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  چكيده
ماهيت علم خداوند از مسائلي اسـت كـه از ديـر بـاز ذهـن انديشـمندان و        مسئلة

معاصـر، ويليـام آلسـتون بـه ايـن       دين ةدر فلسف. متفكران را به خود واداشته است
توان گفت علم خداوند همـان   مي آيا ؛پردازد مي چيستي ماهيت علم خداوند همسئل

كننـد؛   مـي  اسالمي نيز علم را به دو قسم تقسيم فةدر فلس باور صادق موجه است؟
علم خداوند كدام قسم از اين دو مورد است؟ علـم  . علم حضوري و علم حصولي

آلسـتون و شـيخ اشـراق در     ديدگاهدر اين مقاله پس از بيان  حصولي يا حضوري؟
پردازيم كه اين دو متفكر تـا حـدودي ديـدگاه     مي مورد علم خداوند، به اين نظريه

شهود مستقيم آلسـتون و   ةنظري. مشتركي در مورد علم خداوند پس از ايجاد دارند
ه آلسـتون علـم   از ديـدگا  .سهروردي دو تعبير از يك ديدگاه اسـت  ةاشراقي ةاضافي

ها و الزاماتي  باور با محدوديت چراكه ،توان همان باور درنظر گرفت نمي خداوند را
شهود مستقيم آلسـتون   ةنظري. مواجه است كه همسو و سازگار با علم مطلق نيست

رو به آن علم  كند و از اين مي جهان را شهود به اين معنا است كه خداوند مستقيماً
متفكراني را كه معتقدند علم خداوند همان باور صادق  ةنظري همچنين آلستون. دارد

در اين  .انتساب آن به خداوند با تناقضاتي مواجه استزيرا كند؛  مي رد موجه است
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ديدگاه اين  و شيخ اشراق، مقاله تالش شده است تا با بررسي ديدگاه ويليام آلستون
ها  آن هاي ها و شباهت وتشود و تفاماهيت علم خداوند تشريح  دو متفكر در مورد

  .در اين زمينه روشن شود
  .اضافيه اشراقيه، نوراالنوار علم، باور، شهود مستقيم، :ها دواژهيكل

  
  مقدمه. 1
 حـال  عين در و مسائل ترين مهم از الهي علم مسئله فلسفي و كالمي فراوان مسائل ميان در

طلـب اتفـاق نظـر دارنـد كـه      م اكثر فالسفه دين در اين. آيد مي حساب به آنها ترين پيچيده
 در حـال،  ايـن  عالم نيز هست؛ با ...مثل حيات، قدرت، رحمت و يخداوند عالوه بر صفات

برخي بر اين باورنـد كـه علـم    . است مختلف آرا، و اقوال خداوند، علم چگونگي و حدود
خداوند از نوع علم حضوري است، برخي بـر ايـن باورنـد كـه خداونـد عـالوه بـر علـم         

ي، علم حصولي نيز دارد، گروهي علم خداوند را به مثابه باور پنداشته اند و گروهي حضور
  . توان علم خداوند را به مثابه باور در نظر گرفت نمي از متفكران نيز معتقدند

. اسـت  بـوده  اختالف و بحث مورد فيلسوفان و متكلمان ميان ه علم الهي از ديربازمسئل
 علـم . 2 خود ذات به علم. 1: شود مي ان به سه شكل مطرحمعموال علم خداوند نزد فيلسوف

  .آفرينش از پس مخلوقات به علم. 3 آفرينش از پيش مخلوقات به
 متكلمان بـه  و فيلسوفان معموال اكثر. نيست اختالفي خود ذات به خدا علم با رابطه در

 ذات، به او علم :گويد مي سينا بوعلي. دانند مي حضوري علم نوع از را آن داشته، اعتراف آن
 ؛278/  3: 1992 همـو،  ؛382: 1376 سـينا،  ابـن . (معلـوم  هـم  و عـالم  هـم  و است علم هم

  .)587: 1378 ؛6: 1354 شيرازي، صدرالمتألهين
 آفـرينش  از پـس  يـا  آفـرينش  از پيش مخلوقات به خدا علم است، اختالف مورد آنچه

 خـود  مخلوقـات  به خدا آيا والًا كه است آن مقاله اين در اصلي ةمسئل دليل همين به. است
 كليات؟ و جزئيات به يا است عالم مبادي و كليات به آيا دارد، علم اگر و خير؟ يا دارد علم
م علـم  ياز سنخ باور اسـت يـا خيـر؟ اگـر بگـوي      جزئيات، و مخلوقات به خدا علم آياثانياً 

  ؟شويم مي هايي مواجه خداوند از سنخ باور است با چه مشكالت و محدوديت
 ريوـحض مـعل. علم حضوري و علم حصولي: كنند يـم تقسيم عنودو  بهرا  علم حكما

ــب علمدر  حصولي علمو  نشارثاو آ معاليلو  نشادخو به دمجرذوات  علمدي در شهوو   هـ
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و  رصو نهما اتبالذ ممعلولذا . روـص به علمو  ارضعوو  مجساا به علم مثل جيرخا رموا
ــالعرض علم را  رصو ينا جيهرخا رموو ا ستنده جزئيو  كلياز  عما معاني ــميگوينب و  دـ

ــميگوين علمرا  رصو ينا، باشند رجخاو  قعوا با مطابق معانيو  رصو ينا گرا ــگو ا  دـ ر ـ
  ).66- 65: 1360مالصدرا، (نامند  مي جهل، نباشند مطابق

 آمريكـايي، - الهيـات فلسـفي انگليسـي   عالوه بر تقسيم علم به حضوري و حصولي، در 
 اين امروزه در. عي تقسيم ديگر در مورد علم وجود دارد و آن تقسيم به باور و علم استنو

يافتن  ترديد اين امر، انعكاسي از رواج بي. دهند سهولت به خدا نسبت مي الهيات باورها را به
و (ه باور صـادق موجـ   را اي كه معرفت معرفت است، عقيده ةقرن بيستمي دربار ةيك عقيد

اين، هيچ كـس گمـان   وجود با  ).Alston, 1991: 43( داند مي )فه اضافي ديگرشايد چند مول
ربط اين دو مفهـوم  . جاي علم، صاحب باور نيز باشده يا ب ،1كند كه خدا عالوه بر علم نمي
اگر معرفت، باور صادق موجه باشد، آنگاه خدا هرچه را كه . كرّات توضيح داده شده است به
آلستون بر اين باور است كه انتساب باور بـه   ).Alston a, 1989: 179( داند باور هم دارد مي

با توجه به تعريفي كه در مورد باور وجود دارد، انتساب آن بـه   زيراخداوند نادرست است؛ 
  . شود مي خداوند با تناقضاتي مواجه

ـ  بـا  علم خداوند و ماهيت علم خداونـد را   مسئلةآلستون   نلسـون پايـك   ةبررسـي مقال
)Nelson Pike(  در اين مقاله پايك بـا  . كند مي آغاز »علم مطلق الهي و عمل ارادي«با عنوان

رو  باور است؛ از ايـن  ةكند كه علم خداوند به مثاب مي بررسي ماهيت علم خداوند، استدالل
  .پايك در اين زمينه بپردازيم ةالزم است در ابتدا به بررسي نظري

  
  باور ةعلم خداوند به مثاب: نلسون پايك .2

، )بـاور صـادق موجـه   (ماهيت علم خداوند و اينكه آيا علم خداوند همان باور است  ةمسئل
پايـك در ايـن مقالـه،    . ددار» علم مطلق الهـي و عمـل ارادي  «با عنوان  ريشه در مقاله پايك

بـر اسـاس بـاور     انسـان  روايتي از استدالل كالسيك ناسازگاري علم پيشين الهي با اختيـار 
را با آوردن با اختيار انسان  ،باور ةناسازگاري علم الهي به مثاباو . ائه داده استپيشين الهي ار

 ,Pike( اسـت » بـاور دارد  Xبـه   A«مستلزم » داند را مي A ،X«كند كه  اين مقدمه مطرح مي

1965: 30.(   
را بداند؛  p ،B ،pصادق  ةهر گزار يعالم مطلق است اگر و تنها اگر به ازا Bيك موجود 
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  ).ibid( باور نداشته باشد qبه  q ،Bهر گزاره كاذب  يازاو به 

  :كرد فيتعر باور اساس بر صرفاً را مطلق علم اين مقاله در كپاي
 يهـا  گـزاره  ةهمـ ) 1: (كـه  يصـورت  در فقط شود يم محسوب مطلق عالم موجود كي

، پايـك تقـاد  بـه اع  ).ibid, 32( باشد نداشته باور يكاذب گزاره چيه به) 2( و بداند، را صادق
اختيار انسان با وجود خدايي كه عالم مطلق است، ناسازگار نيست؛ بلكه با وجود خدايي كه 

در جميـع   X است، اگـر  P ذاتاً واجد ويژگي X شيء. ذاتاً عالم مطلق است، ناسارگاري دارد
وجود   Xيعني، اگر محال باشد كه. باشد P هايي كه در آن موجود است، واجد ويژگيجهان
 كند، مستدل را مدعايش آنكه براي پايك ).ibid: 37-38( باشد P ته باشد، اما فاقد ويژگيداش

 )گذشته شنبه مثالً( T2 زمان در را منزلش هاي چمن كه زند مي مثال را جونز نام به شخصي
 خداونـد  ترتيب، اين به. است مطلق عالم ذاتاً خداوند كه كنيد فرض حاال. است كرده كوتاه
 T2 زمـان  در را منـزلش  هـاي  چمن جونز كه داشته علم) قبل سال هشتاد مثالً( T1 زمان در

 چيـزي  بـه  كـه  اسـت  محال است، مطلق عالم ذاتاً خداوند چون بعالوه،. كرد خواهد كوتاه
 در را منـزلش  هاي چمن جونز كه آن بر مبني T1 زمان در او اعتقاد لذا. باشد معتقد دروغين

 را منزلش هاي چمن هم واقع عالم در جونز كه است آن تلزممس كرد، خواهد كوتاه T2 زمان
  :دهد مي طور ادامه پايك استداللش را اين ).ibid, 40-41( كند كوتاه T2 زمان در

 X فعل جونز اگر« كه است گزاره اين مستلزم »داشت وجود T1 زمان در خداوند« .1
 در را X فعل جونز كه بود مي معتقد T1 زمان در خداوند داد، مي انجام T2 زمان در را

  .»داد خواهد انجام T2 زمان
  .»است صادق X« كه است آن مستلزم« X كه است معتقد خداوند« .2
 انجـام  اسـت،  تنـاقض  واجد منطقاً كه را كاري تواند نمي زماني هيچ در كس، هيچ .3

  .دهد
 الًمـث [ خاصـي  زمان در كه كسي كه كند كاري تواند نمي زماني هيچ در كس، هيچ .4

T1[، بحث مورد زمان از قبل ]ًمثال T2[، زمان آن در را اعتقاد آن پذيرفته، را اعتقادي 
  .باشد نپذيرفته] T1[ خاص

 از پـيش ] T1[ زماني در كه كسي كه كند كاري تواند نمي زماني هيچ در كس، هيچ .5
  .باشد نداشته وجود] T1[ پيشين زمان آن در داشته، وجود] T2[ بحث مورد زمان

 است بوده معتقد T1 زمان در خداوند اگر و داشته وجود T1 زمان در خداوند اگر .6
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 جــونز اگــر صــورت، آن در داد، خواهــد انجــام T2 زمــان در را X فعــل جــونز كــه
 T2 زمـان  در جـونز  .1 آنگـاه  نمايـد،  امتنـاع  X فعل انجام از T2 زمان در توانست مي
 .2 يـا  باشـد،  پذيرفته را كاذب عتقاديا T1 زمان در خداوند كه كند كاري توانست مي

 معتقد T1 زمان در كه را اعتقادي خداوند كه كند كاري توانست مي T2 زمان در جونز
 ،)بوده خدا فرض به بنا كس آن و( داد خواهد انجام را X فعل T2 زمان در جونز بود

 زمان در فرض به بنا كه( خداوند يعني. نباشد خدا لذا و باشد، پذيرفته را كاذبي اعتقاد
T1 زمان در) داشته وجود T1 است نداشته وجود.  
  .است كاذب 3 و 2 بندهاي به بنا ،6 بند در 1 شق .7
  .است كاذب 4 بند به بنا ،6 بند در 2 شق .8
 كـه  بوده معتقد T1 زمان در خدا اگر و داشته وجود T1 زمان در خدا اگر بنابراين، .9

 T2 زمـان  در جـونز  صـورت  آن در داد، اهـد خو انجـام  را X فعل T2 زمان در جونز
 .)Pike, 1965: 41-42( )9 تا 6 بندهاي به بنا( ورزد امتناع X فعل انجام از توانسته نمي

صـادق اسـت،    و ضـرورتاً  پايك علم خداوند را از سنخ باور، آن هم باوري كـه ذاتـاً  
تـوان   مي تا حدودي .اندد مي با اختيار انسان ناسازگارآن را رو  گيرد؛ از اين مي درنظر

اين امر را به تصوير برخي فيلسوفان اسالمي كه معتقدند علم خداونـد از سـنخ علـم    
بين  علم خداوند و اختيار انسان، يكـي   ةرو رابط ؛ از اينحصولي است نيز تعبير كرد

  .اسالمي است ةاز مسائل مهم و پرمناقشه در فلسف
  

  اي و ديدگاه شهودي ديدگاه گزاره. 3
ي و ا ديـدگاه گـزاره   ؛كند مي بيان وندماهيت علم خداچيستي و ديدگاه را در مورد آلستون د

 .اي اسـت  ها گـزاره  انسان علم م خداوند ماننداي عل ديدگاه گزارهبر اساس . ديدگاه شهودي
بر . هر انساني ناطق است: صورت است مثال، علم خداوند به ناطق بودن انسان به اين براي

تمام متعلقات علم نزد صورت كه  لم خداوند شهودي است، به اينديدگاه شهودي عاساس 
  .كند مي ها را با تدبر در ذات خود شهود خداوند حاضر است و خداوند آن

سـينا و   تـوان در تقابـل ديـدگاه ابـن     مـي  اي و شهودي را بـه نـوعي   تمايز ديدگاه گزاره
ولي را در برابـر علـم   سـينا ديـدگاه علـم حصـ     د با اين تفاوت كه ابنكرسهروردي مشاهده 

   :گويد سينا در اشارات مي ابن. كند مي حضوري شيخ اشراق مطرح
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الوجود يجب أن يعقل ذاته بذاته على ما تحقّق و يعقل مابعده من حيث هو علّةٌ لما بعده و  واجب
منه وجوده و يعقل سائر االشياء من حيث وجوبها في سلسلة الترتيب النازل من عنده طـوالً و  

 ).299: 1992سينا،  ابن( .عرضاً

ايـن صـور   . اسـت ها در ذات حق  مناط علم ازلي حق به اشيا، به ارتسام صور علمي آن
: 1992سـينا،   ابـن (اند تا قول به اتحاد عاقل و معقول پيش بيايـد   علميه، نه عين ذات واجب

ر، اند تا موجب تكثر و تركيب ذات واجب شوند؛ بلكه اين صو و نه جزء ذات واجب) 289
اند؛ به نحو قيام صدوري، نه حلولي، كه طبعاً علم حق به اشيا  جزء لوازم ذات و قائم به ذات

  .)364ـ  367: الف 1404، انهم(از طريق صور مرتسمه از سنخ علم حصولي است 
 نيـ ا. كند عرضه مي خطاست وندخدا به باور انتساب نكهيا بر يمبنآلستون داليلي را اما 
 ،باورهـا  ايـ آ كـه  انجامـد  يمـ  پرسـش  نيـ ا بـه  ريخ اي است باور اجدو خدا ايآ كه موضوع
 علـم  بـه  راجع ما كه يموضع هر از فارغ به اعتقاد آلستون. نه اي هستند ياله علم يها مولفه

آلسـتون دو   ).Alston f, 1989: 163( سـتند ين يالهـ  علـم  يها لفهؤم باورها م،يكن اتخاذ ياله
 غالباً .اي و ديدگاه شهودي ديدگاه گزاره: كند مي ند بيانرد ماهيت علم خداوديدگاه را در مو

 و كـرد،  خواهـد  گنـاه  آدم ايـ  پرستند، يم بت لياسرائ يبن كه دارد علم خدا كه شود يم گفته
 يبرخ خالفش، به. انندينما يبازم »يا گزاره« يسرشت با را ياله علم يسخنان نيچن. آن رينظا

علم خداونـد بـه    بلكه ،وند به صورت گزاره اي نيستخدا علم كه باورند نيا بر ن،يمتفكر
 كـدام  چيه دربه اعتقاد آلستون،  ).Alston a, 1989: 181( شهود نامتمايز از جهان است ةمثاب
 يمعنـا  به خدا )علم خداوند به مثابه گزاره و علم خداوند به مثابه شهود(دو ديدگاه  نيا از

   ).ibid: 182( است نشده پنداشته باور دارنده كلمه يواقع
  

  )توماس آكويناس( ديدگاه شهودي. 4
به بررسي ديـدگاه تومـاس آكوينـاس در ايـن     ) intuition( آلستون در تبيين ديدگاه شهودي

 چيهـ  خدا در پس. است مطلق طيبس و محض فعل خدا ناس،يآكو زعم به. پردازد مي زمينه
 اسـت،  شمتعلق همان رفاًص داند يم خدا آنچه لذا. ندارد وجود متعلقش و علم انيم يزيتما

 زيـ چ همـه  بـه  يالهـ  علـم  بـا  نيا ).84: 1382آكويناس، ( ستين مجزا او خود از كه يمتعلق
 خدا دربردارد، را زهايچ همه )تصوير( )likeness( شباهت ياله ذات چون. ستين ناسازگار

 اونـد خد به تعبير ديگر چـون ( داند يم را زيچ همه خودش ذات به داشتن علم با لهيوس نيبد
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 علـت،  بـه  علـم  و است موجودات علت خداوند، ذات طرفي از و است عالم خود ذات به
 طيبسـ  خدا چوندرنتيجه ). است، پس خداوند به موجودات علم دارد معلول به علم سبب
 داند يم خلقت از خدا آنچه. بشود يا يناهمسان چيه متضمن تواند ينم يو علم است، مطلق

بـه معنـاي    ،؛ يعنـي ناهمسـاني متعلـق   سـت ين علم يهمتا يمسانناه نيا اما است، ناهمسان
 خـدا  علـم  .»ستين انفصال و بيترك ةواسط به خدا فهم« لذا ناهمساني علم خداوند نيست،

 چيه متضمن و ست،ين يا گزاره ساختار در مندرج) diversity( يدگيچيپتنوع و  ةدربردارند
 نخسـت  كه ستين طور نيا خدا ذهن .ستين هم يگريد يا گونه از يدگيچيپتنوع و  گونه
 نيچن خدا. كند واحد رابطه كي با را آنها سپس و شود قائل محمول و موضوع انيم يزيتما
 سـتم يس كي در سپس و كند،  ليتحل هم، از مجزا واقع امور به را تيواقع نخست كه ستين

   ).Alston a, 1989: 181-182; Pegis, 1945: 158( كند يسازماندهواحد 
 ذات در خـدا  شـهود  توسـط  تيـ واقع كامل ةگستر چگونه نكهيا تجسم از ما د،يترد يب
 شـدن  دانسته يچگونگ از ما .)Alston a, 1989: 182( ميناتوان كامالً شود يم شناخته شيخو
  يشـناخت  يحـالت  فاقـد اي كه  سوژه توسط ،»است قرمز رز نيا« مانند ؛طيبس امور وضع كي

 ميناچـار  م،ييگـو  يم سخن خدا علم از ما كه يمواقع در پس. ميندار يواقع فهم چيه است،
 به مصر در لياسرائ يبن نكهيا به خدا علم از مثال، يبرا و م،يانيبازبنما يانسان يالگو با را آن

 نباشد ذاته حد يف ياله علم نيا كه ميباش معتقد اگر يحت م،ييبگو سخن ،شدند گرفته يبردگ
)ibid(. چـه  بـه  خـدا  نكهيا از ماكه  ابدي يدرم درنگ يب او. كند ينم مناقشه نيا در ناسيآكو 

 كه ميبفهم ميتوان ينم ما ،ميندار يواقع فهم است، ينحو چه به بودن خدا و است، هيشب چيز
 علـم  از مـا  نيـي تب در ينقصـ  را نيا ناسيآكو. شود يم زيچ همه شامل چگونه يمعرفتچنين 

: 1382آكوينـاس،  ( كند يم قلمداد) recommendation( هيتوص كي را آن بلكه دندا ينم ياله
 م؟يباشـ  داشـته  يالهـ  علم عملكرد ةنحو ي ازانضمام يفهم حصول انتظاربايد  ما چرا ).97

بنابراين از ديدگاه آكويناس، علم خداوند شهودي است و اين شهود، شـهود ذات خداونـد   
بنـابراين  . دربـر دارد چيز را از ازل تـا ابـد    است؛ از آن جهت كه ذات خداوند صورت همه

  .چيز علم دارد خداوند با شهود ذات خودش به همه
وجودات سينا،  ديدگاه ابن بر اساس. سينا است ديدگاه آكويناس درواقع همان ديدگاه ابن

اند؛ اما صور آنها موجود بوده است و خداونـد بـه صـور     خارجي اشيا در ازل موجود نبوده
تعـالي بـه ذات خـود     علمي كه معلول علـم واجـب   هاي اين صورت. اشيا علم داشته است

چنـين   تعليقـات وي در ). 289: 1992ابـن سـينا،   ( انـد  به ذات واجب متصل و قائم هستند
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او  .)29: ب 1404سينا،  ابن(» سبب وجود كلّ موجود علمه به و ارتسامه في ذاته«: گويد مي
  :كند چنين بيان مي دانشنامه عالييدر 

چيزهاست بـر آن   ةده هم است به ذات خويش و ذات وي، هستي الوجود عالم پس واجب
 ةپـس همـ  . چيزهاست، معلوم وي است ةده هم پس ذات وي كه هستي. ترتيبي كه هستند

كه چيزها علت بوند مر آن را تا او را علم بود  چيزها از ذات وي معلوم وي است، نه چنان
صورت  كه علم درودگر به هستند؛ چنانبه ايشان؛ بلكه علم وي علت است مر چيزها را كه 

صورت خانه كه اندر علم درودگر است، سبب صـورت خانـه   . خانه كه خود انديشيده بود
  .)86و  85: 1383، ابن سينا(بيرون است، نه صورت خانه علّت علم درودگر است 

  

  )شيخ اشراق(و ديدگاه شهودي  )ويليام آلستون(شهود مستقيم . 5
 قيطر از جهان به خدا كه يستيتوم دگاهيد نيا از يمش رييتغ با ما كه دكن يم شنهاديپ آلستون
 ميتـوان  يم كند، يم شهود را جهان ماًيمستق خدا كه دهيا نيا به دارد علم شيخو ذات شهود

 در. ميكنـ  حاصـل  يشـرفت يپ ،اسـت  هيشـب چيزي  چه به خدا يا رگزارهيغ علم نكهيا فهم در
 ةيـ اول يشـهود  و يبصـر  درك همچـون  را خدا علم ميتوان يم ما ر،ياخ ةديا اتخاذ صورت
به صورت گزاره اي بيـان   هنوز كه يدرك همچون يعني م،يكن قلمداد صحنه كي از خودمان

   ).Alston a, 1989: 181( نشده است
 يكـ يزيف طيمحـ  از يا يادراكـ  يآگاه از مند بهره يانسان مدرِك كه مطلب نيا د،يترد يب
 :Alston g, 1989( است زيبرانگ  مناقشه يامر باشد، يا گزاره ارساخت از فارغ بالكل كه باشد

 يتلقـ  يزيچ را آن آنكه يب نميبب را يزيچ توانم ينم من كه است نيا بر دهيعق عموماً .)181
 از غـامض  ةمجموعـ  كيـ  درون در م،يتـوان  يمـ  همچنـان  ما باشد، نيچن اگر يحت اما كنم،
 به ناظر تيفعال از را يزيچ از محض يآگاه اي محض يدادگ از جنبه كي ،يادراك اتيتجرب
 نيا بر تصور يگاه نيهمچن. ميكن زيمتما شده، داده امر نيا كردن يتلق چنان و نيچن حكم
 كـه  يوقتـ  همچون ،يشناخت روان ةافتي سازمانريغ طيشرا نينخست يها گام در كه است بوده
. ميهسـت  يا گـزاره  سـاختار  فاقـد  يآگاه از محض عنصر كي واجد ما م،يشو يم داريب تازه

 اريـ اخت در را است هيشب چه به يا رگزارهيغ معرفت نكهيا از ييمعنا ن،يا همچون يمالحظات
   ).Alston a, 1989: 182( گذارد يم ما

همانطور كه شـيخ  . توان اين ديدگاه را مانند ديدگاه شيخ اشراق در اين زمينه دانست مي
 علم خداونـد مطـرح   ةيستد و ديدگاه شهودي را در زمينا مي سينا اشراق در برابر ديدگاه ابن
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  .كند مي كند، آلستون نيز در برابر ديدگاه آكويناس، ديدگاه شهود مستقيم را مطرح مي
ارتسـام صـور در    ةكند كه علم خداوند به منزل مي شيخ اشراق اين ديدگاه مشائين را رد

در  يسـهرورد . شـود  مـي  داوندذات واجب هستند؛ زيرا اين ديدگاه باعث تكثر در ذات خ
 نايسـ  طـور كـه ابـن    همان(كه علم نوراالنوار به ماسوا  كند يعلم ذات به ماسوا اشاره م نييتب

بلكه تمام موجودات  ست؛يدر ذات واجب ن ايو ارتسام صور اش ياز باب علم حصول )گفت
علمـه  كـان  «: خيشـ  انيب به. مشهود و معلوم حضرت حق هستند شان يعالم با وجود خارج

  .)488و  485: الف 1380 ،يسهرورد(» ذاته يف بصورةال  اً،ياشراق اًيحضور
و نـه  ) ونياضيقول ر(كه ابصار، نه به خروج شعاع است  كند يم انيدر ابتدا ب يسهرورد

باصر و مبصر، نفس با مبصر  نيبلكه به صرف مقابله و عدم حجاب ب)  قول مشاء(به انطباع 
 ءيخود، شـ  يحضور ياشراق ةصورت كه نفس با اضاف نيبه ا. ندك يم دايپ يارتباط شهود

ر    ،يقيمبصر و مدرِك حق گر،يبه عبارت د. آورد يرا به چنگ م يخارج خود نفـس و مبصـ
ر بالـذات را صـورت انطباع     يخارج ءيبالذات، خود ش هيـ است، بر خالف مشاء كـه مبصـ 

اشـراق  ( يشـهود  زيـ خارج نو ارتباط نفس با  يخارج ءيو مبصر بالعرض را ش گرفت يم
 نيالـد  ؛ قطـب 485ـ   488: الـف  1380 ،يسـهرورد (است ) يخارج اينفس به اش يحضور

 ايخداوند به همه اشـ  نكهيخالصه ا .)349و  348: 1372 ،ي؛ شهرزور350: 1383 ،يرازيش
  .احاطه دارد ،يبه صورت و تفكر و دگرگون ازيبدون ن

الوجـود بـه عنـوان نوراالنـوار، بـه       ، واجبشيخ اشراق در اين زمينه اين است كه ةنظري
اشراقي و قهر نوراني دارد و همه، تحـت شـعاع    ةماسوايش به عنوان لمعات وجود او، سلط
از سوي ديگر منـاط  ). 70: 4 ، ج1380سهروردي، (قيوميت او و تخت قهر ابداع او هستند 

ماسوايش علـم   ةبه هم تعالي علم همان احاطه قيوميه و اضافه اشراقيه است؛ بنابراين واجب
اشراقي تسـلطي در حضـور واجـب     ةاشيا به نحو اضاف«و . اشراقيه دارد ةحضوري و اضافي

بـه بيـان ديگـر چـون     ). 72: 1 همـان، ج (» ها الزمه ذات هستند آن ةتعالي هستند؛ زيرا هم
براي او ظاهر و هويدا هسـتند و علـم او همـان     ةحجابي بين او و ماسوايش نيست، لذا هم

اشيا و ذرات عالم؛ يعنـي   ةو بصر او محيط و مسلط به هم). 150: 2 همان، ج(اوست  بصر
وجودهاي عيني مجردات و ماديات و صور منقـوش در نفـوس فلكيـه و ضـماير و قـواي      

توان گفت كه در نظر سهروردي  مي و به طور خالصه). 152: همان(بشريه و حيوانيه است 
اذهان نسـبت   ةبه وجود خداي متعال، همچون صفحاالمر و لوح اعيان نسبت  نفس ةصفح«

  ).تعليقيه 496: 1382سبزواري، (» به نفوس ماست
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  آيا معرفت، باور است؟. 6
باور  ،خداوندشود كه آيا علم  مي ه مطرحمسئلاين  است، يا گزاره ،ياله علماگر بپذيريم كه 

 كنـد كـه علـم    يمـ  كند و اسـتدالل  مي صادق موجه است يا خير؟ آلستون اين ديدگاه را رد
  .تواند همان باور صادق موجه باشد نمي خداوند

افتـد كـه شـخص     مـي  متمايز است و باور در جايي اتفاق علمبه اعتقاد آلستون، باور از 
  : براي مثال. شناخت كافي نسبت به چيزي ندارد

A )ديـ آ يمـ  آشـپزخانه  از كه ييصدا و سر :)رديگ يم تماس دوم هطبق از كه يشخص 
  ست؟يچ
B )دارد ينشت ريش كه دارم باور من): كند يم صحبت آشپزخانه در كه يشخص.  
A: نه؟ اي دارد ينشت كه ينيبب يتوان يم ايآ دارد؟ ينشت ريش كه يدار باور تو  
A اظهار ايگو B نكهيا به داشتن باور كه دهيفهم طور نيا را p يسو از B نيـ ا مستلزم 

 »دانستن« با تقابل در غالباً »باور« كه داردن وجود يديترد و. p كه داند ينم او كه است
 كـه  دارد باور« يمعنا از يبخش »p كه داند ينم« اگر كه است واضح. شود يم استعمال

p« ،واجـد  كه ستين يگاهيجا در خدا رايز ست؛ين يباور چيه واجد خدا آنگاه باشد 
  ).Alston a, 1989: 184( شود ينم يتلق معرفت كه باشد يباور

 شخص آن، اساس بر كه ،كند مي نييتب سيگرا »مكالمه ةقاعد« با را فوق كالمهآلستون م
 آنچـه  از يتر فيضع اظهار دينبا كند يم ديتول را تر يقو ةمربوط ي  ا گزاره بافت كه ييجا در
بــه اعتقــاد گــرايس،  ).Grice, 1975: 45-47( باشــد داشــته هســت اظهــارش تيــموقع در

 ,Sperber & Wilson( انـد  هميارانههايي  تا حدودي تالش كم كالمي افراد دستهاي  ارتباط

كند  مي اي عام مدون گرايس الزام مشاركين به اهداف مشترك را در قالب قاعده ).33 :1995
سهم خود را در مكالمه تـا آنجـا كـه الزم اسـت و در     «: گذارد مي مكالمه ةقاعد و نام آن را

اي كه در آن حضور داريد،  ول و در مسير مكالمهآيد، با هدفي قابل قب مي اي كه پيش مرحله
قواعد مكالمه، فرضياتي كلي هستند كه به طور مشترك ميان  ).Grice, 1975: 49( »ارائه كنيد

دليل قائل شـدن بـه ايـن     .شوند تا چگونگي مكالمه تحت كنترل باشد مي مشاركين رعايت
 دشـو  مـي  داف آن منطقـي تلقـي  نمايد و اهـ  مي مفهوم آن است كه ارتباط، فعاليتي هدفمند

)Herman, 1995: 174 .(     گرايس معتقد است كه مكالمه قواعـدي دارد كـه طـرفين بايـد در
 ؛دهيـد  اطالعات الزم ةانداز به )الف: كميت ةقاعد. 1: قواعدي مانند. گو رعايت كنندو گفت
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 دانيد مي آنچه )الف): بگوييد راست( كيفيت ةقاعد .2 ندهيد؛ اطالعات نياز حد از بيش )ب
 مـرتبط ( ارتبـاط  ةقاعـد . 3 نگوييـد؛  نداريد مدرك برايش آنچه )ب ؛نگوييد است نادرست
 از )ب ؛نگوييـد  سـخن  مـبهم  )الـف ): بگوييد سخن واضح( شيوه ةقاعد. 4 ؛)بگوييد سخن

 بگوييـد  سـخن  ترتيب و نظم با )د ؛بپرهيزيد گويي كلي از )ج. بپرهيزيد سخن در پيچيدگي
)Grice, 1975: 45-46.( مكالمه گرايس، انسـان در مكالمـه بايـد واضـح سـخن       ةطبق قاعد

بگويد و تا حد امكان از ابهامات پرهيز كند، بر اين اساس در جايي كه چيزي را به صورت 
 بـه جـاي   »بـاور دارم «خواهد آن را بيان كند، نبايد از اصطالح  مي داند و مي مسلم و قطعي

  .استفاده كند »دانم مي«
 لهيوس نيبد »p كه دارم باور من« ميبگو من و دارد، مناسبت و ربط معرفت كه ييجا در
 باور« يمعنا از يبخش »ندانستن« كه خاطر نيا به نه ،p كه دانم ينم من كه دارم يضمن اشاره
 ةقاعـد  دارم، باور من نكهيا گفتن با صرفا ،بدانم من اگر كه خاطر نيا به بلكه است، »كردن
 باشـد  درسـت  نيـي تب نيا خواه اما ).Alston a, 1989: 185( ام كرده نقض را سيگرا مكالمه
 يكيسـمانت  لحـاظ  به كه باشد داشته وجود »باور« از درستي يمعنا كي خواه و نباشد، خواه

 ،»بـاور « بردن كار به از لسوفانيف مقصود كه ماند يم پابرجا قتيحق نيا كند، طرد را معرفت
 را فيتوصـ اين  بنابراين ما. نشود اي بشود شمرده رفتمع تواند يم كه است طرف يب ييمعنا

 و ،p كـه  اسـت  گـزاره  نيا »رفتنيپذ« طرفانه، يب يمعنا نيا به ،p نكهيا به كردن باور :داريم
 بـه  بـودن  ليـ متما در نوعاً يرشيپذ نيچن. ستين آگاهانه و اريع تمام يافتيره الزاماً رشيپذ

 يحت .)ibid: 186( شود يم انينما است، صادق p ييگو كه ينحو به كردن عمل و، p اظهار
 بـه  باورها انتساب همچنان د،يايب حساب به معرفت كه ميبفهم يطور را »كردن باور« ما اگر
-full( »يهـا  يگـذار  صـحه « اي »ها  رشيپذ« يبرخ كه بود خواهد نكته نيا يحاو سوژه كي

dress (يگاه انيآدم .نشوند شمرده معرفت است ممكن سوژه p ـ  كنند يم اتخاذ ار  آنكـه  يب
 نشـدن  بـرآورده  ايـ  باشد p كذب از يناش است ممكن ندانستن نيا و ،p كه بدانند واقع به
 بـه  نـاقص  بيـ تقر نيـ ا يبـرا  ميـ دار ازين ياصطالح به ما لذا؛ )ibid( معرفت شروط گريد

  .دارد انطباق ازين نيا با »باور« و معرفت،
 بـاور  بداند صادق را آن نكهيا بدون را يزيچ رگزه كه ديريبگ نظر در را يا سوژه اكنون

 نخواهد يسود گريد يانتساب نيچن رايز ندارد، معنا يا سوژه نيچن كي يبرا »باور« كند؛ ينم
 يتنسب و ربط چيه معرفت و باور انيم زيتما لذا ،است مطلق عالم بالضروره كه خدا ؛داشت

   ).ibid: 187( ندارد وندخدا به
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را به چهـار ديـدگاه ذيـل تقسـيم      و معرفت باور ةرابط اى مهم در بابه توان ديدگاه مى
يك ديدگاه، كه منسوب به افالطون اسـت، بـر دوگـانگى هويـت بـاور و معرفـت و       : دكر

تـرين   يكـي از مهـم  تمـايز ميـان معرفـت و بـاور صـادق در      . ناسازگارى آن دو تأكيد دارد
 جمهوريدر انتهاي كتاب پنجم  نفالطوا. شود مي مطرح وريهجميعني افالطون  محاورات

كنـد تـا    استدالل بلندي را بر مبناي تشبيهات مشهورش يعني خورشيد، خط و غار آغاز مي
كه بنـا بـر   ) مثُل(تواند به معرفت حقيقي به صور  نشان دهد روح چگونه از طريق تعليم مي

همـان ابتـداي    افالطـون در . قول افالطون آخرين مرحله فرايند ديالكتيك است، دست يابد
. شـود  مي خواند قائل مي باورميان معرفت، جهل و مرحله بينابيني كه  ةگان بحث تمايزي سه

موضوع معرفت عبارت است از . هاي ذهن موضوعي دارد هر كدام از اين مراحل يا وضعيت
موضوع جهل عبارت است از آنچه وجود ندارد و موضـوع بـاور چيـزي    . آنچه وجود دارد

  ).354: 1353افالطون، ( وجود و عدم قرار دارداست كه ميان 
دانان مسلمان پذيرفتـه شـده    ديدگاه دوم، كه از سوى بسيارى همچون فيلسوفان و منطق

اند، به تالزم ميان باور و معرفت  دارى كرده از آن جانب است، و بعدها نيز افرادى همانند آير
. دارد ذهن در وجودى آن كه دهد مى وابج ،»معدوم از اخبار« باب در سينا ابن .اعتقاد دارند

 خبـر  آن از كـه  هست ذهنش در قيامت از معنايى دهد، مى قيامت آمدن از خبر انسان وقتى
 بنابراين،. است قضيه محتواى همان ،»معنا« اين از منظور ).36- 29: 1404سينا،  ابن(دهد  مى

 شكل عالم ذهن در كه است »هقضي محتواى« يا »معنا« همان گيرد، مى تعلّق آن به باور آنچه
 و تصـور  هـر  كه: اند گفته روى، بدين. است شده اطالق نيز »بالذات معلوم« آن، به و گرفته

  ).184: 1420هروي، (است  واقع با مطابق تصديقى
هاى بـاور و معرفـت اصـرار     ديدگاه سوم، كه آن نيز طرفدارانى دارد، بر جدايى ساحت

هاى رفتارگرايى است كه وجود عنصرى به نـام   اه برخى نحلهاما آخرين ديدگاه، ديدگ. دارد
 بر بود، متداول بيستم قرن دوم ةنيم رفتارگرايي در ).52: 1384رضايي، (د تابن باور را برنمى

 رفتـار  بـه  مربوط جمالت با معنا، نظر از ذهنى حاالت به مربوط جمالت كه است باور اين
 بيسـتم،  قـرن  در رايج) پوزيتيويسم( منطقى گرايى اتاثب از تأثيرپذيرى با آنان. است مترادف
 رفتارى پديده هر يا فيزيكى رفتار به بتواند كه است معنادار صورتى در گزاره يك: معتقدند
. معناسـت  بى گزاره يا جمله آن كه گرفت نتيجه توان مى نباشد، گونه اين اگر و شود، ترجمه

 در »فيزيكاليسـتى « ديدگاه شود، مى دانسته مردود كلى هب تاريخ، آن از پس كه ديدگاه، اين اما
 هـاى  پديده به را ذهنى حاالت تمامى بايد آن، حسب بر كه است ذهنى حاالت و باور باب



 115   سين شوروزي و ديگرانح

  

 گيلبرت به منسوب رفتارگرايى از ترى معتدل قرائت ).Lycan, 1996: 40( فروكاست فيزيكى
. خـاص  عملـى  انجام يا رفتار به يشگرا و تمايل يعنى »باور« او، نظر بنابر. دارد وجود رايل
 دارد آن گفتن يا انجام به تمايلى وى كه معناست اين به باشد، داشته باور امرى به كسى اگر
   ).Connor & Robb, 2003: 264( آن از بيش نه و

توان به خدا منسوب كرد؛ زيـرا در   نمي راها  توان گفت باور هيچ كدام از اين ديدگاه مي
شـود و از   مي تر از معرفت شمرده همچنين ديدگاه دوم و سوم، باور پايينديدگاه نخست و 

ديدگاه چهارم نيز كه به كلي . علم است ةآنجا كه خدا عالم مطلق است واجد باالترين مرحل
  .كنند مي باور را انكار

تـوان   نمي از باور را ياز ديدگاه شيخ اشراق و به طور كلي فيلسوفان مسلمان، هيچ شكل
و ايـن بـا ذات    شود مي به خدا نسبت داد؛ چرا كه باعث تكثر و دگرگوني در ذات خداوند

  .خداوند سازگاري ندارد
  

  باور و الزامات عقلي. 7
داراي  بايـد  صـورت بـاور    تواند معرفت قلمداد شود، در ايـن  مي حتي اگر بپذيريم كه باور
اگـر   ،يمعنـ  نيبد ).Alston b, 1989: 54( ن شرايط، توجيه استآشرايطي باشد كه يكي از 

 الزامـات  از كـدام  چيهـ  شخص كهيعني اين ؛است موجه ،p نكهيا به باور در شخص بگوييم
در ايـن صـورت،    ).Alston c, 1989: 73-74( است نكرده نقض p نكهيا به باور در را يعقل

ل كه آن موجود تابع يك سري اصو شود مي باور در يك موجود در صورتي معرفت قلمداد
 يوقتـ  فقـط  نيـ ا و؛ )مانند اينكه براي باورش، توجيهي داشته باشـد (الزامات عقلي باشد  و

. باشـد  داشـته  بتواند اي باشد، داشته اصول نيا نقض به يشيگرا موجود نيا كه است ممكن
، همچنـين  نـدارد  الزام نيا اصول نقض به يشيگرا چيه است، كامل بالضروره ريخ خدا، اما

 وندخدا صورت در اين مطلق است، نيازي به توجيه براي علمش ندارد،عالم  خداوندچون 
  ).Alston a, 1989: 193-194( باور داشته باشد تواند ينم
  
  تلقي شهودي معرفت. 8

ـ  يآگـاه  صرفاً واقع امر به معرفت كه است قرار نياتلقي شهودي معرفت، از  و  واسـطه  يب
 كي كه است يتيموقع صرفاً« معرفت رس،يپ يبند صورت بربنا. است تيواقع نيا از مستقيم
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ـ  ).Pierce, 1935: 57( »شود يم حاضر يآگاه شگاهيپ در ماًيمستق واقع امر اي تيهو  رغـم ه ب
 صـادق  بـاور  يتلق ،ييكايآمر و يسيانگل شناسان معرفت از ياريبس ةموشكافان و راسخ باور

 يشـتر يب يجستگبر يخيتار ثيح از يشهود يتلق اما است، »يسنت يتلق« معرفت از موجه
 مبدل لباس در و است، بوده هجدهم و هفدهم قرون در مسلط يتلق ،ريتعب نيا. است داشته
 عدم و موافقت ادراك ةمثاب به معرفت از الك فيتعر و زيمتما و واضح ادراك يدكارت يتلق

 حـاالت  ،بـاور  و معرفـت  نظـر،  نيـ ا طبـق . است شده ظاهر يا تصورات ها دهيا با موافقت
 برقرار p آنكه يب p كه كنم باور توانم يم من كه است پرواضح. هستند يمتفاوت يختشنا روان
 اسـت،  يمـدع  ريـ تعب نيا كه يطور آن ،p نكهيا به معرفت حالت در توانم ينم من اما. باشد
 مـن؛  يآگـاه  نزد در واقع امر حضور از است عبارت حالت نيا لذا نباشد؛ برقرار p و باشم
 كه ستين يحالت معرفت. باشد داشته وجود تواند ينم يحالت نيچن يا يواقع امر نيچن بدون
 چيهـ  معرفـت  باشد؛ موجود ،هست ذاتاً كه يزيچ صورت به ابژه بالفعل وجود بدون بتواند

 يمعنـا  به ر،يتعب نيا طبق معرفت، لذا. ندارد يآگاه نزد در ابژه حضور جز يا يذات سرشت
 ,Alston a( كنـد  يمـ  نيتضـم  را ابـژه  تيـ اقعو شيذات سرشت است؛ ريخطاناپذ كلمه يقو

1989: 191.(   
 و نفسـاني  حـاالت  به علم و نفس، به علم چرا كه شود مي معلوم اين تفسير به توجه با

ت  خود موارد، اين در زيرا. خطاناپذيرند اساساً حضوري، علوم ساير همچنين عينـي،  واقعيـ 
 نقـش  ذهني، مفاهيم و ها صورت كه حصولي علم موارد خالفرب گيرد مي قرار شهود مورد

 نداشـته  خـارجي  اشـخاص  و اشـيا  بـا  كامل مطابقت است ممكن و كنند مي ايفا را ميانجي
شيخ اشراق پس از اثبات علم حضوري نفس به خود و قوايش، تجرد از ماده و ميزان  .باشند

س بر بـدن  اگر تسلط نف«كند كه  مي تسلط را، مالك اين حضور معرفي و بر اين نكته تاكيد
 ، ج1372سهروردي، (» بيشتر باشد، حضور قوا و اجزاي آن براي نفس شديدتر خواهد بود

1 :73.(  
ــين كــه اســت پذيرتصــور صــورتي در ادراك در خطــا  ذات و كننــده درك شــخص ب

 صـورتي  چنـين  در. يابـد  تحقّق آن، وسيلة به آگاهي و باشد كار در اي واسطه شونده، درك
  واسـطه  شونده، درك و كننده درك بين كه مفهومي يا صورت ينا كه هست سؤال اين جاي
 و دهد مي نشان را شونده درك دقيقاً آيا كند مي ايفا را شونده درك از نمايانگري نقش و شده
 ذات با مطابق دقيقاً مفهوم و صورت اين كه نشود ثابت تا و نه؟ يا دارد مطابقت آن با كامالً
ا . شود نمي حاصل دراك،ا صحت به يقين هست شونده درك يـا  ء شـي  كـه  صـورتي  در امـ 
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 حاضـر  كننـده،  درك نزد اي واسطه هيچ بدون و خودش عيني وجود با شونده درك شخص
 تـوان  نمـي  و. نيسـت  خطا فرض جاي ديگر باشد داشته اتحادي يا وحدت آن، با يا و باشد
 معلـوم  عـين  علـم  ورت،ص اين در زيرا نه؟ يا دارد مطابقت معلوم، با علم آيا كه كرد سؤال
  .است
  
  بر تلقي شهودي معرفت نخست اشكال 1.8
 امـور  از يميمستق يآگاه چيه كه اند كرده استدالل هگل زمان از خاصه لسوفانيف از ياريبس

 از هـا  آن استدالل .باشد حكم به ناظر عنصر اي باور گونه هر از مستقل كه ندارد وجود واقع
ـ  به X از شدن آگاه است، X، P واقع امر از يآگاه: است قرار نيا  ايـ  بـود،  خواهـد  P ةمثاب

 كـردن  فـرض  P با اي ،X به P مفهوم اطالق با فقط من اما. بود خواهد آن متضمن كم دست
X، از توانم يم X صفت هر ةدارند ةمثاب به P، تيـ واقع ييگـو  تـو . شـوم  آگاه X، P  ،اسـت 
 ممكـن  x كـه  اسـت  يا نحوه دمقصو است، نشسته من يآگاه منتظر رونيب آن در كه ستين

 ديبا من دارد، تعلق يخاص گونه به ءيش نكهيا از شناخت گونه هر به لين يبرا. باشد است
 دادن شكل صرفاً ،X كردن فرض P اي ،X به P اطالق اما ببرم، بهره گونه همان از يمفهوم از

 كي گنجاندن باعث واقع امر كي از واسطه يب يآگاه پس. باشد يم است X، P حكم اي باور
 توانـد  مي p به معرفت كه ايده اين درنتيجه .شود يم نياديبن ةمولف كي ةمنزل به حكم اي باور

 ,Alston a(دارد  اشـكال  اسـاس  از ،p بـه  صادق باور يك نه و باشد، p به واسطه بي آگاهي

كه اين  كند مي پذيرد، اما اذعان مي آلستون اين نقد و ديدگاه را در مورد معرفت ).1989:191
توانند بدون مفهـوم، از چيـزي شـناخت     نمي جاري است كهها  نوع معرفت در مورد انسان

داشته باشند، اين ديدگاه در مورد خداوند صادق نيست؛ از آن جهت كه خداوند كامل مطلق 
توانـد داشـته باشـد و معرفـت و شـناخت       مـي  ترين نوع شناخت را است و بهترين و كامل

از  ).ibid, 192( تر از معرفت و شناخت مفهومي و غيرمستقيم است ملكا ،شهودي و مستقيم
توانـد   مـي  كند؛ چراكه بـاور  مي ديدگاه آلستون اين مورد در مورد باور به شكل اولي صدق

 ضـرورتاً  تواند به ايـن شـكل باشـد، معرفـت     نمي درست و يا نادرست باشد، ولي معرفت
  .صادق است

دهد كه خداوند نوراالنـوار و بسـيط مطلـق     مي پاسخ طور شيخ اشراق به اين اشكال اين
توانـد در خداونـد راه داشـته باشـد، چراكـه بـا ذات        نمي رو هيچ نوع كثرتي  است؛ از اين
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در مقام  ايعلم ذات به ذات و علم ذات به اشاز ديدگاه سهروردي، . خداوند در تناقض است
علم  ة؛ در مسئلاست ايطن خود اشدر مو يحضور ةياشراق ةبه نحو اضاف) جاديبعد اال(فعل 
 ياشراق است كه علم حق به ذات را به ظهور و حضور ذات برا يهمان قاعده و مبنا ،ياله

. كند يم ريذات حق تفس يبرا ايحضور و ظهور اش يرا به معنا ايذات، و علم ذات حق به اش
  .استحضرت حق  شهودمعلوم و م ايصورت كه خود اش نيبه ا

علم، هو قاعدة االشراق و هو أنّ علمه بذاته هو كونه نوراً لذاته و ظاهراً لذاته و ال يالحق ف فاذن
مواضع الشعور المستمرّ للمدبرات  يه يكونها ظاهرة له إما بأنفسها أو متعلّقاتها الت ايعلمه باالش

  .)153: ب 1380 ،يسهرورد( .هيالعلو

بـه صـورت علـم     ه معرفـت تمامـاً  طور بيان كرد كـ  توان اين مي اين اشكال رابنابراين، 
طور پاسخ داد كه دو نوع  اينتوان  مي اما .و معرفت شهودي امكانپذير نيست حصولي است

تر از علم حصولي است  علم حضوري كامل. علم وجود دارد، علم حضوري و علم حصولي
از آن جهت كه متعلق با وجودش نزد عالم حاضر است و چون خداوند كامل مطلق اسـت  

  .چيز علم حضوري دارد به همه نسبت
  
  اشكال دوم بر تلقي شهودي معرفت 2.8

 يتلقـ  اگـر  يحتـ  انسـان،  مـورد  در. است ممكن ريتعب نيبهتر خدا علم از يشهود ريتعب ايآ
 معرفـت  از بسـنده  ينييتب ،ريتعب نيا كه دارد وجود يليدال باشد، ممكن كاربرد كي يشهود
مونه در تلقي شهودي از معرفت، سوژه علم حضوري براي ن( گذارد يم ما ارياخت در يانسان

 يبرا ليدل كي. ستندين پذيركاربرد خداوند مورد در داليل نيا از كدام چيه اما ؛)به ابژه دارد
 هسـتند  وابسته ما طيشرا و رخدادها به شدت به يشهود يتلق كه است نيا كاربرد عدم نيا
)Alston a, 1989:192.( به معرفت ،يشهود يتلق p مـن  كـه  كنـد  يمـ  يمواقع به محدود را 

 كيـ  در مـن . اسـت  محدودكننده يك امر نيا اما هستم؛ آگاه ،p كه تيواقع نيا از ماًيمستق
 نـاً يقي امـا . باشم داشته ميآگاه شگاهيپ در را واقع امر دو اي كي حالت نيبهتر در قادرم زمان
 كـه  دارد وجـود  نيقـ ي زهانـدا  نيهم به و دانم يم را آن اكنون من كه هست زهايچ ياريبس
 مـن . دانـم  يمـ  يطـوالن  دوره كيـ  يطـ  را ها آن وستهيپ من كه دارند وجود زهايچ ياريبس

. ام افتـه ي وقـوف  واقـع  امر نيا به يگاه فقط اما ،2+2=4 دانم يم كه است يمتماد يها سال
 يا وهيش ست،ين واقع امور به معطوف من آگاهانه توجه يوقت ست،ين قادر يشهود يتلق پس
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 تـا  اسـت  ازين باور از بالقوه مفهوم كي. دانم يم را ميها دانسته آن طبق من كه كند عرضه را
 موجـه  صـادق  باور كي من معرفت اگر. بدهد حيتوض را يبشر معرفت پنهان خصلت نيا

 معرفت نيا واجد زين ستين آن به مشغول توجهم كه ييها زمان ميبگو توانم يم آنگاه باشد،
 عيوقا ةهم از ماًيمستق تواند يم او. ندارد اقيس و سبك نيا به يتيمحدود خدا كن،يل. هستم

 زمـان  از فـارغ  نيـ ا اگر شود، آگاه زمان از فارغ اتيواقع ةهم از اي شود، آگاه يزمان هر در
   ).Alston a, 1989: 193( باشد او يوجود ةنحو بودن

  يناختش آل دهيا نيتر كاملتلقي شهودي؛ : پاسخ به اشكال دوم 1.2.8
انسان محدود به شرايطي  زيرابراي انسان قابل پذيرش نيست؛  معرفت به غير تلقي شهودي

داشته  به غير خود تواند تلقي شهودي از معرفت نمي است و در واقع علم او محدود است و
 و ريخطاناپذ ةويش رايز است، معرفت صورت نيتر يعال ،واقع امر از واسطه يب يآگاه. باشد
 در يا كننـده  گمـراه  يانجيـ م چيه .شود شناخته است قرار كه است يتيواقع عكاسان ميمستق

 واقـع  امـر  حضـور  بـا  معرفـت  تيوضـع  ).Alston f, 1989: 148( نـدارد  وجـود  راه نيـ ا
 يشناخت نظام در آن جذب و تيواقع كي »ثبت« آل دهيا ،روش نيا. ابدي يم قوام شده شناخته
 بـه  هـم  ،اسـت  مطلق كامل خدا رايز. است ياله لمع از تصور نيبهتر نيا پس ؛است سوژه
 ناموجـه . بـود  خواهد كمال نيا از يبخش او علم و گر،يد يها جنبه از هم و يشناخت لحاظ
 يبـرا  فقـط  كـه  يا نحـوه  م،يبـده  نسـبت  را علـم  از دوم درجه ةنحو كي خدا به كه است

   ).Alston a, 1989: 193( باشند داشته يبهتر عملكرد توانند ينم كه دارد ارزش يموجودات
االشراق بـر   هنظام هستي در حكم. در نظام معرفتي شيخ اشراق، اين اشكال مردود است

نظام مبتني بر نور است و حقيقت نور داراي مراتبي است كه بواسطه كمـال و نقـص و    ةپاي
و اين حقيقـت  ) 119: 2 ، ج1380سهروردي، (شوند  مي شدت و ضعف از يكديگر متمايز

شود كه نوراالنوار  و نور محض است و  مي اي منتهي راتب در قوس صعود، به مرتبهداراي م
نهايت است؛ يعني محال است  شدت و نوريت آن همان كماليت آن است و اين كماليت، بي

او را نهـايتي نيسـت و   «). 465: همـان (اي چيزي اكمل و اتم از او را درك كند  كننده ادراك
او نـور محضـي   «در حقيقت ). 101: 3 همان، ج(اول و آخر ندارد نقصان در او راه ندارد و 

از طرف ديگـر ايـن   ). 127: 2 همان، ج(باشد  نمي است كه هيچ فقر و نقصاني با او آميخته
او ). 428: 1 همـان، ج (نور محض، بسيط مطلق، غني مطلق است و فاقد هيچ كمالي نيست 

كنـد و نـه فقـدان     مـي  تي او را دركالوجود اتمي است كه نه ماهيت به معناي چيسـ  صرف
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كمالي با او آميخته است؛ بلكه نور محض و بي نهايت است و ملك حق و مطلقي است كه 
» انه كل الوجود و كل الوجود«پس ). 55: 1 همان، ج(» يءو له ذات كل ش يءليس ذاته لش«
  ).35: همان(

عين ظهور و علم از سوي ديگر اين نور محض و وجود صرف اليتناهي و بسيط مطلق، 
تـوان   مـي  بنـابراين ). 97: 3 ، ج1373سـهروردي،  (است و شدت ظهور وي نامتناهي است 
حقايق و كماالت عالم است، لكن چنين نيست كه  ةگفت كه او در متن ذات مطلقش به هم

اين حقايق و كماالت به نحو متمايز از هم و بـا وجودهـاي خاصشـان در آن ذات بسـيط،     
  .ند و موجب تكثر و انقسام آن ذات بسيط شوندموجود و حاصل باش

  
  بنيادين باورهاهاي  ويژگي. 9

از جنبه پردازد تا  مي دارندهايي  در اينجا آلستون به بررسي ماهيت باورها و اينكه چه ويژگي
  . باورها را به خدا نسبت داد يا نهتوان  مي روشن كند كه آياديگر 
 و )dispositional( »يليتمـا « يهـا  نيـي تب انيـ م مينتوا يم ما س،يپرا. اچ. اچ از يرويپ به

 بـه  توجـه  باور از »يرخداد« ليتحل در«. دهيم زيتما باور ماهيت از )occurrent( »يرخداد«
 دهيـ نام ))assenting( اثبات( يگذار صحه كه است، يذهن عمل اي يذهن رخداد يخاص گونه

 ةدربار. كرد قلمداد باور به خاص يا نگره اتخاذ توان يم را نيا ).91: 1385موزر، ( »شود يم
 دارد، ربط يكنون بحث به كه ينياديبن مطلب اما گفت، توان يم اريبس سخن يذهن عمل نيا

 ةنكت. كنند يم طرد را تر يدان يها صورت خدا در شناخت تر يعال يها صورت اين است كه
 يآگـاه  واقـع  امور ةهم به واسطه يب خدا كه است نيا از عبارت بحث نيا از استنباط قابل
 ).Alston a, 1989:194( را اثبات كندها  گزاره او كه ستين نيا در يسود چيه نتيجهدر دارد،
 نداشته واقع امور به يثرؤم يدسترس تر شيپ شخص كه است سودمند يهنگام يتيفعال نيچن

 يبـرا  فرصت نيبهتر باشد، ها گزاره دنيبرگز ،تيواقع با شخص برخورد نيبهتر اگر. باشد
 داشـته  خودمـان  نـزد  در را اتيواقع ما اگر اما است، آنها اثبات و ها گزاره بودن صادق يو

   دارد؟ ما يبرا يسود چه ها گزاره اثبات م،يباش
 مفهـوم  همچون آن، از كامل تيروا كي. است ليتما كي ذاتاً باور ،يليتما ليتحل طبق

 نسـبت  ظهـورات  گونـاگون  يهـا  گونـه  به را التيتما ي است كهدئوآ رابرت »كردن باور«
يعنـي بـاور داشـتن    ؛ )Audi, 1991: 220( يرفتـار  و ،يعـاطف  ،يشـناخت  ظهورات - دهد يم
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 ...اي احسـاس و   اي عمـل، گونـه   اي رفتار، گونـه  مساوي است با تمايل به انجام دادن گونه
 همـان يم اتـاق  كـردن  آمـاده  بـه  ليتما د،يآ يم دنميد به فردا دوستم نكهيا به باور :مثال رايب

 استدالل خدا به ليتما گونه هر انتساب هيعل ما اكنون. است التيتما از يكي نيا البته است،
 يليتما گونه هر لذا و يبالقوگ گونه هر ،محض فعل ةمثاب به خدا كه اساس نيا بر م،يكن يم
 شيب كه نسبت دهيم را يفعل انجام به ليتما خدابه  كه ستين درست هرگز. كند يم طرد را
 واجـد  خدا كه كرد استدالل مجدد توان يم ).Alston a, 1989:195( است نداده انجام نيا از
 ليـ تما و منـد؛  زمان نه و است زمان از فارغ او يوجود ةنحو رايز؛ ستين يليتما گونه چيه

 نـداده  انجـام  اكنون كه را يفعل باشد ممكن او يبرا كه است انتساب قابل يموجود به فقط
 و. دارد ليـ تما آن بـه  اكنـون  هـم  كه دهد انجام ندهيآ در را يفعل يعني دهد، انجام ندهيآ در
 است ينام نيچن ستهيشا يسخت به باشد، داشته وجود ربالفعليغ يا وهيش به نتواند كه يليتما

)Alston a,  1989: 196.(   
  
  بازنمايي ذهني باورها. 10

 يذهن ييبازنما كي متضمن باور كي كه دهد مي آلستون اين ديدگاه را نيز مورد بررسي قرار
)representation (يبـرا  ذهنـي  ييبازنما از جنبه نيا اگر. است شده باور كه است يزيچ از 

 قابـل  باورهـا  چـرا  نكهيا بر است يگريد ليدل جنبه نيا صورت آن در دارد، ضرورت باور
 تـا  دارد ذهني ييبازنما به ازين ما طيشرا در مخلوق كي .)ibid: 197( ستندين خدا به انتساب
 ،هستند حاضر ما يآگاه شگاهيپ در ندرتاً واقع امور رايز كند، تفكر بيغا امور وضع ةدربار
 ندارد، قرار موضع نيا در هرگز او است، برخوردار علم صورت نيتر يعال از خدا چون اما
 آنچـه  از توانـد  يمـ  او باشـند  بيـ غا واقـع  امور گاه هر ندارد، ذهني ييبازنما به يازين او و

 ابلهانـه  لـذا  شوند، ينم بيغا او يآگاه از هرگز واقع امور. كند ستفادها دارد خود با همواره
 ميتـوان  يمـ  ميديرسـ  مقصـد  به يوقت ما. داد نسبت را يا يذهن ةنقش گونه هر او به كه است
   ).ibid( ميبگذار كنار و ميكن تا را نقشه

  
  شهود مستقيم ةنقد نظري: تحليل ديدگاه آلستون. 11
بق تعريفي كه بيان شد با اشكاالتي همراه است، يكي از اين شهود مستقيم آلستون، ط ةنظري

هـاي   شهود مستقيم از فعاليت ةاشكاالت اين است كه در صورتي كه علم خداوند را به مثاب
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ايم و  دانستهها  صورت علم خداوند را تابعي از اينگونه فعاليت اين جهاني تلقي كنيم، در اين
  . ايم جهان در نظر گرفتههاي  ليتبه اين شكل، علم خداوند را تابع فاع

شـهود مسـتقيم را در تبيـين     ةآلستون براي رفع مشكلي كه پايك مطرح كرده بود نظريـ 
نلسون پايك با مطرح كردن مثال جـونز و كوتـاه كـردن    . كند مي ماهيت علم خداوند مطرح

ان وجود چمنزارهايش، استدالل كرد كه نوعي ناسازگاري بين علم پيشين الهي و اختيار انس
كند و چون  مي هايش را كوتاه داند جونز چمن مي دارد، به اين معنا كه چون خداوند از قبل
تواند  نمي رو جونز ممكن صادق است؛ از اينهاي  علم خداوند ذاتي است و در تمام جهان
صورت يا بايد علم پيشين خداوند را انكار كرد يـا   از انجام فعلش صرف نظر كند و در اين

  . ر انسان رااختيا
كند، به اين صـورت كـه    مي شهود مستقيم را مطرح ةآلستون براي رفع اين مشكل نظري

مستقيم بر متعلقاتش دارد و از اين رو ناسـازگاري بـين علـم پيشـين     ) شهود(خداوند علم 
آلستون هـم بـه قيمـت از دسـت دادن علـم       ةشود، اما نظري مي خداوند و اختيار انسان حل

مثال جـونز و   ةدر مناقش. شود و هم به قيمت تابع دانستن علم خداوند مي مپيشين الهي تما
شهود مستقيم آلستون بايد گفت كه تـا زمـاني كـه     ةكوتاه كردن چمنزارها، با توجه به نظري

 بنـابراين بـه يـك معنـا    . چنين عملي اتفاق نيفتاده باشد، علم خداوند نيز محقق نشده است
صورت تا فعل انساني  انسان است و در اينهاي  ابع فعاليتتوان گفت كه علم خداوند ت مي

و اين با توجه به كمال مطلق الهي، با . محقق نشده باشد علم خداوند هم تحقق نيفتاده است
  .ذات خداوند ناسازگار است

انـد و آن را   برخي از متفكرين به اين امر كه علم خداوند تابع معلوم باشد اشكال كـرده 
بـا اشـاره بـه ايـن     » قبسات«به عنوان نمونه، ميرداماد در . اند اوند دانستهنقصي در مورد خد

موضوع كه علم ازلي واجب، با ذات واجب يكي بوده و چون ذات واجب علت هر امـري  
اسـترآبادي،  (تواند تابع باشد، بلكه خود علت هر معلومي است  نمي است، پس چنين علمي

تفسيري كه انديشمنداني مانند آلسـتون   كه طبقمعناي كالم خواجه اين است ). 471: 1356
  .كنند، معلوم علت علم است و اين باطل است مي بيان

كنـد و در انتقـاد بـر تـابع      مي مالصدرا نيز بر اين شكل از تفسير علم خداوند اعتراض
اين پاسخ به حسب ظاهر نادرست است، چون كه تابعيت علـم  «: گويد مي بودن علم باري

شود، نـه در علـم قضـائي ربـاني؛      مي فقط در علوم انفعالي حادث، جارينسبت به معلوم 
مالصـدرا،  (تواند باشـد   نمي چون كه اين علم سبب وجود اشيا است و سبب، تابع مسبب



 123   سين شوروزي و ديگرانح

  

  ).382: 6 ، ج1386
 تكند كه گرفتار اين اشكاال مي اما شيخ اشراق علم شهودي خداوند را به شكلي مطرح

بـر دو صـورت   ) جـاد يبعـد اال (را در مقام فعل  ايبه اش نحوة علم حضرت حق خيش. نشود
  :ددان يم

خـود   ينوراالنوار به همة ماسـوا : يخارج اينوراالنوار به اش ينفس اشراق حضور .1
در مـوطن   ايتمـام اشـ   يعنيدارد؛  يشهود يعلم حضور) اتياعم از مجردات و ماد(

بـه   نكـه ينـه ا ( ندهستحضرت حق، معلوم او  هياشراق ةخاص خودشان، به نفس اضاف
 يليعلـم تفصـ   گر،يبه عبارت د). باشد يعالم باشد تا علم او حصول اياش هيصور علم

و  487: الـف  1380 ،يسـهرورد (اسـت   ينزد و ايهمان حضور اش ا،ينوراالنوار به اش
  .)153و  152: ب 1380، ان؛ هم488

 كـه   يطـور   بـه . لم داردع زين اياش ينوراالنوار به مباد: اياش يعلم نوراالنوار به مباد .2
در عـوالم بـاالتر منقـوش اسـت و     ) ندهيامور گذشته، حال و آ( يتمام صور عالم ماد

 زيمتعلّقاتشان ن قيبه آنها از طر ا،يدر موطن خود اش ايحضرت حق افزون بر علم به اش
در (آنها  ةيعقل يو مباد هيدر نفوس فلك يهمگ ندهيو آ گذشتهحوادث  رايعلم دارد؛ ز

كه خداونـد بـه افـالك و     آنجا وجود دارد و از) ياندماج قيبه نحو حقا هيعقل يمباد
علـم   زيـ دارد، به صور منقوش در آنهـا ن  يو علم حضور هياضافه اشراق ه،يعقل يمباد

  .)350: 1383 ،يرازيش نيالد قطب(دارد 
 ا،يه اشـ است كه اگر قرار بود علم نوراالنوار ب نينحوه از علم، ا نيا انيب يبرا خيش ليدل

 اياشـ  رايـ نداشـت؛ ز  يريو مستقبل، تصو يعلم او به امور ماض گريفقط از نوع اول باشد، د
 رو  نيا از. رديتعلّق بگ هيها اضافه اشراق تا به آن اند امدهيهم كه ن ندهيآ ايو اش ستنديكه ن يقبل
  .شود دهيكش ريعلم به تصو ةدو نحو ديعلم نوراالنوار با تيجامع يبرا

آنهــا دارد؛ هـاي   خداونـد علـم اشـراقي حضـوري بـه ذوات اشـيا و صـورت       بنـابراين  
هايشان بـراي   كه در مدركات آسماني است كه با صورت هايشان و دگرگونيهايي  صورت

  .وجود آورنده خداوند حاضرند، بدون آنكه دگرگوني در خداوند ب
 

  گيري نتيجه. 12
 از ديدگاه آلستون لم خداوندكه ماهيت ع ه پرداخته شدمسئلدر بررسي علم خداوند به اين 
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توان گفت  مي كه آيا شدمطرح  همسئلسپس اين . ن را تبيين كردتوان آ مي چيست و چگونه
هـدف  . علم خداوند همان باور اوست؟ آيا تمايزي بين باور و علم در خداوند وجـود دارد 

 ونـد اين بود كه استدالل كنـد علـم خدا   نخست ةدر مرحل باب ماهيت علم خداآلستون در 
دوم اينكه اگر علم خداوند بـاور نيسـت، پـس ماهيـت آن      ةور باشد و در مرحلتواند با نمي

وي  .لستون چند نوع استدالل را در اينكه علم خداوند، باور نيسـت مطـرح كـرد   آچيست؟ 
استدالل نخست را به اين شكل مطرح كرد كه در باور نوعي شك و ترديد نهفته است و از 

ن است كه آرا به خدا نسبت داد؛ زيرا علم خداوند مطلق است و مبرا از ن آتوان  نمي رو اين
كه باور براي صدقش نياز به توجيه  اين بوداستدالل دوم را  .ترديد باشد واجد نوعي شك و

بنابراين چون . عقالني داردهاي  دارد، توجيه نياز به يك سري الزامات، شرايط و محدوديت
كامل است، نيازي به محدود بـودن بـه الزامـات عقالنـي     خداوند كامل است و علمش نيز 

   .ندارد
اما در تبيين اينكه ماهيت علم خداوند چيست، آلستون پس از بيان ديدگاه آكوينـاس در  

شـهودي   ةكه بسيار شـبيه بـه نظريـ    كند مي شهود مستقيم را مطرح ةمورد شهود ذات، نظري
 ، طبق ايـن تفسـير  كند يم شهود را جهان ماًيمستق خدابر طبق اين نظريه  .شيخ اشراق است

 قلمـداد  صـحنه  كيـ  از خودمان هياول يشهود و يبصر درك همچون را خدا علم توان مي
  .است نكرده هيچ مفهومي به آن اضافه هنوز كه يدرك همچون يعني ،ردك

شهود مستقيم آلستون در نظام فلسفي شيخ اشراق به اين شكل است كه بـاالترين   ةنظري
شخص، حاضر باشد و ظهور  يكه برا يزيهر چ يعنيحضور، ظهور و نور است؛  علم،نوع 

 نيـ ا زجـ  يزيـ ، چموجـودات بـه   خداوند علم رو  نيا از. داشته باشد، معلوم او خواهد بود
خـود   يكـه بـرا   يزيچ گانهيظاهر و آشكار باشد و چون  موجودات براي اوكه آن  ستين

بـه   يو هر نور مجرد) است ييداير و خودپنور، همان ظهو قتيحق( استظاهر است، نور 
  .علم و احاطه دارد به همه چيز مستقيماًخود علم دارد، پس نوراالنوار كه نور محض است، 

توان تفسـير كـرد كـه هـر دو شـكل بـا        مي شهود مستقيم آلستون را به دو شكل ةنظري
جهـاني بـه    ايـن ي هـا  شكل اول اينكه علم خداوند همزمان با واقعيت. انتقاداتي همراه است

توان اين انتقاد را بر آن وارد كرد كـه آلسـتون محلـي     مي صورت پيوندد كه در اين مي وقوع
 اي اتفاق شكل دوم به اين صورت است كه نخست واقعه. براي علم پيشين الهي قائل نيست

كرد كه طور نقد  توان اين مي ، اين تفسير را نيزكند مي افتد و سپس خداوند به آن علم پيدا مي
در اين نوع تبيين از علم خداوند، علم خداوند تابع معلوم است و اين با ذات خداونـد كـه   
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   .كمال مطلق است، سازگاري ندارد
بيان شد، بر شيخ اشـراق وارد نيسـت؛ چراكـه شـيخ      ه قبالًكاما اين دو انتقاد، همانطور 

ق آن، امور گذشته و آينده، از كند كه بر طب مي علم الهي به مبادي اشيا را مطرح ةنظرياشراق 
الوجود حاضر  آن نزد مدبرات آسماني ثابت است، براي واجبهاي  اموري كه صورت ةجمل

است و بـراي مبـادي عقلـي نيـز     ها  است؛ زيرا وي را احاطه و اشراق بر حامل آن صورت
  .همين گونه است

  
  نوشت يپ

 

روند، علم براي خدا و معرفت  كار مي  به knowledgeدر اين نوشتار علم و معرفت هر دو معادل  .1
  .)رود دا به كار نميباره خمعرفت مسبوق به جهل است و در(براي بشر 
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