   يبـرا » نـون كا«آنهـا   يهـا  تيان و واقعياع

ـ ارند. اكخدا آش ينده) برايثابت حوادث گذشته و آ يها صورت ن متعلقـات بـه مثابـة    ي
 كـي را اشراق نوراالنوار به نفوس فلياند؛ ز كيوسته به نفوس فليپ يمواضع و مواقع آگاه

 كـي ار و حاضـر در نفـوس فل  كآش ييها ن اگر صورتيامل دارد. بنابراكاحاطه و تسلط 
 يبـرا  كـي و حضـور خـود نفـوس فل    يرگاكخدا وجود داشته باشند، به سبب آش يبرا

 ).350، ص1383، رازىيشخداست (
 دهد:  يته را مورد توجه قرار مكدو ن يسپس در بحث علم اله يسهرورد

نبـود  «اسـت و در آن اساسـاً    ـ  ياضـافة اشـراق   يعني ـ  از مقولة اضافه ياوالً علم اله
عـدم  «ان يمشـائ  ه نـزد كـ گونـه   آن ـ  سـت ي، مطرح نياست سلب يه امرك» حجاب و مانع

ان او و يـ م يچ حجـاب و مـانع  يچـه هـ   ـ  اسـت، مطـرح اسـت    يسـلب  يه امرك »بتيغ
 يتحقق علم الهـ  يا براياش يارگكن آشين هميست. بنابرايمخلوقات اساساً قابل تصور ن

او  كخـدا همانـا ابصـار و ادرا    يار براكآش ءيخدا به هر ش ياست و اضافة اشراق يافك
 ).153، ص1375، يشود (سهرورد يم يتلق

). 153شـود (همـان، ص   يثّر در ذات خدا نمـ ك، سسب تيثرت اضافات اشراقكاً يثان

                                                                                                                             
انـة  يم يتير وضـع ه دك، بلياند و نه ماد معقول و عالم محسوس است و امور موجود در آن نه معقول

ر از يـ غ يه مثل معلق سـهرورد كد توجه داشت يمعنا از ابداعات اوست. با نيدواند. عالم مثال به ا نيا
ن يند، اگرچه گاه اك يم» ياليو خ يعالم مثال«ر به يعمدتاً از عالم مثال تعب ياند. سهرورد يمثل افالطون

ـ   230، صـص 1375خوانـد (سـهروردي،    يمـ » م هشـتم ياقلـ «ژه يـ و و به» عالم اشباح مجرد«عالم را 
ال انسان ياند، در مقابلِ قوة خ نام نهاده» ال منفصليخ«ن عالم را ي، ايبعد ي). فالسفة اسالم254و231

 ال متصل است.يه خك
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 يـك هـا بـه    ن اضـافه يـ ه همة اكن، بدان سبب است ي، ايرازين شيالد ح قطبيطبق توض
ن يالـد  قطـب گردنـد (  ياسـت، بـاز مـ   يهمـة اش  يت خدا برايه همانا مبدئكاضافة واحد 

 ).351، ص1383، رازىيش

 يعلم اله ية اشراقين بر نظرينقد صدرالهتأله ـ چهار

 نيصـدرالمتأله و از جملـه   يبعـد  يبر فالسفة اسالم يعلم اله ية اشراقير نظريثتأ
 االربعًْ ًْياالسفار العقل يف ًْيمًْ المتعالكالحتاب سترگ كار شگفت است. او در يبس

ا را از سنخ اضافة يشبه ا ي، علم الهيطبق قواعد اشراق يسهرورده كدارد  ياذعان م
رفته بودم تا يدگاهش را پذيردم و دك يبه او اقتدا م يدانست و من مدت يم ياشراق

ــر مــن آشــيه حقكــنيا ــه مــن نما كقــت ب ــد يار شــد و پروردگــار برهــانش را ب ان
 ).249، ص1981ن، ي(صدرالمتأله

ـ  يالتعل10Tژه در يـ و بـه  يعلم اله ية اشراقيبر نظر نيصدرالمتأله ينقدها ـ  يقـات عل رح ش
بـر   يرازين شـ يالـد  قطـب ن و نقـد شـرحِ   يـي تـاب بـه تب  كن يـ ه در اكـ  ـ  10Tاالشـراق  مـًْ كح

10T10االشراق مًْكحT و برخي از ديدگاه است.    مطرح شده ـ پرداخته است سهروردي  هاي خود 
 نظـر پـردازد: طبـق    يم يسـهرورد دگاه يتاب مزبور، ابتدا به شرح دكدر  نيصدرالمتأله

خـدا بـه    يحضـور  يا عبارت است از اضافة نوريبه اش يلهه علم اك، از آنجا يسهرورد
، يفـاراب ان، ماننـد  يه نزد مشائكاست  ين در حاليگردد؛ ا يت او باز ميا، علم او به رؤياش
ا ياشـ  يهـا  ه علم خدا را عبارت از حصول صـورت كاز شاگردان آنها،  ياريو بس نايس ابن

ه در ذهن حاصل ك يدد؛ چه هر صورتگر يت او به علم او باز ميدانند، رؤ يدر ذات او م
ـ يـ ( يو لـذا مثـال   يلـ كص با آن همراه باشد، بازهم يشود، هرچند هزاران تخص ) يا تمثّل

 ير اشـراق كـ باشـد. در تف  يو ابصار يتواند شخص ين صورت نميخواهد بود و علم به ا
ـ او بـه آن چ  يوميـ عبـارت اسـت از اضـافة ق    يزي، اما، علم خدا به هر چسهروردي ز و ي

 يز اسـت. خـدا دارا  يـ چ يـك  ين علم و ابصار الهـ يفة او همان ابصار اوست. بنابرااضا
ه همـة  كـ ) اسـت  يوميـ اضـافة واحـد (اضـافة ق    يـك  يه داراكست، بليار نياضافات بس

اضافات، همانا   نيرد و مبدأ همة ايگ يرا دربر م ـ  مانند علم، بصر و... ـ  گريد يها اضافه
 ).358تا]، ص ين، [بي(صدرالمتأله اوست يمالكن صفات يه عكذات اوست 
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ان در بحث علم خدا به ذاتش و صـفاتش  يان و اشراقيان مشائيم نيصدرالمتألهبه باور 
ان) با واژة نـور  يواژة وجود (نزد مشائ ينيگزيجز بر سر لفظ و در واقع جا يچ اختالفيه

 ).ر خود است (همانيست؛ اختالف تنها در بحث علم خدا به غيان) ني(نزد اشراق
وشـد آن را رد  ك يخوانـد و مـ   يهوده مـ يا را بيعلم خدا به اش يِة مشائينظر يسهرورد

 ل باطل است:يدگاه او به چهار دليد نيصدرالمتألهند؛ اما به باور ك يم
ن يچنـ  يسهروردگردد و لذا  يبت و تجرد از ماده باز ميان به عدم غي. علم نزد مشائ1
را علم عبارت اسـت از صـورت   يست؛ زيدرست ناو  يخواند، اما تلق يم يرا سلب يعلم

ار كگـر. آشـ  يامر مجرد د يك يا برايخودش (لذاته) است  يا برايه وجود آن ك يمجرد
 يسلب يرو چيباشد، علم به ه يز ميان نيرش مشائيه مورد پذكف، ين تعريه طبق اكاست 

 ).360است (همان، ص يجابيامالً اكه كست، بلين
ه معلـول  كـ ا يه علم خـدا بـه اشـ   كند ك يان استدالل ميئمشا در مقابلِ يسهرورد. 2

ه كـ ت كيه علم انسان به ضاحكگونه  ست؛ همانيدر علم او به ذاتش ن ياند، منطو ياو
ت، كيرا علم بـه ضـاح  يست؛ زيت نيدر علم انسان به انسان يمعلول انسان است، منطو

از اساس باطـل   يا سهين مقايچن نيصدرالمتألهت است. اما به باور ير از علم به انسانيغ
ت انسان است و نه وجود آن برخاسته از وجود يت نه از لوازم ماهكيرا ضاحياست؛ ز

ا هم از لوازم ذات خداست و هم وجود آنها برخاسـته از  يه اشك يانسان است، در حال
ان اسـت  كسلب و ام خته به عدم، فقدان،يه وجود انسان آمكنيوجود خداست؛ ضمن ا

جـاب و  يا ت محـض، يه وجود خدا فعلك يست؛ در حاليط نيبسوجود بحت و  يكو 
بـا يكـديگر   ن دو يـ سـة ا يط است و لـذا مقا يوجود بحت و بس يكضرورت است و 

 (همان). نيستدرست 
ا سـبب وجـود   يبه اشـ  ياله يه علم ازلكن معناست يان ناظر به ايت نزد مشائي. عنا3

را او يـ است؛ ز» فيسخ«ا نقد او ه پرداخته است، امين نظريبه نقد ا يسهروردآنهاست و 
ثّـر  كت يا به ذات خدا و چگـونگ ياش يها ام صورتيق يون) از چگونگيو اتباعش (اشراق

خر از ذات خداوندنـد و  ا، متـأ ياشـ  يهـا  اند. صورت نداشته يدرست يب آنها آگاهيو ترت
ـ يابد و اي يمال نمكرد و به واسطة آنها استيپذ ير نميذات خدا از آنها تأث اسـت   ين، مطلب

 ).  359اند (همان، ص ردهكن كدر يدرست ان آن را بهيه اشراقك
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ان از سـنخ  يا نزد مشائيد: علم خدا به اشيافزا يح مطلب فوق ميدر توض نيصدرالمتأله
ا اصـطالحاً  يا علم در مرتبة ذات ي يي(علم عنا يالت و علم ازليتفص يحاو يعلم اجمال

پـردازد. امـا بـه بـاور      يدگاه مـ ين ديه نقد ابازهم ب يسهروردعلم قبل از معلوم) است و 
ـ متوجـه نشـده اسـت؛ چـه ا     يدرست را به ين قسم علم الهيا يسهرورد، نيصدرالمتأله ن ي
ه مراد كن، بدان سبب است يار دشوار است. ايو فهم آن بس ين مرتبة علم الهيعلم، آخر

ن حال متـأخر  ي، اما در عيخارج يايه مقدم بر وجود اشكاست  ين علم، همانا علمياز ا
 ).  360مهم است (همان، ص يا لهكن، مشياز ذات خداست و ا

ـ ا اگر به خود ذات آنهـا تعلـق گ  يه علم خدا به اشكد يآ يد مينجا پديال از اكاش رد، ي
رد، بـازهم متـأخر از   يبه ذات آنها تعلق گ يمتأخر از ذات خداست و اگر به اضافة اشراق

ه باشـد،  كـ  يبه هـر نحـو   ـ  به وجود آنها يحتو  ـ  ايذات خداست. پس علم خدا به اش
ـ له را با نظركن مشيوشند اك يان ميمتأخر از ذات خدا خواهد بود. مشائ ت حـل  يـ ة عناي

5Fرديپذ يت را مينه عنا يسهروردنند؛ اما ك

گر آثارش به حـلّ  يا دي االشراق مًْكحنه در و  *
 ).362پردازد (همان، ص يله مكن مشيا

ـ   اعتبـار تـام اسـت    يدارا يسـهرورد ه بـه بـاور   كـ   **6F»ان اشرفكام«. قاعدة 4

                                                      
ـ نقـص نظر «نـد:  ك يگر مطرح مـ يد يانين را با بيراد صدرالمتألهين ايا يمطهر يمرتضاستاد  * خ يشـ  ةي

ـ ي[چـون علـم    ؛ل اسـت كاثبات علم قبل از معلوم مش ،هين نظريه طبق اكن است ياشراق ا علـم   يعن
ـ له ائمسـ  يـك ه كشود و حال آن ن معلوم مىيع] يق اضافة اشراقياز طر يحضور ه ذات كـ ن اسـت  ي

ـ   361، ص1379، ي(مطهـر » ن وجودهـا يحـ  اءيعلم االشـ ياء من االزل، نه فقط يعلم االشيتعالى  حق
] يدگاه اشـراق ين قول [ديا«راد دارد: ين اياز ا ير مشابهيز تقرين يزديمصباح  يمحمدتق). استاد 360

در مقـام   يليشف تفصك يدر نف يست، وليمتعال ن يبه خدا يدادن علم حصول هرچند مستلزم نسبت
 ).412، ص1386، يزدي(مصباح » است يك] شريدگاه مشائي[د يذات با قول قبل

ه ابتـدا  كـ اسـت   يتر وجود داشته باشد، ضرور ستالوجود پ نكان اشرف، هرگاه ممكطبق قاعدة ام **
ـ ا يسهروردتر به وجود آمده باشد.  فيالوجود شر نكمم  يا رده، آن را قاعـده كـ ن قاعـده را مطـرح   ي

، 1375و  435ـ   434، ص»الـف «، 1375و  220ـ   219، ص1388دانسته است (سـهروردي،   ياشراق
دانسته است. طبق اصل الواحد، » الواحد«صل ن قاعده را فرع ايا يرازين شيالد قطب). 154، ص»ب«

شود. پـس نوراالنـوار بـه عنـوان علـت       يجز معلول واحد صادر نمـ   از همه جهاتـ   از علت واحد
 مجردات يعنيـ    طيد وسايه باكرده باشد، بلكجاد يتر را ا ) پستينات (مادكماً مميد مستقيواحد، نبا

، رازىين شـ يالـد  قطـب ر شود (يپذ انكتر ام نات پستكمم جاديده شده باشند تا ايتر ابتدا آفر فيشرـ 
 ).252ـ  353، ص1383
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تر در ذات خدا تحقـق داشـته    فيبه نحو برتر و شر يمالكق يه حقاكند ك يجاب ميا
ت، ين احـد ين ذات خـدا در عـ  يتجسـم و نقصـان. بنـابرا    ثرت،كل يباشند، نه بر سب

ـ  ـ  اعم از معقول و محسوس ـ  ايدربردارندة همة اش ـ   يپ ز ش ايش از وجـود آنهـا و پ
تاب كه صاحب كگونه  آنـ   نيصدرالمتألهآنهاست. به باور  يعلم يها وجود صورت

 ه خداكگاه  ز است و لذا آنيعقل، همه چـ   سازد ي) خاطرنشان متاسوعات( اياثولوج
رده كا را تعقل يند، همة اشكذات خود را تعقل  ـ تر از عقل است فيه برتر و شرك ـ

ا را يند، در واقع همة اشـ كت يذات خود را رو ه خداكگاه  اس، آنين قياست. به هم
 ).362رده است (همان، صكت يرؤ

، نقدي ديگر نيز بر نظريـة اشـراقي علـم الهـي وارد     صـدرالمتألهين  هايگذشته از نقد
است: سهروردي علم خـدا بـه امـور گذشـته و آينـدة عـالم را از طريـق آگـاهي او بـه          

كند. اما بر اين ديـدگاه دو ايـراد وارد    هاي اين امور در نفوس آسماني توجيه مي صورت
است: اوالً علم خدا به اين امور ـ همانند علم خدا به مخلوقات نزد مشائيان ـ صوري يا   

» امـور گذشـته و آينـده   » صورت«از علم خدا به  نيز سهرورديحصولي خواهد شد؛ چه 
ـ   » خود«گويد و نه به  سخن مي ناچـار داراي سـه    هامور گذشته و آينده. ثانياً ايـن ادعـا ب

هاي امور گذشته و آينده در اين  . صورت2. نفوس آسماني وجود دارند؛ 1مقدمه است: 
توانند واسطة خدا در علم به امور گذشته و آينده  . اين نفوس مي3نفوس استقرار دارند؛ 

بـازهم  ـ   كه اين نيز خود، محلّ بحـث اسـت  ـ   باشند. اما بر فرض پذيرش هرسه مقدمه
لم خود به امور گذشته و آينده، وابسته و نيازمند بـه نفـوس آسـماني خواهـد     خدا در ع

 شد.

 يريگ جهيو نت يبند جهع
رد يكـ ، بـا رو يمجموعاً در آثارش به چهار مرتبـة علـم الهـ    يسهرورده كمالحظه شد 

 يخاص خود پرداخته اسـت: علـم خـدا بـه ذات خـود، علـم خـدا بـه مبـاد          ياشراق
ـ ندة عالم و علم خـدا بـه خـود مخلوقـات     يگذشته و آمخلوقات، علم خدا به امور  ا ي

ـ را نسبت به نظر يشرفتي، از دو جهت، پيعلم اله ية اشراقيا موجود. نظريهمان اش ة ي
عدم  يان اگرچه علم خدا به ذاتش را بر مبنايدهد: اوالً مشائ ينشان م يعلم اله يمشائ
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ارا و كآشـ  يسـهرورد نند، اما دا ين ذاتش ميرند و آن را عيپذ يبت و تجرد از ماده ميغ
د و يگو يخدا به ذاتش سخن م» يحضور«خاص خود از علم  ياشراق يبر اساس مبان

 ـ  در مقـام فعـل   ـ  ان علم خدا به مخلوقاتياً مشائيدهد. ثان ياز آن ارائه م يقين دقييتب
 ين علمـ يه چنـ كار است كدانند. آش يم يا نزد ذات الهيق حضور صورت اشيرا از طر
داند  يستة خدا نميرا شا ين علمي، چنيدرست ، بهيسهرورداست.  يعلم حصول از سنخ

ق اضـافة  يـ و از طر يا موجود را بـه نحـو حضـور   يا اشيو لذا علم خدا به مخلوقات 
 ند.ك يه ميتوج ياشراق

دانـد؛   يمواجه مـ  ياساس يرا با نقد يعلم اله ية اشراقينظر نيصدرالمتألههمه،  نيبا ا
ـ به مخلوقات در مقام فعل  يعلم الهصرفاً  يچه سهرورد ا پـس از خلقـت را در نظـر    ي

ا اصـطالحاً  ي ـ  ش از خلقتيا پيبه مخلوقات در مرتبة ذات  يداشته است، اما از علم اله
ـ ييغافل مانده است و تب ـ  علم قبل از معلوم ه كـ  ياز آن ارائـه نـداده اسـت؛ در حـال     ين

از اين گذشته، بر اساس ديدگاه  اند. ردهكن منظور مطرح يهم يرا برا ييان علم عنايمشائ
خدا در علم خود به امور گذشته و آينده، وابسته و نيازمند به نفوس آسـماني  ، سهروردي

   خواهد شد.
گاه خـود  يتواند جا يم يدر صورت يعلم اله ية اشراقيه نظركرسد  يسان به نظر م نيبد

 د.يفوق برآ يهدة پاسخ به نقدهاه از عكند كت يجامع و منسجم تثب يا هيرا به مثابة نظر
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