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چکیده

آموزۀ خلق ابداعی در قرآن کریم و حدیث شریف ریشه دارد که موردتوجه فیلسوفان مسلمان نیز قرار گرفته است .خلقق
ابداعی برترین گونۀ تأثیر وفعل است وبه معنای پدید آوردن چیزی بدون ماده وصورت پیشین میباشد؛ خلقی کقه تناقا
بر خالق و عنایت وی متوقف است .تحلیل و بررسی ادلۀ سمعی وعقلی بدین نتیجه میانجامد که این گونه فعل ،و یق ۀ
واجبالوجود است و صدور چنین فعلی از ممکنات ،محال است .دو دسته از آیات قرآن و احادیثی از ائمۀ اطاقار
بهصراحت بر این اختصاص و امتناع داللت دارد .همچنین پنج برهان عقلی بقر اسقتحالۀ ابقداع از ممکقن اقامقه شقده
یقاز پدیقدهها)،
است :اکملیت ِ
گی پدیقدآوری) ،فققر ممکنقات (ن ِ
مبدع (برتر ِی پدیدآورنده) ،مقتضای فعل ابداعی (و ی ِ
مقتضای ح ِّیز وماهیت (جایگاه وچیستی) و استقراء افعال ممکنات .تحلیل ادلۀ قرآنی وحدیثی وبررسی براهین عقلقی
بهو ی ه با استفاده از سخنان فالسفۀ مسلمان به این نتیجه میانجامد کقه صقدور فعقل ابقداعی از ممکنالوجقود محقال
وپندار تفو یض در خلقت قابلپیگیری و طرح میباشد.
است .آثار این نتیجه در آموزۀ فلسفی عقل اول
ِ
واژگان کلیدی :خلق ابداعی ،خلق ال من شیء ،خلق اجسام ،فقر ممکن.
 .1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفاان
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مقدمه

مسئلۀ خلقت در حوزهها و مباحث گوناگون فلسفی-کالمی بحث و بررسی میشود .خداباوران همواره بر پایۀ توجه بقه
پدیدهها به ضمیمۀ اصل ِعلیت ،بر باور خو یش استدالل میکنند( .حلی0005،ق )081:این دلیل در تقریرهای مختلقف
خو یش ،پربسامدترین استدالل بر وجود خدا در فلسفه و کالم است و البته بر پایقۀ خلققت اسقتوار میباشقد .در ققرآن
کریم نیز بیشترین گزارهها در باب شناخت خداوند ،بر پایۀ خلقت و کلیدواژۀ «آیه» استوار شده اسقت (.بققره060/و،02

نساء ،0/انعام ،35/یونس )6/اندیشمندان در تبیین چگونگی آفرینش ممکنات مباحث مختلفی داشقتهاند و دسقتکم سقه
دیدگاه خلق از مادۀ پیشین ،خلق از عدم ،و خلق ابتداعی (ال من شیء) را مطقرح کردهانقد .حقاجی سقبزواری بقه ایقن
سهگانه تصریح میکند(.سبزواری )660 :5 ،0562،هر یک از این سه دیدگاه ،نتایجی متفاوت در پقی دارد .اگقر همقواره
آفرینش را از مادۀ سابق و بر پایۀ قوۀ پیشین بدانیم ،به تسلسل برخواهیم خورد( .مالصقدرا )055 :5 ،0568 ،خقداباوران،
حدوث عالم را یکی از مبانی اثبات وجود خداوند میدانند و بر این اسقا  ،برخقی از آنقان (بقه و یق ه در سقنت کقالم
مسیحی) بر نظریۀ «خلق از عدم» تکیه دارند (.یاسپر  )003 :0565 ،خلقت ابتقداعی ،بهمثابقۀ مسقیر سقوم و در سقایۀ
تعبیر «خلق ال من شیء» بیشتر در اندیشۀ فلسفی-کالمی مسلمانان رشد کرده است.
مسئلۀ دیگر در باب خلقت ،تفو یض است .در ادیان و مذاهب گوناگون ،فرقهها یا اندیشمندانی بر این پندار بقوده و
هستند که خداوند آفرینش را به موجود دیگری واگذار کرده یا آنکه دستکم چنین کاری ممکن است.
 .1بیان مسئله

ابداع و ابتداع در گسترهای از تفسیر قرآن ،حدیث وشرح حدیث ،کالم و فلسفه مورد توجه پ وهندگان قرار گرفته اسقت.
چنانکه خواهد آمد آن گونه آفرینشی که در پی ماده وصورت پیشین نباشد ،خلق/فعل ابداعی نام میگیرد .بر پایۀ نظریقۀ
فیض و هستیبخشی آنبهآن از سوی آفریدگار ،آفرینش الای یکپارچه ابداع است .با توجه به و ی گیهای فعل ابقداعی و
بر پایۀ ادلۀ سمعی و عقلی در هر دو گسترۀ کالم و فلسفه ،فعل/خلق ابداعی تناا و یق ۀ خداونقد اسقت و صقدور چنقین
فعلی از ممکن محال میباشد .این مقاله در پ ِی بیان وجوه استحاله خلق ابداعی از ممکنالوجود است؛ ازایقنرو ،پقس
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از بیان پیشینۀ پ وهش ،نخست فعل ابداعی بر پایۀ آثار واندیشهها تعریف میشود .پس از آن ،ادلقۀ سقمعی اختصقاص
ابداع به خداوند تقریر شده ،سپس ادلۀ عقلی استحاله ابداع از سوی ممکن تبیین میگردد.
 .1-1پیشینۀ پژوهش

آموزۀ خلق ابداعی با آموزههای فلسفی فیض ،قاعدۀ الواحد ،عقل اول ،خلق از عدم ،و خلق نه از چیزی (المقن شقیء)
در ارتباط است .بر این اسا در دانشنامهها ،کتب ،رسالهها و مقاالت فلسفی در مداخل و موضوعات مقرتب میتقوان
مطالبی دربارۀ فعل/خلق ابداعی یافت .هرچند این دست آثار در اصل از خلق/فعقل ابقداعی خداونقد سقخن گفتهانقد،
ولی گاه در منطوق و گاه در مفاوم سخن ،فعل/خلق ابداعی را منحصر در خداوند دانستهاند و صدور ایقن گونقه فعقل را
از ممکن محال دانستهاند.
همچنین آثاری که در باب تفو یض ،بهو ی ه تفو یض در خلقت ،پدیقد آمدهانقد ،بقهنحوی پیشقینۀ پق وهش حاضقر
بهشمار میآیند .از جمله این دست آثار ،مقالۀ «غالیان ِّ
مفوضی و نوع برخورد امامان با ایشقان» اثقر یداللقه حقاجیزاده
(فصلنامۀ تاریخ فرهنگ و تمقدن اسقالمی،ش )010 ،08بهپنقدار تفقو یض ،بقهو ی ه تفقو یض در خلققت و برخقورد امامقان
معصوم

با غالیان تفو یضی پرداخته است .البته برخی از گفتار و کردار امامان معصوم

در باب نف ِی تفقو یض در

خلقت ،بر انحصار خلق ابداعی در خداوند داللقت دارد .مقالقۀ «بررسقی تناسقب میقان آراء ِّ
مفوضقه وپیقروان شقیعی

پندار تفو یض در
ابنعربی در باب خلقت» اثر چلونگر وصادقانی (فصلنامه اندیشۀ نو ین دینی،ش،56ص ،)83ریشههای ِ
پنقدار تفقو یض در
خلقت را در آثار غالیان وبرخی عارفان شیعی آشکار ساخته وبه واسطۀ تحقیق و تحلیقل سرچشقمۀ
ِ
خلقت ،پیشینۀ مناسبی برای مبحث انحصار فعل ابداعی در خداوند است .ومقالۀ «بازشناسی مرز تفقو یض از والیقت
تکو ینی در اندیشۀ شیعه» اثر نیرومند و مرتضوی (مطالعقات اسقالمی ش ،83/0ص )063بقر آن اسقت کقه بقا تحقیقق و
تحلیل ادلۀ والیت تکو ینی آشکار سازد که این ادله بر تفو یض در خلقت داللقت نقدارد .ازایقنرو ،ایقن مقالقه بقه ادلقۀ
سمعی بر انحصار فعل ابداعی در خداوند پرداخته است.
آثار پ وهشی که بهطور مستقیم به فعل/خلق ابداعی پرداختهاند ،بیشترین ارتباط را با موضوع مقاله دارنقد؛ هماننقد
رسالۀ دکترا با موضوع «بررسی دیدگاههای شیخ القرئیس وصقدرالمتألاین در چاقار مسقئلۀ اصقلی فلسقفۀ اولقی» اثقر
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محمدکاظم فرقانی و راهنمایی سیدحسن مصطفوی( .دانشگاه امام صادق )0532 ،چاارمین مسقئلۀ اصقلی کقه در ایقن
رساله بررسی شده ،صنع وابداع است .نو یسندۀ رساله با طرح و بررسی سخنان فیلسقوفان مسقلمان ،بقهو ی ه ابنسقینا و
مالصدرا تعریف فعل ابداعی را تعریف کرده وخصقائ

آن ،از جملقه بقه انحصقار فعقل ابقداعی در واجقبالوجود را

برشمرده است .مقالۀ «نقش اراده در فاعلیت الای از منظقر حکمقت اسقالمی» اثقر حسقین رمضقانی (حکمقت اسقرا،

سال،3ش ،5ص )38نسبت اراده و فاعلیت خداوند را بر پایۀ آثار حکمای مسلمان بهو ی ه مالصقدرا بررسقی کقرده و بقه
مناسبت از «ابداع» نیز بحث کرده است و بر پایۀ تحلیل اراده و فاعلیت الای در فعل ابداعی ،ادلقۀ انحصقار ایقن گونقه
فعل در خداوند را نیز بررسی نموده است.
مقالۀ «بررسی دیدگاه شیخالرئیس دربارۀ مسئلۀ چگونگی پیدایش کثیر از واحد» اثر عینالله خادمی (آینۀ معرفقت،
ش،03ص )23با تأ کید بر نظریۀ فیض و خلق ابداعی ،دیدگاه ابنسینا را تحلیل نموده ،و ازاینرو به ادلۀ عقلی انحصقار
فعل ابداعی در خداوند نیز پرداخته است.
مقالۀ «تحلیل مفاومی و منطقی احادیث ال من شیء در باب خلقت الای» اثر محمقد سقلطانی (مطالعقات ققرآن

وحدیث ،ش،00ص )061آموزۀ خلق ال من شیء را از دیدگاه حدیث ،کالم و فلسفه تحلیل کقرده اسقت و ادلقۀ سقمعی
انحصار خلق ابداعی در خداوند ،بهو ی ه احادیث «ال من شیء» را تبیین نموده است.
هر چند این آثار ،گاه در بیان و ی گیهای فعل/خلق ابداعی و گاه در نفق ِی پنقدار تفقو یض ،بقه ادلقۀ سقمعی وعقلقی

پرداختهاند که بر انحصار فعل ابداعی در خداوند داللت دارد ،ولی اثری پ وهشی نیافتم که بقهو ی ه ایقن ادلقه را بقهطور
کامل تقریر و تحلیل نماید.
 .2خلق ابداعی

مادۀ «خلق» یکی از پربسامدترین ریشههای مورد استفاده در قرآن کریم و احادیث است که نشانگر رابطۀ میان واجقب
و ممکن ،آفریدگار و آفریدگان میباشد .در قرآن ،ریشههای دیگری نیز در این معنقا بقهکقار رفتهانقد؛ از جملقه «فطر،
برئ ،ذرأ ،نشأ ،بدأ» .یکی از ریشههای لغوی که بر پدیدآوری و نوآوری داللت دارد« ،بدع» میباشد .ایقن مقاده
در قرآن دوبار در ساخت « َبدیع» دربارۀ خداوند بهکار رفته و دوبار نیز دربارۀ آدمیان اسقتفاده شقده اسقت .کقاربرد واژۀ
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«بدیع» در قرآن کریم ،وهمنشقینی آن بقا مقادۀ «خلق» در آیقۀ  010سقورۀ انعقام ،گسقترهای را پقیش روی پ وهنقدگان
مسلمانان گشود که دربارۀ خلق ابداعی بیاندیشند؛ آن را تعریف کنند و و ی گیهای آن را برشمرند.
 .1-2ابداع در قرآن و حدیث

َ
قرآن کریم در دو آیقه ،خداونقد را « َبقدیع َّ
قماوات واالر »؛ «نقوآفرین آسقمانها و زمقین» دانسقته اسقت( .بققره،003/
الس
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
فرمقان هسقتیبخش «کقن» ،و مقادۀ «خلق» همنشقینی دارد.
،
»
ا
ر
مق
أ
انعام .)010/در این دو آیه« ،بدیع» با ترکیب «قضقی
ِ
ِّ
مفسران ،بدیع را در این دو آیه بهمعنای «م ِبدع» دانستهاند و بر اسا تصریح لغتشناسقان ،ابقداع را بقهمعنای پدیقد آوردن

چیزی دانستهاند که پیشتر همانند آن وجود نداشته است( .طبری0001،ق010 :0 ،؛ طوسی0013،ق)008 :0 ،

در سنت امامان معصوم نیز واژگان همریشۀ ابداع بسیار قابلتوجه هستند .بانو فاطمۀ زهرا در آغقاز خطبقۀ
ْ َ ْ َ
کان َق ْب َلاا َوأ ْن َش َأها بال ا ْحت ِ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ
خو یش میفرماید« :ا ْب َت َد َع ْا َأل َ
قیئته»
شیاء ال ِمن شي ٍء
ِ
ذاء أم ِثل ٍة ِامتثلاا ،کوناا ِبقدر ِت ِه وذرأها ِبم ِش ِ
ِ ِ ِ

(ابنطیفور0506،ق)02 :؛ «چیزها را پدید آورد ،نه از چیقزی کقه پیشترشقان باشقد .وآناقا را هسقتی داد ،بقدون آنکقه از
نمونهای پیروی کند .به توانایی خو یش ایجادشان نمود وبه خواست خود آفریدشان».
یان واال ،خلقت بدون ماده و بدون صورت پیشین ،تشریح شده؛ دربارۀ اولی ،واژۀ «ابتداع» و دربارۀ دومی،
در این ب ِ

واژۀ «انشاء» بهکار رفته است .همراهی«ابتداع» با ترکیب «ال من شیء» در ایقن بیقان موردتوجقه اندیشقمندان ،بقهو ی ه
میرداماد و مالصدرا قرار گرفته است.

َ
َْ َ
َ ََْ َ َ َ َ َ َ
قال َس َقب َق وال
این کاربرد در سخنان امیرمؤمنان نیز یافت میشود که میفرماید« :فابتدع ما خلقق علقی غی ِقر ِمث ٍ
ََ
َّ
َ
َ َ َ
ُّ
َ
َ
ت َع ٍب وال ن َص ٍب وکل َص ِانع ش ْي ٍء ف ِم ْن ش ْي ٍء َص َن َع والله ال ِم ْن ش ْي ٍء َص َن َع َما خل َق»(ثقفقی0530،ق)011 :0 ،؛ «آنچقه را
ِ
یامد خسقتگی و فرسقودگی ،و هقر سقازندهای پقس از چیقزی
که آفرید ،نوآوری نمود؛ نه بر پایۀ نمونهای پیشین و نه با پ ِ
[ساختهاش را] میسازد وخداوند ،نه از چیزی ،آنچه را که آفریده ،ساخته است».
ََ
َ َ َْْ ََ َ َ
همچنین در خطبۀ اشباح میفرمایدِ « :ا ْب َتدع الخل َق علی غ ْی ِر ِمث ٍال ْام َتثلقه»(سیدرضقی0000،ق)006:؛ «آفریقدگان را
نوآوری کرد؛ نه بر پایۀ نمونهای که از آن پیروی کند».
َ
َ
َ
َ َ
قداعا بق َ
در ِت ِقه
قد ِعاا ِا ِبت
فقاط ِر اال ِ
شقیاء ِشنشقاء ،ومبت ِ
للقه ِ
و از امام رضا نقل شده که دربارۀ توحید فرمود« :الحمد ِ
ِ
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َّ َ َ
الیص ُّ
َ
کمته ،ال من َش َ َ
َ َ
قح ِاال ِبتقداع» (کلینقی0560،ق)013 :0 ،؛ «سقپا وسقتایش از ِآن
ٍ
يء فیبطل ِاال ِ
ختراع وال ِل ِعل ٍة ف ِ
و ِح ِ ِ ِ
خداوند است؛ پدیدآورندۀ چیزها وب ه حقیقت نوآورندۀ آناا به توانایی و خردورزی خو یش ،نقه از چیقزی پدیقد آورده
که نوپدیدگی نباشد ،و نه از علتی [جز خودش] پدید آورده که نوآوری درست نیاید».
تأ کید بر این اصل بجاست که آیات قرآن و سخنان معصوم را نباید و نشاید بر اسا اصطالحات متأخر معنا کقرد و
در چارچوبهای پسینی فامید .البته این اصل را نیز نمیتوان انکار نمود که بسیاری از اندیشههای فلسقفی-کالمقی در
بیان واالی قرآن و سنت امامان معصوم

ریشه دارد .در احادیث فوق ،واژههای « ِمثقال» و «أمثلقة» بقهمعنای نمونقۀ

پیشین است ،و واضح است که آنچه از نمونۀ پیشین دریافت میشود ،صورت و هیئقت شقیء اسقت .پقس زمقانی کقه
َ َ ََ
َ َ َ
ْ
ذاء أ ْم ِثل ٍة ِا ْم َتثلاا» ،و امیرمؤمنان تعب ِیر «علی غ ْی ِر ِمث ٍال َس َب َق» را دربارۀ خلقت الاقی
فاطمۀ زهرا  ،تعبیر « ِبال ِاح ِت ِ
َ
يء» در ایقن
بهکار میبرند ،نتیجۀ این تعبیر ،نفی صورت پیشین از فعل ابداعی خداوند است .همچنین تعب ِیر «ال ِمن ش ٍ
احادیث ،مادۀ پیشین را نفی میکند و میتوان گفت فراز « َوال لع َّلة َف َ
الیص ُّ
علقت
گونه
هر
ی،
رضو
یث
حد
در
»
داع
بت
اال
ح
ِِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
خارج از ذات خداوند (علل فاعلی ،مادی ،صوری وغایی) را از فعل ابداعی خداوند نفی میکند.
 .2-2ابداع و اندیشۀ فلسفی

فیلسققوفان مسققلمان از تعبیققر خلققق ابداعی/ابتققداعی اسققتقبال کردنققد .ابو یوسققف ِکنققدی (م036.ق) وابونصققر
فارابی(م552.ق) در آثار خو یش از این اصطالح باره بردهاند .در آثار کندی ،نخسقتین فعقل ،پدیقداری بودهقا از نبقود
است ،فعلی که ابداع نام میگیرد و و ی ۀ خداوند است( .جاامی0110،م)030 :

از فارابی سه بیان در تعریف ابداع نقل شده است :نخست آنکه هستی معلول تناا به پدیدآورندهاش وابسقته باشقد و
به هیچ علت دیگری بستگی نداشته باشد؛ دوم آن معلولی که میان او و پدیدآورندهاش هقیچ واسقطهای نباشقد .ایقن دو
بیان در واقع به یک چیز بازمیگردد و مراد از واسطه در بیان دوم ،واسقطه در علیقت اسقت( .آلیاسقین0013،ق )33:در
یء) دانسته است .وی جاان را ابقداع از نیسقتی
بیان سوم ،فارابی ابداع را ایجاد چیز نه از چیزی (ایجاد الشیء ال عن ش ٍ
برمیشمارد .فارابی این باور و ادلۀ آن را به ارسطو وافالطون و پیروان آن دو مستند میکند( .فارابی0013،ق)015:

وجود این تعبیرها در آثار فیلسوفان متقدم موجب شده است که برخی معاصران مفاقوم خلقق ابتقداعی یقا ترکیقب
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«خلق ال من شیء» در روایات را نیز وامگرفته از فلسفۀ یونان وبه واسطۀ آثار فارابی برشقمارند( .پقاکتچی)012 :0583،

اندک توجای به مصادر روایاتی که این آموزهها را دربردارد ،آشکار میسازد که ایقن مصقادر بقر کنقدی و فقارابی تققدم
تاریخی دارند ،بلکه با بررسی آثار فارابی ،بهو ی ه کتاب فصوص الحکمة ،آشکار میشود که وی تا چه انقدازه از آیقات و
روایات تأثیر گرفته است .به بیان دیگقر میتقوان گفقت :ترجمقۀ آثقار فلسقفی یونقان بقهزبان عربقی ،وامقدار واژگقان و
َّ
ترکیبهای موجود در آیات و روایات است .بهعنوان نمونه در ترجمۀ عربی کتاب اثولوجیا ایقن عبقارت را مییقابیم :ان
َ
َ َ َ
َ َّ
دار سققخن
الفاعققل االَّول ال َیحتققاج ف قی ِابق
قداع االش ق ِ
یاء ال قی رو یق ٍقة وال ِفکق ٍقر( .فلققوطین0005،ق )023:ایققن ترجمققه ،وام ِ
ِ
َ َ
َ
َ
َّ
َ
کققر آل ِالیاققا»
امیرمؤمنققان در خطبققۀ اشققباح اسققت کققه فرمققود« :الم ِنشقق اصققناف اال ِ
شققیاء ِبققال روی ِ
ققة ِف ٍ

(سیدرضی0000،ق )003:همچنین ترکیب «ال من شیء» در باب خلقت ابتقداعی خداونقد کقه نخسقتین بقار در خطبقۀ
فاطمۀ زهرا

آمده ،در کتاب اثولوجیا بهکار رفته است(.فلوطین0005،ق )00:بقههر روی ،تأثیرپقذیری ترجمقۀ عربقی

آثار فلسفۀ یونان و همچنین آثار فیلسوفان نخستین مسلمان همچون کندی و فارابی از فرهنگ قرآن وحقدیث ،میتوانقد
زمینۀ تحقیق وبررسی قرار گیرد.
یسقتی فراگیقر
ابنسینا نیز در پی فیلسوفان پیشین ،ابداع را چنین تعریف میکند :وجود پدیقده از علقت و در پقس ن ِ

یستی فراگیر را بر کنار داشقته و هسقتی را بقر
(لیس مطلق) .وی ابداع را برترین گونه ایجاد میشمرد؛ زیرا فعل ابداعی ،ن ِ
آن چیره ساخته است( .ابنسینا0010،ق)002 :0 ،

ابنسینا بخشی از اشارات را به ابداع و و ی گیهای آن اختصاص داده است .وی در نم پنجم تأکید میکنقد کقه در
آفرینش الای ،آفریده ،هیچ گاه از فیض آفریدگار بینیاز نیست؛ زیرا آفرینش الاقی ،از بقاب تقألیف و ترکیقب (سقازگار
کردن وپیوستن اجزای پیشین) نیست ،بلکه از باب انشاء و ابداع (پدیدآوری ونوآوری) است .وی ابداع را آن میداند که
چیزی از دیگری هستی گیرد ،و میان هستیدهنده و هستییابنده (موجد َ
وموجد) هقیچ مقاده ،ابقزار یقا زمقانی ،واسقطه
ِ
های مسبوق به عدم زمانی را ابداعی نمیداند؛ بلکه دربقارۀ آنقان واژۀ « ِاحقداث» را
نباشد .بر این اسا  ،ابنسینا پدیده ِ
َ
بهکار میبرد .بهباور وی ،مبدع ،حدوث ذاتی دارد ،ولی حدوث زمانی ندارد(.طوسی0015،ق)001 :5 ،
یقدگار هسقتیبخش متوققف
ذات آفر
میرداماد خلق ابداعی را آن گونه هستیبخشی [ایجادی] میداند کقه تناقا بقر ِ
ِ
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است و در آن هیچ شرط یا علت دیگری؛ چه ماده وچه جز آن ،راه ندارد .وی این تعریف را به فیلسقوفان محققق نسقبت
میدهد و سخنی جز این را عوامانه میداند( .میرداماد0015،ق)0 :

میرداماد در بیانی دیگر ،خلق ابداعی را آن گونه آفرینشی میداند که علت فاعلی آن ،قدرت خداوند و علقت غقایی
آن ،حکمت وی است ،وجز این فاعل و غایت دیگری نداشته باشد(.میرداماد0500،ق)05:

مالصدرا از این بیان میرداماد پیروی میکند و در توضیح عبارت « َوال لع َّلة َف َ
الی ِص ُّح ِاال ِبتداع» از حدیث رضوی پیشقین
ِِ ٍ

(کلینی )013 :0 ،0560،مینویسد خداوند چیزها را نوآوری کرد نه با بارهبرداری از علتی مادی ونه علتقی فقاعلی کقه میقان
خداوند و چیزها واسطه باشد ،که اگر واسطهای میان آفریدگار و آفریدگان باشد ،معنای ابتداع راست نیایقد .و اگقر خداونقد
در افعال خو یش ،غایت و غرضی در خو یشتن را پیگیری کند ،در ذات یا صفاتش نقاق
علت غایی میافزاید که غر

خواهقد بقود .مالصقدرا در بقاب

افعال الای در غیر [مخلوق] تحقق مییابد( .مالصدرا)01 :0 ،0566،

مالصدرا در بیانی دیگر ،خلق ابداعی را آن گونه هستیبخشی میداند که بر جات قابلیت مخلوق اسقتوار نیسقت.
ودر برابر ابداع ،تکو ین را قرار میدهد که بر پایه صقالحیت آفریقده اسقتوار است(.مالصقدرا ،0561،ص )032وی در
بیان سومی ابداع را آن گونه ایجادی میداند که مسبوق به ماده وحرکت نباشد( .مالصدرا)003 :3 ،0568،

جامع این تعاریف سخن ابنسینا است که در بیانی مختصر ابداع را چنین تعریقف میکنقد« :تقأییس الشقيء بعقد
لیس مطلق( ».ابنسینا0010،ق )063:بهوجودآوردن چیزی در پی نیستی مطلقق .البتقه بهتصقریح مالصقدرا در تعلیققۀ
ْ
خو یش بر این بیانَ ،بعد بودن بهمعنای حدوث ذاتی است و متضمن معنای زمان نیست.
بر اسا آنچه بیان کردیم ،قدر متیقن میتوان خلق/فعل ابداعی را چنین تعریف کرد :آن گونه آفرینشی که مسقبوق
مبدع ،هستی یابقد ،ابقداع نقام میگیقرد .از آنجقا کقه ایقن
به ماده یا صورت پیشین نباشد و تناا بر فیض و عنایت فاعل ِ
تعریف ،قدر متیقن و محل وفقاق نصقوص و تعقاریف پیشگفتقه اسقت ،نصقوص شقرعی و عبقارات فیلسقوفان ،آن را
پشتیبانی میکند .در این مقاله نیز این تعریف از ابداع مد نظر قرار گرفته و براهین پیشرو بر این تعریف استوار است.
 3-2ابداع وافعال الهی

صدرالمتألاین با بارهبرداری از سرچشمههای معرفت ِی وحیانی و عقالنی به آموزۀ «ابداع» پرداخت و مبقاحثی را در ایقن
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راستا گسترد .وی افعال خداوند را به چاارگونه بخش نمود:
َ
قدیع
الف) ابداع آن است که خداوند چیزی را از نیسقتی هسقتی دهقد؛ چنقان کقه ایقن آیقه بقر آن داللقت دارد« :ب ِ
َّ َ َ َ ْ َ
األ ْر َو ش َذا َق َضی َأ ْمرا َفإ َّن َما َیقول َله ک ْن َف َ
(انجقام) کقاری را
وچون
است
وزمین
ها
آسمان
ین
نوآفر
«
؛
»
ون
ک
ی
ات و
السماو ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
بخواهد تناا میگوید :باش! بیدرنگ خواهد بود( ».بقره)003/
ب) تکو ین
ج) تدبیر ،آنکه چیزی را از نق

کارهایی که خداوند بهواسطه و کاربری فرشتگان انجام میدهد.
به کمال آورد ،واین معنای ربوبیت است.

د) تسخیر کارهایی که خداوند بهواسطه موجودات این جاان انجام میدهد ،چنانکه آفتاب را برای روشنایی ،مقاه را
برای مهتابی ،آتش را برای سوزاندن و ذوب کردن بهکار گماشته است( .مالصدرا0010،ق)36:
مالصدرا ابداع را برترین و واالترین گونه افعقال میشقمرد کقه «فعقل و یق ۀ خداونقد» اسقت(.مالصقدرا)060 :2 ،0568 ،

مالصدرا خلقت عالم را بر اسا ابداع میداند .بهبیان وی ،خداوند با قدرت بیکرانه وبخشش فزاینقدۀ خقو یش بقر هقر آنچقه
که ماده نخستینی ونیازی به استعداد وی های ندارد ،فیض میبخشد وآن را ابداع میکند .مجموعه جاان هستی نیقز چقارچوبی
یکپارچه وچیستی یگانه وصورتی یکتا دارد که خداوند آن را به ابداع هستی میبخشد( .مالصدرا)20 :3 ،0568،

مالصدرا خلقت الای را برتر وپیراسته از تألیف و ترکیب برمیشمارد .بهبیان وی ،تألیف و ترکیب همانند بنای خانه
و دوخت لبا است که با بارهگیری از مواد و صور موجود ،سازهای ساخته میشود ،ولی فعل الاقی ابقداع و تأسقیس و
برونآوردن هستی از نیستی است .همۀ موجودات کلمات الای هستند و همانند گفتار لحظهبهلحظه بقر عنایقت و فعقل
گو ینده استوار میباشند( .مالصدرا)000 :0 ،0568 ،

مالصدرا آفرینش جاان ممکن را یکپارچه وبه نحوۀ ابداع میداند و از این اصل نتایجی به شرح ذیل میگیرد:
َ

 .1وحدت عالم (یگانگی جهان) :جاان ممکقن ،واحقد نقوعی و شخصقی اسقت و نقوع آن در اشقخاص متعقدد جلقوهگر
معلول در فعل ابداعی تناا به علت اوست وبه واسقطۀ

نمیشود .مالصدرا موجود ابداعی را واحد میداند؛ زیرا تشخ
َ
مبدع و مبدع چیز دیگری نیست که تأثیر بگذارد) و از آنجقا کقه علقت
امور دیگر ،تعدد نمیپذیرد( ،در فعل ابداعی جز ِ
در آفرینش عالم یکتاست ،عالم نیز یکتا خواهد بود .همچنین خلقت عالم ،حاصل علم خداوند به نظام خیقر (باتقرین
سامانۀ ممکن) است و نظام خیر ،تعددپذیر نیست( .مالصدرا)003 :3 ،0568،
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مبقدع و فقیض او تقأثیر
 .2نظام احسن (سامانه برترین) :از آنجا که در خلقت ابداع ِی جاان ممکن ،هقیچ چیقز جقز ذات ِ

نمیگذارد؛ نه ماده یا صورت پیشین ،نه استعداد محدود یا زمان خاص و هیچ زمینۀ پیشینی وجود ندارد ،بلکه هر آنچقه

هست ،فیض تام وعلم فراگیر آفریدگار است ،بنابراین جاان هستی بر اسا ابداع الای ،برترین سامانۀ ممکن در نوع و
شخ

خو یش است( .مالصدرا)20 :3 ،0568،

 .3فراگیری ابدداع :آفرینش الای همه به وجه ابداع است ،آنچه بهعنوان واسطه در آفریقدهها تلققی میشقودِّ ،
مخصق
ِّ
مرجح در آفرینش آفریدۀ فروتر است .بر این اسا  ،همۀ آفریدههای الای ،بیواسطه در عل ِّیت ،آفریدۀ ابداعی خداونقد
ِ
هستند .البته آن آفریده که در هستی ،بسی تر و از کثرت ،دورتر باشد ،به باری تعالی نزدیقکتر اسقت و جاقات کثقرت
و

فعل و افاضۀ الای را در آفرینش آفریدههای فروتر موجب میشود( .مالصدرا )060 :2 ،0568،بقر اسقا ایقن اندیشقه،
ِّ
آفریدگان متکثر ،بهنحوی اجمالی ،در خلقت عقل اول ،منطقوی هسقتند ،بنقابراین بقهلحاظ آفقرینش نخسقتین ،واحقد
ِّ
َ
ومبدع هستند وبه لحاظ تکثر حاصل از ِّ
مخصصات ِّ
ومرجحات ،متکثر میشوند( .مالصدرا)003 :3،0586،
ِ
 -3استحاله ابداع از ممکن

پس از شناخت دیدگاههای مختلف در تعریف وبیان و ی گیهای فعل ابداعی ،بهمقصود اصقلی مقالقه میپقردازیم کقه
میتوان آن را بهدوصورت بیان کرد .صورت نخست به باری تعالی بقازمیگردد و فعقل ابقداعی را منحصقر در او تعقالی
میداند .صورت دوم به ممکنات توجه دارد و خلق ابداعی را از آنان محال میشمرد .نتیجقۀ هقر دو بیقان ،یکقی اسقت،
ولی استناد و استدالل در بیان نخستین بر صفات و افعال واجبالوجود استوار است و در بیان دوم بهو ی گیهای امکانی
وابسته میباشد .از آنجا که وجاۀ سخن ،کالمی وجامع ادلۀ نقلی وعقلی اسقت ،هقر دو صقورت مطلقوب ،در هقر دو
حوزۀ نقل وعقل بررسی میشود.
 1-3ادلۀ نقلی انحصار خلق ابداعی در خداوند

آیات قرآنی و احادیث پیشوایان معصوم

بر انحصار خلق ابداعی در خداوند ،یا بر اسقتحالۀ خلقق از غیقر خداونقد

داللت دارند .مفاد این ادله در کالم با عنوان توحید در خالقیت طرح شده است .در ادامه به تحلیل وبررسقی برخقی از
این ادله میپردازیم.
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 .1-1-3آیات قرآن

سه دسته از آیات قرآن در این بحث مدنظر قرار میگیرد .دستۀ نخست شش آیۀ ققرآن اسقت کقه آفقرینش الاقی را تناقا
َّ َ
َ َ َْ َ َ
َ
بهواسطۀ فرمان «کن» برمیشمارد ،همچون آیۀ شریفۀ « ِشنما أ ْمره ِشذا أر َاد ش ْیئا أن َیقول له ک ْن ف َیکون»؛ «کقارش جقز ایقن
نیست که چون چیزی را بخواهد بدو میگوید :باش! بیدرنگ خواهد بود( ».یس)80/

بیگمان مفاوم این دسته از آیات ،آن نیست که خداوند به مادهای نخستین و چیزی از پیشبوده فرمان میدهقد کقه
َ
باش! چنین فرمانی تحصیل حاصل است .واژۀ «ش َیئا» و ضمیر غائب در «له» بر آن چیقزی داللقت و اشقارت دارد کقه
بهواسطۀ کلمۀ «کن» تحقق و وجود مییابد .عالمه طباطبایی در بیان این نکته مینویسد« :در امر تکقو ینی ،آن چیقزی
که خداوند ایجاد کرده و آفریده است ،همان شیء میباشد که بدان خطاب کرده اسقت .و وجقود آن چیقز ،همقان امقر
خداوند به اوست که خواسته آن چیز را بهوجود آورد( .طباطبایی )080 :0 ،0001،از نظر بالغی نیقز اطقالق واژۀ شقیء و
ارجاع ضمیر به آنچه که هنوز وجود نگرفته ،توس مفسران بررسی شده است .ابوحیان در ایقن بقاب مینویسقد« :ایقن
گونه خطاب ،مجازگو یی است؛ خداوند معدوم را موجودی فر

کرده که فرمان میپذیرد و به سرعت اطاعت میکنقد،

بهگونهای که بهمحض فرمان [کن] ،هستی مییابد( ».اندلسی)383 :0 ،0000،

بر اسا این دست آیات ،آفرینش چیزها ،تناا بر پایۀ فرمان قطعی آفریدگار اسقت ،پقس بقر هقیچ مقاده و صقورت
پیشینی متوقف نیست ،و این گونه آفرینش همانا فعل ابداعی است.
در این آیات واژۀ «انما» بهکار رفته است که صریح بر حصر داللت دارد .در برخی از این آیقات ،انمقا بقر انحصقار
َ
َ
َ َ
َ َ َّ
فعل الای در ابداع داللت دارد ،همانند« :ف ِإذا قضی أ ْمرا ف ِإنما َیقول له ک ْن ف َیکون»؛ «آن گاه کقه چیقزی را بخواهقد بقدو
میگوید :باش! بیدرنگ خواهد بود( ».غافر )68/بر این اسا  ،افعال الای ،حتی آنان کقه بقهنظر تقدریجی میآینقد در
َ
حیثیت خلقی خو یش ،به ابداع ،هستی مییابند .ولی در پایان سورۀ یس ،انما بر امر الای وارد شده است .این تعبیر بقر
دو گونه حصر داللت دارد؛ حصر فعل در فاعل و حصر فاعل در فعل .بر این اسا  ،آیه را دو گونه میتوان ترجمه کرد:
کار خداوند تناا چنین است ،آن گاه که چیزی را بخواهد ،به او بگو ید :باش ،پس میشود( .حصر فاعل در فعل)؛
ِ
کار خداوند چنین است آن گاه که چیزی را بخواهد ،به او بگو ید :باش ،پس میشود( .حصر فعل در فاعل)
تناا ِ
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حصر فاعل در فعل ،همان سخن پیشین است که آفرینش الای را بهطور انحصاری ابداعی بدانیم ،ولی حصر فعقل
در فاعل بدان معناست که فعل ابداعی منحصر در خداوند است .زمخشری در موافقت این معنا مینویسد:
مفهوم آیه آن است که آنچه بر اجسام رواست ،بر خداوند روا نیست؛ اگر تو کاری انجاام دهای ،بایاد بار آن تواناایی
داشته و بدان کار مباشرت ورزی و ابزار بهکار ببری و دچار دشواری و خستگی و درماندگی شوی ،و تنها کار او چناین
است که چون انگیزهاش بر کاری استوار شود ،آن کار انجام شود( .زمخشری7041،ق)23 :0 ،

ابنترکه در شرح خو یش بر فصوص الحکم با صراحت بیشقتری ایقن مطلقب را بیقان میکنقد ومعنقا ِی ایقن آیقه را

انحصار فعل ابداعی در حق تعالی میداند(.ابنترکه0538،ق)023 :0 ،

دستۀ دوم از آیات مورد استناد در سیاق استفاام انکاری یا تعجیزی ،خلق را و ی ه خداوند میدانند؛ مانندَ « :ه ْل م ْ
قن
ِ
َْ
َ ْ َّ َ
َ َّ
ماء واأل ْر ِ »؛ «آیا آفرینندهای جز خداوند هسقت کقه از آسقمان وزمقین بقه شقما روزی
خال ٍق غیر الل ِه ی ْرزقک ْم ِمن الس ِ
ِ
دهد؟»(فاطر)5/
شیخ طوسی استفاام موجود در این آیه را تأ کید و تقریر بقر ایقن معنقا میشقمرد کقه هقیچ خقالقی بقهجز خداونقد

نیست(.طوسی0013،ق)000 :8 ،

َ ْ َّ
الله َف َأروني ما ذا َخ َل َق َّال َ
ذین ِم ْن د ِون ِه»؛ «این آفرینش خداوند است ،اکنون به مقن بنماییقد آنقان کقه در
«هذا خلق ِ

برابر اویند چه آفریدهاند؟»(لقمان)00/

ابراهیم بقاعی (ادیب و قرآنپ وه سوری) بهتفصیل ،وجوه داللت این آیه بر توحیقد در خالقیقت را آشقکار میکنقد.
(بقاعی0003،ق)00 :6 ،

َّ
ِّ َ
َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ
خالق کل ش ْي ٍء»؛ «یقا بقرای خداونقد شقری هقایی
«أم جعلوا ِلل ِه شرکاء خلقوا کخل ِق ِه فتشابه الخلق علی ِام ق ِل الله ِ
تراشیدهاند که همانند آفرینش او را آفریدهاند ،و این دو آفرینش بر آنان مشتبه شده است؟ بگو :خداوند آفرینندۀ هر چیقز

است»(رعد)06/

طبرسی در بیان معنای این آیه مینویسد:
آیا شر یکان پندار ین خداوند ،همانند او اجسام و رنگها و طعمها و بوها و قادرت و حیاات و دیگار کارهاای ویاژه
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پروردگار را آفر یدهاند تا بر مردمان مشتبه شود و کارهای الهی از آن شر یکان یابند و آنها را بنادگی نمایناد و حاا آن
که جز خداوند کسی بر آفر ینش توانا نیست ،پس وجهی برای اشتباه باقی نمیماند و جز بندگی خداوناد روا نخواهاد
بود(.طبرسی7040،ق)024 :6 ،

بر این اسا  ،استفاام انکاری موجود در آیه ،هر گونه خلق را از غیر خداوند نفی میکند .و آنچه در پی فقاء نتیجقه
بودن غیر خداوند را بیان میکند ،بدین تقریر که اگر جز خداونقد کسقی یقا چیقزی را خقالق
آمده،
ِ
محظور فر ِ خالق ِ
بدانیم در برهان اثبات وجود باری تعالی خلل پیش میآید و خلقت ممکنات که نشانه و دلیل وجقود خقالق یکتقا بقود،
نتیجهبخش نخواهد شد.
شیخ صدوق نقل میکند که امام صادق

یقای الاقی)
در برابر پندار تفو یض در خلقت (واگذاری خلقت بقه اول ِ

بدین آیه تمسک کرد وخالق بودن غیر خدا را انکار کرد( .صدوق0000،ق)010:

دستۀ سوم آیات قرآنی هستند که در سیاق حصر ،خلق را به خداوند نسبت دادهاند؛ از جمله آیات ذیل:
َ َ َْْ َْ
«أال له الخلق َواأل ْمر»؛ «آگاه باشید که آفرینش وفرمان از ِآن اوست» (اعراف)30/
َّ
ِّ َ
خالق کل ش ْي ٍء»؛ «خداوند ،آفریدگار همه چیز است» (زمر)60/
«الله ِ
حصر خلق در خداوند آشکار است ،پس این آیات نیز از ادلۀ سقمع ِی
بنابر اصول بالغت عربی ،داللت این آیات بر
ِ
انحصار خلق ابداعی در خداوند بهشمار میآید.
ِ
در یکی از آیات قرآن ،مادۀ «خلق» به غ ِیرخداوند نسبت داده شقده و از زبقان حضقرت مسقیح چنقین حکایقت شقده
َ
ْ َّ
َ
َ ِّ َ ْ َ ْ َ ِّ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ
فیه ف َیکون ط ْیرا ِب ِإذ ِن الل ِه»؛ «من برای شما از ِگل ،بهگونه پرنده میسقازم
است« :أني أخلق لکم ِمن الط ِین کایئ ِة الطی ِر فأنفخ ِ

ودر آن میدمم ،بهاذن خداوند پرندهای خواهد شد( ».آلعمران )02/دقت در آیه آشکار میکند خلقتقی کقه مسقیح بقهخود
نسبت داده ،خلقت از ماده (طینِ :گل) و صورت (هیئت الطیر :صورت پرنده) پیشین بوده است وپرندۀ واقعقی شقدن ایقن
مجسمۀ گلین ،فعل مسیح نیست ،بلکه معجزهای است کقه خداونقد هماننقد دیگقر معجقزات و کرامقات بقرای پشقتیبانی
پیامبران و اولیایش پدید میآورد .شیخ طوسی در تفسیر این آیه به تفاوت خلق الای وخلق مسیح تصریح میکنقد .بقه بیقان
وی ،خلق مسیح ،تقدیر و اندازهگیری و دمیدن در مجسمه است ،و خلق الای احداث (پدیداری هستی از نیستی) اسقت و
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حیات یافتن مجسمه نیز کار خداوند میباشد و جز خداوند بر آن قادر نیست( .طوسی0013،ق)068 :0 ،
 .2-1-3احادیث معصومین

روایات بسیاری بر انحصار امر خلقت در خداوند داللت دارد و برخی از آناا نیقز بقهو ی ه بقر اسقتحالۀ خلققت از غیقر
خداوند داللت دارد ،همچون سخن امیرمؤمنان

که فرمود:

ِ َ َ
ْ َ ْ
ََ
َ َ َ َْ َ َ
الئ َق َع َلی َغ ْیر م َثا َو َل ْم َی ْس َتع ْن َع َلی َخ ْلق َها ب َأ َ
او ِا ْج َت َما َ َج ِمیا َ َح َی َو ِان َهاا َو َم َت َبلاد ِم ِ َم ِم َهاا
ل
و
...
ه
ق
ل
خ
ن
م
د
ح
خلق الخ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ْ
ََ ْ َ َ
ْ ََ َ
َ
َ َ
ََ َ ْ َ َ َ
َ
َ
َ َ َْ َ َ َ ْ َ
اث َب َعوض ٍة َما قد َرت علی ِإ ْحد ِاث َها َوالع َرفت ک ْیف ا َّلس ِبیل ِإلی ِإ َیج ِاد َها َول َت َح َّی َرت عقول َها ِفا ِعل ِام
اسها علی ِإحد ِ
وِ کی ِ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ً
ً
اسئة َح ِس َیرم( .سیدرضی7070،ق)312 :؛ خداوند آفریدهها را بادون
ذ ِلك وتاهت وعجزت قواها وتناهت ورجعت خ ِ
هیچ نمونۀ پیشینی آفرید واز هیچ یك از آفریدههایش در این کار کمك نگرفت ...چگونه [کمك گیرد] حا آنکه اگار
همۀ حیوانات و آدمیان گرد آیند که پشاهای بیافرینناد ،نتوانناد آن را از نیساتی باه هساتی آورناد و ناه راه ایجااد آن را
میشناسند و خرد آنان در دانستن این کار سرگردان میشد و نیروهایش ناتوان میگشت و پایان میپاییرفت و ناامیاد و
شکستخورده بازمیگشت.

همچنین توقیع مقد مادوی در این معنا مورد توجه است .شیخ طوسی به سندی متصل وصحیح استناد میکنقد
که در زمانۀ دومین نایب امام عصر ،گروهی از شیعیان گفتند خلقت بر غیرخداوند محال است و گروهقی دیگقر گفتنقد
را بقر ایقن کقار توانقا سقاخته وبقه آنقان تفقو یض کقرده وآنقان آفریدنقد و روزی دادنقد .بنقا شقد بقه
خداوند ائمقه
محمدبنعثمان مراجعه کنند ،وی نیز پرسش را بر امام غایب ارسال نمود و در پاسخ چنین دریافت کقرد« :شن َ
اللقه
ِ
َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
َ َ
ف
االرز َاقَ ،ال َّنه َل َ
یس بجسقم َ
سقم» (طوسقی0000،ق)020:؛ «همانقا
ج
فقي
حقال
ال
و
م
س
ق
و
جسام
اال
ق
ل
خ
ذي
ال
تعالی هو
ِ
ِ ٍ
ِ ِ ٍ
خداوند اجسام را آفریده وروزیها را بخش کرده است؛ زیرا او جسم نیست و در جسم قرار نگرفته است».
این حدیث شریف ،گذشته از وجه حجیت شرعی خو یش ،بهمثابۀ کالم معصوم ،به برهانی عقلی ارشاد میکند کقه
در بخش بعد خواهد آمد.

َ َ َّ
که فرمودَ « :من َزع َقم ان

برخی از روایات بر انحصار خلقت در خداوند داللت دارد؛ همچون سخن امام رضا
َ ََ َ
َ َ َّ َ َ َ َ
التفویض َوالقائل ب َ
قال ب َ
الخلق َ
شقر » (صقدوق0538،ق)000:؛ «هقر
م
فویض
الت
د
ق
ف
ه
ج
ج
ح
لی
ش
زق
الر
و
الله فو أمر
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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کار آفرینش و روزی را بهامامان واگذار کرده ،بقه تفقویض قائقل شقده ،و کسقی کقه تفقویض را
کس بپندارد که خداوند ِ
َ َ َ
َ
بپذیرد ،مشر است  ».همچنین سخن امقام صقادق کقه فرمقود« :مقا مقن خقالق شال َ
اللقه َوحقده ال شقری لقه»
ِ
ٍِ ِ

(طوسی0012،ق« )005:هیچ آفریدگاری جز خداوند نیست ،تناا او آفریدگار است ،و هیچ شریکی نقدارد .و همچنقین
َ
َّ
َ
فرمود« :الیک ِّون الش ْی َء ال ِم ْن ش ْی ٍء ِاال الله» (صدوق0528،ق« )68:چیز را از نیستی [نه از چیزی] ،هستی نمیدهقد،
مگر خداوند».

َّ
مرحوم مجلسی ،احادیث داللتکننده بر انحصار خالقیت در خداوند را در بخشی با عنوان «باب انه تعقالی خقالق
ِّ
کل شیء ولیس الموجد والمعدم اال َ
الله تعالی» گرد آورده است( .مجلسی0015،ق)003 :0 ،
ٍ
ِ ِ
ِ
 .2-3ادلۀ عقلی انحصار خلق ابداعی در خداوند

در این بخش ،ادلۀ عقلی بر استحالۀ خلق ابقداعی (آفقرینش بقدون مقاده وصقورت پیشقین ،آفقرینش نقه از چیقزی) از
ممکنات و انحصار چنین گونه خلقی در خداوند در قالب پنج برهان تقریر میشود.
ّ
(برتری پدیدآورنده)
مبدع
 .1-2-3برهان :اکملیت ِ
ِ

مبدع با افاضۀ وجود ،بینیاز به ماده وصورت پیشین ،ممکنی را هستی میبخشقد ،پقس بهبقداهت عققل ،خقالق
خالق ِ
َ
مبدع باید از مخلوق مبدع برتر وکاملتر وفراگیرتر باشد .ابنسینا در اینباره مینویسد« :مبدأ اعطاکننده یقک حقیققت،
ِ
نسبت بدان حقیقت اولو یت دارد( ».ابنسینا0010،ق )038 :مالصدرا نیز این اولو یت را بهو ی ه در اعطای وجود ،قطعی
وجقود معلقول
خود وجود باشد ،آن گونه که فاعلیت فاعل در نفقس
ِ
میشمرد ومینویسد« :اگر فایدۀ (آنچه اعطا شده) ِ
تحقق یابد ،آن گقاه عطاکننقده در آنچقه عطقا کقرده و فایقده بخشقیده ،بایقد از عطاگیرنقده و فایدهبرنقده برتقر و ققویتر
باشد(.مالصدرا[،بیتا])050 :

خقود
بقودن عطاکننقده بقر عطاگیرنقده در ِ
توجه بدین نکته ،حائز اهمیت است که در خلق ابداعی وجقه برتقری و کامقلتر ِ

هستی است ،و دیگر وی گیها (آنچه از اصل وجود برون است) در این اولو یت جای ندارند .مالصدرا در اینباره مینویسد:
َ
یدگار پدیدآورنده) نسبت نقا
نسبت مجعو ِ مبدع (آفر یده پدیدآمده) به
جاعل م ِبدع (آفر ِ
ِ

باه تماام و ضاعف باه

قوت است و از آنجا که وجود ،حقیقتی بسیط است و جنس و فصل و نوع و مشخصه نادارد ،بلکاه تشاخ

آن باه
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ذات بسیط خودش است؛ ازاینرو جاعل وجود (هستیدهنده) در هستی ،کاملتر و در ّ
تحصل (پدیاداری) ،تماامتر
ِ
از مجعو است(.مالصدرا7267،؛ب)00 :

َّ
َ
مبقدع نیسقت؛
وچون در فعل ابداعی ،مجعول مبدع ،مشروط ومعلق بقه هقیچ چیقز جقز عنایقت واعطقای جاعقل ِ
مبقدع هقم
مبقدع تناقا بقه وجقوب وجقود خواهقد بقود .بقهبیانی دیگقر ،اگقر جاعقل ِ
اولو یت ،اکملیت و اتمیت جاعل ِ
َ
ممکنالوجود باشد ،هیچ وجه اولو یت و اتمیتی در اصل وجود بر مجعقول مبقدع نخواهقد داشقت .البتقه ممکنقات در
مراتب و قوای استعدادی و عوار

یازمنقد عنایقت
بر یکدیگر اولو یت وبرتری دارند ،ولی در اصل وجود ،فقر مطلق و ن
ِ

واجبالوجود هستند .مالصدرا در بیان این مطلب مینویسد:
الزم است فاعل در ذات و وجود از عوارضی مانند زمان ،مکان ،وض ّ ،
کم و کیف فارغ باشد؛ و فاعل اماور حاادث
ِ
باید از این عوارض فارغ بوده و دارا ِی ذاتی ثابت و خارج از سلسلۀ زمان و مکان باشد که چنین فاعلی همانا خداوناد
به ذات یکتای خو یش است(.مالصدرا)730 :2 ،7264،

مبدع را چنین تقریر کرد:
بر این اسا میتوان برهان اکملیت ِ
مجعول معطاله [عطاگیرنده] اولو یت ،اکملیت واتمیت دارد( .بدیای)
جاعل معطی [عطادهنده] در اعطا بر
ِ
ِ
َ
یدگار نوآور] به مخلوق مبدع [آفریده نوپدید] ،وجود عطا کرده است
خالق ِ
مبدع [آفر ِ
َ
مبدع در حقیقت وجود اولی ،اکمل واتم از مخلوق مبدع است.
نتیجه :خالق ِ
و از آنجا که اولو یت ،اکملیت و اتمیت در وجود به عوار

خارجی نیست ،تناقا واجقبالوجود اسقت کقه اولقی،

اکمل و اتم از ممکنات است.

َ
مبدع همچون مخلوق مبدع ممکن باشد ،هیچ وجقه اولو یقت ،اکملیقت و اتمیتقی در
و یا به بیان خلفی ،اگر خالق ِ

وجود بر آن نخواهد داشت و این بر خالف حکم بدیای پیشین است.
 .2-2-3برهان؛ مقتضای فعل ابداعی (ویژگی پدیدآوری)
ِ

َ
مبدع ومبدع میپرداخت و این برهان بهمقتضای فعل ابداعی و و ی گی آن میپقردازد .ابقداع اخقراج
برهان پیشین به ذات ِ
َ
موجود مبدع از نیستی است .چنین فعلی ،برترین و واالترین حد گونۀ تأثیر اسقت .فعقل ابقداعی بقهمراتب از تقألیف و
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ترکیب اشرف و اعلی است؛ زیرا در فعل تألیفی وترکیبی ،فاعل نیازمند مواد و صور پیشقینی اسقت و تناقا بقر پایقه و در
مبقدع و عنایقت و اعطقای وی
چارچوب آناا فعل خو یش را انجام میدهد ،ولی فعل ابقداعی بقر هقیچ چیقز جقز ذات ِ
متوقف نیست.
مبدع هیچ عامل خارجی دیگری اثرگذار نیست ،علو و شرافت فعقل ابقداعی بقر
از آنجا که در فعل ابداعی جز ذات ِ
مبدع بر دیگر گونههای فاعل است .مالصدرا در بیقان ایقن اقتضقاء مینویسقد:
دیگر گونۀ افعال ،مقتضی علو و شرافت ِ
«نور مجرد واجبالوجود که در اعلی مرتبۀ نور (هستی) است به غیر خو یش عنایت ابداعی میکنقد کقه برتقرین گونقۀ
تأثیر و ایجاد است و واجبالوجود را بزرگترین سیطره و تمامترین چیرگی است( ».مالصدرا)035 :6 ،0568،
بر این اسا میتوان این برهان را چنین تقریر کرد:
فعل ابداعی اعلی ،اشرف و اتم (برترین ،واالترین و سرآمد) گونههای افعال اسقت ،چقون اخقراج موجقود از عقدم
مبدع و فیض او متوقف نیست.
است و بر هیچ چیز جز ذات ِ

َ
مبقدع،
مبدع بر مبدع است .از آنجا که در فعل ابداعیِ ،
اتمیت ابداع مقتضی علو ،اشرفیت و اتمیت ِ
علو ،اشرفیت و ِ
َ
َ
مبدع بر مبدع ،در اصل وجقود باشقد .همقان گونقه کقه در
مبدع را از عدم به وجود آورده است ،باید وجه علو و اشرفیت ِ
ِّ
ِّ
آموزگار و دانشآموز [معلم ومتعلم] وجه علو و اشرفیت در همان دانش است ،نه در دیگر صقفات و عقوار  .بقر ایقن
َ
امکان وجود ،وجه علو و اشرفیت و اتمیتقی نیسقت ،بنقابراین الزم
مبدع و قابل مبدع جز در وجوب و
اسا  ،میان فاعل ِ
ِ
مبدع ،واجبالوجود باشد.
است فاعل ِ

مالصدرا بارها در آثار خو یش این حقیقت را آشکار میکند که تناا ابداع را میتوان بهحقیقت ،فعل دانست ،و تناقا
مبدع آنچه که فاعل پنداشته میشود ،در حقیقت فاعل نیست .وی مینویسد:
مبدع ،فاعل است و جز ِ
ِ

ّ
مقصود حکیمان الهی از فاعل ،مبدِ وجود است ،و آنکه شایستهتر به نام فاعل میباشد ،کسی است که عادم کلای را
نباود مللاق باه هساتی آورده واشایاء را
از چیزی طرد کند و او تنها خداوند یکتاست که به قدرت خو یش چیزها را از ِ
بدون نمونۀ پیشین ابداع کرده است .آنچه را که خداوند واسلۀ آمادگیها و استعدادها قرار داده ،شایساته اسات کاه
فاعل ننامیم ،بلکه َم ِ
حرک و سائق (حرکتدهنده و پیشبرناده) ناام بگایار یم( .مالصادرا7267،؛الاف024 :2 ،؛
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همو)71 :2 ،7264 ،

این سخنان مالصدرا ،شاهد بر آن است که خلق ابداعی با دیگر عطیهها و فواید همسقان نیسقت ،در دیگقر عطایقا،
َ
مبدع ،مبدع را هستی میدهد .پس فعقل/خلق ابقداعی بقا
امری به جز اصل وجود اعطا میشود ،ولی در خلق ابداعیِ ،
َ
مبدع است که اصل وجود را به مبدع عنایت کقرده
دیگر افعال قابلقیا نیست ،بلکه فاعل بهحقیقت کامل کلمه ،همانا ِ
است .و البته تناا واجبالوجود است که به ممکنات هستی را عنایت میکند.
 .3-2-3برهان :فقر ممکن (نیاز پدیدهها)

یازمند علت است و آنچه که در ذات خو یش نیازمند دیگری باشقد ،بیگمقان در
(نااد) خو یش ن ِ
ذات ِ
ممکنالوجود در ِ
یازمند دیگری است .ابنسینا در بیان فقر و نیازمندی ممکن مینویسد:
افعال خو یش نیز ن ِ
نیاز مللق اوست که به هیچ چیز ،در ذات خو یش ،در صفات ذاتی خو یش ،و در هیئات کمالی مضاف باه ذاتاش،
بی ِ
نیازمند نباشد .پس آنچه که به چیزی خارج از خو یش نیازمند باشد تا ذاتش تمام ّیت گیرد ،و همچنین آن چیاز کاه در
ذات خاو یش نیازمناد باشاد ،بیگماان چناین چیازی فقیار
حالت و صافتی همانناد شاکل و نکاو یی باه خاارج از ِ
است(.طوسی7042،ق)704 :2 ،

به سخنی دیگر میتوان ادعای اولو یت نمود ،بدین تقریر که آنچه در تحقق ذات خو یش نیازمند دیگری است ،بقهطریق
اولی در افعال و هیئات عارضیاش (و ی گیهای رویداده بر او) نیازمند خواهد بود.
مبدع آن است که در فعل خو یش ،به هیچ ماده وصورت پیشین نیازمند نباشد ،پقس ممکنالوجقود نمیتوانقد
فاعل ِ
فعل ابداعی انجام دهد ،چون ممکن در ذات خو یش به علت نیاز دارد ،و در افعالش نیز به ماده یا صقورت اعطاشقده از
علت نیازمند است .میرداماد در بیان فقر در فاعلیت مینویسد« :خداوند به قدرت خو یش و تناا بر پایۀ حکمقتش ونقه
از مادهای پیشین ،اشیاء را هستی داد؛ زیرا اگر بهواسطۀ مادهای آناا را ایجاد میکرد ،در فاعلیقت خقو یش بقدان واسقطه
مبدع نخواهد بود( .میرداماد0500،ق)05 :
نیازمند بود و در این فر ِ ،

بر این اسا  ،میتوان برهان را چنین تقریر کرد:
مبدع در فعل ابداعی خو یش به هیچ ماده و صورت پیشین ،نیازمند نیست.
فاعل ِ
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ممکنالوجود همواره در ذات ،صفات و افعال خو یش ،نیازمند است؛ بهو ی ه در افعالش ،نیازمند مقاده یقا صقورت
علت وجود ِی خو یش است.
اعطاشده از ِ
مبدع ،ممکنالوجود نخواهد بود.
پس فاعل ِ
 .4-2-3برهان مقتضای ِّ
حیز ،وضع و ماهیت
ِ

چنان که در حدیث مادوی گذشت ،جسم و جسمانی نمیتوانند عدم را هستی بخشند .فیلسوفان مسلمان این برهان را
تقریر کردهاند ،حاجی سبزواری در اینباره سروده است:
َ ْ
َ
َّ
َ
َّ
َّ
وشد ٍة
ق ِدا َنتای تأثیر ذات مدة
في مد ٍة وعد ٍة ِ
َ
َ ْ َ َ َ ْ
ْ َْ ْ
َْ
ْ
منف ِعل ِمناا ِب َوضع ِاقت َرن (سبزواری)005 :0 ،0562،
َول َیست أیضا أ َثرت ِشال ِبأن
ٍ
ِّ
جسم و قوای جسمانی که بهواسطۀ ماده ،فعلی را انجام میدهند ،تناا میتوانند در آنچه که در حیز (وضع ،جاقت،
طرف ،قرب) آنان قرار گرفته ،تأثیر بگذارند .مالهادی سبزواری چنقین مثقال میزنقد کقه آتقش ،آب هقر دیگقی را گقرم
آب آن دیگی را که در مجاورت آتش قرار گرفته ،گرم میکند .از سو یی دیگر ،عقدم ،وضقع نقدارد ،بقدین
نمیکند ،بلکه ِ

معنا که اشارۀ حسی نمیپذیرد و قرب وبعد نسبت بدان معنا ندارد .بنابراین جسم و جسقمانی در عقدم ،تقأثیر نخواهنقد

گذاشت .پس جسم و جسمانی فعل ابداعی نتوانند .مالصدرا در بیان این اصل مینویسد:
جسم و جسمانی ازآنرو که در ذات خو یش یا فعل خو یش نیازمند ّ
ماده است ،تنها بهمشاارکت وضا  ،فعال انجاام
میدهد و تنها فاعلی میتواند خارج از وض  ،فعل انجام دهد و فیض او در انحصار برخی اجسام قرار نگیرد که ناه در
ماااده تعلقاای نداشااته باشااد ،بلکااه بااهطور کاماال از ّ
ذات و نااه در افعااا خااو یش بااه ّ
ماااده بینیاااز و پیراسااته
باشد(.مالصدرا)213 :3 ،7264،

این برهان در نخستین تقریر خو یش ،استحالۀ فعل ابداعی بر جسم و جسمانی را ثابت میکند ،ولقی در تقریقر دوم
میتوان آن را در همۀ ممکنات (مجردات واجسقام) جریقان داد .هقر ممکنقی ح ِّیقز ،مقرز کرانقه یقا وضقعی دارد ،پقس

ِّ
نمیتواند با عدم مواجاه برقرار کند .بهبیان دیگر حتی ممکنقات مجقرد از مقاده بقدان سقبب کقه ماهیقت متشقخ
َّ
محددی دارند ،در مرتبه و جایگاه خاصی میتوانند تأثیر بگذارند و فعقل انجقام دهنقد .بهسقخن سقوم ،ممکنالوجقود
و
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بهسبب ماهیت امکانی خو یش میتواند افعال محدودی را بر قوابل محقدودی انجقام دهقد ،افعقال و ققوابلی کقه بقا آن
مناسبت و مقاربت داشته باشند .از آنجا که نسبت بقه عقدم مطلقق ،هقیچ مقاربقت و مناسقبتی تصقور نمیشقود ،پقس
ممکنالوجود نمیتواند در عدم اثر بگذارد و فعل ابداعی انجام دهد .مالصدرا بدین نتیجه تصریح میکند:
هر موجود ممکنی ،ترکیبی از وجود و ماهیت است ،و وجود امکانی در مرتبهای از قصور و نازو ماهیات (کاساتی و
بادان وجاود امکاانی

فرورتبگی چیستی) تحقق پیدا کرده است .بهسبب همان مرتبه و جایگاه ویژهاش ،آثار مخات
ّ
پدیدار میشود .تنها از واجبالوجود است که همۀ آثار کلی و مللق بر هر ق ِابل (پییرنده) جر یان مییابد(.مالصدرا،
)744 :7 ،7264

سخن مالصدرا کامال بر آن داللت دارد که ممکنالوجود نمیتواند از عدم (چیزی) ایجاد کند ،هرچند وی نسقبت
ممکنات روحانی (موجودات ممکن مجرد از ماده) بهصقراحت سقخنی نگفتقه اسقت؛ زیقرا برهقان وی دربرگیرنقدۀ
به
ِ
ممکنات مجرد نیز میشود؛ بدین تقریر که ممکن مجرد از مقاده بهسقبب ماهیقت متشقخ

و محقدود خقو یش تناقا

میتواند بر ممکنات متناسب و متقارب خو یش تأثیر بگذارد و نمیتواند بر عدم مطلق تأثیری بگذارد.
ابنعربی بهصراحت بر این معنا تصریح میکند که حتی ممکنات روحانی نیز بر ابداع قادر نیستند:
ذات خداوند مانند محسوسات است که به حس درک شود و نه فعال
میان خداوند و آفر یدگانش مناسبتی نیست؛ نه ِ
یف روحانی چیاز
او مانند فعل موجود روحانی است؛ ز یرا خداوند چیزها را نه از چیزی ابداع میکند ،ولی
ِ
موجود لل ِ
یزهای پیشین پدید میآورد( .ابنعربی7042،ق)30 :7 ،
را از چ ِ

در نتیجه ،این برهان را چنین میتوان تقریر کرد:
جسم وجسمانی در فعل خو یش نیازمند به ماده است ،وآنچه وابسته به ماده باشد تناا بهواسطۀ وضع میتواند فعقل
انجام دهد .هر ممکنالوجود نیز بهدرجهای نازل از وجود ،تعلق دارد که نشانگر ماهیت آن است ،و تناا آثاری کقه از آن
مرتبت ناشی است وبا آن مناسبت دارد ،از آن ممکنالوجود پدیدار میشود.
عدم مطلق نه وضع دارد ونه مناسبت نسبت بدان معنا دارد .و از آنجا که فعل ابداعی ،ایجاد بقدون مقاده و صقورت
ِ
پیشین است ،بنابراین جسم و جسمانی ،بلکه هر ممکنی ،نمیتوانند فعل ابداعی انجام دهنقد و بقدون مقاده و صقورت
30
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پیشین ،هستی پدید آورند.
 .5-2-3برهان؛ استقراء افعال ممکنات

آخرین صورت برهان بر استحالۀ فعل ابداعی بر ممکنات و اختصاص آن به واجبالوجود آن است که افعقال ممکنقات
را جستجو کنیم وبا تحلیل بررسی آناا بدین نتیجه واصل شو یم که ممکنقات در همقۀ افعقال خقو یش نیازمنقد مقاده یقا
صورت پیشین هستند .مالصدرا در اینباره میگوید:
بیشتر آنچه که مردم فاعل میپندارند ،در حقیقت فاعل نیست؛ همانند پدر برای فرزندان و کشااورز بارای ِکشاته و ّبناا
ّ
برای ساختمان .این موارد ،عل ِت هستیآفرین نیست ،بلکه آمادهکنندگان هساتند کاه علات باالعرض ناام میگیرناد.
اعلاکنندۀ هستی در همۀ این موارد ،فاعل صورتها وعلاکنندۀ هستی همانا خداوند است .آنچه عموم افراد ،فاعال
مباشر حرکات و مبدِ تغییرات است .مالصدرا در پشتیبانی این سخن به آیات واقعاه،62-0 ،24-3/
مینامند ،تنها ِ
وّ 17-3
تمسک میکند( .مالصدرا)71 :2 ،7264،

هرچند مالصدرا این برهان وپشتوانۀ سمعی آن را بیان کرده ،ولی توجه بدین نکتقه الزم اسقت کقه اسقتقراء نقاق ،
مفید قطع نیست و استقراء تام بهمعنای جستجو ِی همۀ کردارهای ممکنات نیقز شقدنی نیسقت .تناقا تقریقر مفیقد ایقن

برهان ،استقراء تام بر پایۀ سبر و تقسیم منطقی است .برای دستیابی بدین مقصود ،سخن ابنعربی در این باب را بررسی
میکنیم که میگوید:
مبدع نیستند ،و هر کسی خیا کند که معنا ِی بدیعی آفر یده ،چارهای ندارد جز اینکه آن معاانی
هیچ یک از آفر یدگانِ ،
را در قالب الفاظ قرار دهد و بدین گونه معانی را در ّموادی پیشینی جلوه داده است .ابداع اهال هندساه نیاز همچناین
مبدع است؛ ز یرا اوست که به همۀ مراتب وجود احاطه دارد و هر ممکنای را در مرتباهای از وجاود
است .تنها خداوند ِ
هستی میبخشد(.ابنعربی7042،ق)272 :0 ،

هرچند ابنعربی نیز نتیجۀ کلی از سخن خو یش نگرفته است ،ولی میتوان با تحلیقل مثالهقای وی بهنتیجقهای در
َ
یان قضایای هندسقی نقو ین ،نیازمنقد
خور توجه دست یافت .عقل بشری در ِابراز معانی دستنیافته یا تصو یر اشکال و ب ِ
ماده یا صورت پیشین است که در اولی ،الفاظ و در دومی ،خ و زاو یه است .عقل در چنین فعلی نیازمند مقادۀ پیشقین
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است .و نفس و جسم در ذات و فعل ،فروتر از عقل هستند ،پس بهطریق اولی آن دو نیز در کردارها ِی خو یش به مواد یقا

صور پیشین نیازمند خواهند بود .و تقریر وجه اولو یت آن است که اگر عقل در افعالش نیازمند ماده یقا صقورت باشقد،

ولی نفس یا جسم چنین نیازی نداشته باشد ،علو مرتبه و شرافت عقل بر نفس و جسم منتفی خواهد بقود .و البتقه هقیچ
اندیشمندی به چنین نتیجهای ملتزم نخواهد شد.
 .3-3ثمرۀ بحث در فلسفه و کالم

اختصاص خلق ابداعی به حق تعالی و استحالۀ صدور چنین فعلی از ممکنات ،نتیجهای در فلسفه و نتیجقۀ دیگقری در
کالم دارد .فیلسوفان نخستین ،صادر از واجبالوجود را عقل اول میدانند .ولی این آموزۀ فلسفی بدان معنقا نیسقت کقه
دیگر ممکنات بهنحو ابداع از عقل اول صادر شدهاند ،بلکه نسبت عقل اول به مجمقوع عقالم ،نسقبت صقورت چیقزی
مرکب به اجزاء آن است .در واقع ،عقل اول همۀ ممکنات است ،ولی بر وجاقی اشقرف والطقف( .مالصقدرا:3 ،0586،

 )003بهسخن دیگر ،خداوند در نخستین تجلی ،نظام کلی خیر و صفحۀ اجمالی عالم را یکباره پدید آورده است کقه آن
پندار صدور ممکنات از عققل اول بقهنحو صقدور معلقول از علقت فقاعلی نادرسقت اسقت.
را عقل اول نامند .بنابراین ِ

حاجی سبزواری در بیان این مطلب مینویسد:

این گونه نیست که خداوند ،عقل را پدید آورد و امر ایجاد دیگر ممکناات را باه آن سا،رد ،ایان تهمتای اسات کاه باه
ّ
فیلسوفان زدهاند ،بلکه منظاور فیلساوفان از عقال او  ،وجاود منبسالی اسات کاه خاود ،واحاد اسات و باه تکثار
ِ
صدور هماۀ وجاودات اسات و از ایانرو حکیماان در مقاام تحقیاق
موضوعات ،متکثر میشود .صدور عقل او ،
ِ
گفتهاند :در هستی جز خداوند مؤثری نیست(.سبزواری)003 :7263،

دیگر ثمرۀ بحث ،در کالم آشکار میشود .یکی از مامترین شاخصههای غالیان ،پندار تفو یض ،بهو ی ه تفقو یض در
خلقت است .آنان با بارهگیری از برخی روایات و آمیختن آن با آموزۀ عقل اول بقر ایقن پنقدار هسقتند کقه خداونقد امقر
خلقت موجودات را به اولیاء الای سپرده است و آنان دیگر ممکنات را آفریدهاند .ایقن پنقدار از دیربقاز از مفوضقه ثبقت
شده است( .اشعری60 :0561،؛ بغدادی0018،ق )052 :و در برخی از کتب معاصران نیز تفو یض امر خلقت بقه اولیقاء
الای ممکن شمرده شده است( .مروارید0008،ق030-038 :؛ مکارم شقیرازی )020 :0586،بقا توجقه بقه ادلقۀ سقمعی و
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عقلی بر استحالۀ صدور فعل ابداعی از ممکنالوجود ثابت میشود که خلق ،بقه معنقای ایجقاد بقدون مقاده و صقورت
پیشین ،به حق تعالی اختصاص دارد و قابل تفو یض به دیگری نیست .تفو یض امر خلقت نه تناا واقع ،بلکه ممکن نیقز
ِ
نیست وپیش از عالم اثبات ،در حوزۀ ثبوت با ادلۀ پرشقمار ،مقردود اسقت .البتقه تفقو یض (واگقذاری) در امقور دیگقر
یروی ادلۀ سمعی وعقلی باید بررسی شود و بقر
همچون ربوبیت ،تدبیر ،تشریع ،رزق ،مغفرت ،حسابرسی و مانند آن ،پ ِ
راسا برهان ،اثبات یا انکار گردد.
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نتیجهگیری

خداوند ،بدیع آسمانها وزمین است .این گزارۀ قرآنی در احادیث ،بس بیشتری مییابقد وبقدین آمقوزه میانجامقد کقه
خداوند بدون ماده وصورت پیشین ،آفریدگان را ابداع کرده است .آموزۀ خلق ابداعی موردتوجه فیلسوفان مسقلمان ققرار
امقر خلققت در
میگیرد و هر یک به تعریف و بیان و ی گیهای فعل ابداعی میپردازند .آیات قرآن کریم ،بر پایقۀ حصقر ِ

خداوند و یا از باب انکار خلق از دیگران ،بر انحصار فعل ابداعی در خداوند داللت دارند .روایقاتی از امامقان ،بقهو ی ه
دو سخن منقول از امیرمؤمنان و ولی عصر

نیز بهآشکاری بر این معنا داللت دارند .پنج برهان عقلقی ایقن معنقا را

مستدل کرد که خلق ابداعی ،به ممکنالوجود قابلتفو یض نیست و پندار صدور ممکنات از عققل اول یقا اولیقاء الاقی
ثبوتا باطل است .هرچند دایرۀ ادلۀ سمعی در این موضوع گشوده است و ممکن است آیه یا حدیثی دیگر نیز بر انحصقار
امر خلقت در خداوند داللت داشته باشد ،ولی بهنظر میرسد براهین عقلی در این موضوع بهطور کامل بیقان شقدهاند؛
مبقدع ،خصوصقیت فعقل ابقداعی و از سقو یی دیگقر و ی گیهقای
زیرا پنج برهان عقلی بیانشده ،بر پایۀ و ی گی
خقالق ِ
ِ
َ
مبدع ،فعل ابداعی و مخلقوق مبقدع ،طقرف دیگقری در
خالق ِ
ممکنالوجود و استقراء افعال ممکنات استوار بود ،و جز ِ
این موضوع نیست تا بر اسا آن برهان عقلی اقامه شود.
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 .53مالصدرا ،محمدقوامشیرازی (0561ش ،).الشواهدالربوبیة ،تاران:مرکز نشر دانشگاهی.
 .58مالصدرا ،محمدقوامشیرازی (الف0560ش) ،تفسیر القرآن الکريم ،قم:نشر بیدار.
 .52مالصدرا ،محمدقوامشیرازی (ب0560ش) ،الحکمةالعرشیة ،تاران:نشر مولی.
 .01مالصدرا ،محمدقوامشیرازی (بیتا) ،حاشیه الهیات شفاء ،قم:نشر بیدار.
 .00میرداماد ،سیدمحمدباقر (0015ق) ،التعنیقة عنى أصولالکافى ،قم:نشر خیام.
 .00میرداماد ،سیدمحمدباقر (0500ق) ،الرواشحالسماوية في شرحاألحاديث اإلمامیة ،قم:دارالخالفة.
 .05یاسپر ،کارل ( ،)0565آگوستین ،ترجمۀ محمدحسن لطفی ،تاران:نشر خوارزمی.
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