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ها تفکر و علم آموختم و خصوصاا  دانم، از همه بزرگورانی که از آنبر خود الزم می

کسانی که در این تحقیق حقیر را یاری کردند، جناب استاد معلمای و جنااب اساتاد    

اند، نهایت مراتب قدردانی و میرسپاه و نیز خانواده عزیزم که همواره یاور حقیر بوده
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 چکیده:

 است.« رابطه خالق و مخلوقات در مکاتب مختلف فلسفه اسالمی و روایات»موضوع این تحقیق 

بر اساس نظار فالسافه    طه خداوند متعال با جهان هستیهدف از این تحقیق، رسیدن به تصویری کلی از راب

سه آن با مطالاب بار آماده از روایاات در     بزرگ سه مکتب مشاء و اشراق و حکمت متعالیه و در نهایت مقای

تبیین این رابطه است. در واقع اگر بسیاری از مباحث فلسفه اسالمی به صورت مرتبط باا مباحاث دی ار در    

 نظر گرفته شود، به نوعی تبیین کننده موضوع این تحقیق است.

هاای  جماع آوری داده  ای و از جهتی نظری و از جهتی مسأله محور اسات و ناوع  تحقیق ما از جهتی توسعه

-های این تحقیق، در بسیاری از ماوارد توصایفی  تحقیق روش کتابخانه ای است. همچنین نوع پردازش داده

 تبیینی و در بسیاری از موارد تحلیلی و تطبیقی است.

های فالسفه بزرگ مسلمان و نیز مجموعه روایات و در مجموع در این رساله بعد از بررسی مجموعه دیدگاه

یسه جهان بینی عقلی با جهان بینی برآمده از روایات به این نکته رسیدیم که به مرور زمان فالسفه بزرگ مقا

اند که در روایات به آن اشاره شده است و جهان بینای عقلای   مسلمان، دست به تبیین بسیاری از مطالبی زده

 ه است.ها به مرور زمان نوعی هم رایی با جهان بینی حاصل از روایات داشتآن

 های کلیدی: واژه

، جهان بینی وجود، تداخل در وجود، نظام نوریرابطه خالق و مخلوقات، تباین بین موجودات، تشکیک 

 روایی، وجود ربطی
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 گفتار اول: کلیات

 بیان مسأله

 است.« تلف فلسفه اسالمی و روایاتو مخلوقات در مکاتب مخ رابطه خالق»این تحقیق در مورد 

 بیان اهمیت و جای اه موضوع

اصالی   توان گفات کاه مجموعاه ساؤاالت    این موضوع از مهمترین مسائل فلسفه اسالمی است. به نوعی می

لب دهد و غافکری فیلسوف مسلمان را در مورد هستی مورد پرسش قرار می یرهای تصوفلسفه اسالمی، تکه

این مسائل در مورد رابطه خالق و مخلوقات هستند. مسائلی از قبیل اصالت وجود، تشکیک، ضرورت علّی و 

و بسیاری از مسائل دی ر که اهم مباحث فلسفه اسالمی هستند، هار   علول و قاعده الواحدسنخیت علت و م

 لوقات هستند. ای از تفکر فیلسوف مسلمان در مورد رابطه خالق و مخیک تبیین کننده گوشه

راساتا و  فلسفه اسالمی باا وحای هام    آراءاست، باید  «اسالمی»طبیعی است که از آنجا که وصف فلسفه ما، 

هماهنگ باشد. بررسی رابطه بین خالق و مخلوقات، از منظر روایات و بررسای تطبیقای آن باا آراء فالسافه     

 تواند محک خوبی در این زمینه باشد. اسالمی می

 در صدد تبیین مفاهیم به کار برده شده در وحای  ابتدا تواند نشان دهد که فلسفه اسالمی ازیق میلذا این تحق

 افزوده شده است. رواییر تحلیل مفاهیم ت و به مرور زمان به کارآمدی آن دبرآمده اس

ب البته واضح است که از آنجا که ارتباط بین خالق و مخلوقات، تصویری کلی از جهان بینای عقلای محساو   

آید. لذا تماام کساانی کاه درصادد اساالمی      شود، در واقع زیر بنای تمامی علوم انسانی نیز به حساب میمی

توانند از این تحقیق باه عناوان گزارشای از جهاان بینای عقلای اندیشامندان        سازی علوم انسانی هستند، می

تحقیق توصیف کنناده یکای از    مسلمان و تطورات آن و همچنین جهان بینی روایی، بهره ببرند. در واقع این

 منظر اندیشمندان اسالمی و روایات است. مهمترین سؤاالت جهان بینی از

 هدف تحقیق

تصویری اجمالی از رابطه خالق و مخلوقات در مکاتاب مختلاف    به یافتنصدد دست در پس در این تحقیق

اساالمی   ،تاا از جهتای   یات هساتیم ط در روافلسفه اسالمی و سپس مقایسه آن با تصویر بر آمده از این ارتبا

 بودن فلسفه ما، آزموده شود و از طرفی نقاط مبهم یا نقاطی که جای تحقیق بیشتری دارد، آشکار شود.
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 ذکر سؤاالت اصلی و فرعی

« رابطه خالق و مخلوقات در مکاتب مختلاف فلسافه اساالمی و روایاات    »چ ون ی سؤال اصلی این تحقیق 

 ترتیب عبارت است از:و سؤاالت فرعی آن به  است.

 شود ؟الف. رابطه خالق و مخلوقات در فلسفه مشاء چ ونه تبیین می

 شود؟ب. رابطه خالق و مخلوقات در فلسفه اشراق چ ونه تبیین می

 شود؟ج. رابطه خالق و مخلوقات در حکمت متعالیه چ ونه تبیین می

 شود؟د. رابطه خالق و مخلوقات در روایات چ ونه تبیین می

 شینه تحقیقپی

شاود ابعاادی دارد کاه هماه ابعااد آن بارهاا و بارهاا توساط         در واقع مباحثی که در این نوشتار مطارح مای  

پژوهش ران جدید و قدیم دنیای فلسفه مورد بررسی قرار گرفتاه اسات. اماا تبیاین آن مطالاب باه صاورت        

باه عباارت    نبوده است.وجه چندان مورد ت ای به صورتی که پاسخ وی سؤال اصلی این تحقیق باشد،شبکه

دی ر، اجزاء این تحقیق بارها و بارها در کتب مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ولی رابطاه ایان اجازاء    

ای در کتب فلسافی ماورد توجاه قارار گرفتاه      با یکدی ر، موضوعی است که به صورت استطرادی و حاشیه

 شود.است که در ادامه روشن می البته تا کنون تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است.

ایم، ژوهش ران فلسفه، آن را ندیدهاز آن سو بررسی روایات با این زاویه موضوعی بدیع است که تاکنون در پ

البته دقیقا به همان صورتی که عرض شد. یعنی بررسی روایات اجزاء این تحقیق، توساط محققاین بسایاری    

وایات برای رسیدن به تصویر کلی جهان بینی روایای و مقایساه   مورد بررسی قرار گرفته است ولی بررسی ر

هاای  هایی از این تحقیاق در پاژوهش  بخشبه دی ر سخن،  آن با جهان بینی فلسفی، در تحقیقی یافت نشد.

اند ولی طبق جستجوی ن ارنده، تاکنون مجموعه روایاتی که در زمینه مختلف مورد بررسی روایی قرار گرفته

ق و مخلوقات داریم، مورد بررسی قرار ن رفته است. همچنین بررسی تطبیقی مباحث مطارح  ارتباط بین خال

شده در روایات با ارکان تصویر مکاتب مختلف فلسفه اسالمی از ارتباط بین خالق و مخلوقات نیاز تااکنون   

 در تحقیقی صورت ن رفته است.

شاود کاه هماه    اسی فلسافه مرباوط مای   پس با توجه به اینکه موضوعات ابعاد این تحقیق به موضوعات اس

از  اناد، در ایان قسامت   رداختاه فالسفه بزرگ از یک سو و هر یک از پژوهش ران از ساوی دی ار باه آن پ   
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اند، حاال ممکان   بریم که مستقیما به همین موضوع، یعنی ارتباط خالق با مخلوقات پرداختهمینام تحقیقاتی 

 به این مسأله پرداخته باشند. ،است از نظر مکتبی خاص یا از نظر فردی خاص

، باه اصال ایان موضاوع پرداختاه      1مجموعه مقاالت مؤسسه نور)ناورم ز( نزدیکترین عناوینی که در سایت 

 بودند، از این قرار است:

 الف. رابطه خدا و هستی از دیدگاه ابن عربی و شمس مغربی

 تحلیلی نظریه تجلی در عرفان اسالمی-ب. بررسی تاریخی

 باشند.اند و لذا خارج از حوزه تحقیق ما میدو نیز به موضوع از حیث عرفانی پرداختهکه البته این 

ین تشاکیک،  واای کاه باه عنا   گفت که هار مقالاه   تواناما اگر بخواهیم مجموعه مسائل مرتبط را ب وییم، می

 قاعادة اشارف، صاادر اول، قاعادة    وحدت وجود، تباین وجودات، سنخیت علت و معلول، ضرورت علّای،  

ای از مسأله ما را تبیین کرده است که هماانطور کاه واضاح اسات، فاوق حاد       پردازد، گوشهالواحد و ... می

 استقصاء است.

 روش پژوهش

 ای و از جهتی نظری و از جهتی مسأله محور است.پژوهش ما از جهتی پژوهشی توسعه

 ای است.روش گردآوری داده ما، روش کتابخانه

تبیینی اسات و   -توصیفی هایی از تحقیق ماایست که قسمتز در تحقیق ما به گونهها نیماهیت پردازش داده

و علل  کنیمتوصیف می را که الزم باشد، ایاست. یعنی ابتداء هر مسأله تطبیقی - تحلیلی هایی از آنقسمت

الزم باشاد،  پاردازیم و در جاایی کاه    مای  و تطبیق آن بر مباحث روایی و بعد به تحلیل آن آن را تبیین کرده

 زنیم.دست به نقد نیز می

از سویی مطالبی که تبیین کننده رابطه بین خالق و مخلوقات هستند، در کتب فالسفه مسلمان پخش اسات و  

متمرکز مورد بررسی قرار ن رفته است. از سویی دی ر روایاتی که در این زمینه داریام، نیاز   یکجا به صورت 

 اند.اب حدیثی جمع نشدهچنین هستند و در یک باب یا فصل کت

                                           
1 Noormags.com 
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طبیعی است که در روایات اسالمی، مطالبی وجود دارد که فلسفه باید در صدد تبیاین آن برآیاد و از ساوی    

هاایی از آن  دی ر در فلسفه اسالمی نیز مطالبی مطرح شده است کاه در گوشاه و کناار روایاات ماا، سارنخ      

داریم که در روایات به « تشکیک»مباحثی از قبیل شود. توضیح اینکه در فلسفه اسالمی، موضوعات یافت می

در هیچ روایتی نیامده است.  یا مرادفی با آن «تشکیک»آن به صورت مستقیم پرداخته نشده است. ال اقل لفظ 

توان شواهدی بر تأیید یا نفی آن یافت. از آن سو برخای از مبااحثی کاه در فلسافه     لذا در روایات صرفا می

حادو   »در روایات نیز مورد بحث واقع شده است. به عنوان مثال بحث  مستقیما، اسالمی مطرح شده است

که در روایات به صورت جادی مطارح شاده اسات، در فلسافه اساالمی       « علم پیشین الهی»یا « و قدم عالَم

 مستقیما مورد بررسی قرار گرفته است.

ر دو فصل به دو شکل مختلف بررسای  که روایات را د گذاشتیمآن  ا توجه به نکاتی که عرض شد بنا را برب

کنیم. در فصل سوم بعد از بررسی تصویر کلی هر یک از مکاتب فلسفی از ارتباط بین خالق و مخلوقات، به 

پردازیم. با این کار، به صورت تطبیقی میازان همساویی مطالاب    بررسی ارکان آن تصویر از منظر روایات می

هاا  از طرفی مباحثی که در روایات ما به صاورت مساتقیم باه آن   شود و روایات با تصاویر فلسفی روشن می

 گیرند.نیز مورد بررسی قرار می ،پرداخته نشده است

در فصل چهارم مسأله به عکس است. مطالبی که در روایات ما بسیار مورد تأکید است ولی با عنوان خودش 

و « داخال در اشایاء باودن   »به عنوان مثال اند. باب مستقلی در مباحث فلسفی ندارد، مورد بررسی قرار گرفته

خداوند متعال، مطلبی است که در روایات ما مفصال به آن پرداخته شده است ولی در « خارج از اشیاء بودن»

فلسفه اسالمی مورد بررسی مستقیم قرار ن رفته است. نهایتا اینکه امثال مالصدرا با توجه به مبانی خویش در 

روایات با مبانی خویش پرداخته است. در فصل چهارم به صورت تفصیلی به ایان  صدد توجیه و ارتباط این 

 .ایمپرداختهفالسفه بزرگی چون مالصدرا و برخی از معاصرین در مورد این روایات  آراءروایات و 

 کتبی از مالصدرا و میرداماد و امثال ، بهترین کتب،فالسفه در مورد روایات در فصل چهارم آراءبرای بررسی 

اند. به عنوان مثال تعلیقه میرداماد بر اصاول کاافی و شارح مالصادرا بار      اوست که به شرح روایات پرداخته

ایم. اما بزرگانی مانند ابان ساینا یاا    ها پرداختهبه آن بارها ،مصدرهایی هستند که در این نوشتار ،اصول کافی

اند و لذا در تبیاین روایاات بار اسااس     شیخ اشراق، چندان به روایات شیعه در نوشتارهای خویش نپرداخته

 .ها نیافتیمها در شرح روایات، زیرا چنین چیزی از آنو نه کلمات آن ایمها سخن گفتهمبانی آن
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 گفتار دوم: مفاهیم

 خالقالف. 

در ادبیات قرآن بارها خداوند متعال به آن توصیف شده است. برای مثال، خداوند متعال در چهاار ماورد در   

آفریننده هماه چیاز خداوناد     ،قرآن توصیف کرده است. لذا مطابق 2«آفریننده هر چیز» م خود را بهقرآن کری

واسطه مخلوقات است، هر چند که ممکن است مراد اعام از خلاق   متعال است. البته ظاهر این تعبیر خلق بی

 «.خالق شیء، خالق آن شیء است خالقِ»چرا که  ،واسطه باشدباواسطه و بی

شود. بارای رسااندن مفهاوم    استفاده می« فاعلی علت»از لفظ  ت،قلخ معنایمعموال برای رساندن در فلسفه 

 شود.استفاده می« علة العلل»از لفظ « هر چیزخالق »

علة العلل همان واجب الوجود است کنند که در فلسفه اسالمی با اثبات واجب و اثبات وحدت آن، ثابت می

ناد  واخد ،است. لذا در این تحقیق، مراد ما از خالق هر چیزخالق  ،لوجودواحد است و در نتیجه واجب ا که

 .باشدود میمتعال است که در فلسفه اسالمی معادل واجب الوج

شاود، در اینجاا ماراد ماا از خلقات،      های مختلف، مفهوم خلقت متفاوت میاز آنجا که بر اساس جهان بینی

 هان بینی وحدت شخصی وجود نیز بشود.معنایی اعم از ایجاد و اظهار است، تا شامل ج

 مخلوقاتب. 

جاز  باه  ممکنات و همه چیز  ، مراد از مخلوقات،با توجه به مطالب قسمت قبل روشن شد که در این نوشتار

اشند یا صارفا  خداوند متعال هستند. و طبق مطالب گفته شده فرقی برای ما ندارد که این مخلوقات موجود ب

 کنیم.اطالق میبر آنان هر صورت لفظ مخلوق را در  تجلی وجود حق باشند و

 ربط و ارتباطج. 

را باه   «وجود فی نفساه »کنند. سپس تقسیم می «فی غیره»و  «فی نفسه»در فلسفه اسالمی معموال وجود را به 

را نیز به وجودی که به دو طرف قائم است و وجاودی   «وجود فی غیره»کنند و تقسیم می «لغیره»و  «لنفسه»

 کنند.تقسیم می ،فا به یک طرف قائم استکه صر

او  نامید. «رابطی»، «وجود فی غیره»ولی مالصدرا برای فرق با  گویندرابط میرا  «وجود فی نفسه لغیره»قدما 

عین »و  «ربط»د. البته اگر وجود رابط به یک طرف قائم باشد، از آن به گویمی «رابط»را نیز  «وجود فی غیره»

مقسام ایان    «وجاود »های دقیق بسیار است از جملاه اینکاه آیاا    د. البته در اینجا بحثکنمیهم تعبیر  «الربط

                                           
 .61آیه ،00و غافر: 61آیه ،13و زمر: 26آیه ،21:و رعد 201آیه ،6:در سوره مبارکه انعام(* خالق کل شیء*) 2
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و اینکه طبق هر یک از مبانی فالسفه اسالمی، کدام یاک از اقساام قابال قباول      ؟«موجود»تقسیمات است یا 

مکناات باه   ها را در قسمتی که کیفیت احاطاه خداوناد متعاال و فقار م    هستند. ان شاء اهلل تفصیل این بحث

 3کنیم، مطرح خواهیم کرد.تبیین میرا خداوند متعال 

متأثر نکناد، در   «رابطه خالق و مخلوقات»عنوان  در «ربط»از را ما  مرادِ «تفسیر ما از نظام هستی»برای اینکه 

کنیم که طباق جمیاع مباانی، باین خاالق و مخلوقاات       اینجا معنای جامعی بین معانی گفته شده را لحاظ می

باا   و چه وجوداتی متباین از ذات الهی.ای تصور شود. چه ما مخلوقات را تجلیات وجود واحد بدانیم هرابط

 متصور است.  ،در هر صورت یکی از اقسام رابطه بین خالق و مخلوقات در نظر گرفتن این معنای جامع،

کند کاه ایان   و فرقی نمی شودهایی است که از خدا و مخلوقات انتزاع میپس مراد ما از رابطه، مطلق نسبت

 فلسفی یا مانند وجود اعراض برای جواهر.  عادیِ مقوالتِ اضافیِ هایتد یا مانند نسبها اشراقی باشنتنسب

 مکتب فلسفید. 

منظور از مکتب فلسفی، مجموعه افکار منسجمی است که در تفسیر هستی بیان شده است. فرق مکاتاب باه   

 ام گردآوری یا داوری آنهاست.کیفیت روشها یا مبانی آنها در مق

 دانند.می منطبق اشراق و حکمت متعالیه تعریف را بر سه مکتب اصلی مشاء، در فلسفه اسالمی، معموال این

این است که اگرچه این سه، در مقام داوری خاود را مشاترک    ،نکته تفکیک این سه مشرب به عنوان مکتب

مکتب مشاء در مقام گردآوری صرفا معموال، متفاوت هستند. ولی در مقام گردآوری و طرح مسألة  4دانندمی

کند و به خالف مالصدرا که وحی را نیز کند به خالف مکتب اشراق که شهود را نیز دخیل میعقلی عمل می

ممکن است مقام سومی را هم بعاد از داوری و   ،دقیقتر توجهیکند. البته به عالوه بر عقل و شهود دخیل می

کنیم و آن مقام مالحظه و نتیجه گیری است. یعنی به عنوان مثال بعد از بررسی عقالنی مساأله  استدالل بیان 

 از حیث این مرحله نیز میان این سه مکتب تفاوت است.   5نیر ن اهی به شریعت یا عرفان داشته باشیم.

                                           
، «جساتارهایی در فلسافه اساالمی   »شود، رک: نبویان، سید محمد مهدی، برای آشنایی با تفصیلی بیشتر از آنچه در این نوشتار مطرح می 3

 .113-413، صص6ج
ر کردیم ولی بحث از این مسأله از موضوع داند و لذا این طور تعبینکته این تعبیر این است که ن ارنده حتی این سه را در مقام داوری نیز مشترک نمی 4

 تحقیق ما خارج است.
رک: پردازیم. برای مشاهده تفصیل مطلاب  از آنجا که این بحث از موضوع تحقیق ما خارج است در اینجا بیش از این به این مطلب نمی 5

 .644-642، صص6، ج«جستارهایی در فلسفه اسالمی»نبویان، سید محمد مهدی، 
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 صفات ذات و صفات فعل و اقسام صفت ذاتها . 

های کشف رابطه بین خادا و  یکی از بهترین راه ،زیرا ای دارند؛همیت ویژدر بحث ما صفات و اسماء الهی اه

مخلوقات در متون دینی، دقت در معنای دقیق صفات و اسماء و عناوینی است که شریعت به خداوند متعال 

ین شارعی ایان چنینای بسایار     در فهم دقیق عنااو  ،اطالق کرده است. لذا تقسیم بندی صفات خداوند متعال

 کنیم.صفات را ذکر می هایدر اینجا به طور مختصر برخی از تقسیم بندیست. لذا راه شا

 شوند.صفات الهی در یک تقسیم بندی به صفات ذات و فعل تقسیم می

فعلای انجاام   شود و ذات الهی ولو هایچ  منظور از صفات ذات، صفاتی است که از خود ذات الهی انتزاع می

 قدیم هستند.  ،صفات ذات . لذاکافیست برای انتزاع آننداده باشد، 

شود و تا زمانی کاه فعلای صاورت ن یارد، آن     صفاتی است که از فعل الهی انتزاع می ،منظور از صفات فعل

صفت نیز انتزاع نخواهد شد و لذا این صفات حاد  هستند و صرف ذات برای انتزاع آنها کاافی نیسات. در   

 شوند.انتزاع می ذات واقع این صفات از رابطه ذات و فعلِ

ای به غیر ذات خدا دارند و به صفاتی که هیچ نحاوه  شوند به صفاتی که اضافهاما صفات ذات نیز تقسیم می

اضافه و دساته دوم صافات ذاتای محاض      دارند. به دسته اول صفات ذاتی دارایای به غیر ذات خدا ناضافه

 شود.گفته می

چندان بیان ر رابطاه باین خداوناد متعاال و      واضح است که صفات ذاتی محض، ،با توجه به این توضیحات

مخلوقات نیست. البته بسته به تفسیری که از قاعدة سنخیت بین علت و معلول اراده کنایم، ممکان اسات از    

این صفات هم برای تبیین رابطه بین خالق و مخلوقات استفاده شود. در قسمت مباحث روایای باه مناسابت    

 ال، متعرض این بحث خواهیم شد.بحث عدم وجود شبیه برای خداوند متع

دارای اضاافه و  گیرد، صفاتی ذاتی لذا عمده صفات و اسماء و عناوینی که در این تحقیق مورد تأمل قرار می

 .ندستصفات فعل ه

 صفات اصلی و فرعیو. 

ه بسیاری از صفات و اسماء الهی قابل ارجاع به یکدی ر هستند. به عنوان مثال بصیر و سمیع قابال ارجااع با   

ت رازق قابل ارجاع به قیوم است. یعنی یک جنبه از علام خداوناد متعاال علام     ند و همچنین صفلم هستاع

خداوند به دیدنیهاست و یک جنبه از قیومیت خداوند متعال رازقیت اوست. به صفاتی که بقیه صفات قابال  

 گوییم.صفات اصلی و به بقیه صفات فرعی می ،ها هستندارجاع به آن



9 |  فصل اول: کلیات و مفاهیم 

 

کنیم که اصلی هستند و بقیه صافات و  ه این نکته، در این تحقیق صرفا از اسماء و صفاتی بحث میبا توجه ب

این نوشتار، تذکر به در هر قسمت از  گردند. البتها هستند به آنها بر میاسمائی که متناسب با موضوع بحث م

 .ایمدادهصفت اصلی مطرح شده نیز صفات فرعیِ 
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 های مختلف مسأله اصالت وجودقرائت

 تاریخچه:

باه   6شاراق مسأله اصالت وجود و ماهیت، مسأله نسبتا تازه تأسیسی در کتب فلسفی است و تا قبل از شایخ ا 

صورت جدی در کتب فلسفی، به صورت مستقل مطرح نشده است ولی از آنجا که دیدگاه ما در این مساأله  

توان یافت که نشاان ر دیادگاه   مطالبی می مکتب مشاء نیز، در بسیاری از مسائل فلسفی، تأثیر گذار است، در

ت مشااء،  بودن مسأله در نزد علمای حکما  البته طبیعی است که به دلیل ناخودآگاه 7آنها در این مسأله باشد.

ناخودآگاه بر خالف آنچه در  ورد،برخی از موارد به دلیل خصوصیات م در یعنی تعارضاتی نیز مشاهده شود؛

 صحبت کنند. ،اندمسائل دی ر گفته

ساس معموال حکمت مشاء را اصالت وجودی و حکمت اشراق را اصالت ماهوی و حکمت متعالیاة  بر این ا

 .ها روشن خواهد شدنسبتاین  که در ادامه مستنداتِ دانندوجودی میلت را اصا

وجود در میان این مکاتب فلسفی مشترک است ولی همان طور کاه  بته درست است که ظاهر تعبیر اصالت ال

شود، بسایار  وجود به مشاء و حکمت متعالیة نسبت داده میکه به عنوان اصالت در آینده خواهید دید، آنچه 

 وت است.متفا

 ارتباط مسأله اصالت وجود با تحقیق حاضر:

ای است که در نحوه تبیین ما از رابطه خالق اصالت وجود به عنوان یک مسأله بنیادین فلسفه اسالمی به گونه

در تبیاین   ،و مخلوقات بسیار مؤثر است. به عبارت دی ر تبیین ما از کیفیت ارتباط وجود و ماهیت در خارج

اگر ثابت شود ماهیت در خارج موجاود اسات، در    ال،مث به عنوان خلوقات بسیار مؤثر است،ق و مرابطه خال

کاه   زماانی نسابت باه    گفات، ای متفاوت سخن خواهیم تبیین رابطه بین مخلوقات و خداوند متعال به گونه

اتی خداوناد باا موجاود   . به عبارت دی ر در مبنای اول سخن از ارتباط صرفا وجود هست ،ب وییم در خارج

اند و در نتیجه باید رابطه خداوند باا هار یاک از ماهیاات و     از وجود و ماهیت شکل گرفته است که تحلیال

تبیین خواهد شد. طبیعی است کاه باه    رابطه خدا با وجودات ،وجودات ممکن تبیین کرد ولی در مبنای دوم

                                           
اه دقیقتر این است که این مسأله تا زمان میرداماد، همچنان در کتب فلسفی مطرح نشده است چراکه شیخ اشراق هم این مسأله البته دیدگ 6

پردازد و از سوی دی ر موجودیت ماهیت در خارج کند بلکه صرفا به اثبات ذهنی بودن وجود میرا به عنوان یک بحث فلسفی مطرح نمی

 .676-671ص، ص6، ج«جستارهایی در فلسفه اسالمی»بویان، سید محمد مهدی، گیرد.رک: نرا نیز بدیهی می
 .121-122ص، ص1، ج«مجموعه آثار»، ، مرتضیرک: مطهری 7
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در  ،اصالت ماهیات را قباول کارد   همچنین اگر کسی  تعدد اقوال در مسأله، تبیین ما نیز متفاوت خواهد شد.

ای ماهوی تصویر خواهد کرد که با رابطه وجاودی بسایار متفااوت    رابطه تبیین رابطه بین واجب و ممکنات،

 است.

تأثیر نیست و هماان طاور کاه واضاح اسات، مساأله تشاکیک        مسأله تشکیک نیز بی همچنین این مسأله در

تواند بیان ر رابطه دقیق بین مخلوقات و خاالق متعاال   یمهمترین مسأله موجود در فلسفه اسالمی است که م

 باشد.

 بپردازیم. ،لذا به ناچار باید به قدر ضرورت به این مسأله و تفکرات مختلفی که در این زمینه وجود دارد

 اصالت وجود در نزد مشائیان:

شود و اولین کسای  همان طور که گذشت، چنین بحثی با چنین عنوانی به هیچ وجه در مشائیان مشاهده نمی

قول به اصاالت   گاهی با این حالولی  ،که به صورت ناپخته متعرض این بحث شده است شیخ اشراق است

البته گاهی قول به اصالت هر دو و حتی قول به اصالت ماهیات نیاز باه     8شود.نسبت داده می هاوجود به آن

 9شود.آنها نسبت داده می

از قرار زیر ان شاهدی بر قول به اصالت وجود توسط مشائین مطرح کرد، توان به عنواز جمله مباحثی که می

 است:

اینکاه ماهیات ماادام کاه     و  تواناد باشاد  الف. قول آنها به اینکه ماهیت شیء سبب وجود خود آن شیء نمی

 10منشأ هیچ چیزی نیست. ،موجود نباشد

 11ش محتاج به علت است.علت وجود آن است و اینکه معلول در وجود ،. قول به اینکه علت شیءب

                                           
 و الوجاود  هاو  التحقاق  فای  األصال  أن أحدهما قولین على اختلفوا»فرماید: ( چنین می11ص، 2مرحوم حاجی سبزواری، در شرح المنظومة)ج 8

 .«أصیل عندنا الوجود إن النظم فی کما المختار هو و المشائین من المحققین قول هو و به متحد عنه حاک فهومم و اعتباریة الماهیة

 داند.( نسبت دادن قول به اعتباریت ماهیت به مشاء را ناپسند می11و43و48صص ،6همچنین مالصدرا در اسفار)ج
نقلی که ایشان از شاهرزوری  ظاهرا نسبت داده شده است ولی  311ص2این مطلب در کتاب، حکمت اشراق، جناب استاد یزدان پناه، ج 9

 اند.  داللت تامی بر مطلب ایشان ندارد. در این کتاب، نسبت دادن اصالت ماهیت به مشائین را توسط میرداماد دانسته ،اندفرموده
 أخار   لصافة  سببا له صفة تکون أن و صفاته، من لصفة بباس ءالشی ماهیة تکون أن یجوز قد»گوید: ( می33برای نمونه ابن سینا در اشارات)ص 10

 ألن أخار   صافة  بسابب  أو الوجاود،  هی لیست التی ماهیته بسبب هی إنما ءللشی الوجود هی التی الصفة تکون أن یجوز ال لکن و للخاصة؛ الفصل مثل

 «.الوجود قبل بالوجود یتقدم ال و الوجود، فی متقدم السبب
 .«النمط الرابع فی الوجود و علله»گزیند: عنوان نمط رابع را چنین برمی ،تاسینا در اشاربه عنوان مثال ابن  11
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شاود، از جملاه قاول    البته در عبارات آنها شواهدی بر اینکه ماهیات نیز در خارج وجود دارند، مشاهده مای 

 13و12ها به وجود کلی طبیعی در خارج.آن

توان گفت که ابن سینا قرائتی از اصالت وجود را قبول دارد که با وجود ماهیت در خاارج در  لذا در واقع می

توان اجماال به ابن سینا نسبت داد که او هر چناد وجاود و ماهیات را در    نیست. به عبارت دی ر میتعارض 

داند. اما ساائر  داند و ماهیت را موجود به وجود میداند ولی اصالت را در وجود میخارج تحلیال موجود می

ابن سینا نخواهد بود. به عنوان  قابل انتساب بهوجود مشاهده خواهید کرد، هایی که در ادامه از اصالت ائتقر

ابان   قابل انتسااب باه   ،داندهای سلبی وجودات میمثال قرائتی که ماهیت را صرفا حد وجود و ناظر به جنبه

 داند.های وجودات میاو ماهیت را حاکی از نوع دارایی سینا نخواهد بود؛ زیرا

ه در مجموع با این تفسایر از اصاالت وجاود    توان گفت کالبته انصافا عبارات ابن سینا صریح نیست ولی می

 سازگارتر است.

 مسأله اصالت ماهیت در نزد شیخ اشراق

در عبااراتش باه   داند و در نظر او معقول ثاانی صارفا ذهنای اسات. او     شیخ اشراق وجود را معقول ثانی می

مطارح   ،اسات  اصالت ماهیت اشاره کرده است و ادله متعددی برای اثبات اینکه وجاود اماری صارفا ذهنای    

 14کند.می

شیخ اشراق تا حد زیادی به لوازم ذهنی بودن وجود توجه داشته است و لذا در مباحثی از قبیل جعل، تقادم  

 15بالتجوهر علت بر معلول و اصالت ماهیت در واجب و حتی در موضوع فلسفه به آن ملتزم مانده است.

 اصالت وجود در حکمت متعالیة

رت بسیار جدی به مسأله اصالت وجود و ماهیت پرداخته است و قائال باه   شکی نیست که مالصدرا به صو

ساازی برخای از   مالصدرا و عادم شافاف   عباراتِ اصالت وجود شده است ولی به دلیل اختالف بسیار زیادِ

مباحث از سوی او، بسیاری از معاصرین در تفسیر اصالت وجودی که مالصدرا قائل باوده اسات، اخاتالف    

 نظر دارند.

                                           
 .31رک: ابن سینا، االشارات و التنبیهات، ص 12
 .611-31صص، «حکمت مشاء»برای مشاهده مجموعه شواهد این بحث رک: کردفیروزجایی، یارعلی،  13
 «االعیان. فى له هویّة فال اعتباریّا امرا الوجود اخذ اذا امّا و»گوید: می 336،ص6، ج«مجموعه مصنفات شیخ اشراق»به عنوان مثال، در  14

 .17-14ص، ص2ج ،«مجموعه مصنفات شیخ اشراق»رک:  ،همچنین برای مشاهده ادله ایشان برای اثبات ذهنی بودن وجود
 .132-363ص، ص6، ج«حکمت اشراق»برای تفصیل بحث رک: یزدان پناه، سید یداهلل،  15
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سه تفسایر مختلاف از اصاالت     «درآمدی به حکمت صدرایی»عبودیت، در کتاب  استادعنوان مثال جناب به 

اساتاد فیاضای و    دو تفسیر دی ر متعلق به جنااب کنند که یکی تفسیر خود ایشان است و وجود را مطرح می

د و معتقدند کاه از  داننجناب استاد مصباح است و هر سه این بزرگواران نظر خود را همان نظر مالصدرا می

 16شود.همان نظر ایشان استفاده می ،عبارات مالصدرا

 راجع به نظر مالصدرا در مبحث اصالت وجود طبق تفسیر شارحان معاصر از این قرار است: آراءجمع بندی 

تفسیر اول: ماهیت در خارج به عین وجود و به تبع آن موجود است. آنچه پایه و اساس موجودیات و   الف.

 ،وجود است و نه ماهیت. ماهیات باه تباع وجاود    ست وجود است، نه ماهیت، یعنی موجود بالذات اتحقق 

موجود است. وجود و ماهیت دو معنا هستند که در فرد و مصداق واحد موجودند. این تفسیر استاد فیاضای  

 17دهند.از اصالت وجود است که آن را به مالصدرا نیز نسبت می

بر اساس ایان   رج به عین وجود موجود نیست، بلکه حد خارجی وجود است.ب. تفسیر دوم: ماهیت در خا

 18تفسیر، وجود حقیقتا موجود است ولی ماهیت صرفا حد وجود، نفاد و نهایت آن است.

ماهیت در ذهن، ظهور ذهنی موجودات محدود است، نه عاین وجاود و ناه حاد وجاود در      تفسیر سوم:  ج.

رج تحقق دارد و ماهیت هیچ گونه تحققای در خاارج نادارد یعنای     فقط وجود در خا ،خارج. طبق این قول

آن  ،کناد ماهیت نه حد وجود است و نه عین وجود، بلکه وقتی ذهن از وجودات محدود عکس برداری مای 

استاد عبودیت بر اینکاه ایان تفسایر     19باشد.عکس که همان ظهور ذهنی وجودات محدود است، ماهیت می

 دارند.اصرار  ،صحیح از مالصدراست

                                           
. استاد عبودیات و اساتاد فیاضای تصاریح دارناد کاه       628-622ص، ص6، ج«در آمدی به نظام حکمت صدرایی»عبودیت، عبدالرسول،  16

در آمدی به نظاام حکمات   »ریحی نیافتم جز اینکه در کتاب تفسیرشان، همان تفسیر مالصدراست ولی از جناب آیت اهلل مصباح چنین تص

کنند که ظاهرا اشاره به این است که آیات اهلل مصاباح   تعبیر می« تفسیر نادرست از مالصدرا»ح با مضمون از قول آیت اهلل مصبا «صدرایی

 دهند. نیز کالم خود را، به مالصدرا نسبت می
 .673ص، 6، ج«جستارهایی در فلسفه اسالمی»نبویان، سید محمد مهدی،  17
ند که با این تفسیر سازگاری دارد. رک: صدرالدین شیرازی، الحکمة المتعالیاة  مرحوم عالمه طباطبائی در برخی از آثار خود عباراتی دار 18

ان الماهیاات حادود   : »64و همو، نهایة الحکمة،ص« ال نعنی بالماهیة اال حد الوجود»تعلیقة عالمة:  ،227،ص7فی االسفار العقلیة االربعة،ج

 «.الوجود
ت اهلل جوادی آملی و هم چنین استاد عبودیت به این تفسیر متمایل هستند. رک: عالمه طباطبائی در برخی از آثار خویش و هم چنین آی 19

درآمادی باه نظاام حمات     »و  461و464صصا ،3و رک: رحیاق مختاوم، ج  « الماهیات ظهورات الوجاود لالذهاان  : »61ص نهایة الحکمة،

 . 631-77صص ،6، ج«صدرایی
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تفسیر چهارم: ماهیت در ذهن، ظهور حد وجودات محدود است، نه عین وجود و نه حد وجود در خارج  د.

 21و20و نه ظهور ذهنی خود وجودات محدود.

تاأثیر مساتقیمی در    ،طبیعی است که این تفاسیر مختلف، در مسأله تشکیک نیز تأثیر گذار هستند و باه تباع  

  ند.تبیین عنوان تحقیق حاضر نیز دار

 22های مختلف از مسأله وحدت و کثرت و بیان معانی مختلف تشکیکقرائت

توان از آن ساخن  ترین مباحثی است که در تبیین کیفیت ارتباط واجب و ممکنات میاین مسأله جزو اساسی

های مختلف از مسأله وحدت و کثرت به اضافه معاانی مختلاف   گفت. در اینجا صرفا به بیان اقوال و قرائت

ف لا کنیم و سپس در مرحله بعاد معاانی مخت  پردازیم. ابتداء اقوال در وحدت و کثرت را ذکر میکیک میتش

البته مقدمتا تفاسیر مختلفی را کاه تااکنون از مساأله وحادت      شرح خواهیم داد. ،تشکیک را بر اساس اقوال

شویم و بعاد از جماع    اکنیم تا در این قالب با اقوال در کثرت و وحدت هم آشنوجود شده است، مطرح می

پاردازیم تاا در مجماوع باه     به اقوال مطرح شده در کثرت وجود می ،دست آمده از این مسألة بندی اقوال به

 .یابیم دست ،همه اقوال مشهور در مسأله وحدت و کثرت وجود

 :23شده است از این قرار است از مسأله وحدت وجود تفسیرهایی که تا کنون

 یاینوحدت مفهومی و مع (6

ها معتقدند که هر وجودی با تماام ذاتاش از وجاودات دی ار     آن 24ین تفسیر قابل انتساب به مشائین است.ا

البته همان طاور کاه    شود.متباین است اما مفهوم و معنای وجود بر تمام این کثرات به معنای واحد حمل می

 قبول دارند. (اآن رشکیک در مفهوم وجود)معنای منطقی ها تآن ،توضیح خواهیم داد در آینده

                                           
 .337، ص 21، درس6، ج«آموزش فلسفه»د. رک: تنظاهرا جناب آیت اهلل مصباح یزدی به این تفسیر قائل هس 20
 .682-673، صص6، ج«جستارهایی در فلسفه اسالمی»قرائت برگرفته از:  4مطالب این  21
 .366-241، صص 6، ج«جستارهایی در فلسفه اسالمی»مطالب این قسمت بر گرفته از:  22
 توان مطرح کرد.به شقوق عقلی باشد، تفاسیر بیشتری نیز می همان طور که از عبارت مشخص است، تفسیرها استقرائی هستند و اگر بنا 23
ذهب قوم من المشائین الی کون الوجود حقائق متباینة بتمام ذواتها.....و علای هاذا   : »61-61 ص، ص«بدایة الحکمة»به عنوان مثال رک:  24

اناد  اند و فرماوده اصرین در این نسبت تشکیکاتی کردهالبته برخی از مع«. یکون مفهوم الوجود المحمول علیها عرضیا خارجا عنها الزما لها

ای مثال اند. برکه چنین مطلبی در عبارات خود مشائین وجود ندارد. تعجب است که ایشان برخی از عبارات الهیات شفاء را توجه نفرموده

و اعجب از همه چیز اینکاه  « لذاته مباینا فیضانا وجود کل عنه یفیض الذی الموجود أنه بمعنى الکل فاعل هو و: »413الشفاء)االلهیات(ص

اند! رک: آید( حمل بر تشکیک در وجود کردهایشان عباراتی را که بیان کننده تشکیک در مفهوم وجود است)معنای منطقی آن در ادامه می

 . 31-31صص ،«حکمت مشاء»کرد فیروزجانی، یار علی،
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 وحدت وجود کامل (2

 ،اند. البته منظور از عدم در این تفسیردر این تفسیر، وجود کامل)واجب( واحد است و بقیه موجودات معدوم

« عادم »آنها از بااب تغلیاب    نقص است؛ یعنی همه موجودات محدود، مرکب از وجود و عدم هستند؛ لذا به

هاا اطاالق   باه آن  تاوان خالص نیستند، حقیقتا وجود را نمید . همچنین از این جهت که وجوشوداطالق می

ای در مورد کیفیت کثرت و وحدت در خارج ندارد و صرفا ادعا لذا در واقع این تفسیر اطالعات ویژه 25کرد.

 شود.کند که وجود بر موجودات اطالق نمیمی

 وحدت اسم وجود (3

شایست ی این ناام   حق است و بقیه وجوداتتنها موجودی که شایست ی اسم وجود را دارد، وجود حضرت 

از آنجا که عین نیااز و رباط باه خادا هساتند و       بر این تفسیر موجودات واقعا وجود دارند ولیرا ندارند. بنا

عدم هستند. البتاه هماان    منزلهنسبتشان به خدا نسبت فقر و غناء است، قابل قیاس با وجود خدا نیست و به 

و تفسیری از وحدت وجود است ولای تفسایر جدیادی از مساأله کثارت و      طور که روشن است این نیز ول

 26وحدت نیست.

 وحدت وجود و کثرت موجود (4

این تفسیر منسوب به دوانی است. ایشان بر اساس نظریه ذوق التأله، اصالت وجاود را در واجاب بالاذات و    

ات از سانخ ماهیات   و ممکنا اسات  اصالت ماهیت را در ممکنات قائل شده است. لذا واجب از سنخ وجود 

 27«.وجود»هستند و نه « موجود»صرفا موضوع مفهوم  ،خداوند متعال است و ماهیات ،. لذا تنها وجودهستند

این دومین تفسیر واقعی از تبیین کثرت و وحدت اسات. ایان تفسایر منشاأ کثارت در ممکناات را ماهیات        

 داند. لذا وجود واحد و موجودات کثیر هستند.می

 و کثرت وجود علمی وحدت وجود عینی (1

                                           
.)آدرس 33ای از اشعار حاج مال احماد نراقای، ص  شود. رک: گزیدهدل مشاهده می این تفسیر در اشعار مال احمد نراقی در کتاب خانه 25

 (238، ص«جستارهایی در فلسفه اسالمی»منقول از کتاب 
 .233به نقل از جستارهایی در فلسفه اسالمی، ص 263، ص«لمعات الهیه»این تفسیر مولی عبد اهلل زنوزی است.  26
 .83-88رک: آملی، درر الفوائد، ص 27
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وجود واحد خداوند همه هستی را پر کرده است و متجلی در مظاهر و شؤون گوناگونی شده اسات کاه آن   

توان معانی مختلفی شوند. این تفسیر برآن است که از وجود واحد، میمظاهر از همان وجود واحد انتزاع می

نابر این وجاود عینای واحاد اسات ولای هماین       انتزاع کرد که در حقیقت، مظاهر متکثر وجود خدا هستند. ب

وجود واحد در مقام علم، کثیر و متمایز است. این تفسیر قابل برداشت از برخی از عبارات مالصدراست که 

 28البته ظاهرا مبنای اصلی مالصدرا مبنای دی ری است که البته با این تفسیر نیز قابل جمع است.

 کند.رد کثرت و وحدت صحبت میاین سومین مبنایی است که حقیقتا در مو

 وحدت وجود علمی و کثرت وجود عینی (1

عکس تفسیر سابق است. اشیاء به لحاظ وجود خارجی متکثرند و وجودی مغاایر باا خداوناد     این تفسیر به

 29جمع هستند. ،متعال دارند ولی در مقام علم خداوند به وجود واحد که همان وجود واحد خداست

ای خاارج از  فسیری مستقل از مبحث کثرت و وحدت نیست و صرفا در بیان نکتاه واضح است که این نیز ت

 وجود جمعی همه ممکنات را دارد. ،این مسأله است و آن اینکه وجود خداوند متعال

 وحدت وجود مستقل مطلق و کثرت وجودات رابط (7

وجودی است که هیچ  شود که مراد از مستقلدر یک تقسیم بندی وجود به دو قسم مستقل و رابط تقسیم می

وجود راباط اسات. طباق ایان      شود،قابل که عین نیاز و فقر مینوع نیازی و وابست ی در آن نیست. طرف م

تفسیر وجود مستقل تنها یکی است که وجود واجب است و سائر وجودات حقیقتا وجود دارند هر چند کاه  

 عین نیاز و فقر به واجب هستند.

کنند دهند و در واقع بیان میمی تکه آن را به عرفای راستین هم نسب ی استاین تفسیر آیت اهلل مصباح یزد

هماان وجاود    ،که منشأ اختالف فالسفه و عرفا نیز چیزی جز اختالف اصطالح نیست. وجود مجازی عرفاا 

 30رابط فالسفه است.

                                           
 مان  المفهوماات  ساائر  و الشایيیة  و کاإلمکان الماهیة و»گوید: . او در قسمتی از عبارات چنین می64در الدین شیرازی، ایقاظ النائمین، صص 28

 الموجاود  و اأباد  و أزال الماهیاات  هالکة الذوات باطلة الممکنات بل الحواس و العقول منها یتأثر و الشهود بها یتعلق التی العینیة الذوات من ال المعقوالت

 «.للعلم التمیز و الکثرة و للوجود فالتوحید سرمدا و دائما الحق ذات هو
 .418-411صص، «مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین» 29
 .428و 421صص،6و همو، شرح االسفار االربعة، ج 388و387ام، ص ،درس سی6، ج« آموزش فلسفه»رک:  30
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هاا  ز آناماا صارفا یکای ا    ،این تفسیر چهارمین تفسیر از وحدت و کثرت است که وجودات متکثار هساتند  

 مستقل و بقیه ربطی و فقیر هستند.

 وحدت فیض الهی (8

نین است که هیچ عارفی و حکیمی قدرت درک ذات خداوند را ندارد و هیچ ااه کسای باه آن    این تفسیر چ

از احکام فیض الهی و منبسط  ،دهیم حتی حکم وحدتنخواهد رسید. همه احکامی که به خداوند نسبت می

سط خداوند واحد است و در همه اشیاء سریان دارد به نحاوی کاه هماه اشایاء     است و نه ذات او. فیض منب

 31های آن فیض الهی هستند و نه ثانی برای آن.صرفا جلوه

فیض الهی هم یک مخلاوق اسات و علای القاعادة      مخلوقات خداست، زیراظاهرا این نظریه بیان ر وحدت 

منبسط. ایان  ند. پس خداست و یک فیض الهی وقتی فیض الهی ثانی نداشته باشد، مخلوقات خدا یکی هست

 ت وحدت و کثرت است.پنجمین نظریه از کیفی

 وحدت شهود یا مشهود (3

بیند ولی هماه چیاز موجاود    شود که جز خدا کسی را نمیای میبه گونه صرفا عارف هگوید کاین نظریه می

 ای تکوینی در بیان وحدت و کثرت ندارد.لذا این نظریه هم نکته 32هستند.

 وحدت حقیقت وجود و کثرت رقیقت مظاهر (61

هام وجاود    ،ولی این وجود واحد است و هیچ نوع کثرتی در آن نیست در این تفسیر، وجود واحد شخصی

وی. زیارا   «ایجااد »حق موجودند و نه به  «وجود»خداوند است و هم وجود ممکنات. لذا تمامی ممکنات به 

د است. طبق این تفسیر، هم واجب و ممکناات در شاخص   مستلزم نوعی غیریت میان موجِد و موجَ« ایجاد»

ا در ظاهر و مظهار باودن اسات. یعنای خداوناد ظااهر و نامتنااهی و        فوجود واحد مشترکند و اختالف صر

 آید.های آن هستند. از بسیاری از عبارات مالصدرا این تفسیر بر میممکنات مظاهر و جلوه

 دت است.این تفسیر ششمین نظریه در بیان کثرت و وح

 وحدت حقیقی وجود و کثرت مجازی (66

                                           
 .271-271ص، ص1، ج«تسنیم»جوادی قابل استفاده است. این مطلب از برخی از عبارات آیت اهلل  31
 .241،ص6،ج«مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی»این نظریه متعلق به آقا علی مدرس است. رک:  32
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وجود به عنوان حقیقتی عینی و خارجی، واحد شخصی است و همه کثرات مصداق بالذات عادم هساتند و   

موجاود هساتند و    ةشود.  کثرات به نحو حیثیت تقییدیة شأنیوجود صرفا به نحو مجازی بر کثرات حمل می

 33مر هستند.از این رو هیچ و پوچ نیستند و دارای نفس اال

در تبیین کثرت و وحدت است. استاد یزدان پناه همین نظر را به عرفا و شاید مالصدرا نسبت  این قول هفتم

 دهند.می

 وحدت وجود فی نفسه و کثرت روابط (62

وجود فی نفسه خداوناد متعاال اسات و معالیال ناه مصاداق        تنها شود کهاین قول به این صورت تبیین می

و شؤونی از خداوند متعال هستند. خاصیت وجاود فای    عدم بلکه صرفا روابط محضدند و نه بالذات وجو

مصاداق هایچ    است کاه نفسه این است که مصداق مفهوم اسمی وجود است و خاصیت وجود فی غیره این 

 34ت، چه مفهوم عدم و چه مفهوم وجود و چه مفاهیم ماهوی.مفهوم اسمی نیس

نکته تکوینی آن صرفا همان عاین الاربط باودن     دت نیست؛ زیرا،ستقلی در کثرت و وحاین قول نیز تبیین م

 در بااب حمال،  اند و صرفا یاک نکتاه   معلوالت است و کثرت معلوالت را به عنوان وجود ربطی قبول کرده

هر چناد کاه مفهاوم حرفای وجاود       ،ها درست نیستبر آن ،وجود مثل ،کنند که حمل مفاهیم اسمیبیان می

 ربطی بر آنها صادق است.

 وحدت حقیقی وجود و کثرت حقیقی آن (63

فاقد ماهیت اسات و لاذا    ،معلول دو حیثیت دارد. یک حیثیت ربطی که از آن حیث چون وجود ربطی است

توان به آن حمل کرد. از سوی دی ر معلول یک حیث دی ار دارد کاه در   هیج حکمی از جمله وجود را نمی

م اسامی قارار   شاود و محماول احکاا   انتازاع مای   ساتقل از آن حیث وجود ممقایسه با معالیل دی ر است که 

. این تفسیر مربوط به مرحاوم  حقیقی و دارای نفس االمر هستند گیرد. البته هر دو حیث ربطی و استقاللیمی

و اگار   شویما بسنجیم قائل به وحدت وجود میاگر جهان را نسبت به خد ،عالمه طباطبائی است که طبق آن

 این هشتمین قول در تبیین کثرت و وحدت است. 35قائل به کثرت وجود هستند.نسبت به ممکنات بسنجیم، 

 وحدت حقیقی وجود و کثرت وهمی و خیالی (64

                                           
 .616، ص «مبانی و اصول عرفان نظری»رک:  33
 .222و226، 211 صص ،6، ج«درآمدی به نظام حکمت صدرایی»رک:  34
 .31، ص«الحکمةنهایة »رک:  35
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گوید که این قول تصور و برداشت نادرست افرادی است کاه کلماات عرفاا را بادون آشانایی      مالصدرا می

 36گویند.اند و در واقع عرفا چنین نمیخوانده

 موحدت مجموعِ وجودِ عالَ (61

نیسات. مالصادرا ایان قاول را باه جهلاه صاوفیه نسابت         « مجموعه عالَم»خدا چیزی جز  ،طبق این تصویر

 37دهد.می

تا اینجا اقوال در وحدت وجود را بیان کردیم تا در ضمن آن تصورات مختلفی که نسبت به مساأله وحادت   

م به دست آمد و روشن شد روشن شود. در ضمن اقوال اجماال اقوال مختلفی در مورد کثرت ه ،وجود دارد

 که هر یک از اقوال در مورد کثرت چه نظری دارند.

اندازیم که اصالت مااهوی اسات و در نتیجاه قائال باه      باید به قول شیخ اشراق نظری بیخارج از این اقوال 

ای قائال باه تشاکیک در    وجود اعتباری ماهیات در خارج حتی در مورد ذات مقدس الهی است و باه گوناه  

 .است. این نهمین قول در تبیین کثرت و وحدت است ماهیات

توان به این اقوال اضافه کرد که کثارت موجاودات و وحادت معناای وجاود باه معناای        قول دهمی هم می

 تشکیک فلسفی است که در قسمت معانی تشکیک توضیح خواهیم داد. این قول جناب استاد فیاضی است.

خیلی ساریع مارور    را که ذکر کردیم، خالصه اقوالی ه به دست آمد.و به این ترتیب عمده اقوال در این زمین

 کنیم.می

قول ابن سینا: وحدت مفهوم وجود در بین موجودات مختلف در عین مشکک باودن آن)باه معناای     (6

 منطقی( و قول به تباین حقیقی موجودات و کثرت واقعی موجودات.

 کثره در خارج.قول شیخ اشراق: اعتباری بودن وجود و اصالت ماهیات مت (2

وحدت وجود به دلیل اصالت آن در واجاب و کثارت موجاودات باه دلیال       قول منسوب به دوانی: (3

 اصالت ماهیت در ممکنات.

 .قول برداشت شده از یکی از عبارات مالصدرا: وحدت وجود عینی و کثرت وجود علمی (4

 فیض الهی. قول آیت اهلل جوادی آملی: عدم هر نوع حکم در مورد خداوند متعال و وحدت (1

                                           
 .211، ص2، ج«االسفار»صدر الدین شیرازی،  36
 .26، ص«ایقاظ النائمین»صدر الدین شیرازی،  37
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 وحدت حقیقت وجود و کثرت رقیقت و مظاهر. مالصدرا در بسیاری از عباراتش: قول (1

 بودن کثرات و وحدت حقیقی وجود. ةقول استاد یزدان پناه: حیثیت تقییدیة شأنی (7

 قول عالمه طباطبائی: وحدت حقیقی وجود و کثرت حقیقی آن. (8

 ت رابط.قول آیت اهلل مصباح: وحدت وجود مستقل و کثرت وجودا (3

 قول جناب استاد فیاضی: وحدت معنای وجود و کثرت موجودات. (61

در  تاا  رویام تشاکیک مای   اصطالحاتحال که تکلیف اقوال عمده در وحدت و کثرت روشن شد، به سراغ 

 فصل بعد به راحتی بتوانیم اقوال سه مکتب مهم فلسفه اسالمی را شرح دهیم.

 38.کیک مشترک لفظی برای چند اصطالح استاما تش

 تشکیک منطقی (6

در منطق لفظ تشکیک در مقابل تواطی است. ضابطه تشکیک منطقی این است که یک معنی بر افارادش باه   

 نحو متفاوت حمل شود.

 بر دو قسم است. تشکیک منطقی

 است. «به االمتیاز ما»غیر از  «به االشتراک ما»الف. تشکیک عامی: که در آن 

 است. «ما به االمتیاز»همان  «شتراکبه اال ما»ب. تشکیک خاصی: که در آن 

زیرا  ؛رساند که در واقع تشکیک عامی همان تواطی استما را به این نکته می ،دقت در معنای تشکیک عامی

شود و منشأ اختالف اماری غیار از   حمل میکه در واقع در آن، معنای کلی بر تمامی مصادیق به نحو یکسان 

 39اند.را از اقسام تشکیک منطقی قرار دادهصدق کلی بر آنهاست. در هر صورت آن 

بارت دی ار تماایز میاان دو شایء،     تشکیک خاصی هم در واقع گونه خاصی از تمایز میان اشیاء است. به ع

 شود:به سه نحو تصور می حداقل

 الف. به تمام ذات

                                           
کنیم. رک: در اینجا از ذکر معانی غیر مشهور تشکیک از قبیل حرکت اشتدادی و لفظ مشترک لفظی میان دو معنای متضاد خودداری می 38

 .211و211صص، «جستارهایی در فلسفه اسالمی»
 .37و31، صص6، ج«اسفار». نیز: رک: 623-621، صص6، ج«شرح منظومه» 39
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 ب. به جزء ذات

 ج. به عرضی خارج از ذات

ما »غیر از  «ما به االشتراک»چرا که در هر سه دسته  ،استدر واقع تشکیک خاصی امری غیر از این سه دسته 

 است. «به االمتیاز

دقات   ایشاان  به این عبارت اثبات تشکیک منطقی خاصی برای ماهیت بوده است. ظاهرا دغدغه شیخ اشراق

 کنید:

باا آن زیااد    پس تفاوت در مقادیر به خود مقدار است و مقدار زائد چیزی خارج از حقیقت مقدار نیست بلکه آنچه»

شود، در حقیقت مانند همان چیزی است که با آن مساوی است، پس افتراق باین دو مقادار نیسات م ار بکماال      می

مقدار و نقص آن، و همچنین است بین سیاه کامل و ناقص، زیرا آن دو در اصل سیاهی مشترک هستند و آنچه باا آن  

آن دو حاصل نشده است)چه آن امر خارج فصل باشد یاا غیار   اند و در امری خارج از سیاه بودن فرق بین فرق کرده

    40«آن(، پس تفاوت در اصل سیاهی است پس جامع بین همه این اشیاء تمام بودن و نقص در ماهیت است.

 تشکیک فلسفی (2

به این معناست که وجودات خارجی به نحوی باشند که دارای یک نحو وحدت و یک نحو کثرت باشند؛ به 

روشن است که الزمه وحدت موجودات در عاین  دت و کثرت آنها به حقیقتی واحد برگردد. ای که وحگونه

 آنهاست. «ما به االشتراک» به« ما به االمتیاز»کثرتشان، وحدت 

 است.« وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت»توان گفت، ضابطه تشکیک فلسفی پس می

فت که موضوع تشکیک منطقای معناای کلای اسات باه      توان گدر مقام مقایسه تشکیک منطقی و فلسفی می

شود که عامی خالف تشکیک فلسفی که حقیقت وجود است. همچنین تشکیک منطقی به دو قسم تقسیم می

و خاصی است ولی تشکیک فلسفی به این دو قسم قابل تقسیم نیست زیرا الزمه تعریاف تشاکیک فلسافی    

 فقط خاصی است. ،باشد؛ یعنی تشکیک فلسفی «تیازما به االم»عین  «ما به االشتراک»این است که 

                                           
 هاو  باه  زاد ما بل المقدار عن خارجا الزائد لیس و المقدار، بنفس المقادیر فى فالتفاوت: »311و233، صص6، ج«مصنفات شیخ اشراقمجموعه » 40

 فاى  اشاترکا  فانّهماا  النااقص،  و التاامّ  الساواد  باین  کاذا  و نقصاه،  و المقدار بکمالیّة الّا المتفاوتین المقدارین بین االفتراق فلیس الحقیقة، فى به ساو  کما

 فاى  الانقص  و التمامیّة کلّها األشیاء هذه بین فالجامع السوادیّة، نفس فى التفاوت فانّ - غیره او کان فصال -السوادیّة عن خارج امر فى افترقا ما السوادیّة و

 .«الماهیّة

 .627، 87، 71ص ص، 2، ج337، 337، 334، 234، 613، 22صص، 6نیز رک: همان، ج
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 شود. از جمله طولی و عرضی.تقسیم می یبه اقسام تشکیک فلسفی

 شود که رابطه علی و معلولی دارند.به تشکیک میان موجوداتی گفته می :الف. تشکیک طولی

عرضای گفتاه   تشاکیک   ،به تشکیک میان موجوداتی که رابطه علای و معلاولی ندارناد    :تشکیک عرضی ب.

 شود.می

 ر فصل بعد از این اصطالحات و مقدمات استفاده خواهیم کرد.د

 اقسام ارتباطی که بین خالق و مخلوق در فلسفه اسالمی تبیین شده است

بر ایم تا طبق همه مبانی، موضوع تحقیق همان طور که گفتیم، برای معنای ارتباط معنایی اعم را در نظر گرفته

ای که در فلسفه اسالمی باه منظاور   بر اساس استقرائی که صورت گرفت، مباحث عمده آن مبانی صدق کند.

 ، از این قرار است:تبیین ارتباط خالق متعال و مخلوقات مطرح شده است

 احاطه علمی (6

 احاطه قدرت خالق بر مخلوقات (2

 علیت خالق بر مخلوقات و فقر وجودی مخلوقات به خداوند متعال (3

 خداوند مخلوقات نسبت بهلی یا تنزل یا تباین تج (4

 ربط قدیم به حاد  (1

 آیه بودن مخلوقات برای خداوند متعال (1

رابطه اول که گفته شد به نوعی ثبوتی هستند و قابل ارجاع به دو مبحث هستند. مبحاث علیات واجاب     پنج

یاق  برای ممکنات و مبحث تحلیل درست از علیت. زیرا که وقتی خدا را علت ممکنات دانستیم، با تحلیل دق

توانیم کیفیت احاطه خداوند بر ممکنات را از حیث علام و قادرت تبیاین کنیم.)ماورد یاک و دو(      علیت می

توان به قرائت صحیحی از فقر وجودی دست یافت. آن اه بر اساس تقریرهاای  سپس با تبیین دقیق علیت می

 ین کرد.یا متباین بودن مخلوقات از خالق متعال را تبی توان تجلیز علیت میمختلف ا

امار   علات تواناد  مسأله ربط قدیم به حاد  نیز در واقع پاسخ به این پرسش است که علت قدیم چ ونه می

خلوقاات حااد    تواناد علات م  اوند متعال چه طور میدر واقع پرسش از این است که خدحاد  باشد. لذا 

 بباشد.
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ت که ممکنات آیاتی برای حق هستند، سبه مقام ذهن ما رای اثباتی است و ناظواقع مسأله مسألة ششم هم در

بریم که در واقاع در برهاانی همچاون برهاان     به این معنی که ما از مشاهده مخلوقات پی به خالق متعال می

 بریم.امکان و وجوب، از اصل علیت و استحالة دور و تسلسل به وجود واجب پی می

اطالع بر تفسیرهای صاورت گرفتاه از آن   لذا همان طور که از این شرح مختصر روشن شد، مسأله علیت و 

توان تحقیق حاضر را با عبارت مقابال معناون   در واقع رکن تبیین ارتباط بین خالق و مخلوقات است. لذا می

 «.تبیین کیفیت علیت واجب نسبت به ممکنات»کرد: 

 در واقع تبیین ابعاد مختلف علیت واجب بر مخلوقات، مبین رابطه خالق با آنهاست.

ن مباحثی که در متون مقدس دینی ما وارد شده است نیز چنین است. اگر در دین صحبت از قیومیت همچنی

توان گفت که خود گردند، میخداوند متعال بر مخلوقات است و همه صفات فعل به نوعی به قیومیت بر می

 قیومیت نیز وجهی از نحوه علیت خداوند متعال بر مخلوقات است.
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 مقدمه:

باه ناوعی پار کنناده     در این فصل با استفاده از نکاتی که در هر یک از مکاتب فلسافی بیاان شاده اسات و     

اجمااال   ارها یم و سپس ادله فلسفی آنپردازتصویر کلی ما از ارتباط واجب و ممکنات است می ای ازگوشه

هاای آن  پردازیم و در نهایت شاواهد روایای تکاه   کنیم و سپس تا حدی به نقد و بررسی آن ادله مینقل می

کنیم و ن نیز موجود باشد بیان میکنیم. البته بدیهی است که اگر شواهد روایی بر خالف آتصویر را مطرح می

 پردازیم.به نقد و بررسی اطراف مسأله می

ه روایات را هم در این فصل ذکر کردیم و هم در فصل بعد. در فصل چهاارم، طوائاف   به تذکر است کالزم 

دهیم ولی در این فصل صارفا باه   مختلف روایات را به صورت دسته بندی شده در موضوعات کلی ارائه می

پردازیم که دقیقا ناظر بر نکات گفته شده هستند. بر خواننده پوشیده نخواهد ماند ه به برخی روایات میاشار

که عمال چندان تکرار هم رخ نداده است زیرا روایات فصل سوم، روایاتی هساتند کاه بار عنااوین فلسافی      

کمتر به عنااوین بحثهاای    نظارت دارند ولی روایات فصل چهارم روایاتی هستند که عمال در فلسفه اسالمی

 ها بیشتر پرداخته شده است.آن

 تصویر کلی حکمت مشاءگفتار اول: 

را کنار هم ذکر کنیم تا به تصاویر کلای دسات    « ارتباط خالق و مخلوقات» های مختلف تصویرقرار شد تکه

 پیدا کنیم.

 تکه اول: نظریه فیض

و اصطالح فیض)لبریاز شادن( را بارای تبیاین     اولین کسی که متعرض این نظریه شده است افلوطین است. ا

های او خارج از موضوع این نوشتار است شرح دیدگاه 41کند.چ ون ی آفرینش مخلوقات از خداوند بیان می

های اول مورد جرح و تعدیل فالسفه مسلمان مشائی خصوصا ابان ساینا قارار    توان گفت که دیدگاهولی می

لوطین با فیلسوفان مسلمان را این دانست که او فاعلیت خداوند متعال توان مهمترین فرق نظریه افگرفت. می

دانست ولی فیلساوفان مسالمان آن را نپذیرفتناد. در اینجاا باه شارح نظریاه فایض ابان ساینا           را بالطبع می

 پردازیم.می

 نظریه فیض ابن سینا

کناد و باا شارح ساه     غاز میخداوند آ اوند متعال و نظریه فیض، از اوصافاین سینا برای تبیین خالقیت خد

 پردازد.صفت علم و قدرت و اراده به تبیین چ ون ی فعل الهی می

                                           
 .324، ص«حکمت مشاء» کرد فیروزجانی، یار علی، 41
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علم خدا: خدا عالم است. هم به ذات خویش علم دارد و هم به ماسوای ذات. او ذات خود را همان گونه که 

ی موجاودات  شناسد؛ یعنی از ذات خود به عنوان حقیقتی آگاه است که مبادأ هسات  هست و به نحو کامل می

دی ر است.  او چون مبدأ نظام خیر بوده، به این مبدئیت آگاه است. آگاه است که نظام خیر چ وناه ممکان   

 است و باید چ ونه باشد تا احسن باشد.

اراده خدا: خداوند مرید است؛ به نظر ابن سینا خدا خود را دوست دارد و لذا به صدور نظامی کاه از ذاتاش   

 ت نیز راضی و خرسند است.خیزد و احسن اسبر می

قدرت خدا: خداوند به آنچه که علم دارد و از آن راضی و خرسند است قدرت نیز دارد؛ یعنی توان ایجاد آن 

را دارد. در تحقق نظام احسن، نه به ماده و نه ابزار نیازی نیست. پس در مقابال اراده خادا ماانعی نیسات و     

 نقصی هم در اعمال آن اراده وجود ندارد.

گیرد که صرف تعقل نظام خیار از ساوی خادا، علات وجاود آن      ا توجه به این مقدمات، ابن سینا نتیجه میب

کند و چون مانعی شود و آن را اراده میاست. خداوند به محض آنکه نظام خیر را تعقل کند، به آن راضی می

 شوند.و صادر می در مقابل اراده وجود ندارد و نقصی هم در کار نیست، همه اشیاء از او فائض

خود ابان ساینا صاریحا     42پس از نظر ابن سینا خداوند فاعل بالطبع نیست و اشکال غزالی بر او وارد نیست.

 گوید:می

و هستی جهان از خداوند به صورت بالطبع نیست به این صورت که کل از خادا بادون معرفتای و رضاایتی صاادر      »

کند؟! پس الزم است که او عقل محضی است که ذاتش را درک میو چ ونه بالطبع بودن صحیح باشد در حالی  شود

 43 «آید، 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 ضرورتا خداوند متعال از ازل فاعل بوده است 

« واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جمیاع الجهاات  »عدة کند، قاو دلیلی که او برای این مطلب اقامه می

گیرد که هرچه برای خداوند متعال به امکان عام ممکن است، باید برای خدا است. او از این قاعدة نتیجه می

ضرورت داشته باشد و محال است کمالی در مورد خداوند متعال حالت امکانی و منتظره داشته باشد. او این 

                                           
دهد که مشعر نسبت بالطبع دانستن فیضان از نظر اوست. تعابیری به ابن سینا نسبت می آدرس مذکور. او در 634، ص«تهافت الفالسفة» 42

 فاارق  أناه  إال العاالم،  فى یجر  بما له خبر ال الذ  المیت، حال من تعالى حاله قربوا و العظمة، من یفهم ما لک أبطلوا أن إلى» گوید:به عنوان مثال می

 «.فقط بنفسه شعوره فى المیت
 معرفاة، ب ال عنه الکل وجود یکون بأن الطبع سبیل على عنه الکل کون لیس و»: 412مقاله تاسعة، الفصل الرابع، ص، «الشفاء)االلهیات(»ابن سینا،  43

 «عنه الکل وجود یلزمه أنه یعقل أن فیجب ذاته؟ یعقل محض عقل هو و هذا یصح کیف و منه، لرضى ال و
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در مورد خداوند متعاال ممکان باه    « صفت فاعلیت»کند که از آنجا که طور در اینجا تطبیق می قاعدة را این

  44امکان عام است، پس باید برای خدا ضروری باشد.

 تکه دوم: قاعدة الواحد: الواحد ال یصدر منه اال الواحد

شاود  داوند متعال صادر میکند که اوال تنها یک معلول بی واسطه از خابن سینا بر اساس این قاعدة ثابت می

و دوم اینکه آن معلول واحد باید مجرد باشد و نه مادی زیرا که اگر مادی باشد واحد نخواهد بود)مرکاب از  

ماده و صورت خواهد بود( و لذا معلول اول باید عقلی و مجرد باشد. البته اگر دقیقتر بخواهیم استدالل او را 

ل یا عرض است یا جوهر. اگر عرض باشد باید با جوهر باشاد و اول  توضیح دهیم باید ب وییم که معلول او

نخواهد بود. پس باید جوهر باشد. اگر بناست جوهر باشد، یا باید ماده باشد که باا صاورت خواهاد باود و     

حرکت متحرکی باشد کاه  مقدار زمان باشد باید  ر نفس باشد باید با بدن باشد. اگردی ر اول نخواهد بود. اگ

ن وجود متحرکی است که متحرک هم غیر مجرد و مرکب است و در نتیجه اول نخواهد بود. لذا تنها الزمه آ

 45فرض این است که معلول اول جوهر مجرد باشد.

تواناد علات معالیال متکثار باشاد و قاعادة       صادر نخستین به خالف واجب به دلیل وجود جهات متکثر می

ت از عقل اول، عقل دوم و نفاس فلاک اول و جارم آن تولیاد     الواحد بر روی آن اجرا نخواهد شد. در نهای

شود تاا باه عقال دهام کاه آن علات       شود. از عقل دوم عقل سوم و نفس فلک دوم و جرم آن  تولید میمی

رسیم. در ضمن عقل دهم علات نفاوس   عناصر عالم ماده چه از حیث صورت و چه از حیث ماده است، می

 بشری نیز هست. 

گانه و نفس  ی ایجاد عقول ده گانه از برخی از اصول طبیعیات آن زمان، از جمله افالک نُهاو در تبیین چ ون

 کند.داشتن اشیاء متحرک به حرکت دورانی و ... استفاده می

رساد کاه در حکمات مشااء بار اسااس پایش        از اینجا به بعد نوبت به بحث مسأله ربط حاد  به قدیم می

لی فلک پاسخ داده شده است. در واقع در حکمت مشااء مساأله رباط    هایش از قبیل حرکت دورانی ازفرض

به حاد  دارد، عقل فعال است و نه  تحقیق ماست چرا که قدیمی که ربط قدیم به حاد ، خارج از موضوع

خداوند متعال و خداوند متعال صرفا فاعل بی واسطه عقل اول است. لذا مسأله ربط قدیم باه حااد  طباق    

ع ربط مخلوقی مجرد و قدیم به مخلوقات مادی است و نه موضوع تحقیق ماا کاه رباط    مکتب مشاء، در واق

 واجب به ممکنات است.

                                           
 واجب بذاته الوجود واجب أن صح إذ اللزوم سبیل على هو أنما األول عن یکون ما کون ألن و»گوید: . او می413ابن سینا، الشفاء)االلهیات(، ص 44

 «.قبل الغرض هذا بیان من رغناف و جهاته، جمیع من الوجود
 .328ص ،«حکمت مشاء» رک: کرد فیروجایی، یار علی، 45
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 تکه سوم: تشکیک وجود

در فصل دوم اجماال به نظر مشاء در باب تشکیک اشاره کردیم و شاواهدی از عباارات ایشاان آوردیام کاه      

اتفاق)باه تماام ذات و باه جازء ذات و باه      اختالف به تشکیکی که مشاء در عرض اختالفات سه گانه مورد 

 کند، تشکیک منطقی است. عرض خارج از ذات( مطرح می

برخی از اقساام   ،کند که البته در برخی از آثارشنوع تشکیک برای وجود مطرح می پنجابن سینا در مجموع 

 کند.را نفی می

 از جمله این موارد عبارتند از:

 الف. تشکیک در تقدم و تأخر

 یک در شدت و ضعف)تشدید در اشدیت و اضعفیت(ب. تشک

 ج. تشکیک در کمال و نقص)تشکیک در ازیدیت و انقصیت(

 د. تشکیک در کم و بیشی)تشکیک در اکثریت و اقلیت(  

 46ها. تشکیک در وجوب و امکان)تشکیک در اولویت و عدم اولویت(

یت در مفهاوم وجاود صاادق بار     یک نحو اشدیت و اضاعف  ،که ابن سینا این آنچه در این قسمت مهم است

 47کند.کند و لذا در برخی از عبارات صحبت از وجود آکد و اخس میموجودات مختلف را درک می

 ،لذا در مجموع ابن سینا قبول دارد که یک نحوه وجود مشترک بین همه موجودات که مشترک معنوی اسات 

کند و به ناوعی تشاکیک را   د مطرح میهایی نیز در همان وجووجود دارد و از سوی دی ر یک سری تفاوت

کند ولی تشکیک مطرح شده توسط او تشکیک منطقی است که در صدق مفهوم وجاود بار افاراد    مطرح می

 «.وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت»مختلف است و نه 

گذشات،   منافاتی با تباین بین وجودات ندارد و همان طور کاه  ضح است که تشکیک در مفهوم وجود نیز،وا

 48صریح عبارات ابن سینا چنین است.

                                           
 . 213ص  ،3فصل   همو الشفاء)االلهیات(، مقالة سادسة، .76، ص 613و ش 46، ص3، ش«المباحثات»رک: ابن سینا،  46
 .76، ص 613، ش«المباحثات»ابن سینا،  47
 و»دهد که این تشکیک مفهومی است این عبارت است: کند و هم نشان میود را مطرح مییکی دی ر از عباراتی که هم تشکیک در وج 48

 ال هاذین  مثال  و المقادار،  عان  کالسواد بذاته اآلخر عن الموجودات من واحد کل تمیّز یکون أن فیجب بالتشکیک تحته ما على یحمل الوجود ألن أیضا
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توان یافت کاه البتاه در حمال بار     می« وجود»هستند ولی بین آنها مفهوم مشترکِ  غایرلذا در نظر او اشیاء مت

ها مشکک است. واضح است که اصل تباین بین وجودات با اشتراک مفهوم باین آنهاا هایچ نحاوه تناافی      آن

دا و مخلوقات هر دو حقیقی است و مخلوقاات وجاوداتی متبااین از هام     ندارد. لذا در نظر مشاء، وجود خ

هستند، هرچند که صدق مفهوم وجود بر خداوند متعال باه جهاات مختلاف تشاکیک، از قبیال اولویات و       

 اشدیت و تقدم متفاوت است. 

 تکه چهارم: سنخیت علت و معلول

باین علات و معلاول اسات. معماوال دلیال       یکی از اصولی که ابن سینا هم به آن تأکید دارد، اصل سانخیت  

آید شود چنین است که اگر سنخیتی بین علت و معلول نباشد،الزم میای که برای این اصل مطرح میخالصه

دانایم کاه هار    که هر معلولی از هر علتی صادر شود و این الزم بالضروره باطل است، زیرا ما از خاارج مای  

 چیزی علت خاصی دارد.

بین علت و معلول، تالی  شباهتنیست، زیرا که الزمه عدم  شباهتاینجا مراد از سنخیت واضح است که در 

 شباهتبینیم که ابن سینا در برخی از موارد، از سنخیت باطل استدالل مذکور نیست، ولی با کمال تعجب می

 کند:اراده کرده است. برای نمونه مالصدرا در اسفار عبارتی را از ابن سینا چنین نقل می

واجب است که معلول مناسبت با علت داشته باشد و تا به حال ثابت شده اسات کاه واجاب عاین وجاود اسات و       »

هاا باه   موجود به نفس ذات خودش است پس آنچه از او فیضان میکند باید وجود اشیاء باشد و نه ماهیاات کلای آن  

 خاطر فقدان مناسبت بین ماهیت و بین وجود محض خداوند متعال.

... پس اول قبول کننده تجلی الهی اسات، او ملکای الهای کلای     یس در برخی از رسائلش چنین گفته است: شیخ الرئ

است که به عقل کلی موسوم است، پس جوهریت او از رسیدن تجلی اول در اوست مانند جوهریت صورت در آینه 

ه شده است کاه عقال فعاال    به خاطر تجلی شخصی که آن صورت مثال اوست و به خاطر معنایی نزدیک به این گفت

مثال اول است. پس احتراز بجو از اینکه ب ویی مثل اوست در حالی که اول واجب حق است. پس هر آنچاه توساط   

شود و هر فاعلی که در منفعلای اثار   شود، منفعل میشود، توسط مثالی که در از فاعل در آن واقع میفاعلی منفعل می

گذارد، و این مسأله باا اساتقراء آشاکار اسات زیارا      شود، اثر میمنفعل واقع می گذارد توسط مثالی که از فاعل درمی

گذارد، و آن گرماست و همچنین است ساائر قاوی   حرارت آتش در جرمی از اجرام با گذاشتن مثالی از خود، اثر می

گاذارد و آن  یاز کیفیات و همچنین نفس ناطقه در نفس ناطقه دی ری مثل خودش با گذاشتن مثاالی از خاود اثار ما    

گذارد و آن شکلش است و سنگ چااقو تیاز   صورت عقلی مجرد است و شمشیر در جسم مثالی از خود به جای می

                                                                                                                                    
 یکاون  محالة ال و - فصل فهی ذاتیة الصفة کانت فإن بصفة، اآلخر عن أحدهما تمیّز أن أما و. مقوم غیر الزم فی یشترکان ربما بل مقوم، عام فی یشترکان

 (263-268ص ص، 148، ش« المباحثات»)«.عام عرض إما و الزم عرض و خاصّة إما فهی ذاتیة غیر الصفة کانت إن و جنسا، فیه المشترک
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کناد و آن اساتواء   کند، آن را تیز مای کن، چاقو را با گذاشتن اثری از خود در اطراف تیزی آنچه که با آن برخورد می

 49«اجزاء و صافی است.

هایی را مد نظر دارد. مثال شباهتبینید حتی ظاهرا مالصدرا هم از مناسبت، میهمان طور که در این عبارت 

 است. شباهتکند کامال گویای که ابن سینا در اینجا مطرح می

 شاباهت نیامده است و این عبارت هم تقریبا صریح در  شباهتلذا از آنجا که در سائر عبارات ابن سینا نفی 

 قات قائل است.ولنا به نوعی شباهت بین خدا و مخسیتوان ادعا کرد که ابن است، می

 تکه پنجم: خلق بر اساس صور مرتسمه در ذات

یکی از مباحث مهم در فلسفه ابن سینا تبیین علم پیشین است که در آن ابن سینا اوال ناچار اسات کاه بارای    

لات مخلوقاات باشاد. از    تواند، عخداوند متعال علم پیشین قائل باشد زیرا که خداوند بدون علم پیشین نمی

سوی دی ر در موطن قبل از خلقت چیزی نیست که خدا بتواند به آنها علم داشته باشاد. ابان ساینا پاس از     

رساد کاه از آن باه نظریاه صاور      ای مای بحثهای طوالنی که از موضوع تحقیق حاضر خارج است به نظریاه 

هاا  تواند آنکند و در نتیجه میعلم پیدا می کنند که خداوند از طریق این صور به مخلوقاتمرتسمه تعبیر می

  50را خلق کند.

 تکه ششم: علت غایی و مسأله شر

شوند. اگر چنین است که علم به نظام احسن و خیریت آن سبب آفرینش است، پس شرور از کجا حاد  می

کنایم و  مای این قسمت را بیشتر به دلیل توضیح صفات فعل که ناظر به ربوبیت خداوند متعال است مطارح  

 تفصیل این بحث در فصل بعد مطرح خواهد شد.

کند. یکای اینکاه شار    اجماال آنچه در اینجا قابل تذکر است اینکه ابن سینا در مسأله شر چند نکته مطرح می

شد خیر مااده، ایجااد شاود    حداقلی است و خیر به آن غلبه دارد. دوم اینکه شر الزمه عالم ماده است و نمی

                                           
 عناه  فالفاائض  ذاتاه  بنفس الموجود و الوجود عین -الواجب کون تحقق قد و للعلة مناسبا یکون أن یجب المعلول»: 421و463صص، 6، ج«اسفار» 49

 اإللهای  الملک هو لتجلیه قابل فأول ... رسائله بعض فی الرئیس الشیخ قال .تعالى بینه و بینها المناسبة لفقد الکلیة ماهیاتها ال األشیاء وجود أن یکون یجب

 العقال  إن قیال  المعناى  هاذا  من لقریب و مثاله هی الذی الشخص لتجلی المرآة فی الواقعة الصورة تجوهر تجلیه بنیل تجوهره فإن الکلی بالعقل الموسوم

 فای  یفعال  فاعال  کال  و فیه الفاعل من واقع مثال بتوسط ینفعل فإنما فاعل عن منفعل کل فإن الحق الواجب هو ذلک و مثله تقول أن مثاله فاحترز الفعالة

 ساائر  کاذلک  و -الساخونة  هو و مثالها فیه تضع بأن األجرام من جرم فی تفعل الناریة الحرارة باالستقراء فإن بین ذلک و فیه منه یقع لمثا بتوسط المنفعل

 فای  یضاع  إنماا  السایف  و المجاردة  العقلیاة  الصورة هی و مثالها فیها تضع بأن مثلها أخر  ناطقة نفس فی تفعل إنما الناطقة النفس و الکیفیات من القو 

 «مالستها.انتهی کالمه. و األجزاء استواء هو و -ماسه ما مثال حده جوانب فی تضع بأن السکین یحدد إنما المسن و شکله هو و مثاله الجسم

درآمادی باه نظاام حکمات     ». همچناین رک:  321-313ص« حکمت مشاء»برای مشاهده تفصیل بحث رک: کرد فیروزجایی، یار علی، 50

 .316-276صص، 64، فصل2، ج«صدرایی
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زمه آن است زیرا که عالم ماده، عالم عناصر متضاد است. لذا تدبیر خداوند به تحقاق خیار   بدون شری که ال

 بیشتر تعلق گرفته است که الزمه آن، تحقق برخی از شرور است.

 جمع بندی این قسمت:

شوند و لذا اصل خلقت به قدم خدا قدیم است، هار  معلوالت به صورت ضروری از خدا صادر می .6

 ت است.چند که حاد  بالذا

 تنها فعل صادر شده بال واسطه از خداوند متعال، عقل اول است. .2

 خداوند فاعل ایجادی است. .3

، هرچند که برخی از مفاهیم همچاون مفهاوم وجاود باه یاک      هستند متغایروجود خدا و مخلوقات  .4

 شود.معنی بر آنها اطالق می

« نوعی شباهت»به « مثال» عرض شد که ممکن استوجود دارد که  «مثالی» ،بین خدا و مخلوق اول .1

 .تفسیر شود

خلقت خارجی مخلوقات بر اساس صوری است که آنها مخلوق خداوند هستند و این صور خاارج   .1

 از ذات الهی هستند.

آفریند خیر محض است ولی الزمه بعضی از خیرها بعضی از شرور هستند که البته خداوند آنچه می .7

 ده بدون این شرور وجود ندارد.آنها حداقلی هستند و امکان خلقت عالم ما

وایای موافاق یاا مخاالف     تاوانیم شاواهد ر  حال که تصویر مشاء تا حد زیادی از نظام هستی روشن شد، می

 تصویر نظام هستی در نظر مشاء مطرح کنیم. هایتکه

 :در مورد ارکان تصویر ابن سینا از رابطه بین خالق و مخلوقات روایات بررسی

از نکاات اشااره    یکه به برخ یاتاز روا یصرفا به برخ ینجاشد، در ا یانفصل ب ینا یهمان طور که در ابتدا

مباحاث و دساته    یلو تفصا  کنایم یمطلب گفته شده اشاره م ینف یا ییددارند به صورت پراکنده در جهت تأ

تاه  فصل دو نک یندر ا یات. هدف از ذکر روادهیمیرا در فصل چهارم انجام م یاتطوائف مختلف روا یبند

مورد بحث هستند و لاذا جاا دارد    یبه صورت خاص ناظر به مسأله فلسف یاتاز روا یبرخ ینکهاست. اول ا

رابطه خاالق و   یکل یراز نکات در مورد تصو یسخن، برخ ی رها اشاره شود. به دقسمت به آن ینکه در هم

بحاث را در   یلموارد تفصا  ینشده است. در ا صادرها در مورد آن یاریبس یاتدارند و روا یتمخلوقات کل

از مباحاث   یبرخا  یول کنیمیبحث اشاره م یفصل به جهات کل ینو صرفا در ا کنیمیفصل چهارم برگزار م

 .کنیمیم یانکه آن مبحث طرح شده است، ب یفصل در قسمت ینها را در همدارند و آن یجنبه جزئ
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 . شرح مسأله ضرورت صدور فعل از خداوند متعال:الف

 یایاست و در دن یلسوفانمطرح شده توسط ف یمیقد یارعالَم از مسائل بس یت و حدو  زمانقدم مسأله

قسمت بنا ندارم به شرح آن  ینو متکلمان بوده است. بنده در ا یلسوفانف یمینسبتا قد یاسالم از دعواها

از  یکمخالف هر  یاو  یدمؤ تممکن اس یانارا که اح یاتیبناست که روا ینجامسأله و اطراف آن بپردازم. در ا

 .یمشرح ده یو تا حد یمدر مورد ارتباط خالق و مخلوقات است، مطرح کن فالسفه یفکر تصویر یهاتکه

هستند، از جملاه خلقات،    یمتمام صفات فعل در مورد خداوند متعال قد ینا،ابن س یطبق مبنا یعبارت فن به

و لذا طبق استدالل او، چون واجاب الوجاود از   هستند به امکان عام  یخدا امکان یتمام صفات فعل برا یراز

 واجب و بالفعل باشد. یشصفات برا ینا یدجهات واجب الوجود است، با یعجم

در روایات ما حدو  برخی از افعال برای خداوند متعال جزو مسلمات است. برای نمونه باه ایان روایاات،    

 توجه بفرمایید:

بوده است )حتی( در حالی  ، ذاتِ او«علم»، ربّ ما ،همان ع  و للفرمود همواره اهللاز امام صادق شنیدم که می

که هیچ معلومی نبوده است و شنوایی ذاتش بوده است در حالی که هیچ شنیدنی نبوده است و بینایی ذاتش بوده 

و قدرت ذاتش بوده است در حالی که هیچ مولود تحت قدرتی نبووده   است در حالی که هیچ دیدنی نبوده است

پس هنگامی که اشیاء را ایجاد کرد و معلوم مولود شد، علم خدا بر معلوم واقع شود)ماابتت داده شود( و   است 

ها تابیق شد و قدرت خدا بور اموور تحوت قودرت     ها تابیق شد و بینایی خدا بر دیدنیشنوایی خدا بر شنیدنی

رمودند: لانب خداونود از  تابیق شد. به حضرت عرض کردم: آیا خداوند همواره متحرک بوده است؟ حضرت ف

این مسأله بلندتر است)شأن خدا الل از این است که اینگونه باشد( )زیراکه( حرکت صفت اموری اسوت کوه بوا    

شوند. به حضرت عرض کردم: آیا خداوند همواره متکلم بووده اسوت؟ حضورت فرمودنود: کو م      فعل حادث می

 51متکلم نبود.صفتی حادث است و ازلی نیست. خداوند بود در حالی که 

 :از امام صادق علیه السالم همچنین این روایت

                                           
 رَبَّنَا لَلَّ وَ عَ َّ اللَّهُ یَ َلِ لَمْ یَتُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ مُسْکَانَ ابْنِ عَنِ یَحْیَى بْنِ صَفْوَانَ عَنْ الاَّیَالِسِیِّ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ» 51

 الْمَعْلُوومِ  عَلَى مِنْهُ الْعِلْمُ وَقَعَ الْمَعْلُومُ کَانَ وَ الْأَشْیَاءَ أَحْدَثَ فَلَمَّا مَتْدُورَ لَا وَ ذَاتُهُ الْتُدْرَةُ وَ مُبْصَرَ لَا وَ ذَاتُهُ الْبَصَرُ وَ مَسْمُوعَ لَا وَ ذَاتُهُ السَّمْعُ وَ مَعْلُومَ لَا وَ تُهُذَا الْعِلْمُ وَ

 بِالْفِعْولِ  مُحْدَثَوة   صِوفَة   الْحَرَکَةَ إِنَّ ذَلِكَ عَنْ اللَّهُ تَعَالَى فَتَالَ قَالَ مُتَحَرِّکاً اللَّهُ یَ َلِ فَلَمْ قُلْتُ قَالَ الْمَتْدُورِ عَلَى الْتُدْرَةُ وَ الْمُبْصَرِ عَلَى الْبَصَرُ وَ سْمُوعِالْمَ عَلَى السَّمْعُ وَ

، الاذات  صفات باب ،617، ص6ج ،«الکافی» «.مُوتَکَلِّمَ  لَا وَ لَلَّ وَ عَ َّ اللَّهُ کَانَ بِأَزَلِیَّةٍ لَیْسَتْ مُحْدَثَة  صِفَة  الْکَلَامَ إِنَّ فَتَالَ قَالَ ماًمُتَکَلِّ اللَّهُ یَ َلِ فَلَمْ قُلْتُ قَالَ

 ،618 ، صالانص  ،(وسای للط) . األماالی 6، حاألفعاال  صافات  و الاذات  صافات  باب ،633، ص«التوحید». همچنین مشابه این روایت: 6ح

 .34، ح السادس المجلس
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به حضرت عرض کردم: آیا خداوند همواره اراده کننده بوده است؟ حضرت فرمودند: همانا اراده کننده نخواهود  »

 تواند باشد(. خداوند همواره عالم و قوادر ای همراه با خود)پس خدا همواره مرید نمیبود مگر به سبب اراده شده

 52 «بوده است سپس اراده کرده است.

پس به خالف آنچه ابن سینا گفته بود، در این روایت که سندش هم معتبر است، خداوند متعال دائماا مریاد   

 نبوده است.

ای به روایات شیعه ندارد. در موارد معدودی هم کاه روایات دارد،   اما خود ابن سینا که در آثارش هیچ اشاره

ا نیاین مطلب پیدا کرد. اصوال ابن سا  توان توجیهی برایست. لذا در آثار ابن سینا نمیروایاتی از اهل سنت ا

 کند. ش را بر قرآن و روایات عرضه نمیآراءچندان 

اما مالصدرا هم مشابه همین مبنای ابن سینا را دارد. یعنی او هم به نوعی اصال افعاال را از خداوناد متعاال     

 اید ببینیم که ایشان چه توجیهی بر این مطلب دارند.داند. لذا علی القاعدة بقدیم می

کنند که این روایت به ظاهرش به این مطلب اشاره می ،ایشان در شرح اصول کافی بعد از آوردن این روایت

کنند که خالصه مخالف مبناست ولی بعد از آن در نزدیک به دو صفحه، مبنای خودشان را در اراده مطرح می

یاابیم و  ایست که ما در حیوانات و خودمان مای ده دو معنا دارد و یک معنایش همان ارادهآن این است که ارا

معنای دی ری هم دارد که الزمه علم به نظام احسن است و الزمه آن محل حواد  شدن ذات خداوند متعال 

 فرمایند:نیست. ایشان در انتها می

سیده است بلکه غالب افراد همان اراده موجاود در حیواناات را   رو چون فهم غالب افراد، به این معنای از اراده نمی»

، امام علیاه الساالم آن را از صافات    شودکنند که ضدش کراهت است و هن ام حاد  شدن مراد، حاد  میدرک می

د اند  مثل خالق بودن و رازق بودن، برای اینکه خداونا شوند قرار دادهفعل و از صفات اضافی که آن به آن متجدد می

و اراده مانند علام حااد  اسات کاه       -اگر اراده حادثه از صفات ذات باشد -متعال محلی برای حواد  واقع نشود 

 53«اضافه عالم بودن خدا به حواد  موجود است و متأخر از علم خداوند متعال است.

                                           
للَّوهِ ع  هْوَازِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ امُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَاَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ الْأَ » 52

   «لَمْ یَ َلِ اللَّهُ عَالِماً قَادِراً ثُمَّ أَرَادَ. -قَالَ: قُلْتُ لَمْ یَ َلِ اللَّهُ مُرِیداً قَالَ إِنَّ الْمُرِیدَ لَا یَکُونُ إِلَّا لِمُرَادٍ مَعَهُ

 ،«البصاائر  مختصار »ایان روایات:    . همچناین مشاابه  6، حالفعل صفات سائر و الفعل صفات من أنها اإلرادة باب، 613 ، ص6، ج« الکافی»

، األفعاال  صافات  و الاذات  صافات  بااب ،  641، ص«(للصدوق) التوحید»  .6، ح األفعال صفات من أنها و اإلرادة أحادیث، باب  311ص

 .61ح
دثا عند حدو  المراد، جعلها علیاه  و لما کان فهم الجمهور ال یصل الى اإلرادة بهذا المعنى بل الى النحو الذی فی الحیوان و ضده الکراهة و یکون حا» 53

لو کانات اإلرادة الحادثاة مان     -السالم من صفات االفعال و من الصفات االضافیة المتجددة کخالقیة زید و رازقیته، حذرا عن کونه تعالى محال للحواد  

 «مراتب علمه تعالى.و هی کالعلم الحاد  الذی هو اضافة عالمیته تعالى بالحواد  الکونیة و هی أخیرة  -صفات الذات
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اناد.  مودهایشان مشکل ذات را حل کردند ولی مشکل حدو  خلقت را که الزمه این روایت است، توجه نفر

وجود داشته باشد، همچنان مشکل حدو  خلقت  ،بیندبر فرض اراده به معنایی که ایشان مشکلی بر آن نمی

باقیست زیرا که اراده به معنای اول به معنای خلق است و طبق صریح این روایت، حاد  است. پاس خلاق   

سات و هناوز اصاطالح حااد      حاد  است. اصطالح حاد  هم در آن زمان، به معنای حاد  زمانی بوده ا

 ذاتی که بعدها جعل شده است، در آن زمان وجود نداشته است. 

کاه   که آن هم از صفات فعل است، جناب مالصدرا توضایحاتی دارناد   م بودنهمچنین در مورد صفت متکل

 اند. بیان ایشان چنین است:نکات دقیقی را بیان کرده

کند پس داللت کننده کاالم اسات و مادلول معاانی     متکلم داللت میتکلم چیزی نیست جز انشاء آنچه که بر درون »

کند بر آنچه در درون متکلم است، همان متکلم است و متکلم بودن همان انشاء هستند و انشاء کننده آنچه داللت می

اگار  شاود و  ی آن؛ یعنی متکلم بودن، اراده شود، این صفت از صفات اضافی میراست. پس اگر از کالم معنای مصد

ایست کاه  کننده بر معنا اراده شود، از قبیل افعال خواهد شود و اگر از آن اراده ذاتی را کردیم که به گونه تاز آن دالل

وناد متعاال   شود، از باب صافات غیار زائاد بار ذات در ماورد خدا     کند، انشاء میاز آن ذات، آنچه بر معنا داللت می

اند تکلم بودن در نظر گرفتهالسالم این است که ایشان آن را به معنای م از کالم امام علیه شود ولی ظاهرمحسوب می

اند، آنجا که میفرمایند کالم صفت حاد  است، ازلی نیست. زیرا که اضافه خداوناد  و از صفات اضافی در نظر گرفته

رمودناد:  شود م ر با وجود فعل و فعل حاد  است پس اضافه نیز حاد  اسات و لاذا حضارت ف   متعال موجود نمی

 54«م بودن نبود.لکد، یعنی خداوند موصوف به اضافه متخداوند بود و متکلم نبو

کاه   طبق مطلبیاند ولی همان طور که گفتیم، بر را قبول کرده ینجا ایشان حاد  بودن صفت متکلم بودندر ا

صافاتی کاه    ،لکند، ظاهرا باید مطلق صفات فعل را قدیم بداند، چرا که طباق آن اساتدال  ابن سینا مطرح می

نسبت به ذات حیثیت امکان عام دارند، برای ذات ضروری هستند، م ر اینکه گفته شود کاه ابان ساینا ایان     

 به قدم ذات است. ،کند که الزمه آن عدول از مبنای قدم خلقتمطلب را صرفا در صفات ذات پیاده می

به دلیل مخالفت با مبانی فلسفی است کاه  البته توجیه نهایی این مطلب، کنار گذاشتن این روایت و امثال آن 

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

                                                                                                                                    
 .224 ، ص 3ج ، «(صدرا) الکافی أصول شرح»

 ذلوك  هوی  المتکلمیوة  و الموتکلم،  هوو  علیهوا  یدل لما المنشئ و المعانی هو المدلول و الک م هو فالدال المتکلم، ضمیر على یدل ما إنشاء اال لیس التکلم » 54

 قبیول  مون  یکوون  المعنى، على الدال به ارید ان و االضافیة، الصفات من و االضافات باب من یکون ،المتکلمیة اعنی المصدری المعنى بالک م ارید فان االنشاء،

 ک موه  مون  الظواهر  لکن الذات، على تعالى حته فی زائدة غیر هی التی الصفات من یکون المعنى، على یدل ما منها ینشأ بحیث الذات کون به ارید ان و االفعال،

 و الفعول،  ولوود  مع اال تولد ال تعالى اضافته الن بأزلیة، لیست محدثة صفة الک م ان: قال حیث االضافیة الصفات من و المتکلمیة نىبمع لعله انه الس م علیه

 «المتکلمیة. باضافة بالفعل الموصوف ای متکلم، ال و لل و ع  اللّه کان: قال لهذا و حادثة، فاالضافة حادث الفعل
 .266، ص 3ج ،«(صدرا) الکافی أصول شرح»
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 ب. تنها فعل صادر شده بالواسطه از خداوند متعال، عقل اول است. 

بر این دارند در این قسمت تعابیر متعددی داریم که ظاهر در خالف این مطلب هستند و به ظاهرشان داللت 

شوند. البته بعضا روایاتی هم داریم که بار خاالف   که افعال بسیاری توسط خداوند متعال بالواسطه انجام می

 شوند.کنند و بالعکس برای هر شیيی سببی قائل میاین مقصود داللت می

 توان به این آیات و روایات اشاره کرد:از دسته اول می

   55*(هر روز مشغول به شأنی است  *)

 دهد.ست که هر روز خداوند متعال کار جدیدی انجام میمعناکه تقریبا صریح در این 

  56(*انجام دهنده هر آن چی ی است که اراده کند*) 

که بر اساس برخی از روایاتی که در قسمت قبل گذشت، اراده در فرهنگ روایات و آیاات، باه معناای اراده    

اراده حااد ، فعلای حااد  از جاناب خداوناد متعاال اسات.        حاد  است و فعال بودن خداوند بر اساس 

 دهناد کاه صادور آن از غیار خادا معناا نادارد. اینکاه        همچنین تمام آیاتی که فعلی را به خداوند نسبت می

  فرماید:می

  57(*آمرزدهمانا خدا همه گناهان را می*)

رت فعل خود خداست. لذا در خود قرآن داریم: *) معنا ندارد که به معنای با واساه انجام دادن فعل توسط خدا باشد. مغف

  58(* آمرزدو چه کسی ل  خدا گناهان را می

 که صریح در حصر است.

را بار خاالف ظااهرش، باه      59(*خدا خالق هر چیزی اسات لذا شاید کسی بتواند برخی از آیات از قبیل *)

وه معناایی باه جاز صادور باال      نح ولی در مورد برخی از صفات فعل هیچمعنای خلق با واسطه حمل کند، 

شود. معنا ندارد کسی ب وید، که مالئکه واسطه مغفرت هستند. بله، اگر خاود  واسطه فعل از خدا تصور نمی

                                           
 .23آیه ،11سوره مبارکه الرحمن:(* شَأْن فی هُوَ یَوْمٍ کُلَّ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِی مَنْ یَسْئَلُهُ*) 55
 .61آیه ،81و سوره مبارکه بروج: 617،آیه66:سوره مبارکه هود(*  یُرید لِما فَعَّال  *) 56
 .13، آیه33:سوره مبارکه زمر(*  ان اهلل یغفر الذنوب لمیعا *) 57
 .631، آیه 3:سوره مبارکه آل عمران(* اللَّه  إِالَّ الذُّنُوبَ یَغْفِرُ مَنْ وَ *) 58
 .61، آیه 63:سوره مبارکه رعد(*  اهلل خالق کل شیء *) 59



37 |  فصل سوم: تبیین رابطه خالق و مخلوقات از دیدگاه مکاتب مختلف فلسفه اسالمی 

 

الهی ب یریم و نه باه معناای آمارزش     فعلیِ مغفرت را هم توجیه کنیم و به معنای برخی از مصادیق رحمتِ

 ا واسطه توضیح دهیم، این موارد هم توجیه پذیر است.گناهان، و به عبارت دی ر به عنوان صفات فعل ب

دهند هماین معناا قابال اساتفاده اسات. البتاه در برخای از        همچنین از روایاتی که فعلی را به خدا نسبت می

 دهد.تر فعلی را به خدا نسبت میروایات صریح

 دقت کنید:  از امام صادق علیه السالم به عنوان مثال به این روایت

 60 «دهم.فرماید: روزه برای من است و من جزای آن را میتبارک و تعالی می خداوند»

دهد. اینکه در این روایات  آنچه واضح است اینکه همه اعمال خیر ما برای خداست و خدا جزای آنها را می

 دهد، ظاهرا در مقام نفی واسطه است.به این تأکید مطلب را به خود خدا نسبت می

 یز ظاهر در نفی واسطه است:همچنین این روایت ن

کناد م ار   خدا هیچ چیزی را خلق نکرد م ر اینکه برای او خازنی است کاه از آن ن اه داری مای   »

 61 «گیرد.، زیرا خود خدا امر آن را به دست میصدقه

روایاتی داریم که ابتداء ممکن است از آنها این برداشت شود که هایچ   ،از طرفی همان طور که عرض کردیم

 شود.بال واسطه از خدا صادر نمیفعلی 

 ای دارند:در این جهت اهمیت ویژهاز امام صادق علیه السالم دو روایت 

 62 «ابا دارد از اینکه امور را به ل  به واساه اسباب انجام دهد پس برای هر چی ی سببی قرار داد. خداوند»الف. 

                                           
 أَنَوا  وَ لِی الصَّوْمُ یَتُولُ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الصَّبَّاحِ بِیأَ عَنْ السَّابِرِیِّ صَاحِبِ سَلَمَةَ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ» 60

 «.عَلَیْهِ أَلْ ِی

، 71ص ،2ج، «الفقیاه  یحضاره  ال مان ». همچنین مشابه این روایت در: 1، حالصائم و الصوم فضل فی جاء ما باب ، 13ص ، 4، ج«الکافی»

 .3، حالصیام فرض باب، 612، ص4ج، «(خرسان تحقیق) األحکام تهذیب» نیز و .6773، حالصیام فضل باب
   .«بنفسه یلیها تعالى و تبارک الرب فإن الصدقة، إال یخ نه خازن له و إال شیئا یخلق لم اهلل إن» 61

همان، و روایتی با تعابیر مختلف ولی مشابه دو روایت در:  664ح[ 614 الى 613 اآلیات(: 3)التوبة سورة] ، 617، ص2ج، «تفسیر العیاشی»

، النهاار  صدقة ثوابباب  ، 644، صالنص، «األعمال عقاب و األعمال ثواب»و  ،661، ح [614 الى 613 اآلیات(: 3)التوبة سورة] ، 618ص

 .2ح
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 63 «بب مشیئت خلق کرد.خودش خلق کرد و سپس اشیاء را به س خداوند مشیئت را به»ب. 

روایت الف تعارض چندانی با سائر روایات ندارد، زیرا همان طور که از خود روایاات ظااهر اسات، غالاب     

افعال الهی واسطه دارد و لذا نسبت روایت الف با سائر روایات نسبت تخصایص اسات و مشاکل چنادانی     

این مطلب تصریح شده کاه کال اماور     . خصوصا که در خود روایاتی که ظاهر در تخصیص هستند، بهدرندا

البته ممکن است در ایان روایات ماراد از سابب، علات       ای دارد به جز موردی که استثناء شده است.واسطه

حقیقی نباشد بلکه به سبب به معنایی اعم از علت مُعِدّ و حقیقی، استفاده شده باشد. در این صورت ممکان  

 این اعمال، علت معدی نیز در کار نخواهد بود. است مراد از روایت این باشد که در خصوص 

کن است کسی از آن چنین برداشت کند که مخلوق اول مشیت اسات  ملذا عمده کار روایت دوم است که م

 64اند.و بقیه موجودات به مشیت مخلوق شده

است  ولی ظاهرا این برداشت از روایت درست نیست. توضیح اینکه معنای دی ری هم از این روایت محتمل

که هم با روایات دی ر سازگاری بیشتری دارد و هم با شاواهد دی ار کاه عارض خاواهیم کارد ساازگاری        

 بیشتری دارد.

خواهد بیافریند، ابتداء مشیيت مراد از روایت این باشد که خدا هر شیيی را که می توضیح اینکه محتمل است

 رسد.یشود و در مرحله بعد نوبت به خلقت خود آن شیء مآفریده می

مرحلاه قبال    7فرماید هر مخلوقی که در جهان محقق شود، از جمله شواهد بر این ادعا روایاتی است که می

 از آن بوده است. به این روایت توجه کنید:

های هفتگانه: مشیئت و اراده و قدر و قضواء  هیچ چی  در زمین و نه در آسمان نخواهد بود مگر به این خصلت»

 65«ها را رد کند، به تحتیق کافر شده است.تواند یکی از اینل. پس هر کس گمان کند که میو اذن و کتاب و ال

                                                                                                                                    
: قَوالَ  أَنَّوهُ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ رِبْعِیِّ عَنْ حَدَّثَهُ عَمَّنْ صَغِیرٍ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَعِیدٍ نِبْ الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّة » 62

 لَهِلَهُ وَ عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ نَاطِتاً بَاباً عِلْمٍ لِکُلِّ لَعَلَ وَ عِلْماً شَرْحٍ لِکُلِّ لَعَلَ وَ شَرْحاً سَبَبٍ کُلِّلِ لَعَلَ وَ سَبَباً ءٍشَیْ لِکُلِّ فَجَعَلَ بِأَسْبَابٍ إِلَّا الْأَشْیَاءَ یُجْرِیَ أَنْ اللَّهُ أَبَى

 «.نَحْنُ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ ذَاکَ لَهِلَهُ مَنْ

 .7، حإلیه الرد و اإلمام معرفة باب، 683، ص 6ج، «الکافی»
 «.بِالْمَشِیئَةِ الْأَشْیَاءَ خَلَقَ ثُمَّ بِنَفْسِهَا الْمَشِیئَةَ اللَّهُ خَلَقَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ أُذَیْنَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ رَاهِیمَإِبْ بْنُ عَلِیُّ» 63

 .4، حالفعل اتصف سائر و الفعل صفات من أنها اإلرادة باب، 661، ص6ج، «الکافی»
 . 381، ص2، ج«قواعد عقلی در قلمرو روایات»اند. رک: به عنوان مثال ظاهرا جناب استاد خرمیان، از این حدیث چنین برداشت کرده 64
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 لذا مشیيت مرحله اول خلق هر فعل است.

طائفه روایات بارای    8از جمله شواهد دی ر بر این ادعا روایات اولین مخلوق است. جناب استاد خرمیان تا 

تحقیقات مفصل به ایان نتیجاه    م و بعد ازطائفه دی ر پیدا کردحقیر نیز دو و  66انداولین مخلوق ذکر فرموده

و شواهدی بر تأییدشان است و بقیه طوائف یاا   67ها قابل اعتماد هستندم که تنها یک طائفه از این دستهرسید

و یا آن قدر ضعیف هستند که به هیچ وجه ارزش ذکر ندارند چه برسد  68اصال ربطی به اولین مخلوق ندارند

بخواهیم آنها را به عنوان معارضی برای سائر روایات بیان کنیم. البته واضح است کاه بحاث از ایان     به اینکه

توانیم در اینجا به عنوان شاهدی بر ادعای مطلب خارج از موضوع تحقیق ماست ولی از نتایج آن تحقیق می

 خویش استفاده کنیم.

در ضامن ایان روایاات اساتفاده کارد. هار دو        توان به برداشت مالصدرا و میردامااد همچنین از شواهد می

ها نیز نسابت باه کال افعاال در نظار      بزرگوار، در ضمن این روایت برداشتشان مخلوق اول نبوده است و آن

 69اند.اند هر چند که روایت را به غیر از معنایی که ما احتمال دادیم، شرح دادهگرفته

و در صدد نتیجه گیری نهایی در هر مسأله نیساتیم   هدف در این تحقیق گزارش اجمالی اطراف مسأله است

به تنهایی ظرفیات پی یاری باه عناوان تحقیقای       مبحث،های این تحقیق، مثل این چرا که برخی از سر فصل

 مستقل دارند.

                                                                                                                                    
 عَونْ  لَمِیعاً خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ وَ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ وَ أَبِیهِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّة » 65

 السَّومَاءِ  فِوی  لَا وَ الْأَرْضِ فِی ءٌشَیْ یَکُونُ لَا: قَالَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ لَمِیعاً مُسْکَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ وَ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ حَرِی ِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ فَضَالَةَ

 «.کَفَرَ فَتَدْ وَاحِدَةٍ نَتْضِ عَلَى یَتْدِرُ أَنَّهُ زَعَمَ فَمَنْ أَلَلٍ وَ کِتَابٍ وَ إِذْنٍ وَ قَضَاءٍ وَ قَدَرٍ وَ إِرَادَةٍ وَ بِمَشِیئَةٍ السَّبْعِ الْخِصَالِ بِهَذِهِ إِلَّا

و همچنین مشابه این روایت: در همین آدرس قابل  6، حبسبعة إال األرض و السماء فی ءشی یکون ال أنه فی باب، 643، ص6ج، «الکافی»

 .231، حالمشیة و اإلرادة باب، 244، ص6ج ،«المحاسن»مشاهده است. و نیز: 
 .387-386، ص2، ج«قواعد عقلی در قلمرو روایات» 66
 کند.ه مخلوق اول را نور نبی اکرم معرفی میای از روایات کدسته 67
کاه تصاور شاده اسات     « اول ما خلق اهلل العقال »به عنوان مثال همین طائفه ظاهرا ربطی به اولین مخلوق ندارد. یا به عنوان مثالی دی ر  68

تاوان  یل کتب روایی مای منظور این است که اولین مخلوق عقل است در صورتی که با شواهد مفصل روایی و بررسی نسخ مختلف و اص

کند که بعاد از خلاق اول   که در ادامه روایات بیان می« اول زمانی که خدا عقل را خلق کرد...»زمانیه است. یعنی « ما»دریافت که در اینجا 

 چه کرد.
 .248، ص«تعلیقه بر اصول کافی میرداماد»و  227، ص3، ج«شرح اصول کافی مالصدرا»رک:  69
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 ج. خداوند فاعل ایجادی است

ایجادی غیار از   در روایات نه تنها به فاعل ایجادی بودن خداوند متعال تصریح شده است بلکه به نفی فاعل

 خدا نیز پرداخته شده است. به این روایات توجه کنید:

صادق علیه الس م در مورد ربوبیت عظمی و الهیت کبری فرمودند: هیچ چیو  را از هویچ لو  خودا      ماما»الف. 

 دماز ولود به ع و هیچ چی  راکند آفریند و هیچ چی  را از لوهریتش به لوهری دیگر، ل  خدا منتتل نمینمی

 70«کند.منتتل نمی ل  خدا

لایف للیول   قخال -تعالی-هلل ازد در حالی که اسها را از چی ی میآن چی ی، و سازنده صانعهر و همانا »ب. 

 71«از هیچ خلق کرده است و ساخته است.

 لذا این مطلب ابن سینا در ادبیات روایی ما کامال پذیرفته است.

هاا صاادق   ه برخی از مفاهیم به نحو مشترک بار آن د. وجود خدا مباین با وجود مخلوقات است، هر چند ک

 است

ای از روایات تعابیری دارند که بسیار باا مکتاب مشااء    این قسمت به دو صورت در روایات آمده است. عده

، این مبحث را به صورت تفصیلی در ضامن بررسای   ه دلیل اهمیت فوق وصف این قسمتسازگاری دارد. ب

 کنیم.ایی مکتب حکمت متعالیه در همین فصل بررسی میشواهد رو

 ها. شباهت بین خداوند و معلول اول

عدم صحت این مطلب در روایات ما جزو مسلمات است. آنچه که در روایات ما تقریبا به صاورت صاریح   

شاود)نفی  آمده است مبنای اثبات بغیر تشبیه است. یعنی اصل معانی کمالی به خداوند متعال نسبت داده مای 

                                           
 بْونِ  الْفُضَیْلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَمِّیِّ لُمْهُورٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ بِشْرٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ لَّهُال رَحِمَهُ أَبِی» 70

 لَوْهَرِیَّتِوهِ  مِونْ  ءَالشَّیْ یَنْتُلُ لَا وَ اللَّهُ إِلَّا ءٍشَیْ مِنْ لَا ءَالشَّیْ یُکَوِّنُ لَا الْکُبْرَى الْإِلَهِیَّةِ وَ الْعُظْمَى الرُّبُوبِیَّةِ فِی قَالَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ یأَبِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ یَسَارٍ

 «.اللَّهُ إِلَّا الْعَدَمِ إِلَى الْوُلُودِ مِنَ ءَالشَّیْ یَنْتُلُ لَا وَ اللَّهُ إِلَّا آخَرَ لَوْهَرٍ إِلَى

 .22، حالتشبیه نفی و التوحید باب ،18، ص«(للصدوق) التوحید»
 «.ءٍشَیْ مِنْ لَا صَنَعَ وَ خَلَقَ الْجَلِیلُ اللَّاِیفُ الْخَالِقُ اللَّهُ وَ صَنَعَ ءٍشَیْ فَمِنْ ءٍشَیْ صَانِعِ کُلَّ أَنَّ وَ» 71

 أساماء  و اهلل أساماء  تحات  التای  المعاانی  باین  ماا  الفارق  هاو  و زیادة فیه أن إال األول الباب من هو و آخر باب، 621، ص6ج، «الکافی»

 التوحیاد »و  3، حالساالم  علیاه  - علاى  الماؤمنین  ألمیار  خطباة  ،674، ص6ج ،«الغارات»و همچنین مشابه این تعابیر در:  6، حالمخلوقین

 اهلل أسماء باب ،681ص ،و همان 68، حالتشبیه نفی و التوحید باب،  13همان، صو  3، حالتشبیه نفی و التوحید باب ،43، ص«(للصدوق)

 .6، حالمخلوقین أسماء معانی بین و معانیها بین الفرق و تعالى
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الهیات سلبی( ولی هیچ نحوه شباهتی بین مصادیق آن دو نیست. یعنی مصداق علم خداوند متعال شباهتی به 

 علم ما ندارد ولی اصل معنای علم به معنای واحد بر هر دو قابل نسبت دادن است.

 به این روایت به عنوان یک شاهد توجه بفرمایید:

« آیا خداوند شیء اسوت یوا نوه؟   »: چه خواهی گفت اگر به تو گفته شود: امام رضا علیه الس م به من فرمودند»

دهم خداوند متعال برای خود شیئیت را ثابت کرده است آنجا که در قرآن من به حضرت عرض کردم: لواب می

گویم خدا شویء  فرموده است: *)چه چی ی شهادتش ب رگ است: بگو اهلل شهید است بین و شما(* پس من می

انند اشیاء، زیرا در نفی شیئیت خدا، اباال و نفی خدا نفهته است. امام به من فرمودند: راسوت گفتوی و   است نه م

درست گفتی. سپس حضرت رضا به من فرمودند: در توحید سه مذهب ولود دارد. نفی و تشبیه و اثبات بودون  

باهت نودارد و راه درسوت در راه   تشبیه. مذهب نفی و تشبیه لای  نیست زیرا اهلل تبارک و تعالی به هیچ چی  ش

 72«سوم است که اثبات بدون تشبیه است.

 و. خلق بر اساس صوری است که در خارج از ذات الهی است.

دهد نیز متأسفانه کامال با فضای روایی ماا در  مسأله علم پیشین خداوند و تقریری که ابن سینا از آن ارائه می

 تعارض است.

دانند و نفی هار ناوع واساطه قبال از     ختالف دارند. اول اینکه علم را ذاتی میروایات ما در دو جهت با آن ا

 دانند.کنند. دوم اینکه خلق را هم بر اساس صور نمیخلق و بعد از خلق می

 کنیم.اما روایات دسته اول بسیار است و در اینجا تنها به دو روایت اشاره می

                                           
 أَبُوو  لِی قَالَ: قَالَ عُبَیْدٍ بْنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّة  حَدَّثَنِی قَالَ بُاَّةَ بْنِ لَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ مَسْرُورٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ لَعْفَرُ حَدَّثَنَا» 72

 قُولِ  شَهادَةً أَکْبَرُ ءٍشَیْ أَیُّ قُلْ یَتُولُ حَیْثُ شَیْئاً نَفْسَهُ لَلَّ وَ عَ َّ اللَّهُ أَثْبَتَ قَدْ لَهُ فَتُلْتُ قَالَ لَا أَمْ هُوَ ءٌشَیْ لَلَّ وَ عَ َّ اللَّهِ عَنِ أَخْبِرْنِی لَكَ قِیلَ إِذَا تَتُولُ مَا ع الْحَسَنِ

 ثَلَاثَوةُ  التَّوْحِیودِ  فِوی  لِلنَّوا ِ  ع الرِّضَا لِیَ قَالَ ثُمَّ أَصَبْتَ وَ صَدَقْتَ لِی قَالَ نَفْیُهُ وَ إِبْاَالُهُ عَنْهُ الشَّیْئِیَّةِ نَفْیِ فِی إِذْ کَالْأَشْیَاءِ لَا ءٌشَیْ إِنَّهُ فَأَقُولُ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنِی شَهِیدٌ اللَّهُ

 الثَّالِثَوةِ  الاَّرِیتَوةِ  فِوی  السَّوبِیلُ  وَ ءٌشَویْ  یُشْبِهُهُ لَا الَىتَعَ وَ تَبَارَکَ اللَّهَ لِأَنَّ یَجُوزُ لَا التَّشْبِیهِ مَذْهَبُ وَ یَجُوزُ لَا النَّفْیِ فَمَذْهَبُ تَشْبِیهٍ بِغَیْرِ إِثْبَاتٌ وَ تَشْبِیهٌ وَ نَفْیٌ مَذَاهِبَ

 «.تَشْبِیهٍ بِلَا إِثْبَاتٌ

 آیة(: 1)األنعام سورة] ،311،ص6ج، «تفسیر العیاشی»و روایتی مشابه در:  8، حءشی تعالى و تبارک أنه باب، 617، ص«(للصدوق) التوحید»

 .66، ح[63
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 73«خداوند همواره علم عین ذاتش بوده است.»الف. 

ه نظر شما، آیا خدا آنچه را که بود و آنچه را که تا روز قیاموت  به امام صادق علیه الس م عرض کردم که ب» ب.

 74«ها عالم بود.ها و زمین را خلق کند به آندانست؟ امام فرمودند: بله قبل از اینکه آسمانخواهد بود، می

 از امام صادق علیه الس م پرسیدم آیا چی ی امروز هست که در علم خداوند نبوده باشد؟ حضرت فرمودنود: . ج

 75ها و زمین را ایجاد کند.خیر، بلکه در علم خدا بوده است قبل از اینکه آسمان

 :به این چند روایت اشاره کردتوان میبرای دسته دوم اما 

الف. خدا اشیاء را  نه از اصول ازلی و نه از مولودات اولیه که ابدی بوده باشند، خلق نکورد، بلکوه خلوق کورد     

 76را برپا کرد و به آن صورت بخشید پس صورتش را نیکو گردانید.آنچه را که خلق کرد سپس حدش 

 77«پس آنچه را که خلق کرد به صورت بدیع آفرید بدون مثالی که پیشی گرفته باشد.»ب.  

                                           
بِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَتُولُ لَمْ یَ َلِ اللَّهُ عَ َّ وَ لَلَّ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الاَّیَالِسِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَ » 73

فَلَمَّا أَحْدَثَ الْأَشْیَاءَ وَ کَانَ الْمَعْلُومُ وَقَعَ الْعِلْمُ مِنْهُ عَلَى مَعْلُومَ وَ السَّمْعُ ذَاتُهُ وَ لَا مَسْمُوعَ وَ الْبَصَرُ ذَاتُهُ وَ لَا مُبْصَرَ وَ الْتُدْرَةُ ذَاتُهُ وَ لَا مَتْدُورَ  رَبَّنَا وَ الْعِلْمُ ذَاتُهُ وَ لَا

 «الْبَصَرُ عَلَى الْمُبْصَرِ وَ الْتُدْرَةُ عَلَى الْمَتْدُور الْمَعْلُومِ وَ السَّمْعُ عَلَى الْمَسْمُوعِ وَ

 .2حصفات الذات،  باب،  200ص، 2ج، «افیکال»

 وَ کَوانَ  مَوا  رَأَیْتَ أَ لَهُ قُلْتُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ حَازِمٍ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ هَاشِمٍ بْن إِبْرَاهِیمَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ لَّهُال رَحِمَهُ أَبِی» 74

 .«الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ یَخْلُقَ أَنْ قَبْلَ بَلَى فَتَالَ قَالَ اللَّهِ عِلْمِ فِی کَانَ سَلَیْ أَ الْتِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى کَائِن  هُوَ مَا

 .1، حالعلم باب،  631، ص«(للصدوق) التوحید»
 لَمِیعواً  هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ الْأَشْعَرِیِّ عِمْرَانَ بْنِ یَحْیَى نِبْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ اللَّهُ رَحِمَهُ إِدْرِیسَ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا» 75

 أَنْ قَبْولَ  عِلْمِوهِ  فِی کَانَ بَلْ لَا قَالَ لَلَّ وَ عَ َّ اللَّهِ عِلْمِ فِی یَکُنْ لَمْ ءٌشَیْ الْیَوْمَ یَکُونُ هَلْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا یَعْنِی سَأَلْتُهُ: قَالَ حَازِمٍ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ یَحْیَى بْنِ صَفْوَانَ عَنْ

 «.الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ یُنْشِئَ

 .1، ح631و631صصهمان، 
 انْتِفَواعٌ  ءٍشَویْ  بِاَاعَةِ لَهُ لَا وَ امْتِنَاعٌ مِنْهُ ءٍلِشَیْ لَیْسَ صُورَتَهُ فَأَحْسَنَ صَوَّرَ وَ حَدَّهُ أَقَامَفَ خَلَقَ مَا خَلَقَ بَلْ أَبَدِیَّةٍ أَوَائِلَ مِنْ لَا وَ أَزَلِیَّةٍ أُصُولٍ مِنْ الْأَشْیَاءَ یَخْلُقِ لَمْ» 76

 «.السُّفْلَى الْأَرَضِینَ فِی مَابِ کَعِلْمِهِ الْعُلَى السَّمَاوَاتِ فِی بِمَا عِلْمُهُ وَ الْبَاقِینَ بِالْأَحْیَاءِ کَعِلْمِهِ الْمَاضِینَ بِالْأَمْوَاتِ عِلْمُهُ

 المخلوقین. ابتداع،  233، ص«البالغة نهج»
 «سَبَق مِثَالٍ بِلَا خَلَقَ مَا ابْتَدَعَ فَکَانَ» 77

 .3، حالتشبیه نفی و التوحید باب،  43،ص« (للصدوق) التوحید»و نیز:  6، حالتوحید جوامع باب ، 631، ص6ج، «الکافی»
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هوا و  ها باشد آفرید پس آسمانهمانا خداوند ع  و لل اشیاء را به صورت بدیع بر غیر مثالی که قبل از آن»ج. 

 78«هایی نبودند.ها و زمینها آسمانت بدیع آفرید در حالی که قبل از آنها را به صورزمین

 79«و آنچه را که به آن صورت بخشید از غیر مثالی صورت بخشید.»د.  

ممکن است گفته شود که این روایات ناظر به خلق بر اساس امری مستقل از خداوند متعال است و این بته لا

رسد که حداقل ظاهر روایات اول بیش از ن نیست ولی به نظر میروایات ناظر به داللت بر مطلبی بیش از ای

 این مقدار باشد.

 آفریند و شرور از لوازم ماده استز. خداوند خیر محض می

از جملاه   شاره شده است،اینکه خداوند متعال مخلوقاتش در نهایت اتقان هستند در آیات و روایات زیادی ا

 .80(*خدا که هر چیزی را متقن آفرید شنآفریین آیه مبارکه: *)ا

ولی اینکه الزمه عالم ماده ایجاد شرور است، در روایات نیافتیم. آنچه اجماال ممکن است از روایات برداشت 

اِعمال اختیاار کنناد،   به صورت نیکو شود، این است که شرور از لوازم اختیار انسان است. یعنی اگر مردمان 

 شود. به این آیه مبارکه توجه کنید:زندگیشان برکات می به فرمایش قرآن، سراسر

ها برکاتی از آسمان و زمین کردند به تحتیق بر آنآوردند و تتوا پیشه می*)و اگر بر فرض اهل شهرها ایمان می

 81کردند گرفتار کردیم(*ها را به آنچه کسب میس ما هم آنکردیم ولی تکذیب کردند پنازل می

. 83شاود یا گاه منجر به فقار مای   82در روایات بسیاری داریم که بالهای طبیعی مختلف ناشی از گناهان است

 84ضمن اینکه در روایات بسیاری در اینکه اصال فقار و بیمااری و گرفتااری خیار نباشاد، رد شاده اسات.        

                                           
 «أَرَضُون. لَا وَ سَمَاوَاتٌ قَبْلَهُنَّ یَکُنْ لَمْ وَ الْأَرَضِینَ وَ السَّمَاوَاتِ فَابْتَدَعَ قَبْلَهُ کَانَ مِثَالٍ غَیْرِ عَلَى بِعِلْمِهِ کُلَّهَا الْأَشْیَاءَ ابْتَدَعَ لَلَّ وَ عَ َّ اللَّهَ إِنَّ» 78

 .2، حالغیب ذکر فیه نادر باب ،211، ص6ج، «الکافی»
 «.مِثَال غَیْرِ مِنْ صَوَّرْتَ امَ صَوَّرْتَ وَ» 79

 .(عرفة یوم فی السالم علیه دعائه من کان و()47)،دعاء 261، ص«السجادیة الصحیفة»
 .88، آیه 27:سوره مبارکه نمل ء (*شَیْ کُلَّ أَتْتَنَ الَّذی اللَّهِ *) صُنْعَ 80
، آیاه  7:سوره مبارکه اعاراف  (* یَکْسِبُون کانُوا بِما فَأَخَذْناهُمْ کَذَّبُوا لکِنْ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماءِ مِنَ بَرَکاتٍ عَلَیْهِمْ لَفَتَحْنا اتَّتَوْا وَ آمَنُوا الْتُرى أَهْلَ أَنَّ لَوْ *) وَ 81

31. 
 عَبْودِ  عَمِّوهِ  عَونْ  حَسَّوانَ  بْنِ عَلِیِّ عَنْ الْمُغِیرَةِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ نِالْحَسَ لَدِّهِ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْکُوفِیُّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ لَعْفَرُ حَدَّثَنَا»برای نمونه:  82

 الْحَاکِمُ لَارَ إِذَا وَ الْمَاشِیَةُ هَلَکَتِ ال َّکَاةُ أُمْسِکَتِ إِذَا وَ ازِلُال َّلَ ظَهَرَتِ ال ِّنَا فَشَا إِذَا أَرْبَعَة  ظَهَرَتْ أَرْبَعَة  فَشَتْ إِذَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الْهَاشِمِیِّ کَثِیرٍ بْنِ الرَّحْمَنِ
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ای تعریف کنیم بله اگر ما از نظر فلسفی شر را به گونه 85اتفاق بیفتد، خیر است.خصوصا برای مؤمن هر چه 

ای دی ر ای به گونهکه شامل هر نوع مرگ و میری حتی شهادت در راه خدا نیز بشود، طبیعی است که مسأله

شود و گاهی حد وساط بارای اثباات عادم     خواهد بود ولی باید توجه کرد که شری که در فلسفه مطرح می

 شود، چنین شرّی نیست.ان واقع میوجود خدا از طرف ملحد

 کنیم.در این فصل به این مقدار از بیان اکتفا می

 تصویر کلی حکمت اشراقگفتار دوم: 

پردازیم تا در مجموع باه  هستی شناسانه شیخ اشراق می هایی از تصویرنیز به توضیحات تکه در این قسمت

 ت برسیم.تصویری نسبتا واضح از تصورات ایشان در باب رابطه خالق و مخلوقا

 : اصالت ماهیت یا اصالت وجود6تکه 

مسلم است که شیخ اشراق قائل به اصالت ماهیت است. در ابتدای تحقیق باه ایان مطلاب اشااره کاردیم و      

شویم مطلبی است که برخی همچون مالصدرا به شواهدی هم برایش ذکر کردیم. آنجه در اینجا متعرض می

 دانند.دارند که نفس و ما فوق آن را انیات محضه میاند. ایشان عبارتی ایشان خرده گرفته

 کند:مالصدرا در عبارتی در اسفار، ضمن نقل کالم شیخ اشراق از آن اظهار تعجب می

آنچه نظر شیخ الهی در آخر تلویحات به آن رسیده است و آن اینکه نفاس و ماا فاوق آن از اماور      است و همچنین»

دانم چ ونه با وجود این حرف از او شنیده شود که وجود امار  ند و نمیمفارق، انیات صرف و وجودات محض هست

چیازی جاز    ود محض بودن امور ما فوق نفاس( واقعی عینی نیست و آیا این حرف)اصالت ماهیت( با آن حرف)وج

 86«تناقض گویی است؟

 اند؟ردهاند یا اینکه مالصدرا زود قضاوت کنبوده اشکالولی آیا واقعا شیخ اشراق ملتفت این 

                                                                                                                                    
، ربعاة أ ظهارت  أربعة فشت إذاباب  ،242،ص6ج، «الخصال») .«الْمُسْلِمِینَ عَلَى الْمُشْرِکُونَ نُصِرَ الذِّمَّةُ خُفِرَتِ إِذَا وَ السَّمَاءِ مِنَ الْتَاْرُ أَمْسَکَتِ الْتَضَاءِ فِی

 (6، حاالستسقاء صالة باب، 648، ص3ج، «(خرسان تحقیق) األحکام نیز تهذیب»و  31ش
 .3و2، حالزانی باب، 146، ص1ج ،«الکافی:»رک  83
 .القباب حدیث، 213، ص8ج، «الکافی»رک:  84
  .411-338صص، «التوحید)للصدوق(» 85
 کیاف  أدری لسات  و محضاة  وجودات و صرفة إنیات المفارقات من فوقها ما و النفس أن نم التلویحات آخر فی اإللهی الشیخ نظر إلیه أد  ما کذا و» 86

 «.الکالم فی تناقض إال هذا هل و عینیا واقعیا أمرا الوجود کون نفی ذلک مع له یسمع

 .43ص ،6ج، «االربعة العقلیة االسفار فى المتعالیة الحکمة»
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اند. پاسخ ایشان چنین است که اند و در کتاب مقاومات به آن پاسخ دادهشیخ اشراق به این مسأله ملتفت بوده

وجود به کار رفته در مورد نفس، به معنای تحقق و موجودیت و تحصل که در نظر ایشان اماری اعتبااری و   

ارت دی ر، وجود به معنای الحاضر عند نفساه  باشد، نیست، بلکه به معنای ظهور و نور است. به عبذهنی می

  87و الموجود عند نفسه به کار رفته است.

 : نظام نوری2تکه 

های دی ر از مباحث حکمت اشراق به نوعی مارتبط  مهمترین قسمتی که نیاز به شرح دارد و در واقع قسمت

یخ اشراق از نور چیست تاا  اشراق است. ابتداء باید دید که مراد ش تبا همین مبحث است، نظام نوری حکم

 در مرحله بعد بتوانیم صدر تا ذیل نظام نوری او را توضیح دهیم.

 مراد از نور و احکام آن:

گیارد بلکاه آن را یاک مقولاه     شیخ اشراق نور را به معنای تحقق که یک معنای اعتباری)در نظر ایشان( نمی

 رای خود در نظر گرفته شده است. گیرد. نور به معنای حضور لنفسه و ظهور بماهوی در نظر می

نکته دی ر در معنای نور رابطه آن با حیات است. از نظر شیخ اشراق، حقیقت نور حیات اسات.  البتاه ایان    

حیات از لحاظ نحوه وجود در خارج، اماور متفااوتی از یکدی رناد،     کالم هرگز به این معنا نیست که نور و

گردند؛ یعنی یک حقیقت بسیط وجود دارد که امری مااهوی و  می بلکه باید گفت که همه، به امر واحدی بر

عینی است و نحوه وجودی آن، نوری و حیاتی است. لذا حی هم همان حقیقت خاود پیادا و ظااهر لنفساه     

 88است.

پاردازد کاه   شیخ اشراق در مقاومات به مناسبت اثبات وحدت واجب و شریک نداشتن آن، به این مسأله مای 

و ذهنی است، همان وجود به معنای تحقق است و وجودی که در باره نفس انسانی و ما اعتباری  ی کهوجود

 و خارجی است و این موجب تناقض در کالم نخواهد بود. رود ، امری ماهوی و عینیفوق آن به کار می

فاعال  آید که سپس هن امی که دانسته شد که نفس مرکب نیست بلکه ماهیتش بسیط درک کننده است پس الزم می»

آن نیز مدرک باشد و او ابسط و افضل باشد تا اینکه به دورترین اسباب)علل( نفاس برسایم)هم ی چناین هساتند(.     

در صورتی که علة العلال دومای در نظار     -پس آن)دورترین علت، علة العلل( دومی نخواهد داشت، زیرا که آن دو 

شترک اعتباری نیست زیرا آن امر مشترک نفاس دراک  باید در ماهیت دراک مشترک باشند و این امر م  -گرفته شود 

کند زیرا آن امر خاارج از ذاتاش   است که امر غیر اعتباری است، و مدرک لذاته به خاطر امری خارج از آن درک نمی

پوچ است پس متعین شد در اینکه نفس همان حیات باشد همان طور که ذکر کردیم... اما اینکه آن همان نفس وجود 

                                           
 .28، ص2، ج«حکمت اشراق»رک:  87
 .23ص، 2رک: همان، ج 88
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... پاس  تصحیح نیست زیرا که وجود امری اعتباری است و مفهوم حیاات هام غیار مفهاوم وجاود اسات      است قابل 

 89«ای نیست از اینکه جوهر مدرک حیات باشد...چاره

دانید، رسد که چه طور شما با اینکه وجود را امری ذهنی و اعتباری میاشراق به این سؤال می خیدر ادامه ش

دانید، که در جواب آن به اشتراک لفظی دو وجود به کاار رفتاه اشااره    می نفس و ما فوق آن را انیات محض

و ظهاور و حیاات باوده     گویند نفس و ما فوق انیات محضه هستند به معنای نورکنند که در جایی که میمی

 است.

 شود(؟سؤال: اما اینکه گفتید که آن)نفس و ما فوقش( همان وجود صرف است )چه می»

تنهاا حای باودنش را اراده کاردیم زیراکاه موجاود در نازد خاود         « موجاود نازد نفساش اسات    » جواب: ما از اینکه

شاود پاه خاودش و چاه غیار      بودن)خودپیدایی( از خاصیت حی است زیرا که غیر از حیّ نزدش چیزی یافت نمای 

 90«خودش، و اگر حی نبود مفهوم موجود در نزد نفس محقق نمیشد اما اینکه وجود ماهیت عینی باشد، خیر.

 پردازیم:حال به احکام نور می

 الف. فیاضیت ذاتی نور

 کند که فیاضیت ذاتی نور است.سهروردی تصریح می

 91«نور فیاض بالذات است.» 

                                           
 ینتهاى  حتاى  افضال  و ابسط هو و مدرکا فاعلها یکون ان فیجب درّاکة بسیطة ماهیّتها بل تترکّب ال النفس انّ عرف اذا ثمّ»عبارت کامل چنین است:  89

 و الانفس  ماهیّاة  النّها اعتباریّة هى لیست و المدرکة، الماهیة فى االشتراک یلزمهما -االثنویّة تقدیر على - فانهما: له ثانى ال ذلک فیکون اقصى اسبابها، الى

 یتاأتّى  فال الوجود نفس انّه امّا و ...النفس فى ذکرنا کما الحیاة نفس هى تکون ان فیتعیّن باطل، فانه خارج بامر لذاته المدرک یدرک ال و اعتباریّة، غیر هى

 درّاکاة،  ال و حیّاة  لیست و المادّة عنها مسلوب المادّة ثم االعیان، فى له رةصو ال المادّة سلب و. الوجود مفهوم غیر الحیاة مفهوم و اعتبار ّ، النّه تصحیحه

 «األنائیّة. ادراک مع عنه یفعل ان یمکن وراءه ما فانّ الحیاة المدرک جوهر یکون ان و بدّ فال

 .687-681صص، 6، ج«مجموعه مصنفات شیخ اشراق»
 عناده  یوجاد  ال الحاىّ  غیر فانّ: الحىّ خاصّیّة من ذلک اذ «الحىّ» هو و «نفسه عند الموجود» دناار انما جواب البحت؟ الوجود نفس انّه قلتم أما سؤال» 90

 و الوجاود  ماهیّاة  عاین  ماا  فهمت لمّا و! فال :عینیّة ماهیّة الوجود یکون ان امّا ،«نفسه الوجود» مفهوم تحقّق ما الحىّ ال لو و غیره، او نفسه کان سواء ءشى

 «.یتسلسل و زاید وجود له فیکون وجود؟ و عینا تحقّق له هل: انّه فى شککت

 .687، ص6همان، ج
، 634، ص2، ج«مجموعه مصنفات شیخ اشاراق »این عبارت در مواضع مختلفی از آثار او آمده است. از جمله رک: « و النور فیاض لذاته.» 91

611 ،631 ،214. 
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کند. در مورد جواد بودن، مساأله را  از همین جا او صفت جواد بودن خداوند متعال و مالکیت او را تبیین می

نیازی او از دی ران و نیاز هم اان باه او   لک بودن خداوند را نیز به بیگرداند و مابه فیاضیت ذاتی نور برمی

 کند. به این عبارت دقت کنید:تبیین می

قاعده ای)در مورد وجود نور االنوار( : جود و بخشش این است که آنچه شایسته است باه دی اران فائاده برساانیم     »

اب اسات معاملاه کنناده اسات)نه بخشانده( و      بدون اینکه عوضی طلب کنیم پس کسی که طلب کنناده حماد و ثاو   

تار از آن کسای کاه در    همچنین است کسی که میبخشدولی برای رهایی از مذمت و مانند آن. پس هیچ چیز بخشنده

حقیقت ذات خودش نور است، نیست و او متجلی است و فیاض بالاذات اسات بار هار چیازی کاه قابال باشاد و         

ات هر چیز برای اوست در حالی که ذاتش برای چیزی نباشد و آن هماان  فرمانروای حق)مَلِک حق( کسی است که ذ

 92«نور االنوار است.

واجاب  »ما بر اساس ضرورت علّی یا قاعدة  گاهیرسد کالم او در اینجا جنبه خطابی داشته باشد. به نظر می

ات واجاب  پاردازیم و یاک وقات باه ذ    به اثبات چنین مطلبی می« الوجود واجب الوجود من جمیع الجهات

 رسد صورت دوم کامال خطابی باشد زیرا منظور از ذاتی چیست؟دهیم. به نظر میچنین چیزی را نسبت می

اگر منظور از ذاتی، مالزم ذات نور باشد، چنین مطلبی درست نیست. زیرا ذات نور طبق تعریف خودپیادایی  

. بله اگر ما به عنوان پیش فرض دندار ی با صدور فعل از آن شیءاد پیدایی هر چیزی الزاما مالزمهاست. خو

شود، الزمه خود پیدایی، ظهور این حقیقت هم بود ولی در قبول کردیم که از واجب افعال ضرورتا صادر می

ای دی ار در عارض اساتدالل    اینجا بحث سر اصل مطلب است. تشبیه نور االنوار به نور ماادی هام خطاباه   

  خطابی قبلی است.

ث در اینجا سر این است که آیا خداوند نور است یا منبع نور یا هار دو؟ شایخ اشاراق    تر بحبه عبارت دقیق

ای با صدور نور یا هماان منباع ناور باودن     داند و آیا نحوه تعریفی که از نور دارد، مالزمهخداوند را نور می

دانام ولای   ن مای ندارد. البته ممکن است پاسخ شیخ اشراق این باشد که من خداوند را هم نور و هم منباع آ 

 دلیلی بر این ادعا جز آنچه اشاره شد، بیان نکرده است.

 ب. نوری بودن وجود مجرد و ظلمانی بودن وجود مادی

                                           
 جاودا  أشادّ  ءشای  فال .نحوها و مذمّة عن المتخلّص کذا و معامل ثواب و لحمد فالطالب لعوض ال ینبغى ما افادة الجود .(االنوار نور جود فى) قاعدة» 92

 «االنوار. نور هو و ء،لشی ذاته لیست و ءشی کلّ ذات له من هو الحقّ الملک و. قابل کلّ على لذاته فیاض و متجلّ هو و نفسه، حقیقة فى نور هو ممّن

 .634، ص2همان، ج
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کند. قبال اشاره کاردیم  این مطلب هم در فلسفه اشراق کامال واضح است و لذا از عالم ماده به میت تعبیر می

قتی جایی حیات نبود، نور هم نیسات. لاذا عاالم مااده     که هرجا حیات باشد نور هم هست و بالعکس. لذا و

 ظلمانی و میت است. به این عبارت دقت کنید:

نور مجرد وقتی در ماهیتش محتاج باشد، احتیاجش به جوهر غاسق میت)عالم ماده( نخواهد باود، زیارا عاالم مااده     »

 93«م و اشرف است.صالحیت این را ندارد که چیزی را ایجاد کند که در غیر جهت واحد از او ات

برزخ میت)مواد( دائر مدار خودش نیست زیرا هر چه برای او مقصدی است او را قصد میکند و به او میرساد او را  »

 94«کند، میت نیست.به خودش ترک می

گیرد، شیخ اشراق هساتی  لذا به خالف مالصدرا که جهان)مطلق موجودات( را یک قطبی)وجود( در نظر می

گیرد. حتی ابن ساینا نیاز، ال اقال مفهاوم وجاود را مشاترک در تماام        ظلمت( در نظر میرا دو قطبی)نور و 

او  های مهم فلسفه شیخ اشراق اسات و لاذا برخای باه    داند. این نکته از شاخصهجهان)مطلق موجودات( می

اناد، متاأثر   دهها باو ه از زرتشتیان یا فالسفه ایران باستان که تحت تأثیر زرتشتینیاند که در این زمنسبت داده

ای این مشکل فلسفه شیخ اشراق را حل کنند. به عنوان مثال باه  اند به گونهشده است. البته برخی سعی کرده

 این عبارت دقت کنید:

باه ظلمات پاس موجاودات از جهاتش      و زیرا وجود به نسبت به عدم، نسبتش مثل ظهور به خفاء است و مثل نور »

ز خفاء به ظهور هستند و مثل خروج از ظلمت به نور هستند پس همه وجود از از عدم به وجود مثل خروج ا خروج

 95«این حیثیت نور هستند.

 96خالف تصریحات خود شیخ اشراق است. ،ولی این مطلب همان طور که گذشت

البته بهتر است در اینکه منشأ این انتخاب شیخ اشراق چه بوده است به خود او مراجعاه کنایم و از خاود او    

م که علت طرح نظام نوری توسط او چه بوده است. او در بعضای از کلمااتش، تفکاراتش را باه ناوع      بپرسی

                                           
 «جهة. فى ال منه أتمّ و أشرف یوجد ألن هو یصلح ال اذ المیّت، الغاسق الجوهر الى یکون ال فاحتیاجه ماهیّته، فى فاقرا کان ذاا المجرّد النور» 93

 .626، ص2، ج«مجموعه مصنفات شیخ اشراق»
 «.بمیّت فلیس ، -بنفسه یفارقه و الیه یصل و یقصده مقصد له ما کلّ فانّ -بنفسه؛ یدور ال -المیّت البرزخ» 94

 .636همان، ص
 مان  کالخاارج  الوجاود  إلاى  العادم  من خروجها جهة من الموجودات فتکون الظّلمة، إلى النّور و الخفاء، إلى کالظّهور العدم إلى بالنّسبة الوجود ألن و» 95

 «.االعتبار بهذا نورا کلّه الوجود فیکون النّور، إلى الظّلمة من و الظّهور إلى الخفاء

 .271و274، ص«شهرزوریشرح حکمة االشراق، »
 .48، ص2، ج«حکمت اشراق»رک:  96
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دهاد. باه ایان    برداشتش از شریعت اسالم و البته حکمای یونان و برخی از شاهودات خاویش توضایح مای    

 عبارات او دقت کنید:

بردارد به تحقیق هماه  پرده ز وجهش حجاب از نور است که اگر ا 77همانا برای خدا »و شارع عرب و عجم گفت: »

عارش از ناور مان    »ها و زمین است(* و فرماود:  و خود خدا به او وحی کرد *)خدا نور آسمان «سوزاندچیز را می

از تاو  »و از ادعیاه ماأثوره اسات کاه     « ای نوریات ناور...   »و از عبارات گلچین شده در ادعیاه نباوی داریام:    « است

دهم و شواهد ها تذکر میآورم که حجتی باشد، بلکه به اینها را نمیو من این ...«خواهم به سبب نور وجهت که می

 97«از صحف و انبیاء گذشته بسیار است.

 : فرمایدایشان می همچنین

کند بر اینکه عوالم چهار تا هستند: انوار قااهرة و اناوار   و برای من تجارب)شهودات( صحیحی هست که داللت می»

 99و98«معلقة مدبرة و برزخیان و صور

 ج. نسبت میان نور و ظلمت

داند بلکه کل هساتی را یاا ناور یاا ظلمات      شیخ اشراق نسبت میان نور و ظلمت را نسبت ملکه و عدم نمی

ترین مراتب هستی، چیزی از این قاعدة خارج نیسات. باه   داند. لذا از باالترین مراتب)نوراالنوار( تا پایینمی

ارج، یا ظلمانی است یا نورانی. لذا هر امر ظلمانی و ناورانی را در یکای   عبارت فلسفی، هر امر ماهوی در خ

                                           
 اللّاه  الیاه  أوحاى  و.« بصاره  ادرک ما وجهه سبحات ألحرقت وجهه عن لو کشفت نور، من حجابا سبعین و سبعا للّه انّ» العجم و العرب شارع قال و» 97

 ناور  یا نور. نورک یدرک فال خلقک، دون احتجبت! النور نور یا» النبویّة األدعیة من الملتقط من و «نور  من العرش انّ» قال و «الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ نُورُ»

 بناور  أساألک » الماأثورة  الادعوات  مان  و.« ناور  کالّ » بنورک خامد! نور کلّ نور یا. االرض اهل بنورک استضاء و السّماوات اهل بنورک استنار قد! النور

 ال ممّاا  األقادمین  الحکمااء  کاالم  الصاحف و  من الشواهد و تنبیها، بها نبّهت بل حجّة، لتکون شیاءاأل هذه أورد لست و.« عرشک أرکان مأل الذ  وجهک

 «یحصى

 .611-612، ص2، ج«مجموعه مصنفات شیخ اشراق»

 «معلّقة. صور و برزخیّان و مدبّرة أنوار و قاهرة أنوار :أربعة العوالم أنّ على تدلّ صحیحة تجارب نفسى فى ولى» 98

 .232،ص 2همان، ج
 فیاه  نباحاث  فال االشراق، بحکمة الموسوم کتابنا مرموزات علیه یشتمل الذ  الکریم العظیم الخطب اما و»فرمایند: همچنین ایشان در این زمینه می 99

 خلاع  طرایق و صحیحة بتجار و قدسیّة مباحث و روحانىّ رصد و تحقیق بل خصم مجادلة او تعصّبىّ ذبّ فیه غرضنا لیس اذ االشراقیّین، اصحابنا مع الّا

 فاى  توجاد  ال اخار   علوم قواعد انّ مع! لصدقت «غیره االلهىّ فى صنّف ما» قلت لو بل االلهىّ، العلم فى منه یقرب کتاب لغیرنا و لنا وقع ما و. تجرید و

 «!کلّه االمر یرجع الیه سبحانه قوته، الّا قوة ال و حوله الّا حول ال منه، الهاما و اللّه من تأییدا به سطرناه و آخر خطّا له رتّبنا و. منه اعجب کتاب

 .416، ص6همان، ج
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دهد، که البته هر دو ماهوی هستند. لذا طباق مباانی او، خداوناد متعاال     از دو مقوله جوهر و عرض قرار می

 100جوهر است.

 د. اشراقات هر نور عالی بر انوار سافل

وار، بر امور نورانی خود اشراقاتی دارناد کاه آنهاا را ناور     از نظر شیخ اشراق، نورهای عالی از جمله نور االن

 101نامد. عرضی یا سانح می

 ها. تشکیک انوار

اینکه انوار عرضی نورند و واجب هم نور است و مثل هم نور هستند، هرگز به این معنا نیسات کاه تفااوت    

 «باه االشاتراک   ماا »ها، همان آن «ازبه االمتی ما»ها در نظر شیخ اشراق به امری خارج از نور برگردد. بلکه این

 ست؛ یعنی تمایزشان نیز به چیزی جز نور نیست.هاآن

لذاست که تشکیک در ماهیت یک رکن اصلی فلسفه شیخ اشراق است، زیرا پس از اعتباری دانستن وجاود،  

بارت ایشان ای جز اثبات امکان تشکیک در ماهیت وجود ندارد. به این عبرای اثبات تشکیک بین انوار، چاره

 دقت کنید:

پس تمییز بین نور االنوار و نور اولی که از او ساطع شده است به چیزی جز کمال و نقص نیست و همان طاور کاه   »

در محسوسات نور ساطع شده مانند نور ساطع کننده از حیث کمال نیست پس انوار مجرده نیز حکمشان این چناین  

 102«است.

 تر دارد:همو در عبارتی صریح

ها هیچ نوع ترکیبی وجاود نادارد و هماه آنهاا در اصال حقیقات نورانیات        ها انوار بسیطی هستند که در آنکه آنبل»

 103«...ها به کمال و نقص استمشترک هستند، همان ونه که دانستی. و تفاوت بین آن

 رو. نبودن حجاب میان انوار و شهود انوار نسبت به یکدی ر و محبت و قهر انوار نسبت به یکدی 

                                           
 .2، پاورقی شماره637و نیز رک: همان، ص  31، ص«حکمت اشراق» 100
 .46، ص«حکمت اشراق»کند. رک: البته گفتنی است که شیخ اشراق، به مطلق انوار مجرد یا مادی نیز، اطالق نور سانح می 101
 کاالنور  یکاون  ال المساتفاد  الناور  المحسوسات فى انّ کما و النقص، و بالکمال الّا لیس منه، حصل الذ  األوّل بین النور و االنوار نور بین التمییز فاذا» 102

 «کذا. حکمها المجرّدة فاالنوار ، -الکمال فى المفید

 .627-621، ص2، ج«مجموعه مصنفات شیخ اشراق»
 ینتهاى  و الانقص،  و بالکماال  بینهاا  التفاوت و. عرفت کما النوریّة، الحقیقة فى مشارکة کلّها و -الوجوه من بوجه فیها ترکیب ال بسیطة أنوار هى -بل» 103

 «.غیره فى هیية یکون بل بنفسه، یقوم ال ما الى النوریّة الحقیقة فى النقص

 .617، ص2همان، ج
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کند کاه از ناور عاالی باه ناور      شیخ اشراق، ادراک مراتب مختلف مجردات به یکدی ر را این طور تفسیر می

مناد  شود و در نتیجه نور سافل که حجابی نسبت به نور عالی نادارد، باه آن عالقاه   سافل، شعاعی اشراق می

صرفا یاک  ق نور سافل است. شود. نتیجه این اشراقات نشانه قهر و غلبه نور سافل و موجب کمال و عشمی

 :کنیم ولی عبارات بسیار استعبارت را عنوان شاهد ذکر می

 104«در نوع نور ناقص، عشقی به نور عالی نهفته است و در نوع نور عالی قهری به نسبت به نور سافل نهفته است.» 

 کندترسیم می را محبت ن نور عالی و سافل از جهت باال نیز،یک عبارت در آثار شیخ اشراق است که بی تنها

منحصر باه فارد چناین    عبارت  ولی در بقیه عبارات ایشان، از انوار باال، صرفا قهر و غلبه ذکر شده است. آن

  :است

پس بدان که برای هر علت نوری به نسبت به معلول آن محبت و قهری وجود دارد و برای معلول باه نسابت باه او    »

 105«درگاه اوست. محبتی وجود دارد که الزمه اش ذلت در

اند که این مطلب را توجیه کنند و شاید توجیه مالصدرا در ایان  لذا شارحان مختلف سهروردی به فکر افتاده

تر باشد که عشق علت به معلول نه به جهت معلول بلکه از جهت عشق علت به خودش زمینه از همه منطقی

 106ارد.عشق به خود، عشق به آثار خود را هم به دنبال د زیرااست 

 : اضافه اشراقیة3تکه 

آنچه به عنوان اضافه اشراقیه، در برابر اضافه مقولی در فلسفه مالصدرا شهرت یافته است، برگرفتاه از شایخ   

شود. هن امی کاه اشاراق باه    اشراق است. از نظر او، به هن ام اشراق عرضی، چیزی از منبع اشراق جدا نمی

متکی است. و حتی چنین حقیقت اشاراقیی باا خاود هماین منباع       رسد، حقیقتا بر منبع اشراقنور سافل می

 یابد و اگر منبع اشراق نباشد، اشراقی هم نخواهد بود. عینیت می

نکته مهم این است که اشراق تنها به یک سو، یعنی منبع اشراق وابسته است و به طرف دی ار، تنهاا اضاافه    

 107ه دو طرف است.وجودی دارد؛ در حالی که در اضافه مقولی، وابست ی ب

                                           
، 2و نیاز رک: هماان، ج   631، ص2هماان، ج « .الساافل  للناور  قهار  -العالى النور سنخ فى و ، -العالى النور الى عشق -الناقص النور سنخ فى و» 104

 .631-631و 633صص
 تقاسایم  بحساب  الوجاود  صاار  -ذلک ألجل و -.ذلّ یلزمها محبّة الیها بالنسبة للمعلول و قهرا، و محبّة المعلول الى بالنسبة نوریّة علّة لکلّ انّ اعلم و» 105

 *)وَ تعاالى  قال کما أراکهم، على واقعا العالى الى بالنسبة للمحبّة الالزم الذلّ و السافل الى بالنسبة للقهر الالزم العزّ و القهر، و المحبّة و الغاسقیّة، و النوریّة

 «(*.تَذَکَّرُونَ لَعَلَّکُمْ زَوْلَیْنِ خَلَتْنا ءٍشَیْ کُلِّ مِنْ

 .648، ص2همان، ج
 .13، ص «حکمت اشراق»نقل از  به. آدرس 311، ص «تعلیقات مالصدرا بر شرح حکمة االشراق» 106
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 به این عبارت دقت کنید:

نفصال چیازی از  ا هاشراق نوریت نور بر انوار مجرد بفصل)در اینکه اشراق نور مجرد به انفصال نور از آن نیست( : »

ورشید خای که در شود به گونهد حاصل میآن نیست همان طور که برایت روشن شد بلکه شعاعی از آن در نور مجر

  108«مر دی ری است همان طور که برای آن هم مثال زدیم.گذشت و مشاهده ا

 کند:اضافه اشراقیه را مطرح می موردسهروردی در سه 

 الف. اضافه اشراقیة جوهری در هن ام ایجاد انوار در عالم عقول

 ب. اضافه اشراقیه عرضی در عالم عقول و انوار مجرد

 109ج. تابش شعاع آفتاب در عالم ماده.

شود که بر خالف مالصدرا که اضافه اشراقیه را در کل هستی قائل بود، ساهروردی آن را  از اینجا روشن می

 کند.منحصر به عالم انوار می

 : کیفیت ایجاد انوار ما دون به واسطه نور عالی)اشراقات جوهری(4تکه 

االناوار یاا   سهروردی در حکمة االشراق کالمی دارد که کیفیت افاضه نور اقرب یا همان معلاول اول از ناور   

 دهد.  به این کالم دقت کنید:همان واجب را شرح می

اجارام اسات    صدانستی که انفصال و اتصال از خواو وجود نور از نور االنوار با جدا شدن چیزی از آن نیست زیرا »

ات منتقال  و نور االنوار از این بحثها متعالی است و متعالیست از اینکه چیزی از او به چیازی منتقال شاود زیارا هیيا     

شود و دانستی که هیيات بر نور االنوار محال هستند و به تحقیق برای شما فصلی ذکر کاردیم کاه بار ایان نکتاه      نمی

                                                                                                                                    
البته شیخ اشراق این باور را در مورد تابش خورشید هم دارد که از جمله اشکاالتی است که بر او در این زمیناه گرفتاه شاده اسات و      107

 .72، ص2، ج«حکمت اشراق»انصافا اینکه نور حسی را با نوری که در فلسفه خود دارد، از یک سنخ بداند، اشتباهی بزرگ است.رک: 
 ناور  هو بل -لک، تبیّن کما منه ءشی بانفصال لیس المجرّدة االنوار على النور نور اشراق:  (منه ءشی بانفصال لیس المجرّد النور-اشراق انّ فى) فصل» 108

 فاى  الحاصل فالنور. -المثال لک اضربن کما -آخر أمر -المشاهدة و .-منها یقبل ما على الشمس فى مرّ ما مثال على -المجرّد النور فى منه یحصل شعاعىّ

 -یکاون  ماا  مناه  و االجسام، فى یکون ما الى ینقسم العارض النور و عارض نور هو و «السانح النور» باسم نخصّصه الذ  هو االنوار نور من المجرّد النور

 «.المجرّدة االنوار فى

 .638و637، ص 2، ج«مجموعه مصنفات شیخ اشراق»
 کند.اهات ایشان است که نور حسی را نیز به نوعی هم سنخ نور جهان مجردات میعرض شد که این از اشتب 109
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هر نوع نور ساطع شده عارضای  شامل بود که شعاع از خورشید فقط از جانب خورشید موجود است و همچنین باید 

 110«م برایت توهم شود.یا مجرد را بدانید و نباید نقل عرض یا انفصال از جس

 : تبیین علم حق به مخلوقات1تکه 

دیدگاه شیخ اشراق به قدری در این مسأله مهم است که بر فالسفه بعد خود بسیار تاأثیر گذاشاته اسات. باه     

بلکه مالصدرا می ویاد،   111اش نظریه ایشان را قبول کرده بود.عنوان مثال مالصدرا هم قبل از استحکام مبانی

 112عد از شیخ اشراق مبنای او در علم حق را پذیرفته بودند.تمام فالسفه ب

توان در این عبارت خالصه کرد که ایشان در باب علم حق پس از خلقت، قائل باه  خالصه نظر ایشان را می

حق به اشیاء قبل از خلقت را قبول نادارد. البتاه در قسامت     تفصیلی علم حضوری و اشراقی است ولی علم

درا هم صدا هستند ولی یک تفاوت مهم دارند و آن اینکه شیخ اشراق علم حق به اشیاء اول، اگرچه با مالص

 کند.تبیین میو اشیاء موطن حق  هر دو کند ولی مالصدرا دررا در موطن اشیاء تصویر می

شاود. او  شد صریحا علم پیشین را منکر مای شیخ اشراق در مبحث نقد علم عنایی که توسط مشاء مطرح می

شود علم سبب ایجاد معلول توسط علت باشد)آن طور که مشاء در علم عنائی قائل بودند(، زیرا نمی می وید،

 الزمه کالم آنها علم پیشین حق است که قابل قبول نیست!

 به کالم ایشان دقت کنید:

غیبات خادا از    آنها قائل به این هستند که علم واجب الوجود زائد بر ذاتش نیست بلکه همان عادم  مشائیان و اتباع »

هاا گفتاه   خدا به آنهاست. پس باه آن  ناشی از علماش است. و قائل به این هستند که وجود اشیاء ذات مجرد از ماده

شود که اگر خدا ابتداء بداند و سپس از او علم به اشیاء الزم بیاید، پس علم بر اشیاء و عدم غیبت از اشایاء مقادم   می

باشد و همان طور که معلاول خادا غیار از ذات خداسات پاس      ها میاز تحقق آناست زیرا عدم غیبت از اشیاء بعد 

 113«همان طور باید گفت که علم به معلول نیز غیر از ذات خداست.

                                           
ناور االناوار عان ذلاک؛ و ال      یء، فقد علمت انّ االنفصال و االتّصال من خواصّ االجرام، و تعالو وجود نور من نور االنوار لیس بأن ینفصل منه شی» 110

لیس الّا علاى أنّاه    الشمساستحالة الهیيات على نور االنوار. و قد ذکرنا لک فصال یتضمّن انّ الشعاع من  ء، اذ الهیيات ال تنتقل، و علمتبأن ینتقل عنه شی

 «موجود به فحسب، فهکذا ینبغى ان تعرف فى کلّ نور شارق عارض أو مجرّد، و ال تتوهّم فیه نقل عرض أو انفصال جسم.

 .623و628: ص ،2ج ،«اشراق شیخ مصنفات مجموعه»

 .243، ص1، ج«اسفار» 111
 .213، ص1، ج«اسفار» 112
. بهاا  علماه  عان  األشیاء وجود: قالوا و. المادّة عن المجرّدة ذاته عن غیبته عدم هو بل علیه زائدا لیس الوجود واجب علم: قالوا اتباعهم و المشّاؤون و» 113

 انّ کماا  و تحقّقهاا  بعاد  یکون األشیاء عن الغیبة عدم فانّ األشیاء، عن یبةالغ عدم على و األشیا على العلم فیتقدّم ء،شی العلم من لزم ثمّ علم ان: لهم فیقال

 «.بذاته العلم غیر بمعلوله العلم فکذلک ذاته، غیر معلوله
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 : معنای قرب الهی1تکه 

تر باشد، ظهور بیشتری دارد و هر چه ظهور تحلیل سهروردی از این مسأله چنین است که هر نوری که قوی

تری برخوردار است. مثال هر گاه سطحی هم سفیدی و هم سیاهی داشاته  ، از قرب افزونبیشتری داشته باشد

رسد؛ زیرا که سفیدی، شباهت بیشتری به ظهور و روشنی باشد، سفیدی نزدیکتر و باالتر از سیاهی به نظر می

 114دارند. تر است، با اینکه هر دو در یک سطح قراردارد، همان طور که سیاهی به ظلمت و تاریکی شبیه

شوند که با تالش و عبادات، خود را باه حاق نزدیاک کارده     از طرفی زمانی بندگان به نور االنوار نزدیک می

 115باشند و به لحاظ شدت نوری، مناسبتی میان نور االنوار و بندگان به وجود آید.

 : توحید افعالی7تکه 

ای کاه  تردیادی نیسات. تنهاا مساأله     ،ابسته استدر اینکه باالخره همه چیز به خدا و در بین فالسفه اسالمی

هست اینکه آیا خداوند فاعل قریب و بالواسطه اشیاء است یا اینکه خداوند متعال با واساطه چناین اسات.    

آنچه ظواهر شریعت است، فاعلیت بالواسطه است ولی متأسافانه ناوع فالسافه اساالمی تاا قبال مالصادرا        

 ند.اند چنین مطلبی را تبیین کننتوانسته

نوعی این مشکل را حل کند و تعدد فواعال را باه فاعال واحاد برگرداناد.      به شیخ اشراق در صدد است تا 

خالصه تبیین او چنین است که از آنجا که نور عالی بر نور سافل اشراق دارد، در مقام فعلیت نور سافل هام  

واقاع حاضار اسات. لاذا در ایان       حضور دارد و در نتیجه نور االنوار در تمامی مراتب قهر و غلبه دارد و در

ر اسات و باه ناوعی فاعال اصالی      حل حاضارهم اینکه نور االنوار در تمامی متفسیر هم واسطه معنا دارد و 

 116اوست.

                                                                                                                                    
. جالب اینکه شیخ اشراق بالفاصله بعد از این عبارت، به مبنایی کاه از نظار ظااهر    616-611صص، 2، ج«مجموعه مصنفات شیخ اشراق»

علم به مخلوقات منطوی در علم خدا به ذات خاود  کند)در زمان خودش اتخاذ می مالصدرا ی است که بعد از شیخ اشراقمبنایبسیار شبیه 

 خواند.اساس میپایه و بیکند و آن را بیاشاره می ،است(
 الناور  عاالم  ففاى . قلناا  ما لمقابل أبعد السواد و بالقریب األشبه بالظاهر أشبه النّه أقرب البیاض یتراء  بیاض، و سواد ما سطح فى کان اذا انّه اعلم و» 114

 هاو  کاان  اذا و! األدنى األرفع األقرب األبعد فسبحان. ظهوره لشدّة األدون الى أدنى فهو العلل، مراتب فى أعلى کان ما کلّ المسافة بعد عن المنزّه المحض

 «  .لقربا مغناطیس هو النور و کمالها و ذات کلّ فى بالتأثیر أولى هو کان أقرب،

 .613، ص2همان، ج
 .223، ص2همان، ج 115
 الفاعال  هاو  االناوار  فناور  التاأثیر  ذلاک  نفاس  فى علیه التامّ النور غلبة دون یقهره نور مشهد فى بتأثیر الناقص النور استقالل یتصوّر لم لمّا انّه اعلم و» 116

 قاد  انّاه  على شأنه فیه شأن لیس لیس الواسطة دون و الواسطة مع المطلق لخلّاقا فهو فیض کلّ على القائم و فعلها، منها المحصّل و واسطة، کلّ مع الغالب

 « غیره. الى الفعل نسبة فى یتسامح

 .671، ص 2، ج«مجموعه مصنفات شیخ اشراق»
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 شود: شر از عالم ماده تولید می8تکه 

 داناد و در داند و صدور شرور و تاریکی را از جانب اناوار محاال مای   شیخ اشراق شرور را از عالم ماده می

  117داند.مجموع مقدار شرور را در عالم بسیار کمتر از وجود خیرات می

 جمع بندی تصویر شیخ اشراق از رابطه خالق و مخلوقات

جهان دو بُعد نورانی و ظلمانی دارد که واجب از قسمت نورانی است و صادر ایان نظاام اسات و      (6

در واقع ساایه ناشای از تاابش     شمار عقول طولی نامتناهی در این نظام وجود دارند. عالم ظلمتبی

 ای از نور ندارد.شود و بهرهنور عالی بر سافل است که به صورت دنیای ظلمانی ظاهر می

 نور االنوار نور بدون تاریکی است و حیات بدون موت است. (2

 نور فیاضیتش ذاتی است و معنای جود الهی بر همین اساس قابل تبیین است. (3

است ولی این رابطه تشکیک بین جهان ناورانی و ظلماانی وجاود     بین انوار تشکیک ماهوی برقرار (4

 گردد.ندارد و ما به االختالف این دو جهان، به نور بر نمی

ذات الهی علمی به مخلوقات قبل از خلقتشاان نادارد ولای بعاد از خلقات آنهاا علمای اشاراقی و          (1

 حضوری در موطن مخلوق دارد.

 کاهد.آفرینش مخلوقات چیزی از ذات نمی (1

دا به همه چیز قرب دارد بر اساس اشراقی که به هم ان دارد و بندگان برای قرب به خدا، باید باا  خ (7

 انجام عبادات با افزایش نورانیت، به خدا نزدیک شوند.

نور عالی به نور سافل قهر دارد و نور سافل به نور عالی محبت. طبق یک عبارت، نور عالی به سافل  (8

 محبت هم دارد.

 ده ظلمانی است.منشأ شرور ما (3

 :از رابطه بین خالق و مخلوقات روایات در مورد ارکان تصویر شیخ اشراق بررسیاما 

 الف. ظلمانی بودن عالَم ماده

اند. این قسمت از مواردی است که حتی افرادی که ذوق عرفانی دارند نیز بسیار به شیخ اشراق خورده گرفته

 رماید:فبه عنوان مثال جناب استاد یزدان پناه می

                                           
 و بالوساایط  لازم  الشارّ  و المدبّرة و القاهرة االنوار فى الفقر جهة من لزمتا الحرکة و الظلمة الحرکات و من الظلمات عالم فى لزما انما الشرّ و الشقاوة» 117

 و السالب  الممتنعة الماهیّة لوازم کسایر للمعلوالت ضروریّة لوازم الظلمات و الفقر و شرّ منه یصدر فال ظلمانیّة، جهات و هیيات علیه یستحیل االنوار نور

 «.بکثیر الخیر من أقلّ العالم هذا فی الشرّ و علیه هو کما الّا الوجود یتصوّر ال

 .231مان، صه
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تبیین و تفسیر نمود. به بیاان دی ار،    -که قرآن کریم به آن اشاره دارد-را توان بحث تسبیح عالم مادهحال چ ونه می»

شود، با ظلمانی بودن عالم ماده چ ونه سازگار خواهد افتاد. البته جای انکار نیسات  تسبیحی که در عالم ماده واقع می

شود که گویا نوری وجود ندارد....ولی روشن است کاه  چنان شدید میشود، و ظلمت که گاهی نور چنان ضعیف می

 118«غلبه ظلمت بر نور هرگز بدان معنا نیست که هیچ نوری در آن باقی نماند.

دانست، مشکل حل باود  البته انصافا اگر شیخ اشراق یک قدم فراتر نهاده بود و نور را در کل عالم حاضر می

 ن نکرده است. اش چنیولی فعال در فلسفه کنونی

 نیستبه اصطالح شیخ اشراق ب. ارتباط حیات و نور و اینکه در ذات تاریکی و موت 

به عنوان شاهدی بار مادعا مطارح    ت صرفا دو روایهای مختلفی آمده است. این قسمت در روایات به شکل

 :کنیممی

ت و خدا نوری است که تاریکی در آن نیست و حی است که موتی در او نیست و عالمی که لهلی در او نیسو » (6

و صمدی)تو پُر( است که مدخلی در او نیست. صاحب اختیار ما، ذاتش نوری است و ذاتش حی است و ذاتش 

 119«عالم است و ذاتش صمد است.

و اهلل حی بوده است بدون حیاتی که حادث شده باشد و بدون ولود موصوف و بدون کیفیت محدود و بودون  » (2

ذات خود حی است و مالکی است که همواره قادر بوده است،  مکانی که به انتها و سکون برسد بلکه خداوند به

. او اولی بوده اسوت بودون کیفیتوی و آخوری     ایجاد کرده است ،آنچه را که خواسته است قدرتش و به مشیئتش

بوده است بدون مکانی و همه چی  به ل  وله او هالك است. خلق و امر برای اوست مبارک و متعوالی اسوت   

 120«ن.صاحب اختیار لهانیا

 کامال بیان کننده عنوان این قسمت است. «حی الذات»تعبیر 

                                           
 .43، ص 2، ج«حکمت اشراق» 118
 «.الذَّاتِ صَمَدِیُّ الذَّاتِ عَالِمُ الذَّاتِ حَیُّ الذَّاتِ نُورِیُّ رَبُّنَا فِیهِ مَدْخَلَ لَا صَمَدٌ وَ فِیهِ لَهْلَ لَا عَالِمٌ وَ لَهُ مَوْتَ لَا حَیٌّ وَ فِیهِ ظَلَامَ لَا نُورٌ اللَّهُ وَ» 119

 .4، حاألفعال صفات و الذات صفات باب ،641ص ،«(للصدوق) التوحید»
 شَواءَ  مَا أَأَنْشَ الْتُدْرَةُ لَهُ یَ َلْ لَمْ مَالِكٌ وَ لِنَفْسِهِ حَیٌّ بَلْ سَاکِنٍ مَکَانٍ لَا وَ مَوْقُوفٍ أَیْنٍ لَا وَ مَحْدُودٍ کَیْفٍ لَا وَ مَوْصُوفٍ کَوْنٍ لَا وَ حَادِثَةٍ حَیَاةٍ بِلَا حَیّاً اللَّهُ کَانَ وَ» 120

 «.الْعالَمِینَ رَبُّ اللَّهُ تَبارَکَ الْأَمْرُ وَ الْخَلْقُ لَهُ -وَلْهَهُ إِلَّا هالِكٌ ءٍشَیْ کُلُّ وَ أَیْنٍ بِلَا آخِراً یَکُونُ وَ کَیْفٍ بِلَا أَوَّلًا کَانَ قُدْرَتِهِ وَ بِمَشِیَّتِهِ شَاءَ حِینَ

قواعاد  »ر رک: خرمیان، جاواد،  . برای مشاهده موارد دی 1، حاألفعال صفات و الذات اتصف باب ،642و646، صص«(للصدوق) التوحید»

 .47-41صص، 3، ج«قلمرو روایات ردعقلی 
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 ج. فیاضیت ذاتی نور و تبیین جود بر اساس آن

در قسمت فلسفه مشاء از زاویه دی ری وارد همین مبحث شدیم. در این قسمت به تبیین بحاث بار اسااس    

 پردازیم.ای دی ر میروایات از زاویه

 جود در روایات (6

 توجه کنید: به این روایت کافی

سؤال این است که اگر خداوند متعال کسی را خلق نکند، جواد نیست؟ آیا تنها در صورتی که خداوند متعال 

مخلوقات را از ازل آفریده باشد، جواد است و در غیر این صورت جواد نخواهد بود؟ آیا اگر خداوند متعال 

 د نخواهد بود؟جوا ،به کسی که امکان داشت موجود باشد، اعطای وجود نکرد

 به این روایت توجه کنید:

شخصی از امام موسی کاظم علیه الس م در حالی که حضرت در طوواف بودنود، پرسوید: کوه لوواد کیسوت؟       »

پرسی، همانا لواد کسی است که آنچوه را  حضرت فرمودند: ک م تو دو وله دارد. اگر از لواد در مخلوقات می

پرسی، پس او لواد است اگر بدهود و او  ند و اگر از لواد در مورد خالق میکه خدا برا او الزم کرده است ادا ک

لواد است اگرچه منع کند. زیرا او اگر به تو چی ی بدهد، چی ی داده است که مال تو نیست و اگر از تو منع کند 

 121«نی ، چی ی را منع کرده است که از آن تو نیست.

 حدو  یا قِدَم عالم (2

دار در فلسفه است و اینجا محل تفصیل آن نیست، اما ظاهر روایات بار خاالف   منههای دااین بحث از بحث

قول مشهور بین فالسفه است. حال یا براهین عقلی در این زمینه باید مورد تأمل قرار گیرد، هماان طاور کاه    

هورترین ای توجیاه کارد. مشا   اند و یا اینکه باید روایات را باه گوناه  چنین کرده 122امثال جناب استاد فیاضی

                                           
 یُوََدِّی  الَّذِی الْجَوَادَ فَإِنَّ الْمَخْلُوقِ عَنِ تَسْأَلُ کُنْتَ فَإِنْ نِوَلْهَیْ لِکَلَامِكَ إِنَّ فَتَالَ الْجَوَادِ عَنِ أَخْبِرْنِی لَهُ فَتَالَ فِی الاَّوَافِ هُوَ وَ ع الْأَوَّلَ الْحَسَنِ أَبَا رَلُل  سَأَلَ» 121

 «.لَكَ لَیْسَ مَا مَنَعَكَ مَنَعَكَ إِنْ وَ لَكَ سَلَیْ مَا أَعْاَاکَ أَعْاَاکَ إِنْ لِأَنَّهُ مَنَعَ إِنْ الْجَوَادُ هُوَ وَ أَعْاَى إِنْ الْجَوَادُ فَهُوَ الْخَالِقِ عَنِ تَسْأَلُ کُنْتَ إِنْ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ افْتَرَضَ مَا

 األرزاق و الفتنة و القدر و القضاء باب، 373، ص«(للصدوق) التوحید». و نیز: 6، حالسخاء و الجود معرفة باب ،33و38، صص4ج، «الکافی»

 .61، حاآلجال و األسعار و
البته منظور ایشان  آنچه نقل کردم، نقل مستقیم از مجلس درس ایشان است. های منتشر شده از حضرت استاد مطلبی نیافتم ودر نوشته 122

 از حدو  زمانی عالم، این نیست که زمانی بود که عالم نبود و بعد بود شد، بلکه نزاع بر سر این است که اگر از امروز به گذشته برگردیم

فرمودند که ماراد  رسیم. ایشان میابتدای زمان و ابتدای جهان ماده نمیرسیم یا اینکه بی نهایت ال یقفی است و هیچ وقت به به ابتدایی می
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اینکه از آنجا که قول به قدم عالم در آن زمان قول دهریاه و ملحادان باوده     ،توجیهی که در این زمینه داریم

کنند که دهریاه باه آن قائال    کنند در واقع قدم عالمی را نفی میاست، روایات هم وقتی قدم عالم را نفی می

 خلوق بودن عالم ندارد.هستند و نه قدم زمانی عالم که منافاتی با حدو  ذاتی و م

هاای قارن دوم،   جواب مشهوری هم که در مقابل این قول وجود دارد اینکه آثار فالسفه یونان قبال از نیماه  

ترجمه شده بود و شواهد مفصل تاریخی بر وجود قرائت فیلسوفانه از قدم عالم که با حادو  ذاتای تناافی    

ه، خالف شواهد تاریخی اقاوال موجاود در جامعاه    ندارد، موجود است و لذا حمل روایات بر قدم گفته شد

اناد و آن را  اسالمی است و از آن مهمتر اینکه برخی از روایات صریحا فرض حدو  ذاتی را مطارح کارده  

 کنیم.های مختلف روایات را ذکر میاند. در اینجا صرفا دستهنفی کرده

 دانند.ال میدسته اول: روایاتی که حدو  خلق را دلیل بر ازلیت خداوند متع

 به عنوان مثال:

حمد برای خدایی است که بر ولودش به خلتش داللت کرده است و با خلق حوادثش بور ازلیوت خوود     »الف. 

   123«داللت کرده است.

 124«به حدوث اشیاء بر ازلیت خود استشهاد کننده بوده است.»ب. 

 عرض خداوند است. گوید اگر مخلوق قدیم باشد، الهی ثانی دردسته دوم: روایاتی که می

 به عنوان مثال به این روایت توجه کنید:

لی از اوست که ایجادش کرده است و به او صورت بخشیده است. قبل از آن نبوده است و اگر ک م خدا تنها فع»

شود که بود بعد از اینکه نبود که اگر چنین باشد بور  شد و گفته نمیقدیم بود، به تحتیق خدایی دوم محسوب می

                                                                                                                                    
از حدو  عالَم این است که به ابتدای زمان برسیم. به تعبیر خودشان نظر صحیح این است که: خدا باود و در ایان باودنش بااقی باود و      

 گذرد.سپس آفرید و امروز زمان معین و محدودی از ابتدای خلقت عالَم ماده می
 «أَزَلِیَّتِه. عَلَى خَلْتِهِ بِمُحْدَثِ وَ بِخَلْتِهِ وُلُودِهِ عَلَى الدَّالِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ» 123

 الدین. أئمة صفات و جالله، جل اهلل صفات فی،266، ص«البالغة نهج»
 «أَزَلِیَّتِه. عَلَى الْأَشْیَاءِ بِحُدُوثِ مُسْتَشْهِدٌ کَانَ قَدْ» 124

 باب ،626، ص6ج ،«السالم علیه الرضا أخبار عیون»مشابه این روایت در:  .21، حالتشبیه نفی و التوحید باب، 13، ص«(للصدوق) التوحید»

 اللجااج  أهل على اإلحتجاج»تعالى و  اهلل حمد ،213، ص«البالغة نهج»و  61، حالتوحید فی األخبار من ع موسى بن علی الرضا عن جاء ما

 الرؤیاة  و التشبیه و الجبر من المصنوعین صفات من به یلیق ال عما تنزیهه و اهلل بتوحید یتعلق فیما ع احتجاجه، 214، ص6ج ،«(للطبرسی)

 محاوراته. و مخاطباته و کالمه مجاری و خطبه أثناء فی حال إلى حال من االنتقال و الزوال و التغییر و الذهاب و ءالمجی و
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صفات محدثات لاری شده است و بین آن و خدا لدایی نبوده است و برای خدا بر آن فضلی نخواهد بوود و   او

 125«در نتیجه صانع و مصنوع مساوی و متکافئ خواهند شد.

 دانند.که مشیيت و اراده را از صفات افعال می دسته سوم: روایتی

 به این روایت توجه کنید:

تند پس هر کس گمان کند که خداوند همواره مرید و مشیئت کننده بوده است مشیئت و اراده از صفات فعل هس»

 126«موحد نیست.

نسبتا صریح در حدو  عالم هستند. زیرا قبال از خلاق    اش را ذکر کردیم،که یک نمونه این دسته از روایات

ت کاه قطعاا   اول، مشیيت باید خلق شود)که قبال برخی از روایاتش گذشت( و لذا وقتی این تفکر کاه مشایي  

تر در مشیيت مخلوق خداست، ازلی نیست کافیست برای اینکه لوازم متأخر آن نیز ازلی نباشد. به عبارت فنی

الهی، مخلوق خدا بودن، مفروغ عنه است و لذا حدو  ذاتی آن محل کالم نیسات و آنچاه در ایان روایات     

 است. ازحدو  ذاتیغیر  ،آمده است

 اید، خدا بود قبل از اینکه چیزی باشد.فرمکه می یتدسته چهارم: روایا

 به این روایت توجه کنید:

بلکه اشیاء را ایجاد کرد قبل از اینکه باشند پس مولود شدند همان گونه که ایجادشان کرد. آنچه را که بوود و  »

توه  دانست. او بود هنگامی که هیچ چی  نبود و هیچ سوخنگویی در آن سوخن نگف  آنچه را که قرار است، باشد می

 127«بود، پس بود هنگامی که هیچ نبود.

                                           
 الصِّوفَاتُ  عَلَیْوهِ  فَتَجْورِیَ  یَکُونْ  لَومْ  أَنْ بَعْدَ کَانَ یُتَالُ لَا ثَانِیاً إِلَهاً لَکَانَ قَدِیماً کَانَ لَوْ وَ کَائِناً ذَلِكَ قَبْلِ مِنْ یَکُنْ لَمْ مَثَّلَهُ وَ أَنْشَأَهُ نْهُمِ فِعْل  سُبْحَانَهُ کَلَامُهُ إِنَّمَا وَ» 125

 «یَتَکَافَأَ. وَ الْمَصْنُوعُ وَ الصَّانِعُ فَیَسْتَوِیَ فَضْل  عَلَیْهَا لَهُ لَا وَ فَصْل  بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا یَکُونُ لَا وَ الْمُحْدَثَاتُ

 أهال  على اإلحتجاج»و نیز:  خطبة تجمعه ال ما العلم أصول من الخطبة هذه تجمع و التوحید فی ع له خطبة من و ، 274،ص«نهج البالغة»

 و التشبیه و الجبر من المصنوعین صفات من به یلیق ال عما تنزیهه و اهلل دبتوحی یتعلق فیما ع احتجاجه،  213،ص6ج ،«(للطبرسی) اللجاج

 .محاوراته و مخاطباته و کالمه مجاری و خطبه أثناء فی حال إلى حال من االنتقال و الزوال و التغییر و الذهاب و ءالمجی و الرؤیة
 «.بِمُوَحِّدٍ فَلَیْسَ شَائِیاً مُرِیداً یَ َلْ لَمْ تَعَالَى اللَّهَ أَنَّ زَعَمَ فَمَنْ الْأَفْعَالِ صِفَاتِ مِنْ الْإِرَادَةُ وَ الْمَشِیَّةُ» 126

، األفعاال  صافات  مان  أنها و اإلرادة أحادیث، 371، ص«البصائر مختصر»و نیز:  1، حاإلرادة و المشیية باب ،338، ص«(للصدوق) التوحید»

 .8ح
 «.کَانَ لَا إِذْ فَکَانَ نَاطِق  فِیهِ یَنْاِقْ لَمْ وَ ءٌشَیْ یَکُنْ لَمْ إِذْ کَانَ کَائِن  هُوَ مَا وَ کَانَ مَا عَلِمَ کَوَّنَهَا کَمَا کَانَتْفَ کَوْنِهَا قَبْلَ الْأَشْیَاءَ کَوَّنَ بَلْ» 127



60 |  فصل سوم: تبیین رابطه خالق و مخلوقات از دیدگاه مکاتب مختلف فلسفه اسالمی 

 

 128دسته اساسی روایات دال بر حدو  عالم هستند. 4روایات با این مضمون 

 . ماهیت داشتن خداوند متعالد

ها برای اثبات ماهیت واجب اساتفاده کارد و   توان از آنروایات در این زمینه دو دسته هستند. روایاتی که می

 ماهیت واجب استفاده کرد. روایاتی که از آنها برای نفی

 اما دسته اول:

  خود این روایات چند گروه هستند.

 فرماید خدا ماهیت دارد. روایاتی که صریحا میگروه اول: 

 کند.تنها یک روایت داریم که صریحا سخن از ماهیت داشتن خدا می

ولود را ثابت دانستی. اموام  سائل)خااب به امام( عرض کرد: به تحتیق خدا را محدود کردی زمانی که برایش »

صادق علیه الس م فرمودند: من خدا را محدود نکردم بلکه ثابتش کردم زیرا که بین نفی و اثبات چی ی نیسوت.  

شوود مگور اینکوه    سائل گفت: پس برای خدا انیتی و ماهیتی هست. حضرت فرمودند: بلکه. هیچ چی  ثابت نمی

عرض کرد: آیا خدا کیفیوت دارد؟ حضورت فرمودنود خیور. زیورا       انیت و ماهیتی داشته باشد. سائل به حضرت

 129«کیفیت لهت صفتیة و احاطة دارد)که در مورد خداند متعال محال است(.

 شناسد.فرماید کسی جز خدا ذات او را نمیدوم: روایاتی که می گروه

شود سد. گاهی گفته میشناظاهر این روایات این است که خدا ذاتی دارد نامحدود که کسی جز او آن را نمی

شود که خدا ذات و ماهیتی دارد ولی آن ماهیت نامحدود اسات.  خدا ذاتی ندارد جز وجود و گاهی گفته می

 این روایات ظاهر در قول دوم هستند.

 برای نمونه به این روایت به سند صحیح توجه کنید: 

                                                                                                                                    
 .67، حالتشبیه نفی و التوحید باب ،11، ص«(للصدوق) التوحید»

 ول.، باب ا14برای مشاهده بیشتر رک: بحار االنوار، ج  128
 مَائِیَّوة   وَ إِنِّیَّوة   فَلَوهُ  السَّوائِلُ  لَهُ قَالَ مَنْ ِلَة  الْإِثْبَاتِ وَ النَّفْیِ بَیْنَ یَکُنْ لَمْ إِذْ أَثْبَتُّهُ لَکِنِّی وَ أَحُدَّهُ لَمْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ وُلُودَهُ أَثْبَتَّ إِذْ حَدَدْتَهُ فَتَدْ السَّائِلُ لَهُ قَالَ» 129

 «الْإِحَاطَةِ. وَ الصِّفَةِ لِهَةُ الْکَیْفِیَّةَ لِأَنَّ لَا قَالَ کَیْفِیَّة  فَلَهُ السَّائِلُ لَهُ قَالَ مَائِیَّةٍ وَ بِإِنِّیَّةٍ إِلَّا ءُالشَّیْ یُثْبَتُ لَا نَعَمْ الَقَ

 .1، حءشی بأنه القول إطالق باب ،84،ص6ج ،«الکافی»
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ونه است مگور خوودش. هویچ چیو ی     داند او چگحضرت فرمودند: پاک و من ه است خدایی که هیچ کس نمی»

 130«مانند او نیست و او شنوا و بیناست.

 توان خداوند را شیء نامید.فرماید میسوم: روایاتی که می گروه

ه نیاز ظااهر در ماهیات داشاتن     ایان طائفا  اگر ب وییم، ماهیت در زبان عربی معموال معادل با شیيیت است، 

شیء است ولی به خالف اشیاء دی ر تقریبا معادل ایان معناا    فرمایند خداوند متعال. روایاتی که میخداست

 هستند که خداوند ماهیتی دارد به خالف ماهیت سائر اشیاء که محدود است. 

 : به این روایت توجه کنید برای نمونه

 131«امام فرمودند: او)خدا( شیئی است به خ ف سائر اشیاء.» 

 اما دسته دوم:

. از کنناد مطارح مای  ت دی ری در ایان زمیناه   اخداوند متعال هستند، روای که قائل به ماهیت نداشتن کسانی

فرماید کاه خداوناد   و همچنین روایاتی که می 132جمله روایاتی که داللت بر حد نداشتن خداوند متعال دارد

 از طرفی طبیعی است که روایات طرف دی ر را توجیه کنند. 133کیف ندارد و او آفریننده کیفیتهاست.

اند که اینجا مراد اند، گفتهثال با اینکه در روایت اول صریحا انیت و ماهیت در مقابل هم ذکر شدهبه عنوان م

 اند.و مشابه همین توجیه را برای دو دسته دی ر آورده134از ماهیت همان انیت است!

ا ای با کنناد کاه ماهیات مالزماه    ای که قائل به ماهیت داشتن واجب هساتند و تصاور مای   از آن سو فالسفه

اند که ما هم قبول داریم کاه واجاب   ، به وضوح در مقابل روایات طرف مقابل پاسخ داده135محدودیت ندارد

محدود نیست ولی ماهیت نداشتن امری است و محدود نبودن امریست دی ر. واجب ماهیت محدود نادارد.  

                                           
 «الْبَصِیر. السَّمِیعُ هُوَ وَ ءٌشَیْ کَمِثْلِهِ لَیْسَ هُوَ إِلَّا هُوَ کَیْفَ أَحَدٌ یَعْلَمُ لَا مَنْ سُبْحَانَ ع فَتَالَ» 130

 .6، حالصورة و الجسم عن النهی باب ،614، ص6ج، «الکافی»
 «الْأَشْیَاء. بِخِلَافِ ءٌشَیْ قَالَ» 131

 .1، حالمحد  إثبات و العالم حدو  باب ،86، ص6ج ،«الکافی»
 (6، حالتوحید جوامع باب، 634، ص6ج، «الکافی»حَد.) لَا وَ تُنَالُ صِفَةٌ لَهُ رای مثال به این روایت توجه کنید: فَلَیْسَتْب 132
همان، و  2، حالمکان و الکون باب ،88همان، صو  3، حالمحد  إثبات و العالم حدو  باب ، 78ص ،6ج، «الکافی»عنوان مثال رک:  133

 .3، حالتوحید جوامع باب ،638و همان، ص 62، حتعالى نفسه به وصف ما بغیر الصفة عن النهی باب ،613 ص
 .632، ص 3، ج«قواعد عقلی در قلمرو روایات»اند. رک: برای مثال آقای خرمیان در کتاب قواعد عقلی در قلمرو روایات چنین کرده 134
 همچون جناب استاد فیاضی. 135
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ت لا رد هام باه وضاوح دال   ها را آفریده و لذا کیفیت ندااست که کیفیت فرماید خدا کسیروایاتی که می لذا

در تناافی  « ال یعلم کیف هو اال هو»فرماید: کنند بر اینکه خدا کیفیت محدود ندارد و لذا با روایاتی که میمی

 نیست.

این فرمایش سهروردی در این قسمت از روایات چندان دور نیست. البته نه از ایان جهات کاه     ع،در مجمو

 که واجب را دارای ماهیت نامتناهی دانسته است. وجود اعتباری است بلکه صرفا در این جهت

الهی به مخلوقات قبل از خلق محال است و بعد از خلقت علم اشراقی در موطن مخلاوق  تفصیلی . علم ها 

 وجود دارد.

متأسفانه در هر دو قسمت کالم شیخ اشراق بسیار مخالف روایات ماست. اول اینکه علم پیشین به مخلوقات 

 یار مسلم است و در قسمت فلسفه مشاء عرایضی را تقدیم کردیم.در روایات ما بس

اما در قسمت علم حضوری به مخلوقات، مشکل این است که شیخ اشراق ایان علام را در ماوطن مخلاوق     

دهد و این هم چندان سازگاری با روایات ما ندارد. زیرا همان طاور کاه در روایاات در قسامت     توضیح می

کناد  مای الذات تعابیری است که کامال داللت بر این  میذات و بصیر الذات و علم، سمیع المشاء عرض کردی

 که خداوند متعال به مخلوقات در موطن خود علم دارد.

 کاهد.. آفرینش مخلوقات چیزی از ذات نمیو

های مختلف تبیین شده است. حتی برخی معنای آیه شریفه*)اهلل این مطلب نیز در روایات متعددی به شکل

 137اند.را به همین معنا توضیح داده 136صمد(*ال

 در این زمینه چند دسته روایت داریم.

 داند. به این روایت توجه کنید:روایاتی که خداوند متعال را قابل زیاده و نقصان نمیدسته اول: 

پس هنگامی که در مورد خدا احتمال حد داشتن ولود داشته باشد، احتموال زیوادت و نتصوان هوم در خودا      »

رود و هنگامی که احتمال زیاده و نتصان در خدا راه داشته باشد، مخلوق خواهد بوود. بوه حضورت عورض     یم

                                           
 .2آیه  ،6ه مبارکه توحید:سور 136
اناد، و بار اسااس ذیال آیاه مبارکاه کاه        ساس روایات متعددی که صمد را به معنای چیزی که داخلش خالی نیست توضایح داده بر ا 137

فرمایاد خداوناد باه    کاهد؛ یعنی طبق این تفسیر آیه میاند که از ذات چیزی میفرماید: *)لم یلد(*، تولد را نوعی از خلق توضیح دادهمی

 ز ذات او بکاهد و در او فضای خالی تولید شود.ای نیست که خلق چیزی اگونه
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کردم: پس چه بگویم؟ حضرت فرمودند: خدالسم نیست و صورت نیست بلکه آفریننده السام و بوه آفریننوده   

 138«شود.پذیرد و کم نمیصور است. خدا ل ء ندارد و متناهی نیست و زیادی نمی

 کنند:ر را از ذات الهی نفی میروایاتی که تغیّ ه دوم:دست

 این روایات توجه کنید: عنوان نمونه به به

 139«شود. او خالق هر چی  است.شود و خدا از حالی به حال دیگر منتتل نمیبر او حدوث واقع نمی»الف.  

شوود یوا   در آن داخول موی  کند یا اینکه تغیر شود یا تغییر میهیچ چی  نیست مگر اینکه نابود می»ب. 

یا از صفتی به صوفت دیگور   اینکه از رنگی به رنگ دیگر درآید یا از هیئتی به هیئت دیگر منتتل شود 

در آید یا از زیادی به نتصان یا از نتصان به زیادی در آید مگر رب لهانیان زیورا کوه او هموواره بوه     

ره آخر اسوت و صوفاتش و اسوماءش    حالت واحدی بوده است. او اول قبل از هر چی ی است و هموا

 140«شود.شود، مختلف نمیآنگونه که در دیگران  مختلف می

کند بر اینکه اشیاء را از عدم خلق کرده است و نه از ذات خاودش چیازی   روایاتی که داللت می دسته سوم:

 ها بدهد.کم کند و به آن

 توجه کنید: عنوان نمونه به این دو روایتبه 

                                           
 وَ لْأَلْسَوامِ ا مُجَسِّومُ  هُوَ وَ صُورَة  لَا وَ لِسْمٌ لَا قَالَ أَقُولُ فَمَا قُلْتُ قَالَ مَخْلُوقاً کَانَ النُّتْصَانَ وَ ال ِّیَادَةَ احْتَمَلَ إِذَا وَ النُّتْصَانَ وَ ال ِّیَادَةَ احْتَمَلَ الْحَدَّ احْتَمَلَ فَإِذَا» 138

 .«یَتَنَاقَصْ لَمْ وَ یَتَ َایَدْ لَمْ وَ یَتَنَاهَ لَمْ وَ یَتَجَ َّأْ لَمْ الصُّوَرِ مُصَوِّرُ

 ال و بجسام  لایس  جال  و عاز  أنه باب، 33، ص«(للصدوق) التوحید»و نیز:  1، حالصورة و الجسم عن النهی باب ،611، ص6ج ،«الکافی»

 .7، حصورة
 «ء.شَیْ کُلِّ خالِقُ حَالٍ إِلَى حَالٍ مِنْ یَحُولُ لَا وَ الْحُدُوثُ هِعَلَیْ یَتَعُ لَا» 139

 .1، حاشتقاقها و األسماء معانی باب، 661، ص6ج، «الکافی»
 مِونْ  وَ نُتْصَوانٍ  إِلَى زِیَادَةٍ مِنْ وَ صِفَةٍ إِلَى صِفَةٍ مِنْ وَ هَیْئَةٍ إِلَى هَیْئَةٍ مِنْ وَ لَوْنٍ إِلَى نٍلَوْ مِنْ یَنْتَتِلُ أَوْ ال َّوَالُ وَ التَّغَیُّرُ یَدْخُلُهُ أَوْ یَتَغَیَّرُ أَوْ یَبِیدُ إِلَّا ءٌشَیْ لَیْسَ إِنَّهُ» 140

 کَمَوا  الْأَسْمَاءُ وَ الصِّفَاتُ عَلَیْهِ تَخْتَلِفُ لَا وَ یَ َلْ لَمْ مَا عَلَى الْآخِرُ هُوَ وَ ءٍشَیْ کُلِّ قَبْلَ الْأَوَّلُ هُوَ وَاحِدَةٍ بِحَالَةٍ یَ َالُ لَا وَ یَ َلْ لَمْ فَإِنَّهُ الْعَالَمِینَ رَبَّ إِلَّا زِیَادَةٍ إِلَى نُتْصَانٍ

 «.غَیْرِه عَلَى تَخْتَلِفُ

 .1، حاشتقاقها و األسماء معانی باب ،661، ص6ج ،«الکافی»
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این خلق لایف است. در خلق آنچه ذکر کردیم با ظرافت عمل کرده است بدون ع ج و ادات  همانا خالق»الف. 

سازد و خداونود خوالف لایوف للیول اسوت و از هویچ آفریوده        ای از چی ی میای و همانا هر سازندهو وسیله

 141«است.

 143و142«کسی که از هیچ بود و آنچه آفرید از هیچ آفرید.» ب.

 دن آن. قرب الهی و یک طرفه بوز

های مختلفی در آیات و روایات ذکر شده است. به این اینکه خداوند متعال به همه چیز قریب است به شکل

 موارد توجه کنید:

 144الْوَریدِ(* حَبْلِ مِنْ إِلَیْهِ أَقْرَبُ نَحْنُ *)وَ

 لَعَلَّهُامْ  بای  لْیُؤْمِنُاوا  وَ لای  فَلْیَسْاتَجیبُوا  نِدَعاا  إِذا الادَّاعِ  دَعْوَةَ أُجیبُ قَریبٌ فَإِنِّی عَنِّی عِبادی سَأَلَکَ إِذا *) وَ

 145(*یَرْشُدُون

 .147(*قَریب سَمیعٌ و *)إِنَّهُ 146(*مُجیب قَریبٌ رَبِّی *)إِنَّ

اما دو طرفی بودن قرب در مورد خداوند متعال که ممکن است با وجاود نزدیکای خداوناد متعاال، بنادگان      

 از جمله:کنیم. فی در متون روایی مشاهده میهای مختلکه به صورت دور باشند، مضمونی است او بسیار از

                                           
 صَونَعَ  وَ خَلَقَ الْجَلِیلُ اللَّاِیفُ الْخَالِقُ اللَّهُ وَ صَنَعَ ءٍشَیْ فَمِنْ ءٍشَیْ صَانِعِ کُلَّ أَنَّ وَ آلَةٍ لَا وَ أَدَاةٍ لَا وَ عِلَاجٍ بِلَا یْنَاهُسَمَّ مَا بِخَلْقِ لَاُفَ لَاِیفٌ الْخَلْقِ هَذَا خَالِقَ أَنَّ» 141

 «.ءٍشَیْ مِنْ لَا

 أساماء  و اهلل أساماء  تحات  التای  المعاانی  باین  ماا  لفارق ا هاو  و زیادة فیه أن إال األول الباب من هو و آخر باب، 621، ص6ج ،«الکافی»

 .6، حالمخلوقین
 «.کَان مَا خَلَقَ ءٍشَیْ مِنْ لَا وَ کَانَ ءٍشَیْ مِنْ لَا الَّذِی» 142

 .6، حالتوحید جوامع باب ،634، ص6ج ،«الکافی»
 .284-278صص ،2، ج«قواعد عقلی در قلمرو روایات»برای مشاهده موراد دی ر رک: خرمیان، جواد،  143
 .61، آیه11:سوره مبارکه ق 144
 .681، آیه 2:سوره مبارکه بقره 145
 .16، آیه 66:سوره مبارکه هود 146
 .11، آیه 34:سوره مبارکه سبأ 147
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شود در حالی که قریب است بعیود  شود و با مردم متایسه نمیهیچ چی  به او شبیه نیست و با حوا  درک نمی»

شود باالی او چی ی است. للوی هور  است و در حالی که بعیداست قریب است. باالی هر چی  است و گفته نمی

 148«شود پیش روی او چی ی است.است و گفته نمی چی 

در حالی که بعید است قریب است و در حالی که قریب است بعید است. روایاتی با ایان مضامون باه چناد     

 شکل قابل توضیح هستند.

احتمال اول. اینکه قرب را به خدا نسبت دهیم ولی بعد را به بندگان. یعنی بندگان بعیاد هساتند ولای او باه     

 ن قریب است.بندگا

احتمال دوم. قرب را به احاطه خداوند متعال به بندگان توضیح دهیم ولی بعد را به دوری بنادگان از حیاث   

صفات به خداوند متعال. یعنی خداوند به بندگان از جهتی قریب است و آن احاطاه او باه آنهاسات و خاود     

وند متعال است. ایان احتماال باا ظااهر     خداوند متعال از بندگان بعید است و آن از جهت اوج کماالت خدا

روایت سازگاری بیشتری دارد، زیرا در روایت هم بعد به خود خدا به صاورت جداگاناه نسابت داده شاده     

 است و هم قرب.  

های مختلفی در روایات آمده اند نیز به شکلعد بندگان در هن امی که به سبب عصیان از خدا دور شدهالبته بُ

 به این تعبیر دعای ابوحمزه ثمالی دقت کنید: است. به عنوان مثال

یا اینکه شاید من را کوچك شمرنده حتت دیدی پس از خود دور کردی.... یوا اینکوه شواید دوسوت نداشوتی      »

 149«صدای من را بشنوی پس من را دور کردی.

 .بینید که تعبیر بُعد و اقصاء که هر دو به معنای دوری است در این دعای شریف آمده استمی

                                           
 «.أَمَام لَهُ یُتَالُ لَا وَ ءٍشَیْ کُلِّ أَمَامَ فَوْقَهُ ءٌشَیْ یُتَالُ لَا وَ ءٍشَیْ کُلِّ وْقَفَ قُرْبِهِ فِی بَعِیدٌ بُعْدِهِ، فِی قَرِیبٌ بِالنَّا ِ یُتَا ُ لَا وَ بِالْحَوَا ِّ یُحَسُّ لَا وَ صُورَة  یُشْبِهُهُ لَا» 148

 التوحیاد »و  267، حالتوحید من جوامع باب ،241و233، صص6ج، «المحاسن». و نیز: 2، حبه إال یعرف ال أنه باب، 81، ص6ج ،«الکافی»

، حدیث تعالى اهلل معرفة فی األول الفصل ،1، ص«(للشعیری)األخبار جامع»و  2، حبه إال یعرف ال جل و عز أنه باب ،281ص ،«(للصدوق)

 .43، حإذاعته و الحدیث کتمان فی باب ،328، ص«البصائر مختصر»و  آخر صفحه
 شَواکِرٍ  غَیْرَ رَأَیْتَنِی لَعَلَّكَ أَوْ فَرَفَضْتَنِی الْکَاذِبِینَ مَتَامِ فِی وَلَدْتَنِی لَعَلَّكَ أَوْ فَتَلَیْتَنِی عَنْكَ عْرِضاًمُ رَأَیْتَنِی لَعَلَّكَ أَوْ فَأَقْصَیْتَنِی بِحَتِّكَ مُسْتَخِفّاً رَأَیْتَنِی لَعَلَّكَ أَوْ» 149

 فَبَیْنِی الْبَاَّالِینَ مَجَالِسِ آلِفَ رَأَیْتَنِی لَعَلَّكَ أَوْ آیَسْتَنِی رَحْمَتِكَ فَمِنْ الْغَافِلِینَ فِی تَنِیرَأَیْ لَعَلَّكَ أَوْ فَخَذَلْتَنِی الْعُلَمَاءِ مَجَالِسِ مِنْ فَتَدْتَنِی لَعَلَّكَ أَوْ فَحَرَمْتَنِی لِنَعْمَائِكَ

 «فَبَاعَدْتَنِی. دُعَائِی تَسْمَعَ أَنْ تُحِبَّ لَمْ لَعَلَّكَ أَوْ خَلَّیْتَنِی بَیْنَهُمْ وَ

 فیما( 21)فصل ،614ص ،6ج، «الحسنة باألعمال اإلقبال»رمضان و  شهر فی السحر دعاء، 188، ص2ج ،«المتعبد سالح و المتهجد مصباح»

 السحر. وقت من لیلة کل تتکرر أدعیة من نذکره
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معناست و در ، نیز به همین 150کننداینکه در روایات مختلفی نماز و طاعات را موجب قرب الی اهلل مطرح می

 شود.عد میموجب بُ مقابل آن نماز نخواندن

 های مختلفی توضیح داده شده است. شود به شکلقرب و بعدی که بر اثر عبادات و عصیان حاصل می

الهی. به ایان معناا کاه نمااز و ساایر عباادات موجاب بیشاتر شادن          الف. قرب و بعد از رحمت و نعمات 

 شود و بالعکس. های الهی به ما میرحمت

 شود و بالعکس.ب. قرب و بعد تکوینی. به این معنا که انسان با عبادات کماالتش بیشتر می

متعاال تقویات    ج. قرب و بعد علمی. به این معنا که علم حضوری انسان با انجام عبادات نسبت به خداوناد 

شاود. در  اش به خداوند متعال کم مییابد و علم حضوریها بر دلش افزایش میشود و با عصیان حجابمی

 دهد.کند و در صورت دوم احساس بعد از خداوند متعال به انسان دست میصورت اول احساس قرب می

 دور نیست.پس اجماال کلمات شیخ اشراق در این قسمت، چندان از فضای روایات ما 

 . قهر نور عالی به سافل و محبت آنح

کند ولای  همان طور که گذشت، شیخ اشراق در یک عبارت سخن از محبت نور عالی به سافل نیز مطرح می

 کند.در بقیه عبارات صرفا قهر و غلبه آن نسبت به نور سافل را مطرح می

 معنای حب خداوند متعال نسبت به بندگان بر اساس روایات:

جای تردید ندارد. ولی این بحث که ناور   ،کندی که شیخ اشراق به عنوان قهر و غلبه نور عالی مطرح میبحث

 هایی صورت ب یرد. عالی به نور سافل حب دارد، بحثی است که از جهات مختلفی ممکن است در آن تردید

فعلای داریام و باه معناای      شود یا خیر. اینکه حباول اینکه آیا حب ذاتی در مورد خداوند متعال تصور می

 دادن است محل بحث نیست و کسی منکر آن نیست. صحبت بر سر این است که:نعمت

اوال آیا حب موجود در آیات قرآن و روایات به معنای حب ذاتی هم استعمال شده است یا هر چاه هسات،   

 همان حب فعلی است، که همان نعمت دادن باشد.

 روایات، آیا چنین معنایی در مورد ذات الهی متصور هست یا خیر.دوم اینکه با صرف نظر از آیات و 

 بحث دوم از موضوع تحقیق ما خارج است ولی بحث اول کامال به ما مربوط است. 

                                           
 (.3، حالتقو  و الطاعة باب ،74، ص2ج، «الکافی») «بِالاَّاعَة إِلَّا تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهِ إِلَى یُتَتَرَّبُ مَا اللَّهِ وَ لَابِرُ یَا» به عنوان مثال:  150
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 151حب در مقابل بغض است و غضب در مقابل رحمت است و سخط در مقابل رضایت است.

 ز صفت ذات توضیح داده شده است.در برخی از روایات سخط و غضب و اسف الهی، به معنایی غیر ا

 :به این روایت توجه کنید به عنوان مثال

(* فرمودند: همانا خداونود عو  و لول تأسوف      مِنْهُمْ انْتَتَمْنا آسَفُونا فَلَمَّا از ابی عبد اهلل در مورد آیه شریفه *)»

شوند خورند و راضی مییخورد مانند تأسف خوردن ما بلکه برای خود اولیائی خلق کرده است که تأسف منمی

در حالی که مخلوق مربوب هستند پس خداوند رضای آنها را رضای خودش و سخط آنهوا را سوخط خوودش    

هوا  ها را دعوت کننده و راهنما به سوی خودش قرار داد پس به این دلیل اینگونه شدند و اینقرار داد زیرا او آن

ن چنین است رضا و غضب و غیر این دو از آنچه کوه شوبیه   رسد و ایرسد آن طور که به خلتش میبه خدا نمی

 152 «این دو است.

باه   ملحق دانست و آن را به این جهت صفت فعل بدانیم. همچنین« غیرهما»شاید حب و بغض هم بتوان به 

 :این روایت توجه کنید

ا شووم در آیوه   در مجلس امام باقر علیه الس م بودم که عمرو بن عبید داخل شد پس عرض کرد: فودای شوم  »

(*، این غضب چیست؟ حضرت فرمودنود: آن عتواب اسوت. ای     هَوى فَتَدْ غَضَبِی عَلَیْهِ یَحْلِلْ مَنْ وَ مبارکه : *)

                                           
 .64، حالجهل و العقل کتاب، 22و26صص ،6ج ،«الکافی»برای نمونه در حدیث عقل و جهل هر سه مورد چنین آمده است. رک:  151
 وَ یَرْضَوْنَ وَ یَأْسَفُونَ لِنَفْسِهِ أَوْلِیَاءَ خَلَقَ لَکِنَّهُ وَ کَأَسَفِنَا یَأْسَفُ لَا لَلَّ وَ عَ َّ اللَّهَ إِنَّ فَتَالَ مِنْهُمْ انْتَتَمْنا آسَفُونا فَلَمَّا -لَلَّ وَ عَ َّ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ» 152

 اللَّهِ إِلَى یَصِلُ ذَلِكَ أَنَّ لَیْسَ وَ کَذَلِكَ صَارُوا فَلِذَلِكَ عَلَیْهِ الْأَدِلَّاءَ وَ إِلَیْهِ الدُّعَاةَ لَعَلَهُمُ لِأَنَّهُ نَفْسِهِ سَخَطَ سَخَاَهُمْ وَ نَفْسِهِ رِضَا رِضَاهُمْ فَجَعَلَ مَرْبُوبُونَ مَخْلُوقُونَ هُمْ

 قَوالَ  وَ اللَّهَ أَطاعَ فَتَدْ الرَّسُولَ یُاِعِ مَنْ -قَالَ وَ إِلَیْهَا دَعَانِی وَ بِالْمُحَارَبَةِ بَارَزَنِی فَتَدْ وَلِیّاً لِی أَهَانَ مَنْ قَالَ قَدْ وَ ذَلِكَ مِنْ قَالَ مَا مَعْنَى هَذَا لَکِنْ خَلْتِهِ إِلَى یَصِلُ کَمَا

 وَ ذَلِوكَ  یُشَواکِلُ  مِمَّا مِنَ الْأَشْیَاءِ هُمَاغَیْرُ وَ الْغَضَبُ وَ الرِّضَا هَکَذَا وَ لَكَ ذَکَرْتُ مَا عَلَى شِبْهُهُ وَ هَذَا فَکُلُّ أَیْدِیهِمْ فَوْقَ اللَّهِ یَدُ اللَّهَ یُبایِعُونَ إِنَّما یُبایِعُونَكَ الَّذِینَ إِنَّ

 التَّغْیِیورُ  دَخَلَهُ الضَّجَرُ وَ ضَبُالْغَ دَخَلَهُ إِذَا لِأَنَّهُ مَا یَوْماً یَبِیدُ الْخَالِقَ إِنَّ یَتُولَ أَنْ هَذَا لِتَائِلِ لَجَازَ أَنْشَأَهُمَا وَ خَلَتَهُمَا الَّذِی هُوَ وَ الضَّجَرُ وَ الْأَسَفُ اللَّهِ إِلَى یَصِلُ کَانَ لَوْ

 کَبِیوراً  عُلُوّاً الْتَوْلِ هَذَا عَنْ اللَّهُ تَعَالَى الْمَخْلُوقِ مِنَ الْخَالِقُ لَا وَ عَلَیْهِ الْمَتْدُورِ مِنَ الْتَادِرُ لَا وَ الْمُکَوَّنِ مِنَ الْمُکَوِّنُ یُعْرَفِ لَمْ ثُمَّ الْإِبَادَةُ عَلَیْهِ یَُْمَنْ لَمْ التَّغْیِیرُ دَخَلَهُ إِذَا وَ

 «.تَعَالَى اللَّهُ شَاءَ إِنْ فَافْهَمْ فِیهِ الْکَیْفُ وَ الْحَدُّ اسْتَحَالَ لِحَالَةٍ لَا کَانَ فَإِذَا لِحَالَةٍ لَا لِلْأَشْیَاءِ الْخَالِقُ هُوَ بَلْ

 .1، النوادر باب ،641و644صص ،6ج ،«الکافی»
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شود او را بوه صوفت مخلووق توصویف     عمرو همانا کسی که گمان برد که خدااز حالتی به حالت دیگر منتتل می

 153«دهد.کند و تغییرش نمیمیکرده است. همانا خداوند ع  و لل چی ی تحریکش ن

در این روایت هم صحبت از دو نوع رحمت و غضب نیست و ظاهرا وجود یک رحمت و غضب که آن هم 

 پیش فرض گرفته شده است. ،صفت فعل است

 : به این روایت توجه کنید همچنین

ی کوه در  به حضرت عرض کردم: آیا خداوند رضا و سخط دارد؟ حضرت فرمودنود: بلوه ولوی آن بوه صوورت     »

 154«شود، نیست بلکه غضب خدا عتاب اوست و رضای او ثوابش است.مخلوقات یافت می

 در این روایت هم غضب اهلل به عنوان صفت فعل در نظر گرفته شده است.

به اصطالح اصولی، این روایات حاکم بر تمامی آیات و روایات دی ری هستند کاه در آنهاا لفاظ غضاب و     

 ر لفظ بغض را هم ملحق به آن دانستیم، چنین خواهد شد.سخط به کار رفته است. اگ

کند. البته همان طور که در اول بحث صحبت کردیم، لذا فضای کلی روایات ما، صحبت از رحمتی ذاتی نمی

شود یا خیر، بحث دی ری است که فعال در مقام آن نیستیم. البته در حد اشااره  اینکه رحمت ذاتی تصور می

داشته باشیم به برخی از روایات که تکلیف کلی ماا در ماورد صافاتی در ماورد خداوناد      ای بد نیست اشاره

 متعال که در قرآن و روایات به معنایی خاص استفاده نشده است، روشن کند.

خداوند متعاال قابال اتصااف باه صافتی       م کهیهای فلسفی به این نتیجه رسیددر بحث تر اگربه عبارت فنی

ای به آن نبود، چه بایاد کارد. آیاا از نظار شارعی      و از آن سو در قرآن و روایات اشارهخاص هست یا خیر 

 مجوز داریم که آن صفت را به خداوند متعال نسبت دهیم؟

                                           
 ذَلِوكَ  مَوا  هَووى  فَتَودْ  غَضَوبِی  عَلَیْهِ یَحْلِلْ مَنْ وَ -تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهِ قَوْلُ فِدَاکَ لُعِلْتُ لَهُ فَتَالَ عُبَیْدٍ بْنُ عَمْرُو عَلَیْهِ دَخَلَ إِذْ ع لَعْفَرٍ أَبِی لِسِمَجْ فِی کُنْتُ» 153

 وَ ءٌشَویْ  یَسْوتَفِ ُّهُ  لَا لَلَّ وَ عَ َّ اللَّهَ إِنَّ مَخْلُوقٍ صِفَةَ وَصَفَهُ فَتَدْ ءٍشَیْ إِلَى ءٍشَیْ مِنْ زَالَ لَلَّ وَ عَ َّ اللَّهَ أَنَّ زَعَمَ مَنْ نَّهُإِ عَمْرُو یَا الْعِتَابُ هُوَ ع لَعْفَرٍ أَبُو فَتَالَ الْغَضَبُ

 «.یُغَیِّرُهُ لَا

 .6، حسخطه و جل و عز رضاه معنى باب ،618ص ،«(للصدوق) التوحید»
 مِونَ  یُولَودُ  مَوا  عَلَوى  ذَلِوكَ  لَیْسَ وَ نَعَمْ فَتَالَ سَخَط  وَ رِضًى لَهُ هَلْ لَلَّ وَ عَ َّ اللَّهِ عَنِ أَخْبِرْنِی اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَهُ فَتُلْتُ ع مُحَمَّدٍ بْنَ لَعْفَرَ الصَّادِقَ لْتُسَأَ» 154

 «.ثَوَابُهُ رِضَاهُ وَ عِتَابُهُ اللَّهِ غَضَبَ لَکِنَّ وَ الْمَخْلُوقِینَ

 .4، حسخطه و جل و عز رضاه معنى باب ،671، ص«(للصدوق) التوحید»
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ه در ایان مساائل بسایار    اند که به دلیل اینکه امکان اشتباروایات زیادی در این زمینه داریم که به ما امر کرده

 که در قرآن و اهل بیت بیان شده است، نسبت ندهیم. صفاتی ورای صفاتی باالست،

 کنیم.اینجا به برخی از این روایات اشاره می

امام کاظم علیه الس م به پدرم نوشتند که همانا خداوند واالتر و الل و ب رگتر از این اسوت کوه بوه کنوه     »الف. 

ت، توصویف کنیود و از غیور آن    صفتش رسیده شود پس او را به آنچه خودش خود را به آن توصیف کورده اسو  

 155«دست بکشید.

 فرماید: جناب مالصدرا در شرح این روایت می

پس اینچنین والب است بر تو که بدانی صفات خداوند متعال را اعظم و الل از اینکه احدی به کنه آن برسود  »

صفات خدا به ایون  و نه در حد تشبیه داخل شوی. پس هنگامی که مسأله در  تا اینکه در حدتعایل واقع نشوی

صورت است ... حضرت امر کردند به توقیف شرعی و اینکه به صرف آنچه در کتواب و سونت وارد شوده اکتفوا     

 156«کنیم و از غیرش دست برداریم.

 157«از ابی الحسن علیه الس م در مورد صفت)خدا( پرسیدم. حضرت فرمودند: از قرآن تجاوز نکنید.»ب. 

ای انود. عوده  تبه کردم: ای آقای من اصوحاب موا در توحیود اخوت ف کورده     مکا 122ج. به امام عسکری سال 

دانی آقای من به مون آمووزش دهوی    گویند او صورت است. اگر ص ح میای میگویند او لسم است و عدهمی

آنچه بر آن وقوف پیدا کنم و لای  بدانم، بر عبد خودت لاف کردی. حضرت هم بوه خوط خوویش نوشوتند، از     

کردی و این سَال از شما برداشته شده است. خدا واحد احد است که ن اییده و زاییده نشده و برای  توحید سَال

                                           
 «.ذَلِكَ سِوَى عَمَّا کُفُّوا وَ هُنَفْسَ بِهِ وَصَفَ بِمَا فَصِفُوهُ صِفَتِهِ کُنْهُ یُبْلَغَ أَنْ مِنْ أَعْظَمُ وَ أَلَلُّ وَ أَعْلَى اللَّهَ أَنَّ أَبِی إِلَى ع لَعْفَرٍ بْنُ مُوسَى الْحَسَنِ أَبُو کَتَبَ» 155

 معرفاة  إختیاار  - الکشای  رجاال ». مشابه این روایت رک: 1، حتعالى نفسه به وصف ما بغیر الصفة عن النهی باب ،612، ص6ج، «الکافی»

 .111، حالحکم بن هشام محمد أبی فی ،281، صالنص ،«الرجال
 علوى  صفاته فی االمر کان فلما التشبیه، فی ال و التعایل فی یتع ال کنهها حتى احد یبلغ ان من اعظم و الل تعالى صفاته کون تعرف ان علیك یجب فهکذا» 156

 السونة  و الکتواب  فی ورد ما على فیها التصر و الشرعی بالتوقیف الس م علیه امر کثرة، ال حیث من الربانی الولود و االلهیة الحتیتة منها لکل ان من المنهاج هذا

 «.واهس عما الکف و

 المائتان. و السبعون و الثانی هو و السادس الحدیث ،681ص ،3ج ،«(صدرا) الکافی أصول شرح»
 «.الْتُرْآنِ فِی مَا تَجَاوَزْ لَا فَتَالَ الصِّفَةِ مِنَ ءٍشَیْ عَنْ ع الْحَسَنِ أَبَا سَأَلْتُ» 157

 .7، حىتعال نفسه به وصف ما بغیر الصفة عن النهی باب ،612، ص6ج ،«الکافی»
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کنود و  او کفوی نیست. احد است خالتی است که مخلوق نیست. هر چه بخواهد از السام و غیور آن خلوق موی   

است و اسماء او پاک  آورد هر چه را که بخواهد و صورت نیست. ثنای او للیللسم نیست و به تصویر در می

 158« و من ه است از اینکه برای او شبیهی باشد. او نه غیر او، برای او مثلی نیست و او شنوای بیناست.

انود تورک   ها آنچه به آن امر شدهها و کذابین بر ما. آنحضرت فرمودند: ای ابا عبیدة، بر حذر باش از لدلی»د. 

 159«اند!هاند و بر خود علم آسمان را تکلف کردکرده

در این روایت تکلف علم سماء نهی شده است. در روایتی دی ر این مطلب با شرح و بسط بیشتری توضایح  

 داده شده است: 

کنی که محبت و معرفوت  شخصی به امیرالمَمنین علیه الس م عرض کرد: آیا صاحب ربّ ما را توصیف می»هو. 

ی خواندند و فرمودند: ... بوه آنچوه کوه قورآن بور آن از      اما به او زیاد شود؟ حضرت هم ناراحت شدند و خابه

صفت خداوند راهنمایی کرده است ... پس به آن تمسك کن و به نور هودایت آن نوورانی شوو....و آنچوه را کوه      

شیاان بر تو تکلف کرد از آنچه که در کتاب والب نشده و در سنت رسول اهلل بیان نشوده و ائموه اطهوار بیوان     

 160«کن و به خدا واگذار.اند، رها نکرده

                                           
 فَوإِنْ  صُوورَة   هُوَ یَتُولُ مَنْ مِنْهُمْ وَ لِسْمٌ هُوَ یَتُولُ مَنْ مِنْهُمْ التَّوْحِیدِ فِی أَصْحَابُنَا سَیِّدِی یَا اخْتَلَفَ قَدِ مِائَتَیْنِ وَ خَمْسِینَ وَ خَمْسٍ سَنَةَ ع مُحَمَّدٍ أَبِی إِلَى کَتَبْتُ» 158

 لَومْ  أَحَودٌ  وَاحِدٌ اللَّهُ مَعْ ُول  عَنْکُمْ هَذَا وَ التَّوْحِیدِ عَنِ سَأَلْتَ ع بِخَاِّهِ فَوَقَّعَ عَبْدِکَ عَلَى مُتَاَوِّلًا فَعَلْتَ أَلُوزُهُ لَا وَ عَلَیْهِ أَقِفُ مَا ذَلِكَ مِنْ مَنِیتُعَلِّ أَنْ سَیِّدِی یَا رَأَیْتَ

 لَویْسَ  وَ یَشَواءُ  مَوا  یُصَووِّرُ  وَ بِجِسْومٍ  لَویْسَ  وَ ذَلِكَ غَیْرِ وَ الْأَلْسَامِ مِنَ یَشَاءُ مَا تَعَالَى وَ تَبَارَکَ یَخْلُقُ بِمَخْلُوقٍ لَیْسَ وَ الِق خَ أَحَدٌ کُفُواً لَهُ یَکُنْ لَمْ وَ یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ

 «.الْبَصِیرُ السَّمِیعُ هُوَ وَ ءٌشَیْ کَمِثْلِهِ لَیْسَ غَیْرُهُ لَا هُوَ شِبْهٌ لَهُ یَکُونَ أَنْ أَسْمَاؤُهُ تَتَدَّسَتْ وَ ثَنَاؤُهُ لَلَّ بِصُورَةٍ

 .3، حتعالى نفسه به وصف ما بغیر الصفة عن النهی باب ،613و612صص ،6ج، «الکافی»
 «السَّمَاء عِلْمَ تَکَلَّفُوا وَ بِعِلْمِهِ أُمِرُوا امَ تَرَکُوا فَإِنَّهُمْ عَلَیْنَا الْکَذَّابِینَ وَ الْخُصُومَاتِ أَصْحَابَ وَ إِیَّاکَ عُبَیْدَةَ أَبَا یَا لِی قَالَ» 159

 .10، حباب النهی عن الکالم و الجدال و المراء فی اهلل عز و جل ،023، ص«التوحید )للصدوق(»

 اهلل عبود  یا علیك فیما: لفتا -النا  خاب و فغضب معرفة، به و حبا له ن داد ربنا تصف هل: ع المَمنین ألمیر قال رل  أن أبیه عن محمد بن لعفر عن» 160

 مِونَ  کُونْ  وَ أوتیوت  موا  فخوذ  أوتیتها، حکمة و نعمة هی فإنما هدایته، بنور استضئ و به فأتم معرفته، من الرسول فیه تتدمك و -صفته من الترآن علیه دلك بما

 علوى  اهلل عظموة  تتدر ال و ،اهلل إلى علمه فکل أثره الهداة أئمة و الرسول سنة فی ال و -فرضه الکتاب فی علیك لیس مما -علیه الشیاان کلفك ما و الشَّاکِرِینَ،

 موا  بجهول  إقرارا الغیوب دون المضروبة السدد على االقتحام عن اهلل أغناهم الذین هم -العلم فی الراسخین أن اهلل عبد یا اعلم و الهالکین، من فتکون عتلك قدر

 لم فیما التعمق ترکهم سمى و علما به یحیاوا لم ما تناول عن -بالعج  اعترافهم اهلل مدح قد و رَبِّنا، عِنْدِ مِنْ کُلٌّ هِبِ آمَنَّا فتالوا المحجوب، الغیب من تفسیره لهلوا

 «.رسوخا عنه البحث یکلفهم

 .2، ح[0(: آیة 1عمران)]سورة آل،261، ص2ج، «تفسیر العیاشی»
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ایم، بحاث کاردن   بینید، از مصادیق تکلف در آنچه که به آن امر نشدههمان طور که در این روایت مبارک می

اناد. روایاات بسایار بایش از     در مورد صفاتی است که خداوند متعال در قرآن و همچنین ائمه هداة نفرموده

 161کنیم.اینهاست و لذا به همین مقدار اکتفا می

لذا اگر در روایات ثابت شود که هر جا تعبیر حب داریم، مراد صفت فعل است، بحث از اینکه صفت ذاتای  

ما یاؤمر  »است که در شرایط حاضر که « تکلف بما لم یؤمر به»شود یا خیر، بحثی در حوزه تصور می« حب»

از حاب ذاتای خاارج از     زمین مانده، بسیار زیاد است، قطعا به صالح نخواهد بود. در هر صورت بحث« به

 حوزه تحقیق ماست.

شود که ایشان عدم جواز بحاث از صافات الهای خاارج از     البته از مجموع کالم جناب مالصدرا استفاده می

کنند و خاواص را  حوزه قرآن و سنت را قبول ندارند و روایاتی را که ذکر کردیم، حمل بر وظیفه عمومی می

 فرمایند:چنین می «ج»رح اصول کافی بعد از روایت دانند. ایشان در شاز آن مستثنا می

تعماق   ایست به اینکه بر همه کاس فرمایش امام علیه السالم که این)مسأله توحید( از شما برداشته شده است، اشاره»

کناد کاه   ها کفایات مای  در مباحث توحیدی الزم نیست به خاطر قصور بیشتر مردم از درک این مسائل بلکه برای آن

 162«باشند به اینکه خدا واحد و احد و سائر مواردی که امام در روایت فرمودند، است.معتقد 

 . منشأ شرور عالم ماده استط

در همین بحث، در حکمت مشاء تا حدی بر این کالم خورده گرفتیم و در ابتدای بحاث کاه شایخ اشاراق،     

گرفتیم. در حکمت مشاء عرض شاد کاه   داند هم مقداری بر این کالم خورده عالم ماده را بی بهره از نور می

شاود  ظاهرا منشأ شرور، اختیار انسان است که اگر به صورت نادرست استفاده شود منجر به ایجاد شرور می

کناد. در ابتادای بحاث حکمات     که البته مصلحت اصل اختیار به قدری باالست که به این مفسده غلباه مای  

ا فراگرفته است و البته غلبه ظلمات در برخای از ذوات   اشراق هم عرض شد که ظاهرا نور، سراسر خلقت ر

مطلبی است و حضور نور مطلبی دی ر است. در بحث قرب و بعد هم این بحث مطرح شد که نور االنوار به 

همه قریب است هر چند که برخی از ذوات ظلماتی بسیار از او دور هستند. لذا بیش از این باه ایان مطلاب    

 پردازیم.نمی

                                           
 .3، باب 3، ج«بحار االنوار»برای مشاهده سائر روایات رک:  161
 یعتقاد  ان یکفیاه  بل درکه، عن الناس اکثر لقصور التوحید امر فی یخوض ان احد کل على لیس انه الى اشارة معزول، عنکم هذا و: السالم علیه قوله» 162

 «.ذکره ما اخر الى...  احد واحد اللّه ان

 .688ص ،3ج ،«(صدرا) الکافی أصول شرح»
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 تصویر کلی حکمت متعالیه گفتار سوم:

هر قسمت نظاری  در از آنجا که در بین صاحب نظران در مورد نظر مالصدرا در این مباحث اختالف است، 

 ایم.با ذکر دلیل و منبع مبنای کار قرار داده رسدکه به نظرمان صحیح میرا 

یاین ارتبااط باین خاالق و     در این قسمت نیز، به صورت جدا جدا، متعرض مبانی تأثیر گذار مالصادرا در تب 

فکری مالصادرا در تبیاین ایان     های مختلف تصویر، به جمع بندی تکهشویم و در مرحله بعدمخلوقات می

 پردازیم.  مسأله می

 : اصالت وجود6تکه 

قرائات   4در فصل دوم، مفصال به تبیین قرائتهای مختلف از مسألة اصالت وجود پرداختیم و عرض شد کاه  

شویم این است که اختالف این مبانی در موضوع ینه وجود دارد. آنچه در اینجا متعرض میاساسی در این زم

 تحقیق چه تأثیری خواهد گذاشت.

اولین اثری که این اقوال خواهد داشت، در تقریر ما از مسأله وحدت و کثارت خواهاد باود. در فصال دوم     

ی است که هر یک از تقریرها با برخای از  تقریرهای مختلف از مسأله کثرت و وحدت را تقدیم کردیم. طبیع

قرائات وحدت و کثرت سازگار است. به عنوان مثال تقریری که ماهیت را در خارج به عین وجاود موجاود   

ای بارای  داند با هیچ یک از قرائات وحدت شخصی وجود سازگاری ندارد. همچنین قرائاتی که هیچ بهرهمی

دانند، با هیچ یاک از  فا حاکی از وجود یا حدود وجود خارجی میماهیت در خارج قائل نیستند و آن را صر

قرائات کثرت خارجی موجودات سازگار نیستند. واضح است که وجود حقیقی داشتن یا نداشتن مخلوقاات  

 ترین مباحث در تقریر ارتباط میان خالق و مخلوقات است.از اساسی

مساله فقر و غناء است که باه بحاث از امکاان فقاری     دومین اثری که در بحث ما دارند، کیفیت تحلیل ما از 

 شود.منجر می

سومین اثر عبارت است از تحلیل ما از مساله تشکیک که در نتیجه آن مخلوقات را متباین از ذات حق متعال 

 بدانیم یا تجلی یا تنزلی از آن ذات متعالی و البته اینکه تجلی و تنزل را چ ونه تفسیر کنیم.

هاای طاوالنی در   ه در اینجا کدام قرائت اصالت وجود را باید به مالصدرا نسبت داد. بحثسؤال این است ک

این زمینه صورت گرفته است که باالخره قرائت مالصدرا از اصالت وجود چیست. هر کسی هم به عبااراتی  

ز عباارت  از او تمسک کرده است و در مجموع به توجیه عباراتی پرداخته که ظاهرا معارض با برداشات او ا 

 است.
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ای رسد که آنچه در اینجا مراد نهایی مالصدرا باشد، اصالت وجودی است که با وحدت شخصایه به نظر می

اش است سازگار باشد. یعنی هر چه نظر نهایی مالصدرا در بحث اصالت وجود که هدف اصلی او از فلسفه

ر فارض هام ظااهر بسایاری از     باشد، در هر صورت مالصدرا به صدد اثبات وحدت وجود بوده است و با 

شود در واقع اشتباه مبناایی او باوده اسات و    عباراتش تفسیری باشد که به وحدت شخصی وجود منجر نمی

کرده که شاید با این قول خاص از اصالت وجود در تعارض نباشد. لاذا طبیعای اسات کاه     اشتباها تصور می

 شند.شوند از دور خارج بامنجر به وحدت وجود نمیاقوالی که 

دهد و از آنجا رسد در نهایت مالصدرا در مجموع وجود را واحد و کثرات را به ماهیات نسبت میبه نظر می

م وکه قطعا مالصدرا برای کثرات حقیقت و نفس االمر قائال اسات، اقاوالی کاه ماهیات را در خاارج معاد       

 شمارند بسیار از ساحت مالصدرا دور هستند.می

 : تشکیک وجود2تکه 

شویم تا مختلف تشکیک می« مبانی»مختلف تشکیک شدیم. در اینجا متعرض « معانی»دوم متعرض  در فصل

با در نظر گرفتن مبانی مختلفی که در تشکیک است، هم معنای قول مالصدرا را بهتر درک کنیم و هم اینکاه  

 در تبیین مبنای مالصدرا آشنا شویم. آراءاحیانا با اختالف 

 های مختلفی مطرح شده است.تشکیک در وجود به قرائت

 «مصادیق»وجود و کثرت « معنای»تفسیر اول: وحدت 

توضیح اینکه طباق ایان قاول، محکای مفهاوم       163این تشکیک به مشائیان و فهلویون نسبت داده شده است.

شود، حقیقتی است که در خارج باا افاراد خاود محقاق     وجود که در خارج است که از آن به معنی تعبیر می

کند که حقیقت وجود معنای مشاترکی اسات   اینجا وحدت در عین کثرت به این صورت صدق می است. در

که در میان همه مصادیق موجود است و از سوی دی ر هر یک از افراد وجاود تعینای مخصاوص باه خاود      

دارند. در واقع در این نوع تشکیک وحدت و کثرت وصف امر واحدی نیستند. وحدت وصاف معناسات و   

قول برای فرار از اجتماع نقیضین چنین تدبیری اندیشایده   اینافراد و مصادیق. لذا در واقع در کثرت وصف 

 شده است که وحدت و کثرت به دو امر مختلف برگردد. 

                                           
فللوجود کثره فی نفسه فهل هناک جهه واحده ترجع الیها الکثره من غیار ان تبطال باالرجوع    »مایند: فرمرحوم عالمه طبطبائی در نهایه چنین می 163

متیااز فای کال    فتکون حقیقه الوجود کثیره فی عین انها واحده و واحده فی عین انها کثیره و بتعبیر آخر حقیقه مشککه ذات مراتب مختلفه یعود ما باه اال 

( و نیز جناب حسن زاده آملی، در تعلیقه بار اسافار ایان قاول را باه      68، ص«نهایه الحکمة»)«سب الی الفهلویینمرتبه الی ما به االشتراک کما ن

،  6،ج«جساتارهایی در فلسافه اساالمی   ». به نقل از 687، ص6،)چاپ ارشاد(، ج«تعلیقة حسن زاده آملی بر اسفار»دهد.)مشائیان نسبت می

 .( 214ص



74 |  فصل سوم: تبیین رابطه خالق و مخلوقات از دیدگاه مکاتب مختلف فلسفه اسالمی 

 

 تفسیر دوم: وحدت حقیقت خارجی وجود و کثرت مراتب و مظاهر آن

قبال، در اینجاا صارفا     وجود در عین آنکه واحد شخصی است، کثرت شخصی هم دارد. باه خاالف تفسایر   

معنای وجود نیست که واحد است بلکه حقیقت وجود واحد شخصی نیز هست که افراد نیز در همان واحاد  

شخصی تحقق دارند؛ به نحوی که این وجود واحد شخصی مراتب و مظاهری دارد که آن مراتاب در هماان   

ای از آن عقل ی است که مرتبهوجود واحد شخصی متحقق هستند. در این تفسیر وجود یک امر واحد شخص

ای از آن حیوانات و ... است. این مراتب کثرت شخصی ندارند؛ یعنی به این ای از آن آسمان و مرتبهو مرتبه

نحو نیست که عقل یک شخص از وجود باشد و آسمان شخصی دی ر. بلکاه هماه آنهاا مراتاب آن وجاود      

 اند. ، تعینات و شؤون واحد شخصیواحدند. در واقع طبق این تفسیر، مراتب همان وجود

ا ایان تفسایر   دانند. در هر صورت برخی از عباارات مالصادرا با   برخی این تفسیر را نظر نهایی مالصدرا می

 164کامال سازگاری دارد.

دانند و آن را صرفا یاک مقدماه بارای نظریاه نهاایی او      برخی دی ر این نظریه را نظریه نهایی مالصدرا نمی

 165ت وجود به غیر قرائتی تشکیکی است.دانند که وحدمی

دهیم و ایشان هام تفسایر اول را   بر اساس کتاب جناب استاد عبودیت قرار میمبنای بحث را در این قسمت 

 166اند.قبول کرده

 تفسیر سوم: وحدت وجود مستقل و کثرت وجودات رابط

نها وجود مستقل در سلساله  در این تفسیر، تشکیک فلسفی صرفا میان علل و معلوالت حقیقی است؛ یعنی ت

علل و معالیل خداوند متعال است و دی ر موجودات، معلول با واسطه یا بی واسطه او هستند. هماه حیثیات   

وجودی معلوالت ربط به واجب است. بنابر این معلوالت صرفا روابطای هساتند کاه عاین تعلاق باه علات        

ثیر است، همه آنها وحدت خاصی دارند؛ یعنی هستند. طبق این تفسیر اگرچه وجود دارای افراد و اشخاص ک

وحدتی از سنخ حمل حقیقت و رقیقت. بنابر این ضابطه تشکیک در این قول نیز محقق اسات و باه ناوعی    

                                           
 ساریانا  الماهیاات  هیاکال  على السریان و االنبساط باب من شموله بل إلیه أشرنا کما: للجزئیات الکلی کشمول لیس ءلألشیا الوجود شمول أنالثالث » 164

 بحساب  الحقائق مختلف بأنه القول یجوز مما الکلیة الماهیات ذوات من به یوجد لما مشخصا و بذاته متشخصا شخصیا أمرا کونه مع فهو التصور مجهول

 و مناه  أتم ال الذی الوجود صریح ألنه أصال ماهیة یشوبه ال الذی األول الموجود سو  درجاته من درجة و مراتبه من بمرتبة منها کل به المتحدة الماهیات

 «.رسم یضبطه ال و حد یحده فال یتناهى ال ما فوق هو بل شدته و قوته یتناهى ال الذی الشدید المتأکد الوجود صرف

 .626و621صص، 6، ج«اسفار»و نیز رک:  7، ص«وبیةالشواهد الرب»صدرالدین شیرازی، 
 .617، ص «مبانی و اصول عرفان نظری» یداهلل، و نیز: یزدان پناه، 113-116، ص1، ج«رحیق مختوم» 165
 .218-211، ص 6، ج«درآمدی به نظام حکمت صدرایی»عبدالرسول، رک: عبودیت،  166
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کند. واضح است که در این تفسیر، تشکیک در وجود  مختص باه  اینجا نیز وحدت در عین کثرت صدق می

 168شود.نمی 167ست و شامل تشکیک عرضیتشکیک طولی است و صرفا میان علت و معلول ا

حال که تکلیف قرائات مختلف تشکیک روشن شد، جا دارد که برخی از اقوال که به عنوان وحادت وجاود   

به مالصدرا نسبت داده شده است نیز در اینجا متذکر شویم ولی به دلیل اینکه در فصال دوم باه ذکار هماه     

نتاایج   کنایم. در اینجاا از  ها در این قسامت خاودداری مای   اقوال وحدت و کثرت پرداختیم، از تکرار ذکر آن

 کنیم. استفاده می مباحث آن قسمت

اناد، اقاوال متعاددی در تبیاین     در مجموع در حکمت صدرایی و کسانی که در پیشارفت آن حرکات کارده   

انجامد و برخی چنین تشکیک بین وجودات مطرح شده است که برخی از آنها به وحدت شخصی وجود می

 ت. نیس

هاایی کاه باه وحادت وجاود      در این تحقیق، طبق تمام این مبانی مسأله قابل پی یاری اسات. طباق قرائات    

 انجامد، رابطه بین خالق و مخلوقات، در واقع رابطه بین مَظهَر و مُظهِر یا مشابه آن است. می

وع وجاود راباط و   انجامد، رابطه باین خاالق و مخلوقاات از نا    هایی که به وحدت وجود نمیاما طبق قرائت

 مستقل یا وجود مباین علت و معلول خواهد بود.

رسد با این مقدار بیان، اجماال فضای اقوال روشن شد و ان شاء اهلل در قسمت روایات ایان فصال   به نظر می

 شواهد روایی هر یک از قرائات را ذکر خواهیم کرد. ،به تفصیل

 : علم خالق3تکه 

و هم علم پساین تبیاین شاده اسات. ایشاان هار دو را نیاز از ناوع علام          در فلسفه صدرایی هم علم پیشین 

 دانند هر چند که در برخی از عبارات ایشان با علم حصولی پیشین سازگار است.حضوری می

علم حضوری پسین ایشان، همان علم حضوری شیخ اشراق است با این تفاوت که مشکل اصلی ایشان را که 

 اند. ردهعلم در موطن مخلوق بود، حذف ک

                                           
اورده است ولی ظاهرا تشکیک عرضی را نیز قبول داشته است، زیارا اوال  اگرچه مالصدرا سخنی از تشکیک طولی و عرضی به میان نی 167

های او صرفا بر تشکیک عرضی قابل تطبیق شود و ثانیا برخی از مثالآورد عام است و شامل تمام وجودات میدلیلی که برای تشکیک می

-218صصا ، 6، ج«جستارهایی در فلسافه اساالمی  »است، مثل مثال تشکیک در میان اجزای فرضی زمان.رک: نبویان، سید محمد مهدی، 

213. 
 .47و41، ص«تعلیقة علی نهایة الحکمة». نیز رک: همو، 388و387ام، ص، درس سی6، ج«آموزش فلسفه»رک:  168
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کنند نیز در واقع همان علم ذات به ذات است کاه از آن جهات کاه در نظار     علم پیشینی که ایشان تبیین می

مالصدرا، ذات الهی بنابر قاعدة اشرف، وجود اجمالی همه مخلوقات را داراست، علم به ذات مستلزم علم به 

 همه مخلوقات نیز هست.

 حصولی نیاز به بحث دارد. اما اینکه این علم پیشین حضوری است یا

باید دانست که مالک علم حضوری یکسان بودن واقعیت علم و واقعیت معلاوم اسات و در غیار ایان      ابتدا

صورت علم حصولیست. در هر دو صورت نیز، اگر واقعیت علم مغایر واقعیت عالم باشد، زائد بر ذات و اال 

 ذاتی است.

 نوع علم متصور است: 4لذا 

 ی: که در آن علم و عالم و معلوم یک واقعیتند.علم حضوری ذات

 اند و عالم واقعیتی غیر از آنهاست.علم حضوری زائد بر ذات: که در آن علم و معلوم یک واقعیت

 علم حصولی ذاتی: که در آن علم و عالم یک واقعیتند و معلوم واقعیتی مغایر آنهاست.

علوم سه واقعیت مختلف هستند و به آن علم ارتسامی و علم حصولی زائد بر ذات: که در آن علم و عالم و م

 شود.انطباعی نیز گفته می

 شکی نیست که علم ذات به ذات، از نوع اول است.

از ناوع دوم   ،عال( لهی به مخلوقات اسات)مع الف نیز که در واقع علم پسین ا ه فعل خودبعلم حضوری ذات 

است. طباق تقریاری کاه     4کردند نیز از نوع مطرح میاست. علمی که فالسفه مشاء برای توجیه علم پیشین 

ند از نوع سوم است. چرا کاه در ذات خداوناد وجاود    کعلم پیشینی که مالصدرا بیان می عرض شد، ظاهرا

تفصیلی مخلوقات وجود ندارد و لذا واقعیت معلوم غیر از واقعیت علم و عالم است ولی خود مالصادرا در  

ایست که به طور مختصار در  داند. منشأ این کالم همان نکتها نیز حضوری میبسیاری از عباراتش این علم ر

 صدر عبارات به آن اشاره کردیم.

گوید مبین کیفیت علام  تفصیل اجمالی آن مختصر از این قرار است که تشکیک در وجودی که مالصدرا می

 حضوری بودن این علم پیشین است، به این صورت که:

کیکی، هر وجود کاملتری مناط این همان عینی بین خود و وجود ناقصتر از معلولی تش-در نظام علی (6

 خود است، به طوری که وجود کاملتر همان وجود ناقصتر است به نحو برتر. ولی از آنجا که:
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حضور وجودی نزد وجود دی ر وصفی مغایر آن وجود و منضم به آن نیست، بلکه عاین آن وجاود    (2

 کور:است. پس به موجب این همانی مذ

تر وجاود ناقصاتر نازد اوسات؛     حضور وجود کامل نزد خویش نیز، در حقیقت، حضور برتر و قوی (3

یعنی، علم حضوری وجود کاملتر به خویش بعینه علم حضوری برتر او به وجود ناقصتر نیز هسات  

 دانیم که:و می

نحاو وجاود    وجود خداوند، که کامل مطلق است، وجود برتر الهی جمعی همه اشیاء، بلکه برتارین  (4

 اشیاء است. پس:

حضور خداوند نزد خویش بعینه همان حضور برتر، بلکه برترین نحاو حضاور اشایاء نازد اوسات.       (1

 بنابر این:

علم حضوری خداوند به خویش بعینه برترین نحو علم حضوری اشایاء نازد اوسات؛ یعنای، ایان علام       

است، چاه در مقایساه باا علام      تر و برترحضوری در مقایسه با هر علم حضوری دی ری به شیء قوی

حضوری خود شیء به خودش، چه در مقایسه با علم حضوری سائز مجردات به شیء و چه در مقایسه 

با علم حضوری مع الفعل خداوند به شیء؛ به تعبیر دی ر، انکشاف اشیاء برای خداوند به سابب وجاود   

تار  خداوناد بسای برتار و قاوی    خودش از انکشاف آنها برای او به سبب حضور وجود خاص آنها نزد 

 169است.

 به این عبارت مالصدرا دقت کنید:

نامیدن علم خداوند به اشیاء به قبل از وجودش به صورت از باب مسامحه و تشبیه به صورت ذهنی اشیاء است کاه  »

ذات  تر از وجود خارجی آنهاست، موجاود اسات و اال ... علام در   ای غیر از وجود خارجی اشیاء که ضعیفبه گونه

از علم حضوری شیء به ذات خود یا به غیر خود است. زیرا ذات خدا در شیيیت اقاوی از ذات معلاوم    ترالهی قوی

است در شیيیت نفس خودش... پس هن امی که ثبوت ذوات اشیاء نزد خدا باشد علم حضوری باشد، همان طور کاه  

تر اسات نازد خادا باشاد، ایان      ز ثبوت خود اشیاء قویدر علم متأخر از ذات این گونه است، پس هن امی که آنچه ا

 170«حالت اولی به این است که حضور نامیده شود و این همان حالت علم متقدم از ایجاد است.

                                           
 .331و323، ص2، ج«درآمدی به نظام حکمت صدرایی»رک:  169
بیه بالصورة الذهنیة للشیء، الموجاودة بنحاو آخار مان الوجاود انقاص مان        تسمیه علم اهلل باالشیاء قبل وجودها بالصورة من باب المسامحة او التش» 170

نفساه.....فاذا کاان   وجوده الخارجی و اال...العلم هناک اقوی من علم الشیء بذاته و بغیره علما حضوریا، النه اقوی فی شیيیة المعلوم من المعلوم فی شیيیة 

ذاته تعالی، حضورا، فثبوت ما هو اولی بها من ذواتها اولی بان یکون حضورا، کما فی العلم المتقدم ثبوت ذوات االشیاء عند اهلل، کما فی علم المتأخر عن 

 «علی االیجاد.

 .331و323صص، 2، ج«درآمدی به حکمت نظام صدرایی»به نقل از  314، ص«کمة االشراقتعلیقة بر ح»
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عرض شد برخی از عبارات مالصدرا با علم حصولی خالق به مخلوقات سازگار است. به  البته همان طور که

 این عبارت دقت کنید:

بینی و وجود آینه، وجود آنچه در آن دیده های همه اشیاء را میه منزله آینه ایست که در آن صورتبلکه ذات الهی ب»

 171«میشود، نیست.

 : صادر اول4تکه 

اند تا حدی به تقریر آن بپردازند.صادر اول یا اند و سعی کردهدر این قسمت، ایشان مطلبی را از عرفاء گرفته

سط بحثی است که برخی از عبارات مالصدرا به آن اشااره دارد. ایان   همان نفس رحمانی یا همان وجود منب

 پردازیم.های فالسفه سابق متفاوت است و لذا به شرح مختصری در مورد آن میتقریر مقداری با تبیین

البته باید خاطر نشان کرد که اگرچه این اصطالح وام گرفته از عرفاست ولی در برخی از احکام با آنچه عرفا 

  172هایی دارد.اند تفاوتگفته

خالصه نظر ایشان اینکه موجود ال بشرط قسمی همان وجود منبسط و نفاس رحماانی اسات کاه شامول و      

البته نه به نحاو کلای ذهنای و اعتبااری بلکاه اماری        گیرندسریانی دارد که تمام ماهیات در دل آن جای می

 173.خارجی است که در هر وجودی وجود دارد

                                           
ا و هی أیضا مجاله یر  بها و فیها صور جمیع الممکنات من غیر حلول و ال و هو أن ذاته تعالى فی مرتبة ذاته مظهر جمیع صفاته و أسمائه کله» 171

اتحاد إذ الحلول یقتضی وجود شیيین لکل منهما وجود یغایر وجود صاحبه و االتحاد یستدعی ثبوت أمرین یشترکان فی وجود واحد ینسب ذلک 

بمنزلة مرآة تر  فیها صور الموجودات کلها و لیس وجود المرآة وجود ما  الوجود إلى کل منهما بالذات و هناک لیس کذلک کما أشرنا إلیه بل ذاته

 .41، ص«الشواهد الربوبیة»« یتراء  فیها أصال.
، 4، ش2نرجس، پژوهش نامه حکمت و فلسفه اساالمی، س  ،در عرفان و حکمت متعالیة، رودگر« نفس رحمانی»رک: بررسی تطبیقی  172

 .11-47، صص6334بهار و تابستان 
 ساواء  الکلی و الفعلیة و التحصل محض الوجود فإن آخر نحو على بل الکلیة سبیل على عمومه لیس الذی: المطلق المنبسط الوجود هو الثالثة مرتبةال» 173

 حقیقاة  فإنه لألعداد مبدءا أی عددیة وحدته لیست و یوجده و یحصله إلیه ءشی انضمام إلى وجوده و تحصله فی یحتاج مبهما یکون عقلیا أو طبیعیا کان

 الکماال  و التاأخر  و التقدم و الحدو  و القدم من معین حد فی ینحصر ال و خاص وصف فی ینضبط ال الماهیات ألواح و الممکنات هیاکل على منبسطة

 الوجودیاة  التعیناات  بجمیع امتعین یکون آخر ءشی انضمام بال ذاته بحسب هو بل التجسم و التجرد و العرضیة و الجوهریة و المعلولیة و العلیة و النقص و

 الحاق  و الارحمن  عارش  و الحیاة فلک و العالم أصل هو و تطوراته و تعیناته أنحاء و ذاته مراتب من تنبعث الخارجیة الحقائق بل الخارجیة التحصالت و

 ماع  و قادیما  القادیم  ماع  فیکاون  اهیاات بالم المتحادة  الموجاودات  بتعدد وحدته عین فی یتعدد هو و -الحقائق حقیقة و الصوفیة عرف فی به المخلوق

 -الماهیاات  على انبساطه بیان عن العبارات و کذلک لیس و کلی أنه یتوهم االعتبار بهذا و محسوسا المحسوس مع و معقوال المعقول مع و حادثا الحاد 

 قبال  مان  إال اإلشاارة  و التمثیل تحت یدخل ال الذی وجودال عن یمتاز بهذا و التشبیه و التمثیل سبیل على إال اإلشارات قاصرة الموجودات على اشتماله و

 کجانس  الطبیعای  الکلای  نسابة  و وجه من الشخصیة األجسام إلى األولى الهیولى نسبة العالمیة الموجودات إلى الوجود هذا نسبة قیل لهذا لوازمه و و آثاره

 الوجاود  غیار  مارارا  ظهار  کماا  الوجود هذا أن اعلم و وجوه من مبعدة وجه نم مقربة التمثیالت هذه و تحته المندرجة األنواع و األشخاص إلى األجناس

 «االعتباریة. المفهومات و الثانیة المعقوالت من أنه علمت الذی الذهنی المتصور و البدیهی العام اإلثباتی االنتزاعی

 .323و328صص، 2، ج«اسفار»صدر الدین شیرازی، 
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شود که به یک معنی تباین بین موجودات و خداوند متعال را انکاار کنایم. البتاه نتیجاه     این تحلیل منجر می

دی ر قائل شدن به نفس رحمانی، این است که به نوعی فاعلیت خداوند به همه اشیاء باه ناوعی بالواساطه    

 شود. می

 ی به صورت تشأنیلمعلو -: تحلیل رابطه علی 1تکه 

کردند ولی مالصدرا در نهایت ایان  ین وجود علت و معلول تحلیل میگذشت ان علیت را به صورت تباین ب

داند در حالی که سراسر آن تعلاق و  پذیرد و معلول را صرفا شأنی و مظهری از وجود علت میمطلب را نمی

 175و174نیاز و فقر به علت است.

 شود:کند که علت و معلول در نهایت به نظریه تشأن منتهی میلذا ایشان تصریح می

پس آنچه ابتداء بیان کردیم که در وجود علت و معلولی هست به حسب نظر دقیق در انتهای کار به حساب سالوک   »

عرفانی به این رسید که علت از آن دو)علت و معلول( امری حقیقی است و معلول جهتی از جهاات علات اسات و    

و حیثای از   کلی از اشاکال علات  شد و تأثیرش در معلاول باه شا   ارجاعش به همان چیزی است که علت نامیده می

 176«حیثیات علت ارجاع پیدا کرد نه جدا شدنی از علت که مباین با آن باشد.

هاا چنادان حارف    های اصلی مالصدرا همین باشد که عرض شد و در بقیه حوزهرسد که صحبتبه نظر می

 اند.جدیدی نسبت به گذشت ان در مورد آنچه به موضوع تحقیق ماست، نفرموده

 ع بندی کلمات ایشان در کیفیت ارتباط خالق و مخاوقات از این قرار است:پس جم

                                           
 أثبتاوا  الوجاود  فای  بالثانی قالوا لما ألنهم رابطا ال رابطیا الممکن وجود کون هو و التوحید من القدر هذا إال لهم یتیسر لم و األکابر ألوليک یسع ال و» 174

 الحاق  المعباود  إلاى  االنتسااب  مناه  ینسالخ  أن یمکان  ال بحیث إلیه منسوبا و الحق إلى مرتبطا یکون وجه على لکن الحق للوجود مغایرا وجودا للممکن

 «.تعالى

 .331، ص6، ج«اسفار»
 کماا  المعانی لهذه معروضة تکون ذات دون من تابعا و أثرا کونه غیر له معنى ال و الحقا و مضافا کونه سو  االعتبار بهذا له حقیقة ال بالذات المعلول» 175

 و العلال  مان  الوجاودات  سلسلة تناهی بتث فإذا ذاته عین هو متبوعا و به ملحوقا و إلیه مصمودا و مبدأ و أصال کونها إنما اإلطالق على المفیضة العلة أن

 أو حاال  زائاد  باأمر  تعلق عن الذات ءبری خفاء و قصور و إمکان و نقصان و کثرة شوب عن متقدما الوجودیة النوریة الحقیقة بسیطة ذات إلى المعلوالت

 أن تحقاق  و تباین  األمار  و الخلق لعالم منشأ بوجوده و األرض و للسماوات منور بهویته و ساطع بحقیقته و -فیاض بذاته أنه ثبت و داخل أو خارج محل

 و شايونه  و أطواره سواه ما و األصل هو و نعوته و أسماؤه و غیره و الذات هو و شيونه الباقی و الحقیقة هو فاردا سنخا أو واحدا أصال الموجودات لجمیع

 «.حیثیاته و جهاته وراءه ما و الموجود هو

 .311، ص2همان، ج
 و حقیقیاا  أمارا  منهماا  العلاة  کاون  إلى -العرفانی السلوک بحسب األمر آخر آل قد الجلیل النظر بحسب معلوال و علة الوجود فی أن أوال اهوضعن فما» 176

 الاذی  مقامال هذا فأتقن عنه مباین ءشی انفصال ال بحیثیة تحیثه و بطور تطوره إلى للمعلول تأثیره و بالعلة المسمى علیه رجعت و جهاته من جهة المعلول

 «.أهله و لذلک مستحقا کنت إن مبتغاک من رائحة تجد لعلک -تحصیله فی العمر نقد أصرف و األفهام و العقول أولی أقدام فیه زلت

 .316و311ص صهمان، 
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تباین خالق و مخلوقات با قرائتی که گفته شد، مورد انکار قرار گرفت و مخلوقات شؤون خود خدا  (6

هستند. مخلوقات همان تجلیات وجود واحد سریانی هستند کاه از خفااء در مقاام ذات باه ظهاور      

 اظهار خفی است. رسند و خلق در واقعمی

 شود.خداوند علم پیشینی دارد که کیفیت آن به صورت علم ذات به ذات تبیین می (2

 شود.احاطه خالق به مخلوقات هم در قالب همین ساختار تبیین می (3

خداوند خالق بی واسطه همه مخلوقات است و در واقع خلق نفس رحمانی، خلق هماه مخلوقاات    (4

 است.

 لب عین الربط بودن معلوالت و تحلیل علیت به تشأن.فقر مخلوقات به خالق در قا (1

  بررسی روایات در مورد ارکان تصویر مالصدرا از رابطه بین خالق و مخلوقات:

شویم تا ببینیم که چه مقدار روایات ما با آنچه جناب مالصادرا  با توجه به این نکات وارد فضای روایات می

 کنیم.نقضی آن در روایات را بررسی می فرموده است تطابق دارند و شواهد تأییدی و

 الف. تباین یا تجلی بودن مخلوقات

ای که هست اینکاه در برخای از   در روایات مبحث تباین موجودات از خداوند متعال مسلم است. تنها مسأله

 اند. لذا در صادد هساتیم تاا روایاات اطاراف     روایات تعابیری داریم که برخی از آن برداشت غیر تباین کرده

 مسأله را به طور کامل بیاوریم تا دقیقا معنای روایات در کنار یکدی ر شرح داده شود.

 کنند چند دسته هستند:روایاتی که داللت بر مباینت خداوند متعال از مخلوقات می

 دسته اول: اهلل تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو منه

 : به این روایت توجه کنید به عنوان مثال

متعال خالی از خلتش است و خلق او نی  خالی از او هستند و هرچه بر آن اسوم شویء اطو ق     همانا خداوند»

 177«شود ل  خداوند متعال، مخلوق است و خدا خالق هر چی  است.می

 فرماید:خود جناب مالصدرا در شرح این دسته از روایات چنین می

                                           
 «.ءٍشَیْ کُلِّ خالِقُ اللَّهُ وَ مَخْلُوق  فَهُوَ تَعَالَى اللَّهَ خَلَا مَا ءٍشَیْ اسْمُ عَلَیْهِ وَقَعَ مَا کُلُّ وَ مِنْهُ خِلْوٌ خَلْتَهُ وَ خَلْتِهِ مِنْ خِلْوٌ اللَّهَ إِنَّ: قَالَ ع لَعْفَرٍ أَبِی عَنْ» 177

 التوحیاد »نیز مشابه همین تعبیرات را دارند. و نیز رک:  4و3. در همین باب حدیث 1، ح83، ص  6، ج«الکافی»کلینی، محمد بن یعقوب، 

 .7، حاألفعال صفات و الذات صفات باب ،643همان، صو  1و4، حءشی تعالى و رکتبا أنه باب، 611و611، صص«(للصدوق)
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ود اسات و حاال طبیعات وجاود در     پس وجود در هر موجودی نفس تعین خاص آن و وحدت شخصایه آن موجا  »

و اختالفمثل حال کلیات طبیعی در اشتراک و اختالف افرادش نیست زیرا اشتراک کلی طبیعی به امری است اشتراک 

ما به »عین « ما به االختالف»این به خالف طبیعت وجود است، که در آن  و اختالفش به امری دی ر زائد بر آن است،

ها او نیز از خدا خالی هستند زیرا وجودات آن قشد که خدا از خلقش خالی است و خلاست... پس ثابت « االشتراک

 178«خارج از دریای وجود اوست و صرفا تشعشعاتی تابع خورشید حقیقت اوست.

دانند، زیرا که مخلوقات رشاحات  یعنی جناب مالصدرا این سنخ از روایات را معارض با مبانی خویش نمی

 عال هستند.وجودی خارج از خداوند مت

دانند در واقع به همین تعبیر ایشان اشکال دارند. به عباارت  کسانی که این روایات را مخالف مبانی ایشان می

دی ر اگر مخلوقات عین تعلق به وجود واجب هستند و به عین وجود واجب موجاود هساتند، معناای ایان     

یا اینکه « خلقه خلو منه»رح کردیم، ب وییم کالم اینجا چیست؟ آیا معنا دارد در مورد موجوداتی که مفصال ش

انصافا یک فیلسوف منصف وقتی با عبارات مالصدرا آشنا شود، اولین تعبیری که به کاار خواهاد باود ایان     

انصافا از مثل ایشان عجیب است که چه طور ایان روایاات را باا    «. خلقه تعینات منه»یا « خلقه فیه»است که 

اند. به عبارت دی ر، اگر این تعبیر صریح در جادایی و مباینات مخلوقاات    مبنای خویش در تعارض ندانسته

نیست، برای افاده تباین و جدایی مخلوقات از خالق، چه تعبیری باید به کار برد تا جناب مالصدرا به مباانی  

 خویش حمل نکنند؟! جالب اینکه تعابیر خود مرحوم مالصدرا در جای دی ر، دقیقا خالف مطلب اینجاست:

 فرماید: ایشان می

   179«همانا خداوند با وحدت و تفردی که دارد، هیچ شیيی از او)خداوند( خالی نیست.»

دقیقا خالف تعبیر قبلی. انصافا مقتضای مباحث مالصدرا نیز دقیقا همین معناست که ایشان در اینجاا باه آن   

 اند.تصریح کرده

                                           
 فای  الطبیعیاة  الکلیّاات  کحاال  االخاتالف  و االشاتراک  فای  طبیعته حال لیس و الشخصیة، وحدته و الخاص تعیّنه نفس موجود کل فی الوجود فاذن» 178

 باه  ماا  عاین  فیاه  االشاتراک  به ما فان الوجود، طبیعة بخالف هذا و علیها زائد اخر بامر افرادها فی اختالفها و بامر اشتراکها اذ افرادها، اختالف و اشتراکها

 فاالوجود  .االنقسام و التکثر یقبل فیما مادیة لواحق و خارجیة بعوارض امّا و النقص و التمام و الضعف و بالشدة امّا الوجود احاد بین التفاوت و. االختالف

 وجوده لیس و البسیطة، ذاته تمام و هویته بنفس سواه ما عن یمتاز الحقیقة، عن خارج معنى ال و عموم، ال و نقص یشوبه ال منه، اتم ال الذی التام الصرف

 تابعاة  اضاواء  و وجاوده  بحار  عان  خارجاة  رشاحات  وجوداتها الن عنه، خلو مخلوقاته و مخلوقاته عن خلو انه فثبت .اخر ءشی شدته و تمامیته و ءشی

 «  .هحقیقت لشمس

 .41، ص3ج ،«(صدرا) الکافی أصول شرح»
 یخلاو  ال تفرده و وحدته مع انه الى اشارة ، مُحِیطٌ ءٍشَیْ بِکُلِّ إِنَّهُ: قوله و ، ءٌشَیْ کَمِثْلِهِ لَیْسَ: قوله الى اشارة نفسه، وصف بذلک و: السالم علیه قوله و» 179

 «.المذکورة الشبهات یدفع ذابه و ذاته، محصّل و مقوّمه النه االشیاء من ءشی منه

 .367، ص3ج ،«(صدرا) الکافی أصول شرح»
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 مفارقة و مزایله به کار رفته است. دسته دوم: روایاتی که صریحا در آنها تعبیر مباینة و

 به این موارد توجه کنید:

 180«ها)مخلوقات( لدایی ولود و انیت آنهاست.مباینت او)خدا( از آن»الف. 

کند. یعنای  بینید صریحا مباینت را به مفارقه و جدایی در وجودات تفسیر میهمان طور که در این روایت می

 وجود خالق و مخلوقات جداست.

 إِلَّوا  خَمْسَوةٍ  ال وَ رابِعُهُمْ هُوَ إِلَّا ثَ ثَةٍ نَجْوى مِنْ یَکُونُ ما امام صادق علیه الس م در مورد آیه شریفه *) از»ب. 

(* نتل شده است که فرمودند: او واحدی است که ذاتش واحد است. از خلتش لداست و بوه ایون    سادِسُهُمْ هُوَ

ای بوا اشوراف و احاطوه و قودرت. از او     احاطه دارد، احاطه را توصیف کرده است و او به هر چی  خود صورت

ماند و نه کوچکتر و نه ب رگتر از آن به سبب احاطوه و  ها و نه در زمین مخفی نمیمثتالی از یك ذره در آسمان

کوه   یرفته است، پوس هنگوام  ها را فرا گنها محدود هستند و حدودی چهار گانه آعلم نه به ذات او، زیرا مکان

 181«آید.ها را فرا گرفته باشد برایش همین حدود الزم میبا ذات آنخدا 

فرماید که خداوند متعال از خلقش جداست و احاطه خداوند به مخلوقات صارفا احاطاه علمای    صریحا می

 است و نه احاطه ذاتی. سند این روایت کامال صحیح است.

 پردازند:مبانی خویش می مالصدرا در ضمن این روایت نیز، به توجیه این روایت بر طبق

اما قول امام علیه السالم که خدا از خلقش جداست، یعنی باا خلاق مباینات و جادایی دارد در ناوع وحادت. پاس        »

هاا در  ها با یکدی ر نیست، زیرا مباینات زیاد از عمارو در تشخصاات متبااین آن     ها مثل مباینت آنمباینت خدا با آن

نت خدا با خلقش در این است که او تام و کامل است و خلق نااقص هساتند و   ها و اوضاع است. پس تنها مبایمکان

شوند....و اما قول امام علیه السالم که به سبب اشراف و احاطه و قادرت بار   محتاج به او و به سبب او تام و غنی می

                                           
 .«وَ مُبَایَنَتُهُ إِیَّاهُمْ مُفَارَقَتُهُ إِنِّیَّتَهُم» 180

 .2، حباب التوحید و نفی التشبیه ،31، ص«التوحید )للصدوق(»
 وَ خَلْتِوهِ  مِونْ  بَوائِن   الوذَّاتِ  وَاحِدِیُّ وَاحِدٌ هُوَ فَتَالَ -سادِسُهُمْ هُوَ إِلَّا خَمْسَةٍ ال وَ رابِعُهُمْ هُوَ إِلَّا ثَ ثَةٍ ىنَجْو مِنْ یَکُونُ ما تَعَالَى قَوْلِهِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ» 181

 أَکْبَورُ  ال وَ ذلِوكَ  مِنْ أَصْغَرُ ال وَ الْأَرْضِ فِی ال وَ السَّماواتِ فِی ذَرَّةٍ مِثْتالُ نْهُعَ یَعْ ُبُ ال -الْتُدْرَةِ وَ الْإِحَاطَةِ وَ بِالْإِشْرَافِ مُحِیط  ءٍشَیْ بِکُلِّ هُوَ وَ نَفْسَهُ وَصَفَ بِذَاکَ

 «.الْحَوَایَةُ لَ ِمَهَا بِالذَّاتِ کَانَ فَإِذَا أَرْبَعَة  حُدُودٌ تَحْوِیهَا مَحْدُودَة  الْأَمَاکِنَ لِأَنَّ بِالذَّاتِ لَا الْعِلْمِ وَ بِالْإِحَاطَةِ

 .1، حرابعهم هو إال ثالثة نجو  من یکون ما تعالى قوله فی ،627، ص6ج ،«الکافی»
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حسب معنی و حقیقت ها احاطه دارد، تذکری است بر اینکه مراد از احاطه، احاطه به حسب وضع نیست...بلکه به آن

 182«است، مثل احاطه علم به معلوم و احاطه تام به ناقص...

حاطه علمی اسات  ااند احاطه صرفا اند مثل احاطه عالم به معلوم بلکه فرمودهحضرت در این روایت نفرموده

 کنند:و نه چیز دی ر! در این روایت هم صریحا به این نکته تأکید می

(* پرسیدم. حضرت فرمودند  الْأَرْضِ فِی وَ السَّماواتِ فِی اللَّهُ هُوَ وَ از آیه شریفه *)از امام صادق علیه الس م »

ها دارای متودار هسوتند پوس    بله، خدا چنین است. گفتم آیا به ذاتش؟ حضرت فرمودند: وای بر تو! همانا مکان

خداونود در متودارها و غیور     آید بگویی کوه هنگامی که گفتی خداوند به ذاتش در مکانی هست، بر تو الزم می

ها( نی  هست. بلکه خدا لدای از خلتش است و بر خلتوش بوه علوم و قودرت و احاطوه و      ها)از محدودیتآن

هاسوت، نیسوت.   سلاان و ملك احاطه دارد و علمش به آنچه در زمین است کمتر از علم او به آنچه در آسومان 

ث علوم و قودرت و سولاان و ملوك و احاطوه یکسوان       شود و اشویاء بورای او از حیو   هیچ چی  از او دور نمی

 183«هستند.

 شود.آید نیز محسوب می، از دسته اول روایاتی که در ادامه میاین روایت در واقع

کنند. به این ای دی ر اطراف مسأله را تبیین میها هم به گونهدر تفسیر بائن چند روایت دی ر نیز داریم که آن

 :روایات توجه کنید

 185و184«ئن است نه به فاصله مسافت.خدا با» 

                                           
 فای  المتبایناة  التشخصاات  فای  لعمارو  زید مباینة فان کمباینتهم، متباینة فلیست الوحدة نحو فی الخلق یباین ای خلقه، من باین: السالم علیه قوله و» 182

 تنبیاه  القادرة،  و االحاطاة  و باالشاراف : قولاه  .. و.غناهم  و تمامهم به و إلیه محتاجون ناقصون انهم و کامل تام هبان لخلقه مباینته فانّما االوضاع، و االمکنة

 بحساب  یکاون  ماا  بال  المغاایرة،  عاین  فانها بعض جوف فی بعضها التی االجسام بین هی کما الوضع بحسب یکون ما االحاطة بهذه المراد لیس انه على

 ال اذ مقادور،  هاو  بماا  المقادور  بوجاود  قاادر  هو بما القادر وجود هی و القدرة احاطة و بالناقص التام احاطة و بالمعلوم العلم ةکاحاط الحقیقة، و المعنى

 «.النقص و بالتمام اال بینهما تفاوت

 .367، ص3ج ،«(صدرا) الکافی أصول شرح»
 الْأَمَواکِنَ  إِنَّ وَیْحَوكَ  قَوالَ  بِذَاتِهِ قُلْتُ مَکَانٍ کُلِّ فِی هُوَ کَذَلِكَ قَالَ الْأَرْضِ(* فِی وَ السَّماواتِ فِی اللَّهُ هُوَ *)وَ لَلَّ وَ عَ َّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ» 183

 لَویْسَ  وَ مُلْکواً  وَ سُولْاَاناً  وَ إِحَاطَةً وَ قُدْرَةً وَ عِلْماً خَلَقَ بِمَا مُحِیط  خَلْتِهِ مِنْ بَائِن  وَهُ لَکِنْ وَ ذَلِكَ غَیْرِ وَ أَقْدَارٍ فِی تَتُولَ أَنْ لَ ِمَكَ بِذَاتِهِ مَکَانٍ فِی قُلْتَ فَإِذَا أَقْدَارٌ

 «.إِحَاطَةً وَ مُلْکاً وَ سُلْاَاناً وَ قُدْرَةً وَ عِلْماً سَوَاءٌ لَهُ الْأَشْیَاءُ وَ ءٌشَیْ مِنْهُ یَبْعُدُ لَا السَّمَاءِ فِی مِمَّا بِأَقَلَّ الْأَرْضِ فِی بِمَا عِلْمُهُ

 .61، حالقدرة باب ،633، ص«(للصدوق) التوحید»
 « مَسَافَة بِتَرَاخِی لَا الْبَائِنِ وَ» 184

 الدین. أئمة صفات و جالله، جل اهلل صفات فی ،262، ص«نهج البالغة»



84 |  فصل سوم: تبیین رابطه خالق و مخلوقات از دیدگاه مکاتب مختلف فلسفه اسالمی 

 

یعنی بینونه میان خالق و مخلوقات، از حیث صفات است و نه از حیث مسافت. بینونة مکاانی ماراد نیسات.    

 است. 186بلکه صفات این دو از هم بائن و جدا هستند و خداوند *)لیس کمثله شیء(*

ه عدم شباهتی بین خادا و مخلوقاات   متعرض روایاتی که افاد به طور تفصیلی،در فصل چهارم همین نوشتار 

 کنند خواهیم شد.می

 ، روایت مناسبی است:وایتی دی ر نیز برای تفسیر بینونتاما ر

او در اشیاء مولود است نه مولود بودنی که بر او ممنوع باشد و از اشیاء لداست نه لدایی که منجر به غیاب »

 187«ها باشد.از آن

لم و احاطه علمی خدا نیست. همچنین کائن فی االشیاء هام در ماورد   خدا به معنای غیبت و عدم ع بینونت

 .و خصوصا در فصل چهارم خداوند صادق است که در ادامه به آن نیز خواهیم پرداخت

 اند:اما روایاتی که برخی از آن برداشت دی ری کرده

 دسته اول: روایات استواء نسبت خداوند به همه مخلوقات

 وایت به سند صحیح دقت کنید: به عنوان مثال به این ر

از آیه مبارکه *)الرحمن علی العرش استوی(* از ابی عبد اهلل علیه الس م پرسیدم. حضرت فرمودند: در هموه  »

تر از چی  دیگری نیست. دوری از او دور نیست و قریبی به او ن دیك چی  مساوی است. هیچ چی  به او ن دیك

 188«نشد. مساوی است در هر چی .

                                                                                                                                    
 اإلحتجااج »« عُ ْلَة. بَیْنُونَةُ لَا صِفَةٍ بَیْنُونَةُ التَّمْیِی ِ حُکْمُ وَ خَلْتِهِ مِنْ مْیِی ُهُتَ تَوْحِیدُهُ وَ» همین تعبیر در روایت دی ری به عبارت دی ری آمده است: 185

 و الجبر من المصنوعین صفات من به یلیق ال عما تنزیهه و اهلل بتوحید یتعلق فیما ع احتجاجه ،216ص ،6ج ،«(للطبرسی) اللجاج أهل على

 .محاوراته و مخاطباته و کالمه مجاری و خطبه أثناء فی حال إلى حال من االنتقال و الزوال و التغییر و الذهاب و ءالمجی و الرؤیة و التشبیه

ای عادم همساانی صافات و    صفت باه معنا   در ینونتب که در روایت حاشیه گذشته ذکر شد.« بینونت عزلی»در مقابل « بینونت صفتی»اشاره به تعبیر  186

 به تباین وجودات تفسیر شده است.   یبینونت عزل
 «عَنْهَا. غَائِبٍ بَیْنُونَةَ لَا بَائِن  الْأَشْیَاءِ مِنَ وَ لَیْهِعَ بِهَا مَحْظُورٍ کَیْنُونَةَ لَا کَائِن  الْأَشْیَاءِ فِی هُوَ» 187

 توحید.، باب 244ص ،النص ،«العقول تحف»
 لَومْ  وَ بَعِیودٌ  مِنْهُ یَبْعُدْ لَمْ ءٍشَیْ مِنْ إِلَیْهِ أَقْرَبَ ءٌشَیْ فَلَیْسَ ءٍشَیْ کُلِّ فِی اسْتَوَى فَتَالَ اسْتَوى الْعَرْشِ عَلَى الرَّحْمنُ -تَعَالَى اللَّهِ قَوْلِ عَنْ -ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ» 188

 «.ءٍشَیْ کُلِّ فِی اسْتَوَى قَرِیبٌ مِنْهُ یَتْرُبْ

 .8، حرابعهم هو إال ثالثة نجو  من یکون ما تعالى قوله فی ،628ص ،6ج ،«الکافی»
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به این تقریر که طبق  189اند!دانستهقاعدة بسیط الحقیقة کل االشیاء  را مؤید اساتید از این دسته روایات برخی

بسیط الحقیقة نیز، از آنجا که خداوند متعال وجود برتر همه اشیاء را در ذات خود دارد، پس نسبت خداوناد  

خلاو مان   »ات الهی هستند و در نتیجاه  شود، چون وجود برتر همه اشیاء در ذمتعال با همه اشیاء یکسان می

 درست نخواهد. ،با تقریری که ما عرض کردیم« خلقه

به نحاو   از این روایت همچنین فاعلیت بال واسطه خداوند متعال نسبت به مخلوقات و احاطه خداوند متعال

 سان به همه موجودات و قدرت مطلق خداوند نیز قابل استفاده است.کی

اند در تحلیال روایاات   است که بسیاری از بزرگوارانی که در حوزه فلسفه کار کردهیکی از مشکالت ما این 

در کلماتشان زیاد است. این روایت نسبت به اینکه وجه تسااوی نسابت   « از جیب خود مایه گذاشتن» مقدارِ

ز آنجا کاه  ساکت است و اتفاقا به قرینه اینکه در تفسیر آیه مبارکه بیان شده است، و ا ،به همه اشیاء چیست

شود که منظور استواء علمی خداوند متعال به همه چیز عرش در روایات به علم تفسیر شده است، روشن می

است. یعنی خداوند متعال به همه چیز به نحو یکسان عالم است. این مطلب از بادیهیات عقلای در مباحاث    

یازی جاز تحمیال و تفسایر باه رأی      فلسفه اسالمی است ولی اینکه از آن یک تقریر خاص را اراده کنیم، چ

 روایت نیست. 

 دسته دوم: روایات داخل فی االشیاء

  کنیم.ایم. در اینجا صرفا به یک روایت اکتفاء میاین روایات را مفصل در فصل چهارم آورده

در اشیاء داخل است ولی نه مانند داخل بودن چی ی در چی ی و خارج است از اشیاء ولوی نوه ماننود خوارج     »

 191و190«ن چی ی از چی ی.بود

 این روایات داللت بر نوعی فی االشیاء بودن دارد که چند ویژگی دارد:

ها که در همین روایات اشاره شاد، داخال باودن مکاانی     اول اینکه محظور و منعی نداشته باشد. یکی از منع

وایات سابق، مکانمناد  اش به تصریح راست. یعنی اگر خداوند متعال داخل بُعد مکانی اشیاء هم باشد، الزمه

آید که ایان محظاور باه تحلیال مالصادرا هام وارد       بودن ذات مقدس الهی است که باطل است. به نظر می

شود، زیرا الزمه اینکه ممکنات مراتب حقیقت یک وجود واحد شخصی باشند، این اسات کاه آن وجاود    می

                                           
 .223، ص 6، ج«قواعد عقلی در قلمرو روایات» 189
 «ء.شَیْ مِنْ خَارِجٍ ءٍکَشَیْ لَا الْأَشْیَاءِ مِنَ خَارِجٌ وَ ءٍشَیْ فِی دَاخِلٍ ءٍکَشَیْ لَا الْأَشْیَاءِ فِی دَاخِل  أَمَامٌ لَهُ تَالُیُ لَا وَ» 190

 .267، حالتوحید من جوامع باب ،241، ص6ج، «المحاسن»و نیز:  2، حبه إال یعرف ال أنه باب ،81ص ،6ج ،«الکافی»
 .671-676صص، 2، ج«قواعد عقلی در قلمرو روایات»بیش از اینهاست. رک: موارد  191
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ایش مکانمناد باودن آن ذات در ایان    واحد شخصی در تمام حیثیات این مرتبه حضور داشته باشد و این معن

رسد الزمه کاالم  دانم مالصدرا به این کالم ملتزم شود یا خیر ولی آنچه که هست به نظر میمرتبه است. نمی

او این باشد، هر چند که خود نخواهد به این الزم ملتزم شود. زیرا وجود ذات مراتب در نظر مالصدرا، شبیه 

 سرایت نکند.  ،یات یک طبقه به طبقه دی رساختمان چند طبقه نیست که خصوص

در اشیاء چیست، مطلبی است کاه در فصال    لاما اینکه تقریر صحیح این روایات و داخل بودن خداوند متعا

 بعد به تبیین آن خواهیم پرداخت.

 دسته سوم: روایت بینونة صفة ال بینونة عزلة

  192.که مراد از آن چیستعرض کردیم متعرض این روایت شدیم و  816 و 816 یةاشح در که کمی قبل

 ب. فقر مخلوقات به خداوند متعال

این مضمونی است که در روایات و حتی آیات قرآن به آن اشاره شده است و تا حد زیادی، تقریر مالصادرا  

با آن هماهنگ است. اما اینکه کیفیت فقر، دقیقا چ ونه است، تبیین چندانی نشده است. لذا ایان قسامت باا    

 شود سازگار است.ه مشاء و اشراق هم تبیین میفقری که در فلسف

 ج. احاطه خالق به مخلوقات

کنایم.  برخی از احادیث احاطه نیز در قسمت قبل گذشت و به جهت اینکه کامال تبیین شد، دی ر تکرار نمی

و البتاه   اجماال آنچه در روایات بود احاطه علم و قدرت بود. اما احاطه وجودی، شاهدی در روایاات نادارد  

 .ها را شرح خواهیم دادعدم داللت آنشواهدی برای آن ذکر شده است که در فصل چهارم وجه 

 یل علم پیشیند. تحل

تر از دی اران باه ایان مساأله     در قسمت اشراق و مشاء مفصال به این بحث پرداختیم. انصافا مالصدرا موفق

پرداخته است ولی در روایات صحبت از برخی از علوم است که حتی مالصادرا هام نتوانساته اسات آن را     

فرض درست باشد( از عهده توجیه ایان  تحلیل کند و تحلیلی که مالصدرا از علم پیشین ارائه داده است)بر 

 آید.علوم بر نمی

 به این روایت دقت کنید:

                                           
را باه معناای    «ة صافة نا بینو»اناد و  در این قسمت نیز مرحوم مالصدرا، مطلب مطرح شده در روایات را حمل بر مبانی خویش کارده  192

صاص:   ،3، ج«(صادرا ) الکافی أصول شرح»د! رک: انهر و غلبه خداوند متعال و خضوع موجودات در مقابل او توضیح دادهقبینونت را به 

 .412و  412و  441و  441و  417و  411و  413
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بوود، چگونوه   داند چی ی که نیسوت اگور موی   ای باقی ماند... گفتم: آیا خدا میعرض کردم: فدایت شوم مسأله»

ای لو  اهلل  آلهه فرماید *)اگر در آسمانها و زمینبود؟ حضرت فرمودند:... آیا نشنیدی ک م خداوند را که میمی

لسوت(*؟ و آیوا   ها بر دیگری برتوری موی  شدند(*؟ و آیا نشنیدی *)و بعضی از آنبود به تحتیق فاسد میمی

گردند(*. به تحتیق در این آیات نشنیدی که فرمود: *)و اگر برگردند به همان چی ی که از آن نهی شدند باز می

 193«بود.گونه میداند که اگر بود، چخداوند چی ی را که نیست می

یعنی علم خدا به معدومات محال، و اینکه اگر اینها به فرض محال رخ بدهند)مثال جهنمیاان برگردناد( چاه    

داند و لذا نظریه ابن اتفاقی خواهد افتاد. و جالب اینکه در روایات مختلف تمام این علوم را ازلی و ابدی می

ماورد   مه، چنین علمی وجود نادارد. در از خلق صور مرتس تواند باشد چرا که قبلگر آن نمیسینا هم توجیه

 مالصدرا نیز معنا ندارد ب وییم ذات الهی وجود برتر و اعالی محاالت هم هست!

هایی که تاکون امثال مالصدرا دارند، چنین علمی توجیه نشده است. بله، ظاهرا طباق  لذا ظاهرا با این تحلیل

علوم قابل تبیین خواهد بود که البته تحلیل ایشان از موضوع تحقیق ما  نظریه استاد فیاضی در این مسأله، این

 در این قسمت خارج است.

 جمع بندی این فصل

ای از نظریات مختلف است که به هدف کشف واقعیت صاورت گرفتاه   به صورت کلی فلسفه اسالمی آمیزه

السفه اسالمی به مرور زماان  است. به صورت کلی همان طور که از مشاهده مطالب این فصل مشاهده شد، ف

توان با جرأت سایر فلسافه   بر تحلیل بسیاری از مطالب برآمدند که در گذشته از تحلیل آنها عاجز بودند. می

اسالمی را صعودی دانست و ان شاء اهلل به مرور زمان، فالسفه مسلمان توانایی تحلیل مطالبی که تا کناون از  

 فت.اند نیز، خواهند یاپس آن بر نیامده

 

 

 

                                           
 مَوا  أَ لَصَعْبَة  مَسَائِلَكَ إِنَّ وَیْحَكَ قَالَ یَکُونُ کَانَ کَیْفَ کَانَ لَوْ أَنْ یَکُنْ لَمْ الَّذِی ءَالشَّیْ الْتَدِیمُ یَعْلَمُ قُلْتُ أَبُوکَ لِلَّهِ هَاتِ قَالَ مَسْأَلَة  بَتِیَتْ قَدْ فِدَاکَ لُعِلْتُ قُلْتُ» 193

 الَّوذِی  یْورَ غَ صالِحاً نَعْمَلْ *)أَخْرِلْنا -النَّارِ أَهْلِ قَوْلَ یَحْکِی قَالَ وَ بَعْضٍ(* عَلى بَعْضُهُمْ لَعَ  *)وَ قَوْلَهُ وَ لَفَسَدَتا(* اللَّهُ إِلَّا آلِهَة  فِیهِما کانَ یَتُولُ *)لَوْ اللَّهَ سَمِعْتَ

 فَتَبَّلْوتُ  رَأْسَوهُ  فَوأَدْنَى  رِلْلَوهُ  وَ یَودَهُ  لِأُقَبِّلَ فَتُمْتُ یَکُونُ کَانَ کَیْفَ کَانَ لَوْ أَنْ یَکُنْ لَمْ الَّذِی ءَالشَّیْ عَلِمَ فَتَدْ عَنْهُ(* نُهُوا لِما لَعادُوا رُدُّوا لَوْ *)وَ قَالَ وَ نَعْمَلُ(* کُنَّا

 «.الْحَظِّ وَ الْخَیْرِ مِنَ تَبَیَّنْتُ لِمَا وَصْفِهِ عَنْ أَعْجِ ُ مَا الْفَرَحِ وَ السُّرُورِ مِنَ بِی وَ خَرَلْتُ وَ أْسَهُرَ وَ وَلْهَهُ

 .68، حالتشبیه نفی و التوحید باب، 11ص ،«(للصدوق) التوحید»
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 مقدمه:

در این فصل زاویه دید ما به عکس فصل سابق است. در این فصل روابطای را کاه در روایاات تبیاین شاده      

کنیم و سپس به بررسی معنای آنها در فضای خاود روایاات و در کلماات فالسافه بازرگ      است، بررسی می

بود، در این فصل زاویه  ها بیشترپردازیم. طبیعی است که همان طور که در فصل سابق زاویه فلسفی بحثمی

 تر باشد.روایی پررنگ

های این فصل با فصل سابق در این اسات کاه در فصال ساابق، عنااوینی کاه انتخااب        یکی دی ر از تفاوت

یکی از عنااوین  « تشکیک»شدند بر پایه اصطالحات فلسفی بود. به عنوان مثال در فلسفه صدرایی عنوان می

لوقات است ولی در این فلسفه زاویه دید ما بر پایاه اصاطالحات روایای    پر رنگ در تبیین رابطه خالق و مخ

آورده شاد، خاالی از عناوان    « تشاکیک »روایاتی که متناسب با بحث  ست. لذا همان طور که در فصل سابقا

تشکیک بودند، در این فصل گاهی عباراتی که از فالسفه اسالمی آورده میشود خالی از عنوان مصطلح روایی 

شادند و در ایان فصال    ی در فصل سابق اصطالح از فلسفه بود و روایات از بُعد معنوی نظار مای  است. یعن

 گیرند.اصطالحات از روایات است و عبارات فلسفی با زاویه معنوی مورد بررسی قرار می

وقات کننده رابطه خالق و مخلنکته دی ری که در اینجا باید به آن توجه شود اینکه عناوینی که به نوعی بیان 

« کل مخلوقاات »کنیم که به ، در روایات بسیار زیاد است. ما در اینجا اوال صرفا عناوینی را بررسی میهستند

بیان کننده نوع خاص  از صفات الهی، یکی از صفاتی است که« رحیم»صدق کند. یعنی به عنوان مثال صفت 

و لاذا رحمات رحیمیاة باه عناوان      خداوند متعال به مؤمنان است و شمول و عمومیت نادارد  نعمت رسانی 

گیرد. از سوی دی ار برخای از عنااوین شارعی قابال      ای بین خالق و مخلوقات مورد بررسی قرار نمیرابطه

یکی از صفات عمومی خداوند اسات  « رحمت رحمانیه»ارجاع به برخی دی ر هستند. به عنوان مثال اگرچه 

آنجا که قابل ارجاع به صفت فعلی قیومیت اسات،   ولی از 194که همه چیز را به حسب ظاهر، فرا گرفته است

ایم و صرفا در محدوده صفات فعلی که بیان ر نوعی رابطه باین خاالق و   از مطرح کردن آن صرف نظر کرده

 ایم.گردند، اکتفا کردهمخلوقات هستند، به بیان صفت قیوم که بقیه صفات به آن برمی

رابطه  فها برای کشترین راهشود که یکی از اساسیروشن می ،با توجه به مطالبی که تا اینجا عرض کردیم 

بین خالق و مخلوقات در روایات، بررسی اسماء و صفات الهی است. به بیان دی ر یکی از مواضاعی کاه در   

توان به لطائفی در مورد رابطه خالق و مخلوقات پی برد، در میان صفات و اسماء الهای اسات. از   روایات می

های مختلف به برخی از این ارتباطها اشاره شده است یاا باه   برخی از روایات هم به صورتسوی دی ر در 

                                           
 .226، آیه0سوره مبارکه اعراف:ء(* شَیْ کُلَّ وَسِعَتْ رَحْمَتی *)وَ 194
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اند. ما در این تحقیق هم بر اساس اسماء و صفات و هام بار   تفصیل به تبیین برخی از این ارتباطات پرداخته

باه مساأله    اساس عناوین مأخوذ در روایات که به نوعی تبیاین کنناده ارتبااط خاالق و مخلوقاات هساتند،      

 پردازیم.می

ای متضاایف  از سوی دی ر ارتباطات بین خالق و مخلوقات انواع متفاوتی دارد. برخای از صافات باه گوناه    

توان گفت کاه باالعکس   قتی ثابت شد که مثال مخلوقات نسبت به خداوند متعال، فقیر هستند میوهستند که 

 خداوند متعال نسبت به بندگان غنی است.

دی ر در امور عادی متضایف هستند ولی در خصوص خداوند و بندگان متضایف نیستند به  اما برخی صفات

 عنوان مثال قریب و بعید بودن.

شود. مثال خداوند متعال هیچ شاباهتی  برخی از صفات هم به خداوند و مخلوقات به طور یکسان اطالق می

یچ مخلوقی هام شاباهتی باه خداوناد     به خلق ندارد و ضد با هیچ مخلوقی نیست، همان طور که بالعکس ه

 تواند ضدی برای خدا باشد.متعال ندارد و نمی

شوند و یا خیار و در صاورت دوم یاا    توان گفت که یا صفات به نحو مشترک اطالق میلذا به طور کلی می

 طرفینی هستند و یا خیر. در این نوشتار از همه نوع صفات داریم.  

ر روایات شرح و بسط بیشتری دارد و با فضای فلسفه اساالمی نیاز آشاناتر    در ابتدا سه عنوان اصلی را که د

 پردازیم.دهیم و سپس به بررسی باقی اسماء و صفات الهی میاست، مورد بررسی قرار می

 احاطه عنوان اول:

 اوین دال بر احاطهبیان صفات و اسماء و عن

شود. یک نوع احاطه، از نوع صافات فعال   یشود، دو نوع احاطه به ذهن متبادر موقتی صحبت از احاطه می

است که در واقع ناشی از این است که همه فعل و انفعاالت مخلوقات مقهور اراده الهی است یا باه عباارتی   

دی ر خداوند به همه آنچه خلق شده است احاطه علمی دارد و بر آنها قادر است که در اینجا مراد از علام و  

لی است. این معنا در اینجا مد نظار نیسات و بخشای از ایان معناا را را باا       قدرت نیز، علم فعلی و قدت فع

 دهیم.عنوانی دی ر در قسمت دوم و بخشی را در قسمت چهارم این فصل، مورد بررسی قرار می

در اینجا مراد از احاطه، یک نوع صفت ذات است که حتی قبل از مخلوقات نیز قابال تصاور اسات کاه باه      

 را معنون به دو عنوان نمود. یکی علم ذاتی و دی ری قدرت ذاتی.  توان آنصورت کلی می

ی است که در روایات و آیات مختلف قرآن باه آن  هدانیم خود محیط یکی از صفات الالبته همان طور که می

  آیه مبارکه:ترجمه  کنیم.اشاره شده است. در اینجا به نقل یک آیه قرآن و یک روایت کفایت می
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 195که او به همه چیز محیط است(**)آگاه باشید 

 روایت: 

ها را بشمارد داخل بهشت اسم هست، هر کس آن 33رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمودند: همانا برای خدا »

 196«ها اهلل و االه و واحد و احد و ....و محیط و ... هستند.شود و آنمی

صافت ذات اسات زیارا     «محایط » ،در قرآن کریم ظاهرارسیم که با بررسی مجموعه موارد، به این نتیجه می

 مجموعه استعماالت این صفت در قرآن کریم، درمورد خداوند متعال، به چند قسم است:

 .197دسته اول: بکل شیء محیط

 .199یا چیزی خاص 198دسته دوم: محیط بالکافرین

 200دسته سوم: تصریح به اینکه احاطه علمی است.

 201حیث قدرت است. دسته چهارم: ظاهر در اینکه احاطه از

                                           
 (* مُحیط  ءٍشَیْ بِکُلِّ إِنَّهُ أَال رَبِّهِمْ لِتاءِ مِنْ مِرْیَةٍ فی إِنَّهُمْ أَال*) 195

 .14، آیه 46:سوره فصلت
 السَّومِیعُ  الْوآخِرُ  الْأَوَّلُ الصَّمَدُ الْأَحَدُ الْوَاحِدُ الْإِلَهُ اللَّهُ هِیَ وَ ةَالْجَنَّ دَخَلَ أَحْصَاهَا مَنْ وَاحِدَةً إِلَّا مِائَةً اسْماً تِسْعِینَ وَ تِسْعَةً لَلَّ وَ عَ َّ لِلَّهِ إِنَّ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ» 196

 الورَّحِیمُ  الرَّحْمَنُ الرَّبُّ الْحَفِیُّ الْحَمِیدُ الْحَسِیبُ الْحَقُّ حَفِیظُالْ الْحَلِیمُ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ الْحَیُّ الْبَاطِنُ الظَّاهِرُ الْأَکْرَمُ الْبَارِئُ الْبَدِیعُ الْبَاقِی الْأَعْلَى الْعَلِیُّ الْتَاهِرُ الْتَدِیرُ الْبَصِیرُ

 الْفَواطِرُ  الْغِیَواثُ  الْغَنِویُّ  الْغَفُوورُ  الْعَفُوُّ الْعَدْلُ الاَّاهِرُ الصَّانِعُ الصَّادِقُ الشَّهِیدُ السُّبُّوحُ السَّیِّدُ الْمُتَکَبِّرُ الْجَبَّارُ الْعَ ِی ُ الْمُهَیْمِنُ الْمَُْمِنُ السَّ مُ الرَّءُوفُ الرَّقِیبُ الرَّزَّاقُ الذَّارِئُ

 الْکَبِیورُ  الْکَورِیمُ  الْمُصَوِّرُ الْمُتِیتُ الْمُبِینُ مُحِیطُالْ الْمَنَّانُ الْمَوْلَى الْمَجِیدُ الْحَالَاتِ قَاضِی الْبَاسِطُ الْتَابِضُ الْتَیُّومُ الْتَرِیبُ الْتَوِیُّ الْتُدُّو ُ الْمَلِكُ الْتَدِیمُ الْفَالِقُ الْفَتَّاحُ الْفَرْدُ

 الودَّیَّانُ  النَّاصِورِینَ  خَیْورُ  الْخَالِقُ خَبِیرُالْ الْجَوَادُ الْجَلِیلُ التَّوَّابُ الْبَاعِثُ الْبَرُّ الْوَارِثُ الْوَکِیلُ الْوَفِیُّ الْهَادِی الْوَدُودُ الْوَاسِعُ النَّاصِرُ الْوَهَّابُ النُّورُ الْوَتْرُ الضُّرِّ کَاشِفُ الْکَافِی

 .«الشَّافِی اللَّاِیفُ الْعَظِیمُ الشَّکُورُ

 .8، حالمخلوقین أسماء معانی بین و معانیها بین الفرق و تعالى اهلل أسماء باب ،631ص ،«(للصدوق) التوحید»
 .621و سوره مبارکه نساء، آیه  14سوره مبارکه فصلت، آیه  197
 .14وره مبارکه عنکبوت، آیه س 198
و ساوره مبارکاه    32و سوره مبارکه هاود، آیاه    11و سوره مبارکه اسراء ، آیه  28و سوره مبارکه جن، آیه  21سوره مبارکه بروج، آیه  199

 .63و سوره مبارکه بقره، آیه  621و سوره مبارکه آل عمران، آیه  618و سوره مبارکه نساء، آیه  47انفال، آیه 
 .36و سوره مبارکه کهف، آیه  62طالق، آیه  سوره 200

( که در این آیه مبارکه صدر و ذیال  26، آیه 48:)سوره مبارکه فتحقَدیرا(* ءٍشَیْ کُلِّ عَلى اللَّهُ کانَ وَ بِها اللَّهُ أَحاطَ قَدْ عَلَیْها تَتْدِرُوا لَمْ أُخْرى *)وَ 201

 ا احاطه قدرت است.کند که ظاهرا مراد از احاطه در اینجآیه مشخص می
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کنایم تقریباا   در تمامی آیات ذکر شده، صحبت از موجودات است. یعنی وقتی به سایاق آیاات مراجعاه مای    

 ،صریح است در اینکه مراد اموری موجود است. البته انصافا تعبیر دسته اول آیات باا صارف نظار از سایاق    

قضیه کلی است و در نتیجه خصوصیات  کلیتی دارد که بعید نیست ب وییم صدر آیات صرفا مصداقی از این

رسد که اگرچه نوع آیاتی کاه باه   مورد موجب تخصیص عموم قاعدة نخواهد بود. لذا در مجموع به نظر می

نوعی در مورد احاطه خداوند متعال بر موجودات است، ولی اوال اختصاصی به آنها ندارد و ثانیا بعید نیست 

کنناد و همچناین   ز احاطه علمی خداوند متعال به صورت کلی مای که با توجه به آیاتی که صریحا صحبت ا

ظاهر در احاطه خداوند متعال از حیث قدرت هستند، ب وییم که این صفت در قرآن صفتی اعم از علم ذاتی 

 و قدرت ذاتی است.

کنناد و  اند که ادعا شده است، بر احاطه وجودی داللت میین زمینه مطرح شدهگاهی آیات دی ری در االبته 

  :شاره کردا ات زیرتوان به آیاز جمله مهمترین این آیات می

 202 (*او با شماست هر لا که باشید*)

 203 (*آیا کافی نیست که رب تو بر هر چی  شاهد است*)

 204(*شودبدانید که همانا اهلل بین انسان و قلبش حائل می*)

آیه اول معیت و از از رسد که این سنخ آیات هیچ نحوه داللتی بر احاطه وجودی نداشته باشند. به نظر میاما 

آیه دوم شهادت و احاطه علمی و از آیه سوم قدرت خدا در حائل شدن بین انساان و ادراکاش و وابسات ی    

شود و تفسیر این موارد به احاطه وجودی بست ی تامی به مبنای ما در تفسیر معیات  محض انسان استفاده می

ان دارد و لذا بدون پشتوانه مبانی فلسفی خاصای کاه از ایان    احاطه علمی و قدرت خداوند متعال بر بندگو 

قابل ذکر اسات کاه   البته این آیات داللتی بر احاطه وجودی ندارند.  گیرد،موارد، احاطه وجودی را نتیجه می

توان احاطه وجودی را هام ثابات   لمالزمة از این آیات میاگر این مبانی فلسفی در محل خود، ثابت شوند با

 کرد.

 توانیم وارد قسمت بعدی مباحث این قسمت شویم.ا توجه به این نکات میب

 هطوائف روایات دال بر احاط

 به صورت کلی روایاتی که بیان کننده احاطه هستند، در واقع همان روایات علم و قدرت هستند.

                                           
 .4مبارکه حدید، آیهسوره  202
 .13فصلت، آیه مبارکه سوره 203
 .24مبارکه انفال، آیهسوره  204
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توان گفت که انواع احاطه علمی و احاطه از حیث قدرت کاه در روایاات بیاان شاده     لذا به صورت کلی می

 است از این قرار است:

 اما احاطه علمی:

احاطه الهی صحبت نشده است. آنچاه کاه بیشاتر باه آن      به صورت کلی، در روایات چندان در مورد کیفیت

پرداخته شده است، متعلق احاطه علمی الهی است. به عبارت دی ار آنچاه در ماورد کیفیات احاطاه علمای       

خداوند است، همان اموری است که به صورت کلی در مورد کل صفات الهی تبیین شده است که به عناوان  

در مورد خصوص علم الهی که چ ونه خداوند متعاال باه مخلوقاات     مثال شبیه علوم مخلوقات نیست، ولی

علم دارد و این علم از چه نوعی است، صحبت کمی شده است. عمده روایات و حتی آیات قرآن، نااظر باه   

دهایم و آنچاه در درون ماسات و    متعلق علم الهی هستند که به عنوان مثال خداوند متعال هر آنچه انجام می

 خ خواهد داد و به آنچه قبل از خلقت رخ داده است، عالم است.آنچه در آینده ر

 پردازیم.ها میالبته در مورد کیفیت علم الهی هم نکاتی داریم که به ترتیب به ذکر آن

 پردازیم که به نوعی تبیین کننده کیفیت علم الهی هستند.ابتداء به ذکر روایاتی می

 داند و نه امری خارج از ذات خداوندند میدسته اول: روایاتی که علم را عین ذات خداو

ر حوالی کوه هویچ معلوومی     فرمود: همواره ربّ ما علم ذاتش بوده است دشنیدم که امام صادق علیه الس م می»

 205«نبوده است.

 فرمایند:مرحوم میرداماد در شرح صدر این حدیث چنین می

ن اینکه صرف ذات احدی خداوند متعال، نفس گویند و آاین احادیث شریف صراحتا به کنه حکمت حق سخن می»

دهایم  هن ام وجود به نحو واحد است و نیست آنچه به آن حکم عدم می علم به ذاتش و به هر چیزی از وجودش و

                                           
 لَوا  وَ ذَاتُوهُ  الْتُودْرَةُ  وَ مُبْصَورَ  لَوا  وَ ذَاتُهُ الْبَصَرُ وَ مَسْمُوعَ لَا وَ ذَاتُهُ السَّمْعُ وَ مَعْلُومَ لَا وَ ذَاتُهُ الْعِلْمُ وَ رَبَّنَا لَلَّ وَ عَ َّ اللَّهُ یَ َلِ لَمْ یَتُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ» 205

 اللَّوهُ  یَو َلِ  فَلَومْ  قُلْتُ قَالَ الْمَتْدُورِ عَلَى الْتُدْرَةُ وَ الْمُبْصَرِ عَلَى الْبَصَرُ وَ الْمَسْمُوعِ عَلَى السَّمْعُ وَ الْمَعْلُومِ عَلَى مِنْهُ الْعِلْمُ وَقَعَ الْمَعْلُومُ کَانَ وَ الْأَشْیَاءَ أَحْدَثَ فَلَمَّا تْدُورَمَ

 وَ عَو َّ  اللَّوهُ  کَوانَ  بِأَزَلِیَّةٍ لَیْسَتْ مُحْدَثَة  صِفَة  الْکَلَامَ إِنَّ فَتَالَ قَالَ مُتَکَلِّماً اللَّهُ یَ َلِ فَلَمْ قُلْتُ قَالَ بِالْفِعْلِ مُحْدَثَة  صِفَة  الْحَرَکَةَ إِنَّ ذَلِكَ عَنْ اللَّهُ تَعَالَى تَالَفَ قَالَ مُتَحَرِّکاً

 «.مُتَکَلِّمَ لَا وَ لَلَّ

 .6، حاألفعال صفات و الذات صفات باب ،633ص ،(للصدوق) التوحید و 6، حالذات صفات باب، 617، ص6ج، «لکافیا»
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به نفس ذات حقاش کاه صاورتی علمای حقیقای بارای هماه اشایاء          م ر ذوات معلومات نه علم خداوند علیم حق

 206«رت و سمع و بصر و ...همچنین است به نسبه به قداست....

 همچنین این روایت بسیار روشن ر است:

شوود ....و  شود و همچنین به کیف توصویف نموی  اما کاظم علیه الس م فرمودند: علم خدا به مکان توصیف نمی»

 207«شود و بین خدا و علم او حدی نیست.علم از خدا لدا نمی

ز سوی دی ر علم الهی عین ذات تلقی شده اشده است و در این روایت مبارکه اوال کیفیت از علم الهی نفی 

اند همین نکته اساسی باشاد کاه اصاوال    است. شاید سر اینکه در روایات به تبیین کیفیت علم الهی نپرداخته

گیارد نیاز   علم الهی کیف بردار نیست. اینکه علم الهی عین ذات الهی است و مثال به چه اماوری تعلاق مای   

 است و ناظر به اصل وجود علم الهی است.خارج از حوزه کیفیت 

دانند و روایااتی کاه   می 208گیرند، روایاتی که که خداوند را علم و ال جهلدر همین دسته از روایات قرار می

 دارند. 209تعبیر عالم الذات

 کننداسطه در علم الهی را نفی میدسته دوم: روایاتی که و

 روایت مبارکه توجه کنید:چند به این 

                                           
 وجاود  قبال  ءشی بکل و بذاته العلم نفس عزه جل و مجده عز االحدیة ذاته صرف أن هو و الحقة، الحکمة کنه بصریح تنطق الشریفة االحادیث هذه» 206

 بهاا  الحق العلیم علم دون أنفسها المعلومات ذوات اال الدهر فی االشیاء حدو  قبل بالعدم علیه المحکوم لیس و واحد، بیلس على وجودها عند و االشیاء

 انماا  حادوثها  عند ثم أسبغه، و أشده و أفضله و االنکشاف أتم ءشی کل انکشاف به ما و االشیاء لجمیع الحقیقیة العلمیة الصورة هی التی الحقة ذاته بنفس

 بوجاه  الحاق  العلایم  على انکشافها و ظهورها بذلک یزداد أن غیر من المعلومات ذوات نفس على فیه الالدخول بعد من الوجود فی بالدخول الحکم یصح

 حاق ال البصار  و المساموعات،  جمیاع  الاى  بالنسابة  الحق السمع و المقدورات، جمیع الى بالقیاس الحقة القدرة فی القول سبیل کذلک و أصال الوجوه من

 لکال  بالفعال  حاق  سامع  و مقادور،  کل على بالفعل حقة قدرة و معلوم، بکل بالفعل حق علم أبدا و أزال سبحانه ذاته فنفس .المبصرات جمیع الى بالنسبة

 اتحققها  عادم  و المبصارات  و المساموعات  و المقادورات  و المعلوماات  ذوات بتحقاق  ذلک یختلف ال و. مبصر بکل محیط بالفعل حق بصر و مسموع،

 و االیماان  تقاویم  کتابناا  ذمة فعلى برهانه تقریر و کیفیته شرح و ذلک فی االمر سر بیان فأما. أصال الضعف و الشدة و النقصان و بالزیادة ما اختالفا بالفعل

 «.العقلیة کتبنا و الحکمیة صحفنا من غیرهما و التقدیسات کتابنا

 .(الذات صفات باب) ،233ص ،النص ،«(میرداماد) الکافی أصول على التعلیقة»
 وَ هِاللَّ بَیْنَ لَیْسَ وَ مِنْهُ اللَّهُ یُبَانُ لَا وَ اللَّهِ مِنَ الْعِلْمُ یُفْرَدُ لَا وَ بِکَیْفٍ اللَّهِ مِنَ الْعِلْمُ یُوصَفُ لَا وَ بِأَیْنٍ مِنْهُ یُوصَفُ لَا اللَّهِ عِلْمُ: قَالَ ع لَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى الصَّالِحِ الْعَبْدِ» 207

 .«حَد عِلْمِهِ بَیْنَ

 .61، حباب العلم ،638، ص«التوحید )للصدوق(»
و  64، حاألفعاال  صافات  و الاذات  صافات  بااب  ،641همان، صو  62و66، حالعلم باب ،638و637، صص«(للصدوق) التوحید»رک:  208

 .4، حاألفعال صفات و الذات صفات باب ،641ص همان،
 .4، حاألفعال صفات و الذات فاتص باب ،641، ص«(للصدوق) التوحید» 209
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فرمودند که خداوند همواره عالم قادر حی قدیم سمیع بصیر بوده است. ز امام رضا علیه الس م شنیدم میا»الف. 

به حضرت عرض کردم: ای پسر رسول خدا، همانا گروهی نظرشان این است که خداوند همواره به سبب علموی  

و )همچنوین سوایر صوفات(    عامل بوده است و به سبب قدرتی قادر بوده است و به سبب حیاتی حی بوده است 

ای از حضرت فرمودند: کسی که چنین بگوید و به آن معتتد باشد با خدا خودایانی دیگور گرفتوه اسوت و بهوره     

والیت ما نبرده است. سپس حضرت فرمودند خداوند همواره عالم قادر حی قدیم سومیع بصویر بووده اسوت بوه      

 210«گویند.مشرکان و مشبهه میتر است از آنجه که لهت ذاتش و خدا بسیار بلند مرتبه

امام صادق فرمودند: خداوند سمیع بصیر است سمیع است بدون عضو شنوایی و بصویر اسوت بودون ابو ار     »ب. 

گویم با خودش، منظور این نیست که خدا چی ی بیند و اینکه میشنود و با خودش میبینایی بلکه با خودش می

ام و ی را از ن د خودم اراده کردم زیرا مورد پرسش واقوع شوده  است و نفس او چی  دیگری است بلکه من عبارت

کول او بعضوی   شنود نه اینکوه  گویم با کل خود میخواهم به تو بفهمانم زیرا تو پرسش کننده هستی. پس میمی

دارد زیرا کل از ما ابعاضی دارد بلکه من قصد فهماندن به تو را کردم و تعبیر از خودم است و متصود نهایی مون  

 211«ها نیست مگر اینکه او سمیع بصیر عالم خبیر است بدون اخت ف ذات و بدون اخت ف معنی.در این

ای که علم نباشد مگر به سبب آن وسیله و نیست بین او و بوین معلووم او   داند نه به سبب وسیلهو آن را می»ج. 

 212«علم غیر او به آن.

                                           
 وَ عَو َّ  إِنَّوهُ  یَتُولُوونَ  قَوْماً إِنَّ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَهُ فَتُلْتُ بَصِیراً سَمِیعاً قَدِیماً حَیّاً قَادِراً عَالِماً تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهُ یَ َلِ لَمْ یَتُولُ ع مُوسَى بْنَ عَلِیَّ الرِّضَا سَمِعْتُ» 210

 لَویْسَ  وَ أُخْورى  آلِهَةً اللَّهِ مَعَ اتَّخَذَ فَتَدِ بِهِ دَانَ وَ بِذَلِكَ قَالَ مَنْ ع فَتَالَ بِبَصَرٍ بَصِیراً وَ بِسَمْعٍ سَمِیعاً وَ بِتِدَمٍ قَدِیماً وَ بِحَیَاةٍ حَیّاً وَ بِتُدْرَةٍ قَادِراً بِعِلْمٍ عَالِماً یَ َلْ لَمْ لَلَّ

 «.کَبِیراً عُلُوّاً الْمُشَبِّهُونَ وَ الْمُشْرِکُونَ یَتُولُ عَمَّا تَعَالَى لِذَاتِهِ بَصِیراً سَمِیعاً قَدِیماً حَیّاً قَادِراً عَالِماً لَلَّ وَ عَ َّ اللَّهُ یَ َلِ لَمْ ع قَالَ ثُمَّ ءٍشَیْ عَلَى وَلَایَتِنَا مِنْ

 صافات  و الاذات  صافات  بااب  ،641ص ،«(للصادوق ) التوحید»و  1، حعوناألرب و السابع المجلس ،278ص ،النص ،«(للصدوق) األمالی»

 .61، حالتوحید فی األخبار من ع موسى بن علی الرضا عن جاء ما باب ،663، ص6ج ،«السالم علیه الرضا أخبار عیون»و  3، حاألفعال
 وَ بِنَفْسِوهِ  یُبْصِرُ وَ بِنَفْسِهِ یَسْمَعُ بَلْ آلَةٍ بِغَیْرِ بَصِیر  وَ لَارِحَةٍ بِغَیْرِ سَمِیعٌ بَصِیر  سَمِیعٌ هُوَ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَتَالَ بَصِیر  سَمِیعٌ إِنَّهُ تَتُولُ أَ لَهُ قَالَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلَ» 211

 کُلَّوهُ  أَنَّ لَوا  بِکُلِّهِ یَسْمَعُ فَأَقُولُ سَائِلًا کُنْتَ إِذْ لَكَ إِفْهَاماً وَ مَسْئُولًا کُنْتُ إِذْ نَفْسِی عَنْ عِبَارَةً أَرَدْتُ نِّیلَکِ وَ آخَرُ ءٌشَیْ النَّفْسُ وَ ءٌشَیْ أَنَّهُ بِنَفْسِهِ سَمِیعٌ إِنَّهُ قَوْلِی لَیْسَ

 لَوا  وَ الوذَّاتِ  اخْتِلَوافِ  بِلَا الْخَبِیرُ الْعَالِمُ الْبَصِیرُ السَّمِیعُ أَنَّهُ إِلَّا کُلِّهِ ذَلِكَ فِی مَرْلِعِی لَیْسَ وَ نَفْسِی عَنْ التَّعْبِیرُ وَ إِفْهَامَكَ أَرَدْتُ لَکِنْ وَ بَعْضٌ لَهُ لَنَا الْکُلَّ لِأَنَّ بَعْضٌ لَهُ

 «.مَعْنًى اخْتِلَافِ

 ،«(للصادوق ) التوحیاد »و  1، حءشای  بأنه القول إطالق باب ،83همان، صو  2، حاألول الباب من هو و آخر باب ،613، ص6ج، «الکافی»

 .6، حالزنادقة و الثنویة على الرد باب ،241ص ،«(للصدوق) التوحید» و 61، حاألفعال صفات و الذات صفات باب ،641و644صص
 .«بِه غَیْرِهِ عِلْمُ مَعْلُومِهِ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ لَیْسَ وَ بِهَا إِلَّا الْعِلْمُ یَکُونُ لَا بِأَدَاةٍ لَا عَلِمَهَا وَ» 212
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کنند نیز به نوعی بر این مطلاب داللات دارناد. باه ایان      همچنین روایاتی که نفی ضمیر از خداوند متعال می

 روایت توجه کنید:

ی که از لایی به دست آمده باشد. او تتدیر کننده لمیع او عالم است بدون اکتساب و نه زیاد شدن و نه علم»د.  

 213«گیرد به سبب انوار...ها آن را فرا گیرد و نور نمیامور است بدوم فکر و بدون ضمیری که تاریکی

 دانندمتناهی میه سوم: روایاتی که علم الهی را نادست

پس حضورت در لوواب   « انتهای علمش» ای در دعای حمد الهی نوشتم:به ابی الحسن علیه الس م در مکاتبه»

 214«من نوشتند: نگو منتهای علمش زیرا برای علم خدا انتهایی نیست بلکه بگو منتهای رضای خدا.

شود که برخی از تعابیر که در برخی از ادعیه که سندهای معتبری ندارند وارد شده اسات،  از اینجا معلوم می

 توجه کنید: رسد. به این روایتتعابیر درستی به نظر نمی

گویی ال اله اال اهلل در علمش منتهای علمش و ال اله اال اهلل بعد از علمش منتهای علمش و ال الوه اال اهلل بوا   می»

علمش منتهای علمش  و حمد برای اهلل است در علمش به منتهای علمش و حمد برای اهلل است بعود از علموش   

تهای علمش. پاک و من ه است اهلل در علمش منتهای علموش  منتهای علمیش و حمد برای اهلل است با علمش من

 215«و پاک من ه است اهلل بعد از علمش منتهای علمش و پاک و من ه است اهلل با علمش منتهای علمش.

                                                                                                                                    
بالوسایلة و   المعروفاة  خطبتاه  ،32ص ،الانص  ،العقاول  تحاف »الوسایلة و   خطباة  های  و ع الماؤمنین  ألمیار  خطبة، 68ص ،8ج ،«افیالک»

 .27، حالتشبیه نفی و التوحید باب ،73ص ،«(للصدوق) التوحید»و  8، حالخمسون و الثانی المجلس ،326ص ،النص ،«(للصدوق)األمالی»
 یَجْرِی لَا وَ لَیْل  یَرْهَتُهُ لَا وَ بِالْأَنْوَارِ ءُیَسْتَضِی لَا وَ الظُّلَمُ تَغْشَاهُ لَا الَّذِی ضَمِیرٍ لَا وَ رَوِیَّةٍ بِلَا الْأُمُورِ لِجَمِیعِ الْمُتَدِّرِ مُسْتَفَادٍ عِلْمٍ لَا وَ ازْدِیَادٍ لَا وَ اکْتِسَابٍ بِلَا الْعَالِمِ» 213

 .«بِالْإِخْبَار عِلْمُهُ لَا وَ لْإِبْصَارِبِا إِدْرَاکُهُ لَیْسَ نَهَارٌ عَلَیْهِ

 تعظیمه. و اهلل تمجید فی ع له خطبة من و ،331ص ،«نهج البالغة»
 «.رِضَاهُ مُنْتَهَى قُلْ لَکِنْ وَ مُنْتَهًى هِلِعِلْمِ فَلَیْسَ عِلْمِهِ مُنْتَهَى تَتُولَنَّ لَا إِلَیَّ فَکَتَبَ عِلْمِهِ مُنْتَهَى لِلَّهِ الْحَمْدُ دُعَاءٍ فِی ع الْحَسَنِ أَبِی إِلَى کَتَبْتُ» 214

 التوحیاد »المعاانی و   هاذه  قصاار  فای  ع عناه  روی و ،418ص ،النص، «العقول تحف»و  3، حالذات صفات باب ،617ص ،6ج ،«الکافی»

 ساتة  صاول ا»و  6، حلمالع باب ،634ص ،«(للصدوق) التوحید»و برای دیدن مشابه این روایت رک:  2، حالعلم باب ،634، ص«(للصدوق)

 .63، حأسباط بن علی نوادر من ،341ص ،«عشر
 إِلَوهَ  لَا وَ عِلْمِهِ مُنْتَهَى عِلْمِهِ بَعْدَ اللَّهُ اإِلَّ إِلَهَ لَا وَ عِلْمِهِ مُنْتَهَى عِلْمِهِ فِی اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا تَتُولُ وَ مَرَّةً ثَلَاثِینَ أَکْبَرُ اللَّهُ قُلِ وَ فَتِفْ الْتَبْرَ فَاسْتَتْبِلِ التَّلِّ عَلَى وَقَفْتَ فَإِذَا» 215

 مُنْتَهَوى  عِلْمِهِ فِی اللَّهِ سُبْحَانَ عِلْمِهِ تَهَىمُنْ عِلْمِهِ مَعَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ عِلْمِهِ مُنْتَهَى عِلْمِهِ بَعْدَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ عِلْمِهِ مُنْتَهَى عِلْمِهِ فِی لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ عِلْمِهِ مُنْتَهَى عِلْمِهِ مَعَ اللَّهُ إِلَّا

 .«عِلْمِه مُنْتَهَى عِلْمِهِ مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَ وَ عِلْمِهِ مُنْتَهَى عِلْمِهِ بَعْدَ اللَّهِ سُبْحَانَ وَ عِلْمِهِ

 أخر . زیارة، 227ص ،النص ،«الزیارات کامل»
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شخصیتی ناشناس است که قرائن برای وثاقت او کافی « حسن بن علی بن مهزیار»در سند این روایت ال اقل 

موجود در این روایات نیاز شخصایتی شاناخته     « محمد بن مروان»مبانی رجالی  نیست. هر چند که طبق نوع

چندان معنای « مع علمه»در کنار « فی علمه»اصوال تعابیر روایت چندان واضح نیست. اوال که  216نشده است.

نیز معنای واضحی ندارد چرا که همه چیز در علم خداست و بعدیت برای « بعد علمه»واضحی ندارد. و ثانیا 

 شود.برای علم نامتناهی تصور نمی« منتهی علمه»شود و ثالثا علم نامتناهی تصور نمی

در مجموع در مورد چنین روایتی یا باید رد علم به اهلش کرد یا از نظر صدوری از اصل صادور آن تردیاد   

 کرد.

ختصر ب وییم، متعلق علم کنند. اگر بخواهیم به طور ماما برویم سراغ روایاتی که متعلق علم الهی را تبیین می

الهی همه چیز است. منظور از چیز موجودات هم نیست. همان طور که در فصل سوم گذشت، بیاان کاردیم   

که خداوند اموری که موجود نیستند را نیز عالم است که اگر بودند چ وناه بودناد. قبال از وجاود هام باه       

فصل سوم بیان شده است در اینجاا از تکارار    موجودات عالم است. با توجه به اینکه روایات این قسمت در

 کنیم.خودداری می

گیارد و  البته در روایات صحبت از علمی دی ر نیز مطرح شده است که به مالئکه و انبیاء و رسل تعلاق مای  

. این علم از محدوده بحث ما خارج است، زیرا در واقع این علام  217بداء پذیر است و غیر از علم ذاتی است

 گیرد و تغییر و تغیر هم در آن راه دارد.وقات خداست که در دسترس مالئکه و انبیاء قرار مینوعی از مخل

 اما احاطه از حیث قدرت:

قدرت نیز مانند علم، دو حیث ذاتی و فعلی دارد. تجلی قدرت ذاتی در قدرت فعلی خداوند متعاال از قبیال   

دهایم،  شود. آنچه در این قسمت شارح مای  یخلق و تقدیر و مشیيت و قضای الهی و این سنخ امور ظاهر م

 کنیم.قدرت ذاتی و کیفیت خلق الهی است ولی بقیه موارد را در قسمت چهارم این فصل پی یری می

.در اینجا نیز بحاث ذاتای باودن قادرت الهای      218همان طورکه دانستیم، قدرت از مصادیق احاطه الهی است

دیم، در موارد متعددی متذکر قادرت هام شاده باود،     مطرح است و چون روایات سابقی که در علم ذکر کر

                                           
ها قائل به این مسأله، یارات اثبات شده است و حتی بزرگانی مثل آیت اهلل خوئی که مدتدر محل خودش، عدم وثاقت رجال کامل الز 216

 بعد از مراجعه به خود کتاب کامل الزیارات در اواخر عمرشان، از این مبنا عدول کردند.
 13و12، ح[33 آیة(: 63)عدالر سورة] ،261ص ،2ج، «تفسیر العیاشی»و  236، حالعلم باب ،243، ص6ج ،«المحاسن»برای نمونه رک:  217

 .1، حالبداء باب ،647ص ،6ج ،«الکافی»و  17، ح267همان، صو 
، القادرة  بااب  ،633و636ص ،«(للصادوق ) التوحیاد »و  بااب بعاد   6وح4، حاالنتقال و الحرکة باب ،627و621ص ،6ج ،«الکافی»رک:  218

 .61و63ح



99 |  فصل چهارم: بررسی تفصیلی عناوینی روایی دال بر ارتباط بین خالق ومخلوقات 

 

کنیم. همین طور که عرض شد، قدرت خادا در ناوع اعماال قادرت خادا)فعل او( متجلای       دی ر تکرار نمی

از اهام   پاس در اینجاا فهرساتی    های خلقت خداوند، بیان ر نوع قدرت اوست.شود. لذا بحث از ویژگیمی

دهیم و در برخی از مهمترین روایات مرتبط با آن عنوان، ارائه می های خلقت خداوند متعال به همراهویژگی

 پردازیم. مواردی که نیاز به توضیح بیشتری است به ذکر شواهد روایی و قرآنی آن و شرح آن ویژگی می

 الف( خلق ال من شیء

 کنیم.ار نمیدر فصل سوم، به بررسی این ویژگی پرداختیم و روایاتی برای آن ذکر کردیم و در اینجا تکر

 ب(خلق بدون نیاز به فکر و تجربه

 کنیم.روایات در این قسمت، همسو هستند و لذا تنها به ذکر یک مورد اکتفا می

ای کوه از آن اسوتفاده کنود و    ها را آغاز کرد بدون تفکری که در آن سیر کند و بدون تجربهخلق را آفرید و آن»

 219«بدون حرکتی که ایجادش کند.

 نمونه قبلی ج( خلق بدون

 اش در فصل سوم مورد بررسی قرار گرفت.این قسمت نیز به همراه شواهد روایی

 د(خلق بدون استفاده از اصول ازلی

 این قسمت نیز مانند قسمت قبل در در فصل سوم بررسی شد.

 ها(آفرینش بدون نیاز به حرکت و اهتمام نفسی

شو و او ه رضا و سخت چی ی است که در فرد داخل میامام صادق فرمودند: و این مسأله به این لهت است ک»

دهد و این صفت مخلوقات است که عال  و محتواج هسوتند و او تبوارک و    را از حالتی به حالتی دیگر نتل می

 220«تعالی ع ی  رحیم است و به هیچ چی  حالتی ندارد.

                                           
 .«فِیه اضْاَرَبَ نَفْسٍ هَمَامَةِ لَا وَ أَحْدَثَهَا حَرَکَةٍ لَا وَ اسْتَفَادَهَا تَجْرِبَةٍ لَا وَ أَلَالَهَا رَوِیَّةٍ بِلَا ابْتِدَاءً ابْتَدَأَهُ وَ نْشَاءًإِ الْخَلْقَ أَنْشَأَعن امیرالمَمنین س م اهلل علیه: » 219

 تنزیهاه  و اهلل بتوحیاد  یتعلق مافی ع احتجاجه ،211ص ،6ج ،«(للطبرسی) اللجاج أهل على اإلحتجاج»العالم و  خلق ،41، ص«نهج البالغة»

 فای  حال إلى حال من االنتقال و الزوال و التغییر و الذهاب و ءالمجی و الرؤیة و التشبیه و الجبر من المصنوعین صفات من به یلیق ال عما

 جواماع  بااب ، 631ص ،6ج، «یالکااف »و  تعالى اهلل، 611ص ،«نهج البالغة»و نیز رک:  محاوراته. و مخاطباته و کالمه مجاری و خطبه أثناء

 .التوحید
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 و( آفرینش بدون تغییر ذات الهی

دهد و هر متحرکی به گوید که به خدا زیادی و نتص را نسبت میمی تنها کسی این قول)ن ول خدا از عرش( را»

کسی نیاز دارد که او را به حرکت در آورد یا به سبب آن متحرک شود... پس حذر کنید از اینکه به او ... حرکت 

 221«یا از بین رفتن یا ن ول یا ... نسبت بدهید.

تغیاری در ذات مقادس الهای داخال نشاود، پاس       الزمه این روایت مبارک این است که هیچ نحوه تغییر و 

  آفرینش او نیز بدون تغییر در ذات اوست.

 ز(کل یوم هو فی شأن من احدا  بدیع لم یکن

 به این روایت از حضرت امیر توجه کنید:

رسد زیرا او در هر روزی در کاری است از قبیل ایجواد  میرد و عجائبش به انتها نمیحمد برای خدایی که نمی»

 222«که تا کنون نبوده است. چی ی

 شود و ال یشغله شأن عن شأنح(خداوند بر اثر آفرینش خسته و ملول نمی

 به این دعاء دقت کنید: 

اندازد و اصرار اصرار کنندگان دارد. چی ی او را به غلط نمیای کسی که شیندنی او را از شنیدنی دیگر باز نمی»

 223«آید.کند و حوائج بر او برگ نمیدیگر مشغول نمی کند و شأنی او را از شأناو را آزرده نمی

                                                                                                                                    
 تَبَارَکَ هُوَ وَ الْمُحْتَالِینَ الْعَالِ ِینَ الْمَخْلُوقِینَ صِفَةُ ذَلِكَ وَ حَالٍ إِلَى حَالٍ مِنْ فَیَنْتُلُهُ عَلَیْهِ یَدْخُلُ دِخَال  السَّخَطَ وَ الرِّضَا أَنَّ ذَلِكَ وَعن الصادق علیه الس م: » 220

 .«ابْتِدَاعا وَ اخْتِرَاعاً سَبَبٍ لَا وَ حَالَةٍ غَیْرِ مِنْ الْأَشْیَاءَ خَلَقَ إِنَّمَا وَ إِلَیْهِ مُحْتَالُونَ لَمِیعاً خَلْتُهُ وَ خَلَقَ مِمَّا ءٍشَیْ إِلَى بِهِ حَالَةَ لَا الرَّحِیمُ عَ ِی ُالْ تَعَالَى وَ

 .6، حقةالزناد و الثنویة على الرد باب ،248ص ،«(للصدوق) التوحید»
 کُولُّ  وَ زِیَوادَةٍ  أَوْ نَتْوصٍ  إِلَوى  یَنْسُبُهُ مَنْ ذَلِكَ یَتُولُ فَإِنَّمَا کَبِیراً عُلُوّاً ذَلِكَ عَنْ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ یَنْ ِلُ إِنَّهُ الْوَاصِفِینَ قَوْلُ أَمَّا عن ابی الحسن االول علیه الس م:» 221

 أَوْ تَحْرِیوكٍ  أَوْ زِیَادَةٍ أَوْ بِنَتْصٍ تَحُدُّونَهُ حَدٍّ عَلَى لَهُ تَتِفُوا أَنْ مِنْ صِفَاتِهِ فِی فَاحْذَرُوا هَلَكَ فَتَدْ الظُّنُونَ بِاللَّهِ ظَنَّ فَمَنْ بِهِ یَتَحَرَّکُ أَوْ رِّکُهُیُحَ مَنْ إِلَى یَحْتَاجُ مُتَحَرِّکٍ

 «.الْمُتَوَهِّمِینَ تَوَهُّمِ وَ النَّاعِتِینَ نَعْتِ وَ -الْوَاصِفِینَ صِفَةِ عَنْ عَ َّ وَ لَلَّ اللَّهَ فَإِنَّ دٍقُعُو أَوْ نُهُوضٍ أَوْ اسْتِنْ َالٍ أَوِ زَوَالٍ تَحَرُّکِ

و نیاز رک:   المخالفین على شتى أشیاء فی ع جعفر بن موسى إبراهیم أبی احتجاج، 381، ص2ج ،«(للطبرسی) اللجاج أهل على اإلحتجاج»

 .1، باب النوادر، ح641ص ،6ج ،«الکافی»
 .«یَکُن لَمْ بَدِیعٍ إِحْدَاثِ مِنْ شَأْنٍ فِی یَوْمٍ کُلَّ لِأَنَّهُ عَجَائِبُهُ تَنْتَضِی لَا وَ یَمُوتُ لَا الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ» 222

 .6ح ،التشبیه نفی و التوحید باب ،36، ص«(للصدوق) التوحید»و  7، حالتوحید جوامع باب ،646ص ،6ج ،«الکافی»
 .«الْحَوَائِج یَتَعَاظَمُهُ لَا وَ شَأْنٍ عَنْ شَأْن  یَشْغَلُهُ لَا وَ الْمُلِحِّینَ إِلْحَاحُ[ یضجره] یُضْجِرُهُ لَا وَ یُغَلِّاُهُ لَا وَ سَمْعٍ عَنْ سَمْعٌ یَشْغَلُهُ لَا مَنْ یَا» 223
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 ط(آفرینش بدون کم شدن از ذات او

 224است و البته روایت مختص به خود هم دارد.« و»این عنوان در واقع الزمه عنوان 

 خلق بدون حاجت به اشیاء ی(

  کنیم.روایات در این زمینه همسو هستند و لذا به ذکر تنها یک روایت اکتفاء می

 : فرمایندمی ر خطبه فدکیهد

 225«ها حالتی داشته باشد.ها را آفرید ... بدون اینکه به ایجاد آنبا قدرت خود آن» 

 ک(آفرینش متقن و حکیمانه

 226(*آفرینش خدا که هر چیز را متقن آفرید*)

 فاعل ایجادی ل(

 در مورد این قسمت در فصل سوم صحبت کردیم.

 ر ذات او دارندم( آفرینشی که جنبه داللت و آیی ب

 توجه کنید: قات آیات الهی هستند. به این آیه مبارکهاصوال در تفکر قرآنی و روایی، همه مخلو

ها و زمین و رفت و آمد شب و روز به تحقیق آیاتی اسات بارای صااحبان    همانا در خلق آسمان*)

 227*(خرد وجود دارد.

                                                                                                                                    
 األضحى. یوم العید صالة ةصف من نذکره فیما فصل ،431، ص6ج ،«(القدیمة - ط) األعمال إقبال»

 وَ الْمَ ِیودِ  عَوَائِودِ  وَ النِّعَمِ بِفَوَائِدِ ءِالْمَلِی سِوَاهُ مُنْتَتِصٌ مُعْطٍ کُلُّ إِذْ الْإِعْاَاءُ یُکْدِیهِ لَا وَ الْمَنْعُ[ یُغَیِّرُهُ لَا] یَفِرُهُ لَا الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُعن امیر المَمنین س م اهلل علیه: » 224

 و نیز در نهج البالغه با اندکی تغییر در متن: 21، حالتشبیه نفی و التوحید باب ،03، ص(للصدوق) التوحید».« الْخَلْقِ عِیَالَةَ ضَمِنَ بِجُودِهِ

 تعالى. اهلل وصف ،210ص ،«نهج البالغة».« خَلَاه مَا مَذْمُومٌ مَانِعٍ کُلُّ وَ سِوَاهُ مُنْتَتِصٌ مُعْطٍ کُلُّ إِذْ الْجُودُ وَ الْإِعْاَاءُ یُکْدِیهِ لَا وَ»

 .«تَکْوِینِهَا إِلَى مِنْهُ حَالَةٍ غَیْرِ مِنْ بِمَشِیَّتِهِ ذَرَأَهَا وَ بِتُدْرَتِهِ کَوَّنَهَا امْتَثَلَهَا أَمْثِلَةٍ احْتِذَاءِ بِلَا أَنْشَأَهَا وَ قَبْلَهَا کَانَ ءٍشَیْ مِنْ لَا الْأَشْیَاءَ ابْتَدَعَ» 225

 باإلمامة. الوفاة عند لهم قولها و فدک منعوها لما القوم على ع الزهراء فاطمة احتجاج،38، ص6ج ،«(للطبرسی) اللجاج أهل على اإلحتجاج»
 .88سوره مبارکه نمل، آیه  (*تَفْعَلُون بِما خَبیر  إِنَّهُ ءٍشَیْ کُلَّ أَتْتَنَ الَّذی اللَّهِ *)صُنْعَ 226
 (*الْأَلْبابِ لِأُولِی لَآیاتٍ النَّهارِ وَ اللَّیْلِ اخْتِ فِ وَ الْأَرْضِ وَ لسَّماواتِا خَلْقِ فی إِنَّ*) 227

 .631، آیه 3:سوره مبارکه آل عمران
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 مرحله پیشین 7ن( آفرینش بر اساس 

جالبی که در روایات مطرح شده است، مراحال آفارینش اسات کاه هار اماری کاه        های بسیار یکی از بحث

اری در ایان  مرحله قبل از خلقت آن سپری شود. در فصال قبال مقاد    7بخواهد در خارج محقق شود، باید 

 پردازیم.ون به موضوع تحقیق مستقیما مرتبط نیست به تفصیل بیشتری به آن نمیزمینه صحبت کردیم. و چ

 فالسفه در تبیین احاطهبیان نظرات 

در مورد نوع احاطاه خداناد متعاال     آراءای از مطالبی که در فصل سوم بیان شد، در واقع بیان ر حجم عمده

کرد و نظریاتش به نوعی پوشش دهنده احاطاه  بود. دیدیم که جناب مالصدرا صحبت از احاطه وجودی می

ر روایات صاحبت مساتقیمی از احاطاه وجاودی     وجودی بود. طبق روایاتی که تا کنون گذشت، دیدیم که د

اش این است که ثابت کند، احاطاه از  خواهد از روایات به مطالب مالصدرا برسد، چارهنیست. اگر کسی می

حیث علم و قدرت، تنها توجیهش احاطه وجودی است. به عبارت دی ر، در فلسفه خاویش ثابات کناد کاه     

نخواهد شد. راه حل دی ر هم که در قسامت بعادی ایان    علم و قدرت حقیقی بدون احاطه وجودی محقق 

داخال فای   »فصل با آن بیشتر آشنا خواهیم شد)و البته در فصل سوم نیز از آن سخن گفتیم( تبیاین روایاات   

 است.« االشیاء

های پیش از مالصدرا، چندان به تبیین این احاطه در یک ساختار وجودی نپرداختند، بلکه علام و  البته فلسفه

های مختلفی را در تبیین علم الهی را به صورت مستقل لحاظ کردند و مورد بررسی قرار دادند و ایدهقدرت 

ها در مواردی با روایات سازگاری داشت و بیان کردند. همان طور که در فصل سوم روشن شد، این راه حل

ردیم و یاا اینکاه در   کا در مواردی نیز سازگاری چندانی نداشات و ناچاارا یاا بایاد روایاات را توجیاه مای       

نمودیم. و از آنجا که در فصال ساوم ایان ماوارد را مفصاال توضایح       های این فیلسوفان تشکیک میاستدالل

 کنیم.دادیم، دی ر تکرار نمی

آنچه در اینجا اهمیت ویژه دارد نظریه مالصدرا است و اینکه ثابت شود که احاطه علمی و احاطاه از حیاث   

تر ثابت شود که احاطه باه جاز، از راه ربطای باودن     ودی است. به عبارت فنیقدرت، تنها راهش احاطه وج

محاط نسبت به محیط امکان پذیر نباشد. لذا در اینجا به مهمترین استدالل جناب مالصدرا در تحلیل علیات  

پاردازیم و نتیجاه   پردازیم و بر اساس کلمات بعضی از اساتید معاصر باه نقاد ایان برهاان مای     به احاطه می

ای با ربطای باودن معلاول باه علات      گیریم که احاطه از حیث قدرت و علم علت بر معلول، عقال مالزمهیم

 کنیم.ندارد ولی تبیین جای زین این نظریه را به قسمت دوم این فصل موکول می
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بر این مدعا که معلول عین  229و جناب عالمه طباطبائی 228ما همان طور که عرض شد، برخی مانند مالصدرا

 اند که صورت منطقی آن به صورت زیر قابل تقریر است:به علت است استداللی اقامه کرده ربط

 همه حقائق غیر از خداوند معلول او هستند. .6

 هر معلولی به علت نیاز مند است؛ زیرا .2

 وجود معلول مرتبط با علتش است؛ در غیر این صورت معلول آن نخواهد بود. (6

 ول به علت است.این ارتباط از نوع نیاز وجودی معل (2

هر وجودی که به علت نیازمند باشد، احتیاجش عین ذات آن خواهد بود)مراد از ذات، وجود معلول  .3

 است، نه ماهیت آن(؛ زیرا: 

اگر این احتیاج وجودی معلول، زائد بر اصل وجود و ذات معلول باشد، معلول در اصل نیازمند  (6

 .به علت نخواهد بود و در نتیجه، مستقل خواهد بود

 مستقل شدن ذات معلول، خلف در معلولیت آن است. (2

هر موجودی که نیاز به علت، عین ذاتش باشد، ذات و اصل وجودش عین نیااز و تعلاق باه علات      .4

 خواهد بود. -رابط  -است، یعنی 

 هر موجودی که ذاتش عین فقر و نیاز به علت باشد، تابع علت است. .1

این از وجودش علتش نخواهد بود و چون هماه  هر موجودی که تابع علت خود باشد، وجودش مب .1

 حقائق غیر از خداوند، تابع و معلول اویند، با وجود خداوند مباین نیستند.

در نتیجه، ماسوای خداوند متعال، مباین وجود او نیستند. وجود خداوند، وجود حقیقای و ماساوای    .7

 او، توابع و شؤون او هستند.

از این قرار است کاه در ایان اساتدالل ناوعی      230انداشکال وارد کردهاشکالی که جناب استاد فیاضی به این 

 مغالطه اشتراک لفظ صورت گرفته است به این تقریر که:

                                           
 جناب مالصدرا در سه اثر خویش به این بحث پرداخته است. این سه اثر عبارتند از: 228

 .11و43: صص ،«السلوکیة المناهج فى الربوبیة الشواهد»الف( 

 .14و13ص، ص6، ج«تفسیر القرآن الکریم»ب( 

 .311و233صص، 2، ج«اسفار»ج( 
 البراهین لکن»فرمایند: می 266، ص61. ایشان در جلد 631، ص63، ج266، ص 61و ج 634، ص63، ج«المیزان فی تفسیر القرآن»رک:  229

 مقاام  فی تعالى إلیه الحاجة کانت إذا و ذواتها آثار و ذواتها فی الممکنة تالموجودا إلى الحاجة و الفقر بسریان تحکم فإنها کله ذلک بفساد تقضی الیقینیة

 فای  فارض  وجه بأی -وجوده آثار من ءشی أو وجوده فی تعالى منه ءلشی استقالل فرض لو إذ اإلطالق على منه االنعزال و عنه االستقالل استحال الذات

 و ذاتاه  فای  یستقل الذی هو سبحانه اهلل و ذاته، آثار و ذاته من ءشی فی مستقل غیر ممکن کلف .محال هو و الجهة تلک من عنه استغنى -بقاء أو حدو 

 «الوجود. من شیيا یفقد ال و ءشی فی یفتقر ال الذی الغنی هو
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باشد، این مقدمه درست است؛ زیرا « انقطاع و استقالل»در مقدمه ششم چیست؟ اگر منظور « مباینت»مراد از 

گیری از این مقدمه نیست؛ به ایان جهات کاه    تیجهمعلول منقطع و مستقل از علتش نیست، نکته هفتم قابل ن

تواند وجودی مغایر با علتش اگرچه طبق مقدمه ششم وجود معلول مستقل و منقطع از علت نیست، ولی می

ه باشد و در عین حال به علتش مرتبط باشد. به تعبیر دی ر، مستقل نبودن معلول به معنای آن نیست که تداش

باشد و ماسوا شؤون آن باشند، بلکه ممکن است معلول وجود ثانی باشد، ولی  تنها علت وجود حقیقی داشته

توانیم فرض کنیم که معلولی وجودی ثانی داشته باشد ولی تر میعین ارتباط به علت نیز باشد. به تعبیر ساده

شاأن  ای با به محض قطع فیض از علت، فانی شود و عین احتیاج به علت باشد. صرف عدم استقالل مالزمه

 بودن و وجود ثانی نبودن ندارد.

باشد، مقدمه ششم باطل است؛ زیارا تاابع باودنِ وجاود     « مغایرت»در مقدمه ششم، « مباینت»اما اگر مراد از 

معلول برای علت، با مغایرت وجودی او با علتش منافاتی ندارد، بلکه وجود معلول اگرچه مغاایر باا وجاود    

باشد. بنابر این برهان یاد شده، صرفا عین ارتباط بودنِ معلول با علت را علت است، عین ارتباط با آن نیز می

 کند و نه اینکه معلوالت وجود ثانی نیستند.اثبات می

بله، اگر مراد از ارتباط وجودی بین معلول و علت، احتیاج وجود معلول به وجود علت باشد، مطلب درستی 

 ی این مطلب غیر از مطلب جناب مالصدراست.تواند آن را ثابت کند ولاست که این برهان می

 جمع بندی

های مختلف دو صفت علم و قادرت هساتند، از جملاه آنهاا صافت      بسیاری از صفات و اسماء الهی، جلوه

گردند سمیع و بصیر و ملک و جبار و متکبر و ... است. خود علم و قدرت هم در واقع به صفت محیط برمی

 د که احاطه خداوند متعال از نوع احاطه علمی و احاطه از حیث قدرت است.انو در واقع روایات بیان کرده

در مجموع در این فصل، به بررسی کیفیت این دو نوع احاطه پارداختیم و روشان کاردیم کاه ایان دو ناوع       

 اند. ها چه کردههایی دارند و اجماال فالسفه اسالمی در تبیین این ویژگیاحاطه چه ویژگی

 در عین داخل بودن نت و خارج بودن از خالقمبای عنوان دوم:

 طوائف روایات دال بر این عنوان

 در این زمینه چندین دسته روایت داریم:

                                                                                                                                    
 .326-363ص ص، 6، ج«جستارهایی در فلسفه اسالمی»، رک: نبویان، سید محمد مهدی 230
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شود به اینکه خداوند متعال داخل فی االشیاء است در عاین اینکاه   دسته اول: روایاتی که در آنها تصریح می

د. برخی میفرماید خارج نیست و داخال نیسات و   خارج از اشیاء است که البته خود اینها هم دو دسته هستن

 رسد با یکدی ر تنافی نداشته باشند.فرمایند داخل است و خارج هم هست که البته به نظر میبرخی می

 231«ها خارج نیست.در اشیاء داخل نیست و از آن»الف.  

ء نه ماننود خوارج بوودن    در اشیاء داخل است نه مانند داخل بودن چی ی در چی ی و خارج است از اشیا»ب. 

 232«چی ی از چی ی

 233«خداوند تبارک و تعالی داخل است در هر مکانی و خارج از هر شیئی»ج.  

 دسته دوم: روایتی که خدا را قریب در عین بعید بودن میداند و بالعکس.

استفاضه ایان  آوریم تا از آنجا که سند بسیاری از این روایات کامال خوب نیست، تقریبا عمده روایات را می

هاا در فارسای باه    روایات روشن شود. البته به دلیل اینکه در این روایات از الفاظی استفاده شده که هماه آن 

آوریام و ترجماه را در   هستند، در متن این قسمت، روایات را به صورت عربای مای  « دور و نزدیک»معنای 

 کنیم.حاشیه ذکر می

 234«.بِهقُرْ فِی بَعِیدٌ بُعْدِهِ فِی قَرِیبٌ» (6

 235بَعِید. مِنْهُ یَتْرُبْ لَمْ وَ قَرِیبٌ مِنْهُ یَبْعُدْ لَمْ سَوَاءٌ الْبُعْدِ وَ الْتُرْبِ فِی مَنْظَرُهُ إِنَّمَا» (2

                                           
 «بِخَارِج عَنْهَا لَا وَ بِوَالِجٍ الْأَشْیَاءِ فِی لَیْسَ» 231

 خطبة. تجمعه ال ما العلم أصول من الخطبة هذه تجمع و التوحید فی ع له خطبة من و ،274ص ،«نهج البالغة»
 .«خَارِج ءٍشَیْ مِنْ ءٍکَشَیْ لَا الْأَشْیَاءِ مِنَ خَارِجٌ وَ دَاخِلٍ ءٍشَیْ فِی ءٍکَشَیْ لَا الْأَشْیَاءِ فِی دَاخِل » 232

، «(للصادوق ) التوحید»و  2، حبه إال یعرف ال أنه باب ،81ص ،6ج، «الکافی»و  267، حالتوحید من جوامع باب ،241، ص6ج ،«المحاسن»

 ،«البصائر مختصر»و  تعالى اهلل معرفة فی األول الفصل ،1، ص«(للشعیری)األخبار جامع»و  2، حبه إال یعرف ال جل و عز أنه باب ،281ص

 إذاعته. و حدیثال کتمان فی باب ،328ص
 .«ءشَیْ کُلِّ مِنْ خَارِجٌ وَ مَکَانٍ کُلِّ فِی دَاخِل  تَعَالَى وَ تَبَارَکَ فَاللَّهُ» 233

، الرؤیة فی جاء ما باب ،661ص ،«(للصدوق) التوحید»و  62، حتعالى نفسه به وصف ما بغیر الصفة عن النهی باب ،614ص ،6ج، «الکافی»

 .64ح
 «دور است و در حالی که دور است ن دیك است. در حالی که ن دیك است» 234

، «(للصادوق ) التوحید»و  2، حبه إال یعرف ال أنه باب ،81ص ،6ج ،«الکافی»و  267، حالتوحید من جوامع باب ،233، ص6ج ،«المحاسن»

 تعالى. هللا معرفة فی األول الفصل، 1، ص«(للشعیری)األخبار جامع»و  2، حبه إال یعرف ال جل و عز أنه باب، 281ص
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 236بَعِید قُرْبِهِ فِی وَ قَرِیبٌ نَأْیِهِ فِی فَهُوَ نَأْیِهِ فِی قَرُبَ وَ قُرْبِهِ فِی نَأَى» (3

که همین حدیث در نسخه روضه الاواعظین چناین آماده     237«مُتَتَص غَیْرُ بَعِیدٌ وَ مُلْتَصِقٍ غَیْرُ قَرِیبٌ فَهُوَ» (4

 238«.مُنْفَصِل غَیْرُ بَعِیدٌ وَ مُلْتَصِقٍ غَیْرُ قَرِیبٌ فَهُوَ»: آیدتر میکه به نظر درست است

با متنی باه   و همین روایت در نسخه توحید 239«هُملَ مِنْهُ مُلَامَسَةٍ لَا وَ مِنْهُمْ تَبَاعُدٍ بِلَا الْخَلْقِ عَلَى الْمُتَعَالِی وَ» (1

 240«.مِنْه مُلَامَسَةٍ بِلَا مِنْهُمْ الْتَرِیبُ مِنْهُمْ تَبَاعُدٍ بِلَا الْخَلْقِ عَنِ الْمُتَعَالِی وَ»: تر به کار رفته استظاهر صحیح

  241«مُبَایِن. یْرَغَ مِنْهَا بَعِیدٌ مُلَابِسٍ[ مُلَامِسٍ] غَیْرَ الْأَشْیَاءِ مِنَ قَرِیبٌ» (1

 242«.بِافْتِرَاق عَنْهَا یَبْعُدْ لَمْ وَ بِالْتِصَاقٍ الْأَشْیَاءِ مِنَ یَتْرُبْ لَمْ» (7

 وَ خَلْتِوهِ  مِنْ ءٍشَیْ عَنْ بَاعَدَهُ اسْتِعْلَاؤُهُ فَلَا مِنْهُ أَقْرَبُ ءَشَیْ فَلَا الدُّنُوِّ فِی قَرُبَ وَ مِنْهُ أَعْلَى ءَشَیْ فَلَا الْعُلُوِّ فِی سَبَقَ» (8

 243«.الْمَکَان فِی سَاوَاهُمْ قُرْبُهُ لَا

                                                                                                                                    
 «در نظر او ن دیك و قریب یکسان است. ن دیکی از او دور نیست و دوری به او ن دیك نیست.)همه مساوی هستند(» 235

 و الحرکاة  و الساکون  و الزماان  و المکاان  نفی باب ،683، ص«(للصدوق) التوحید»و  6، حاالنتقال و الحرکة باب، 621، ص6ج، «الکافی»

 .68، حجل و عز اهلل عن الاالنتق و الصعود و النزول
 «اش ن دیك.اش دور است و در دوریاش پس او در ن دیکیاش و ن دیك شد در دوریدور شد در ن دیکی» 236

 تحف»و مشابه آن در:  68، حالتشبیه نفی و التوحید باب ،16، ص«(للصدوق) التوحید»و  3، حالتوحید جوامع باب ،638، ص6ج، «الکافی»

 المعانی. هذه قصار فی ع عنه روی و، 482، صالنص ،«العقول
 .31، حالتشبیه نفی و التوحید باب، 81، ص«(للصدوق) التوحید» 237
 «او ن دیکی غیر متصل است و دوری غیر لداست.» 238

 التوحید. و العدل معنى فی األخبار من ورد فیما الکالم باب ،34، ص6ج ،«المتعظین بصیرة و الواعظین روضة»
 .7، حالتوحید جوامع باب، 642، ص6ج، «الکافی» 239
 «ها.هاست بدون لمس کردن آنها و ن دیك به آنمتعالی از خلق است بدون دوری از آن» 240

 .6، حالتشبیه نفی و التوحید باب ،33، ص«(للصدوق) التوحید»
 «او ن دیك غیر لمس کننده و دور غیر لداست.» 241

 و فقاال  أر  ال ماا  فأعبد أ ع فقال المؤمنین أمیر یا ربک رأیت هل فقال الیمانی ذعلب هسأل قد و ع له کالم من و ،218، ص«نهج البالغة»

 .تراه کیف
 «با اتصال به اشیاء ن دیك نشد و با لدایی از اشیاء دور نشد.» 242

 عال. و جل الخالق، 232، ص«نهج البالغة»
اش او را از چیو ی  تر از او نیست پس نه بلندیدر ن دیکی، پس چی ی ن دیكتر از او نیست و ن دیك شد در بلندی پیشی گرفت پس چی ی بلند مرتبه» 243

 «ها را در مکان مساوی کرده است.اش آناز خلتش دور کرده است و نه ن دیکی

 .اإللهی العلم و الربوبیة صفات من جملة فیه و ع له کالم من و ،88، ص«نهج البالغة»
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 244«عَ . الَّذِی دَنَا وَ دَنَا الَّذِی فَعَلَا عِلْماً الْأَشْیَاءِ بِجَمِیعِ أَحَاطَ وَ» (3

بعاد   ینساخن از قارب در عا    یادسته را دو طائفاه کارد. دساته    ینا یاتروا یشتردقت ب یبا مقدار توانیم

. به عناوان  گویندیمخلوقات م یعقرب و بعد نسبت به جم یثسخن از استواء خدا از ح یاهو دست گویندیم

 هستند: ینچن یزن یرز یاتروا  ینبود. همچن یردسته اخ یندوم از ا یتمثال روا

 فَلَویْسَ  ءٍشَویْ  کُلِّ مِنْ اسْتَوَى فَتَالَ تَوىاسْ الْعَرْشِ عَلَى الرَّحْمنُ -لَلَّ وَ عَ َّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سُئِلَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا أَنَّ»  (61

 245«.ءٍشَیْ مِنْ إِلَیْهِ أَقْرَبَ ءٌشَیْ

 اسْتَوى الْعَرْشِ عَلَى الرَّحْمنُ -لَلَّ وَ عَ َّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ»سند این روایت صحیح اع ئی است:  (66

 کُولِّ  مِنْ اسْتَوَى قَرِیبٌ مِنْهُ یَتْرُبْ لَمْ وَ بَعِیدٌ مِنْهُ یَبْعُدْ لَمْ ءٍشَیْ مِنْ إِلَیْهِ أَقْرَبَ ءٌشَیْ فَلَیْسَ ءٍشَیْ کُلِّ مِنْ اسْتَوَى فَتَالَ

 246«.ءٍشَیْ

 دسته سوم: روایاتی که عنوان فی الشیاء کائن و من االشیاء بائن دارد.

 247«ها غائب باشد.باشد و از اشیاء لداست نه لدایی که از آناو در اشیاء است نه بودنی که بر او ممنوع »

 دسته چهارم: روایاتی که تعبیر معیت دارند.

 248«با هر چی ی است بدون همراهی و غیر هر چی ی است بدون لدایی.» 

                                           
 «شد از کسی که ن دیك شد و ن دیك شد به کسی که دور شد.به همه اشیاء علمش احاطه دارد پس دور » 244

 السالم. علیه - على المؤمنین ألمیر خطبة ،671ص ،6ج ،«الغارات»
 «تر نیست.مساوی است از هر چی  و چی ی به او از چی  دیگر ن دیك» 245

 الرحمن جل و عز اهلل قول معنى باب ،361ص، «(للصدوق) التوحید»و   7، حاستو  العرش على الرحمن قوله فی ،628، ص6ج ،«الکافی»

 .6، حاستو  العرش على
تر نیست. دور نشد از او دوری و ن دیك نشد بوه او ن دیکوی. او از هموه چیو  کیسوان      مساوی است از هر چی  پس هیچ چی  به او از چی  دیگر ن دیك» 246

 «است.

 الرحمن جل و عز اهلل قول معنى باب ،361، ص«(للصدوق) التوحید»و  8، حاستو  العرش على الرحمن قوله فی ،628، ص6ج، «الکافی»

 . 2، حاستو  العرش على
 «عَنْهَا غَائِبٍ بَیْنُونَةَ لَا بَائِن  الْأَشْیَاءِ مِنَ وَ عَلَیْهِ بِهَا مَحْظُورٍ کَیْنُونَةَ لَا کَائِن  الْأَشْیَاءِ فِی هُوَ» 247

 توحید.، 244، صالنص، «العقول تحف»
 «بِمُ َایَلَة لَا ءٍشَیْ کُلِّ غَیْرُ وَ بِمُتَارَنَةٍ لَا ءٍشَیْ کُلِّ مَعَ» 248
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 دسته پنجم: روایاتی که تعبیر مفارقه دارند.

 249«ه به صورت مخلوط.هاست نها و در آناز اشیاء لداست نه به صورت اخت ف مکان»

 : قبال این روایت گذشت و همچنین

 250«هاست.ها لدایی ولودی آنو مباینت او ا زآن» 

 د و این تمییز را تفسیر کرده استکندسته ششم: روایاتی که سخن از تمییز بین خالق و مخلوق می

گونوه)و  یی ع لوت توحید خدا تمیی  او از خلتش است و تمیی  او از خلتوش لودایی صوفات اسوت نوه لودا      »

 251«مکانی(

ها فقط صحبت از مباینت و مفارقت و تمییز آماده اسات)که   روایاتی که در آندر شود که از اینجا روشن می

 در فصل سوم آنها را ذکر کردیم(، تنها به یک قسمت ماجرا اشاره شده است. 

 های فالسفهتبیین

اناد یاا   ق اطالعی از میرا  حدیثی شیعه نداشاته همان طور که در فصل سوم بیان شد، ابن سینا و شیخ اشرا

شود و لذا در مورد این روایاات  اقل در آثارشان چیزی که منحصر به میرا  حدیثی شیعه باشد، یافت نمیال

                                                                                                                                    
 و اهلل حماد  علاى  تحتاوی  و الحاج  ذکر فیها و آدم خلق و األرض و السماء خلق ابتداء فیها یذکر ع له خطبة من و، 41، ص«نهج البالغة»

 .الشرعیة األحکام و لقرآنا و النبی مبعث و األنبیاء اختیار و المالئکة خلق و العالم خلق
 .«الْمُمُازَلَة وَلْهِ عَلَى لَا فِیهَا یَکُونُ وَ الْأَمَاکِنِ اخْتِلَافِ عَلَى لَا الْأَشْیَاءَ فَارَقَ» 249

بالوسیلة و با انادکی   المعروفة خطبته ،32، صالنص ،«العقول تحف» و الوسیلة خطبة هی و ع المؤمنین ألمیر خطبة ،68، ص8ج، «الکافی»

 نفای  و التوحیاد  بااب  ،73، ص«(للصادوق ) التوحید»الخمسون و  و الثانی المجلس ،326، صالنص ،«(للصدوق) األمالی»اختالف نسخه: 

 .27، حالتشبیه
 .«إِنِّیَّتَهُم مُفَارَقَتُهُ إِیَّاهُمْ مُبَایَنَتُهُ وَ» 250

و با اندکی  28، حاألول المجلس[ 6] ،22، صالنص ،«(للطوسی) األمالی»و  2، حالتشبیه نفی و التوحید باب ،31، ص«(للصدوق) التوحید»

، التوحید فی ع الرضا خطبة، 616، ص6ج، «السالم علیه الرضا أخبار عیون»اختالف نسخه که ظاهرا نسخه قبلی از آن درست تر است رک: 

 .4، حالثالثون المجلس، 214، صالنص، «(للمفید) األمالی»و  نیز:  16ح
 .«عُ ْلَة بَیْنُونَةُ لَا صِفَةٍ بَیْنُونَةُ التَّمْیِی ِ حُکْمُ وَ خَلْتِهِ مِنْ تَمْیِی ُهُ هُتَوْحِیدُ وَ» 251

 المصانوعین  صفات من به یلیق ال عما تنزیهه و اهلل بتوحید یتعلق فیما ع احتجاجه ،216، ص6ج ،«(للطبرسی) اللجاج أهل على اإلحتجاج»

 مخاطباته و کالمه مجاری و خطبه أثناء فی حال إلى حال من االنتقال و الزوال و التغییر و الذهاب و ءالمجی و الرؤیة و التشبیه و الجبر من

 .محاوراته و
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های مختلف کلمات آنها در تفسیر این معانی اند. آنچه که هست کلماتی کلی است که از گوشهتوضیح نداده

ته در فصل سوم آنچه را که یافتیم بیان کردیم. آنچه مهم اسات مالصادرا و احیاناا    قابل برداشت است که الب

میرداماد و همچنین سخنان جدیدی است که در تبیین این روایات بیان شاده اسات. در ایان قسامت ابتاداء      

 کنیم و ساپس باه بیاان نظریاه    برخی از کلمات مالصدرا را که در تفسیر این روایات بیان شده است ذکر می

 پردازیم.جناب استاد فیاضی در تبیین این روایات می

بسیاری از فرمایشات جناب مالصدرا در فصل ساوم گذشات. در اینجاا صارفا متعارض کلمااتی از ایشاان        

 شویم که در گذشته متعرض آن نشدیم.می

اناد.  ات بار آماده  اند و با جد به صدد تبیین این روایا اول اینکه ایشان بسیاری از روایاتی که ذکر شد را دیده

 کنند:ایشان در این عبارت، به بسیاری از تعابیر روایات سابق اشاره می

پس هن امی که مظهر عین ظاهر است ... پس ظاهر در هر مظهری به حسب همان مظهر و به حکم همان است زیرا »

چیزی و داخل اسات در   بین آن دو جدایی به صورت عزلت نیست، او خارج است از اشیاء نه مانند خروج چیزی از

اشیاء نه به صورت داخل بودن چیزی در چیزی با هر چیزی است ناه باا همراهای و غیار هار چیازی اسات بادون         

ها و اشیاء از او جداست با خضوع. توحید او جادا دانساتن او از   جدایی. جداست از اشیاء با قهر و غلبه نسبت به آن

صفات است و نه جدا دانستن به صورت عزل. پس بفهم اگر اهل خلقش است و حکم جدایی، جدا دانستن از حیث 

 252«فهم هستی ان شاء اهلل.

اناد. البتاه تصاریح    دوم اینکه ایشان داخل بودن در عین خارج بودن را به نسبت نفاس و بادن تشابیه کارده    

هلل تعالی به های بسیاری بین این دو هست ولی در این جهان، نزدیکترین نسبت، به نسبت ااند که فرقفرموده

 253و بدن است.جهان، همین نسبت نفس 

                                           
 ال االشایاء  عان  خاارج  العزلاة،  بوجاه  بینونة بینهما لیس اذ حکمه، و بحسبه مظهر کل فى فالظاهر شریف، بوجه مر کما الظاهر عین المظهر کان فلما» 252

 بانات  و لهاا  بالقهر االشیاء عن بان بالمزایلة، ال ءشی کل غیر و بالمقارنة ال کل مع ء،شی فى ءشی کدخول ال االشیاء فى داخل و ء،یش عن ءشی کخروج

 «.اللّه شاء ان له اهال کنت ان فافهم عزلة، بینونة ال صفة بینونة التمیز حکم و خلقه عن تمیزه توحیده له، بالخضوع عنه االشیاء

 .441، ص3ج ،«(صدرا) الکافی أصول شرح»
 إلّاا  یعرفاه  ال اخر نحو بل -ذهنیا او خارجیّا جزء کان سواء -الکل فی الجزء کدخول ال به، یتقوم فیما الموجود المقوم دخول االشیاء، فی داخل: قوله» 253

 عان  منفصل ءشی کخروج منها خروجه لیس و االشیاء دوجو وجوده من یفیض حیث التمام فوق بل الحقیقة تام النه االشیاء من خارج: قوله و الرّاسخون،

 یحصال  ال و البرهاان  عقیب بالوجدان المشرب هذا یذق لم ممن الحد تفهیمها یمکن ال و بیانها حق عن العبارة تقصر مما المعارف هذه ان اعلم و .ءشی

 الاى  رجاع  بیاان  فوقاه  لایس  الاذی  البیان هذا على لالشیاء تعالى معیته کیفیة ذکر لما ثم .ربّه من بیّنة على کان لمن لدنه من تعلیم و اللّه بتعریف اال ذلک

 مبتادأ،  ءشای  لکال : بقولاه  برهانه الى اشار و غیره هکذا ال و هکذا هو من سبحان: فقال الموصوفة المعیة هذه مثل غیره الحد یکون ان عن نزهه و التنزیه

 فلاه  غیره ءشی کل اذ لالشیاء، قیوما غیره ءشی ال و قیومیة معیة المذکورة المعیة هذه ان: بیانه و االشارة، معنى فیها العامل و حال الجملة و حالیة الواو الن

 االجازاء  من جزء ال و االعضاء من عضو عنها یخلو ال للبدن مباینتها و ذاتها تجرد مع الناطقة النفس لیست أ: قلت فان .سواه لما مبدأ منها ءشی فلیس مبدأ

 نسابتها  فیکاون  قربهاا،  فی بعیدة و بعدها فی البدن اجزاء من قریبة هی و بخارجة لیست و مباینها هی و بداخلة لیست و مالبسها، فهی القو  من قوة ال و
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 دهند:سوم اینکه ایشان استواء نسبت را به اضافه اشراقی توضیح می

و تعبیر از نسبت مساوی همان معیت قیومیه است و او با شماست هر جا که باشید.... و این نسبت از سنخ نسبی که »

آن طرفای کاه طارف اسات بارای هماه اشایاء، در آن کاافی          برای تحقق آن نیاز به طرفین است، نیست بلکه تحقق

و از اینجا به زبان اهل ذوق گفته شده: موجودیت اشیاء نیسات م ار باه     است)یک طرف که علت باشد کافی است(

و همین ارتباط آن فیض مقدس صاادر از کناه ذات الهای     -علی شأنه–ارتباطش به وجود حق حقیقی واجب قیومی 

ای بعد از مرتبه این ارتباط دارد همان گونه که آیه شریفه ناظر به این مطلب و حدوثش، مرتبهاست و به وجود آمدن 

 پس تعبیر (*شودگوییم با و سپس میتنها قول ما به چی ی هنگامی که اراده کریم آن را اینکه به او می*)است: 

پاس   جود اشایاء و تکاوّن آنهاسات.   تعبیری از و (*شودپس می*)تعبیر از ارتباط مذکور است و تعبیر  *)باش(*

 254«صادر اول آن ارتباط امری است و صادر دوم به به نوعی از تبعیت به آن چیز خلقی است.

پس هم تبیین ایشان از داخل و هم بائن و خارج و هم تمییز و مفارقت روشن شاد. اساتواء نسابت هام در     

 یر ایشان از قرب و بعد است.تفس ایم،ن فتهنکته سوم بیان شد. تنها مطلبی که از ایشان 

 نکته چهارم: تفسیر ایشان از قرب و بعد چنین است:

اما نزدیک بودن خدا از این جهت است که قوام فعل به فاعلش است و همه چیز از افعال الهی هستند و اماا از ایان   »

زدیکی بر همان وجاه  جهت بعید است که ذاتش از خلق مجرد است و از همه چیز بی نیاز است. و زمانی که جهت ن

 255«بعینه جهت بُعد و دوری هم هست و بالعکس با این کالم به آن اشاره کردند.

کوس تعبیر را وحادت جهات   که در فصل سوم عرض کردیم، ایشان اوال نکته مع پس به خالف توضیحاتی

 دهند.ح میدانند و ثانیا قرب و بعد را به ترتیب به فقر مخلوق و استغناء الهی توضید میقرب و بعُ

                                                                                                                                    
 فهای  النسابة  کیفیاة  مان  ذکارت  مان  سلم لو ثم التطویل، الى یؤدی ذکرها النسبتین بین کثیرة الفرق وجوه! هیهات: قلنا العالم؟ الى البارئ نسبة البدن الى

! نعام  النسابتین؟  باین  المضااهاة  فاین السّافلة و العالیة االجرام و باجمعها الجزئیة و الکلیة االرواح الى بالنسبة ال العالم اجسام من صغیر جرم الى باإلضافة

 «.العالم الى الحق االله نسبة من النسب اقرب بالبدن ارتباطها کیفیة و النفس حال

 .11 و11،صص 3ج ،درا(شرح أصول الکافی )ص»
 ال االشایاء  فاى  داخال  ء،شای  عان  ءشای  کخاروج  ال االشیاء عن خارج کنتم اینما معکم هو و القومیة، المعیة هو االستوائیة النسبة تلک عن التعبیر و» 254

 هاو  انماا  االشایاء  طارف  هو الّذی فالطر تحقق بل الطرفین، تحقق على تحققها یتوقف التى النسب سنخ فى لیست النسبة هذه و ء،شی فی ءشی کدخول

 شاأنه،  عاال  القیومى الواجب الحقیقى الحق الوجود الى بارتباطها اال یکون ال االشیاء موجودیة ان: الذوق اصحاب بلسان قیل هنا من و القیومیة، النسبة بهذه

 قولاه  إلیه ینظر کما االرتباط، هذا مرتبة بعد مرتبتهما انما وثهاحد و اإلشاءة تکون و سبحانه، ذاته کنه عن الفائض المقدس الفیض هو االرتباط هذا نفس و

 فالصاادر  تکونها، و االشیاء کون عن تعبیر فَیَکُونُ،: قوله و المذکور، االرتباط عن تعبیر کُنْ،: فقوله فَیَکُونُ، کُنْ لَهُ نَقُولَ أَنْ أَرَدْناهُ إِذا ءٍلِشَیْ قَوْلُنا إِنَّما: تعالى

 .«الخلقى ءالشی هو انما التبعیة من بضرب و ثانیا الصادر و االمر ، االرتباط ذلک هو انما أوال

 .426، ص3ج ،«(صدرا) الکافی أصول شرح»
 عان  هاساتغنائ  و الخلاق  عن ذاته لتجرد بعیدا کونه اما و افعاله، من الکل و بالفاعل الفعل قوام فالن :قریبا کونه اما قربه، فی بعید بعده فی قریب: فقال» 255

 .«الکالم بهذا علیه نبّه بالعکس، کذلک و بعده جهة بعینها هی الوجه هذا على قربه جهة کانت لما و .ءشی کل

 .11، ص3ج ،«(صدرا) الکافی أصول شرح»
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اند و اشکاالتی که احیانا از نظار  لذا انصافا ایشان تا حد زیادی از پس تبیینی نسبتا سازگار با شریعت بر آمده

 به طور خالصه در فصل سوم بیان شد.  ،سازگاری با متون شریعت قابل طرح بود

ن بودن، با وجود ثانی داشتن بینیم که داخل فی االشیاء بودن در عین بائهمان طور که تاکنون روشن شد، می

و نداشتن موجودات سازگار است. لذا در اینجا تبیینی دی ر که جناب استاد فیاضی برای ایان حقیقات بیاان    

ای است که برای موجودات وجود ثانی قائل شویم. در واقع تفسیر مالصدرا به گونهاند، نیز متعرض میکرده

 شود.ودات وجود ثانی نیز قائل میشود ولی تبیین استاد فیاضی برای موجنمی

 نظریه تداخل:

اند خالصه نظر ایشان این است که ایشان از طرفی مانند نوع فالسفه مخلوقات را دارای وجود حقیقی دانسته

دانند؛ به این معنا که وجاود خداوناد،   و از طرفی مانند عرفاء خداوند را حاضر در تمام مواطن هستی نیز می

 وجودی مخلوقات است. متداخل در مواطن 

ها بر وحدت تر شدن بحث تذکر به یک نکته هم الزم است و آن اینکه یکی از مهمترین استداللبرای روشن

است، به این بیان که اگر برای موجودات دی ر، وجود مساتقل  « عدم تناهی ذات»شخصی وجود، استفاده از 

 وند متعال است.اش خالی بودن آن موطن وجودی از خداقائل شویم، الزمه

شود کاه تنهاا در صاورتی آن اساتدالل درسات      با بیان مختصری که در نظریه تداخل بیان کردیم، روشن می

شود که الزمه عدم تنااهی،  است که نظریه تداخل باطل شود. در واقع ممکن دانستن نظریه تداخل، سبب می

 الزاما وحدت شخصی وجود نباشد.

شود و هم عدم تناهی ذات و حاضر بودن خداوند دیهی است توجیه میبه این صورت هم کثرت که امری ب

 متعال در جمیع مواطن وجودی.

شد که این نظریه، توضیح مناسبی برای ادله روایی و قرآنی قرب و بعد و داخال باودن و   از اینجا روشن می

 خارج بودن و خلو بودن اشیاء نیز هست.

کند. نوعی تکلاف در  خدا و خلو بودن خدا از اشیاء را توجیه نمی نظریه مالصدرا حقیقتا خلو بودن اشیاء از

 دهاد. همچناین  وبی شرح میز به خاین قسمت وجود دارد، ولی نظریه جناب استاد فیاضی این قسمت را نی

این نظریه کامال هم راستای احاطه علمی و احاطه از حیث قدرت نیز هست. یعنی به خوبی احاطاه در ایان   

 شود و نیاز به پل زدن به وجود رابط و اشکاالتی که بر آن مطرح است، نیست.ین میدو نوع تبی

برای روشن شدن این نظریه دو کار باید صورت گیرد. اوال تعریف واضحی از تداخل ارائه شود و ثانیا فارق  

 واژگان دی ر که به آن نزدیک هستند، روشن شود.  ازتداخل با برخی 
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در یک موطن و ظرف قرار گیرند؛ به نحوی که وجود یکی در  ست که دو وجودتداخل وجودی به این معنا

دی ری نباشد. درباره تداخل موجودات مخلوق در وجود خدای متعاال بایاد توجاه     آن موطن مانع از وجود

داشت که اگرچه وجود خداوند نامتناهی است و همه مواطن وجودی را پر کرده است و هیچ موطنی خاالی  

نیست، این وجود مانع از وجود داشتنِ موجودات دی ر)یعنی معالیل( در آن موطن نخواهد بود؛ از وجود او 

وجود خداوند حضور دارد، وجود مخلوق دی ر نیز حاضر است و وجود  نی افزون بر آنکه در یک موطنیع

اش اسات  دارد و مراد از وجود خدا در آن موطن این نیست که صرفا واجد کماالت معلاول از ناوع واجبای   

بلکه حاضر در موطن و متن وجودی آنهاست و متداخل در همان موطن وجودی است. همان چیزی کاه در  

 دعایی در ماه ربیع االول داریم:

 256«ارکان هر چی ی را پر کرده است. خواهیم به اسمت احد صمد کهمی و از تو» 

  و همچنین در دعای شریف کمیل داریم:

 257«کان هر چی ی را پر کرده است.و قسم به عظمت تو که ار»

تعبیری مسامحی است و برای روشنی بحث از آن کمک گرفته شاده  « ظرف و موطن»روشن است که تعبیر 

، موطن یک وجود، امری جدای از آن نیست. به تعبیر دی ار، ماوطن هار    داست؛ زیرا بر اساس اصالت وجو

 وجودی همان مرتبه آن وجود است که در آن تحقق دارد.

و  258دانناد این وصف هم تکلیف روایاتی که خداوند متعال را به هیچ نحو موصوف به این و مکاان نمای   با

 شود.روشن می 259دانندروایاتی که از آن سو خداوند را در هر مکانی موجود می

                                           
 «ءشَیْ کُلِّ أَرْکَانَ مَلَأَ الَّذِی الصَّمَدِ الْأَحَدِ بِاسْمِكَ أَسْأَلُكَ وَ» 256

 البشارة. أیام أشرف األول ربیع من عشر السابع یوم فی الزیارة[ من]على زائد عمل من نذکره فیما صلف ،162،ص2ج ،«األعمال إقبال»
 «ءشَیْ کُلِّ أَرْکَانَ مَلَأَتْ الَّتِی بِعَظَمَتِكَ وَ » 257

 شعبان. من النصف لیلة لمکانا العظیم المولود بهذا جالله جل اهلل على القسم و الدعاء من نذکره فیما فصل ،711، ص2ج، «األعمال إقبال»
 أیام ع علی قضاء ،216، ص6ج، «العباد على اهلل حجج معرفة فی اإلرشاد»)«مَکَان یَحْوِیَهُ أَنْ عَنْ لَلَّ وَ لَهُ أَیْنَ فَلَا الْأَیْنَ أَیَّنَ»مثل این روایت:  258

 إثباات  و العاالم  حادو   بااب  ،78، ص6ج، «الکاافی » بکر( و تعداد بسیار زیادی روایت در کتاب کافی و توحید صدوق رک: أبی خالفة

 و 62، حتعاالى  نفساه  باه  وصف ما بغیر الصفة عن النهی باب ،614همان ص و 2، حالمکان و الکون باب ، 88و همان، ص 3، حالمحد 

 ما باب، 661ص همان، و 68، حالتشبیه نفی و التوحید باب ،16، ص«(للصدوق) التوحید»و نیز:  3، حالتوحید جوامع باب، 638همان، ص

 بااب  ،366هماان، ص  و 3، حالزنادقاة  و الثنویاة  على الرد باب ،216همان، ص و 3، حالقدرة باب ،621ص همان، و 64، حالرؤیة فی جاء

 .2، حالیهودی سبخت حدیث
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یعنی اجسام با یکادی ر   ای که بایدتوجه داشت این است که تداخل در اجسام مطابق با تجربه ما نیست.نکته

کنند. ال اقل چنین است که تا به حال تداخل در اجسام تجربه نشاده اسات. البتاه ممکان اسات      تداخل نمی

استداللی عقلی هم بر استحاله تداخل در اجسام مطرح کرد ولی آنچه مهم است اینکه از اصل وجود تا کنون 

نشده که ثابت کند، که تداخل کسی به استحاله تداخل دست پیدا نکرده است. یعنی هیچ دلیلی تا کنون ارائه 

 در وجود محال است.

نکته نهایی اینکه باید توجه داشت که تداخل نه اجتماع است و نه اتحاد و نه انضمام و نه ترکیب حقیقای و  

 نه امتزاج و نه حلول، هر چند که به برخی از اینها شبیه است.

ثل ناطق و حیوان که دو معنا هستند کاه  جمع شدن چند معنا در وجودی واحد است، م یاما اجتماع به معنا

کنیم و هر دو در انسان به وجود واحاد موجودناد.   واحد خارجی انسان به آن دست پیدا می از تحلیل وجود

 واضح است که در تداخل وجود، سخن از دو وجود است.

د نیز خارج از بحاث  حد هستند و لذا اتحاااجتماع، دو معنی هستند که موجود به وجود و اما اتحاد هم مانند

 تداخل است.

 ست ولی دو وجود در موطن یکدی ر حضور ندارند. ااما انضمام اگرچه سخن از دو وجود  

اما امتزاج و ترکیب حقیقی هم به وضوح غیر از تداخل است. حلول نیز عبارت اسات از اینکاه وجاود فای     

ت باه یکادی ر از حیاث تاداخل     نفسه شیء عین وجود لغیره باشد. واضح است که دو وجود متداخل نساب 

 مساوی هستند نه اینکه یکی وجود لغیره برای دی ری باشد.

 جمع بندی

مبنی بر اینکاه خداونادمتعال هام داخال در      گونه آیات و روایاتمتناقض که تعابیر این فصل روشن شد رد

، درواقاع  اشیاء است و هم خارج از آنهاست و نیز به همه چیز نزدیاک اسات در عاین دوری از هماه چیاز     

 های مختلفی از فالسفه اسالمی برای تبیین این روایات ارائه شده است.کنون تبییننیستند و تا متناقض

 : عدم وجود ضد و شبیه برای خالق در مخلوقاتسوم و چهارم عنوان

 دهند. خداوند متعال نه شبیه دارد و نه ضد. آیاتی از قرآن و بسیاری از روایات به این مطلب شهادت می

                                                                                                                                    
 عان  النهای  بااب  ،34، ص6ج، «الکاافی ») «مَحْدُود الْمَکَانِ مِنَ ءٍشَیْ فِی لَیْسَ وَ مَکَانٍ کُلِّ فِی هُوَ قَالَ رَبُّكَ أَیْنَ قَالَ»به این روایات توجه کنید:  259

، الحیوانات غیر کلمهم أنه األئمة فی باب، 116، ص6ج ،علیهم اهلل صلى محمد آل فضائل فی الدرجات و نیز: بصائر 3، حالکیفیة فی الکالم

، 6ج، «الکاافی )»«.مَکَوانٍ  إِلَوى  مِنْوهُ  أَقْورَبَ  مَکَوانٍ  إِلَوى  یَکُونُ لَا وَ مَکَان  بِهِ یَشْتَغِلُ لَا وَ مَکَان  مِنْهُ یَخْلُو فَلَا انُالدَّیَّ الْمَلِكُ الشَّأْنِ الْعَظِیمُ اللَّهُ فَأَمَّا»( و نیز: 6ح

 ( و بسیاری روایات دی ر حتی بسیاری از ادعیه.3، حاالنتقال و الحرکة باب ،621ص
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 طوائف روایات

 دسته اول: اثبات بغیر تشبیه

 به این چند روایت توجه کنید:

 260«کن. او اهلل ثابت مولود است. پس از خدا با ن و تشبیه را نفی»الف.   

توان خدا را شیء نامید. فرمود بلوه. او را از حود   از امام لواد علیه الس م پرسیده شد که آیا می»ب. 

  261«کند.تعایل و تشبیه خارج می

در توحید سه مسلك هست. مذهب نفی و مذهب تشبیه و مذهب اثبات به غیر تشبیه. مذهب نفی »ج. 

 262«راه سوم است. ،تشبیه لای  نیست و راه درست لای  نیست و مذهب

فرمایند که باید به اثبات معنی نیاز  انصافا این روایات در نفی الهیات سلبی صریح هستند، زیرا که صریحا می

 پرداخت، نباید هر صفت اثباتی را صرفا به معنای سلبی گرفت. 

 دسته دوم: کل ما وقع فی الوهم فاهلل تعالی خالفه

 263«ه در وهم قرار بگیرد خ ف خداست.هر چ» 

                                           
 هُوَ تَشْبِیهَ لَا وَ نَفْیَ فَلَا التَّشْبِیهَ وَ الْبُاْلَانَ تَعَالَى اللَّهِ عَنِ فَانْفِ عَ َّ وَ لَلَّ اللَّهِ صِفَاتِ مِنْ الْتُرْآنُ بِهِ نَ َلَ مَا التَّوْحِیدِ فِی الصَّحِیحَ مَذْهَبَالْ أَنَّ اللَّهُ رَحِمَكَ فَاعْلَمْ» 260

 «.الْبَیَانِ بَعْدَ فَتَضِلُّوا -الْتُرْآنَ تَعْدُوا لَا وَ الْوَاصِفُونَ هُیَصِفُ عَمَّا اللَّهُ تَعَالَى الْمَوْلُودُ الثَّابِتُ اللَّهُ

 لیس جل و عز أنه باب ،612، ص«(للصدوق) التوحید»و  6، حتعالى نفسه به وصف ما بغیر الصفة عن النهی باب ،611، ص6ج، «الکافی»

 .7، حهو ما القرآن باب ،228همان، صو  61، حصورة ال و بجسم
 «.التَّشْبِیهِ حَدِّ وَ التَّعْاِیلِ حَدِّ الْحَدَّیْنِ مِنَ یُخْرِلُهُ نَعَمْ قَالَ ءٌشَیْ إِنَّهُ لِلَّهِ یُتَالَ أَنْ یَجُوزُ ع الثَّانِی لَعْفَرٍ أَبُو ئِلَسُ» 261

 7و6، حءشی تعالى و تبارک أنه باب ،617و614، ص«(للصدوق) التوحید»و  7و2، حءشی بأنه القول إطالق باب ،8182، صو6ج ،«الکافی»

، ءشای  تعالى و تبارک اهلل إن ع األئمة قول معنى باب ،3، صالنص، «األخبار معانی»الستون و  و الثامن الحدیث، 48، ص«الشیعة صفات»و 

 .63، حمستصعب صعب حدیثهم أن و أجمعین علیهم اهلل صلوات محمد آل أئمة فی باب ،341، ص«البصائر مختصر»و  2ح
 ءشی اهلل عن أخبرنا لك قالوا إذا: تتول ما: لی فتال: قال التوحید، فی معان عن یسأل رلل ع الخراسانی الحسن أبی إلى کتبت قال المشرقی هشام عن» 262

 لسم، اهلل إن نتول أو کاألشیاء شیئا أقول ال «بَیْنَکُمْ وَ بَیْنِی شَهِیدٌ اللَّهُ قُلِ شَهادَةً أَکْبَرُ ءٍشَیْ أَیُّ قُلْ: »فتال شیئا، نفسه أثبت اهلل إن: فتلت: قال ءشی ال أم هو

 نفی، مذهب مذاهب، ث ثة التوحید فی للنا  إن: قال ثم: قال المخلوقین من ءشی یشبهه ال و -کاأللسام ال لسم اهلل إن -هذا من فیه یضعف الذی ما و :فتال

 الثالثة، الاریتة ذلك فی السبیل و ء،شی یشبهه ال اهلل أن ذلك و یجوز، ال التشبیه مذهب و جوز،ی ال النفی فمذهب تشبیه، بغیر إثبات مذهب و تشبیه، مذهب و

 .«نور صمد أحد نفسه وصف کما هو و ء،شی یشبهه ال مثبت أنه ذلك و

 .66، ح[63 آیة(: 1)األنعام سورة] ،311، ص6ج، «تفسیر العیاشی»
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 دسته سوم: کل ما فی الخلق ال یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فیه یمتنع فی صانعه

 264«شود و هر چه در خلق ممکن است در صانع ممتنع است.هر مولودی در خلق در خالق یافت نمی» 

 یيیةدسته چهارم: ان اهلل تعالی شیء بخالف االشیاء و هو شیء بحقیقة الش

 265«شود...او شیئی است به حتیتت شیئیت غیر اینکه او نه لسم است و نه صورت و نه حس می» 

 اثبات بعض التشبیه یوجب کله دسته پنجم:

 266«شوداثبات بعضی از تشبیه مولب اثبات تشبیه کل می»

 دسته ششم: ان اهلل تعالی ال یوصف بصفة من صفات المخلوقین

                                                                                                                                    
 قَدَّرَهُ مَا فَکُلُّ الْأَوْهَامُ عَلَیْهِ تَتَعُ لَا وَ الْعُتُولُ تُتَدِّرُهُ لَا وَ الْأَفْکَارُ بِهِ تُحِیطُ لَا وَ الْأَبْصارُ تُدْرِکُهُ ال وَ بِالنَّا ِ یُتَا ُ لَا وَ بِالْحَوَا ِّ دْرَکُیُ لَا کَیْفِیَّةٍ بِغَیْرِ الْمَعْرُوفُ» 263

 .«مَحْدُود فَهُوَ مِثْل  لَهُ عُرِفَ أَوْ عَتْل 

و مشاابه ایان روایات باه ساندی دی ار:        31، ح81همان، ص و نیز رک: .34، حالتشبیه نفی و التوحید باب، 73، ص«(للصدوق) التوحید»

 متشاابه »التوحید و همچنین به سندی دی ار:   فی ع الصادق اإلمام عن حفظ ما فی ،214، ص2ج، «العباد على اهلل حجج معرفة فی اإلرشاد»

 .611، ص6ج، «(آشوب شهر البن) مختلفه و القرآن
 .«صَانِعِه فِی یَمْتَنِعُ فِیهِ یُمْکِنُ مَا کُلُّ وَ خَالِتِهِ فِی یُولَدُ لَا الْخَلْقِ فِی مَوْلُودٍ کُلُّ» 264

التوحید و مشابه همین خطبه از حضرت رضا سالم اهلل علیه نیز نقل شده است. رک:  إخالص فی ع خطبته ،17، صالنص، «العقول تحف»

       ،411، ص2ج ،«(للطبرسی) اللجاج أهل على اإلحتجاج»و  16، حالتوحید فی ع الرضا خطبة، 613، ص6ج، «السالم علیه الرضا أخبار عیون»

نهاج  »و نیاز:   األقاارب.  و األجانب و المؤالف و المخالف على غیرهما و العدل و التوحید فی ع الرضا موسى بن علی الحسن أبی احتجاج

 ،الانص ، «العقاول  تحاف »خطبة و  تجمعه ال ما العلم أصول من الخطبة هذه تجمع و التوحید فی ع له خطبة من و، 273،681ص ،«البالغة

، «(للصادوق ) التوحید»التوحید و مشابه همین خطبه از حضرت رضا سالم اهلل علیه نیز نقل شده است. رک:  إخالص فی ع خطبته، 17ص

و نیاز:   .16، حالتوحیاد  فای  ع الرضاا  خطباة  ،613، ص6ج ،«الساالم  علیاه  الرضاا  أخبار عیون»و  2، حالتشبیه نفی و التوحید باب ،41ص

 أئماة  صافات  و جاللاه،  جل اهلل صفات فی ،262، ص«نهج البالغة»و نیز:  64، حالتشبیه نفی و التوحید باب، 11، ص«(للصدوق) التوحید»

 الدین.
 بِالْحَوَا ِّ یُدْرَکُ لَا وَ یُجَسُّ لَا وَ یُحَسُّ لَا وَ صُورَة  لَا وَ لِسْمٌ لَا أَنَّهُ غَیْرَ الشَّیْئِیَّةِ بِحَتِیتَةِ ءٌشَیْ أَنَّهُ وَ مَعْنًى إِثْبَاتِ ىإِلَ بِتَوْلِی ارْلِعْ الْأَشْیَاءِ بِخِلَافِ ءٌشَیْ» 265

 .«أَزْمَانالْ تُغَیِّرُهُ لَا وَ الدُّهُورُ تَنْتُصُهُ لَا وَ الْأَوْهَامُ تُدْرِکُهُ لَا الْخَمْسِ

 التوحیاد »و نیاز:   1، حءشای  بأناه  القاول  إطاالق  بااب  ،83همان، صو  1، حالمحد  إثبات و العالم حدو  باب ،86، ص6ج، «الکافی»

 .6، حالزنادقة و الثنویة على الرد باب ،241همان، صو  2و6، حءشی تعالى و تبارک أنه باب، 614، ص«(للصدوق)
 .«الْکُل یُولِبُ التَّشْبِیهِ بَعْضِ إِثْبَاتُ کُلِّهِ النَّفْیِ بِاسْتِتْصَاءِ إِلَّا تَجْرِیدَ لَا وَ الصِّفَاتِ إِثْبَاتِ مَعَ نَفْیَ لَا وَ التَّشْبِیهِ مَعَ إِخْلَاصَ لَا وَ الْإِخْلَاصِبِ إِلَّا تَوْحِیدَ لَا وَ» 266

 التوحید. إخالص فی ع خطبته، 17، صالنص، «العقول تحف»
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 کنیم:ری داریم که به ذکر چند مورد اکتفا میدر این زمینه روایات بسیا

کنند و اهل فکر با تفکرشان مگر به سبب تحتیق بورای یتوین آوردن بوه    علماء او را با مغ هایشان در نمی»الف. 

 267«شود.غیب زیرا او به چی ی از صفات مخلوقین توصیف نمی

 268«او از صفات مخلوقین متعالی است.»ب. 

 269«ه او نیست و از صفات مخلوقین متعالی است.همواره هیچ چی  شبی»ج. 

به لواهر بخشیدن او به لواهر دانسته شد که لوهری ندارد و به ضدیتش ایجاد کردنش بین اشویاء دانسوته   »د. 

 270«شد که ضدی ندارد و به ایجاد کردن متارنتبین اشیاء توسط او دانسته شد که قرینی ندارد.

 جتمعان فی االسم و مختلفان فی المعانیدسته هفتم: ان اهلل تعالی و خلقه م

شوند ولی معانی آنها باا هام   مراد از عنوان این باب این است که اسامی مشترکی بین خدا و خلق اطالق می

شود، این اختالف در معنی در حد مجازیات  فرق دارد. البته همان طور که از خود این روایات هم روشن می

معنایی غیار از معناای عاالم مخلوقاات      ،نشود از بُکه به خدا گفته می نیست به این صورت که مثال عالمی

ای مشترکی بین خدا و مخلوقات است که بندگان از نوع مخلوقی و محدودی آن دارا هساتند  نباشد. علم مع

ای کاه در او مساتلزم نقاص نباشاد، دارای آن     ولی خداوند متعال به صورت نامحدود و نامتنااهی باه گوناه   

 معناست.

 ه این روایت توجه کنید:ب

                                           
 .«الْمَخْلُوقِین صِفَاتِ مِنْ ءٍبِشَیْ یُوصَفُ لَا لِأَنَّهُ بِالْغَیْبِ إِیتَاناً بِالتَّحْتِیقِ إِلَّا بِتَفْکِیرِهِمْ التَّفْکِیرِ أَهْلُ لَا وَ بِأَلْبَابِهَا الْعُلَمَاءُ دْرِکُهُتُ لَا وَ» 267

 توحید.، 244ص ،النص ،«العقول تحف»
 «.کَبِیراً عُلُوّاً الْمَخْلُوقِینَ صِفَاتِ عَنْ تَعَالَى مُحْدَث  لُوق مَخْ سِوَاهُ مَا وَ الْتَدِیمُ هُوَ» 268

 .32، حالتشبیه نفی و التوحید باب ،77و71، ص«(للصدوق) التوحید»
 .«مُتَعَالِیا الْمَخْلُوقِینَ صِفَةِ عَنْ ءٌشَیْ هِکَمِثْلِ لَیْسَ زَالَ مَا وَ مُتَنَاهِیاً بِالْحُدُودِ إِیَّاهُ بِإِدْرَاکِهَا فَیَکُونَ الصِّفَاتُ بِهِ تُحِطْ لَمْ وَ» 269

 .63، حالتشبیه نفی و التوحید باب، 11، ص«(للصدوق) التوحید»
 لَا أَنْ عُرِفَ الْأَشْیَاءِ بَیْنَ بِمُتَارَنَتِهِ وَ لَهُ ضِدَّ لَا أَنْ عُرِفَ لْأَشْیَاءِا بَیْنَ بِمُضَادَّتِهِ وَ لَهُ لَوْهَرَ لَا أَنْ عُرِفَ الْجَوَاهِرَ بِتَجْهِیرِهِ وَ لَهُ مَشْعَرَ لَا أَنْ عُرِفَ الْمَشَاعِرَ بِتَشْعِیرِهِ» 270

 .«لِمُوَقِّتِهَا وَقْتَ لَا أَنْ بِتَوْقِیتِهَا مُخْبِرَةً لِمُغْرِزِهَا غَرِی َةَ لَا أَنْ بِغَرَائِ ِهَا شَاهِدَةً ...لَه قَرِینَ

، «نهاج البالغاة  »التوحیاد و   إخاالص  فای  ع خطبتاه ، 14، صالانص  ،«العقول تحف»و  4، حالتوحید عجوام باب، 633، ص6ج، «الکافی»

 خطبة. تجمعه ال ما العلم أصول من الخطبة هذه تجمع و التوحید فی ع له خطبة من و ،273ص
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بله فدایت شوم. فرمودید احدصمد و فرمودید هیچ چی  شبیه او نیست و حال اینکه اهلل واحد است و انسان هم »

واحد است. آیا به این سبب در وحدانیت شباهت پیدا نکردند؟ حضرت فرمودند: ای فتح... تشبیه تنها در معوانی  

ما در اسماء پس او واحد است و دال بر مسمایی است و این به آن لهت است)و این تشبیه از خدا منتفی است( ا

شود که لثه واحد است و دو توا  است که انسان اگرچه گفته میشود که واحد است ولی به سبب آن خبر داده می

 هوای هایش مختلف است و رنوگ انسان نیست ولی خود انسان واحد نیست زیرا اعضاءش مختلف است و رنگ

د نیست و انسان ال اء دارد که یکسان نیستند. خون او غیر از گوشوتش اسوت و گوشوتش غیور از     مختلف واح

خونش است و ....و همچنین هستند لمیع مخلوقات. پس انسان در اسم واحد است ولی در معنا واحد نیسوت و  

 271«خدا واحدی است که واحدی غیر از او نیست...

 ست اینکه:در مجموع آنچه از روایات قابل استفاده ا

 . الهیات سلبی باطل است.6

 . الهیات تشبیهی باطل است.2

 . هر اثباتی در مورد خدا باید در کنار نفی تشبیه باشد.3

زیرا که مخلوق محادود اسات و خداوناد حادی      ،قات است، خداوند متعال خالفش است. آنچه در مخلو4

 ندارد.

 شود.. خداوند به آنچه خلق کرده است، متصف نمی1

 هر چه در خلق ممکن است، در صانع محال است.  .1

                                           
 ثَبَّتَكَ أَحَلْتَ فَتْحُ یَا قَالَ الْوَحْدَانِیَّةُ تَشَابَهَتِ قَدْ لَیْسَ أَ وَاحِدٌ الْإِنْسَانُ وَ وَاحِدٌ اللَّهُ وَ ءٌشَیْ بِهُهُیُشْ لَا قُلْتَ وَ الصَّمَدُ الْأَحَدُ قُلْتَ لَکِنَّكَ فِدَاکَ اللَّهُ لَعَلَنِیَ أَلَلْ» 271

 وَ بِاثْنَیْنِ لَیْسَ وَ وَاحِدَة  لُثَّة  أَنَّهُ یُخْبَرُ فَإِنَّهُ وَاحِدٌ قِیلَ إِنْ وَ الْإِنْسَانَ أَنَّ ذَلِكَ وَ سَمَّىالْمُ عَلَى دَالَّة  هِیَ وَ وَاحِدَة  فَهِیَ الْأَسْمَاءِ فِی فَأَمَّا الْمَعَانِی فِی التَّشْبِیهُ إِنَّمَا اللَّهُ

 وَ دَمِهِ غَیْرُ لَحْمُهُ وَ لَحْمِهِ غَیْرُ دَمُهُ بِسَوَاءٍ لَیْسَتْ مُجَ َّاة  أَلْ َاءٌ هُوَ وَ وَاحِدٍ غَیْرُ فَة مُخْتَلِ أَلْوَانُهُ مَنْ وَ مُخْتَلِفَة  أَلْوَانَهُ وَ مُخْتَلِفَة  أَعْضَاءَهُ لِأَنَّ بِوَاحِدٍ لَیْسَ نَفْسُهُ الْإِنْسَانُ

 لَا وَاحِدٌ هُوَ لَلَالُهُ لَلَّ اللَّهُ وَ الْمَعْنَى فِی وَاحِدٌ لَا وَ الِاسْمِ فِی وَاحِدٌ فَالْإِنْسَانُ الْخَلْقِ لَمِیعِ سَائِرُ کَذَلِكَ وَ بَیَاضِهِ غَیْرُ سَوَادُهُ وَ بَشَرِهِ غَیْرُ شَعْرُهُ وَ عُرُوقِهِ غَیْرُ عَصَبُهُ

 ءٌشَیْ بِااللْتِمَاعِ أَنَّهُ غَیْرَ شَتَّى لَوَاهِرَ وَ مُخْتَلِفَةٍ  َاءٍأَلْ مِنْ الْمََُلَّفُ الْمَصْنُوعُ الْمَخْلُوقُ الْإِنْسَانُ فَأَمَّا نُتْصَانَ لَا وَ زِیَادَةَ لَا وَ تَفَاوُتَ لَا وَ فِیهِ اخْتِلَافَ لَا غَیْرُهُ وَاحِدَ

 .«وَاحِد

 أساماء  و اهلل أساماء  تحات  التای  المعاانی  باین  ماا  الفارق  هاو  و زیادة فیه أن إال األول الباب من هو و آخر باب ،663، ص6ج، «الکافی»

 .6، حالتشبیه نفی و یدالتوح باب، 12، ص«(للصدوق) التوحید»و  6، حالمخلوقین
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صفات مشترک بین خدا و خلق، شباهتشان در اسم است و نه در معنی و مراد از معنی، مقصود و مصداق  .7

گویاد،  خارجی است که در خلق و خالق یکسان نیست ولی مراد این نیست که اگر کسی به خادا عاالم مای   

 رود مجاز باشد.ت و مجاز است یا اینکه در مورد خلق اگر به کار میاصل معنای علم نیز بر خدا صادق نیس

 272ه در روایات متعددی بیان شده اسات. اما ضد نبودن هیچ موجود برای خداوند متعال نیز مضمونی است ک

  قبال برخی از این روایات گذشت.

یزی نیسات کاه بتواناد باا     ظاهر این روایات دو مطلب است. اول اینکه ضد هر چیز، با آن منازعه دارد و چ

خداوند متعال منازعه کند و لذا خداوند ضدی ندارد. همچنین ظاهرا این روایات یکی از مصادیق یک دساته  

فرمود، هر چیزی در مخلوقات است، پس خداوند متعال خالف آن است. حاال  از روایات سابق است که می

دی نادارد. روایات دوم صاریح در ایان     که ضدیت بین مخلوقات موجود است، پس خداوند متعال هم ضا 

 معناست.

 های فالسفهتبیین

های کافی در این زمینه، در فصل سوم انجام شد. آنچه در اینجا الزم به ذکر است اینکه، برخی تصور صحبت

فرماید، هر چیزی در مخلوقات است، پس خداوند متعال اند بین این روایات و خصوصا روایاتی که میکرده

 است و قاعدة سنخیت بین علت و معلول تعارض وجود دارد.به خالفش 

همان طور که در فصل سوم عرض کردیم، روشن شد که اگرچه ظاهر برخی کلمات برخی از فالسافه مثال   

دهد ولی ظاهر بسیاری از کلمات دی ر ابن توضیح می شباهتابن سینا در این است که سنخیت را به نوعی 

تر آنها برای اثباات  نیست. به عبارت فنی شباهتاست که مرادشان از سنخیت سینا و حتی خود فالسفه این 

کند. آنهاا در اساتدالل   اند که مراد نهایی آنها از سنخیت را روشن میای تمسک کردهقاعدة سنخیت به مسأله

از گویند که الزمه عدم سنخیت بین علت و معلول این است که هر معلولی بر سنخیت بین علت و معلول می

شود کاه  هر علتی سر بزند و این بالضروره باطل است و لذا باید بین آن دو سنخیتی باشد. از اینجا معلوم می

مراد از سنخیت، یک نوع رابطه وجودی بین علت و معلول است که باه موجاب آن، از هار علتای معلاولی      

 آنها نیست. و امثال شباهتزند و اصال در این معنا از سنخیت هیچ بحثی از خاص سر می

یت رفته است ولی ظاهرا مراد نهایی آنها خنلمات فالسفه به سمت معنای لفظی سدر مجموع اگرچه گاهی ک

 چنین نیست.

                                           
 جواماع  بااب ، 633، ص6ج، «الکاافی »و نیاز رک:   773، ح[ 4 الاى  6 اآلیات(: 662)اإلخالص سورة] ،167،ص«الکوفی فرات تفسیر» 272

 توحید. ،244، صالنص ،«العقول تحف»و نیز:  التوحید إخالص فی ع خطبته ،14، صالنص، «العقول تحف»و  4، حالتوحید



119 |  فصل چهارم: بررسی تفصیلی عناوینی روایی دال بر ارتباط بین خالق ومخلوقات 

 

 ارتباط خالق و مخلوقات دال براهلل  تبیین اسماء

ت کنایم و در مرحلاه بعاد کیفیا    در این قسمت ابتداء بحثی در مورد اسماء اهلل و رابطه آن با صفات بیان می

دهیم و در نهایت از بین صفاتی که جنبه تبیین کننده برای ارجاع برخی از صفات به برخی دی ر را شرح می

گزینیم و نشان خواهیم داد که در این نوشتار بر اساس این ارتباط خالق و مخلوقات هستند، تعدادی را بر می

 اسماء الهی تنظیم شده است.

 ند اسم اصلی ون ی ارجاع این اسماء به چبیین چت

در زمینه اسماء اهلل تعالی تعدادی روایت داریم که ناچاریم ابتداء تک تک روایات اسماء را بیاوریم تا اجماال 

 اطراف مسأله روشن شود و بعد به نقد و تنقیح مطلب بپردازیم.

به آنها اساماء   اول اینکه مراد از اسماء اهلل در روایات همان الفاظ حاکی از صفات الهی است و از این جهت

شود که خداوند متعال این اسامی را برگزیده است تا خلق باه سابب آنهاا، خداوناد متعاال را      اهلل اطالق می

 بخوانند.

برای تبیین این معنا باید به سراغ خود گوینده روایات و مفسران واقعی وحی برویم تا تفسیر آنهاا از اساماء   

 اهلل را بشنویم. 

 ست که:در این مرحله باید دان

 273 الف: اسماء خدا غیر اوست و مخلوق اوست.

 274 ب( اسماء خدا در واقع صفات او هستند.

 ج( عدد اسماء 

 در این زمینه چند دسته روایت داریم:

 اسم 33دسته اول: 

 اسامی ذکر شده در این روایت عبارتند از:

                                           
، التشابیه  نفی و التوحید باب، 31، ص«(للصدوق) التوحید»و  4، حاألسماء حدو  باب، 664و663، ص6ج ،«الکافی» برای نمونه رک: 273

 .التوحید إخالص فی ع خطبته ،13، صالنص ،«العقول تحف»و  2ح

 .211-212صص، 6، ج «قواعد عقلی در قلمرو روایات»برای مشاهده روایات بیشتر رک: خرمیان، جواد، 
 أسماء باب ،632، ص«(للصدوق) التوحید»و  3، حاألسماء حدو  باب، 663، ص6ج و همان، 3،حالمعبود باب، 88، ص6ج ،«الکافی» 274

 .1، حالمخلوقین أسماء معانی بین و معانیها بین الفرق و تعالى اهلل

 .211-217صص، 6، ج «قواعد عقلی در قلمرو روایات»برای مشاهده روایات بیشتر رک: خرمیان، جواد، 
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 الْأَکْرَمُ الْبَارِئُ الْبَدِیعُ الْبَاقِی الْأَعْلَى الْعَلِیُّ الْقَاهِرُ الْقَدِیرُ الْبَصِیرُ السَّمِیعُ رُالْآخِ الْأَوَّلُ الصَّمَدُ الْأَحَدُ الْوَاحِدُ الْإِلَهُ اللَّهُ

 الاذَّارِئُ  حِیمُالرَّ الرَّحْمَنُ الرَّبُّ الْحَفِیُّ الْحَمِیدُ الْحَسِیبُ الْحَقُّ الْحَفِیظُ الْحَلِیمُ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ الْحَیُّ الْبَاطِنُ الظَّاهِرُ

 الصَّاادِقُ  الشَّاهِیدُ  السُّابُّوحُ  السَّایِّدُ  الْمُتَکَبِّارُ  الْجَبَّارُ الْعَزِیزُ الْمُهَیْمِنُ الْمُؤْمِنُ السَّالمُ الرَّائِی الرَّءُوفُ الرَّقِیبُ الرَّزَّاقُ

 الْقَرِیبُ الْقَوِیُّ الْقُدُّوسُ الْمَلِکُ الْقَدِیمُ الْفَالِقُ الْفَتَّاحُ الْفَرْدُ الْفَاطِرُ الْغِیَا ُ الْغَنِیُّ الْغَفُورُ الْعَفُوُّ الْعَدْلُ الطَّاهِرُ الصَّانِعُ

 الْکَبِیارُ  الْکَارِیمُ  الْمُصَاوِّرُ  الْمُقِیاتُ  الْمُبِینُ الْمُحِیطُ الْمَنَّانُ الْمَوْلَى الْمَجِیدُ الْحَاجَاتِ قَاضِی الْبَاسِطُ الْقَابِضُ الْقَیُّومُ

 التَّاوَّابُ  الْبَاعِثُ الْبَرُّ الْوَارِ ُ الْوَکِیلُ الْوَفِیُّ الْهَادِی الْوَدُودُ الْوَاسِعُ النَّاصِرُ الْوَهَّابُ النُّورُ الْوَتْرُ الضُّرِّ کَاشِفُ کَافِیالْ

 275.الشَّافِی اللَّطِیفُ ظِیمُالْعَ الشَّکُورُ الدَّیَّانُ النَّاصِرِینَ خَیْرُ الْخَالِقُ الْخَبِیرُ الْجَوَادُ الْجَلِیلُ

به ما رسایده اسات کاه     مفرمایند از اهل علهمچنین مرحوم صدوق در کتاب توحید پس از روایتی دی ر می

 این اسامی از این قرار هستند:

 لَاهُ  اللَّاهُ  إِلَّا إِلهَ ال -قَدِیرٌ ءٍشَیْ کُلِّ عَلى وَهُ وَ الْخَیْرُ بِیَدِهِ الْحَمْدُ لَهُ وَ الْمُلْکُ لَهُ لَهُ شَرِیکَ ال وَحْدَهُ اللَّهُ إِلَّا إِلهَ ال

 السَّاالمُ  الْقُادُّوسُ  الْمَلِکُ الْمُصَوِّرُ الْبارِئُ الْخالِقُ الْباطِنُ الظَّاهِرُ الْآخِرُ الْأَوَّلُ الصَّمَدُ الْواحِدُ اللَّهُ الْحُسْنى الْأَسْماءُ

 الْمُتَعَالِی الْبَارُّ الْعَظِیمُ الْعَلِیُّ الْبَصِیرُ السَّمِیعُ الْخَبِیرُ اللَّطِیفُ الرَّحِیمُ الرَّحْمنُ الْمُتَکَبِّرُ الْجَبَّارُ الْعَزِیزُ الْمُهَیْمِنُ الْمُؤْمِنُ

 الْأَحَادُ  الْمَاجِدُ الشَّکُورُ الْوَدُودُ الْوَهَّابُ الْغَنِیُّ الْمُجِیبُ الْقَرِیبُ الْحَکِیمُ الْقاهِرُ الْقادِرُ الْقَیُّومُ الْحَیُّ الْجَمِیلُ الْجَلِیلُ

 الْمُبْادِئُ  الارَّءُوفُ  الْبُرْهَانُ الْمُبِینُ الشَّهِیدُ الْوَفِیُّ الْحَمِیدُ الْمَجِیدُ الرَّبُّ التَّوَّابُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ الْغَفُورُ الرَّشِیدُ الْوَلِیُّ

 ذُو الارَّازِقُ  الْمُذِلُّ الْمُعِزُّ الْبَاسِطُ الْقَابِضُ الرَّافِعُ الْحَافِظُ الْوَافِی النَّافِعُ الضَّارُّ الشَّدِیدُ الْقَوِیُّ الْوَارِ ُ الْبَاعِثُ الْمُعِیدُ

 النُّاورُ  الصَّاادِقُ  لْأَبَادُ ا الْهَادِی الْکَافِی الْمُمِیتُ الْمُحْیِی الْمُجْتَبِی الْمُعْطِی الْجَامِعُ الْعَادِلُ الْوَکِیلُ الْقَائِمُ الْمَتِینُ الْقُوَّةِ

 276.الْبَدِیعُ الْمُنْتَقِمُ الْمُؤَخِّرُ الْمُقَدِّمُ الْمُقْتَدِرُ الْمُحْصِی الْوَاسِعُ الْوَتْرُ الْفَرْدُ الْحَقُّ الْقَدِیمُ

 که با اسامی قبل ذکر شده در روایتی دی ر از ایشان مقدار زیادی فرق دارد.

 277اسم 311دسته دوم: 

 به شرح این روایت خواهیم پرداخت. در ادامه

 اسم 4111دسته سوم: 

                                           
 .8، حباب أسماء اهلل تعالى و الفرق بین معانیها و بین معانی أسماء المخلوقین ،631و634،صص«التوحید )للصدوق(» 275
و  66المخلاوقین، ذیال ح   أساماء  معاانی  باین  و معانیهاا  باین  الفارق  و تعاالى  اهلل أسماء باب ،221و263، صص«(للصدوق) التوحید» 276

 .4ا، حى تسعة و تسعون اسمتبارک و تعال هلل، 134، ص2ج، «الخصال»
 و معانیها بین الفرق و تعالى اهلل أسماء باب ،636و631، صص«(للصدوق) التوحید»و  6، حاألسماء حدو  باب، 662، ص6ج ،«الکافی» 277

 .3، حالمخلوقین أسماء معانی بین
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دانود و  اسم است. ه ارتا را کسی ل  خدا نموی  0000از نبی اکرم نتل شده است که فرمودند: همانا برای خدا »

دانند و ه ارتای اخیر داند و ه ارتا را کسی ل  خدا و م ئکه و انبیاء نمیه ارتا را کسی ل  خدا و م ئکه نمی

توا   33تا در زبور و صد تا قرآن کوه   100تا در انجیل و  100تا در تورات است و  100دانند که ا مَمنین میر

 278«شود.ها را بشمارد داخل بهشت میظاهر است و یك دانه پوشیده است و هر که آن

. برخای از  یابیم که همه این روایات سندشان بسیار ضعیف اسات این روایات نظری کنیم، در می اگر به سند

ناسی افرادی در ضمن سند است که چه بسا اشاسناد هستند که ضعیف هستند ولی واسطه سبب ضعف آنها ن

مطلب را به خوبی نقل کرده باشند. اما این روایات اینجا سندهایشان بسیار ضعیف است به این معنا که یا از 

 حیث مصدری بسیار ضعیف هستند یا از حیث سندی.

با اینکه در قرن ده نوشته شده است   کتاب عوالی الليالی است که کتابشوایت دسته سوم، از به عنوان مثال ر

کند که نه شیعه و نه سنی و بزرگترین محدثین ما در قبل از این زمان کتبشان رایج بوده است، مطالبی نقل می

باا شاواهد روایای    احدی نقل نکرده است. از نظری مضمونی هم این روایتش بسیار بسیار ضعیف اسات و  

نه ذیل آن که مشهور است در اینجا درست نقال شاده اسات و ناه هایچ شااهد        279دی ر نیز سازگار نیست.

 تاریخی مؤید این کلمات است. لذا دسته اخیر که اصال ارزش ذکر ندارد.

 اسم، نیز که یک عدد روایت است که به سند واحد در کافی و توحید نقل شده است، عاالوه بار   311دسته 

وجاود دارد، مضامونش    280بطائنی واقفی الکذاب ابن الکذاب در سندش الحسن بن علی بن ابی حمزةاینکه 

 گوید این است که:نیز شاهد روایی و قرآنی ندارد. خالصه آنچه این روایت می

خداوند یک اسمی آفرید که لفظی نیست و یک موجود خیلی متعالیست و بعد آن را کلمه تامی قرار داد کاه  

جزء، سه اسم را به دلیل نیاز خلق آشکار کرد و یکی را پوشاند. پس این ساه   4ار جزء دارد و بعد از آن چه

                                           
 وَ الْمَلَائِکَةُ وَ اللَّهُ إِلَّا یَعْلَمُهَا لَا أَلْفٌ وَ الْمَلَائِکَةُ وَ اللَّهُ إِلَّا یَعْلَمُهَا لَا أَلْفٌ وَ اللَّهُ إِلَّا یَعْلَمُهَا لَا أَلْفٌ اسْمٍ آلَافِ أَرْبَعَةَ تَعَالَى لِلَّهِ إِنَّ: قَالَ أَنَّهُ ص النَّبِیِّ عَنِ رُوِیَ وَ» 278

 وَاحِدٌ وَ ظَاهِرَة  تِسْعُونَ وَ تِسْعَة  الْتُرْآنِ فِی مِائَة  وَ ال َّبُورِ فِی ثَلَاثُمِائَةٍ وَ الْإِنْجِیلِ فِی ثَلَاثُمِائَةٍ وَ التَّوْرَاةِ فِی مِنْهَا ائَةٍثَلَاثُمِ یَعْلَمُونَهُ فَالْمَُْمِنُونَ الرَّابِعُ الْأَلْفُ أَمَّا وَ النَّبِیُّونَ

 .«الْجَنَّة دَخَلَ أَحْصَاهَا مَنْ مَکْتُومٌ

 حاملیه. و أهله و بالعلم المتعلقة األحادیث فی الثانیة الجملة ،611، ص4ج، «ةالدینی األحادیث فی العزیزیة الليالی عوالی»
لف انبیاء مثال اینکه طبق این روایت علم انبیاء به اسامی الهی کمتر از مالئکه است. یا اینکه ظاهر این روایت این است که اسامی خدا در کتب مخت 279

دانند و حال اینکه تایی باشد که مؤمنین می 6111ثال اسم اخیر که در قرآن مکتوم است قرار است از پوشانی ندارند و حال اینکه چنین نیست. یا مهم

 اسم است ولی ظاهر این روایت صد اسم است. همه این نکات با شواهد روایی در تعارض است. 33مکتوم است! در روایات دی ر سخن از برشمردن 
 کاذاب : فقال البطائنی؟ حمزة أبی بن علی بن الحسن عن فضال بن الحسن بن علی سألت قال سعودم بن محمد»نویسد: در کتاب کشی چنین می 280

، «الکشای رجاال ») «واحادا  حادیثا  عناه  أروی أن أساتحل  ال أنای  إال آخاره  إلى أوله من کله القرآن تفسیر عنه کتبت و کثیرة أحادیث عنه رویت ملعون

 (.112، صالجزءالسادس، الجزءاألول
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 281دانم. این قرار بود سه اسم باشد و چه طور این گوناه شاد!(  اسم ظاهر شد. پس اسم ظاهر اهلل است!)نمی

اسام   31بعد برای هار رکان    تا و 62رکن قرار داد که میشود  4بعد خداوند برای هر یک از سه اسم ظاهر، 

اسام   31اسم ذکر میکند که در واقع  31تا. بعد روایت شروع به اسم بردن میکند که  311قرار داد که میشود 

خذه سنة و النوم(* و بعد روایت دارد که آن قدر حضرت شامردند کاه باه    تأاست به اضافه آیه شریفة *)ال

کنون باه ایان ساه    م است برای آن سه اسم و اسم اصلی تیاسم رسید و بعد فرمودند که همه اینها نسب 311

 282کنند که ظاهر در این است که الرحمن هم در عرض اهلل است.ای تالوت میاسم پوشیده است و بعد آیه

 283آید. متن روایت بسیار مضطرب است.انصافا از متن روایت نیز معنای محصلی به دست نمی

 284اهلش شود و یا اینکه در صدور آن تردید کرد. در مجموع این روایت یا باید رد علم به

اسم است کاه آن نیاز    33مهمترین روایتی که هست که ال اقل یک نوع شهرت در بین مسلمین دارد، روایت 

همان طور که روشن شد، صدورش از ائمه ثابت نیست و همان دو طریقی که داریم نیز یکای از اباو هریاره    

کاه   285مهران اعمش از طریق مشایخ غیر شیعی ناشناس مرحوم صدوق است و یکی دی ر هم از سلیمان بن

 آن نیز مشکالت فراوانی دارد.

 از طرفی اگر معیار صفات قرآنی باشند، عدد آنها بیش از این مقدار است.

                                           
 تواند اسم باشد.تعالی مصدر است و نمیتوجه کرد که تبارک و باید  281
 وَ مُجَسَّدٍ غَیْرُ بِالشَّخْصِ وَ مُنْاَقٍ غَیْرُ بِاللَّفْظِ وَ مَنْعُوتٍ غَیْرُ بِالْحُرُوفِ لَلَّ وَ عَ َّ هُوَ وَ بِالْحُرُوفِ اسْماً خَلَقَ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ بِیأَ عَنْ» 282

 أَرْبَعَةِ عَلَى تَامَّةً کَلِمَةً فَجَعَلَهُ مَسْتُورٍ غَیْرُ مُسْتَتِر  مُتَوَهِّمٍ کُلِّ حِسُّ عَنْهُ مَحْجُوبٌ الْحُدُودُ عَنْهُ مُبَعَّدٌ الْأَقْاَارُ عَنْهُ مَنْفِیٌّ مَصْبُوغٍ غَیْرُ بِاللَّوْنِ وَ مَوْصُوفٍ غَیْرُ بِالتَّشْبِیهِ

 الَّتِی الثَّلَاثَةِ الْأَسْمَاءِ بِهَذِهِ الْمَخْ ُونُ الْمَکْنُونُ الِاسْمُ هُوَ وَ مِنْهَا وَاحِداً حَجَبَ وَ إِلَیْهَا الْخَلْقِ لِفَاقَةِ أَسْمَاءٍ ثَلَاثَةَ مِنْهَا فَأَظْهَرَ الْآخَرِ قَبْلَ وَاحِدٌ مِنْهَا لَیْسَ مَعاً أَلْ َاءٍ

 إِلَیْهَا مَنْسُوباً فِعْلًا اسْماً ثَلَاثِینَ مِنْهَا رُکْنٍ لِکُلِّ خَلَقَ ثُمَّ رُکْناً عَشَرَ اثْنَا فَذَلِكَ أَرْکَانٍ أَرْبَعَةَ هَذِهِ مِنْ اسْمٍ کُلِّلِ سُبْحَانَهُ سَخَّرَ وَ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهُ هُوَ فَالظَّاهِرُ أُظْهِرَتْ

...  الْحَکِیمُ..  -الْبَصِیرُ السَّمِیعُ...  الْخَبِیرُ الْعَلِیمُ..  -نَوْمٌ ال وَ سِنَة  تَأْخُذُهُ ال الْتَیُّومُ الْحَیُّ -... الْمُصَوِّرُ الْبارِئُ الْخالِقُ...  الْتُدُّو ُ الْمَلِكُ...  الرَّحِیمُ الرَّحْمنُ هُوَ فَ

 الْوَارِثُ الْبَاعِثُ الْمُمِیتُ الْمُحْیِی الرَّزَّاقُ الْکَرِیمُ الْجَلِیلُ الرَّفِیعُ الْبَدِیعُ الْمُنْشِئُ بَارِئُالْ الْمُهَیْمِنُ الْمَُْمِنُ السَّ مُ -الْتَادِرُ الْمُتْتَدِرُ الْعَظِیمُ الْعَلِیُّ..  -الْمُتَکَبِّرُ الْجَبَّارُ الْعَ ِی ُ

 الْوَاحِدِ لِلِاسْمِ حُجُبٌ وَ أَرْکَان  الثَّلَاثَةُ الْأَسْمَاءُ هَذِهِ وَ الثَّلَاثَةِ الْأَسْمَاءِ لِهَذِهِ نِسْبَة  فَهِیَ اسْماً سِتِّینَ وَ ثَلَاثَمِائَةٍ تُتِمَّ حَتَّى الْحُسْنَى الْأَسْمَاءِ مِنَ کَانَ مَا وَ الْأَسْمَاءُ فَهَذِهِ

 .«الْحُسْنى الْأَسْماءُ فَلَهُ تَدْعُوا ما أَیًّا الرَّحْمنَ ادْعُوا أَوِ اللَّهَ ادْعُوا قُلِ -لَلَّ وَ عَ َّ قَوْلُهُ ذَلِكَ وَ الثَّلَاثَةِ الْأَسْمَاءِ بِهَذِهِ الْمَحْ ُونِ الْمَکْنُونِ

 معانی بین و معانیها بین الفرق و تعالى اهلل أسماء باب ،636، ص«(للصدوق) التوحید»و  6، حاألسماء حدو  باب ،662، ص6ج، «الکافی»

  .3، حالمخلوقین أسماء
و نیز  228، ص63، ج«المیزان»و نیز  311، ص8، ج»المیزان»توانید رک: ت گرفته است که به عنوان نمونه میهایی هم صوراین روایت تبیینبرای  283

  به بعد. 231، ص3ج ،«رح اصول کافیش»
د، هر چند که با متنی طوالنی و نسبتا تکلاف آمیاز ساعی    داننخود جناب مالصدرا هم در ابتدای این روایت، آن را از اخبار مشکله می 284

 .231، ص3ج ،«(صدرا) الکافی أصول شرح»رک:  درشرح آن دارند.
 به دلیل اینکه در مورد ایشان تعبیر ترضی و ترحم ندارند. 285
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اسم اصلی دارد. روایاتی که به این مقادار   33بله آنچه که انکارش مشکل است اینکه در واقع خداوند متعال 

 ها مشکل است.آن صدور رده اند و اسامی را ذکر کرده اند نسبتا معتنا به هستند، و انکاراکتفا ک

 در مجموع، دلیلی برای انحصار بحث در اسامی صد گانه ذکر شده در این دو روایت وجود ندارد.

 و کیفیت ارجاع اسماء مختلف فعلی به اسم واحد ارتباط بحث اسماء با این تحقیق

اء الهای کاه   متوان به مرحله بعد رفت و آن اینکه اسطراف مسأله اسماء الهی روشن شد، میحال که اجماال ا

های ذاتی هستند، در عناوین قبلی این فصل گذشات  دال بر ارتباط خالق و مخلوقات هستند، و ناظر به جنبه

ش گفتاه  و اجماال روشن است که بقیه صفاتی که چنین وضعیتی دارند، قابال ارجااع باه هماین صافات پای      

داللت بار ناوعی   « رازق»های فعلی است. یعنی به عنوان مثال ماند جنبههستند. آنچه در این قسمت باقی می

 و بسیاری از اسماء دی ر.« رحمن»کند. همچنین است ارتباط خالق و مخلوقاتش می

اسم واحادی وجاود   توان گفت که اگر آیا این اسماء قابل ارجاع به اسم واحدی هستند، یا خیر. در واقع می

داشته باشد که همه اسماء فعلی به آن برگردند، آن اسم واحد جنبه بعدی ارتباط خاالق باا خلاق اسات کاه      

 اسامی دی ر، مظاهر آن اسم واحد هستند.

به عباارت دی ار هماه     286هستند.« قیوم»معمول درکلمات فالسفه چنین است که این اسمای قابل ارجاع به 

 گردد و همه اسماء فعل به صفت قیوم.می اسماء ذات به صفت حی بر

 287های زیادی قابل طرح است.اما اینکه مراد از قیوم چیست،  صحبت

 فرمایند:عریف این صفت چنین میتمرحوم صدوق در 

شخصا باه عهاده گرفتای و حفاظ و      هن امی که تولی امری را« الشیءقمت ب»قیوم و قیام بر وزن فیعول و فیعال از »

 288«اش را قبول کردی...ه گیریاصالح و انداز

 گوید:همچنین راغب چنین می

 289«گویند.قائم حافظ بر هر چیز و عطا کننده آنچه را که به سبب آن قوام شیء است، قیوم می» 

                                           
 .31-88: صص ،4ج ،«الکریم القرآن تفسیر» صدرالدین شیرازی، 286
 .82همان، ص  287
 «.دَیَّارٍ لَا وَ دَیُّورٍ مِنْ فِیهَا مَا قَوْلُهُمْ تَقْدِیرَهُ وَ إِصْلَاحَهُ وَ حِفْظَهُ تَوَلَّیْتَ وَ بِنَفْسِکَ وَلِیتَهُ إِذَا ءِبِالشَّیْ قُمْتَ مِنْ فَیْعَالٌ وَ فَیْعُولٌ هُمَا قَیَّامُالْ وَ الْقَیُّومُ» 288

 المخلوقین. أسماء معانی بین و معانیها بین الفرق و تعالى اهلل أسماء باب ،261، ص«(للصدوق) التوحید»
 .«ء، و المعطى له ما به قِوَامُهالقائم الحافظ لکلّ شی» 289

 .136، ص«مفردات ألفاظ القرآن»
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 فرماید:مالصدرا چنین می

سات و نازد   کند بر اینکه قائم بالذات است و برای هر چیزی غیر از خودش مقاوّم و ن اه دارناده ا   قیوم داللت می »

پس قیومیت ازآنجایی که بر کمال  -همانطور که اشاره کردیم-اند کمال هر چیزی حیاتش استکسانی که گمان کرده

پس قیوم به ناچار حی خواهد بود. و نکته در بر شامردن   -همانطور که اشاره کردیم-کندوجود و تأکّد آن داللت می

اناد: آن  اند و گفتههمانطور که به آن تصریح کرده-اسماء اهلل تعالی این دو کلمه)حی و قیوم( به عنوان اسم واحدی از

توافق این دو اسم در معنای قوة یا فعل و تداخل جزئی یا کلی مفهومی آنهاست همانطور که  -است« بعلبک»از قبیل 

 290«در اجزاء مرکب طبیعی چنین است.

فات فعلی دی ر در واقع خودشان مظاهر و چون تمام ص ،اجماال در این قسمت، نیاز به توضیح زیادی نیست

 شيون مختلف صفت قیومیت خداوند متعال هستند و به تنهایی برای شرح این صفت کافی هستند.

 جمع بندی

آشنا شدیم و ها از منظر روایات و تحلیل فالسفه بزرگ از آن، اجماال با روابط خدا و مخلوقات فصلدر این 

رآن مطالب زیادی در تبیین این رابطه است و فالسفه اسالمی نیاز در مسایر   و آیات ق تدریافتیم که در روایا

 اند.های بزرگی برداشته اند هر چند که در مواردی موفقیت چندانی دست نیافتهتبیین این مسائل قدم

 

 

                                           
 کمال على دلّت الم فالقیّومیة -مرّ کما -حیاته ءشی کل کمال أنّ إلى ذهب من عند و. عداه ما لکل مقوّما و بذاته قائما کونه على دلّ «القیّوم: »قوله و» 290

 إنّاه : قاالوا  و باه  صرحوا کما -تعالى اللّه أسماء من واحدا اسما الکلمتین هذین عدّ فی النکتة و .محالة ال حیّا یکون فالقیّوم إلیه أشرنا کما تأکّده و الوجود

 «.الطبیعی المرکّب أجزاء فی اکم بعضا، أو کلّا المفهوم فی تداخلهما و فعال أو قوّة المعنى فی توافقهما هی -«بعلبک» قبیل من

 .88و87: ص ،4ج ،«الکریم القرآن تفسیر»صدر الدین شیرازی، 
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 خاتمه

الق در این تحقیق به تفصیل گزارشی از تصویر هر یک از مکاتب بزرگ فلسفه اسالمی از چ ون ی رابطه خ

 ها از موضوع تحقیق پرداختیم.و مخلوقات را مطرح کردیم و در آخر هر قسمت به تبیین خالصه تصویر آن

در حکمت مشاء، مباحثی از قبیل نظریه فیض و قاعدة الواحد و تشکیک منطقی وجاود و سانخیت علات و    

هاای مختلاف نظاام    معلول و خلق بر اساس صور مرتسمه و علت غایی و مسأله شرور، تبیین کنناده قطعاه  

ها از رابطه خالق و مخلوقات است. در این فصل تبیین کردیم که کدام یک از مباحث مطرح شاده،  فکری آن

 در روایات شواهد روایی موافق یا مخالف دارد.

همچنین در حکمت اشراق، عالوه بر مطالب گفته شده، مسأله اصالت ماهیت و نظام نوری و اضافه اشاراقیة  

اد انوار مادون به واسطه نور عالی)اشراقات جوهری( و نور تبیین آنها از علم حق به مخلوقاات  و کیفیت ایج

و تبیین آنها از توحید افعالی و معنای قرب الهی و نیز دانستن عالم ماده به عنوان منشأ شارور، تبیاین کنناده    

یل از مقادار تطاابق و عادم    نوع ارتباط خالق و مخلوقات در نظام فکری آنهاست. در این قسمت نیز به تفص

 تطابق تفکرات شیخ اشراق با روایات سخن گفتیم.

همچنین در حکمت متعالیه عالوه بر مطالب پیش گفته، مباحثی از قبیل اصالت وجود و تشکیک در وجود و 

کیفیت تبیین مالصدرا از علم خالق به مخلوقات خصوصا در علم پیشین و نیز کیفیت تبیین احاطاه خداوناد   

در ایان   کارد. های تفکرات مالصدرا بر رابطاه خاالق و مخلوقاات را روشان مای     ال به مخلوقات، تکملهمتع

 قسمت نیز به تفصیل به بررسی مقدار تطابق نظرات ایشان با روایات پرداختیم.

اند و به نوعی تبیین کننده، ارتباط خاالق  سپس در فصل آخر، به عناوینی پرداختیم که در روایات مطرح شده

مخلوقات هستند و این عناوین را در قالب چند مسأله تبیین کردیم. یکی از مسائل عنوان احاطه بود که به  و

مباینت در عین »دو صورت احاطه علمی و احاطه از حیث قدرت مورد پی یری قرار گرفت. همچنین عنوان 

برای خداوند متعال « شبیهعدم وجود »و « عدم وجود ضد»و همچنین عنوان  «داخل بودنِ خالق در مخلوقات

عناوین دی ری بود که مورد بررسی قرار گرفت. در انتهای فصل نیز به بررسی اجمالی اسماء اهلل پرداختیم و 

 پردازد.اینکه اسماء اهلل به چه نحو به تبیین رابطه خالق و مخلوقات می

در صادد بیاان بسایاری از     در طاول تااریخ   مسلمان،به صورت اجمالی در این تحقیق مسلم شد که فالسفه 

ند. همچنین روشن شد که به مرور زماان برخای از   ه ابرآمد خالق و مخلوقاتمفاهیم روایی در تبیین ارتباط 



126 |  خاتمه 

 

بودن خداوند متعاال، باه مارور    « داخل فی االشیاء»مسائلی که از ابتداء به هیچ وجه قابل تبیین نبود، از قبیل 

همچنین روشن شد که  ی جدیدی توسط معاصرین مطرح شده است.هازمان، دارای تبیین شد و بعدها تبیین

به مرور زمان، همسویی فلسفه با روایات بیشتر شده است. همچنین روشن شد کاه خادایی و رابطاه آن باا     

شود بلکاه  مخلوقات، در فلسفه اسالمی تعالی یافته و در روایات، به صورت خدای جدای از خلق تبیین نمی

در حال ایجاد افعال جدید اسات. جزئیاات    لحظه به لحظهذره هستی حضور دارد و خدایی است که در هر 

 این رابطه نیز به تفصیل از آن سخن گفتیم.

مطالبی در فلسفه اسالمی وجود دارد که با روایات ما همسویی کاملی ندارد و لاذا باه شادت نیااز باه      هنوز 

وشن کند یا پارده از اشاکاالت باراهین فعلای     تحقیقات جدیدی داریم که یا تکلیف صدور این روایات را ر

از حیطاه   همچنین در این تحقیق مباحثی از قبیل مراحل خلاق و نیاز اساماء اهلل از آنجاا کاه      فلسفی بردارد.

 موضع تحقیق خارج بود به اجمال مورد بررسی قرار گرفت. 

ن آو مراحال   در روایات قشود که مبحث کیفیت خلمی پیشنهاد به محققین عالقه مند به موضوع این تحقیق

. همان طاور کاه   و نیز اسماء اهلل را از حیث تبیین رابطه خالق و مخلوقات مورد بررسی مفصلتری قرار دهند

شود م ر به این در این تحقیق اشاره شد، در روایات ما سخن از هفت مرحله است که هیچ امری محقق نمی

جا دارد که خاود   به صورت فلسفی تبیین نشده است. لذا هفت مرحله و برای این مسأله تاکنون تبیینی قوی

این موضوع، موضوع پژوهشی مستقل قرار ب یرد. اجماال مطالب کاربردی زیادی در فلسفی اساالمی وجاود   

تواند برای تبیین عقالنی این روایات راه شا باشد و جا دارد کاه ایان مطالاب پراکناده جماع و      دارد که می

اند مورد بررسای تفصایلی   فی مجموعه آیات و روایاتی که به این مراحل پرداختهسپس تحلیل شود و از طر

شود که در تدریس خود، ارتباط بین مباحث مختلاف را در  همچنین به اساتید فلسفه توصیه می قرار ب یرند.

مباحاث در  ها به ارتباط باین  تبیین از کل هستی، مانند این تحقیق مورد تأکید قرار دهند تا همه مخاطبین آن

 جهان بینی عقلی از جهان، پی ببرند و مطالب را به صورت پراکنده تصور نکنند.  

 سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سالم علی المرسلین و الحمد هلل رب العالمین

 له الطیبین الطاهرین المعصومینآو صلی اهلل علیه سیدنا محمد و 
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