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اساس علم الهی در حکمت اشراق نور ،ظهور ،حضور و شهود است و تبیین
صدرایی علم ذاتی الهی نیز جز این نیست .واجبتعالی از آن رو به خوود ،علوم
ذاتی دارد که برای خود ،ظاهر و عیان است .مبنای علم به غیر نیز هموین نوور و
ظهور است .نوراالنوار در مقام وجوب و غنای خود ،بر تمام عالم هستی ،سولهه
و احاطه دارد؛ چنانکه هیچ موجودی ،اعم از زمینی و آسمانی ،و مجرد و موادی
از این حیهۀ نوری ،وجودی و علمی خارج نیست؛ حتی مادیوات و جسومانیات
نیز به عین وجود خارجی خود ،معلوم خداوند هستند .منظومۀ فکری توحیدی و
قرآنی مالصدرا نیز هویچ ذرهای از ذرات عوالم را خوارج از ایون احاطوۀ علموی
نمیداند و تصریحات خالف این احاطه و علم حضوری نیز صرفاً راه به توجیوه
دارند ،نه پذیرش.
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در سیر فکر بشری ،همواره بنای نظام فکری جدید بر شانههای نظام سواب قورار
میگیرد .اصول محکم و خدشهناپذیر گذشته ،نردبانی میشود برای گذر از برخی
مفاد محدود و شاید محکوم و مردود بوه سووی علموی پیراسوتهتور از نوواقو و
معایب .سیر تاریخ فلسفۀ اسالمی نیز از این اصل ،مستثنا نبوده ،سیر فکری ساب ،
پلی برای رسیدن به اف های روشن آینده گشته است .تفکر سینوی بر شوانههوای
ارسهو نشست ،تفکر اشراقی بر دوش سینوی و اندیشۀ صدرایی بر نردبان نوور و
ظهور اشراقی عروج نمود .در این نوشتار به طور خاص ،به مبانی اشراقی مکتوب
صدرالمتألهین در باب علم خداوند میپردازیم؛ مبانیای که از شیوۀ فکوری شویخ
اشراق اخذ شد و در نظام فکری توحیدی صدرایی به شکوفایی رسید.
پیش از ورود به بحث و تفکیو

اقسوام مراتوب علوم الهوی ،از بواب مقدموه

میگوییم که دو گونه میتوان به موجودات عالم نظر داشت :یکی آنکوه ،تنهوا بوه
وجه فقری و عینالربهی آنها نگریست و برای آنها هیچ ذاتی مستقل از ذات الهی
قائل نشد؛ چراکه وجودهای رابط اساساً فاقد ذاتاند (جوادی آملی ،2731 ،بخش 4

از ج .)454 :6دیگر آنکه ،تنها به وجه غنای موجودات نظر داشت و آنها را وجهی
غنی از خدای غنی خویش برشمرد .این دو نظر ،همان دو وجهی است کوه اموام
حسین

در دعای عرفه بدانها اشاره دارد« :الهی کیفَ الافتقرُ و أنتََ الذت ف فتی

الفُقراءِ أقَمتَنی ،أم کیفَ أفتقرُ و أنََ الذ ف بجودِک أغنَیتَنی» (قمی :2731 ،دعای عرفه).
حال اگر به وجه اول به هستی و مخلوقات نظر شود ،جوایی بورای هویچ غیوری
نمیمانود« :کان اهلل و لَم یکن معه شیءٌ ،االن کما کتان»( .آملشی 56 ،2764 ،و  )696و
«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى کَانَ وَ لَا شَیْءَ غَیْرُهُ نُوراً لَا ظَلَامَ فِیهِ  ...وَ کَ َلِكَ هُتوَ الْیَتوْمَ وَ
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کَ َلِكَ لَا یَزَالُ أَبَداً؛ ح تعالی موجود بود و چیزی غیر از او نبود .نوری بود بودون
ظلمت  ...و اکنون نیز چنین است و تا ابد نیز چنین خواهد بوود» (ششخ دشقو ،

)242 :2753؛ البته با این دید ،هرچند آفرینشی خوارج از ذات مهورن نمویشوود،
کثرت نیز انکارشدنی نیست .انکار کثرت ،سفسههبافی و انکار ح حقیقی اسوت
(بقره .)16 :کثرت هست ،اما کثرتی که جز «هو» نیست« :یا هو ،یتا متن ال هتو إال
هو» (شخ دقو .)49 :2753 ،
به بیان اهل بیت

علم پیشین خداوند به مخلوقات ،همچون علوم پوا از

خلقت است :امام باقر

فرمود« :کانَ اهلل عزَّ و جلَّ و ال شتیء غیتره و لتم یَتزَل

عالماً بِما یکون .فعلمُه به قبلَ کونِه ،کعلمه به بعدَ ما کونه؛ خداوند بود در حالی کوه
هیچ چیز نبود .پیوسته عالم به کائنات بود ،به گونهای که علم او بوه آنهوا قبول از
ایجادشان ،مانند علم او به آنها پا از ایجاد است» (همان .)213 :در حقیقت بنا بر
آیاتی مانند « یا أیّها الناسُ أنتمُ الفقَراءُ إلی اهللِ وَ اهللُ هُتوَ الََنتیا المَمیتد» (فشارر)25 :

مخلوقات که عین فقر و ربط به خدای غنی خویشانود ،چیوزی جوز رشوحات و
اشعات وجود خورشیدگونۀ او نیستند (مالدقرا2942 ،م ،ج .)41 :2گرچه طب این
دیدگاه ،ابتدا چنین به نظر میرسد که جایی برای مراتوب علوم الهوی و تقسویم و
تفکی

آن باقی نمیماند ،اما چنین نیست .در واقع زمانی با نفی وجوود کثورات،

علم به آنان سالبه به انتفای موضوع خواهد بود که اثبات وحدت حقیقوی وجوود،
دقیقاً برابر با انکار وجود هرگونه کثرت و ظهور در عوالم هسوتی باشود کوه ایون
دیدگاه به اعتقاد مالصدرا کفری آشکار و از آن جهلۀ صووفیه اسوت (همشان ،ج:1

 .)745بر اساس عرفان و معرفت حقیقی ،به هیچ روی نمیتوان پا بر بداهت نهاد و
مهلقاً کثرت را نفی کرد .آنچه نفی میشود ،کثرت وجود است ،نه کثورت ظهوور
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متجلی در کثرات عین الربهی .اتفاقاً یکی از استداللهایی که مالصدرا برای اثبات
علم پیشین خداوند به کثرات ارائه میدهد ،بر همین امر ،یعنی وجود عینالربهوی
کثرات و کثرت ظهوری آنها مبتنی است.

9

اما بر اساس دیدگاه دوم که برای کائنات و کثرات ،نوعی غیریوت و اسوتقالل
وجودی از ذات خداوند قائل است ،بر مراتوب علوم الهوی و تقسویمات آن هویچ
شبههای مترتب نمیشود .از این نظر ،مراتب علم الهی بدین ترتیب قابول تقسویم
است :الف) علم الهی به ذات خویش؛ ب) علم الهی به غیر ذات ،مشتمل بر علوم
پیش از آفرینش (علم پیشین) و علم پا از آفرینش (علم پسین).
 .1علم ذات به ذات

نخستین فیلسوفی که از علم خداوند بحث کرده ،فوارابی اسوت کوه در فصووص
المکمۀ و آراء اهل مدینۀ فاضله به این امر پرداخته است .بعدها ابنسینا نیوز ایون
بحث را با ابتنا بر «علیت» پیش گرفت؛ به این بیان که «واجبالوجوود ،علتۀالعلل
عالم است .او به خود ،علم دارد و از آنجا که علم به علت ،مستلزم علم به معلول
است ،به تمام معلولهایش نیز علم دارد» (ابش سشخاا ،2735 ،ج119 :7؛ .)595 :2739
البته مقصود از علم در اینجا ،علم حصولی ارتسامی است؛ علمی که واجبتعوالی
مبرّا از آن است .ازاینرو ،یکی از انتقادهای اساسی وارد به حکمت مشاء ،هموین
نکته است.
متکلمان و مشائیان ،علم را نوعی کیف نفسانی مویداننود؛ یعنوی اوالً ،علوم از
سنخ ماهیت است ،نه وجود و ثانیاً ،این ماهیت از مقولۀ عرض است ،نه جووهر؛
علم واجب به ماسوی نیز حصولی و برآمده از صور مرتسومه اسوت .اموا از نظور
 .1این استدالل و استنباط در ادامه به نمو مشروح ،مورد بمث قرار میگیرد.
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شیخ اشراق ،علم که همان ظهور است ،اموری حضووری ،شوهودی و بویواسوهه
بوده ،از طری ابصار ،به نحو انکشاف و اضوافۀ اشوراقی محقو مویشوود .علوم
ح تعالی به اشیاء نیز همان ظهور و عیان بودن آنهوا بورای اوسوت کوه بوا عودم
حجاب تحق مییابد .از نظر وی ،علم واجب به ماسوی در مرتبۀ ذات عین ذات
و در مرتبۀ فعل ،عین فعل است (سهروردی ،2731 ،ج )717 :2و تمام موجودات به
وجود خارجی خود ،مشهود و معلوم واجب تعالی هستند .بنابراین ،از نظور شویخ
اشراق ،علم و ادراک که از طری ابصار و رؤیت محق میشود ،بوه نحوو اضوافۀ
اشراقی است ،نه از طری «خوروج شوعاع» (قوول ریاضویون) یوا «انهبواع» (قوول
مشائین) (همان .)446 ،اضافۀ اشراقیای که میوان نفوا و مبصور واقوع مویشوود،
اضافه ای است که در آن ،اضافه ،عین مضافٌ الیه است .دو طرف اضافه ،دو شیء
مستقل از هم نیستند ،بلکه دو وجه از ی

شیءاند .اضافۀ اشراقی در واقع هموان

تجلی ح تعالی در اشیاء و ماهیات است (امام خمخای.)711 : 2416 ،
نزد صدرالمتألهین نیز علم ،مساوی و بلکه مساوق با وجود بوده ،هیچ سنخیتی
با ماهیت و احکام آن ندارد .ازاینرو ،علم مانند وجود ،امری وجدانی و بینیاز از
تعریف است که هویت آن ،همان انیّت آن است (مالدقرا2942 ،م ،ج.)139-134 :7
از دیدگاه ایشان ،نسبت علم الهی به موجودات به نحو ذاتی و ضروری است ،نوه
امکانی و حصولی .در واقع همچنانکوه علتۀالعلل بورای وجوود کثورات ،احاطوه،
قیومیت ،ضرورت و وجوب دارد ،در خصوص تمام کیفیوات وجوودی آنهوا کوه
همان علم به آنهاست ،نیوز چنوین احاطوه و ضورورتی دارد .بنوابراین ،معلومیوت
موجودات به سبب معلومیت ذات باریتعالی بر خود کوه مبودو وجوود آنهاسوت،
بالذات است .او بذاته به همه اشیاء عالم بوده ،بلکه ذات او ،عین علوم بوه اشویاء
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است« :ف اته علم بجمیع االشیاء» (همو .)211 :2754 ،علم خداوند بوه هموه اشویاء،
حقیقتی واحد است و واجبتعالی به وجود و علم بسیط و واحدش ،به همه چیز
علم ،احاطه و اشوراف دارد (همشو« :)114 :2742 ،ال یَُتادِرُ ََتَیرَ ً وَ ال کَبیترَ ً إِالَذ
أَحْصاها» (کهف.)49 :
 -1-1دیدگاه حکمت اشراق

از دیدگاه همۀ فالسفۀ اسالمی اعم از مشائی ،اشراقی و صدرایی ،واجبتعالی
به ذات خود علم دارد .این علم در مقام مصداق ،عوین ذات الهوی و عوین دیگور
صفات ذاتی اوست .همانگونه که ذات الهی بسیط است ،علم او نیز که عین ذات
اوست ،صرف و بسیط است (فارابی95 :2761 ،؛ اب سخاا .)71 :2754 ،مشوائیان علوم
الهی را به ذات خود به عدم غیبت و تجرد ذات از ماده برمیگردانند ،اموا بنوا بور
دیدگاه شیخ اشراق ،غیبت نداشتن و مادی نبودن (تجرد) ،اموری سولبی اسوت و
با علم الهی متناسب نیست .ازاین رو ،او علم ذاتی را به «نوریت لنفسوه» و ظواهر
بودن ذات برای خود ارجاع میدهد« :المقذ فی العلم هو قاعد االشترا و هتو أنذ
علمه ب اته هو کونه نوراً ل اته و ظاهراً ل اته» (سشهروردی ،2731 ،ج .)251 :1بنوا بور
بیان آیات و روایات نیز ذات الهی جز نور ،حیات ،علم و ح نیسوت« :اللَّتهُ نُتورُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض» (نور )75 :و «هو نورٌ ال ظلمۀَ فیه و حیاتٌ ال موتَ فیه و علتمٌ ال
جهلَ فیه و حقٌ ال باطلَ فیه»( .شخ دقو )246 :2753 ،

شیخ اشراق برای اثبات علم الهی به ذات خود ،دو استدالل ارائه میدهد:
استدالل اول:

و واجبتعالی نوراالنوار است (سهروردی ،2731 ،ج.)465 :2
و هر نور محضی در مقام ذات خود ،ظاهر و مُظهر است ،بدون اینکه نیواز بوه
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غیری داشته باشد.
و ظهور ،عین علم است.
و بنابراین ،واجبتعالی عین علم و ظهور است و این علم ،زاید بر ذات نیست
(همان.)214 :
به باور شیخ اشراق ،علم خداوند به ذاتش ،برترین مرتبوه خودآگواهی اسوت؛
زیرا نوراالنوار بوه عنووان شودیدترین نوور در سلسوله مراتوب تشوکیکی انووار،
شدیدترین ظهور را برای خود و دیگران دارد .هرچوه شودت نوور بیشوتر باشود،
ظهور آن بیشتر و در نتیجه ،علم به ذات بیشتر است .بنابراین ،نوراالنووار برتورین
علم و خودآگاهی را داراست (همان.)276 :
استدالل دوم:

و شیخ اشراق این استدالل را برگرفته از رؤیای صادق و ملکوتی خود میداند
(همان:)231 :
و هر کمالی (از جمله علم به خود) که برای موجود بما هوو موجوود صوادق
باشد و موجب تکثر نگردد ،به امکان عام برای واجبالوجود نیز صادق است.
و هر وصف کمالی که به امکان عام بر واجوب حمول شوود ،ضورورتاً بور او
صادق است.
و بنابراین ،علم به خود نیز برای واجبتعالی به نحو ضوروری ،صوادق اسوت
(همان.)4 :
 -2-1دیدگاه حکمت متعالیه

صدرالمتألهین نیز مالک علم را نور ،ظهور و حضور میدانود .از دیودگاه وی،
هر ذات مجردی برای خود حاضر است و از آنجا که حقیقوت علوم چیوزی جوز
حضور معلوم برای عالم نیست ،هر ذات مجوردی ،معقوول ذات خوویش اسوت.
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بهعالوه ،هر موجودی از حیث وجود قویتر و برتر باشد ،از حیث عقل و معقول
تامتر و از حیث تعقل خود ،شدیدتر است .بنوابراین ،از دیودگاه مالصودرا ،علوم
الهی به ذات خویش ،کاملترین و شدیدترین علوم از حیث نور و ظهوور اسوت.
همانگونه که وجود ممکنات در وجود او مستهل
علم ذاتی او به خوویش مسوتهل

است ،علم به ممکنات نیز در

اسوت (مالدشقرا2942 ،م ،ج .)264 :6در واقوع

مالصدرا برای اثبات علم ح تعالی به ذات خود ،از اصل اتحواد عاقول و معقوول
(عالم و معلوم) استفاده میکند .ذات الهی که همان عالم است ،نزد خویش حاضر
است .این حضور ،عین علم است و علم نیز به اعتباری همان عالم و همان معلوم
است .بنابراین ،ذات الهی به خود عالم است (مطهری ،2766 ،ج.)15-14 :1
 -1-3تطبیق و مقایسه دو حکمت در علم ذات به ذات

چنان که خواهیم دید ،اسواس علوم الهوی بوه ذات خوویش در هور دو مکتوب
اشراقی و صدرایی مبتنی بر نور ،ظهور و حضور ذات برای ذات است .ذات الهی
عین نور و ظهور است؛ هم ظاهر و هم مُظهر است .همچنانکه برای خوود عیوان
است ،کائنات نیز در پرتوی نور او عیاناند .ازاینرو ،هم به خود عالم است و هم
به تمام غیر خود.
 -2علم به غیر ذات
 -1-2علم پیش از ایجاد
 -1-1-2دیدگاه حکمت اشراق

علم به غیر ذات یا همان علم به موجودات ،مشتمل بور دو حووزۀ علوم پویش از
ایجاد و علم پا از ایجاد است .چنانکه بیوان شود ،از نظور شویخ اشوراق ،علوم
تفصیلی ح تعالی به اشیاء ،عین وجود آنهاست .به تعبیری ،علم هر موجوودی از
موجودات ،اعم از مادی و مجرد ،به وجود عینی خود ،عین علم ح تعوالی اسوت
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(سهروردی ،2731 ،ج .)37-31 :2این علم خداوند به اشیاء پا از ایجواد آنهاسوت،
ولی وی تصریحی در باب علم تفصیلی پیش از ایجاد ندارد .همین عدم تصوری،،
برخی را بر آن داشته تا به قول انکار این علم از سوی سهروردی قائل شووند؛ از
جمله مالصدرا (مالدقرا2942 ،م ،ج ،)239 :6حکیم سوبزواری (سشزوواری، 2427 ،
ج ،)269 :1حکیم زنوزی (زنوزی )751 :2762 ،و عالمه طباطبائی (رزارزشایی،2767 ،

ج.)713 :1
اما در حقیقت با در نظر گرفتن مبوانی نظوری حکموت اشوراق ،مویتووان بوه
نتیجهای خالف این رسید؛ همچنانکه امثوال شوهید مههوری بور ایون عقیودهانود
(مطهری ،2736 ،ج .)715 :4باور به علم پیشین حو تعوالی در مقوام ذات بوه هموۀ
اشیاء ،یکی از لوازم جدایی ناپذیر تفکر اشوراقی اسوت و آنچوه در ایون حکموت
مردود و ممنوع است ،علم تفصیلی همراه با کثرت ،ترکیب و تمایز وجودی اشیاء
در متن ذات باری تعالی است ،نه علم اکمل و اتمّ او به حقای اشیاء در مقام ذات
(ایمانپور.)9-4 ،2743 ،
از جمله استداللهایی که علم پیشین الهی را در حکمت اشراق اثبات میکند،
این استدالل و استنباط است :نوراالنوار نور محض اسوت (سشهروردی ،2731 ،ج:1
 )213؛ نور محضی که صرف و بسیط است و هیچ کمالی را فاقود نیسوت (همشان،

ج 794 :2و )414؛ نور بسیهی که «لیس ذاته لشیء و له ذات کلذ شیء» (همان )55 :و
«أنذه کلذه الوجود و کلذ الوجود» (همان .)75 :این ذات صرف و بسیط ،عوین وجوود،
ظهور و علم است .در نتیجه ،ذات ًا مشوتمل بور تموام حقوای کائنوات و علوم بوه
آنهاست .همچنین در استدالل و استنباطی دیگر میتوان گفت اشیاء در حقیقوت،
لمعات و رشحات وجود نوراالنوار هستند (همان )74 :و اوست کوه افاضوهکننودۀ
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وجود و کماالت وجود آنهاست (همان .)266 :از سویی معهی شیء ،واجود تموام
وجود و کماالت آن به نحو اعلی و اشرف است و محال است فاقد کمال ،معهی
آن باشد (همان .)42 :بنابراین ،وجود محوض واجوبتعوالی ،در مقوام ذات بسویط
خویش ،واجد وجود و کماالت اشیاء ،از جمله واجد علم به تمام انحاء وجوودی
آنها و نیز علم پیشین تفصیلی به آنهاست« :و له الکمال المطلق» (همان.)799 :
 -2-1-2دیدگاه حکمت متعالیه

نظر مالصدرا دربارۀ چگونگی علم الهی پیش از آفرینش عبارت است از «علم
اجمالی در عین کشف تفصیلی» .مبنایی که وی در اینجا برای اثبات مقصود خود
از آن استفاده میکند ،قاعدۀ «بسیط المقیقه» است« :بسیط المقیقتۀ کتل االشتیاء و
لیس بشیء منها» (مالدقرا .)97 :2754 ،ذات الهی در عوین بسواطت ،واجود تموام
کماالت معلولهای خویش است ،بدون آنکه این واجودیت ،موجوب کثورت یوا
حلول و اتحاد در ذات شود .پا وجود کائنات به حمل حقیقه و رقیقوه بور ذات
واجبتعالی حمل میشود .در نتیجه ،آن ذات بسیط در عوین اجموال و بسواطت،
درباره تمام مخلوقوات خوود ،علوم تفصویلی دارد (همشو2942 ،م ،ج.)132-164 :6
چینش این برهان بدین ترتیب است:
و واجبالوجود بسیطالحقیقه است (همان.)221 :
و عودم بسواطت ،بوه ترکیوب و امکوان خواهود انجامیود کوه منوافی وجووب
وجود است.
و بسیط الحقیقه کل االشیاء است.
و پا واجبالوجود کل االشیاء است.
و از سویی واجبالوجود به خود ،علم حضوری دارد.
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و پا واجبالوجود به کل االشیاء نیز علم حضوری دارد.
بسیط حقیقی ،واجد تمام حقای و لوازم اشیاء پیش از ایجاد آنها نیوز هسوت؛
درغیراینصورت ،فاقد کمال خواهد بود که خود ،مستلزم ترکیب ذات بسیط الهی
از وجدان و فقدان است .بنابراین ،خدای متعال که کماالت تمام اشیاء را به نحوو
اعلی و اشرف داراست ،با مشواهدۀ خوود ،هموۀ اشویاء و کثورات را کوه در ذات
بسیهش منهوی است ،مشاهده میکند و بدانها عالم است .بدین ترتیب ح تعالی،
به اشیاء علم تفصیلی پیشین دارد ،بدون اینکه این تفصیل ،موجب کثرت در ذات
او شود (همان )149-144 :و بوه بسواطت آن خدشوه وارد آیود (همشان ،ج.)773 :7
تفصیل حاصل ،تفصیلی مفهومی است؛ مفواهیمی کوه مصوداقاً موجوود بوه یو
وجودند (همان ،ج.)132 :6
طری دیگری که مالصدرا در این اثبات از آن بهره میجوید ،تحلیل و ترقیو
رابهۀ علیت به تجلی و تشأن است .در این تحلیل ،معلول امری منف

و مسوتقل

از علت تام خود نیست ،بلکه در حقیقت جلوه ،ظهور و شأنی از آن است ،و اموا
استدالل آن:
و واجبتعالی ،علت وجودی معلولهای خویش است.
و علت ،حقیقت معلول را در ذات خویش دارد.
و در نتیجه ،واجبتعالی ،واجد حقیقت معلولهای خویش است.
پا ،از آنجا که واجبتعالی به ذات خود عالم است و علم به علت ،مسوتلزم
علم (حضوری) به معلول است ،پوا بوه حقیقوت معلوولهوای خوود نیوز علوم
(حضوری) دارد (همو .)291 :2754 ،در واقع ،علم به ذات بعینه ،علم بوه مظواهر و
شئونات (اعم از شئونات ذاتی ،صفاتی و اسمائی) اسوت« :فَعِلمه ب اته ،عینُ علمِته
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بِکلذ شیءٍ و هو المطلوب» (همو2942 ،م ،ج ،131 :6تعلخقه عالمه رزارزایی).
اساساً در منظومۀ فکری مالصدرا ،حقیقت معلول چیزی جز عین ربط و فقور
به علت نیست .معلول ذاتاً در علت خود ،هال  ،فانی و منهوی اسوت؛ شوأنی از
شئونات علت و طوری از اطوار اوست (همان« :)219 :کُلُذ شَیْ ءٍ هالِكٌ إِالَذ وَجْهَتهُ»
(قصص .)44 :واجبتعالی کل االشیاء است .نور تمام اشیاء است .نور اوسوت کوه
در همۀ ماهیات و کثرات جاری است .هیچ ذرهای از ذرات عالم از ذیل احاطه و
نوریت او خارج نیست.
 -2-2علم پس از ایجاد
 -1-2-2دیدگاه حکمت اشراق

از دیدگاه شیخ اشراق ،علم از طری «ابصار و رؤیت» واقع میشود« .ابصار» به
معنای مقابله و عدم حجاب 9میان بیننده و شیء اسوت .بوا ایون مقابلوه و اضوافۀ
اشراقی ،ارتباطی حضوری و شهودی محق گشته ،شیء منظوور ،موورد ابصوار و
علم قرار میگیرد (سهروردی ،2731 ،ج .)257 :1البته از آنجوا کوه هویچ حجواب و
مانعی میان خدا و مخلوقات او قابل تصور نیسوت ،هموۀ اشویاء نوزد او ظهوور و
حضور دارند .بنابراین ،نورانیت خدا ،رؤیت و علم او تماماً یکی اسوت .بوه طوور
کلی شیخ اشراق ،نحوۀ علم پا از ایجاد را دو گونه به تصویر میکشد:
( )1اشراق حضوری نوراالنوار به اشیاء خارجی

نوراالنوار به تمام موجودات ،اعم از مادی و مجرد ،علوم حضووری شوهودی
دارد؛ یعنی تمام اشیاء در همۀ مراتب عالم هستی به نحو اضوافۀ اشوراقی ،معلووم
ح تعالی هستند .به تعبیری ،علم تفصیلی نوراالنوار به اشیاء ،همان حضور اشویاء
 .1البته در حکمَ اشرا قید «عدم وجود حجاب و مانع» که امرف سلبی اسَ ،آنگونه که در حکمَ
مشاء به عنوان قیدف اَلی مورد توجه قرار گرفته ،مطرح نیسَ.
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نزد وی است (همان ،ج444-443 :2؛ ج )251 :1و تعدد اضافات نیز بوههویچعنووان
موجب تکثر در ذات احدی او نخواهد بود؛ چراکه این اضافات ،ذاتوی او نیسوت
(همان ،ج .)444 :2بنابراین ،نوراالنوار به تمام موجوودات کوه لمعوات و اشوراقات
وجود او هستند ،سلهۀ اشراقی و قهر نورانی دارد (همان ،ج)35 :4؛ زیرا همۀ آنهوا
اعم از مجرد و مادی ،الزم ذات او هستند (همان ،ج .)31 :2مناط علوم نیوز هموین
احاطۀ قیومی و اضافۀ اشراقی است.
شیخ اشراق در اینجا از تعم در نفا بهره میجوید .بوه بیوان ایشوان ،نفوا
احاطۀ اشراقی و علم حضوری به خود و قوای خود دارد و ازاینرو ،هرچه تسلط
نفا بر بدن بیشتر باشد ،حضور قوا و اجزای آن برای نفا شدیدتر خواهد بوود
(همان ،ج .)37 :2این امر برای هر مجردی صوادق اسوت و اعلوی درجوۀ تجورد و
احاطۀ وجودی نیز از آن واجبتعالی است .بنابراین ،واجبتعالی بوهطریو اولوی
ذات و لوازم ذات خود را که همان موجودات عالم هستی باشند ،بودون نیواز بوه
هیچ امر زایدی درک میکند و به آنها علم دارد.

9

( )2علم نوراالنوار به مبادی اشیاء

نوراالنوار با علم به مبادی اشیاء ،به خود آنها نیز علم دارد؛ بوه ایون نحوو کوه
تمام صور عالم مادی در عوالم باالتر هست و ح تعالی افزون بر علم به اشیاء در
مقام و مرتبۀ خود ،به آنها از طری متعلقاتشان نیز علم دارد .در واقع از آنجوا کوه
خداوند به افالک و مبادی عقلی ،اضافۀ اشراقی و علم حضووری دارد ،بوه صوور
علمی منقوش در آنها نیز علم دارد (شخرازی.)751 :2747 ،
 .1مستند به این قاعده مشهور که «کل کمال مطلق للموجود من حیث هو موجود ،الیمتنع علی الواجت
الوجود فیج له» (سهروردف ،1731،ج.)783 :1
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چنین گستره و احاطۀ علمی برای خداوند همان جامعیت مهلقۀ علم اوسوت؛
چراکه به نحو اول ،تنها علم به اشیاء و امور حاضر تعل میگیرد ،اما بودین نحوو
با علم به متعلقات حوادث گذشته و آینده (صورتهای ثابت آنهوا) ،آن حووادث
نیز معلوم او خواهند بود (همان) .بنابراین ،از دیدگاه اشراقی ،علم واجبتعالی بوه
ذات خود عبارت است از «ظهوور و حضوور ذات بورای ذات» و علوم بوه اشویاء
«ظهور و حضور آنها برای ذات»؛ به این نحو که یا خود اشویاء و یوا مبوادی آنهوا
معلوم و مشهود ح تعالی هستند (سهروردی ،2731 ،ج.)257 :1
 -1-1-2-2فاعلیت بالرضا

شیخ اشراق در باب علم الهی به «فاعلیت بالرضا» معتقود اسوت (همشان-251 :

 .)257در این فاعلیت ،ح تعالی علم تفصیلی حضوری به افعال خود دارد و ایون
علم ،عین فعل اوست ،بدون قصد زایود بور ذات (همشان .)273-214 :آفورینش در
واقع اشراق و فیضان نوور از نوراالنووار اسوت .ایون فیضوان و فاعلیوت پیوسوته،
همچون پرتوافکنی خورشید مقتضای ذات اوست (همان ،ج .)477-419 :2به دلیول
همین اقتضای ذاتی و نیز اطالق و نامتناهی بودن کماالت نوراالنوار ،این آفرینش
و فیضان الی االبد ادامه مییابد ،بدون اینکه نقو و کاهشوی در مبودو پدیود آیود
(همان ،ج 214 :1و .)242
عنایتی که شیخ اشراق از ذات خداوند سلب و بورای مفارقوات عقلوی اثبوات
میکند ،همان عنایت مشائی به معنای علم حصولی برگرفته از صور ارتسامی زاید
بر ذات است که به ایجاد کثرت ،ترکیب و نیاز در ذات الهی میانجامد 9.همچنین
 . 1برخی بیانات ایشان شواهدف بر این امر اسَ .ایشان میفرماید« :فعلوم المبادف بکیفیۀ نظام الکل و
ما یج أن یکون علیه هو العنایۀ و فی االول التزید علی ذاته و عدم غیبته عن ذاته و لوازمها و فتی
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آنچه او تحت عنوان علم اجمالی از ذات الهی نفی میکند ،علم اجموالی متضومن
قوه (همان ،ج )441 :2و به تعبیر حکیم سبزواری ،علم اجمالی به معنای «اقتصوار»
است ،نه علم اجمالی به معنای علم بسیط (مالدقرا2942 ،م ،ج ،161 :6تعلخقه حکخم

سزوواری).
 -2-2-2دیدگاه حکمت متعالیه

با توجه به دیدگاه مالصدرا دربارۀ موجودات عالم هستی ،تحلیل و تبیین علم
خداوند پا از آفرینش بسیار روشن خواهد بود .مالصدرا ماهیوات و کثورات را
شئونات ،فنون و اطوار وجود الهی میداند؛ کثراتی که به نفا خویش عین فقرند.
این فقر ،ربط و وابستگی به معنای حضور پیوستۀ آنان نزد ذات حو تعوالی و در
نتیجه ،علم همیشگی وی بدانهاست .اساساً علم به شیئی که عین فقور و ربوط بوه
ذات الهی است ،جز از طری علم به آن ذات و مالحظوۀ ارتبواط و وابسوتگی آن
فقر به آن غنی ممکن نیست (مالدقرا .)46 :2762 ،در واقوع وجوود البشورط 9،آن
غنیای است که در تمام ماهیات و کائنات ،ساری و جاری است (رزارزایی،2759 ،

ج)42-74 :7؛ او که حدی ندارد و با همۀ ممکنات و مقیودات قابول جموع اسوت
(جوادی آملی ،2731 ،بخ  4از ج« :)264-263 :6هُوَ مَعَکُمْ أَیْاَمَا کُاْتُم»( .حقیق.)4 :

العقول یجوز أن تکون نقشاً زائداً» (سهروردف ،1731 ،ج )37 :1و در بیانی دیگر« :أنذته ذات حصتل
منها الوجود علی أتم النظام» (همان )767 :و نیز« :مبدأ فیضان تمام موجودات بر وجه نظام کلتی در
همۀ عوالم ،علم اوسَ» (همان ،ج :7ص.)717
 .1نه مانند فالسفه که وجود خداوند را وجود بشرط الیی میدانند کته جتدا و مستتقل از هتر ماهیتَ و
ممکنی در اعالمرتبه وجود قرار دارد و با هیچ موجودف قابتل جمتع نیستَ (جتوادف آملتی:1731 ،
.)161-163
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برای چنین وجود نامحدودی ،هویچ حجوابی قابول تصوور نیسوت .نوه خوود،
محدود است و نه چیزی از او محجوب .آن ذات صمدی ،واقعیت مهلقوی اسوت
که با احاطۀ وجودی و قیومی خود ،همۀ واقعیتها را دربردارد؛ بوه گونوهای کوه
علم او به واقعیت مهل  ،خود عین علم او به تمام واقعیتهوای محودود و مقیود
است (جوادی آملی ،2731 ،بخ  4از ج.)111-294 :6
 -1-2-2-2علم واجبتعالی به مادیات و جزئیات متغیر

شیخ اشراق با گذر از دیدگاه حصولی مشائیان 9بر این اعتقاد است کوه اشویاء
مادی و مجرد به نفا وجود خود نزد نوراالنوار حضور دارند و هموین حضوور،
علم او به آنهاست .دلیل این حضور ،سلهه و احاطۀ نوری و وجودی خداوند بوه
مخلوقووات اسووت (سششهروردی ،2731 ،ج .)37-31 :2بووه تعبیوور شوویخ اشووراق
«واجبالوجود ،مجرد از ماده است و اشیاء بورای او کوه مبودو آنهوا و مسولط بور
آنهاست ،حاضرند؛ زیرا ماسوی ،الزم ذات خداوند هستند .ذات و لوازم ذات نیوز
از او پنهان نیستند و همین امر ،یعنی تجرد و عودم غیبوت از ذات و لووازم ذات،
علم و ادراک ح تعالی است» (همان .)31 :حکیم سوبزواری نیوز بوا شویخ اشوراق
همروی است (سشزوواری )215 :2762 ،و مادیوات را نیوز متعلو علوم بویواسوهۀ
الهی میداند.

2

 . 1از دیدگاه مشائیان ،علم الهی به جزئی بما هو جزئی تعلق نمیگیرد ،بلکه به نمو کلی و از طریق علم
به اسباب و علل آن جزئیات تعلق میگیرد (ابنسینا.)787 :1736 ،
« . 1از آنجا که ذات حق تعالی ،علتَ ماستوف ،اعتم از مجتردات و مادیتات استَ و از طرفتی ،علتم
حقتعالی به ذات ،علَ علم او به ماسوف اسَ و این دو (ذات حقتعالی و علم او) حقیقتَ واحتدف
اسَ ،پس ذات معلول و علم حق به معلوم نیز حقیقَ واحدف اسَ .به این ترتی هر موجودف ،عین
فعل و عین علم الهی اسَ» (سبزوارف.)161 : 1717 ،
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مالصدرا بهظاهر این نظر شیخ اشراق را نمیپذیرد و اتفاقاً یکی از اشکالهایی
که بر او وارد میکند نیز همین امر است .به بیان مالصدرا ،اجسام طبیعی و صوور
و عوارض مادی به دلیل غیبت و احتجواب اجوزای آنهوا از یکودیگر و نداشوتن
حضور جمعی برای خود و دیگران نمیتوانند متعل علم حضوری واجوبتعوالی
واقع شوند (مالدقرا2942 ،م ،ج 251 :6و  .)267از نظر او ،این امور ،بالذات موورد
علم الهی واقع نمیشوند ،مگر از طری صور منتزع و مثالهای حسوی یوا عقلوی
خود (همان 161-159 :و  .)264بنابراین ،معلومیت آنها بالعرض است ،نوه بالوذات
(همان.)199 :
عالمه طباطبائی نیز در ظاهر بر این نظر است .از دیدگاه ایشان نیز مادیوت بوا
حضور و مدرک واقع شدن قابل جمع نیسوت (رزارزشایی ،2767 ،ج 113 :1و .)717
شاید دلیل مخالفت ظاهری این دو حکیم ،مماشوات بوا نظور بیشوتر فیلسووفان و
متکلمان بوده یا همانطور که مالصدرا در اسفار اشاره میکنود ،از بواب سوهولت
تعلیم و حفظ مراتب عامتر علم باشد (مالدقرا2942 ،م ،ج.)212 :2
اما با توجه به مبانی فکری این بزرگان ،باید گفت نظریۀ نهایی ایشان ،پذیرش
و تأیید نظریه شیخ اشراق است؛ یعنی مادیات و جسومانیات نیوز بنفسوه ،معلووم
حضوری ح تعالی هستند و از حیهۀ علم الهی خارج نیستند (جوادی آملی،2731 ،
بخ

 7از ج .)93 :6مالصدرا در شواهد الربوبیه علم الهی را به اشیاء عوین وجوود

خارجی آنها برشمرده است؛ به این علت که جهت فاعلیت خداوند درباره اشویاء،
عین جهت عالمیت او به آنهاست .پا وجود اجسام و مادیات برای او ،عین علم
به آنهاست ،نه حجابی بر علم به آنان« :أنذ علمَه تعالى بوجتود اششتیاء ،هتو عتینُ
وجودها» (مالدقرا .)51 ،42 :2741 ،بنابراین ،هر موجودی اعم از موادی و مجورد،
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نزد ح تعالی ظهور و حضور دارد و معلوم ذاتی اوسوت (سشزوواری.)211 :2762 ،
حقیقتاً چگونه میشود معلول عینالربط به علت که برای محول ،موضووع و موادۀ
خود حاصل است ،از علت خود غایب باشد!؟ حضور معلول برای علوت فواعلی
خود ،قویتر از حصول آن برای خویش است (جوادی آملی ،2731 ،بخ

 7از ج:6

 .)454معلول ،چه مادی و چه مجرد ،به واقع وجه ،جلوه ،شأن و طوری از علوت
خویش است (مالدقرا2942 ،م ،ج )711 :1و ازاینرو ،محال است از علت خویش،
محجوب باشد .میان شأن و صاحب شأن ،دوگانگی و غیریتی نیست توا یکوی از
دیگری پنهان باشد یا نباشد؛ همه ،ذات یگانۀ اوست که میدرخشود .نهوان بوودن
معلول از علت حقیقی خود ،در حقیقت پنهان بودن ذات الهوی از وجوه تفصویلی
خویش خواهد بود که بهالن آن بدیهی است.
 -2-2-2-2علم اجسام و مادیات به واجبتعالی

همچنانکه واجب تعالی به اجسام و مادیات علم دارد ،اینان نیوز کوه بوهظواهر
سنگ و چوبی بیش نیستند ،به خدای خویش عالماند ،لی
ما سمیعیم و بصیریم و هُشیم

به قدر وسع خویش.

با شموا نامحرمان ما خامُشیم
(مولوی ،9312 ،دفتر سوم :بخش )31

در واقع از آنجا که وجود ،بسیط و عوین کمواالت خوویش اسوت ،هور آنچوه
سهمی از وجود دارد ،به قدر سعۀ وجودی خود ،عیناً از تمام صوفات و کمواالت
وجود ،مانند حیات ،علم ،قدرت ،سمع ،بصر ،اراده و ...نیز سهم دارد؛ چراکه همه
از یگانه مخزن و منبع وجود ،یعنی خدای متعال تنزل و تجلی یافتهاند« :وَ إِنْ مِتنْ
شَیْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» (حجر.)12 :
برایناساس ،هر موجودی همینکه منوّر به نوور وجوود اسوت ،علوم و ادراک
تکوینی و وجودی نیز دارد؛ با این تفاوت که هرچه مرتبۀ وجودی شیء ،قویتور
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باشد ،علم و ادراک آن هم قویتر است و بورعکا (مالدشقرا2942 ،م ،ج.)115 :1
مالصدرا نهتنها منکر این علم نمیشود ،بلکه با استناد به قول عرفا ،آن را برهوانی
میکند (همو 252 :2754 ،و  .)117او تسبی ،موجودات را که قرآن کریم متوذکر آن
شده است 9،مسبوق به علم دانسته ،تصری ،میکند که این تسوبی ،،بودون علوم و
معرفت محال است.

2

بنابراین ،بنا بر نظر تحقیقوی اهول کشوف و شوهود ،آگواهی از بواریتعوالی و
معرفت به او ،مختو به انسان نبوده ،هر موجودی را دربرمیگیرد؛ به نحوی کوه
چیزی در جهان یافت نمیشود که عاری از علم بوده ،جاهل به واجبتعالی باشد
(جوادی آملی .)115 :2749 ،به همین ترتیب ،عالمه طباطبائی نیز در تفسیر آیاتی که
از تسبی ،پیوستۀ موجودات سخن میگوید ،این تسبی ،را ،تسبی ،حقیقی دانسوته،
آن را بر علم و ادراک موجوودات مبتنوی مویدانود (رزارزشایی ،2761 ،ج)291 :25؛
چراکه تا علمی نباشد ،تسوبیحی عالمانوه و حقیقوی نیوز روی نمویدهود .ایشوان
همچنین در تفسیر آیۀ  913سوره بقره (همان ،ج )451 :2یا آیوۀ  39سووره محمود
(همان ،ج )147 :24به علم فعلی الهی قائل میشوود و آن را یکوی از مراتوب علوم
خداوند میداند .اساساً دیدگاه قرآن کریم بر عالم و مدرک دانستن تمام مخلوقات
است و چنین نیست که اجسام و مادیات از این امر مستثنا باشند (اسراء44 :؛ نشور:
 .1مانند آیۀ  44سورۀ اسراء ،آیۀ  28سورۀ یس و آیۀ  11سورۀ فصلت.
« .1و ما ذکرناه مما اطبق علیه أهل الکشف و الشهود ال ین هم خالَتۀ عبتاد اهلل المعبتود ،بتل جمیتع
الموجودات عندهم بالمعنی ال ف ذکرناه عقالء عارفون بربهم مسبمون له ،شاهدون لجمالته ،ستامعون
لکالمه و الیه االشار بقوله تعالی «
التسبیح و التقدیس الیتصوران بدون المعرفۀ» (مالَدرا1181 ،م ،ج.)178 :1

»و
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 .)14نه فقط ح تعالی عالم به تمام ذرات پیدا و پنهوان عوالم اسوت ،بلکوه تموام
کائنات و کثرات نیز به او عالماند (به علم حضوری) ،لیکن هری

به قدر استعداد

خویش« :عارفٌ بالمجهول و معروفٌ عند کلِّ جاهل» (کلخای ،2731 ،ج.)92 :2
مبانی فلسفیای که می توانود ایون حقیقوت را برهوانی کنود ،اصوالت وجوود،
بساطت و تشکی

آن است؛ زیرا بر اساس این اصوول سوهگانوه ،اگور کموالی از

کموواالت بوورای مرتبووهای از مراتووب وجووود ثابووت شووود و آن کمووال از کموواالت
حقیقیای باشد که مستند به اصل وجود در آن مرتبه است ،بورای دیگور مراتوب
وجود نیز اثبات خواهد شد؛ درغیراینصورت ،به ترکیب وجود میانجامد کوه بوا
بساطت آن ناسازگار است .بدین ترتیب ،با وجود این براهین عقلی ،هیچ دلیلی بر
مجاز دانستن آیات و روایاتی که بر عالِم بودن نظام آفرینش و موجوودات آن یوا
اطاعت و تسلیم آگاهانۀ آنها داللت میکند ،وجود ندارد و آنهوا بایود بور معنوای
ظاهر خود حمل شوند (جوادی آملی.)116-115 :2749 ،
 -3-2-2تطبیق و مقایسه دو حکمت در علم به غیر

همانگونه که بیان شد ،شیخ اشراق ،علم واجبتعالی را به موجودات بر نوور،
ظهور و اضوافۀ اشوراقی مبتنوی مویدانود .ایون بیونش ،حاصول مکاشوفۀ اوسوت
(سهروردی ،2731 ،ج)445-444 :2؛ بینشی که مالصدرا نیز آن را ح دید و بوه آن
گرایش یافت .علم به کائنات ،عیناً همان ظاهر و عیان بودن آنهاست؛ ظهوری کوه
حاصل اشراق الهی است .واجبتعالی بنا بر قاعدۀ اضافۀ اشراقی به کثرات ،سلهه
و احاطۀ وجودی و اشراقی دارد؛ آنها نیز به او ربط نوری و اشراقی دارند و تمام
وجود ،برایندها و کیفیات وجودیشان بر ح تعالی ظاهر و آشکار است .بنابراین،
علم واجب همان اشراق و تسلط مهل بر اشیاء است (همان ،ج .)251 :1به هموین
ترتیب ،مالصدرا نیز که نوریّت ،بصوریّت ،علوم و احاطوه را از اوصواف ذاتوی و
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911

وجود و آنها را مصداقاً واحد میداند ،علم خدا را به اشویاء هموان ایجواد

آنها و ایجاد را همان حضور و علم به آنها تلقی مویکنود (مالدشقرا2942 ،م ،ج:6

151-149؛ .)42 :2741
دیدگاه شیخ اشراق در تبیین علم پا از ایجاد که تماماً حضووری و شوهودی
است (بدین تبیین که وجود علمی اشیاء ،همان وجود عینوی آنهاسوت) ،نوه فقوط
قابل ستایش ،بلکه به تعبیر مالصدرا «اسدّ القول» و «قتر عتین المکمتاء» (همشو،
 221 :2754و  )225و به بیان عالمه طباطبائی «ح ال مریۀ فیه» (همشو2942 ،م ،ج،6

 :162تعلخقه عالمه رزارزایی) است؛ بینشی دقی که بسا حاصل فهم دقیو ایشوان از
روایات حضرات معصوم

باشد .امیرمؤمنان

میفرماید« :و لیس بینَه و بتینَ

معلومه علمٌ غیره به کان عالماً بمعلومه؛ بین خدا و معلوماتش [مخلوقاتش] ،علموی
که غیر از خود خل باشد ،وجود ندارد تا به واسهۀ آن از مخلوقات آگواه باشود»
(شخ دقو  ،)37 :2753 ،بلکه خود خل  ،بدون هیچ واسههای ،معلوم حو تعوالی
هستند.
هرچند مالصدرا گاهی انتقادهایی در بواب علوم الهوی بوه شویخ اشوراق وارد
میکند (مالدقرا ،)162-156 :2754 ،ولی چنانکه ذکر شد ،به بیان حکمای متأخر،
9
نظر نهایی وی ،همان پذیرش و ستایش دیدگاه اشراقی اسوت (همشان،161-153 ،
تعلخقات عالمه رزارزایی؛ سزوواری ، 2427 ،ج594 :1؛ جوادی آملی ،2731 ،بخش

 4از

ج.)211-214 :6
 .1البته با اینکه شیخ اشرا مانند َدرالمتألهین ،موجودات را اشعات و لمعتات وجتود واجت تعتالی
میداند ،به نتیجۀ منطقی و َدرایی آن ،که همان «وحدت شخصی وجود» اسَ ،قائل نیستَ ،بلکته
حداکثر ،به وحدت تشکیکی نور و وجود معتقد اسَ؛ در حالی که مالَدرا با تأکید بر غنتاف ذاتتی
حقتعالی و فقر ذاتی ماسوف اهلل ،نظامی سراسر توحیدف را بنیان مینهد.
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نتیجهگیر

دیدگاههای شیخ اشراق و شهود ،حکیم سهروردی ،تأثیر بسیاری بر صدرالمتألهین
داشته و او در بسویاری مووارد از آن پیوروی کورده اسوت .البتوه در موواردی نیوز
دیدگاه های او را به بوتۀ نقد کشیده ،در تصحی ،و تعدیل آنها میکوشد .در بواب
علم الهی به ذات خویش ،دیدگاههای آنها بسیار به هوم نزدیو

و بلکوه یکسوان

مینماید؛ به گونهای که در هر دو مکتب بر ظهور ذات برای ذات تأکید میشود و
مبنای علم قرار میگیرد .دربارۀ علم خداوند به مخلوقوات پویش از ایجواد ،نظور
مالصدرا «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» است که شرن و بسط آن گذشت.
هرچند ایشان حکمت اشراق را فاقد این علم میداند ،چنانکه مستدل شود ،ایون
مرتبه از علم ،یکی از لوازم جداییناپذیر نظام فکری اشراقی اسوت .دربوارۀ علوم
پا از ایجاد نیز مالصدرا چنان مجذوب نظریۀ علم عینی حضووری سوهروردی
میشود که آن را «اسدّ القول» و «قرۀ عین الحکماء» میخواند.
همچنان که نوراالنوار بر تمام مخلوقات خویش کوه لمعوات و انووار تفصویلی
وجووود اوینوود ،احاطووه ،اشووراق ،حضووور و شووهود دارد ،در حکمووت صوودرا نیووز
واجب الوجود ،وجود صرف و بسیهی است که به احاطۀ قیومی خویش بور تموام
کائنات و کثرات ،اعم از مجردات و مادیات که ظهورات ،شئونات ،فنون و اطوار
وجودی اویند ،علم حضوری دارد .در واقع علم او بوه آن کثورات ،علوم بوه ذات
خویش است به نحو کثیر و تفصیلی ،بدون اینکه هیچ کثورت و ترکیبوی در ذات
بسیط و یگانهاش پدید آید.
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