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مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/10/8    پذیرش: 1397/12/25
سید علی مشهدی1، سید حسین سیدموسوی2،  وحیده فخارنوغانی3

چکیده 

یکــی از مباحــث مهــم در حــوزۀ اســماء و صفــات الهــی، اثبــات علــم پیشــین الهــی بــه ذات قبــل از ایجاد 
ممکنــات اســت. ظاهــر روایــت عمــران صابــی از امــام رضــا g نیــاز خداونــد بــه چنیــن علمــی را منتفــی 
دانســته و ایــن ســبب ناســازگاری بــا روایــات مثبــت مطلــق علــم الهــی، ازجملــه حدیــث دیگــر از امــام رضــا 
g شــده اســت. شــارحان ایــن حدیــث از میان محدثان، فالســفه و عرفــا در تبییــن و حّل این ناســازگاری 
اختالف نظــر دارنــد. عالمــه مجلســی چهــار توجیــه ذکــر می کنــد کــه همــه آنهــا قابــل نقــد اســت. قاضــی 
ســعید قمــی ظاهــر حدیــث را مــی پذیــرد و آن را حمــل بــر مقــام احدیــت می کندکــه ایــن دیــدگاه نیــز بــا 
روایــات مثبــت صفــات ذاتــی ســازگاری نــدارد. عالمــه جعفری فقــط از اصــل »هوهویــت« در توجیــه روایت 
اســتفاده می کنــد و حمــل روایــت بــر علــم حضــوری را نمی پذیــرد. در ایــن میــان، دیــدگاه مالصــدرا کــه 
 g بــر اســاس علــم حضــوری و قاعــده »هوهویــت« بنــا شــده، در حــّل ایــن تعــارض، بــا روایــت امــام رضــا

ســازگارتر دانســته شــده است.
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1. بیان مسئله

علــم خداونــد بــه ذات از مســائل مهمــی اســت کــه ذهــن اندیشــمندان را بــه خــود معطــوف کرده 
و بــه دلیــل اهمیــت آن، بارهــا از امامــان معصــوم b دربــاره وجــود چنیــن علمــی ســؤال شــده 
اســت. ائمــه معصومیــن b در روایــات متعــدد  ایــن مرتبــه از علــم را به صراحــت تأییــد کرده انــد 
 g کلینــی،1407ق، ج 1: 313(. بــا  وجــود ایــن، در ظاهــر روایــت عمــران صابــی از امــام رضــا(
ــیْ ِء لِنَْفــِی ِخَلفِــِه  ََّمــا یَُكــوُن الَْمْعَلَمــُة بِالشَّ نیــاز خداونــد بــه چنیــن علمــی نفــی  شــده اســت: إِن
ــوُه  ــُه فَتَْدُع ــیْ ٌء یَُخالُِف ــاَك َش ــْن ُهنَ َــْم یَُك ــُه َمْوُجــوداً َو ل ــَی َعْن ــا نُِف ــُه بَِم ــیْ ُء نَْفُس ــوَن الشَّ َو لِیَُك
ــیْ ِء َعــْن نَْفِســِه بِتَْحِدیِد َمــا َعلِــَم ِمْنَهــا )مجلســی، 1403ق، ج 10:  الَْحاَجــُة إِلـَـی نَْفــِی َذلـِـَك الشَّ
311(. عــدم تصریــح حضــرت در ایــن روایــت باعــث نوعــی ناســازی بــا روایــات دیگــر ائمــه اطهــار 
ــنان  ــن س ــت، اب ــن روای ــت. در ای ــده اس ــا g ش ــرت رض ــری از حض ــث دیگ ــه حدی b ازجمل
ــت  ــواب مثب ــام g ج ــد. ام ــرار می کن ــام g تک ــی را از ام ــران صاب ــؤال عم ــون س ــبیه مضم ش
ــزَّ  ــْل َكاَن اهلَلُ َع ــَلُم َه ــِه اَلسَّ ــا َعَلْی َض ــِن اَلرِّ ــا اَلَْحَس َ ــَألُْت أَب ــاَل: َس ــنَاٍن قَ ــِن ِس ْ ــِن اِب می دهد:»َع
ــد: از امــام رضــا  ــن ســنان گوی ــم.« )اب ــاَل نََع ــَق قَ ــَق اَلَْخْل ــَل أَْن یَْخُل ــِه قَْب ــًا بِنَْفِس ــلَّ َعاِرف َو َج
g پرســیدم: آیــا خــدای عّزوجــل پیــش از آنکــه مخلــوق را آفرینــد، بــه ذات خــود عــارف بــود؟ 
فرمــود: آری( )کلینــی،1407ق، ج 1: 313(. از دیــدگاه بعضــی از شــارحان، ظاهــر روایــت عمران 
ــت.  ــی اس ــب کالم ــه مذاه ــر هم ــف ظواه ــن مخال ــد و ای ــی می کن ــًا نف ــی را رأس ــم اله صابی،عل
ــا ظاهــر قوانیــن اســالم  ــرا ایــن حدیــث ب بنابرایــن، ناچاریــم در ظاهــر حدیــث تصــرف کنیــم زی

منطبــق نیســت1 )مختــاری نائینــی،1380: 464(.

در تبییــن ایــن ناســازی و بیــان مقصــود امــام g در نفــی علــم پیشــین الهــی بــه ذات، بیــن 
شــارحان و مفســران روایــت عمــران صابــی اختــالف اســت به طوری کــه از میــان محدثــان، 
ــد و چهــار  عالمــه مجلســی تبییــن ایــن فقــره از حدیــث را در غایــت پیچیدگــی و اغــالق می دان
توجیــه بیــان و در آخــر اذعــان می کنــد، همــه ایــن توجیهــات خالــی از اشــکال نیســت )مجلســی، 
1403ق، ج 10: 311(. از میــان فالســفه، مالصــدرا بــا توجــه بــه مبانــی فلســفی خــود بــر علــم 

1. بالجملــة ظاهــر الحدیــث نفــی العلــم  رأســاً ، وهــو مـــخالف لظـــواهر مذاهــب  جمیــع  المّلییــن، فلبّد مــن تنزیلــه علی وجــه صحیح؛ 
فــإّن ظاهــره الینطبــق علــی قوانیــن اإلســلم
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حضــوری خــدا بــه ذاتــش حمــل می کنــد )مالصــدرا ،1383، ج 3: 252(. از میــان عرفــا، قاضــی 
ســعید قمــی بــا تفکیــک مرتبــۀ احدیــت و واحدیــت خداونــد، نفــی صفــات از جملــه علــم الهــی را 
بــر مرتبــۀ احدیــت و اثبــات علــم الهــی را بــر مرتبــۀ واحدیــت حمــل می کنــد )قمــی، 1373، ج 1: 
190(. از میــان معاصــران، عالمــه جعفــری نیــز ســعی می کنــد تبییــن جدیــدی از این روایــت ارائه 
دهــد )جعفــری،1366: 507(. در ایــن پژوهــش تــالش شــده اســت ضمــن بررســی دیدگاه هــای 
شــارحان، چرایــی نفــی و عــدم تصریــح علــم پیشــین الهــی در ایــن حدیــث شــریف تبییــن گــردد. 
دســتاورد ایــن پژوهــش نشــان خواهــد داد دیــدگاه مالصــدرا در تبییــن روایــت کــه بر اســاس قاعده 
»هوهویــت« و علــم حضــوری مطرح شــده اســت، نســبت بــه ســایر دیدگاه هــا در رفــع ایــن تعــارض 

ظاهــری از قــّوت و اســتحکام بیشــتری برخــوردار اســت. 

2. پیشینۀ پژوهش

ــق  ــت و عم ــت اهمی ــه عل ــی ب ــران صاب ــا عم ــره ب ــا g مناظ ــام رض ــای ام ــان مناظره ه در می
ــی«  ــران صاب ــت عم ــه »روای ــا ب ــن مناظره ه ــت ای ــه روای ــا آنجاک ــی دارد ت ــگاه خاص ــث، جای مباح
مشــهور )مختــاری نائینــی، 1380: 460( و بیــش از ده شــرح بــرای آن  نقل شــده اســت )همان(. 
پرســش های عمــران صابــی از امــام رضــا g در قالــب 12 پرســش مطرح شــده و درمجمــوع بــه 
دو بخــش قابــل  تقســیم اســت. بخــش اول دربــارۀ ذات و صفــات الهــی و بخــش دوم بــه کیفیــت 
ــه مخلــوق و رابطــه  آفرینــش و ویژگی هــای مخلوقــات از جملــه مخلــوق اول وعــدم نیــاز خالــق ب
مخلــوق بــا خالــق، می پــردازد )جعفــری 1366: 489(. مســئله پژوهــش بــه بخــش اول ســؤال ها 
برمی گــردد کــه در ایــن ارتبــاط اثــر مســتقلی ارائــه نشــده اســت. ایــن نوشــتار بــه طــور خــاص وارد 

ایــن بحــث شــده و دیــدگاه شــارحان را جمــع آوری و  بررســی کــرده اســت.

3. متن روایات

پیــش از  نقــد و بررســی دیدگاه هــا، قســمتی از متــن روایــت عمــران صابــی را کــه محــل بحــث 
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ماســت و روایــت دیگــر از حضــرت کــه عیــن همــان ســؤال تکــرار شــده اســت و روایــت مشــابه دیگــر 
از امــام باقــر g را ذکــر می کنیــم تــا در ادامــه بحــث در اســناد مطالــب بــه روایــات، دچــار مشــکل 

نشویم.

َضــا ع  ــاَل الرِّ ــَد نَْفِســهِ  قَ ــیِِّدی  َهــلْ  َكانَ  الَْكائِــنُ  َمْعُلومــًا فی نفســه ِعْن ــا َس ــَراُن یَ ــاَل ِعْم 1. »قَ
ــیْ ُء نَْفُســُه بَِمــا نُِفــَی َعْنــُه َمْوُجــوداً َو  ــیْ ِء لِنَْفــِی ِخَلفـِـِه َو لِیَُكــوَن الشَّ ََّمــا یَُكــوُن الَْمْعَلَمــُة بِالشَّ إِن
ــیْ ِء َعــْن نَْفِســِه بِتَْحِدیــِد  لـَـْم یَُكــْن ُهنـَـاَك َشــیْ ٌء یَُخالُِفــُه فَتَْدُعــوهُ الَْحاَجــُة إِلـَـی نَْفــِی َذلـِـَك الشَّ
ــاَل نََعــم .« )عمــران گفــت: ای ســرور مــن، آیــا کائــن نــزد  ــا ِعْمــَراُن قَ ــَم ِمْنَهــا أَ فَِهْمــَت یَ َمــا َعلِ
خــودش معلــوم بــوده اســت؟)آیا بــه خــودش مســتقاًل علــم داشــته اســت؟( امــام g فرمودنــد: 
همانــا معلــوم شــدن شــیء بــرای شــئ جهــت نفــی و تمییــز از مخالــف شــیء اســت تــا بــا نفــی آن 
موجــود گــردد و در مقــام ذات الهــی مخالفــی بــرای ذات وجــود نــدارد تــا بــرای تمییــز و نفــی آن 
نیــاز بــه تعریــف داشــته باشــد( )ابــن بابویــه، 1398ق: 431(. ایــن روایــت موثــق اســت وضعفی در 

کتــب روایــی بــرای آن آورده نشــده اســت )مجلســی،1403ق،ج10: 299(.

ــَلُم( َهــْل َكاَن اهلَلُ َعــزَّ َو َجــلَّ  َضــا )َعَلْیهِ اَلسَّ 2. »َعــِن اِبـْـِن ِســنَاٍن قَــاَل: َســَألُْت أَبـَـا اَلَْحَســِن اَلرِّ
َعاِرفــًا بِنَْفِســِه قَْبــَل أَْن یَْخُلــَق اَلَْخْلــَق قَــاَل نََعــْم قُْلــُت یََراَهــا َو یَْســَمُعَها قَــاَل َمــا َكاَن ُمْحتَاجــًا 
ــَذٌة  ــُه نَافِ ــَو قُْدَرتُ ــُه ُه ــُه َو نَْفُس ــَو نَْفُس ــا ُه ــُب ِمْنَه ــَألَُها َو الَ یَْطُل ــْن یَْس َــْم یَُك َّــُه ل ِــَك ِلَن َــی َذل إِل
َّــُه إَِذا لـَـْم  َی نَْفَســُه َو لَِكنَّــُه اِْختَــاَر لِنَْفِســِه أَْســَماًء لَِغْیــِرهِ یَْدُعــوهُ بَِهــا ِلَن فََلْیــَس یَْحتَــاُج أَْن یَُســمِّ
یُــْدَع بِاْســِمِه لـَـْم یُْعــَرْف...«. )ابــن ســنان گویــد از امــام رضــا g پرســیدم: آیــا خــدای عزوجــل 
ــردم: آن را  ــرض ک ــود: آری. ع ــود؟ فرم ــارف ب ــود ع ــه ذات خ ــد ب ــوق را آفرین ــه مخل ــش از آنک پی
ــازی  ــود: نی ــنید؟( فرم ــودش می ش ــت و خ ــود را می گف ــام خ ــودش ن ــنید؟ )خ ــد و می ش می دی
بــه آن نداشــت، زیــرا نــه از آن پرسشــی داشــت و نــه خواهشــی. او خــودش بــود و خــودش، قــدرت 
نفــوذ داشــت؛ پس نیــازی نداشــت کــه ذات خــود را نــام ببــرد ولــی بــرای خــود نام هایــی برگزیــد 
ــناخته  ــد، ش ــده نمی ش ــود خوان ــام خ ــه ن ــر او ب ــرا اگ ــد، زی ــا بخوانن ــه آن نام ه ــران او را ب ــا دیگ ت

نمی شــد...( )کلینــی، 1407ق، ج 1: 113(.  

ایــن روایــت بــه صــورت مســند نقــل شــده اســت و رجــال حدیــث موثــق هســتند و تنهــا در بیــن 
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ــان را از  ــی ایش ــیخ طوس ــه ش ــود داردک ــان وج ــن بن علی بن أبی عثم ــام حس ــه ن ــخصی ب ــا ش آنه
غــالت شــمرده اســت )طوســی، 1348، ج1: 371(. بــه همیــن دلیــل، قــول مشــهور بــر ضعیــف 
بــودن ایــن روایــت اســت )مجلســی،1404ق،ج2: 30( امــا موّثــق بــودن ســایر رجــال حدیــث از 
یــک طــرف و محتــوای حدیــث از طــرف دیگرکــه منافاتی بــا غالی بــودن ایشــان نــدارد، این ضعف 

را جبــران می کنــد.

ــَلُم ُجِعْلــُت فـِـَداَك إِْن َرأَیْــَت أَْن  َرَة قـَـاَل: قلــت البــی جعفر َعَلْیــِه اَلسَّ 3. »َعــْن فَُضْیــِل بـْـِن ُســكَّ
َّــُه َوْحــَدهُ فََقــِد اِْختََلــَف َمَوالِیَك  تَُعلَِّمنـِـی َهــْل َكاَن اهلَلُ َجــلَّ َوْجُهــُه یَْعَلــُم قَْبــَل أَْن یَْخُلــَق اَلَْخْلــَق أَن
ََّمــا َمْعنـَـی یَْعَلــُم  فََقــاَل بَْعُضُهــْم قـَـْد َكاَن یَْعَلــُم قَْبــَل أَْن یَْخُلــَق َشــْیئًا ِمــْن َخْلِقــِه َو قـَـاَل بَْعُضُهــْم إِن
َُّه  َّــُه لَْم یـَـَزْل َعالِمــًا بَِأن َّــُه الَ َغْیــُرهُ قَْبــَل فِْعــِل اَْلَْشــیَاِء فََقالـُـوا إِْن أَْثبَْتنـَـا أَن یَْفَعــُل فَُهــَو اَلْیـَـْوَم یَْعَلــُم أَن
الَ َغْیــُرهُ فََقــْد أَْثبَْتنَــا َمَعــُه َغْیــَرهُ فِــی أََزلِیَّتِــِه فَــِإْن َرأَیْــَت یَــا َســیِِّدی أَْن تَُعلَِّمنِــی َمــا الَ أَْعــُدوُه 
ــَلُم َمــا َزاَل اهلَلُ َعالِمــًا تَبـَـاَرَك َو تََعالـَـی ِذْكــُرهُ.« )فضیــل گویــد: بــه  إِلـَـی َغْیــِرهِ فََكتـَـَب َعَلْیــِه اَلسَّ
امــام باقــر g عرضــه داشــتم: قربانــت شــوم، اگــر صــالح بدانیــد بــه مــن بیاموزیــد، آیــا خــدایـ  
جــّل وجهــه ـ پیــش از اینکــه مخلــوق را بیافرینــد می دانســت کــه یکتاســت ؟ زیــرا دوســتان شــما 
اختــالف کــرده، بعضــی گوینــد: پیــش از آنکــه مخلوقــی آفرینــد عالــم بــود و بعضــی گوینــد معنی 
»می دانــد«، »خلــق می کنــد« اســت پــس خــدا امــروز می دانــد کــه پیــش از خلقــت اشــیا یگانــه 
بــوده اســت. اینهــا گوینــد اگــر ثابــت کنیــم کــه او همیشــه بــه یگانگــی خــود عالــم بــوده در ازل بــا 
او چیــز دیگــری ثابــت کرده ایــم. آقــای مــن، اگــر صــالح دانیــد بــه مــن بیاموزیــد چیــزی را کــه از 
آن تجــاوز نکنــم: حضــرت نوشــت: خــدای ـ تبارک وتعالــی ذکــره ـ همیشــه عالــم بــوده اســت.( 
)کلینــی، 1407ق، ج 1: 108( ایــن روایــت از حیــث ســند موثــق اســت )مجلســی, 1403ق،ج4: 

87( و )النجاشــی،1407ق،ج1: 248(

بــا مالحظــه ایــن روایــات می تــوان دریافــت کــه در هــر ســه روایــت، راویــان )عمــران صابــی، ابــن 
ســنان، فضیــل( از علــم پیشــین الهــی ســؤال می کننــد. ظاهــر روایــت عمــران نیــاز خداونــد بــه 
چنیــن علمــی را نفــی می کنــد؛ امــا روایــت ابــن ســنان و فضیــل و ســایر روایاتــی کــه در بــاب علــم 
الهــی آمــده اســت )کلینــی، 1407ق، ج 1: 108( بــر اثبــات علــم پیشــین الهــی تأکیــد دارنــد. 
ایــن باعــث ظهــور یــک تعــارض ظاهــری بیــن روایــت عمــران صابــی بــا ســایر روایــات شــده اســت.
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هــر ســه روایــت بــه یکــی از معذوریت هــای علــم پیشــین الهــی بــه ذات اشــاره دارنــد و آن ایــن 
اســت کــه اگــر خداونــد علــم بــه خــود قبــل از خلــق داشــته باشــد، بایــد بــه وحــدت خــود نیــز علــم 
داشــته باشــد. علــم بــه وحــدت زمانــی معنــا پیــدا می کنــد کــه غیــر نفی شــده باشــد. غیــر زمانــی 
نفــی می شــود کــه از قبــل وجــود داشــته باشــد؛ درحالی کــه قبــل از خلــق غیــری وجــود نــدارد 
)قمــی،1373، ج 2: 498؛ ج 3: 160. و مالصــدرا ،1383، ج 3: 219(. جــواب امــام g در 

روایــت عمــران صابــی می توانــد پاســخ بــه ایــن شــبهه باشــد.

4. حّل ناسازگاری

در تبییــن روایــت عمــران صابــی و حــّل ناســازگاری آن بــا روایــات دیگــر بــه خصــوص روایــت دوم 
ــث  ــن حدی ــران ای ــی بیــن شــارحان و مفّس کــه از امــام رضــا g نقل شــده، دیدگاه هــای متفاوت

مطــرح  شــده اســت کــه بــه ترتیــب زمانــی، آنهــا را نقــد و بررســی خواهیــم کــرد.

1  دیدگاه مالصدرا )1050 ه ق( 4ـ 

مالصــدرا بــر اســاس تشــکیک در وجــود کــه حقیقــت آن بــه تشــکیک در مراتــب و تجلیــات ظهور 
وجــود برمی گــردد، توانســته اســت بســیاری از مشــکالت فلســفی و کالمــی از جمله صفــات الهی 
و مراتــب آن را حــل کنــد )دینانــی، 1375: 81(. وی مراتب تجلی وجود )مقــام ذات غیب الغیوبی، 
احدیــت و واحدیــت( و همچنیــن نام گــذاری آنهــا را کــه از مصطلحــات ابــن عربــی و شــاگردان وی 
اســت، در نظــام فلســفی خــود نیــز منعکــس کــرده و بر اســاس نظام تشــکیکی خــود، همــه مراتب 
را یــک حقیقــت واحد مشــکک می دانــد )مالصــدرا، 1360: 80؛ همــان،1981، ج 2: 310(. وی 
بــر اســاس ایــن مبانــی بــه تبییــن مقصــود امــام و حــّل ایــن تعــارض می پــردازد. مرحــوم کلینــی 
روایــت عمــران صابــی را در »اصــول کافــی« ذکــر نکــرده اســت. از ایــن  جهــت، مالصــدرا در شــرح 
ــار ایشــان نیــز ذکــر نشــده اســت؛ امــا شــرح  اصــول کافــی بــه آن نپرداختــه اســت و در ســایر آث
 g ایشــان بــر روایــت دوم و ســوم کــه ســائل شــبیه ســؤال عمــران صابــی را از امام رضــا و امــام باقر
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کــرده اســت، می توانــد مبنــای تبییــن دیــدگاه ایشــان از ایــن حدیــث باشــد.

تبییــن حدیــث دوم: مالصــدرا ســؤال ســائل را بــه مرتبــۀ ذات برمی گردانــد. وی معتقــد اســت در 
ایــن مرتبــه علــم و عالــم و معلــوم یکــی اســت، نــه تغایــر مفهومــی وجــود دارد و نــه موجــب تغایــر 
ذات در جهــات و حیثیــات آن می شــود. وی در اثبــات مدعــای خــود مــی گویــد: علــم چیــزی جــز 
شــهود و حضــور نفــس بــرای خــود نیســت و ذات در اینجــا نــزد ذات حاضــر اســت. ایــن قاعــده 
در همــۀ مجــردات ماننــد علــم حضــوری انســان بــه خــودش نیــز وجــود دارد بــا ایــن تفــاوت کــه 
ــا  ــم و ب ــور می کنی ــر ذات تص ــد ب ــی زای ــورت ذهن ــک ص ــا ی ــود را ب ــس خ ــان ها نف ــا انس ــی م گاه
خودمــان حدیــث نفــس انجــام می دهیــم و صــدای ایــن گفتگــو را می شــنویم. همــۀ ایــن مــوارد بــه 
خاطــر ضعــف و احتیاجــی اســت کــه در ذوات مــا وجــود دارد. اگــر نفــوس از همــه جهــات )همانند 
خداونــد( بالفعــل می شــد؛ همــۀ آنچــه می خواســتیم عیــن ذات می شــد و نیــازی بــه تصــور زایــد 
بــر ذات و یــا گفتگــو و حدیــث بــا نفــس نبــود. بنابرایــن، ایــن معانــی زایــد در مقــام ذات خداونــد 
مســلوب اســت. ازآنجاکــه خداونــد از هرجهــت کامل بالــذات اســت، از خود ســؤال و مطالبــه ندارد 
و آنچــه می خواهــد و مطالبــه می کنــد، عیــن ذاتــش اســت )مالصــدرا ،1383، ج 3: 252(. بــر این 
اســاس، مالصــدرا مــراد حضــرت از اثبــات علــم در مقــام ذات را بــه علــم حضــوری برمی گردانــد 
و مــراد حضــرت از نفــی علــم را چنــان کــه در روایــت عمــران صابــی آمــده اســت و در ایــن روایــت 
نیــز بــا عبــارت »قُْلــُت یََراَهــا َو یَْســَمُعَها قـَـاَل َمــا َكاَن ُمْحتَاجــًا إِلـَـی َذلـِـَك« بــه آن تصریــح  شــده 
اســت، بــه علــم حصولــی برمی گردانــد و چنیــن علمــی از خداونــد را نفــی می کنــد. وی بــر اســاس 
فقــرۀ پایانــی حدیــث، اســماء و صفــات لفظــی مذکــور درآیــات و روایــات را »اســم االســم« دانســته 
و شایســتۀ مقــام ذات نمی دانــد و معتقــد اســت اســماء الهــی در مقــام احدّیــت ذاتــی، غیرمخلــوق 
و غیرمجعــول اســت. اختیــار در آن مقــام مدخلیتــی نــدارد و نیــازی بــه وضــع واضــع نیســت و اگــر 
خداونــد وجــود کتبــی و یــا لفظــی بــه آنهــا داده اســت، بــرای نیــاز خلــق بــه شــناخت و عبــادت 

خداونــد بــوده اســت )همــان(.

ــد:  ــن می کن ــه تبیی ــبهه این گون ــب ش ــائل را در قال ــراد س ــدرا م ــوم: مالص ــث س ــن حدی تبیی
ــدا  ــات پی ــزش از مخلوق ــی و تمای ــدت و یگانگ ــه وح ــم ب ــی عل ــق در صورت ــل از خل ــد قب خداون
می کنــد کــه غیــر را تصــور کــرده باشــد و تصــور غیــر، موجــب پذیــرش موجــودات حــادث در ازل و 
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باطــل اســت )مالصــدرا ،1383، ج 3: 219(. امــام g در جــواب ایــن شــبهه فقــط بــه تأییــد علــم 
ازلــی خداونــد در ازل اکتفــا می کنــد، امــا مالصــدرا خــود، جــواب اجمالــی حضــرت در ایــن روایت 
را چنیــن تبییــن می کنــد: ازآنجاکــه وجــود خداونــد عیــن ذاتــش اســت و وجــود ذات )بمــا هــو هو( 
بــرای اثبــات شــیء و نفــی غیــر کافــی اســت، علــم الهــی بــه ذات نیــز، عیــن ذات و وجودش اســت 
و نیــازی در اثبــات ایــن علــم اجمالــی بــه تصــور غیــر خــود نیســت )همــان(. مالصــدرا در ادامــۀ 
جملــه »یعلــم بمعنــی یفعــل« در ایــن روایــت را کــه علــم را بــه معنــای ایجــاد گرفتــه اســت، همــان 
دیــدگاه شــیخ اشــراق می دانــد و آن را قبــول نــدارد و معتقــد اســت چنیــن تفســیری اگرچــه علــم 
ــم الهــی قبــل از ایجــاد کــه از  ــد، در تبییــن عل ــۀ بعــد از ایجــاد را تصحیــح می کن الهــی در مرتب
کمــاالت الهــی اســت، عاجــز اســت. بنابرایــن، تبیینــی کــه مــا ارائــه داده ایــم، بهتــر اســت )همان: 
218(. مالصــدرا قصــور و ضعــف مخلوقــات در درک مقــام احدیــت را علــت پاســخ اجمالی حضرت 
در جــواب ســؤال می دانــد و می گویــد: پاســخ همانــی اســت کــه مــا تبییــن کردیــم، لیکــن ائمــه 
b بــه خاطــر قصــور فهــم مخاطبانشــان در درک علــم پیشــین الهــی، بــه پاســخ اجمالــی اکتفــا 
کرده انــد )همــان(. ایشــان در ارتبــاط بــا پیچیدگــی و صعوبــت ادراک علــم پیشــین الهــی در مرتبــۀ 
احدیــت، معتقــد اســت چنــان کــه در عصــر ائمــه اطهــار b در تبییــن علــم پیشــین الهــی بیــن 
دانشــمندان اختــالف وجــود داشــته اســت، ایــن اختــالف بعینــه در بیــن بــزرگان فلســفه همچون 
مشــائین و اشــراقیان نیــز وجــود داشــته اســت، طــوری کــه مشــائین بــا اثبات علــم عنایــی خداوند 
)نصیــر الدیــن،1403ق، ج 3: 310( اگرچــه علــم پیشــین الهــی را اثبــات کردنــد، در تبییــن آن 
دچــار مشــکل شــدند و ناچــار بــا پذیــرش صــور کلــی ارتســامی، دچــار اشــکاالت و مفاســد زیــادی 
شــدند. )مالصــدرا ،1383، ج 3: 218(. از طــرف دیگــر، شــیخ اشــراق بــا اثبــات علــم اضافــی و 
اشــراقی خداونــد، معتقــد شــد معلــوم بــودن شــیء، چیــزی جــز حضــور موجود نــزد عالم نیســت و 
قبــل از موجــود وجــودی نیســت، بنابراین علمی نیــز وجــود نــدارد )ســهروردی، 138۰: 1۵3(. به 
ایــن صــورت، علــم پیشــین الهی را در عمــل انــکار کردنــد )مالصــدرا،1981، ج 6: 176(. بنابراین 
هــر دو مســلک از اثبــات علــم پیشــین الهــی در مرتبــه احدیــت عاجــز شــدند )مالصــدرا ،1383، ج 
3: 219(. وی علــت عجــز و ناتوانــی انســان در فهــم علــم پیشــین الهــی در مرتبــه ذات را، جهــل 
تکوینــی انســان می دانــد و معتقــد اســت، شــناخت ایــن مرتبــه از طریــق عقــل، فکــر و اســتدالل 
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ــه  ــد: ب ــد. وی در ادامــه می گوی ــه وجــود می آی ــا فضــل و کمــک الهــی ب ممکــن نیســت و تنهــا ب
ــه   ــرده و ب ــا ک ــار اکتف ــه  اختص ــی ب ــؤال های ــن س ــواب چنی ــار b در ج ــه اطه ــت، ائم ــن عل همی
تفصیــل ســخن نگفته انــد زیــرا می دانســتند فهــم مخاطبــان آنهــا بــه درک ایــن مقــام نمی رســیده 

اســت )همــان: 218(.

4ـ 1ـ 1 بررسی و نقد 

ــه خــود را از ایــن  جهــت کــه  ــد ب چنــان کــه مالحظــه شــد مالصــدرا فهــم و اثبــات علــم خداون
در نــگاه ابتدایــی مســتلزم تصــور غیــر و یــا وجــود غیــر اســت، موجــب ســختی فهــم علــم الهــی 
در مرتبــۀ ذات دانســته اســت. بــه ســخن دیگــر، در دوران ائمــه اطهــار b و بعــد ازآن، بــزرگان از 
فالســفه همچــون ابن ســینا و شــیخ اشــراق الزمــۀ علــم خداونــد بــه ذات را تصــور یــا وجــود غیرمــی 
دانســتند و بــا ایــن پنــدار غلــط در اثبــات صفاتــی همچــون علــم الهــی و یــا وحــدت حقــه الهــی 
قبــل از خلــق دچــار مشــکل می شــدند. بنابرایــن، مــراد امــام g در روایــت عمــران صابــی، نفــی 
علــم الهــی نبــوده اســت بلکــه خواســته اســت بــر اســاس دو اصــل »علــم حضــوری«و »هوهویــت« 
پنــدار باطــل آن هــا مبنــی بــر تصــور غیــر یــا وجــود غیــر بــرای اثبــات صفاتــی همچــون علــم الهــی 
را نفــی کنــد. بــا مالحظــۀ ایــن مطلــب می تــوان از ســخنان مالصــدرا دو توجیــه در تبییــن ایــن 

روایــات برداشــت کــرد.

توجیــه اول:  بــر اســاس قاعــدۀ فلســفی »هــر موجــود مجــردی، علــم حضــوری بــه خــود دارد 
و هــر شــیء نــزد خــودش حاضــر اســت و نیــازی بــه تصــور زائــد نــدارد« )نصیر الدیــن،1403ق، 
ــتن  ــودی دانس ــدرا، 1981، ج 3: 291 - 292( و وج ــار،1349: 574؛ مالص ج 3: 304؛ بهمنی
علــم )مالصــدرا، همــان( حضــور ذات الهــی نــزد ذات بــرای شــناخت ذاتــش کافــی اســت و نیــازی 
بــه وجــود غیــر نــدارد امــا نکتــۀ قابــل مالحظــه در ایــن اصــل ایــن اســت کــه بــر ایــن مبنــا، تفاوتــی 
بیــن علــم حضــوری انســان و خداونــد نیســت، درحالی کــه بســیاری از انســان ها در علــم حضوری 
خــود نیازمنــد بــه تصــور زایــد از خــود بــرای تمایــز و نفــی خــود از غیــر )ســایر موجــودات( هســتند، 
ــر نیســت. عالمــه جعفــری در  ــه تصــور و نفــی غی ــازی ب ــن قاعــده، نی ــر اســاس ای درحالی کــه ب
توضیــح ایــن مطلــب کــه انســان ها در علــم حضــوری خــود بــه نفــس، نیــاز بــه نفــی غیــر دارنــد، 
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انســان ها را در ادراک ایــن علــم بــه چهــار گــروه تقســیم می کننــد: گــروه اول کســانی هســتند کــه 
در هنــگام درک علــم حضــوری بــه خــود، »مــن« را به صــورت مبهــم درک می کننــد و بــرای نفــی 
غیــر خواهنــد گفــت: ســنگ نیســت، درخت نیســت؛ یعنــی به نفــی ویژگی هــای جســمی بیرونی 
اکتفــا می کننــد. گــروه دوم کســانی هســتند کــه در ادراک حضــوری )مــن( تــا حــدودی نیرومندتــر 
ــوای  ــد و ق ــن( را درک کنن ــوان )م ــی به عن ــد هوّیت ــی، می توانن ــوارد قبل ــر م ــالوه ب ــتند و ع هس
جســمانی خــود از جملــه دســت وپا و... را نیــز نفــی کننــد. گــروه ســوم گروهــی هســتند کــه قدرت 
ــای  ــود فعالیت ه ــر از خ ــی غی ــد در نف ــت و می توانن ــر اس ــی باالت ــروه قبل ــان از دو گ ــدی آن تجری
مغــزی را نیــز نفــی کننــد و بگوینــد »مــن« غیــر از فعالیت هــا و نمادهــای روانــی مغــز اســت. گــروه 
چهــارم تنهــا بــه نفــی غیــر از ذات و تجریــد آن از غیــر غوطــه ور نیســتند، بلکه می کوشــند به مفهوم 
یــا مفاهیــم روشــنی از »مــن« برســند. ایشــان هیچ کــدام از ایــن چهــار گــروه را بی نیــاز از نفــی غیــر 
نمی دانــد و معتقــد اســت نمی تــوان از قاعــده »شــهود الشــیء لیــس ااّل حضــوره و ذاتــه حاضــرة 
لذاتــه و کل مجــّرد کذلــك« )مالصــدرا، 1366 ، ج 3: 252( در رفــع تعــارض حدیــث عمــران صابی 
اســتفاده کــرد )جعفــری،1366: 511(. مالصــدرا خــود متوجــه ایــن ایراد شــده اســت و در جواب 
آن، ضعــف وجــودی انســان را علــت نیازمنــدی بــه تصــور زایــد و نفــی غیــر مــی داند و معتقد اســت 
اگــر انســان همچــون خداونــد و ســایر مجــردات از هرجهــت تــام بالفعــل می شــد، نیــازی بــه تصور 
غیــر و نفــی آن نداشــت )مالصــدرا ،1383، ج 3: 218(. ایــن پاســخ می توانــد باوجــود انســان های 

کاملــی همچــون انبیــا و اولیــا کــه در درجــات عالــی از ادراک حضــوری هســتند، موّجــه باشــد.

توجیــه دوم: مالصــدرا در تبییــن حدیــث ســوم بــر اســاس قاعــدۀ فلســفی »هوهویــت«  )الشــیء 
هــو هــو و لیــس غیرهــا( بی نیــازی خداونــد بــه نفــی غیــر علــم الهــی را اثبــات می کنــد. بــر اســاس 
ایــن قاعــده، هــر چیــزی خــودش اســت و غیــر خــودش نیســت و بــرای اثبــات وحــدت نــه نیــاز 
ــا اثبــات صــور ارتســامی ســعی داشــت علــم  بــه تصــور ذهنــی غیــر دارد )چنــان کــه ابن ســینا ب
قبلــی خداونــد را اثبــات کنــد( و نــه نیــاز بــه وجــود غیــر )چنــان کــه شــیخ اشــراق بــا اثبــات علــم 
حضــوری و فعلــی خداونــد بــه اشــیای موجــود، علــم پیشــین الهــی را انــکار کردنــد(. ایــن توجیــه 
ازنظــر نگارنــده مقتضــای روایــات امــام رضــا g اســت؛ بنابرایــن مــراد ســائل در حدیــث عمــران 
صابــی اثبــات علــم الهــی بــدون نیــاز بــه نفــی غیــر بــوده اســت تــا وحــدت حقــه خداونــد در مقــام 
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ذات خدشــه دار نشــود. امــام g بــر اســاس قاعــدۀ فلســفی »هــو هویــت« علــم الهــی را بــدون 
خدشــه بــر ذات الهــی اثبــات می کنــد؛ بــا ایــن توضیــح کــه وجــود خداونــد عیــن ذاتــش هســت و 
وجــود ذات )بمــا هــو هــو( بــرای اثبــات شــیء و نفــی غیــر کافــی اســت، علــم الهــی بــه ذات نیــز، 
عیــن ذات و وجــودش اســت و نیــازی در اثبــات ایــن علــم اجمالــی بــه تصــور غیــر خــود نیســت. بر 
اســاس ایــن قاعــده، نه تنهــا خداونــد بلکــه همــه اشــیا در اثبــات علــم بــه نفــس و احدیــت ذاتــی 
خــود نیــازی بــه تصــور یــا وجــود غیــر ندارنــد. عالمــه جعفــری ایــن قاعــده را بــا عنــوان »تــالزم 
تعیــن شــیء بــا نفــی خــالف« توضیــح داده اســت و برداشــتی کامــاًل متفــاوت بــا مالصــدرا دارد 

ــری،1366: 511(. )جعف

توجیــه دوم مالصــدرا ازاین جهــت کــه بــر مبنــای علــم به وحدانیــت خداونــد قبل از خلقت پاســخ  
داده  شــده اســت و بخــش اول روایــت عمــران صابــی نیــز بــر اســاس وحدانیــت خداونــد متعــال 

طــرح  شــده اســت، در حــّل ناســازی روایــت عمــران صابــی موجــه بــه نظــر می رســد.

4. 2  دیدگاه قاضی سعید قمی )11۰3 ق(

قاضــی ســعید قمــی )1049-1103 ق( در کتــاب »شــرح اربعیــن حدیــث« خــود روایــت عمــران 
ــود  ــمرده می ش ــت ش ــارحان روای ــت و از ش ــرح داده اس ــم ش ــت دوازده ــوان روای ــی را به عن صاب
)قمــی،1381: 278(. وی بــر اســاس روایاتــی کــه خــدای متعــال را »غیــب مکنون« خوانده اســت 
ــه »احدیــت محــض«  ــه، 1398ق: 42( ذات خــدای متعــال را »غیــب الغیــب« و مرتب ــن بابوی )اب
می دانــد )قمــی، 1373، ج 1: 190(. در شــرح ایــن حدیــث مــراد از »کائــن اول« در کالم ســائل 
ــت،  ــام احدی ــح مق ــد و در توضی ــل می کن ــت حم ــام احدی ــر مق ــام g را ب ــد« در کالم ام و »واح
هیــچ حیثیــت والحیثیتــی و هیــچ جهــت و الجهتــی و همچنیــن هیــچ اســم، رســم، نعــت، وصف، 
ــر او، در  ــه تعبی ــد. ب ــزه می دان ــی من ــر کثرت ــص ه ــد و از نق ــز نمی دان ــی در آن جای ــاره و عبارت اش
آن مرتبــه تنهــا ذات اســت و هیچ چیــز دیگــری بــا آن قابــل اعتبــار نیســت )قمــی،1381: 278(. 
مرتبــه احدّیــت از دیــدگاه وی بــه علــت پنهــان بــودن و بــی اســم  و رســم بودنــش، به گونــه ای اســت 
کــه عقــول از علــم و احاطــه بــر آن ناتــوان اســت )همــان، 1373، ج 1: 190 و 287(. ایشــان نفــی 
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ــی  ــد و وجــود هــر کثرت ــد می دان ــۀ خداون ــت را مقتضــی وحــدت غیرعددی صفــات از مقــام احدی
ازجملــه وجــود صفــات را منافــی بــا آن می دانــد )همــان،1381: 278(. وی در ادامــه بــا اســتناد 
بــه جملــه حضــرت »بــل حــدود و ال أعــراض« مفهــوم )حــد( را توســعه می دهــد و حــد نداشــتن 
مرتبــۀ احدیــت را عــالوه برعــدم وجــود علــل ذاتــی )جنــس و فصل( عقلی، حســی شــامل مفاهیم 
عــام همچــون وجــود وســایر صفــات نیــز مــی دانــد و می گویــد: حد، صفــات عینــی و زاید را شــامل 

می شــود و همــه ایــن حــدود از مقــام احدیــت ســلب می شــود )همــان: 281(.

قاضــی ســعید قمــی در ارتبــاط بــا ســؤال اصلــی پژوهــش )هــل كان الكائــن معلومــا فــی نفســه( 
بحثــی را تحــت عنــوان اشــراق ثانــی مطــرح می کنــد و بــه توضیــح ایــن فقــره از حدیث می پــردازد. 
او در ابتــدا می گویــد: ســائل خواســته اســت از علــم الهــی بــه ذاتــش، قبــل از خلــق ممکنــات و 
کیفیــت علــم الهــی ســؤال کنــد )همــان: 290(. وی در توضیــح ســؤال ســائل، بــه همیــن مطلــب 
اکتفــا می کنــد و بقیــه مطالبــش را بــه شــرح کالم امــام می پــردازد. قاضــی ســعید بــا حمــل جــواب 
امــام g بــر مقــام احدیــت، علــم اجمالــی و تفصیلــی خداونــد در مقــام احدیــت را نفــی می کنــد 
و در توضیــح مطلــب می گویــد: طبــق بیــان امــام g علــم شــیء بــه نفــس )حــال چــه عیــن ذات 
باشــد »فالســفه« و چــه زایــد بــر ذات »اشــاعره« باشــد( فقــط بــا فــرض وجــود غیــر و نفــی آن از 
غیــر، ممکــن می شــود )مالصــدرا ایــن دیــدگاه را بــه ابن ســینا و شــیخ اشــراق نســبت می دهــد و 
آن را قبــول نــدارد(. شــما زمانــی می توانیــد )مــن( بگوییــد کــه در آنجــا  »تــو« و »او« وجــود داشــته 
باشــد و در مقــام احدیــت صــرف، هیــچ غیــری اعــم از وصــف، نعــت، اســم و... وجــود نــدارد؛ در 
آنجــا چــون هیــچ غیــری وجــود نــدارد، نیــازی بــه نفــی غیــر نیســت. بنابرایــن، خداونــد متعــال 

نیــازی بــه نفــی علــم نــدارد )همــان(.

ــر مقــام احدیــت و نفــی علــم ذاتــی  اشــکال: قاضــی ســعید بعــد از حمــل جــواب امــام g ب
خداونــد در مقــام پاســخ بــه روایــات متعــارض برمی آیــد و می گویــد: شــاید شــما بپرســید، اخبــار 
َّنـَـا َو الِْعْلــُم  مســتفیضی از ائمــه b واردشــده اســت کــه فرموده انــد: »لـَـْم یـَـَزِل اهللُ َعــزَّ َو َجــلَّ َرب
ــْمُع َذاتـُـُه َو اَل َمْســُموَع َو الْبََصــُر َذاتـُـهُ  َو اَل ُمْبَصر« )کلینــی،1407ق، ج 1:  َذاتـُـُه َو اَل َمْعُلــوَم َو السَّ
107( و شــبیه آن بــا عبــارت هــای گوناگــون نقل شــده اســت و ایــن روایــات بــا توجیه شــما ســازگار 
نیســت )همــان: 292(. قاضــی ســعید در مقــام پاســخ بــه ایــن اشــکال، چنــد وجــه بیــان می کند.
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ــام  ــر از مق ــت متأخ ــام واحدی ــت و مق ــت اس ــام واحدی ــا مق ــاط ب ــات در ارتب ــن روای ــه اول:   ای وج
احدیــت اســت کــه مرتبــه )الوهیــت( نیــز نامیده شــده اســت. مرتبــه الوهیــت جامع جمیع اســماء 
و صفــات الهــی اســت و مشــتمل بــر همــه مراتــب و کماالتی اســت کــه در کلمــه »الله« جمع شــده 
اســت )همــان: 293(. وی در تأییــد ســخنان خــود می گویــد: مؤیــد مــا در حمــل ایــن روایــات بــر 
مقــام واحدیــت، ایــن اســت کــه در همــۀ ایــن روایــات، کمــاالت و صفــات بــه »اللــه تعالــی« نســبت 

داده شــده اســت و اللــه جامــع همــه کمــاالت در مرتبــۀ واحدیــت اســت )همــان(.

وجــه دوم: ایــن روایــات بــر مقــام احدیــت حمــل شــود ولیکــن مــراد از »ذات« در روایــات )العلــم 
ذاتــه( ایــن باشــد کــه خداونــد نیــاز بــه علــم زایــد »دیــدگاه اشــاعره« و یــا علمــی کــه عیــن او باشــد، 
»دیــدگاه فالســفه« نــدارد؛ ذات نایــب همــه کمــاالت و صفــات ذاتــی اســت. وی در توضیــح مــراد 
خــود می گویــد: بــه ایــن صــورت کــه چیــزی جــز ذات نیســت و هیــچ اعتبــار و جهتــی وجود نــدارد 
و مــراد مــا از رجــوع صفــات بــه ســلب نقیــض آن نیــز همیــن اســت؛ نــه اینکــه هماننــد اشــاعره 
صفــات را بــا ذات لحــاظ کنیــد یــا هماننــد معتزلــه احوالــی را بــا ذات لحــاظ کنیــد و یــا هماننــد 
جهــال فالســفه ذات را عیــن صفــت لحــاظ کنیــد زیرا همــه ایــن اعتبــارات در مرتبه احدیــت باطل 

و هــالک اســت و در آن مرتبــه اثــری از وجــود و تجلیــات آن نیســت )همــان: 293(

ــات  ــع روای ــومی در جم ــه س ــنان( وج ــن س ــت دوم )اب ــل روای ــعید در ذی ــی س ــوم: قاض ــه س وج
ــن اســت کــه پرســش کنندگان  ــات ای ــه نظــر وی علــت اختــالف روای ــد. ب ــان می کن متعــارض بی
مراتــب مختلفــی دارنــد و پاســخ های ائمــه b  نیــز دارای درجــات مختلفــی اســت کــه کســی کــه 
دارای فهــم و بصیــرت اســت، آنهــا را می فهمــد. بــرای نمونــه، در برخــی روایــات، علــم بــرای خدای 
متعــال بــه گونــۀ ایجابــی تفســیر شــده اســت و در برخــی دیگــر، عالــم بــودن از او نفــی و یا بــه گونه 
b ــه ــه ائم ــد: هنگامی ک ــات می گوی ــه روای ــع این گون ــت. وی در جم ــده اس ــیر ش ــلبی تفس س
علــم را بــه مرتبــه احدیــت بســیط کــه هیــچ جهــت و حیثیتــی نــدارد، نســبت می دهنــد، بــه ایــن 
دلیــل اســت کــه می داننــد اگــر غیــر از ایــن پاســخ بگوینــد، بــه ســائل یــا خــود آن خانــدان ضــرر 
می رســد؛ بــه ایــن دلیــل کــه نفــی علــم از خــدای متعــال از جانــب آنهــا شــهرت پیــدا می کنــد؛ 
ــن اســت کــه او در  ــرای مرتبــۀ ذات ای ــم ب ــن مــوارد، درواقــع مــراد ایشــان از اثبــات عل ــی در ای ول
هیــچ مرتبــه ای از مراتــب جاهــل نیســت، نــه بــه ایــن معنــا کــه آنجــا صفــت و موصوفــی هســت؛ 
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زیــرا حقیقتــًا آن مرتبــه، مرتبــه اســتهالك تمــام کثــرات اســت و هیــچ اســم و وصفــی در حضــرت 
ــت و  ــم و معرف ــزرگان عل ــش کننده از ب ــه پرس ــل، هنگامی ک ــی در مقاب ــدارد؛ ول ــود ن ــت وج احدی
دارای فهــم صائــب اســت )همچــون عمــران صابــی(، ائمــه اطهــار b هیــچ ابایــی نمی کننــد از 
اینکــه بگوینــد در آن مرتبــه، هیچ چیــزی از اســم و صفــت وجــود نــدارد و ایــن، تنهــا در صورتــی 
اســت کــه می داننــد پرســش کننده در حــدی از معرفــت اســت کــه از ســخن امــام توهــم نقــص و 
عجــز نمی کنــد؛ برخــالف مــواردی کــه فهــم ســائل گنجایــش ایــن امــور را نــدارد و نتایج نادرســتی 
را برداشــت می کنــد. در ایــن صــورت، صفــت را بــه خــدای متعــال نســبت می دهنــد، ولــی آن را 
بــه معنــای نفــی مقابــل و ســلب نقیــض تفســیر می کننــد؛ چراکــه ســلوب، ضــرری بــه آن مرتبــه 

ــدارد )قمــی، 1373، ج 3: 161(. ــا آن مقــام ن ــی ب نمی رســاند و منافات

4ـ 2ـ1  نقد و بررسی 

چنان کــه  مالحظــه شــد، قاضــی ســعید بــا حمــل روایــت اول بــر مقــام احدیــت و نفــی جمیــع 
صفــات ازجملــه علــم الهــی و روایــت دوم امــام رضــا g بر مقــام واحدیــت و اثبات صفــات، تعارض 
ــح  ــی صحی ــلبی از جهات ــدگاه س ــن دی ــا ای ــد؛ ام ــرف می کن ــت را برط ــن دو روای ــن ای ــری بی ظاه
نیســت. الــف( ایشــان مقــام احدیــت را خالــی از کمــاالت می داننــد و ایــن برخــالف نــّص صریــح 
ــداران االهیــات  ــن خطــای قاضــی ســعید و طرف ــات معصومیــن اســت. ب( بزرگ تری قــرآن و روای
ســلبی ایــن اســت کــه صفــات را به معنــای احاطــه و محدودیــت می داننــد درحالی کــه صفــت بــا 
محدودیــت مســاوی نیســت. امــام رضــا g در همیــن روایــت عمــران صابــی در نامحــدود بــودن 
ــُدلُّ  ــوِد َو اَل تَ ــاِل َو الُْوُج ــی الَْكَم ــُدلُّ َعَل ــا تَ ــَماُء ُكلَُّه ــاُت َو اْلَْس َف صفــات می فرماینــد: »َو الصِّ
ــِة« )صفــات و اســماء الهــی بــر کمــال وجــود داللــت می کنــد و به معنــای احاطــه  ــی اإْلَِحاَط َعَل
)هماننــد اشــکال چهارضلعــی و ســه ضلعی و شــش ضلعی( نیســت تــا دال بــر محدودیــت باشــد( 
)مجلســی،1378، ج 1: 172(. امــام رضــا g در ادامــه در اثبــات تفــاوت بیــن محدودیــت 
ــْدَرُك  ــَماِء َو اَل تُ ــاِت َو اْلَْس َف ــُه بِالصِّ ــْدَرُك َمْعِرفَتُ ــلَّ تُ وَج ــد: »ِلَنَّ اهللَ َعزَّ ــات می فرماین و صف
بِالتَّْحِدیــِد« )زیــرا خداونــد بــا معرفــت بــه صفــات درک می شــود و بــا محدودیــت درک نمی شــود( 
)مجلســی 1403ق، ج 10: 311(. بــه ســخن دیگــر، اگــر چنان کــه قاضی ســعید می گوید صفات 
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به معنــای محدودیــت باشــد، نبایــد خداونــد به وســیلۀ اســماء و صفــات درک می شــد، درحالی کــه 
انســان ها درک می کننــد. امــام g در ادامــه، در نفــی تســاوی صفــات بــا محدودیــت می فرمایند: 
اگــر صفــات به معنــای تحدیــد )طــول، عــرض، رنــگ، وزن و شــبیه آن( باشــد، درحالی کــه ایــن 
ــناخت  ــا ش ــان ها ب ــورت انس ــن ص ــت، در ای ــی نیس ــالل اله ــتۀ ج ــًا شایس ــا قطع محدودیت ه
)جســم( خــود، خــدا را می شــناختند )و دچــار تشــبیه می شــدند( درحالی کــه خداونــد به وســیله 
اســماء و صفاتــش شــناخته می شــود )بنابرایــن، نبایــد صفــات به معنــای محدودیــت باشــد زیــرا 
در ایــن صــورت بایــد خداونــد بــه جهــت تشــبیه بــه خلــق، از خوانــدن آن هــا نفــی می کــرد(. امــام 
رضــا g در ادامــه بــه اســتدالل مهمــی در نفــی الهیــات می پردازنــد و می فرماینــد: »فََلــْو َكانـَـْت 
ــُه  ــِه َو الَْمْعَلَمــُة ِمــَن الَْخْلــِق ال تُْدِرُك ــِه َو أَْســَماُؤهُ ال تَْدُعــو إِلَْی ــُدلُّ َعَلْی ــاُؤهُ ال تَ ــُه َجــلَّ ثَنَ ِصَفاتُ
لَِمْعنـَـاهُ َكانـَـِت الِْعبـَـاَدُة ِمــَن الَْخْلــِق ِلَْســَمائِِه َو ِصَفاتـِـِه ُدوَن َمْعنـَـاهُ« )اگــر صفــات خداونــد )صفــات 
عیــن محدودیــت باشــد( بــر او داللــت نکنــد و شــناخت و معرفــت خلــق موجــب ادراک خداونــد 
نشــود؛ در ایــن صــورت، عبــادت انســان ها محــدود بــه )الفــاظ( اســماء و صفــات می شــد و معنــای 

ــان(. ــد( )هم ــا را درک نمی کردن آن ه

قاضــی ســـعید در تبییــن مرتبــه )احدیــت( وجــود کوشــیده و تنهــا بــه لــوازم تنزیهــی آن توجــه 
داشــته اســت و ذات حــق را منعــزل و مبایــن بــا عالــم دانســته، هیچ چیــز را بــه او نســبت نـــداده 
اســت؛ ولــی موحــد حقیقــی، عارفی اســت کــه به توحیــد ذاتی دســت یافته باشـــد و بتوانـــد باطن 
را بــا ظاهــر جمــع کنــد و بــه تعبیــر مالصــدرا دو چشــم گشــوده داشــته باشــد کـــه بـــا یک چشــم، 
ذات حق را آینه خلـــق ببینـــد و بـا چشـم دیگـر، خلـــق را آینه ذات حـق ببینـد )مالصدرا، 1388: 

ــی، 1362: 80(. 164( و )آمل

4ـ 3  دیدگاه عالمه مجلسی )1111 هـ. ق(

عالمــه مجلســی بعــد از نقــل ایــن فقــره از روایت عمــران صابی، در پیچیدگــی و ابهــام این حدیث 
ــی،  ــت )مجلس ــی اس ــالق و پیچیدگ ــت اغ ــده در غای ــه داده  ش ــی ک ــن کالم و جواب ــد: ای می گوی
1403ق، ج 10: 311(. وی در ادامــه چهــار تبییــن در حــّل ایــن روایــت ذکــر می کنــد و در همــان 
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ابتــدا، هیچ کــدام از ایــن توجیهــات را خالــی از اشــکال نمی دانــد )همــان(. تبییــن اول: مــراد از 
کائــن اول در ســؤال عمــران، خداونــد متعــال باشــد. در ایــن صــورت، مــراد ســائل این اســت کــه آیا 

خداونــد متعــال قبــل از وجــودش بــه خــود علــم داشــته اســت؟

ــرای  ــود ب ــل از وج ــیء قب ــه ش ــم ب ــت: عل ــن اس ــواب ای ــام g در ج ــراد ام ــورت، م ــن ص در ای
اشــیایی اســت کــه در وجودشــان نیــاز بــه غیــر دارنــد، بــه ایــن صــورت که شــیء قبــل از وجــود باید 
متصــور شــود تــا آنچــه منافــی کمــاالت وجــودی اش هســت قبــل از وجــودش رفــع شــود، ســپس 
آنچــه را تصــور کــرده اســت ایجــاد کنــد، امــا واجب الوجــود ذاتــش در اقتضــاء کافــی اســت و مانعی 
)تصــور قبلــی نیــاز نــدارد(، در ایجــادش نیســت تــا نیــاز بــه رفعــش داشــته باشــد، بــه همیــن دلیل 

ازلــی و غیرمعلــول اســت.

تبییــن دوم: مــراد از کائــن در روایــت خداونــد باشــد، امــا مــراد ســائل ایــن باشــد کــه آیــا علــم 
خداونــد بــه نفســش، هماننــد انســان ها به واســطه صــورت ذهنــی اســت؟ و به همیــن دلیــل کلمــه 

»فی نفســه« در روایــت آمــده اســت )همــان(.

ــرای  ــتن ب ــی داش ــورت ذهن ــود: ص ــن می ش ــواب چنی ــرت در ج ــراد حض ــورت، م ــن ص در ای
موجوداتــی اســت کــه بــا غیــر خودشــان در یــک امــر ذاتــی، مابه االشــتراک و مابه االمتیــاز داشــته 
باشــد، طــوری کــه بــرای تعّیــن و تشــّخصش از غیــر، محتــاج به صــورت ذهنــی باشــد. ازآنجاکــه 
خداونــد بســیط مطلــق اســت، تشــّخصش بالــذات اســت و در ذاتیــات خــود بــا غیــر خــود هیــچ 
مشــارکتی نــدارد. بنابرایــن، در شــناخت خــود نیــازی بــه تصــور ذهنــی نــدارد و ذاتــش بالــذات نزد 
خــودش حاضــر اســت. عالمــه در ادامــه، در تأییــد ســخنانش می گویــد: ایــن فقــره از حدیــث کــه 
امــام می فرماینــد: »ولــم یکــن هـــناک  شــیء  یخالــف« بدین معناســت کــه در مقابــل خداوند هیچ 
شــیئی وجــود نــدارد تــا در بعضــی ذاتیــات بــا او مشــترک باشــد. در نتیجــه، خداونــد بــرای نفــی آن 

نیــاز بــه حــدود و تعریــف در یــک امــر ذاتــی همچــون جنــس و یــا فصــل داشــته باشــد )همــان(.

ــراد از  ــد و م ــادث باش ــوق و ح ــود مخل ــث، موج ــن« در حدی ــراد از »کائ ــه م ــوم: اینک ــن س تبیی
ــد  ــق موجــودات، صــورت ذهنــی از آنهــا در ذات خداون ــا قبــل از خل ــن باشــد کــه آی »ســائل« ای

وجــود دارد؟
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جــواب: موجــود ممکــن قبــل از ســاختن چیــزی بایــد، تصــوری از آن داشــته باشــد، زیــرا آنهــا از 
اتیــان بعضــی چیزهــا بــه خاطــر وجــود بعضــی موانــع عاجــز هســتند و ناچارنــد قبــل از ســاختن، 
موانــع و لــوازم آن را تصــور کننــد و بعــد ازآن ارادۀ انجــام آن را داشــته باشــند؛ امــا فاعلیــت خداونــد 
ــه  ــد. چنان ک ــی می کن ــور قبل ــاز از تص ــی او را بی نی ــدرت اله ــال ق ــت و کم ــاوت اس ــال متف متع
َّمــا أَْمــُرهُ إِذا أَراَد َشــْیئًا أَْن یَُقــوَل لـَـُه ُكــْن فَیَُكــون« )یــس/ 82(.  خداونــد متعــال می فرما یــد: »إِن
بنابرایــن، مــراد حضــرت نفــی مطلــق علــم نیســت، بلکــه نفــی همــان تصــور خیالــی ســائل از علم 
اســت. بــه  عبــارت  دیگــر، مــراد امــام نفــی فهــم خیالــی او از علم الهــی بوده اســت و ضمیــر »منها« 

در روایــت بــه »شــیء کائــن« بــه اعتبــار نفــس یــا علــم ناشــی از نفــس  برمی گــردد.

 تبییــن چهــارم: اینکــه مــراد از »کائــن« در حدیــث، موجــود مخلــوق و حــادث باشــد و مراد ســائل 
ایــن باشــد کــه آیــا مخلوقــات قبــل از ایجــاد بــه خــود علــم  دارنــد؟ جــواب: مخلــوق تنهــا بعــد از 
وجــود و تشــخص می توانــد معلــوم خــودش قــرار گیــرد تــا از موجــودات دیگــر متمایز گــردد. عالمه 
ــیء  ــی ش ــاز عین ــه امتی ــل آنک ــد: حاص ــش می گوی ــۀ کالم ــوان خالص ــان به عن ــی در پای مجلس
تنهــا بعــد از وجــودش ممکــن می شــود و ایــن بــه خاطــر احتیاجــش در تمایــز از ســایر موجــودات 
در ذاتیــات و تشخص شــان اســت، امــا امتیــازش در ذات الهــی و قبــل از ایجــاد هماننــد وجــود 
ــه در  ــت چنان ک ــوق نیس ــادث و مخل ــم ح ــه عل ــازی ب ــی نی ــت و در ذات اله ــان نیس خارجی ش

مخلوقــات و ذوی العقــول چنیــن اســت )همــان(.

3ـ 1  نقد و بررسی 4ـ 

تبییــن عالمــه مجلســی از ایــن  جهــت کــه ســعی کــرده اســت فــروض متعــدد بــرای حــّل مســئله 
فــرض کنــد، قابــل  تحســین اســت؛ امــا چنان کــه عالمــه اشــاره کرده بــر هــر یــک از ایــن وجــوه 

نقدهایــی وارد اســت.

نقــد توجیــه اول: در متــن ســؤال کلمــه »قبــل از وجــود« نیامــده اســت و بــر فــرض تقدیــر چنیــن 
کلمــه ای، ســؤال از اعتبــار علمــی می افتــد، زیــرا معــدوم نــه بــه خــود علــم دارد و نــه بــه غیــر خــود 
و عبــارت ســؤال ایــن می شــود: آیــا خداونــد قبــل از وجــودش بــه خــود علــم دارد؟ چنیــن ســؤالی 
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الیــق و ســزاوار شــخصیت علمــی همچــون عمــران صابــی نیســت. عــالوه بــر اینکــه شــما فــرض 
امــکان عــدم بــر خداونــد را جایــز دانســته اید )و ایــن محــال اســت( و بــا ظاهــر حدیــث مخالفــت 

کرده ایــد )مختــاری نائینــی، 1380: 460(.

نقــد توجیــه دوم: تطبیــق جــواب حضــرت بــا ســؤال، بســیار مشــکل و غیرممکن اســت زیــرا ذات 
ــان  ــان در نفس ش ــی از خودش ــورت ذهن ــازی به ص ــان نی ــان( در ادراک خودش ــدا و انس ــال )خ عق
ندارنــد و خــود نفــس در نفــس، بنفســه حاضــر اســت و بــا علــم حضــوری آن را درک می کنــد و ایــن 
مطلــب در فلســفه اثبــات  شــده اســت. همچنیــن، علــم عاقــل بــه صــور ذهنــی، بــه خــوِد همــان 
صــور اســت نــه اینکــه بــا صــورت دیگــری آن صــور را درک کنــد و ایــن مطلــب نیــز در جــای خودش 
ثابــت  شــده اســت. بنابرایــن، در علــم بــه نفــس همــۀ عقــال مشــترک هســتند و تفاوتــی در ایــن امــر 

بیــن خــدا و خلــق نیســت و حکــم شــامل هــردو می شــود )همــان(.

ــؤال های  ــش اول س ــد در بخ ــات توحی ــت اثب ــه محوری ــه ب ــا توج ــارم: ب ــوم و چه ــه س ــد توجی نق
عمــران صابــی )جعفــری ، 1366: 501( و دغدغــۀ عمــران صابــی در شــناخت توحیــد )بــا توجــه 
بــه اظهاراتــش، مبنــی بــر اینکــه شــهرهای زیــادی ازجملــه بصــره و کوفــه را در پــی فهــم توحیــد 
رفتــه اســت، امــا بــه پاســخ درســتی نرســیده اســت( قرینــه اســت بــر اینکــه مــراد عمــران از »کائن« 
خداونــد متعــال اســت و از طــرف دیگــر پاســخ امــام g در ســؤال بعــدی عمــران صابــی، قرینــۀ 
دیگــری اســت بــر اینکــه مــراد از »کائــن« خداونــد متعــال بــوده اســت. توضیــح مطلــب اینکــه، 
ــد؟  ــدا می کن ــم پی ــود عل ــات خ ــه معلوم ــزی ب ــه چی ــا چ ــد: ب ــدی می گوی ــؤال بع ــران در س عم
)بـِـَأیِّ َشــیْ ٍء َعلِــَم َمــا َعلِــَم(. مرجــع ضمیــر در فعــل »علــم« بــه نزدیک تریــن اســم یعنــی »کائــن« 
برمی گــردد. همچنیــن ســؤال قبلــی عمــران نیــز بــا کلمــه »کائــن« )اخبرنــی عــن کائــن االول( 
ــن ال شــی ء  ــزل واحــدا كائ ــم ی ــا الواحــد فل آمــده اســت و در آنجــا حضــرت می فرماینــد: »اّم
معــه بــل حــدود و ال أعــراض« )یکتایــی خداونــد ازلــی اســت طــوری کــه شــیءی بــا او نبــود(. 
ایــن پاســخ حضــرت نیــز اثبــات می کنــد مــراد عمــران صابــی از کائــن خداونــد بــوده اســت. بــه 
ســخن دیگــر، ســؤال اول و ســوم عمــران صابــی در ارتبــاط بــا خداونــد قرینــه اســت کــه ســؤال دوم 
نیــز در ارتبــاط بــا خداونــد باشــد. بنابرایــن، وجــه ســوم و چهــارم بــا ظاهــر روایــت ســازگاری نــدارد. 
البتــه، نقــد تبییــن اول بــر تبییــن چهــارم نیــز وارد اســت زیــرا مخلــوق قبــل از وجــود معــدوم اســت 
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و موجــود معــدوم معلــوم قــرار نمی گیــرد )مختــاری نائینــی، 1380: 460(.

4  دیدگاه مختاری نائینی)1140 ق( 4ـ 

مختــاری نائینــی در تبییــن روایــت عمــران صابــی، بعــد از نقــد توجیهــات عالمــه مجلســی و رّد 
آنهــا، دو وجــه دیگــر بــه وجــوه چهارگانــۀ عالمــه اضافــه می کنــد.

وجــه اول: مــراد ســائل از علــم، همــان معنــای عرفــی و مشــهور بیــن مــردم، یعنــی علــم زایــد 
بــر ذات اســت و جــواب حضــرت در اینجــا نفــی همــان علــم اســت. بنابرایــن، کلمــه »معلمــه« در 
متــن »انمــا تکــون المعلمــه« وصــف علــم زایــد بــر ذات عالــم اســت، زیــرا عالــم بــه معنــای نفــس 
علــم و عیــن انکشــاف نیســت و ذات عالــم در مرتبــه ذات چیــزی جــز جهــل نیســت. بنابرایــن، 
نیــاز بــه یــک وصــف زائــد )معلمــه( بــرای نفــی آن جهــل دارد و وجــود جهلــی ذات عالــم به واســطۀ 
آن تبدیــل بــه وجــود علمــی می شــود. ازآنجاکــه خداونــد متعــال وجــودش شایســته جهــل قبلــی 
نیســت، ممتنــع اســت علــم زایــد بــر ذات داشــته باشــد. بــه  بیــان  دیگــر، خداونــد متعــال امــری که 
خــالف علــم )و ضــّد آن یعنــی جهــل( باشــد، بــه هیچ یــک از اشــیا نــدارد تــا بــرای رفــع آن جهــل، 
نیــاز بــه تعریــف و توصیــف زایــد داشــته باشــد. بنابرایــن، در جــواب امــام g تأکیــد شــده اســت 
بــه اینکــه علــم حــادث مســبوق بــه جهــل و خداونــد منــزه از آن اســت )مختــاری نائینــی، 1380: 
463(. حســینی خاتون آبــادی )1111 ق( در شــرحش بــر روایــت عمــران صابــی همیــن توجیــه 
را تأییــد کــرده اســت بــا ایــن تفــاوت کــه ایشــان بــر اســاس روایــت امــام رضــا g عنــوان علــم را 
در واقــع بــر علــم حصولــی اطــالق می کنــد و اطــالق آن بــر علــم حضــوری را از بــاب مســامحه و 

مجازمــی دانــد )حســینی خاتون آبــادی، نســخه خطــی:143(.

توجیــه دوم: مقصــود ســائل علــم فعلــی خداونــد باشــد و امــام g علــم فعلــی خداونــد را نفــی 
ــد:  ــردازد و می گوی ــب می پ ــح مطل ــه توضی ــه، ب ــک مقدم ــر ی ــا ذک ــه ب ــت. وی در ادام ــرده اس ک
علــم بــر دو قســم اســت: نخســت، انفعالــی و آن علمــی اســت کــه بعــد از حصــول معلــوم حاصــل 
می شــود ماننــد علــم انســان بــه اشــیاء. دوم، فعلــی و آن علمــی اســت کــه مقــدم بــر معلــوم و علــت 
وجــود آن اســت، ماننــد علــم خداونــد بــه اشــیا. چنیــن علمــی علــت تکویــن اشــیا و علــت وجــود 
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نظــام احســن اســت و ایــن علــم همــان اصطــالح »قضــا« در زبــان علــوم عقلــی اســت که یــک علم 
اجمالــی بــه کل اشیاســت و در مقابــل آن اصطــالح »قــدر« علــم تفصیلــی خداونــد بــه مخلوقــات 

اســت )مختــاری نائینــی، 1380: 463(.

ایشــان بعــد از ذکــر ایــن مقدمــه می گویــد: شــاید مــراد ســائل ایــن باشــد کــه آیــا همان طــور کــه 
ممکنــات مســتند بــه علــم الهــی هســتند، علــم خداونــد بــه ذاتــش نیز مســتند بــه علمش اســت؟ 
بــه  عبــارت  دیگــر، اســتناد کمــاالت ذاتــی خداونــد بــه ذاتــش، هماننــد اســتناد ممکنات به اوســت 
و همان طــور کــه علــم بــه ممکنــات علــت ایجــاد ممکنــات اســت، علــم بــه کمــاالت ذاتــی خداونــد 
نیــز علــت کماالتــش اســت، طــوری کــه اگــر بــه علــم و قدرتــش علــم نمی داشــت، علــم و قدرتــی 
نیــز نداشــت. بنابرایــن، صفــات کمالــی خداونــد نیــز هماننــد ســایر ممکنــات مســتند بــه قضــا و 

قــدر الهــی اســت )همــان: 464(.

جــواب: نســبت ممکنــات بــه وجــود و عــدم مســاوی اســت و بــرای خــروج از حالــت اســتوا نیــاز 
بــه مرجــح دارد. در ایــن حالــت، وجــود ممکــن بــرای نفــی عــدم از خــود و ایجادشــدنش، محتــاج 
علــم فعلــی اســت. ایــن احتیــاج در خداونــد متعــال نیســت زیــرا وجــود او عیــن ذاتــش اســت و 
عّلیتــی بیــن ذات و کماالتــش نیســت. خداونــد متعــال برخــالف ممکنــات چیزی مخالــف و معاند 
کماالتــش نیســت تــا بــرای رفــع آن نیــاز بــه علــت داشــته باشــد. وی در پایــان، در ضــرورت تصــرف 
در ظاهــر روایــت می گویــد: خالصــه اینکــه ظاهــر حدیــث نفــی علــم مطلــق از خداونــد می کنــد 
و ایــن مخالــف دیــدگاه همــۀ مذاهــب علمــی اســت و بــا اصــول اعتقــادی اســالم ســازگاری نــدارد. 

بنابرایــن، ناچاریــم در ظاهــر حدیــث تصــرف کنیــم )همــان(.

4ـ 1  نقد و بررسی 4ـ 

توجیــه اول ایشــان از حیــث محتــوا صحیــح اســت بــه ایــن معنــی کــه امــام g بــر اســاس فهــم 
ســطحی مخاطــب کــه علــم را تنهــا بــه معنــای حصولــی آن تصــور می کــرده اســت و امــام g نیــز 
همــان علــم حصولــی را نفــی کرده انــد؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه اگــر مــراد عمــران صابــی ایــن 
توجیــه باشــد، نبایــد در ســؤال بعــدی، آنجــا کــه می گویــد: »فََأْخبِْرنـِـی بـِـَأیِّ َشــیْ ٍء َعلِــَم َمــا َعلِــَم 
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أَ بَِضِمیــٍر أَْم بَِغْیــِر َذلـِـَك« )بــه مــن خبــرده: بــا چــه چیــزی بــه معلومــات خــود علــم پیــدا می کنــد؟ 
آیــا به وســیله ضمیــر اســت یــا بــا چیــز دیگــر؟( ایــن ســؤال را تکــرار می کــرد و از اطــالق کلمــه »مــا 
علــم« می تــوان فهمیــد کــه ســؤال ایشــان از مطلــق علــم الهــی بــوده اســت )ذات و مخلوقــات(. 
بنابرایــن، نمی تــوان گفــت ســؤال اول از علــم خــدا بــه نفــس ســؤال شــده اســت و در ســؤال دوم 
از علــم خــدا بــه غیــر تــا اشــکال برطــرف شــود. به عبارت دیگــر، ســؤال از عینیــت صفــت علــم بــا 
ذات در ســؤال بعــدی آمــده اســت و از دانشــمندی چــون عمــران صابــی شایســته نیســت دومرتبــه 
یــک ســؤال را تکــرار کنــد. در هــر صــورت، ممکــن اســت عمــران صابــی جــواب حضــرت را متوجــه 
نشــده باشــد. به همیــن خاطــر، حضــرت ســؤال می کنــد، آیــا فهمیــدی و عمــران می گویــد: بلــه، 

امــا تکــرار ســؤال نشــان می دهــد کــه ایشــان نفهمیــده اســت.

توجیــه دوم ایشــان، بــا ظاهــر حدیــث ســازگاری نــدارد. ظاهــر ســؤال عمــران دربــارۀ علــم الهــی 
بــه ذاتــش قبــل از ایجــاد اســت؛ درحالی کــه وی حمــل بــر علــم بعــد از ایجــاد کــرده  اســت.

4ـ 5ـ  دیدگاه عالمه جعفری )141۹ ق(

عالمــه جعفــری در تبییــن بحــث به عنــوان مقدمــه، علــم خداونــد بــه ذات را مقتضــای قاعــده 
)تــالزم تعیــن شــیء بــا نفــی خــالف( می دانــد و معتقــد اســت امــام g در جــواب ایشــان از ایــن 
قاعــده اســتفاده کــرده اســت. ایشــان بــرای تبییــن بحــث، ابتــدا قاعــده را به طــور مفصــل تبییــن 

می کنــد. در ادامــه خالصــه ای از توضیــح ایشــان را نقــل می کنیــم.

4ـ 5ـ 1  قاعدۀ تالزم تعین شیء با نفی خالف

در فلســفه یــک قاعــده رایــج وجــود دارد کــه همۀ متفکران فلســفی با آن آشــنایی دارنــد. آن قاعده 
ایــن اســت: هــر شــیء فی نفســه موقعــی تعّیــن پیــدا می کنــد کــه هــر آنچه غیــر آن شــیء اســت، از 
آن نفــی گــردد. اصطــالح فلســفی آن این گونه اســت: »الشــیء هو هــو و لیــس غیــره«. وی در ادامه 
ایــن قاعــده را از بدیهیــات فلســفه می دانــد و در توضیــح قاعــده می گویــد: معنــای ایــن قاعــده این 
اســت کــه اگــر فــرض کردیم یــک موجــودی در عرصه هســتی واقعیــت دارد، قطعــًا بایــد بپذیریم که 
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آن موجــود تعینــی بــرای خــود دارد کــه بــا ورود هــر چیــز دیگــر بــه منطقــۀ هویــت آن موجود ســازگار 
نیســت، مگــر اینکــه تعّیــن را ســلب کنــد و از اجتمــاع جزئــی از باقی مانــدۀ موجــود اول ]اگر چیزی 
مانــده باشــد[ بــا آنچــه بــه منطقــۀ هوّیــت آن موجــود واردشــده اســت، موجــود جدیــدی را تشــکیل 
بدهنــد )جعفــری،1366: 507(. وی معتقــد اســت ایــن قاعــده در »علــم و معلــوم« نیــز جریــان 
دارد؛ یعنــی علــم یــک شــیء بــدون تعّیــن معلــوم از آن شــیء امکان پذیــر نیســت، چنان کــه تحقــق 
وجــودی هــر شــیء بــدون تعّیــن آن کــه بــا تقــرر هویــت و نفــی همــه »غیرهــا« حاصــل می گــردد، 
محــال اســت. همچنیــن تعّیــن علمــی زمانــی پیــدا می شــود کــه همــه آنچــه غیــرازآن شــیء معلــوم 

اســت، نفــی شــود و معلــوم تحصــل پیــدا کند.

 4ـ  5ـ 2  تبیین پاسخ امام بر اساس قاعده )تالزم تعین شیء با نفی خالف(

عالمــه جعفــری پــس از تبییــن قاعــده، پاســخ امــام g را بــر اســاس ایــن قاعــده چنیــن تبییــن 
می کنــد: مــراد ســائل، شــناخت چگونگــی علــم خداونــد بــه ذات خویــش بــوده اســت. بــا توجه به 
 قاعــده مزبــور، منظــور ســائل ایــن بــوده اســت کــه آیــا علــم خداوند بــه ذات خویــش با این مشــکل 
روبــه رو نمی شــود کــه قرارگرفتــن ذات پــاک خداونــدی به عنــوان معلــوم، مســتلزم تعّیــن ذات در 
صقــع ربوبــی )مقــام احدیــت( اســت و ایــن تعّیــن مســتلزم طــرد و نفــی هــر آنچــه غیــر ذات معلــوم 
اســت، می باشــد؟ چنان کــه گفتــه شــد، الزمــۀ چنیــن تعّینــی نفــی غیــر خداونــد اســت و الزمــۀ 
نفــی غیــر، فــرض تحقــق اشــیای جــز خداونــد در ازل اســت و ایــن بــا وحــدت مطلقــه در مقــام 

احدیــت منافــات دارد.

پاســخ امــام g بــا فــرض چنیــن ســؤالی ایــن اســت کــه علــم خداونــد بــه نفســش  بــا علم ســایر 
موجــودات بــه نفــس قابــل  مقایســه نیســت )تفــاوت ماهــوی دارد( زیــرا هیــچ حقیقتــی نمی توانــد 
ــوده  ــدی ب ــت خداون ــام هوی ــی مق ــد و مناف ــود کن ــرض وج ــدی ع ــف ذات خداون ــوان مخال به عن
باشــد، زیــرا هــر شــیئی را کــه شــما تصــور کنیــد، مخلــوق خداونــدی اســت و آن مخلــوق بــدون 
اینکــه در ذات خداونــدی تغییــری ایجــاد کــرده باشــد، بــه وجــود آمــده اســت. به ســخن دیگــر، 
وحــدت مطلقــۀ ذات اقــدس ربوبــی به حــدی اســت کــه هیــچ شــیئی نــه در ازل و نــه در ابــد در برابر 
آن ذات، تقــرری نمی توانــد داشــته باشــد تــا بــرای علــم بــه ذات نیــازی بــر نفــی هــر شــیء غیــر آن 
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ذات وجــود داشــته باشــد )همــان: 509(.

تبییــن دوم: عالمــه جعفــری یکــی از وجــوه تبییــن ایــن حدیــث را چنان کــه دیگــران همچــون 
مالصــدرا مطــرح کردنــد، حمــل آن بــر علــم حضــوری یــا به عبــارت  دیگــر قاعــده »علــم حضــوری 
هــر مجــرد بــه ذاتــش« باشــد کــه ایــن قاعــده بــه خداونــد اختصــاص نــدارد و هــر مجــردی بــه خود 
ــد،  ــدرا آم ــدگاه مالص ــل دی ــه در ذی ــه را چنان ک ــن توجی ــری ای ــه جعف ــوری دارد. عالم ــم حض عل

ــان: 511(. ــد )هم ــد می کن ــرد و آن را نق نمی پذی

4ـ 5ـ 3  نقد و بررسی

عالمــه جعفــری دو تبییــن در ارتبــاط بــا حدیــث بیــان می کنــد. تبییــن دوم ایشــان بــر اســاس 
ــن  ــاس ای ــر اس ــه ب ــت ک ــن اس ــان ای ــکال ایش ــت. اش ــه ذات اس ــرد ب ــود مج ــوری موج ــم حض عل
قاعــده بایــد همــه انســان ها در علــم حضــوری بــه ذات خــود نیــازی بــه نفــی غیــر نداشــته باشــند 
ــدگاه  ــر می کننــد. چنان کــه در تبییــن دی درحالی کــه بیشــتر انســان ها در ادراک خــود نفــی غی
ــه نفــی غیــر در  مالصــدرا مالحظــه شــد، ایشــان ضعــف وجــودی انســان ها را علــت نیــاز آنهــا ب
ادراک شــان می دانــد. بــه ســخن دیگــر، علــم حضــوری بــه نفــس در نفــی غیــر کافــی اســت و ایــن 
قاعــده در همــۀ موجــودات مســاوی اســت، لیکــن ضعــف وجــودی بعضــی انســان ها باعــث شــده 

اســت در ادراک علــم حضــوری بــه خــود نیــاز بــه تصــور زایــد و نفــی غیــر داشــته باشــند.

تبییــن دوم ایشــان همــان تبیینــی اســت کــه مالصــدرا در شــرح روایــت ســوم بیــان کــرده اســت 
امــا برداشــت عالمــه از ایــن قاعــده بــا برداشــت مالصــدرا کامــاًل متفــاوت اســت. مالصــدرا معتقــد 
اســت بنــا بــر اصــل »الشــیء هــو هــو ولیــس غیــره« هــر چیــزی خــودش اســت و خــودش بــرای 
نفــی غیــر کافــی اســت و نیــازی بــه نفــی غیــر نــدارد. از دیــدگاه ایشــان، مفــاد ایــن قاعــده شــامل 
خداونــد و هــر موجــود دیگــری می شــود و اســتثنایی وجــود نــدارد؛ امــا برداشــت عالمــه جعفــری 
از ایــن قاعــده ایــن اســت کــه هــر چیــزی بــرای اثبــات وحــدت و تعّیــن خــود نیــاز بــه نفــی غیــر 
دارد و خداونــد متعــال از ایــن قاعــده مستثناســت، چــون غیــری در مقــام احدیــت ذاتــی وجــود 
نــدارد. تفــاوت دیگــر ایــن دو در ایــن اســت کــه مالصــدرا روایــت عمــران صابــی را ندیــده و از جانــب 
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خــودش ایــن تبییــن را ارائــه کــرده اســت، امــا عالمــه جعفــری ایــن تبییــن را بــا اشــراف بــر روایــت 
عمــران صابــی بیــان می کنــد و بــه آن حضــرت نســبت می دهــد.

ــل  ــک اص ــت« ی ــل »هوهوی ــی دارد. اول: اص ــکاالتی را در پ ــده اش ــن قاع ــی از ای ــن تبیین چنی
ــه  ــه ای ک ــود، به گون ــز می ش ــال نی ــد متع ــه خداون ــیا ازجمل ــۀ اش ــامل هم ــه ش ــت ک ــفی اس فلس
مســتثناکردن خداونــد متعــال از آن موجــب تخصیــص در قواعــد عقلــی می شــود و ایــن شایســته 
نیســت. دوم: چنان کــه در تبییــن دیــدگاه مالصــدرا مالحظــه شــد، دغدغــۀ اصلــی عمــران صابــی 
در ایــن مناظــره )بــا تأکیــد بیشــتر در ســؤال مــورد بحــث مقالــه( اثبــات علــم پیشــین الهی بــه خود 
و خلــق بــدون مالحظــه وجــود غیــر اســت کــه حتی فالســفۀ مشــاء و اشــراق نیــز نتوانســته اند آن را 
درســت تبییــن کننــد. مالصــدرا بــر اســاس اصالت وجــود و تشــکیک وجود و ســایر مبانی فلســفی 
خــود، همــۀ صفــات از جملــه وحدانیــت، علــم و ســایر صفــات را عیــن وجــود خداونــد می دانــد 
و بــر اســاس قاعــده »هوهویــت« اثبــات می کنــد تنهــا وجــود خداونــد بمــا هــو هــو در نفــی غیــر 
کافــی اســت. بــه ســخن دیگــر، چنان کــه خــود عالمــه جعفــری نیز بیــان کــرده اســت، ایــن قاعده 
یــک قاعــدۀ مرکــب نیســت کــه از دو جملــه تشــکیل  شــده باشــد. )الــف الــف اســت. الــف غیــر 
ــار به صــورت ســالبه  ــار به صــورت موجبــه و یک ب الــف نیســت( بلکــه یــک جملــه اســت کــه یک ب

ذکرشــده اســت )جعفــری، 1334، ج 2: ۲۶۰(.

5. نتیجه گیری

1. چالــش اساســی در روایــت عمــران صابــی، نفــی علــم الهــی در مرتبــه ذات اســت کــه در ایــن 
 ارتبــاط دیدگاه هــای گوناگونــی نقــد و بررســی شــد و از میــان آنهــا دو تبییــن کــه مالصــدرا ارائــه 

کــرده، معتنابــه اســت.

تبییــن اول: بــر اســاس قاعــده عقلــی )هــر مجــردی بــه ذات خــود علــم حضــوری دارد( وجــود 
شــیء بــرای ادراک حضــوری کافــی اســت و نیــازی بــه تصــور زایــد از غیــر )دیــدگاه ابن ســینا( و 
یــا وجــود غیــر )شــیخ اشــراق( بــرای نفــی آن در علــم حضــوری بــه خــود نیســت. بــه ســخن دیگــر، 
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جــواب حضــرت در پاســخ توهــم ســائل مبنــی بــر ضــرورت وجــود غیــر بــرای اثبــات علــم حضوری 
خداونــد بــوده اســت کــه امــام g ایــن نیــاز و احتیــاج را رد کرده انــد نــه اصــل وجــود علــم. بــه  
عبــارت  دیگــر، مــراد حضــرت از نفــی علــم در روایــت عمــران صابــی نفــی علــم حصولــی اســت کــه 
همــراه بــا تصــور زایــد و نفــی غیــر اســت و مــراد حضــرت از اثبــات علــم خداونــد در روایــات مثبــت 

علــم، علــم حضــوری بــوده اســت.

تبییــن دوم: بــر اســاس قاعــده عقلــی »هوهویــت« )الشــیء هوهــو و لیــس غیــره( )هــر چیــزی 
خــودش هســت و غیــر خــودش نیســت( وجــود خداونــد عیــن ذاتــش هســت و وجــود ذات )بما هو 
هــو( بــرای اثبــات شــیء و نفــی غیــر کافــی اســت، علــم الهــی بــه ذات نیــز، عیــن ذات و وجــودش 
ــه وجــود  ــه تصــور غیــر، بلکــه نیــاز ب ــه تنهــا نیــازی ب ــد ن اســت و در اثبــات علــم اجمالــی خداون
غیــر نیــز نیســت. بــه ســخن دیگــر، مــراد حضــرت از نفــی علــم در روایــت عمــران صابــی بــه ایــن 
معناســت کــه بــر اســاس قاعــده هوهویــت، خداونــد متعــال در انتصــاب خــود بــه علــم، نیازمنــد 
وجــود غیــر نیســت؛ در واقــع، امــام g توهــم نیازمنــدی خداونــد در اثبــات علــم الهــی بــه وجــود 

غیــر را نفــی کــرده اســت نــه مطلــق علــم الهــی را.

2. قاعــده »هوهویــت« اســاس و پایــۀ قاعــده »هــر مجــردی بــه ذات خــود علــم حضــوری دارد« 
اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه در قاعــده اول وجــود ذات چــون عیــن ذات اســت. بــرای اثبــات شــیء و 
نفــی غیــر کافــی اســت؛ و علــم حضــوری در مرتبــه بعــد چــون عیــن وجــود شــیء اســت، نیــازی به 

شــناخت غیــر و نفــی آن نیســت.

3. مالصــدرا برخــالف عالمــه جعفــری، قاعــده »هوهویــت« و علــم حضــوری را به عنــوان اصــول 
عقلــی در همــۀ موجــودات جــاری می دانــد و تفاوتــی از ایــن حیــث بیــن خداونــد و انســان قایــل 
نمی شــود. از نــگاه مالصــدرا، ضعــف و قصــور علمــی، علــت نیازمنــدی انســان بــه علــم حصولی و 

واســطه شــدن تصــور زایــد در فراینــد معرفتــی اوســت.




