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Abstract 
Mulla Shamsa Gilani, one of the shining and famous figures of the 11th century LH 
in the Isfahan school of philosophy who – like other notable philosophers of his era 
such as Mulla Sadra and Mir Damad – was skillful in using the qur’ānic verses and 
Islamic traditions to prove his philosophical discussions. As one of the outstanding 
students of Mir Damad, he was greatly influenced by him and learned the peripatetic 
style and foundations from him. Mulla Shamsa opposed many great philosophers – 
especially the head of the largest school of philosophy in his era, i.e. Mulla Sadra – 
with regard to some philosophical issues such as the principality of existence, 
substantial movement, God’s a priori knowledge, and God’s knowledge of Himself. 
With regard to the relationship between the essential attributes and the essence, 
Mulla Shamsa adopts a view similar to Mu‘tazila, peripatetic philosophers, and 
Mulla Sadra, and believes in the sameness of the essential attributes and the essence. 
Concerning God’s a priori knowledge of the creatures, he believes in a third form 
(that is, not acquired nor direct), which is the pure and simple Being of God, and 
considers the existence of creatures as irrelevant and ineffective in God’s 
knowledge. Mulla Shamsa takes God’s knowledge of Himself as the most direct and 
does not deem permissible the application of the commonly used conception of the 
collective knowledge to God. The article at hand adopts a library research method to 
clarify Mulla Shamsa’s viewpoint about God’s knowledge.  
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 دیدگاه مالشمسای گیالنی در مورد علم خداوند بررسی
 

 8یحیی کبیر ،*1یالیاس موسوی خسرو
 

 پیام نور گیالندانشگاه ت علمی ئهی، دانشگاه تهران ی،ارابف سیپرد ،هیامام کالم یدکتر یدانشجو. 1

 تهران دانشگاه یفاراب سیپرد ،انفعر و فلسفه گروه اریدانش. 8

 (21/22/2118؛ تاریخ پذیرش: 23/3/2118تاریخ دریافت:)

 چكیده

کره   اسرت ی دراشان و نامدار سدۀ یرازدهم هجرری، در مکترب فلسرفی اصرفهان      ها چهرهمالشمسای گیالنی، یکی از 

ان حکمت در عحر اودش، از هملره مالصردرا و میردامراد، در تمسرک هسرتن بره  یرات و        همچون بسیاری از بزرگ

را نیرز از او   ریترأث روایات، برای اثبات مباحث فلسفی، دستی توانا داشت. او که از شاگردان نامی میرداماد بود، بیشترین 

و مبنای فکری  نها را از محضر او  موات. مالشمسا در براری از مباحرث فلسرفی از قبیرل:      انییمشاپذیرفت و سبک 

رئیس  ژهیو بهذاتش، با بسیاری از حکمای بزرگ ) به اداوند علم و اداوند پیشین هوهری، علم حرکت وهود، اصالت

و مخالف با  نهرا بیران    فرد هب منححرمکتب عحر اود یعنی مالصدرا( به مخالفت پرداات و گاهی نظریات  نیتر بزرگ

صرفات   عینیرت  بره  و مالصدرا قائرل  انییمشاذات، همچون معتزله،  با ذاتی صفات رابطۀ زمینۀ کرده است. مالشمسا در

او در حوزۀ علم پیشین اداوند به موهودات، قائل به قسم سومی )نه ححولی و نه حضروری( برود    .است ذات با ذاتی

، دانرد  یمر  اعتبرار  یبر ند است و وهود موهودات را در تبیرین علرم اداونرد، لغرو و     که همان ذات بحت و بسیط اداو

کاربرد علم اهمالی به معنای مشهور نزد حکما را در مرورد   داند و می اقوی حضوری را ذاتش به اداوند مالشمسا، علم

ۀ علرم اداونرد   در حروز ی در صدد ایضاح دیردگاه مالشمسرا   ا کتابخانهکه مقالۀ حاضر به روش  داند ینماداوند هایز 

 .است

   واژگان کلیدی

  .ذاتش به اداوند اقوی، علم حضوری علم اداوند، پیشین اهمالی، علم علم 
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 مقدمه

 و هردال  موضرع  دیربراز  از اردا،  شناات یها راه بهترین از یکی عنوان به ادا صفات فهم

 ۀمسرئل مسرائل،   دشوارترین از ادا، یکی صفات بین در .هست و بوده حکما یپرداز هینظر

، نایسر  ابرن  همچرون  بزرگرانی  کره  اسرت  یدر حدادا  علم صفت پیچیدگی. اداست علم

 مفحالً و اند داده قرار زیاد بسیار ۀمداق مورد را  ن...  و اشراق، مالصدرا نحیر، شیخ اواهه

 تشرتت  هرز  ، چیرزی  نها ۀمداق ۀنتیج ،مسئله پیچیدگی دلیل به هرچند ،اند دهکر بحث  ن از

 یرات نبروده  یهز علم پیشین ادا و علرم او بره   ۀحوز در ویژه بهمختلف،  مباحث ۀارائ و  را

حکریم مالصردرا، فهرم  ن را     کره  برس  همین ،ادا علم ۀمسئل صعوبت و اهمیت در. است

در  کره  - سرینا  ابروعلی  همچون بزرگی فیلسوف مورد کامل دانسته و در یها انسانمختص 

 در نایسر  ابرن  وقتری : دیگو یم -همگان است ۀحکمت، شهر ۀو عمق اندیشه در حوز هوش

( یاتیهز پیشین ادا و علم ادا به علم تبیین در احوصاً) الهی علم مسائل از یا پاره حل

 چگونره  حروزه  این در حکما مابقی وضع گشته و گمراه شده است، مواهه هدی مشکل با

 در بسریار  مجهروالت  وهرود  اردا و  علرم  ۀمسئل زیاد اهمیت دلیل بود؟ بنابراین به اواهد

 توهه عدم علت به به متغیرات زمانی و همچنین ادا علم پیشین ادا، مثل: علم ییها حوزه

به بررسی  تا شدیم  ن ادا، بر علم ۀزمین در گیالنی همچون مالشمسای بزرگانی دیدگاه به

ایرن   اتیر نظر شرفاف  ۀارائر  برا  بتوانیم شاید تا ادا از منظر مالشمسا بپردازیم حقیقت علم

بعد از بیان دیردگاه   دلیلبه همین . بکاهیم الهی علم ۀمسئل پیچیدگی از حکیم بزرگ، اندکی

 فررد  به منححرات ااص و یصفات ذاتی ادا با ذاتش، به بیان نظر ۀمالشمسا در مورد رابط

ارود   عحر همی قبل و که با حکماایم  هایی پردااته علم ادا و ااتالف ۀمالشمسا در حوز

عبارتنرد از اینکره،    ،شرود  یمر ن پردااتره  ه  داشته است. بنابراین مباحثی که در این مقاله بر 

در رابطه صفات ذاتی با ذات ادا، همچون بسیاری از حکمرای الهری، قائرل بره      مالشمسا،

عینیت صفات با ذات بوده است. او علرم پیشرین اردا را نروع سرومی غیرر از ححرولی و        

دانسرته و علرم پیشرین     اعتبرار  یبدانسته و وهود موهودات را در تبیین علم ادا حضوری 

علم ادا به ذاترش، قائرل    ۀدر حوزتبیین کرده است. او  بر مبنای وهود بسیط ادا ،ادا را
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. او علم ستدان یمبلکه حضوری اقوی  ،و علم ادا به ذاتش را نه حضوری بودبه تشکیک 

 اسباب از اعم موهودات، تمام ادا به : علمدیگو یمو  داند میبه اسباب و مسببات را واحد 

از  مرؤار  یا دیگری بر مقدم ،کدام  یه به علم و داشته قرار رتبه و درهه یک در مسببات و

علرم تفحریلی ترام برا      ۀنیست. مالشمسرا اهمرالی برودن علرم اردا را رد و نظریر       دیگری

بره معنرای شرایع،     یا مرتبره در هری    : علم اردا دیگو یمو  کند میمکشوفیت تام را مطرح 

علم حضوری اقوی، دیدگاه مالشمسا »با عنوان  یا مقالهذکر است که  شایاناهمالی نیست. 

 ۀتوسط سید محمد علی دیبراهی و حسرن محسرنی راد در مجلر    « علم ادا به ماسوا ۀدربار

 تمرام  مفحل و واضر  بره   طور بهالهیات تطبیقی به چاپ رسیده است که در  ن مقاله، اوالً: 

کره مالشمسرا    دیگر اینکه: به کتاب مسالک الیقین ؛است نشده پردااته اداوند علم زوایای

توهره چنردانی    کررده، از علم ادا بحث و دیدگاه اصلی اود را در  ن بیران   مفحالًدر  ن 

 درافرری بروده اسرت.     تجریرد  شررح  الهیرات  بر تعلیقه ۀنشده و محور بحث،کتاب حاشی

علم الهی، سعی شده است تا تمام مراترب و   ۀمسئلاهمیت  دلیلحاضر به  ۀدر مقال که یحال

با توهه به کتب در دسترس )مسالک الیقین و  ،زوایای علم الهی از منظر مالشمسای گیالنی

 شوند.افری ( بررسی و تبیین  تجرید شرح الهیات بر تعلیقه ۀحاشی

 علم خدا به ذاتش 

 ،برود  دامراد  باقر محمد میر المجتهدین و سیدالحکماء مشهور شاگردان از یکی که مالشمسا

 فکری مبنای و انییمشا سبک و شود محسوب می بزرگ فیلسوف این پیرو الهی حکمت در

 ا ،2111  شرتیانی، ) است دهکر پیروی  نان سبک از یاوب به و  مواته او محضر از را  نها

 در مالشمسرا . برود  ذات برا  صفات عینیت به قائل استادش، و انییمشا سبک به او(. 422 :2

 ذات عرین  را  ن و هپردااتر  اردا  وهرود  بحث به ذاتش، با ادا ذاتی صفات عینیت بحث

 زیررا . اوسرت  ذات عرین  بلکره  ذات، برر  زائد نه ادا وهود یعنی: »دیگو یم و ته استدانس

او (. 3 :2111 مالشمسرا، )« اداسرت  برودن  ممکن ذاتش، بر ادا وهود دانستن زائد ۀالزم

 کره  اسرت  ایرن  عینیرت  از منظرور : »دیر گو یم و پردازد می عینیت دقیق معنای بیان به سپس
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 و دارد تحقرق  علتری  گونره   یه بدون که است ذاتی به قائم وهود عین ادا، بسیط حقیقت

 غنری  بسریطش،  ذات اعتبرار  بره  اردا،  یعنی. اداست ذاتی صفات عین بسیط، حقیقت این

 برودن  بسریط  اراطر  بره  محض، فعلیت و ذاتی غنای این و است موهودات اکمل و مطلق

 و ممکرن  ،مرکبری  موهرود  هرر  است، شده بیان فلسفی مبانی در که طور همان زیرا. اوست

 صرادق  مروردش  در زائردی  امرر  هری   تحور ،است بسیط ادا چون بنابراین. است نیازمند

 از نظر قطع با هستند، دارا زیادت نحو به کامل، موهودات دیگر که را ذاتی صفات و نیست

ر   11: 2111 مالشمسرا، ) «داراسرت  چیرزی  به نیاز بدون و اکمل و اتم نحو به ماعداه، تمام

بره تقسریم علرم پردااتره و تقسریم  ن بره        ،. مالشمسا قبل از تبیین علم ادا به ذاتش(44

 میشرو  یمر  متوههتعمق،  اندکی با» :دیگو یمو است ححولی و حضوری را اعتباری دانسته 

نیست  مجرد مجرد، نزد هز حضور چیزی است و الغیر. چون علم، حضوری فقط علم، که

و در علوم ححولی نیز، چون معلوم بالذات، همان صورت حاصله نزد عالم است، در واقرع  

؛ ارودش  ذات به مجرد موهود علم .2 نها هم علم حضوری هستند، زیرا علم به سه قسم )

 حاصرله  صورت به مجرد موهودی علم .1؛ دیگر مجردی موهود به مجرد موهودی علم .1

 )مالشمسرا، « انرد  یحضرور که هر سه قسم  دگرد یماودش (تقسیم  نزد موهودات دیگر از

و برای  شده، مالشمسا قائل به تشکیک در علم حضوری رسد یم(. البته به نظر 233: 2113

 عرین  حضرور  هرو  الحضوری فالعلم: »دیگو یمو است علم حضوری، اقسامی را بیان کرده 

(. 233: 2113 مالشمسرا، )« المعلروم  حضرور  مرن  اقوی هو ما حضور او العالم عند المعلوم

)حضور عرین یرا صرورت     علم حضوری .2که عبارتند از:  اند دستهیعنی علوم حضوری دو 

علم حضوری اقوی که از حضور عین یا صورت معلومی نرزد عرالمی،    .1؛ معلوم نزد عالم(

 پرردازد  میشدیدتر است، مثل علم ادا به اودش. او سپس به تفاوت اقسام علم حضوری 

مالک علم اداوند به تمام اشیا، ذات بسریط اوسرت، علرم او بره      که یی نجا از: »دیگو یمو 

اقوی و اشرد   قطعاًهد بود و این علم تمام موهودات و از همیع ههات، واحد و بسیط اوا

 بره  اردا  علم حاصله نزد  نهاست. یعنی، هرچند یها صورتاز علوم حضوری مجردات به 

 ادا حضور بین اما ،است حضوری علم( فعل ۀمرحل در) ممکن موهودات تمام و اودش
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 ادا حضور و دارد وهود تفاوت( فعل ۀمرحل در) ادا نزد مخلوقات حضور با اودش نزد

 نفروس  نزد ها دهیپد صورت حضور یا نزد ادا ها دهیپد حضور از اشد و اودش، اقوی نزد

: دیر گو یمر  حضوری اقوی در تبیین علم مالشمسا (.231: 2113 )مالشمسا، «است عقول و

 سرایه  صراحب  بره  سایه نسبت مثل ،ادا به نسبتشان و ادا بوده مخلوق موهودات، تمام»

 وقترری هسررتند. بنرابراین  او اضرالل  حکررم در موهرودات  و اصررل حکرم  در ارردا اسرت و 

 نسربت  نیرز   نهرا  ۀکمالی صفات قطعاً هستند، سایه حکم در ادا به نسبت ممکن موهودات

 از ،ارارهی  واقعیرت  کره  میدان یم طرفی . ازندهست سایه حکم در اداوند ۀکمالی صفات به

 برا  ،بره سرایه   علم کهد شو می این فوق مطالب ۀنتیج بنابراین. است تر کامل یا هیسا واقعیت

 از شردیدتر  اقروی و  صراحب سرایه،   به علم یعنی. دارند تفاوت هم سایه با صاحب به علم

 حضرور  از اقروی  ارودش  نرزد ( سرایه  صراحب ) اداونرد  حضور پس. است سایه به علم

نه عند أاست. )فحضور الواهب هل ش اداوند یا نزد مخلوقی دیگر نزد( ها هیسا) مخلوقات

(. او 234 ر  231 :2113)مالشمسرا،  « تعالی اقروی مرن حضرور االشریاء عنرده تعرالی(      ذاته 

در  «معلولهرا  حضور غیر حضورها ان» عبارت اقوی، با توهه به تبیین حضوری در همچنین

برا حضرور    ،دانریم، حضرور اردا نرزد ارودش      طرور کره مری    همان: »دیگو یمشرح افری 

های ادا تفاوت دارد. یعنی حضور ادا  موهودات و صور موهودات نزد ادا و نزد معلول

معلرولی دیگرر از    نرزد  معلولی نزد اودش اقوی و اشد از حضور معلولش نزد او یا حضور

(. او سپس به تفراوت مفهروم ححرول و وهرود     282: 2113 )مالشمسا،« اوست یها معلول

غیریت وهودی علت با معلول، مستلزم این نیست که علم علرت  » :دیگو یمو  کند میاشاره 

به معلولش، علم حضوری موقوف به حضور معلول، نزد او باشد ) مفهوم ححول با وهرود  

 .2 زیرا علم حضوری به معلول به دو مدل قابل تحور اسرت کره عبارتنرد از:    ،یکی نیست(

علرم   .1 ؛لم علت به معلرول( علم حضوری که در  ن، معلول نزد علت حاضر است )مثل ع

و شدیدتر از حضور معلول نزد علت است )نیازی بره حضرور معلرول     تر یقوحضوری که 

)معالیرل( نرزد    نیست( مثل علم اداوند به اشیا که حضوری اقوی و اشرد از حضرور اشریا   

 .(282: 2113 )مالشمسا،« دیگر )نزد معالیل او( است یاشیا
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 علم پیشین خداوند به موجودات 

فرارابی   و نایسر  ابرن  بره  منسوب نظریۀ اداوند، پیشین علم مورد در ها هینظر مشهورترین از کیی

معتقرد بودنرد کره علرم      .  نهرا شرود  یمر  یاد  ن ذات از مرتسمه در صور نظریۀ عنوان با است که

کره   ازل حاصرل هسرتند   ذات اردا در  در معلومات . یعنی صوراست یححول پیشین ادا، علم

 و: »دیر گو یمر در همین زمینه  نایس ابن. (243: 2181 ن صور )اسفراینی،  بر شود یم ، مترتبجادیا

« وهودهرا  سربب  لهرا  علمره  و لره  معلومرات  یهر  إذ یالبار ذات یف مرتسمۀ الموهودات صور

از طرفی شیخ اشراق معتقد بود که علم پیشرین اردا، حضروری اسرت و      .(81: 2424، نایس )ابن

 .(113: 1، ا 2111نزد اردا حاضرر هسرتند )عالمره طباطبرایی،      تمام موهودات با وهود عینی 

 الحقیقره  بسریط »، «وهود تشکیک» ،«وهود اصالت»: قبیل از فلسفی اصل چند با توهه مالصدرا

اداوند  پیشین ، علم«است معلول به علم مستلزم علت به علم»و « منها بشیء لیس و االشیاء کل

 بره  اردا  علرم « شرواهد الربوبیره  » کتراب  او در اسرت. دانسته  تفحیلی عین کشف در اهمالی را

 اردا در  که است این حقیقت: »دیگو یم و کند می تشبیه  ینه در موهود تحاویر به را موهودات

 در موهرودات  کلیرۀ  صور که است یا نهی  منزلۀ به ذات همین و بوده اسما تمام ذات، مظهر مرتبۀ

 متفراوت  ،شروند  یمر  دیرده   ن در کره  صروری  برا   ینه وهود که است مسلّم و شوند یم دیده  ن

ارسرطو   بره  ادا را، پیشین علم مورد در اش هینظر. مالشمسا، (42: 2133)صدرالمتألهین، « است

 اردا،  پیشرین  علم که است این ،شود یم فهمیده ارسطو از کالم  نچه: »دیگو یم و دهد می نسبت

 بردان  و کررده  بیران  مشرروحاً  را  ن مرا  کره  اسرت  سومی قسم حضوری، بلکه نه و ححولی نه

 محسوسرات  به ما علم موهودات، مثل ادا به علم است، طورکه ارسطوگفته معتقدیم، زیرا همان

تعقرل   مرورد  تا باشند داشته وهود محسوسات باید ها انسان ما در تعقل تحقق ههت نیست، زیرا

 نهرا   ایجراد  علت ادا، علم و تعقل نیست، بلکه گونه این بهمسئله مورد ادا،  در اما گردند، واقع

 نیسرت؛  حضروری  و ححولی موهودات، ادا به علم ارسطو، به مستند قول این طبق پس .است

 نره  موهرودات،  ایجراد  از قبرل  کره  حرالی  در اسرت،  معلوم  نها، وهود اارهی تحقق الزمۀ زیرا

علروم   (. مالشمسرا 82: 2111)مالشمسرا،  « ندارند معقولی معنای کدام حضور، هی  نه و ححول

؛ ثانیاً( الزمۀ تحقق  نهرا را ههرل   داند یمحضوری و ححولی را اوالً( مختص علمای عالم امکان 
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ی عقول و نفوس، این اسرت کره علرم  نهرا     ها یژگیویکی از » :دیگو یمداند و  به اعتبار ذات می

منححر در علم حضوری و ححولی است که الزمۀ هر دو ههل به اعتبار ذات است. زیررا علرم   

و الزمۀ زیادت نیز ههل و نیازمنردی اسرت. پرس     باشد یما در هر دو صورت زائد بر ذاتشان  نه

(. 11: 2111)مالشمسرا،  « علم پیشین ادا را نباید بر اساس علوم ححولی و حضوری تبیین کرد

اثبات دیدگاهش به یکسری ادلۀ عقلی و نقلی تمسک هسته است که عبارتنرد از   مالشمسا برای

 یرا  اسرت  ححرولی  یرا  غیراودشان، به عقول و نفوس از اعم عالِمی هر علم گوییمب اگر»اینکه: 

 درارارا  موهرودات  ایجراد  باعرث  کره  علمیه صور ایجادِ از قبل علم تبیین در الهرم حضوری،

 نردارد  وهرود  چیزی علمیه، ایجاد صور از قبل زیرا. داشت نخواهد وهود توهیهی راه ،گردد یم

 علرم  لوازم از یکی باشد، چون شده ایجاد صور باعث صور این علتعنوان  به چیز  ن به علم که

 علرت  بررای  ححرول  به یا حضور به بتواند تا است معلول اارهی وهود حضوری، و ححولی

 علرم  مبنرای  ترا  نردارد  وهرود  چیرزی  علمیه صور این از قبل که حالی در شود، حاضر یا حاصل

 لروازم  از دیگرر اینکره، یکری    (.31ر   32: 2111 )مالشمسرا،  «گرردد  واقرع  حضوری یا ححولی

اوالً، زمرانی  » :دیر گو یمر دانرد و   مری  اودش بر شیء تقدم ادا را، پیشین علم دانستن حضوری

باشرد؛   داشرته  صرورت عینری وهرود    حاضر شود که دراارا به عالم نزد تواند یمشیء اارهی 

داشرته اسرت    علرم   نها قبل از الق بهادا  که است این ادا پیشین علم دانیم که معنای ثانیاً، می

 عرالِم  نرزد قطعراً   باشرد،  نداشرته  وهرود  چیزی تا سازگاری ندارند؛ زیرا هم ، بامسئله دو این که

ندارد. بنابراین حضوری دانستن علم پیشین ادا، مستلزم این است که بگروییم، اشریا    هم حضور

« ان تقدم شیء علی نفسه و محال اسرت که این امر هم اند داشتهقبل از اینکه ایجاد گردند، وهود 

 پیشرین  علرم  حضوری و ححرولی دانسرتن   الزمۀ: »دیگو یمهمچنین (. 13: 2111)مالشمسا، 

 اردا،  نرزد  موهرودات  حضرور  که، الزمرۀ  در حالی نزد اوست، موهودات ادا، حضور اارهی

 بره  ادا علم میتوان یم زمانی فقط و هستند حادث موهودات است. زیرا تمام ذات بر  نها زیادت

کره قرول بره     در حرالی  باشریم،  ذات بر صفات زیادت به قائل که بدانیم حضوری را حادثات این

. 1غیرر؛   بره  . نیازمنردی 1 ذات؛ مرتبۀ در . ههل2: زیادت محذوراتی را در پی دارد که عبارتند از

 علرم قطعاً نیستند،  ذات بر صفات ذاتی، زائد که پس، از  نجایی .ذات از زائد صفات سلب امکان
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 علرم  تحقرق  بررای » دیگرر اینکره:  (. 238، 13: 2111)مالشمسا، « نیست ادا حضوری پیشین

 شرد،  بیران  که طور همان زیرا .باشد ازلی ،شیااره وهود با امکان عالم که است الزم حضوری

 علرم   نهرا  به کند، ایجاد را موهودات اینکه از قبل و ازل ادا در که است پیشین این معنای علم

 عینری  وهرود  به موهودات وهود حضوری، علم لوازم از یکی دانیم که از طرفی می است، داشته

 ترا  باشند موهود ازل در الزم است موهودات پیشین، حضوری علم تحقق است، بنابراین ههت

 کره ازلیرت   در حرالی .  نها تعلق بگیررد  به ادا علم حضوری و پیشین شده و ادا حاضر نزد در

، 231، 13: 2111)مالشمسرا،  « اسرت  عقرل  و نقرل  برا  مخالف و بوده البطالن فطری امکان، عالم

 اردا قابرل    یدکره  الزم باشرد،  ححولی موهودات به اداوند پیشین علم اگر»همچنین: (. 233

الوهود است و قابرل برودن برا وهروب      که ادا واهب  نها، در حالی فاعل نه باش،د صور علمی

 پیشرین  علرم  برودن  ححولی الزمۀ» (. باألاره اینکه:18: 2111)مالشمسا،  «وهود سازگار نیست

 ذاترش،  مرتسرمه در  که ایرن صرور   اوست. در حالی ذات در موهودات علمی صور ادا، ارتسام

 علرم   ن باشد، ححولی علمش که هستند. بنابراین هر عالمی بالذات علمی و ممکن یها صورت

 علرم  اگرر  اسرت. پرس   هاهل  ن به نسبتقطعاً  باشد، نداشته  ن را اگر زیرا است، کمال برایش

 هستند، اسرتکمال  بالذات ممکن صور که این واسطۀ ذاتش به  ید که الزم بدانیم، ححولی ادا را

 دلیرل  چنرد  ارائۀ از بعد (. مالشمسا12: 2111)مالشمسا، « ذاتی او سازگار نیست یابد که با غنای

( 18محمرد:  ) «الفقرراء  انرتم  و الغنری  اهلل و» شرریفۀ   یۀ به استناد نقلی با دلیل یک ارائۀ به عقلی،

 بیران  مرا  باشرد کره   حقری  مطلرب  همان در  یه، مراد ادا دارد احتمال: دیگو یم است و پردااته

 حرال اگررعلم پیشرین اردا بره موهرودات،       اسرت،  مطلرق  نیاز طبق  یه، اداوند بی زیرا. کردیم

 بود. نخواهد مطلق نیاز بی و بوده  نها صوریا  وهود عینی به نیازمند باشد، حضوری یا ححولی

 خری در آن نیست أتقدم و ت است و واحد خدا علم

ذومراتب برودن،  : »دیگو یمو  پذیرد میوههی ن هی  مالشمسا، ذومراتب بودن علم ادا را به

وصف معالیل از حیث وهود عینی است و از باب شهود علمی، همه در یک مرتبره و عرین   

 نظر قطع با)موهودات  ادا به (. او معتقد است که علم33: 2113 )مالشمسا،« ذات ادایند
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 البتره  بروده،  ترام  صرورت انکشراف   بره  بسیط اداست، ذات بر که مترتب (ماعداه تمامی از

 نهرج  یک موهودات، به الق از بعد و الق الق، حین از و تامی که قبل تفحیلی انکشاف

مالشمسرا   .همیشه ثابت است تبدلی و تغییر گونه هی  بدون و داشته تحقق ادا برای واحد

 قرار مرتبه و درهه یک مسببات، در و اسباب از اعم موهودات، تمام ادا به علم: »دیگو یم

 اردا بره   علم نیست. زیرا اگر دیگری از مؤار یا دیگری بر مقدم ،کدام هی  به علم و داشته

 بره  علمرش  از مقدم( اسباب) موهودات از برای به علمش و نباشد نحو یک به موهودات

 (مترأار متقردم نسربت بره     ۀادا )در مرتب ههل باشد،( مسببات) موهودات از بعضی دیگر

 اریأتر  و تقردم  اگرر  ندارد. پس وهود متقدم ۀمرتب در متأار است، زیرا باطل که  ید الزم

 و اسرباب  بره  علرم  برین  نره  هسرتند  مسببات و اسباب همان که است معلومات بین ،هست

 ذات بسرریط همرران کرره علمرری واحررد اسررت مسررببات و اسررباب برره مسررببات. زیرررا علررم

  نهرا  در کره  اریأتر  و تقردم  و  نهرا  تغییرات و موهودات وهود است. پس الوهود واهب

 اشیا انکشاف مالک زیرا ؛ندارد یا مدااله ،است تفحیلی علمی ادا که علم دارد، در وهود

 موهرودات  تمرام  از نظرر  قطرع  با ادا بسیط و بحت ذات بلکه نیستند، موهودات ادا، نزد

 علرم  ۀنحرو  در موهرودات  وهرود  یعنری  ؛تعالی له العلم افاده فی لغوا االشیاء وهود)است 

(. مالشمسا سپس به حدیث مروی از 11: 2111 )مالشمسا، «ندارد( اعتباری و ریتأث اداوند

( 381: 1 ، ا2183)سرلیمانی،   «الجراهلون  کثرهرا  نقطره  العلرم : »اند فرمودهکه  )ع(امام علی

 کثرهرا  نقطره  العلرم  ")ع(عرن االمرام   مرا روی  یکون ان یحتمل و»: دیگو یمو  کند می اشاره

، علرم  انرد  فرمروده  )ع(یعنی اینکه امرام  .(234: 2113 )مالشمسا،« هذا الی اشاره "الجاهلون 

کنایه از همین  ،دانند یمهای هاهل  ن را کثیر  همچون نقطه )واحد و متمرکز( است و انسان

کره   )ع(مطلب حقی است که ما گفتریم. او همچنرین از حردیث منسروب بره امرام صرادق       

 بره  کعلمره  کونه قبل به یکون، فعلمه بما عالما یزل لم و غیره شیء ال و اهلل کان»: اند فرموده

بیانگر این  )ع(این سخن امام:»دیگو یمو  کند می( استفاده 243: 2118بابویه،  )ابن «کونه بعد

« واحد و ثابت و تفحیلی اسرت  ،است که علم ادا به موهودات در تمام مراتب هستی  نها

 (.233: 2113)مالشمسا، 
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 علم پیشین خدا اجمالی نیست 

 تفحیلی بحث اهمالی یا سیاری دارد،ب اهمیت ادا پیشین علم ۀدر حوز که مباحثی از یکی

 علرم » :ی و تفحریلی گفتره شرده اسرت کره     تعریف علم اهمال بودن علم پیشین اوست. در

 شخحیۀ صور که یطور به واحد، صورت به ها دهیپد و اشیا دانستن از است عبارت اهمالی،

 کره  مخحوصره  عنوانرات  بره  کثرت به علم ،یلیتفح علم نباشد، ولی متمایز یکدیگر از  نها

 بره  علرم  یعنری  است، یاهمال علم مقابل در یلیتفح علم. گویند را گریکدی از باشند زیمتما

)بره   گوینرد  مری  تفحریلی  علرم  را گریکدی از منفحل و متمایز های صورت با متعدده یاشیا

 باشرد، علرم   کره  ریتعب و نحو هر به ، واحداً واحداً موهودات، به حاصل عبارتی دیگر( علم

 ،2181)محقق سربزواری،  « است یاهمال علم  نها علت به علم راه از  نها به علم و یلیتفح

گفت که برای از حکما، در تبیین علم اهمالی و نسبت  ن به  توان یم(. بنابراین 213: 2 ا

و  نردارد  چنردانی  تقروّ  یاهمرال  علم که گویند می و اند شده ضعف نوعی به اداوند، قائل

 فرامروش  را ارود  اطالعات و علوم از یکسری که اند دانسته کسی علم مثل اهمالی را علم

 اهمالی علم تفسیر در ،حکما از یدیگر ۀعد. کند یم یاد وری ضعیف طور به را  نها و کرده

 کره  اسرت  یعلمر ، یاهمال علم از مقحود»: اند گفته یابر مثالً. اند دهیبرگز را دیگری اقوال

 انکشراف  منشأ که است یثیح به یبار ذات اعتبار به علم نیا و است یتعال یبار ذات نیع

 را  ن یتعال حق که است یزیچ همان ی،لیتفح علم از مقحود و گردد یم موهودات عیهم

 ذات»: انرد  گفته حکما (. برای دیگر از42: 2181)افری، « است کرده جادیا اارا عالم در

 عرالم  الًیتفحر  ارود  مخلوقرات  و محرنوعات  از کیر  هر به ایاش جادیا از قبل ،ادا مقدس

 بره  تفحریلی  علرم  ذاترش،  بره  ادا علم: »اند گفتهبعضی نیز  (.113: 2181 ) شتیانی،« است

 مرع  مخحوصۀ مناسبۀ للعلّۀ أنّ بیالر )و معلوالت سایر به اهمالی علم و است اول معلول

 العلّرۀ  ذات نفرس  تکرون  أن جوزیف ،رهیغ دون نیّالمع المعلول ذلک عنها حدری بها المعلول،

 ایّر إهمال و األوّل، بمعلولره  ایّلیتفح علما بذاته یتعال علمه کونی أن بعدی فال بالمعلول، علما

 ادا ذات که معتقدند گروه این (.113: 1 ، ا2181)استر بادی، (« ... دۀیالبع معلوالته بسائر

 وهود با مقارن که یلیتفح علم .1 ؛است ایاش بر مقدم که یاهمال علم .2»: است علم دو را
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 یلیتفح علم اول،معلول  به اداوند علم ،گرید عبارتی به. است ایاش وهود نیع بلکه و ایاش

 . براری (43: 2 ا ،2131مشکور، ) «است یاهمال علم اول، معلول بماسوای  او وعلم است

نحرو   به ،یلیتفح کشف نیع در ،یاهمال علم اداوند، پیشین علم»: اند گفته حکما از دیگر

 مرع  یحضور یلیتفح اما و جادیاال قبل یحضور علم است نیا و. است وحدت در کثرت

(. 241: 2 ، ا2181)سربزواری،  « یفعلر  علرم  در ،اسرت  کثررت  در وحدت نحو به جادیاال

 اسرت  معلوم تابع که یعلم یکی ،است علم نوع دو را حق» :دیگو یم زمینه این در مالصدرا

حق  علم. معلوم جادیا بر مقدم و است متبوع که یعلم گرید و ،یاله یاسما قیحقا صور از

 واحرده  واحرده  یایاشر  تمرام ه ب او علم و است ایاش وهود نیع ،معلومست تابع که ایاشبه 

 و مسرتهلک  ممکنرات  وهود که طور همان و است ایاش ۀهم به علم وحدت نیع در و است

 و حقنرد  ذات در مسرتهلک  و یمنطرو  زین ممکنات علوم ،حقند ذات وهود پرتو در یمنطو

 و اسرت  علم قتیحق زین او علم است، الوهود کل و وهود قتیحق او وهود که طور همان

لهین، أصردرالمت )« یلیتفحر  کشرف  نیعر  در یاهمال علم یمعن است نیا و است معلوم کل

 معنرای  بره  اهمالی علم»: دیگو یمادا  پیشین مالشمسا نیز در تبیین علم (.43: 1 ، ا2182

 تحقق زیرا یکی از لوازم  ن، عدم. اداوند هایز نیست مورد در  ن بیان است و سلبی شایع

 بالفعرل علرم   عردم تحقرق   ۀاسرت و الزمر   تحقق بالفعرل  ن  هنگام در تفحیلی علم بالفعل

 تفحیلی علم نداشتن و الو ذات ادا، فوت اطالعات، ههل باهلل، العیاذ ادا، برای تفحیلی

 علم به نسبت ،تفحیلی در علم انکشاف و شدیدتر اهمالی علم از ،تفحیلی است. زیرا علم

 بالفعرل  وهرود  یرا  شرود  فوت اتم یا تام علمی وقتی که است بدیهی. است تر کامل اهمالی

 در را اهمرالی  علرم  مشرهور  معنرای  اگرر  پس. است اتم یا تام ههل اش الزمه ،باشد نداشته

ذاتش  یا موهودات به نسبت ادا بگوییم که است این معنایش ،بدانیم صادق اداوند مورد

« نردارد  راه اداونرد  مقردس  ذات بره  نقرص  و کره ههرل   حرالی  در ،دارد و اترم  ترام  ههل

 و پرردازد  مری اهمرالی   دیگری از علم به معنای ادامه در (. مالشمسا118: 2111 )مالشمسا،

 فسرادی  و نقرص  معتقد است که هی  زیرا ؛داند یمهایز  ادا مورد این معنا را در استعمال

 غیرشرایع  معنرای  از منظرور : »دیر گو یم او. ندارد وهود اداوند مورد در معنا این کاربرد در
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 در تکثرری  گونره  هی  که است علمی واحد صورت یک ،اداوند اهمالی که علم است این

 برر  مشرتمل  بالفعل که) تفحیلی علم براالف اهمالی علمی صورت این و ندارد وهود  ن

 ایرن  طبرق  و نیست کثیر علمی صور بر بالفعل مشتمل که است یا گونه به ،(است کثیر صور

 بره  ذات برا  صرفات  عینیرت  به قول بر بنا که است واحد امر یک اداوند اهمالی علم معنا،

 ۀاردا همر   کره  طرور   ن، همران  ۀواسرط  هو بر  ردیر گ یمر  تعلرق  اهلل ماسوی و موهودات تمام

 را نیز به متغیر و ییهز موهودات احکام و ها ویژگی تمام ،داند یم را کلی صور های ویژگی

 اتفاق اهمالی علم از بعد ۀمرتب در ،اوالً که است علمی تفحیلی علم اما. داند یم ییهز نحو

 زمران تعلرق   اعتبرار  بره  ،ارارهی  و عینری  موهرودات  تفحیلی به علم اینکه دیگر افتد. می

 تغییرر  این که دارد وهود تغییری نوع یک ،موهودات به ادا تفحیلی . البته در علمردیگ یم

(. 118 ،233: 2111)مالشمسررا، « اسررت معلرروم در بلکرره ،نیسررت او علررم و عررالم ذات در

انکشاف و وهروری کره   : » دیگو یمو  پردازد میمالشمسا به تفاوت علم اهمالی و تفحیلی 

در اهمالی وهود ندارد و انکشافی که با علم تفحریلی حاصرل    ،در علم تفحیلی وهود دارد

اهمرالی  تر از انکشاف علم اهمالی است. البته ضعفی کره در انکشراف علرم     کامل ،شود یم

بدین معناست که عالم در علم اهمالی، نسبت به یکسری مسائل هاهل اسرت،   ،وهود دارد

پس علم ادا نسربت   ؛گونه نقحی در ذات او راه ندارد که ههل نقص است و هی  حالی در

بنرابراین برا توهره بره      (.41ر  41: 2111 )مالشمسا،« به ذاتش و موهودات اهمالی نیست

علرم اهمرالی در هرر     .2چند نکته را بیران کررد کره عبارتنرد از:      وانت یم ،دیدگاه مالشمسا

و عرالم برا    دارد( نوعی ضعف در انکشاف مسئلهای )نسبت به علم تفحیلی در همان  مسئله

اردا   مرورد  در اهمرالی  علم کاربرد .1 ؛علم اهمالی، نسبت به یکسری مسائل هاهل است

کره نره اهمرال،     اواهرد برود  ستلزم ایرن  زیرا اهمالی دانستن علم ادا م ،است یا مسامحه

 وعلم اهمالی هز .1 ؛که این االف فرض است اهمال باشد و نه تفحیل، تفحیل. در حالی

صرورت ایجرابی بره     بلکه انتساب  ن به ،تنها عین ذات ادا نیست صفات سلبی است که نه

م تفحریلی  عینیت علم اهمالی با ذات ادا این است که عل ۀاداوند هایز نیست. زیرا الزم

و برا تحقرق بالفعرل اهمرال، تحقرق       ودهبالقوه ب (کمال علمی است ۀکه باالترین مرتب)ادا 
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 را او تفحریلی  علرم  واقع در بدانیم، ذاتش عین را اهمالی علم بالفعل نداشته باشد. پس اگر

 .میا کرده انکار

 است تام تفصیلی خداوند، علم

 )... فتعرین  علم پیشین اداوند قائل به قول سرومی  ۀطور که بیان شد، مالشمسا در حوز همان

علم ححولی و حضروری را   ۀواسط هالمطلق( بود و تبیین علم پیشین ادا ب هو و الثالث النحو

. او معتقد است که علم حضوری و ححولی، مختص علمای عرالم امکران   ستدان ینمصحی  

، زیرادت  اوالًداونرد،  ححولی یرا حضروری برودن علرم ا     ۀ)نفوس و عقول( است، زیرا الزم

موهودات. بنابراین مالشمسا تبیرین علرم پیشرین اردا برر       ، تحققاًیثانصفات بر ذات است و 

: دیر گو یمر و  داند میصحی  نرا علم حضوری یا ححولی  ۀواسط همبنای وهود موهودات و ب

 افراده  فی لغواً االشیاء وهود) موهودات تمام از نظر قطع با و بسیطش ذات اعتبار به اداوند»

ارودش   ندارنرد(  اعتباری و ریتأث اداوند علم ۀنحو در یعنی وهود موهودات ؛تعالی له العلم

اگر وهرود موهرودات   که  . او معتقد است(14 :2111 مالشمسا،)« عین علم تفحیلی تام است

اواهردکرد،   تغییرر  متغیررات  تغییر با اداوند : علماوالًو معتبر باشد،  مؤثردر علم پیشین ادا 

اعتبرار   ۀاست. دیگر اینکه: الزم  ن تغییرناپذیری اداوند، علم یها یژگیو از یکی که حالی در

طور که بیان  زیرا همان ؛داشتن وهود موهودات در علم ادا، نیازمندی ادا به وهود  نهاست

: دیر گو یمر  زمینره علم حضوری و ححولی، وهود موهودات اسرت. او در همرین    ۀالزم ،شد

 مفحرالً  هسرتی،  مراترب  درتمام و موهودات ۀتفحیلی تام است و به هم ذات ادا، عین علم»

عین ذات  که تامی تفحیلی علم حاضرند، البته و داشته و موهودات برای ذاتش مکشوف علم

 ۀکره هری  چیرزی درهری  مرحلر      یا گونره  است، بره  تام  ن در مکشوفیت و است و انکشاف

بره   اردا  ، علرم یا مرتبره  علرم تفحریلی او ارارا نیسرت. یعنری درهری        ۀاز حیط ،وهودی

 اهمرالی در مرورد   علرم  نیست. چون کراربرد  تفحیلی کشف با اهمالی موهودات، اهمالی یا

. دیگرر اینکره، در علرم    دیر   یمر  شرمار  بره  سرلبی  صرفات  وهرز  و بروده  یا مسامحه ،اداوند

همالی، اهمالی بروده و مکشروفیت   اهمالی،کشف تفحیلی وهود ندارد. زیرا مکشوفیت علم ا
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 ذاترش  عرین  کره  اداونرد  علرم  صورت بالقوه است نه بالفعل. بنابراین به ،تام در علم اهمالی

ذکرر   شرایان (. در پایران  118 ،231 ،41 :2111)مالشمسرا،  « است تام و تفحیلی است، علمی

 اهلل ماسروی  تمرام  ادا ارالق  که  نجایی از: »دیگو یمیات یاست که او در تبیین علم ادا به هز

اردا   کامرل  علم دارد و محداق تام علم  نها وهودی مراتب تمام در موهودات تمام است، به

 ۀمایر  کره  موهرودات  احوصیات شخحری  تمام ادا به نیست، بلکه کلی موهودات، علم به

 متغیررات  بره  ادا علم یعنی .است ، عالمگردد یم موهودات دیگر از  نها تمایز و  نها تشخص

  نهاسرت  شخحی های ویژگی و احوصیات به علم کلی، بلکه علم یومیه، نه حوادث و زمانی

 (.234 :2111)مالشمسا، « تام تفحیلی و

 گیری و تحلیل دیدگاه مالشمسا نتیجه

 را اردا  پیشرین  علرم  کره  الهی حکمای براالف گیالنی مالشمسای شد، بیان که طور همان

 ،حضروری  و ححرولی  علروم  که است معتقد ،اند کرده تبیین ححولی یا حضوری صورت به

 علرم  تبیرین  او. نیسرت  صحی  ادا مورد در  نها کاربرد و است امکان عالم علمای مختص

 علوم که است معتقد و داند می نادرست ،را موهودات وهود طریق از موهودات به اداوند

 محرذورات  و لروازم  از چرون . ندشرو  یمر  سرلب  اردا  مقدس ذات از ححولی و حضوری

 که است غیر به نیازمندی و ذات بر صفات زیادت ،ححولی و حضوری علوم ناپذیر هدایی

 بره  اهمرالی  علرم  کراربرد  مالشمسا. ندارد سازگاری ادا مطلق غنای و وهوب با کدام هی 

 علرم کره   اسرت  معتقد و داند می سلبی و یا مسامحه کاربردی را ادا مورد در شایع، معنای

 علرم  ،ادا پیشین علم بنابراین .است ههل و اطالعات کمبود و فوت نوعی مستلزم اهمالی

 تفحریلی  علم انکار مستلزم ،یا مرتبه هر در اهمالی علم زیرا نیست، شایع معنای به اهمالی

 کره  را ادا تفحیلی علم واقع در ،بدانیم اهمالی را اداوند علم اگر و است مرتبه همان در

 علرم  در وهرور  و مکشروفیت  :دیر گو یم او. ایم کرده انکار است، تر کامل و بیشتر انکشافش

 تروان  ینمر  بنرابراین . است تفحیلی صورت به ،تفحیلی علم در و اهمالی صورت به ،اهمالی

 در تفحریلی  علم زیرا ؛دارد تفحیلی انکشاف با اهمالی علم ،موهودات به اداوندکه  گفت
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: دیر گو یمر  اش هینظر تبیین در مالشمسا. بالفعل نه است بالقوه صورت به اهمالی علم ۀمرتب

 حضرور  یرا  ححرول  نره  ،اداسرت  بسریط  ذات دارد، اعتبرار  هرا  دهیپد به ادا علم در  نچه

 ت.اس تام تفحیلی هستی، مراتب تمام در ادا علم پس. ها دهیپد

 تقوّ یکسری نقاط او های دیدگاه هرچند که گفت توان یم مالشمسا، دیدگاه تحلیل در

ده اسرت  کرر علم اداونرد مطررح    ۀتوههی را در حوز شایانانگیز و  بر و مباحث بحث دارد

علم اهمالی و اعتقاد به تشکیک در علرم حضروری و تبیرین علرم ذاتری       ۀدر حوز ویژه به)

وهرود موهرودات در    ریترأث بر مبنای علم حضوری اقوی و لغو و بیهوده دانسرتن   ،اداوند

 تقردم  ۀنحرو  تحرور  از گرایش دارد، ماهیت اصالت به که یی نجا از اما علم پیشین اداوند(

 که را اداوند پیشین علم قبیل از مسائلی و بوده عاهز  نها اارهی معیت و معلول بر علت

 تبیرین ( اسرت  معلرول  بره  علرم  مستلزم ،علت به علم) علیت اصل مبنای بر ،بزرگ حکمای

 ۀمسرئل  کره  اسرت  کسی اولین کرد می او گمان. است نکرده تبیین و درک درستی به ،اند کرده

 او گمران  این که است دهکر حل را ذات مقام در علم مشکل و مطرح را تام و تفحیلی علم

 دانریم  مری  کره  طور زیرا همان ،است نکرده مطالعه را مالصدرا  ثار دقت بهکه  دهد نشان می

 در حضوری و تفحیلی علم اثبات ۀعهد از که بود کسی اولین اسالمی حکمت در مالصدرا

مالشمسا هرچند ضمن رد حضروری یرا ححرولی    . است بر مده اداوند ذات ۀمرتب و مقام

بودن علم اداوند، در صدد اثبات این نکته بر مد که علم اداوند در تمرام مراترب وهرود    

 عراهز  اداوند تام تفحیلی علم تبیین گفت که او در توان یم ؛موهودات، تفحیلی تام است

 دارد، علرم  ذات ۀمرتبر  در چیز همه به تفحیلی علم با اداوند که دیگو یم زیرا ؛است بوده

  گراهی  ،موهودنرد  ارود  ااص وهود به که حقایق متمایز و تفحیلی وهود از اینکه بدون

 اسرت  قرادر  بر چه مبنایی مالشمسا که نیست معلوم . بنابراینکندباشد و  ن را تبیین  داشته

، زیرا یکری از لروازم علرم تفحریلی،     کند اثبات حق صرف و بسیط ذات در را تفحیلی علم

 هری   کره ) بسیط و صرف که وهود در حالی تمایز صور علمی موهودات از یکدیگر است،

دیگرر  . نیسرت  پرذیر  سازش است، تمایز اش الزمه که تفحیلی علم با( نیست  ن در تمایزی

پیشرین  به رد حضوری یا ححولی بودن علرم   ،اینکه مالشمسا در تبیین علم پیشین اداوند
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ححرولی   و حضوری به علم دانیم حکما تقسیم طور که می اداوند پردااته است. اما همان

 مطلرق  علرم  عنروان  تحرت  کره مالشمسرا  را  سرومی  و قسم اند عقلی دانسته ححر دارای را

گفت  توان یم. بنابراین دانند ینم معقول ،برد یم نام  ن المطلق( از هو و الثالث النحو فتعین)

طبرق   ؛علم تفحیلی اداوند، نه حضروری و نره ححرولی اسرت     دیگو یمکه اگر مالشمسا 

یعنی مالشمسرا   .کند را مطرح نمیتقسیم منطقی علم به ححولی و حضوری، گفتار معقولی 

پس چیست ؟  ،که علم اداوند اگر ححولی و حضوری نیست کند ینمدر نهایت مشخص 

 مروارد  در منححرر  حضروری  علرم کره   اسرت  کرده مالشمسا در تبیین علم اداوند، گمان

 علرم  .1 ؛اود ذات به مجرد موهود علم .1 ؛معلول اارهی وهود به علت علم .2) گانه سه

 حضروری،  علرم  اقسرام  نیتر مهم از یکی که حالی در ؛است( اود نزد موهود صور به نفس

 ذات بر زائد تحویری بدون که اواهد بود ذات موطن در اود های معلول به اداوند علم

 را یا مرتبره  حضوری، علم تبیین در مالشمسا که گفت توان یم بنابراین. دارد تحقق او برای

و به همین  کردهن ذات علت( درک ۀدارند )مرتب تحقق واحد وهود یک به معلوم و عالم که

از  یا مرتبره ذکر است کره درک چنرین    شایانبه رد علم حضوری رسیده است )البته  ،دلیل

 .هستی، با اعتقاد به اصالت ماهیت، بسیار مشکل است(
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