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 املقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحیم   
 احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم علي حممدواله الطيبني الطاهرين

ــي  ــید عل ــه س ــرت عالم ــاره حض ــخن درب س
طلبـد تـابتوان ال بیشرتي را ميهببهاني(ره)جم

اش راتوصـیف مهه ابعاد شـناخته و ناشـناخته
منــود. آنچــه بــیش از مهــه ویژگیهــاي علمــي 
واخالقي این مرد راچون متامي اسالف گذشتگانش 

سازد، ویژگي تقوا وروحیه شـجاعت منایانرت مي
وشهامت علمي ایشان در بیان وشناساندن حـق 

هــاي قیقوحقیقــت اســت. او كــه دروراي حت
منصفانه، سرآمد پژوهندگان بـود، چـون بـه 

گشت ازبیان ومنود آن، هرچنـد حقیقيت نایل مي
در كام دیگران تلخ آیـد، فروگـذار نبـود. 

اي است كه شخصیت این دانشمند این مهان نكته
ــمت  ــت عص ــوم آل بی ــه عل ــق، فقی ــي حمق اهل
وطهارت(ع) وفیلسوف رباني ومعلـم اخـالق را 

 مناید.مي از سایرین منایانرت
» التوحی�د الف�ائق ف�ي معرف�ة الخ�الق«او دركتابش به نـام

به رشته حتریر در آمده » توحید«كه درموضوع 
است با تـوان پژوهنـدهگي بسـیار، وشـجاعت 

ھذا كتابنا «حمققان منصف درآغازین صفحة آن نگاشت 
ودیگران رابا این كالم نوراني بـه » ینط�ق ب�الحق

خــود مطالعــه وبررســي كتــاب گرانســنگ 
 برانگیزاند.

اگرچه بسیاري از دانشمندان اهلي پريامـون 
انـد وبـراي قلـم زده» توحیـد«موضوع شریف 
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ــان  ــه بی ــال ب ــد متع ــود خداون ــات وج اثب
استدالهلاي عقلي، ریاضي، فلسفي وعلمي وحسـي 

اند ويل آنچـه كتـاب عالمـة فرزانـه پرداخته
ها متمـایز رااز دیگـر نگاشـته› ره‹هببهاني

ا بیان حقایق نـاب مسـتفاد از سازد. مهانمي
مؤی�د به آیات وروایـات  …براهني عقلي وعلمي

بسیاري از مسئل فلسـفي را كـه جـزو امـور 
گرفت، در بوتة نقـد وبررسـي بدیهي قرار مي

هایي را حمققانة خود قرار داد وسسيت اندیشـه
شـد، بـرمال كه به عنوان حق وحقیقت معريف مي

 ساخت.
هاي او واندیشهویژگیهاي این كتاب فلسفي 

توان بطور خالصه در مـوارد ذیـل معـريف رامي
 منود: 

الف) حتقیق در مورد اصالت وجود وبي حمتوا 
 بودن آن.

 ب) بطالن مسأله اشرتاك وجود.
   «.الواحد الیصدر منھ الواحد»ج) بطالن قاعدة 

د) رد� سنخیت بني علـت ومعلـول ودرنتیجـه 
 .عدم پذیرش وجود سنخیت بني خالق وخملوق

وبسیاري از نكات فلسفي اهلي، كه خوانندة 
حمرتم با مطالعه دقیق وموشكافانة این كتـاب 

 شریف بدان واقف خواهد گشت.
ــه در  ــود ك ــدي ب ــاني(ره) جمته ــة هببه عالم

 …هیچكدام از دانشهاي فلسفي، اصويل وفقهي و
سطحي نگر كه دربسیاري از علوم، مطالب نــو 

ویش وبدیهي را با توان علمـي واجتهـادي خـ
 مطرح ساخت.

ــد  ــق هرچن ــتنباط ح ــتخراج واس ــا اس اوب
بـود، بیـان منـود دربرابر قواعد فلسـفي مي
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وبیان حق رابر هرگونه مصلحت اندیشي فلسفي 
 مقدم مشرد.          

وخمفي مناند كه مسأله توحید خیلي مهم است 
وسرنوشيت است مهان طوري كـه خداونـد متعـال 

ْش�رك ب�ھ ویغفرم�ا دون ذل�ك لم�ن یش�اء ان هللا ال یغف�ر ان یُ «اندفرموده
یعين: خداوند (هرگز)  »1ومن یشرك با� فقد افترى اثم�اً عظیم�ا

تر از آن را براي هركس خبشد وپاینيشرك را مني
خبشد وآن كس كه بـراي خـدا شـریكي خبواهد مي

ان�ھ »قرار دهد گناه بزرگي مرتكب شده اسـت، و
یعين: زیـرا هـر كـس « 2من یشرك با� فقد ح�ّرم هللا علی�ھ الجن�ة

شزیكي براي خدا قرار دهد خداوند هبشت رابر 
وم�ن یش�رك ب�ا� فكانم�ا خ�رَّ م�ن »ومهچنني ، اوحرام كرده است

یعــين:  «3الس��ماء فتخطف��ھ الطی��ر أوتھ��وي ب��ھ ال��ریح ف��ي مك��ان س��حیق
وهركس مهتایي براي خـدا قراردهـد گـویي از 
آمسان سقوط كرده وپرندگان(دروسط هوا) اورا 

ربایند ویا تندباد اورا به جاي دور دسيت مي
 كند.پرتاب مي

وغري ازاین آیات بنـابراین انسـان عاقـل 
وعاشق حقیقت باید هواي نفساني خـود رادور 
كند واز تعصب پرهیز كند چون مسأله توحیـد 

شود از سرنوشت انسان به او بستگي دارد ومني
 این مسأله صرف نظر كرد.

                                                           
 48النساء آیه  1
 72املائده آیه 2
 31احلج آیه 3
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 سؤاهلايي درابره توحيد:
) آیا خداوند جل و جال مساوي وجود اسـت؟ 1

و آیا از خداوند غري از وجـود چیـزي صـادر 
 شود؟مني
 ) آیا خداوند متعال كل وجود است؟2
 ) آیا خداوند صرف الوجود است؟3
) آیا موجودي كه حقیقتش بسیط است كـل و 4

 متام اشیاء است؟
 اهلي چیست؟ ) نظریه فیض5
جـل وعـال ) آیا جهان مظهر وجود خداونـد 6

 است؟
) آیا خداوند عز و جل در وجود جتلي پیدا 7

 كرده و آمسان، زمني و انسان و ملك شده است؟
 ) آیا جهان سایه خداوند عز و جل است؟8
) آیا خداونـد، اشـیاء را از وادي عـدم 9

 آفرید؟
) آیا وجود خملوقات باعث ممانعت از وجود 10

 خداوند عز و جل شده است؟
ود متعدد است آیا مـرزي ) اگر حقیقت وج11

 بني خالق و خملوق هست؟
) آیا اراده خداوند متعـال جـزء صـفات 12

 ذات است یا صفات افعال؟
 وعال) ذاتي است؟ )آیا اراده خداوند(جل13
) آیا درست است كـه واحـد بـیش از یـك 14

 آفریند؟خملوق مني
اینها جمموعه پرسشهائي است كه فهم مباني 

مناید وما آا را بـه عقلي مصنف را ساده مي
ترتیب پاسخ خـواهیم داد؛ و از میـان ایـن 
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ها، جواب سؤاهلاي دیگري فهمیده خواهـد پاسخ
شد مهانگونه كـه در سـؤال از تفـاوت میـان 
توحید مبين بر اصالت وجود با توحید مبين بر 
اصالت ماهیـت خواهـد آمـد و مطـاليب دیگـر 

 مانند آن.
داوند اما در پاسخ به سؤال اول كه آیا خ )1

گـوئیم: لفـظ مساوي وجود است یا نـه؟ مي
جالله اهللا اسم علم براي ذات مقدس اهلي است 
و اما كلمه وجود در لغت و عرف بـه معـين 
حتقق یافنت و به ثبوت رسیدن است و بر این 

اي بني لفظ جالله و وجود، نیست اساس رابطه
زیرا اويل اسم علم است و دومي حكایـت از 

كند پس ایـن ت و حتقق ميمفهومي كلي ازثبو
دو از مجله معاني متخـالف هسـتند ماننـد 

 زید و شجاعت.
بله براي وجود در اصطالحات فلسـفي چهـار 

» توضـیح مـراد«معين ذكر شده است كه صــاحب 
 اند:آا را ذكر كرده

حقیقت بسیط نوریـه كـه حیثیـت ذات اول: 
آن، حیثیت امتناع از عدم و منشأ آثار است 

صل فلسـفه، از آن بـه حقیقـت كه در زبان ا
شود. و این مهان است كه فالسفه وجود تعبري مي

در اصــالت و عــدم اصــالت بــودن آن اخــتالف 
دارند. این حقیقت داراي لفظي كه بـراي آن 

، نیست زیرا وضع متوقـف بـر تصـور وضع شده
موضوع له است و این حقیقت خباطر دو وجه كه 

ر كرده، صاحب منظومه در شرح آن، آا را ذك
 شود.تصور مني
وجــود عبــارت اســت از مفهــوم عــام  دوم:

بدیهي و مشـرتك كـه عنـوان حقیقـت بـوده و 
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صورتي از صورهتاي آن است. و عقل بشري نیـز 
كنـد. وجـود بـه ایـن بدان حقیقت اشارت مي

معــين، مفهــومي اســت كــه عقــل از موجــودات 
مناید و بعد از انتـزاع وجـود از انتزاع مي

كند. وجود بدین معنا ا محل ميموجودات بر آ
شد و در  مهان است كه در بداهت آن سخن گفته

مســائل بعــدي بــه ذكــر احكــام آن خــواهیم 
پرداخت. براي ایـن مفهـوم در زبـان عربـي 

كون و غريه و در زبان فارسـي » وجود«الفاظ 
 اند.را وضع كرده» هسيت«لفظ 

وجود عبارت است از معـاني مركـب و  سوم:
ته كه از آن لفظ شایستگي ذاتـي اشتقاق یاف

شود. با ایـن براي دارا شدن صفيت فهمیده مي
بیان، وجود در معناي دوم بر موضـوعات محـل 

شود مگر به اعتبار مهني شایستگي آن بـراي مني
دار شدن صفيت. و در زبان عربـي بـراي ایـن 

و در زبان فارسي واژه » موجود«مفهوم كلمه 
 اند.را قرار داده» هست«

وجود عبارت است از معناي مصــدري  ارم:چه
را براي آن وضـع » بودن«كه در فارسي واژه 

انــد و در عربــي لفــظ خاصــي بــراي آن كرده
ــظ ننهاده ــه لف ــد، بلك ــود«ان ــر » وج و دیگ

رود. وجـود هنگـامي بـه مرتادفات آن بكار ي
گردد كه ذات بـه وجـود اعتبار عقل تصور مي

ر آراســته شــود، آــم مــوقعي كــه ذات بطــو
 مستقیم منظور نطر ما نباشد.

شـود وبه عبارت دیگر هنگامي كه دیـده مي
اي براي نگاه وجود صفيت براي ذات شده، آینه

شود: كردن در آن نه مفهوم مستقلي، گفته مي
سه اصطالح اخـري وجـود در لغـت وعـرف مـورد 
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شود ويل معناي وجود مطـابق استعمال واقع مي
بـر پایـه  اصطالح اول فقط اصطالحي اسـت كـه

گوئیم ادعا بنا شده است و به تعبري دیگر مي
مدعي وجود در اصطالح اول، خواهان این مطلب 
است كه حقیقت اشیاء مهانا حیثیيت است مقابل 

باشـد. ويل معلـوم عدم، كه نام آن وجـود مي
است این عنوان هیچ ارتباطي با كلمه وجـود 
مصطلح در عرف و لغت ندارد. به معناي دیگر 

اصال� ارتبـاطي » وجود«م مرتبط با كلمه احكا
 با این اصطالح نوین ندارد.

بنابراین اگر بگوئیم كه وجود در اصـطالح 
لغوي و مشـرتك و كلـي و از حقــایق متعـددي 
گرفته شده باشد این بدان معين نیست كه این 
حقیقت نوریه بنابر اصطالح اول، یكي و مشرتك 

مه وجود بني متام حقایق است و خالصه اینكه كل
یعين مفهومي است مشرتك بني متام حقائق خارجیه 
و اما اینكه وجود عني ذات اهلي است این كالم 
اصال� به كلمه وجود نه در لغت و نـه عــرف و 

 نه عقل ارتباطي ندارد.
وحتقیق مصنف(ره) خواهد آمد كه ذات مقـدس 
اهلي متباین براي غري خود  از موجودات اسـت 

یست پس او بوسـیله آن و حقیقت وجود مشرتك ن
كند آنچه را كـه توضـیح دادمي كــه تقریر مي

ذات اهلي با وجود مساوي نیسـت بلكـه وجـود 
 كند. مفهوم عامي است كه بر كثريین صدق مي

) اینكه از وجود جز وجـود چیـزي صـادر 2
شود، این ادعائي است كه ریشه در اعتقاد مني

به سنخیت بني علت و معلول دارد. بنـابراین 
نانچه بگوئیم كه خداوند متعال بـا وجـود چ

ــاوي مي ــادر مس ــود از او ص ــز وج ــد و ج باش
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شود، به حتقیق مسري تناسب و تناسخ بني علت مني
 امي.و معلول را پیموده

 اقول مصنف(ره): نظریه سنخیت بني ذات اهلي
ـ ـ و بـني خملوقاتكه علت مهه موجودات است  _  

طـل كـرد، را با -باشـندكه مهانا معلـول مي
بعالوه آنكه الزمه این اعتقـاد مهانـا وجـود 

ها در ذات مقدس اهلي است. از داشنت مهه پدیده
آن جایگاهي بـزرگ پـس بـودن  ایـن عـامل و 
ائتالف بعضي از آن با بعض دیگر مهانطور كـه 
در مشتمل بودن جسم انسان بر روح و خمالفـت 
بعضي با بعض دیگـر مهاننـد: مـذكر و مؤنـث 

ه بودن و رنگهاي خمتلـف داشـنت و بودن و ماد
آیـد هاي خملوقات، الزم ميمهه اختالفات و تنوع

كه مهه در ذات خداوند عز و جل وجود داشـته 
باشند تا اینكه از سنخیت بني خداوند عزوجل 

آیـد كــه و خملوقات حمافظت منائیم. پس الزم مي
عال جسم مادي كه مشــتمل بـر روح وخداوند جل

 از بدنش است و تا آخر و باشد و روح او غري
الزم است كه خدا حمدود باشد چون خملوق حمـدود 
است. پس اگـر بگـوئي: بلـه مهـه آن در ذات 

وعال موجود است مگر آنكه او از نوع خداي جل
 تر.عامل الوهیت است و مهانندي متامرت و لطیف

دلیل بر چنني ادعــائي كـه در واقـع  اوال�:
 ست؟سنگ پراكين در تاریكي است چی

چگونه امكان دارد وجودي جمرد بـه  ثانیًا:
معين غري حمدود و ما فوق ماده عني وجود مـادي 

بـني  باشد و او حمدود است؟ آیا چنني سخين مجـع
 دو نقیض نیست؟

نتیجه اینكه: یا بایست جتر�د جمرد و حمـدود 
نبودن ذات اهلي را كه مهانا غري مادیات اسـت 
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ر هـیچ را پذیرفت، كـه در ایــن صـورت دیگـ
سنخیيت بني خداوند و ماده خنواهد بـود و یـا 
بگوئیم: خداوند متعال عني ماده بوده و بـه 
قاعده سنخیت معتقد شـومي. وایـن قعـده بـا 

باشـد زیـرا برهان عقلي و قاطع سـازگار مني
 خداوند داراي حد نیست.

) و اما در مـورد اینكـه ذات اهلـي مهـه 3
ن وجود و صرف الوجود اسـت، سـخناني در ایـ

مورد گفته شده و مـا در اینجـا بـر آنچـه 
 گوئیم:دهیم و ميگذشت، توضیح بیشرت مي

معناي وجود چیست تا اینكه خداوند متعال 
مهه وجود باشد؟ آیا مقصود از وجود، مفهـوم 
آن است یا حقیقت و كنه آن؟ چنانچه مقصـود 
از وجود، حقیقت و كنه آن باشد، آیـا چنـني 

 ؟حقیقيت واحد است یا متعدد
تـوان گفـت: در پاسخ به پرسشهاي فـوق مي

ــد،  ــوم آن باش ــود، مفه ــود از وج ــر مقص اگ
وعال صـرف مفهـوم مستلزم آنستكه خداوند جـل

(یعين صرف امر ذهين و در تصـور وجـود دارد) 
باشد كه در این صورت بطالن این مدعا روشـن 
است. و در صورتیكه مقصود از وجود، كنـه و 

حقیقـت وجـود  حقیقت آن باشد، در این صورت
شـود، چنانچـه در ایـن براي فالسفه كشـف مني

باره از دیك كنه و حقیقت وجـود زبـان بـه 
. بنابراین تا زمانیكه كنه 4انداعرتاف گشوده

                                                           
گوید: پي بردن حقایق اشیاء در حیطـة ابن سینا مي 4

نیست وهر چه مامیدانیم خاصیتها ولـوازم قدرت بشر 
نشـر مكتبـه  391ص1اسـفار ج …اشیاء نه فصول مقـوم

اند ابن سـینا املصطفوي البته مال صدرا انتقاد كرده
تـوانیم بـه را وخالصه انتقادش این است كـه مـا مي
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وجود كشف نشده باشد، حكـم بـر آن نفیـًا و 
اثباتًا غري ممكن است مگر بعد از كشف حقیقـت 

توان حكم كرد و با این بیان بطـالن وجود مي
نظریه كه حقیقت وجود واحد است آم با این 

استناد به مفهوم واحد بـودن وجـود، روشـن 
 گردد.مي

بنظر نگارنده: بطالن سخن فوق روشن اسـت، 
زیرا چه ارتباطي بني مفهوم وجـود و حقیقـت 

توان وجود داشته باشد؟ آیا صحیح است آن مي
بعد از وحدت مفهوم جسـمیت، حكـم شـود كــه 

آجنا كه در این مفهوم  حقیقت آب و خاك ـ از
ــدي  ــيء واح ـــ ش ــرتك هستند ــمیت مش ــد جس واح

باشند؟ اگر حقیقت وجود واحد باشـد، پـس مي
معناي آن این است كه حقیقت انسان، درخـت، 

ـ یكي باشد و گاو، فرشته و خالق ـاستغفراهللا
هیچ تفاوتي بـني پیـامرب و كـافر و خـالق و 

نباشد بلكه مهـه  …خملوق و شیطان و انسان و 

                                                                                                                                      
كنیم امـا بالوجـه یابـالعلم اشیاء علم پیـدا مـي

نتقاد درسيت احلضوري نه حصويل اقول: انتقاد مالصدرا ا
 نیست براي اینكه

علم به اشیاء از راه وجه مهان عبارت دیگـري  اوال�: 
باشـد از علم بـه اشـیاء از راه لـوازم وآثـار مي

شود بلكه معين ندارد عامل بـه وجـه وگرنه بالوجه مني
غري از آثار ولوازم اشیاء وگرنه كلمه وجه چه معـين 

 دارد وبه چه دلیل ؟ 
اشیاء مبتين بـر روش اشـراقي  علم حضوري به ثانیا:

وروش عرفاني واین روش (برفرض صحتش) روشي است كـه 
لغزشهایش زیاد است وهیچ دلیلـي بـر مطـابقتش بـه 
واقع ندارمي وعلماء حمقـق باطـل بـودن ایـن روش را 

اند وما نیز دركتـاب الرؤیـه الفلسـفیه ثابت كرده
 بطالنش را ثابت كردمي.
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آا یك چیز واحدي باشـند، كـه ایـن مـدعا 
توانند بر مزاحي بیش نیست! چگونه فالسفه مي

وجود، حكم منایند و حال آنكه خود آا نسبت 
 اند؟به حقیقت آن اعرتاف به جهل منوده

نتیجه اینكه، بعد از بیان نظریـه وحـدت 
حقیقت وجود، معناي این گفتار كـه خداونـد 

اسـت كـه، خداونـد متعال مهه وجود است چنني 
متعال مهه این شيء جمهـويل اسـت كـه ال وجـود 

باشد. و آیا ایـن لغريه و نیز تعدد پذیر مني
تعبري در واقع، تفسري باهول نیست؟ آیا چنني 
كالمي داراي معنا است؟ بعالوه اینكه، نظریه 
وحدت حقیقت وجود ـبا قبول بطالن آن كه قبال� 

كه جود است ــ متوقف بر نظریه اصالت وگذشت
توضیح بطـالن آن بوسـیله مصـنف(ره) خواهـد 
آمدـ مضاف بر تفاوت زید با عمر و خالق با 
خملوق بدیهي است پس چگونه امكـان دارد كــه 

 حقیقت وجود واحد باشد؟
وعال مهــه ) ایــن عبــارت كــه خداونــد جــل4

بسـیط «است و یا به تعبري دیگـر او » وجود«
اسـت » اءاحلقیقه كـل االشـیاء و متـام االشـی

 توان گفت كه:مي
مقصود فالسفه از ایـن عبـارت طبـق تفسـري 

وعال لھ كماالت االشیاء على جل انھ» صاحب تعلیقه این است 
وال  وجھ اتم مم�ا ھ�و موج�ود ف�ي االش�یاء، و ال یج�وز حم�ل ش�یئ م�ن االش�یاء

مجموعھ��ا علی��ھ تع��الى وال بالعكس،ام��ا ماھی��ات االش��یاء فواض��ح لع��دم تط��ّرق 
ة و المعاني الماھویّة الى ذات�ھ س�بحانھ وام�ا وجوداتھ�ا الخاص�ة فل�و وق�ع الماھی

حمل بینھا وبین الواجب الستلزم اتحاد الواجب بجھاتھ�ا العدمی�ة ایض�اً فالحم�ل 
في ذلك لیس ما یتعارف في المحاورات بل ھو من قبیل حمل الحقیقة والرقیق�ھ 
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وعال مهه كماالت اشیاء را بـه كه خداوند جل 5«
تر دارا است چون او در اشیاء وجود متامشكل 

دارد و از سوي دیگر محل شيء از اشـیاء بــر 
ذات اهلي و یا محل جمموعه اشیاء بـر آن ذات، 

چنـني بـالعكس. امـا محــل باشـد و همجایز مني
ماهی�ات اشیاء بر ذات اهلـي روشـن اسـت كـه 

باشد، زیرا حلول و دخـول ماهیـت و جایز مني
اهلي غـري ممكـن اســت. و معاني ماهوي در ذات 

اما وجودات خاصه ماهیت در صورتي كه محل بني 
وجود ماهیات و بني واجب باشد مستلزم اینست 

هاي عدمي متحد گردد كــه در كه واجب با جهت
هاي عدمي، از مجلـه مـواردي صورت محل جهتاین

باشـد، بلكـه است كه در حماورات، متعارف مني
 رقیقه است.چنني محلي بنام محل احلقیقه و 

به نظر نگارنده: مقصـود از جهـات عـدمي 
مطابق تفسريي كه عالمه طباطبائي(ره) ارائـه 

ان كل ھویة صّح ان یس�لب عنھ�ا «دهند عبارت است از : مي
شیئ بالنظر الى حد وجودھ�ا فھ�ي متحص�لة م�ن ایج�اب وس�لب كاالنس�ان م�ثالً 

مرك�ب م�ن ھو انس�ان ول�یس بف�رس ف�ي ح�اق وج�وده وك�ل م�ا ك�ان ك�ذلك فھ�و 
ایجاب ھو ثبوت نفسھ لھ وسلٌب ھو نفي غی�ره عن�ھ ض�رورة مغ�ایرة الحیثیت�ین 

نق��ص « والوج��ود من��اقض للع��دم »(ومعن��ى دخ��ول النف��ي ف��ي ھویّ��ة وجودیّ��ة 
وج�ودي ف��ي وج��ود مق��یس ال��ى وج��ود آخ�ر ویتحق��ق ب��ذلك مرات��ب التش��كیك ف��ي 

ن ك��ل حقیق��ة الوج��ود وخصوص��یاتھا ) وت��نعكس النتیج��ة بعك��س النق��یض ال��ى ا
هـر مـاهیيت  6«ذات بسیطة الحقیقة فانھا الیسلب عنھ�ا كم�ال وج�ودي

                                                           
تألیف حممـد تقـي 424حه تعلیقة علي ایة احلكمه صف 5

–مطبعة سلمان الفارسي الناشر -الطبعة االويل–مصباح 
 مؤسسة يف طریق احلق

-تألیف العالمة الطباطبائي  276ایة احلكمة صفحه  6
 قم-مؤسسة النشر االسالمي 
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كه سلب شیيء از آن ماهیت صحیح باشـد آـم 
با توجه به حدود وجودي آن ماهیت، از اجياب 
و سلب تشكیل شده اسـت، ماننـد انسـان كــه 

و » او انسان اسـت«توان گفت: درباره آن مي
ني بنابراین هر چیزي كـه چنـ» آن اسب نیست«

اي داشته باشد در واقع از اجيـاب یعـين قضیه
ثبوت نفس آن ذات براي خودش و سلب یعين نفي 
كردن غري خـودش از او، تركیـب یافتـه اسـت 
زیرا مجع دو حیثیـت در شـيء واحـد مغـایرت 
 دارد. (و معناي دخول در یك ماهیت وجودي ـ

ـ در واقع یك وحال آنكه وجود نقیض عدم است
ر وجـود شـيء مـورد قیـاس نقص وجودي است د

نسبت به وجودي دیگر، كه در اینصورت مراتب 
هـاي آن حتقـق تشكیك در حقیقـت وجـود ویژگي

یابد) و نتیجه به سبب عكس نقیض بـه هـر مي
ذات داراي حقیقت بسیط مني توان از آن كمال 

 شود.عكس مي» وجودي را سلب منود.
بعد از بیان فوق صاحب تعلیقه بـه تفسـري 

ـــل احلق ـــه و مح ـــه پرداخت ـــه و الرقیق یق
انھ حم�ل بع�ض مرات�ب الوج�ود المش�كك بالتش�كیك الخاص�ي «نویسد:مي

ولیس شیئ من مراتب الوج�ود ع�ین اخ�رى ب�ل المرتب�ة العالی�ة مقوم�ة للمرتب�ة 
الدانیة والدانیة متقومة بھا والعالیة واجدة لكمال الدانیة والدانیة عین ال�ربط بھ�ا 

ل احلقیقه و الرقیقه عبارت و مح» 7لھا دونھاال استقالل 
است از محل بعضي از مراتب وجـود مشـكك بـا 
تشكیك خاص، وهیچ چیزي از مراتب وجـود عــني 
دیگري نیست بلكه مرتبه عـايل مقـد�م مرتبـه 
داني است و مرتبه داني از عايل تشكیل شـده 
است و مرتبه عايل واجد كمـال دانـي اسـت و 

                                                           
 208تعلیقة على ایة احلكمة صفحه  7
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ربط با داني مرتبط با عايل است بطوریكه عني 
 باشد.مرتبه عايل است و داراي استقالل مني

ــوق  ــابري ف ــده: در تع ــر نگارن ــه نظ ب
هایي وجود دارد كـه در ذیـل خواهـد مغالطه

 آمد.
هیچ تركیيب بني امر وجـودي و  مغالطه یكم:

امر عدمي وجود ندارد و در صورتیكه اصـطالح 
مذكور را توسعه بدهیم چنني امـري در واقـع 

 یقي.اعتباري است نه حق
دخول نفـي در هویـت وجـودي  مغالطه دوم:

معنا ندارد، بلكه چنني امري غـري ممكـن اسـت 
چنانكه مسـتدل بـه ایـن حقیقـت، اینگونـه 

وجود بـا عـدم تنـاقض «اند كه استدالل منوده
دارد. ويل در تفسري دیگري مي گوید: مراد از 
دخول عدم، عبـارت اسـت از نقــص وجـودي در 

 »دیگري.وجود مقیس نسبت به وجود 
روشن است كه نقــص خـود از مقولـه  اقول:

عدم است. در نتیجه، معناي دخول نفـي یعـين 
دخول نقـص، بنـابراین ماهیـت انسـان مـثال� 
تركیب شده است از ثبوت خودش بـراي خـود و 
نیز از اینجا نقص وجودي كه از مالحظه شـيء 
در قیاس با شيء دیگري انتزاع گشـته اسـت. 

در واقع عدمي اسـت  روشن است كه نقص وجودي
باشـد و مهچنـني امـر و نقص عـدم بـه ذات مي

انتزاعي خود نیـز امـري عـدمي و اعتبـاري 
 آید. بشمار مي

در نتیجه: توضیحي كه در تفسري ایـن عـدم 
توان اشكال استحاله اجتماع دو آمده است مني

 نقیض عدم و وجود را حل مناید. 
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اگر ما تركیب بني امر وجودي  مغالطه سوم:
بایسـت حـيت عدمي را بپذیرمي چنني امـري مي و

نسبت به ذات مقدس اهلي نیز بوقوع بپیونـدد 
وعال غـري از و حال آنكه ذات مقـدس اهلـي جـل

خملوقات خود است كه در اینصـورت ذات حضـرت 
 گردد.حق به جهات عدمي حمدود مي

اگر كسي اشكال مناید كه عدم به ذات اهلــي 
 8راه ندارد.

وعال عدم به ذات اهلي جـل خواهیم گفت: بله
راه ندارد، اما چنني گفتاري ربطي به مبحـث 
ما ندارد چون ما در صدد نفي غـري ذات اهلـي 
از ذات او هستیم. مانند جسمیت و انســانیت 

مهـانطور كـه مشـا گفتیـد:  …و شجر بـودن و 
انسان غري از اسب و اسب غري از درخت اسـت و 

ركیـب ما نیز گفتیم ماهیت این اشیاء نیز ت
یافته است از امر وجودي یعـين ثبـوت خـودش 
براي خود و امر عـدمي یعـين نفـي خـود، از 
ذاتش، بنابراین ذات مقـدس اهلـي نیـز چنـني 
است، پس ذات اهلي نه جسم اسـت و نـه روح و 
نه عقل و نه ماده و نه انسان و نه درخت و 

بنابراین اوال� ذات اهلي از امر  …نه فرشته و
یب شده است و چنني تــركیيب وجودي و عدمي ترك

تواند ضرري به ذات مقدس اهلـي وارد آورد مني
زیرا این تركیب اعتباري و اصطالحي بـوده و 

 ثانیًا:باشد. بعد از آن مني اوال�: هیچ حقیقي
تركیيب كه در ذات اهلي حمـال اسـت آن تـركیيب 

باشد نـه تـركیيب كـه است كه در ذات اهلي مي
مثل مـا حنـن گريد ـيخارج از ذات اهلي صورت م
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ـ كه با مالحظه امر خارج از ذات تركیـب فیه
 آمده است.

باشد، نتیجه حاصل از این استدالل صحیح مني
نتیجـه عكـس «آجنا كه صاحب تعلیقـه نوشـت: 

شود به سبب عكس نقیض به اینكه هر ذاتـي مي
تـوان كمـاالت كه داراي حقیقيت بسیط باشد مني

دیگر اینكه » ود.وجودي را از آن ذات سلب من
تواند درست باشد چون مصـداقي این نتیجه مني

شود. براي اینكه مـراد از براي آن یافت مني
ذات بسیط، مهانا ذاتي است كه عدم، عارض آن 

گردد و دانسيت كه الزمه این تفسري نوین از مني
 ترّكب، عروض عدم بر هر شیيء است.

الزمه این استدالل این است  مغالطه چهارم:
كه هر ذات و ماهیيت از اجياب و سـلب تشـكیل 

توانـد بـا مالحظـه حـد وجـودي آن شود منيمني
ماهیت، چیزي از آن را سلب منود. نه اینكـه 

شـود چـون هیچ كمـال وجـودي از آن سـلب مني
انـد مستدل به عكس نقیض موافق استدالل كرده

وعكس نقیض موافق عبارت از(جابه جـا كـردن 
مول قضیه با توجه بـه هر دو نقیض موضوع وحم

ك منطـق مظفـر -بقاي صدق وكیف قضیه است) ر
نشر دارالتعارف بنـابراین عكـس نقـیض  178ص

كل ھویة صح ان یسلب عنھا شيء بالنظر ال�ى موافق این قضیه (
ك�ل ذات ) ایـن اسـت:(حد وجودھا فھي متحصلة من ایجاب وس�لب

فالیس�لب وھویة غیر متحصلة من ایج�اب وس�لب فالیس�لب عنھ�ا ش�يء وس�لب 
) نه آن چیزي كه مسـتدل عنھا شيء بالنظر الى ح�د وجودھ�ا

)است. زیرا تفـاوت الیسلب عنھا كمال وجوديگفته كه (
میان ایـن دو امـر روشـن اسـت. بنـابراین 

شود كه مهه اشـیاء نــه نتیجه استدالل چنني مي
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كنـد و مهه كماالت بـراي ذات ثبـوت پیـدا مي
يل اهللا عـن الزمه آن، احتاد ذات مقدس اهلي تعـا

ها خواهد بود ذلك علوا كبريا با سایر پدیده
خباطر اینكه مني توان چیـزي از ذات اهلـي را 

توان انسان و فرشته و نفي كرد بنابراین مني
را  …درخت و شیطان و ماده و جسـم بـودن و 

از ذات سلب منود. صاحب تعلیقه خود نیز بـه 
الزم نتیجه خود اعرتاف كرد و خواسته است كه 
از این تنگنا با این توضیح خالص شود كه محل 
مورد نظر از نوع محل متعارف نیست بلكه نوع 
جدیدي از محل اسـت بـه نـام محـل احلقیقـه و 

 .9باشدالرقیقه مي
مالك محل در واقع احتاد در مفهوم یا  اقول:

وجود است كه احتاد در مفهوم را محل اويل یـا 
نـاطق  محل هو هو نامند مانند: انسان حیوان

است و احتاد در وجود را مانند محـل ناطقیـت 
 بر انسان را محل شایع گوینـد، و از آجنـائي

كه انسان و ناطق در خارج در مصداق واحـد، 
باشـد متحد هستند چنني محلي درست و صــحیح مي

نـه -بنابراین اگر بني دو شيء احتاد نباشـد 
ـ محل غري ممكن خواهـد در مفهوم و نه در وجود

 این حقیقت محل است.بود؛ 
بنابراین اخرتاع قسم جدیدي براي محـل چـه 

ــاري ـ ــطالحي و اعتب ــر اص ــل از نظ منظور مح
ـ چیــزي از واقعیــت را احلقیقــه و الرقیقه

دهد و با تغیري اصطالح، واقع دگرگون تغیري مني
 شود.مني
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پس استدالل صاحب تعلیقـه بـر فـرض صـحت، 
ان هـیچ تواش اینست كه حقیقت بسیط منينتیجه

شئ را از آن سلب منود. در واقع حقیقت بسیط 
با مهه اشیاء متحد است و حقیقت بسـیط متـام 

 اشیاء است.  
احتـاد حقیقـت  اگر كسي اشكال منایـد كـه:

بسیط بـا اشـیاء از نــوع احتـاد متعـارف و 
 شناخته شده نیست در پاسخ گوئیم: 

:  این برداشـت در واقـع نقـض كـردن اوال�
از اسـتدالل اسـت، زیـرا  نتیجه بدست آمـده

اش نقـص استدالل در صورت صـحت دیگـر نتیجـه
 باشد.مني

چه دلیل هسـت كـه محـل احلقیقــه و  ثانیًا:
الرقیقه اینچنني باشد بدون اینكه احتاد بـني 
نه در  موضوع و حممول باشد نه در مفهـوم و 
مصداق و چیزهائي كه در تفسـري ایـن محـل از 

ا و صـرف آا گذشـت؟ بنـابراین مبجـرد ادعـ
اي از مشكالت فلسفه توان گرهاخرتاع اصطالح مني

را حل كرد. در نتیجه محل یا بني ذات اهلـي و 
سایر اشیاء، مطابق مقتضاي اسـتدالل مـذكور 

آید كه خداونـد است، كه د راینصورت الزم مي
داري وعال مهه اشیاء باشد و این سخن خنـدهجل

و یـا است و قبال� بطالن آن از نظر مشا گذشـت 
اینكه محلي در بني وجود نـدارد كـه در ایـن 

 گردد.صورت نتیجه استدالل آنان باطل مي
و اما چیزهائي درباره تعـرض بـه مراتـب 
وجود و اینكـه وجـود مشـكك اسـت و مراتـب 
دانیه عـني ربـط بـا مراتـب عالیـه كـه در 
استدالل است انشـاء اهللا حبـث دربـاره آـا و 

 شان خواهد آمد.ابطال
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اینكه خداونـد صـرف وجـود اسـت، ) اما 4
زمام كالم را به عهده استاد مصباح یزدي بر 
ــرار  ــدس ق ــات ذات مق ــتدالل در اثب ــور اس حم

حقیقت وجـود صـرف، واحـد اسـت و «دهیم. مي
دوتا نیست. بنابراین اگـر آن وجـود صـرف، 
واجب باشد، پس آن مطلوب است و اگر فرض شد 

بـه آید كـه كه وجود صرف، ممكن باشد الزم مي
بایست وراء غري تعلق بگريد. با این توضیح مي

این حقیقت صرف، حقیقت دیگـري پنهـان شـده 
باشد كه وجود این حقیقت صرف بسـته بـه آن 
است وحال آنكه وجود صرف، واحد اسـت ومثـين 

 »نیست.
فرمایـد: استاد در پاسخ اسـتدالل فـوق مي

شـود، آنچه كه از مباحـث فلسـفي ثابـت مي«
د ومراتب مقصـوده آن اسـت. مهانا اصالت وجو

اما اینكه آجنا حقیقت صرف است كه ماهیت با 
آن آمیخته نشده است وحقیقت صرف داراي حــد 

باشد ونیز قابلیت تكرار وتكثـر را عدمي مني
ندارد. چنني حقیقيت نه خود دلیـل اسـت ونـه 
توسط برهان قابل استدالل است. چـه بسـا در 

حتمـال توضیح آن گفته شود وجود داراي دو ا
است، گاه وجود خالص وصرف وهتي از هر گونـه 
عدم ونیسيت وماهیت است كه ایـن مهـان وجـود 

اي با عدم است كه صرف است وگاه وجود آمیزه
حمدود به حدود است كه ماهیت از آن انتـزاع 

ها، یابد، كه در اینصـورت درحـاق پدیـدهمي
آید، كه ایـن اختالط وجود با غري خود الزم مي

 ا بر نظریه اصالت وجود باطل است.گفتار بن
صـرافت  بر گفتار فـوق ایـراد اسـت كـه:

حقیقت وجود، به معناي آمیختـه نشـدن ایـن 
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صرافت با عدم در منت واقع وخارج اسـت.وچنني 
كنـد، چـه معنایي كثـرت مراتـب را نفـي مني

اي از آن است، اگر چـه مرتبـه مـورد مرتبه
به نظر در غایت ضعف وسسيت است زیرا این مرت

ضعیف نیز در مــنت واقـع خـود وجـودي اسـت. 
البته ذهن از صرافت حقیقت وجـود ومفـاهیم 

مناید اما این بـدان عدمي را نیز انتزاع مي
ها واشـیاء عـدم معين نیست كه در حاق پدیده

یابد وحقیقت عدم و وجود با یكــدیگر حتقق مي
سره (یعـين امیزند. ودانستیم كه استادقدسمي

در فصل دوم از مرحلـه اول  عالمه طباطبائي)
انـد: كـه تكثـر وجـود امـري تصریح فرموده

بدیهي است ومهني بداهت را براي اثبات تشكیك 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــود م ــت وج در حقیق

اند. اما صرافت به معناي التناهي مطلق داده
وعــدم حمــدودی�ت بــه حــدود وتعــاریف مــاهوي 

باشــد كــه ذهــن از آن اي ميواینكــه بگونــه
عدمي وماهوي را انتزاع نكند، ایـن  مفاهیم

ویژگي به وجود واجب تبارك وتعـايل اختصـاص 
آیـد. نتیجـه دارد وبه توسط برهان بدست مي

اینكه تقریر پیشني كامل نیسـت مگـر بنـابر 
از » 10قول صوفیه واین یعين مصادره به مطلوب

 گردد.گفتار فوق امر ذیل حاصل مي
 صرافت داراي سه معين است:  امر اول:

معناي اول: حقیقيت كـه بـا ماهیـت خملـوط 
شود وداراي حد عدمي نیست وقابلیت تكرار مني

 وتكثر را ندارد. 
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معناي دوم: شیئ كه در منت واقع بـا عـدم 
 شود. آمیخته مني

معناي سوم: التناهي مطلق وعدم حمدودیت به 
اي ذهـن از آن وجود تعـاریف مـاهوي بگونـه

 كند.ميمفاهیم عدمي وماهوي را انتزاع 
بر این مطلب كه ماهیت با حقیقت امر دوم:

شود ونیز قابلیت تكـرار وجود صرف، خملوط مني
 وتكثر را ندارد، اصال� دلیل وبرهاني ندارد.

اگر بگوئیم كه حقیقت وجود صرف امر سوم: 
واحد است وتثنیه بردار نیست مسـتلزم قـول 

گویند وجود وموجود حقیقـيت صوفیه است كه مي
 احدند كه این نظریه باطل است.شخصیه و و

اســتدالل مــورد اســتفاده در امــر چهــارم:
اثبات وجود حق تعـايل كـه بـه برهـان خلــف 

توانـد صـحیح باشـد، مگـر استناد دارد، مني
قائل به نظریه صوفیه باشیم كه قائلند بــه 
وحدت وجود وموجود كه این استدالل بـه علـت 

باشد به این معـين كـه استلزام دور باطل مي
لیل آنان عني مدعي است زیرا دلیل ومـدعاي د

آا اینستكه حقیقـت صـرف، واحـد اسـت نـه 
 تثنیه.

معناي دوم از صرافت منافـاتي امر پنجم: 
با وجود داراي مراتب متعدده ندارد. زیـرا 

اي از وجود: اگرچه در غایـت ضـعف هر مرتبه
شـود باشد باز در منت واقع، وجـود حمسـوب مي

كند، دمي را انتزاع ميوذهن از آن مفاهیم ع
نه بدان معين كه عدم در حاق اعیـان یافتـه 

 اند.وعدم و وجود با یكدیگر اختالط منوده
بعــد از نظریــه اصــالت وجــود امــر ششــم:

وبداهت تكثر وتكرار آن، ناچار بایست قـول 
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بودن حقیقت وجود را بیان كنـیم كــه  تشكك 
معنــایش اینســتكه وجــود داراي مصــادیق 

شد كه تفاوت آا از جهت شـدت بامتفاوتي مي
 باشد.وضعف مي

معناي سوم صرافت فقـط بـه ذات امر هفتم:
 اقدس اهلي اختصاص دارد.

 اقول:
اوال�: قبال� گذشت كـه وجـود مفهـومي كلـي  

واعتباري است بنـابراین معنـاي سـه گانـه 
كنـد كـه صرافت اثري ندارد زیرا تفاوتي مني

ســه مقصود از صرافت را  كدامیك از معـاني 
 گانه بدانیم.

ثانیًا: گذشت كه تا زمانیكه حقیقت وجـود 
را نشناسیم ومشخص نكنیم، حكـم بـر آن غــري 
ممكن است وفالسفه نیز به جمهول بـودن حقیقـت 

اند ومهچنــني وجــود زبــان بــه اعــرتاف گشــوده
توانند بر حقیقت وجـود بوسـیله یكـي از مني

 معاني سه گانه حكم جاري سازند.
م بـر معنـاي اول وسـوم ثالثًا: معناي دو

صادق است وآن معنا (معنـاي دوم) بـر شـیئ 
مناید كه با ماهیت نیامیزد وحد عدمي صدق مي

نداشته باشد ونیز قابلیت تكثر وتكـرار را 
دارا نباشد. چنانچه این معين بر غـري حمـدود 
والمتناهي نیز صادق است. ويل معنـاي سـوم يف 

رافت از معناي صـ -در واقع ونفس االمر–نفسه 
به دور است، چون صرف الشي ارتباطي به عدم 
حمدودیت یا التناهي ندارد پس معنـاي صـرافت 
بني دو معنـاي اول وثـاني اسـت حمتمـل اسـت 
وگفتیم كه معناي دوم براويل نیز حمتمل اسـت 
وگفتیم كه معنـاي دوم بـر اويل نیـز صـادق 
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است. البته معناي اول نیز با حتلیـل عقلـي 
بنـابر –ند. زیـرا ماهیـت كبه دومي رجوع مي

امر اعتباري ودر واقـع  -نظریه اصالت وجود
دانیم كه امر وجـودي بطـور عدمي است ويل مي

یابد به دلیل استحاله قطع با عدم اختالط مني
اجتماع نقیضني. بنابراین بنا بـر اعتبـاري 
بودن ماهیت ونظریه اصالت وجود، هر وجـودي 

نطور كه امكان اختالط با ماهیت را ندارد مها
وجود بنابر وحدت حقیقیـه بـا عـدم تنـاقض 
دارد. حاصل مطلب فوق التزام به قول صوفیه 

 است.
اگر گفته شود كه وجود را مراتب متفاوتي 

 است. 
خواهیم گفت: بنابر نظریه اصالت وجود چه 
دلیلي بر این ادعا است وحال آنكـه حقیقـت 

 وجود واحد است؟!
تــه اگر بگوئیم: دلیـل بـر مراتـب متفاو

 وجود بداهت تكثر وجود است!
گوئیم: این تكثر مراتـب چگونـه پدیــد مي

بـاخود –خود آمده است، اگر این تكثر خودبـه
پدید آمده است در حالیكه وجود امـر  -وجود

واحدي است چگونه درجائي كه تفـاوت نیسـت، 
آید؟ واگر تكثـر وجـود بـه تفاوت بوجود مي

سبب امري خارج از وجـود پدیـد آمـده اسـت 
گوئیم: چیزي از دایره وجـود خـارج پاسخ مي

نیست بلكه هر چه خارج از وجـود اسـت عـدم 
گـذارد باشد وعقال� عدم بر وجود تـاثريي منيمي

واال الجتمع النقیضان ومجـع میـان دو نقیضـني 
ممتنع است. واگر بگویند كـه تفـاوت مراتـب 
وجود به جهت این استكه وجود يف نفسه داراي 
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ئیم: این دور اسـت ودلیـل گومراتب است. مي
 باشد. عني مدعي مي

رابعًا: بداهت تكثـر وجـود موجـب نظریــة 
گردد زیرا تكثر جز داراي مراتب بودن آن مني

ها صـورت با تفاوت وتغایر وجودي بني پدیـده
پذیرد وتكثر در امور عدمی�ه امكان پـذیر مني

نیست چنانچه مستدل گرامي نیز اعرتاف منـوده 
باشـد، قیقت وجود واحـده منياست.بنابراین ح

وامكان مجع بني دو نظریه تكثر وجـود خنواهـد 
بود زیرا چنني مجعي مهان اجتماع نقیضني اسـت. 
در نتیجه، یا بایسـت نظریـة وحـدت حقیقـت 
وجود را بپذیرمي كه در واقع تسلیم شـدن در 
برابر نظریه صوفیه اسـت كـه وجـود وموجـد 

پـذیر حقیقيت شخصیه و واحد هستند كه تعـدد 
نیست و یـا بایسـت نظریـه تكثـر وجـود را 

اي بپــذیرمي كــه در اینصــورت تســلیم نظریــه
گوید حقیقت وجـود واحـد نیسـت شومي كه ميمي

یابـد زیرا در غري اینصـورت وجـود تكثـر مني
خباطر اینكه تكثر در عدمیات امكـان نـدارد 
بنابر اعرتاف خمالفان. بنـا بـه بیـان فـوق 

راتب متعدده بـراي بطالن نظریه دارا بودن م
 وجود روشن گردید.

 ) پاسخ سؤال پنجم: 6
نظریه فیض اهلي عبارت است از اینكه وجود 
مبانند سیل آبي است كه از ازل تا بـه ابــد 
ــودات  ــت و موج ــریان اس ــیالن وس ــال س در ح

ها چـون ظـرويف هسـتند كـه بـه قـدر وپدیده
قابلیت واندازه خـود ونـه بیشـرت از آن در 

این نظریه داللت دارد كــه  دهند.خود جاي مي
هرچه در عامل وجود است براي شئ ذاتي اسـت. 
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مطابق نظریه فـیض –بنابر این خداوند سبحان 
خبشنده وجود است. اما اینكه ذات اهلـي  -اهلي

خود نیز به صفات وخصوصیات مورد نظر متصـف 
 باشد، امر الزمي است.

وحاصل از این نظریه جرب است مثال� چـرا آن 
شئ در شئ انسان  شد وآن شجر شد؟ وچـرا آن 

این زمان حاصل شده نه قبال� ونه بعدًا؟ وچرا 
آتش گرم شده؟ مهه اینها بر حسب این نظریـه 
یك امر ذاتي هستند. وكیف كان ایـن نظریـه 
قائم بر قول بر اصالت الوجود وسـنخیت بـني 
علت ومعلول است كه بطالن سنخیت را دانسيت ، 

د خواهـد آمـد وبطالن قول به اصـالت الوجـو
 وآنچه گذشت در بطالن این نظریه كايف است.

) آیا جهان مظهر ومنود وجـود حـق تعـايل 7
 است؟
وعال بـا ایـن وجـود ) وآیا خداونـد جـل8

(هسيت) به ظهور رسیده است؟ سپس آمسان وزمـني 
 وانسان و فرشته وغريه گشته است؟ 

 ) وآیا جهان سایه حق تعايل است؟ 9
جهان مظهر ومنود وجود اما تعبري به اینكه 

حق تعايل است، كه این تعبري یـا بـر مبنـاي 
استعمال حقیقي است ویا بر مبناي اسـتعمال 
جمازي است. اگر بنـابر جمازیـت باشـد بـدین 
معنا است كه معلول بر علت خود رهنما اسـت 
ودر این تعبري اشكايل نیسـت ماننـد دود كــه 

د اي بر وجود آتش است ومنود وجوعالمت ونشانه
باشد، زیرا اثر نشـانه مـؤثر اسـت. آتش مي

چنني تعبريي در حلاظ عرف ولغت خوب است. امـا 
این چنني تعبريي اگـر بنـابر حقیقـت باشـد: 
بدین معنا كه خداوند سبحان به شكل انسان، 
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. ظهور منوده است ویـا …آمسان، زمني وفرشته و
اینكه جهان نسبت بـه ذات حـق، چـون سـایه 

دانیم كه سایه بــه د وميباشنسبت به شخص مي
صاحبش بسته است وتابع اوست و وجود حقیقـي 

باشـد ونـه سـایه. فقط براي صاحب سـایه مي
بنابراین ناچارًا بایـد در درسـيت دو مطلـب 
اندیشه منائیم، البته هر دو تعبري در سخنان 

اند، علت فالسفه آمده است. فالسفه گاهي گفته
 نیسـت حقیقت ومعلول جماز است وعلت ومعلـويل

بلكه خداوند سبحان در حال بسط آمسان وزمـني 
انـد بـه شود. یا اینكـه تعبـري آوردهمي …و

حالت فتق ورتق كه حالت ظهور بر شكل انسان 
ودرخت وگاو را حالت فتق وضـد آن را حالـت 

اند: وجود جهان، رتق نامند. وگاهي هم گفته
وجود تعلقي ورابطي است ووجود را به مستقل 

اند. پس مهانگونه كه وجود م منودهورابط تقسی
نسبت واقع بني دو طرف قضیه وجودي نداردمگر 
به دو طرف یعين موضوع وحممول، وجـود معلـول 
نیز اینگونه است زیرا وجود معلول قائم به 
وجود علت است ومعلول وجـود حقیقـيت نـدارد 

 مانند سایه نسبت به شخص.
گویــد دربــاره تعبــري اول كــه مي اقــول:

ها ظهـور به سبب این خملوقات وپدیده خداوند
وجتلي حقیقي یافتـه اسـت مـي گـوئیم: آیـا 
خداوند تعايل بوجود خود ظهور یافته یا بغري 
وجود خود؟ اگر بغري وجود خود ظهـور یافتـه 

پرسم كه آیا خداوند تعايل بوجودي غري است مي
 از وجود خود یافته است یا به عدم؟ 

دي غـري از اما اینكه اگر خداوند به وجـو
وجود خود ظهور یافتـه اسـت مسـتلزم وجـود 
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موجودي غري از خداوند عزوجل است كه خداوند 
از آن استمداد جسته است وحمتـاج غـري خـودي 

باشد وبه تعبري فالسفه تعـدد قـدمي وخـروج مي
واجب از واجب وغـين بـودن از غـري خـود الزم 

آید كه این مهه باطل است وتوضیح بطالن آن مي
 (ره) خواهد آمد.از مصنف

واما اینكه اگر خداونـد بـه عـدم ظهـور 
یافته است پاسخ این است كه عدم چیزي نیست 
تا اینكه خداوند به آن ظهور یابـد بعـالوه 
اینكــه انقــالب عــدم بــه وجــود حمــال اســت. 

باشـند بنابراین هر دو فرض فوق غري صحیح مي
وعال متغـري ومتع�لـق حـوادث زیرا خداوند جـّل

ین باطل است كه توضـیح بطـالن آن گردد وامي
از مصنف(ره) خواهد آمد. واما این تعبري كه 
خداوند متعـال بوجـودش ظهـور یافتـه ونـه 
بوجودي غري خود ونه با عدم معنایش این است 
كه هرچه در عامل وجود هسـت وجـود ذات اهلـي 
است كـه الزمـه ایـن بیـان مهانـا كـه مجیــع 

ورت ها، خداوند باشند كـه در ایـن صـپدیده
چیزي نباید باشد مگر ذات اهلي ودر عامل هسيت 

اي جـز او نباشـد بنـابر تعبـري هیچ جنبنده
، بطالن این تعبري معلـوم 11مؤلف اسفار اربعه

است چنانچه گذشت، وبـا ایـن توضـیح پاسـخ 
 شود.پرسش هفتم وهشتم روشن مي

اما معناي دوم یعين جهان، سایه خدا اسـت 
را به وجـودي بنابر نظریه وجود رابط كه آن

انـد، البتـه از عني تعلق وربـط تفسـري كرده

                                                           
چـاپ بنیادبعثـت از  118گوینـد صعارف وصويف چه مي 11

 .1ج184اسفار مالصدرا نقل كرده استنقل كرده ص



 

29 

شود كه چنـني وجـود رابطـي تفسري استفاده مني
ثابت وموجود باشد للغري بلكه وجـود رابطـي 
فقط ثبوت شئ براي شئ دیگـر وصـرفًا متعلـق 
منودن شئ به شئ دیگـر اسـت نـه ثبـوت نفـس 
موجود. بنابراین وجود رابط براي غـري خـود 

د آنچه كه براي غري او ثابت است یابثبوت مني
مهان شئ است كه ثبوت به آن اضافه شده اســت 

 12ونه خود ثبوت.
اند اگر ثبوت شـئ كـه معنـاي فالسفه گفته

آید كه بـه آن گفتـه وجود رابط است الزم مي
شود كه او براي غري خود ثابت است مهني حمتـاج 
ربط دیگري براي خود وغري باشد، وایـن كـالم 

دهیم تا ربط دیگـر ومهـني رابـط يرا ادامه م
نیز احتیاج دارد كه بــراي غـري خـود ثابـت 

. تـا …گردد كه خود به ربط سوم حمتاج است و
 یابد كه حمال است).به ایت (كه تسلسل مي

اند، ظريف كه در آن وجود رابـط ونیز گفته
حتقق یافته است مهان ظريف استكه وجود دو طرف 

ز این وجودهـاي ونی 13در آن حتقق یافته است.
 14رابط، داراي مفهوم مستقل نیستند.

واز مجله وجودهاي رابط كـه بـه یـك طــرف 
اتكا دارد: وجود معلول در قیــاس بـا علـت 

نشاة وجود فقط متضمن یـك وجـود  15خود است.
مستقل اسـت وآن وجـود واجـب اسـت وغـري آن 

                                                           
 37الفلسفة االسالمیه للعالمه املظفر ص 12
 29ایه احلكمه  13
 30املصدر السابق  14
 31ایه احلكمه  15
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دلیـل  16آیند.روابط ونسب واضافات بشمار مي
معنـاي پیشـني را  ما براینكه وجودهاي رابط

باشند این است كه قضـایاي خارجیـه دارا مي
بر موضوعات وحمموهلاي خود بـر خـارج منطبـق 
هستند نظـري، زیـد ایسـتاده اسـت، وانسـان 

خندد ونیز مركبات تقی�دیه از این قضایاي مي
شوند نظري قیام زید، وخندیدن خارجیه اخذ مي

انســان، در ایــن قضــایا از اطــراف آن بــه 
خـورمي كـه آنـرا نسـبت وربـط ر ميموردي بـ

نامیم كه در موضـوع بـه تنهـایي یـا در مي
حممول به تنهایي ویا در بني موضوع وغري حممول 

شـود، ویا دربني حممول وغـري موضـوع یافـت مني
بنابراین در بريون از موضوع وحممـول موجـود 

اي كـه هست كه دو طرف قضیه جدا نیست بگونه
  17مول باشد.جزء سومي جداي از موضوع وحم

مهانطور كه در قضیه، انسان  نتیجه اینكه:
خندد سه جزء وجـود دارد كـه عباتنـد از مي

موضوع وحممول ونسبت متكي به دو طرف موضـوع 
وحممول، كه جـزء اخـري داراي وجـود مسـتقلي 

باشد بلكه وجودش وابسته به موضوع وحممول مني
است مانند زید كه معلول ذات اقدس اهلي است 

وجودش تعلقي ورابطي است وحـال آنكـه  بلكه
وجود فقط خمتص به ذات اقدس است ومعلول مثل 

باشد. اگـر زید تنها نسبت واضافه ورابط مي
رابط در قضایاي خارجیه بـه موضـوع وحممـول 
نیازمند است در روابط عّلي ومعلويل، معلـول 
فقط به یك طرف كه مهان علت است حمتاج اسـت. 

                                                           
 31املصدر السابق  16
 28ایه احلكمه  17
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ها وجــود نســبت ودلیــل ایــن مطلــب آنســتكه
وروابط در قضایاي خارجیه مشتمل بر موضـوع 
وحممول است. استاد مصباح یزدي از این دلیل 

اند كه دلیـل اشـكال دارد زیـرا پاسخ داده
ثبوت موضوعها وحمموهلا در خارج بـه تنهـائي 

شـود كـه دلیلي براي ثبوت رابطـه حمسـوب مني
آید وحال آنكه نوعي از وجود عیين به مشار مي

بطه در قضایا اگر بــر شـئ خـارجي داللـت را
كند، قطعًا احتاد مصداق موضـوع وحممـول رادر 
پي خواهد داشت واحتاد مصداقي موضوع وحممـول 
از ثبوت رابطه بني آا اعم از اسـت. زیـرا 
احتاد جوهر وعرض یا احتــاد مـاده وصـورت در 
خارج مستلزم وجود رابطه بني دو طـرف نیسـت 

از دوطـرف، مرتبـه بلكه كايف است كـه یكـي 
وجودي دیگري باشد یا یكي از دو طرف نسـبت 
به دیگري وجود رابطي باشد، در نتیجـه بــا 

توان وجود رابط را دراعیان به این بیان مني
 18اثبات رسانید.

اند كه الزمه این گفتار ایشان مهچنني نوشته
كه معلوهلا وروابط ونسبتها اضافاتي هسـتند 

ن است كه هرگونه كه داراي ماهیت نیستند ای
مناید ونیـز جمايل را براي بروز ماهیت نفي مي

گوید مشول این حكم براي وجودهـا امكـاني مي
كه نسبت به ذات اقدس اهلي روابط حمسوب شوند 
مشكل است به جهت استلزام نفي هر گونه جمايل 

 .19براي بروز ماهیت
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در بطالن نظریه وجود تعلقي وربطـي  اقول:
ايف است ومانیز بر پاسـخ پاسخ استاد یزدي ك

 كنیم كه: ایشان اضافه مي
وجود وربطي در قضایاي خارجیه ثابــت اوال�:

شود، چه ارتباطي بـني ربطـي وتعلقـي بـودن 
 تواند وجود داشته باشد. معلول بر علت مي

این قیاس مع الفارق است، زیرا كه ثانیًا:
وجود ربط در قضایاي خارجیه در عامل اعتبار 

لول براي علت در عامل تكوین و است وثبوت مع
واقع است وبـني دو عـامل تفـاوت وجـود دارد 
زیرا عامل تكوین تابع عقل وعامل اعتبار جعل 
واعتبار انسان است وعامل اعتبـار از گسـرته 
بیشرتي نسبت به عامل تكوین وواقع برخـوردار 

 است.
رابطه در قضایاي خارجیه قائم بــه ثالثًا:

حممول است بنابراین دو طرف خود یعين موضوع و
تواند به یكطـرف یعـين علـت چگونه معلول مي

 اتكا مناید؟ دلیل بر ادعا چیست؟
وجود رابـط داراي مفهـوم مسـتقلي رابعًا:

نیست ونیز ماهیت ندارد، در حالیكـه وجـود 
ممكنــات واســتقالل آــا بــه جهــت مفهــوم از 

 ها است.روشنرتین بدیهي
 وجـود ربطـي بـر سـنخیت بـني علــتخامسًا:

اي از ومعلول استوار است ووجود معلول پاره
وجود علـت اسـت ودانسـتید كـه سـنخیت بـني 

ها وذات اقدس اهلي باطل اسـت. البتـه پدیده
اشكاالت دیگري بر وجود رابطي وتعلقـي هسـت 
كه خواهد آمد ونیز در آینده بطـالن نظریـه 
سایه بودن جهان نسـبت بـه ذات اهلـي بیـان 
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انات جواب سـؤال خواهد شد. وبوسیله این بی
 شود.م نیز فهمیده مي

 پاسخ سؤال دهم:) 10
ها را از عـدم صـرف كه آیا خداوند پدیده

 آفرید؟ 
دهیم كه: مطابق نظریه فـیض اهلـي جواب مي

اي از ذات واضافه اشراقي: ایـن هسـيت پـاره
اقدس اهلي است ام�ا قبال� گذشت كه نسـبت دادن 

ه هسيت با نظریـه اشـراقي یـا فــیض اهلـي بـ
خداوند باطل است ونیز بطالن تساوي خداونـد 
با وجود یا اینكه از خداوند غري وجود صادر 

شود گذشت وقبل از این، گذشـت كـه تكثـر مني
موجودات بداهت دارد. بعـالوه اینكـه دلیـل 

ها عقلي قطعي بر اینكه خداوند غري از پدیده
 است استوار است ولیس كمثله شئ.
را بعـد از  نتیجه اینكه خداونـد اشـیاء

آنكه نبودند آفرید وبه عبارت دیگر از عدم 
آفرید البته چون معين ندارد كـه خـود، ذات 
خود را خلق منود ونیز عقال� هم امكان نـدارد 
از ذات خود غري خود را بیافریند براي ایـن 
كه تبدل وتغري در ذات او راه نـدارد ونیـز 

ها گذشت كه خداوند حمال اسـت كـه در پدیـده
ند یا آـا سـایه ذات اهلـي باشـند. ظهور ك

وخالصه اینكه خداوند عزوجل غري خود را بعـد 
از آنكه عدم بودند آفرید واو بر هر چیـزي 
ــت  ــان قاهری ــه در بره ــت، چنانچ ــا اس توان
خواهد، آمـد بنـابراین اجيـاد خملوقـات بـه 

یابد. اما بـه ایـن خداوند تعايل استناد مي
 معنــا نیســت كــه خداونــد ذات خــود را بــه

موجودات تغیري داده است یا از ماده در خلق 
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آا استفاده كرده باشـد بلكـه خملوقـات را 
بعد از آنكه نبودند آفرید. از سـوي دیگـر 
انسان داراي قدرتي است كـه توسـط خداونـد 
ــده  ــاده ش  ــت ــه ودیع ــان ب ــايل در انس تع

توانــد تصــویر اشــیاء را در ذهــن خــود ومي
ر وصـورت بپروراند آورد بلكه هزاران تصـوی

را كه ندیده باشد را در ذهن خود به تصویر 
بكشاند یا صداهاي آا را درك كند یـا بـا 
ابتكار وقدرت واسـتعداد خـود صـور جدیـدي 
ــط  ــان فق ــا انس ــابراین آی ــد بن ــاد منای اجي

توانــد چنــني كارهــایي را اجنــام دهــد ويل مي
خداوند متعال كه پدید آورندة انسـان اسـت 

 را نداشته باشد؟! هاتوانایي این قابلیت
در اخبار اهل بیت كه منطق بر عقـل اســت 

انـد وچنانچـه از به مهني مطلـب تصـریح كرده
اي هـر پدیـده«امام صادق(ع) است كه فرمود:

آورد مگــر خداونــد، را از عــدم بوجــود منــي
وچیزي را از جوهریـت ومـاهیتش بـه ماهیـت 

سازد مگر خداوند وموجودي را دیگر تبدیل مني
 مناید مگر خداوند.معدوم مني

الحم�د� الواح�د «از امام علي(ع) است كه فرمود:
االحد الصمد المتفرد الذي المن شيء كان والمن شيء خلق ماك�ان، ق�درة بَ�اَن 

وك�ل ص�انع ش�يء فم�ن ش�يء ص�نع  -ال�ى–بھا من االشیاء وبان�ت االش�یاء من�ھ 
ترمجه: سپاس خداي واحـد  20»وهللا الم�ن ش�يء ص�نع م�اخلق

تاي یكتایي كه نه از چیزي بـوده فرد وبي مه
ها را آفریده اسـت. است ونه از چیزي پدیده

قدرتي به توسط آن از اشیاء جدا شد واشیاء 
 از آن مباین شدند.

                                                           
 هـ. 1388چاپ املكتبة االسالمیة 104ص 1اصول كايف ج 20
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اي از چیزي (اشیاء را) سـاخته هر سازنده
ها را است مگر خداونـد كـه از هـیچ پدیـده

 ساخته است.
 
 

 جواب سؤال یازدهم: )11
كه آیا خداونـد تعـايل وآن سؤال این است 

از وجود خود بر كنار رفت تا به جـاي خـود 
خملوقات را قرار بدهـد؟ قـبال� برهـان عقلـي 
وقطعي اقامه گردید وانشاءاهللا خواهد آمد كه 
خداوند عزوجل نظري ومانندي ندارد ونـه حـد 
دارد ونیز ضد ومانند هم ندارد. بنـابراین 

هایي از وجــود او جــایگزینش اینكــه پدیــده
اند به معين این است كه خداوند ضد دارد هشد

دانیم كه دو ضد بایكدیگر قابل اجتمـاع ومي
نیستند بطوریكه اگر یكي از ضدها آمد حصول 

دانیم كه خداونـد ضـد ضد دیگر حمال است ومي
ندارد زیرا ضد مـانع وجـود اسـت وخداونـد 
سبحان در وجودش مانع ندارد تا ضد اوگردد. 

بـه توسـط برهـان،  بیان مطلب این است كـه
خداوند سبحان واحد است وحد�ي ندارد پس نــه 

باشد ونه اینكه تعـدد پـذیر باشـد دوتا مي
ونیز حمال است كه مثـل وماننـدي ومـانع در 
وجود تعايل باشد. پس اضداد موجـود در عـامل 
خملوقات وآثار موجود ارتباطي بـا ذات اهلـي 

توان عـامل آثـار بـه عـامل كنند ومنيپیدا مني
ثر قیــاس منــود وایــن برهــاني اســت كــه مــؤ

اثر غـري از مـؤثر وحمـدود › انشاءاهللا خواهد‹
كننده غري از حمدود شـده اسـت، زیـرا مـؤثر 
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حقیقي حد ندارد ودر ذات خود دچار مقهوریت 
 شود.مني

بنابراین بعد از آنكه عـدم مقهوریـت در 
ذات خداوند ثابت گردید پس مؤثر حقیقي غــري 

ومغلوب امر اهلي اسـت از اثر است كه مقهور 
ها حمدودیت موجـود اسـت. پـس ودر ذات پدیده

آیـد كـه تضـاد ها جایي پدید ميآثار پدیده
موجود باشد اما نسبت به مؤثر آثار تضـادي 
با آثار نیست چه او پدید آورنده آا اسـت 

 ومهه در سیطره قدرت او هستند.
جواب سؤال دوازدهم كـه اگـر حقیقـت  )12

گردید آیا بني خالق وخملـوق وجود تعدد پذیر 
 حدود خواهد بود؟

دهیم كه قبال� گذشت به توسط برهان جواب مي
عقلي وقطعي كه خداونـد سـبحان مثـل ونظـري 
ندارد وشبیه هم ندارد او موجودي اسـت كــه 

باشد. چنانچه امـام امـري ها منيمانند پدیده
م�ع ك�ل ش�يء البمقارن�ة وغی�ر «السالم فرمود:املؤمنني علیه

ترمجه: با مهه چیز اسـت امـا نـه »ش�ئ البمزایل�ة ك�ل 
اینكه قرین آن باشد، ومغایر بـا مهـه چیــز 
است اما نـه اینكـه از حمـل آن خـايل وجـدا 

 باشد.
گريد واز بنابراین مكاني او را دربـر منـي

گردد وداراي حد نیست. ومانع او هتي وخايل مني
عقلي از وجود غري ذات اهلي كه خارج از قدرت 

نیست زیرا ضد ونظـري ومـانع وجـودي اوباشد 
ندارد ونیز ازسنخ وجودي خـدا چیـزي نیسـت 
وسنخیيت بني وجود اهلي تواناي مؤثر با وجـود 
غريخود كه در واقع اثر ومقهور قـدرت اسـت، 

 نیست.
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 پاسخ سؤال سیزدهم)13
وعال ذاتي اسـت؟ پـس آیا اراده خداوند جّل
منایـد؟ یـا اینكـه مراد  از اراده ختلـف مني

اده خداوند صفيت از صـفات افعـال اواسـت ار
ونه از صفات ذاتش، واو فاعـل خمتـار اسـت، 
مهانطور كه حمقق هببهاني بـدان تصـریح منـوده 

 است؟
بنظر نگارنده: این مسأله یكي از مـوارد 
اختاليف بني فالسفه ودیگران اسـت، چـه فالسـفه 

باشـد. معتقدند كه اراده اهلي عـني ذاتـش مي
اراده تفكیك پذیر خنواهد بنابراین مراد از 

بـه جهـت  21بود ونتیجه این سخن، قدمت عـامل
 قدمت ذات اهلي است. 

                                                           
بطالن این شبهه كه عامل قدمي اسـت روشـن اسـت،  21

در ضـمن حبـث از » سـرهقدس«چنانچه شیخ اعظم انصاري
اي در مقابل امر بـدیهي از آن تعبري به شبهه» قطع«

 نویسد:اند وميمنوده
شـود مهانطور كه از دلیـل نقلـي قطـع حاصـل مي«

مانند قطع حاصل از امجاع مهة شرایع بر حدوث زمـاني 
عامل، ممكن نیست كه قطعي بر خالف این موضوع از دلیل 
عقلي بدست آید، نظري استحالة ختلـف پـذیري اثـر از 
مؤثر خود. در صورتیكه چنني خاليف به شكل برهان پدید 

رویاروي امـر بـدیهي خواهـد اي آید، در واقع شبهه
 »هـ1374فرائد االصول چاپ مكتبه مصطفوي »«بود.

توان گفـت: مي» قدس«در توضیح منظور شیخ انصاري
در صورت پدید آمدن قطع ویقني از شـرایع اهلـي (كـه 
حقانیت آن به توسط دلیل عقلي قطعي ثابت اسـت) در 
موضوعي، مانند حدوث زماني عـامل كـه مهانـا مسـبوق 

مل به عدم است(در مقابل حدوث ذاتي عامل كـه بودن عا
مهان مسبوق بودن عامل نسبت به غري است اعم از وجـود 
وعدم، مانند وجود نور بعد از عدمش وبرعكس. وحدوث 
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نسيب واضايف، بدین معين كه حدوث چیزي نسبت به حـدوث 
چیز دیگري متأخر باشـد، چـون متـأخر بـودن حـدوث 

تـوان قطعـي راین منيفرزند نسبت به پدر خود). بناب
خالف آنرا از عقل حاصل منود. زیرا قطع ویقني مستفاد 
از دلیل وبرهان بر مطابق بودن شرایع اهلي بر واقع 

 است وتناقض با عقل ندارد.
با این بیان، احتمال ندارد وجود حكم عقلي بـر 

هـاي شـرایع اهلـي باشـد. ایـن توضـیح را خالف داده
» الجيـوز«اري كه فرمود: توان در شرح كالم شیخ انصمي

 بیان منود.
آنچه كه به عنوان دلیل آورده شده است در واقع 
نوعي مغالطه است كه شكل وصورت برهـان دارد وحـال 
آنكه برهان نیست مانند این برهان شـكلي كـه عـامل 
اثر قدمي است واثر قدمي، قدمي است. این برهان شـكلي 

ب اسـت در حقیقت مغالطه است، زیرا كه برهاني كـاذ
 اي در مقابل بدیهي است.چه شبهه

روشن است كه شبهه در مقابل امـر بـدیهي فاقـد 
ارزش است تا پاسخي بدان داده شود. از سـوي دیگـر 

اي در ارتباط با حـدوث عـامل وجـود روایات متواتره
از » ابـو اسـحاق لیثـي«توان به روایت دارد كه مي

ان هللا مود: السالم اشاره منود كه فرامام حممد باقرعلیه
تبارك وتعالى لم یزل عالماً قدیماً خلق االشیاء الم�ن ش�يء وم�ن زع�م ان هللا عزوج�ل خل�ق 
االشیاء من شيء فقد كفر النھ لوكان ذلك الشيء الذي خلق منھ االشیاء قدیماً معھ في ازلیتھ 

 وھویتھ كان ذلك ازلیاً بل خلق هللا عزوجل االشیاء كلھا المن شیئ
دانا و قدمي بـوده » تبارك وتعايل«خداوند  ترمجه:

ها را بیافرید اما نه از چیزي، وكسیكه است، پدیده
ها را از چیـزي پدیـده» عزوجل«گمان كند كه خداوند

آفریده است، دچار كفر گریده اسـت، زیـرا اگـر آن 
انـد، مهـراه ها از آن بوجـود آمدهچیزي كـه پدیـده

زم خداوند در ازلیـت ومـاهیتش قـدمي بـوده اسـت، ال
آید كه آن شئ نیز ازيل باشد، بلكـه خداونـد مهـة مي

 607علــل ص«ها را از چیــزي نیافریــده اســت پدیــده
 ».هـ1385مكتبه داوري 
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فالسفه متـاخر معنـاي اراده، حمبـت تفســري 
اند وبه عبارت دیگـر ارادة اهلـي یعـين منوده

 حمبت او نسبت به شئ است؟!
 یالحظ علیه:

مرید است، بعالوه از آجنــا » متعال«خداوند
اش از اختیـار ن ارادهكه خمتار است بنابرای

عـني ذات  او منفك نیسـت، پـس اینكـه اراده
وقدمت داشته باشد، امتناع نـدارد، البتـه 

در زمان خاصي پدید » مراد«متعلق اراده یعين
ــودن اراده مي ــني ذات ب ــابراین ع ــد. بن آی

منافاتي با متعلق شدن اراده بـه مـراد در 
اینكه از حیـث زمـان از اراده منفـك اسـت 

ات اهلي بنـابر آنچـه كـه قـبال� از ندارد. ذ
دلیل عقلي قطعي گذشت قاهر است نـه مقهـور 

 ومغلوب.
اما عدم تفكیك زمـاني ووجـودي مـراد از 
اراده، باطل است چون مستلزم حـذف اختیـار 
از ذات مقدس اهلي است واین سخن عقـال� باطـل 
است وآیا صحیح است كـه مـا داراي اختیـار 

قدرت اختیار  خداوند متعال مالك» ويل«باشیم
ــدرت مني ــه ق ــان هرچ ــورتیكه انس ــد در ص باش

                                                                                                                                      
السالم كه فرمود: و از مجله روایات امام رضاعلیه

ام��ا الواح��د فل��م ی��زل واح��داً كائن��اً الش��يء مع��ھ بالح��دود والاع��راض وال ی��زال 
 ختلفاً باعراض وحدود مختلفةكذلك ثم خلق خلقاً مبتدعا م

واحد یعين خداوند متعال مهیشه واحد بــوده  ترمجه:
ــدود  ــدون ح ــت، ب ــوده اس ــراهش نب ــزي هبم ــت، چی اس
واعراض(بلكه) مهیشه اینگونـه بـوده اسـت، پـس بـه 
ابداع خود خلقـي را آفریـد كـه دراعـراض (صـفات) 

والتوحیــد  169ص 1وحــدود متفــاوت هســتند.(العیون ج
 )430ص
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ومالكیت دارد از خداوند متعال به او داده 
 شده است

نتیجه اینكه خواه معتقد باشیم كه اراده 
از صفات ذات باشد یا از صفات افعال، چنـني 

ها از خداونـد اعتقادي مستلزم صدور پدیـده
ــه  ــار ن ــاب(یعين اجب ــط اجي ــه توس ــال ب متع

ر) خنواهد گردید بدین حلـاظ علمـاء، باالختیا
انـد ارادة اهلي را به صفت علم برگشـت داده

ــد:وگفته ــش «ان ــال ذات ــراي افع ارادة او ب
اش براي وجود عبارت است از علم اجياب كننده

فعلي در وقيت به علت دارا شـدن مصـلحيت كـه 
انگیزش را در اجياد آن فعل در آن وقت ونــه 

ایــن از  22»كنــد.در وقــت دیگــر اقتضــاء مي

                                                           
، انتشارات اعلمي، 30شرب، ص …ني، سید عبداحق الیق 22

ــب ص ــزان املطال ــان (می ــي از حمقق ــكال 293برخ ) اش
اند كه برگشت دادن اراده به صـفت علـم، صـرف منوده

 اصطالحي است كه دلیل عقلي یا نقلي بر آن نیست.
بنظر نگارنده: این نظر صحیح است وروایات بسـیاري 

السالم است یهاست، از امام صادق علآنرا تایید منوده
 ترمجـه: خل�ق هللا المش�یة بنفس�ھا ث�م خل�ق االش�یاء بالمش�یةكه فرمود: 

ها خداوند مشی�ت (اراده) به خود آفرید وسپس پدیـده
) واز او(ع) 85ص 1را به توسـط مشـی�ت آفریـد(كايف ج

» مشی�ت حادث اسـت«ترمجه: قال المشیة محدثةاست كه فرمود: 
خل�ق هللا المش�یة قب�ل  ه:ترمجـ) وفرمود:336(التوحید صدوق ص

خداوند مشی�ت را پیش از اشیاء  االشیاء ثم خلق االشیاء بالمشیة
بیافرید وسپس اشیاء را با مشی�ت پدید آورد.(توحید 

 ) وروایات دیگر.339ص
كنـد چنانچـه البته وجود این اصطالح مشكلي اجياد مني

از » عاصم بـن محیـد«توان از روایاتي چون روایت مي
ق�ال قل�ت ل�ھ ل�م (ع) فهمید كه به او عرض كرد: امام صادق
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یكطرف واز طرف دیگر فاعل اجيـاب كننـده را 
نامند زیرا چنني فاعلي جمبور ومقهور مرید مني

  23بر صادر منودن فعلي از خود است.
اما نسبت دادن اراده بـه معنـاي ضــمري و 

گريد، آنچه كه انسان بر آن تصمیم وعـزم مـي
حمـال اسـت زیـرا الزم » وعالجـل«به خداونـد 

د جمراي حوادث گردد وهر چــه آید كه خداونمي
كه جمرا وحمل حوادث واقع شـود، حـادث اسـت، 
چنانچــه در آینــده برهــان آن را نویســنده 

 مطرح خواهند ساخت.» سرهقدس«
ونیز تفسري اراده به معناي حمبت نیز امـر 
باطلي است. اگر چـه حمبـت ودوسـيت از صـفات 

 نفساني است ويل؛
تـراديف  بني اراده وحمبت در لغت وعرف اوال�:

 وجود ندارد.

                                                                                                                                      
ی��زل هللا تع��الى مری��داً؟ ق��ال(ع) ان المری��د الیك��ون االّ الم��راد مع��ھ ب��ل ل��م ی��زل 

آیا خداوند مهیشـه مریـد بـوده  ترمجه: عالماً قادراً ث�م اراد
 است؟

فرمود: مریدي نیست مگر آنكه مراد با اوست، بلكـه 
وروایـت دیگـر او عامل قادر است وسپس اراده فرمود.

به سبب علمـش  ترمجه: فبعلم�ھ كان�ت المش�یةامام(ع) فرمود: 
 ).115ص1مشی�ت پدید آمده. (كايف ج

بــني فاعــل بــه » ســرهقدس«مــروج جزائــري …آیــت ا 23
انـد واويل را باالجبار وفاعل باالختیار تفـاوت اده

اند ودر خبشي از كـالم ایشـان فاعل به علت نام اده
لت كائنات نیست بلكه موجد آا زیرا او ع«است كه: 

به اراده واختیار است وسنخیيت بني واجب وجود ندارد 
تا اینكـه وجـود ممكـن از مراتـب وجـودي ذات اهلـي 

رسـاند حـال اختالف در اصطالح ضرري مني اقول:» باشد.
 كه منظور روشن است.



 

42 

تفسري اراده مبعناي حمبت به این بر  ثانیًا:
باشـد، گردد كه اراده از صفات نفساني ميمي

و آنچـــه كـــه بـــه معنـــاي ضـــمري اســـت، 
در ذاتـش تركـب نیسـت تـا » وعالجل«وخداوند

اینكه داراي صفات نفساني باشد ونیز داراي 
ــري  ــفات بش ــت و او از ص ــفات نیس ــدد ص تع

دارا بودن ضـمري پـاك ومنـزه  ها چونوپدیده
 است.

نتیجه اینكه اگر مابـه اراده را ازجهـت 
ذات وماهیت توجه منائیم، خواهیم فهمید كـه 
آن به صفت علـم برگشـت دارد وآن در واقـع 

اي است نه علم مطلـق. ونیـز علم خاص وویژه
توجه منـاییم، » مراد«اگر به اراده از جهت 

د وپدید خواهیم فهمید كه عبارت است از اجيا
آوردن مراد كه از صفات افعايل خداوند اسـت 

 چون خالقیت، رازقیت.
ائمــه معصــومني(ع) ایــن مســائل را روشــن 

اسـت كـه بـه » صفوان«ساخته ودر حدیث صحیح
امام رضا(ع) عرضه داشت: مرا از ارادة اهلي 

 وارادة خملوقات آگاه سازد؟
م�ن الفع�ل  االرادة م�ن الخل�ق الض�میر وم�ا یب�دولھم بع�د ذل�ك فرمود:

 . واما من هللا فارادتھ احداثھ الغیر
ارادة خملوقات بـه معـين ضـمري اسـت  ترمجه:

وآنچه كه براي آنان بعـد از اجنـام آشـكار 
گردد وارادة اهلي یعين بوجـود آوردن اسـت مي

 24ونه چیز دیگر.
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 پاسخ سؤال چهاردهم )14
 شود؟آیا جز واحد چیزي جز او صادر مني

سـره) بـه ظمي هببهاني (قدسكه آیت اهللا الع
اند كه ایـن قاعـده اند وگفتهآن جواب داده

مبتين بر › شودازواحد چیزي جزواحد صادر مني‹
مسأله سنخیت بني علت ومعلول است كه آن بـه 

 سه وجه باطل است: 
این مسـئله بـر فـرض كـه صـحت  وجه اول:

داشته باشد، اختصاص به علـل مضـطره دارد، 
نیست، زیرا بدیهي است  ودر فاعل خمتار جاري

كه الزم نیسـت میـان فاعـل خمتـار وفعـل او 
تناسب باشد، چون جایز است كه افعال خمتـار 

باشد صادر شود، وآنچه بر فاعل خمتار الزم مي
 این است كه براي او فعل مقدر باشد.

گـوییم خداونـد متعـال فاعــل علي هذا مي
خمتار است، وتناسب بني فعـل وفاعـل هـم الزم 

بلكه در این مورد تناسب ممتنع اسـت،  نیست،
زیرا خداوند شبیه ونظري ندارد، اگربني فعـل 
وفاعل تناسب وجـود داشـته باشـد، مسـتلزم 

 شبیه ونظري خواهد بود.
وحدت ویگانگي خداوند متعال از  وجه دوم:

قبیل وحدت ممكنات نیست، زیرا وحدت خداونـد 
متعال به معين عدم تشبیه ونظري است، ومعقول 

چنـني وحـدتي داشـته باشـد، » ممكن«ست كه نی
بنابراین، بني وحدت واجب ووحدت ممكن، تناسيب 

 وجود ندارد.
ممكنــات داراي وحــدت حقیقیــه  وجــه ســوم:

نیستند، زیرا بـدیهي اسـت كـه هـرممكين زوج 
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است، یعين » ممكن«تركیيب است، وهر زوج تركیيب 
موجود خارجي مركب از وجـود وماهیـت اسـت، 

وجود داشته باشـد، نسـبت بــه چون اگر فقط 
سایر موجودات امتیازي ندارد، وامتیاز هـر 
موجودي از موجودات دیگر، دلیل است كــه از 
وجود وماهیت تركیب شده است. انتهـي كالمـه 

 .25الشریف
ممكن اسـت برخـي تـوهم مناینـد كـه  اقول:
بر ثبوت سـنخیت » فاقد الشئ الیعطیه«قاعدة 

را حمـال اسـت بني علت ومعلول داللت مناید، زی
موجودي به شـئ، چیـزي بدهـد كـه فاقـد آن 
باشد. بتـابراین معطـي بایـد واجـد آنچـه 

 دهد باشد تا اعطا امكان داشته باشد.مي
مقصـود از ایــن قاعـده،  بنظر نگارنـده:

معناي فوق نیست بلكه منظور اینستكه؛ صدور 
ممكن بدون علت حمال است ودیگـر آنكـه وجـود 

عليت داشـته باشـد  ها باید استناد بهپدیده
ها مسـتند ودر غري اینصورت باید وجود پدیده

 به علم میشود واین حمال است.
اما چگـونگي صـدور ممكـن، بدینگونـه كــه 

اي از وجود علت باشد یا مباین با علت پاره
قاعـده «توان آنرا در خود، كالمي است كه مني

گنجاند. بلكـه آنـرا بایـد در » فاقد الشئ
دانیم ر جستجو منـود. ومـيدلیل وبرهاني دیگ

كه دلیل وبرهان بر این امر استوار است كه 
خداوند تعايل نه داراي حد اسـت ونـه تركـب 
پذیر ونه داراي شبیه، بلكه او فـوق گمـان 
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وتوصیف است. خداوند برتر از آن است كه به 
وصف آید ومنـزه اسـت از جمانسـت داشـنت بــا 

یعين ها. بعالوه اینكه الزمه این توهم (پدیده
اینكه علت واجـد ذات معلـول باشـد، زیـرا 

 توان باشد) حمال است، فاقد شئ معطي آن مني
مطابق «توضیح مطلب : علت واجد ذات معلول

یا معلول از علت خود منفصل وجدا است » فرض
یا چنني نیست. در صـورتیكه معلـول از علــت 
خود منفصل باشد، مستلزم حمدود شدن ذات است 

شـود وچنانچـه معلـول ميبه آنچه خـارج از 
انفصال معلـول از علـت خـود پـیش نیایـد، 

ها مستلزم تبدیل وتغیري وظهور ذات به پدیده
گردد. بنابراین بطـالن هـر دو الزم روشـن مي
آیــد ذات واحــد اهلــي داراي شــود والزم ميمي

مراتب عايل ودانـي باشـد وحـال آنكـه ایـن 
مراتب وجودي وراء ذات نیستند واین سخن عني 

ظریه وحدت موجود واینكه موجود یـك شخصـي ن
اي است كه وجدان آنرا واحد است واین نظریه

ها ووحـدت مناید زیرا تكثـر پدیـدهتكذیب مي
ــه  ــب را عالم ــني مطل ــت (ومه ــدیهي اس ــري ب ام
 طباطبائي تایي منوده است، مراجعه فرمایید) 

كــه » سـرهقدس«با این توضیح كالم نویسنده
تعـال بـه ابـداع فرمود: فاعلیت خداونـد م

شـود وسـایر واراده واختیار است، روشـن مي
 گردد كه عبارتند: نظریات باطل مي

فاعلیت خداوند متعال بـه قصـد اســت،  )1
او داراي علـم واراده «مبعناي اینكه: 

است وعلمش تفصیلي به فعل خود پیش از 
فعل با یك انگیزه (داميـي) زایـد بـر 

باشد مانند انسان در افعال ذات او مي
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اختیاري خود وواجب الوجود نزد اكثــر 
ــني ــه26»متكلم ــن نظری ــه . ای ــت ك اي اس

ــود  ــیش روي خ ــاعره در پ ــه واش معتزل
گرفتند بـا ایـن تفـاوت كـه اشـاعره 

در افعال » وعالجل«معتقد شدند، خداوند
خود غایيت ندارد واین افعال با اغراض 

 .27وهدفها قابل تعلیل نیستند
وعبــث  نظریة اشاعره بودن بیهودگي اقول:

در كارها وافعال اهلي قابل خدشه است وایـن 
دلیل بدیهي عقلي كه خود داوري براي منـزه 
ذات اهلي از هر امري زشت وقبح، باطل اسـت. 
خداوند سبحان فرمود: وما خلقنـا السـموات 
واالرض وما بینهمـا العبـني مـا خلقنامهـا اال� 

 3باحلق ولكن اكثرهم الیعلمون
وآنچـه را كـه در  ما آمساا وزمـني ترمجه:

میان ایـن دو اسـت بـه بـازي (وبـي هـديف) 
نیافریدمي، ما آن دو را جز حبق نیافریدمي ويل 

 دانند.بیشرت آنان مني
افحسـبتم امنـا خلقنـاكم »ونیز فرمودند «

آیا گمان  ترمجه: 4عبثًا وانكم الینا الترجعون
كردید مشا را بیهوده آفریدمي وبسوي ما بـاز 

 گردید. مني
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والیزالون خمتلفـني اال� مـن »فرمودند ونیز «
ــم ــذلك خلقه ــك ول ــم رب ــه:  5رح ــر ترمج واگ

خواست مهـه مـردم را یـك امـت پروردگارت مي
داد ويل آا (بدون هیچ گونه اختالف) قرار مي

مهواره خمتلفند مگر كسي كه پروردگـارت رحـم 
 كند وبراي مهني آا را آفرید.

ه از سوي دیگر الزمة كالم معتزلـه اینسـتك
در ذات خود ناقص و نیازمند » وعالجل«خداوند

 غري خود گردد واین باطل است.
فاعلیت خداوند متعال به عنایت باشــد  )2

او وجـودي اسـت كــه «ومنظور اینستكه 
داراي علم سابق نسبت به فعل زائد بر 
ذات خود مانند انسـاني بـر روي تنـة 
درخت مرتفعي كه به صرف تـوهم سـقوط، 

مناید مانند واجـب يبر روي زمني سقوط م
الوجود در پدید آوردن اشیاء در نـزد 

توضـیح اینكـه نقـش بسـنت ». 28مشائیون
ها در ربوبیــت منشــاء صــورهتاي پدیــده

صدور فعل از اوست وبـه عبـارت دیگـر 
علمش به فعلي تعلـق گرفتـه اسـت كـه 

باشد ومبدائي بـراي صـدور نظام خري مي
فعل، زیرا جود ولطف او امتنـاع دارد 

 ي را خري بداند واجنام ندهد.كه چیز
این مطلب قابل ایراد است، بعـالوه  اقول:

اینكه قبال� گذشت الزمة این نظریـة، عـارض 
شدن اعراض برذات مقدس اهلي است واز ســوي 
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دیگر موجب جهـل ذات اهلـي در مرتبـه ذات 
 نسبت به آا است. 

باشد. » رضا«فاعلیت خداوند متعال به  )3
ـــتكه:  ـــور آنس ي اراده او دارا«ومنظ

براي اجنام فعلي باشد كه از روي علـم 
تفصیلي نسبت به فعل خود كه خود(علم) 
فعل او است بطوریكه پیش از این فعل، 
چیزي جز علم امجايل به فعـل بـه توسـط 
علمش به ذات خود كه در برگريندة علـم 
امجايل به معلول خود است مانند انسـان 

منایــد كــه صــورهتاي خیــايل را تصــور مي
ش به آا تفصیلي اسـت چـون مهـان وعلم

صورهتا، وپیش از آن نسبت به آا علـم 
امجايل دارد به جهت علمـي كـه بـه ذات 
خود دارد، مانند فاعلیت واجب الوجود 

 .29»ها در نزد اشراقیونبراي پدیده
عشـق وحمبـت ورضـاي او بـه  توضیح اینكه:

ذاتش مستلزم حمبت ورضاي او به آنچه ذاتش 
باشد. بنابراین بـه تبــع اقتضاء دارد مي

 ارادة ذاتي خود خواستار فعل است.
مطلب فوق قابل ایراد است، بعالوه پیش از 
این گذشت كه الزمـه ایــن قـول نفـي علـم 
تفصیلي از ذات اهلي نسبت به خملوقات اسـت 
پیش از آنكـه آـا را بیافرینـد، وایـن 

 باطل است.
فاعلیت خداوند تعايل بـه جتلـي باشــد.  )4

فرماید: بائي در تفسري آن ميعالمه طباط
دهد ونسبت به آن یعين فعل را اجنام مي«
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علم تفصیلي دارد كه عني علم امجايل بـه 
ماننـد واجـب الوجـود  …ذات خود اسـت

بنابر آنچه كه خواهد آمد كه خداونـد 
ــه  ــبت ب ــايل نس ــم امج ــال داراي عل متع

 30»ها است در عني كشف تفصیلي استپدیده
انـد: سـت. وگفتهواینرا جتلي نامیده ا

چون افعال خداوند براي ذاتش وصـفاتش 
ظهور وجتلي دارند وصفات او عني ذات او 

 .31است
روشن است كه ایـن نظریـه بنـابر سـنخیت 
ووحدت وجود وموجود استوار است وپـیش از 
این بطالن آن گذشت. خداوند متعال به ذات 
خود در حقیقت قادر اســت بـر اینكـه هـر 

علیــت او ماننــد چیــزي را بیافرینــد وفا
فاعلیت دیگر موجـودات نیسـت، چـه مثلــي 
براي او نیسـت ودر صـورتیكه ذات مقدسـش 
چنني نباشد الزمش ورود نقـص وحمـدودیت بـر 
اواست. ونیز فاعلیت او چون سیل در ترشح 
وتنزل نیست بلكه به شكل ابداع است امـا 
نه از چیزي. بنابراین پدید آوردن اشیاء 

 رد.كثريه از او امتناع ندا
روشن است كـه خداونـد تعـايل بـر ابـداع 

ها تواناتر وعظیم تر وكامل حقایق وپدیده
تر از موجودي باشد كه فاعلیـت وقادریـت 

 آن عني فیاضیت ذات او باشد.
این حنو از فاعلیـت مهانـا از خمتصـات ذات 

 آید اهلي بشمار مي
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در اینجا سخن خود را با حدیثي از امـام 
ــا علیه ــرض ــه پای ــالم ب ــه ان ميالس ــرم ك ب
ــد: الحم��د� ف��اطر االش��یاء انش��اءاً ومبت��دعھا ابت��داعاً بقدرت��ھ « فرمودن

وحكمت��ھ الم��ن ش��يء فیبط��ل االخت��راع وال لعل��ة فالیص��ح االبت��داع خل��ق ماش��اء 
كیف شاء متوحداً ب�ذلك الظھ�ار حكمت�ھ وحقیق�ة ربوبیت�ھ التض�بطھ العق�ول وال 

 1«……تبلغھ االوھام 
شــیاء را بـه سپاس خداي را، كـه ا ترمجه:

امر خود پدید آورد واشیاء را بـه قـدرت 
وحكمت خود ابداع منود امـا نـه از چیــزي 
خلق كرده كه اخرتاع خملوقات را باطل شـود 
ونه از عليت خلق كرده كـه ابتـداع صـحیح 

خواهـد ودر نشود خلق كرده مهانطوري كه مي
این كار بینظري است براي نشان دادن حكمت 

توانـد عقول بشر منياو وحقیقت ربوبیت او 
او را درك كنـــد و اوهـــام بـــه درك او 

 .  …رسدمني
به مهني مقدار از پرسشها وپاسخها اكتفـا  
منائیم از خداوند متعال مسـألت دارمي كـه مي

مؤمنني استفاده كامل برده باشـند.انه مسیـع 
 جمیب.

 ماجد كاظمي
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
ست كه در خـودش محد وسپاس خمصوص خداوندي ا

رهنمون دانش اسـت واز مهجـنس وشـبیه بـودن 
ومشاهبت با خملوقاتش پرياسته است ودرود وسالم 

هاي او وافضـل پیـام آوران بر هبرتین آفریده
وآله) كه درود خداوند بر علیهاهللاو حممد(صلي

ــاكیزه ــدان پ ــني او او وبرخان ــه جانش اش ك
آـا برامّتش هستند ونفرین مهیشگي بر دمشنان 

باشد تا روز قیامت آنچه در پیش رو داریـد 
ــاله ــررس ــد  32اي خمتص ــات توحی ــورد اثب در م

خداونــد تعــايل ورد� شــبهات مــادی�ني وخمــالفني 
توحید خالص ناب است كه آنرا بـه درخواسـت 
بعضي از برادران مؤمنم كه خداوند آا وما 

 ام.را به خوشنودي او موفق دارد نوشته
تعال ومشی�ت او آغاز پس به یاري خداوند م

كنم. شایسته است در اینجا در شش مرحلـه مي
 حبث شود:

در اثبات حـادث بـودن جهـان مرحله اول: 
 هسيت وبطالن قول به ازيل بودن آن.

ــه دوم: ــان را  مرحل ــه جه ــورد اینك در م
 اي ومد�بري باید كه ذاتًا واجب باشد.سازنده

در مورد اینكه صـانع متعـال  مرحله سوم:
راي مهــه صــفات كمــال باشــد ونقــص بایــد دا

 واحتیاج در او راهي نباشد.

                                                           
كر است كه مقداري از آن در كتاب الفوائد شایان ذ 9

 180تـا ص 174العلیه مرحوم مصنف چاپ شـده اسـت.ازص
 هـ ق1405چاپ دوم 
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در مــورد اینكــه صــفات  مرحلــه چهــارم:
خداوند متعال عني ذات هستند واینكـه قائـل 
شــدن بــه عرضــي بــودن آــا مســتلزم حــدوث 

 واحتیاج خداوند متعال است.
در مــورد توحیــد خداونــد مرحلــه پــنجم: 

 متعال واینكه تع�دد در او راهي ندارد.
اینكه حقیقـت وجـود خداونــد  رحله ششم:م

مشرتك با ممكنات نیست و اینكه تفارق خملوقات 
ــدا  ــود ج ــه وج ــات در مرتب ــد وممكن و خداون

شوند مانند: صفات مشـّكك.مهانطوركه بعضـي مي
انـد وحقیقـت صـفات صوفیه آنرا تـوهم كرده

خداوند متعال با صفات خملوقني اشرتاكي ندارد 
باشد هرچند كه این تا جدائي آا در مرتبه 

 صفات در لفظ وعبارت مشرتك هستند. 

 
 

مرحله اول: در اثبات حادث بودن جهان هسيت وبطالن قول به ازيل 
 بودن آن.

كه عبارت بـود از حـادث  اما مرحله اول:
بودن عامل این مطلب قابل تردید نیست واكثر 

آنرا پذیرفته وبوسیله متغري بودن عامل  33عقال
                                                           

انـد و قائـل بــه در این مطلب فالسفه خمالفت كرده 33
اند ومستند آا سنخیت بـني علـت قدمي بودن جهان شده

كنـد ومعلول است واینكه معلول از علت خود ختلـف مني
اید قـدمت جهـان از قـدمت خداونـد ** وبنابراین ب

باشد وبعضي از فالسفه جهان را یكي از صفات خداوند 
اند و از تعايل قرار داده ویكي از حـاالت اودانسـته
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این جهت عني ذات است وذات مقدس اهلي قـدمي اسـت پـس 
جهان هم به قدمت آن ذات قدمي است(شـأن خداونـد از 

لوق را  حمقق ما این باالتر است) وسنخیت بني خالق وخم
اهللا باطل كرد مهانگونه كه از طـرف او در هببهاني رمحه

مقدمه گذشت ومهانطور كه دراین كتاب با ارزش خواهي 
دید وخالصه آن اینست كه سنخیت بـر مماثلـت ومشـاهبت 

وعال نه شبیه دارد نه مانندي متقوم است وخداوند جّل
حمـال ونه نظريي ونه حد�ي بنابراین سنخیت در حـق او 

است ووحدت خداوند تعايل از سنخ وحدت دیگر موجودات 
نیست پس وحدت موجـودات عـددي اسـت وقابـل تكـرار 
وتكثري است به خالف وحدت خداوند تعـايل زیـرا وحـدت 

شـود بلكـه اواز باب اعداد نیست پس او دوگانـه مني
ممكن نیست كه دوم داشته باشد پس او نه شبیهي دارد 

هبي بني او ودیگر موجودات است ونه مانندي پس چه تشا
بعداز عدم امكان شبیه ونظري، عالوه بر اینكه هرچـه 

شود كه وحـدت حقیقـي غري او مركب است وكسي یافت مني
وعال پس چه سنخیيت بـني او داشته باشد مگر خداوند جل

در حالیكه نه عقال ونه مهًا ونه خارجًا تـركیيب در او 
رد در حالیكه آـا نیست وبني دیگر موجودات وجود دا

مركبند؟ عالوه بر اینكه اگر سنخیت صحیح باشد مورد 
وعال آن علت موجبه است نه فاعل خمتـار وخداونـد جـل

دهد وهر گاه چیزي را اراده هرچه را خبواهد اجنام مي
گوید: (كن فیكون) موجود باش آن كند تنها به آن مي

 شود نیز بي درنگ موجود مي
اهللا ذكـر ه حمقـق هببهـاني رمحـهعـالوه بـر آنچـ اقول:
شـود بـه علتهـاي اند، كه ذات مقدس اهلـي را منيكرد

طبیعي تشبیه كرد وعلتهایي كه جمعول وخملـوق هسـتند 
 ومالك مستقل نیستند مگر آنچه به آـا متلیـك شـده

است اما اینكه جهان یكي از صفات اوست وسایه اوست 
خالصـه پس كالم در باطل بـودن آن در مقدمـه گذشـت و

اند در اینكه جهان قـدمي اسـت اینكه آنچه ذكر كرده
استدالل باطلي است ودلیل بـر خـالف آن موجـود اسـت 

اهللا آنرا در این صـفحات مهانگونه كه حمقق هببهاني رمحه
 حتریر فرمودند.
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اند كـه جهـان ده وچنني گفتهبرآن استدالل كر
متغري است وهر متغريي حادث اسـت امـا صـغري 
این قیاس بالبداهه ثابـت اسـت، زیـرا هـر 
موجودي از موجودات جهان از حالت اول خـود 

یابد وایـن تغیـري یـا شود وتغیري ميخارج مي
حسي است یا حتلیلي كه هر كدام بـه دو قســم 

 م است: شود، بنابراین تغري� چهار قستقسیم مي
تغیري حسي احـوايل، كـه عبارتسـت از  اول:

جدا شدن دو چیز وبه هم پیوسنت آا ونزدیـك 
 ودور شدن وكوچك وبزرگ شدن ومانند آن.

تغیري حسي تـركیيب كـه شـامل اجـزاء دوم: 
 شود.متماثل ومهانند یا متفاوت مي

تغیري تركیيب حتلیلي به اعتبار اینكه  سوم:
ماهی�ت است زیـرا هر موجودي مركب از وجود و

بــدلیلي كــه مهــه موجــودات در وجــود مشــرتك 
هستند، واز این جهت با هم مشــرتكند و ایـن 
امر بدیهي اسـت كـه بــا هـم فـرق ندارنـد 
وتقسیم آا به انواع گوناگون بـه اعتبـار 
اشتمال این موجـودات بـر ماهیـات وحقـائق 
گوناگون است مهانطوري كه مشهور است كه هـر 

یيب است وهر زوج تركیيب ممكـن ممكين یك زوج ترك
است بنابراین وجود وماهیت هر چنـد كـه در 
خارج متعددند ومتایزي از هم ندارنـد ويل در 
مرحله حتلیل عقلـي دو امـر متغـایر هسـتند 
واثر این دو از نظر احتاد واختالف در خـارج 

 شود.ظاهر مي
چهارم: تغیري تـركیيب حتلیلـي بـه اعتبــار 

مركب از جـنس وفصـل اینكه هر حقیقت نوعیه 
است زیرا اگر حقائق نوعیـه امـور متقابـل 
وبسیط بودند نسبت هر نوع به نـوعي ماننـد 
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بـود ونسـبت نسبت آن نوع با نـوع دیگـر مي
بعضي از این نوع به بعضي دیگر نـزدیكرت از 

شد بلكه مهـه مسـاوي نسبت با دیگر انواع مني
بودند ماننـد نسـبت انسـان بـه اسـب مـثال� 

ت از نسبت انسان به درخت ونسـبت نزدیكرت اس
انسان به درخت نزدیكرت است از نسبت او بـه 
سنگ واختالف این نسبتها در دوري و نزدیكـي 

كند كه حقیقت نوعیـه مركـب اسـت از كشف مي
جنس وفصل كه به اعتبـار شـامل بـودنش بــر 
فصلهاي گوناگون ومتقابل فصـول از یكـدیگر 

ایق شوند وبه اعتبـار اینكـه حقـمتمایز مي
نوعیه مشتمل بر جنس قریب یا بعیـد هسـتند 
نسبت انواع به یكدیگر از حلـاظ قـرب وبعـد 

 كند. تفاوت مي
این قیاس(كل متغري حادث)  34اما ثبوت كربي

 به جهت اینكه از قضایاي اولیه است. 

                                                           
حكم عقلـي  اقول:كربي اینست: هر متغريي حادث است  34

 یا بدیهي است یا نظري 
ندارد بلكه هر انسان عـاقلي  اويل احتیاج به برهان

كند ودومي كـه از كند وبه آن اعرتاف ميآنرا درك مي
كنیم احتیـاج بـه برهـان آن به برهـاني تعبـري مـي

واستدالل كردن برایش بوسیله بدیهیات بـراي رسـیدن 
اهللا بر كربي برهـان اقامـه به نتیجه دارد ومصنف رمحه

دوث حـال كرده به اینكه تغري مهان طور كه داللت بر ح
وآن واضح اسـت مهـانطور كـه حالـت بیمـاري «كند مي

كند بر مهچنني داللت مي» اید وقبال� نبوده استبوجود مي
حدوث ذي احلال یعين متغري چون وجودي جداي از احوالش 
وجود ندارد مانند انسان زیرا او وجـودي جـداي از 
احوال خود نیست وآن احوال عبارتند از حركت وسكون 

وافرتاق وصحت وبیمـاري وغـري اینهـا وجـدا واجتماع 
نبــودن متغــري از احــوالش نیــز امــر بــدیهي اســت 
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توضیح مطلب: تغري یك چیز از حايل به حايل، 
خواه تغري� بالفعل باشد یا بالقوه. مهـانطور 

اللت بر قـدمي نبـودن حـال بـدلیل زوال كه د
وتغري� مهچنني داللت بـر قــدمي نبـودن ذي احلـال 

كند زیـرا موجـودي كـه متصـف بـه حـاالت مي

                                                                                                                                      
بنابراین اگر فرض كردمي كه انسان (متغري) قدمي بوده 
حمال است كه متغري باشد ودلیل بر حمال بودن تغـري آن 
اینست كه اگر تغري در او امكان داشت در حالیكه او 

آمـد كـه م الزم ميقدمي است وتغري حادث، در آن هنگـا
قدمي متقوم به حادث باشد به عبـارت دیگـر قـدمي در 
وجودش حمتاج به حادث باشد ومعناي آن احتیاج وجـود 
به عدم است وباطل بودن این از اولني بدیهیات اسـت 

فهمیم كه تغري حال بر پس هنگامي كه این باطل شد مي
 كند قدمياو حمال است زیرا هر آنچه كه حالش تغیري مي

نیست ومد�عي هم مهني بود. مصنف فرمود تغري یك چیز از 
كند كه متغري حـادث اسـت خـواه حايل به حايل داللت مي

تغري در حال باشد یا تغري در حال نباشد بلكه قابـل 
تغري باشد ودلیل آن اینست كه قدمي مطلقا احتیاج به 
حادث ندارد پس حمض احتیاج هر چنـد كـه بـه فعلیـت 

در قـدمي نبـودن او اسـت وبـه ایـن نرسیده كافیست 
رسیم كه:  هر چه حمل حوادث باشد حادث است نتیجه مي

بـه » بـل مـن الضـروریات«سپس سخن مصنف كـه گفـت:
اعتبار اینست كه عقالء در حكم به اینكه متغري حادث 

كند كنند و علتش اینست كه عقل حكم مياست تردید مني
نـا مقـرتن به اینكه تغري یكي از آثار حدوث اسـت مها

شدن یك چیز به چیزي دلیـل مقهوریـت آن چیـز اسـت 
ودلیل بر اینست كه مؤثري در آن اثر كـرده وخالصـه 

السالم اینكه تغري دلیل بر حدوث است وحضرت رضا علیه
ما را به این حكم عقلي در خطبه شان در جملس مأمون 
ارشاد فرمودند در آجنا كه فرمود: شهادت هر خملـوقي 

قي دارد كه نه صفت اسـت ونـه موصـوف به اینكه خال
وشهادت هر صفيت وموصويف به اقرتان وشهادت اقرتان بـه 

 ».…حدوث 
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شود وجودي ندارد مگـر متفاوت با یكدیگر مي
در یكي از این حاالت وحمـال اسـت كـه وجـود 
داشته باشد در حايل كـه عـاري از ایـن مهـه 

وقف بر اتصـافش حاالت باشد زیرا تشّخص او مت
به یكي از این حاالت است وشئ تا تشخص پیدا 

شود مهانطور كـه تـا پدیـدار نكند پدیدارمني
كند واگر فرضي بـر قـدمي نشود تشخص پیدا مني

شـود بودنش شود تغیري كـردن حـالش ممتنـع مي
آید كه قدمي قـوامش بـه حـادث وگرنه الزم مي

باشد وباطل بـودن ایـن مطلـب از بـدیه�یات 
ــ ــزاء اولی ــب از اج ــني در مرك ــت، ومهچن ه اس

متماثله یامتفاوت هم امر چنني است كه تغـري� 
هر جزئي از اجــزاء بـه زایـل شـدن تركیـب 

كند از حدوث حالش بالفعل یا بالقوه كشف مي
در تركیب یا افراد، زیرا اگر یكي از ایـن 
دو حال قدمي بودند حمال بود كه زائـل شـوند 

خـود جـزهم ومنقلب به حال دیگـري گردنـد و
وجـــودي نـــدارد مگـــر در یكـــي از آن دو 
حالت(تركیب یا افراد). بنا براین اگر فرض 

آیـد كـه شود كه خود جز قدمي باشـد، الزم مي
 قدمي قوامش به حادث باشد. 

 35وامر در مركب حتلیلـي در هـر دو قسـمش
واضحرت است زیرا ماهیت يف حد ذاته هـیچ جـز 

ومهچنني نیست مگر خودش وهیچ چیز دیگري نیست 
وجودي كه در خارج متحد باآن است تـا وقـيت 
كه بوسیله ماهیت وسایر مشخصات دیگـر تعـّني 

                                                           
وآن دوقسم عبارتند از تركیب حتلیلي بـه اعتبـار  35

تركب هر موجودي از وجود وماهیت، وتركیب حتلیلي به 
 اعتبار تركب هر حقیقت نوعیه از جنس وفصل.
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پیدا نكرده جز یك مفهـوم حمـض چیـز دیگـري 
نیست، بنابراین موجود با هر دو جزءش حادث 
است ودر ذات خود فاقد وجود است وبـا ایـن 

شود كـه قیـاس مـذكور بــه بیان ما روشن مي
ردد زیرا هر قسمي از تغري� گچهار قیاس بر مي

دلیل مستقلي بر حدوث عامل وقـدمي نبـودن آن 
 باشد مي

شود كـه ومهچنني با بیاني كه كردمي روشن مي
بازگشت قیاس به اثبات نتیجه كه مهان حـدوث 
به سبب تغري است به علــت مالزمـه بـني حـدوث 

 وتغري وعدم جواز انفكاك یكي از دیگر 
ي از علـم بــه ومنشأ علم به كلي بودن كرب

اي است كه ناشي شده از علم بـه علـت مالزمه
بودن یكي از براي دیگري یا از معلول بودن 
هر دو براي علت واحده. پس اگــر حدوسـط در 
قیاس علت براي حكم مذكور باشد پـس نتیجـه 
مانند قول توست كه بگوئي ایـن مسـكر اسـت 
وهر مسكري حرام است، پـس ایـن حـرام اســت 

ي اسـت زیـرا بوجـود علـت بنابراین دلیل ّمل
شود بر وجود معلول ويل اگر حدوسط استدالل مي

معلول حكم مذكور باشد، مانند مورد حبث مــا 
شود، زیرا بوجود معلول استدالل دلیل اّني مي

شود بر وجود علت. واگر حدوسط یكي از دو مي
معلول یك علت باشـد دلیـل مركـب از إّن ومل 

ط وحكـم متوقـف است وعلم به مالزمه بني حدوس
برعلم به نتیجه نیست، نه علـم امجـايل ونـه 

كنیـد تفصیلي، آیا چنني نیست كه مشا حكـم مي
به اینكه هر فقريي مستحق زكات است وشـهادت 
هر عـاديل پذیرفتـه اسـت وهـر عـاملي واجـب 
االكرام است، حال آنكه افراد فقراء وعـدول 
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شناسي چه رسد به اینكه بداني وعلماء را مني
 واجد این احكام هستند. آا 

پنداشـته  36بنابراین آنچه ابوسعید اخلـري
كه حكم به كلي بودن كربي متوقف بر علم بـه 
نتیجه به این دلیل كه نتیجه از افراد كربي 
است اینچنني استدالل بـه كـربي بـراي اثبـات 
نتیجــه مســتلزم دور اســت، ایــن پنــدار او 
درایت قباحت وپسيت است ونیـازي بـه جـواب 

دن آن نیست به اینكه علم تفصیلي به كربي دا
متوقف بر علم امجايل بـه نتیجـه اسـت وعلـم 
تفصیلي به نتیجه متوقف بر علم تفصیلي بــه 
كربي است بلكه جایي براي این جـواب نیسـت، 

 شود. زیرا تفصیل از امجال حاصل مني
بد نیست كه مناظره برخي دانشمندان مادي 

یم. زیرا خايل با بعضي علماء اسالم راذكر كن
از فایده نیسـت وخالصـه آن ایــن اسـت كـه: 
دانشمند مادي گفت: نظر مـا ایـن اسـت كـه 
جهان دو ریشه واصـل قـدميي دارد یكـي ذرات 
است ودیگـري حركـات آـا وذرات قـدميي یـك 
میلیون سال حركت كردند تا اینكه مجع شـدند 
ومنسجم گشتند تا اینكه یك توده مـرتاكم از 

سپس یك میلیون سال دیگـر  گازها بوجود آمد
این ذرات حركت كردند تا اینكه چیزي مانند 
گدازه آهن داغ شده در كوره از آن جدا شـد 
وآن سیاره زمني اسـت سـپس بـه سـبب حـرارت 

                                                           
خ معروف صوفیه است ابو سعید ابواخلري یكي از مشای 36

وعطــار نیشــابوري بعضــي از حــاالت او را در كتــاب 
انتشارات 774تذكره االولیاء ذكر كرده است (فارسي ص

 میالد).
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هاي نباتات ومعـادن فلـزات موجود زمني دانه
اي در ومواد جانوران وما براي انسان مـاده

ــي ــته من ــانوران گذش ــله ج ــان سلس بینیم وگم
كنیم كـه انسـان بـه انتخـاب طبیعـي از يم

وآن شخص مادي بـراي هـر  37میمون گرفته شده
دوره از مراحل تكاملي انسان میلیوا سـال 

 تعیني كرد 
عــامل موحــد در جــواب مــادي گفــت: ذرات 
وحركات آا در قبل از ایـن میلیوـا سـال 

انـد مهـانطور كـه اند یانه، اگـر بودهبوده
به ادعاي مشاست. حمدود  مقتضاي قدمي بودن آا

كردن آا باطل است زیرا قـدمي قابـل حتدیـد 
نیست واگر در قبـل از ایـن میلیوـا سـال 

اند مهانطور كه مقتضاي حتدید كردن مشـا نبوده
ادعاي مشا به قدمي بودن آا باطـل  -این است

است بنابراین قول وادعاي مشا تنـاقض دارد. 
ست كه جسم سپس عامل موحد گفت: از ضروریات ا

چه كوچك وچه بزرگ شكل خاصي دارد وحمال است 
كه بدون شكل موجود شود بنابراین اگر قـدمي 

                                                           
واین نظریه داروین اسـت ودر حقیقـت یـك نظریـه  37

باشد در لباس نظریه علمـي وكـار انگلـیس سیاسي مي
باشد براي تشكیك در وجـود خداونـد عزوجـل خبیث مي

قیق بطالن این نظریه توسط علم ثابت شده است، وبه حت
وبنابه فرض صحیح بودن این نظریه هیچ دالليت بر عدم 

خواهد بگوید وجود خداوند ندارد واگر این نظریه مي
كه تكامل بوجود آمد بدون علت مثل تبدل یك حیـوان 
بي عقل به حیوان عقل دار شدن این گفتار نیز حمـال 

العـدم حمـال یعـين پدیـدن است بر اینكه الوجود من 
وجود از عدم یعين بدون علت حمال است مثال� وجود عقـل 

 بدون علت است كه حمال است.
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باشد حمال است كه شكلش ازبني بـرود وتبـدیل 
به جسم سـدميي(گاز مـرتاكم) وخورشـید وزمـني 
وغريه شـود پـس از دسـت دادن شـكلي وبدسـت 
آوردن شكل دیگر داللت بر حدوث آن شي وقـدمي 

كند، پس با ایـن اسـتدالل عـامل مينبودن آن 
  38مادي مغلوب شد.
كنم كه كالم این شــخص مـادي، بنده عرض مي

 هاي دیگري نیز دارد. تايل فاسده
اول آنچه او گفته: جز ادعاي بدون دلیـل 

 39وختمني چیز دیگري نیسـت. حكـیم ابـن سـینا
                                                           

علوم جتربي واكتشافات جدید شاهد بر حـدوث جهـان  38
هستند، فرانـك آلـن دانشـمند جتربـي زیسـت شناسـي 

كنـد بـر گوید: قوانني دینامیكي حرارتي داللـت ميمي
بـه تـدریج حـرارتش را از  اینكه موجودات این عامل

رسند كه مهـه دهد واین موجودات قطعًا جبایي ميدست مي
اجسام در آنروز زیر یك درجه از حرارت كه در ایت 
پاییين است یعين صـفر مطلـق اسـت ودرآن روز انـرژي 

شود وراه فراري از ایـن شود وحیات حمال ميمعدوم مي
نگامي كه شوند نیست هحالت كه مهه انرژیها منعدم مي

درجه حرارت اجسام با گذشت زمان به پـایینرتین حـد 
رسد اما خورشید مشتعل وسـتارگان درخشـان وزمـني مي
نیاز از انواع حیات پس مهه اینهـا دلیـل واضـحي بي

است بر اینكه اصل هسيت یا اساس آن مرتبط به زماني 
است كه دریك حلظه معني آغاز شـد بنـابراین در ایـن 

یكي از حادثها است ومعين آن اینست هنگام این حادث 
كه بـراي ریشـه هسـيت بایـد خـالقي باشـد ازيل كـه 
ابتدایي ندارد عامل است وحمیط بر هـر چیـز وقـدرتي 
دارد كه حدي ندارد(به كتاب اهللا یتجلي يف عصر العلم 

نشر مكتبـه 6تالیف گروهي از دانشمندان آمریكائي ص
 شكوري چاپ چهارم).

بداهللا بن سینا فیلسوف معـروف، ابو علي احلسني بن ع 39
پدرش اهل بلخ بود وبه خباري منتقل شـد. بـوعلي در 
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گفته هر كس چنني عادت كرده كه مدعاي بـدون 
از سرشت آدمي خارج پذیرد حقیقت دلیل را مي
 شده است. 

دوم حركات ذرات وابسته بـه ذرات هسـتند 
گردنـد، شـوند ومتجـدد ميودائمًا معـدوم مي

دلیـل جـایي بـراي  40بنابراین طبق ایـن دو
 قائل شدن به قدمي بودن این حركات نیست. 

سوم حركات ذرات كه موجب تشكیل كره زمـني 
اند اگر زائل نشوند حمال است كـه بعضـي شده

از آا به كره زمني تبدیل شـوند زیـرا بـا 
وجود علت حمال است كـه معلـول معـدوم شـود 
واگر آن حركات زائل شـوند وحركـات دیگـري 
بوجود آید با قول به قدمي بودن این حركـات 

 منافات دارد. 
چهــارم اگــر حركتهــاي دیگــري در ســیاره 
خورشید بوجود آید كه موجب شـود قسـمتهایي 

آید كه مهـه  شود الزم مياز آن تبدیل به زمني
خورشید تبدیل به زمني شود زیرا حركت سیاره 

                                                                                                                                      
سال سیصدوهفتاد متولد شد وسال چهارصدوبیست وهشـت 
درگذشت وبر مذهب مشـایني بـود وتالیفـاتي دارد از 

 مجله كتاب شفاء در فلسفه وجنات واشارات وقانون.
 شاید مراد مصنف از دووجـه: انعـدام وجتـدد آـا 40

سره آنرا ذكر فرمـود باشد مهانطور كه عالمه حلي قدس
در شرحش بر جترید االعتقـاد در جـائي كـه گفـت پـس 
ماهیت هر كدام از آا(یعين حركت وسكون) قدمي نیسـت 
چون ماهیت هر دو مستلزم مسبوقیت بـه غـري اسـت در 
صورتي كه ازيل الوجود مسبوق به غري نیست بنـابراین 

 نیست ومهچنني هر كـدام جـائز ماهیت حركت وسكون قدمي
العدمند وقدمي احتمال عدم در مورد آن نیسـت (كشـف 

چاپ مؤسسه نشر اسالمي وابسته به جامعه  171املراد ص
 مدرسني در قم مشرف).
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حركت واحدي است بنابراین حمال است كه تأثري 
این حركات خمتلف شود، ومقداري از آن تبدیل 
به زمني شود ومقداري دیگر بر حالت اويل خود 
باقي مباند بدرستیكه این شـخص مـادي بـدون 

سأله شده اسـت بصريت وبینائي داخل در این م
وعجیبرت از مهه گمان فاسد اوست كه انسان را 
بــر گرفتــه از میمــون بــا انتخــاب طبیعــي 

پندارد حال آنكه طبیعت عقل وشعور ندارد مي
كه چیزي را انتخاب كند وتوانائي بر تبدیل 
نوعي به نوع دیگر را ندارد زیرا طبیعت هر 
ــني  ــوع در ب ــل آن ن ــب تكام ــط موج ــوعي فق ن

شود، نه تبدیل شدن آن بـه نـوع مهنوعانش مي
دیگر مثال� نطفه انسان با انسان شـدن كامـل 

شود ونطفه االغ با االغ شدن ونطفه گاو با مي
گاو شدن ومهینطور بقیه حیوانات، وحمال اسـت 
كه نطفه االغ كمالش به انسان شدن باشد حبسب 
طبیعــت كمــال از عــدم بصــريت وگمراهــي بــه 

عت فقـط موجـب برم. سپس طبیخداوند پناه مي
شـود ويل استعداد ضعیف براي قبـول كمـال مي

بوجود آورنده كمال نیست زیرا حمال است كــه 
ضعیف اعطاء كمال كند بنابراین كمال بوجود 

آید مگر ازفاعلي كامل ومهچنني اشیائي كـه مني
كنند، در هر حلظه یـك به كمال ترقي پیدا مي

كنند وطبیعت دیگري را بــه طبیعت را خلع مي
 41گريد بنابراین طبیعت از قبیل م�ِعد�اتود ميخ

هستند نه از علل واقعي زیرا حمال اسـت كـه 

                                                           
هایي كه بني علت ومعلـول معد�ات عبارتند از واسطه 41

شوند وعلل حقیقي نیستند مانند واسطه شـدن واقع مي
 فرزند. پدر در بوجود آمدن
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معلول در زمـان زوال علـت خـود باشـد واز 
آنچه گفتیم روشن شد كه مطلق تغري دلیل بـر 
حدوث متغري� است، خواه تغري از كمال باشد یا 
از كمال به نقصان اینكه داللت قسم دوم بـر 

 ظاهر تر است. عدم قیومیت آن 
 
 
 
 
 
 
 
 

باید جهـان سـازنده ومـدبزي  مرحله دوم:
داشته باشد كه بالـذات واجـب باشـد، ایـن 
مرحله هم از بدیهیات است زیرا آن چیزي كه 
بواسطه غري وجود دارد یعين (ما بالغري) باید 
ــين  ــت یع ــه ذات اس ــائم ب ــه ق ــزي ك ــه چی ب
(مابالذات) منتهي شـود ایـن قضـیه بـدیهي 

عد از اینكه ثابت شد كه جهان وفطري است وب
حادث ودر حدذات خـود ممكـن اسـت واز خـودش 
وجودي نـدارد بناچـار بایـد بـراي بوجـود 

اي كـه واجـب آمدنش سـازنده واجيـاد كننـده
بالذات است باشد واگر چنني نشود خلـف فـرض 

وبااین بیان روشن شد كه بـراي  42آیدپیش مي

                                                           
زیرا فرض اینست كه او وجودي مسـتقل نـدارد پـس  42

اي نباشـد الزم اگر براي وجود او آفریننده وسازنده
آید كه خودش از پیش موجود شود وایـن خـالف فـرض مي

 گویند.است واین استدالل را برهان خلف مي



 

65 

اي براي جهان نیازي بـه متسـك اثبات سازنده
به یكي ازدو حمذور كه دور یا تسلسـل باشـد 
نیست اگر جهان به واجب منتهي نشود اذا ما 

شود وقضی�ه قلنا بعضي به بعض دیگر منتهي مي
فطریــه ضــروریه واضــحرت وروشــنرت در اثبــات 

 . 43مطلوب است
                                                           

در اینجا برهااي دیگري هست كه بـاري تعـايل را  43
رسد از مجله آنچه لسل هم منيكند وبه دور وتسثابت مي

اند: مهه عقالء چه دهریني وچه بعضي از حمققني ذكر كرده
مادیني وچه فالسفه واهلیني اتفـاق دارنـد كـه موجـود 
مستقل كه وجودش احتیاج به غـري نـدارد وجـود دارد 
زیرا اگر این موجود نبود هیچ موجـودي حتقـق پیـدا 

وجودات حمتـاج كرد زیرا هنگامي كه فرض كردمي مهه ممني
ماند وعدم موجود به غري هستند جز عدم چیزي باقي مني

نیست وقابلیـت اجيـاد را نـدارد وفـرض اینسـت كـه 
ــده ــاد كنن ــدون اجي ــودات ب ــود منيموج ــوند اي موج ش

اي نیسـت بنابراین موجودي نیست زیرا بوجود آورنده
شوند پس موجود مستقل ويل موجودات (در خارج)دیده مي

واین مطلب بدیهي است واحتیاج به دلیل شود ثابت مي
معين اینكه موجودي، وجودش »: تا آجنا كه گفت«ندارد 

بنفسِه است اینست كه اصال� در وجودش احتیاج به هـیچ 
چیز ندارد زیرا اگر حمتاج باشد موجود بنفسِه نیسـت 

شـود اینكـه آن موجـود اول وبراین مطلب متفـرع مي
ه بعد موجـود شـود وآخري ندارد یعين معدوم نبوده ك

وعدمي هم(در آینده) ندارد كه وجودش پایـان یابـد 
زیرا اگر موجـود ازيل نباشـد احتیـاج بـه علـيت در 

كند وفرض اینست كه علـيت نـدارد پـس وجودش پیدا مي
قدمي است وآنچه كه قدمي بودن آن ثابت شد حمـال اسـت 
معدوم شود زیرا معدوم شدن یك چیـز بـه سـبب زوال 

واین مطلب مورد اتفاق مهه عقـالء از  علت وجود آنست
مادیني وفالسفه واهلیني است سپس آنچه كه موجود مستقل 
است احتیاج به مكان ندارد زیرا اگـر احتیـاج بـه 
مكان داشته باشد موجود مسـتقل نیسـت، واو در هـر 
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شود ومكاني از او مكاني هست ومكاني او را شامل مني
يل باشـد یـا خايل نیست زیرا اگـر مكـاني از او خـا

مكاني او را احاطه كند هر آینه حمدود خواهـد بـود 
كه احتیاج به مكان دارد پس موجـود مسـتقل نبـوده 

وبعد از این مقدمـه متوجـه »: تا آجنا كه گفت«است 
شوید كه موجود مستقل تغري وتبدل وحركت وانتقـال مي

بر او حمال است زیـرا تغـري عبارتسـت از زوال علـت 
دن علـت حالـت دوم در حالیكـه حالت اول وحـادث شـ

موجود مستقل عليت در وجود خود ندارد كه زائـل یـا 
حادث شود وحركت عبارتست از خـايل كـردن یـك مكـان 
واشغال مكان دیگر حال آنكه موجود مسـتقل بـر هـر 
مكاني احاطه دارد پس هیچ مكاني خـايل از او نیسـت 
تا به آن منتقل شود ودر هر مكاني هست پـس چگونـه 

 كند؟ خايل ميآنرا 
از مجله آن دالیل اینست: ما نبودمي پـس موجـود      

شــدمي وخودمــان را بوجــود نیــاوردمي واز عــدم هــم 
امي زیرا وجود از عدم (یعين بدون علـت) حمـال نیامده

است واین قضایا بدیهیات سه گانه هستند بنـابراین 
اي نیست جـز اینكـه مـا بوسـیله علـيت بوجـود چاره
اي كه مـا را بوجـود آورد از آفرینندهامي یعين آمده

این مطلب بدیهي و واضح است وایـن برهـان در ذكـر 
اند از هیچ چیز یا آیا خلق شده«حكیم(قرآن) آمده: 

پس حمال بودن تبدل عـدم » اینكه خودشان خالق هستند
به وجود روشن است مهانگونه كه ما خودمـان را خلـق 

هنگـام بایـد امي وما قدمي هم نیستیم در ایـن نكرده
براي وجود ما عليت قادر ومالك باشد تا اینكه حیات 
وعلم وقدرت واراده واختیار وشـعور وعقـل وروح را 

خبشد باید مالك، خبشیدنش داشـته ببخشد وهر چه را مي
باشد وقدرت بر عطاء داشته باشد وگرنه هـر چـه را 
ما مالك هستیم از عدم آمده وحمال بودن وجود چیـزي 

بدون علت روشن است در این هنگــام بـه  از عدم یعين
اي بدانیم ناچار باید آنرا مستند به بوجود آورنده

. 
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 بطالن تسلسل
سپس آنچه در توضیح بطـالن تسلسـل روشـنرت 

ر است، این است كه بگـوئیم، فـرض تسلسـل د
ممكنات در صورتي كه بـه واجـب تعـايل شـأنه 

شـود منتهي نشود فقط موجب كثرت احتیـاج مي
نیازي وغنا زیرا كه هر چه سلسـله در نه بي

شود. واین امـر طول بیشرت شود فقرش بیشرت مي
بدیهي است براي اینكه ملحق كردن فقريي بــه 

شود ضرورت كـه ملحـق فقري دیگر موجب غنا مني
شـود مگـر كثـرت دیگر موجب منيفقريي به فقري 

نیازي ورفـع حاجـت وبـه عبـارت نیاز نه بي
اي اسـت دیگر عطاء ممكن فقط به صورت واسـطه

زیرا وجود مستقل يف حد نفسه ندارد وواسـطه 
شـود: واسـطه شدن قوامش به سه چیز حاصل مي

شود وآنچـه بـراي وآنچه كه از او واسطه مي
ــطه مي ــدن او واس ــاد ش ــابراین زی ــود بن ش

ها بدون متوسط عنه كه مهان واجب تعايل واسطه
  44شود.است فقط سبب كثرت حاجت وفقر مي

كمـال مطلـق بـودن خداونــد  مرحله سـوم:
متعال ومنـزه بـودن او از كاسـتیها. ایـن 
مطلب بانگاه به جهان پیش روي مـا كـه بـه 

                                                           
پس عطاء كردن ممكن وجود را به غريش فقط واسـطه در 44

عطاء است، واین به خاطر اینست كه ممكن وجود مستقل 
گريد، وآن غري متوسط ندارد، پس او وجود را ازغريش مي

له اسـت دهد وآن متوسطمي عنه است ووجود را به غريش
وممكن جمرد واسطه در خبشیدن به گرفنت ودادن اسـت پـس 
اگر متوسط عنه در احتیاج داشنت مثل او باشد ووجود 
مستقلي ندارد مهانطور كه در زجنريه ممكنات فـرض چنـني 
است پس آن عبارتست از پیوسنت معـدومي بـه معـدومي 

 نیست. دیگر ماننداو وبدیهي است كه او مفید وجود
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شود وآن عبارت اراده او موجود است ظاهر مي
نـات خشـكي است از انسان ومجیع انـواع حیوا

ودریا واقسام گیاهان ودرختان وخلقت آفتاب 
ها و داخـل كـردن شـب در وماه ودیگر ستاره

روز وروز درشب وخلقت زمني وآمسان وهوا وفضا 
ودیگر موجودات این عامل كه مهـه طبـق حكمـت 
كامل ونظم تام است به حنوي كه هرچـه بیشـرت 
در حكمتهاي آن اندیشه وتد�بر شود حتـري عقـال 

شود از ایـن جهـت كـه بـه یكـي از ميبیشرت 
كلما قدم فك�ري توان دست یافت. هزاران حكمت آن مني

هر وقت كه اندیشه من یك وجـب  ترمجه:شبراً ف�رمیال 
به سوي تو آمد به انـدازه یـك میـل فـرار 

  45كرد.
صفات خداوند متعال عني ذات  مرحله چهارم:

او هستند مراد از این سخن نفي كردن صـفات 
ار آا براي خود ذات است، زیـرا واثبات آث

ذات خداوند متعال يف نفسه كامل اسـت ونقـص 
واحتیاج را در او راهي نیست تا اینكه بـا 
صفات خود را كامل كنـد ومعقـول نیسـت كــه 
صفات باشند در حالیكه عني ذات باشند زیـرا 
بدیهي است كه صـفات از اعـراض هسـتند كــه 

ملؤمنني كه شوند، موالميان امري اعارض برذات مي
                                                           

ــي  45 ــم گیاهشناس ــف از عل ــوم خمتل ــاي عل ــس كتاهب پ
وجــانوران ومعــادن وآهبــا وزمــني وســیارات وپزشــكي 
وكالبد شكايف وشیمي وستارگان وغري اینها مهه كتاهباي 
توحید هستند كه نورهاي آا درخشش دارد ومهـه آـا 

هایي بر قدرت وتدبري وحكمت است كه داللـت بـر نشانه
كنـد نع آـا ومـدبر آـا ميقدرت وعلم وحكمـت صـا

ودراین وادي كتاهباي متعددي تالیف شده مانند كتاب 
 الطب حمراب لالميان وامثال آن.
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بر او وفرزنـدان پـاكش هبـرتین درود وسـالم، 
اش شـریفه 46درود فرستندگان باشـد در خطبـه

                                                           
واین اولني خطبه ج البالغه است ومقصـود از نقـل  46

قسمتهایي از آن، استدالل به آن از جهت دلیل نقلـي 
بودن نیست زیرا این استدالل باطل است چون دور است 

الل به این خطبه واخبار آتي بـه اعتبـار بلكه استد
باشد پـس اینست كه مشتمل بر استدالالت عقلي روشن مي
توان بـه این مطلب درست است كه در قضایاي عقلي مني

ادله نقلیه متسـك كـرد امـا مـراد ایـن نیسـت كـه 
هاي عقلي ممكن نیسـت استفاده از نور قرآن در زمینه

بـاطلي اسـت یا اینكه صحیح نیست زیرا ایـن تـوهم 
ها (منظــور مهانــا در قــرآن كــرمي بــاالترین فلســفه

استدالهلاي عقلي) وعمیقرتین آا وجود دارد ودر قرآن 
كرمي استدالل عقلي كه متكي به بـدیهیات اسـت بـراي 
اثبات حقایق استفاده شده بنابراین با مراجعه بـه 

شوند وبر اساس این قواعـد قرآن قواعد عقلي درك مي
آیند این از یـك سـو واز سـوي دست مينتایج درست ب

دیگر قرآن از این نظر كه معجزه اسـت مهـانطور كـه 
مقتضاي دالیل قطعي عقلي اینست پس دلیل عقلـي اسـت 
وآن واقعیيت است كه حقانیت آن باعقل ثابت شده پـس 
از این جهت استدالل بالواسطه ومستقیمًا به آن صـحیح 

از دو جهـت شود وخالصه اینكه اسـتفاده از قـرآن مي
صحیح است. اول قرآن استدالالت عقلـي را بـراي بشـر 
بیان ومكشوف منوده وانسان با فهمیدن این اسـتدالالت 

كند ومثـال آن در اینجـا مثـال آن به آن اعرتاف مي
شـود كتيب است كه براي قانع كردن دیگران تـالیف مي

واین یكي از كارهاي انبیاء سالم اهللا علیهم اسـت از 
ه آا بشر را به آنچه آا از آن غافلند این جهت ك

كند ودر این خطبه(خطبـه اول ـج براي آا ظاهر مي
البالغه) آمده در مورد بعضـي از كارهـاي پیـامربان 
سالم اهللا علیهم كه عقلهاي پنهان شده بشـر را بـريون 
آورند وبكار اندازنـد دوم: قـرآن بعـد از اینكـه 

شـود پـس عقلي مي معجزه(بودنش) ثابت شد خودش دلیل
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ال�دین معرفت�ھ، وكم�ال معرفت�ھ التص�دیق ب�ھ، وكم�ال اولفرمود: 
التصدیق بھ توحیده، وكمال توحیده االخالص ل�ھ، وكم�ال االخ�الص 

ادة لھ نفي الصفات عنھ، لشھادة كل صفة انھا غیر الموص�وف، وش�ھ
ك��ل موص��وف ان��ھ غی��ر الص��فة، فم��ن وص��ف هللا س��بحانھ فق��د قرن��ھ، 

 ترمجـه: ومن قرنھ فقد ثناه، ومن ثناه جّزاًه، ومن ج�ّزاًه فق�د جھل�ھ
آغاز دیـن معرفـت او اسـت وكمـال معـرفتش 
تصدیق ذات او وكمال تصدیق ذاتـش توحیـد و 
شهادت بـر یگـانگي او اسـت وكمـال توحیـد 

وكمال اخالصـش  وشهادت بر یگانگیش اخالص است
آن است كه وي را از صــفات پرياسـته دارنـد  

دهـد كـه غــري از چه اینكه هر صفيت گواهي مي
دهد كـه غــري موصوف است وهر موصويف شهادت مي

از صفت است آنكس كه خداي را توصیف كند وي 
را به چیزي مقرون دانسته وآن كس كه وي را 
مقرون به چیزي قرار دهـد تعـدد در ذات او 

هركس تعـدد در ذات او قائـل  قائل شده  و 
شود  اجزائي براي او تصور كـرده وهـر كـس 
اجزائي براي او قائل شـود وي را نشــناخته 

 است تا آخر خطبه. 

                                                                                                                                      
استناد به آن، استناد به عقل است مهانگونه كه بعد 
از ثبوت نبوت پیامرب ما صلي اهللا علیه وآله واینكـه 
ایشان از جانب خداوند عزوجل فرستاده شده، استناد 
به كالم ایشان(ص) استناد به عقل است كـه حكـم بـه 
نبوت وراسيت او كرده است وسنت شریف هم مانند قرآن 

پس سنت هم مشتمل بر این دو جهت است بنابراین  است
روشن كه دلیل استناد به آنچـه در ـج البالغـه از 
امري املؤمنني وسید املوحدین وارد شـده چیسـت ومهچنـني 

 آنچه از ائمه طاهرین وارد شده است.
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ابتدا دیين كـه شایسـته  توضیح این خطبه:
است عاقل به آن متدین شود شـناخت خداونـد 
متعال است به این معنا كـه او را در ذهـن 

ل شـناخت، تصـدیق كـردن خود تصور كند وكما
وجود اوست زیرا اگر اورا تصدیق نكند تصور 
او ازخداوند متعال تصور حمض بـوده وشـناخت 

شود وكمال تصدیق به خداوند ومعرفت حساب مني
باشد زیرا اگر براي متعال یكتا دانستنش مي

، 47او شریك قرار داد مانند دوگانه پرسـتان

                                                           
ثنویه(دوگانه پرستان) مهاایي كه قائل به وجـود  47

گویند دوخـداي دو خدا هستند مانند زرتشتیان كه مي
خري وشر وجـود دارد كـه یـزدان واهـرمين باشـند ويل 

گوید موجودات مالصدرا گفته است ثنوي كسي است كه مي
متعددند پس توحید نزد او عبارتست از اینكـه فقـط 
خداوند متعال موجود نه غري او، واعتقاد بـه وجـود 

در «موجودي غري از خداوند دوگـانگي اسـت پـس گفـت 
تا آجنا كه ‹ام ظاهر شدن خورشید حتقیقاینجا یعين هنگ

واضح شد كه وجود واحـد احـد و دومـي نـدارد › گفت
كه گفـت: واي بـر «وكثرت ومهیه هم باطل شد تا آجنا 

كنند زیـرا از آنچه وصف مي› دوگانه پرستان‹ثنویني 
واضح شد كه هرآنچه اسم وجود به حنوي بـر آن اطـالق 

یوم وصـفيت از شود نیست مگر شأني از شؤون واحد قمي
صفات ذات اوست ودرخششي از صفات اوست پس آنچـه در 
اول گفتیم به اینكه در وجود علت ومعلويل هسـت بـا 
دیدگاه باال وجلیل بـر حسـب سـلوك عرفـاني برگشـت 

كند در آخر به اینكه علت از آن دو امـر حقیقـي مي
است ومعلول جهيت از جهات آنست وآنچه علـت خوانـده 

كند وتأثري علت براي معلـول گشت ميشود به او بازمي
گـردد نـه به تغري علت وتبـدل حـاليت در او بـاز مي

گویـد عارف وصويف چـه مي«جداشدن چیزي مباین از او 
گومي: ومشا در مقدمه باطل بودن این نظر را مي» 123ص

دانستید و بطـالن آن از طـرف مصـنف(ره) هـم در رد 
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پیدا نه اورا تصدیق كرده ونه شناخت به او 
كرده وكمال توحیـد خداونـد متعـال، خـالص 
دانسنت، از شباهت به خملوقات است، زیرا اگر 
ــه  ــبیه ب ــد واورا ش ــي بدان ــًا یك اورا ذات
ــرك  ــه ش ــد اوب ــد، توحی ــرض كن ــاتش ف خملوق

گردد، زیرا مشاهبت متوقف بر مشرتك بودن برمي
در جهيت از جهات است، وكمال اخـالص خداونـد 

لوقات،نفي كردن صـفات از مشاهبت واشرتاك باخم
از اوست زیرا الزمه وصف كردن، قـرین داشـنت 
خداوند ودوگانه بودن اووتقسیم وجتزیه شـدن 

السالم آنرا بیـان علیهاوست مهانطور كه امام
ل آنـرا توضـیح داد واگـر فرمود وبطور كام

این لوازم را خداوند داشته باشد پس شـبیه 
خملوقات شده وشناخت به او بازگشت بـه جهـل 

ــا علیه ــرت رض ــان حض ــت وموالمي ــالم در اس الس
اول عب�ادة هللا اش در جملس مأمون چنني فرمود. خطبه

معرفت���������ھ واص���������ل معرف���������ة هللا توحی���������ده ونظ���������ام توحی���������دهللا 
لعق���ول ان ك���ل ص���فة وموص���وف مخل���وق لش���ھادة اعنھالصفاتنفي

خالقاً لیس بصفة والموص�وف وش�ھادة ك�ل لھ  وشھادة كل مخلوق ان
ص��فة وموص��وف ب��االقتران، وش��ھادة االقت��ران بالح��دوث، وش��ھادة 
الح��دوث باالمتن��اع م��ن االزل الممتن��ع م��ن الح��دث، فل��یس هللا ع��رف 

ھ اص�اب عرف بالتشبیھ ذات�ھ، وال ایّ�اه وّح�د م�ن اكتنھ�ھ، والحقیقت�من
َمثَّلَھ، والبھ صدق من نّھاه، والصمدصمده من اشار الی�ھ، والایّ�اه َمن

عنى من ش�بّھھ، والل�ھ ت�ذلل م�ن بعّض�ھ، والایّ�اه اراد م�ن توّھم�ھ ك�ل 

                                                                                                                                      
پـس منتظـر  اشرتاك وجود بني خالق وخملوق خواهد آمـد

 باش.
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معروف بنفسھ مصنوع، وكل قائم في سواه معلول، بصنع هللا یستدّل 
   علیھ، وبالعقول یعتقد معرفتھ وبالفطرة تثبت حجتة

داي عبادت خداوند شناخت اوســت ابتترمجه: 
وریشه واصل شـناخت خداونـد متعـال توحیـد 
اوست وبناء ونظام توحیـد خداونـد متعـال، 
نفي صـفات از اوسـت زیـرا عقلهـا وخردهـا 

دهند كه هر صفت وموصويف خملوق اسـت گواهي مي
دهد بـه اینكـه خـالقي وهر خملوقي شهادت مي

دارد كه نه صفت است ونه موصـوف وهـر صـفت 
دهنـد كـه قـرین ومهردیـف وصويف گـواهي ميوم

دارند واقرتان شهادت به حادث بودن آن چیـز 
توانـد از دهد كـه منيدهد وحدوث شهادت ميمي

ازل باشــد ازيل كــه از حــدوث امتنــاع دارد 
بنــابراین خداونــد را نشــناخته آنكــه بــه 
ــا  ــناخته واو را یكت ــبیه، ذات او را ش تش

اونـد را ندانسته  آنكه به كنه وحقیقـت خد
نیافته آنكه اورا متثیل منوده وبراي او مثل 
ــه  ــرده آنك ــدیق نك ــرار داده واو را تص ق
متناهي وحمـدودش كـرده واو را قصـد نكـرده 
آنكــه بــه او اشــاره كــرده واو را عنایــت 
نكرده آنكه تشبیهش منوده وبـراي او فـروتين 
نكرده آنكه او را جتزیه كرده واو را اراده 

ا به وهم آورده اسـت. نكرده آنكه خداوند ر
هر چه كه تصور شود در ذات خودش مصنوع است 
وهر چه كه وجودش بواسطه غري است معلول است 
وبه وسیله خملوقـات ومصـنوعات خداونـد بـر 

شــود وبوســیله عقلهــا وجــود او اســتدالل مي
شود وبا فطرت، اعتقاد به معرفت او حاصل مي
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 هاي. در برخي از خطبـه48شودحجت او ثابت مي
اول الدیان�ة معرفت�ھ،وكمال آن حضرت چنني آمـده اسـت. 

المعرف��ة توحی��ده وكم��ال التوحی��دنفي الص��فات عنھ،لش��ھادة ك��ل ص��فة 
غیرالص����فة وش����ھادتھما انھانھ����ا غیرالموصوف،وش����ھادة الموصوف

فمن وص��������ف جمیع��������اً عل��������ى انفس��������ھمابالبینةالممتنع فیھ��������ااألزل
 ل ازلھ فقدحدّه،ومن حدّه فقدعدّه ومن عدّه فقدابطهللا

ابتداي دیانت شناخت(خداوند) اسـت  ترجم�ھ:
وكمال شناخت(خداوند) توحیـد اوسـت وكمـال 
توحید نفي كردن صفات از اوست زیرا هر صفيت 

دهد كه غري موصوف است وهـر موصـويف گواهي مي
دهد كه غري صفت است وصـفت وموصـوف شهادت مي
دهند به جدائي از یكـدیگر جـدائي شهادت مي

 بودن ممتنـع اسـت، بنـابراین كه در آن ازيل
هركس خداوند را توصیف كند مهانا اورا حمدود 
كرده وهر كس اورا حمدود كند مهانا اورا بـه 
مشارش آورده وهر كـس اورا بـه مشـارش آورده 

 . 49مهانا ازيل بودن اورا باطل كرده است
اثبات صفات براي خداونـد متعــال  توضیح:

 مستلزم تايل فاسدهاي متعددي است. 
ــاقص  اول: ــودش ن ــد در درون خ ذات خداون

باشد كه براي كامل شدن احتیـاج بـه صـفات 
 داشته باشد مانند مهه ممكنات. 

راه یافنت صفاتي در ذات خداوند كـه  دوم:
ضد این صفات ثابت شـده هسـتند زیـرا هـیچ 
چیزي متصف به یكي از صفات متقابل ومتضـاد 

 شود مگر اینكه صالحیت اتصاف به دیگري رامني
                                                           

 1ج150عیون اخبار الرضا علیه السالم، صدوق ص 48
 .57قم) ص-كتاب توحید صدوق(موسسه نشر اسالمي 49
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داشته باشد آیا چنني نیست كه چیزي متصف به 
شود مگر اینكه صالحیت وشأنیت سـكون حركت مني

 50را داشته باشد واین از ویژگیهاي متقابلني
 است. 

صفات با موصوف متغایرند واین امـر  سوم:
بدیهي است واین معناي گواهي دادن هر كدام 
از آا بر مغایرت با دیگري است بنـابراین 

ات مستلزم اعتقاد به قرین داشـنت، اثبات صف
وجزء داشنت وحمدود بودن كه مهه اینها با قدمي 
بودن وازيل بودن وواجب بودن منافات دارد و 

مهـانطور  51شوندبا امكان و حادث بودن مجع مي

                                                           
منظور از متقابلني غري از نقیضني است مثل ملكـه و  50

 عدم است.
گومي: وبه ایـن بیـان ضـعیف بـودن سـخن عالمـه مي 51

شـود در مظفر(ره) در كتاب عقائد االمامیه ظـاهر مي
رود از سـخن كسـي كـه وتعجب از بني مني«فرمود:  آجنا
كنـد گوید صفات ثبوتیه به صفات سلبیه بازگشت ميمي

به خاطر اینكه براو سخت شده كه بفهمد چگونه صفات 
خداوند عني ذات اوست پس خیال كرده كه صفات ثبوتیه 

گردد تا مطمئن شود به این نظر كـه به سلبیه بر مي
واقع شود در آنچـه بـدتر  ذات واحد تكثر ندارد پس

است زیرا ذاتي را كه عني وجود وحمض وجود است وهـیچ 
نقصي وجهت امكاني در او نیست این ذات را عني عـدم 

» 1ج84بدایـه املعـارف ص«وحمض سلب قـرار داده اسـت 
وضعف آن به خاطر اینست كـه مـراد از بازگردانـدن 

كند وعــامل بـه قادر به كسي كه چیزي او را عاجز مني
سي كه چیزي از او غایـب نیسـت مـراد اینسـت كـه ك

پروردگار عني قدرت است و او عني علم اسـت ودر آجنـا 
صفت وموصـويف نیسـت بلكـه یـك ذات اسـت كـه كمـال 

نیازي را دارد پس تعبري به اینكـه چیـزي او را وبي
كند معنایش اثبات صفت عدمي براي پروردگار عاجز مني
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هاي شـریف بـه روشـنرتین بیـان كه در خطبـه
توضیح داده شد بنابراین بازگشت اثبات علم 

اثبات الزمه علم است  براي خداوند متعال به
كه عبارت از مكشوف شدن اشیاء براي او بـه 
سبب ذات، نـه بـه سـبب صـفت قـائم بـه او 
واثبات قدرت براي خداوند بازگشتش به جاري 
شدن امور طبق اراده ومشـیت او وعـدم ختلـف 

 آا از اراده او است. 
پس تعبري به صفات كنایه از لوازم آاسـت 

ات نیسـت وگرنـه ومقصود مفاهیم اولیـه صـف
آید ودر بعضي از خطـب حمذورات مذكور پیش مي

                                                                                                                                      
زي از او غایب نیسـت نیست ومهچنني تعبري به اینكه چی

وعال معنایش اثبات صفت عدمي بـراي ذات خداونـد جـل
نیست بلكه اینست كه ذات او یكي است وعني كمـال را 
دارد وكمال او جهات متعدد نـدارد یـا صـفت ثابـت 
براي موصوف نیست وآن تعبري، دقیقرت اسـت از تقسـیم 

وعال به صفات ثبوتیه وسـلبیه ودانسـتید صفات او جل
یداملوحدین وامرياملومنني علیهماالسالم را بـه تصریح س

اینكه كمال توحید خداوند اخالص براي اوسـت وكمـال 
اخالص براي او نفي صـفات از اوسـت زیـرا هـر صـفيت 

دهد كه غري موصوف است وهـر موصـويف شـهادت گواهي مي
دهد كه غري صفت است واستناد به این خطبه شـریفه مي

اند بـه دو نقل كرده وما بعد آن از آنچه مصنف(ره)
وجه قبلي صحیح است زیرا امام علیه السالم اسـتناد 

اند در این مطلب به بـدیهي بـودن تعـدد صـفت كرده
وعال منزه از آنسـت زیـرا وموصوف واینكه خداوند جّل

تباین صفت وموصوف مستلزم حمدود كردن ذات اهلي اسـت 
وعال نه حدي دارد ونه شبیهي ومصـنف(ره) وخداوند جل

از بعض خطب موالنا الرضا علیه السالم تصریح به این 
 اند.مطلب را نقل كرده
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وك�ّل فی�ھ تعبی�ر موالميان امري املؤمنني چنـني آمـده: 
 اللغات، وضّل ھناك تصاریف الصفات 

تعبــري وبیــان لغــات از توصــیف او  ترجم��ھ:
.(تغـایر 52عاجزند وتغایر صفات گمراهي اسـت

صفات در خداوند راه ندارد) اگر مقصـود از 
فاهیم اولیه آا باشد در تعبري لغات صفات م

آیـد وتصـاریف وتغـایر صـفات عجز بوجود مني
گمراهي نبود وتصـاریف صفات(سـبب) گمراهـي 
بودند زیرا بازگشت مهه صفات بـه كمـال ذات 
بطور مستقل است ومرتتب شدن لوازم صـفات از 

ــب ذات او مي ــفات جان ــابراین ص ــد، بن باش
 متغایر در او نیست. 

لب كه مـا بیـان كــردمي اشـاره وبه مهني مط
دارد آنچه گفته شده كه خداوند تعـايل عـامل 
است قبل از علم وبدون هیچ علمي قادر اسـت 

، زیرا معـين 53قبل از قدرت، بدون هیچ قدرتي

                                                           
ودر منبع مذكور چنـني  42التوحید، صدوق رمحه اهللا ص 52

كلَّ دون صفاته تعبـري اللغـات وضـل هنـا لـك «آمده 
آمده » حتبري» «تعبري«ودر یك به جاي » تصاریف الصفات

 است.
احتمال دارد این عبارت را در كتب حدیث نیافتم و 53

كــه نقــل بــه معــين شــده باشــد از احادیــث متعــدد  
مهیشـه «مهانگونه كه وارد شده از صادق علیه السـالم 

بـوده اسـت › منزه وعزیز پروردگارمـا‹خداوند یكتا
ذات او بوده ومعلومي نبوده است وشنیدن » عني«وعلم 

» عـني«ذات او بوده ومسموعي نبـوده وبینـایي » عني«
ذات » عني«اي نبوده وقدرت ومنظرهذات او بود ومبصر 

او بوده ومتعلق قدرت مقدوري نبوده پس هنگامي كـه 
اشیاء را بوجود آورد ومعلوم بوجـود آمـد علـم از 
خداوند بر معلوم واقع شد وشنیدن بر مسـموع وبصـر 
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ندارد كه خداوند را متصف بـه علـم وقـدرت 
كنیم وآا را از او نفي كنیم واتصـاف بـه 

ر بـه آن دو را قبل از وجود آا بدانیم مگ
آن معين كه ذكر كردمي كه فرض این باشـد كـه 
ما لوازم علم وقدرت را اثبات كنیم وتوجـه 

نیـاز از صـفات دهیم كه ذات كمال دارد وبي
است وآن وقت تعبري بـه صـفات، جمـازي نیسـت 

 بلكه كنایه از اقسام حقیقت است نه جماز.
ــودي از  ــتید هرموج ــه دانس ــس از اینك پ

ونات این موجودات موجودات عامل وآنچه از شئ
است از جـواهر واعـراض مهـه بــه علـت تغـري 

برمي كه خداوند متعـال منـزه حادثند. پي مي
وپاكیزه از آن است زیرا حدوث با قدمي بودن 

شود وهـر چـه را كـه وامكان با وجوب مجع مني
خداوند متعال اجياد كرده وآنرا از عدم بــه 
ــدوث را دارد  ــان وح ــفت امك ــود آورد، ص وج

ن تغري را در خداونـد متعـال راهـي بنابرای
وموالميــــــــــــــان  54نیســــــــــــــت

                                                                                                                                      
واز امـري » تـا آخـر خـرب …بر مبصر وقدرت بر مقدور

وبي خداوند رب بود وهنوز مرب«امؤمنني(ع) وارد شده 
یعـين ‹بوجود نیامده بود وإله بود هنگـامي كـه ** 

نبوده وعامل بود هنگـامي كـه معلـومي نبـود › عابد
ومسیع بود هنگامي كه مسموعي نبود، به كتـاب عیـون 

ــا علیه ــار الرض ــدوق(ره) جاخب ــالم ص  50ح 146ص1الس
چــاپ املكتبــه  4ح108وص 83ص1واصــول الكــايف ج 7ح118وص

 االسالمیه مراجعه كنید.
س در خداوند تعايل تغري راه ندارد زیرا او حـد�ي پ 54

ندارد وبه حكم عقل ثابت شده كه هر حمدودي اثري از 
آثار است  احتیاج به مؤثر دارد ومؤثر حقیقي حـدي 

 ندارد پس تغري در او راه ندارد.
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ــــــاعلیهحضرت وابنائه آباءالطاهرینوعليرض
املعصــومني ســالم اهللا در جاهــایي از خطبــه 
شریفشان بـر ایـن معـين اشـاره دارنـد كـه 

بتش���عیره المش���اعر ُع��ِرَف ان المش���عرلھ، وبتجھی���ره فرمـــود: 
ش��یاء ُع��ِرَف ان الج��واھر ُع��ِرَف ان الج��وھر ل��ھ، وبمض��ادّتھ ب��ین اال

الض���دلھ،وبمقارنتھ ب���ین االم���ور ُع���ِرَف ان الق���رین ل���ھ، ض���ادّالنوَر 
بالظلم��ة، والجالءب��البھم، والجس��و بالبلل،والص��ردبالحرور، مؤل��ـف 
ب��ین متعادیاتھ��ا، مف��رق ب��ین متدانیاتھا،دال��ة بتفریقھ��ا عل��ى مفرقھ��ا، 

 وبتالیفھا على مؤلفھا 
ن آفرینش حواس به وسیله او دلیل آ ترجم�ھ:

است كه خود او را از داشـنت حـواس پرياسـته 
است. واز آفرینش جواهر پي میربمي كـه جـوهر 

بـرمي ندارد واز آفرینش اشیاء متضاد پـي مي
كه ضدي براي او تصور نشود واز قـرار دادن 

شود كه خـود قـرین تقارن بني اشیاء روشن مي
ومهتائي ندارد، روشين را با تاریكي وآشـكار 

ي را با ترس، گرمـي را بـا را با ان، خشك
سردي ضد یكدیگر قرار داد. عناصر متضاد را 
باهم تركیب منود، وبني آا كه هبـم نزدیكنـد 
جدائي انداخته اسـت. جـدایي اینهـا داللـت 

كند بر جداكننده آا ونزدیكي آا داللـت مي
كند بر نزدیك كننـده آـا. كـه آن سـخن مي

رار عزوجّل اسـت: واز هـر چیـزي دو جفـت قـ
دادمي، شاید مشـا متـذكر شـوید، پـس جـدایي 
انداخت بني قبل وبعد تـا دانسـته شـود كــه 
براي او نه قبلي است ونه بعـدي. آـا بـا 

اي بـراي دهند كه غریـزهغرائزشان شهادت مي
هاي آا نیسـت وبـه تفـاوت آفریدگار غریزه
دهنـد كـه تفـاوتي در بوجـود آا شهادت مي
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وبا موقت بودن خود آورنده تفاوت آا نیست 
دهند كه كسي كه آا راموقت كرده وقيت خرب مي

ندارد بعضي رااز بعض دیگـر خمفـي كـرد تــا 
دانسته شود كه حجابي بـني او وآـا غـري از 

  55خود آا نیست
اش به آن تصـریح كـرده ومهچنني درآخر خطبه

والدیانة االبعد المعرف�ة، والمعرف�ة اال ب�االخالص، كه فرمود: 
خ��الص م��ع التش��بیھ، والنف��ي م��ع اثب��ات الص��فات للتش��بیھ، فك��ّلِ والا

م��افي الخل��ق الیوج��د ف��ي خالق��ھ وك��ل م��ایمكن فی��ھ یمتن��ع ف��ي ص��انعھ، 
التج��ري علی��ھ الحرك��ة والس��كون، وكی��ف یج��ري علی��ھ م��اھو اج��راه 
اویعود فی�ھ م�اھو ابت�داه اذاً لتفاَوتَ�ت ذات�ھ ولتج�زى كنھ�ھ ولیمتن�ع م�ن 

لباري معنى غیر المب�رؤ ولوُح�دَّ ل�ھ ورآٌء اذاً األزل معناه، ولما كان ل
ُحدَّ لھ اماٌم ولوالتمس لھ األ تمام اذاًلزمھ النقصان كیف یستحق األزل 

                                                           
این مهان برهان قاهریت است كه حكم بـه فـرق بـني  55

نع خالق وخملـوق واثـر ومـؤثر وقـاهر ومقهـور وصـا
كند كنند زیرا كسي كه اشیاء را مقهور ميومصنوع مي

بوسیله اجياد مشاعر وجواهر آا پـس او بـاالي آـا 
وحاكم بر آاست واگر مثل آـا بـود هرآینـه اثـر 

شد واحتیاج به كسي كه بـراي او حـد� حـدود كنـد مي
شـود كرد ومهه است، مهچنني این برهان شامل ميپیدا مي

كنـد پـس او ضـدي نـدارد ا خلق ميكه آنكه اضداد ر
دهد وكسي كه بعض اشیاء را مقارن بعض دیگر قرار مي

پس او قریين ندارد واین خطبه مهـان خطبـه قبلـي از 
است ودر منبع چنـني  34والتوحید ص 1ج150كتاب عیون ص

آمده: ضاد النور بالظلمه واجلالیه بـالبهم وهبـم در 
ها آمده سخهگویند ودر بعضي نلغت به امور مشكله مي

احلسو ودر دیگري اجلـف بـه جـاي اجلسـو وآن در لغـت 
عبارتست از خشكي وسفيت وصرد یعين سردي وآن ضد گرما 

 است.
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من الیمتنع من الحدث وكیف ینشئي االشیاء من الیمتنع من االنشاء؟ 
 واذاً لقامت فیھ آیة المصنوع ولتحّول دلیال بعد ماكان مدلوالعلیھ

مگــر بعــداز معرفــت  تــدیين نیســت ترمجــه:
ومعرفيت نیسـت مگـر بـااخالص واخالصـي نیسـت 
باتشبیه، وبـا اثبـات صـفات، تشـبیه نفـي 

شود پس هـر آنچـه كـه در خملـوق اسـت در مني
خالقش نیست وهر چه در خملوق است در سازنده 
وصانع او حمـال اسـت وسـكون وحركـت بـر او 

شـوند وچگونـه آنچـه را كـه جاري(عارض) مني
شـود یـا آنچـه راو جـاري مياوجاري كرده ب

راكه اوادعا منوده به او بازگشت كند. زیرا 
شـد وحقیقـت در آن هنگام ذات اومتغـایر مي

گشـت معنـاي ازل بـراي او ممتنـع اوجتزیه مي
شد وبراي خالق معنایي جـز خملـوق نبـودو مي

اگر براي گذشته حمدود شود. آن موقع پیش رو 
شـدن شـود. اگـر بـراي او متـام هم حمدود مي

خواسته شـود آن وقـت كاسـيت ونقصـان بـراي 
آید چگونه كسـي كـه حـادث بـودنش اوالزم مي

امتناع ندارد مستحق ازيل بودن شود وچگونـه 
كسي كه امتناعي ازآفریده شدن ندارد اشیاء 

آفرینــد ودر آن هنگــام نشــانه خملــوق را مي
شد وبعد ازاینكه مدلول بودن در او پیدا مي
  56شودلیل ميعلیه بود تبدیل به د

                                                           
والنفي مـع اثبـات الصـفات «السالم كالم امام علیه 56

شود مگر بـا نفـي یعين نفي تشبیه حاصل مني» للتشبیه
صفاتي كه خمصـوص خملوقـات اسـت ودر منبـع بـه جـاي 

ولتجـزء كنهـه «چنـني آمـده » كنهه ولیمتنع لتجزي«
 ».والمتنع من االزل معناه
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واین بیانـات شـریف سـیماي وحـي رادارد 
السالم جامن وكاشف عصمت وامامت آن حضرت علیه

 فداي اوباد است. 
اگر بگویید كه آنچه در این خطبه شـریفه 
منافات دارد با آنچه كه بـه ضـرورت ثابـت 
شده كه دهنده یك چیز فاقد آن نیست وبعضـي 

 انداز علماء آنرا بـه شـعر فارسـي سـروده
 اند: وگفته

ــــــش                 ــــــيت خب ــــــه از هس ذات نایافت
 كي تواند كه شود هسيت خبش. 

دهیم: كـه بـداهت ثابـت ما چنني پاسخ مـي
كرده است كه دهنده كمال باید كامل باشـد، 
مهچنانكه ثابت شده باید كامـل باشـد مهچنـني 
ثابت شده بالبداهه كه كامل بالـذات باشـد 

اتـي او، منـزه نه بالعرض ومقتضاي كمـال ذ
بودن او از جواهر واعراض است واز آنچه در 

ممكنات راه دارد در او ممتنـع باشـد وگرنـه  
 شود واجب ممكن مي

اگر بگویید كه از مجله فقرات خطبه شـریف 
كی�ف ینش�يء االش�یاء م�ن الیمتن�ع م�ن آن حضرت این است: 

 نش�اء.االنشاء والامتناع عقال في انش�اء االش�یاء مم�ن الیمتن�ع م�ن اال
یعين چگونه كسي كه امتناعي از آفریده شـدن 

آفرینـد حـال آنكـه حمـال ندارد اشیاء رامي
عقلي نیست كسي كه امتناع از آفریـده شـدن 

 ندارد، اشیاء را بیافریند 
گوییم كسي كه امتنـاعي از ما در پاسخ مي

آفریده شدن ندارد حادث و ممكن الوجود اســت 
وآفریـدن وبدیهي است كه اوقدرت بر انشـاء 

را نــدارد زیــرا انشــاء اشــیاء عبــارت از 
بوجود آوردن آا از چیزي كـه قـبال� نبـوده 
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است(یعين بوجود آورنده آـا ازعـدم) وایـن 
معين خمتص به واجب الوجود متعال اسـت وممكـن 
حادث فقط قدرت بر تركیب اجـزاء موجـود در 
خارج را دارد وتألیف وتركیب آـا بوسـیله 

ادارد در جـایي كـه قـدرت وسایل وجتهیزات ر
آنرا داشته باشد ويل انشاء وآفریدن فقط به 
سبب اراده است وبدیهي است كـه انشـاء بــه 

 این معين از ممكن حادث حمال است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرحله پنجم
در مـورد توحیـد بـاري  اما مرحله پنجم:

تعايل است پس موجودي از موجودات عامل داللـت 
د متعـال) یكتـا كند بر اینكه او(خداونـمي

 وفرد است ودوم وشبیهي ندارد. 
 كند تغري هر موجودي داللت مي توضیح مطلب:

 بر ممكن وحادث بودن آن موجود  اوال�
بر(وجود) سازنده وبوجـود آورنـده  ثانیًا

 آن 
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بــر اینكــه تغــري بــا مهــه اقســام  ثالثــًا
ــانع،  ــه ص ــدارد وگرن ــكالش دراو راه ن واش

دمي، حـادث، شـد وخـالق، خملـوق وقـمصنوع مي
بنابراین وحدت ویكتا بودن آفریدگار تعـايل 
وحدت شخصی�ه نیست به معين اینكه یك فـرد از 
نوع باشد بلكه به معين اینست كـه او شـبیه 
ومهانند ندارد، نه مركـب خـارجي اسـت (بـه 
معناي اینكـه در خـارج از اجزائـي داشـته 
باشد) ونه مركب حتلیلي(بـه ایـن معنـا كـه 

د امادر ذهـن دارد وآنچـه درخارج جزء ندار
شهرت یافته كه واجـب الوجود(مفهـوم) كلـي 
است كه دریك فرد منحصر است ودر غري اوممتنع 
است. اشتباه روشين است زیرا اگر چنـني بـود 

آمد كه اومركب از وجود وماهیت باشد الزم مي
باشد زیرا تعـدد واینكه حادث وواحد عدد مي

ند بالعرض افراد براي او ذاتًا ممكن است هرچ
حمال شده باشـد موالنـا حضـرت امـري املـؤمنني 

ــه ــلوات علی ــاهرین افضلص ــه الط وعلي ابنائ
املصــلني در جــواب اعرابــي كــه از او در 
موردتوحیــد خداونــد تعــايل پرســید فرمــود: 
یااعرابي ان القول: في ان هللا واحدعلى اربع�ة اقس�ام، فوجھ�ان منھ�ا 

دبھ ب���اب االع���داد فھ���ذا الیج���وزان علی���ـھ فق���ول القائ���ل: واح���د یقص���
م��االیجوز، الن ماالث��اني ل��ھ الی��دخل ف��ي ب��اب االع��داد، ام��ا ت��رى ان��ھ 
كف�ر م�ن ف�ال: ثال�ث ثالث�ة، وق�ول القائ�ل: ھوواح�د م�ن الن�اس یریدب��ھ 
النوع من الجنس فھذاما الیجوز علیھ، النھ تشبیھ وَج�لَّ ربن�اعن ذل�ك 

: ھوواح�د ل�یس ل�ھ وتعالى واما الوجھان اللذّان یثبتان فیھ فقول القائ�ل
ي « عزوج��ل»االش��یاء ش��بیھ ك��ذلك ربن��ا، وق��ول القائ��ل ان��ھ في أح��دِّ
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المعن��ى یعن��ي ب��ھ ان��ھ الینقس��م ف��ي وج��ود والعق��ل والوھ��م ك��ذلك ربن��ا 
 عزوجل

اي اعرابــي نظــر ورأي، در مــورد  ترمجــه:
اینكه خداوند یكي است بر چهـار قسـم اسـت 
دووجه ازآن برخداوند جایز نیستند پس سـخن 

گوید واحد، مقصـودش بـاب اعـداد مي كسي كه
است جایز نیست زیرا آنچه دوم ندارد داخـل 

بیين آنكـه گفـت در باب اعدادنیست آیـا منـي
نفر است كافر شد سـخن كسـي خداوند سومي سه

داند نوع از كه خداوند را فردي از مردم مي
را اراده كرده است پس ایـن برخدانـد  57جنس

بـه دیگـران متعال جایز نیست زیرا خداوند 
شبیه شده است وپروردگار مااز تشبیه منـزه 

شود، است اما دو وجهي كه درخداوند ثابت مي
گویـد او واحـد وجه اول سخن متكلمي كـه مي

است.و در اشیاء شبیه براي اونیست این چنني 
است پروردگـار مـا. ووجـه دوم قـول آنكـه 

گوید: خداونـد عزوجـل أحـدي� املعـين اسـت مي
كه نه دروجـود ونـه در عقـل مقصودش اینست 

                                                           
جنس در لغت به معناي تشابه ومتاثـل آمـده وقـول  57

به معـين » یرید به النوع من اجلنس«السالم امام علیه
گوید واحد این چنني وحدت نوعیه را اینكه كسي كه مي

كه منتزع از افراد هـم جـنس اسـت را اراده كـرده 
افراد انسان وفرق بني این دو قسـمي كـه بـر مانند 

وعال جایز نیستند اینست كـه اويل بـراي او خداوندجّل
فردي دیگري مثل او در اهلیـت یـا غـري آن از صـفات 

كند واگر چه در حقیقت آن جمـانس او نباشـد ثابت مي
كنـد ودومي براي او فردي دیگر از حقیقتش ثابـت مي

ودر دومـي وحـدت پس در اويل وحدت عددیه نفـي شـده 
 نوعیه نفي شده است.
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شـود. پروردگـار مـا ونه در وهم تقسـیم مني
 ، 58عزیز ومنزه است اینچنني استكه

ومعين راه نیافنت تركیب خـارجي درخداونــد 
ومنقسم نشدن او در عقل اینسـت كـه تركیـب 
ازوجود وماهیت دراو راهـي نـدارد واینكـه 
ازتركیب وجود از ماهیت تعبـري بـه انقسـام 

خاطر اینست كه تركب موجـود از عقل كرد به 
شود نه حــس وجود وماهیت بوسیله عقل درك مي

ومعين عدم انقسام اودر وهم اینست كه تركیب 
ازجنس وفصل دراو راهي ندارد وعلـت اینكـه 
آنرا به وهم نسـبت داد اینسـت كـه تركیـب 
موجود از جنس وفصل دقیقرت از تركیـب آن از 

ه عقـل وجود وماهیت است بنابراین هنگامي ك
حكم كرد به اینكه تركیب در اوراهي نـدارد 
زیرا مستلزم تغري است كه تغري هم مالزم حدوث 

كند به اینكه شبیه ومانندي باشد، حكم ميمي
 ندارد 

واز توضیحاتي  59كمونهجواب از شبهه ابن
كه دادمي روشن شد كه شبهه ابن كمونه كه 

                                                           
 3ح 83توحید صدوق(ره) ص 58
ابن كمونه  سعدبن منصوربن حسن بـن هبـه اهللا بـن  59

كمونه فیلسوف وطبیب بود ومعاصر ابن سینا بود ودر 
ق تولد یافـت، در اینجـا اخـتاليف در مـورد 683سال 

شخصیت او وجود دارد كـه او مسـلمان بـود یـا غـري 
در اینجـا وجـود دارد كـه او  ايمسلمان پس نظریـه

فیلسوف یهودي بود ودر هر حال بعد از انتشار كتاب 
او با نام تنقیح االحباث، سبب شد كه مردم بغداد بر 
علیه او به پا خاستند ودر مدرسه مستنصریه مجع شده 
وخواهان جمازات او شدند ومصمم بودند كـه اورا بـا 

وق حمفوظ آتش بسوزانند ويل طرفداران او اورا در صند
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لقب افتخار الشیطان را دارد از آن 
كه شیطان كه به اوافتخار  چیزهایي است

خندد وشبهه ایشان این است كرد به آن ميمي
توان دوواجب الوجود فرض كرد كه كه مي

هركدام از آا بسیط است وتركيب دراو راه 
ندارد علت مضحك بودن این شبهه اینست كه 
فرض وجود متعدد از یك مفهوم منفك از یك 

یست جامع وقدر مشرتك ویك متیز دهنده وفارق ن
  60وگرنه متعدد نبود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      
كردند واو را به حله فرستادند ودر آجنـا درگذشـت. 

 ابن كمونه).4فارسي ج -(دائره املعارف بزرگ اسالمي
یعين فرض وجود متعدد حتما از مفهومي بوده كه یك  60

جهت امتیاز داشته وگرنه اگر مفهومي را فرض كنـیم 
كه مشتمل بر جهت امتیاز وجهت اشرتاك نباشد ماننـد 

نیست كه تعدد پیـدا كنـد وذات مقـدس  بسیط پس ممكن
خداوند از این جهت كه حدي ندارد ومكان وزماني از 
او خايل نیست پس فرض دومي بـراي او امكـان نـدارد 
زیرا فرض دوم مستلزم وجود حد مائز است حال آنكـه 

 ذات مقدس پروردگار تعايل حدي ندارد.
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 داليل ديگري درتوحيد

سپس اثبات توحید بوسیله تغري عامل طبق  )1
دووجه آن مهانگونه كـه تبیـني كـردمي وروشـن 
منودمي قابل فهم خواص(نه تـوده مـردم) اسـت 

اي را ذكــر كنـیم بــر وباید در اینجا ادله
 توحید كه مهه طبقات مردم آنرا درك كنند از

 ولوك�ان فیھماآلھ�ة االهللا لفس�دتامجله آن قـول خداونـد: 
اگر در آمسـان وزمـني جـز اهللا خـدایان  ترمجه:

شـدند. بیـان مالزمـه(بني دیگري بود فاسد مي
وجود خدایان وفسـاد): كسـي كـه قائـل بـه 
متعـــدد بـــودن خـــدایان اســـت اگـــر 

گوینـد ازثنویه(دوگانه پرستان) است كـه مي
ش یزدان است وخـداي خداي خوبي دارمي كه نام

بدي دارمي كه نامش اهرمين است پس این دوخدا 
مهیشه باهم تنازع واختالف دارند ونظـر آـا 

شود زیـرا بـدیهي اسـت كــه بریك چیز مجع مني
شوند پـس هركـدام خوبي وبدي دریك حمل مجع مني

خواهـد از آا خالف آن چیزي را كه دیگري مي
ــراد اراده مي ــام م ــدرت براجن ــد وق ــود كن خ

رادارد وحد�ي براي قدرت اونیست زیـرا فـرض 
اینست كه اوخدا است واگر فرض شود كه یكـي 
از آا حمدود است وحتت نفوذ قدرت دیگري است 
پس آن حمدود خدا نیست واگر فرض شود كه هـر 
دو حمدود هستند پـس هیچكـدام خـدا نیسـتند 



 

89 

واگر كسي كه قائل به متعدد بـودن خـدایان 
ن دو حكـیم هسـتند واراده گوید كه آاست مي

كنند مگر آنچه را كه دراو مصلحت وحكمـت مني
كـه  61است بنابراین طبـق حكمـت واجـب اسـت

خودشان را به بنـدگان معـريف كننـد ومعـريف 
كردن هیچكدام از آـا بـراي بنـدگان متـام 

شود مگر به اختالف اوبا دیگـري در خلقـت مني
تااینكه بندگان بدانند كه براي جهان خداي 
دیگري است كه قادر بر خلقت است پـس فسـاد 

 آید. وتباهي الزم مي
ازمجله دالیل توحید آنست كـه امـام صـادق 

انـد در اثبـات السالم برآن توجـه دادهعلیه
ان الع��الم الكبی��ر مث��ل الع��الم  )2 62توحیــد بــراي مفضــل

الصغیر وھو بدن االنسان یرتبط كل جزءمن�ھ ب�االخروالیتم مص�لحة 
ن��ة اآلخ��ر م��ثال تربی��ة موج��ودات الع��الم الس��فلي م��ن ك��ل منھااالبمعو

الحیوانات والنباتات والجمادات البّریة والبحریة یحت�اج ال�ى اخ�تالف 
اللی��ل والنھ��ار واخ��تالف الفص��ول االربع��ة، والیحص��ل االب��اختالف 

                                                           
كالم مصنف(ره) كه فرمودند طبق حكمت واجـب اسـت:  61

بعد از اینكه هر دو آـا حكـیم هسـتند مصـنف  یعين
گوید پس حكمت اقتضـاء دارد كـه خودشـان را بـه مي

شان معريف كنند وجوب از ایـن جهـت اسـت كـه بندگان
دهـد كامل آنچه را كه خمـالف كمـال باشـد اجنـام مني

شود زیرا عليت قبیح كه عبارت از وقبیح را مرتكب مني
اورا به قبـیح وا ضعف یا نقص باشد در او نیست تا 

كنیم به اینكـه دارد وما از مقتضیات كمال تعبري مي
فالن چیز بر او واجب است پس روشن است كه مـراد از 

 تكلیف معروف نیست.» واجب است«كلمه 
 گومي كه این عبارت را در توحید مفضل نیافتم.مي 62
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سیرالشمس والقمر والكواكب م�ن موج�ودات الع�الم العل�وي والص�نع 
 واحد یدل على صانع واحد.

ان بزرگ مانند جهـان كوچـك كـه جه ترمجه:
بدن انسان اسـت هـر جزئـي بـا جـزء دیگـر 

شـود ارتباط دارد ومصلحت هیچكـدام متـام مني
مگر به كمك دیگري مثال� براي پرورش موجودات 
جهان پایني(زمني) از حیوانات وگیاهان مجادات 
وخملوقات به رفـت وآمـد شـب وروز وفصـلهاي 

آیـد يچهارگانه احتیاج است واین به دسـت من
مگربــه اخــتالف حركــت ومســري خورشــید ومــاه 
وستارگان ازموجـودات عـامل بـاال وسـاختمان 

 كند بر سازنده واحد. واحد داللت مي
اگر براي جهاني كـه درپـیش  توضیح مطلب:

روي ماست دو صــانع بـود  هركــدام از آـا 
پرداخت وخلـق كـردن مستقال� به مصنوع خود مي

گــري نبــود هــیچ یــك از آــا حمتــاج بــه دی
بنابراین ارتباط هر جزیي از اجـزاء جهـان 

ــت مي ــر دالل ــزء دیگ ــه ج ــاج اوب ــد واحتی كن
برمستقل نبودن آا در خلقـت وسـاخت وعـدم 
استقالل بـا متعـدد بـودن خـدایان منافـات 

 دارد. 
)ازمجله ادله بر توحید آن است كـه امـري 3

اند براي السالم برآن توجه دادهاملؤمنني علیه
یابني لوكان مع هللا الھ آخ�ر التت�ك دبن حنفیه: پسرشان حمم

اي پسـرم اگـر مهـراه ترمجه: رسلھ وانزل كتب�ھ عل�یھم.
ــه  ــود هرآین ــري ب ــداي دیگ ــه خ ــداي یگان خ
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آمدند و كتب خـودرا فرستادگان اوپیش تو مي
  63كرد.برآا نازل مي

بیان مالزمه: مهانگونه كه طبـق حكمـت بـر 
گیـزد خداوند الزم است كـه فرسـتاده بـر ان

وكتب را نازل كنـد بـراي متـام شـدن دلیـل 
بربندگان مهچنني برخداي دیگر هم اگـر وجـود 
داشــته باشــد الزم اســت بنــابراین نیامــدن 
فرستادگان ونازل نشدن كتب از جانب اوداللت 

كند بر وجود نداشنت او زیرا خدا به یقیين مي
 كند حكمت اخالل وارد مني

كـه  )از مجله ادلـه برتوحیـد ایـن اسـت4
فرستادگان خداوند متعال مؤیـد بودنـد بــه 

كرد كه آا معجزات آشكار كه داللت براین مي
ازجانب خداي یگانه مبعوث هستند مهه آا خرب 

اند كه خداوند یكي است وشریكي نـدارد داده
وشكي نیست كه آـا راسـتگو هسـتند ومـورد 

 اند. تصدیق واقع شده
دالیـل شود كـه ایـن گاهي توهم مي تنبیه:

چهارگانه فقط داللت بر عدم وجود خداي دیگر 
شود كنند نه ممكن نبودن اووتوحید كامل منيمي

مگر بانفي شرك براي خداوند وجودًا وامكانًا 
واین توهم واضحي است زیرا خـدا مهـان قـدمي 
واجب(الوجود) به ذات است اگر وجـود پیـدا 

                                                           
آنچه در ج البالغه موجود است در وصیت حضرت امري  63

السـالم، مضـمون ه پسرش امام حسـن علیهالسالم بعلیه
این عبارت است اما وصیت آن حضرت به پسـرش حممـدبن 
حنفیه پس بـر آن دسـت نیـافتم ويل العقـد الفریـد 

السـالم ) وصیت آن حضرت كه به امام حسن علیه156ص3(ج
اند رادر مورد حممدبن حنفیه ذكـر كـرده بـا فرموده

 است.مقداري تفاوت در عبارات پس در آن بوده 
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شـود زیـرا او كردن او ممكن باشد موجـود مي
وجود است ومعقول نیست كه ممكين باشد واجب ال

كه در خارج موجود نیست زیرا وجوب باامكان 
شـود پـس منتفـي بـودن وجـوداو مجع مني 64خاص

ــت مي ــارج دالل ــودن او درخ ــي ب ــد برمنتف كن
امكانًا ووجودًا عالوه براینكـه بـاقطع نظــر 
ازاین توضیحات، دلیل چهارم شرك را وجـودًا 

امربان كنــد زیــرا پیــوامكانــًا نفــي مي
وفرستادگان سالم اهللا علــیهم شـرك را وجـودًا 

 اند. وامكانًا نفي كرده

 
 
 
 
 
 
 

مرحله ششم:ادله بطالن اشرتاك معنوي ميان واجب الوجود وممكن 
 الوجود

مرحله ششم اینكـه وجـود خداونـد متعـال 
 باوجود ممكنات مشرتك نیست. 

                                                           
 امكان خاص یعين سلب دو ضرورت وجوب وامتناع 64
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اما مرحله ششم كه عبارت است از جدابودن 
 ازوجود ممكن ومتحـد نبـودن وجود واجب تعايل

ــا در  ــتالف آ ــه اخ ــت واینك ــا درحقیق آ
مرتبه(وجودي) نیست مانند دیگر حقایق مشكك 

 كنند: كه اموري بر این مطالب داللت مي
دلیل اول میان وجود ممكـن و وجـود واجـب 
اشرتاك معنوي اصال� وجود ندارد، وآن دوقسـیم 
 مهند یعين دو حقیقتند نه دو قسم ازیـك چیـز

ویك حقیقت تااین كه اختالفشان بـه اعتبـار 
مرتبه باشد، زیرا الزمه آن این است كه اوال� 

اي كه بـه اعتبـار وجود باقطع نظر ازمرتبه
گـردد ومرتبـه آن متصف بـه صــفت امكـان مي

دیگري كه به حلاظ آن متصف به صفت وجوب شده 
شود واجب، نه متصف به آن یك(ممكن) وگفته مي

یك(واجـب) بـوده باشـد،  ونه متصف به ایـن
بلكه اتصافش به هركدام از دومرتبه مـذكور 

 باشد.
الزمه این مطلب این است كه اصــوال� اتصـاف 
وجود به هریك از امكان و وجوب عرضي باشد، 

 نه ذاتي، واین است باطل بالضروره.
شود، به بیان دیگر وجودي كه مشرتك فرض مي

میان دو مرتبة امكان و وجـوب از سـه حـال 
ارج نیست: یا واجب است، یـا ممكـن ویانـه خ

 واجب است ونه ممكن 
) اگر قدر مشرتك مزبور واجب باشد، باید 1

اش هو واجب باشد، (زیرا هر یك از دو مرتبه
مقسم بایـد در مجیـع اقسـام، وجـود داشـته 

 باشد. مرتجم)
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اش ) واگر قدر مشرتك ممكن باشد مجیع مراتب2
چـه بـالعرض  نیز باید ذاتًا ممكن باشد، اگر

 واجب شود، 
) وهر گاه قدرمشرتك يف حدذاته ونفسه نـه 3

ممكن باشد ونه واجب، الزمه این قول این است 
كه نه وجوب آن ذاتي باشد ونـه امكـان آن، 
بلكه هردو صفت عرضي باشد كه ایـن ازبیـان 

 خنست اقبح فساد است.
هرگاه ادعا شود آنچه راكه از تايل فاسـد 

یابد كه هر كدام از مي ذكركردي، زماني حتقق
دو مرتبه صفيت باشـد خـارج از حقیقـت وذات 
وجود كه عارض بروجود شده باشد، امـا وقـيت 
گفته شود كه هرمرتبه چیزي نیسـت جـز ضـعف 
الوجود یاقو�ت الوجود، مهانند دو نـور قـوي 
وضعیف هیچ تايل فاسدي خنواهـد داشـت، زیـرا 
 دراین صورت مرتبه از جنس وجود است نه صفيت

 خارج از ذات آن.
پاسخ آن این است كه بدیهي اســت هرچیـزي 
كــه دو صــفت متقابــل شــدت وضــعف را قبــول 

كند، باید يف حدذاته خايل ازآن دو باشـد، مي
ــني الزم  ــاع نقیض ــدین یااجتم ــاع ض (واالاجتم

مرتجم) بنابراین اتصافش به هركـدام -آید مي
اوال� موجب حتقق امري زائد بـر ذاتـش خواهـد 

نیًا موجب حصـول تغـري� درآن خواهـد بود، وثا
شود به صفت امكـان یـا وجـوب شد، ومتصف مني

مگر اینكه متصف شـود بـه یكـي از ایـن دو 
متقابل از شدت وضعف كه خارجنـد از ذات او 
است. بلكه الزمه آن این است كه وجود شـدید 

شود منقسـم در عقـل و كه وجود باري فرض مي
لیـل بــه وهم گردد، زیرا برگشتش از نظــر حت
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دوشیئي است كه یكي موصـوف اسـت نسـبت بــه 
ــن  ــراي ای ــت ب ــفت اس ــر ص ــري وآن دیگ دیگ

 یكي.ثالثًا.
دلیل دوم اگر فرض شـود كـه وجـود مشـرتك 
باشد بني وجود واجب و وجود ممكن، وفرض شـود 

تواند كه وجود ضعیف ذاتًا ممكن است، هرگز مني
ذاتًا وجود شدید واجب باشد، زیرا اثر شـد�ت 

ول شیئ شدت اثر است، نه منقلب شدن وقو�ت حص
آن شیئ ازآنچه به طور ذاتي براي آن بـوده 
است، مانند نور، چون ضـعیف آن موجـب رفــع 
الظلمه است امجاال�، ويل قو�ي آن اشد� تاثريا در 
رفع الظلمه است، نه ایـن كـه ازآنچـه كــه 
ذاتا برآن بـوده منقلـب گشـته باشـد.(یعين 

ه واجب الوجود وجود ممكن هر چه شدید باشد ب
 مرتجم) -شود منقلب مني

دلیل سوم منظـور ومقصـود آـا از وجـوب 
باشـد، شدید وجود مطلق جمـرد از هرقیـدي مي

چرا كه دراین حالـت نسـبت بـه مهـه اشـیاء 
گـردد، ودر عمومیت داشته وشامل مهه آـا مي

مقابل مراد آا ازوجود ضعیف، وجـودي اسـت 
 كه مقید باشد.

ارد كه بـه اعتبـار هـر ضعیف هم مراتب د
اي ضعف آن مرتبه با ضعف مرتبه دیگـر مرتبه

كند، بنـابراین جزئـي خـارجي ضـعیف فرق مي
تراز نوع است وجودًا، ونـوع بـامهني خصوصـیت 
ضعیف تراز جنس قریب وجنس قریب اضعف وجودًا 
ازجنس بعید بوده، تا منتهي شود بـه وجـود 

ش مطلق كه دراین حالت به حلاظ اطالق آن جتـرد
ــودات  ــه آن وج ــوي ازمه ــد واق ــد اش از هرقی

 باشد.مي
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این سخن باّملره باطل است، زیرا وجودي كه 
درآن حدپــذیري تطــر�ق داشــته باشــد، بــدون 
پــذیرش یــك حــد كــه ازآن بــه تشــخص تعبــري 

« تواند عینی�ت پیدا كند، زیـرا گردد، منيمي
الشیئي مامل یتشخص مل یوجد، كمـا انـه مـامل 

مجه: شیئ بدون تشخص وجـود تر» یوجد مل یتشخص
ندارد ومهچنني بدون وجود تشـخص نـدارد. پـس 
وجود پذیراي حد اسـت وایـن حـد چیـزي جــز 

 ماهیت خنواهد بود، 
حد پذیري ومتحد شـدن بـا ماهیـت خارجـًا 
وجود خنواهد بود مگر بعد از آن كه در خارج 
تعّني وتشخص پیدا كـرده باشـد، وپـیش از آن 

ده كه براي آن در امري مبهم ومفهومي حمض بو
خارج نه عیين هست ونه اثري. ام�ا وجود واجب 
تعايل شأنه، وجود حمدود نیست، به ایـن معـين 
كه حدپذیري در آن راه ندارد، نه ایـن كـه 

 پذیرد، ويل حد ندارد.حدرا مي
پس به این ترتیب وجود باري تعايل از سنخ 
وجود ممكن نیست تا اختالفش با وجود ممكن بـه 

ها بـه باشـد. مهـان طـوري كـه صـويفحلاظ مرت
 65ند.وپريوانشان ادعا كرده

 
 

                                                           
از مجله صوفیه: حمـي الـدین العربـي وسـهل تسـرتي  65

وغــزايل وعطــار والهیجــي وجنیــد بغــدادي وابوســعید 
ابواخلري است وهر كس طالب اطالع بیشـرت اسـت پـس بـه 

تـالیف عالمـه كبـري » گوینـدعارف وصويف چه مي«كتاب 
اي م انقالب آیت اهللا خامنهجواد هتراني استاد رهرب معظ

املطلب العاشر حول اقوال عرفـاء  114مراجعه كنید ص
 وصوفیه در توحید.
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 ادله قائلني به اشرتاك معنوي
قائلني به اشـرتاك معنـوي، دالئلـي اقامــه 

 كنند كه عمده آا چهار دلیل ذیل است:مي
صحت تقسیم بدون این كه اقسام  دلیل اول:

 در مقسم شریك باشند صحیح خنواهد بود.
وحدت معناي عـدم اسـت، زیـرا  دوم:دلیل 

مقتضاي این آن است كه وجـود كـه نقـیض آن 
است هو واحد باشد واال� ارتفاع نقیضـان الزم 

 آید.مي
این است كه مجیع موجودات عـامل  دلیل سوم:

جالله هستند آیات وعالمات وجود حضرت باري جل
وحمال است بني شیئي وعالماتش تباین مـن مجیـع 

ھ�ل تك�ون الظلم�ة «گویند: شد، وميالوجوه داشته با
 ؟ »آیة النور والظل آیة الحرور



 

98 

آیا تاریكي مثل نـور اسـت وسـایه  ترمجه:
ــي  ــل فیئ ــل آن دو، مث ــه مث ــل *** بلك مث

 وذوفیيء است.
دلیــل چهــارم: لــزوم تعطیــل عقــل اســت 
ازمعرفت ذات باري وصفات او، درصـورتي كـه 
بني وجود واجب ووجود ممكن قـدر مشـرتك قائـل 

 یم.نباش
گــوئیم بــااین بیــان كــه هروقــت مــا مي

ازاین لفظ یـك مفهـوم بـدیهي كـه » موجود«
درمتامي مصادیقش فقـط یـك چیـز اسـت، چیـز 

اش مهان اشرتاك اسـت فهمیم، پس الزمهدیگري مني
واگر بگوئیم مفهوم دیگري هست به جزاین كه 

فهمیم وآن معين از مصـادیق مقابـل ازلفظ مي
مهـان عـدم اسـت در مهان طبیعت ونقیض آن كه 

این صورت انكار وجود مبدا براي این جهـان 
فهمیم الزم آید(نعوذ باهللا)  و اگـر هـیچ منـي

یعين چیزي درفهم مانگنجد، دراین صورت قائل 
 امي.به تعطیل عقل شده

 
 جواب ادله قائلني به اشرتاك معنوي

این است كه اگرچه تقسیم صحیح  پاسخ اول:
واشـرتاك آـا در است باوجود مقسم دراقسام 

آن علي سبیل احلقیقه است، اما به این معـين 
نیست كه اگر اقسام درمقسـم اشـرتاك حقیقـيت 
نداشــته باشــند، ويل درآثــار مقســم اشــرتاك 
داشته باشند، تقسیم صحیح نباشد، بنابراین 
چون آثار مقسم(وجود) ثابت است، مهـدر ممكـن 
وهم درواجب، تقسیم صحیح خواهد بود، خصوصًا 

توجه به این كه اثبات كـردمي كـه اشـرتاك با
 معنوي حمال است.
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امـا ایـن كـه دردلیـل دوم  66پاسخ دوم:
گفته شده است كه موجب ارتفاع نقیضني اسـت، 

گوئیم صرف ارتفاع نقیضني حمال نیست، بلكه مي
ارتفاع آن دو از حملشان حمال است مثل اینكه 

بگوئیم اما اگر ». ذھن االنسان العالم والجاھل«بگوئیم 
یعين: دست انسان نه عامل و » یداالنس�ان الع�الم والجاھ�ل«

آید، یااین نه جاهل است. هیچ حمالیيت الزم مني
یعــين: » االنس��ان المتح��رك والس��اكن«كــه اگــر بگــوئیم 

انسان نه متحرك ونه ســاكن اسـت. حمـال الزم 
                                                           

این جواب مبتين است بر برگرداندن نقیضني به ملكه  66
وعدم ملكه است وتوضیح آن: تقابل بر چهارقسم است: 

تقابـل متضـایفني  -3تقابل ضـدین  -2تقابل نقیضني -ا
جا نظـر حمقـق هببهـاني كـه تقابل ملكه وعدم واین-4

وجود وعدم از قسم چهارم یعين عدمي كه قابلیت وجود 
را دارد و وجود آنچه كه قابلیت پیدا شدن واضـافه 
شدن وجود به آن را  دارد. وبر این اساس ذات اقدس 

وعال نه اهلي فوق وجود وعدم به این معناست وخداي جل
 مكاني ونه زماني از او خايل است.

یابـد كـه وجـود وعـدم بـه آن راه مي پس از آنچـه
باشد. پس او ازيل وابدي وغري حمدود است پـس اجيـاد مني
شود تا معدوم باشد شود تا موجود باشد واعدام منيمني

بلكه او از ازل تا ابد است وحاصل اینكه مفهوم از 
عدم مهانا عدمي اسـت كـه قابلیـت انعـدام را دارد 

دارد وایـن دو  ومقابلش وجود كه قابلیـت اجيـاد را
متقابل هستند واما وجودي كه مقابل عدم به معنـاي 

شوند ونه مجع اول (وآن دو نقیضیين كه نه برداشته مي
شوند باهم وبه معناي مطلق ثبـوت والثبـوت وحتقـق مي

والحتقق باشند پس وجود هرچند معناي یكي دارد ولكـن 
اشرتاك آن بني اشیاء فقط در مفهوم است واما حقیقـت 

اند در یك اسم لذا یكـي هسـتند اء چون كه مشرتكاشی
این مغالطه است ودلیلـي بـر آن نیسـت ودر مقدمـه 

 آنچه كه بیان این مطلب است گذشت.
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ــوئیم مي ــر بگ ــد، ويل اگ » العل��م الس��اكن والمتح��رك«آی
ونـه سـاكن اسـت حمـال یعين: علم نه متحـرك 

 نیست.
بنابراین با توجه به این كه وجـودي كـه 
درآن حتدیــد تطــر�ق داشــته وهویتــا وخارجــا 

كند، ونقیض این وجود باماهیت احتاد پیدا مي
چون این دو دوطرف ماهیت هستند، ارتفاعشان 
حمال اسـت. امـا ذات بــاري كـه منـزه اسـت 
ازماهیت درآن جا نه ایـن وجـود هسـت ونـه 

 ن.نقیض آ
پاسخ دلیل سوم این است كه عالمـات بـودن 

اش وجود سنخیت میان عالمات وذوالعالمات الزمه
نیســت، بلكــه كــايف اســت كــه عالمــات حــادث 
نیازمند به صانع ومدبري باشند كـه آـارا 
براین وجه منتظم ابداع وخلقت فرمـوده وآن 
را تدبري مناید، بلكه باید شباهت وسنخیيت بني 

ر میان خالق وخملوق شـباهت آن دونباشد، واگ
گـردد وسنخیيت هست صـانع بـه مصـنوع بـر مي
 وتدبري كننده به تدبري پذیر بر میگردد.

واین توهم كه خداوند متعـال علـت وجـود 
عامل معلول است وعامل معلول است مهـان گونـه 

اش سنخیت هست، واز شـرائط میان شیئي وسایه
علی�ت وجود سنخیت میان علـت ومعلـول اسـت، 

ــ ــانه غل ــايل ش ــرا اوتع ــت  زی ــين اس ط روش
موجداالشیاء وفاعل باملشی�ه آـا اسـت وهـیچ 
تالزمــي میــان فاعــل خمتــار وافعــالش وجــود 
ندارد. وسنخیت میان علـت علـت جمبـور اسـت 
ومضطره است ومعلـوالتش الزم اسـت مثـل آتـش 

 وسوختگي اش.
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باید بگوئیم ایـن كـه  پاسخ دلیل چهارم:
وجـود ممكـن ووجـود گفته شده معين اشرتاك بني 

واجب موجب تعطیل عقل اسـت ازمعرفـت بـاري 
تعايل اقبح فساد از مهه ادله استچون پرياسته 
خداوند متعال ازوجودي كـه در آن حدپـذیري 
تطرق داشته باشد موجب تعطیل عقل از معرفت 

شود بلكه موجب نفي نقـائض از باري تعايل مني
 باشد.او مي

ئیم گكــه هــر وقــت مــا مــي«وقــول آنــان 
از این لفظ اگر مفهوم بـدیهي كـه › موجود‹

اش در متام مصادیقش فقط یك چیز است پس الزمه
فهمیم در ایـن مهان اشرتاك است واگر چیزي مني
جوابش این » اميصورت قائل به تعطیل عقل شده

است: كه ما میفهمـیم از لفـظ موجـود ایـن 
مفهوم بدیهي مهان گونه كه در مورد صفات او 

قبیل مسیع بصري عـامل قـادر مفـاهیم تعايل از 
فهمیم ويل ما از این صفات لوازم اش مياولیه
خواهیم براي اینكـه علـم دارمي بعـدم آن مي

تطرق داشنت صفات در ذات او است مهچنـني سـخن 
را منتقل كنیم به اینكه خداوند موجود است 
به وجودي كه راه حتدید واحتاد با ماهیت نـه 

دارد ومعلوم است كــه در هویت نه در خارج ن
این چنني وجود از مراتـب وجـودي كـه داراي 
حتدید نیست ولو اینكه در تعبري با او مشـرتك 

 شده است
خالصه مطلب  خداوند متعال مهان طـوري كـه 
ــد  ــون حادثن ــي چ ــواهر واعراض ــت از ج ماهی
وممكنند راهي نـدارد در ذات او اسـت مهچنـني 

ر وجودي كه تطرق حتدید واحتـاد بـا ماهیـت د
خارج در ذات اوست راهي ندارد براي اینكـه 
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آن ممكن است وحادث است. (چرا كه وقيت گفتـه 
شود صفات اوتعايل عني ذات اوسـت، معنـایش مي

این نیست كه صفات او تعايل مبتـدل بـه ذات 
اوگردیده یاذات اوتعايل بـه صـفات منتقلـب 
گردد، بلكه معنایش این است كه مهـان طـوري 

بل درك نیست، صفاتش نیـز كه ذات اوتعايل قا
 مرتجم)-این چنني است.

در این جا اگر گفته شود كه ازلفظ وجـود 
جزوجــودي كــه قابــل حتدیــد، بــه حــد بــوده 

فهمیم، بنـابراین وجـود غـري قابـل فهـم مني
باشد، باید بگوئیم اگـر مقصـود از عـدم مني

فهم وجودي عدم فهم وجودي كـه قبـول حتدیـد 
ایـن سـخن صـحیح مناید، بروجه كنه باشد، مي

است وباید هـم چنـني باشـد، زیـرا خداونـد 
ــن  ــود درممك ــه خ ــت از آنچ ــزه اس ــال من متع

توانـد آفریند، وانسان مبا فوق املمكـن منيمي
السالم احاطه پیدا مناید، ولذا ازائمه علیهم

كلما میّز تموه بأوھامكم ف�ي ادق معانی�ھ فھ�و مخل�وق «وارد شده كه 
یعين آنچه را بـا اوهـام ترمجه: 67»مثلكم مردود ال�یكم

دهیـد ترین معنایي آن تشخیص ميخود در دقیق
 خملوق مانند مشا است وبه مشا بر میگردد .

واگر مقصود ازآن، عدم معرفت، حيت بالوجه 
باشد ممنوع است، زیرا آیات داله بروجود او 
پرياسته دانسنت آن از هر چیزي كـه در خملـوق 

عال كايف هست به تنهائي در شناخت خداوند مت
 است.
 

                                                           
وحـدیث از امـام بـاقر  293و ص290ص69حبار االنوار ج 67

 السالم است.علیه
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حبث درباره اصاله الوجوداست، بـا اینكــه 
با بیانات گذشته روشن شده است كـه توحیـد 
باري متعال متوقف بر قول به اصاله الوجود 

باشد بعد از اینكه روشن شـده كـه وجـود مني
خداوند متعال پرياسته از ماهیت وجـودي كـه 

احتاد با ماهیـت در هویـت ودر خـارج دارد.  
اله الوجود اصوال� یك حبث بي حمتوائي اسـت، اص

زیرا اگر مرادشان از اصاله، مسـتقل بـودن 
دروجود باشد، مهان گونـه كـه از تعلیلشـان 
درعدم اصالت وجود وماهیت هردوي آن به این 

آیـد كــه كه اگر هردو اصیلني باشند، الزم مي
هرشیئي واحد به جاي یك شیئي دوشیئي باشد، 

ان اصیل نیستند، چراكـه گوئیم هیچ كدامشمي
 هیچ كدام از آن دواستقالل ندارند.

زیرا مهانگونه كه ماهیت بدون وجود چیـزي 
جزمفهوم حمض وموهوم صرف نیست، وجـود بـدون 
ماهیت نیز چنني است، بـراي ایـن كـه وجـود 
بدون ماهیت وجود ندارد، چراكه وجودمادامي 
كه متعني به ماهیت نشده وتشخص بـه مشخصـات 

توانـد وجـود داشـته باشـد، د، منيپیدا نكن
براي اینكه شیئ بدون تشخص وجود ندارد كما 
اینكه بدون وجـود تشـخص نـدارد بنـابراین 
وجود وماهیـت هـر دو اجـزاء حتلیلي(عقلـي) 
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باشد ومشهور شده است براي هر موجود ممكن مي
كه هر ممكن تركیيب است از این دو وهر تركیيب 

ج بدون هر دو ممكن است پس هر موجودي در خار
شود مگر به هر دو بنابراین هم وجود حمقق مني

وهم ماهیت مثل مهنـد در احتیـاج بـه وجـود 
خارجي وحتقـق وجـود در خـارج نیازمنـد بـه 

باشـد پـس وجهـي بـراي تركبش از هـر دو مي
اینكه یكي اصیل شود ودیگري اعتبـاري شـود 

 ماند.باقي مني
اما این كه تصور شده كه وجود اصـل اســت 

باآنچه  -اهیت اعتباري است، این حرف اوال�وم
اند كه كلي دوقسـم اسـت: در منطق ذكر كرده

ذاتي وعرضي، وذاتي هم دوقسم است: یك قسـم 
ذاتي كه مساوق ذات شیئي وحقیقت اوسـت وآن 
نوع است، ویك ذاتي كـه جزئـي اسـت از ذات 
شیئي وآن عبارت است ازجنس وفصل، وعرضي هم 

ودیگري عرض خـاص،  دوقسم است: یكي عرض عام
درتضاد آشكار است، زیرا معقـول نیسـت كـه 
چیزي ذات یك شیئي یا جزئي ازذات او باشـد 

 واعتباري هم باشد.
اگر ماهیـت امـر اعتبـاري باشــد  -ثانیًا

اش این است كه انـواع خمتلفـه احلقـائق الزمه
مثل انسان وفرس وبعري وغنم وشجر وحجـر غــري 

ا كـه امــر اینها متامًا یك نوع باشـند، چـر
تواند موجب اختالف درحقیقت شـده اعتباري مني

تابدین طریق انواع به وجود بیایند، وحـال 
این كه آنچه دراین میان وجـود دارد چیـزي 
ــت  ــر ماهی ــت، (واگ ــت نیس ــود وماهی ــز وج ج

تواند موجب اخـتالف حقـائق اعتباري باشد مني
انواع آن بوده باشد، بنابراین بایسيت خـود 
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مرتجم) درحايل -ف حقائق باشد،وجود باعث اختال
كه وجود جزیك حقیقت ندارد وگرچه نزد آـا 

 باشد.ذومراتب مي
حاصل كـالم ایـن كـه اگـر مـراد ازاصـل، 
استقالل دروجود باشد، هیچ كدام آن دو اصیل 
نیستند، چون هیچ یـك بـه تنهـائي دروجـود 

 استقالل خنواهند داشت.
واگر مـراد ازاصـاله، عـدم خـروج ازذات 

ئ باشــد، درایــن صــورت هــردو اصــالت الشــی
دارند، چراكه موجـود از ممكنـات، ازهـر دو 
تركیب یافته است، واصالت هركدام منافـاتي 
بااصالت دیگري ندارد، زیرا مهان گونـه كـه 
جنس وفصل هردو اصلند براین نوع، چون نـوع 
ازهر دوي آن دو تركیب یافتـه باشـد، مهـان 

م وجـود گونه بالنسبه به موجود، ازممكنات ه
 وهم ماهیت هردو اصیلند.

وهر گـاه مـراد ازاصـل وعـدم آن متبـوع 
وتابع باشد، دراین صـورت بـه اخـتالف حلـاظ 

كند، پس از حلاظ حتلیل واعتبار مسئله فرق مي
درمرحلــه تصــور چــون وجــود عــارض وتــابع، 
وماهیت معروض ومتبـوع اسـت. درایـن حالـت 

االنس�ان «گـوئیم:ماهیت اصـل خواهـد بـود، ومي
 ».جودمو

واز حلاظ صفحه عني وخارج چون ماهیت حداست 
ووجود حمدود، دراین صورت وجود اصـل خواهـد 

وجود االنسان والفرس والش�جر والحج�ر گوئیم: بود، و مي
  مثالً.

ويل هرگــاه مــراد از اصــل آن باشــد كــه 
كنـد، ومـراد از امـر درخارج حتص�ل پیـدا مي
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اعتباري چیزي باشد كه خارج ظرف خـود نفـس 
باشد، نه ظرف براي حصول حتقـق آن شـیئ،  او

كما این كه چنني اشتهار دارد كه هرچـه كـه 
ازوجودش تكرار الزم آید، امر اعتباري است، 
دراین صورت ماهیت اصل خواهد بود، چنان كه 

آن رابرگزیـده  68شیخ شهاب الـدین سـهروردي
باشـد، است، چراكه موجود درخارج ماهیـت مي

اوسـت، نـه ظـرف  واما وجودش خارج ظرف خود
 واین امر بدیهي است. 69براي وجود او.

                                                           
شهاب الدین سهروردي یكي از فالسـفه معـروف اسـت  68

 و منسوب است.وطریقه اشراقي در فلسفه به ا
اقول: نظریه اصالت الوجـود معنـایش اینسـت كـه  69

اشیاء حقیقتًا موجود نیست بلكه فقـط وجـود حمـض در 
بینیم وآنـرا درخـت وسـنگ خارج است پس آنچه را مي

نامیم مهـه وهـم وانسان وآمسان وزمني وفرشته وغريه مي
وخیال است زیرا آنچه در خارج متحقق است فقط وجود 

ك چیز است ومتایز وتفاوتي در آن نیست است و وجود ی
پس اگر بگویید (كما اینكه در كتاب بدایه املعـارف 

آمـده  84ص1االهیه مؤسسه نشر اسـالمي حمسـن خـرازي ج
وعال مركب از دو حد اسـت حـد است) غري از خداوند جّل

اجيادي وحد سليب (وآن دو عبارتند از وجـود آن چیـز 
گـوییم ایـن تـومهي به اضافه سلب غري از آن). ما مي

واضح البطالن است پس عدم چیزي نیست تـا ماهیـت در 
خارج از آن تركیب یابند. اصل این كالم از برامهیون 
است در آجنا كه گفتند: انسان مركب از وجـود وعـدم 

وعال مساوي وجود است بعد از اینكه گفتند خداوند جّل
است وآنان معتقد بودند كه خداونـد در جهـان هسـيت 

 كرده است  حلول
ودر هر حـال نظریـه اصـالت الوجـود را عقـال      

كنند چون از بدیهیات عقلیه است كه آنچـه انكار مي
در خارج موجود است شئ است با متام خصوصـیات شخصـي 
ومعين ندارد كه مركب از وجود وعدم باشد وبـه ایـن 
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 خامته
شایسته است كـه كـالم رابـه آنچـه صـدوق 

اهللا روایت كـرده دركتـاب توحیـدش، خـتم رمحه
كنــیم از ســید جلیــل عبــدالعظیم حســين 

اهللا فرمـود: علـي علیه شیخ صدوق رمحهاهللارضوان
بن امحدبن حممدبن عمـران الـدقاق وعلـي بـن 

راق براي ماحدیث كردند كه حممدبن عبداهللا الو
هارون الصويف گفت ابو تراب عبیداهللا بن موسي 
الرؤیاني از عبدالعظیم بن عبداهللا احلسين گفت 

                                                                                                                                      
مطلب مالهادي سبزواري اعرتاف منوده با اینكـه خـودش 

لوجود است وقول به اصالت الوجـود قائل به اصالت ا
را به دلیل ذوق عرفاني یعين با مكاشـفات واهلامـات 
نفسي دانسته (واین مكاشـفات دلیلـي بـر حجیتشـان 
نیست حيت در مورد كساني كه براي آا حاصل شده است 
مهانگونه كه مطلب معلوم است) پس كالمـي فرمـود كـه 

» املاهیة غرر يف اعتبارات«حاصل آن اینست حتت عنوان 
صحت سلب حتقق وحتصل از ماهیت با نظر دقیـق برهـاني 
نیست بلكه به كمك ذوق عرفاني اسـت وامـا بعـد از 
تنزل پس حتقق ذي الواسطه یعـين ماهیـت حقیقـي اسـت 
وصحت سلب منتفي است ودر حواشي آن گفت: صـحت صـلب 
وجود از كلي طبیعي ضعیف است وثبوت وجود بـراي او 

طبیعـي بـه حكـم عقـل فكـري  به حقیقت است پس كلي
موجود است واین حقیقت عقلي وجماز عرفاني است وبـه 

توان بني مثبت ونايف توافق اجيـاد كـرده این بیان مي
وعالمه حلي اصاله الوجود رارد كرده وبعنوان مبناي 

ك كشف املـراد يف شـرح -اند(رسخیف وپست تعبري فرموده
سـالمي عالمـه حلـي موسسـه نشـر ا 29جترید االعتقاد ص

) سپس آنچه به آن اسـتدالل كـرده بـر اصـالت 1407قم
عارف «الوجود، حمقق شیخ مريزا جواد هتراني در كتابش 

از آن جواب داده ومـا نیـز  186ص» گویدوصويف چه مي
از آن » در كتامبان الرؤیـه الفلسـفیه نقـد وحتلیـل

 امي.پاسخ داده
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برآقامي علي بن حممـدبن علـي بـن موسـي بــن 
جعفربن حممدبن علي بـن احلسـني بـن علـي بــن 
ابیطالب علیهم السالم پـس هنگـامي كـه مـن 

ه تــو اي رادیــد بــه مــن فرمــود مرحبــا بــ
اباالقاسم تو حقًا ويل ما هسـيت، عبـدالعظیم 

سره گفت به حضرت گفتم اي فرزنـد رسـول قدس
خواهم دینم رابـر وآله من ميعلیهاهللاخدا صلي�

مشا عرضه بدارم اگر مورد رضـایت اسـت درآن 
ثابت مبامن تاخداوند عزوجل رامالقات كنم پـس 
ایشان فرمود: بگو اي ابالقاسم پس من گفتم 

گـومي خـداي تبـارك وتعـايل یكـي اسـت ن ميم
ــارج  ــد خ ــت ازدو ح ــزي نیس ــد او چی ومانن
است(یكي) حدابطال و(دیگـري) حدتشـبیه واو 
نه جسم است ونه صورت ونه عـرض ونـه جـوهر 
بلكه اوجسـم كننـده اجسـام  وتصـویركننده 
صورهتا وخالق اعراض وجواهر وپروردگـار هـر 
چیزي ومالك وجعل كننـده وحـادث كننـده آن 

وآلـه بنـده ورسـول است وحممد صـلي� اهللا علیه
اووخامت پیامربان است پس پیـامربي بعـد ازاو 
تاروز قیامت نیست وعقیـده دارم كـه امـام 
وخلیفه وسرپرست بعد ازاو امرياملـؤمنني علـي 
بن ابیطالب سپس حسن سپس حسني سپس علـي بـن 
حسني سپس حممدبن علي سپس جعفـربن حممـد سـپس 

علي بن موسي سپس حممـدبن موسي بن جعفر سپس 
علــي ســپس مشــا اي مــوالي مــن پــس آن حضــرت 

السالم فرمودند واز بعد من حسـن پسـرم علیه
پس چگونه است براي مردم به جانشني بعـد از 

ســره) گفــتم وآن قدساو: گفــت (عبدالعظیم
چگونه است اي موالي من فرمود: زیرا شخص او 

شود ویاد كردن او بـه نـامش جـایز دیده مني
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پر از ن یست تا اینكه خارج شود پس زمني را 
كند  مهانگونه كـه پـر از جـور عدل وداد مي

گـومي كنم وميوظلم شد پس گفـتم: اقـرار مـي
دوستدار آا دوستدار خداوند است ودمشن آا 
دمشن خداوند واطاعـت آـا، اطاعـت خداونـد 

گـومي معـراج ومعصیت آا، معصیت خداوند ومي
ب در قرب حق است وهبشت حق حق است وسؤال وجوا

است وجهنم حق است وصراط حق است ومیزان حق 
آید وشكي درآن نیست وخداوند است وقیامت مي

انگیـزد هركس كـه در قربهـا باشـد رابـر مي
گومي فـرایض واجـب بعـد از والیـت، منـاز ومي

وزكات وروزه وحج وجهاد وامربه معروف وـي 
ــد  ــن حمم ــي ب ــرت عل ــس حض ــت پ ــر اس از منك

السالم فرمودند: اي اباالقاسم به خـدا یهعل
قسم این دین خداوند است كه بــراي بنـدگان 
به آن راضي شده پس اگر با آن دیـن بیـائي 
خداوند تورا با قول ثابـت دردنیـا وآخـرت 

گـومي(ومن بنـده بنده نیـز مي 70كندتثبیت مي
ذلیل علي بـن حممـدبن علـي موسـوي هببهـاني 

                                                           
اقول: روایت داللت بر حرمت ذكر اسـم امـام حجـت  70

كنــد وماننــد آن روایــات الشــریف ميفرجهتعايلاهللاعجل
كند وآن یكي از دیگري است كه داللت بر منع مطلق مي

اقوال در مساله است مهانطور كه شـیخ مفیـد وصـدوق 
اند وقـويل اسـت كـه وطربسي وغريهم قائل بـه آن شـده

گوید جایز است مطلقا مگر در زمان تقیه كه ایـن مي
یار كرده وقـول بـه كراهـت قول را صاحب وسائل اخت

تسمیه منسوب به شیخ انصاري است وحمقق داماد نسـبت 
داده شده حرمت در حمافل و جمالس وحمل جتمع مـردم نـه 

چـاپ  81غري آن روایت مذكور از توحیـد صـدوق(ره) ص
 جامعه مدرسني در قم مقدس.
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شهادت داد سید دهم به آنچه هستم) شهادت مي
جلیــل عبــدالعظیم حســين ســالم اهللا علیــه واز 
خداوند تعايل شانه مسالت دارم كه مرا برآن 
ثابت دارد ومرا با سرورامن وموالیم، پدران 

اهللا نیكوسريت وپـاك ومعصـومم حمشـورم كندسـالم
علیهم امجعني واز تـالیف ایـن رسـاله خمتصـر 
دربیســت وچهــارم ازمــاه صــفر املظفــر ســال 

برمهـاجران  -سیصدوهشتادوچهار ازهجرتهزارو
حـروف ایـن  -هزاران درود وثناء وسالم باشد

رساله را ناصر پسر حمسن محادي حتریر كرد بـه 
 71امید خبشش ومغفرت از خداوند وامناء او.

                                                           
اقول: ومن نیز به آنچه سید جلیل حسين(ره) شهادت  71

وبه این كالم تعلیقـات مـا بـر دهم داده، گواهي مي
این كتاب ارزمشند پایان یافت ومحد در آغـاز واجنـام 

 خمصوص خداوند است (ماجد الكاظمي)
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