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 بررسی تطبیقی رابطه خالق و مخلوقات 
 1 از منظر ابن سینا و روایات شیعه

 2یاحمد میرزائ 

 چکیده
این تحقیق به منظور رسیدن به تصویری کلی از رابطه خداوند متعال با جهان هستی 
 انجام شده است. بر اساس نظر ابن سینا و در نهایت مقایسه آن با مطالب برآمده
از روایات شیعه در تبیین این رابطه انجام شده است. در واقع اگر بسیاری از مباحث 

کننده  تبط با مباحث دیگر در نظر گرفته شود، به نوعی تبیینفلسفه اسالمی به صورت مر
 موضوع این تحقیق است.

های ابن سینا و نیز مجموعه  در مجموع در این مقاله بعد از بررسی مجموعه دیدگاه
بینی برآمده از روایات به این نکته رسیدیم  بینی عقلی با جهان روایات و مقایسه جهان

بینی عقلی ابن سینا با آنچه در روایات آمده است،  که برخی از محورهای جهان
ندارد که البته این مسئله در فالسفه پسین تا حدی حل شده و نوعی  همسویی

بینی برآمده از روایات در فالسفه  بینی برآمده از عقل و جهان همگرایی بین جهان
 پسین رخ داده است.

 کلید واژگان
 بینی روایی، مسئله فیض جهاندات، تشکیک وجود، تباین بین موجو رابطه خالق و مخلوقات،
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 مقدمه
 «بررسی تطبیقی رابطه خالق و مخلوق از منظر ابن سینا و روایات شیعه»این تحقیق در مورد 

 توان گفت که مجموعه ترین مسائل فلسفه اسالمی است. به نوعی می است. این موضوع از مهم
کری فیلسوف مسلمان را در مورد هستی های تصویر ف سؤاالت اصلی فلسفه اسالمی، تکه

 .دهد و غالب این مسائل در مورد رابطه خالق و مخلوقات است مورد پرسش قرار می
مسائلی از قبیل اصالت وجود، تشکیک، ضرورت علّی و سنخیت علت و معلول و قاعده 

ننده ک الواحد و بسیاری از مسائل دیگر که اهم مباحث فلسفه اسالمی هستند، هر یک تبیین
طبیعی است ای از تفکر فیلسوف مسلمان در مورد رابطه خالق و مخلوقات هستند.  گوشه

با وحی  است، باید آرای فلسفه اسالمی« اسالمی»که از آنجا که وصف فلسفه ما، 
. بررسی رابطه بین خالق و مخلوقات، از منظر روایات و بررسی راستا و هماهنگ باشد هم

 تواند محک خوبی در این زمینه باشد.  اسالمی می تطبیقی آن با آرای فالسفه
بینی عقلی  البته واضح است از آنجا که ارتباط بین خالق و مخلوقات، تصویری کلی از جهان

آید. لذا تمام  شود، در واقع زیربنای تمامی علوم انسانی نیز به حساب می محسوب می
انند از این تحقیق به عنوان تو سازی علوم انسانی هستند، می کسانی که درصدد اسالمی

بینی روایی،  بینی عقلی اندیشمندان مسلمان و تطورات آن و همچنین جهان گزارشی از جهان
بینی از منظر  ترین سؤاالت جهان کننده یکی از مهم بهره ببرند. در واقع این تحقیق توصیف

 اندیشمندان اسالمی و روایات است.
فتن به تصویری اجمالی از رابطه خالق و مخلوقات یا  پس در این تحقیق ما در صدد دست

 ترین فیلسوف حکمت مشا هستیم و سپس مقایسه آن با تصویر در منظر ابن سینا به عنوان بزرگ
 برآمده از این ارتباط در روایات، تا از جهتی، اسالمی بودن فلسفه او آزموده شود و از طرفی

 د، آشکارگردد.نقاط مبهم یا نقاطی که جای تحقیق بیشتری دار
 شود، ابعادی دارد که پژوهشگران جدید و قدیم در واقع مباحثی که در این نوشتار مطرح می

 ای اند. اما تبیین آن مطالب به صورت شبکه دنیای فلسفه بارها و بارها آن را بررسی کرده
 به صورتی که پاسخگوی سؤال اصلی این تحقیق باشد، چندان مورد توجه نبوده است؛

بارت دیگر، اجزای این تحقیق بارها و بارها در کتب مختلف مورد بررسی قرار گرفته به ع
ای  است، ولی رابطه این اجزا با یکدیگر، موضوعی است که به صورت استطرادی و حاشیه

ایم که به بررسی  در کتب فلسفی مورد توجه قرار گرفته است و نیز تا کنون کسی را نیافته
وایات بپردازد. البته تا کنون تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است تطبیقی این مباحث با ر
 .شود که در ادامه روشن می
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شود  پس با توجه به اینکه ابعاد موضوع این تحقیق به موضوعات اساسی فلسفه مربوط می
اند،  که همه فالسفه بزرگ از یک سو و هر یک از پژوهشگران از سوی دیگر به آن پرداخته

بریم که مستقیماً به همین موضوع، یعنی ارتباط خالق  سمت تنها از تحقیقاتی نام میدر این ق
 اند. البته ممکن است از نظر مکتبی خاص یا از نظر فردی خاص، با مخلوقات پرداخته

 به این مسئله پرداخته باشند.
 موضوعبه اصل این  1ترین عناوینی که در سایت مجموعه مقاالت مؤسسه نور )نورمگز( نزدیک

 پرداخته بودند، از این قرار است:
 الف( رابطه خدا و هستی از دیدگاه ابن عربی و شمس مغربی؛
 ب( بررسی تاریخی ـ تحلیلی نظریه تجلی در عرفان اسالمی.

 ین تشکیک،واای که به عن توان گفت هر مقاله یاما اگر بخواهیم مجموعه مسائل مرتبط را بگوییم، م
 ات، سنخیت علت و معلول، ضرورت علّی، قاعدة اشرف، صادر اول،وحدت وجود، تباین وجود

طور که واضح است،  ای از مسئله ما را تبیین کرده و همان قاعدة الواحد و... پرداخته، گوشه
 این بررسی، فوق حد استقصاست.

ها  محور است. گردآوری داده ای از جهتی، نظری، و از جهتی مسئله پژوهش ما از جهتی، توسعه
ای است  ها نیز در تحقیق ما به گونه ای انجام شده است. ماهیت پردازش داده روش کتابخانه به

تطبیقی است؛  ـهایی از آن تحلیلی  قسمتتبیینی است و  ـ هایی از تحقیق ما توصیفی که قسمت
یل کنیم و علل آن را تبیین کرده، سپس به تحل ای را که الزم باشد، توصیف می یعنی ابتدا هر مسئله

 زنیم. پردازیم و در جایی که الزم باشد، دست به نقد نیز می آن و تطبیقش بر مباحث روایی می
کننده رابطه بین خالق و مخلوقات هستند، در کتب فالسفه  از سویی مطالبی که تبیین

 مسلمان پراکنده است و به صورت متمرکز مورد بررسی قرار نگرفته است. روایاتی
اند.  اند و در یک باب یا فصل کتاب حدیثی جمع نشده داریم، پراکندههم که در این زمینه 

 آوری شده است لذا مباحث این نوشتار با تتبع از ال به الی کتب روایی و نیز فلسفی جمع
ایم تا از مجموعه  های یک تصویر کنار هم قرار داده و در مقام ارائه، آنها را به صورت تکه

 ه بین خالق و مخلوقات روشن شود.آنها تصویر ابن سینا از رابط

 تصویر کلي حکمت مشا

 را کنار هم ذکر کنیم« ارتباط خالق و مخلوقات»های مختلف تصویر  قرار شد قسمت
 تا به تصویر کلی دست یابیم.

                                              
1. Noormags.com 
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 قسمت اول: نظریه فیض
 اولین کسی که متعرض این نظریه شده، افلوطین است. او اصطالح فیض )لبریز شدن(

 های او خارج شرح دیدگاه 1کند. چگونگی آفرینش مخلوقات از خداوند بیان می را برای تبیین
توان گفت که دیدگاه او مورد جرح و تعدیل فالسفه  از موضوع این نوشتار است، ولی می

 ترین فرق نظریه افلوطین توان مهم مسلمان مشائی خصوصاً ابن سینا قرار گرفت. می
 دانست، ولی فیلسوفان که او فاعلیت خداوند متعال را بالطبع میبا فیلسوفان مسلمان را این دانست، 

 پردازیم. مسلمان آن را نپذیرفتند. در اینجا به شرح نظریه فیض ابن سینا می

 نظریه فیض ابن سینا
کند  ن سینا برای تبیین خالقیت خداوند متعال و نظریه فیض، از اوصاف خداوند آغاز میاب

 پردازد. و اراده به تبیین چگونگی فعل الهی می و با شرح سه صفت علم و قدرت
خدا عالم است و هم به ذات خویش علم دارد و هم به ماسوای ذات. او ذات خود : علم خدا

شناسد؛ یعنی از ذات خود به عنوان حقیقتی آگاه  را همان گونه که هست و به نحو کامل می
م خیر بوده، به این مبدئیت که مبدأ هستی موجودات دیگر است.  او چون مبدأ نظا است

 باشد تا احسن باشد. چگونه ممکن است و باید چگونهآگاه است. آگاه است که نظام خیر 
: خداوند مرید است. به نظر ابن سینا خدا خود را دوست دارد و لذا به صدور اراده خدا

 خیزد و احسن است نیز راضی و خرسند است. نظامی که از ذاتش برمی
قدرت نیز دارد؛  وند به آنچه علم دارد و از آن راضی و خرسند است،: خداقدرت خدا

 یعنی توان ایجاد آن را دارد. در تحقق نظام احسن، نه به ماده نیاز است و نه ابزار.
 پس در مقابل اراده خدا مانعی نیست و نقصی هم در إعمال آن اراده وجود ندارد.

یرد که صرف تعقل نظام خیر از سوی خدا، گ با توجه به این مقدمات، ابن سینا نتیجه می
 شود علت وجود آن است. خداوند به محض آنکه نظام خیر را تعقل کند، به آن راضی می

کند و چون مانعی در مقابل اراده وجود ندارد و نقصی هم در کار نیست،  و آن را اراده می
 شوند. همه اشیا از او فائض و صادر می
 2فاعل بالطبع نیست و اشکال غزالی بر او وارد نیست. پس از نظر ابن سینا خداوند

 گوید: خود ابن سینا صریحاً می
                                              

 .320، صحکمت مشا. یارعلی، کرد فیروزجانی، 1
دهد که مشعر بـالطبع دانسـتن    . او در آدرس مذکور تعابیری به ابن سینا نسبت می130، صفالسفهتهافت ال. محمد غزالی، 2

 ال التى   الميت،   حال من تعالى حاله وقربوا ،العظمة من يفهم ما كل أبطلوا أن إلى»گوید:  فیضان از نظر اوست؛ از باب مثال می
 «.فقط بنفسه شعوره فى المي، فارق أنه إال العالم  فى يجر  بما له خبر
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و هستی جهان از خداوند به صورت بالطبع نیست به این صورت که کل از خدا 
 بدون معرفتی و رضایتی صادر شود و چگونه بالطبع بودن صحیح باشد،

 ! پس الزم استکند؟ در حالی که او عقل محضی است که ذاتش را درک می
 1آید، درک کند. که او این را که از او وجود همه چیز الزم می

البته ابن سینا قبول دارد که فعل خدا برای او ضروری است و ضرورتاً خداوند متعال از ازل 
واجب الوجود بذاته »کند، قاعده  فاعل بوده است و دلیلی که او برای این مطلب اقامه می

 گیرد که هر چیزی است. او از این قاعده نتیجه می« الجهات واجب الوجود من جمیع
 که برای خداوند متعال به امکان عام ممکن است، باید برای خدا ضرورت داشته باشد
 و محال است کمالی در مورد خداوند متعال حالت امکانی و منتظره داشته باشد. او این قاعده

در مورد خداوند متعال، ممکن « صفت فاعلیت»کند: از آنجا که  را در اینجا چنین تطبیق می
  2به امکان عام است، پس باید برای خدا ضروری باشد.

 «الواحد ال یصدر منه اال الواحد»قسمت دوم: قاعدة 
واسطه از خداوند  کند که اوالً تنها یک معلول بی ابن سینا بر اساس این قاعده ثابت می

حد باید مجرد باشد و نه مادی؛ زیرا اگر مادی شود و ثانیاً آن معلول وا متعال صادر می
باشد، واحد نخواهد بود )مرکب از ماده و صورت خواهد بود(؛ و لذا معلول اول باید عقلی 

ترتوضیح دهیم، باید بگوییم که معلول  و مجرد باشد. البته اگر بخواهیم استدالل او را دقیق
 وهر باشد و اول نخواهد بود؛اول یا عرض است یا جوهر. اگر عرض باشد، باید با ج

 پس باید جوهر باشد. اگر بناست جوهر باشد، یا باید ماده باشد که با صورت خواهد بود
و دیگر اول نخواهد بود. اگر نفس باشد باید با بدن باشد. اگر زمان باشد، باید حرکت 
 متحرکی باشد که الزمه آن وجود متحرکی است و متحرک هم غیر مجرد و مرکب است

 3و در نتیجه اول نخواهد بود. لذا تنها فرض این است که معلول اول، جوهر مجرد باشد.
تواند علت معالیل متکثر،  صادر نخستین به خالف واجب، به دلیل وجود جهات متکثر، می

باشد و قاعدة الواحد درباره آن جاری نیست. در نهایت از عقل اول، عقل دوم و نفس فلک 
 شود تولید میعقل سوم و نفس فلک دوم و جرم آن شود. از عقل دوم  میاول و جرم آن تولید 

                                              
 وجتو   يكتون  بتنن  الطبع سبيل على عنه الكل كون وليس: »012)االلهیات(، مقاله تاسعة، الفصل الرابع، ص الشفاء. ابن سینا، 1

 « عنه الكل وجو  يلزمه أنه يعقل أن فيجب ذاته؟ يعقل محض عقل وهو هىا يصح وكيف منه  لرضى وال بمعرفة  ال عنه الكل
 أن صتح  إذ اللتزو   ستبيل  علتى  هتو  أنما األول عن يكون ما كون وألن»گوید:  . او می013االلهیات(، ص)الشفاء . ابن سینا، 2

 «. قبل الغرض هىا بيان من وفرغنا جهاته  جميع من الوجو  واجب بىاته الوجو  واجب
 .323، صحکمت مشا. ر.ک: یارعلی کرد فیروجایی، 3



 21  7931 تابستانـ بهار /  6پیاپي /اول/ شماره چهارمسال 

 رسیم که علت عناصر عالم ماده، چه از حیث صورت و چه از حیث ماده است. تا عقل دهم می
 در ضمن، عقل دهم علت نفوس بشری نیز هست. 

جمله  گانه از برخی از اصول طبیعیات آن زمان، از او در تبیین چگونگی ایجاد عقول ده
 کند. گانه و نفس داشتن اشیای متحرک به حرکت دورانی و ... استفاده می افالک نُه

رسد که در حکمت مشا بر اساس  از اینجا به بعد نوبت به مسئله ربط حادث به قدیم می
قدیم  هایی از قبیل حرکت دورانی ازلی فلک پاسخ داده شده است. در واقع مسئله ربط فرض پیش

مت مشا از موضوع تحقیق ما خارج است؛ چرا که قدیمی که به حادث به حادث در حک
واسطه عقل  ربط دارد، عقل فعال است، نه خداوند متعال و خداوند متعال صرفاً فاعل بی

 اول است. لذا مسئله ربط قدیم به حادث طبق مکتب مشا، در واقع ربط مخلوقی مجرد و قدیم
 مکنات.به مخلوقات مادی است، نه ربط واجب به م

 قسمت سوم: تشکیک وجود
گانه مورد اتفاق )اختالف به تمام ذات  اختالف به تشکیکی که مشا در عرض اختالفات سه
 کند، تشکیک منطقی است.  و به جزء ذات و به عرض خارج از ذات( مطرح می

کند که البته در برخی از آثارش،  ابن سینا در مجموع پنج نوع تشکیک برای وجود مطرح می
 اند از: خی از این اقسام را نفی کرده است. انواع تشکیک عبارتبر

 الف( تشکیک در تقدم و تأخر؛
 ب( تشکیک در شدت و ضعف )تشکیک در اشدیت و اضعفیت(؛
 ج( تشکیک در کمال و نقص )تشکیک در ازیدیت و انقصیت(؛
 د( تشکیک در کمی و بیشی )تشکیک در اکثریت و اقلیت(؛ 

 1امکان )تشکیک در اولویت و عدم اولویت(. هـ( تشکیک در وجوب و
 ای اشدیت و اضعفیت را در مفهوم آنچه در این قسمت اهمیت دارد، این است که ابن سینا، گونه

رو در برخی از عباراتش از وجود  کند و ازاین وجود صادق بر موجودات مختلف، درک می
ای وجود مشترک  که گونه پذیرد لذا در مجموع ابن سینا می 2گوید. آکد و اخس سخن می

 هایی بین همه موجودات که مشترک معنوی است، وجود دارد و از سوی دیگر تفاوت
 سازد؛ ولی تشکیکی کند و به نوعی تشکیک را مطرح می نیز در همان وجود مطرح می

 کند، تشکیک منطقی است که در مورد صدق مفهوم وجود بر افراد مختلف است، که او مطرح می
واضح است که تشکیک در مفهوم «. در عین کثرت و کثرت در عین وحدت وحدت»نه 

                                              
 . 261ص ،3فصل  سادسه، ه)االلهیات(، مقالالشفاء همو،  .71ص ، 113و ش 01، ص1، شالمباحثات. ر.ک: ابن سینا، 1
 .71، ص 113، شالمباحثات. ابن سینا، 2
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 لذا در نظر او اشیا متغایر هستند؛ 1وجود نیز با تباین بین وجودات منافاتی ندارد.
 ها مشکک است. را یافت که البته در حمل بر آن« وجود»توان بین آنها مفهوم مشترکِ  ولی می

با اشتراک مفهوم بین آنها هیچ نحوه تنافی ندارد. واضح است که اصل تباین بین وجودات 
لذا در نظر مشا، وجود خدا و مخلوقات، هر دو حقیقی است و مخلوقات، وجوداتی متباین 
از هم هستند؛ هرچند که صدق مفهوم وجود بر خداوند متعال به جهات مختلف تشکیک، 

 از قبیل اولویت و اشدیت و تقدم، متفاوت است. 

 نخیت علت و معلولقسمت چهارم: س
یکی از اصولی که ابن سینا هم بر آن تأکید دارد، اصل سنخیت بین علت و معلول است. 

نین است که اگر سنخیتی بین شود، چ ای که برای این اصل مطرح می معموالً دلیل خالصه
آید که هر معلولی از هر علتی صادر شود و این الزم،  معلول نباشد، الزم میعلت و 
 دانیم که هر چیزی علت خاصی دارد. باطل است؛ زیرا ما از خارج می بالضروره

واضح است که در اینجا مراد از سنخیت، شباهت نیست؛ زیرا الزمه عدم شباهت بین علت 
 بینیم که ابن سینا ال تعجب میو معلول، تالی باطل استدالل مذکور نیست؛ ولی با کم

 اسفارده کرده است؛ برای نمونه مالصدرا در برخی از موارد، از سنخیت، شباهت را ارادر 
 کند: عبارتی را از ابن سینا چنین نقل می

واجب است که معلول با علت مناسبت داشته باشد و تا به حال ثابت شده است 
 موجود است. پس آنچه از او فیضان که واجب عین وجود بوده، به نفس ذات خودش

 کلی آنها؛ به دلیل فقدان مناسبت بین ماهیت کند باید وجود اشیا باشد و نه ماهیات می
 و بین وجود محض خداوند متعال.

کننده  پس نخستین قبول»... شیخ الرئیس در برخی از رسائلش چنین گفته است: 
 تجلی الهی، ملکی الهی است که به عقل کلی موسوم است. پس جوهریت او از رسیدن

 به دلیل تجلی شخصی تجلی اول در اوست؛ مانند جوهریت صورت در آینه
 که آن صورت، مثال اوست و به دلیل معنایی نزدیک به این گفته شده است که عقل
 فعال، مثال اول است. پس احتراز بجو از اینکه بگویی: مثل اوست، در حالی که اول

                                              
دهد که این تشکیک، مفهومی است، ایـن   کند و هم نشان می . یکی دیگر از عباراتی که هم تشکیک در وجود را مطرح می1

 اآلختر  عتن  الموجتو ا   متن  واحد كل تميّز يكون أن بفيج بالتشكيك تحته ما على يحمل الوجو  ألن وأيضا»عبارت است: 
 عتن  أحتدهما  تميّز أن وأما. مقو  غير الز  في يشتركان ربما بل مقو   عا  في يشتركان ال هىين ومثل المقدار  عن كالسوا  بىاته
 خاصّتة  إمتا  فهتي  ذاتية رغي الصفة كان، وإن جنسا  فيه المشترك يكون محالة وال  فصل فهي ذاتية الصفة كان، فإن بصفة  اآلخر
 (.211ـ213، ص603، شالمباحثات، )ابن سینا، «عا  عرض وإما الز  وعرض
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 شود، توسط مثالی که از فاعل واجب حق است. پس هر آنچه توسط فاعلی منفعل می
گذارد،  شود و هر فاعلی که در منفعلی اثر می منفعل میشود،  در آن واقع می

 گذارد، و این مسئله با استقرا شود، اثر می توسط مثالی که از فاعل در منفعل واقع می
 آشکار است؛ زیرا حرارت آتش در جرمی از اجرام با گذاشتن مثالی از خود،

و نفس ناطقه  گذارد، و آن، گرماست. همچنین است سایر قوا از کیفیات، اثر می
 آن صورتگذارد و  شتن مثالی از خود اثر میدر نفس ناطقه دیگری مثل خودش با گذا

 گذارد و آن شکلش عقلی مجرد است و شمشیر مثالی از خود در جسم به جای می
است و سنگ چاقو تیزکن، چاقو را با گذاشتن اثری از خود در قسمتی از چاقو 

 1کند و آن، استوای اجزا و صافی است. ز میکند، آن را تی که با آن برخورد می
بینید حتی ظاهراً مالصدرا هم از مناسبت، شباهت را مد نظر  همان طور که در این عبارت می

 کند، کامالً گویای شباهت است. بنابراین هایی که ابن سینا در اینجا مطرح می دارد. مثال
ه است و این عبارت هم تقریباً صریح از آنجا که در سایر عبارات ابن سینا نفی شباهت نیامد

 خدا و مخلوقات قائل است. توان ادعا کرد که ابن سینا به نوعی شباهت بین میدر شباهت است، 
 قسمت پنجم: خلق بر اساس صور مرتسمه در ذات

 یکی از مباحث مهم در فلسفه ابن سینا تبیین علم پیشین است که در آن ناچار است
 تواند علت مخلوقات پیشین قائل باشد؛ زیرا خداوند بدون علم پیشین نمیمتعال علم برای خداوند 

باشد؛ در حالی که در موطن قبل از خلقت چیزی نیست که خدا بتواند به آنها علم داشته 
 های طوالنی که از موضوع تحقیق حاضر خارج است، اشد. ابن سینا پس از بحثب

 کنند که خداوند از طریق این صور رتسمه تعبیر میرسد که از آن به نظریه صور م ای می به نظریه
  2تواند آنها را خلق کند. کند و در نتیجه می به مخلوقات علم پیدا می

                                              
 والموجو  الوجو  الواجب عين كون تحقق وقد للعلة مناسبا يكون أن يجب المعلول: »021ـ 011، ص1، جاسفار.مالصدرا،  1

 في الرئيس الشيخ قال .تعالى وبينه بينها المناسبة لفقد ليةالك ماهياتها ال األشياء وجو  أن يكون يجب عنه فالفائض ذاته بنفس
 في الواقعة الصورة تجوهر تجليه بنيل تجوهره فإن الكلي بالعقل الموسو  اإللهي الملك هو لتجليه قابل فنول ... رسائله بعض
 الواجب هو ذلك و مثله تقول أن ترزمثاله فاح الفعالة العقل إن قيل المعنى هىا من ولقريب مثاله هي الىي الشخص لتجلي المرآة
 فيه منه يقع مثال بتوسط المنفعل في يفعل فاعل وكل فيه الفاعل من واقع مثال بتوسط ينفعل فإنما فاعل عن منفعل كل فإن الحق
 من قو ال سائر السخونة وكىلك وهو مثالها فيه تضع بنن األجرا  من جر  في تفعل النارية الحرارة باالستقراء فإن بين وذلك

 إنما السيف و المجر ة العقلية الصورة وهي مثالها فيها تضع بنن مثلها أخر  ناطقة نفس في تفعل إنما الناطقة والنفس الكيفيا 
 األجزاء استواء وهو ماسه ما مثال حده جوانب في تضع بنن السكين يحد  إنما والمسن شكله وهو مثاله الجسم في يضع

 «.ومالستها  انتهي كالمه

. همچنـین ر.ک: عبدالرسـول   321-311، صحکمـت مشـا  برای مشاهده تفصیل بحث ر.ک: یارعلی کـرد فیروزجـایی،    .2
 .311-271، ص10، فصل2، جدرآمدی به نظام حکمت صدراییعبودیت، 
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 قسمت ششم: علت غایي و مسئله شر
اگر چنین است که علم به نظام احسن و خیریت آن سبب آفرینش است، پس شرور از کجا 

کند: نخست اینکه شر  شر چند نکته مطرح می شوند. اجماالً ابن سینا در مسئله حادث می
شد خیر  حداقلی است و خیر بر آن غلبه دارد؛ دوم اینکه شر الزمه عالم ماده است و نمی

ماده، بدون شری که الزمه آن است، ایجاد شود؛ زیرا عالم ماده، عالم عناصر متضاد است. 
زمه آن، تحقق برخی از شرور لذا تدبیر خداوند به تحقق خیر بیشتر تعلق گرفته است که ال

 است؛ یعنی شر، مقصود و مراد خدا نیست.
 بندی این قسمت: جمع
شوند و لذا اصل خلقت به قدم خدا قدیم  معلوالت به صورت ضروری از خدا صادر می .1

 است؛ هر چند که حادث بالذات است؛
 تنها فعل صادرشده بالواسطه از خداوند متعال، عقل اول است؛ .2
 یجادی است؛خداوند فاعل ا .3
وجود خدا و مخلوقات متغایر هستند؛ هرچند که برخی از مفاهیم همچون مفهوم وجود  .0

 شود؛ به یک معنا بر آنها اطالق می
 شود؛ مخلوق اول، مثالی وجود دارد که ممکن است به نوعی شباهت تفسیربین خدا و  .1
 اند؛ ات الهیز ذخارج ا اساس صوری است که مخلوق خداوند، و خلقت خارجی مخلوقات بر .6
آفریند خیر محض است، ولی الزمه بعضی از خیرها بعضی از شرور هستند  آنچه خداوند می .7

 که البته آن شرور، حداقلی هستند و امکان خلقت عالم ماده بدون این شرور وجود ندارد.
توانیم شواهد روایی  حال که تصویر مشایی از نظام هستی تا حد زیادی روشن شد، می

 های این تصویر را مطرح کنیم. خالف تکهموافق یا م
 بررسي روایات در مورد ارکان تصویر ابن سینا از رابطه بین خالق و مخلوقات

از  ای پارهکه به  یاتاز روا یبه برخ صرفاً ینجاشد، در ا یانفصل ب ینا یهمان طور که در ابتدا
  کنیم. یم شده اشاره تهمطلب گف ینف یا ییداشاره دارند به صورت پراکنده در جهت تأنکات 

 شرح مسئله ضرورت صدور فعل از خداوند متعال الف(
 است یلسوفانف نزدمطرح  یمیقد یارعالَم از مسائل بس یقدمت و حدوث زمان مسئله
قسمت  ینو متکلمان بوده است. در ا یلسوفانف یمیقد نسبتاً یاسالم از دعواها یایو در دن

 یاناًرا که اح یاتیبناست روا پرداخته شود. بلکه آن به شرح آن مسئله و اطراف نیستبنا 
در مورد ارتباط خالق  فالسفه یفکر تصویر یها از تکه یکمخالف هر  ید یامؤ تممکن اس

 .یمشرح ده یو تا حد یمو مخلوقات است، مطرح کن
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هستند،  یمتمام صفات فعل در مورد خداوند متعال قد ینا،ابن س یطبق مبنا یعبارت فن به
و لذا طبق  ممکن هستند خدا به امکان عام یتمام صفات فعل برا یراز ؛مله خلقتاز ج

صفات  ینا یدالوجود است، با جهات واجب یعالوجود از جم استدالل او، چون واجب
 واجب و بالفعل باشد. یشبرا

در روایات ما حدوث برخی از افعال برای خداوند متعال جزو مسلّمات است؛ برای نمونه 
 وایات، توجه فرمایید:به این ر

، «علم»همواره اهلل عز و جل، همان ربّ ما، »فرمود:  شنیدم که می از امام صادق
در حالی که هیچ معلومی نبوده است و شنوایی ذاتش  ]حتی[ذاتِ او بوده است، 

 بوده است، در حالی که هیچ شنیدنی نبوده است و بینایی ذاتش بوده است،
 ده است، و قدرت ذاتش بوده است، در حالی که هیچدر حالی که هیچ دیدنی نبو

موجود تحت قدرتی نبوده است. پس هنگامی که اشیا را ایجاد کرد و معلوم 
 موجود شد، علم خدا بر معلوم واقع شد )مطابقت داده شد( و شنوایی خدا

 ها تطبیق شد و قدرت خدا بر امور ها تطبیق شد و بینایی خدا بر دیدنی بر شنیدنی
آیا خداوند همواره متحرک »به حضرت عرض کردم: «. درت تطبیق شدتحت ق

 جانب خداوند از این مسئله بلندتر است»حضرت فرمودند: « بوده است؟
حرکت، صفت اموری  ]زیرا[گونه باشد(؛  )شأن خدا اجل از این است که این

آیا خداوند همواره »به حضرت عرض کردم: «. شوند است که با فعل حادث می
کالم صفتی حادث است و ازلی نیست. »حضرت فرمودند: « م بوده است؟متکل

 1«.خداوند بود در حالی که متکلم نبود
 همچنین این روایت از امام صادق

حضرت « آیا خداوند همواره اراده کننده بوده است؟»به حضرت عرض کردم: 
همراه با خود ای  همانا اراده کننده نخواهد بود، مگر به سبب اراده شده»فرمودند: 

                                              
 ع اللَّتهِ  عَبْتدِ  أَبَا سَمِعْ،ُ قَالَ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ يَحْيَى بْنِ صَفْوَانَ عَنْ الطَّيَالِسِيِّ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ» .1

 مَقْتدُورَ  لَا وَ تُهُذَا الْقُدْرَةُ وَ مُبْصَرَ لَا وَ ذَاتُهُ الْبَصَرُ وَ مَسْمُوعَ لَا وَ ذَاتُهُ السَّمْعُ وَ مَعْلُو َ لَا وَ ذَاتُهُ الْعِلْمُ وَ رَبَّنَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ يَزَلِ لَمْ يَقُولُ
 الْمَقْتدُورِ  عَلَتى  الْقُدْرَةُ وَ الْمُبْصَرِ عَلَى الْبَصَرُ وَ الْمَسْمُوعِ عَلَى السَّمْعُ وَ الْمَعْلُو ِ عَلَى مِنْهُ الْعِلْمُ وَقَعَ الْمَعْلُو ُ كَانَ وَ الْنَشْيَاءَ أَحْدَثَ فَلَمَّا
 فَقَتالَ  قَالَ مُتَكَلِّماً اللَّهُ يَزَلِ فَلَمْ قُلْ،ُ قَالَ بِالْفِعْلِ مُحْدَثَةٌ صِفَةٌ الْحَرَكَةَ إِنَّ ذَلِكَ عَنْ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ قَالَ رِّكاًمُتَحَ اللَّهُ يَزَلِ فَلَمْ قُلْ،ُ قَالَ
 ،117، ص1 ج ،الکـافی )محمدبن یعقـوب کلینـی،    .«تَكَلِّمَمُ لَا وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ كَانَ بِنَزَلِيَّةٍ لَيْسَ،ْ مُحْدَثَةٌ صِفَةٌ الْكَلَا َ إِنَّ
 صـفات  و الـذات  صـفات  باب ،131، صالتوحیدالحسین ابن بابویه  بن علی . همچنین ر.ک: محمدبن1الذات، ح صفات باب

 (.30السادس، ح  المجلس ،163 ، صاألمالیالحسن طوسی،  ، محمدبن1األفعال، ح
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. خداوند همواره عالم و قادر بوده است ]پس خدا همواره مرید نبوده است[
 1«.سپس اراده کرده است

پس به خالف آنچه ابن سینا گفته بود، در این روایت که سندش هم معتبر است، خداوند 
 متعال دائماً مرید نبوده است. 

 ت شیعه ندارد. در موارد معدودی هم که روایتای به روایا سینا که در آثارش هیچ اشاره  خود ابن
 توان توجیهی برای این مطلب پیدا کرد. دارد، روایاتی از اهل سنت است. لذا در آثار ابن سینا نمی

کند. البته مالصدرا هم مشابه  اصوالً ابن سینا چندان آرایش را بر قرآن و روایات عرضه نمی
داند؛  م به نوعی اصل افعال را از خداوند متعال قدیم میهمین مبنای ابن سینا را دارد؛ یعنی او ه

 القاعدة باید ببینیم که ایشان چه توجیهی برای این مطلب دارند. داند. لذا علی یعنی فیض را دائم می
 کنند که این روایت صدرا در شرح اصول کافی بعد از آوردن این روایت، به این مطلب اشاره می

 لی بعد از آن در نزدیک به دو صفحه، مبنای خودش را در ارادهبه ظاهرش مخالف مبناست، و
  ای کنند که خالصه آن این است که اراده دو معنا دارد: یک معنای آن همان اراده مطرح می

یابیم و معنای دیگری هم دارد که الزمه علم به نظام احسن  است که ما در حیوانات و خودمان می
 فرمایند: ذات خداوند متعال نیست. ایشان در انتها میاست و الزمه آن محل حوادث شدن 

رسیده بلکه غالب افراد همان  و چون فهم غالب افراد به این معنای از اراده نمی
کنند که ضدش کراهت است و هنگام  اراده موجود در حیوانات را درک می

آن را از صفات فعل و از صفات  شود، امام حادث شدن مراد، حادث می
اند؛ مثل خالق بودن و رازق بودن؛  شوند، قرار داده ه آن به آن متجدد میاضافی ک

 برای اینکه خداوند متعال محلی برای حوادث واقع نشود ـ اگر اراده حادثه
از صفات ذات باشد ـ و اراده مانند علم حادث است که اضافه عالم بودن خدا 

 2به حوادث موجود است و متأخر از علم خداوند متعال است.
                                              

سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْتنِ   ارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْنَشْعَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْنَهْوَازِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّ» .1
 «.  لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَالِماً قَا ِراً ثُمَّ أَرَا َ -لَا يَكُونُ إِلَّا لِمُرَا ٍ مَعَهُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْ،ُ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُرِيداً قَالَ إِنَّ الْمُرِيدَ

 .1الفعـل، ح  صـفات  سـائر  و الفعـل  صفات من أنها ةاإلراد ، باب111 ، ص1 ، جالکافیمحمدبن یعقوب کلینی، 
 ؛1األفعـال، ح  صـفات  مـن  أنها و اإلرادة دیث، باب أحا 361ص ،البصائر مختصرمحمد حلی،  بن سلیمان بن همچنین ر.ک: حسن

 الـذات  صـفات  ، بـاب 106، صالتوحیدالحسین ابن بابویه،  بن علی ، محمدبن106، صالتوحیدالحسین ابن بابویه،  بن علی محمدبن
 .11األفعال، ح صفات و
وضتده الكراهتة ويكتون حا ثتا عنتد       ولما كان فهم الجمهور ال يصل الى اإلرا ة بهىا المعنى بل الى النحو الىي في الحيتوان » .2

حدوث المرا   جعلها عليه السال  من صفا  االفعال ومن الصفا  االضافية المتجد ة كخالقية زيد ورازقيته  حىرا عن كونه تعتالى  
وهي كالعلم الحا ث التىي هتو اضتافة عالميتته تعتالى بتالحوا ث        -لو كان، اإلرا ة الحا ثة من صفا  الىا  -محال للحوا ث 

 ).220، ص3 ، جالکافی شرح أصول  )مالصدرا، .«الكونية وهي أخيرة مراتب علمه تعالى
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ایشان مشکل ذات را حل کردند، ولی به مشکل حدوث خلقت را که الزمه این روایت 
بیند، وجود  اند. به فرض اراده به معنایی که ایشان مشکلی بر آن نمی است، توجه نفرموده

است؛ زیرا اراده به معنای اول به معنای  داشته باشد، همچنان مشکل حدوث خلقت باقی 
روایت، حادث است. پس خلق حادث است. اصطالح حادث  خلق است و طبق صریح این

هم در آن زمان، به معنای حادث زمانی بوده است و هنوز اصطالح حادث ذاتی که بعدها 
 جعل شد، در آن زمان وجود نداشته است. 

مالصدرا در مورد صفت متکلم بودن نیز که آن هم از صفات فعل است، توضیحاتی دارند 
تکلم چیزی نیست جز انشای آنچه » اند. بیان ایشان چنین است: ن کردهو نکات دقیقی را بیا

 کننده، کالم است و مدلول، معانی هستند و انشاکننده، کند؛ پس داللت بر درون متکلم داللت می
 کند بر آنچه در درون متکلم است، همان متکلم است و متکلم بودن همان انشاست. آنچه داللت می

ی مصدری آن یعنی متکلم بودن اراده شود، این صفت از صفات پس اگر از کالم، معنا
 کننده بر معنا اراده شود، از قبیل افعال خواهد شود شود و اگر از آن، داللت ضافی میا

 کند، ای است که از آن ذات، آنچه بر معنا داللت می و اگر از آن، اراده ذاتی اراده کردیم که به گونه
 شود. یر زائد بر ذات در مورد خداوند متعال محسوب میشود، از باب صفات غ انشا می

 کلم بودن و از صفات اضافی در نظراین است که ایشان آن را به معنای مت ولی ظاهراً از کالم امام
فرمایند: کالم، صفت حادث است، ازلی نیست؛ زیرا اضافه خداوند متعال  اند؛ آنجا که می گرفته

ل، و فعل حادث است؛ پس اضافه نیز حادث است و لذا شود، مگر با وجود فع موجود نمی
 1؛ یعنی خداوند موصوف به اضافه متلکم بودن نبود.«نبود بود و متکلمخداوند »حضرت فرمودند: 

 اند، ولی همان طور که گفتیم، را قبول کرده« متکلم بودن»در اینجا ایشان حادث بودنِ صفت 
 اهراً باید مطلق صفات فعل را قدیم بداند؛کند، ظ بر طبق مطلبی که ابن سینا مطرح می

چرا که طبق آن استدالل، صفاتی که نسبت به ذات حیثیت امکان عام دارند، برای ذات 
ضروری هستند؛ مگر اینکه گفته شود ابن سینا این مطلب را صرفاً در مورد صفات ذات 

البته توجیه نهایی  داند که الزمه آن، عدول از مبنای قدم خلقت به قدم ذات است. جاری می
 این مطلب، کنار گذاشتن این روایت و امثال آن به دلیل مخالفت با مبانی فلسفی است

 اشکال باشد. شده، بی های عقلی مطرح که البته بر این پیش فرض مبتنی است که استدالل
                                              

 المتتكلم   هتو  عليهتا  يتدل  لمتا  والمنشئ المعاني هو والمدلول الكال  هو فالدال  المتكلم  ضمير على يدل ما إنشاء اال ليس التكلم». 1
 و االضتافية   الصتفا   من و االضافا  باب من يكون المتكلمية  اعني يالمصدر المعنى بالكال  اريد فان االنشاء  ذلك هي والمتكلمية

 الصتفا   متن  يكون المعنى  على يدل ما منها ينشن بحيث الىا  كون به اريد ان و االفعال  قبيل من يكون المعنى  على الدال به اريد ان
 االضتافية  الصتفا   متن  و المتكلميتة  بمعنى جعله انه ال الس عليه كالمه من الظاهر لكن الىا   على تعالى حقه في زائدة غير هي التي
 لهتىا  و حا ثة  فاالضافة حا ث الفعل و الفعل  وجو  مع اال توجد ال تعالى اضافته الن بنزلية  ليس، محدثة صفة الكال  ان: قال حيث
 (.211، ص3 ج ،الکافی أصول حشر)مالصدرا، «. المتكلمية باضافة بالفعل الموصوف اي متكلم  ال و جل و عز اللّه كان: قال
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 ب( عقل اول، تنها فعل صادرشده بالواسطه از خداوند متعال
اریم که در خالف این مطلب ظهور دارند و به ظاهرشان داللت در این قسمت تعابیر متعددی د

دهد. البته بعضاً روایاتی هم  بر این دارند که خداوند متعال افعال بسیاری را بالواسطه انجام می
 شوند.  کنند و بالعکس برای هر شیئی سببی قائل می داریم که بر خالف این مقصود داللت می

 هر روز مشغول به شأنی»؛ كُلّ يَو ٍ هُوَ في شَننٍ آیات و روایات اشاره کرد:توان به این  از دسته اول می
 دهد. روز خداوند متعال کار جدیدی انجام می تقریباً صریح در این معناست که هراین آیه  1«است
ٌيُريد لِما فَعَّال بر اساس برخی از روایاتی  2«.دهنده هر آن چیزی است که اراده کند انجام»؛
 در قسمت قبل گذشت، اراده در فرهنگ روایات و آیات، به معنای اراده حادث است که
 . فعلی حادث از جانب خداوند متعال است بر اساس اراده حادث،فعال بودن خداوند و 

دهند که صدور آن از غیر خدا معنا  همچنین است تمام آیاتی که فعلی را به خداوند نسبت می
 3«آمرزد همانا خدا همه گناهان را می» ؛ًانّ اهلل يغفر الىنوب جميعا :فرماید ندارد. آنجا که می

معنا ندارد که این آیه به معنای باواسطه انجام دادن فعل از سوی خدا باشد؛ زیرا مغفرت 
وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلّا اهللفعل خود خداست. لذا در خود قرآن داریم:

و چه کسی جز »؛ 0
 که صریح در حصر است. لذا شاید کسی بتواند برخی از آیات«.  آمرزد می خدا گناهان را

اهلل خالق کلّ شیءاز قبیل
را بر خالف ظاهرش، به معنای « خدا خالق هر چیزی است»؛ 1

فعل هیچ نحوه معنایی به جز  خلق باواسطه حمل کند، ولی در مورد برخی از صفات
معنا ندارد کسی بگوید که مالئکه واسطه شود.  بالواسطه فعل از خدا تصور نمیصدور 

مغفرت هستند. بله، اگر خود مغفرت را هم توجیه کنیم و به معنای برخی از مصادیق 
رحمتِ فعلیِ الهی بگیریم و نه به معنای آمرزش گناهان و به عبارت دیگر به عنوان صفات 

 روایاتی که فعلی پذیر است. همچنین از فعل با واسطه توضیح دهیم، این موارد هم توجیه
دهند همین معنا قابل استفاده است. البته در برخی از روایات، انتساب  را به خدا نسبت می
 تر است؛ فعلی به خدا صرح

فرماید:  خداوند تبارک و تعالی می»دقت کنید:  از باب مثال به این روایت از امام صادق
 6.«دهم روزه برای من است و من جزای آن را می

                                              
 .21. الرحمن، 1
 .16؛ بروج، 117هود،  .2
 .13زمر،  .3
 .131. آل عمران، 0
 .16. رعد، 1
 اللَّتهَ  إِنَّ: قَتالَ  هِاللَّت  عَبْدِ أَبِي عَنْ الصَّبَّاحِ أَبِي عَنْ السَّابِرِيِّ صَاحِبِ سَلَمَةَ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ» .6

 فضـل  فـی  جـاء  مـا  باب ،63ص ،0 ، جالکافییعقوب کلینی،  )محمدبن «.عَلَيْهِ أَجْزِي وَأَنَا لِي الصَّوْ ُ يَقُولُ وَتَعَالَى تَبَارَكَ
 فضل باب ،71ص ،2 ، جالفقیه یحضره ال منالحسین ابن بابویه،  بن علی . همچنین ر.ک: محمدبن6الصائم، ح و الصوم
 (.3ح الصیام، فرض ، باب112، ص0 خرسان، ج تحقیق ،األحکام تهذیبالحسن طوسی،  ، محمدبن1773حالصیام، 
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 دهد. اما اینکه ضح است اینکه همه اعمال خیر ما برای خداست و خدا جزای آنها را میآنچه وا
 دهد، ظاهراً در مقام نفی واسطه است. را به خود خدا نسبت می این تأکید، مطلبدر روایت مزبور با 

خدا هیچ چیزی را خلق نکرد، مگر اینکه برای »همچنین این روایت نیز ظاهر در نفی واسطه است: 
 1«.گیرد دست می کند، مگر صدقه؛ زیرا خود خدا امر آن را به داری می خازنی است که از آن نگهو ا

 از سوی دیگر همان طور که عرض کردیم، روایاتی داریم که ابتدا ممکن است از آنها این برداشت
 شود. شود که هیچ فعلی بالواسطه از خدا صادر نمی

 ای دارند: اهمیت ویژهدر این جهت،  دو روایت از امام صادق
 خداوند ابا دارد از اینکه امور را جز به واسطه اسباب انجام دهد؛ پس برای هر چیزیـ 

 2سببی قرار داد.
 3خداوند مشیت را به خودش خلق کرد و سپس اشیا را به سبب مشیت خلق کرد.ـ 

وایات ظاهر روایت اول تعارض چندانی با سائر روایات ندارد؛ زیرا همان طور که از خود ر
است، غالب افعال الهی واسطه دارد و لذا نسبت روایت اول با سائر روایات نسبت 
 تخصیص است و مشکل چندانی ندارد؛ خصوصاً که در خود روایاتی که ظاهر در تخصیص

ای دارد، به جز موردی که استثنا شده  هستند، به این مطلب تصریح شده که کل امور واسطه
 ت در این روایت مراد از سبب، علت حقیقی نباشد، بلکه سببالبته ممکن اساست. 

 به معنایی اعم از علت مُعِدّ و حقیقی استفاده شده باشد. در این صورت ممکن است مراد
 از روایت این باشد که در خصوص این اعمال، علت معدّی نیز در کار نخواهد بود.

چنین برداشت کند که مخلوق  لذا عمده کار، روایت دوم است که ممکن است کسی از آن
 ولی ظاهراً این برداشت از روایت 0اند. اول مشیت است و بقیه موجودات به مشیت مخلوق شده

                                              
مستعو  عياشتي     )محمتدبن  « بنفسته  يليها وتعالى تبارك الرب فإن الصدقة  إال يخزنه خازن وله إال شيئا يخلق لم اهلل إن» .1

و روايتي با تعابير مختلتف ولتي مشتابه  و     771ح[ 701 الى 701 ا اآلي(: 9)التوبة  سورة]  701  ص2   جتفسير العياشي
 بابويته  ثتواب    الحستين ابتن   بتن  علي ؛ محمدبن771  ح[701 الى 701 اآليا (: 9)التوبة  سورة]  701رواي،  ر: همان  ص

 .2النهار  ح صدقة باب ثواب   711األعمال  النص  ص عقاب و األعمال
 رِبْعِتيِّ  عَنْ حَدَّثَهُ عَمَّنْ صَغِيرٍ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اأَصْحَابِنَ مِنْ عِدَّةٌ» .2
 سَبَبٍ لِكُلِّ وَجَعَلَ سَبَباً ءٍ شَيْ لِكُلِّ فَجَعَلَ ابٍبِنَسْبَ إِلَّا الْنَشْيَاءَ يُجْرِيَ أَنْ اللَّهُ أَبَى: قَالَ أَنَّهُ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ

 .«نَحْنُ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ ذَاكَ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ وَ عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ نَاطِقاً بَاباً عِلْمٍ لِكُلِّ وَجَعَلَ عِلْماً شَرْحٍ لِكُلِّ وَجَعَلَ شَرْحاً
 (.1إليه  ح الر  و اإلما  معرفة   باب711  ص 7 ج، الکافییعقوب کلینی،  )محمدبن

 خَلَتقَ  ثُتمَّ  بِنَفْسِهَا الْمَشِيئَةَ اللَّهُ خَلَقَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ أُذَيْنَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ» .3
 (.0الفعل، ح صفات سائر و الفعل صفات من أنها ةاإلراد ، باب111، ص1 ج، الکافییعقوب کلینی،  )محمدبن «.ةِبِالْمَشِيئَ الْنَشْيَاءَ

قواعد عقلی اند. رک: جواد خرمیان،  برای مثال ظاهراً جناب استاد خرمیان، از این حدیث چنین برداشت کرده. 0
 . 331، ص2ج ،در قلمرو روایات
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 درست نیست. توضیح اینکه معنای دیگری هم از این روایت محتمل است که هم با روایات
 دیگر، و هم با شواهد دیگر که عرض خواهیم کرد، سازگاری بیشتری دارد.

خواهد  اینکه محتمل است مراد از روایت این باشد که خدا هر شیئی را که می توضیح
شود و در مرحله بعد نوبت به خلقت خود آن شیء  بیافریند، ابتدا مشیت آفریده می

فرماید هر مخلوقی که در جهان  رسد. از جمله شواهد بر این ادعا روایاتی است که می می
 ده است. به این روایت توجه کنید:محقق شود، هفت مرحله قبل از آن بو

های  هیچ چیز در زمین و نه در آسمان نخواهد بود، مگر به این خصلت
گانه: مشیت و اراده و قدر و قضا و اذن و کتاب و اجل. پس هر کس گمان  هفت

 1تحقیق کافر شده است. تواند یکی از اینها را رد کند، به کند که می
 ر فعل است.بنابراین مشیت مرحله اول خلق ه

توان به برداشت مالصدرا و میرداماد در ضمن این روایت استفاده کرد. هر دو  همچنین از شواهد می
 روایت برداشتشان مخلوق اول نبوده است و آنها نیز نسبت به کل افعالاین ضمن بزرگوار، در 
 2اند. ل دادیم، شرح دادهاز معنایی که ما احتما را به گونه دیگری غیراند هر چند روایت  در نظر گرفته

 گیری نهایی در هر مسئله هدف این تحقیق گزارش اجمالی اطراف مسئله است و در صدد نتیجه
تنهایی ظرفیت پیگیری  های این تحقیق، مثل این مبحث، به نیستیم؛ چرا که برخی از سرفصل
 به عنوان تحقیقی مستقل دارند.
 ج( خداوند فاعل ایجادی است

ها به فاعل ایجادی بودن خداوند متعال تصریح شده، بلکه به نفی فاعل تن روایات نهدر 
 ایجادی غیر از خدا نیز پرداخته شده است. به این روایات توجه کنید:

کسی جز خدا »در مورد ربوبیت عظما و الهیت کبرا فرمودند:  امام صادقـ 
هری آفریند و جز او کسی شیء را از جوهریتش به جو چیزی را از هیچ نمی

 3کند؛ کند و جز خدا کسی شیء را از وجود به عدم منتقل نمی دیگر، منتقل نمی
                                              

 بْنِ وَمُحَمَّدِ سَعِيدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنُ وَمُحَمَّدُ أَبِيهِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ نَاأَصْحَابِ مِنْ عِدَّةٌ» .1
 يَكُونُ لَا: قَالَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ جَمِيعاً مُسْكَانَ بْنِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ يزِحَرِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيعاً خَالِدٍ
 وَاحِدَةٍ نَقْضِ عَلَى يَقْدِرُ أَنَّهُ زَعَمَ فَمَنْ وَأَجَلٍ كِتَابٍ وَ إِذْنٍ وَ وَقَضَاءٍ قَدَرٍ وَ وَإِرَا َةٍ بِمَشِيئَةٍ السَّبْعِ الْخِصَالِ بِهَىِهِ إِلَّا السَّمَاءِ فِي وَلَا الْنَرْضِ فِي ءٌ شَيْ
. همچنين مشابه اين 7بسبعة  ح إال األرض و السماء في ء شي يكون ال أنه في   باب719  ص7   جالكافييعقوب كليني   )محمدبن«. كَفَرَ فَقَدْ

 .(212المشية  ح و اإلرا ة   باب211  ص7 ج  المحاسن رواي،:  ر همين آ رس قابل مشاهده اس،. و همچنين البرقي 
 .203، صتعلیقه بر اصول کافی محمد میرداماد،  ؛ محمدباقربن227، ص3، جشرح أصول کافیرک: مالصدرا،  .2
 بْتنِ  مُحَمَّتدِ  عَتنْ  بِشْترٍ  بْتنِ  أَحْمَدَ عَنْ زِيَا ٍ نِبْ سَهْلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِ ْرِيسَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي». 1

 وَالْإِلَهِيَّتةِ  الْعُظْمَتى  الرُّبُوبِيَّةِ فِي قَالَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ يَسَارٍ بْنِ الْفُضَيْلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَمِّيِّ جُمْهُورٍ
 الْوُجُتو ِ  مِتنَ  ءَ الشَّيْ يَنْقُلُ وَلَا اللَّهُ إِلَّا آخَرَ جَوْهَرٍ إِلَى جَوْهَرِيَّتِهِ مِنْ ءَ الشَّيْ يَنْقُلُ وَلَا اللَّهُ إِلَّا ءٍ شَيْ مِنْ لَا ءَ الشَّيْ يُكَوِّنُ لَا الْكُبْرَ 
 (.22التشبيه  ح نفي و التوحيد باب  21  صالتوحيدالحسين ابن بابويه   بن علي )محمدبن «اللَّهُ إِلَّا الْعَدَ ِ إِلَى
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سازد، در حالی که اهلل تعالی، خالق لطیف  ـ و همانا صانع اشیا آنها را از چیزی می
 1جلیل از هیچ خلق کرده است و ساخته است.

  ت.بنابراین، این مطلب ابن سینا در ادبیات روایی ما کامالً پذیرفته اس
 برخي مفاهیم بر آنها به نحو مشترک صدق رغم  د( مباین بودن وجود خدا با وجود مخلوقات، علي

 اند: کنند، چند دسته روایاتی که بر مباینت خداوند متعال با مخلوقات داللت می

دسته اول: اهلل تعالی خِلْوٌ من خلقه و خلقه خِلْوٌ منه؛ برای مثال بـه ایـن روایـت توجـه کنیـد:      

اند و هر چـه بـر آن اسـم     انا خداوند متعال از خلقش خالی است و خلق او نیز از او خالیهم»

 2«.شود، جز خداوند متعال، مخلوق است و خدا خالق هر چیز است شیء اطالق می
 فرماید: خود جناب مالصدرا در شرح این دسته از روایات چنین می

 صیه آن موجود استپس وجود در هر موجودی نفس تعیّن خاص آن و وحدت شخ
 و حال طبیعت وجود در اشتراک و اختالف مثل حال کلیات طبیعـی در اشـتراک  
و اختالف افرادش نیست؛ زیرا اشتراک کلی طبیعی به امری است و اخـتالفش بـه امـر    

« ما به االخـتالف »دیگری زائد بر آن است. این به خالف طبیعت وجود است که در آن 
 ... پس ثابت شد که خدا از خلقش خالی است و خلق است.« ما به االشتراک»عین 

 او نیز از خدا خالی هستند؛ زیرا وجودهای مخلوقات خارج از دریای وجود اوست
 3و صرفاً تشعشعاتی تابع خورشید حقیقت اوست.

                                              
  الكتافي يعقتوب كلينتي     )محمتدبن  «ءٍ شَيْ مِنْ لَا وَصَنَعَ خَلَقَ الْجَلِيلُ اللَّطِيفُ الْخَالِقُ وَاللَّهُ صَنَعَ ءٍ شَيْ فَمِنْ ءٍ شَيْ صَانِعِ كُلَّ وَأَنَّ. »1
المخلتوقين    وأسماء اهلل أسماء تح، التي المعاني بين ما الفرق وهو زيا ة فيه أن إال األول الباب من وهو آخر   باب720  ص7 ج
 ألميتر  خطبتة   711  ص7 ج  الغتارا  هتالل ثقفتي    ستعيدبن  محمتدبن  بن . همچنين براي  يدن مشابه اين تعابير ر.ك: ابراهيم7ح

 التوحيتد    باب 21  ص1  ح التشبيه نفي و التوحيد باب  11  صالتوحيدالحسين ابن بابويه  بن علي ؛ محمدبن1  حعلى المؤمنين
 (.7المخلوقين  ح أسماء معاني بين و معانيها بين الفرق و تعالى اهلل أسماء باب  712و ص  71التشبيه  ح نفي و
ءٍ مَا خَلَا اللَّهَ تَعَالَى فَهُوَ مَخْلُوقٌ  مُ شَيْقَالَ: إِنَّ اللَّهَ خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ وَخَلْقَهُ خِلْوٌ مِنْهُ وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْ . عَنْ أَبِي جَعْفَر2ٍ

نيز مشابه همين  1و 1.  ر همين باب حديث 1  حديث ح11  ص7  جالكافيءٍ )محمد بن يعقوب كليني   وَاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ
  711؛ همان  ص1و  1ديث ء  ح   باب أنه تبارك و تعالى شي702و701  صالتوحيد تعبيرا  را  ارند. همچنين ر.ك: صدوق 

 (.1باب صفا  الىا  و صفا  األفعال  حديث 
فاذن الوجو  في كل موجو  نفس تعيّنه الخاص ووحدته الشخصية  وليس حال طبيعته في االشتراك واالختالف كحال . 1

اخر زائد عليها وهىا بخالف طبيعة الكليّا  الطبيعية في اشتراكها واختالف افرا ها  اذ اشتراكها بامر واختالفها في افرا ها بامر 
الوجو   فان ما به االشتراك فيه عين ما به االختالف. والتفاو  بين احا  الوجو  امّا بالشدة والضعف والتما  والنقص وامّا 

عمو   وال  بعوارض خارجية ولواحق ما ية فيما يقبل التكثر واالنقسا . فالوجو  الصرف التا  الىي ال اتم منه  ال يشوبه نقص وال
ء اخر.  ء وتماميته وشدته شي معنى خارج عن الحقيقة  يمتاز عن ما سواه بنفس هويته وتما  ذاته البسيطة  وليس وجو ه شي

 فثب، انه خلو عن مخلوقاته ومخلوقاته خلو عنه  الن وجو اتها رشحا  خارجة عن بحر وجو ه واضواء تابعة لشمس حقيقته
 (.12  ص1 ج  شرح أصول الكافي)مالصدرا  
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 داند؛ چرا کـه مخلوقـات،   یعنی جناب مالصدرا این سنخ از روایات را معارض با مبانی خویش نمی
 خارج از خداوند متعال هستند.رشحات وجودی 

داننـد، در واقـع بـه همـین تعبیـر ایشـان        کسانی که این روایات را مخالف مبانی ایشان می
اشکال دارند؛ به عبارت دیگر اگر مخلوقات عین تعلق بـه وجـود واجـب هسـتند و بـه عـین       

وجـوداتی  وجود واجب موجود هستند، معنای این کالم اینجا چیست؟ آیا معنا دارد در مورد م
 ؟ یا اینکه وقتی یک فیلسوف منصـف «خلقه خِلْوٌ منه»تفصل شرح کردیم، بگوییم  که به

 «خلقه فیـه »با عبارات مالصدرا آشنا شود، اولین تعبیری که به کار خواهد برد، این است که 
انصافاً از مثل ایشان عجیب است که چطـور ایـن روایـات را بـا مبنـای      «. خلقه تعینات منه»یا 

اند؛ به عبارت دیگر، اگر ایـن تعبیـر صـریح در جـدایی و مباینـت       در تعارض ندانسته خویش
 مخلوقات نیست، برای افاده تباین و جدایی مخلوقات از خالق، چه تعبیری باید به کار بـرد 
تا جناب مالصدرا آن را بر مبانی خویش حمل نکند؟! جالب توجه اینکه تعابیر خـود مرحـوم   

 همانا خداوند»فرماید:  ، دقیقاً خالف مطلب اینجاست. ایشان میمالصدرا در جای دیگر
یعنـی دقیقـاً خـالف     1؛«با وحدت و تفردی که دارد، هیچ شیئی از او )خداوند( خـالی نیسـت  

 تعبیر قبلی. انصافاً مقتضای مباحث مالصدرا نیز دقیقاً همین معناست که ایشان در اینجا به آن تصریح
 کرده است؛

 اتی که تعبیرات مباینه و مفارقه و مزایله صریحاً در آنها به کار رفته اسـت. دسته دوم: روای
 به این موارد توجه کنید:

همـان طـور کـه      2«.مباینت او )خدا( از آنها )مخلوقات(، جدایی وجود و انیت آنهاست»الف( 
سـت؛  صریحاً به مفارقه و جدایی در وجودات تفسـیر شـده ا  « مباینت»بینید،  در این روایت می

 یعنی وجود خالق و مخلوقات جداست؛
ثاَلثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ واَل خَمْسَةٍ إِلَّاا هُاوَ     ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى»در مورد آیه شریفه  ب( از امام صادق

 نقل شده است که فرمودند:« سادِسُهُمْ
توصـیف   او واحدی است که ذاتش واحد است. از خلقش جداست و به این صورت، خود را

از او مثقـالی   .اشراف و احاطـه و قـدرت  ای با  کرده است و او به هر چیز احاطه دارد؛ احاطه
تـر   و نه بزرگ تر ماند و نه کوچک ها و نه در زمین مخفی نمی آسماناز یک ذره در 

هـا محـدود هسـتند و حـدودی      از آن، به سبب احاطه و علم، نه به ذات او؛ زیرا مکان
                                              

  اشارة الى انه مع وحدته وتفر ه ال «ءٍ مُحِيطٌ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ»  و قوله: «ءٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ»  اشارة الى قوله: «وبىلك وصف نفسه»: وقوله. 7
 (.171  ص1   جول الكافيأص شرحالشبها  المىكورة. )مالصدرا  االشياء النه مقوّمه ومحصّل ذاته  وبهىا يدفع ء من  يخلو منه شي

 (.2  باب التوحيد و نفي التشبيه  حديث12  صالتوحيد )صدوق   . وَمُبَايَنَتُهُ إِيَّاهُمْ مُفَارَقَتُهُ إِنِّيَّتَهُم2
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فرا گرفته است؛ پس هنگامی که خدا با ذات، آنها را فرا گرفتـه باشـد،   چهارگانه آنها را 

 1آید. همین حدود برایش الزم می

فرماید که خداوند متعال از خلقش جداست و احاطـه خداونـد    در اینجا صریحاً می امام صادق
 به مخلوقات صرفاً احاطه علمی است و نه احاطه ذاتی. سند این روایت کامالً صحیح است.

 مالصدرا در ضمن توضیح این روایت نیز به توجیه آن بر طبق مبانی خویش پرداخته است:
 ، یعنی در نوع وحدت با خلق مباینت«خدا از خلقش جداست»که  اما قول امام

و جدایی دارد. پس مباینت خدا با آنها مثل مباینت آنها با یکدیگر نیست؛ زیـرا مباینـت   
ها و اوضاع است. پس تنها مباینت خدا  آنها در مکانزید از عمرو در تشخصات متباین 

 با خلقش در این است که او تام و کامل است و خلق، ناقص هستند و محتاج به او و به سـبب 
به سبب اشراف و احاطه و قدرت بر آنها »که  شوند... و اما قول امام او تام و غنی می

 احاطه به حسـب وضـع نیسـت...   ، تذکری است بر اینکه مراد از احاطه، «احاطه دارد
 2بلکه به حسب معنا و حقیقت است؛ مثل احاطه علم بر معلوم و احاطه تام بر ناقص... .

انـد احاطـه صـرفاً     اند مثل احاطه عالم بر معلوم؛ بلکـه فرمـوده   حضرت در این روایت نفرموده
 کنند: می یدعلمی است و نه چیز دیگر. در این روایت هم صراحتاً بر این نکته تأکاحاطه 

ماواتِ وَفِـی الْـأَر ضِ    »از آیه شریفة  از امام صادق  پرسـیدم. « وَهُوَ اللَّهُ فِـی السـم
 حضرت فرمودند: بله، خدا چنین است. گفتم: آیا به ذاتش؟ حضرت فرمودند: وای بر تـو! 

ها دارای مقدار هستند؛ پس هنگامی که گفتی خداوند بـه ذاتـش در مکـانی     همانا مکان
 هـا(  آید بگویی که خداوند در مقدارها و غیر آنها )محدودیت تو الزم میهست، بر 

 نیز هست. بلکه خدا جدای از خلقش است و بر خلقش به علم و قدرت و احاطه
و سلطان و ملک، احاطه دارد و علمش به آنچه در زمین است، کمتر از علم او به آنچـه  

                                              
فَقَالَ هُوَ وَاحِدٌ وَاحِدِيُّ  «سَةٍ إِلَّا هُوَ سا ِسُهُمْثاَلثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ واَل خَمْ  ما يَكُونُ مِنْ نَجْو »فِي قَوْلِهِ تَعَالَى  أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نْعَ. 7

ءٍ مُحِيطٌ بِالْإِشْرَافِ وَالْإِحَاطَةِ وَالْقُدْرَةِ ال يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماوا ِ  الىَّا ِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ وَبِىَاكَ وَصَفَ نَفْسَهُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ
وِيهَا حُدُو ٌ أَرْبَعَةٌ فَإِذَا كَانَ بِالىَّا ِ لَزِمَهَا نَرْضِ واَل أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ واَل أَكْبَرُ بِالْإِحَاطَةِ وَالْعِلْمِ لَا بِالىَّا ِ لِنَنَّ الْنَمَاكِنَ مَحْدُو َةٌ تَحْواَل فِي الْ

 .(1ا يكون من نجو  ثالثة إال هو رابعهم  حديث   في قوله تعالى م721  ص7   جالكافيالْحَوَايَةُ )محمد بن يعقوب كليني  
  اي يباين الخلق في نحو الوحدة فليس، متباينة كمباينتهم  فان مباينة زيد لعمرو في «باين من خلقه». وقوله عليه السال : 2

إليه وبه تمامهم  محتاجون التشخصا  المتباينة في االمكنة واالوضاع  فانّما مباينته لخلقه بانه تا  كامل وانهم ناقصون
  تنبيه على انه ليس المرا  بهىه االحاطة ما يكون بحسب الوضع كما هي بين «باالشراف واالحاطة والقدرة»... وقوله: وغناهم

االجسا  التي بعضها في جوف بعض فانها عين المغايرة  بل ما يكون بحسب المعنى والحقيقة  كاحاطة العلم بالمعلو  واحاطة 
واحاطة القدرة وهي وجو  القا ر بما هو قا ر بوجو  المقدور بما هو مقدور  اذ ال تفاو  بينهما اال بالتما   التا  بالناقص

 (.171  ص1   جشرح أصول الكافيوالنقص  )مالصدرا  
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 و اشیا برای او از حیث علم شود هاست، نیست. هیچ چیز از او دور نمی در آسمان
 1اند. و قدرت و سلطان و ملک و احاطه، یکسان

 شود. آید نیز محسوب می این روایت در واقع، جزء دسته اول روایاتی که در ادامه می
 ای دیگر، اطراف مسئله چند روایت دیگر نیز داریم که آنها هم به گونه« بائن»در تفسیر 
 3و2؛«خدا بائن است، نـه بـه فاصـله مسـافت    »ات توجه کنید: کنند. به این روای را تبیین می

یعنی بینونت میان خالق و مخلوقات، از حیث صفات است و نه از حیث مسافت؛ بـه عبـارت   
دیگر بینونت مکانی مراد نیست؛ بلکه صفات این دو از هـم بـائن و جـدا هسـتند و خداونـد      

 است. 0«لیس کمثله شیء»

 او در اشیا موجود است، نه موجود بـودنی »خوانیم:  ونت میدر روایتی دیگر در تفسیر بین
 1«.ای که به غیاب از آنها منجر شده باشد که بر او ممنوع باشد، و از اشیا جداست، نه جدایی

بینونت خدا به معنای غیبت و عدم علم و احاطه علمی خدا نیست. همچنین کائن فی االشـیاء  
 مه به آن نیز خواهیم پرداخت.هم در مورد خداوند صادق است که در ادا

 اما روایاتی که برخی برداشت دیگری از آنها شده است:
دسته اول: روایات استوای نسبت خداوند به همه مخلوقات؛ برای مثال به این روایت بـه سـند   

 صحیح دقت کنید:
پرسـیدم. حضـرت    عبـداهلل  از ابـی « الرحمن علی العـرش اسـتوی  »دربارة آیه مبارک 

تر از چیز دیگـری نیسـت.    در همه چیز مساوی است. هیچ چیز به او نزدیک»فرمودند: 
                                              

قَالَ كَىَلِكَ هُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ قُلْ،ُ بِىَاتِهِ  «لْنَرْضِوَهُوَ اللَّهُ فِي السَّماوا ِ وَفِي ا»عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  . سَنَلْ،ُ أَبَا عَبْدِ اللَّه7ِ
ذَلِكَ وَلَكِنْ هُوَ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ مُحِيطٌ  قَالَ وَيْحَكَ إِنَّ الْنَمَاكِنَ أَقْدَارٌ فَإِذَا قُلْ،َ فِي مَكَانٍ بِىَاتِهِ لَزِمَكَ أَنْ تَقُولَ فِي أَقْدَارٍ وَغَيْرِ

ءٌ وَالْنَشْيَاءُ لَهُ  يَبْعُدُ مِنْهُ شَيْ لْماً وَقُدْرَةً وَإِحَاطَةً وَسُلْطَاناً وَمُلْكاً وَلَيْسَ عِلْمُهُ بِمَا فِي الْنَرْضِ بِنَقَلَّ مِمَّا فِي السَّمَاءِ لَابِمَا خَلَقَ عِ
 (.71اب القدرة  حديث   ب711  صالتوحيد سَوَاءٌ عِلْماً وَقُدْرَةً وَسُلْطَاناً وَمُلْكاً وَإِحَاطَةً )صدوق 

   في صفا  اهلل جل جالله  وصفا  أئمة الدين(.272ص  )نهج البالغة «وَالْبَائِنِ لَا بِتَرَاخِي مَسَافَة». 2
. )طبرسي  «فَةٍ لَا بَيْنُونَةُ عُزْلَةوَتَوْحِيدُهُ تَمْيِيزُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَحُكْمُ التَّمْيِيزِ بَيْنُونَةُ صِ»همين تعبير  ر رواي،  يگري به عبار   يگري آمده اس،: . 1

فيما يتعلق بتوحيد اهلل وتنزيهه عما ال يليق به من صفا  المصنوعين من الجبر    احتجاجه207  ص7   جاإلحتجاج على أهل اللجاج
 .مه ومخاطباته ومحاوراته(ء والىهاب والتغيير والزوال واالنتقال من حال إلى حال في أثناء خطبه ومجاري كال والتشبيه والرؤية والمجي

 که در روایت حاشیه گذشته ذکر شد. بینونت در صفت« بینونت عزلی»در مقابل « بینونت صفتی»شاره به تعبیر ا. 1
 به معنای عدم همسانی صفات، و بینونت عزلی به تباین وجودات تفسیر شده است. 

  تحف العقولبِهَا عَلَيْهِ وَمِنَ الْنَشْيَاءِ بَائِنٌ لَا بَيْنُونَةَ غَائِبٍ عَنْهَا )ابن شضعبة حراني   . هُوَ فِي الْنَشْيَاءِ كَائِنٌ لَا كَيْنُونَةَ مَحْظُور1ٍ
   باب توحيد(.211النص  ص
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 1«.نزدیک نشد. در هر چیزی مساوی استدوری از او دور نیست و قریبی به او 

 2انـد!  دانسته اساتید، این دسته روایات را مؤید قاعدة بسیط الحقیقه کل االشیاءبرخی 
 جا که خداوند متعال وجود برتـر همـة اشـیا را در ذات   به این تقریر که طبق بسیط الحقیقه نیز، از آن

شود؛ چون وجود برتر همـة اشـیا    خود دارد، پس نسبت خداوند متعال با همة اشیا یکسان می
 عرض کردیم، درست نخواهد بود. با تقریری که« خِلْوٌ من خلقه»نتیجه در ذات الهی هستند و در 

د متعـال بـرای مخلوقـات و احاطـه خداونـد      از این روایت همچنین فاعلیت بالواسطه خداون
 متعال به نحو یکسان بر همه موجودات و قدرت مطلق خداوند نیز قابل استفاده است.

انـد،   یکی از مشکالت ما این است که بسیاری از بزرگوارانی که در حـوزة فلسـفه کـار کـرده    
روایـت در مـورد اینکـه    اند. این  هنگام تحلیل روایات، مطالبی هم را از خودشان بر آن افزوده

وجه تساوی نسبت به همه اشیا چیست، ساکت است و اتفاقاً بـه قرینـة اینکـه در تفسـیر آیـة      
 بیان شده و عرش در روایـات بـه علـم تفسـیر شـده اسـت،      « الرحمن علی العرش استوی»

مراد است؛ یعنی خداوند متعـال  « استوای علمی خداوند متعال به همه چیز»شود که  روشن می
 همه چیز به نحو یکسان عالم است. این مطلب از بدیهیات عقلی در مباحث فلسفه اسالمی است؛به 

 جز تحمیل، و تفسیر به رأی روایت نیست؛ اراده کنیم، چیزیولی اینکه از آن یک تقریر خاص را 
 ولی در اینجا صرفاً بـه بیـان   3دسته دوم: روایات داخل فی االشیاء. این روایات بسیار زیادند

در اشیا داخل است، ولی نه مانند داخل بودن چیزی در چیزی، »کنیم:  ین یک روایت اکتفا میا
 1و0«.و از اشیا خارج است، ولی نه مانند خارج بودن چیزی از چیزی دیگر
 این روایات بر نوعی فی االشیاء بودن داللت دارد که چند ویژگی دارد:

 ها که در همـین روایـات اشـاره شـد،     منع اول اینکه محظور و منعی نداشته باشد. یکی از
                                              

ءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ  ءٍ فَلَيْسَ شَيْ لِّ شَيْفَقَالَ اسْتَوَ  فِي كُ   «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَو »عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:  . سَنَلْ،ُ أَبَا عَبْدِ اللَّه7ِ
  721  ص7   جالكافيءٍ ) محمد بن يعقوب كليني   ءٍ لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ بَعِيدٌ وَلَمْ يَقْرُبْ مِنْهُ قَرِيبٌ اسْتَوَ  فِي كُلِّ شَيْ مِنْ شَيْ

 (.1في قوله تعالى ما يكون من نجو  ثالثة إال هو رابعهم  حديث 
 .221، ص1، جقواعد عقلی در قلمرو روایاتد خرّمیان، . جوا2
 .113ـ110، صرابطه خالق و مخلوق در مکاتب فلسفه اسالمی و روایات شیعه. برای مشاهده تفصیلی روایات ر.ک: 3
لَا يُقَالُ لَهُ أَمَا ٌ  َاخِلٌ فِي الْنَشْيَاءِ لَا كَشَيْ» .0  «ء ءٍ خَتارِجٍ مِتنْ شَتيْ    نَشْيَاءِ لَا كَشَيْءٍ وَخَارِجٌ مِنَ الْ ءٍ  َاخِلٍ فِي شَيْ وَ

  7 ج  المحاستن . همچنتين ر.ك: برقتي    2  باب أنه ال يعرف إال بته  حتديث   12  ص7   جالكافي)محمد بن يعقوب كليني  
 (.271  باب جوامع من التوحيد  حديث 210ص
 .171ـ171، ص2، جیاتقواعد عقلی در قلمرو روا. موارد بیش از اینهاست. ر.ک: جواد خرّمیان، 1
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اش،  داخل بودن مکانی است؛ یعنی اگر خداوند متعال داخل بُعد مکانی اشیا هم باشـد، الزمـه  
آیـد   به تصریح روایات سابق، مکانمند بودن ذات مقدس الهی است که باطل است. به نظر مـی 

اینکه ممکنات، مراتب حقیقـت  شود؛ زیرا الزمة  که این محظور به تحلیل مالصدرا هم وارد می
حیثیـات   در تمـام  وجود واحد شخصی باشند، این است که آن وجود واحد شخصـی یک 

این مرتبه حضور داشته باشد و ایـن معنـایش مکانمنـد بـودن آن ذات در ایـن مرتبـه اسـت.        
م رسد که الزمه کالم او این باشد؛ هر چند که او خود نخواهـد بـه ایـن الز    بنابراین به نظر می

 ملتزم شود؛ زیرا وجود ذات مراتب در نظر مالصدرا، شبیه ساختمان چند طبقـه نیسـت  
 که خصوصیات یک طبقه به طبقه دیگر سرایت نکند.

 «بینونة صفة ال بینونة عزلة»دسته سوم: روایت 
بینونت در صفت به معنای عدم همسانی صفات است و بینونـت عزلـی بـه تبـاین وجـودات      

1تفسیر شده است.
   

 شباهت بین خداوند و معلول اول ه(
 عدم صحت وجود شباهت بین خدا و مخلوق در روایات ما جزو مسلّمات است.

است؛ « اثبات بغیر تشبیه»آنچه در روایات ما تقریباً به صورت صریح آمده است، مبنای 
 حوهشود )نفی الهیات سلبی(، ولی هیچ ن یعنی اصل معانی کمالی به خداوند متعال نسبت داده می

شباهتی بین مصادیق آن دو نیست. با مثالً مصداق علم خداوند متعال به علم ما شباهتی 
 ندارد، ولی اصل معنای علم به معنای واحد بر هر دو قابل نسبت دادن است.

 به این روایت به عنوان یک شاهد توجه بفرمایید:
یا خداوند چه خواهی گفت اگر به تو گفته شود: آ»به من فرمودند:  امام رضا

دهم خداوند متعال  جواب می»من به حضرت عرض کردم: « شیء است یا نه؟
چه چیزی برای خود شیئیت را ثابت کرده است، آنجا که در قرآن فرموده است:

گویم خدا  . پس من میشهادتش بزرگ است. بگو اهلل شهید است بین و شما
بطال و نفی خدا نفهته شیء است، نه مانند اشیاء؛ زیرا در نفی شیئیت خدا، ا

سپس حضرت «. راست گفتی و درست گفتی»امام به من فرمودند: «. است
                                              

 «بينونتة صتفة  »اند و  شده در روایات را بر مبانی خویش حمل کرده در این قسمت نیز مرحوم مالصدرا، مطلب مطرح. 1
 انـد! )ر.ک: مالصـدرا،   را به معنای بینونت به قهر و غلبه خداوند متعال و خضوع موجـودات در مقابـل او توضـیح داده   

 (.062و  012، 006، 001، 017، 016، 013، ص3 ،  جشرح أصول الکافی
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در توحید سه مذهب وجود دارد: نفی و تشبیه و اثبات »به من فرمودند:  رضا
بدون تشبیه. مذهب نفی و تشبیه جایز نیست؛ زیرا اهلل تبارک و تعالی به هیچ 

 1«.وم است که اثبات بدون تشبیه استچیز شباهت ندارد و راه درست در راه س

 و( خلق بر اساس صوری در خارج از ذات الهي است
 دهد نیز با فضای روایی مسئله علم پیشین خداوند و تقریری که ابن سینا از آن ارائه می

ما در تعارض است و روایات ما در دو جهت با آن اختالف دارند: اول اینکه علم را ذاتی 
 کنند؛ دوم اینکه خلق ای را، چه قبل از خلق و چه بعد از خلق، نفی می واسطه دانند و هر نوع می

 دانند. را بر اساس صور نمی
 کنیم: اما روایات دسته اول بسیار است که در اینجا تنها به دو نمونه از آنها اشاره می

 به نظر شما، آیا خدا آنچه را بود و آنچه را تا روز»عرض کردم:  ـ به امام صادق
 ها بله، قبل از اینکه آسمان»امام فرمودند: « دانست؟ قیامت خواهد بود، می

 2؛«و زمین را خلق کند، به آنها عالم بود
 «آیا چیزی امروز هست که در علم خداوند نبوده باشد؟»پرسیدم:  از امام صادقـ 

 ها خیر، بلکه در علم خدا بوده است، قبل از اینکه آسمان»حضرت فرمودند: 
 3«.ن را ایجاد کندو زمی

                                              
 مُحَمَّتدِ  عَتنْ  أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ حَدَّثَنِي قَالَ بُطَّةَ بْنِ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ مَسْرُورٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا» .1
 قَتدْ  لَتهُ  فَقُلْ،ُ قَالَ لَا أَ ْ هُوَ ءٌ شَيْ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهِ عَنِ أَخْبِرْنِي لَكَ قِيلَ إِذَا تَقُولُ مَا الْحَسَنِ أَبُو لِي قَالَ: قَالَ عُبَيْدٍ بْنِ عِيسَى بْنِ

 إِذْ كَالْنَشْتيَاءِ  لَتا  ءٌ شَيْ إِنَّهُ فَنَقُولُ وَبَيْنَكُمْ يْنِيبَ شَهِيدٌ اللَّهُ قُلِ شَها َةً أَكْبَرُ ءٍ شَيْ أَيُّ قُلْ يَقُولُ حَيْثُ شَيْئاً نَفْسَهُ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ أَثْبَ،َ
 وَتَشْتبِيهٌ  نَفْتيٌ  مَتىَاهِبَ  ثَلَاثَتةُ  التَّوْحِيدِ فِي لِلنَّاسِ الرِّضَا لِيَ قَالَ ثُمَّ وَأَصَبْ،َ صَدَقْ،َ لِي قَالَ وَنَفْيُهُ إِبْطَالُهُ عَنْهُ الشَّيْئِيَّةِ نَفْيِ فِي
 الطَّرِيقَتةِ  فِي وَالسَّبِيلُ ءٌ شَيْ يُشْبِهُهُ لَا وَتَعَالَى تَبَارَكَ اللَّهَ لِنَنَّ يَجُوزُ لَا التَّشْبِيهِ وَمَىْهَبُ يَجُوزُ لَا النَّفْيِ فَمَىْهَبُ تَشْبِيهٍ بِغَيْرِ ا ٌوَإِثْبَ
.  همچنتين  1ء  ح شي تعالى و تبارك أنه   باب701  صالتوحيد الحسين ابن بابويه  بن علي )محمدبن «.تَشْبِيهٍ بِلَا إِثْبَا ٌ الثَّالِثَةِ

 (.77  ح[79 آية(: 2)األنعا   سورة]  112 ص7   جتفسير العياشيمسعو  عياشي   روايتي مشابه  ر: محمدبن
 عَـنْ  حَـازِمٍ  ب نِ مَنْصُورِ عَنْ عُمَی رٍ أَبِی اب نِ عَنِ هَاشِمٍ ب ن إِب رَاهِیمَ عَنْ اللَّهِ عَب دِ ب نُ سَع دُ حَدمثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی» .2
 أَنْ قَب ـلَ  بَلَـى  فَقَـالَ  قَـالَ  اللَّهِ عِلْمِ فِی کَانَ لَی سَ أَ الْقِیَامَةِ یَو مِ إِلَى کَائِنٌ هُوَ وَمَا کَانَ مَا رَأَی تَ أَ لَهُ قُلْتُ: قَالَ اللَّهِ عَب دِ أَبِی

 (.1العلم  ح   باب 711  صالتوحيدالحسين ابن بابويه   بن علي )محمدبن«. الْأَر ضَوَ السممَاوَاتِ یَخْلُقَ
 عَلِـیِّ  عَنْ الْأَشْعَرِیِّ عِم رَانَ ب نِ یَح یَى ب نِ أَح مَدَ ب نِ مُحَممدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ اللَّهُ رَحِمَهُ إِد رِیسَ ب نِ أَح مَدَ ب نُ الْحُسَی نُ حَدمثَنَا» .3
 یَکُـونُ  هَـلْ  اللَّهِ عَب دِ أَبَا یَع نِی سَأَلْتُهُ: قَالَ حَازِمٍ ب نِ مَنْصُورِ عَنْ یَح یَى ب نِ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیعاً هَاشِمٍ ب نِ وَإِب رَاهِیمَ س مَاعِیلَإِ ب نِ

ــو مَ ــی  الْیَ ــم  ءٌ شَ ــنْ لَ ــی یَکُ ــمِ فِ ــهِ عِلْ ــزَّ اللَّ ــلَّ عَ ــالَ وَجَ ــا قَ ــلْ لَ ــانَ بَ ــی کَ ــهِعِلْ فِ ــلَ مِ ــ َ  أَنْ قَب  ــمَاوَاتِ یُنْشِ ــأَر ضَ وَ السم  «.الْ
 (.2  ح712ت711  صالتوحيدالحسين ابن بابويه   بن علي )محمدبن
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 توان به این چند روایت اشاره کرد: اما برای دسته دوم می
ـ خدا اشیا را از اصول ازلی و از موجودات اولیه ابدی، خلق نکرد؛ بلکه خلق کرد آنچه را 
 1خلق کرد؛ سپس حدش را برپا کرد و به آن صورت بخشید؛ پس صورتش را نیکو گردانید؛

  2صورت بدیع آفرید، بدون مثالی که پیشی گرفته باشد؛ـ پس آنچه را خلق کرد، به 
 همانا خداوند عز و جل اشیا را به صورت بدیع بر غیر مثالی که قبل از آنها باشد،ـ 

 ها ها را به صورت بدیع آفرید، در حالی که قبل از آنها آسمان ها و زمین آفرید؛ پس آسمان
 3هایی نبودند؛ زمین و
 0بخشید، از غیر مثالی صورت بخشید. و آنچه را به آن صورت ـ 

 ز( خیر محض آفریدن خداوند و از لوازم ماده بودن شرور
 ینکه مخلوقات خداوند متعال در نهایت اتقان هستند، در آیات و روایات زیادیا

أتْقَنَ کُلَّ شیء الذيصُنْعَ اهللِ مورد اشاره قرار گرفته است؛ از جمله این آیه مبارکه: 
؛ 1

 «.خدا که هر چیزی را متقن آفریدآفریشن »
ولی اینکه الزمه عالم ماده ایجاد شرور است، در روایات یافت نشد. آنچه اجماالً ممکن 
است از روایات برداشت شود، این است که شرور از لوازم اختیار انسان است. یعنی اگر 

 شود. ت میمردمان درست اِعمال اختیار کنند، به فرمایش قرآن، سراسر زندگیشان برکا
 به این آیه مبارکه توجه کنید:

 َكَىَّبُوا لكِنْ وَ الْنَرْضِ وَ السَّماءِ مِنَ بَرَكا ٍ عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا  الْقُر  أَهْلَ أَنَّ لَوْ و 
پیشه  آوردند و تقوا و اگر بر فرض اهل شهرها ایمان می»؛ يَكْسِبُون كانُوا بِما فَنَخَىْناهُمْ

                                              
 ءٍ لِشَـی   لَـی سَ  صُورَتَهُ أَح سَنَفَ وَصَومرَ حَدمهُ فَأَقَامَ خَلَقَ مَا خَلَقَ بَلْ أَبَدِیمةٍ أَوَائِلَ مِنْ وَلَا أَزَلِیمةٍ أُصُولٍ مِنْ الْأَشْیَاءَ یَخْلُقِ لَم . »1
 کَعِلْمِـهِ  الْعُلَـى  السممَاوَاتِ فِی بِمَا وَعِلْمُهُ الْبَاقِینَ بِالْأَح یَاءِ کَعِلْمِهِ الْمَاضِینَ بِالْأَم وَاتِ عِلْمُهُ انْتِفَاعٌ ءٍ شَی  بِطَاعَةِ لَهُ وَلَا ام تِنَاعٌ مِنْهُ
 المخلوقين(.   ابتداع211البالغة  ص )نهج«.  ىالسُّفْلَ الْأَرَضِینَ فِی بِمَا
؛ 7التوحيتد  ح  جوامتع  بتاب   711  ص7   جالكتافي يعقتوب كلينتي     )محمتدبن  «سَتبَق  مِثَتالٍ  بِلَتا  خَلَتقَ  مَا ابْتَدَعَ فَكَانَ». 2

 (.1التشبيه  ح نفي و التوحيد   باب 11  صالتوحيدالحسين ابن بابويه   بن علي محمدبن
 وَلَتا  سَتمَاوَا ٌ  قَتبْلَهُنَّ  يَكُنْ وَلَمْ وَالْنَرَضِينَ السَّمَاوَا ِ فَابْتَدَعَ قَبْلَهُ كَانَ مِثَالٍ غَيْرِ عَلَى بِعِلْمِهِ كُلَّهَا الْنَشْيَاءَ ابْتَدَعَ وَجَلَّ عَزَّ هَاللَّ إِنَّ». 1

 (.2الغيب  ح ذكر فيه نا ر باب  212  ص7 ج ،الکافییعقوب کلینی،  )محمدبن«. أَرَضُون
 يتو   فتي  الستال   عليته   عائه من كان و»  11   عاي 270  صالسجادیة الصحیفة. )« مِثَال غَيْرِ مِنْ صَوَّرْ َ مَا وَصَوَّرْ َ». 1

 .(«عرفة
 .11. نمل  1
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کردیم؛ ولی تکذیب کردند.  تحقیق بر آنها برکاتی از آسمان و زمین نازل می کردند، به می
 1«.کردند گرفتار کردیم پس ما هم آنها را به آنچه کسب می

 یا گاه منجر 2در روایات بسیاری داریم که بالهای طبیعی مختلف ناشی از گناهان است
سیاری، اینکه اصل فقر و بیماری و گرفتاری خیر ضمن اینکه در روایات ب 3شود. به فقر می

 1خصوصاً برای مؤمن که هر چه برای او اتفاق بیفتد، خیر است. 0نباشد، رد شده است؛
مگر اینکه شر به معنای مطلق بیماری و فقر و امثال اینها تفسیر شود که در این صورت، 

 شود که در این شامل می شود، حتی شروری را که سبب تقویت وجود شخص بیمار و فقیر می
صورت به جهان ماده اختصاص نخواهد داشت؛ زیرا عذاب برزخی و اخروی نیز به معنایی 

 شود.  نزدیک به این تفسیر می
 فهرست منابع
 قرآن کریم

، چاپ اول، قم، دفتر نشر صحیفه سجادیه، ، علی بن الحسینالعابدین امام زین .1
 ش. 1376الهادی، 

، هاشم حسینی، چاپ اول، قم، جامعه التوحیدعلی بن الحسین،  ابن بابویه، محمد بن .2
 ق.1313مدرسین، 

ـ،  .3 اکبر غفاری، چاپ اول، قم، جامعه مدرسین،  ، علیالخصالـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ش.1362

اهلل المرعشی،  آية مكتبة)االلهیات(، قم،  الشفاءابن سینا، الحسین بن عبداهلل ابو علی،  .0
 ق.1010

                                              
 .92. اعراف  1
 عَلِتيِّ  عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ جَدِّهِ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْكُوفِيُّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا»برای نمونه:  .2
 ظَهَترَ ِ  نَتا الزِّ فَشَتا  إِذَا أَرْبَعَتةٌ  ظَهَترَ ْ  أَرْبَعَتةٌ  فَشَ،ْ إِذَا: قَالَ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْهَاشِمِيِّ كَثِيرٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَمِّهِ عَنْ حَسَّانَ بْنِ

 نُصِترَ  الىِّمَّتةُ  خُفِترَ ِ  وَإِذَا السَّتمَاءِ  مِتنَ  الْقَطْترُ  أَمْسَتكَ،ِ  الْقَضَتاءِ  فِتي  الْحَاكِمُ جَارَ وَإِذَا الْمَاشِيَةُ هَلَكَ،ِ الزَّكَاةُ أُمْسِكَ،ِ وَإِذَا الزَّلَازِلُ
أربعـة،   ظهـرت  أربعـة  فشـت  بـاب إذا  ،202، ص1 ، جالخصالویه، باب الحسین ابن بن علی )محمدبن« الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكُونَ

 (.1االستسقاء، ح ةصال ، باب103، ص3 خرسان، ج تحقیق ،األحکام تهذیبالحسن طوسی،  ؛ محمدبن11ش

 .3و2الزانی، ح ، باب101، ص1 ج ،الکافییعقوب کلینی،  . ر.ک: محمدبن3

 القباب. ، حدیث213، ص3 . ر.ک: همان، ج0

  .011ـ  313، صالتوحیدالحسین ابن بابویه،  بن لیع . محمدبن1
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، چاپ اول، قم، انتشارات بیدار، المباحثاتابن سینا، الحسین بن عبداهلل ابو علی،  .1
 ش.1371

، جالل الدین محدث، چاپ دوم، قم، المحاسنبرقی، احمد بن محمد بن خالد،  .6
 ق.1371، ميةدارالکتب االسال

، عبدالزهرا حسینی، چاپ اول، قم، الغاراتثقفی، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل،  .7
 ق.1011دارالکتاب االسالمی،

، مشتاق مظفر، چاپ اول، قم، مختصر البصائرحلی، حسن بن سلیمان بن محمد،  .3
 ق.1021مؤسسه النشر االسالمی، 

، قم، دفتر «بی جا»، چاپ اول ، قواعد عقلي در قلمرو روایاتخرمیان، جواد،  .1
 ش.1333پژوهش و نشر سهروردی، زمستان 

، صبحی صالح، چاپ اول، قم، هجرت، الغهنهج البرضی، محمد بن الحسین،  .11
 ق. 1010

، چاپ سوم، بیروت، االسفار االربعهصدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )مالصدرا(،  .11
 م.1131دار احیاء التراث، 

 ، محمد خواجوی،شرح اصول کافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .12
 ش.1333قیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و تح

التابعة ، چاپ اول، قم، مؤسسه النشراالسالمی الحكمة بداية ی، سیدمحمدحسین، طباطبای .13
 المدرسین بقم، بی تا. لجماعة

 ق.1010، فةالثقا دار، چاپ اول، قم، مؤسسة البعثة، االماليمحمد بن الحسن، طوسی،  .10

راسانی، چاپ چهارم، خ ، حسن موسویتهذيب االحكامـــــــــــــــــــــــ،  .11

 ق.1017، ميةتهران، دارالکتب االسال

، قم، مؤسسه آموزشی درآمدی به نظام حکمت صدرایيعبودیت، عبدالرسول،  .16
 ش. ،1336پژوهشی امام خمینی

، سیدهاشم رسولی محالتی، چاپ اول، تفسیر العیاشيعیاشی، محمد بن مسعود،  .17

 ق.1331، المطبعة العلميةتهران، 

 ش.1332، تهران، دنیا، سلیمان، شمس تبریزی، تهافت الفالسفهغزالی، محمد،  .13
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، چاپ اول، مجمع عالی حکمت اسالمی، حکمت مشاکرد فیروزجایی، یارعلی،  .11
 ش.1313

اکبر، غفاری و محمد آخوندی، چاپ چهارم،  ، علیالکافيکلینی، محمد بن یعقوب،  .21

 ق. 1017، ميةتهران، دار الکتب االسال

، مهدی رجائی، چاپ اول، التعلیقه علي اصول الکافين محمد، میرداماد، محمدباقر ب .21
 ق.1013قم، خیام، 

 نرم افزارها
 .3.6نرم افزار جامع االحادیث  .1
 .3نرم افزار جامع التفاسیر  .2
 .1.2النور  يةنرم افزار درا .3
  .3حکمت اسالمی  کتابخانهنرم افزار  .0


