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چكيده
علم الهي از مسائل بسيار دقيق و دشوار فلسفه اسالمي است و نخستين فيلسوف اسالمي كه به
طور جدي به اين مسئله پرداخته ،فارابي است .او از هر سه قسم علم الهي ،به تفصيل بحث كرده
است .به باور او ،علم خدا به ذات خويش به نحو حضوري است ،نه به نحو صوري ارتسامي .علم
خدا به ممكنات در مقام ذات يا پيش از خلقت(علم ذاتي يا علم پيشين) ،از طريق علم به صور
معقول اشيا در ذات خداست و از اينرو ،به نحو صوري ارتسامي و از سنخ علم اجمالي است .او به
شبهه علم پيشين الهي ،امكان اشيا و اختيار انسان نيز در ذيل اين علم ،پاسخ داده است .علم خدا
به ممكنات در مقام فعل يا پس از خلقت(علم فعلي) ،از طريق علم به اسباب و علل عاليه ممكنات،
اشيا و امور جزئيِ ممكن را دربرميگيرد و به نحو صوري ارتسامي و از سنخ علم اجمالي حاوي
تفصيالت است .اما در رساله فصوص الحكم ،اگر از آنِ فارابي دانسته شود ،تبيين ديگري از علم
الهي مالحظه ميشود .نظريه فارابي در علم الهي ،در فالسفه اسالميِ بعدي ،بهويژه ابنسينا تأثير
فراوان نهاده ،اما برخي ديگر مانند سهروردي(شيخ اشراق) و عدّهاي از پژوهشگران معاصر ،آن را
نقد كردهاند .در نوشتار حاضر ،اهم اين نقدها تبيين و از ديد نگارنده ،مورد سنجش و ارزيابي قرار
خواهند گرفت .در مجموع ،نظريه فارابي در علم الهي و اقسام آن ،داراي نقاط قوّت و ضعف مهمي
است كه در اين مقاله به آنها پرداخته خواهد شد.
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طرح مسئله
در فلسفه اسالمی ،سه مكتب مطرح و مهم ،به نظریهپردازی در باب علم الهـی پرداتتـهانـد :فلسـفه
مشاء(بهویژه فارابی و ابنسينا) ،فلسفه اشراق(سهروردی) و حكمـت متعاليه(دـدرالمتهلهين) .در ميـان
این مكاتب فلسفی ،به لحاظ تاریخی ،تقدّم با مكتب مشاء است و در ميان فالسفه مكتب مشـاء نيـز
تقدّم با فارابی است ،چه او حقيقتاً «مؤسس فلسفه اسالمی» و از اینرو ،آغازکننده راه پرفراز و نشيب
تهمل فلسفی در باب علم الهی است .به همين دليل ،نوشتار حاضر به بررسی و سنجش نظریـه علـم
الهی در فلسفه فارابی اتتصاص یافته است.
علم الهی در فلسفه فارابی ،دارای سه قسم یا مرتبه است .1 :علم تدا به ذات تویش؛  .2علم تدا
به ممكنات پيش از تلقت(1پيش از ایجاد یا در مقام ذات) که به آن ،علم ذاتی و علم پيشين الهی نيز
اطالق میشود؛  . 9علم تدا به ممكنات پس از تلقت(پس از ایجاد یا در مقام فعل) کـه بـه آن ،علـم
فعلی نيز گفته میشود.2
تا آنجا که نگارنده جستوج و کرده ،تاکنون مقاله علمی مسـتقلی در داتـل و تـارش کشـور بـه
بررسی و نقد نظریه علم الهی و مراتب سه گانه آن در فلسفه فارابی نپرداتته است .اگرچه درباره علم
الهی در نزد برتی مشائيان بهویژه ابنسينا به طور فراوان بحث شده و آثار و مقاالتی به رشته تحریـر
درآمده ،ولی ابنسينا غير از فارابی است ،هرچند شباهتهای افكار این دو فراوان باشد .جهات فلسفیِ
تفكر فارابی(که بر ابن سينا تقـدّم دارد و مسـتقيم ًا بـر وی بسـيار تـهثير نهـاده اسـت) 9هنـوز چنـدان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ در نوشتار حاضر ،مراد از تعابير پيش و پس ،نه قبل و بعد زمانی ،بلكه قبليت و بعدیت رتبی یا ذاتی است ،چه در نظر فارابی و
دیگر فالسفه اسالمی ،کليت عالَم ،قدیم (قدیم زمانی ،در عين حادث ذاتی) است و از اینرو ،هر موقع تدا بوده ،کليت عالَم نيز
وجود داشته است (مگر در مورد جزئيات متغيری که به وجود میآیند و از بين میروند ،که اینها به لحاظ زمانی نيز حادثاند) .به
همين دليل ،برتی از پژوهشگران ،از علم پيش از تلقت یا علم پيشين ،تعبير به «علم تدا در مقام ذات» و از علم پس از تلقت،
تعبير به «علم تدا در مقام فعل» کردهاند و به نظر میرسد ،این دو تعبيرِ اتير دقيقترند.
2ـ بهطور کلی ،علم الهی به غير ،یک پارادوکس به نظر میرسد :اگر تدا به غيرتودش علم داشته باشد ،این از یک سو باعث تكثر
در ذات او میشود ،در حالی که تكثر در ذات او حتی در حد اعتبار نيز راه ندارد و از سوی دیگر باعث تغيير و دگرگونی او از یک
حالت ثابت (به حالتی دیگر) می شود ،در حالی که او حالت دیگری که فاقد آن بوده باشد ندارد ،چه او تمام و کاملِ بالفعل است .اما
اگر تدا به غير تودش علم نداشته باشد ،نمیتواند آن را بيافریند (در مقام پيش از تلقت) و نمیتواند آن را تدبير کند (در مقام پس
از تلقت) .پس تدا باید علم به غير داشته باشد ،اما بدون هيچگونه کثرت و تغييری در ذاتش(عفيفی ،1393 ،ص933ـ .)932راه حل
فارابی برای عبور از این پارادوکس ،پس از این مالحظه تواهد شد.
9ـ در بحث از نظریه علم الهی ،ابنسينا تحت تهثير فارابی است ،چنانکه مالددرا تحت تهثير ابنسينا قرار دارد و میکوشد با الهام
از آموزه های نوافالطونی ایرادات دیدگاه سينوی را برطرف سازد و نظریه قابل قبولی از علم الهی ارائه دهد .ر.ک به :سالم،1938 ،
ص.3
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شناتتهشده نيست .آنچه اکنون موجود است ،مباحث بعضاً پراکنده در البهالی کتب و مقاالتی اسـت
که آرای مشائيان مسلمان و از جمله فارابی را شرح کردهاند .1طبعاً این پيشينه حداقلی ،جامعه علمـی
را از بحثی مستقل در باب علم الهی در فلسفه فارابی بینياز نمیکند.
در مقاله حاضر ،ابتدا تبيينی از آرای فارابی در باب علم الهـی و اقسـام آن ،بـه دسـت داده شـده،
سپس آرای وی ،بهویژه از منظر برتی از فالسفه اسالمی و اندیشمندان معادر ،بررسی و نقـد شـده،
ضمن این که تودِ این نقدها نيز از دید نگارنده ،مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته ،و در انتهـا ،نقـا
قوّت و ضعف نظریه فارابی در علم الهی بيان شده است.

ديدگاهها در باب علم الهي از منظر فارابي
فارابی بحث تویش را با طرح دیدگاه های رایج در باب علم الهی آغاز کرده ،این دیدگاهها را مجموعاً
در سه قسم دستهبندی میکند:
1ـ طبق دیدگاه نخست ،علت اول(تدا) جز ذات تودش را تعقل نمیکند و بـر جـز ذات تـودش
علم ندارد .علم الهی فقط و فقط به ذات تویش تعلق میگيرد ،نه به دیگر چيزها(الفـارابی1338 ،هــ ش،
ص.)23

 2ـ در دیدگاه دوم ،تدا گذشته از ذات تویش ،به همه معقوالت(دوَر معقول اشيای ممكن) نيز
علم دارد .این معقوالتِ کلی ،برای تدا در یک آن و به طور دفعی حصول دارند و تدا آنها را یکجا
و بدون طول زمان تعقل میکند و به آنها علم دارد .پس همه معقوالت در ذات او جمع آمدهاند و به
دورت بالفعل ،دائمی ،ازلی و ابدی برای او معلوماند(همان ،ص23ـ.)33
 9ـ بنابر دیدگاه سوم ،تدا گذشته از ذات تویش و همه معقوالت ،به همه جزئياتِ محسوس نيز
علم دارد .او جزئيات را تصور میکند و جزئيات برای وی ارتسام دارند .2او به آنچه اکنون ناموجود
است و بعداً موجود تواهد شد و نيز به آنچه گذشته و پایان یافته و نو شده است و نيز به آنچه اکنون
موجود است ،علم دارد .پس تدا به امور و اشيای جزئیِ موجود در زمان آینده ،گذشته و حال علم
دارد(همان ،ص.)33
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ مانند آثاری که با نام تاریخ فلسفه اسالمی چاپ شده؛ حتی آثاری که در داتل و تارش کشور به نام فارابی و فلسفه او چاپ شده
است.
2ـ تصور جزئيات و ارتسام آن ها در نزد تدا ،همان علم دوری ارتسامی است که فارابی ،چنانکه پس از این مشاهده تواهد شد،
علم تدا به جزئيات پس از تلقت را از همين سنخ میداند؛ ولی چگونگی آن را به نحو دیگری توضيح میدهد.
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فارابی درباره دیدگاههای اول و دوم اظهارنظری نمیکند؛ گویی بطالن این دو دیدگاه نزد وی
کامالً آشكار است ،چه دستکم الزمه هر دو دیدگاه ،به نحوی عدم شمول علم تدا بر دستهای از
مخلوقات(یعنی جزئيات محسوس) و از اینرو ،عدم اطالق علم الهی است؛ اما دیدگاه سوم را نيز نمیپذیرد
و به نقد آن میپردازد.
از نظر او ،دیدگاه سوم ،دستکم چهار الزمه غيرقابلپذیرش یا محذور در پی دارد1 :ـ الزم
میآید که هم ددق و کذب و هم باورهای متضاد ،بر تمامی معلومات و معقوالتی که در نزد تدا
هستند ،پیدرپی عارض شوند1؛ 2ـ الزم میآید که معقوالت تدا نامتناهی باشند2؛ 9ـ الزم میآید که
آنچه موجبه است ،در وقتی دیگر سالبه گردد و آنچه سالبه است ،در وقتی دیگر موجبه گردد9؛ .3
الزم می آید که تدا در گذشته(قبالً و پيشاپيش) به چيزهای نامتناهی علم داشته باشد؛ این چيزها
عبارتاند از :چيزهایی که در زمان آینده وجود تواهند داشت ،چيزهایی که اکنون(در زمان حال) وجود
دارند و چيزهایی که قبالً(در زمان گذشته) وجود داشتهاند .طبعاً این چيزها در زمانهایی نامتناهی و
پيش از هر یک از این زمانها(آینده ،حال و گذشته) ،یعنی در یک زمان مفروض ایجاد شدهاند و پس
از آن زمان نيز ،در زمانهایی نامتناهی ایجاد تواهند شد .طبق این دیدگاه ،چنين چيزهایی ،همگی
معلومات تدا تواهند بود .اما الزمه چنين باوری ،این است که تدا به هر یک از این معلومات به
گونه هایی مخالف با آنچه عيناً در زمانی دیگر وجود دارد ،علم داشته باشد؛ به طور نمونه ،الزم میآید
که تدا به آنچه در زمان اسكندر وقوع یافته است ،به سه شيوه مختلف ،یعنی موجود در سه زمان
مختلف و با سه وضعيتِ علمیِ مختلف ،علم داشته باشد :نخست اینکه پيش از زمان اسكندر علم
داشته باشد که آن چيز به وقوع تواهد پيوست؛ دوم اینکه در زمان اسكندر علم داشته باشد که تودِ
آن چيز اکنون در این زمان وقوع یافته است؛ سوم اینکه پس از زمان اسكندر علم داشته باشد که آن
چيز قبالً وقوع یافته و سپس تمام و منقضی شده است .روشن است که چنين برداشتی از علم الهی،
نادرست است؛ از اینرو ،به نظر فارابی ،مجموعاً دیدگاه سوم(علم دوری ارتسامی) نادرست است و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ زیرا تغيير جزئيات از دادق به کاذب و از چيزی به ضدش کام الً روشن است و اگر تدا به تودِ جزئيات ،علم دوری ارتسامی
داشته باشد ،علم وی از این عوارض در امان نخواهد ماند و این به تغيير در دفت و ذات تدا تواهد انجاميد.
2ـ زیرا حاالت ،نسب و اضافات اشيای جزئی ،نامتناهیاند و از اینرو دور معقولی که از آنها در عقل الهی ایجاد میشود نيز چنين
تواهند بود ،در حالی که تدا به امور نامتناهی نيز به نحو متناهی ،و از اینرو به نحو دفعی و یكجا ،علم دارد.
9ـ زیرا تغيير جزئيات از ایجاب به سلب و برعكس نيز از عوارض جزئيات است و این به تغيير در علم الهی ،که از سنخ دوری
ارتسامی است ،و نهایتاً تغيير در ذات وی تواهد انجاميد.
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لوازم شنيعی را در پی دارد؛ زیرا چنين علمی مجموعاً باعث تغيير در ذات تدا و تعاقب حوادث بر او
میگردد(الفارابی1338 ،هـ.ش ،ص33ـ.)31
علم الهی به نظر فارابی ،باید واجد چنين ویژگیهایی باشد :اوالً علم الهی یکسـره غيـر از علـم
دیگر موجودات(مانند فرشتگان و انسانها) است ،همانگونه که وجود و دیگر دفات او ،غير از وجـود
و دیگر دفات موجودات است(همو2332 ،م ب ،ص)22؛ تدا ،یا واجبالوجودی است که دارای حكمـت و
علم تمام و کامل است(همان ،ص)22؛ یا موجود اول است که دارای تعقّل و بهترین و استوارترین علـم
است(همو1329 ،م ،ص.)93

علم خدا به ذات خويش
علم بهطور کلّی ،عبارت است از حضور معلوم(مجرد) نزد عالِم(مجرد) .تداوند قطعاً به ذات تویش
علم دارد .مالحظه تواهد شد که در فلسفه فارابی ،چنين علمی لزوماً به نحو «حضوری» است ،چه
در آن ،ميان عالم و معلوم ،واسطه و فادلهای نيست ،بلكه این دو با هم اتحاد وجودی دارند و از این-
رو ،در این علم ،ادالً نيازی به وساطت دورت ذهنی نيست .پس معلومِ بالذات ،در چنين علمی ،تودِ
ذات تداست ،نه دورت ذهنی آن؛ بر تالف علم دوری ارتسامی .چنين علمی ،عين ذات تداست،
چه عالم و معلوم ،در آن ،یكی است و هيچ قبليت و بَعدیتی ميان این دو در کار نيست.
مبنای علم واجبالوجود به ذات تودش ،به باور فارابی ،این قاعده فلسفی است که هر چيزی که
وجودش «برای تودش»(لذاته) است ،میتواند ذات تودش را ادراک کند ،مانند تدا ،مفارقات(عقول و
نفوس کلی) و نفس ناطقه انسانی؛ اما چيزی که وجودش برای غير تودش است ،نمیتواند ذات تودش
را ادراک کند ،مانند قوه بينایی برای انسان(الفارابی2332 ،ب ،ص.)29
واجبالوجود هم ادراککننده است و هم ادراکشده ،یعنی هم تودش ذاتش را تعقل و ادراک
میکند و هم تودش چيزی است که تعقل و ادراک میشود .با این حال ،به نظر فارابی ،این امر،
باعث دوگانگی تدا ،در مقام ذات و حتی در مقام اعتبار ،نمیشود .او هم بر حسب ذات یكی است و
هم بر حسب اعتبار .بنابراین ،اگر در زبان بشری ،در ودف او ،عاقل پيش از معقول میآید یا معقول
پس از عاقل ،درفاً به جهت تقدّم و تهتر در ترتيب معانیِ این دو واژه است(همان ،ص.)23
طبق نظر فارابی ،جوهر(هویت) تدا اساساً همان عقل است :از آنجا که واجبالوجود ،ماده نيسـت و
نيز به هيچ وجهی از وجوه نمیتواند ماده باشد ،پس به واسطه هویتش عقلِ بالفعل نيز است؛ زیرا آنچـه
که مانع میشود تا چيزی عقل باشد و به نحو بالفعل تعقل کند ،همانـا مـاده اسـت(همـو1336 ،م ،ص.)31
همچنين او به واسطه هویتش معقول است؛ زیرا باز هم آنچه مانع میشـود تـا چيـزی بـه نحـو بالفعـل
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معقول باشد ،ماده است .او از همان جهتی که عقل است ،معقول است؛ زیرا آن چيزی که هویتش عقـل
است ،در اینکه معقول باشد ،نيازی به ذات دیگری بيرون از تودش ندارد که او را تعقل کند ،بلكه او به
واسطه تودش ذاتش را تعقل میکند ،پس به واسطه آنچه از ذاتش تعقل میکند ،عاقل و عقـلِ بالفعـل
است ،و به واسطه اینكه ذاتش تودش را تعقل میکند ،معقولِ بالفعل است .پس او از همان جهتـی کـه
معقول است ،عقل است(الفارابی1338 ،م ،ص.)96
بدینسان ،از دید فارابی ،تدا «عقل» و «عاقل» و «معقول» است و این سه در او بـا هـم متحدنـد،
یعنی یک چيز بيش نيستند .این بدان سبب است که واجبالوجود یكسره یک ذات واحد و جوهر واحد و
غير قابل انقسام است .برتالف تدا ،انسان معقول است ،درحالیکه معقولِ بالفعل نيسـت ،بلكـه معقـول
بالقوه است و درفاً پس از اینکه عقلی آن را تعقل کرد ،معقولِ بالفعل میگردد .در اینجاست که آنچـه
از انسان معقول واقع شده است ،همان چيزی نيست که تعقل میکند ،و آنچه از او عقـل اسـت و تعقـل
میکند ،همواره معقول نيست .عقل انسان از جهت اینکه یک عقل است ،معقول نيست .انسـان عاقـل
است ،نه به این دليل که جوهر او عقل است؛ زیرا آنچه انسان تعقل میکند ،همـان چيـزی نيسـت کـه
جوهریت او بدان وابسته است(همان ،ص .)96از اینرو ،وقتی گفته میشود واجبالوجود ،ذاتش را به وسيله
ذاتش تعقل میکند ،به هيچ وجه ،باعث تكثر در مفهوم او نمیشود(همو2332 ،م الف ،ص.)131

علم خدا به ممكنات پيش از خلقت(علم پيشين الهي)
تدا همچنين به ماسوای تویش یعنی به همه ممكنات یا مخلوقات ،در مقام ذاتش یا پيش از تلقـت
یا پيش از ایجاد ،علم دارد .به چنين علمی ،علم ذاتی و علم پيشين الهی نيز گفته میشـود .مالحظـه
تواهد شد که در فلسفه فارابی ،چنين علمـی بـه نحـو «دـوری ارتسـامی» اسـت و از سـنخ «علـم
اجمالی» است ،چه به دوَر یا ماهياتِ معقول یا مُثلِ ازلیِ اشيا در ذات تدا(و نه به تودِ اشيای جزئـی
که هنوز ایجاد نشدهاند) تعلق می گيرد .چنين علمی ،عين ذات تدا نيست ،چه مُثل الهی ،پس از ذات
الهی قرار دارد .مبنای فارابی در علم پيشين تدا به ممكنات ،همان ادراک یا تعقل ذاتش است :علت
اوّل(واجبالوجود) ذات تویش را تعقل میکند و ذات وی به نحوی دربردارنده همه موجودات است.1
آنگاه که او ذات تودش را تعقل میکند ،به نحوی همه موجودات را تعقل میکند؛ زیرا هر موجـودی
که موجود تواهد شد ،وجود را از ناحيه او دریافت تواهد کرد(الفارابی2332 ،م الف ،ص.)26
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ این اشارهای است اجمالی به قاعده فلسفی «بسيط الحقيقه کل األشياء  »....که بعداً در فلسفه ددرالمتهلهين به تفصيل مطرح
میشود.
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علم پيشين الهی به ممكنات ،در فلسفه فارابی ،از سنخ علم عنایی و امری فرا زمانی است :تدا به
ذات تویش و به این امر علم دارد که ذات او مبدأ نظام وجودیِ تير(نظام احسـن مخلوقـات) اسـت،
یعنی وجود آن گونه که واجب است باشد و از او دادر شود ،و همين علم ،علت وجود اشيائی است کـه
او به آنها علم دارد(و همين علم ،مایه ایجاد آن هسـت)؛ پـس علـم پيشـين الهـی ،علـم زمـانمنـد
نيست(الفارابی ،1233 ،ص 82و .)63
فارابی در تبيين علم عنایی بيان می دارد که دوَر همه موجودات پيش از تلقت در ذات تدا وجود
دارند(مُثل الهی) .مثل الهی ،دور یا معانی(کليات) شریف و لطيفی هستند که متعالی از همه اودـاف
محسوسات و متباین با همه موجودات منغير و جزئیِ اینجهانیاند .این دور ،الگوی تلقـتِ ممكنـات
هستند؛ زیرا در غير این دورت ،الزم می آید که تدا موجودات را به نحو گزاف و نـه از روی غـرض،
قصد و اراده ایجاد کرده باشد و این از شـهن وی دور اسـت(همـو1338 ،هــ الـف ،ص136ــ .)138فـارابی
توضيح میدهد که وجودِ این دور معقول ،همان تعقل آنها از سوی تدا(یعنی همان علم تدا به این
دور) است و هيچ تمایزی ميان این دو حالت ،یعنی وجودِ این دـور معقـول و علـم تـدا بـه آنهـا
نيست(همو2332 ،م ب ،ص.)23
به نظر فارابی ،علم تدا به ممكنات پيش از تلقت ،لزوماً کلی(اجمالی) است .او توضيح میدهد
که علم تدا به هر امر ممكن شخصی(جزئی) که پدید تواهد آمد ،دوری(با وساطت دورت) است،
اما نه با وساطت دورت محسوس آن شخص ،بلكه از طریق یک دورت معقول کلی(زیرا آن شخص
هنوز به وجود نيامده است تا دورت محسوس داشته باشد) .این دورت معقول ،سپس نمیتواند درفاً
بر تود آن شخص حمل شود ،یعنی این دورت معقول نباید همان دورت آن شخص ،از آن جهت
که فقط با تود آن شخص سنجيده میشود ،باشد؛ زیرا اگر واجبالوجود دورت معقولِ آن شخص را
با تود آن شخص بسنجد ،الزم میآید که واجبالوجود آن شخص را از طریق اشاره حسی ـ یا به
نحو دیگری شبيه ادراک حسی(مانند ادارک تيالی)ـ ادراک کرده باشد و این محال است(همان،
ص.)29

در هر حال ،علم تدا به ذات تویش ،علم عنایی یعنی علم به دور ممكنات را که از ازل و پيش
از تلقت یا پيش از ایجاد ،در ذات وی هستند ،به دنبال دارد و این همان علم پيشين الهی به
ممكنات از طریق علم به دور آنهاست.
علم پيشين الهی ،امكان اشيا و اتتيار انسان :در باب علم پيشين الهی به ممكنات ،از دیرباز ،شبههای
مهم و مشهور وجود داشته است .آنچه تدا به آن ،به نحو دادق ،علم پيشين داشته است که موجود
تواهد شد ،دیگر نمیتواند موجود نشود .پس وجودِ آن چيزی که در آینده ایجاد تواهد شد ،آنگاه که
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این امر قبالً (در مقام ذات یا پيش از تلقت) به نحوی دادق به علم تدا در آمده باشد ،یک وجود
ضروری (و نه ممكن) تواهد بود .در این دورت ،دو محذور پدید تواهد آمد1 :ـ همة چيزها فینفسه
ضروریالوجود (واجبالوجود بالذات) تواهند بود ،در حالی که میدانيم ماسویاهلل ذاتاً ممكنالوجوداند؛
2ـ اراده (اتتيار) و نظرورزی و دیگر لوازم انسانيت از ميان تواهند رفت و این نيز مشكالت کالمی
تاص تود را تواهد داشت(الفارابی1332 ،هـ ،ص139ـ.)133
فارابی میکوشد از طریق تفكيک «لزوم» و «ضرورت» ،به محذورِ نخست پاسخ گوید .فرق اسـت
ميان لزوم و ضرورت .اینكه تدا ،اشيا را «الزم» ساتته است ،عيناً بـه ایـن معنـا نيسـت کـه آنهـا را
«ضروری» نيز ساتته است .در حقيقت ،با این کار ،اشيا فـینفسـه ضـروری (واجـبالوجـود بالـذات)
نخواهند شد ،بلكه اشيا همچنان ذاتاً ممكنالوجوداند (یعنی به لحاظ ذات و ماهيتشان میتوانند باشند
یا نباشند ،هرچند واجب الوجود بالغير نيز باشند) .این بدان دليل است که هنگامی که اشيا توسط تـدا
در مقام ذات (قبل از تلقت) الزم میشوند ،فقط ددق قولِ ایجابکننده (یعنـی دـدق علـم پيشـين
الهی) الزم میآید ،اما الزم نمیآید که اشيا نيز فینفسه ضروری شوند .البته الزمشدنِ اشيا به سـبب
ددق قولِ ایجابکننده ،یک «لزومِ ضروری» است ،اما آنچه ،با این کار ،ضروری شده اسـت ،فقـط
تودِ همين لزوم است ،نه اینكه اشيا نيز بدین طریق فی نفسه ضروری شـوند .بـه طـور کلـی ،چنـين
نيست که هرگاه چيزی چيز دیگری را به نحو ضروری الزم سازد ،آن چيزِ دومْ فینفسه ضروری نيـز
شود .مثالً در هر استدالل قياسی« ،نتيجه» به نحو الزمِ ضروری از «مقدمات» استنتاش میشـود ،امـا
تودِ نتيجه ،فی نفسه ضروری نيست ،بلكه ذاتاً ممكن اسـت و امكـانِ آن بـه واسـطة ضـرورتِ لـزومِ
استنتاشِ آن از مقدمات ،به هيچ وجه از بين نمیرود .آنچه در اینجا ضروری است ،فقط استنتاش نتيجـه
از مقدمات است ،نه تود نتيجه .نتيجه همچنان ذاتاً یک امرِ ممكن الوجود است ،مانند دیگـر ممكـن
الوجودها(همان ،ص.)133
همچنين فارابی در پاسخ به محذور دوم ،مثالی را مطرح میکند :اگر انسان به نحو دـادق بگویـد
که «فردا باران میبارد» و «فردا حسن مسافرت تواهد کرد» ،اگر این گفتهها دادق باشند ،ضـرورتاً
الزم می آید که فردا باران ببارد و حسن مسافرت کند ،بدون اینکه مسافرت حسن به نحو فـینفسـه
ضروری شده باشد یا اینکه مسافرت حسن به نحو فینفسه غيرارادی شده باشد و یا ایـنکـه حسـن
ه يچ قدرتی بر مسافرت یا انصراف از آن نداشته باشد ،بلكه حسن در این کار مختار اسـت و مانـدنش
در منزل و عدم مسافرت ،برای او ممكن است .پس آنچه در اینجا ضروری شده است ،درفاً ضرورتِ
لزومِ بيرون رفتن او از منزل از ناحيه آن قولِ دادق است و بـس .ضـرورتِ لـزومِ چيـزی بـرای چيـز
دیگری ،غير از ضرورت ذاتی آن چيزِ دیگر است(همان ،ص .)138بر این اساس ،تـدای تعـالی بـا علـم
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پيشينیِ یقينی مثالً میداند که «حسن فردا مسـافرت تواهـد کـرد» و او نيـز عمـالً فـردا مسـافرت
میکند؛ ولی قدرت حسن بر مسافرتنكردن از بين نمیرود و محفوظ میماند ،هرچند او فردا به ناچار
مسافرت کند .در این دورت ،مشكالت کالمی نيز پدید نخواهند آمد ،چه ثـواب و عقـاب بـه همـين
قدرت انسانْ راجع است؛ زیرا او ،در هر حال ،بر انجام یـا تـرک فعـلْ مختـار اسـت(الفـارابی1332 ،هــ،
ص.)136

علم خدا به ممكنات پس از خلقت
تدا گذشته از علم به ذات تویش و به ممكنات پيش از تلقت یـا پـيش از ایجـاد یـا در مقـام ذات،
همچنين به ممكنات و جزئيات در مقام فعل یا پس از تلقت یا پس از ایجاد نيز علم دارد .بـه چنـين
علمی ،علم فعلی گفته میشود .1اگر تدا فاقد علم به ممكنات جزئی باشد ،اوالً علم وی ناقص ،فاقـد
اطالق و متناهی تواهد بود و ثانياً امكان تدبير مخلوقات وجود نخواهد داشت ،چه تدبير هـر چيـزی،
متوقف بر علم به آن است .مالحظه تواهد شد که در فلسفه فارابی ،چنين علمی بـه نحـو «دـوری
ارتسامی» و به تعبير فارابی از سنخ «علم عقلی بسيط» است کـه نـزد برتـی از متـهترین بـه علـم
اجمالی حاوی تفصيالت (علم کلی دربردارندة جزئيات) تعبير شده است ،چه از طریق علم به اسباب و
علل عاليه ممكنات ،به نحوی اشيا و امور جزئیِ ممكن را دربرمیگيرد .اما این علم نيز عين ذات تدا
نيست ،چه اسباب و علل عاليه ،به مثابه افعال الهی ،پس از ذات الهی قرار دارند.
مبنای فارابی در علم تدا به ممكنات پس از تلقت ،این قاعده است که «ذواتُ األسباب التُعـرَف
إال بهسبابها» .بر این اساس ،ممكنات که دارای علل عاليهای هسـتند ،دـرفاً از طریـق همـين علـل
میتوانند شناتته شوند و چنين علمی ،علم عقلی و کلی است که هيچگاه تغيير نمیپذیرد ،حال آنكـه
اگر علم تدا مستقيماً به ممكنات و جزئيات تعلق میگرفت(همانند ادراک حسی) ،به دليل وجود تغيير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ در اینجا ،علم الهی ،همان طور که بيان شد ،چون در مقام فعل است ،بدین نام (علم فعلی) توانده شده است .اما علم فعلی گاه
در ادبيات فلسفی مشائيان به ویژه ابن سينا ،در مقابل علم انفعالی قرار گرفته است .توضيح آن ،این استکه علم از جهت نسبتی که
با ایجاد دارد ،بر دو قسم است :علم فعلی ،که علت معلوم تارجی و مایه ایجاد آن است ،و علم انفعالی ،که معلول معلوم تارجی
است  .علم فعلی بر دو قسم است :علم فعلی تام و علم فعلی ناقص .علم فعلی تام هنگامی است که عالِم و فاعل برای ایجاد معلوم
تارجی نيازی به غير ندارد و ذاتش برای آن ایجاد کافی است و این علم مستلزم کمال است ،بر تالف علم فعلی ناقص .از اینرو
علم پيشين تدا به نظام احسن مخلوقات ،علم فعلی تام است .علم بنّا به دورت تانهای که متعاقباً آن را دست تواهد کرد ،علم
فعلی ناقص ،و علم انسان به اشيای تارجی پيرامونش علم انفعالی است (برای مطالعه دیدگاه ابنسينا در باب علم الهی به ممكنات،
ر.ک به :ابنسينا ،1969 ،ص21-13؛ همو ،1988 ،ص.119
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و حرکت دائم و حتی تباهی در ممكنات و جزئيات ،علم تدا و بالتبع ذات او نيز دستتـوش تغييـر و
دگرگونی و تباهی میشد(الفارابی2332 ،م الف ،ص .)131وی نحوه علم عقلی تدا به ممكنات را دفعـی و
یکباره می داند ،نه تدریجی و چندباره .این به دليل بسـاطت تـدا و در نتيجـه فعليـت و کمـال تـام
اوست(همو2332 ،م ب ،ص.)22
فارابی توضيح می دهد که علم تدا به ممكناتِ موجود ،همانند علم انسان به اشيای موجود نيست.
علم تدا باعث تكثر در ذات او نمیشود ،بر تالف علم انسان .علم به طور کلی بر دو قسم است :یک
قسم ،تكثر در ذات را ایجاب نمیکند و «علم عقلی بسيط»(علم اجمالی حاوی تفصيالت) ناميده
میشود و قسم دیگر ضرورتاً باعث تكثر در ذات میشود و «علم نفسانی»(علم تفصيلی محض) نام
دارد .برای نمونه ،تصور کنيد که ميان یک فرد عاقل و همسخن وی مناظرهای در گرفته است .آن
همسخن گفتار را به درازا کشانده و آن فرد عاقل نيز سخنان او را میشنود و در ذهن تویش مرور
میکند .از همان ابتدا ،چيزی به ذهن آن فرد عاقل تطور میکند که بر طبق آن یقين میکند که
پاسخ همه آنچه را که آن همسخن گفته است ،میداند ،بدون اینكه آن پاسخها را به طور مفصّل از
ذهن تویش گذرانده باشد .سپس و در گام بعد ،آن فرد عاقل ،پاسخ تفصيلی تویش را کلمهبهکلمه و
جملهبهجمله در قالب عباراتِ بسيار به همسخن میگوید .هر دو علم(علم اجمالی حاوی تفصيالت و
علم تفصيلی محض) علومی بالفعل هستند؛ ولی علم نخست ،مبدأ و فاعل علم دوم است و از اینرو،
یک علم «فعلی» است؛ اما علم دوم از علم نخست پدید میآید و از اینرو ،یک علم «انفعالی» است.
این علم دوم ،باعث کثرت در ذات آن فرد عاقل میشود ،اما علم نخست موجب چنين کثرتی نيست؛
زیرا علم نخست ،در عين حال که اجمالی است ،دارای نسبتی با هر یک از تفصيالت است و نسبت
نيز تكثر را ایجاب نمیکند و اساساً مایه تكثر نيست .علم واجبالوجود به مخلوقات نيز همانند علم
نخست(علم اجمالی حاوی تفصيالت) و بلكه بسيار بسيطتر و مجردتر از آن است(همان ،ص.)36

علم الهي در فصوص الحكم
فارابی در فصوص الحكم ،1ـ آن گونه که پس از این مالحظه تواهد شد ـ ابتدا به علم الهـی بـه ذات
تویش پرداتته ،سپس در باب علم تدا به غير ،سه بحث را طرح کرده است1 :ـ علم الهـی بـه غيـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ این رساله به فارابی منسوب است .اگر این انتساب درست باشد ،این رساله ،به دليل اتتالف رویكردی که با دیگر آثار فارابی
دارد ،تود باب دیگری در علم الهی است و از جهاتی در بحث از علم الهی اهميت فراوانی دارد ،چه از رویكرد مشائی فادله گرفته،
تا حدی شبيه رویكرد اشراقی شده است .فارابی در این رساله ضمن به کار بستن روش عقلی ،گاه به شيوه اهل ذوق سخن گفته
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پيش از تلقت یا علم پيشين تدا به کائنات؛ 2ـ علم تدا به جزئيات پس از تلقت؛ 9ـ پاسخ به شـبهة
پيدایش کثرت در ذات تدا در اثر کثرت در علم او به ممكنات.
این رساله ،در بحث از علم تدا به ذات تویش ،اتتالفی با دیگر آثار فارابی ندارد و چنين علمی را
به نحو حضوری و عين ذات تدا معرفـی مـیکنـد ،جـز ایـنکـه در ایـنجـا ،مبنـای چنـين علمـی
«آشكارگی»(ظاهریت یا ظهور) است؛ ولی در این رساله ،علم تدا به ممكنات یـا مـا سـوی اهلل ،چـه
پيش از تلقت و چه پس از تلقت ،بر مبنای علم تدا به ذاتش(به مثابه یـک فـرع بـر علـم تـدا بـه
ذاتش) و بازهم مبتنی بر آشكارگی و از اینرو ،به نحو حضوری توجيه شده است ،1بر تالف آثار دیگر
فارابی که در آنها چنين علمی از سنخ دوری ارتسامی بود.
به نظر فارابی ،واجبالوجود ،مبدأ هر فيضی است و او به ذاتش بر ذاتش آشكار است ،پس همه چيـز
از آنِ اوست ،به گونهای که کثرتی در ذاتش نيست ،پس او ـ از آن جهت که اوست ـ آشكار است ،پـس
او از ذات تویش به همه چيز میرسد ،پس علم او به همه چيز پس از ذات وی قـرار دارد و علـم او بـه
ذاتش همانا تودِ ذاتش است ،پس تكثر علم او به همه چيز ،کثرتی است پس از ذات وی ،و همه چيزهـا
به واسطه نسبت یا ربط با ذات وی اتحاد می یابند ،پس او در عـينِ وحـدتش همـه چيـز اسـت(الفـارابی،
1338هـ ب ،ص82ـ.)83

بنابراین ،از دید فارابی ،علم تدا به مخلوقات نيز از علم او به ذات آشكار تویش ناشی میشود.
آشكارگی ذات تدا ،مایه آشكارگی مخلوقات است و همين برای علم حضوری او به مخلوقات کافی
است ،چه آشكارگی ،مایه حضور مخلوقات نزد اوست .امور کلی و جزئی ،از ناحيه آشكارگیِ اوليهشان
برای تدا آشكارند ،اما هيچ چيزی از آنها از جهت ذواتشان ـ که داتل در زمان و آن(لحظه) هستندـ
برای وی آشكار نيستند ،بلكه از ناحيه ذات تدا و ترتيبِ فرد فرد آنها به نحو بینهایت که نزد در
وی است ،آشكار هستند(همان ،ص83ـ .)63این به معنای عدم نياز به دورت ذهنی و حذف علم دوری
ارتسامی تدا به مخلوقات و اثبات علم حضوری است.

است .پژوهشگران و مورتان فلسفه اسالمی ،درباره انتساب این رساله به فارابی همواره بحث و مشاجره داشتهاند .به نظر میرسد
دليل محكمی بر عدم انتساب این اثر به فارابی وجود ندارد ،جز اینكه مفاد آن تا حدی اشراقی است و با رویكرد مشائیِ موجود در
دیگر آثار فارابی ،قدری ناهمخوان است؛ اما ممكن است که فيلسوفی در دورهای از تفكرش ،به منظور ادالح یا تكميل کارش،
تغيير رویكرد بدهد .نمونههایی از این دست ،در عالَم اسالم و بهویژه در جهان غرب ،کم نيست.
1ـ ادطالح آشكارگی (ظهور) ،بعداً در آثار سهروردی ،نقشی کليدی در بحث از علم تدا به ذات تویش و به مخلوقات ایفا میکند
ر.ک :عباسزاده ،1932 ،ص .38مالحظه میشود که فارابی در این رساله به شيوهای شبيه اشراقيون سخن گفته است ،چه سهروردی
نيز علم تدا به مخلوقات را حضوری دانسته ،نه از سنخ علم دوری ارتسامی.
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فارابی تصریح می کند که علم الهی چه به ذات تویش تعلق گيرد و چه به مخلوقات ،بـه ترکيـب
در ذات تدا نمی انجامد .حتی علم تدا بـه مخلوقـات اگرچـه متكثـر اسـت ،باعـث کثـرت در ذات او
نمی شود؛ زیرا چنين کثرتی پس از ذات او قرار دارد(همان ،ص .)63به عبارت دیگر ،ذات تدا بر حسـب
ترتيب وجود ،تقدم ذاتی(رتبی) بر دفات او دارد ،1نه تقدم زمانی .علم تدا به ذاتش عين ذات اوسـت،
اما علم او به مخلوقات که دارای کثرتاند ،دفتی و الزمهای برای ذات اوسـت .پـس کثـرت در ذات
تدا راه ندارد ،بلكه در دفات او راه دارد؛ ولی چنين کثرتی ،دارای ترتيبی است کـه بـه سـوی ذات او
ارتقا می یابد .نظام تلقت ،یک نظام واحد است و همه مخلوقات به ذات تدا انتساب دارند و هر گونـه
کثرتی نهایتاً در او به وحدت میرسد(الفارابی1338 ،هـ ب ،ص.)133-33

نقدها و پاسخها در باب نظريه علم الهي فارابي
اندیشمندان و پژوهشگران متقدم و متهتر ،درباره نظریه علم الهی فارابی ،نقدهایی داشتهاند که از دید
نگارنده ،این موارد قابل تهمل و پاسخدهی است .در زیر ،به مهمترین آنها اشاره میشود:
1ـ ابنتلدون متكلم اشعری ،نقدی بر دیدگاه فالسفه در علم الهی وارد کرده است .2اشاره شد که
نتيجة تعقل ذات در واجب الوجود ،لذت عقلی بسيار شدیدی است .فالسفه این لذتِ حادل از علم تدا
به ذات تویش را مجاز میدانند ،اما ایراد شده است که لذت (و نيز الم) بر تدای تعالی محال است؛
زیرا لذتْ از توابع مزاش و لذا دفتی جسمانی است و جسمانيت نيز از شهن تدای تعالی به دور است.
لذت و ملذوذ اساساً در امور قدیم جاری نيست ،بلكه در مورد حادثات معنا دارد .فالسفه به این ایراد
چنين پاسخ دادهاند که آن علمی که ایجاد لذت عقلی میکند ،علم به مخلوقاتِ حادث نيست ،بلكه
علم به ذات کامل مطلقی است که همان ذات الهی است و این علم ،کاملترین علم به کاملترین
معلوم است .اما ابنتلدون پاسخ میدهد که اجماع چنين پاسخی را باطل میکند(ابنتلدون1328 ،هـ،
ص.)993

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ برتی از پژوهشگران معادر ،اظهارنظر کردهاند که این عبارت فارابی ،با این نكته که وی قبالً در همين کتاب فصوص الحكم،
دفات تدا را عين ذاتش دانسته ،در تعارض است ،مگر اینکه علم تدا به مخلوقات ،در اینجا نيز همانند دیگر آثار وی ،از سنخ
«علم اجمالی حاوی تفصيالت» دانسته شود .ر.ک به :حسنزاده آملی ،1968 ،ص .896در این کتاب ،علم تدا به کثرات ،یکبار عين
ذات ،بار دیگر الزم ذات و بار دیگر پس از ذات دانسته شده و از اینرو نوعی آشفتگی در متن این کتاب به چشم میتورد.
2ـ البته ابنتلدون ،در اینجا نامی از فارابی به ميان نياورده ،بلكه فقط از واژه «فالسفه» استفاده کرده است ،ليكن به نظر میرسد
نقد وی بر مشائيان و از جمله فارابی نيز وارد است.
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نقد فوق وارد نيست .این شبهه به دليل اجتناب از تجسم و تشبيه در مورد تدا وارد شده و روشن
است که ناشی از غلبه فضای اشعری است ،وگرنه فالسفه مشاء توضيح دادهاند که اوّالً منظور از لذت
تدا هنگام تعقل ذات تویش ،لذّت عقلی و روحانی ،آنهم به نحو نامتناهی(و از اینرو ،متفاوت با
لذّت انسانی) است و ثانياً دفات تدا و از جمله لذت او هنگام تعقل ذات تویش ،بههيچوجه قابل
قياس با دفات انسانی نيست؛ ولی زبان بشری محدود است و الفاظ دیگری برای بيان این دفات در
اتتيار ندارد .ابنسينا در الهيات شفا اشاره میکند که شاید بهکاربردن ادطالحاتی مانند عشق(لذّت،
الم و مانند اینها) در مورد تدای تعالی توشایندِ عدهای نباشد؛ اما «ما برای این معانی ،نامهایی به
غير از این نامها نداریم .پس هر کس که این نامها را توش نمیدارد ،نامهایی دیگر را به کار گيرد
(ابنسينا1322 ،هـ ،ص.)963

2ـ اظهارنظر شده است که منطق یونانی ،دوگانه (المنطق الثنائی) ،ولی منطق فارابی ،سهگانه
(المنطق الثالثی) است .در منطق یونانی ،علم یا کلی است یا جزئی ،اما فارابی در بحث از علم ،شق
سومی را در نظر میگيرد با عنوان «علم به جزئيات به نحو کلّی»(علم اجمالی حاوی تفصيالت) .این
شق سوم ،نشاندهنده تهثير تفكر اسالمی بر اوست .در تفكر اسالمی ،سه رکن وجود دارد :تدا ،انسان و
جهان ،در حالی که در تفكر یونانی دو رکن مطرح است :انسان و جهان ،چه تدایان در نزد فالسفه
یونانی ،مصنوعات اذهان بشری هستند؛ از اینرو ،در نظام فلسفی در مرحله واپسين قرار دارند و چندان
محل توجه نيستند .بنابراین ،فارابی با طرح نظریة علم الهی ،عمالً از منطق یونانی تروش کرده و منطق
تاص تویش را ـ تحت تهثير تفكرات اسالمی ـ وضع کرده است(عفيفی1393 ،هـ ،ص132ـ.)133
اظهارنظر فوق ،درست نيست .البته میدانيم که قول به "علم اجمالی حاوی تفصيالت" ،با فارابی
آغاز شد و بعداً به ابنسينا و دیگر فالسفه اسالمی رسيد و از این حيث نزد فارابی ،دیدگاهی کامالً
نوآورانه بود .اما آیا این قول ،ادالً ربطی به منطق سهگانه دارد یا اینکه منطق فارابی ،همانند منطق
یونانی ،همچنان دوگانه است؟ به نظر میرسد ،منطق فارابی همچنان دوگانه است و طرح این علم
اجمالی حاوی تفصيالت از سوی او ،اساساً جهت دیگری دارد .علم نزد فارابی همچنان یا کلی است یا
جزئی ،اگرچه علمِ جزئی به نوبه تود بر دو قسم است :علم به جزئيات به نحو کلی(علم اجمالی حاوی
تفصيالت) و علم به جزئيات به نحو جزئی(علم تفصيلی محض) .قبالً مالحظه شد که به نظر فارابی،
علم اجمالی حاوی تفصيالت ،هم در انسان وجود دارد و هم به نحو بسيار بسيطتر و مجردتر در تدا.
 9ـ اظهارنظر شده است که آرای فارابی در باب علم الهی به ممكنات ،متناقض و متذبذب است.
او در التعليقات بيان میدارد که علمِ نخست(علم تدا به ذاتش) قسمت نمیپذیرد و علم دوم(علم تدا
به ممكنات) از ذات او سرچشمه میگيرد و این علم چون کثرت یابد ،کثرتی در ذات او پدید نمیآید و
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او همه جزئيات جهان را میداند ،چون عنایت کلیِ تدا در همه جزئيات جریان دارد .اما همو در
فصول منتزعه علم تدا به جزئياتِ حادث بر سبيل تصور و ارتسام(علم دوری ارتسامی) را انكار
میکند و این عقيده را به عدّهای از افراد نسبت میدهد و آن را شنيع توديف میکند ،در حالی که
تود وی در دیگر آثارش به همين علم معتقد شده است(عفيفی1393 ،هـ ،ص933ـ.)931
فارغ از اینکه در اظهارنظر فوق ،قولی به فارابی در التعليقات نسبت داده شده که در حقيقت
مربو به فصوص الحكم است ،ادل ایراد یعنی وجود نحوهای تناقض و تذبذب در آرای او در باب
علم الهی به ممكنات ،بهنظر وارد است ،چه نظر فارابی در فصول منتزعه ،غير از آرای مطرح در دیگر
آثارش است و دیدگاه مطرح در فصوص الحكم نيز تفاوتهای مهمی با دیدگاههای مطرح در دیگر
آثار فارابی دارد.
3ـ برتی از پژوهشگران معادر معتقدند که فارابی در دیگر آثارش بحث از علم الهی به ذات و به
ممكنات بر اساس نظریه ددور را اجماالً مطرح کرده ،اما در فصوص الحكم ،این مبحث را با تفصيل
بيشتری بيان کرده و در اینباره نظریهپردازی کرده و حرف نهایی را بيان داشته است؛ از اینرو ،اگر
این کتاب از آنِ فارابی باشد ،ابنسينا درفاً به شرح و توضيح دیدگاه او پرداتته و البته برتی مقدمات
و مبانی الزم را بر آن افزوده است ،اما اگر این کتاب از آنِ فارابی نباشد ،نظریهپرداز ادلی در این
بحث ،ابنسيناست(یثربی ،1922 ،ص892ـ.)893
در تصوص اظهارنظر فوق ،قبالً بيان شد که دليل محكمی بر عدم انتساب فصوص الحكم به
فارابی وجود ندارد و برتی دالیلِ ذکرشده از سوی عدّهای از اندیشمندان و مورتان فلسفه ،قابل
نقض و رد است .بنابراین ،به باور نگارنده ،نظریهپرداز ادلی در بحث از علم الهی به ذات و به
ممكنات بر اساس نظریه ددور یا فيضان ،تودِ فارابی است ،نه ابنسينا .ابنسينا اگرچه تالش فراوانی
در تبيين علم الهی و اقسام آن در آثار مختلفش به عمل آورده ،اما به نظر میرسد کامالً از رویكرد
عقلی و ادول و مبانی فارابی تبعيت کرده و مجموعاً دیدگاههای او را در این مبحث پذیرفته و در
موارد بسياری ،همان این دیدگاهها را بسط داده و عميقتر بيان کرده است.
8ـ برتی از پژوهشگران معادر توضيح دادهاند که در تفكر فارابی ،تدا ذات تود را تعقل میکند
و این ذات شامل همة موجودات است و همة موجودات مقتبس از ذات او هستند .با این بيان ،فارابی
هم نظر ارسطو را توجيه کرده و هم جانب اعتقاد علم الهی به جزئيات را نگاه داشته است .اما این
قول ،دو دسته از افراد را راضی نمیکند :نخست ،پيروان ارسطو که معتقدند علم تدا علم عنایی
نيست و ارسطو قائل نبوده است که دورت علمی همة موجودات در علم الهی موجود است .دوم،
امثال محمد غزالی و منكران وحدت دین و فلسفه که میگویند تداوند به جزئيات اشيا چنانکه
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موجود شدهاند و موجودند علم دارد ،نه اینكه عالِم به دور علمی آنها باشد .این نقد وقتی دشوارتر
می شود که بدانيم به نظر فارابی موجودات عالَم تحت قمر و نفوس ارضی و ارکان و عنادر به
وساطت افالک از عقل فعال دادر شده اند و عقل فعال با وساطت هشت عقل دیگر پدید آمده است.
آنگاه که پدیدآمدن موجودات به وساطت است ،علم به آنها نيز با واسطه تواهد بود(داوری اردکانی،
 ،1923ص.)232

نظر فوق درست است ،اما گذشته از این دو دسته ،قطعاً دسته سومی نيز وجود داشتهاند کـه دیـدگاه
فارابی در باب علم الهی به ممكنات را نقد کردهاند و آن اشراقيون بـهویـژه سـهروردی هسـتند .در بنـد
بعدی ،به نقد سهروردی بر دیدگاه مشائيان (و از جمله فارابی) اشاره تواهد شد.
 6ـ سهروردی ،دیدگاه مشائيان(و از جمله فارابی) در باب علم تدا به ممكنات را پيش از تلقت ،از
سنخ علم دوری ارتسامی(با وساطت دورتهای معقول اشيا در ذات تدا) دانسته و ایرادات مهمی بر
آن وارد کرده است.
به نظر سهروردی ،واجبالوجود در علم تویش به اشيا ،هيچگونه نيازی به دور مخلوقـات نـدارد،
در عين حال که هيچ چيزی از او پنهان نيست و او به مبادی موجودات(عقول ونفوس کلی) و به همه
امور گذشته و آینده علم دارد .علم دوری ارتسامی به هر نحوی که باشد ،علم زمانی است و با تغييـر
معلومات(اشيای جزئی موجود و متغير) تغيير می کند و الزمه این ،پدیدآمدن تغيير در علم تدا تواهـد
بود .به نظر سهروردی ،در علم دوری ارتسامی ،هرگاه عالِم(تدا یا انسان) به یک شیء جزئـی علـم
پيدا کند ،اگر در ذهن او چيزی حادل نشده باشد ،پس آن شیء را نشناتته اسـت و اگـر در ذهـن او
چيزی حادل شده باشد ،پس گزیری نيست از مطابقت دورت حادل شده با تود آن شیء و این نيز
مستلزم تغييرپذیری عالِم به تبع تغييرات آن شیء است(و چنين چيزی از شهن تـدای تعـالی بـه دور
است) (سهروردی ،1988 ،ص328ـ.)323
همچنين به باور سهروردی ،علم تدا به تودِ ممكناتِ جزئی تعلق میگيرد و نيازی نيست که علم
تدا به ممكنات  -آنگونه که مشائيان معتقدند -از طریق علل و مبادی عالية آنها باشد .او از رهگـذر
نقد دیدگاه مشائيان ،علم تدا به ممكنات را به نحو حضوری دانسته ،آن را از طریق «اضافة اشـراقی
مبدئی تسلطی» توجيه کرده است.1
البته اگر فصوص الحكم از آنِ فارابی دانسته شود ،نقدهای سهروردی تا حد زیادی کمرنگ تواهد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ دیدگاه سهروردی دربارة علم تدا به ممكنات از طریق اضافة اشراقی ،از مهمترین دیدگاههای فلسفی در علم الهی است ،ليكن
در این مقاله ،مجالی برای طرح آن نيست ر.ک به :عباسزاده ،1938 ،ص ..868-822
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شد ،چه در رسالة مزبور نيز  -آنگونه که قبالً اشااره شد -علم تدا به ممكنات ،از طریق آشكارگی و بـه
نحو حضوری دانسته شده و این تا حد زیادی نزدیک به دیدگاه سهروردی است .اما در دورتی کـه ایـن
رساله از آنِ فارابی لحاظ نشود ،جدیترین نقدها به فارابی توسط سهروردی مطرح شدهاند.
ددرالمتهلهين ،نقد دیگری بر دیدگاه مشائيان را به سهروردی نسبت میدهد و آن اینکه در علم
دوری ارتسامی ،هر دورتی که در هر ذهن یا عقلی(تدا و انسان) حادل شود ،اگر کلی باشد ،قطعـاً
قابليت ددق بر افراد بسيار را دارد و اگر جزئی باشد ،بازهم قابليت ددق بـر افـراد بسـيار را دارد و از
اینرو ،بازهم کلی و تمثلی تواهد بود(چنانکه ،دورت ذهنی «زید» ،قابليت دـدق بـر «زیـد»هـای
بسيار ،بر فرض وجود تارجیِ آنها را دارد) و از اینرو ،علم دـوری ارتسـامی نمـیتوانـد شخصـی و
ابصاری باشد ،در حالیکه تدا به هر یک از اشيای جزئی ،به نحو شخصی و ابصاری علم دارد.1
هر دو نقد سهروردی بر فارابی ،وارد به نظر میرسد .مالحظه شد که فارابی علم تدا به ممكنـات
را پيش از تلقت ،از طریق علم به دور معقول آنها در ذات تدا میداند و آن را علمی عقلی معرفـی
می کند که بر تالف علوم حسی و جزئی ،هيچ تغييری در آن راه ندارد .اما سـهروردی الزمـه چنـين
علمی را علم دوری ارتسامی در تدا دانسته و بر این باور است که این علم ،هرچند علم عقلی باشد،
لزوماً مشمول و متصف به «تغيير» و «کليت» است و این دو ویژگی ،با تصوديت علم ثابت الهی به
تودِ اشيای جزئی در تضادند.
8ـ برتی از پژوهشگران معتقدند که تبيين مشائيان(از جمله فارابی) از علم تدا به ممكنات ،پيش
از تلقت یا در مقام ذات(علم ذاتی) از طریق علم او به دور عقلی اشيا ،دارای سه ایراد اساسی است:
نخست ،اگر دور عقلی اشيا در ذات تدا ،عين ذات او فرض شوند ،کثرت در ذات بسيط تدا
پدید تواهد آمد و اگر تارش از ذات او(یا حتی الزم ذات او ،آنگونه که فارابی معتقد است) فرض شوند،
چنين علمی مخلوق و معلول تدا تواهد بود؛ از اینرو ،الزم میآید اوالً تدا در مقام ذات ،درفنظر
از این دور ،علمی به کثرات نداشته باشد و ثانياً تود این دور را نيز بدون علم آفریده باشد(مصباح
یزدی ،1926 ،ص.)311

دوم ،علمی که به واسطه دور عقلی و بهنحو ارتسامی پدید آید ،از سنخ علم حصولی است و الزمه
اثبات چنين علمی برای تدا ،اثبات وجود یک ذهن(همانند ذهن انسان) در ذات الهی است ،در حالیکه
ذهنداشتن و علم حصولی ،تصوديات نفوسی هستند که به ماده تعلق دارند(مانند نفس انسان)(همانجا).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ به نقل از :ددرالدین شيرازی ،بیتا ،ص.982
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سوم ،هر علمی که به واسطه دور عقلی حادل شود ،به هر حال اجمالی است؛ از اینرو ،علم
پيشين الهی در فلسفه مشاء ،عمالً ،کشف تفصيلی تدا از ممكنات پيش از تلقت یا در مقام ذات را
نفی میکند و این نوعی نقص در علم تدا تواهد بود(مصباح یزدی ،1926 ،ص312؛ مطهری،1983 ،
ص.)988

به نظر میرسد ،مجموعاً هر سه نقد فوق ،بر تبيين فارابی از علم تدا به ممكنات ،پيش از تلقت،
از طریق علم او به دور عقلی اشيا وارد است .الزمه دیدگاه فارابی این است که اوالً تدا در مقام
ذات ،درفنظر از این دور ،علمی به کثرات نداشته باشد و ثانياً تود این دور را نيز بدون علم
آفریده باشد .چنين علمی شبيه علم حصولی است(هرچند مشائيان از ادطالح «علم حصولی» در
مورد تدا استفاده نكردهاند) که الزمه آن ،اثبات وجود یک ذهن(شبيه ذهن انسان) در ذات الهی
است .چنين علمی ،به هر حال ،اجمالی است؛ از اینرو ،نمیتواند کشف تفصيلی تدا از ممكنات را
پيش از تلقت ،به اثبات برساند.
2ـ در مورد تبيين فارابی از علم تدا به ممكنات پيش از تلقت یا در مقام ذات(علم ذاتی) از طریق
علم او به دور عقلی اشيا ،ممكن است اظهار شود که با توجه به معنای «دورت» در فلسفه فارابی و
ارتبا وثيق آن با «ماهيت» ،میتوان چنين علمی را از سنخ علم دوری یعنی با وساطت دورت ذهنی،
همانند آنچه در مورد انسان اتفاق میافتد ،ندانست و به این نحو تا حدی از دیدگاه فارابی دفاع کرد.1
در اظهارنظر فوق ،علم تدا به مخلوقات پيش از تلقت ،چون از طریق علم او به ماهيت اشيا در
ذات اوست ،علم ماهوی(نه علم دوری) است .اما به نظر میرسد این اظهارنظر اگر هم بتواند به ایراد
دوم و سوم(مندرش در بند  )8پاسخ گوید ،نمیتواند ایراد نخست را پاسخ دهد؛ زیرا اگرچه در فلسفه
فارابی دورت قطعاً ارتباطی با ماهيت دارد؛ ولی اگر علم تدا به ممكنات پيش از تلقت از طریق علم
او به ماهيت اشيا در ذات او هم باشد ،الزم میآید تدا تودِ این ماهيات را بدون علم آفریده باشد.
 3ـ در مورد تبيين فارابی از علم تدا به ممكنات پيش از تلقت ،ممكن است اظهار شود که این
علم دوری ارتسامی نزد فارابی در حقيقت دوری نيست؛ زیرا دور در ذات الهی موجود نيستند ،بلكه
تقرر دارند و ذات الهی بدون هيچ کثرتی واجد کماالت(علل) است.
در اینباره بحثی نيست که ذات الهی بدون هيچ علتی واجد کماالت است؛ اما به نظر میرسد
تغيير لفظ(استفاده از «تقرر» به جای «وجود») واقعاً مشكلی را حل نمیکند .علم تدا به ممكنات در
مقام ذات ،با وساطت دور ممكنات است و از اینرو ،چنين علمی دوری است ،تواه این دور در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1این نظرِ هشتم و نيز نظرات نهم و دهم ،از باب دفع دتل مقدر در اینجا مطرح شدهاند و نگارنده ،آنها را در جایی ندیده است.
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ذات وی وجود داشته باشد و تواه تقرر(به هر معنای موردنظر) .پيش از این بيان شد که همين
مسئله(دوری بودن علم الهی در فارابی) ،منشه نقد سهروردی و نيز برتی از پژوهشگران معادر ،بر
مشائيان و از جمله فارابی است.1
 13ـ در مورد تبيين فارابی از علم تدا به مخلوقات و جزئيات پس از تلقت یا در مقام فعل(علم
فعلی) از طریق علم او به مبادی و علل عاليه اشيا در دیدگاه فارابی ،ممكن است اظهار شود که چنين
علمی با توجه به قاعده «ذوات األسباب التعرف اال بهسبابها» ،کامالً موجه و معتبر است و به این
نحو میتوان از دیدگاه فارابی دفاع کرد.
به نظر میرسد ،اظهارنظر فوق نمیتواند مشكلی را از فارابی حل کند ،به دو دليل :نخست اینکه
قاعده «ذوات األسباب التعرف إال بهسبابها» ،اوالً و بالذات یک قاعده منطقی است ،نه فلسفی .در
حقيقت این قاعده به کار تبيين برهان لمّی و اثبات اعتبار آن میآید و از آنجا که برهان در علم
بشری جریان دارد ،به نظر میرسد این قاعده چندان ربطی به علم الهی نداشته باشد .دوم اینکه علم
تدا به مخلوقات پس از تلقت ،طبق تبيين فارابی ،دارای دو ایراد اساسی است که با فرض دحت
اظهارنظر فوق ،بازهم این دو ایراد مرتفع نخواهد شد :اوالً چنين علمی که با وساطت علم به اسباب و
علل عاليه مخلوقات است ،بازهم عمالً به تودِ اشيای جزئی تعلق نخواهد گرفت و حال آنکه تدا
باید مستقيماً به تود اشيای جزئی علم داشته باشد .ثانياً چنين علمی باعث میشود که تدا در علم
تویش به مخلوقات نيازمند اسباب و علل عاليه مخلوقات باشد ،حال آنکه تدا باید در علم تویش
بینياز از غير و درفاً متكی به تود باشد.

نقاط قوّت و ضعف ديدگاه فارابي
در نهایت ،به باور نگارنده ،نظریه فارابی در باب علم الهی و اقسام آن ،دارای سه نقطه قوّت و سه
نقطه ضعف جدی و مهم ،به شرح زیر است.
نقا قوّت نظریه فارابی:
1ـ پوشش دادن و پرداتتن به هر سه قسم علم الهی ،یعنی علم تدا به ذات تویش ،علم تـدا بـه
ممكنات پيش از تلقت ،یا همان علم پيشين الهی و نهایتاً علم تدا به ممكنات پس از تلقت.
2ـ تالش برای حل شبهه علم پيشين الهی و اتتيار انسان که از شـبهات بسـيار مهـم فلسـفی و
تاده کالمی است و ذهن اکثر فالسفه و متكلمان را همواره به تود مشغول داشته است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ نگارنده بسيار بعيد میداند افرادی مانند آیتاهلل مصباح یزدی و استاد مطهری ،دیدگاه فارابی را به طور دقيق فهم نكرده باشند.
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9ـ طرح ریزی یک نظریه نسبتاً اشراقی در باب اقسام مختلف علم الهی و تالش برای حل شـبهه
تكثر در ذات الهی هنگام علم به کثرات(با فرض دحت انتساب فصوص الحكم به فارابی).
نقا ضعف نظریه فارابی:
1ـ مغایرت در طرح دیدگاه ها در باب علـم الهـی بـه غير(ممكنـات و جزئيـات) ،در آثـار مختلـف
فارابی(با فرض دحت انتساب فصوص الحكم به فارابی).
2ـ نفی علم یا کشفِ «تفصيلی» تدا پيش از تلقت یا در مقام ذات (علم پيشين یا علم ذاتی) بـه
ممكنات(با فرض وساطت دور عقلی اشيا در ذات تدا) یا نفی آفرینش عالمانه و آگاهانه ماهيات اشيا
در ذات تدا(با فرض وساطت ماهيت اشيا در ذات تدا).
 9ـ عدم تعلق علم الهی به تودِ اشيای جزئی در مقام فعل یا پس از تلقت(علم فعلی) و وابستگی
چنين علمی به اسباب و علل عاليه ممكنات.
اکنون میتوان پرسيد که بر اساس نقا قوّت و ضعف فوق ،آیا فارابی باالتره توانسته است
تبيينی تردپسند و عقلمدار از علم الهی و اقسام آن ارائه دهد؟ نگارنده بر این باور است که دیدگاه
فارابی در باب علم تدا به ذات تویش ،منسجم و معقول و قابل پذیرش است و فالسفه بعدی نيز،
البته گاه با اتتالف در تعابير ،تا حدود زیادی همين دیدگاه را پذیرفتهاند .اما دیدگاه او در باب علم
الهی به غير(تواه علم پيشين تدا به ممكنات و تواه علم تدا به ممكنات بعد از تلقت) ،اگرچه
تالشی درتور برای حل مسئلهای بس دشوار را به نمایش گذاشته و بهویژه بر ابنسينا تهثير فراوان
نهاده ،اما با نقدهایی مواجه است؛ از اینرو ،دارای کاستیهایی است که فالسفه اسالمی بعدی بهویژه
سهروردی و ددرالمتهلهين کوشيدهاند همين کاستیها را رفع و جبران کنند.

نتيجهگيري
در فلسفه فارابی درباره علم الهی این نكات وجود دارد1 :ـ علم تدا به ذات تویش به نحو حضوری
است؛ از اینرو ،در این علم ،ادالً نيازی به وساطت دورت ذهنی نيست ،برتالف علم دوری ارتسامی.
چنين علمی عين ذات تداست ،چه عالم و معلوم در آن ،یكی است و هيچ قبليت و بَعدیتی در کار
نيست؛ 2ـ تدا قطعاً به ماسوی تویش یعنی به همه ممكنات ،در مقام ذاتش یا پيش از تلقت ،علم
دارد(علم ذاتی یا علم پيشين) .چنين علمی از طریق علم به دور معقول اشيا در ذات تدا و به نحو
دوری ارتسامی و از سنخ علم اجمالی است .چنين علمی ،عين ذات تدا نيست ،چه مُثل الهی ،دستکم
به لحاظ رتبی ،بعد از ذات الهی قرار دارد .فارابی در اینجا میکوشد به شبهه علم پيشين الهی ،امكان
اشيا و اتتيار انسان نيز به نحوی پاسخ دهد؛ 9ـ تدا به ممكنات و جزئيات در مقام فعل یا پس از تلقت،
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علم دارد(علم فعلی) .چنين علمی از طریق علم به اسباب و علل عاليه ممكنات ،به نحوی اشيا و امور
جزئیِ ممكن را دربرمیگيرد .چنين علمی به نحو دوری ارتسامی و از سنخ علم اجمالی حاوی
تفصيالت است .این علم نيز عين ذات تدا نيست ،چه اسباب و علل عاليه ،به مثابه افعال الهی،
دستکم به لحاظ رتبی ،پس از ذات الهی قرار دارند .تبيين علم الهی در فصوص الحكم با رویكرد
متفاوتی نسبت به دیگر آثار فارابی مواجه است؛ از اینرو ،باب دیگری در علم الهی است .او در این اثر،
علم الهی را بر اساس نظریه فيضان یا ددور با تفصيل بيشتری مطرح کرده و از اینرو ،به نظر
میرسد ،نظریهپرداز ادلی در این بحث هموست .برتی اظهارنظرها یا نقدها از سوی اندیشمندان و
پژوهشگران متقدم و متهتر ،ناظر به دیدگاه فارابی در باب علم الهی و اقسام آن ،مطرح شدهاند که در
نوشتار حاضر ،اهم آنها تبيين و مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند .در مجموع ،نظریه فارابی درباره
علم الهی و اقسام سهگانه آن ،دارای نقا قوّت و ضعفی است .فالسفه اسالمی بعدی بهویژه سهروردی
و ددرالمتهلهين کوشيدهاند همين نقا ضعف دیدگاه فارابی را به نحوی رفع کنند.
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