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  3، مهدی نجفی افرا2افشار کرمانی عزیزهللا، 1محمودرضا مهاجری
  )20/4/1401تاریخ پذیرش مقاله: -6/10/1400(تاریخ دریافت مقاله:

  
  چکیده

 یعلم خدا به جزئ هیبه نظردر ابتداء  ریمتغ اتیدر مسئله علم خداوند به جزئ یجیاله
م باری به اشیاء را صور مرتسمه و علم که عل کند یم هیتک نایس ابن یکل قیاز طر

را به  در عالم اجسام  رییکوشد تا تغ یلذا م داند یمحصولی و از طریق علل و اسباب 
در  کیخداوند و تشک یارجاع دهد و با علم فعل گریکدیبه  یموجودات ماد ی رابطه

 زیمتما یقرائتی در نهایت را پاسخ دهد. و رییشبهه تغ یحق تعال یوجود و بساطت ذات
مالصدرا است  یلیکشف تفص نیدر ع یعلم اجمال هیبه نظر کیاز صور مرتسمه که نزد

که  یکند که با علم اجمال یذات خداوند اقتضاء م مطلقکمال  دیگو یدهد و م یارائه م
 یحق تعال یاز هم برا زیو متما یلیصورت ها به نحو تفص یاست تمام یذات طیعلم بس

کوشد تالش  یم یا و کتابخانه یفیمقاله با استفاده از روش توص نیاز ازل معلوم  باشد. ا
 یمبان یبه کمک برخ در علم خدا به جزئیات متغیر را رییرفع شبهه تغ یبرا یجیاله
  نقد کند.بررسی و   یسففل

  
         .، ابن سینا، فیاض الهیجیصور مرتسمه، متغیر علم خدا، علم به جزئی: ها هواژکلید 
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  طرح مسئله
 مسائل الهیات به معنی االخص، مسئله علم الهی است که دانشمندان اسالمی،یکی از 
اتفاق نظر دارند  حضوری بودن علم واجب  به ذات خود،در ثبوتی و همچنین  عموماً

، اختالف  دارند و از متغیر ویژه به جزئیات هلکن در چگونگی علم خدا به مخلوقات ب
شده است و آنچه سبب  ء فیلسوفان و متکلمان تبدیلدیرباز این مسئله به معرکه آرا

ثبات و  شده است از یک طرف، خود مسئله علم و از سوی دیگر  پیچیدگی بیشتر
 به جزئیات متغیر دیگر واجب الوجود بودن خداوند متعال و از جهتبساطت ذات باری و 
حض صفت علم همانند صفت حیات، صفت حقیقی مگردد.  یبرم که متعلق علم است

نیست که هیچ ارتباطی با متعلق خود نداشته باشد و همچنین مانند صفت قدرت نیست 
که متعلق آن، بالفعل  یستکه در عین اینکه صفت حقیقی ذات االضافه است الزم ن

معلوم  ،موجودات مادی صفت علم مستلزم وجود معلوم است و اگر موجود باشد بلکه
ر و تکثر در ذات الهی آنها،  بودن کثرمتغیر و متبه علت شوند خداوند واقع  راه تغیّ

ت  بساطتاین امر با ثبات و  یابد و می ذات حق تعالی منافات دارد و از جهتی دیگر، عینیّ
علم باری به جزییات . لذا کند یذات حق، پیچیدگی این موضوع را بیشتر مبا صفت ذاتی 

ان خدا با جزئیات متغیر، منجر به ین کرد که رابطه علمی مییای تب گونهه را باید ب متغیر
محقق  ،ویاز همین رو ابن سینا و به تبع  شودراهیابی تغیر و تکثر در ذات الهی ن

این مشکل، از  باشد با آگاهیالهیجی که از حکمای مشاء و از متکلمین بنام متأخر می
فراگیری علم الهی به تمامی موجودات حتی «تالش فراوانی در جمع بین دو اصل 

اند تا  کرده» تنزیه خداوند متعال از هر گونه تغیر و تکثر«و همچنین اصل » زئیات متغیرج
نهایت خداوند خارج نشود تفسیری ارائه دهند که از طرفی هیچ چیزی از شمول علم بی

علم خدا به «ابن سینا نظریه . هیچ تغیر و تکثری راه نیابد ویعلم  درو از سوی دیگر 
علم خداوند به اشیاء مادی از طریق  بنابر آن دهد که را ارائه می »جزئی علی نحو کلّی

این نظریه را حکیم مال عبدالرزاق  .کلّی و ثابت است کهشود حاصل می بعلل و اسبا
ز مالصدرا و متخلص به فیاض 1072الهیجی (م  در  استق)، که داماد و از شاگردان مبرّ

االلهام بر اساس ارائه قرائتی متمایز از رد لکن در واپسین صفحات شوارق پذی ابتدا می
قول صور مرتسمه ابن سینا، تفسیری از چگونگی علم خدا به جزئیات متغیر بیان 

 محقق الهیجی راین مقاله به تبیین نظ کند که بسیار نزدیک به نظر مالصدرا است. یم
 یجیدهد که اله میپردازد و نشان  میخصوص چگونگی علم خدا به جزئیات متغیر  در

                                                                              است.حلقه پیوند بین حکمت مشاء و حکمت متعالیه 



   199   و نقد و بررسی دیدگاه وی فیاض الهیجی دیدگاهتغیر از لم خدا به جزئیات مع

  پیشینه تحقیق
و معاد و سهروردی در  أاندیشمندان بزرگی همچون ابن سینا در اشارات، تعلیقات و مبد

الربوبیه و محقق الهیجی در شوارق االلهام حکمه االشراق و مالصدرا در اسفار و شواهد 
ها و مقاالت خود در  و گوهر مراد و همچنین بسیاری از پژوهشگران معاصر در رساله

اند لیکن هیچ یک به صورت مستقل به بررسی علم خدا به  تبیین علم الهی تالش کرده
بررسی این اند. این مقاله در صدد  جزئیات متغیر از دیدگاه فیاض الهیجی نپرداخته

                                   موضوع از منظر محقق الهیجی است.
  

  به جزئی از طریق کلی علم خدانظریه 
ی«برای شناخت دقیق نظریه  مفاهیم الزم است در ابتدا » علم خدا به جزئی علی وجه کلّ

  کنیم:  تعریفجزئی و کلّی و اقسام علم جزئی را 
  

  معانی جزئی و کلّی
در سینا  ابن که آنگونه است بندی مفاهیم ذهن دسته کلّی، و جزئی از منظور گاهی الف)

  گوید: میتعریف آنها 
باشد مانند اینکه جزئی آن است که صرف تصور آن مانع از صدق آن بر امور مختلف «

شود که در این صورت محال است که غیر آن شخص مورد  میبه فالن شخص اشاره 
ی عبارت است از مفهومی که تصور آن مانع  اشاره، فرد دیگری هم مورد نظر باشد. و کلّ

  )199 ،االلهیات من کتاب الشفاء ،(ابن سینا ».از شرکت افراد دیگر نباشد
» علم به جزئی«که در تعبیر  است خارجی متشخص شیء گاهی جزئی از مراد ب)

منظور از جزئی این معنا منظور است نه مفهوم جزئی موجود در ذهن. به عبارتی دیگر 
 استعلم به علل و اسباب جزئیات متغیر ،و مراد از کلّی است امور متغیر ،در این مبحث

ی در اینجا علمی است که با تغییر معلوم خارجی،  پس باشد میکه علمی ثابت  مراد از کلّ
(ابن  یابد. میکند و مراد از جزئی، علمی است که با تغییر معلوم خارجی تغییر تغییر نمی

  )139-138، االشارات و التنبیهات ،سینا
 حیث من« عبارت از سینا بوعلی مقصود که است معتقد معاصر فالسفه از یکی ج)
کلّی به معنای مفهومی که تصور آن، مانع از  »کلی نحو علی شی کلّ یعقل انما« و »کلّیة

و سعه  شرکت افراد دیگر نباشد نیست بلکه مقصودش از معنای کلّی در اینجا، احاطه
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باشد یعنی واجب الوجود به جهت آنکه محیط بر همه اشیاء هست به قبل و بعد از می
 رددا سابقه وجودشان علم دارد و این کاربرد از واژه کلّی به معنای امر محیط، در حکمت

به عنوان مثال سهروردی در خصوص ربّ النوع که فرد شخصی ابداعی و محیط به همه 
بّ النوع، کلّی ذلک النوع«نویسد:  و می کرده» کلّی«به  رتعبی است افراد طبیعت و یا » انَّ رَ

ی می                         )19، (مصطفوینامند.  علمای نجوم، فلک محیط را فلک کلّ
  

  اقسام علم جزئی
             :گوید میمحقق الهیجی در خصوص اقسام علم جزئی 

 همچون علم به کلیّات، دائمی و ثابتغیر ات مادی ابداعی و جزئیات متبه جزئی علم«
است که علم به جزئیات مادی از طریق  در صورتیو آن  باشد چند معلوم متغیر هر است

. و ندارد یحس نیازی به ابزارآنها  تعقل صورت، این  شود که دراسباب و علل آن حاصل 
و این در موردی است است  یو نیازمند به ابزار حس است گاهی علم به جزئیات مادی، متغیر
که علت  شود ناشی می علم خدا به جزئیات از ذات الهی که علم از وجود اشیاء حاصل شود.

علم در این صورت،  دشومنتهی می ویهمه موجودات است و همه سلسله علل و اسباب، به 
همه موجودات   به پس خداوند متعال .اشدب متغیر ،معلوم هر چندثابت است  باری، عقلی و

 زمان وقوع آنها، در زمان وقوع و همچنین بعد از زمان وقوع آنهااز  قبل و دارد  علم ثابت
داند و همچنین عدم  میشود  میخداوند اشیاء را بواسطه اسبابی که منجر به وجود آن اشیاء 
داند و علم حق تعالی به  شود می آن اشیاء را بواسطه اسبابی که منجر به عدم آن اشیاء می

همچنین علم خدا به عدم  متکی  نیست و دارداختصاص  زمان به آن اشیاء که وجودزمانی 
 زمان مشمول تعالی حق علم در نتیجه آن چیز در زمانی که معدوم است اختصاص ندارد

              )5/262، ، شوارق االلهام(الهیجی .»یستو آینده ن گذشته، حال
             نویسد:  ابن سینا نیز در این خصوص می 

و قابل زوال و  استاگر ادراک به چیزی از راه حس و خیال باشد چنین ادراکی، جزئی 
باشد اما اگر ادراک به شیئی از راه علل و اسباب آن باشد به چنین ادراکی، علم به  تغییر می

باشد و با دگرگونی و  و ثابت می یستگویند که قابل زوال و تغییر ن میجزئی بر وجه کلی 
              )122- 121، 116- 115 التعلیقات، ،(ابن سینا کند. ر شیئ معلوم، علم تغییر نمیتغیی

  
  محقق الهیجی در چگونگی علم خداوند به جزئیات  ابتداییتبیین نظریه 

محقق الهیجی در کتاب سرمایه ایمان، بر این باور است که اعتقاد به صفت علم خداوند 
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بر جمیع موجودات کلی و جزئی، مجرد و مادی الزم است و اذعان به احاطه علم باری 
سرمایه  ،(الهیجیاما تحصیل معرفت به چگونگی علم خداوند به اشیاء واجب نیست. 

وجود این نظر، چگونگی علم خدا به جزئیات را در دو کتاب گوهر  وی با )52-51   ایمان،
به پیروی در ابتداء  هیجیکند. محقق ال مراد و شوارق االلهام به صورت مبسوط طرح می

باشد ادراک  از ابن سینا معتقد است که خداوند متعال از آن جهت که مجرد از ماده می
حسی و خیالی ندارد و چون در واجب، تغییر و انفعال راه ندارد علم او ثابت و دائمی 

نه از هرگو یابد خداوند است واز آنجا که ادراک حسی و خیالی با ابزار مادی تحقق می
توان به  نمی است چون مستلزم نقصرا و بسیاری از کارها و صفات  استنیاز ابزاری بی 

باشد پس علم  از این رو اسناد ادراک حسی و خیالی به خدا محال میخدا نسبت داد. 
از  علم وی بلکه شود حاصل نمیامور مادی متغیر و جزئی از راه حس و خیال  بهالهی 

 ر ذات خودبدین توضیح که خدا به ذات خویش و لوازم و آثا تاسراه تعقل عقلی و کلّی 
و این علم از راه حس  منتهی شودامور جزئی  به علم بهعلم دارد تا لوازم، و به لوازم آن 

که ذات وی علت  و خیال نیست بلکه از طریق علم خدا به سلسله علت و معلول است
 ،همو؛ 385-384، کتاب الشفاء االلهیات من، (ابن سینا ی علل و معالیل است. همه

                                  )263-5/262 ،شوارق االلهام ،الهیجی؛ 138 ،االشارات و التنبیهات
       : گوید می سپس محقق الهیجی  در خصوص علم  به جزئی علی نحو کلی

ه همه موج ،واجب الوجود و ذات کندخداوند ذاتش را تعقل می ودات مبدأ و علت تامّ
سلسله علت و معلول و اسباب را تا  آن موجود جزئی  تعقل  همچنین خداوند است و

و ممکن نیست که  علم داردبه آنچه بین اسباب و زمان تغییرات است  کند و وی می
های آن اسباب علم نداشته باشد پس خدا امور  خداوند اسباب را بداند اما به ویژگی

یث که امور جزئی، کلی هستند زیرا امور جزئی، صفاتی کند از آن ح جزئی را ادراک می
شوند و امور جزئی بواسطه این صفات،  میکلی دارند که از طریق آن صفات شناخته 

یابند و ضمیمه صفات کلی به صفات کلی دیگر، جزئی ساز نیست  میتخصص و تشخص 
ی  شخص است و از  باشد اما هر یک از این مبادی، نوعشان منحصر در یک میبلکه باز کلّ

هر نوع یک شخص بیشتر ندارد. سپس برای تبیین بیشتر علم از طریق سبب مثال علم 
زند بدین گونه که منجم تمامی حرکات و اسباب  منجم به خسوف یا کسوف را می

و  و ماه و زمین در آسمان گرفتن خورشید سیّارات و ستارگان و درجات آسمانی قرار
یابد و یک جزئی را  یک کسوف بیشتر تحقق نمی لذا داند ها را می فاصله بین کسوف
توانست مصادیق کثیر داشته باشد اما یک   دهد با اینکه آن کسوف می بیشتر نشان نمی
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؛ 387- 384، االلهیات من کتاب الشفاء، سینا (ابن. یابد کسوف مشخص بیشتر تحقق نمی
                                          )269- 268 ؛ همو، گوهر مراد،266- 5/264 ،شوارق االلهام ،الهیجی

توان که تنها با شناخت از طریق علل و اسباب امور جزئی می کند ابن سینا تاکید می
ای که امر  امر جزئی را که در عین حال که جزئی است بنابر وجه کلّی ادراک کرد بگونه

ادراک کلّی به حساب آید و  جزئی، متشخص و متمایز از دیگران باشد و در همان حال،
 دخیلمورد تعقل قرار گیرد به عبارت دیگر اگر همه عللی که در ایجاد یک جزئی 

ی  شود میباشد ادراک شود هم جزئی مورد نظر ادراک  می و است و هم این ادراک کلّ
؛ 285، االلهیات من کتاب الشفاء، (ابن سینا مصداقی غیر از جزئی مزبور نخواهد داشت.

              )138، االشارات و التنبیهات همو،
  

  علم باریفرض حصولی بودن  بااشکال تغییر در علم خدا به جزئیات متغیر 
شود زیرا علم  در علم حصولی خدا مطرح می ،اشکال تغییرگوید که  می محقق الهیجی

 است حصولی عبارت از ارتسام صور در ذات الهی است و اگر معلوم که جزئی متغیر
کند و چون صورت مرتسمه الزمه ذات الهی است با  صورت آن نیز تغییر می کندر تغیی

یابد لذا برای رفع این محذور، حکمای  تغییر صورت مرتسمه، ذات الهی نیز تغییر می
را دانسته و نظریه علم جزئی به نحو کلی علل و اسباب مشاء، علم حصولی را از طریق 

و به  نشودتغییر در صور مرتسمه در ذات الهی  ، سببتاند تا تغییر در جزئیا مطرح کرده
د. اما اگر معتقد به علم حضوری خدا باشیم در ینیا الزم تغییر در ذات خداوند ،تبع آن

 علم حضوری، صورتی در نزد عالِم وجود ندارد تا با تغییر آن، ذات عالِم نیز تغییر یابد و
ارند و علم را اضافه و نسبت بین عالم براساس مبنایی که برخی فالسفه در حقیقت علم د

اضافه و نسبت بین آن جزئی و خداوند  دانند اگر معلوم جزئی تغییر کند و معلوم می
سبب                                  مجبور شویم علم را از راه یابد تا  کند و در ذات الهی هیچ تغییری راه نمیتغییر می

ی را ارائه دهیم پس علم به امور جزئی متغیر  دانسته و نظریه علم جزئی علی نحو کلّ
آورد و  خدا به اشیاء واضح است که اشکالی پیش نمی بودن علم حضوری بنابر نظریه
و نسبت بین خدا و معلوم  (جزئیات متغیره) تنها منجر به تغییر اضافه تغییر معلوم

با عبارت تجرید االعتقاد در کتاب  محقق طوسی آید. و تغییری در ذات الزم نمی شود می
؛ 5/276، شوارق االلهام (الهیجی، .کرده استاشاره به آن  »تغییر اضافات ممکن است«

              )268همو، گوهر مراد، 
توان در نفی شبهه  البته دالیل دیگری غیر از آنچه محقق طوسی بیان کرده می
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توان گفت،  از آن جمله می تغییر با فرض علم حضوری خدا به جزئیات متغیر ارائه کرد
علم حضوری خداوند به جزئیات متغیر، علمی ثابت است زیرا زمان و مکان در نسبت 

شود و در نسبت خداوند به اشیاء مادی، زمان و مکان  اشیاء مادی با یکدیگر مطرح می
شود پس علم باری داخل در زمان نیست و برای علم به اشیاء مادی نیازمند  مطرح نمی

باشد و مانند علم حسی انسان نیست که با تغییرات معلوم دچار  ا و وسائل نمیبه قو
تغییر شود بلکه چون ذات واجب ثابت است علم باری که عین ذات است نیز ثابت بوده و 
تغییرات جزئیات متغیر در آن تاثیری ندارد. به عبارتی دیگر چنانکه ذات الهی ثابت 

ی  باشد و علم خداوند به همه باری است ثابت میاست صفت علم خدا نیز که عین ذات 
(مالصدرا، شرح اصول  امور کلی و جزئی، ازلی و ثابت است و تغییر در آن راه ندارد.

                              )331- 3/329کافی، 
توان براساس قاعده بسیط الحقیقه کل االشیاء، استدالل کرد که  و همچنین می

حقایق است و به نحو بسیط، خود، تمام اشیاء است از این رو  خداوند مبدا فیاض همه
علم او به ذات خود، علم او به جمیع اشیاء نیز هست بنابراین مجالی برای تغییر در ذات 

شود اما علم خداوند  آید. آری تغییر در معلومات حاصل می و یا صفت خداوند پیش نمی
                  )349-331 همان،(بابد.  تغییری نمیبه ذاتش که علم او به جمیع معلومات نیز هست 

 
  محقق الهیجی ابتدایی ردالیل نظ

ی  یستمحقق الهیجی دالیلی را برای اینکه علم خداوند به اشیاء جزئی، جزئی ن بلکه کلّ
            کند: و ثابت است به قرار ذیل بیان می

 
   مسبّب دلیل اول: از طریق قاعده علم به سبب مستلزم علم به

و از ذاتش  استالوجود و مبدأ هر وجودی حتی اشیاء مادی و جزئی  خداوند متعال واجب
و علم به اسباب آن اشیاء دارد پس از آن جهت که اسباب و  کندهمه آن اشیاء را تعقل می

االلهیات (ابن سینا،  یابد. میکنند علم خدا نیز به اشیاء مادی متغیر، تغییر نعلل تغییر نمی
  )5/263، شوارق االلهام؛ الهیجی، 156- 155؛ همو، الهیات نجات، 384، من کتاب الشفاء

به عبارتی دیگر علم ذات به ذات برای واجب تعالی و به دنبال آن، علم به مبدأیت  
ذات برای جمیع ماسوای، مستلزم علم به تمامی موجوداتی است که از ذات الهی نشأت 

فعلی بوده و هر مرتبه از نظام عینی از همان مرتبه نظام گرفته و این نظام علمی، علم 
و معلولی آگاه  یی عل ی سلسله جا که واجب تعالی به همه گیرد و از آنعلمی نشأت می
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لذا از طریق شناخت علل و  علم دارد است حتما به تصادمات و تزاحمات و لوازمشان نیز
دانا است و همواره ادراکی ثابت و ی اشیای ثابت و متغیر و جزئی و کلی  اسباب به همه

              )385، االلهیات من کتاب الشفاءسینا،  (ابن .کلی دارد
گوید: اگر علم از طریق مشاهده و مشارالیه نباشد بلکه سینا در این خصوص  بوعلی

 امکان ندارد که متغیر و زمانی باشد وو  کلّی است ،علمتحقق یابد آن  بواسطه اسباب
باشد علم نیز تغییری  که از راه سبب بدست آید مادامی که سبب موجود میعلمی 

کند اما علمی که از وجود شیء معلوم و از طریق مشاهده آن شیء بدست آید تغییر  مین
ه است زیرا علم خدا از وجود معلوم  می یابد پس واجب الوجود از علم زمانی و تغییر منزّ

 الهیجی، ؛15-13 التعلیقات،سینا،  (ابن. و متغیر باشد تا علم خدا زمانی شود ناشی نمی
              )273، شوارق االلهام

محقق الهیجی نظریه علم خدا به جزئی علی نحو کلّی را نظریه اهل تحقیق از 
                        نماید: کند و با ذکر مقدماتی چنین ثابت می حکماء معرفی می

مانند وجود زید، امری مسلم و لی وجه جزئیت متغیر، همقدمه اول: وجود جزئیات ع
  است.قابل انکار غیر

در سلسله  الوجود و معلول و نیازمند باشد چند جزئی، ممکن مقدمه دوم: هر موجودی هر
             رسد. میالعلل که خداوند متعال است  به علت  دارد و این سلسله نظام علت و معلولی قرار

ه، مستلزم علم تامّ و کامل مقدمه سوم: طبق قا عده عقلی، علم تامّ و کامل به علت تامّ
   آن است. به معلول

  هاست. علم به ذات، اتمّ و اکملوی و علم  ردخداوند به ذاتش علم دا: مقدمه چهارم
خداوند به جزئیات علم دارد و از سوی دیگر مقدماتی که بیان شد صحیح پس نتیجه: 

علم خدا به جزئیات علی وجه  گوییمای نیست که ب رها کرد پس چاره توان آنها را میو ن بوده
                        .باشد که مستلزم علم به مسبب میاست اسباب  بهو از طریق علم  کلی

ممکن است گفته شود که بخاطر محال بودن تغییر در خداوند متعال، یکی از 
بعضی جهات تخصیص زده و استثناء مقدمات و قوانین کلّی عقلی که بیان شد را از 

زیرا تخصیص در علوم عقلی راه ندارد و تنها در  یستاین سخن صحیح نولی کنیم 
احکام نقلی در هنگامی که تعارض در ادله سمعی رخ دهد تخصیص جایز است نه در 

  )278- 5/277، شوارق االلهام(الهیجی،  قوانین فلسفی.
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  ی علی نحو کلی از راه نفی ادراک زمانی اثبات علم خداوند به جزئ دلیل دوم:
شود اگر  ادراک در یک تقسیم بندی به ادراک زمانی، مکانی و ادراک عقلی تقسیم می

 با مکانی خواهد بود که و زمانی، ادراکادراک، شیء دارای زمان و مکان باشد  متعلق
 گونهشود این مانند محسوسات که بوسیله حواس پنجگانه ادراک می آید میحواس بدست 

                        در زمان گذشته و یا آینده به آن علم ندارد. عالم و استادراک مخصوص زمان حال 
و محیط به  استاما مدرکی که متعلق به زمان و مکان نباشد ادراکش تامّ و کامل 

که است و عالم به هر حادثی است مدرَک جزئی متغیر در خارج  تمامی حوادث و احوال
 .استنسبتش به جمیع زمانها و مکانها واحد  موجود باشد ومکانی  ودر هر زمان 

  )280-5/278، شوارق االلهام(الهیجی، 
خداوند متعال تعقل زمانی ندارد زیرا تعقل زمانی گوید:  می اساس این الهیجی بر

بدین معنی است که متغیرات در یک زمان موجود باشند و سپس همان متغیرات در 
وجود  یمستقلی شوند و برای هر کدام از این دو حالت، صورت عقلدیگر معدوم  زمانی

پس در تعقل  .صورت اول زایل شود ،صورت دوم در زمان وجودکه  به نحوی داشته باشد
کند  کند و چون علم عین ذات الهی است ذات الهی نیز تغییر می زمانی علم تغییر می

شود که محال  واجب الوجود، متغیر الذات میپس اگر خدا ادراک زمانی داشته باشد 
به ) 5/263، شوارق االلهام؛ الهیجی، 384، االلهیات من کتاب الشفاء(ابن سینا،  است.

عبارت دیگر علم خدا به جزئیات، علم زمانی نیست تا در علم واجب الوجود، حال، 
گذشته و آینده داخل شود زیرا اگر زمان در علم خدا وارد گردد بر صفت ذاتی او تغییر 

و خالی از  ، ثابتسرمدی شده که محال است پس علم خداوند به جزئیات متغیر، عارض
) 5/269، شوارق االلهامالهیجی، ؛ 139، الشارات و التنبیهاتا بن سینا،ا( باشد. میزمان 

ن به آن  به بیانی دیگر اگر علم واجب الوجود علم زمانی باشد یعنی بتوان در زمانی معیّ
 استاشاره کرد بدین عنوان که فالن چیز در این زمان معدوم و در زمانی دیگر موجود 

این صورت یا علم او در فردا همان علم  که در باشدکه علم خداوند متغیر  شود می سبب
باشد که محال است و یا اینکه  جهل می بلکهامروز است پس در واقع علم او علم نیست 

علمش در فردا مثل علمش در امروز نیست که در این صورت تغییر در علم که صفت 
بن (ا پس علم خدا علم زمانی نیست. که محال است شود می ذاتی خداوند است حاصل

                              )271- 5/270، شوارق االلهامالهیجی،  ؛14- 13 التعلیقات،سینا، 
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  نحو کلی از راه نفی ادراک حسی و خیالی  بهدلیل سوم: اثبات علم خدا به جزئی 
 شود. تقسیم می گونه ادراک عقلی، حسی و خیالی بر سه نحوه حصول آن، ادراک براساس
حال با نفی ادراک حسی و  .باشد ادراک حسی و خیالی، جزئی می کلی و ادراک عقلی،

رسد بدین  خیالی از خدا، ادراک عقلی که کلی و ثابت است برای حق تعالی به اثبات می
حاصل حیوانی مادی  و بوسیله قوای استمادی  ریبیان که: ادراک حسی و خیالی، ام

ندارد و  اتیالی به  محسوسخدا مجرد از ماده است ادراک حسی و خ چون و شود می
یابد و  همچنین از آن جهت که ادراک حسی و خیالی با ابزار و وسایل مادی تحقق می

پس همانگونه که اسناد بسیاری از افعال به  نیازمند نیستابزار و وسایل مادی  به خدا
ا باشد لذ خدا مستلزم نقص است اسناد بسیاری از ادراکات نیز به خدا مستلزم نقص می

نه برای  استنفی ادراک حسی و خیالی از خدا برای اجتناب از اسناد نقص و نیاز به خدا 
شود ولی این  محدود کردن علم خداوند. و علم الهی شامل امور متغیر و جزئی نیز می

(ابن  باشد. که کلی می است بلکه به نحو ادراک عقلی نیستعلم از طریق حس و خیال 
به عبارتی دیگر تعقل متغیرات از حیث ) 385- 384، ب الشفاءااللهیات من کتاسینا، 

                                                                                          توان فرض کرد:متغیر بودن را دو گونه می
ی و به آنچه عوارض شخصی ندارد  فرض اول آنکه متغیرات را به ماهیات مجرد و کلّ

قل کنیم که در این صورت این متغیرات را از آن جهت که جزئی و متغیر هستند تع
درحالی که موضوع بحث ما ادراک  است شده تعقل نکرده و بلکه در واقع کلّی تعقل

             .باشد پس فرض اول صحیح نیست جزئی می
خود  فرض دوم اینکه متغیرات به همراه ماده و عوارض آن در زمان و تشخص خاص

تعقل شود که در این حالت متغیرات، معقول نیستند بلکه محسوس به حس ظاهر و  ،آن
الت نیازمند به  یا متخیل به حس باطن می باشند و از آنجا که  محسوسات و متخیّ

با تجرد تامّ خدا  اتو اینگونه ادراک استنیاز  بی یهستند و خداوند از ابزار حس حسیابزار
دوم نیز محال و باطل است. پس هنگامی که هر دو فرض برای  منافات دارد پس فرض

ر، علم  شود که ثابت می استعلم خداوند متعال محال  خداوند به متغیرات از حیث تغیّ
، االلهیات من کتاب الشفاء(ابن سینا،  است.ندارد بلکه علم خدا به جزئی علی نحو کلی 

              )264- 5/263، شوارق االلهام؛ الهیجی، 385- 384
شود علم خدا به جزئی نیست بلکه علم خدا به  آنچه از خداوند متعال نفی میپس 

کند که از  تصریح میابن سینا  و باشد می که علم احساسی است جزئیات علی نحو جزئی
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آید زیرا از طریق  ، نفی مطلق علم به آن شیء الزم نمیعلم حسی خداوند به شیءنفی 
(الهیجی،  شده که همان طریق اسباب و علل است. م حاصلدیگری به آن شیء عل

                  )5/273، شوارق االلهام
  

  دلیل چهارم: اثبات علم خدا به جزئی علی نحو کلّی از راه نفی تغیّر از خداوند متعال 
شود و یا از طریق جزئی  علم خدا به جزئیات یا از طریق کلی که ثابت است حاصل می

وجود دارد اگر یک طرف نقیض  و چون بین ثبات و تغیر نسبت تناقض  تاسکه متغیر 
: علم متغیر برای گوییم  میبر این اساس  شود اثبات می را نفی کنیم طرف دیگر نقیض

ه حق تعالی می باشد زیرا اگر علم خدا متغیر  واجب الوجود نقص است و از صفات سلبیّ
بود که منجر به راهیابی ترکیب و تغییر  باشد ذات الهی، محل تغییرات و حوادث خواهد

 استجمیع جهات  مندر ذات واجب خواهد شد درحالی که واجب الوجود بسیط 
ات و جزئیات متغیر از آن حیث که جزئی  بنابراین امکان ندارد که خداوند متعال به مادیّ

یگر ماند و آن هم طرف د و شخصی و متغیرند علم داشته باشد و تنها یک راه باقی می
نقیض که خداوند به امور جزئی بنحو کلّی و ثابت علم داشته باشد که همان نظریه علم 

                 )384، االلهیات من کتاب الشفاء(ابن سینا،  جزئی علی نحو کلّی است.
  

  نقد نظریه علم خدا به جزئی علی نحو کلی
ت نظریه صور مرتسمه ابن نظریه علم خدا به جزئی علی نحو کلی عالوه بر داشتن اشکاال

الحکمة المتعالیة فی (مالصدرا،  .شده است سینا که در جای خود مورد بحث و نقد واقع
  :ردایرادات زیر را نیز بطور مستقل دا) 232- 6/228، االسفار العقلیة االربعه

  »العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول«استناد به قاعده فلسفی  اشکال اول:
آن جمله محقق الهیجی برای اثبات نظریه علم خدا به جزئی علی  حکمای مشّاء از

اند  استناد کرده» شود علم به علت سبب علم به معلول می«نحو کلی به قاعده فلسفی 
                      :داردد لکن این استناد دو ایرا

امه است مورد علت ت در» العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول«قاعده فلسفی  ایراد اول:
حالیکه خداوند متعال، نسبت به مجموع نظام آفرینش با لحاظ وحدت، علت تامه  در

مالحظه  است و با آن هم تالزم علمی و عینی دارد اما اگر جهان خلق، با لحاظ کثرت
زیرا تحقق این  یستواجب تعالی نسبت به اجزای عالم، فاعل تام است و علت تامه ن شود
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و در چنین حالتی هیچ تالزم  است مجاری فیض و علل اعدادی اجزا بواسطه تحقق سایر
و رابطه واجب با اجزای جهان،  یستعلمی و عینی میان واجب و اجزای جهان برقرار ن

حالیکه تالزم خارجی تنها در ارتباط  باشد در علی رغم فاعل تام بودن، علت تامه نمی
 وجود نداردمعلول،  تالزم خارجی  یابد و بین علت ناقصه و علت تامه و معلول تحقق می

از علم به علت ناقصه، علم به معلول حاصل  ،پس .دراز این رو تالزم علمی نیز ندا
توانند با استفاده از این  لذا حکمای مشاء از آن جمله محقق الهیجی نمی شود. نمی

الحکمة ، (مالصدرا قاعده، علم واجب به اشیاء و جزئیات علی نحو کلی را اثبات نمایند.
                                          ) 230-6/229، المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعه

این قاعده در علم حضوری جریان دارد نه در علم حصولی که حکمای  :ایراد دوم
که چه چیزی از ادراک علت  مورد علم خدا به آن معتقد هستند توضیح آن مشاء در

            شود پنج احتمال قابل فرض است: علول میمنجر به ادراک م
ت و چیستی به علم. 1 ت ادراک زیرا است باطل احتمال این: علت ماهیّ  علت، ماهیّ
ت می به تواند نمی ت آن  شناخت معلول منجر شود و تنها شناخت ماهیّ تواند لوازم ماهیّ

ت عدد چهار را درک کند تنه ا معنای زوج بودن آن را را بشناساند مانند کسی که ماهیّ
                                و این مسئله با مفاد قاعده مذکور تفاوت اساسی دارد. کند است ادراک می م آنکه الز
 منافات قاعده این از فالسفه منظور با نیز احتمال این: علت وجوه از وجه یک به . علم2
            شود. نمی معلول به نسبت کامل علم باعث علت وجوه از وجه یک به علم زیرا دارد

  علت بودن علت مفهوم به علم. 3
  فت اضافی بودن علت ص به علم. 4

ه و  احتماالت سوم و چهارم نیز بنابر قانون تضایف صحیح نیست زیرا بین علت تامّ
و در این  استهمواره با ادراک معلول  ،معلول رابطه تضایف حاکم است و ادراک علت

شده است زیرا  ادراک یکی از دو متضایف، باعث ادراک دیگری گفتتوان  میر نحالت دیگ
  ندارد. تقدم متضایف بر شناخت دیگریهیچ کدام از دو  شناخت

ه علت وجود به علم یعنی: علت وجود شناخت. 5  معلول وجود به علم به منجر تامّ
 آن بر ایرادی هیچو  دارد مطابقت فالسفه منظور با که است احتمالی تنها این گردد.
 استهستی عین خارجیت  باشد زیرا نمیاک رو وجود با علم حصولی قابل اد نیست وارد

گردد و آن چیستی و ماهیت است که از خارج به  و هرگز به ذهن منتقل و مفهوم نمی
آید و   یابد و علم حصولی از طریق صور ذهنی که ماهیت هستند به دست می ذهن راه می
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پس این قاعده به علم  .شود هستی چیزی فقط از راه علم حضوری حاصل می علم به وجود و
جمله محقق  حضوری اختصاص دارد و این قاعده برای اثبات مدعای حکمای مشاء از آن

الحکمة (مالصدرا،  الهیجی که معتقد به علم حصولی خدا به اشیاء است کاربرد ندارد.
                          )788- 2/784؛ ابراهیمی دینانی، 389- 3/388، المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعه

دارد که علم کلی  نظریه علم خدا به جزئیات علی نحو کلی بیان می اشکال دوم:
است لکن به جهت عوارض و خصوصیات مشخصه، آن مفهوم کلی، مصداق منحصر به 

دانیم  شود که می ح میحالی مطر این ادعا در اما .که همان جزئی مشخص است دارد فرد
ض رباشد و با افزودن هزاران قید از عوا می مفهوم از آن جهت که مفهوم است امری کلی

ه، مفهوم کلی به شخصی و جزئی خارجی تبدیل نمی شود پس علم به جزئی علی  شخصیّ
                                                             شود. نحو کلی، علم به جزئی را شامل نمی

شده است در  این نظریه براساس علم حصولی خداوند به اشیاء مطرح اشکال سوم:
صورتی که علم حصولی اختصاص به عالمی دارد که نیاز به ابزار حس و خیال داشته 
باشد و خصوصیات علم حصولی هم چون تصور و تصدیق را دارا باشد لکن خداوند که 

می به اشیاء منزه بوده و تنها برای خداوند متعال، علم از چنین عل استمجرد تام 
همانگونه که علم احساسی و خیالی برای واجب  توان فرض کرد لذا حضوری را می

متعال، نقص بوده و از اوصاف سلبی خداوند است علم حصولی نیز برای خداوند متعال 
الحکمة المتعالیة ، (مالصدرا گردد. میو از صفات سلبی حق تعالی محسوب  است نقص

      )تعلیقه عالمه طباطبایی ؛6/186، فی االسفار العقلیة االربعه
بنابر نظریه علم خدا به جزئیات علی نحو کلی هرگز خداوند به  اشکال چهارم:

شده است و ا جزئیات علم ندارد زیرا این نظریه براساس علم حصولی خداوند به اشیاء بن
که مربوط  استحالی که تشخص به وجود خارجی در  یستعلم حصولی هرگز جزئی ن

به علم حضوری است از این رو بنابر علم حصولی، تشخصی که باید در علم خدا به 
و دیگر خداوند به جزئیات علم نخواهد  شود نفی میجزئیات وجود داشته باشد از او

      )370- 4/369(جوادی آملی،  داشت.
 ی نحو کلی بنابر علم حصولی خدا به اشیاءنظریه علم خدا به جزئی عل اشکال پنجم:

یابد که عینیت  است که بر این اساس ماهیات مخلوقات نزد ذات واجب الوجود تحقق می
ها با ذات خداوند محال است پس خداوند در مرتبه ذات فاقد کمال علمی به نحو تفصیلی  آن

          )246- 6/245، االربعه، الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة (مالصدرا .استبه اشیاء 
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دلیل توانایی اثبات علم خدا به مخلوقات در مقام ذات را ندارد زیرا این  اشکال ششم:
براساس قانون علیت، علت بر معلول خود تقدم دارد از این رو علم خداوند به ذات خود بر 

که هیچ  تاسعلم وی بر مخلوقات که معلول او هستند تقدم دارد و به لحاظ همین تقدم 
راهی برای اثبات عینیت علم خدا به ذات خویش با علم خدا به مخلوقات وجود ندارد پس 

      . (همان)ت کرداثباتوان علم خدا به اشیاء را در مقام ذات  براساس این نظریه نمی
این نظریه مبتنی بر علم حصولی است و علم حصولی، دانشی ناقص و  اشکال هفتم:

شود صورت شود بلکه آنچه معلوم واقع می ود شیء، معلوم واقع نمیمع الواسطه است و خ
شیء است به همین جهت معرفتی ناقص و بالوجه است اما در مقابل علم حضوری که 

دهد بر همین اساس نفوذ و سریان در عمق معلوم دارد معرفتی بالکنه و کامل بدست می
است و از سوی دیگر، خداوند تر  علم حضوری در مقایسه با علم حصولی معرفتی کامل

باشد و هر صفت کمالی را خداوند در حد اعالی آن  واجب الوجود من جمیع الجهات می
                             باشد. ترین علم است که همان علم حضوری می دارد لذا علم او نیز همانند ذات وی کامل

 
  ت متغیرنظر نهایی محقق الهیجی در چگونگی علم خدا به جزییا

نظریه علم خدا به جزئی علی نحو کلی براساس قول صور مرتسمه ابن سینا و علم 
شده است که هم نظریه صور مرتسمه و هم علم حصولی  حصولی خدا به اشیاء مطرح

خدا دارای ایرادات اساسی است و الهیجی پس از آنکه به برخی مبانی حکمت متعالیه 
همان، (، تشکیک وجود )256-5/255، االلهامشوارق (الهیجی،  همچون اصالت وجود

شود در  می ) معتقد191، همان(اتحاد عاقل و معقول در علم خدا به اشیاء  ) و258- 257
همان، (قسمت پایانی کتاب شوارق االلهام با بیان مطالبی تحت عنوان تکمیل عرشی 

مه ارائه رتس) قرائتی متمایز از قول صور م259(همان،  ) و همچنین تدقیق الهامی254
گوید سخن ابن سینا  کند که بسیار نزدیک به نظر استادش مالصدرا است. وی می می

های علمی در ذات خداوند برای تفهیم این مطلب بوده که ذات  ی حصول صورت درباره
خدا، علم تفصیلی به تمامی موجودات است و موجودات در اثر این علم از ذات الهی 

ای  های علمی موجودات در ذات خدا به گونه قیقتا صورتشوند نه اینکه ح صادر می
متمایز از یکدیگر تقرر داشته باشند و کافی است ذات خدا به نحوی باشد که اگر عقل 
آن را لحاظ کند و موجودات معلول که ذات خدا به وصف وحدت، مشتمل بر آنهاست را 

                                                                                  عقل آدمی حاصل شود.از یکدیگر متمایز کند صور متکثری مطابق با آن موجودات در 
ها در ذات خداوند در واقع، تعبیری دیگر از حیثیتی است که  بنابراین حصول صورت
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ی  کند و در آن، ذات الهی را مشتمل بر همه عقل آدمی نسبت به ذات خدا لحاظ می
توان آنها را به صورت متمایز از یکدیگر نیز  گیرد که می لول در نظر میموجودات مع

ی  مالحظه کرد به عبارت دیگر، عقل آدمی ذات خدا را از حیث اشتمال آن، بر همه
دهد تا به صورت موجودات متمایز از  کند و سپس آن را تفصیل می موجودات لحاظ می

ری مطابق با آن موجودات در ذهن پدید یکدیگر در آید. براساس این اعتبار، صور متکث
تواند از  شود بلکه ذهن ما می آید بنابراین حقیقتا صور علمی در ذات خدا حاصل نمی می

آن جهت که ذات خدا مشتمل بر کماالت همه موجودات است صوری را مطابق با آن 
                                             )260-259(همان، موجودات لحاظ کند. 

دارد که علم خدا به اشیاء از نوع  محقق الهیجی همچنین با صراحت بیان می
حصولی و به واسطه صور نیست بلکه از باب علم حضوری ذات به افعال و معالیل است 

      )144در آن نیازی به صور مرتسمه اشیاء نیست. (همان، که 
ا در خصوص علم خدا توان نظر نهایی وی ر پس براساس نظرات محقق الهیجی می

به جزئیات متغیر چنین بیان کرد: خداوند متعال، واجب الوجود و مبداء هر فیضی است 
از این رو خداوند تمامی علوم را از جهت اینکه کثرتی در آن نیست و متحد با ذات است 

باشد و صور علمی موجودات همان تفصیل علم اجمالی بسیط حق تعالی است  واجد می
(علم  گر کمال علمی خداوند به ذات مطلق اوست که همان علم بسیط ذاتیبه بیان دی

کند که با  اجمالی) خداوند متعال به اشیاء است که کمال مطلق ذات خداوند اقتضاء می
های جزئیات متغیر به نحو تفصیلی و  ها حتی صورت علم بسیط ذاتی، تمامی صورت

د پس مجالی برای تغییر در ذات خداوند تعالی از ازل معلوم باشمتمایز از هم برای حق 
) این سخن الهیجی توضیح عبارت 231، 207آید. (همان،  و صفت علم الهی پیش نمی

فواجب الوجود عاقل لذاته بذاته فعقله لذاته، عقل لجمیع ما "گوید:  مالصدرا است که می
                               )6/270، الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعه (مالصدرا، "سوا

کنیم که دیدگاه فیاض الهیجی درباره چگونگی علم باری به جزئیات  مالحظه می
متغیر تحول و تطور یافته است وی در ابتداء به نظریه علم خدا به جزئی علی نحو کلی 

شود و در آخرین صفحات کتاب شوارق االلهام به نظریه علم  ابن سینا متمایل می
                                شود. در عین کشف تفصیلی مالصدرا نزدیک میاجمالی 
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  گیری نتیجه
 علم مسئله دیرباز از که دهد می نشان متکلمان و فالسفه آثار در و مطالعه تحقیق 
 جمله از چیز همه به متعال خداوند بر اینکه عموما و بوده اندیشمندان توجه مورد الهی

 در لیکن .دارند نظر اتفاق دارد علمی احاطه مادی و مجرد موجودات و ئیاتجز و کلیات
 ارائه را گوناگونی نظرات داشته و نظر اختالف متغیر جزئیات به خداوند علم چگونگی

 است معتقد که برگزید را سینا ابن نظریه  ابتدا در الهیجی محقق میان این و در اند  داده
 بر یابد و و تغییر نمی است و ثابت کلی، اسباب و علل منظا طریق از جزئی به خدا علم
 نظریه اثبات و از بوده نقد قابل دالیل وی که همانگونه اما کند می اقامه را دالیلی آن
 قول در نظریه این ضعف اساسی است و ریشه قاصر کلی نحو علی جزئی به خدا علم
 صور نظریه هم که یحال در است خدا به اشیاء علم بودن حصولی و مرتسمه صور

 علم اشیاء به خدا علم متقن دالیل به هم و است اساسی اشکاالت دارای مرتسمه
 صور از جدید قرائتی الهیجی محقق رو این از و است حضوری بلکه نیست حصولی
 است الهی علم در مالصدرا استادش نظریه به نزدیک بسیار که دارد می عرضه مرتسمه

 کمال دارد بیان می الهیجی است. تفصیلی کشف عین در اجمالی علم به معتقد که
 اشیاء به متعال خداوند بسیط ذاتی علم اجمالی اوست که همان ذات به تعالی حق علمی
 تمامی ذاتی، بسیط علم با که کند می اقتضاء خداوند ذات مطلق کمال رو این از و است 
                                                                                 .باشد معلوم ازل زا تعالی حق برای هم از متمایز و تفصیلی نحو به ها صورت
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