
 

 

  
  
  

         ∗∗                          ابوالقاسم اسدي ∗اكبر عروتي موفق
  

تعالي با نظام عيني موجودات از ديدگاه   نظام علمي حقي رابطه

   و اسپينوزاسينا ابن
  

 چكيده

ار ي از مسائل بسيكي موجودات يني با نظام عتعالي حق ي نظام علمي رابطه

ترين   دو تن از بزرگي منزله  بهنوزاي واسپيناس ابن. مهم در الهيات فلسفي است

 نسبت بين ،تعالي باري يين نظام علمي با تب، اسالمي و غربيفيلسوفان خردگراي

هاي  تورغم تفا به. اند  هداد موجودات مورد بررسي قرار ينياين نظام را با نظام ع

 ها آنخ  توجهي در پاسشاياني ها شباهت اين دو فيلسوف، ي انديشه بنيادين در

لسوف علت صدور معاليل مختلف را علم يهر دو ف. به اين مسأله وجود دارد

ن اعيان موجودات ي ب،لسوفينظر هر دو ف به.. انندد  ميتعالي باريموجود در ذات 

د ين تطابق را باي ا،نوزاياز نظر اسپ.  وجود داردياملك تطابق ها آنو وجود علمي 

ن ي ا،سينا ابن در نظر كه درحالي ،ر دانستكفن حاالت بعد و ي بي توازيفقط نوع

 ي موجودات معلول نظام علمينيه نظام عكن است ي از اي ناشيتطابق و هماهنگ

  .  استها آن

  . نظام عيني موجودات-4،نظام علمي خداوند- 3 ،اسپينوزا- 2 ،سينا ابن- 1: كليديگانواژ
  

  مقدمه. 1

از جايگاه خاصي  ،در آثار حكماي اسالميالوجود و اوصاف و افعال او  بحث از واجب
 در ميان هد كهد  ميمطالعه و تحقيق در آثار فالسفه و متكلمان نشان. برخوردار بوده است

  در،بوده توجه محققان و انديشمندان تعالي از ديرباز مورد  علم واجبي مسأله اوصاف الهي
ن يي تبكه چرا، پنهان آن پي ببرندتا به زواياياند  هداشت اهتمام فراواني ،طول قرون متمادي
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 طرف كي از ،علت نيمه  به. استي مسائل فلسفترين لكمشاز يكي  تعالي باري ينظام علم
 ،گريد طرف  و از توسط فالسفه ارائه شدهتعالي حق ي از نظام علمي مختلفيها تبيين

 درالمتألهينص.  استوقوع پيوسته هن باره بين و فالسفه در ايلمكن متي بيمناقشات فراوان
  علمي مسألهاو  . استنموده علم الهي توجه ي مسألهبه  ،ي مختلف خودها كتابدر 
 من جز يل علم براكمش« :ديفرماي م، دانسته»هيمكمن اغمض المسائل الح« را تعالي باري

 ،ديگر ازطرف .)90 : ص،22 و 313: ص ،3: ج، 22(» ل نشدحبا ابتهال و ناله و تضرع 
ان مسائل يار مهم در مي از مسائل بسيكينيز علمي با نظام عيني موجودات  نظام ي رابطه
 از جمله سينا ابن .سزايي برخوردار است هچگونگي تبيين آن از اهميت ب  و استيفلسف

الذكر را در آثار گوناگون خود از زواياي مختلف مورد  انديشمنداني است كه مسائل فوق
 يها انديشهخ يدر تار سينا ابن ي يت به جايگاه ويژهبا عنا .بحث و بررسي قرار داده است

اظ ژه از لحيو ، بهيلكطور   او بهينظام فلسف كه اين در جهان اسالم و با توجه به يفلسف
ز ي و ني پس از وياسالم ي هر فلسفك بر تف راريث تأنيترن و ماندگاريتر  ژرف، اصول آنيبرخ

 هايبر آن شديم آرا و نظر ،)309:  ص،14( ت اسانه داشتهي ميها ه سديياروپا ي بر فلسفه
را  اين دو نظام  بيني  و نظام عيني موجودات و رابطهتعالي حقعلمي  نظام ي باره درسينا ابن

 در مغرب زمين گرا عقل ي كه در بين فالسفه نوزاياسپي ها ه با ديدگا،مورد بررسي قرار داده
هدف از انجام اين مقاله آن  ،سبب همين به. از جايگاه خاصي برخوردار است مقايسه نماييم

 ضمن ،تحليلي- ياست كه با مراجعه به آثار اين دو فيلسوف و با استفاده از روش توصيف
 آن ي ، رابطه موجوداتيني نظام عو تعالي حق ينظام علم خصوص در ها آن تبيين نظرات

تراق ديدگاه فانقاط اشتراك و :  به اين پرسش مهم پاسخ داده شودنموده،بررسي را دو 
 موجودات يني و نظام عالوجود  واجبي ارتباط بين نظام علمي باره و اسپينوزا درسينا ابن

 نظر نيز مد ها آن تفاسير شارحان آثار ،طبيعي است كه در بررسي نظرات اين دوچيست؟ 
  .خواهد بود

   

   خداونديظام علمن. 2

 الهي براي ي لمان و فالسفهمتك. ذاتي خداوند است علم از اوصاف ثبوتي و كمالي و
لسوف ي فكي در قامتز ي نسينا ابن .اند هاثبات علم الهي به داليلي چند تمسك جست

  را در دو مرحلهيتعال علم حق. دارد يم  مصروفين علم الهيي در تبي وافري سع،مسلمان
   :وان مورد بحث قرار دادت مي

   علم به ماسوا.2  و علم به ذات.1

   به ذات خودعاليت باريعلم  .1. 2
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 كي در سينا ابن: سينا ابن از ديدگاه  خود به ذاتتعالي باريعلم . 1. 1. 2
  :ندك  ميمي موجودات را به چهار دسته تقس،يبند ميتقس

   موجود ناقص.1
     به ذاتيتفك موجود م.2
   موجود تمام.3
   موجود فوق تمام.4

ماالت كدر بلكه  ، در وجودقطفه نه ك است ي موجودموجود فوق تمام ،سينا ابناز نظر 
ماالت كبر آن،  عالوه ت،از اسين ي و از همه ب نبودهازمندي نيا دروني يروني بي به علت نيزوجود

  .ردالوجود دا ن اختصاص به واجبي و اوجود او فائض است از موجودات نيزگر يد
 ات شفايلهاچهارم  ي ن عنوان در فصل سوم از مقالهيا ا را بيبند مين تقسي اسينا ابن

  :ندك  ميركذ
 :ص، 6( »عي الجميل، و فكال ي التام و الناقص، و ما فوق التمام، و فيالفصل الثالث ف«
186(.  

فواجب الوجود تام ...  انه تام بل فوق التاميفصلٌ ف« :ديفرما يز ميو در فصل ششم ن
  .)355: ص ،6( »ماالت وجوده قاصراً عنهك من وجوده و يس شيالوجود، النه ل

الوجود  ه واجبكباره  ني، پس از بحث در انجاتات ياله در فصل ششم از او ،ديگر ازطرف
  :ديوگ  ميبالذات از تمام جهات واجب است

 چنان يعني[ ستيواجب متأخر ناز ذات وجود لا ماالت واجبك از صفات و كي چيه«
 ي در مرحله خود را نداشته باشد و ماالتك از ي، بعضيا  در مرحلهه وجود واجبكست ين

به  واند داشته باشدت  ميهك را يماالتك صفات و ي و همه.] ماالت شودك آن يبعد دارا
ن يا[ ست، چهي نيا چ حالت منتظرهي هي دارا پس واجب. دارا استيصورت واجب و ضرور

 ،6( »گرش باشدي دياز صفات ذات يعت، چه علم و چه صفتياراده، چه طب] حالت منتظره
بالذات از تمام جهات  الوجود  واجبكه اين و تعالي باريام بودن ه به فوق تبا توج .)121: ص

است و ذاتاً مال محض كر محض و يه او خكن مطلب يز با نگاه به ايواجب است و ن
 علم ي پس او ذاتاً دارا.)123 :ص، همان(  موجودات استي ماالت همهك وجود و ي بخشنده

  .است
 معروف ي ه از قاعد،شي اثبات علم حق به ذات خويا بر،نا گذشته از مطلب فوقيسابن

  .ندك  مياستفاده» ل عاقل مجردكعاقل و ل مجرد ك«
 اثبات علم واجب به ذات خود را مطرح و ،هاتيتنبالشارات و االكتاب  28او در فصل 

ش آن ي و علم واجب به ذات خوينا در اثبات خودآگاهيس استدالل ابن ي هخالص. ندك مي
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ب و عوارض و يكگونه تربه دور از هرو  و معقول يلكاست  ي ذاتواجبه ذات كاست 
عاقل عاً ي و طبز هستيذاتاً عاقل ن ه ذاتاً معقول استك يزيمشخصات خارج از ذات و چ

ند، علم به خود دارد و كواند خود را تعقل ت  ميكه آنل يدل بنابراين به. ز باشديخود نذات 
  .خودآگاه است

رها مما يد و المواد و غهء عن العالئق و العيوم بري قائمها، فهو ققول الذات معاالول«
 ،3:  ج،2( »همه فهو عاقل لذاته، معقول لذاتك و قد علم ان ما هذا حةجعل الذات بحال زائدي

  .)65 :ص

 اخالقتاب نوزا كياسپ: اسپينوزا از ديدگاه به ذات خود تعالي باري علم .2. 1. 2
ترين و پر  ترين و عميق كتر محسن جهانگيري بالشك مهم دي گفته  كه به،خود را

 پنجدر  ،)26: ص، 10(  از امهات كتب فلسفي غرب استراستي بهمحتواترين اثر اسپينوزا و 
 سپس ،دهف و اصل متعارف آغاز نموير چند تعركهر بخش را با ذ.  است كردهميبخش تنظ

ه از بخش ين قضيدر اول او .كند ميهن  را مبرييايف و اصول متعارفه قضاي تعار،بر اساس آن
 :ص، 10 (»ر استكء متفي شكيا خدا ي صفت خداست رْكف«: ديوگ  مياخالقتاب كدوم 
ن بهره يشتريه بكدانسته  ) 74 :ص، 10 (يخداوند را جوهر مطلقاً نامتناه جاكه ازآنو ) 73

 كي«ه كند ك  ميه اضافهين قضي همي مال را برخوردار است، در تبصرهكت و ياز واقع
همان اندازه   در تصور ما به،ندكر كشتر في بءاي اشي ه بتواند دربارهكر هر اندازه كموجود متف

اء ي اشي  دربارهيواند در حاالت نامتناهت  ميهك ي دارد و لذا موجوديشتريمال بكا يت يواقع
  .)همان( » استيرش نامتناهكند ضرورتاً قدرت تفكر ك فينامتناه
 از يدر خدا بالضروره تصور «:ندك  ميحين بخش تصري همسوم ي هينوزا در قضياسپ

 ي  او در تبصره.»وند موجود استش  مييه ضرورتاً از او ناشك يياي اشي و از همه ذات خود
د يآ مي  برياله) ذات( عتيه از ضرورت طبكن مطلب يا«: ازدس  ميه خاطرنشانين قضيل ايذ
 بنابراين. اند رفتهيه همگان آن را پذك است يقتيقه نسبت به ذات خود علم داشته باشد حك

  .)75 :ص، 10(» نديب يشتر نميح بي به توضيازين خصوص نيدر ا
 بخش دوم نهم ي هينوزا در قضياسپ ن تصورات وجود داردي بي چه نسبتكه اين ي درباره

ز خداست؛ اما نه ا ،ه بالفعل موجود استك ،ييء جزيعلت تصور ش« :ديوگ  مياخالقتاب ك
 تصور ي واسطه ه او بهكه اعتبار شده كث ين حيه از اك بل، استيه او نامتناهكث ين حيا

ن تصور يعلت ا) خدا( ه اوكن شده يز بالفعل موجود است متعيه آن نك يگري دييِ جزءيش
طور تا  نين شده است و همي متعي تصور سومي واسطه ه بهكث ين حيز هست، از اين
 از ي نامتناهي ه سلسلهكن است يد ايآيه برمين قضي از اآنچه .)81 :ص، 10(» تينها يب

 كي است و ي و معلول تصورات قبليدام علت تصورات بعدكه هر كتصورات وجود دارد 
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ق علم به ياما علم خدا به هر تصور از طر.  برقرار استها آنن ي بينظام طوليِ علت و معلول
ز در ي تصور معلول ن، در خدا موجود استرد و چون تصور علتيگ  ميتصور ماقبلِ آن صورت

  . دارددر پي را يگريه تصور ديرالنهاي غي الي هر تصور،بيترت نيهم او وجود دارد و به

  اعلم خداوند به ماسو .2 .2

 يك با  مسلمانمشائي ي هفالسف: سينا ابن علم خداوند به ماسوا از ديدگاه .1. 2 .2
ن استدالل يا رد ها آنه ك يمقدمات. نديمان  ميت علم واجب به ماسوا را اثبا،بكاس مريق

  : ازاند نند عبارتك  مياستفاده
  ؛است خودعالم به ذات  تعالي واجب -
   ؛اء استي ذات خداوند سبب اش-
  .ودش  ميءي علم به خود آن ش موجبِ،ءي شكي تام سببِ علم به -

 دست هت بصور نيب به اك مرياسي ق،ن سه مقدمهي از مجموع ا،نيطبق نظر مشائ
  . بوده استعالم ءايع اشياوند متعال در ازل به جمخد: ديآ مي

ل اول كصورت ش اس را بهي قآنگاه ،ردهك اول ادغام ي  دوم را در مقدمهي وان مقدمهت مي
  :اقامه نمود ريصورت ز به

1.؛ استءايع اشيت جمه علك است يم به ذات خداوند عال  
  ؛استعالم ز ي نءايبه آن اش  باشدءايع اشيه علت جمك ي به ذاتعالم هر .2

  . استعالم ءايع اشي خداوند به جمبنابراين
 لول استعم علت مستلزم علم به ه علم بهك مطلب است اينن برهان ياساس ا

  .)23:ص،21(

نوزا علم خدا به ذات ياسپ: علم خداوند به ماسوا از ديدگاه اسپينوزا. 2. 2 .2
 او .)11:  ص،10( است ه به وجود آوردهكاند د  مييياي اشي ش را علت علمِ او به همهيخو

شناختن معلول وابسته به شناختن علت و : خود مطلب فوق را چنين استدالل نموده
ن ياء معلول خداوندند و خداوند علت نخستي اشي ه همهكمستلزم آن است و روشن است 

 را به طرق ينامتناهاء يه اشكد يآ مي  برياله) ذات(عت يمطلق است و از ضرورت طب
 از علم او به ي ناشءاي علم خدا به اشكه اينجه ي نت.)169 : ص،10( دار سازدي پدينامتناه

  .ش استيذات خو
ن يه اكازد س  ميجا خاطر نشان ني در ا،نوزاي اسپي  از شارحان معروف فلسفه،»ولفسن«
 يمبنا) 11فص، 59: ص، 24(» ل من ذاتهكنال اليفهو «ه گفته است ك ي فارابي جمله

 ي ه با فلسفهك ،نوزايو اسپ) 17:، ص2، ج37( هود شده استي ي  در فلسفهيش نظراتيدايپ
  .ن گفته واقف بوده استيامالً به مضمون اك ، داشتهييهود آشناي
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 به ذكر اين مطلب اكتفا  اسپينوزا،يسو  به ماتعالي باريچگونگي علم ي  بارهاما در
جا  داند كه در اين شود و دليل آن را اين مي ر در علم نميكند كه تكثر معلوم موجب تكث مي

 ذكر است كه در ديدگاه شايان . چيز ديگر نه معلوم بالذات استتعالي باريذات نيز 
نامتناهي است ) خداوند(  زيرا جوهر، وجود نداردتعالي باريچيز خارج از ذات   هيچ،اسپينوزا

   .)56:  ص،34( شوند ب مي همان جوهر واحد محسوحاالت ي اشياء و همه
 ءايه اشك) علم خدا( تصور خدا« :سديون  مياخالقتاب ك بخش دوم چهارمه يدر قضاو 
 در شرح يريتر جهانگك د.)76 :ص، 10(» شوند البته واحد است يم ي از آن ناشينامتناه

بد، با اي  مي تعلقير و نامتناهيثك ءاي علم خدا به اشكه اينبا «: ن آورده استيه چنين قضيا
ه كشود و علم او همچنان واحد است  يثرت علم نمكموجب  ثرت معلوماتكن، يوجود ا

  استشهادي فارابي ن جملهيسپس به ا. »ط استيه واحد و بسكذات اوست  معلوم بالذات
   .)30 شماره ي پاورق،همان(» هيثره فكث ال يل من حك ذاته فله اليهو ظاهر عل«ه كند ك مي

  ؟يا انفعالي ي فعلليتعا حقعلم . 3. 2

خ ي از آثار شآنچه: سينا ابن از ديدگاه تعالي حقعلم بودن  يا انفعالي يفعل .1. 3. 2
 بعد يثرت است و گاهك قبل از ي گاهيه صورت عقلكن است يا ديآ  ميدست ن باب بهيدر ا
 ياهگ . بعد از معلومي قبل از معلوم است و گاهي صورت علمي گاه،گرير ديتعب به. ثرتكاز 

 ي باعث تحقق صورت علمي معلوم خارجي باعث تحقق معلوم است و گاهيصورت علم
ند و سپس ك  ميري صورت خانه را در ذهن خود تصوابتدا بنّا و معمار ي مثال گاهرايب. است

ذرد گ  مييا هنانار خك از يس، عابركع  بهيود و گاهش  ميآن خانه در خارج ساخته و موجود
 يني مقدم بر وجود عي صورت علم،در فرض اول. ندك  ميدايدان علم پند و بيب يو آن را م

ه كن است ك ممبنابراين.  استي مقدم بر صورت علمي وجود خارج،است و در مثال دوم
 ،در فرض اول. ن است قبل از آن باشدك معلوم و ممي بعد از وجود خارجي صورت علمكي

 : ص،6( امندن  ميي را علم فعليلم صورت ع، و در فرض دومي را علم انفعاليصورت علم
  .)192 -  116 :صص ،8و  389

  :ندك  مينييگونه تب نين دو علم را اي اهاتياشارات و تنبتاب ك در سينا ابن
.  گرفته شوندي خارجيها  از صورتياز جهت ي عقليها ه صورتك رواست يگاه«

ش، ي از پيت عقله صوركن است ك مميگاه. ميريگ  مياز آسمان  صورت آسمان راكه ناچن
  را تعقليلك شكه ناچن.  گرددي وجود خارجي عاقله موجود باشد و سپس داراي در قوه

 الوجود است ه معقول واجبك آنچهم و واجب است يورآ  ميم و سپس آن را به وجودينك مي
  .)386: ص ،1:  ج،3( » دوم باشدي به گونه
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شود، از نوع  يمرتسم نم گريي داي اشي واسطه  بهتعالي واجب علم كه اينبا توجه به 
 است، پس از ي مبدأ هر وجودتعالي واجبرا ي ز، استين علم فعليه اكست، بلي نيانفعال

ان و ينسبت به اع خداوند. ندك  ميه ذاتش مبدأ آن است تعقلك را آنچهق ذات خود، يطر
و ا. ون و فساد مبدأ استكاشخاص موجودات تام و مجرد و نسبت به موجودات جهانِ 

ن ين انواع، مبدأ اشخاص اي اي لهيوس سپس به ن موجودات است وينخست مبدأ انواع ا
  .)174 :ص، 7( موجودات است

نوزا علم ياسپ:  از ديدگاه اسپينوزايتعال علم حقبودن  يا انفعالي يفعل .1. 3. 2
 ءايه اش او بيرا معتقد است علم نامتناهي ز،ياند نه انفعالد  مييخداوند را از نوع علم فعل

ود، ش  ميي ناشياله) ذات(عت يه از طبك يست و جز ضرورتها آنعلت به وجود آمدن 
 اخالقتاب ك بخش اول 16 هياو در برهان قض.  نقش نداردها آنش يداي در پيگريز ديچ چيه

 شوند از ضرورت آن ك ادرايله عقل نامتناهين است بوسكه ممك ييايتمام اش: سديون مي
ه خدا كن است يرد ايگ  ميهين قضيه اسپينوزا از اك يجه اين نتياول. وندش  مييذات ناش
 .)35 :ص، 10( ندك ك را درها آنواند ت  مييه عقل نامتناهك است يياي همه اشيعلت فاعل

 ابد آن راي  مي او به آن تعلقياند و علم نامتناهد  ميه خداكگر هر چه را يد عبارت به
ست وجود ين نكمم«: ديوگ  ميزند و يره را مثال ميداگر تصور ي دياو در جا. نديفرآ مي

ب آن و آن يعنوان علت قر ر بهكگر في حالت دي واسطه  شود مگر بهكره ادرايبالفعل تصور دا
  .)79 :ص، 10( تينها يطور تا ب نيگر و همي حالت دي واسطه حالت هم به

  ري متغيها دهيعلم به پد. 4. 2

 كه آنس پس از يالرئ خيش: سينا ابن از نظر ري متغيها دهيعلم به پد. 1. 4. 2
ه او كرد كگونه تأثر و انفعال برداشت و مشخص   از هريتعال ه حقين گام را در راه تنزينخست

ر ي متغيها هدي علم به پدي چگونگ،گري ديا ه تام دارد، در مرحله تنزّي انفعالياز علم حصول
  :ديوگ  ميداده و را مورد بحث قرار

ه كراتشان از آن جهت يير جهان را با تمام تغي متغيها هدي پداجبست ويز نيجا«
رها اگر يرا علم به متغي ز،دار و متشخص بوده باشد ن تعقل زمانيند و اكتعقل  رنديمتغ
 ها هدين پديرا اي ز،ر در ذات واجب خواهد شدييش تغيداير بوده باشد، باعث پيصورت متغ به

ست يز ني جاكه درحالين باشد، يد چنيز باي واجب نستند و علمي ني هستند و زمانيزمان
دو،  ني از اكيو هر موجود ريگر معدوم غيد ند و باركرمعدوم تعقل ي را موجود غها آنبار  كي

جه يگر نماند و در نتين دو صورت به دي از اكي چي داشته باشد و هيا  جداگانهيصورت عقل
صورت  رها را بهي متغ واجبكه اينر بر گيل ديدل. ر واقع شودييالوجود محل تغ ذات واجب

 و يلكت ي ماهكيعنوان  ر اگر بهي متغيها هدين پديه اكند، آن است ك ي نمكر دريمتغ
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 يت مادي ماهكيعنوان  گر بهي شوند، در آن صورت، دكمجرد، بدون عوامل تشخصشان ادرا
ن و ي و وقت معياد همراه با ماده و عوارض مها آنو اگر اند  ه نشدكون و فساد درك يدارا
 يه امورك معقول نخواهند بود، بل، شوند، در آن صورتكن دري شخص معكيعنوان  به

  .)175 :ص، 7( »ل خواهند بوديا متخيمحسوس 
  تعقليلكنحو   را بهءاي اشي تمامتعالي واجب يچند از نظر بوعل است كه هرشايان ذكر

 » االرضي السموات و ال فيذرة فعزب عنه مثال يال «: مهيرك اتيآ مقتضاي ند، بهك مي
 اعالم، )61/ونسي( » السماءي االرض و ال في من مثقال ذرة فكعزب عن ربيما «و ) 3/سبأ(

 يشخص ي دهيچ پدي ه، استيلكصورت  ات بهيه علم خداوند به جزئكحال  نيارد در عد مي
  .ماند ز از علم خداوند پنهان نميي نينيو ع

 كل فلذيلك وجه يات و نظام الموجودات عليعلمه بالجزئو واجب الوجود مع احاطة ...«
 يون قد احاطه علمه به علكي هذا النظام المعقول، في ا علم أن نظام العالم هو نظام واحدي

 يون قد عرف العالم علكيه النظام المعقول له اليحط علمه بوحدانيفانه ان لم . يلكوجه 
  .)9 :ص، 8(» قتهيحق

علم به نيز  نوزايدر نظر اسپ: سپينوزاار از نظر ي متغيها دهي علم به پد.2. 4. 2
 ي دوم هي دوم از قضي جهيو در نتا. گردد ي نميتعال ير در علم بارييات موجب بروز تغيجزئ

 البته .»رنديرناپذيي صفات او تغي خدا و همه«: ندك  ميانيحاً بي صراخالقتاب كبخش اول 
ن ي و مبير و بعد را صفت ذاتكاو صفت ف. ردذاگ  مي علم فرقيژگير و وكن صفت فياو ب

، 10( رديگ  مين فعل خداونديات و اراده را مبي علم و قدرت و حكه درحالياند؛ د  ميذات
  .)52 :ص

  تعالي  نظام علمي حقي بارهلسوف درمقايسه و تطبيق ديدگاه دو في. 5. 2

 ذكر مقدماتي به ،ند نظام علمي خداوي بارهيسه بين ديدگاه اين دو فيلسوف دربراي مقا
  : كه اين از جمله .پردازيم مي

از نگاه هر دو فيلسوف، خداوند موجودي نامتناهي است كه واجد صفات نامتناهي  -
مقصود من از : نويسد  مياخالقاسپينوزا در ابتداي كتاب  .)8 :ص، 10و  354 :ص، 6( است

ز صفات نامتناهي است كه هر  كه متقوم ا، يعني جوهر، نامتناهي استموجود مطلقاً خداوند
البته نامتناهي از نظر . )8 :ص، 10( مبين ذات سرمدي و نامتناهي است ها آنيك از 
 سبب همين به .)251 :ص، 12( چيز نيست  آن است كه بيرون از او و جز او هيچ،اسپينوزا

  .)46 :ص، 10(ها كند نه علت خارجي آن است كه او خداوند را علت داخلي اشياء معرفي مي
ان كه امك يطور  صفات خود را با هم دارد؛ بهي  خداوند همه،نوزاي براساس نظر اسپ-

 يگري از صفات خداوند را مستقل از دكي او هر. دار شده باشدي پديگري از ديكيندارد 
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 ي  در فلسفهكه درحالي. ديآ  مي به تصوريگري دكمكن صفات بدون ي از اكياند و هر د مي
  .)384: ص، 6( گردند يه صفات به صفت علم برميگر اعم بوده و بقي صفات د علم از،سينا ابن

 تعدد و گونه دانند كه هيچ المعني ميي بسيط و احديدلسوف خدا را موجويهر دو ف -
من خواص الوجود الذي  و« :گاردن  مي در اين خصوص چنينسينا ابن. تكثري در او راه ندارد

 تكثر در ،از نظر او )157 :ص، 8( »هاثنين و اال كانت له عل له ان ال ينقسم و اليكون هال عل
 .شود صفات موجب تكثر در ذات نمي

 هفتكون قدرته حياته و حياته قدرته و تكونان واحد... االول ال يتكثر الجل تكثر صفاته«
 . )53 :ص، 8(» ر صفاتهئاسفهو حي من حيث هو قادر و قادر من حيث هو حي و كذلك 

 نامتناهي جوهر مطلقاً«: نويسد  مياخالق بخش اول كتاب 13 ي در قضيهاسپينوزا نيز 
كند كه صفات متعدد جوهر  مي  نيز تأكيد12ي   در قضيه.)27 :ص، 10(» ناپذير است تجزيه

  :بايد گفت  حال با عنايت به اين مقدمات.)همان( گردند موِجب تجزيه جوهر نمي
در علم .  خود علم دارد و هم به مخلوقاتلسوف معتقدند خداوند هم به ذاتيهر دو ف .1

به علم حصوليِ «ات به ذات خود، وحدت و اتحاد محض حاكم است و در علم به مخلوق
اصطالح  نامد كه انفعالي و به  با اين تفاوت كه اسپينوزا علمي را فعلي مي،رسند ي م»يفعل

  . علم موجب فعل گرددسينا ابن مانند كه اين نه ،مابعدالكثره نباشد
 ي  مستلزم علم به معلول است و باالترين مرتبه علم به علت،از نگاه هر دو فيلسوف .2

با اين تفاوت . اش بشناسيم ود كه آن را از طريق علت تامهش  ميعلم به معلول وقتي حاصل
طور كه در وجود  همان) جوهر( رسد كه خداكه اسپينوزا از اصول فوق به اين نتيجه مي

 در ها نا يعني ما انس؛باشد  در تصور نيز محتاج به غير خود نمي،ر نيستخود محتاج به غي
 سينا ابن اما ،)179:، ص2، ج37(  هيچ نيازي به تصور غير او نداريمتعالي باريمقام تصور 

  .ل نيستئالوجود قا  براي واجباي را شناختي چنين ويژگي معرفت
ثرت معلومات كدانند و  يز نمي جا راتعالي باريثرت در علم كلسوف ي از دو فكي چي ه.3

ثره كه علم به معلومات متكن است ي هم اها آنل يدل. دانند يثرت در علم او نمكرا موجب 
  .)389: ص، 6( طه استي بسي  در علم به ذات واحدهيمنطو
  

   موجوداتينينظام ع. 3

  سينا ابن موجودات از نظر ينينظام ع. 1. 3

  ،)98 :ص ،2ج، 2(»ضانيا فيض يف «يها واژه سينا نابش جهان، يداي پي چگونگي درباره
 نيبرد، اما از ا يار مك را به» خلق« و )120 :ص ،3: ج، همان( »ابداع«، »صدور« ،»انبجاس«
سبب صدور . ار برده استك شتر بهيرا ب» صدور«و » ضانيف«و » ضيف«ي ها ه واژ،نامي
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ل جهان ك او به نظام احسن در ز علميعلم خدا به ذات خود و ن الوجود موجودات از واجب
 ياز سو. ودش  ميدهينام» ابداع«نيش موجودات از مبدأ نخستيداياعتبار پ  بهين معنيا. است

 يزيه از چكآن است » ابداع «، اوي گفته را بهي برتر دارد، زي مفهومسينا ابنگر، ابداع نزد يد
ا ي ماده ينجا مي، بدون متعلق به اوستصرفاً) يآن هست( هكد يد آي پدي هستيگري ديبرا

  .ن استيوك از احداث و تي برتري  مرتبهيا زمان، ابداع دارايابزار 
 او هماد: ره متعلق به فقط، دون متوسط منيء وجود لغيون من الشكياالبداع هو ان «

 مرتبة من يستغن عن متوسط و اال بداع اعلي لم يتقدمه عدم زماني و ما  او زمانهآل
  .)120 :ص ،3: ج، 2( »ن و االحداثيوكالت

بخشد و  ي ميز هستيچ  نور خود، به همهي دائمي خداوند مبدع عاَلم است و با افاضه
  .آورد يوجود م  را از عدم بهها آن

المبدأ االول الواجب الوجود لذاته  هو فالق ظلمة العدم بنور الوجود «قل اعوذ برب الفلق
و اول  ته المقصوده بالقصد االول الفائض عن هويهته المطلقيري من لوازم خكو ذل

  .)325: ص ،4( »ودات الصادرة عنه هو قضاؤهالموج
 حال درعين سلسله مراتب وجود و ي متوالي صدورهاينيه بر طرح فلوطيك با تسينا ابن

ت يفيكان يالوجود، درصدد ب  به واجبها آناج ي و احتها آنن بودن كر آن در پرتو مميتفس
  :  بر سه اصل استي مبتنسينا ابنطبق برداشت  صدور ي هينظر. ديآ مي نش بريآفر

. شود ي جز وحدت محض افاضه نميزيه وحدت محض است، چك از خدا كه اين اول
   .)243:  ص،3:  ج،2( الواحد اليصدر عنه اال الواحد

تمام موجودات . يانكت اميثي و حيت وجوبيثي ح؛ت دارديثي وجود دو حكه آندوم 
  .وندش  مي خداوند، واجبي وجود از سوي ق افاضهيطر ند و ازا نكممت يث ماهياز ح يقيحق

 ن عاَلم صورتيا علم خداوند به اين عاَلم يق تعقل خداوند از اينش از طري آفركه آنسوم 
  . رديگ مي

ن علم به ذات ي به ذات خود است و همتعالي باري علم ي جهي نت،سينا ابننظر  خلقت به
ن علم خدا به يدن وجود، عيا بخشينش يعلمِ آفر. وردآ  ميوجود را به ءاياش ي ه همهكاست 

الوجود عقل محض است، پس  واجب جاكه ازآن. استيع اشينِ علمِ او به جميذات خود و ع
ط يطور مطلق بس ه چون بهك ، عقل باشدكيد يز بايض ني في گونه ن صادر از او بهينخست

  .ودش  ميثرتكست، منشأ ين
ر جسم فهو اذاً جوهر مجرد و هو العقل االول و الشرع الحق قد يمنه غفاذاً الصادر االول «

ل صادر عنه و كنعم ال... »اول ما خلق اهللا العقل«: ه السالم قالي فانه عل،كر ذليورد بتقر
ضاً فال يب و الوسائط و نحن اذا قلنا هذا الفعل صادر عنه بسبب و السبب منه اي الترتيسلسلت
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ب ي ترتيفاذاً الموجودات صدرت عنه عل. هيل صادر منه و به و الكته بل الي فاعلينقل ف
م و هو المقدم و المؤخر تأخر ما هو متقديتقدم ماهو متأخر و ال يجوز ان يمعلوم و وسائط ال 

  .)255 :ص، 4( »هو االول و االخرمعاً 
و  صدور ني هي با الهام از نظريا ذات باري از وجود مطلق يرماديموضوع صدور عقل غ

د ي خدا مطرح گردي  ارسطو دربارهناپذيرِ  ناقص و دفاعي هيل نظريمكمنظور ت ان بهيافالطون
. وجود نداشت) ثركموجود مت(عاَلم  و )وجود واحد( ه بر اساس آن، هيچ نسبتي بين خداك

ان وجود و ي خدا قائم به ذات و مافوق عالَم مخلوق است، مكه اين با ،سينا ابنطبق نظر 
از نظر او، .  وجود داردييها ها واسطي ياني ميها ه، حلقانك خدا و عاَلم سراسر امت مطلقيازل
  .)329 :ص، 14(  از وجود خداوند پنداشتيميضان مستقيد جهان را فينبا

  :ندك  مينييگونه تب ني اسينا ابن موجودات را از منظر يني نظام عياستاد مطهر
 تعالي واجب.  عالَم استي  علت تامهليتعا واجبه كن راه وارد شده است ي از ايبوعل«

 ي  صادر اول است و صادر اول علت تامهي گر، علت تامهير ديتعب اء، و بهي اشي علت تامه
 عّلت علم به معلول ه علم به عّلتكم يدان ي م،ديگر ازطرف. م به علل آخريصادر دوم، تا برس

 ،ديگر ازطرف و ر اول صادي علت تامه است براتعالي واجب] گريبه عبارت د[ است
 علت علم به معلول است، پس ه علم به علتكم ي به ذات خودش علم دارد و گفتتعالي واجب
ثابت .  معلول دوم استيمعلول اول هم علت برا.  علم به معلول اول هم داردتعالي واجب

ه معلول  علت علم بعلم به عّلت[ه كم ي علم به معلول اول دارد و گفتتعالي واجبه كم يردك
ر ي غين امر الي و امعلول دوم است به معلول اول علت علم به تعالي حقپس علم ] است
 از يناش  در عالم هستيني وجود عآنچه يعني ؛طور است نيه جلو برود همكه هم يالنها

و ذات   علم به صادر اولي به ذات خود علت است از براتعالي حقعلم .  استيوجود علم
 صادر دوم و يخود صادر اول علت است برا باز. ن صادر اولي عيت از برا علت استعالي حق

 كي قهراً يپس هست. هير النهاي غي ال؛ علم به صادر دوميعلم به صادر اول علت است از برا
  .)30 :ص ،2 : ج،30(» يني نظام عدر مقابل ندك  ميداي پينظام علم

   موجودات از نظر اسپينوزاينينظام ع . 2. 3

 ،نوزا در عالَم واقعياسپ ه از نظركرسد ينظر م  بهيته ضروركن نير اك ذ،زيز هر چقبل ا
ا جوهر ي وجود دارد آنچه ندارد و ينيچيز ديگري تحقق ع جز جوهر و حاالت جوهر هيچ

جوهر در ). عت استيه همان عالَم طبك( ا حاالت جوهريو ) ه همان خداوند استك( است
 نه وجوداً و نه بنابراين. ائم بالذات است و هم متصوّر بالذاته هم قك است يزي آن چ،نظر او

ه نه قائم بالذات است و نه ك است يزيست و حالت آن چي محتاج نيگريز ديتصوراً به چ
ز وابسته به يه تصورش نك بل،متصوّر بالذات و نه تنها وجودش وابسته به وجود جوهر است
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ه در ك است يئي شمقصود من از حالت«: سديون  مياخالقاو در كتاب . تصور جوهر است
  در واقع تمام عاَلمِ ماسوي.)5 :ص، 10( ديآ  مي آن به تصوري واسطه گر است و بهيء ديش

 ي موجودات ماديعني ،قسم اول. ندا ن حاالت جوهر دو قسمي جوهر واحدند؛ اما اكيحاالت 
ر ك صفت في، تجلي معان تصورات ويعني ،گريد  صفت بعد خداوندند و بخشيو ممتد، تجل

  .ينداو
ت است، فقط دو صفت ينها ي بها آنه تعداد ك ،ان صفات جوهري از م،بنابر نظر اسپينوزا

آن  است نشدهيگر خود متجليخداوند با صفات دجاكه ازآن و اند  يافتهير تجّلكعد و فب ،
 ين ذات سرمديز مبين دو صفت ني از اكي ستند؛ اما هري نييشناسا  انسان قابليصفات برا
 وجود ي علت و معلولي گونه رابطه چي هها آنن يوند و بش  مي خداوند محسوبيو نامتناه
  .ستي وابسته نيگري استنتاج نشده و به آن ديگريدام از دك چيندارد و ه

ر و كه با جوهر آغاز گشته و از مجاليِ دو صفت فك است ي عالم فراشد،فين توصيبا ا«
  .)6 :ص، 10( » شده استيمنتهبعد گذشته و به حاالت 

 است و حالت يكي از دو صفت بعد يا فكر ي و متناهيئجز خود خودي چه هر شيء بهگر
يك از دو صفت بعد و فكر در خداوند  را هيچي ز،ستي ني متناهءاي اشي  مجموعه،است
  . نيستيمتناه

 وحدت نيود و اش  ميق آن عرضهي دقيمعن  وحدت وجود به،نوزاي اسپيدر نظام فلسف
رد و يگ  مييكيعت و خدا را يه طبكجا  آنيكيند؛ ك  ميييشتر خودنمايوجود در دو جا ب

گر يو مورد د»  واحد دارنديعت و خدا معنيجوهر، طب«رده كح يه خود بدان تصركطور همان
ه باطن آن كت است ي هوكيرده و معتقد است ك يء واحد تلقيه نفس و بدن را شكجا  آن

  .)35: ، ص35( ن بدننفس است و ظاهر آ
 آن يستي ناتوراليمعن عت با خدا بهيگرفتن طب يكيه ك است  ضروريتهكن نير اكالبته تذ

 عت خالقي جنبه را طبكي؛  استل شدهئ مختلف قاي عت دو جنبهي طبيرا او براي ز،ستين
عت مخلوق است يگر آن طبيي د ات دارد و جنبهيت و حيت، فعاليه قدرت خالقك ،امدن مي

 شيها ه از ناميكياو در . ا استيوه و درك و ك مانند سنگ و خايعيه عبارت از مواد طبك
 يكيعت يام خدا با طب ه گفتهكجا  عت آنيه مقصود من از طبكد ي بگويسكاگر « :سديون مي

 ين مقصوديوقت چن چيمن ه.  است، سخت در اشتباه استياست توده مواد جسمان
  .»ام نداشته

ه از نظر كن است ينوزا در ايدگاه اسپي با ديستيدگاه ناتورالي دياساس يها  از تفاوتيكي
سم يدر ناتورال. عت در خداستي طب،نوزاينظر اسپ عت است و ازي خدا در طب،ها ستيناتورال



83      رابطه نظام علمي حق تعالي با نظام عيني موجودات از ديدگاه ابن سينا و اسپينوزا

 اما در ،)نه خدا( عت استيماند طب ي مي باقآنچهند و ك يعت حلول ميخداوند در طب
  .ماند خداوند است ي مي باقآنچهرود و  يمنار كعت به نفع خداوند ي طب،نوزاياسپ

لسوفان ي فكه درحالي«: ح داده استين توضين مطلب چني اي روتن دربارهكراجر اس
وجود دارد ) خدا( زي چكي حداقل كه ايندادن   نشاني را برايالوجود ن برهان علميشيپ

ه كهد د  ميانن نشي همچنيالوجود ه برهان علمكده دارد ينوزا عقيبردند، اسپ يار مك به
در خدا  «ي معنكيه وجود دارد به ك يزي هر چبنابراين. ز وجود داردي چكيثر كحدا

 از يكي» در «كوچك ي لمهكه كند ك  مي سپس اضافه.)50 :ص، 13( »موجود است
 از ين فلسفه، ناشيرها از اي از سوءتعبيارينوزا است و بسي اسپي  فلسفهدييلك يها هواژ

ه كاند د  ميين معنين واژه را به اياربرد اك خود، ،او. ن واژه استيق اي دقي معنكعدم در
ه ك است ين معني از گفتن ايگرياست، وجه د »الف«در  »ب«م ييوگ  ميي مثال وقترايب

 يشناس  جهان،نوزاي اسپي  در فلسفه،ن وصفي با ا.)51 :ص، 13( است» ب«ن ييتب» الف«
ه به شناخت خدا ك است يافكن جهان يي تبيارا بري ز،ابدي  مي ارجاعيمĤالً به خداشناس

 أ مبدي تاً تعقل دربارهي و نهاها آني علل و مباديِ   امور، تعقل دربارهي تعقل درباره. ميبپرداز
شناخت علت آن است نه شناخت آثار و  يء شن راه شناختيرا بهتري ز،ستها آن يمتعال

ت ينها يطور تا ب نين است و همز شناخت علت آين راه شناخت آن علت نيعالئم آن و بهتر
ء مستلزم شناخت خداوند است ين مطلق است، شناخت هر شيو چون خداوند علت نخست

 پس خداوند هم ؛)27 :ص، 10(» ديتصور آ ا بهيابد ي وجود يزيست چين نكو بدون او مم
نيِ ي در نظام ع،نوزاي اسپي در فلسفه. ها آناء است و هم مبدأ شناخت يمبدأ وجود اش

ن ين خصوص چنيعبارت او در ا. ت مطلق دارديمك حاتيرِ عليناپذ وجودات، قانون تخلفم
چ يدهد و ه ي مين روي معيدان و قواعدي جاويز هماهنگ با نظميچ  همه،عتيدر طب: است

دان را ي جاويها يمند ن نظم و قانونيتواند ا يا درون آن نميعت يرون طبي از بييروين
م ك حاي ضروري ن علت تامه و معلول آن رابطهي در واقع ب.)101 :ص، 20(» ندكدگرگون 
 و ودش  ميي بالضروره از آن معلولي ناش،ابدي وجود ينياگر علت متع«ه ك يطور است؛ به

 .)11 :ص، 10(»  موجود نباشد، انتشاي معلول محال استينيس اگر علت متعكبرع
 اعراب نخواهد داشت و اگر يك  ازي محل،نوزاي اسپي صدفه و اتفاق در نظام فلسفبنابراين

ن يم علت آن حادثه معيا  اين است كه نتوانستهسبب  به،ميهد  ميتصادف نسبت حادثه را به
 خواهد ي ازلي ضروري  رابطهكي عاَلم و خداوند ي  رابطه،ن اساسيا بر. مينك ييرا شناسا

همان   و بهودش  ميجهيش نتيايعت مثلث دو قائمه بودن زوايه از طبكطور  بود و همان
 يعت از ذات الهيد، عالَم طبيآ  ميرونيجه از دل مقدمات بياس نتي قكيه در كصورت 

همان   مه است، بهئي مثلث مساوي با دو قا  تا ابداالباد سه زاويهكه ناهمچن. ودش  مييناش
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. ردندگ  مي از طبيعت اليتناهي خداوندي منبعثء تمام اشيا،ترتيب و به همان ضرورت
   .)157 :ص، 17( با جهان عين نسبت قوانين و احكام دايره با تمام دواير استنسبت خدا 

   نظام عيني موجوداتي بارهيسه و تطبيق ديدگاه دو فيلسوف درمقا. 3. 3

 تبيين درپي ، صدوري با تمركز بر نظريه سينا ابن ، نظام عيني موجوداتخصوصدر 
 موجودات و علم او به ي وجود به همهال  علم واجبي معتقد است احاطهاو . استنظام عيني 

تا به نيكوترين نظام موجود شوند و علم او به   واجب است كه موجودات چگونه باشندكه اين
  موجودآنچهگردد  سبب مي ، علمي اوستي از احاطه وجوب اين نظام از سوي او و كه اين
ي صدفه و اتفاق  جايي برا، در اين نظام.)318 :ص ،3: ج، 2( ود نيكوترين نظام استش

 علمي كه شمول و ؛يابد تعالي تحقق مي چيز بر حسب علم عنايي حق  زيرا همه،نيست
  .ماند ي آن خارج نمي ري از دايرهگيرد و هيچ ام مي ي موجودات را در بر ي آن همه گستره

 و حوادث مادي حالت صفت بعد ها ه پديدي اين باور است كه مجموعه  اما اسپينوزا بر
  از طبيعت خالقامد، كه البته چندانن  ميطبيعت مخلوقاو اين مجموعه را . ستاوند اخد

خدايي يا  همين دليل است كه اسپينوزا را در معرض اتهام همه  به، نيستپذير تفكيك
.  قرار گرفته است،انجامد كه به انكار خداوند مي،آميز آن وحدت وجود به معناي كفر

دليل او اين است كه . ها آناند نه علت خارجي د  مياسپينوزا خدا را علت دروني اشياء
 نسبت ،اسپنوزا ند كه از نظرك  ميآوري جا ياد ولسفون در اين.  در خدا هستندء اشياي همه

 ،)324 :ص، 37(  بدن نيست كه يكي در ديگري باشدخدا با طبيعت مانند نسبت نفس و
  .قدمات به نتيجه استطور كه خود بارها تكرار نموده مانند نسبت م بلكه همان

  

  يني و عي نظام علمي رابطه .4
  سينا ابن ي  در فلسفهيني و عي نظام علمي رابطه. 1. 4 

 يني مقدم بر نظام عي نظام علمكي ،سينا ابنان ي در ب، گفته شدطور كه قبالً همان
 ن همانيست، ع ي و معلولي علي  رابطهءايان اشيان اعيه مك يبيبه همان ترت. وجود دارد

  . وجود دارديب هم در نظام علميترت
  :ندك  مينييگونه تب نين دو را اي اي  رابطهي سبزواريحاج مالهاد

  في الواحد انطواءه عنايه  ي نهايهـدايه الـما من ب
  ينشاء من نظامه الرباني  فالكل من نظامه الكياني

  )176 :ص، 19(
  :ديفرما يت مايبان ي در شرح ايحاج
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ما ك عالم العلم ي اينشاء من نظامه الربانيون ك عالم الي، ايانيكل من نظامه الكفال«
  .)همان( »هم نشأه العلمو مراد» ح جداًي فسيعالم الربوبال« :قالوا

 را ها آنش يداي پي  موجودات و نحوهيني نظام ع،ات نجاتيالهستم ي در فصل بسينا ابن
  :ندك  ميانيگونه ب نيا

را [موجودات  ي ر موجود در همهيند و نظام خك مي ذات خود را تعقل تعالي واجبپس «
ز ين نظام را نيش و تحقق ايداي پين، چگونگيچنهم. ندك  ميتعقل] از جهت تعقل ذاتش

ابد و ي  ميافاضه شده، تحقق ه معقولِ واجب استكاز آن جهت  ن نظاميپس ا. ندك  ميتعقل
 از ها آنش يدايجهات پ يرند، تماميگ  ميه متعلق علم واجب قرارك ييها هديتمام پد

ت يري از خيجه و تابعيستند و نتي نيمناف رند و با ذات واجبيمبدأشان، در نزد مبدأشان، خ
  .)184: ص، 17( » هستند)ندا ه معشوق بالذاتك(ماالت مبدأ كذات و 

ابد، ي  مي صدوريتعال  و معلولي و مطابق علم حقيخ، جهان بر اساس نظام عّلياز نظر ش
ت و علم يز عناي ناشاراتاو در . ا اراده و قصد متجددي زائد ي زهي و انگياعنه بر اساس د

 تعالي واجباحاطه و شمول علم  تيعنا« :ديفرما ي م، را مورد توجه قرار دادهتعالي حق ييعنا
ن يوتركيها مطابق آن باشند تا به ن يهست ي ه همهكاست و واجب است ه ي هستي بر همه

سپس .  و شمول دانش اوستتعالي واجب معلول ذات ين نظامينگر گردند و چ  جلوهينظام
 او . )400 :ص ،1: ج، 3(»  مطابقت دارندين نظاميوتركيي حق به نشده افتيها با در يهست

 در ي درستي به چگونگتعالي واجبپس دانش «: رديگ  ميجهيگونه نت ني ا ،سپس در ادامه
 در يتعال رات از جانب حقيضان خيب فافاضه و سب ي افتن همگان، سرچشمهي يب هستيترت

  .)همان( »هاست يتمام هست
بار  ني نخستين اصطالح برايا. رود يشمار م ه بي از مراتب علم الهيكي» ييعلم عنا«

ت يفاعل« متعال را از نوع يت خدايه آنان فاعلك  چرا، مشاء جعل شده استيماكتوسط ح
 صدور و ي براءاي علم خداوند به اشسِه نفك معتقد بودند يعني ؛انستندد  مي»هيبالعنا

ه زائد بر ذات خداوند است مثل ك (گري دياز به امري نكه اين بدون ؛ استيافك ها آنش يدايپ
 يش نظام هستيداي و نقش آن در پييف علم عناي در تعرسينا ابن.  داشته باشد)قصد
  :ديوگ مي

ه ك ي و به نظامي هستلك به ي علم الهي و ابدي ازلي ت عبارت است از احاطهيعنا«
ن شامل علم يهمچن. ن نظام خواهد بودي بهتريافته، داراي براساس آن تحقق يسراسر هست

. ، از علم او سرچشمه خواهد گرفتيصورت ضرور  بهين نظاميه چنكن يحق است به ا
بر  ن علميند و معلومات ايآ  ميدي پدي الهيمطابق علم فعل ي، موجودات جهان هستبنابراين

افته يالوجود نشأت   از طرف واجبيا طلبيه از قصد ك ن نظام خواهند بود، بدون آنيبهتر
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پس تنها علم خدا . جاد نداردي در ايچ قصد و غرضيامل است و هكالوجود  را واجبي ز،باشند
 يكير و نيش خيدايضان و پي في منبع و سرچشمه ي نظام سراسر هستيت و چگونگيفيكبه 

  .)318: ، ص3: ج ،2( » استيدر سراسر هست
  : شامل سه عنصر استييعلم عنا

 ؛ت، دوميائنات، از ازل تا به ابد و بر اساس قانون علك و علم خدا به سراسر ي آگاهاول؛
ن نحو ي بر اساس آن نظام به بهتر،ائنات عالم، از ازل تا ابدكه موجودات و ك ي به نظاميآگاه

 ضرورت كيصورت  به ن نظاميه اكن است ي علم خداوند به ا؛سوم، د خواهند آمديپد
انات و حوادث ي تمام موجودات و جربنابراين. رديگ  مير، از علم او سرچشمهيناپذ اجتناب

 نديآ  ميدي پدي الهيبر طبق علم ازل )ي و عرضينحو طول  و بهها آنات يبا تمام جزئ( عاَلم
  .)191:  ص،7(

 را يائنات جهان هستك و  موجوداتي  به همهي علم الهي ازلي س احاطهيخ الرئيش
 كه انچن كه اين يكي: چند مقدمه دارد ائناتكالوجود به  علم واجب« :ندك يل ميگونه تحل نيا

. ش استيعاقل ذات خو يرا هر موجوديند، زك  مي ذات خود را تعقلالوجود  واجب،ميگفت
ا ي معلول ن تعقليالوجود علت ماسوا است و تعقل علت، ع  ذات واجبكه اينگر ي دي مقدمه

مخلوقات  )ندك  ميه ذات خود را تعقلك( الوجود  واجببنابراين. مستلزم تعقل معلول است
ود، ش  مي سرانجام به او ختمها آنست و وجود ها آنه علت كخود را ازالً و ابداً از آن جهت 

 كي، در )تين عليبر اساس هم(  موجودات جهان را از همان آغازي او همه. ندك ك ميدر
  .»ندك ك ميدر ي و عرضيز به صورت طولين و نيي و از باال به پاي و معلولي علي هسلسل

ت در يقانون عل. ت استيقانون عل ي علم الهي ن نحوهيي تبي، مبناسينا ابنل يدر تحل
 بنابراين.  استيز جارين) موجودات عالم( ناتك واجب با ممي ان دارد و در رابطهي جريهست

م به ماس چون واجبواعال مستلزم علم به معلول است، واجب از علم به است و علم به علت 
 عقل اول نش، واجب علتيند؛ مثالً بنابر نظام آفرك  ميدايذات خود به معلوالت خود علم پ

رد، ك كه عقل اول را درك يهنگام. ندك ك مياست و عقل اول را با علم به ذات خود در
ند و ك ك ميز دري عقل دوم است، عقل دوم را ن اول وكعلت فل ه عقل اولك ل آنيدل به

 و ين نظام نازل عّلي را در اها آن ي  دوم و عقل سوم است، همهكعلت فل چون عقل دوم
ز مانند ين امور را نيه اك ،ميرس يه به حوادث امروز جهان مك نيند، تا اك ك مي دريمعلول
  .ندك ك ميدر  تعّقل عقل اول و دومي نحوه

گاه يو جااند  هت قرار گرفتي و عرضيِ علي موجودات در نظام طولي هيلك كه آنل يبه دل
 علم برتر، كيبا ) از ابتدا تا انتها (ها آنائنات و حوادث ك ي خاص خود را دارند، همه

  .ندا معلوم
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گر وجود دارد كه يكي تابع ديگري يد كي دو نظام مجزا از ،قتي در حق،خيبنابر قول ش
ن ي موجودات است، از صادر اول گرفته تا آخرينيم وجود عنظام اول همان نظا. است

 ؛ موجودات برقرار استي علمي بين وجودها، استيه نظام علمك ،دوم  و نظامموجودات
ن همان تقدم و ي، عوجود داردان موجودات يان اعي تقدم و تأخر ميه نوعك  همچنانيعني

 موجودات ينيتوضيح كه نظام ع با اين ؛ موجودات برقرار استي علميتأخر هم در وجودها
رات در خداوند ي علم به نظام خ،ي اول  در مرتبه،سينا ابننظر  به. ستها آن يتابع نظام علم

ر در عاَلم يش نظام خيدايرات سبب پين علم به نظام خي هميي ثان وجود دارد و در مرتبه
، 8(» لك نظام الخيرعقله من ذالباري يعقل نظام الخير في الكل فيتبع ما ي« ؛شود واقع مي

  .)149 :ص

  نوزاي اسپي  در فلسفهيني و عي نظام علمي رابطه. 2. 4

 ينظام علم( ه تصوراتكطور  ه همانكن است ينوزا اي اسپي  فلسفهي از اصول اساسيكي
همان وجه و  هم به) اءي اشينينظام ع(رد، متصورات يگ  مير نشأتكاز صفت ف) ءاياش
ه در عاَلم ماده ك يوند و همان نظام و سلسله مراتبش  مييد ناش از صفت بع،همان ضرورت به

ر و صفت بعد دو وجه كرا صفت فيز موجود است؛ زيم نيوجود دارد در عالَم تصورات و مفاه
 و تصورات ءاير و بعد، اشكن جوهر واحد از مجاريِ دو صفت في جوهر واحدند و همكي

ه ك عت موجود است و صورت آنيه در طبك يا رهيدا «، مثالرايب. د آورده استي را پدها آن
و   صفات مختلف ظاهر شده استي واسطه چه بهز است؛ اگري چكي در خدا موجود است

ر و چه تحت هر كم چه تحت صفت فينكعت را چه تحت صفت بعد تصور ي طببنابراين
ه ك را يياي همان اشيعنيسانِ علل كيا اتصال واحد و يسان كي، نظام واحد و يگريصفت د

مثالً تصور  (م خدا علت تصور استيوگ  ميهكمن . افتيم يخواه وندش  مييگر ناشيد كياز 
 كيه او كث ين حي از ا؛ره استير است و علت داكء متفي شكيه او كث ين حي از ا،)رهيدا
ره يست وجود بالفعل تصور داين نكه ممكل است ين دلي بعد است، فقط به ايء دارايش

ب آن و آن حالت هم ير به عنوان علت قركگر في حالت دي واسطه  به شود، مگركادرا
عنوان حاالت  اء را بهيه اشك ي وقتبنابراين. تينها يطور تا ب نيگر و همي حالت دي واسطه به
ر ك صفت في واسطه ا اتصال علل را فقط بهيعت يل طبكد نظام ي با،مينك  مير مالحظهكف

عت را يل طبكد نظام ي با،مينكعنوان حاالت بعد مالحظه  ه را بها آنه ك يم و وقتينكن ييتب
» ن قرار استيز امر از ايگر نيدر خصوص صفات د. مينكن يي صفت بعد تبي واسطه فقط به

  .)79 :ص، 17(
 ياتي رشته واقعكي :ودش  ميات برقرارين دو رشته از واقعي بياملكه تطابق كم ينيب يم
ه به همان ك يگر تصوراتي دي م است و رشتهك حاها نآن ي بي و معلوليه ضرورت علكاست 
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 يا چ رابطهيگر هي د،ن دو رشتهين اي ب،حال ني اما در ع،ندا ي و معلولياندازه تابع ضرورت عل
نظام و اتصالِ تصورات همانند نظام و . امل وجود داردك هماننديِ كيه فقط كوجود ندارد؛ بل

  .)78 : ص،17( اء استياتصالِ اش
 ،ين همانندي بهتر اك دري تصور بدن است، برا نفس،نوزاي از نظر اسپكه اينبه با توجه 

ن نفس و بدن يجا نسبت ب  در آن،رفته) انسان( ريبه عاَلم صغ) جهان( ريبكوان از عالَم ت مي
 دن وادارد و نه نفسيشيواند نفس را به اندت  مينه بدن «:سدينو ياو م. ميرا مالحظه نمائ

  حاالتي را علت همهي ز،)136 :ص، 17(» ديوادار نما... ونكا سيت ك به حرواند بدن رات مي
ز ي حاالت بدن ني طور علت همه نيهم. ر استكء متفيه او شكث ين حي از ا،خداست ركف

  .)همان( » بعد استيء ذيه او شكث يخداست از آن ح
، شتراك مساعي دارندديگر ا  ذهن و بدن كامالً با يك، اسپينوزاي به گفتهترتيب بنا بدين

 در آنچه هر. طراز و موازي است يد يك سلسله رويدادهاي همآ  مي برايشان پيشآنچهزيرا 
هد تطبيق دارد؛ ولي اين دو در د  مي در ديگري رويآنچهيكي از آن دو روي دهد با 

دو  :دليل اين امر نيز از نظر او روشن است. )154 :ص، 28( ثير متقابل ندارندأديگر ت يك
 ،10( ممكن نيست يكي علت ديگري باشد  وجه مشتركي موجود نيستها آنشيء كه ميان 

  .)14 :ص
اين به اين . ر آن در نفس همراه استي نظيراتيي با تغيرات بدنيي تمام تغ،گريعبارت د به

درست .  نفس بدان آگاه استكه آنافتد مگر  يز در بدن اتفاق نميچ چيمعني است كه ه
جه، ير آن در بدن مطابقت دارد و در نتيرات در نفس با نظيين تغيتر ييه جزكطور  همان

ن ي اما ا،نظام افعال و انفعاالت بدن ما طبعاً مطابق است با نظام افعال و انفعاالت نفس ما
را هيچ وجه اشتراكي بين ي ز،ندك ي را ثابت نمها آنن ي بي علت و معلولي  رابطهمطابقت

ن ييچ تبي ه،ند كه تا به حالك  مير تأييد اين سخن اضافهاو د. نفس و بدن وجود ندارد
، يا لهيداند نفس به چه وس ي نميسكو است ن نفس و بدن ارائه نشده ي بي  از رابطهيروشن

 هك ها آنو ) 137 : ص،10( ت درآوردكواند بدن را به حرت  مييا چه سرعتي و يقيبه چه طر
 بدن در خواب است يدانند چرا وقت يمند، نك  ميتكند بدن تحت فرمان نفس حريوگ مي

  .)77: ص، 36( ماند يمدن بازيشينفس هم از اند
اء و خود ين تصورات اشيب، ن نفس و بدن وجود دارديه بك ي همان نسبتكه اينجه ينت

عت است، نفس يه بدن جزء طبكطور  ه همانكن است يل مطلب اياء هم وجود دارد و دلياش
 تصورات يوابستگ» در«گر يد كياء به ي اشين وابستگيا. ديآ يحساب م هم جزء تصورات به

، 13( شود ي مكگر ادرايد كي تصورات به يق وابستگيا از طريشود  ي ميگر متجليد كيبه 
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 البته به شرط ؛ردكن ييتوان تب ين تصورات مياء را در نسبت بين اشي پس نسبت ب،)51 :ص
  . تام باشند ن تصوراتي اكه اين

ه كارد د  ميشناخت، اشعار ي ان انواع چهارگانهي پس از ب،اصالح فاهمه ي او در رساله
 ي لهيوس هاء را بي اشيقيوان ذات حقت  ميهكاست ) شناخت تام(فقط در شناخت نوع چهارم 

ه از تصورات نادرست، مجعول و كن شناخت است يرا فقط در اي ز، شناختها آنب يعلت قر
با رسيدن به اين شناخت است كه . ستي نيدارند، خبرل ي تخي شه در قوهيه رك ،كوكمش

 ،از نظر اسپينوزا. ورزد  عشق ميها آن به ،دانسته )جوهر(  امور را مظهر ذات حقي همه
كه به شناخت تام  و در صورتياست تر شناخت خود و حاالت خود از هر شناختي ضروري

ن نوع ي از اصرفاًني به خدا عشق عقال. ودش  مي به خدا منجري به عشق عقالن،نزديك گردد
وششِ نفس و كن يتر ي، عالاخالقتاب كن در ياو همچن ).همان( ودش  ميشناخت حاصل

ن نوع يو از ا) 310:  ص،10( اندد  مين نوع شناختيدن به ايلت آن را رسين فضيتر يعال
   .)297 :ص، 10( يدآ  ميدست هن نفس بكن آرامشِ مميتر يه عالكشناخت است 

 ، داردي با نظام علم الهين تصورات چه ارتباطيال شود نظام و اتصال بؤحال اگر س
ه كن خاطر است يهم ن تصورات در خداوند تحقق دارد و بهين است مصداق اتم ايپاسخ ا

  .)299 :ص، 10( ورزد ي به خود عشق مي نامتناهيخدا با عشق عقالن
 بلكه ها نا انسي  كه در همه،واند با شناخت تام خود، حب ذات رات  ميترتيب انسان بدين
 است كه اين ذكر شايان. ذات حق تبديل نمايد موجودات وجود دارد، به عشق به ي در همه

  .)66 : ص،2: ج ،25(  عشقي است كه ذات حق به خود داردي عشق به ذات حق خود نتيجه

 نظام علمي و عيني ي  رابطهي بارهيسه و تطبيق ديدگاه دو فيلسوف در مقا.3. 4

  جوداتمو
) ركحاالت ف (ها آنو تصورات ) حاالت بعد(اء ممتد ين اشي ب،لسوفي به نظر هر دو ف-

 معقول است آنچه است و ي واقعآنچهه ك يطور  به، وجود داردياملك ي و هماهنگيهمانند
 ي توازيد نوعي و انطباق را باين هماهنگي ا،نوزاياما از نظر اسپ. امالً با هم انطباق دارندك
 از ي ناشين تطابق و هماهنگي ا،سينا ابن در نظر كه درحالي ،ر دانستكالت بعد و فن حايب
 ،گريِد عبارت به. است) ينظام علم(ر كمعلول حاالت ف) ينينظام ع(ه حاالت بعد كن است يا

يك را  ماً به خدا استناد داده و هيچير را مستقكهر يك از حاالت بعد و حاالت ف نوزاياسپ
 ي م و با واسطهيرمستقيرا غ) ينينظام ع( حاالت بعد سينا ابناما . داند ميتابع ديگري ن

از نظر حاالت بعد تابعي كه طوري   به،هدد  ميبه خداوند نسبت) ينظام علم اله(ر كحاالت ف
  .باشد از حالت فكر مي
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صورتي غير از صورت كنوني   امكان خلق جهان به، مطابق با ديدگاه هر دو فيلسوف-
اند كه خدا هم د  مياسپينوزا امكان خلق اشياء با طبيعتي ديگر را مستلزم اين. ردوجود ندا

 نيز با اعتقاد به نظام سينا ابن .)54:  ص،10( طبيعتي غير از طبيعت كنوني داشته باشد
  .)318: ، ص3:  ج،2( داند نظام موجود را ممكن نمي از ي غير خلق نظام ديگر،احسن
 ساحت ، نقص دانستهي  داشتن در افعال را نشانه هر دو فيلسوف قصد و غرض-
 كرات در آثار خود بيان داشته  مطلب فوق را بهسينا ابن. دانند منزه مي  را از آنتعالي باري
العالي ال يكون طالباً امرا الجل السافل،  « كلي كهي اين قاعده  با ذكر،اشاراتاو در . است

  موجود سافلسبب مرتبه به  عالي و بلند موجود؛حتي يكون ذلك جاري منه مجري الغرض
 ،1: ج، 3(» ي غرض باشد منزله ي چيزي نخواهد بود كه اين خواستن براي آن به جوينده

  .)324 :ص
يد آ  مياسپينوزا نيز اگر خدا براي رسيدن به غايتي، فعلي را انجام دهد، الزم در نظر -

 تبيين حوادث بر اساس علت  او.)97 :ص، 15( كه در طلب چيزي باشد كه فاقد آن است
 هر كاري را ها نااند و معتقد است كه چون انسد  ميوارانگاري خداغايي را ناشي از انسان

سوي غايتي   را بهء اشياي كنند كه خداوند نيز همه هند، گمان ميد  ميبراي غايتي انجام
  استسان آفريده را براي انء اشياي نند خدا همهك  ميكه گمان  كما اين،هدد  ميمعين سوق

يرد كه گ  مينهايت نتيجه  او در.)62 :ص، 10( و انسان را هم آفريده تا او را عبادت كند
 حتي ،جا  اسپينوزا در اين.)64: ، صهمان( ي ذهن بشر است هاي غايي ساخته ي علت همه

هد تخطئه د  ميويند خدا هر چيزي را براي گسترش خير انجامگ  مي كساني كهي عقيده
 تحكمي و گزافي ي  امور را وابسته به ارادهي اي را از ديدگاهي كه همه چنين عقيده ،كرده

اين عقيده در ماوراي   صاحبان كهويسدن  مي،اند، دورتر به حقيقت تلقي كردهد  ميخداوند
  نمونهي مثابه  كه خداوند در اعمال خود به آن به،هند مستقل از اود  ميخدا چيزي را قرار

  .)59 :ص، 10(  يك علت غايي در تكاپوي رسيدن به آن استي منزله هگرد و يا بن مي
از  و معتقد است كه را صاحب جود معرفي كرده خداوند كه ،سينا ابنبدين ترتيب او از 

  .يردگ  ميپردازد، فاصله سر جود به خلق عالم مي
  

  گيري  نتيجه.5

   سينا ابنكتب فلسفي توان به اين نتيجه رسيد كه هم در م  مي،بندي كلي در يك جمع 
 تناظر تعالي باريو هم در مكتب فلسفي اسپينوزا، نظام عيني موجودات با نظام علمي 

. ها وجود داشته باشد در ديگري نيز وجود دارد  هرچه در يكي از آن،يك داشته به يك
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ي  بهترين راه براي شناخت نظام عيني موجودات اين است كه از طريق لم،همين دليل به
  .ي آن به قضاوت بنشينيم باره درتعالي باري شناخت علم و حكمت  با،ه شدوارد

 نظام عيني موجودات تابع نظام ،سينا ابنكه از نظر اين دو مكتب در اين است تفاوت 
 ، علم عنايي بودهتعالي باريعلم  .است بوده و معلول آن تعالي باري در علم ها آنعلميِ 
  زيرا،وجود آيد ها به ن است كه نيكوترين نظام در ميان آني عنايت او به مخلوقات اي الزمه

 از هر نقصي ،ي موجودات است  بر همهتعالي باري كه همان احاطه و شمول علم ،عنايت
ن اي. ) 78 :ص، 16( ي زايد بر ذات ندارد منزه است و براي خلق نظام عيني نيازي به انگيزه

ي تغييرات و  كثير است و همه من خيرمتضشود،   محسوب ميتعالي باري كه فيض ،امنظ
بيشتر صورت  رسيدن به خيرِ  و براياست جهتتحوالت در بخش طبيعي آن نيز در همين 

  . گيرد مي
 در عين ،ها  و مانند آن، عنايت فيضاسپينوزا، اما، بدون استفاده از واژگان دينيِ 

ي علت   را نه از نوع رابطهها ي آن  بين اين دو نظام، رابطهناسب تامو ت پذيرش تطابق كامل
طوري كه نتيجه در  به.  است دانستهمقدمات و نتيجهي   بلكه تا حدي از نوع رابطه،و معلولي

با تشبيه اين رابطه به  گاهو ا. ضمن مقدمات قرار داشته و چيزي بيرون از آن نخواهد بود
ن ي بيت و معلول علي  رابطهن مطابقتيرسد كه ا ، به اين نتيجه ميي نفس و بدن رابطه

با انكار گاه  را هيچ وجه اشتراكي بين نفس و بدن وجود ندارد ويند؛ زك ي را ثابت نمها آن
شود كه ديگر جايي براي  ها، به وحدت وجود صرفي نزديك مي دوگانگي بين آنگونه  هر

حاالت  و استنامتناهي ) خداوند( جوهر زيرا ،ماند باقي نمي درآنعلت و معلول صحبت از 
و  جوهر گونه بينونت و دوگانگي بين در جوهرند و هيچ) نظام عيني موجودات( وهرج

را از لوازم شناخت دانستن امور شر يا خير  ،نهايت در او  البته. شدئلتوان قا مخلوقات او نمي
 حوادث و ي همه و شناخت تام اشياء سرمدي داند و معتقد است كه نگاه ناكافي انسان مي
   .نمايد به خير مياتقاقات را تلقي 

ي   به تبيين نظام احسن در فلسفه،هاي ديگري شود در پژوهش  پيشنهاد مي،انتها در 
چنين با بررسي رابطه و نسبت بين خداوند و جهان طبيعت از اسپينوزا پرداخته شود و هم

  .برطرف گردد هاي احتمالي در ديدگاه برده، تناقض منظر دو فيلسوف نام
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