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چکیده

ابداع به عنوان یکی از صفات فعلیۀ خداوند همواره موورد ووهوه اندیشومندان مسولمان رورار داشوته و ش

ویتهوای

برهستهای چون کندی ،فارابی ،ماوریدی ،صدوق ،ابنسینا ،طبرسی ،سهروردی و غیره بحثهای م تلفی را دربوارۀ نن
مطرح کردهاند .برخی به وعریف حدارلی از ابداع بسنده کرده و شماری ،وعریف حداکثری ابداع را ضوروری میداننود.
در این میان عالمه طباطبایی به عنوان یکی از ش

یتهای برهسوتۀ وفسویری ،فلسوفی و کالموی ع ور حاضور ،بوه

مناسبت کاربرد کلمۀ بدیع و برخی مشتقات بدع ،به بحث در مورد ابداع نیز میپردازد .ایشان ابداع را از صوفات فعلیوۀ
مبودع ،فواطر و خوارا را برنمویوابود .در ناواه
مبدع درنظر گرفته و اینهموانی ِ
خداوند میداند .عالمه بدیع را به معنای ِ
ایشان ،ابداع ،ایجاد بدون نمونه ،بدون زمان ،بدون وقلیود ،بودون علوو و بودون مثوو اسوت .نوشوتار پویشرو بوا رو
ووصیفی و مطارعۀ کتاب انهای صورت گرفتوه و هودن نهوایی نن زدودن اختالفوات رفظوی در وعریوف ابوداع و وقریو
نظریات در این حوزه است.
واژگان کلیدی :ابداع ،صفات خدا ،ارمیزان ،طباطبایی ،اصطالحشناسی.

 .1استاد یار پژوهشااه علوم و فرهنگ اسالمی
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مقدمه

امروزه اصطالح شناسی (به معنای مجموعوهای از اصوطالحات و نشواندهنودۀ نظوامی از مفواهیم یو حووزۀ منفورد
موضوعی) یکی از ضروریات هر دانش بشری است .اصطالحشناسی ،زمینه هوای الزم بورای نظوم ب شوی دانوش بور
مبنای روابط مفاهیم ،انتقال دانش ،مهارتها ،فننوری  ،ودو ین و اشاعۀ اطالعات علمی و فنی ،ورهمۀ متون علمی بوه
دیار زبانها و غیره را فراهم مینورد .بر این اساس ،اصالحشناسی علم کوالم نیوز بوه ههوت فوایود بسویار نن ،یکوی از
ضروریات این علم خواهد بود ،اما از نن ههت که اصطالحشناسی علم کوالم بسویار گسوترده اسوت و از رارو مقاروه
ا
بسیار فراور میرود ،در این نوشتار اوال صفت ابداع به عنوان یکی از اصطالحات علم کالم بحوث و بررسوی میشوود و
ا
ثانیا دیدگاه عالمه طباطبایی در وفسیر ارمیزان معیار این اصطالحشناسی ررار میگیرد .اصطالح ابداع به ههوت کواربرد
بسیار نن در مرحلۀ نفرینش و اروباط نن با اراده و مشیت خداوند انت اب شده است و برگزیدن دیدگاه عالموه طباطبوایی
در وفسیر ارمیزان به معنوان معیوار ایون اصطالحشناسوی نیوز در وهلوۀ ن سوت بوه ههوت مقوام بلنود ایشوان در میوان
اندیشمندان معاصر و در وهلۀ دوم به ههت هایااه برور وفسیر المیزان در میان نثار کالمی-وفسیری است.
 .1ابداع در کالم پیشینیان

اصطالح ابداع در طول واریخ اسالم موردووهه اندیشمندان مسلمان بهویژه نو یسوندگان اسوماعیلی رورار گرفتوه اسوت.
برخی ابداع را با کمترین رید و و یژگی وعریف میکنند و شماری دیار بیشترین رید را در وعریف نن رحاظ مینمایند .در
ادامه به برخی از مهمترین وعاریف ابداع اشاره میشود.
در سدۀ سوم ،کندی ابداع را «اظهار ارشیء عن رویس» وعریوف کورده و نن را فعوو حوا وعواری و خوا

خداونود

میداند( .ارکندی[ ،بیوا]060 :0 ،و )001

در همان سده ،فارابی واژگان «اظهار»« ،ابداع» و «عن ریس» در وعریف کندی را موبهم مییابود و واژۀ «ایجواد» را
هایازین اظهار و ابداع و مرک «ال شیء» را هایازین «عن ریس» کورده و ابوداع را چنوین وعریوف میکنود« :إیجواد
ارشيء عن ال شيء»( .نل یاسین )19 :0011 ،وی در یکی دیار از نثار خو یش از وعریف حودارلی ابوداع عبوور کورده و
ابداع را به صورت حداکثری و با نوردن چهار و یژگی ادامۀ وهود شیء ،ناموهود بودن ذاوی ،بینیازی از علوو و نیواز بوه
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ّ

مبدع ،وعریف ابداع را چنین مینورد« :إدامة وأییس ما هو بذاوه ریس ،إدامة ال وتعلا بعلة غیور ذات ارمبودع» (نلیاسوین،
ِ
 )19 :0011یا «حفظ إدامة وهود ارشيء ارذي ریس وهوده رذاوه إدامة ال وت و بشيء من ارعلو غیر ذات ارمبودع» (نل
یاسین)19 :0011 ،

مرحوم صدوق نیز وعریفی حدارلی و حداکثری از ابداع ارائه میدهد .ایشان در وعریوف حودارلی ابوداع را «إیجواد
ارشيء ال عن مثال سابا و ال في ّ
مادة» (راضی سعید رمی  )110 :0 ،0001،و یا « وأییس األیس بعد رویس مطلوا ،ال مون
ریس و ال من أیس» (همان )000 :3 ،میخواند .وی در وعریف حداکثری ،با افزودن ریوودی چوون ایجواد ،ال عون مثوال
سابا ،ال فی ّ
ماده ،بی نیازی از علو ،المن شیء ،الفی شیء و ال علی شیء ،ابداع را چنین وعریوف میکنود« :اإلیجواد
ال عن مادة و مدة و ال ألهو شيء» (همان )103 :3 ،و « اإلیجاد ال من شيء و ال في شيء و ال علی شيء یحتذي بوه و
ّ
ا
یلزمه أن یکون ال رعلة أیضا» (همان)01-03 :1 ،
در سدۀپنجم ،ابنسینا برای ن ستین بار ابداع را مشترک رفظی میان دو معنوای «وأسویس ارشویء ال عون شویء و ال
بواسطه ارشیء» و «ان یکون رلشیء وهود مطلا ال عن سب بالمتوسط و ره فی ذاووه ان ال یکوون موهوودا و رود افقود
ارذی ره من ذاوه افقادا واما» معرفی میکند( .ابنسینا )000-007 :0011 ،وی در کتاب الهیات شفاء ،کوه پوس از رسوارۀ
ّ
ارنفسانیة)» نوشته شده است ،ابداع را «وأسویس ارشویء بعود رویس مطلوا» وعریوف
«هدیة اررئیس رألمیر (فی ارقوی
میکند( .ابنسینا)166 :0010 ،

ابوارفضو بیهقی بدیع را از اسامی خداونود دانسوته (بیهقوی )00 :0009 ،و در نتیجوه ابوداع را فعوو حضورت حوا
برشمرده و خداوند را عارم به فعو خو یش میداند( .همان)11 :
طبرسی بدیع را به معنای ابداع دانسته و ابداع را به «فعو ما رم یسبا اری مثله» معنا میکند (طبرسی)010 :0 ،0001 ،

ابنرشد ،ابداع را فعو حا و مشروط به عدم وهود ماده میداند( .ابنرشد )0070 :3 ،0399 ،سهروردی معرون بوه
ّ
شیخ اشراق ابداع را «وهود شیء عن غیره بحیث رم یتورف علی غیره أصال من ورت و موادة» وعریوف مویکنود و نن را
کاموور از احداث و وکو ین برمیشمارد( .سهروردی)311 :0303 ،

ف ر رازی متفاوت از پیشینیان خویش در وعریف ابداع از کلمۀ «وکوین» بهره میگیرد« :وکووین ارشویء مون غیور
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سبا مثال» (ف ر رازی[ ،بیوا] )000 :03 ،اما ابداع را از ههت روبه ،باالور از وکو ین میخواند( .دغیم )0 :1110 ،و بودیع
و مبدع را هم معنا معرفی میکند( .ف ر رازی[ ،بیوا])19 :0 ،

در سدۀ هفتم ،ابنعربی ابداع را فعوو حوا وعواری دانسوته و عوارم ابوداع را عوارم ذاوت مجورده و هوواهر مقدسوه
میخواند( .ابنعربی )001 :0 ،0000 ،وی از وفاوت فعو رطیف و معقول س ن میگو ید و با وعریف فعوو حواوعواری
به «ابداع ارشیء من ال شیء» نداشتن سابقۀ وهودی را شرط ابداع معرفی میکند و ابداع را بور خوالن فعوو رطیوف و
محسوس ،رساننده به درک باری وعاری نمیبیند( .ابنعربی)003 :0000،

ّ
شمساردین شهرزوری وهود شیء بدون ّ
ماده ،نرت و زمان را ابداع میخوانود و عقوو اول را ونهوا مبودع دانسوته و

ماسوای عقو اول را موهود به عقو اول معرفی میکند( .شهرزوری)311 :0303،

میرداماد ابداع را « وأییس مطلا عن رویس مطلوا» معنوا مویکنود و نن را کاموووور از اختوراع و وکوو ین میدانود.
ود
(میرداماد )06 :0301 ،وی وفاوت اراده و ابداع را در نفس هعو و وواییس بودون رؤ یوت و وفکور در اراده و بودون ر ِ
َّ َ
َ َ اَْ َ َ
ْ َ
ون ف َیکوون».
حادث زائد بر نفس ذات فاعو در ابداع میداند مانند نیۀ  01سورۀ یس « ِإنما أ ْمره ِإذا أر َاد ش ْیئا أن َیقول روه ک
(همان)116 :

مالصدرا ابداع را «وأییس شيء عن ریس» (مالصدرا[ ،بیوا] )191 :و «إیجاد ارشيء عن ارعدم » وعریوف میکنود و
وعریف نن به «ایجاد ارشیء من ال شیء» را نادرست میداند( .مالصدرا )96 :0361 ،وی امر ابداع را مانند امر اعواده،
دفعی و غیرزمانی میداند (همان )090 :و وهود اشیاء را به دو صورت ابداع و وکو ین دانسته و وفاوت نن دو را در صدور
اشیاء به صرن ههت فاعلیوت و نوه رابلیوت در ابوداع و ههوت رابوو و فاعوو در وکوو ین وبیوین مویکنود( .مالصودرا،
[بیوا])113:

محمود نروسی بدون ووهه به وفاوت ابداع و اختراع ،ابداع را « اختراع ارشیء ال عن مواده و ال فوی زموان» وعریوف
میکند( .نروسی[ ،بیوا])369 :0 0 ،

مال هادس سبزواری از واژۀ «اخراج» در وعریف ابداع سود میبرد و نن را «اخراج ارشیء من ارلیس ارمحو
االیس دفعه واحده بال سبا ماده و مده» وعریف میکند (.سبزواری)70 :0 ،0391 ،
01

اروی

سال ششم ،شمارۀ دوازدهم ،پاییز و زمستان 0011

 .2نقد و سنجش تعاریف ابداع
از میان وعاریف یاد شده از ابداع ،شماری به صورت هدی محو وأمو و وردید اسوت .بورای نمونوه ،وعریوف ابوداع بوه
اختراع و وکو ین به ههت وغایر مفهومی ابداع و اختراع و وکو ین روا نیست .ابداع ایجواد بوه شورط عودم اراوو اسوت و
اختراع و وکو ین ایجاد مسبوق به اراو میباشد.
وعریف ابداع به ادامه ،اظهار و ظهور نیز محو وردید است چه این که ادامه ،اظهار و ظهور پس از ایجاد ،معنوا و مفهووم
پیدا میکند .ن ست ،خداوند عقو اول را ایجاد میکند و پس از ایجاد عقو ،نوبت بحث دربارۀ ادامه و اظهار میرسد.
وعریف به ایجاد ارشیء یا اختراع ارشیء یا ظهور ارشیء و مانند نن نیز با ووهه به این که «ارشیء» به چیزی اطوالق
میگردد که نمود فیزیکی داشته باشد ،چندان رضایتب ش نیسوت؛ زیورا در ایون صوورت عقوو اول ،ابوداع خداونود
ا
َ
ن واهد بود ،در صوروی که وقریبا ومام اندیشمندان مسلمان ،عقو اول را ن ستین مبدع خداوند میداننود چنوان کوه بوا
َ
وعریف ابداع به ایجاد ارشیء ،عقول فعاره و نفس نیز مبدع خداوند ررار نمیگیرند.
وعریف ابداع به ایجاد ارشیء با شرط «عن ریس» و عبارتهای دیاری چون «عون ال شویء»« ،بذاووه رویس»« ،ال
عن مثال سابا» ،بعد ریس مطلا»« ،ال من شیء»« ،ال عن شیء»« ،ال علی مثال سبا»«،رم یسبا علوی مثلوه»« ،مون
غیر سبا مثال»« ،من ال شیء»« ،عن ریس مطلا»« ،من ارلیس» نیز هامعیت و مانعیت ندارد و مفهوم ابداع بوه عنووان
یکی از صفات فعلیۀ خداوند را پوشش نمیدهد؛ زیرا در ابداع خداوند افزون بر شورط یواد شوده ،شورایط دیاوری نیوز
وهود دارد؛ مانند شرط نبود زمان ،نبود مکان ،نبود نیاز به علو و غیره.
افزون بر این ،اختالن اندیشمندان مسلمان در وعریف حدارلی و حوداکثری ابوداع و رلمورو ایون اصوطالح ،ابهوام
ابداع را بیشتر میکند وا هایی که در وعیین رلمرو ابداع نیز اختالن به وهود مینید .برخی ابداع را ونها نسوبت بوه عقوو
اول و عقول فعاره میدانند و ایجاد دیار موهودات عارم را به عقو و نفس و غیره نسبت میدهند ،شماری دیاور ،ابوداع
را خا

عقو اول و عقول فعاره نمیدانند.
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استوار بر این کاستیها در وعریف ابداع از نااه اندیشمندان مسلمان و نبوود معیوار در انت واب مفهووم ابوداع ،شایسوته
است در این نوشتار نااه عالمه طباطبایی بوه عنووان سورنمد مفسوران ،متکلموان و فیلسووفان معاصور بررسوی گوردد و
همانندیها و وفاوتهای نااه ایشان و دیار اندیشمندان مسلمان در مفهومشناسی ابداع بیان شود.
 .3ابداع در نگاه عالمه طباطبایی
مبدع معرفی میکند:
عالمه طباطبایی به دو دریو ،فعو حا وعاری را ابداع و خداوند را ِ
َّ َ َ َ ْ َ
َ
ْ َ
َ
َ
األ ْر َ َ َ َ َ ْ ا َ َّ َ
ودیع
ات و
ض و ِإذا رضی أمرا ف ِإنموا یقوول روه کون فیکوون» (اربقورة )009/و ب ِ
دریو ن ست نیات شریفۀ «ب ِدیع ارسماو ِ
ِ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ
َ َ َ ٌ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ٌ َ َ َ َ َّ َ َ َ ِّ َ َ
يء ع ِل ٌیم(األنعام)010/
يء وهو ِبکو ش ٍ
احبة وخلا کو ش ٍ
ارسماو ِ
ض أنی یکون ره ورد ورم وکن ره ص ِ
ات واألر ِ
هستي ب ش نسمانها و زمین اوست! و هناامي که فرمان وهود چیزي را صادر کند ،ونها ميگویود« :موهوود بوا !» و
نن ،فوري موهود ميشود.
او پدید نورنده نسمانها و زمین است؛ چاونه ممکن است فرزندي داشته باشد؟! حال ننکه همسري نداشته ،و همه چیوز
را نفریده؛ و او به همه چیز داناست.
دریو دوم حکم عقو است که ایشان استدالل عقلی خود را چنین وبیین میکند :هر دو موهود مفروض ،اگر رورار باشود
عنوان دو موهود بر ننها صادق باشد ،باید افزون بر ههت اشتراک ،ی ههت افتراق نیز داشته باشند ،اگور هویچ ههوت
امتیازی در خارج ذات خود نسبت به یکدیار نداشته باشند ،در این صورت باید کثرت و دوئیت ،در ذات ننها باشد ،نوه
خارج از ذات و در این صورت ،ننچه ما دو یا چند وا فرض کردهایم ،یکی خواهد بود و این خود ،خالن فورض اسوت.
بنابراین نتیجه میگیریم هر موهودی از ههت ذات ،مغایر موهود دیاور اسوت و اگور چنوین فرضوی را پوذیرفتیم ،هور
موهودی بدیعاروهود خواهد بود ،یعنی بدون نن که ربو از خود نظیر یا معهود نزد مبدع داشته ،وهوود یافتوه اسوت و
در نتیجه خداوند مبدع و بدیعارسموات و االرض خواهد بود( .طباطبایی[ ،بیوا])163 :0،

به باور عالمه طباطبایی ،واژۀ بدیع در نیۀ ن سوت ،صوفت مشوبهه از م ودر بوداعت اسوت و بوداعت بوه معنوای
بیمانندی است (طباطبایی[ ،بیوا] )161 :0،و در نیۀ دوم بر وزن فعیو و به معنای فاعو و از اسامی خداونود موی باشود.
(همان)361 :0 ،
00
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نویسندۀ ارمیزان ابداع را فعو حضرت حا (طباطبایی[ ،بیووا] )000-001 :07 ،و «علوی غیور مثوال سوابا» معرفوی
میکند (همان011 :؛همان )70 :9 ،و ومامی موهودات را بدیعاروهود میخوانود (هموان )163 :0 ،ایشوان بوه اسوتناد
َّ
ح ر در نیۀ شریفۀ « ِإنه ه َو ْیب ِدئ َو ِیعید»(اربروج )03/ابوداع را خوا حواوعواری مویدانود (هموان )113 :11،و غیور
خداوند را ناووان از ابداع معرفی میکند (همان )006-009 :9 ،و ازاینرو اطالق بواری و بودیع را بوه صوورت مسوتقو و
غیرمستقو به هیچ روی در حا خداوند روا نمیبیند و وروع چنین اطالری را در ررنن منکر است؛ ایون در حواری اسوت
که اطالق صفات و افعاری چون علوم ،رودرت ،حیوات ،خلوا ،رزق ،احیواء و مشویت بور غیرخداونود را بوه صوورت
غیرمستقو ،باور دارد( .همان)

عالمه طباطبایی در موردی دیار ،ابداع را ایجاد ابتدایی و بدون اراو معرفی مویکنود (هموان )003 :0،و اسوتمراری
بودن ابداع را ب شی از معنای نن میداند (همان16 :00 ،؛ )6 :09و معتقد اسوت ابوداع ونهوا نواظر بوه مرحلوۀ وکوو ین
میباشد ،بنابراین شمول ابداع نسبت به مرحلۀ وربیت و ربوبیت را نمیپذیرد.
در نااه عالمه طباطبایی ،خلا اصطالحی ،همان معنای ابداع را دارد (همان )011 :0 ،و به این ههوت ،خلوا را در
ْ َ
َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ
نیۀ شریفۀ «َال ره ار لا َواأل ْمر و َب َارك ارله َر ُّب ار َعار ِم َین» (األعران )10/به معنای ابداع و ایجاد میگیورد و در وفسویر نیوۀ
َّ َ َ َ ْ َ
َ
األ ْ
ض» ،بدیع را به معنای خلا مینورد ،اما خلقی که بدون اراوو صوورت گرفتوه اسوت ،بوه
ر
ات و
شریفۀ «ب ِدیع ارسماو ِ
ِ
وقلید ،وشبیه و ودریج نیست و از اسباب برای ابداع بهره نمیگیرد( .همان )160 :0 ،عالمه با همین نااه ،فواطر را در نیوۀ
شریفۀ «فاطر ارسموات و االرض» به معنای خارا (که هممعنای بدیع است) نمیداند؛ زیرا وفسویر فواطر بوه خوارا بوه
خارقیت خداوند میانجامد ،اما ربوبیت خداوند را نتیجه نمیدهد .این در حاری است کوه نیوۀ شوریفه در مقوام پاسوخ
َ ِ َّ َ ْ َ َ َ
َّ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َّ َ
یوه
انکار بتپرستان نسبت به ووحیود در ربوبیوت اسوتِ « :إنوا کفرنوا ِبموا أر ِسولتم ِب ِوه و ِإنوا ر ِفوي شوم ِمموا وودعوننا ِإر ِ

م ِری ٍ »(إبراهیم( )7/همان )16 :01 ،و نزاع میان بتپرستان و مسولمانان نیوز در ووحیود ربوبیوت اسوت ،نوه ووحیود در
اروهیت ،اما از نن ها که ایشان خداوند را خارا و مبدع میشناسند ،انکوار ووحیود ربوبیوت ووسوط ایشوان را نادرسوت
معرفی میکند .دریو این امر نن است که اخت ا

خلا و ایجاد به خداوند سبحان ،استقالل وهود ،علوم و رودرت را

از غیر خداوند نفی میکند و با نفی این صفات از غیرخداوند انکار ووحید ربوبیت از سوی بتپرستان محلی از اعراب
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ندارد ،مار نن که بتپرستان ،انح ار خلا و ایجاد را به خداوند انکار کنند( .طباطبایی[ ،بیوا] )316 :00،

َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ا َ ْ َ َ ْ َ
ون فیکوون» و نیوۀ 01
عالمه طباطبایی ابداع انسان را به استناد نیۀ  01سورۀ یس « ِإنما أمره ِإذا أراد شیئا أن یقول ره ک
َ َ َ َْ َ َ َ
َّ َ َ َ
َ
يء ِإذا أ َر ْدناه أن نقول ره ک ْن فیکون»به امر خداوند وابسوته مویبینود و امور را هموان کلموۀ کون
سورۀ نحو « ِإن َما ر ْورنا ِرش ٍ
میداند( .همان 003 :0 ،و  )079 :03وی ابداع را ننی و دفعیاروهود و وغییرناپذیر پنداشوته و ظواهر واژۀ «فیکوون» را کوه
دالرت بر ایجاد در نینوده دارد ،بوا امور ارهوی ناسوازگار نمویبینود؛ زیورا هموۀ موهوودات ،اعوم از وودریجیاروهوود و
دفعیاروهود ،به امر خداوند (کلمۀ کن) شکو گرفته و ومام و کامو است و هیچ ّروهای که نن را به سوی فعلیوت سووق،
ْ
َ َ َّ
ْ
َ ََ
ََ
دهد ،درونش وهود ندارد (همان )311 :0 ،عبارت «کل ْمح ِبار َب َ ِر» در نیۀ شریفۀ « َو َما أ ْمرنا ِإال َو ِاحد ٌة کل ْموح ِبار َب َ ِور»
ٍ
ٍ
ّ
(ارقمر )11/کنایه از عدم نیاز به زمان و نفی ودریجی بوودن و اسوباب موادی اسوت ،نوه دریوو بور انکوار ابوداع دفعوی و
َّ َ َ َ َ َ ا َ ْ َ َ
َ
بیواسطه( .همان09 :07 ،؛ 310 :0؛ 116 :01؛  )079 :03و نیۀ « ِإن َما أ ْمره ِإذا أ َراد شیئا أن یقول ره ک ْن فیکوون» (یوس)01/
ووصیف ارادۀ ایجاد و بینیازی خداوند از هیچ سببی هز ذات خو یش در ایجاد هر چیزی است .از این اراده با واژگان و
َ َ َ َْ َ َ َ
َّ َ َ َ
َ
َّ َ ْ َ َ َ َ ا
يء ِإذا أ َر ْدناه أن نقول ره ک ْن فیکون» (نحوو،)01/
مفاهیم م تلفی مانند امر؛ « ِإن َما أمره ِإذا أ َراد شیئا» ،رول؛ « ِإن َما ر ْورنا ِرش ٍ
َ
ْ ْ َّ َّ
َ
ََ ْ
َ َ َ َ َ َّ
رضا؛ « َو ِإذا رضی أ ْم ارا ف ِإن َما یقول ره ک ْن فیکون»(بقوره ،)009/حکوم؛ « ِإ ِن ارحکوم ِإال ِرل ِوه » (انعوام )19/و کلموه؛ « َورقود
ََْ َ
َ ْ
َ
َ ْ َ
َس َبقت ک ِل َمت َنا ِر ِع َب ِادنا ارم ْر َس ِل َین» (صافات« ،)090/ک ِل َمته أرق َاها ِإری َم ْر َیم» (نساء)090/وعبیر شده است و از ی حقیقوت
واحد در مورد خداوند حکایت دارد( ،همان000 :09 ،؛  )100-107 :01اما زمانی که با اسباب ودریجی خود مقایسوه
گردد که به ودریج از ّروه به فعو و از عدم به وهود درنمده و از نقص به کمال میرسد و ودریجی بودن و وغییور از ناحیوۀ
خود موهودات است نه خداوند(.همان103 :3 ،؛ )311 :0

مرحوم عالمه وابستای ابداع به امر را ووصیف «شأن»خداوند به هناام ارادۀ ایجواد و بوینیوازی از غیور در افاضوۀ
وهود میداند و حمو رول بر امر به معنای«شأن» را به ههت م داق بودن رول برای «شأن» خداوند میداند نوه نن کوه
خداوند ،هناام ارادۀ ایجاد ،از امر رفظی در برابر نهی استفاده میکند کوه اگور موراد ،رفوظ باشود ،خوود رفوظ نیوز اراده
میخواهد و در این صورت وسلسو رخ میدهد؛ زیرا خود رفظ نیز پس از اراده شدن ،ولفظ دیاوری مویطلبود و ولفوظ
دیار نیز نیازمند اراده و ولفظ دیاری خواهد بود .افزون بر این ،رفظی بودن امور ،وهوود م اطو شونوا را مویطلبود و
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وهود م اط به بینیازی از ایجاد میانجامد( .همان )001 :09 ،عالمه امر خداوند را وکوو ینی و نوه وشوریعی و هموان
کلمۀ کن برمیشمارد و مؤنث بودن صفت امر را نشانۀ درستی این برداشت میخواند( .همان)09 :07 ،

با درنظر گرفتن س نان عالمه در وعریف ابداع و وفاوت نن با فطر ،میووان گفت ابداع ،خوا

عقوو اول یوا عقوول

مجرده نیست و ومام م لورات ،ابداع خداوند خوانده میشوند و افوزون بور ایون ،اعموال و روابوط میوان اشویاء نیوز از
َ
ابداعات خداوند است( ،هموان 391-367 :01 ،و  )100چنان که انسان نیز مبدع خداوند است (هموان )001 :1،و پویش
از ابداع ،مانند و نمونه نداشته است نه نن که انسان ،وکامویافتوۀ موهوودات دیاوری اسوت( .هموان )001 :1،اموا از نن
ههت که ابداع خداوند ودریجی نیست ،نتیجه میگیریم در موهودات ودریجی ،ههتی غیرودریجی وهود دارد کوه بوا
َ
َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ا َ ْ
وول َروه ک ْ
ون
ویئا أن یق
نن ههت از حا وعاری صادر میشوند و به همین دریو خداوند مویفرمایودِ « :إنموا أموره ِإذا أراد ش
َ َ َ ْ َ َّ َ َ ٌ َ َ
َ
ْ َ
احدة کل ْمح ِبار َب ر» (ارقمر( )11/طباطبایی[ ،بیوا])160 :0،
فیکون» (یس )01/و یا « وما أمرنا ِإال و
ِ
ِ
ٍ
َ ْ َ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ا َ َّ
َ
َ
ض و ِإذا رضی أمرا ف ِإنما یقول ره کن َ فیکون »(بقوره )009/در نفوی ادعوای
استناد به نیۀ شریفۀ «ب ِدیع ارسماو ِ
ات واألر ِ
َ َّ َ َ َّ َ ا
اهو کتاب « َوراروا او ذ ارله َوردا» (بقره  )006/از نن ههت نیست که عالمه ،ابداع را در موورد وموام موهوودات هواری
نمیداند ،بلکه به دریو نن است که فرزندداری به عنوان امری طبیعی ،هسمانی و ودریجی با حقیقوت ابوداع بوه عنووان
َ
َّ َ َ
ات
ایجاد بدون نمونۀ ربلی ،وقلید ،ودریج و علو ،ناسازگار است( .همان) چنان که استناد به نیوۀ شوریفۀ « ب ِ
ودیع ارسوماو ِ
َ َ َ ٌ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ٌ َ َ َ َ َّ َ َ َ ِّ َ
َ ْ َ ْ َ َّ
ويء َعل ٌ
ویم»(انعوام )010/نیوز بوا هودن انکوار
احبة وخلا کو ش ٍ
يء وهو ِبکو ش ٍ ِ
ض أنی یکون ره ورد ورم وکن ره ص ِ
واألر ِ
شمول ابداع نسبت به موهودات انجام نشده است ،بلکه هدن نن ،نشان دادن ناسازگاری فرزند داشتن خداوند بوا فعوو
ابداع حاوعاری است .فعو ابداع با اراده و مشیت خداوند صوادر مویشوود و وودریجی نیسوت ،اموا هوواز زاد و ورود،
ودریجی است و نظریۀ فرزند داشتن خداوند ،مستلزم ورود حاوعاری به ناموس ّ
ماده و حرکت اسوت و افوزون بور ایون،
بدیع بودن نسمان و زمین به معنای ایجاد نسمان و زمین بدون اراو و نمونه است ،در صوروی که فرزند داشوتن خداونود
از همین کره خاکی به معنای ایجاد فعو منطبا بر اراوست( .همان100-109 :3 ،؛ )170 :9
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نتیجهگیری

عالمه طباطبایی ابداع را از صفات فعو خداوند و خا

حاوعاری میداند .در نااه عالمه ،ابداع ،ایجاد ابتدایی ،ننوی،

بدون اراو ،بدون وشبیه ،بدون وقلید و بینیاز از علو است .نو یسندۀ المیزان ،ابداع را همان اراده ،روول ،رضوا ،حکوم و
کلمه در نیات برمیشمارد و مراد از امر را رول ،اما نه رول رفظی بلکوه ووصویف «شوأن» خداونود مویدانود .در وفسویر
َ
المیزان ابداع خداوند ونها نسبت به عقو اول یا عقول مجرده نیست ،بلکه ومام موهودات عارم ،مبدع خداوند هسوتند و
ودریجیت موهودات ،با ابداع خداوند ناسازگار نیست؛ زیرا شمول ابوداع نسوبت بوه موهوودات از غیروودریجی بوودن
موهودات در ههتی خا

حکایت دارد و این در حاری است که برخی ابداع را خا

عقو اول و عقول فعاره میداننود

و هریان نن را نسبت به دیار موهودات عارم نمیپذیرند .با این نااه ،میان دیدگاه عالمه طباطبایی و دیاور اندیشومندان
مسلمان همانندیها و وفاوتهایی وهود دارد که در ادامه به ننها اشاره میشود.
همانندیها

عالمه طباطبایی مانند ومام اندیشمندان مسلمان ،ابوداع را از صوفات فعوو خداونود برمیشومارد .ایشوان ماننود دیاور
فالسفه و متکلمان مسلمان ،ابداع را خا

خداوند دانسته و نسبت نن به غیرخداوند را نمیپذیرد .عالموه ماننود دیاور

اندیشمندان مسلمان ،بیاراو بودن را شرط ابداع میداند ،هر چند عبارت ایشوان در بیوان ایون شورط ،متفواوت اسوت.
اندیشمندان مسلمان ،شرط اراو نداشتن را با عبارت «عن ریس»  «،عن ال شیء» «بذاوه ریس» «،ال عن مثوال سوابا»،
«بعد ریس مطلا»« ،ال من شیء»« ،ال عن شیء»« ،ال علی مثال سبا»« ،رم یسبا علی مثله»« ،من غیرسوبا مثوال»،
« من الشیء»  «،عن ریس مطلا» و «من ارلیس» بیان میکنند ،در حاری که عالمه این شرط را بوا عبوارت «علوی غیور
مثال سابا» مینورد.
تفاوتها

عالمه طباطبایی وعریف ابداع به اظهار ،ادامه ،حفظ ،وهود ،وکو ین ،اختراع ،اخوراج را پوذیرا نیسوت و ماننود فوارابی،
صدوق ،شریف مروضی و مالصدرا ،ابداع را ایجاد وعریف میکند.
عالمه ابداع خداوند را نسبت به ومام موهودات عارم هاری میداند ،اما بسیاری از اندیشمندان مسولمان ،ابوداع را
00
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خا

عقو اول و عقول فعاره برمیشمارند.
عالمه طباطبایی متعلا ایجاد را «ارشیء» نه «ما» و «ایس» و «مطلا» رورار مویدهود ،چنوان کوه کنودی ،فوارابی،

صدوق ،ابنسینا ،ابنرشد ،ف ر رازی ،ابنعربی ،مالصدرا ،نروسوی و سوبزواری کلموۀ ایجواد ،اظهوار ،اداموه ،حفوظ،
وهود ،وکو ین  ،اختراع و اخراج را به واژۀ «ارشیء» اضافه میکنند.
نویسندۀ المیزان وعریف حداکثری از ابداع ارائه میدهد و نن را ایجاد ابتدایی ،ننی ،بدون اراو ،بدون وشبیه ،بدون وقلید
و بینیاز از علو وعریف میکند ،این در حاری است که برخی از اندیشمندان مسلمان وعریف حدارلی از ابداع به دسوت
میدهند .برخی مانند کندی ،طبرسی ،شریف مروضی ،ف ر رازی و ابنعربی ونها به شرط «نداشوتن اراوو» و شوماری
مانند صدوق ،ابنرشد ،نروسی به شرط « ّ
ماده نداشتن و زمان نداشتن» و گروهی مانند ابنسینا ،فوارابی و ابونرشود بوه
شرط «بی نیازی از علو» بسنده میکنند.
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منابع و مآخذ

 .0ابنرشد ،محمدبن احمد ( ،)0399تفسیر ما بعد الطبیعه ،وهران :حکمت.
 .1ابنسینا ،حسین بن عبدارله ( ،)0010الشفاء (االلهیات)  ،رم :مرعشی نجفی.
 .3ابنسینا ،حسین بن عبدارله ( ،)0363المبداء و المعاد ،وهران :مطارعات اسالمی.
 .0ابنسینا ،حسین بن عبدارله ( ،)0011رسائل ،رم :بیدار.
 .1ابنعربی ،محیاردین ( ،)0000التوحید و العقیده ،دمشا :دارارکتاب ارعربی.
 .6ابنعربی ،محیاردین ( ،)0011تفسیر ابن عربی ،بیروت :دارارکت ارعلمیه.
 .9نلیاسین ،هعفر ( ،)0011الفارابی فی حدوده ،بیروت :عارم ارکت .
 .0نروسی ،محمود [بیوا] ،تفسیر آلوسی ،بیها ،بینا.
 .7بیهقی ،ابوبکر ( ،)0009االسماء و الصفات ،بیروت :دارارجیو.
 .01دغیم ،سمیح ( ،)1110مصطلحات االمام الرازی ،بیروت :مکتبه ربنان ناشرون.
 .00سبزواری ،مالهادی ( ،)0391شرح االسماء الحسنی ،وهران :دانشااه وهران.
 .01شهرزوری ،شمساردین ( ،)0303رسائل الشجره االلهیه فی علوم الحقائق الربانیه، ،وهوران ،:مؤسسوۀ حکموت و
فلسفه ایران.
 .03صدرارمتأرهین ،محمدبن ابراهیم ( ،)0361اسرار االیات ،وهران :انجمن حکمت و فلسفه.
 .00صدرارمتأرهین ،محمدبن ابراهیم [بیوا] ،المبدا و المعاد ،وهران :انجمن حکمت و فلسفه.
 .01طباطبایی ،محمد حسین [بیوا]،المیزان ،رم :نشر اسالمی.
 .06طبرسی ،فضو بن حسن ( ،)0001مجمع البیان  ،بیروت :االعلمی.
 .09ف ر رازی [بیوا] ،التفسیر الکبیر ،چاپ سوم ،بیها ،بینا.
 .00راضی سعید رمی ( ،)0001شرح ووحید صدوق ،وهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .07کندی ،یعقوب بن اسحاق [بیوا] ،رسائل ،راهره :دارارفکر.
 .11میرداماد ،محمدبن بارر استرنبادی ( ،)0301مصنفات ،وهران :انجمن نثار و مفاخر فرهنای.
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