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محمدرضا ارشادی نیا 1  

چکیده 

ــی  ــّم و دشــوار حکمــت اله ــم قبل االیجــاد، از مســائل مه ــژه عل ــی به وی ــم اله ــت عل ــن کیفی تبیی
اســت. روایــات گهربــار امامــان معصــوم )علیهم الســام( در هــر دوره ناظــر بــه بیــان ایــن معــارف عمیق 
اســت، کــه بــر اثــر بطــون معجزنظــام خــود ســبب اختــاف دانشــوران در مقصــود، از مراتــب ســطح تــا 
ژرفــا شــده اســت. صدرالمتألهیــن گشــاینده بــاب بدیــع در شــرح نــگاری بــر روایــات الهیــات توحیدی 
از ائمــه اهــل بیــت )علیهم الســام( اســت و مخالفــان و موافقــان را بــه تکاپــو وا مــی دارد و متأثــر از او 
شــرح نگاری بــر »اصــول کافــی« تــداوم می یابــد. تبییــن روایــات دربــاره علــم الهــی به ویــژه کیفیــت 
ــر هیــچ مبنــای  »علــم قبل االیجــاد«، از دشــواری های مضاعــف برخــوردار اســت. برخــی تبیین هــا ب
مســتحکمی اســتوار نیســت و حــذف صــورت مســئله را بــه جــای حــّل مســئله نهاده انــد. در این راســتا 
ــه  ــدام و از آن ب ــم اق ــوم عل ــه از مفه ــت ذات  االضاف ــه زدودن حیثی ــود ب ــن خ ــا در تبیی تفکیک گراه
»علــم بامعلــوم« تعبیــر کرده انــد و آن را عیــن عبــارت موجــود در روایــات یعنــی »عالــم إذ المعلــوم« 
انگاشــته اند. ایــن فــراز، نخســت از امیرمؤمنــان و ســپس امــام باقــر و امــام صــادق و در نهایــت از امــام 
رضــا )علیهــم صلــوات اهلل( نقــل شــده اســت. تــاش تفکیکی هــا در ردیه نویســی و تحویلی نگــری بــر 
ــن روش  ــا همی ــان ب ــدان آن ــی نظــر خــود خاصــه می شــود. مقل ــن و فربه نمای ــن صدرالمتألهی تبیی
بــه ترویــج نظــر خــود و نقــد نظریــه رقیــب پرداخته انــد. جهــت فروغ یابــی از محتــوای ایــن روایــات، 

ــرار گرفته اســت. ــان در ایــن خصــوص، مــورد واکاوی ق ادعاهــای تفکیک گرای
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مقدمه

برهــۀ مناظــره و جدال هــای کامــی بــا ورود امــام رضــا )علیه الســام( بــه صحنــۀ نورافشــانی، 
ــازه ای می گیــرد و هــم ســخنان و آرای دوری از دور خــارج می گــردد. متکلمــان  هــم جــان ت
فرقه هــای متخاصــم، خســته از بگومگوهــای بی حاصــل بــا ســخنانی روبــه رو می شــوند کــه در 
طــی ادوار مختلــف حاضــر نبودنــد از اهــل بیــت عصمــت و طهــارت )علیهم الســام(  بشــنوند. 
ــرش  ــداد طاه ــاء و اج ــث از آب ــوان حدی ــی را به عن ــای اله ــام( آموزه ه ــا )علیه الس ــام رض ام
ــوازد. در  ــا ذکــر سلســله ســند بــر گــوش ســنگین جامعــۀ دانشــمندنمای عقب افتــاده می ن ب
برخــی مــوارد اگرچــه سلســله ســند ذکــر نشــده امــا گویــش و گفتــار و آهنــگ و محتــوا همان 
ــدی حضــرت  ــات توحی ــه الهی ــان گذاشــته اند. در زمین ــه ارمغ ــان پیشــین ب ــه امام اســت ک
امــام رضــا )علیه الســام( بیــش از دیگــر زمینه هــا، بــه ایــن رویــه اعتنــا فرمــوده تــا توحیــدی 
ــام رضــا  ــی از ام ــی روایت ــع حدیث ــوزگار آن اســت. در مناب ــه او وارث و آم ــوزد ک ــاب را بیام ن
)علیه الســام( وجــود دارد کــه از امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( )شــریف الرضي، 1414 ق: 
ــی، 1429ق، ج1: 107(2 و  ــام صــادق )علیه الســام( )کلین ــد ام ــان همانن 212(1 و ســایر امام
امــام کاظــم )علیه الســام( )همــان: 342(3 نیــز یــا عینــاَ یــا بــا انــدک اختــاف در الفــاظ نقــل 
شــده اســت. مــورد نظــر ایــن نوشــتار فــرازی مشــترک از ایــن روایــات اســت کــه در خصــوص 
مشــکل ترین مســئله الهیــات، یعنــی علــم قبــل االیجــاد، بــرای خــردورزان پرتوافشــان اســت. 
فــراز فرازمنــد »َعالـِـٌم إِْذ اَل َمْعُلــومَ « از حضــرت رضــا )علیه الســام( بــه روایــت شــیخ صــدوق در 
کتــاب »التوحیــد« )ابــن بابویــه،1357: 57(4 آمــده اســت. تعبیــر همگــون در دو روایــت دیگــر 

الِّ َعَلی ُوُجوِدِه بَِخْلِقِه َو بُِمْحَدِث َخْلِقِه َعَلی أََزلِیَّتِهِ  ... َعالٌِم إِْذ اَل َمْعُلومٌ  َو َربٌّ إِْذ اَل َمْربُوٌب َو قَاِدٌر إِْذ اَل َمْقُدور )نهج الباغۀ  1. الَْحْمُد هلِلِ الدَّ
)الصبحي صالح( ؛ ص211- 212(.

2. عن أبي بصیر قال سمعت أبا عبداهلل )ع( یقول:  لم یزل اهلل تعالی ربنا و العلم ذاته و ال معلوم  و السمع ذاته و ال مسموع و البصر ذاته 
و ال مبصر و القدرۀ ذاته و ال مقدور فلما أحدث األشیاء و کان المعلوم وقع العلم منه علی  المعلوم و السمع علی المسموع و البصر علی 

المبصر و القدرۀ علی المقدور.
ِه: »الَْحْمُد هلِلِ الُْمْلِهِم ِعبَاَدهُ  َحْمَدُه ،... َعالِمٌ  إِْذ اَلَمْعُلومَ ، َو  َاُم أَْسَألُُه َعْن َشيْ ٍء ِمَن التَّْوِحیِد، فََکتََب إِلَيَّ بَِخطِّ 3. َکتَْبُت إِلی  أَبِي إِبَْراِهیَم َعَلْیِه السَّ

ُّنَا، َو فَْوقَ  َما یَِصُفُه الَْواِصُفوَن. َخالٌِق إِْذ اَل َمْخُلوَق، َو َربٌّ إِْذ اَلَمْربُوَب ، َو َکذلَِک یُوَصُف َرب
ــِه  َضــا )ع( أَْســَألُُه َعــْن َشــيْ ٍء ِمــَن التَّْوِحیــِد فََکتَــَب إِلـَـيَّ بَِخطِّ 4. َعــْن فَْتــِح بـْـِن یَِزیــَد الُْجْرَجانـِـيِّ قَــاَل: َکتَْبــُت إِلـَـی أَبـِـي الَْحَســِن الرِّ
ــاَدُه  ِحیــِم* الَْحْمــُد هلِلِ الُْمْلِهــِم ِعبَ ْحمــِن الرَّ ــاَب فََقَرْأتُــُه بَِخــطِّ أَبـِـي الَْحَســِن )ع(  بِْســِم اهللِ الرَّ ــاَل َجْعَفــٌر َو إِنَّ فَْتحــًا أَْخــَرَج إِلـَـيَّ الِْکتَ قَ
الَْحْمــَد َو فَاِطِرِهــْم َعَلــی َمْعِرفـَـِۀ ُربُوبِیَّتـِـِه ... َو َمــْن قـَـاَل إاَِلَم فََقــْد َوقَّتـَـُه َعالـِـٌم إِْذ اَل َمْعُلــومَ  َو َخالـِـٌق إِْذ اَل َمْخُلــوَق َو َربٌّ إِْذ اَل َمْربـُـوَب 

ُّنَــا َو ُهــَو فَــْوَق َمــا یَِصُفــُه الَْواِصُفــوَن. َو إِلـَـٌه إِْذ اَل َمْألـُـوَه َو َکَذلـِـَک یُوَصــُف َرب
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نیــز از امــام تکــرار شــده اســت )ابــن بابویــه، 1378ق، ج 1: 153؛ همــان:172(1. در دورۀ اخیــر 
تفکیکیــان،  بدعتــی معنــوی در معنــای ایــن فــراز ایجــاد کــرده کــه نــه دانشــوران متعمــق در 
احادیــث تاکنــون چنیــن برداشــتی از آن داشــته و نــه ســیاق درونــی روایــات ناظــر بــه ادعــای 
آنــان اســت. ناظــر بــه برداشــت نامطلــوب از ایــن روایــات، مقالــه ای اســت با عنــوان »علــم قبل 
از ایجــاد خداونــد بــه اشــیا؛ برتــري دیــدگاه علــم بامعلــوم بــر نظریــه علــم اجمالــي در عیــن 
کشــف تفصیلــي«2،  کــه بــا کشــاندن مطلــب بــه ادعاهــای تهــی و مرجــع محــور تــاش کــرده 
بــه نصــرت تفکیکیــان برخیــزد و برداشــت آنــان را بــر برداشــت همــه دانشــوران فایــق جلــوه 
دهــد؛ به ویــژه کــه از ایــن رهگــذر تفســیر حکمــای متعالــی از علــم پیشــین الهــی را باطــل 
جلــوه دهــد و ســخنان رقیــب را به عنــوان نظــرگاه دینــی، بــر کرســی اثبــات نشــاند. واکاوی 
ادعاهــای تکــرار شــدۀ تفکیکیــان پیرامــون روایــات پیش گفتــه در ایــن مقالــه، مــا را به آســتانۀ 
ــا  ــا و پیش فهم ه ــر پیش فرض ه ــات ب ــق روای ــک و از تطبی ــی نزدی ــون دین ــت مت ــم درس فه

ممانعــت خواهــد کــرد. 

طرح مسئله

مســائل حکمــت الهــی از ویژگــی »ســهل ممتنــع« برخــوردار اســت. ایــن مطلــب باعــث 
تقســیم اندیشــمندان بــه طبقــات گوناگــون شده اســت. هــر کــدام از آنــان بــه میــزان ســطح 
ــی و  ــی توانســته اند از ظاهرگرای ــی عقل ــه مبان ــغ مسلّح شــدن ب ــه مبل ــای قریحــه و ب و ژرف
ســطح پویی، گــذر کننــد. در بیــن همــۀ مســائل الهیــات، مســئله »علــم« از جهــات گوناگــون؛ 
چــه از جهــت هستی شــناختی و چــه از جهــت معرفت شــناختی، دچــار پیچیدگــی اســت. 

بُوبِیَّــِۀ إِْذ اَل َمْربـُـوَب َو َحِقیَقــُۀ اْلِلَِهیَّــِۀ إِْذ اَل َمْألـُـوَه َو َمْعنـَـی الَْعالـِـِم َو اَل َمْعُلــوَم َو َمْعنـَـی الَْخالـِـِق َو اَل َمْخُلــوَق َو تَْأِویــُل  1. ... لـَـُه َمْعنـَـی الرُّ
ــْمِع َو اَل َمْســُموَع لَْیــَس ُمــْذ َخَلــَق اْســتََحقَّ َمْعنـَـی الَْخالـِـِق َو اَل بِِإْحَداثـِـِه الْبََرایـَـا اْســتََفاَد َمْعنـَـی الْبََرائِیَِّۀ. السَّ

ــْل  ِــي َعــِن اهللِ َعــزَّ َو َجــلَّ َه ــا َســیِِّدي أَ اَل تُْخبُِرن ــاَل یَ ــَراُن قَ ــا ِعْم ــاَل َســْل یَ ــَراَن فََق َــی َمْجلِِســِه َو َدَعــا بِِعْم َضــا ع إِل ــاَد الرِّ - ... فََع
ُل لـَـْم یـَـَزْل َواِحــداً اَل َشــيْ َء َمَعــُه فـَـْرداً اَل ثَانـِـَي  َضــا ع إِنَّ اهللَ الُْمْبــِدئُ   الَْواِحــُد الَْکائـِـُن اأْلَوَّ ــُد بَِوْصــٍف قـَـاَل الرِّ ــُد  بَِحِقیَقــٍۀ أَْو یَُوحَّ یَُوحَّ
ــیَاِء  ــَن اأْلَْش ــيْ ٍء ِم ــُم َش ــِه اْس ــُع َعَلْی ــْیئًا یََق ــیًّا َو اَل َش ــوراً َو اَل َمْنِس ــابِهًا َو اَل َمْذُک ــواًل َو اَل ُمْحَکمــًا َو اَل ُمتََش ــًا َو اَل َمْجُه ــُه اَل َمْعُلوم َمَع

ــه،1378ق، ج1: 172(. ــن بابوی ــِرِه. )اب َغْی
2. پژوهشنامه فلسفه دین )نامه حکمت(، سال دوازدهم، شماره اول )پیاپي23(، بهار و تابستان 1393، صص188-165.
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ــت مضاعــف اســت. از آن  ــم الهــی« اســت کــه دارای صعوب ــان کیفیــت »عل ــر بی از آن فرات
پیچیده تــر کیفیــت »علــم قبــل االیجــاد« اســت کــه مضــاف بــر مشــکات مشــترک، دارای 
ــه  ــا توجــه ب ــم ب ــی عل ــن حیثیــت اضاف ــژه اســت. از همــه دشــوارتر تبیی دشــواری های وی
ــخ فلســفه از  ــن رو، در ســیر تاری ــم اســت. از ای ــاء عل ــا وجــود خــاص در وع ــوم ب ــدم معل ع
همــان گام هــای اولیــه، نظریــات مختلفــی ماننــد اتحــاد علــم و عالم و معلــوم و صورمرتســمه 
ــن،  ــژه صدرالمتألهی ــدان به وی ــذ ناق ــگاه ناف ــا هیچ کــدام در ن ــوری طــرح شــده، ام ــل ن و ُمُث
ــد )صدرالمتألهیــن، 1382: 163؛ همــان،1410ق، ج6:  توفیــق همه جانبــه را کســب نکرده ان
ــه  ــان ســبب شــده متفکــران پســین راه حل هــای جدیــد ارائ 180(. نارســایی های نظریــۀ آن
دهنــد. حکمــت متعالیــه بــا تکامــل رو بــه تعالــی در مبانــی فلســفی و بهره گیــری روشــمند 
از مکاتــب مختلــف فلســفی و نظریــات کامــی و عرفانــی و از همــه مهم تــر متــون مقــدس 
دینــی گام هــای مؤثــر و ممتــازی برداشــته اســت. در دوره معاصــر »تفکیک گرایــان« در برابــر 
ــرد روشــی و  ــه هــر نحــو ممکــن، به ویــژه کارب ــه معارضــه پرداختــه و ب حکمــت متعالیــه ب
محتوایــی نظــرات کامــی اشــاعره، کار خــود را بــه ســامان توفیــق مقــرون دیده و بــه تطبیق 
روایــات بــر نظرهــای خــود اطمینــان جزمــی حاصــل کــرده و نظریــات رقیــب را معــارض بــا 
ــم الهــی و به طــور  ــن مجال هــا مســئلۀ عل ــد. یکــی از ای آموزه هــای دینــی به شــمار آورده ان
خــاص »علــم قبل الکثــرۀ« اســت. نهایــت تــاش آنهــا در ایــن معارضــه ایــن اســت کــه مفهوم 
علــم از صفــات ذاتــی بــدون حیثیــت اضافــی اســت و بــه همیــن ســادگی ادعــا کرده انــد علــم 
ــدارد! )رک: ارشــادی نیا، 1382: 633-  ــی ن ــچ وعائ ــوم در هی ــه وجــود معل ــازی ب ــاَ نی مطلق
656(. ایــن ادعــا بــه تحکیــم مبانــی خاصــی نیازمنــد اســت کــه خــود مــورد نقدونظــر بیــن 
حکمــا و اشــاعره بــوده اســت. در ایــن خطّ ســیر از همــه مهم تــر، انتســاب قطعــی و جزمــی 
ــه متــون مقــدس اســت. »تفکیک گرایــان« در ایــن خصیصــه افــراط عجیبــی  برداشــت ها ب
از خــود نشــان می دهنــد. آنــان در اولویــت فهــم ایــن متــون و صــواب رأی خــود چنــان بــه 
جــزم پیــش تاخته انــد کــه جــز خــود کســی را نــه تنهــا اندکــی مصــاب ندیده کــه در اشــتباه 
قطعــی قلمــداد کرده انــد. در همیــن راســتا واژه »علــم بامعلــوم« را کــه خــود ســاخته اند، 
به عنــوان عبارتــی مســتقیما مأخــوذ از روایــات قلمــداد نمــوده و وافــی بــرای تمــام مقصــود 
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خــود در ایــن زمینــه دیده انــد. مقالــۀ مــورد نظــر ســعی دارد برتــری  نظــر »تفکیکیــان« را 
ترویــج کنــد. از جعــل عنــوان »علــم بامعلــوم« گرفتــه تــا ســایر نکاتــی کــه در ابطــال نظــر 
رقیــب و اثبــات نظــر منتخــب بــه کار رفتــه، دارای ایرادهــای اساســی اســت. ســاختار مقالــه 
و محتــوای آن بــر نکاتــی پرســش برانگیز ترســیم شــده  کــه از همــه شــگفت آورتر انتســاب 
ــوا از  ــوم« و محت ــم بامعل ــوان »عل ــات، در حــد برداشــت مســتقیم عن ــه روای نظــر خــود ب
روایــات اســت. باوجــود جهت گیــری عنــوان مقالــه بــرای نشــان دادن برتــری نظــر منتخــب، 
ابطــال در ادعــای نفــی حیثیــت ذات االضافــه از مفهــوم علــم و انتســاب قطعــی نظــر خویــش 
بــه ســاحت پــاک اهــل  بیــت )علیهم الســام( مقصــور می گــردد. ادعــای انحصــار و عینیــت 
نظــرگاه دینــی بــا رأی خویــش، و انتســاب مســتقیم تعبیــر ســاختگی »علــم بامعلــوم« بــه 
روایــات و جایگزیــن ســاختن آن بــا »عالــم اذ المعلــوم«، گوشــه ای از نارســایی های ایــن مقاله 
اســت کــه بــه تبــع تفکیکیــان انجــام شــده اســت. بنابــر ایــن انتســاب هایی کــه آن مقالــه 
بــه روایــات داده   اعتبــار نــدارد. نشــان دادن ایــن برداشــت اشــتباه از متــن و مفهــوم روایــات، 
هــدف اصلــی ایــن نوشــتار اســت و چالش هــای فــراوان آن در تبییــن و نقــد نظریــه رقیــب 

مــورد نظــر نیســت1. 

1. مقالــه »علــم قبــل از ایجــاد خداونــد بــه اشــیاء؛ برتــري دیــدگاه علــم بامعلــوم بــر نظریــه علــم اجمالــي در عیــن کشــف تفصیلي«، 
منتشــره در »پژوهشــنامه فلســفه دیــن )نامــه حکمــت(، ســال دوازدهــم، شــماره اول )پیاپــي23(، بهــار و تابســتان 1393، صــص165-

188(«، بــا موضــوع القاگــر، درصــدد معارضــه بــا نظریــه صدرالمتألهیــن دربــارۀ علــم قبل االیجــاد اســت. ایــن مقالــه دارای مقدمــه 
کوتاهــی اســت کــه از همــان مقدمــه ماننــد موضــوع آن، وجــود مســتقیم عبــارت »علــم بامعلــوم« در روایــات را ادعــا کــرده اســت. 
ســپس در ســه بخــش کلــی بــه پیکــرۀ مطالــب خــود ســامان داده اســت: در بخــش اول بــا عنــوان »دیــدگاه ماصــدرا در بــاب علــم 
الهــي قبــل از ایجــاد« بــه تبییــن نظــر صــدرا بــا برداشــت های دســت دوم پرداختــه اســت و بــا فروکاهــش آشــکار نظریــه و انحصــار 
مبانــی آن در »قاعــده بســیط الحقیقــه کـــّل االشـــیاء« گــزارش خــود را بــا اهمــال در بیــان نظریــه »علــم اجمالــی در عیــن کشــف 
تفصیلــی« بــه پایــان بــرده اســت. در بخــش دوم بــا عنــوان »علــم بامعلــوم در روایــات اســامي« علــم الهــی را بــا وصــف »بامعلــوم« 
همــراه کــرده و باوجــود ادعــای ایــن تعبیــر در روایــات، فقــط دو روایــت از امــام علــی )علیه الســام( را به طــور مســتقیم نــام بــرده 
کــه بــر خــاف ادعــا، عبــارت آنهــا »عالــم اذ المعلــوم« اســت و ادعــا کــرده روایــات »معلــوم را بــه صــورت مطلــق نفــي کرده انــد؛ و 
اطــاق در نفــي، هــر نــوع معلــوم را  ـ چــه بالــذات و چــه بالعــرض ـ در بــر مي گیــرد«. ســپس بــا اســتظهار از روایتــی از امــام رضــا 
)علیه الســام( نیــز چنیــن ادعــا کــرده: »تمامــي روایــات وارد شــده در ایــن بــاب ـ کــه در دوران هــاي متفــاوت از زمــان امــام علــي 
)علیه الســام( تــا زمــان امــام رضــا )علیه الســام( نقــل شــده اند ـ  در تبییــن علــم الهــي، معلــوم را بـــه نحـــو مطلـــق از صفــت علــم 
ــث  ــن ترتیــب، از مجمــوع احادی ــن بخــش چنیــن جمع بنــدی می کنــد: »بدی ــت یافتــه خویــش را در ای نفــي مي کننــد« و در نهای
چنیــن برمیآیــد کــه علــم الهــي عـــین ذات اســـت و متعلـّـق و معلومــي نــدارد... ایــن مطلــب، به وضــوح از عبــارت »عالــم إذ ال معلــوم« 
به دســت مي آیــد.« در بخــش ســوم بــا عنــوان »نقدهایــي بــر نظریــه ماصــدرا« بــه معارضــه بــا نظــر صدرالمتألهیــن برمی خیــزد و 
ایرادهــای برخــی تفکیکیــان و برخــی معارضــان بــا حکمــت متعالیــه را در ردیــف هــم ذکــر می کنــد. در ایــن بخــش نارســایی های 
فــراوان در فهــم و نقــد نظــر صدرالمتألهیــن مشــهود اســت. آنچــه مــورد بررســی اســت فقــط مدعیاتــی اســت کــه در بخــش دوم 

مســتقیم بــه روایــات نســبت داده اســت. 



142

سال هفتم، شماره 26، تابستان 1398فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

1.  جایگاه عبارت »علم بالمعلوم« در روایات

موجــود بــودن عیــن عبــارت »علــم بامعلــوم« در روایــات، صــرِف ادعاســت. آنچــه در روایــات 
ــا عبــارت »علــم بامعلــوم« تفــاوت  ــم اذ المعلــوم« اســت کــه ب موجــود اســت عبــارت »عال
بســیار آشــکاری دارد. منشــأ چنیــن ادعایــی، جــز برداشــت ناصــواب از مفــاد روایات در مســئله 
ــز  ــوا تهــی و تناقض آمی ــارت در مفهــوم و محت ــن عب ــم الهــی، چیــزی بیــش نیســت و ای عل
اســت. از ایــن رو، مدعیــان »علــم بامعلــوم« در نهایــت دچــار تناقض گویــی می شــوند و ادعــای 
»کاشــفیت اتــم« بــرای علــم را در تحلیــل مدعــای خویــش بــه کار می گیرنــد. ادعای کاشــفیت 
اتــم بــرای علــم و ادعــای بامعلــوم بــودن آن دو ادعــای متناهــی بــه تناقــض آشــکار اســت زیرا 
می تــوان پرســید متعلــق  کشــف چیســت؟ آیــا مکشــوف چیــزی جــز وجــود معلــوم اســت؟ 
اگــر پاســخ مثبــت اســت جــز نقــض و نفــی انــگاره »بامعلــوم بــودن علــم« نتیجــه ای نــدارد 
و اگــر پاســخ منفــی اســت، جــز نفــی کاشــفیت اتــم بــرای علــم حاصلــی نــدارد. در چنیــن 
فضایــی صــرف تکــرار ادعــا کارســاز افتــاده اســت: »علــم ذاتــی خداونــد در پارهــای از روایــات 
ــم  ــع از عل ــری بدی ــوان »تقری ــا به عن ــی شــده اســت.« )166(. و مدع ــوم« معرف ــم بامعل »عل
الهــی در روایــات« )169( یــاد شــده اســت؟! در حالی کــه حــذف معلــوم از علــم، جــز حــذف 
صورت مســئله چیــزی بیــش نیســت و در هیــچ روایتــی عیــن ایــن عبــارت وجــود نــدارد. مقاله 
قایــل اســت روایــات »معلــوم را بــه صــورت مطلــق نفــی کرده انــد و اطــاق در نفــي، هــر نــوع 
معلــوم را چــه بالــذات و چــه بالعــرض در بــر مي گیــرد« )169(. بطــان ایــن ادعــا وقتی آشــکار 
می شــود کــه بــا واکاوی در متــن روایــات، معلــوم شــود آن روایــات در فضــای نفــی علــم زایــد 
بــر ذات، وارد شــده و ربطــی بــه نفــی حیثیــت ذات االضافــه از علــم نــدارد تــا در حــوزۀ عقلیات، 
بتــوان بــا اصــول لفظــی هماننــد »اصالۀاالطــاق« معنایابــی کــرد زیــرا اصــول لفظــی و ادبــی 
نمی توانــد جایگزیــن اصــول عقانــی در کشــف حقایــق گــردد. انتســاب ادعــای پرســش برانگیز 

ذیــل نیــز بــه روایــات، مفــاد موجهــی نــدارد، تــا بتوانــد مدعــا را تحکیــم ببخشــد. 

»هرچنــد در روایــات، هیــچ فرقــي بیــن علــم قبــل از ایجاد و علــم بعــد از ایجاد مطرح نشــده؛ 
ــه همیــن دلیــل، قایل شــدن  بلکــه اساســاً چــون ایــن علــم ذاتــي اســت، واحــد مي باشــد. ب
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بــه دو نــوع علــم در خداونــد، ســبب اذعــان بــه رتبــه در ذات الهــي مي گــردد، کــه بــا ظواهــر 
روایــات مخالــف اســت.« )169(.

بــا پرســش جــّدی از انتســاب فــوق بــه روایــات، بایــد نارســایی های آن را بــرای ایفــای مقصود 
مــورد کاوش قــرار داد. به عنــوان مثــال، معنــای »دونــوع علــم« چیســت؟ و واژه »نــوع« دقیقــا 
چــه مفــادی دارد؟ چــه کســی و کجــا دربــارۀ علــم الهــی تعبیــر »دو نــوع متفــاوت علــم« را 
بــه کار بــرده اســت؟ زیــرا در دیــدگاه رقیــب، علــم از مقولــه ماهیــت نیســت کــه نوعیت بــردار 
باشــد، بلکــه علــم حقیقتــی وجــودی اســت و وجــود حقیقــت واحــد اســت و وحــدت ســنخ بــر 
همــه مراتــب آن حاکــم اســت. ایــن قایــان بــه تبایــن وجــود هســتند کــه در مخمصــۀ پنــدار 
علــم از مقولــه کیــف واقــع شــده اند؛ چنان کــه ایــن مقالــه نیــز بــر همــان پنــدار بــه معارضــه 
ــرای مخالفــت  ــه ب ــه  اســت. به هــر صــورت اینکــه مقال ــه پرداخت ــدگاه حکمــت متعالی ــا دی ب
بــا نظریــه رقیــب، بــه ادعــای »ظواهــر روایــات« توســل جســته، امــا جالــب اســت کــه در دو 
روایتــی کــه در ایــن رهگــذر بــه ترجمــه ســپرده، از تعبیــر »علــم بامعلــوم«، اثــری نیســت 

بلکــه بــه ترجمــۀ همــان ترکیــب »عالــم اذ المعلــوم« اســتناد جســته اســت:

»امــام علــي )علیه الســام( فرمــوده اســت: خداونــد... عالــم بــود در وقتــی کــه هیــچ معلومــی 
نبــود، کــه علــم بــه آن تعلّــق گیــرد؛ شــنوا بــود در حینــی کــه هیــچ مســموعی نبــود، کــه 
قابلیــت شنیده شــدن داشــته باشــد. همچنیــن در »نهج الباغــه« )خطبــه152( چنیــن آمــده 
اســت: او عالــم بــود هنگامــي کــه معلومــي نبــود؛ و پــروردگار بــود هنگامي کــه موجــودي نبود 

کــه پروریــده شــود؛ و قــادر بــود آن زمــان کــه مقــدوري نبــود.« )169- 170(.

مشــهود اســت کــه در روایــات مشــارالیها، نــه از لفــظ مدعــا )علــم بامعلــوم( و نــه معنــا و 
مفــاد آن خبــری نیســت کــه نیســت. مقالــه بــا اســتناد بــه جمله هــای بعــدي همــان خطبــه 
»اینکــه خداونــد پرورانــده اســت، بــدون نیــاز بــه ارتبــاط بــا موجــودات عیني پــرورده شــده ...« 
ــوم« می نامــد )170(.  ــاز از معل ــی نی ــم ب ــز جعــل می کنــد و آن را »عل ــارت دیگــری را نی عب
در ایــن خــط ســیر، مفــاد روایــت را بــا علــم و قــدرت زایــد بــر ذات، بــه هــم می آمیــزد و آن را 

نفــی می کنــد تــا مفــاد روایــات را بــا نفــی قاعــده الواحــد بــه هــم گــره بزنــد!
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»اگــر بگوییــم خداونــد عالــم و قــادر اســت، بــه علــم و قــدرت قدیــم، نتیجــه چنیــن اســت 
کــه خداونــد عالــم اســت بــه معلومــات محــدود یــا محصور و قــادر اســت بــه مقــدورات محدود 
و محصــور. ایــن ســخن تأکیــدی بــر قاعــده الواحــد اســت کــه بــر اســاس آن، علــم واحــد جــز 
بــه معلــوم واحــد و قــدرت واحــد جــز بــه مقــدور واحــد تعلــق نمی گیــرد... بــه همیــن دلیــل، 
حضــرت علــي )علیه الســام( ابتــدا زیــادت صفــات بــر ذات را رد کــرده و ســپس از عالمیــت 
ــت را از  اوصــاف الهــي نفــي کنــد.«  ــت و محصوری ــا محدودی ــه ت ــوم ســخن گفت ــدون معل ب

.)171(

واضــح اســت کــه فرازهــای خطبــه، ناظــر بــه نفــی صفــات زایــد اســت، امــا مدعــا یعنــی 
انــگاره »علــم بامعلــوم« بــا مفــاد »علــم بــدون معلــوم« از کجــا و چگونــه بــه دســت می آیــد؟ 
عقیم بــودن این گونــه اســتنتاج اســت کــه مدعــی را وادار بــه مســتند دانســتن نفــی 
قاعده الواحــد بــه ســخن پــاک امیــر موحــدان می کنــد، تــا نظریــه از پیــش پذیــرش شــده را 

ــد.    ــوال )علیه الســام( ببین ــۀ کام م ــن در آین چنی

ــدود  ــت نامح ــد عالمی ــده الواح ــه و رّد قاع ــن خطب ــاد ای ــتفاده از مف ــا اس ــت، ب  »در حقیق
خداونــد را مي تــوان اثبــات کــرد«. )171(.

ــرت از واحــد بســیط علی االطــاق  ــان کیفیــت صــدور کث ــه بی ــده الواحــد ناظــر ب اوال: قاع
اســت و وجــه ارتبــاط تبیین ناشــدۀ آن، بــا مســئله مــورد ادعــای مقالــه یعنــی »علــم بامعلوم« 

چیست؟

ــه بازگویــد کــه چــرا هیــچ تبییــن حداقلــی ارائــه نشــده تــا معلــوم شــود  ثانیــا: بایــد مقال
ــا قاعــده الواحــد به ویــژه  ــا درک ســایر معارضــان ب آنچــه مقالــه، از قاعــده  الواحــد فهمیــده ب
اشــاعره، متفــاوت اســت و ســپس بــه فــرض چنیــن درک متمایــز، آن را مســتقیم بــه ســخنان 

ــد. ــان )علیه الســام( منتســب کن امیرمؤمن

ثالثــا: بــه وضــوح، همــۀ معارضــان قاعــده و از جملــه ایــن مقالــه، کمتریــن توجــه بــه نــکات 
فلســفی منــدرج در ایــن قاعــده و مفــاد عمیــق آن به ویــژه وحــدت حقــه و بســاطت تــام واجب، 
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نداشــته و برداشــت اشــتباه خــود از آن را مــورد هجمــه قــرار داده انــد. ایــن قلۀ توحیدی فلســفه 
اســامی اســت کــه جــز بــه وحــدت مطلــق در ذات و صفــات و افعــال الهــی نمی اندیشــد، امــا 
معارضــان بــا اشــتباه گرفتن وحــدت حقــه بــا وحــدت عــددی، بــا مضامیــن توحیــدی قواعــد 
عقلــی، از جملــه قاعــده الواحــد بــه ســتیز برخاســته اند. واضــح اســت، مقالــه بــا خلــط بیــن 
وحــدت عــددی و بیــن وحــدت اطاقــی و وحــدت حقــه حقیقیــه، کثــرت عــددی را بــه معنای 
وســعت مقــدورات می دانــد. درحالــی کــه در وحــدت اطاقــی همــه کثــرات بــه وجــود ِســعی 
وحدانــی و بســیط نهفتــه اســت و چیــزی از حیطــه شــمول آن برکنــار نمانــده اســت تــا ســبب 

مقیــد و محدودشــدن علــم باری تعالــی گــردد.

مقالــه اصــرار دارد بــا کلی گویــی ادعــا را چنیــن تکــرار کنــد: »در روایــات بــر نفــی مطلــق 
معلــوم از علــم الهــی حتــی در مرتبــه تحقــق تأکیــد شــده« )171(. از ابهــام تأکیــد بــر نفــی 
»حتــی در مرتبــه تحقــق« کــه بگذریــم، خواهیــم دیــد روایاتــی را کــه مقالــه در ایــن راســتا به 

ــه مدعایــش اســت. ــه بی ارتبــاط ب کمــک می گیــرد، چگون

تطبیــق »علــم بامعلــوم« بــر مفــاّد ایــن روایــت کــه از امــام رضــا )علیه الســام( نقــل شــده 
ــژه کــه  ــر ذات اســت، به وی ــد ب ــه صفــات زای ــاّد روایــت ناظــر ب ــرا مف نیــز باوجــه اســت، زی

ترجمــۀ نادرســتی از بخشــی از روایــت، مــورد اســتناد مقالــه قــرار گرفتــه اســت:  

»خداونــد ... تــک اســت و دومــی نــدارد، نــه معلــوم اســت و نــه مجهــول... و اینهــا همــه قبــل 
از خلقــت خلــق اســت؛ چــون چیــزی غیــر از خــودش نبــوده اســت و هــر صفتــی بــر او قــرار 
ــی اســت کــه موجــب فهمیــدن میشــود.«  ــی اســت حــادث و ترجمان دهــی، همگــی صفات

.)171(

روایــت مشــارالیها، در بــاره فردیــت و بســاطت ذات واجــب تعالــی و در راســتای نفــی صفــات 
زایــد بــر ذات وارد شــده و ربطــی بــه علــم بــاری و نفــی حیثیــت اضافــه از آن نــدارد تــا مدعای 
مقالــه از آن برداشــت شــود. نــص فــرازی کــه بــه ترجمــه اشــتباه از آن اســتناد شــده، چنیــن 

: ست ا
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ُد  ــُد بَِحِقیَقــٍۀ اَْو یَُوحَّ َســْل یـَـا ِعْمــراْن! قـَـاَل: یـَـا َســیِِّدی ااَلتُْخبِْرنـِـی َعــِن اهللِ َعزَّ َو جــّل َهــْل یَُوحَّ
؟  ْصٍف بَِو

َل لَمْ یَــَزْل َواِحــداً الَشــْیَئ َمَعــُه،  قــال الرضــا )علیه الســام(: إّن اهللَ الُمْبــِدَئ الْواِحــَد الْکائـِـَن االوَّ
فـَـْرداً الثانـِـَی َمَعــُه، الَمْعُلومــًا َو الَمْجُهــوالً و ال ُمْحَکمــًا َو الُمتَشــابِهًا َو ال َمْذُکــوراً َو ال َمْنِســیًّا َو ال 
َشــْیئَا یََقــُع َعَلْیــِه اْســُم َشــٍئ ِمــَن ااْلَْشــیاِء َغْیــَرهُ، ... َو ذلـِـَک ُکلُّــُه قَْبــَل الَْخْلــِق إْذ الَشــَئ َغْیــَرهُ َو 
مــا اَْوقََعــْت َعَلْیــِه ِمــَن الـْـُکِلّ فَِهــَی ِصَفــاٌت ُمْحَدثـَـٌۀ َو تَْرِجَمــٌۀ یَْفَهــُم بِهــا َمــْن فََهــْم. )ابــن بابویــه، 

.)435 :1357

از پرســش و پاســخ ناظــر بــه آن، آشــکار اســت کــه روایــت دربــاره احدیــت واجــب و نفــی 
صفــات زایــد بــر ذات اســت، نــه ســؤال از کیفیــت علــم و نفــی حیثیــت ذات االضافــه از آن، تــا 
توّهــم شــود کاشــفیت علــم منجــر بــه ضــّم وجــود معلــوم بــه ذات می گــردد، یــا از مصداق های 
صفــات زایــد بــر ذات اســت. توّهــم مدعــا نیــز از عبــارت »ال معلومــاً و ال مجهــوالً« در روایــت 
باوجــه اســت. زیــرا چنانچــه مقالــه خــود از دیگــران )مجلســي، 1404ق، ج10: 32( در فهــم 
ــر  ــاً و المجهــوالً شــرح غی ــارت المعلوم ــت، عب ــن روای ــراز چنیــن نقــل کــرده: »در ای ــن ف ای
خداونــد و خلــق اوســت؛ یعنــي همــراه خداونــد، چیــز دیگــري کــه معلــوم یــا مجهــول باشــد 
نیســت«. آشــکار اســت کــه ادعــای مقالــه بــا فهــم ســایر دانشــوران پیشــین از روایــت منطبــق 
نیســت و استشــهاد بــه آن باوجــه اســت، زیــرا نفــی مربــوط بــه معّیــت وجــود خلقــی اســت 
نــه وجــود علمــی و صفــات متوّحــد بــا ذات. )میردامــاد، 1367: 328؛ صدرالمتألهیــن، 1387: 

56؛ همــان،1383، ج4: 105؛ ســبزواری، 1410ق: ج7: 223(. 

ــده  ــتناد ش ــه آن اس ــتباه ب ــه اش ــه ب ــی، 1415ق، ج1: 369( ک ــر )قم ــل دیگ ــن نق همچنی
نیــز صریــح در همیــن منظــور و برخــاف مدعاســت: »بــه تعبیــر دیگــر، منظــور ماســوا اهلل، 
ــر از خــدا موجــود نیســت،  ــت ذات مقــدس مي باشــد کــه در آن، کســي غی ــه احدی در مرتب
تــا معلــوم باشــد یــا مجهــول.« )171(. در ایــن نقــل قــول نفــی طرفیــن نقیــض، خــود دلیــل 
اســت کــه چــون وجــود خــاص خلقــی در ذات اقــدس الوهــی جایــی نــدارد و از بــاب ســالبه به 
انتفــاء موضــوع، ســلب و ایجــاب هــر دو منتفــی اســت. واضح تــر اینکــه پاســخ مشــروح امــام 
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)علیه الســام(، مســبوق بــه پرســش دیگــری نیــز هســت، کــه در آن ســؤال از حلــول خــدا در 
خلــق یــا حلــول خلــق در خداونــد بــه میــان آمــده و امــام ناظــر بــه آن پرســش ایــن تعبیــرات 
را بیــان فرمــوده   اســت. پرســش ایــن اســت: »اال تخبرنــی یــا ســیدی اهــو فی الخلــق ام الخلــق 
فیــه؟« )ابــن بابویــه، 1357: 434(. بنابرایــن، نفــی در ســخن امــام ناظــر بــه ســلب حیثیــت 
کاشــفیت علــم از معلــوم نیســت، بلکــه ناظــر بــه نفــی وجــود عینــی و خارجــی و مقدر بــه قدر 
خــاص موجــودات در ذات مقــدس بــاری تعالــی اســت، امــا مقالــه اصــرار دارد مدعــای خــود را 

دربــارۀ ایــن روایــت مقــرون بــه صــواب بدانــد: 

»روایــت، مؤیــد نفــي معلــوم و نفــي اضافــه در علــم الهــي اســت؛ و بــا بیــان اینکــه معلــوم و 
مجهولــي همــراه خــدا وجــود نداشــته، تأکیــد مي کنــد کــه علــم خداونــد، بــه معلــوم تعلّــق 

نمي گیــرد، چــه قبــل از خلقــت و چــه بعــد از خلقــت.« )172(.

جالــب اســت کــه عبــارت فــوق بــه صراحــت مدعــی اســت حتــی در ظــرف وجــود خــاص 
معلوم هــا بــه وجــود خارجــی خــود، علــم باری تعالــی و تقــدس، بــه معلــوم تعلــق نمی گیــرد! 
ــرۀ نیــز بایــد گفــت: علــم بــدون وجــود معلــوم؟! یعنــی علــم بــدون  یعنــی در علــم بعدالکث
کاشــفیت و بــدون اضافــه بــه معلــوم؟! ایــن ادعاهــا بــر حدیــث نــه بدیهــی اســت و بی نیــاز از 
دلیــل، و نــه تبییــن و دلیلــی بــر آن ارائــه شــده و همــه نشــانگر نیازمنــدی فهم صحیــح روایات 

بــه اصــول عقانــی و الهیــات مبتنــی بــر مبانــی مســتحکم اســت.

شــنیدنی تر ایــن توجیــه بــرای تأییــد برداشــت از روایــت اســت: »چــون اوصــاف خداونــد عین 
ذات اوســت؛ پــس مي تــوان گفــت علــم الهــي بــود، امــا معلومــي نبــود.« )172(. ایــن مدعــای 
اعــم از دلیــل، و دلیــل اخــص از مدعــا، از کجــای روایــت قابــل اثبــات اســت؟ آری اوصــاف عین 
ذات اســت و علــم هــم عیــن ذات اســت، امــا ایــن چــه ربطــی بــه وصــف »ذات االضافــه« بــرای 
علــم دارد؟ زیــرا ممکــن اســت معلــوم بــه وجــود خــاص عینــی موجــود نباشــد، امــا در وعــاء 
علــم الهــی، بــه عینیــت ذات و صفــات بــا وجــود علمــی موجــود باشــد. بــا همــۀ ایــن ایرادهــا، 
مقالــه ســراغ از روایتــی دیگــر از امــام رضــا )علیه الســام( می گیــرد تــا مدعــای خــود را بــه 

آن نســبت دهــد:
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»امــام رضــا )علیه الســام( در جلســه مناظــره بــا ســلیمان، دربــارۀ توحیــد بــه ایــن مــوارد 
اشــاره کــرده اســت: اراده و علــم مثــل هــم نیســتند زیــرا نفــي در معلــوم، نفــي در علم نیســت، 
امــا نفــي مــراد، نفــي اراده اســت؛ چــون اگــر شــيء اراده نشــود، موجــود نشــود و لکــن ممکــن 
اســت علــم ثابــت باشــد و معلــوم نباشــد، ماننــد بصــر... چــرا کــه بّنــا، بــه بّنایــي عالــم اســت؛ 

اگرچــه بنایــي درســت نکــرده باشــد.« )174(.

تمثیلــی کــه به منزلــه تعلیــل بــرای شــرح مقصــود بــه ترجمــه روایــت تعلیــق شــده، خــاف 
مقصــود مقالــه اســت؛ زیــرا ایــن گونــه علــم، علــم فعلــی نامیــده می شــود کــه منشــأ وجــود 
عینــی معلــوم اســت و دلیلــی بــر نفــی واقع نمایــی علــم و نداشــتن اضافــه بــه معلــوم ذهنی در 
نــزد بّنــا نمی گــردد. مشــهود اســت کــه روایــت علــم زایــد بــر ذات را نفــی می کنــد نــه جنبــۀ 
اضافــه را از علــم. ســخن در ایــن اســت کــه آیــا اراده هماننــد علــم و ســمع و بصــر از صفــات 
ذاتــی اســت یــا از صفــات فعــل؟ و بنــا بــه تعبیــر روایــت؛ اراده محــَدث و مصنــوع اســت یــا 

ازلــی؟ تعبیــر دقیــق روایــت در تغایــر اراده بــا علــم، چنیــن اســت: 

»لیــس ذلــک ســواء ألّن نفــی المعلــوم لیــس بنفــی العلــم، و نفــی المــراد نفــی االرادۀ ان تکــون، 
ألّن الشــئ اذا لم یــرد لم یکــن ارادۀ و قدیکــون العلــم ثابتــا و إن لم یکــن المعلــوم.« )ابــن بابویــه، 

.)449 :1357

مضــاف بــر عبــارات، فضــای پرســش و پاســخ هــم آشــکارا در راســتای بیــان نفــی معلــوم بــا 
وجــود خارجــی آن اســت نــه نفــی ظهــور ذاتــی علــم و نفــی حیثیــت ذات االضافــه از آن.

2. برداشت اطالق گرایانه از روایات 

بــا آهنــگ پیش گفتــه و عنــوان کــردن دو روایــت، مقالــه ادعــای خــود را بــا افــراط بــه کّل 
روایــات نســبت میدهــد و بــا اینکــه در مفــاّد همــان دو روایــت دچــار مشــکات اساســی بــود، 
بــه تعمیــم مدعــا بــه همــه روایــات اقــدام می کنــد امــا هیــچ اســتناد مســتقیم بــه ایــن روایات 
نــداده تــا معلــوم باشــد کــدام عبــارت از روایــات، بــا عبــارت »علــم بامعلــوم« حتــی اندکــی 
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همخــوان اســت.

ــاب، کــه در دوران هــاي متفــاوت از زمــان امــام علــي  »تمامــي روایــات واردشــده در ایــن ب
)علیه الســام( تــا زمــان امــام رضــا )علیه الســام( نقــل شــده اند در تبییــن علــم الهــي، معلــوم 
را بــه نحــو مطلــق نفــي مي کننــد. در نتیجــه، فــرض معلــوم مّتحــد بــا ذات نیــز کــه در فلســفه 

مطــرح شــده، منتفــي مي گــردد.« )172(.

معلــوم اســت چگونــه مقالــه بــا اطاق گویــی چهــره محیــط بــر مقاصــِد »تمــام روایــات« را 
ــر آن، دســت کمــی از  ــه خــود گرفتــه اســت. همچنیــن، نتیجــۀ فلسفه ســتیزانۀ مترتــب ب ب
اصــل مدعــا نــدارد، زیــرا هیــچ مازمــه ای بیــن نفــی علــم زایــد بــر ذات کــه متــن روایــات بــر 
آن تأکیــد دارد، بــا علــم متحــد بــا ذات یــا معلــوم متحــد بــا ذات، وجــود نــدارد. البتــه در ســیر 
تاریــخ فلســفه، حداقــل آرای نه گانــه، در تصویــر کیفیــت علــم بــاری بــه ماســوا، مطــرح شــده 
کــه اتحــاد عالــم و معلــوم یکــی از آن آراســت، و ایــن بــه نظریــه »علــم اجمالی در عین کشــف 
تفصیلــی«، کــه مقالــه بــه اهتمــام خدشــه بر آن نگاشــته شــده، ربطــی نــدارد. نارســایی هریک 
از آرا و میــزان توفیــق هرکــدام، در حکمــت متعالیــه بــه تفصیــل بیــان شــده و نقــص مفــروض 
در بیــان کیفیــت علــم قبل الکثــرۀ از طریــق اتحــاد عالــم و معلــوم، بــه رأی خــاص صدرایــی، 
ارتباطــی نــدارد و نبایــد تــاوان رفــع نقــص رأی کســی را از کــس دیگــر طلبیــد. مهم تــر، از نفی 
ــاره فرعــی از فروعــات یــک موضــوع خــاص، درهم پیچیــدن طومــار  مفــروض یــک رأی، درب

فلســفه اســامی و قــرار دادن آن در جبهــه مخالــف روایــات، بــر چــه منطقــی اســتوار اســت؟

3. الادری گری و تعطیل معرفت

رونــد رو بــه تزایــد سوءبرداشــت از روایــات، بــه آن جــا منتهــی می شــود کــه مقالــه بــه تعطیل 
شــناخت در صفــات، به ویــژه علــم، روی بیــاورد و ایــن اتهــام را روانه ســاحت قدســی پیشــوایان 
معصــوم ســازد، کــه آنهــا در ایــن مجــال هیــچ آمــوزه ای بــرای مخاطبــان نیاموختــه و همــه را 

ــد! ــر از درک یافته ان فروفهم ت
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»بایــد پذیرفــت کــه اگــر علــم الهــی قابــل تبییــن بــود ایــن بزرگــواران در طــول عمر شــریف 
خــود آن را بیــان می کردنــد.« )173(.

آن قــدر ادعــای فــوق بــدون پشــتوانه اســت کــه مقالــه بــا فاصلــۀ انــدک دچــار تناقــض صریح 
می شــود و بــا چرخــش، مطالــب خویــش را بــر اســاس مقدمــات آموزشــی در روایــات، اعــام 

ــد:  می کن

»ایــن برداشــت، بــر اســاس مقدماتــي اســت کــه در ســخنان اهل بیــت )علیهم الســام( بیــان 
شــده اســت«. )174(.

عــاوه کــه ایــن خــود الادری گــری در خداشناســی و تعطیــل عقــل و معرفــت در ایــن بــاب 
ــات، بســیار واضــح اســت.  ــژه روای را ترویــج می کنــد کــه منــع آن در آموزه هــای دینــی به وی
ــه، ایــن ســخن زیبــای امیــر موحــدان »اول الّدیــن معرفتــه« )نهج الباغــه، خ1( کــه  از جمل
ــد.  ــن ورزی را شــناخت حضــرت حــق معرفــی می فرمای ــن و ســرخط دی ســنگ زیربنــای دی
بــا ایــن وصــف، آیــا معنــا دارد عقــل مأمــور بــه شــناخت چیــزی شــود کــه بــاب شــناخت آن 
برایــش بســته اســت؟ چــرا ایــن اتهــام بــر روایات پســندیده اســت کــه تبیینــی در خداشناســی 
و از جملــه صفــت علــم در آنهــا وجــود نــدارد؟ اگــر ایــن ســخن صــادق اســت، مقالــه خــود، 
شــناخت از علــم الهــی را از کجــا بــه دســت آورده کــه درصــدد طــرد و رّد شــناخت رقیــب از 
علــم الهــی برآمــده و چطــور در نفــی دیگــران و اثبــات ادعــای خــود به عنــوان »علــم بامعلوم« 
بــه ادعــای مفــاّد روایــات اتــکا دارد؟ مقالــه از کجــا یــک روال ادعــا دارد، روایــات ایــن را نگفتــه 

و ایــن را گفتــه اســت!

»از مجمــوع احادیــث چنیــن بــر می آیــد کــه علــم الهــی عیــن ذات اســت و متعلــق و معلومی 
نــدارد و شــرط ایــن علــم ایــن نیســت کــه معلــوم نــزد عالــم حاضــر باشــد... آنچــه در تبییــن 
ــت  ــه کیفی ــی ک ــودن آن اســت در حال ــد، عقانی ب ــات به دســت می آی ــوم از روای ــم بامعل عل

آن مجهــول اســت!« )173(.

ــان معصــوم  ــال اســت، شــکی نیســت و ســخن امام ــاری عیــن ذات متع ــم ب در  اینکــه عل
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ــان  ــر ذات« از ســوی متکلم ــد ب ــت زای ــی »صف ــرد رأی باطــل یعن ــرای ط )علیهم الســام( ب
رقیــِب معاصــر بــا ائمــه بــوده و فــروغ جاویــد رأی وحیانی مصــدر آن امامــان، همیشــه زنــده 
اســت و حق گرایــان را از انحــراف در ایــن بــاره مصــون نگــه داشــته اســت، امــا تفســیر نفــی 
صفــت زایــد بــر ذات بــه »نفــی متعلــق و معلــوم« زاییــدۀ خیــال و توهــم اســت کــه در روایــات 
چنیــن مطلبــی وجــود نــدارد. همچنیــن، اســتناد گــزاف عبــارت ســاختگی »علم بامعلــوم« و 
ادعــای »تبییــن آن در روایــات« اتهامــی اســت بــر روایــات، چنانکــه مقالــه نتوانســته حتی یک 
روایــت ارائــه کنــد کــه عیــن ایــن ترکیــب در آن وجــود داشــته باشــد و روایاتــی کــه بــه آن 
اشــاره می کنــد جــز بــا ســوءِ برداشــت نمی تــوان ایــن تفســیر را بــه آن نســبت داد. از همــه 
جالب تــر ایــن ادعــای متناقــض اســت کــه بیــن »عقانــی بــودن« و »مجهــول بــودن« جمــع 
کــرده اســت! »عقانــی« چــه معنــا دارد کــه بــا ادعــای قابــل فهــم نبــودن صفــت علــم بــرای 
عقــل و تعطیــل بــودن عقــل در بــاب فهــم کیفیــت آن همســاز باشــد. در ایــن فضــا، مقالــه 
ادعاهــای متناقــض را به عنــوان مفــاّد روایــات کنــار هــم می چینــد؛ از یــک ســو بــه تعطیــل 
معرفــت در صفــات و بــه تبــع آن، مجهــول مطلــق بــودن کیفیــت علــم میــل و از ســوی دیگــر، 
شــناخت علــم را عقانــی قلمــداد می کنــد؛ از ســوی ســوم منظــور از نفــی معرفــت صفــات را 
معرفــت اکتناهــی معرفــی می نمایــد )173(. و چنیــن اســت کــه مقالــه در خــّط ســیر ادعاهای 
متنافــی، ســردرگم  اســت و برایــش معلــوم نیســت چــه چیــزی را می خواهــد اثبــات و چــه 
چیــزی را نفــی کنــد و مخاطــب رد و نفــی کیســت؟ وانگهــی، بــا حربــۀ اســتنطاق از روایــات، 

مدعــای خــود را بــر ســر حریــف می کوبــد.

4.  تقلید به جای تحقیق

آنچــه مقالــه به طــور مســتقیم و قطعــی بــه ائمــه معصــوم )علیهم الســام(  منتســب می کنــد، 
تقلیــدی اســت از برداشــت تفکیک گرایــان کــه در معارضــه بــا حکمــت متعالیــه درخصــوص 
ــه بهانــۀ طرفــداری از اهل بیــت )علیهم الســام(  آن را  ــراز کــرده  و ب ــه ماســوا اب ــاری ب علــم ب
ترویــج کرده انــد. بــر نظریــۀ تفکیکیــان ایرادهــای اساســی وارد اســت اگرچــه ادعــا دارنــد کــه 
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فهــم روایــات منحصــر و ویــژه بــه آنــان اســت و تمــام خــردورزان بــه اشــتباه رفته انــد )رک: 
ارشــادی نیا، 1382: 634- 655(. در عبارتــی کــه مقالــه از یکــی از منابــع تفکیکــی )قزوینــي، 
1370: 303( نقــل کــرده، پی جویــی مقاصــد تفکیکیــان و هم ســویی بــا روش مواجهــۀ آنــان 

بــا روایــات، از ســوی ایــن مقالــه مشــهود اســت.

»ایــن روایــت به صراحــت بیــان مي کنــد کــه علــم، بــه هــر چیــزي حّتــي ضــد و نقیضــي کــه 
موجــود نیســتند و ســایر امــوري کــه خــدا اراده نکــرده، تعلّــق مي گیــرد. همچنیــن، توضیــح 
مي دهــد کــه هیــچ نــوع مانعــي از علــم بامعلــوم نیســت؛ چنان کــه انســان نیــز در برخــي از 
معلومــات خویــش همیــن حالــت را دارد. زمانــي کــه ملکــه صنعتــي در وي به وجــود مي آیــد، 

وي کامــا بــه تمامــي قواعــد آن عالــم اســت؛ اگرچــه برخــي را عملــي نکــرده باشــد« )175(.

نــه علــم بــاری بــا علــم انســان و ملــکات نفســانی قابــل قیــاس اســت و نــه حــذف حیثیــت 
اضافــی از علــم و زایــش تعبیــر »علــم بامعلــوم« از ایــن روایــت قابــل اســتحصال زیــرا تفــاوت 
ــاری آشــکار اســت. در ملــکات نفســانی، اگرچــه معلــوم بــه وجــود  ملــکات انســانی و علــم ب
خارجــی مســتقل موجــود نیســت، امــا بــه وجــود ذهنــی و تبعــی موجــود اســت، حــال آنکــه 
مقصــود مقالــه و تفکیک گرایــان نفــی مطلــق معلــوم در »اّی وعــاء ممکــن« از علــم باری اســت.

5. معارضه با شرح صدرالمتألهین بر روایات

ضلــع دیگــر تــاش تفکیکیــان را بــدون اســتثنا، معارضــه بــا صدرالمتألهین تشــکیل می دهد. 
ــه روایتــی دیگــر از  امــام رضــا  ــور مشــهود اســت. از ایــن رو، مقال ــۀ مزب ایــن ویژگــی در مقال
)علیه الســام( بــرای اثبــات مدعــا یعنــی »چگونگــي نفــي معلــوم از علــم« را پیــش می کشــد 
)179( کــه در بــاب بیــان تفــاوت علــم و اراده اســت. بــا ایــن توضیــح کــه تحقــق علــم در ظرف 
عــدِم معلــوم امــکان دارد امــا تحقــق اراده در ظــرف معدوم بــودن مــراد، ناممکــن اســت. ایــن 
روایــت ربطــی بــه نفــی حیثیــت اضافــه از علــم نــدارد و ادعــای مقاله ناشــی از خلط بیــن تعبیر 
ســاختگی »علــم بامعلــوم« و تعبیــر وارد در روایــات؛ »عالــم اذ المعلــوم« اســت. تالــی فاســد 
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متصــور بــرای ذات االضافــه دانســتن علــم، ایــن اســت کــه علــم بــه معدومــات قابــل تصویــر 
! نیست

»اگــر علــم الهــي را متعلـّـق بــه معلومــات بدانیــم، پــس علــم بــه معدومــات، کــه هیــچ نحــوه 
ثبوتــي ندارنــد، بــراي خداونــد قابــل اثبــات نخواهــد بــود؛ حــال آن کــه همــه معترفنــد کــه 
خداونــد، بــه همــه امــور محــال و معــدوم، مفــروض و مقــدر، عالــم اســت؛ اگرچــه هیــچ وقــت 

بــه تحّقــق خارجــي نرســند.« )179(.

آیــا در نظــر مقالــه، منظــور از معدومــات، معــدوم ممکن الوجــود اســت یــا محــاالت 
ــت  ــی صف ــا نف ــاف؟ ب ــدوم مض ــا مع ــت ی ــق اس ــدوم مطل ــور مع ــا منظ ــود؟ آی ممتنع الوج
ذات االضافــه از مفهــوم علــم، مشــکل هیچ کــدام در علــم قبل االیجــاد حــل نمی گــردد. منظــور 
از »همــه« در ایــن ادعــا: »همــه معترفنــد کــه خداونــد، به همــه امور محــال و معــدوم، مفروض 
و مقــدر، عالــم اســت« )179( چــه کســانی هســتند کــه قایــل بــه تعلــق علــم به معــدوم مطلق 
می باشــند؟ وانگهــی، کیفیــت علــم خداونــد بــه امــور اشــاره شــده، چگونــه اســت؟ بــه علــم 

فعلــی یــا انفعالــی؟ بــه علــم حصولــی یــا حضــوری؟

ــات  ــه برداشــت خــود از روای ــه نخســتین نتیجــه  را متکــی ب ــه مقال ــن اســت ک ــس از ای پ
چنیــن ادعــا کــرده اســت: »نســبت میان صفــات خداونــد و انســان، تبایــن مفهومــي و مصداقي 

اســت.« )185(. 

ایــن نتیجه گیــری همــۀ هویـّـت معارضــان بــا حکمــت متعالیــه و از جملــه منشــأ معارضه های 
ایــن مقالــه را نشــان می دهــد. رأی بــه تبایــن مفهومــی یعنــی اشــتراک لفظــی، همــان رأی 
اشــاعره اســت و انتســاب ایــن رأی باطــل، بــه روایــات امامــان معصــوم )علیهم الســام( هیــچ 
وجاهتــی نــدارد. عــاوه کــه مقالــه، بــرای اثبــات ایــن ادعــای ســنگین، هیــچ مطلــب موجــه و 

مســتند ارائــه نــداده اســت.

نتیجــه رأی بــه اشــتراک لفظــی نیــز جالــب اســت: »نمي تــوان بــه تبییــن و شــناخت حقیقي 
صفــات الهــي از طریق مقایســه با صفــات انســاني پرداخــت.« )185(. 
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ــه  ــورت رأی ب ــه در ص ــرد ک ــات می ک ــه اثب ــن مقال ــی در مت ــد مدع ــت بای ــۀ نخس در وهل
ــر و منــع  ــرای تعطیــل معرفــت الهــی، کــه در روایــات مکــرر از آن تحذی اشــتراک لفظــی، ب

ــکاری دارد؟ ــه راه ــده، چ ش

ســپس مقالــه بــا طــرح مباحــث زبان شــناختی بایــد اثبــات می کــرد، دیــن اســام، بــا زبــان 
قــوم، بــا مخاطبــان ســخن نگفتــه و زبــان جدیــدی بــا مفاهیــم جدیــد اختــراع کرده اســت؛ 
ــارۀ واجــب و ممکــن، صرفــاً مشــترک لفظــی اســت!  ــه کار رفتــه درب ــه ای کــه الفــاظ ب به گون
ــه هیــچ کــدام از جوانــب ایــن امــر اشــاره نکــرده و مقصــود را اثبات شــده پنداشــته  ــه ب مقال

اســت. 

نتیجه گیری

بــا بررســی مدعــای مقالــه، در انتســاب انــگاره »علــم بامعلــوم« بــه روایــات، معلــوم گردیــد 
ــن، مشــهود  ــی اســت. همچنی ــش تعیین شــده، ته ــن برداشــت های از پی ــات از ای ــاد روای مف
ــز  ــتحکم، ج ــی مس ــه مبان ــت ب ــدون عنای ــات، ب ــان از روای ــگارۀ تفکیک گرای ــن ان ــت ای گش
سوءِبرداشــت از مفــاد روایــات به شــمار نمی آیــد؛ به ویــژه نفــی حیثیــت ذات االضافــه از علــم، 
مطلبــی اســت کــه نــه لغــت بــا آن مســاعد اســت و نه نظــر محققــان حکمــت الهی و شــارحان 
ژرف نگــر روایــات وارد در بــاب الهیــات. از ایــن رو، کســی نمی توانــد از روایــات رضــوی و ائمــه 
معصــوم )علیهم الســام( بــرای تبییــن کیفیــت »علــم قبل الکثــرۀ«، انــگاره »علــم بامعلــوم« را 
اســتحصال کنــد و در پنــاه آن بــه تخطئــه و رّد نظــر رقیــب در تبییــن مفــاد روایــات نایــل آید.
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