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                             پژوهشیمقالۀ  

 *الوجوداز ممکن یخلق ابداع ۀبر استحال یعقل و یسمع ۀادل یلتحل     1محمد سلطانی رنانی                                       
                                                   02/11/1222تاریخ پذیرش:    02/11/1931  تاریخ دریافت:                                                                          

 چکیده

قرار گرفته است. خلقق نیز مسلمان  یلسوفانتوجه فموردکه  دارد یشهر یفشر یثحد و یمدر قرآن کر یخلق ابداع ۀآموز

کقه تناقا  یخلق باشد؛می یشینه وصورت پبدون ماد   یزیآوردن چ یدپد یوفعل است وبه معنا یرثأت ۀگون ینبرتر یابداع

 ۀیق گونه فعل، و ینکه  ا انجامدیبدین نتیجه م یوعقل یسمع ۀادل یبررس متوقف است. تحلیل و یو یتعنا بر خالق و

 اطاقار ۀاز ائم یثیاحاد رآن وق یاتمحال است. دو دسته از آ ،از ممکنات یفعل ینصدور چن و الوجود استواجب

اقامقه شقده ابقداع از ممکقن  ۀبقر اسقتحال یپنج برهان عقل ینامتناع داللت دارد. همچن اختصاص و ینصراحت بر ابه

تاکمل است: (، هایقدهپد یقازِ (، فققر ممکنقات )نیقدآوریپد ی گِی )و یفعل ابداع ی(، مقتضایدآورندهپد ِی مبِدع )برتر ی 

زح یمقتضا  یعقلق ینبراه یوبررس یثیوحد یقرآن ۀادل یلاستقراء افعال ممکنات.  تحل و (یستیوچ یگاه)جا تیوماه یِّ

الوجقود محقال ممکن از یکقه صقدور فعقل ابقداع انجامدمی یجهنت ینمسلمان به ا ۀبا استفاده از سخنان فالسف ی هوبه

 .باشدمیطرح  و یگیریپابلدر خلقت ق یضعقل اول وپنداِر تفو یفلسف ۀدر آموز یجهنت یناست. آثار ا

 خلق اجسام، فقر ممکن. یء،خلق ال من ش ی،خلق ابداع کلیدی: واژگان
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 الوجوداز ممکن یخلق ابداع ۀبر استحال یعقل و یسمع ۀلاد یلتحل

 مقدمه

توجه بقه  ۀی. خداباوران همواره بر پاشودبحث و بررسی می یکالم-یمباحث گوناگون فلسف ها وخلقت در حوزه مسئلۀ

ت،اصل ِعل ۀیمبه ضم هایدهپد مختلقف  یرهایدر تقر یلدل ینا( 081:ق0005ی،)حل   .کنندیاستدالل م یشبر باور خو ی 

. در ققرآن باشقدمیخلققت اسقتوار  ۀیقالبته بر پا کالم است و و فلسفهاستدالل بر وجود خدا در  ینپربسامدتر ،یشخو

، 02و060/بققره )اسقت.شده استوار  «یهآ»ۀ یدواژکل خلقت و ۀیها در باب شناخت خداوند، بر پاگزاره یشترینب یزن یمکر

 سقهکم دسقت اند ومباحث مختلفی داشقتهممکنات  ینشآفر یچگونگ ییندر تب یشمنداناند( 6/یونس، 35/، انعام0/ساءن

 یقنه ابق یسقبزوار ی. حقاجانقدکردهمطقرح را ( یء)ال من ش یخلق ابتداع خلق از عدم، و یشین،پ ۀخلق از ماد   یدگاهد

دارد. اگقر همقواره  یدر پقمتفاوت  یجینتا یدگاه،سه د ینز اا یکهر ( 660 :5، 0562ی،)سبزوار.کندیم یحگانه تصرسه

خقداباوران،  (055 :5، 0568)مالصقدرا،  خورد. یمبرخواه سلبه تسل یم،بدان یشینپ ۀقو   ۀیبر پا سابق و ۀرا از ماد   ینشآفر

در سقنت کقالم  یق هاز آنقان )بقه و یبرخق ،اسقا  ینبر ا و دانندیاثبات وجود خداوند م یاز مبان یکیحدوث عالم را 

 ۀیدر سقا و مسقو یرمسق ۀمثابقبه ی،خلقت ابتقداع (003: 0565یاسپر ،  )دارند. یهتک «خلق از عدم» ۀیبر نظر (یحیمس

 مسلمانان رشد کرده است.  یکالم-یفلسف ۀیشدر اند یشترب «یءخلق ال من ش» یرتعب

 پندار بقوده و ینبر ا یشمندانیاند یاها مذاهب گوناگون، فرقه و یاناست. در اد یضدر باب خلقت، تفو یگرد ۀمسئل

 ممکن است.  کاری ینکم چنآنکه دست یا واگذار کرده یگریموجود د را به ینشهستند که خداوند آفر

 مسئلهبیان  .1

فلسفه مورد توجه پ وهندگان قرار گرفته اسقت.  کالم و یث،وشرح حد یثقرآن، حد یراز تفس یاابتداع در گستره و ابداع

 ۀیقنظر ۀی. بر پاگیردینام م ینباشد، خلق/فعل ابداع یشینه وصورت پماد   یکه در پ ینشیخواهد آمد آن گونه آفرچنانکه 

 و یفعل ابقداع هایی گیابداع است. با توجه به و پارچهیک یالا رینشآف یدگار،آفر یآن از سوبهآن بخشییهست و یضف

 ینصقدور چنق خداونقد اسقت و ۀیق تناا و یفلسفه، فعل/خلق ابداع کالم و ۀدر هر دو گستر یعقل و یسمع ۀادل ۀیبر پا

رو، پقس نیقاالوجود است؛ ازاز ممکن یوجوه استحاله خلق ابداع یانب ِی مقاله در پ ین. اباشدمیاز ممکن محال  یفعل
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اختصقاص  یسقمع ۀ. پس از آن، ادلقشودیم یفتعر هایشهآثار واند ۀیبر پا یپ وهش، نخست فعل ابداع ۀیشینپ یاناز ب

 .گرددیم یینممکن تب یاستحاله ابداع از سو یعقل ۀسپس ادل ،شده یرابداع به خداوند تقر

 پژوهش   ۀیشین. پ1-1

( یءمقن شق)ال یزیخلق نه از چ الواحد، عقل اول، خلق از عدم، و ۀقاعد یض،ف یفلسف یهابا آموزه یخلق ابداع ۀآموز

 تقوانیموضوعات مقرتب  م در مداخل و یمقاالت فلسف ها وکتب، رساله ها،اسا  در دانشنامه یندر ارتباط است. بر ا

 ،انقدخداونقد سقخن گفته یدر اصل از خلق/فعقل ابقداع آثاردست  ین. هرچند ایافت یفعل/خلق ابداع ۀدربار یمطالب

گونقه فعقل را  یقنصدور ا اند ورا منحصر در خداوند دانسته یگاه در مفاوم سخن، فعل/خلق ابداع گاه در منطوق و یول

 اند. از ممکن محال دانسته

پق وهش حاضقر  ۀیشقینپ ینحوبقه ،انقدآمده یقددر خلقت، پد یضتفو ی هوبه یض،که در باب تفو یآثار همچنین

ض یانغال» ۀدست آثار، مقال ین. از جمله اآیندیشمار مبه  زادهیحقاج یداللقهاثقر  «یشقاننوع برخورد امامان با ا و یمفوِّ

برخقورد امامقان  و در خلققت یضتفقو ی هوبقه یض،تفقو رپنقدابه( 010 ،08ی،شتمقدن اسقالم فرهنگ و یختار ۀ)فصلنام

در  یضتفقو ِی در باب نفکردار امامان معصوم از گفتار و یپرداخته است. البته برخ یضیتفو یانبا غالمعصوم

ضقه وپ نیقاتناسقب م یبررسق» ۀمقالقدر خداوند داللقت دارد.  یخلقت، بر انحصار خلق ابداع  یعیشق یقروانآراء مفوِّ

در  یضپنداِر تفو هاییشه، ر(83،ص56ینی،شد یننو ۀیش)فصلنامه اند یاثر چلونگر وصادقان «در باب خلقت یعربابن

در  یضپنقداِر تفقو ۀسرچشقم یقلتحل و یقتحق ۀوبه واسط آشکار ساخته یعیعارفان ش یوبرخ یانخلقت را در آثار غال

 یقتاز وال یضمرز تفقو یبازشناس» ۀومقال در خداوند است. یمبحث انحصار فعل ابداع یبرا یمناسب ۀیشینپ قت،خل

 و یققبقر آن اسقت کقه بقا تحق( 063ص ،0/83ش ی)مطالعقات اسقالم یمرتضو و یرومنداثر ن «یعهش ۀیشدر اند ینیتکو

 ۀمقالقه بقه ادلق یقن، ارویقنادر خلقت داللقت نقدارد. از یضادله بر تفو ینآشکار سازد که ا ینیتکو یتوال ۀادل یلتحل

 در خداوند پرداخته است.   داعیبر انحصار فعل اب یسمع

ارتباط را با موضوع مقاله دارنقد؛ هماننقد  یشتریناند، بپرداخته یبه فعل/خلق ابداع یمطور مستقکه به یپ وهش آثار

اثقر  «یاولق ۀفلسقف یاصقل ۀلئدر چاقار مسق ینلاأوصقدرالمت یسالقرئ یخش هاییدگاهد یبررس»دکترا با موضوع  ۀرسال
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 الوجوداز ممکن یخلق ابداع ۀبر استحال یعقل و یسمع ۀلاد یلتحل

 یقنکقه در ا یاصقل ئلۀمسق ینچاارم( 0532صادق،  مام)دانشگاه ا .یمصطفو یدحسنس ییراهنما و یمحمدکاظم فرقان

 و یناسقابن ی هوبقه ،مسقلمان یلسقوفانسخنان ف یبررس رساله با طرح وۀ یسندشده، صنع وابداع است. نو یرساله بررس

را  الوجوددر واجقب یوخصقائ  آن، از جملقه بقه انحصقار فعقل ابقداعکرده را تعریف  یفعل ابداع یفمالصدرا تعر

)حکمقت اسقرا،  یرمضقان یناثقر حسق «یاز منظقر حکمقت اسقالم یانقش اراده در فاعلیت ال» ۀمقالبرشمرده است. 

بقه کقرده و یمالصقدرا بررسق ی هوبه مسلمان یآثار حکما ۀیخداوند را بر پا یتفاعل نسبت اراده و  (38، ص5،ش3سال

گونقه  یقنانحصقار ا ۀادلق ی،ابداع علدر ف یالا یتفاعل اراده و یلتحل ۀیبر پا و است بحث کرده یزن «ابداع» ازمناسبت 

   را نیز بررسی نموده است.فعل در خداوند 

معرفقت،  ۀین)آ یخادم اللهیناثر ع «پیدایش کثیر از واحد یچگونگ ۀمسئل ۀالرئیس درباردیدگاه شیخ یبررس»مقالۀ 

انحصقار  یعقل ۀبه ادل روینااز نموده، و یلرا تحل یناسابن یدگاهد ی،خلق ابداع فیض و ۀیبر نظر یدکأ( با ت23،ص03ش

 پرداخته است. یزدر خداوند ن یفعل ابداع

)مطالعقات ققرآن  یاثر محمقد سقلطان  «یدر باب خلقت الا یءال من ش یثاحاد یمنطق و یمفاوم یلتحل» ۀمقال

 یسقمع ۀادلق اسقت و تحلیل کقردهفلسفه  کالم و یث،حد یدگاهاز درا  یءخلق ال من ش ۀوزآم( 061،ص00ش یث،وحد

 را تبیین نموده است.« یءال من ش» یثاحاد ی هودر خداوند، به یانحصار خلق ابداع

 یوعقلق یسقمعۀ بقه ادلق یض،پنقدار تفقو ِی گاه در نفق و یفعل/خلق ابداع هایی گیو یانآثار، گاه در ب ینچند ا هر

طور ادلقه را بقه یقنا ی هوکه بقه یافتمن یپ وهش یاثر یول ،در خداوند داللت دارد یاند که بر انحصار فعل ابداعاختهپرد

 .یدنما یلتحل و یرکامل تقر

 خلق ابداعی. 2

واجقب  یانم ۀنشانگر رابطکه است  یثاحاد و یممورد استفاده در قرآن کر هاییشهر یناز پربسامدتر یکی «قلخ»ۀ ماد

ر، طف»انقد؛ از جملقه کقار رفتههمعنقا بق یندر ا یزن یگرید هاییشه. در قرآن، رباشدیم یدگانآفر و یدگارممکن، آفر و

 همقاد   یقن. اباشدمی «دعب»داللت دارد،  ینوآور و یدآوریکه بر پد یلغو هاییشهاز ر یکی «.دأأ، بشرئ، ذرأ، نب

ۀ . کقاربرد واژاسقتفاده شقده اسقت یانآدم ۀدربار یزدوبار ن کار رفته ووند بهخدا ۀدربار «یعَبد»دوبار در ساخت در قرآن 



 0011پاییز و زمستان ، دوازدهم ۀشمار ششم، سال

  
 

 33 

پ وهنقدگان  پقیش رویرا  یاگسقتره ،انعقامسقورۀ  010آیقۀ در  «قلخ» ۀآن بقا مقاد   ینینشقوهم یم،در قرآن کر «یعبد»

 برشمرند.               آن را  هایی گیو کنند و یفآن را تعر یاندیشند؛ب یخلق ابداع ۀمسلمانان گشود که دربار

 حدیث ابداع در قرآن و .2-1

قماواِت وااَلرِ   یع  َبقد»خداونقد را  یقه،در دو آ یمقرآن کر ، 003/)بققره دانسقته اسقت. «ینزمق ها وآسقمان یِن نقوآفر»؛ «السَّ

قن» بخشی، فرمقاِن هسقت«َأمقرا   یَقَضق» یببا ترک «یعبد» یه،دو آ یندر ا (.010/انعام دارد.  ینینشقهم «قلخ» ۀمقاد   ، و«ک 

ان بِدع» نایمعبه یهدو آ ینرا در ا یعبد ،مفسرِّ آوردن  یقدپد یمعناابقداع را بقه ،شناسقانلغت یحتصر اسا  بر اند ودانسته «م 

   (008 :0ق، 0013ی،طوس ؛010 :0ق، 0001ی،)طبر است. وجود نداشتههمانند آن  یشتراند که پدانسته یزیچ

ت  در  ۀدر آغقاز خطبقزهرا ۀ. بانو فاطمهستندتوجه قابل یارابداع بس ۀیشرواژگان هم یزنمعصومامامان سن 

ْدَرِتهِ : »فرمایدیم یشخو َناا ِبق  شیاَء ال ِمْن َشْيٍء کاَن َقْبلَاا وَأْنَشَأها ِبال ِاْحِتذاِء َأْمِثَلٍة ِاْمَتَثَلاا، َکوَّ
َ
«  وَذَرَأها ِبَمِشقیئِتهِاْبَتَدَع ْاأل

داد، بقدون آنکقه از  یباشقد. وآناقا را هسقت یشترشقانکقه پ یقزیآورد، نه از چ یدرا پد یزهاچ»؛ (02: ق0506یفور،ط)ابن

 «.یدشاننمود وبه خواست خود آفر یجادشانا یشخو ییکند. به توانا یرویپ یانمونه

، یدوم ۀدربار و «ابتداع»واژۀ  ،یاول ۀ؛ دربارتشریح شده ،یشینبدون صورت پ ه وواال، خلقت بدون ماد   یاِن ب ینا در

 ی هوبقه یشقمندان،موردتوجقه اند یقانب یقندر ا «یءال من ش» یببا ترک «ابتداع»یکار رفته است. همراهبه «انشاء» واژۀ

 .  ه استمالصدرا قرار گرفت و یردامادم

ِمَثقاٍل َسقَبَق واَل  َما َخَلقَق َعلقی َغْیقرِ  َفاْبَتَدعَ : »فرمایدمیکه  شودیم یافت یزن منانیرمؤکاربرد در سخنان ام این

لُّ َصاِنِع َشْي  ه  ال ِمْن َشْي ٍء َفِمْن َشْي َتَعٍب وال َنَصٍب وک  آنچقه را » ؛(011 :0ق، 0530ی،ثقفق«)ٍء َصَنَع َما َخَلَق ٍء َصَنَع واللَّ

 یقزیس از چپق یاهقر سقازنده و ی،فرسقودگ و یخسقتگ یامدِ نه با پ و یشینپ یانمونه ۀینمود؛ نه بر پا ینوآور آفرید،که 

 .«ساخته است یده،آنچه را که آفر یزی،وخداوند، نه از چ سازدیاش را[ م]ساخته

را  یقدگانآفر» ؛(006:ق0000یدرضقی،)س«َعَلی َغْیِر ِمَثاٍل اْمَتَثَلقه   اْلَخْلَق  ِاْبَتَدعَ : »فرمایدمیاشباح  ۀدر خطب همچنین

 «.کند یرویکه از آن پ یانمونه ۀیکرد؛ نه بر پا ینوآور

دَرِتقِه »فرمود:  یدتوح ۀنقل شده که دربار امام رضا از و بَتقِدِعاا ِابِتقداَعا  ِبق  ، َوم  الَحمد  للقِه فقاِطِر ااَلشقیاِء ِشنشقاء 
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ٍة َفالَیِصقحُّ ااِلبِتقداع   ل  ااِلخِتراع  َوال ِلِعلَّ  از آِن  یشسقپا  وسقتا» ؛(013: 0ق، 0560ینقی،)کل «َوِحکَمِتِه، ال ِمن َشيٍء َفَیبط 

آورده  یقدپد یقزینقه از چ یش،خو یخردورز و ییآناا به توانا ۀنوآورند یقته حق ها وبیزچ ۀیدآورندخداوند است؛ پد

ت نباشد، و یدگیکه نوپد  «  .یایددرست ن یآورده که نوآور ید]جز خودش[ پد ینه از عل 

 اصطالحات متأخر معنا کقرد و  اسابر  یدنشا و یدنباسخنان معصوم را  قرآن و یاتاصل بجاست که آ ینبر ا کیدتأ

در  یکالمق-یفلسقف هاییشهاز اند یاریانکار نمود که بس توانینم یزاصل را ن ین. البته ایدفام ینیپس یهادر چارچوب

ت  قرآن و یواال یانب  ۀنمونق یمعنابقه «أمثلقة» و «ِمثقال» یهاث فوق، واژهیدارد. در احاد یشهر معصومامامان سن 

کقه  یاسقت. پقس زمقان یءشق یئقته صورت و شود،یم یافتدر یشینپ ۀح است که آنچه از نمونواض است، و یشینپ

 یخلقت الاق ۀدرباررا  «َعلی َغْیِر ِمَثاٍل َسَبَق » یرِ تعب منانؤیرمام ، و«ِبال ِاْحِتذاِء َأْمِثَلٍة ِاْمَتَثَلاا» یر، تعبزهرا ۀفاطم

 یقندر ا «ال ِمن َشيءٍ » یرِ تعب ینخداوند است. همچن یاز فعل ابداع یشینصورت پ ینف یر،تعب ینا ۀیجنت برند،یکار مبه

ٍة َفالَیِصحُّ ااِلبِتداع  »گفت فراز  توانیم و کندیم یرا نف یشینپ ۀماد   یث،احاد هر گونه علقِت  ی،رضو یثدر حد« َوال ِلِعلَّ

 .  کندیم ینف خداوند یرا از فعل ابداع (ییوغا یصور ی،ماد ی،علل فاعل) خداوند اتخارج از ذ

 فلسفی ۀاندیش ابداع و. 2-2

( وابونصققر ق036)م. یِکنققد یوسققفاسققتقبال کردنققد. ابو ی/ابتققداعیخلققق ابداع یققرمسققلمان از تعب فیلسققوفان

بودهقا از نبقود  یقداریپد ،فعقل یننخسقت ی،اند. در آثار کنداصطالح باره برده یناز ا یش( در آثار خوق552)م.یفاراب

 (030: م0110ی،)جاام خداوند است.ۀ ی و و گیردیم مکه ابداع نا یاست، فعل

 وابسقته باشقد و اشیدآورندهمعلول تناا به پد ینخست آنکه هست :ابداع نقل شده است یفدر تعر یانسه ب یفاراب از

ت د یچبه ه دو  یقننباشقد. ا یاواسقطه یچهق اشیدآورندهپد او و یانکه م یدوم آن معلول ؛نداشته باشد یبستگ یگریعل 

قتدوم، واسقطه در عل یانمراد از واسطه در ب و گردددر واقع به یک چیز بازمی یانب  در (33:ق0013یاسقین،)آل اسقت. ی 

 یسقتیجاان را ابقداع از ن ی( دانسته است. ویءٍ ال عن ش یءالش یجاد)ا یزینه از چ یزچ یجادابداع را ا یسوم، فاراب یانب

 (  015:ق0013ی،)فاراب .کندیدو مستند م آن یروانپ به ارسطو وافالطون و آن را ۀادل باور و ینا ی. فارابرداشمیمبر

 یقبترک یقا یمعاصران مفاقوم خلقق ابتقداع یمتقدم موجب شده است که برخ یلسوفاندر آثار ف یرهاتعب ینوجود ا 



 0011پاییز و زمستان ، دوازدهم ۀشمار ششم، سال

  
 

 32 

 (012: 0583ی،)پقاکتچ رند.اشقمرب  یآثار فاراب ۀوبه واسط یونان ۀگرفته از فلسفوام یزرا ن یاتدر روا «یءخلق ال من ش»

م  یفقاراب و یمصقادر بقر کنقد یقنکه ا سازدیدربردارد، آشکار م راها آموزه ینکه ا یاتیبه مصادر روا یاندک توجا تققد 

 و یقاتتا چه انقدازه از آ یکه و شودی، آشکار مفصوص الحکمةکتاب  ی هوبه ی،آثار فاراب یبلکه با بررس، دارند یخیتار

 وامقدار واژگقان و بقی،زبان عربقه یونقان یآثقار فلسقف ۀگفقت: ترجمق تقوانیم به بیان دیگقرست. گرفته ا یرثأت یاتروا

: انَّ یقابیمیمایقن عبقارت را  یااثولوج  کتاب یعرب ۀعنوان نمونه در ترجماست. به یاتروا و یاتموجود در آ هاییبترک

َل ال ققةٍ َرو یالقق یاءِ ِابققداِع ااَلشقق یفقق َیحتققاج  الفاعققَل ااَلوَّ داِر سققخن وام ،ترجمققه یققنا (023:ق0005ین،)فلققوط ال ِفکققٍر.و یَّ

ققِة ِفکققٍر آَل ِال»اشققباح اسققت کققه فرمققود:  ۀدر خطبقق منققانؤیرمام نِشقق   َاصققناَف ااَلشققیاِء ِبققال َرویَّ  «یاققاالم 

 ۀبقار در خطبق ینخداونقد کقه نخسقت یدر باب خلقت ابتقداع «یءال من ش» یبترک ینهمچن (003:ق0000یدرضی،)س

 یعربق ۀترجمق ثیرپقذیریأت ی،هر روبقه( 00:ق0005ین،)فلوطکار رفته است.به یااثولوجآمده، در کتاب  رازه ۀفاطم

توانقد می یث،از فرهنگ قرآن وحقد یفاراب و یمسلمان همچون کند یننخست یلسوفانآثار ف ینهمچن و یونان ۀآثار فلسف

 .قرار گیرد یوبررس یقتحق ۀینزم

 یقرفراگ یسقتِی در پقس ن از علقت و یقده: وجود پدکندیم یفتعر ینابداع را چن یشین،پ یلسوفانف یدر پ یزن سیناابن

را بقر  یهسقت را بر کنار داشقته و یرفراگ یستِی ن ی،فعل ابداع یراز شمرد؛یم یجادگونه ا ینابداع را برتر یمطلق(. و یس)ل

 (002 :0ق، 0010ینا،س)ابن ساخته است. یرهآن چ

کقه در  کنقدیم یددر نم  پنجم تأک یآن اختصاص داده است. و هایی گیو ا به ابداع واشارات ر از یبخش سیناابن

)سقازگار  یقبترک و یفاز بقاب تقأل ی،الاق ینشآفر یراز یست؛ن نیازیب یدگارآفر یضگاه از ف یچه ،یدهآفر ی،الا ینشآفر

که  داندیابداع را آن م ی( است. ویرونوآو یدآوریابداع )پد و نشاءبلکه از باب ا یست،( نیشینپ یاجزا یوستنکردن وپ

واسقطه  ،یزمقان یقاه، ابقزار مقاد   یچ)موِجد وموَجد( هق یابندهیهست و دهندهیهست یانم و یرد،گ یهست یگریاز د یزیچ

را  «ِاحقداث» ۀواژ انآنق ۀبلکه دربقار داند؛ینم یرا ابداع یمسبوق به عدم زمان هاِی یدهپد یناساسا ، ابن یننباشد. بر ا

 (001 :5ق، 0015ی،)طوسندارد. یحدوث زمان یدارد، ول یحدوث ذات ،مبَدع ی،باور و. بهبردیکار مبه

متوققف  بخشیهسقت یقدگارِ کقه تناقا بقر ذاِت آفر داندی]ایجادی[ م بخشییرا آن گونه هست یخلق ابداع میرداماد
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محققق نسقبت  یلسقوفانرا به ف یفتعر یناوی چه ماده وچه جز آن، راه ندارد.  یگری؛علت د یاشرط  یچهدر آن  و است

 (0: ق0015یرداماد،)م .داندیرا عوامانه م ینجز ا یسخن و دهدیم

ت فاعل داندیم ینشیرا آن گونه آفر یخلق ابداع یگر،د یانیدر ب میرداماد قت غقا قدرت خداوند و ،آن یکه عل   ییعل 

 (05:ق0500یرداماد،م)نداشته باشد. یگرید یتغا فاعل و یناست،  وجز ا یحکمت و ،آن

ٍة َفالَیِصحُّ ااِلبِتداع  » عبارت یحدر توض و کندیم یرویپ یردامادم یانب ایناز مالصدرا   یشقینپ یرضو یثاز حد« َوال ِلِعلَّ

تق یماد   یتاز عل   یبردارکرد نه با باره یرا نوآور یزهاخداوند چ نویسدیم( 013 :0، 0560ینی،)کل  یقانکقه م یفقاعل یونه عل 

اگقر خداونقد  . ویایقدابتداع راست ن یباشد، معنا یدگانآفر و یدگارآفر یانم یاکه اگر واسطه ،واسطه باشد یزهاچ وند وخدا

در بقاب  مالصقدرا صفاتش نقاق  خواهقد بقود. یاکند، در ذات  یگیریرا پ یشتندر خو یغرض و یتغا یش،در افعال خو

ت غا  (01 :0، 0566)مالصدرا، .یابدیلوق[ تحقق م]مخ یردر غ یکه غر  افعال الا افزایدیم ییعل 

. یسقتمخلوق اسقتوار ن یتکه بر جات قابل داندیم بخشییرا آن گونه هست یخلق ابداع یگر،د یانیب درمالصدرا 

 دروی  (032، ص0561اسقتوار است.)مالصقدرا، یقدهآفر یتصقالح یهکه بر پا دهدیرا قرار م ینودر برابر ابداع، تکو

 (003 :3، 0568)مالصدرا، .ه وحرکت نباشدکه مسبوق به ماد   داندیم یجادیع را آن گونه اابدای سوم یانب

ء بعقد تقأییس الشقي»: کنقدیم یقفتعر ینمختصر ابداع را چن یانیاست که در ب یناسسخن ابن تعاریف ینا جامع

 ۀیققمالصقدرا در تعل یحتصقرمطلقق. البتقه به یستین یدر پ یزیوجودآوردن چبه (063:ق0010ینا،س)ابن.« لیس مطلق

 .  یستزمان ن یمعنا تضمنم است و یحدوث ذات یمعناَبعْد بودن به یان،ب ینبر ا یشخو

که مسقبوق  ینشی:  آن گونه آفرکرد یفتعر را چنین یخلق/فعل ابداع توانیم یقنقدر مت ،بیان کردیماسا  آنچه  بر

 یقن. از آنجقا کقه اگیقردیابقداع نقام م یابقد، یهست ،فاعل مبِدع تیعنا و یضتناا بر ف نباشد و یشینصورت پ یاه ماد   به

آن را  ،یلسقوفانعبقارات ف و ینصقوص شقرع ،اسقت گفتقهیشپ یفتعقار و وصمحل وفقاق نصق و یقنقدر مت ،یفتعر

 است.  استوارتعریف  ینبر ا رویشپ ینبراه نظر قرار گرفته و مداز ابداع  یفتعر ینا یزمقاله ن ین. در اکندیم یبانیپشت

 ابداع وافعال الهی  2-3

 یقنرا در ا یمبقاحث پرداخت و «ابداع» ۀبه آموز یعقالن و یانیوح ِی معرفت یهااز سرچشمه یبرداربا باره صدرالمتألاین
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 افعال خداوند را به چاارگونه بخش نمود:  یگسترد. وراستا 

َبقِدیع  »بقر آن داللقت دارد:  یقهآ یقنه اکق چنقان ؛دهقد یهسقت یسقتیرا از ن یزیابداع آن است که خداوند چ (الف
ون   ْن َفَیک  ول  َله  ک  َما َیق  ا َفِإنَّ ِشَذا َقَضی َأْمر  ْرِ  َو

َ
َماَواِت َواأْل ها وزمین است وچون )انجقاِم( کقاری را آسمان یِن نوآفر»؛ «السَّ

   (003/)بقره «.درنگ خواهد بود! بیباشگوید: بخواهد تناا می

 .دهدیفرشتگان انجام م یکاربر واسطه وکه خداوند به ییکارها                              ینتکو (ب

 است. یتربوب یمعنا ینرا از نق  به کمال آورد، وا یزیآنکه چ یر،تدب (ج

مقاه را  ،ییروشنا یچنانکه آفتاب را برا دهد،یجاان انجام م ینموجودات اواسطه که خداوند به ییکارها یرتسخ( د
 (36:ق0010)مالصدرا، کار گماشته است.ذوب کردن به سوزاندن و یآتش را برا ی،ابتمه یبرا

 (060 :2، 0568 )مالصقدرا،اسقت. «خداونقد ۀیق فعقل و»کقه  شقمردیگونه افعقال م ینواالتر و ینابداع را برتر مالصدرا

بقر هقر آنچقه  یشخقو ۀینقدوبخشش فزا کرانهیخداوند با قدرت ب ،یو یانببه .داندیابداع م اسا خلقت عالم را بر  مالصدرا
 یچقارچوب یقزن ی. مجموعه جاان هستکندیوآن را ابداع م بخشدیم یضندارد، ف ایی هبه استعداد و یازیون ینیکه ماده نخست

 (20: 3، 0568)مالصدرا، .بخشدیم یکه خداوند آن را به ابداع هست ددار یکتا یوصورت یگانه یستیوچ یکپارچه

خانه  یهمانند بنا یبترک و یفتأل ی،و یانب. بهرداشمیمبر یبترک و یفاز تأل یراستهرا برتر وپ یاخلقت ال مالصدرا
 و یستأسق ابقداع و یفعل الاق یول ،شودیساخته م یاصور موجود، سازه از مواد و یریگدوخت لبا  است که با باره و

فعقل  و یقتلحظه بقر عنابههمانند گفتار لحظه هستند و لایموجودات کلمات ا ۀهماست.  یستیاز ن یآوردن هستبرون
 (000 :0، 0568)مالصدرا،  .باشندمیاستوار  یندهگو

 گیرد:به شرح ذیل می یجیاصل نتا یناز ا و داندمیابداع ۀ وبه نحو یکپارچهجاان ممکن را  ینشمالصدرا آفر 

م )یگانگی جهان(:. 1
َ
گر آن در اشقخاص متعقدد جلقوه نقوع و اسقت یشخصق و یجاان ممکقن، واحقد نقوع وحدت عال

ت اوست وبه واسقط یتشخ  معلول در فعل ابداع یراز داند؛یرا واحد م ی. مالصدرا موجود ابداعشودینم  ۀتناا به عل 
قت  بگذارد( و یرثأکه ت یستن یگرید یزمبَدع چ جز مبِدع و ی)در فعل ابداع ،پذیردیتعدد نم ،یگرامور د از آنجقا کقه عل 
 ین)باتقر یقرحاصل علم خداوند به نظام خ ،خلقت عالم ینخواهد بود. همچن یکتا یزعالم ن یکتاست، عالم ینشدر آفر
 (003 :3، 0568)مالصدرا، .یستن یرتعددپذ ،یرنظام خ ممکن( است و ۀسامان
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 یرثأاو تق یضفق جقز ذات مبقِدع و یقزچ یچجاان ممکن، هق ِی از آنجا که در خلقت ابداع نظام احسن )سامانه برترین(:. 2
هر آنچقه بلکه  وجود ندارد، یشینیپ ۀینزم یچه و زمان خاص یانه استعداد محدود  یشین،صورت پ یاه نه ماد   گذارد؛ینم

 ممکن در نوع و ۀسامان ینبرتر ،یابداع الا اسا بر  یجاان هست بنابراین ،است یدگارآفر یرتام وعلم فراگ یضف ،هست
 (20 :3، 0568)مالصدرا، است. یششخ  خو

ق  و ،شقودیم تلققی هایقدهعنوان واسطه در آفرهمه به وجه ابداع است، آنچه به یالا ینشآفر فراگیری ابدداع:. 3  مخصِّ
ح در آفر ت،در عل واسطهیب ی،الا هاییدهآفر ۀهم ،اسا  ینفروتر است. بر ا ۀیدآفر ینِش مرجِّ خداونقد  یابداع ۀیدآفر یِّ

جاقات کثقرت  اسقت و تریقکنزد یتعال یبه بار ،دورتر باشد ،از کثرت و تری بس ،یکه در هست یدهالبته آن آفر .هستند
 یشقه،اند یقنبقر اسقا  ا (060 :2، 0568)مالصدرا، .شودیفروتر موجب م هاییدهآفر ینشرا در آفر یالا ۀافاض فعل و

ر، به یدگانآفر ن، واحقد ینخسقت ینشلحاظ آفقربقه بنقابراین ،هسقتند یدر خلقت عقل اول، منطقو ی،اجمال ینحومتکثِّ
رِ  ر م ومبَدع هستند وبه لحاظ تکث  حات، متکثِّ صات ومرجِّ  (003: 0586،3)مالصدرا، .شوندیحاصل از مخصِّ

 استحاله ابداع از ممکن -3

کقه  پقردازیمیمقالقه م یمقصود اصقلبه ،یفعل ابداع هایی گیو یانوب یفدر تعر های مختلفدیدگاهاز شناخت  پس
تعقالی را منحصقر در او  یفعقل ابقداع و گرددبقازمی یتعال یکرد. صورت نخست به بار یانورت بدوصآن را به توانیم
اسقت،  یکقی ،یقانهقر دو ب ۀیجق. نتشمردیرا از آنان محال م یخلق ابداع . صورت دوم به ممکنات توجه دارد وداندیم

 یامکان هایی گیودوم بهبیان در  است و الوجود استوارافعال واجب بر صفات و یننخستبیان استدالل در  استناد و یول
در هقر دو  ،اسقت، هقر دو صقورت مطلقوب یوعقل ینقل ۀوجامع ادل یکالم ،سخن اۀ. از آنجا که وجباشدمیوابسته 

 .شودیم ینقل وعقل بررس ۀحوز

 نقلی انحصار خلق ابداعی در خداوند ۀادل 3-1

خداونقد  یقرخلقق از غ ۀبر اسقتحال یادر خداوند،  یابداعبر انحصار خلق  معصوم یشوایانپ یثاحاد و یقرآن آیات
از  یبرخق یوبررسق یلبه تحلدر ادامه طرح شده است.  یتدر خالق یدادله در کالم با عنوان توح ینمفاد ا .داللت دارند

 .پردازیمیادله م ینا
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 آیات قرآن. 3-1-1

را تناقا  یالاق ینشققرآن اسقت کقه آفقر ۀیشش آنخست  ۀدست گیرد.مدنظر قرار میبحث  ینقرآن در ا یاتدسته از آ سه

ن»فرمان  ۀواسطبه ما»آیۀ شریفۀ  همچون رد،اشمیمبر «ک  ون   ِشنَّ ْن َفَیک  وَل َله  ک  ه  ِشذا َأراَد َشْیئا  َأْن َیق  کقارش جقز ایقن »؛ «َأْمر 

 (80/یس) «.درنگ خواهد بودگوید: باش! بینیست که چون چیزی را بخواهد بدو می

کقه  دهقدیفرمان م بودهیشاز پ یزیچ و یننخست یاهکه خداوند به ماد   یستآن ن یات،آ دسته از ینفاوم ام گمانبی

اشقارت دارد کقه  داللقت و یقزیبر آن چ «له»غائب در  یرضم و «یَئا  َش » ۀحاصل است. واژ یلتحص یفرمان ینباش! چن

ن» ۀکلم ۀواسطبه  یقزیآن چ ینی،در امر تکقو»: نویسدینکته م ینا یاندر ب یی. عالمه طباطبایابدمیوجود  تحقق و «ک 

همقان امقر  یقز،وجقود آن چ که بدان خطاب کرده اسقت. و باشدمی یءاست، همان ش یدهآفر کرده و یجادکه خداوند ا

 و یءشق ۀاطقالق واژ یقزن یاز نظر بالغ (080 :0، 0001یی،)طباطبا .وجود آوردرا به یزخداوند به اوست که خواسته آن چ

 یقنا»: نویسقدیبقاب م یقندر ا یاناست. ابوح شده یبررسمفسران  توس به آنچه که هنوز وجود نگرفته،  یرضم عاارج

 کنقد،یبه سرعت اطاعت م و پذیردیفر  کرده که فرمان م یاست؛ خداوند معدوم را موجود ییگونه خطاب، مجازگو

ن]محض فرمان بهکه  یاگونهبه     (383 :0، 0000ی،)اندلس« .یابدیم ی، هست[ک 

صقورت  ه ومقاد   یچاسقت، پقس بقر هق یدگارآفر یفرمان قطع ۀیتناا بر پا یزها،چ ینشآفر یات،دست آ ینا اسا  بر

 است. یهمانا فعل ابداع ینشگونه آفر ینا و یست،متوقف ن یشینیپ

ما» ۀواژ یاتآ ینا در مقا بقر انحصقار  ات،یقآ یناز ا یدارد. در برخداللت بر حصر  یحکار رفته است که صربه «ان  ان 

ون   َفِإذا َقضی»در ابداع داللت دارد، همانند:  یفعل الا ْن َفَیک  ول  َله  ک  ما َیق  آن گاه کقه چیقزی را بخواهقد بقدو » ؛«َأْمرا  َفِإنَّ

در  آینقدیم یجینظر تقدرآنان کقه بقه یحت ی،اسا ، افعال الا ینبر ا (68/)غافر «.بود واهددرنگ خگوید: باش! بیمی

ما بر امر الا یس، ۀسور یاندر پا ی. ولیابندیم یبه ابداع، هست یش،خو یَخلق یثیتح بقر  یرتعب ینوارد شده است. ا یان 

 ترجمه کرد: توانیرا دو گونه م یهن اسا ، آیحصر فاعل در فعل. بر ا و حصر داللت دارد؛ حصر فعل در فاعلدو گونه 

 ؛)حصر فاعل در فعل( .شودی: باش، پس میدرا بخواهد، به او بگو ییزآن گاه که چ ،است ینخداوند تناا چن کارِ 

 )حصر فعل در فاعل( .شودی: باش، پس میدرا بخواهد، به او بگو یزیاست آن گاه که چ ینکاِر خداوند چن تناا
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حصر فعقل  یول یم،بدان یابداع طور انحصاریبهرا  یالا ینشاست که آفر یشینهمان سخن پ ،فاعل در فعل حصر

 :  نویسدیمعنا م یندر موافقت ا یمنحصر در خداوند است. زمخشر یدر فاعل بدان معناست که فعل ابداع

 ییبار آن تواناا یادبا ی،انجاام دها یاگر تو کار  یست؛بر خداوند  روا ن ،آن است که آنچه بر اجسام رواست یهمفهوم آ

 ینتنها کار او چنا و ی،شو یدرماندگ و یخستگ و یر دچار دشوا و یکار ببر ابزار به و ورزیبدان کار مباشرت  داشته و

 (23 :0ق، 7041ی،)زمخشر  استوار شود، آن کار انجام شود. یبر کار  اشیزهاست که چون انگ

را   یقهآ یقنا ِی ومعنقا کنقدیم یقانمطلقب را ب یقنا یشقتریبا صراحت ب فصوص الحکمبر  یشدر شرح خو ترکهابن

 (023 :0ق، 0538ترکه،)ابن.انددیم یدر حق تعال یانحصار فعل ابداع

ِمقْن  َهْل »دانند؛ مانند: میخداوند  ی هخلق را و یزی،تعج یا یاستفاام انکار یاقمورد استناد در س یاتدوم از آ ۀدست

ْرِ   خاِلٍق 
َ
ماِء واأْل ْم ِمَن السَّ ک  ق  ِه َیْرز  ما روزی ای جز خداوند هسقت کقه از آسقمان وزمقین بقه شقآیا آفریننده»؛ «َغْیر  اللَّ

 (5/)فاطر«دهد؟

جز خداونقد بقه یخقالق یچکقه هق شقمردیمعنقا م یقنبقر ا یرتقر و یدکأرا ت یهآ یناستفاام موجود در ا یطوس شیخ

 (000 :8ق، 0013ی،)طوس.یستن

وني َخْلق   هذا» ِه َفَأر  وِنهِ  ما ذا َخَلَق  اللَّ ذیَن ِمْن د  یقد آنقان کقه در این آفرینش خداوند است، اکنون به مقن بنمای»؛ «الَّ

 (00/)لقمان«اند؟برابر اویند چه آفریده

قاع ابراهیم  .کنقدیرا آشقکار م یقتدر خالق یقدبر توح یهآ ینوجوه داللت ا ،یلتفص( بهیپ وه سورقرآن و یب)اد یب 

 (00 :6ق، 0003ی،)بقاع

وا َکَخْلِقِه َفَتشاَبَه اْلَخْلق  َعَلیْ  َأمْ » َرکاَء َخَلق  ِه ش  وا ِللَّ لِّ َشْي ِاْم ق  َجَعل  ه  خاِلق  ک  هقایی یقا بقرای خداونقد شقری » ؛«ءٍ ِل اللَّ

هر چیقز  ۀاین دو آفرینش بر آنان مشتبه شده است؟ بگو: خداوند آفرینند اند، واند که همانند آفرینش او را آفریدهتراشیده

 (06/)رعد«است

 :  نویسدیم یهآ ینا یمعنا یاندر ب طبرسی

 یاژهو  یکارهاا یگارد و یااتح قادرت و بوها و ها وطعم ها ورنگ ند، همانند او اجسام وخداو  ینپندار  یکانشر  یاآ
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آن حاا   و یناد نما یآنها را بنادگ و یابند یکاناز آن شر  یاله یکارها تا بر مردمان مشتبه شود و اندیدهپروردگار را آفر 

خداوناد روا نخواهاد  یجز بندگ و ماندینم یاشتباه باق یبرا یپس وجه یست،توانا ن ینشآفر  بر یکه جز خداوند کس

 (024 :6ق، 7040ی،)طبرسبود.

 یجقهفقاء نت یآنچه در پ . وکندیم یخداوند نف یرهر گونه خلق را از غ یه،موجود در آ یاسا ، استفاام انکار ینا بر

را خقالق  یقزیچ یقا یکه اگر جز خداونقد کسق یرتقر ینبد کند،یم یانخداوند را ب یرآمده، محظوِر فرِ  خالق بودِن غ

بقود،  یکتقاوجقود خقالق  یلدل خلقت ممکنات که نشانه و و آیدیم یشخلل پ یتعال یدر برهان اثبات وجود بار یمبدان

 نخواهد شد.  بخشیجهنت

( یالاق یقاِی خلقت بقه اول یدر خلقت )واگذار یضدر برابر پندار تفو که امام صادق کندینقل م صدوق شیخ

 (010:ق0000)صدوق، خدا را انکار کرد. یرک کرد وخالق بودن غتمس یهآ ینبد

 ؛ از جمله آیات ذیل:اندحصر، خلق را به خداوند نسبت داده یاقهستند که در س یقرآن یاتسوم آ ۀدست

ْمر   َأال»
َ
گاه باش»؛ «َله  اْلَخْلق  َواأْل  (30/)اعراف «وفرمان از آِن اوست ینشکه آفر یدآ

ه  » لِّ  اللَّ  (60/)زمر «است یزهمه چ یدگارخداوند، آفر»؛ «ءٍ َشْي  خاِلق  ک 

 ِی سقمع ۀاز ادل یزن یاتآ ینبر حصِر خلق در خداوند آشکار است، پس ا یاتآ ینداللت ا ی،اصول بالغت عرب بنابر

 .آیدیشمار مدر خداوند به یانحصاِر خلق ابداع

شقده  یقتحکا ینچنق یحاز زبقان حضقرت مسق ه شقده ونسبت داد یِرخداوندبه غ «قلخ» ۀقرآن، ماد   یاتاز آ یکی در

ق  »است:  هِ  َأنِّي َأْخل  ون  َطْیرا  ِبِإْذِن اللَّ خ  فیِه َفَیک  ْیِر َفَأْنف  یِن َکَاْیَئِة الطَّ ْم ِمَن الطِّ سقازم گونه پرنده میمن برای شما از ِگل، به»؛ «َلک 

خود بقه یحکقه مسق یخلقتق کندیآشکار م یهدر آ دقت (02/مرانع)آل «.ای خواهد شدپرندهاذن خداوند دمم، بهآن می درو

 یقنشقدن ا یواقعق ۀبوده است وپرند یشین: صورت پرنده( پیرالط یئتصورت )ه : ِگل( وینه )طنسبت داده، خلقت از ماد  

 یبانیپشقت یکرامقات بقرا معجقزات و یگقراست کقه خداونقد هماننقد د یابلکه معجزه ،یستن یحفعل مس ،ینگل ۀمجسم

. بقه بیقان کنقدیم یحتصر یحوخلق مس یبه تفاوت خلق الا یهآ ینا یردر تفس یطوس یخ. شآوردیم یدپد یایشاول مبران ویاپ

 واسقت ( یستیاز ن یهست یداریاحداث )پد یخلق الا در مجسمه است، و یدندم و یریگاندازه و یرتقد یح،خلق مس وی،
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 (068 :0ق، 0013طوسی،) .یستخداوند بر آن قادر نجز  و باشدمیکار خداوند  یزمجسمه ن یافتن یاتح

 یناحادیث معصوم. 3-1-2

 یقرخلققت از غ ۀبقر اسقتحال ی هوبقه یقزاز آناا ن یبرخ و بر انحصار امر خلقت در خداوند داللت دارد یاریبس روایات

 که فرمود:  منانؤیرمخداوند داللت دارد، همچون سخن ام

َمِمَهاا ِمَثاٍ  َوَلْم  َخَلَق َاْلَخاَلِئَق َعَلی َغْیرِ 
َ
َحٍد ِمْن َخْلِقِه... َوَلاِو ِاْجَتَماَ  َجِمیاَ  َحَیَواِنَهاا َوَمَتَبِلاَدِم ِ

َ
َیْسَتِعْن َعَلی َخْلِقَها ِبأ

ِبیَل ِإَلی ِإیَجاِدَه  ْکَیاِسَها َعَلی ِإْحَداِث َبَعوَضٍة َما َقَدَرْت َعَلی ِإْحَداِثَها َواَلَعَرَفْت َکْیَف َالسَّ
َ
َرْت َعَقوَلَها ِفا  ِعْلاِم َوِ ا َوَلَتَحیَّ

یده ؛(312: ق7070یدرضی،)س .َوَتَناَهْت َوَرَجَعْت َخاِسَئًة َحِسیَرمً  َقَواَهاَذِلَك َوَتاَهْت َوَعَجَزْت  ها را بادون خداوند آفر

یده ۀهیچ نمون ید واز هیچ یك از آفر د[ حا  آنکه اگار نگرفت... چگونه ]کمك گیر  هایش در این کار کمكپیشینی آفر

ینناد، نآدمیان گرد آیند که پشاه حیوانات و ۀهم آن را  یجاادناه راه ا آن را از نیساتی باه هساتی آورناد و تواننادای بیافر

 و یادناام و پاییرفتیم یانپا و گشتیناتوان م یروهایشن و شدیکار سرگردان م ینخرد آنان در دانستن ا و شناسندیم

 .گشتیخورده بازمشکست

 کنقدیم استناد یحمتصل وصح یبه سند یطوس یخمعنا مورد توجه است. ش یندر ا یمقد  مادو یعتوق مچنینه

 گفتنقد یگقرد یگروهق و خداوند محال استیرخلقت بر غ گفتند یعیاناز ش یامام عصر، گروه یبنا یندوم ۀکه در زمان

بقه  شقد دادنقد. بنقا یروز و یدنقدآفر نکقرده وآنقا یضکقار توانقا سقاخته وبقه آنقان تفقو یقنرا بقر ا خداوند ائمقه

ِشن  اللقَه »کقرد:  یافتدر یندر پاسخ چن و ارسال نمود یبپرسش را بر امام غا نیز ی، ومراجعه کنندعثمان محمدبن

ه  َلیَس ِبِجسقٍم َوال حقالف فقي ِجسقٍم  نَّ َم ااَلرزاَق، اِلَ َو اَلذي َخَلَق ااَلجساَم َوَقسَّ همانقا » ؛(020:ق0000ی،)طوسق« تعالی ه 

 «در جسم قرار نگرفته است. و یستاو جسم ن یرارا بخش کرده است؛ ز هایوروز یدهاجسام را آفر دخداون

تگذشته از وجه حج یف،شر یثحد این کقه  کندیارشاد م یعقل یکالم معصوم، به برهان ۀمثاببه ،یشخو یشرع ی 

 خواهد آمد.  بعددر بخش 

َمن َزَعقَم َانَّ »: که فرمود داوند داللت دارد؛ همچون سخن امام رضابر انحصار خلقت در خ یاتاز روا یبرخ 

شقِر    َجِجه َفَقد قاَل ِبالَتفویِض َوالقاِئل  ِبالَتفویِض م  َ  َأمَر الَخلِق َوالِرزِق ِشلی ح  هقر » ؛(000:ق0538)صقدوق،« اللَه َفوَّ
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کسقی کقه تفقویض را  ده، بقه تفقویض قائقل شقده، وامامان واگذار کرروزی را به کس بپندارد که خداوند کاِر آفرینش و

  «مقا ِمقن خقاِلٍق ِشال  اللقَه َوحقَده  ال َشقریَ  َلقه  »کقه فرمقود:  سخن امقام صقادقهمچنین  .«بپذیرد، مشر  است 

 ینهمچنق . وداردنق یکیشر یچه است، و یدگارتناا او آفر یست،جز خداوند ن یدگاریآفر یچه» (005:ق0012ی،)طوس

کَ »فرمود:  ْی الی  ن  الشَّ ه  وِّ  دهقد،ینم ی[، هستیزی]نه از چ یستیرا از ن یزچ» (68:ق0528)صدوق، «َء ال ِمْن َشْیٍء ِاال  الل 

 «مگر خداوند.

ه تعقال»با عنوان  یدر خداوند را در بخش یتکننده بر انحصار خالقداللت یثاحاد ی،مجلس مرحوم خقالق   یباب انَّ

عِدم   یسول یءٍ کلِّ ش  (003 :0ق، 0015ی،)مجلس. گرد آورده است «یِاال  اللَه تعال الموِجد  والم 

 عقلی انحصار خلق ابداعی در خداوند ۀادل .3-2

( از یقزینقه از چ ینشآفقر یشقین،ه وصقورت پبقدون مقاد   ینش)آفقر یخلق ابقداع ۀبر استحال یعقل ۀادل ،بخش ینا در

 .شودیم یرتقر پنج برهان قالبدر خداوند در  یگونه خلق ینانحصار چن ممکنات و

 برهان: اکملّیت مبِدع )برترِی پدیدآورنده( . 3-2-1

خقالق  ،بقداهت عققلپقس به ،بخشقدیم یرا هست یممکن یشین،ه وصورت پبه ماد   نیازیوجود، ب ۀمبِدع با افاض خالق

 یققت،حق  یقکأ اعطاکننده مبد»: نویسدیم بارهیندر ا یناسباشد. ابن یرترتر وفراگاز مخلوق مبَدع برتر وکامل یدبامبِدع 

 یوجود، قطع یدر اعطا ی هورا به یتاولو ینا یزمالصدرا ن (038: ق0010ینا،س)ابن« دارد. یتاولو یقتنسبت بدان حق

فاعل در نفقس وجقوِد معلقول  یت)آنچه اعطا شده( خوِد وجود باشد، آن گونه که فاعل ۀیداگر فا»: نویسدیوم شمردیم

 تریققو و ربرتق برنقدهیدهفا و یرنقدهاز عطاگ یقدبا یده،بخشق یقدهفا نقده در آنچقه عطقا کقرده وآن گقاه عطاکن یابد،تحقق 

 (050[: تایب])مالصدرا،باشد.

در خقوِد  یرنقدهتر بقودِن عطاکننقده بقر عطاگکامقل و یوجقه برتقر یاست که در خلق ابداع یتحائز اهم ،نکته ینبد توجه

 :  نویسدیم بارهینمالصدرا در ا .ندارند یجا یتاولو ینود برون است( در ا)آنچه از اصل وج های گیو یگرد است، و یهست

ضاعف باه  ( نسبت نقا  باه تماام ویدآورندهپد یدگارِ )آفر  بِدع( به جاعِل میدآمدهپد یدهنسبت مجعوِ  مبَدع )آفر 

آن باه بلکاه تشاخ   ،مشخصه نادارد نوع و فصل و جنس و است و یطبس یقتیحق ،از آنجا که وجود قوت است و
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تر تماام، (یاداریدر تحّصل )پد تر وکامل ،ی( در هستدهندهیرو جاعِل وجود )هستینااز  ؛خودش است یطذات بس

 (00: ب؛7267ا،)مالصدر از مجعو  است.

ق بقه هق ی،در فعل ابداع وچون  یسقت؛جاعقل مبقِدع ن یواعطقا یقتجقز عنا یقزچ یچمجعول مبَدع، مشروط ومعلَّ

تاتم و یتاکمل یت،اولو اگقر جاعقل مبقِدع هقم  یگقر،د یانیبعل مبقِدع تناقا بقه وجقوب وجقود خواهقد بقود. بقهجا ی 

تیاتم و یتوجه اولو یچالوجود باشد، هممکن البتقه ممکنقات در  .داشقت نخواهقددر اصل وجود بر مجعقول مبقَدع  ی 

 یقتعنا یازمنقدِ ن و فقر مطلق ،در اصل وجود یول ،دارند یوبرتر یتاولو یکدیگرعوار  بر  و یاستعداد یقوا مراتب و

 :  نویسدیمطلب م ینا یانالوجود هستند. مالصدرا در بواجب

فاعِل اماور حاادث  فارغ باشد؛ و یفک و  زمان، مکان، وض ، کّم  از عوارضی مانندوجود  الزم است فاعل در ذات و

همانا خداوناد  یفاعل ینچن مکان باشد که زمان و ۀخارج از سلسل ثابت و یذات ِی دارا و بوده فارغعوارض  یناز ا یدبا

 (730: 2، 7264)مالصدرا،است. یشخو  یکتایبه ذات 

 کرد: یرتقر ینمبِدع را چن یتبرهان اکمل توانیاسا  م ینا بر

 (یایدارد. )بد یتواتم یتاکمل یت،[ اولویرندهگدهنده[ در اعطا بر مجعوِل معطاله ]عطا]عطا یمعط جاعِل 

 [، وجود عطا کرده استیدنوپد یدهمخلوق مبَدع ]آفر نوآور[ به یدگارِ مبِدع ]آفر خالق

 اکمل واتم  از مخلوق مبَدع است. ی،وجود اول یقت: خالق مبِدع در حقنتیجه

 ی،الوجود اسقت کقه اولقتناقا واجقب یست،ن یدر وجود به عوار  خارج یتاتم و یتاکمل یت،آنجا که اولو از و

 اتم  از ممکنات است.  اکمل و

ل یانبه ب یا و در  یتقیاتم و یقتاکمل یقت،وجقه اولو یچع ممکن باشد، هاگر خالق مبِدع همچون مخلوق مبَد  ،یفخ 

 است. یشینپ یایبر خالف حکم بد ینا وجود بر آن نخواهد داشت و

 مقتضای فعل ابداعی )ویژگِی پدیدآوری(؛ برهان .3-2-2

. ابقداع اخقراج پقردازدیآن م ی گیو و یعل ابداعف یمقتضابرهان به ینا و پرداختیبه ذات مبِدع ومبَدع م یشینپ برهان

 و یفمراتب از تقألبقه یاسقت. فعقل ابقداع یرثأت ۀحد  گون ینواالتر و ینبرتر ی،فعل یناست. چن یستیموجود مبَدع از ن
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در  و یقهتناقا بقر پا اسقت و یشقینیصور پ مواد و یازمندفاعل ن یبی،وترک یفیدر فعل تأل یرااست؛ ز یاعل اشرف و یبترک

 یو یاعطقا و یقتعنا جقز ذات مبقِدع و یقزچ یچبقر هق یفعل ابقداع یول ،دهدیرا انجام م یشچارچوب آناا فعل خو

 .  یستمتوقف ن

بقر  یشرافت فعقل ابقداع علو  و ،یستن اثرگذار یگرید یعامل خارج یچجز ذات مبِدع ه یآنجا که در فعل ابداع از

: نویسقدیاقتضقاء م یقنا یقانفاعل است. مالصدرا در ب یهاگونه ریگشرافت مبِدع بر د علو و یمقتض، افعال ۀگون یگرد

 ۀگونق ینکقه برتقر کنقدیم یابداع یتعنا یشخو یربه غ ت( اسینور )هست ۀمرتب یالوجود که در اعلنور مجرد واجب»

 (035: 6، 0568)مالصدرا،« است. یرگیچ ینترتمام و یطرهس ینالوجود را بزرگترواجب است و یجادا و یرثأت

 کرد: یرتقر ینبرهان را چن ینا توانیاسا  م ینا بر

چقون اخقراج موجقود از عقدم  ،افعال اسقت یهاسرآمد( گونه و ینواالتر ین،اتم  )برتر اشرف و ی،اعل یابداع فعل

 .یستاو متوقف ن یضف جز ذات مبِدع و یزچ یچبر ه است و

، تاتِم  و یتاشرف علو  ، اشرف یابداع مقتض ی   ،مبقِدع ی،آنجا که در فعل ابداع از مبِدع بر مبَدع است. تی  اتم و یتعلو 

در اصل وجقود باشقد. همقان گونقه کقه در  ،مبِدع بر مبَدع یتاشرف و وجه علو   یدبا ،مبَدع را از عدم به وجود آورده است

م[ وجه علو ودانش آموزگار و م ومتعلِّ  یقنا بقر  .عقوار صقفات و یگردر همان دانش است، نه در د یتاشرف آموز ]معلِّ

تقیاتم و یتاشرف امکاِن وجود، وجه علو و قابل مبَدع جز در وجوب و فاعل مبِدع و یاناسا ، م الزم  بنقابراین ،یسقتن ی 

 الوجود باشد.است فاعل مبِدع، واجب

ا تناق فعل دانست، و ،یقتحقبه توانیکه تناا ابداع را م کندیرا آشکار م یقتحق ینا یشبارها در آثار خو مالصدرا

 :  نویسدیم ی. ویستفاعل ن یقتدر حق شود،یجز مبِدع آنچه که فاعل پنداشته م و مبِدع، فاعل است

را  یاست که عادم کّلا یکس باشد،میفاعل  مبه نا تریستهآنکه شا از فاعل، مبدِ وجود است، و یاله یمانمقصود حک

را  یاءآورده واشا یرا از نباوِد مللاق باه هسات یزهاچ یشکه به قدرت خو  یکتاستاو تنها خداوند  طرد کند و یزیاز چ

اسات کاه  یساتهاستعدادها قرار داده، شا و هایآمادگ ۀابداع کرده است. آنچه را که خداوند واسل یشینپ ۀبدون نمون

؛ 024 :2الاف، ؛7267)مالصادرا، .یم( ناام بگایار برنادهیشپ دهنده وسائق )حرکت بلکه َمحِرک و یم،فاعل ننام
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 (71 :2، 7264همو، 

 یقا،عطا یگقردر د یسقت،سقان نهم فواید و هایهعط یگربا د یسخنان مالصدرا، شاهد بر آن است که خلق ابداع این

بقا   ی. پس فعقل/خلق ابقداعدهدیم یمبَدع را هست ،مبِدع ی،در خلق ابداع یول ،شودیبه جز اصل وجود اعطا م یامر

کقرده  یتهمانا مبِدع است که اصل وجود را به مبَدع عنا لمه،امل کک یقتحقبلکه فاعل به ،یستن یا ققابلافعال  یگرد

 .کندیم یترا عنا یالوجود است که به ممکنات هستالبته تناا واجب است. و

 ها(برهان: فقر ممکن )نیاز پدیده .3-2-3

ت است یازمندِ ن یشدر ذاِت )نااِد( خو الوجودممکن در  گمقانیباشقد، ب یگرید یازمندن یشآنچه که در ذات خو و عل 

 :  نویسدیممکن م یازمندین فقر و یاندر ب یناساست. ابن یگرید یازمندِ ن یزن یشافعال خو

مضاف باه ذاتاش،  یکمال یئاتدر ه و یش،خو  یدر صفات ذات یش،در ذات خو  یز،چ یچمللق اوست که به ه نیازِ یب

کاه در  یازآن چ ینهمچن و یرد،گ تیّ تا ذاتش تمام باشد یازمندن یشخارج از خو  یزینباشد. پس آنچه که به چ یازمندن

 یارفق یازیچ ینچنا گماانیب ،باشاد یازمنادن یشباه خاارج از ذاِت خاو  یینکاو  همانناد شاکل و یصافت حالت و

 (704 :2ق، 7042ی،است.)طوس

 یقطربقهاست،  یگرید یازمندن یشکه آنچه در تحقق ذات خو یرتقر یننمود، بد یتاولو یادعا توانیم یگرد یسخن به

 خواهد بود.  یازمندبر او( ن دادهیرو هایی گی)و اشیعارض یئاته در افعال و یاول

 توانقدیالوجقود نمنباشد، پقس ممکن یازمندن یشینه وصورت پماد   یچبه ه یش،مبِدع آن است که در فعل خو فاعل

ت ن یشانجام دهد، چون ممکن در ذات خو یفعل ابداع صقورت اعطاشقده از  یاه به ماد   یزالش ندر افع دارد، و یازبه عل 

حکمقتش ونقه  ۀیتناا بر پا و یشخداوند به قدرت خو»: نویسدیم یتفقر در فاعل یاندر ب یرداماداست. م یازمندعلت ن

بقدان واسقطه  یشخقو یقتدر فاعل کرد،یم یجادآناا را ا یامادهۀ واسطاگر به یراداد؛ ز یرا هست یاءاش ،یشینپ یاهاز ماد  

 (05 :ق0500یرداماد،)م. فر ، مبِدع نخواهد بود یندر ا بود و مندیازن

 کرد: یرتقر ینبرهان را چن توانیاسا ، م ینا بر

 .یستن یازمندن ،یشینصورت پ ه وماد   یچبه ه یشخو یمبِدع در فعل ابداع فاعل
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 صقورت یقاه مقاد   یازمندندر افعالش،  ی هواست؛ به یازمندن ،یشافعال خو همواره در ذات، صفات و الوجودممکن

 است.  یشخو ِی اعطاشده از علِت وجود

 الوجود نخواهد بود.فاعل مبِدع، ممکن پس

ز، وضع و .3-2-4  ماهیت  برهان  مقتضاِی حیِّ

برهان را  ینمسلمان ا یلسوفانبخشند. ف یعدم را هست توانندینم یجسمان جسم و ،گذشت یمادو یثکه در حد چنان

 سروده است: ینبارهدر ا یسبزوار یاند، حاجکرده یرتقر

ة                             دَّ ةٍ    َقِدْانَتای َتأثیر  ذات  م  َدٍة وِشدَّ ٍة وع  دَّ  في م 

نَفِعل  ِمْناا ِبَوْضٍع ِاْقَتَرْن                     (005 :0، 0562ی،)سبزوار َوَلیَسْت َأیَضا  َأثَرْت ِشال  ِبَأْن            م 

زدر آنچه که در ح توانندیمتناا  دهند،یرا انجام م یفعل ه،ماد   ۀواسطکه به یجسمان یقوا و جسم )وضع، جاقت،  یِّ

رب( آنان قرار گرفته را گقرم  یگقیکقه آتقش، آب هقر د زنقدیمثقال م ینچنق یسبزوار یبگذارند. مالهاد یرثأت ،طرف، ق 

 ینوضقع نقدارد، بقد ،عقدم یگر،د یی. از سوکندیگرم م ،رفتهرا که در مجاورت آتش قرار گ یگیبلکه آِب آن د ،کندینم

نخواهنقد  یرثأتق ،در عقدم یجسقمان جسم و ینعد نسبت بدان معنا ندارد. بنابرارب وب  ق   و پذیردینم یحس  ۀ معنا که اشار

 :  نویسدیاصل م ینا یاننتوانند. مالصدرا در ب یفعل ابداع یجسمان گذاشت. پس جسم و

فعال انجاام  ،مشاارکت وضا ماّده است، تنها به یازمندن یشفعل خو  یا یشرو که در ذات خو آناز  یجسمان جسم و

که ناه در  یرداجسام قرار نگ یاو در انحصار برخ یضف فعل انجام دهد و ،خارج از وض  تواندیم یتنها فاعل و دهدیم

 یراسااتهپ و نیااازیماااّده ب طور کاماال ازبلکااه بااه ،نداشااته باشااد یتعلقاابااه ماااّده  یشنااه در افعااا  خااو  ذات و

 (213 :3، 7264)مالصدرا،باشد.

دوم  یقردر تقر یولق کند،یرا ثابت م یجسمان بر جسم و یفعل ابداع ۀاستحال ،یشخو یرتقر ینبرهان در نخست این

قز،ح یداد. هقر ممکنق یقانممکنات )مجردات واجسقام( جرۀ آن را در هم توانیم دارد، پقس  یوضقع یقامقرز کرانقه  یِّ

 متشقخِّ  و یقته بقدان سقبب کقه ماهاز مقاد   مجقردممکنقات  یحت یگرد یانببه .با عدم مواجاه برقرار کند واندتینم

د الوجقود سقخن سقوم، ممکنفعقل انجقام دهنقد. به بگذارند و یرثأت توانندیم یخاص   یگاهجا دارند، در مرتبه و یمحدَّ
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کقه بقا آن  یققوابل انجقام دهقد، افعقال و یقوابل محقدودرا بر  یافعال محدود تواندیم یشخو یامکان تی  سبب ماهبه

ر نم یمناسقبت مقاربقت و یچهق ،از آنجا که نسبت بقه عقدم مطلقق. داشته باشند تمقارب مناسبت و پقس  شقود،یتصقو 

   :کندیم یحتصر یجهنت ینانجام دهد. مالصدرا بد یفعل ابداع در عدم اثر بگذارد و تواندیالوجود نمممکن

 و ی)کاسات یاتنازو  ماه قصور و از یادر مرتبه یوجود امکان است، و یتماه از وجود و یبیترک ی،هر موجود ممکن

 یآثار مخات  بادان وجاود امکاان اش،یژهو  یگاهجا سبب همان مرتبه وکرده است. به یدا( تحقق پیستیچ یفرورتبگ

.)مالصدرا، یابدیم یان( جر یرندهاِبل )پیمللق بر هر ق و یآثار کلّ  ۀالوجود است که هم. تنها از واجبشودیم یدارپد

7264 ،7: 744) 

نسقبت  یکند، هرچند و یجادا)چیزی( از عدم  تواندیالوجود نمدارد که ممکنداللت بر آن  مالصدرا کامال   سخن

 دربرگیرنقدۀ یبرهقان و یقرانگفتقه اسقت؛ ز یصقراحت سقخنه( به)موجودات ممکن مجرد از ماد   یبه ممکناِت روحان

د ن ممکنات د از مقاد  ر یتقر ینبد شود؛یم یزمجر  تناقا  یشمحقدود خقو و خ متشق یقتسقبب ماهه بهکه ممکن مجر 

 بگذارد.  یریثأبر عدم مطلق ت تواندینم و بگذارد یرثأت یشمتقارب خو بر ممکنات متناسب و تواندیم

 :  یستندداع قادر نبر اب یزن یممکنات روحان یکه حت کندیم یحمعنا تصر ینصراحت بر ابه عربیابن

نه فعال  نه ذاِت خداوند مانند محسوسات است که به حس درک شود و یست؛ن یمناسبت یدگانشآفر  خداوند و یانم

 یازچ یروحان یِف موجوِد لل یول کند،یابداع م چیزیرا نه از  یزهاخداوند چ یرااست؛ ز  یاو مانند فعل موجود روحان

 (30  :7ق، 7042ی،عرببن)ا .آوردیم یدپد یشینپ یزهاِی را از چ

 کرد:  یرتقر توانیم ینبرهان را چن ینا یجه،نت در

فعقل  تواندیوضع م ۀواسطه باشد تناا بهه است، وآنچه وابسته به ماد  به ماد   یازمندن یشدر فعل خو یوجسمان جسم

کقه از آن  یتناا آثار آن است، و یتماهنشانگر تعلق دارد که  ،از وجود نازل ایدرجهبه یزالوجود نانجام دهد. هر ممکن

 .شودیم یدارالوجود پداست وبا آن مناسبت دارد، از آن ممکن یمرتبت ناش

صقورت  ه وبقدون مقاد   یجادا ،یآنجا که فعل ابداع از و مطلق نه وضع دارد ونه مناسبت نسبت بدان معنا دارد. عدِم 

صقورت  ه وبقدون مقاد   انجام دهنقد و یفعل ابداع انندتوینم ی،بلکه هر ممکن ی،جسمان جسم و بنابرایناست،  یشینپ
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 آورند. یدپد یهست ،یشینپ

 استقراء افعال ممکنات ؛برهان .3-2-5

الوجود آن است که افعقال ممکنقات واجباختصاص آن به  بر ممکنات و یفعل ابداع ۀصورت برهان بر استحال آخرین

 یقاه مقاد   یازمنقدن یشافعقال خقو ۀکه ممکنقات در همق یمشو واصل یجهنت ینآناا بد یبررس یلوبا تحل یمرا جستجو کن

 :  گویدیم ینبارههستند. مالصدرا در ا یشینصورت پ

بّناا  و ِکشاته یکشااورز بارا فرزندان و یهمانند پدر برا یست؛فاعل ن یقتدر حق پندارند،یآنچه که مردم فاعل م یشترب

ینیعّلِت هست ،موارد ینا .ساختمان یبرا . گیرنادیکنندگان هساتند کاه علات باالعرض ناام مکه آمادهبل ،یستن آفر

فاعال  ،همانا خداوند است. آنچه عموم افراد یهست ۀها وعلاکنندفاعل صورت، موارد ینا ۀدر هم یهست ۀاعلاکنند

، 62-0، 24-3/واقعاه یاتسخن به آ ینا یبانیاست. مالصدرا در پشت ییراتمبدِ تغ تنها مباِشر حرکات و ،نامندیم

 (71 :2، 7264)مالصدرا، .کندیتمّسک م 17-3و

 ،نقاق ء نکتقه الزم اسقت کقه اسقتقرا ینتوجه بد یکرده، ول یانآن را ب یسمع ۀبرهان وپشتوان ینمالصدرا ا هرچند

 یقنا یقدمف یقر. تناقا تقریسقتن یشقدن یقزممکنات ن یکردارها ۀهم ِی جستجو یمعنااستقراء تام به و یستقطع ن یدمف

 یباب را بررس یندر ا یعربسخن ابن ،مقصود ینبد تیابیدس یاست. برا یمنطق یمتقس سبر و ۀیام  بر پااستقراء ت ،برهان

 : گویدکه می کنیمیم

 یآن معاان ینکها جزندارد  یاچاره یده،آفر  یعیبد ِی کند که معنا یا خ یهر کس و یستند،مبِدع ن ،یدگاناز آفر  یک یچه

 ینهمچنا یازاهال هندساه ن بداعجلوه داده است. ا یشینیپ یادرا در مّو  یونه معانگ ینبد را در قالب الفاظ قرار دهد و

از وجاود  یارا در مرتباه یهر ممکنا مراتب وجود احاطه دارد و ۀاوست که به هم یرااست. تنها خداوند مبِدع است؛ ز 

 (272: 0ق، 7042ی،عرب)ابن.بخشدیم یهست

در  اییجقهنتبه یو یهقامثال یقلبا تحل توانیم ینگرفته است، ول یشاز سخن خو یکل   ۀیجنت یزن یعربابن هرچند

 یازمنقدن ین،نقو یهندسق یایقضا یاِن ب َاشکال و یرتصو یا یافتهندست یدر ِابراز معان ی. عقل بشریافتخور توجه دست 

 یشقینپ ۀمقاد   زمندیان یفعل یناست. عقل در چن یهزاو خ  و ،یدر دوم الفاظ و اولی،است که در  یشینصورت پ یاه ماد  
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 یقابه مواد  یشخو ِی در کردارها یزآن دو ن یاول یقطرفعل، فروتر از عقل هستند، پس به جسم در ذات و نفس و است. و

صقورت باشقد،  یقاه ند ماد  یازمآن است که اگر عقل در افعالش ن یتوجه اولو یرتقر خواهند بود. و یازمندن یشینصور پ

 یچالبتقه هق خواهد بقود. و یجسم منتف شرافت عقل بر نفس و مرتبه و علو   ،اشته باشدند یازین ینجسم چن یانفس  یول

 ملتزم نخواهد شد.    اییجهنت ینبه چن یشمندیاند

 کالم بحث در فلسفه و ۀثمر. 3-3

در  یگقرید ۀیجقنت و در فلسفه اییجهنت ،از ممکنات یفعل ینصدور چن ۀاستحال و یبه حق تعال یخلق ابداع اختصاص

کقه  یسقتبدان معنقا ن یفلسف ۀآموز ینا ی. ولدانندیالوجود را عقل اول مصادر از واجب ،یننخست یلسوفانم دارد. فکال

 یقزینسقبت صقورت چ ،بلکه نسبت عقل اول به مجمقوع عقالم ،ندانحو ابداع از عقل اول صادر شدهممکنات به یگرد

 :3، 0586)مالصقدرا،. اشقرف والطقف یبر وجاق یول ،ممکنات است ۀمرکب به اجزاء آن است. در واقع، عقل اول هم

آورده است کقه آن  یدپد یکبارهعالم را  یاجمال ۀصفح و یرخ ینظام کل   ی،تجل   ینخداوند در نخست یگر،سخن دبه (003

قت فقاعلپنداِر صدور ممکنات از عققل اول بقه بنابراینرا عقل اول نامند.  نادرسقت اسقت.  ینحو صقدور معلقول از عل 

 :  نویسدیمطلب م ینا یاندر ب یسبزوار یحاج

اسات کاه باه  یتهمتا یانممکناات را باه آن سا،رد، ا یگرد یجادامر ا آورد و یدعقل را پد ،که خداوند یستگونه ن ینا

باه تکّثار  واحاد اسات و ،اسات کاه خاود یوجاود منبسال ،از عقال او  یلساوفانمنظاور ف هبلک ،اندزده یلسوفانف

 یاقدر مقاام تحق یماانرو حکیاناز ا و وجاودات اسات ۀصدور عقل او ، صدوِر هما. شودیمتکِثر م ،موضوعات

 (003: 7263ی،)سبزوار .یستن یثر ؤ جز خداوند م یاند: در هستگفته

در  یضتفقو ی هوبه یض،پندار تفو یان،غال یهاشاخصه ینتراز مام یکی. شودیدر کالم آشکار م ،بحث ۀثمر دیگر

پنقدار هسقتند کقه خداونقد امقر  یقنعقل اول بقر اۀ آن با آموز یختنآم و یاتروا یاز برخ یریگخلقت است. آنان با باره

ضقه ثبقت  یربقازپنقدار از د یقن. ااندیدهممکنات را آفر یگرآنان د سپرده است و یالا ءیاخلقت موجودات را به اول از مفو 

ء یقاامر خلقت بقه اول یضتفو یزناز کتب معاصران  یدر برخ و (052: ق0018ی،بغداد ؛60: 0561ی،)اشعر شده است.

 و یسقمع ۀبقا توجقه بقه ادلق (020: 0586یرازی،مکارم شق ؛030-038: ق0008ید،)مروار ممکن شمرده شده است. یالا
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صقورت  ه وبقدون مقاد   یجقادا یکه خلق، بقه معنقا شودیالوجود ثابت ماز ممکن یصدور فعل ابداع ۀبر استحال یعقل

 یقزامر خلقت نه تناا واقع، بلکه ممکن ن یِض . تفویستن یگریبه د یضقابل تفو و دارداختصاص  یبه حق تعال یشین،پ

 یگقر( در امقور دی)واگقذار یضالبتقه تفقو .مقردود اسقت ،شقمارپر ۀثبوت با ادل ۀاز عالم اثبات، در حوز یشوپ یستن

بقر  وشود  یبررس یدبا یوعقل یسمع ۀادل یروِی پ و مانند آن، یرزق، مغفرت، حسابرس یع،تشر یر،تدب ت،ی  همچون ربوب

 .گرددانکار  یابرهان، اثبات  راسا 
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 گیرینتیجه

کقه  انجامقدیآمقوزه م ینوبقد یابقدمی یشتریبس  ب ،یثدر احاد یقرآن ۀگزار یناست. ا ینها وزمآسمان یعبد ،خداوند

مسقلمان ققرار  یلسوفانف توجهمورد یخلق ابداع ۀرا ابداع کرده است. آموز یدگانآفر یشین،ه وصورت پخداوند بدون ماد  

حصقر امقِر خلققت در  ۀیقبر پا یم،قرآن کر یات. آپردازندیم ابداعیفعل  هایی گیو یانب و یفبه تعر یکهر  و گیردیم

 ی هواز امامقان، بقه یقاتیدر خداوند داللت دارند. روا یبر انحصار فعل ابداع یگران،از باب انکار خلق از د یا خداوند و

معنقا را  یقنا عقلقیمعنا داللت دارند. پنج برهان  ینبر ا یآشکاربه یزنعصر ی  ول و منانؤیرممدو سخن منقول از ا

 یالاق ءیقااول یقاپندار صدور ممکنات از عققل اول  و یستن یضتفوقابلالوجود به ممکن ،یکرد که خلق ابداعمستدل 

بر انحصقار  یزن یگرد یثیحد یا یهکن است آمم موضوع گشوده است و یندر ا یسمع ۀادل ۀریثبوتا  باطل است. هرچند دا

؛ اندشقده یقانطور کامل بموضوع به یندر ا یعقل ینبراه رسدینظر مبه یول شد،امر خلقت در خداوند داللت داشته با

 هقایی گیو یگقرد ییاز سقو و یفعقل ابقداع یتخقالِق مبقِدع، خصوصق ی گیو ۀیبر پا شده،یانب یپنج برهان عقل یراز

در  یگقریطقرف د ،مبقَدعمخلقوق  و یجز خالِق مبِدع، فعل ابداع استقراء افعال ممکنات استوار بود، و و الوجودممکن

 اقامه شود.  یبرهان عقل تا بر اسا  آن یستموضوع ن ینا
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 ینمدرسۀ قم:جامع ،یدالتوح،ق(0528)  بابویهبنعلیصدوق،محمدبن .01
 مدرسین. ۀقم:جامع ،المیزان فى تفسیرالقرآن بالقرآن ،(ق0001.)طباطبایی،سیدمحمدحسین .00
 علمی.بیروت:موسسة اال ،البیان في تفسیرالقرآنمجمع ،(ق0010) حسنبنفضل طبرسی، .00
 :دارالفکر.یروتب ،القرآنالجامع عن تأويل آی ،(ق0001) جریرمحمدبن طبری، .05
 بیروت:داراحیاءالتراث العربی.  ،التبیان فى تفسیرالقرآن ،(ق0013) حسنمحمدبن طوسی، .00
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 مشاد:نشر دانشگاه مشاد. ،معرفةالرجال یاراخت ،(ق0012) حسنمحمدبن طوسی، .03
 . قم:دارالمعارف اإلسالمیه.به لنحجةالغی،(ق0000) حسنمحمدبن طوسی، .06
 ان:نشر کتاب.، تهریهاتاالشارات والتنبشرح ،(ق0015) نصیرالدین طوسی، .03
 تاران:مکتبةالزهراء. ،الحکیمینييرأ ینالجمع ب ،(ق0013) محمدمحمدبن فارابی، .08
 .یدارقم:نشر ب ،یحمص الناعمیبنیحمترجم:عبدالمس ،یااثولوج ،(ق0005) [ینو ]پلوتفلوطین .02
 .یهتاران:انتشارات اسالم ،ىالکاف ،(ش0560) یعقوبمحمدبن کلینی، .51
 بیروت:داراحیاءالتراث العربی. ، بحاراالنوار ،(ق0015) محمدباقر مجلسی، .50
 .یرضوقد مشاد:آستان ،تنبیهات حول المبدأ والمعاد ،(ق0008) حسنعلی مروارید، .50
 .یةتاران:دارالکتب االسالم ،خيکصد وهشتاد پرسش وپاس ،(ش0586) ناصر ،شیرازیمکارم .55
 .یتحقیقات فرهنگ ۀسسؤتاران:م ،ىالکافشرح اصول ،(ش0566) شیرازیمحمدقوام ،مالصدرا .50
 .ی. قم:مکتبةمصطفویةاالسفاراالربعةالعقن ىف یةالحکمةالمتعال ،(ش0568) شیرازیمحمدقوام ،مالصدرا .53
 .:انجمن اسالمی حکمت وفلسفهتاران، ياتاسراراآل ،(ق0010) شیرازیمحمدقوام ،مالصدرا .56
 .یتاران:مرکز نشر دانشگاه، یةالشواهدالربوب ،ش.(0561) شیرازیمحمدقوام ،مالصدرا .53
 .یدارقم:نشر ب ،تفسیر القرآن الکريم ،(ش0560)الف شیرازیمحمدقوام ،مالصدرا .58
 . یتاران:نشر مول ،یةالحکمةالعرش ،(ش0560)ب شیرازیمحمدقوام ،مالصدرا .52
 .یدارقم:نشر ب ،شفاء یاتاله یهحاش ،(تای)ب شیرازیمحمدقوام ،مالصدرا .01
 .قم:نشر خیام ،ىالکافالتعنیقة عنى أصول ،(ق0015) سیدمحمدباقر میرداماد، .00
 قم:دارالخالفة. ،األحاديث اإلمامیةالسماوية في شرحالرواشح، ق(0500) سیدمحمدباقر میرداماد، .00
 .یتاران:نشر خوارزم ،یمدحسن لطفحۀ مترجم ،آگوستین ،(0565) یاسپر ،کارل .05


