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Abstract 
In Ibn Arabi's view, which has an Ash'arite theological basis, it does not give 
any role to man and natural causes in the world system; And this is because 
of his belief in algebra. Allameh Tabataba'i has a Shiite view and for natural 
causes, not only did he not consider it roleless, but he also considered it a 
longitudinal role, and the longitudinal role is not algebra, and what is algebra 
is a transverse role; Therefore, wind, rain, and the like are natural causes that 
play the role of agents in the system of the universe and have no 
contradiction with monotheism. But Allameh Tabataba'i interprets 
monotheistic verses in the same way that he considers natural causes as 
longitudinal causes and considers them exactly in accordance with 
monotheism and is not opposed to the issue of monotheism. In this research, 
consciously or unconsciously, these two scientists, according to the influence 
of their theological principles, have adopted such two different methods for a 
subject. This article has studied the written works of Allameh Tabataba'i and 
Ibn Arabi in a library-documentary manner and has summarized the contents 
in the form of a partial comparative method according to the theological 
principles of relating natural causes to monotheistic verses. 
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عالمه  دگاهیاز د یدیتوح اتیبا آ یعیربط علل طب یکالم یمبان

 یو ابن عرب یطباطبائ
 

  پلی شش محمد شعبانپور
و معارف  اتیدانشکده اله ثیگروه علوم قرآن و حد اریاستاد

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه علّامه طباطبائ یاسالم
  

   یداراب نیفرد
و معارف  اتیدانشکده اله ثیعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه علّامه طباطبائ یاسالم

 چکیده
در نظام عالم قائل  یعیانسان و علل طب یبرا ینقش چیدارد، ه یاشعر یکالم یکه مبنا یابن عرب دگاهیدر د

 یتنها ب نه یعیعلل طب یدارد و برا عهیش دگاهید یبه جبر است. عالمه طباطبائ یاعتقاد و لیبه دل نیو ا ست؛ین

و آنچه جبر است نقش  ستیجبر ن یلو نقش طو ردیگ یدر نظر م یبلکه نقش طول گرفت، ینقش در نظر نم

 چیدر نظام عالم دارند و ه یکه نقش کارگزار اند یعیعلل طب نیباد و باران و امثال ا نیاست؛ بنابرا یعرض

را کنار  یعیعلل طب نیو ا دارد یرا مقدم م یدیتوح اتیآ یندارد، ظاهراً ابن عرب دیبا توح یمنافات

 یعنوان علل طول را به یعیکه علل طب کند یطور معنا م را همان یدیوحت اتیآ یاما عالمه طباطبائ گذارد؛ یم

ناآگاهانه  ایپژوهش آگاهانه  نی. در استین دیو مخالف با مسئله توح داند یم دیمطابق با توح قاًیو دق داند یم

 قبالدو روش متفاوت در  گونه نیخود دارند ا یکه برا یکالم یاز مبان یریرپذیدو دانشمند طبق تأث نیا

به مطالعه آثار نگاشته شده عالمه  یاسناد-کتابخانه وهیمقاله به ش نیاند. ا کرده اریموضوع را اخت کی

 اتیبا آ یعیربط علل طب یمکال یبا توجه به مبان یجزئ یقیصورت روش کار تطب و به یو ابن عرب یطباطبائ

 .مطالب پرداخته است یبند به جمع یدیتوح

 .یابن عرب ،یعالمه طباطبائ ،یکالم یمبان ،یافعال دیتوح ،یعیعلل طب :ها واژهکلید
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 مقدمه و طرح مسأله .0

وند های خدا از آفریده همه شک یها و قوانین حاکم بر جهان طبیعت، ب وجود و اثر پدیده

مگر  افتد یهیچ برگى فرو نم( 95؛ )انعام: «َوَما تَْسُقُط ِمْن َورَقٍَة إَِّلا يَْعلَُمَها»که است تا جایی 

اراده خداوند بر این  اما در دیدگاهی دیگر ؛تحت اراده اوست این کار داند یاینکه آن را م

مراتب علّی و معلولی و از راه اسباب طبیعی  ها براساس سلسله تعلق گرفته که پدیده

يَاَح فَتُِثرُي َسَحابًا فََيبُْسطُهُ »؛ یرگذار باشندتأث فرستد و ابرى  (؛ بادها را مى84 :)روم؛ «يُرِْسُل الرِّ

ها ریشه قرآنی دارد و به فهم و  . این دیدگاهگستراند انگیزد و آن را در آسمان مى برمى

آیات را چگونه تفسیر  گردد که که بر اساس مبانی کالمی که دارد برداشت مفسر بر می

انجام دهد. بنابراین دیدگاه علّامه طباطبائی با این عربی در این موضوع متفاوت است و این 

 دهند تأثیرگذار است. تفاوت در نوع تفسیری که ارائه می

ها  یا برخی از آن؛ رابطه دو یا چند موجود در جهان هستی از دو حال خارج نیست

بخش برخی دیگر نیستند.  ها علت هستی آنبخش برخی دیگرند و یا برخی از  علت هستی

و در فرض دوم رابطه « طولی»ها را  آن یدیتوح اتیبا آ یعیعلل طببین  رابطه اولدر فرض 

این دو نظریه متفاوت از سوی علّامه طباطبائی و این عربی  .نامند می« عرضی»ها را  آن

پیرامون شخصیت طباطبائی  یقاض یعل دیساست. پیرامون موضوع موردبحث اتخاذ شده

و  یدر معارف عرفان یاحد تیرع انی: بعد از مقام عصمت و امامت در مدیگو یمابن عربی 

 (23 تا: ، بیانیرسد )هاشم یبه او نم یو کس ستین یبعر نیالد در حد محیی ینفسان قیحقا

-دارد و در کنار سفره او نشسته نیالد که: مالصدرا هرچه دارد از محیی فرمود یم زیو ن

علّامه شهید مطهری در شرح منظومه به نقل از  .(87: 721ی، مراغ اریطر.ک؛ است)

سطر مانند  کینتوانسته است  کس چیدر اسالم ه» :دیگو یمدر مورد ابن عربی  طباطبائی

و  فصوص» :دیگو یمی زاده آمل حسن اهلل تیآ(. 325 :7252ی، مطهر)«اوردیب نیالد محیی

ی، عیبد) «شاءیمن  هیوتیاز کرامات خاص به او دانست ذلک فضل اهلل  دیفتوحات را با

و  همتا یاهل عرفان ب فیمعار نیدر ب نیالد محیی» :دیگو یم یآمل یاهلل جواد آیت( 7248

حکمت  یاز مبان یاری... بسباشد یم رینظ ی)گذشته تاکنون( ب شیزمان خو نیدر عمود
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ی، آمل یجواد)«باشد ینامدار آن م گذار هیپا یاست که ابن عرب یوامدار عرفان هیمتعال

از  یدیتوح اتیبا آ یعیربط علل طب یکالم یمبانبنابراین اگر به نقد و بررسی  .(14 :7214

کار علمی است و نیت خدشه به  صرفاً میپرداز یم دو دانشمند مسلمان نیا دگاهید

 شخصیت و جایگاه آنان را نداریم.

فراوان به چشم  ها نمونهبا توجه به آیاتی که اشاره شد و در قرآن کریم از این 

کنیم،  اشاره می ذکرشده تأثیر علل طبیعى و مادى ها آندر ادامه به آیاتی که در  خورد یم

و در  میده یمی قرار موردبررسی را ابن عربی و علّامه طباطبائ دگاهیدر د دیتوحسپس 

که این دو  میپرداز یمی و علّامه طباطبائ یدر نظر ابن عرب یعیعلل طب گاهیجاخاتمه به تبیین 

 اند. اندیشمند بزرگ اسالمی بر اساس کدام مبانی به چنین نظریاتی دست یافته

 . پیشینۀ پژوهش2

با آیات قرآن کریم تاکنون آثاری به رشته تحریر در  یعیعلل طبدر موضوع تبیین 

 وانینوشته ک عتیطب نیبودن انواع و قوان یعیطباند از: عبارتاست. برخی از این آثار  آمده

 یسهرورد میحک دگاهیاز د یرابطه خدا با نظام هست زاده؛یکرباس نیرحسیام ی والست

 ،یطوس نیرالدیخدا از نگاه خواجه نص ۀاراد ؛یساجد محمد ینوشته عل و نقد یمعرف

اراده خدا نسبت به  ؛یاله بداشت یعلی و منصور نیمالصدرا و علّامه طباطبائی نوشته آرم

 اکرم ده پهلوان؛ و زاده یحسن نق نوشته یو طبرس یافعال انسان از منظر فخر راز

: رابطه خدا با جهان از نشیدر نظام آفر یتعال حق تیو نحوه فاعل یرازیش نیصدرالمتأله

باطبائی و امام طعلّامه دگاهیاز د یاراده اله ی؛ساجد محمد ینوشته عل یرازیش ینظر صدرا

، متکلمان و لسوفانیف دگاهیجالله از د اراده خدا جلّی؛ عسگر ثهیحد ی نوشتهنیخم

 نوشته در بالیای طبیعی نقش و تأثیر علل و عوامل فرامادیی؛ اهلل بداشت یعلنوشته  محدثان

ی. آثار دیگری هم گانیگلپا یربان یعلنوشته  خداوند در معجزات تیّفاعل؛ قاسم ترخان

است، اما اوالً موضوع از نظر افعال انسان با اراده الهی نزدیک به این موضوعات کار شده

و عوامل طبیعی هم اگر کار شده از نظرات مفسران  ها دهیپداست و ثانیاً بیشتر کار شده

با محوریت  یدیتوح اتیبا آ یعیربط علل طب یکالم یمباناند و در زمینه  دیگر بهره گرفته
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ی، تاکنون پژوهش مستقلی انجام نپذیرفته و نوآوری پژوهش و ابن عرب یطبائعلّامه طبا

 است. جهت نیازاحاضر 

 روش پژوهش. 6

ی اسنادی آثار نگاشته شده علّامه طباطبائی و ابن عرب-کتابخانهبا شیوه نگارندگان این مقاله  

ربط علل  یکالم یبا توجه به مبان یجزئ یقیصورت روش کار تطب و به اند را بررسی کرده

ند. در این میان مراجعه به مستندات ا مطالب پرداخته یبند به جمع یدیتوح اتیبا آ یعیطب

 شده انجامها  ها در بحث استفاده از آن منظور بهخارج از کتاب و موضوع اصلی پژوهش 

که در قسمت  اند افتهی دستدر کنار هم به نتایجی  ها افتهبا تطبیق ی تیدرنهااست. 

 است. شده انیبمبسوط  صورت بهی ریگ جهینت

 ها . یافته9

 یکیدو اصطالح دارد:  ی است که خودعلت فاعل ،دیآ یم دیکه معلول از آن پد یعلت

است که موجود  یکه منظور از آن موجود یاله یعلت فاعل یگریو د یعیطب یعلت فاعل

 معلول و بخش هستی علت. در رابطه بخشد یم یو به آن از عدم، هست آورَد یم دیرا پد

وجود  ضِیمستقل است و مُف یتیکه واقع ؛علت: در کار است تواقعی دو که تنها شده گفته

ندارد و کار و فعلِ فاعل است و  یاستقالل چیکه ه ؛معلول آن است. جادکنندهیمعلول و ا

)ر.ک؛ و کارِ علت است جادیجز جعل و تعلق ندارد؛ و وجود آن همان ا یتیهو رو نیازا

 یچگونگ ت،یدر باب عل یاساس یها از پرسش یکی (۸4 :7241یی، و محمدرضا یسبحان

علت به معلول وجود  شود یگفته م نکهیا گر،ید  عبارت  است؛ به یمعلول و علت فاعل وندیپ

. در کند یبرداشته و به معلول ارائه م ییعلت وجود را از جا ایبه چه معناست؟ آ دهد، یم

تر  ی قرار گیرد تا مطلب روشنموردبررسو معلول چند موضوع باید زمینه رابطه بین علت 

 :(772 : 2، ج 7241 ،یی و مطهرئطباطبار.ک؛ )شود. در این زمینه چهار مؤلفه وجود دارد

مستقل و ناوابسته به  یوجودکه  بخش یعلت هست ایدهنده وجوداولین مؤلفه )علت(: 

و  یضرور یبلکه امر ،ندارد یمشکل چیتنها ه وجود آن نه ن،ی؛ بنابرااستها  مؤلفه گرید
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 رخ نخواهد داد. یا حادثه چیالزم است و بدون آن ه

)وجود، باشد ءیجدا از ش یوجود تواند یمعلول هرگز نم )معلول(: مؤلفه نیدوم

وجود و  یدارا دارد، یم افتیکه از علت در یاگر معلول گسسته از وجود رای(؛ زتیواقع

است که معلول وجود  نیفرض ا رای؛ زدیآ یباشد، خُلف فرض و تناقض الزم م تیواقع

ازآنچه از علت  ریغ یتیاگر معلول واقع که یدرحال کند، یم افتیخود را از علت در

به  قاًیدق نیوجود از علت، موجود است و ا افتیدارا باشد، پس بدون در کند یم افتیدر

 .تناقض و محال است یزیچ نیو چن ستیآن است که معلول آن ن یمعنا

مستقل از  تواند یهرگز نم :معلول( تیشده؛ وجود، واقع داده ءی)ش مؤلفه ینسوم

جدا از عمل  یتیشده هو داده تیاگر واقع رای( باشد؛ زجادیعنصر چهارم )وجود دادن؛ ا

مستقل، اضافه و ارتباط  تیاش آن است که علت با آن واقع ( داشته باشد، الزمهجادیدادن )ا

 رندهیگ یاست که برا نیمستلزم ا یفرض نیبرقرار کند و آن را بردارد و به معلول بدهد. چن

 نیبا کنار هم نهادن ا نیبنابرا است؛محال  که میمستقل فرض کن یتیواقع زی)معلول( ن

 علتو در رابطه  ستین جادیجز ا یزیمعلول چ تیکه واقع شود یروشن م یخوب مقدمات به

که بر اساس اختالف  ستین شیب یکیشده و عملِ دادن،  داده ءیو ش رندهگی معلول، و

 .شود یم ادیگوناگون از آن  ریبا تعاب ،ینگرش و اعتبارات ذهن هیزاو

فعل و کار فاعل است و  ،جادیا رایندارد، ز یاستقالل چیه زین ؛(جادی)ا مؤلفه ینچهارم

ندارد؛  یقتیحق چیربط و تعلق به آن است و بدون آن ه نیقائم به فاعل، بلکه ع یهر فعل

 .چیه گریآنچه هست علت است و فعل او و د نجایتا ا نیبنابرا
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 علت و معلول نیرابطه ب. 0شکل 

ندارد و قوام آن به  یاستقالل وجود گونه چیکه فعل است ه به لحاظ آن زیگرفتن ن عملِ

 زی)معلول( ن رندهیکه گذشت، وجود گ چنان گر،یوجود و کنش فاعل است. از طرف د

فعل از  یصدور نوع یوجود گرفتن به معنا ن،یاستقاللِ وجود نداشت؛ بنابرا گونه چیه

از اخذ وجود است؛  شپیآن وجود معلول در مرحله  زمهال رایز معناست، یب زیمعلول ن

علت است،  جادیکه همان افاضه و ا آن ینیجز تحقق ع ییجود گرفتنِ معلول معناو ن،یبنابرا

 ریرپذیدهند که موجود طبیعى هم تأث آیات قرآن گواهى مىبر اساس این مطالب  .ستین

 و طبیعی موجود مادى یرگذاری، مهم این است که آیات مربوط به تأثرگذاریاست و هم تأث

 .وارد شده است یروشن در زیر به ادشدهیرا منعکس کنیم، این مطلب در آیات 

 قرآن در آیات تأثیر علل طبیعى و مادى .9-0

و برای علت، شأن حقیقی و  استصورت علت و ظاهر آن  ،معلولدر دیدگاه ابن عربی 

که در تحلیل معلول،  است صدرالمتألهین نظر برخالفو این دیدگاه  باشد یباطنی قائل م

کماالت  کند و میکند و وجود حقیقی را از آن سلب  الربط به علت قلمداد می آن را عین

صور و استعداد محض  و بر خالی بودن معلول از جمیع داند منتسب میمعلول را به علت 

ابن ر.ک؛ کند، اما صراحت در نفی انتساب وجود مستقل به آن ندارد) بودن آن تأکید می

پیوند معلول و 
 علت فاعلی

 چهارمین مؤلفه 

 (ایجاد)

 سومین مؤلفه

 (وجود)  

 دومین مؤلفه  

 (معلول)

 اولین مؤلفه 

 (علت)
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 .(57 :7241بی،عر

علت است و عوامل طبیعی خود قسمتی از  علت داخلی درواقععلّامه طباطبائی  ازنظر

 رو نیو ازا و قرار دارندو در ضمن وجود آن باقی  شوند یبا معلول متحد م تحقق هستند که

علتی است که وجود آن بیرون   اند. در مقابل، علت خارجی، نیز لقب داده« علت قوام»به آن 

 (2۸ :7245 طباطبائی،ر.ک؛ وجود معلول است که ناظر به دو قسم فاعل و غایت است)از 

اما از سویی دیگر، ابن عربی در فتوحات مکیه، با این تلقی که انتساب علیت به ذات باری، 

کند و صرفاً امکان پذیرش  شود، علیت الهی را انکار می مستلزم توقف او بر معلوالتش می

نی اتی و الغَمال الذّه الکَلَ بَجَن وَمَ»؛ داند پذیر می الوهی امکان اضافات را برای ذات

 و الذات منزهة عن التوقف  ة، توقفه علی المعلولِة لشیء. النه کونه علّاتی، ال یکون علّالذ ّ

 .(83 :7ج ، 7352)ابن عربی، « علی شیء: فکونها علّة محال. لکن االلوهة تقبل االضافات

باوجودآنکه عرفا منکر »اند:  آملی در جمع بین این دو نظر آوردهاهلل جوادی  آیت

اصل علیت به معنای فلسفی آن هستند ولی برای انس پیروان عقل با معارف شهودی، در 

، در تبیین فیض و رو نیگیرند. ازا عرفان نظری از مبادی برهانی و اصطالح حکما فاصله نمی

کنند.  که صدور است، استفاده می تعبیر رایج آن مصونیت آن از کثرت، از قاعده الواحد با

 )جوادی آملی،« دارند البته برای حفظ محور اصلی عرفان، عنوان ظهور را ازنظر دور نمی

 .(891: 3ج ، 721۸

آیاتی از قرآن را  ها دگاهیدبرای روشن شدن موضوع و بررسی مصداقی این 

ی ها فرض شیپتا مطلب روشن و واضح شود و اینکه این مبانی کالمی و  میا آورده

 است.گذاشته ریتأثی چه میزان بر تفسیر آیات ا شهیاند

َوتََرى األَرَْض هاِمَدًة فَِإذا أَنْزَلْنا َعلَيَْها الاْمَء اْهتَزاْت َوَربَْت َوأَنْبَتَْت ِمْن كُلِّ َزْوج ...»: الف

چون آب بر آن فرود آوریم به جنبش  بینى ولى را خشکیده مى و زمین(؛ 9، حج«)بَهيج

در این آیه رابطه آب با  رویاند. نیکو مى  هاى کند و از هر نوع رستنی آید و نمو مى درمى

در  است.وارد شده یروشن آب در پرورش گیاهان، به یرگذاریحرکت و رویش گیاه و تأث

مین در رویاندن گیاهان و رشد دادن آنها، اثرى ز: »دیفرما یمذیل این آیه علّامه طباطبائی 
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دارد نظیر اثر رحم در رویاندن فرزند که آن را از خاک گرفته به صورت نطفه، و سپس 

. (841 :78، ج 72۸2 ،یطباطبائ) «آورد علقه، آن گاه مضغه، آن گاه انسانى زنده در مى

  فرستادیم و از هر نوع گیاهو از آسمان آبى فرو  :دیفرما یم(؛ 71:لقمان)در آیه  نیهمچن

 است.در این آیه به تأثیر آب در رویش گیاهان تصریح شده نیکو در آن رویانیدیم.

ها از دانه  ارزش انفاق را بیان کند آن را به رویش سنبله خواهد یقرآن آنجا که م :ب

أَْمَوالَُهْم ِِف َسِبيِل اللاِه كََمثَِل َحباٍة َمثَُل الاِذيَن يُنِْفُقوَن » :دیفرما یگیاهان تشبیه نموده و چنین م

: بقره« )أَنْبَتَْت َسْبَع َسنَاِبَل ِِف ُكلِّ ُسْنبُلٍَة ِمائَُة َحباٍة َواللاُه يَُضاِعُف لَِمْن يََشاُء َواللاُه َواِسٌع َعلِيمٌ 

سنبل را است که هفت  یا مانند دانه کنند یاموال کسانى که در راه خدا انفاق م(؛ 3۸7

ها، هفت دانه وجود دارد و خداوند براى هرکس که  و در هر یک از این سنبل اندیرو یم

ها  در این آیه، رویش دانه و خدا داراى قدرت گسترده و دانا است. دهد یبخواهد افزایش م

 ها را دارد توان تبدیل به چنین سنبل« حبه» یعنی «أَنبتت» :دیگو ینسبت داده و م« حبه»را به 

( 38)یونس: « إِنَّما مَثَلُ الْحَیاۀِ الدُّنْیا کَماءٍ أَنْزَلْناهُ»( همچنین فرموده خداوند: )رویاندن گیاه

.  رویند مثل زده شده است که در آیه شریفه زندگى دنیا به گیاهانى که به وسیله باران مى

إرادتک بل إلى إرادۀ ال تسند الفعل إلى ». اما از نظر ابن عربی (953 :3، ج 72۸2 ،یطباطبائ)

( و هر آنچه هست همه اراده 812 :7 ج، 7833، ابن عربى)  «اللّه، فتکون فاعال به و مشیئته

 دهد. خداوند است و نه تنها اراده بلکه فعل را هم به خداوند انتساب می

طبیعى تصریح  یها دهیمیان پد یرگذاریو تأث یریکه به اثرپذ یا هیآ نیتر روشن: ج

اَمِء » :باشد یدر زیر م ادشدهی آیه کند یم يَاَح فَتُِثرُي َسَحابًا فَيَبُْسطُُه ِِف السا اللاُه الاِذي يُرِْسُل الرِّ

 إَِذا كَيَْف يََشاُء َويَْجَعلُُه كَِسًفا فَََتَى الَْوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخََللِِه فَِإَذا أََصاَب ِبِه َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدهِ 

انگیزد  فرستد و ابرى برمى خدا همان کسى است که بادها را مى(؛ 84: روم« )ونَ ُهْم يَْستَبِْشُ 

بینى باران  گرداند، پس مى گستراند و انبوهش مى مى -هرگونه بخواهد -و آن را در آسمان

آید؛ و چون آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد، رسانید، به  از البالى آن بیرون مى

طبیعى گواهى  یها دهیاین آیه آشکارا به اصل سببیت در پد کنند. مىناگاه آنان شادمانى 

. به 2. حرکت ابرها، 3. وزش باد، 7زیرا آمدن باران را به عواملى مختلف همچون:  دهد یم



 0910 تابستان | 94شماره | سیزدهم سال |معارف قرآنی  پژوهشنامه یفصلنامه علم | 67

نوبه خود در آمدن باران که یک  . بنابراین هر یک بهدهد یها، نسبت م هم پیوستگى آن

مراد از رحمت : »دیفرما یمعلّامه طباطبائی در ذیل آیه  .باشد یپدیده طبیعى است مؤثر م

ریزد، ابرهایى که به وسیله بادها گسترش یافته، و آثار  خدا بارانى است که از ابرها فرو مى

آن عبارت است از هر چیزى که بر آمدن باران مترتب شود، چون گیاه و درخت و میوه، 

 ،یطباطبائ« )فتن زمین بعد از مردنش نیز هستندکه در عین اینکه آثار بارانند آثار حیات یا

این آیات به تأثیرگذارى امورى طبیعى گواهى داده آیات دیگرى نیز ( 218 :7۸، ج 7218

به گواه اینکه در قسمتى از آیات، عمل  دهند یبه تأثیرگذارى انسان در فعل خود شهادت م

با  یعیربط علل طب یکالم یبانماما چون در این پژوهش به  دهد یرا به خود انسان نسبت م

اما در دیدگاه ابن عربی کار به  .میکن یم نظر صرف ها آناز  میپرداز یمی دیتوح اتیآ

که اگر کسی این امورات را از غیر اراده الهی بداند در حقیقت مشرک  رسد یمجایی 

، 7833)ابن عربى، . «... ء َّل يقع إَّلا بإرادة اللاه ملا بقوا مشكني و لو علموا أن كل يش»است؛ 

 .(372 :7 ج

َوُهَو »است: در آن چنین گفته که میخوان یمدر برخی موارد مطالبی  میقرآن کر در

اَمِء َماًء طَُهوًرا يَاَح بُْشًا بنَْيَ يََدْي َرْحَمِتِه َوأَنْزَلْنَا ِمَن السا و اوست ( 84)فرقان: « الاِذي أَرَْسَل الرِّ

 یان[ رحمتش به عنوان مژده دهنده باران فرستاد، و از آسمان آب]بار شیشاپیکه بادها را پ

 دیترد ی(. ب59انعام: ) «إِنا اللاَه فَالُِق الَْحبِّ َوالناَوى» همچنین .میپاک و پاک کننده نازل کرد

و بسیاری از آیات دیگر که به نوعی در مقابل آیات قبلی  خدا شکافنده دانه و هسته است

 است. قائلرا برای خداوند است و نقش فاعلی 

در جهان آفرینش انسان و دیگر موجودات طبیعى که بخشى از هستى را تشکیل 

و نسبت این موجودات به  باشند یهرکدام مبدأ یک سلسله آثار و خواص ویژه م دهند یم

این آثار، از قبیل نسبت فاعل به فعل و علت به معلول است ولى همه این مؤثرها و اثرها، 

ها، قائم به وجود خدا  ها با اعتراف به وجود رابطه و علیت و معلولیت میان آن ها و فعل فاعل

فعل هر موجودى اعم از طبیعى و بنابراین ؛ گردد یبوده و رشته علیت به آنجا منتهى م

هم به خدا نسبت داد و هم به فاعل طبیعى، مثالً رویش گیاهان هم کار  توان یرا م یعیرطبیغ
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و هم فعل خدا، امّا فعل  شود یدرخت ریخته م یپا اشعه خورشید و آب زالل است که به

گیاه دارند، امّا فعل « رویش»فاعل طبیعى است براى اینکه اسباب طبیعى تأثیر مستقیم روى 

و جهان با آنچه که درون او  گردد یول به خدا منتهى مخداست براى اینکه نظام علت و معل

بنابراین نباید توحید در خالقیت را مزاحم ؛ هست از فاعل و فعل همه قائم به او بوده است

که حصر خالقیت در خدا مایه  میریگ یموجود بدانیم از این بیان نتیجه م یرگذاریدر تأث

تبعى بود در این  یها ل و انکار دیگر فاعلجبر نیست، زیرا اگر مفاد آن اعتقاد به یک فاع

صورت چنین توهمى جا داشت ولى هرگاه جهان هستى بر اساس علل و معالیل و اسباب و 

چنین تفسیر مالزم با  یک گردد یالوجود منتهى م مسببات استوارشده که سرانجام به واجب

فاقد علم، شعور،  گذارری، هرگاه تأثباشد یفاعل م یرگذاریجبر نیست بلکه تابع کیفیت تأث

اراده و اختیار باشد قهراً فعل او توأم با جبر خواهد بود و امّا اگر فاعل داراى علم و شعور و 

اختیار اراده باشد در این صورت فاعلیت او در عین قیام به خدا، از روى اراده و اختیار 

 خواهد بود.

ناظر به خالق اصیل مستقل و ( 2)فاطر:  «َهْل ِمْن خالِق َغري اللاه»: دیگو یآیاتى که م

خالقیت و فاعلیت دیگر  که یذات است و یک چنین خالقیت منحصر به اوست درحال به قائم

صورت ظلّى و تبعى، تأثیر  و به باشند یموجودات قائم به نفس نبود و قائم به خدا م

وم آن این است که ؛ و از این بیان، مفاد توحید افعالى نیز روشن گردیده و مفهگذارند یم

دیگر  یرگذاریحقیقى و علت قائم به نفس یکى بیش نیست و تأث بخش یمؤثر اصل و هست

و به یک معنى مؤثرى  ردیپذ یاسباب و علل در پرتو قدرت و اراده و خواست او صورت م

جز خدا نیست، اگر مقصود، مؤثر مستقل و قائم به نفس باشد و به معنى دیگر، مؤثر جز او 

 ا مقصود مؤثر به نحو تبعى و ظلى و قائم به او باشد.هست امّ

 و علّامه طباطبائی عربیابن در دیدگاه دیتوح. 9-2

 گوناگون  با مسائل  یو در همبستگ  گوناگون  یها شکل  به د،یدرباره توح  یعرب  ابن  اتینظر

  ی، دارا آن ژهیو  با مسائل وندیدر پ ، اتیاز نظر  کی هر . است  پراکنده یشها در نوشته

  را طلب  یخاص  یها بررس از آن  کیهر   لیها و تحل آن  به  پرداختن  که  است  ییها جنبه
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  دهیچیپ  یهنگام  یعرب  نزد ابن یدیتوح اتیبا آ یعیمسئله ربط علل طب ، انیم  نیا در .کند یم

 ، میکن  او مالحظه ِ« یوجود  وحدت»  یادیبن  نشیبا ب وندیرا در پ  آن  که شود یو دشوار م

 .پردازد یم دیمسئله توح  به  یگوناگون  یها از جنبه  شیها در نوشته  یعرب  ، ابنرایز

 دی: توحدیگو یو م پردازد یم  آن  لیتحل  و سپس دیتوح  فیتعر  به  نخست  یعرب  ابن

  را به  یو  که  ییخدا  که نیا  به ایجو  انسان  در نفس  یآگاه  حصول  یبرا  است  یکوشش

  ( صفت بودن  یکی« ) وحدت»ندارد.   کیخود شر  تیو در الوه  است« یکی»،  وجود آورده

  وحدت  امیق « تیوحدان»، اما  ( است یکیو  کتای« )احد و واحد»  از آن  مشتق  نامو   است  حق

  ینسبت  اگر همکرد و   واحد تعقل  امیق  را جز به  آن  توان ینم  که  نسا  ، بدان واحد است  به

 (.888 :3، ج 7352 ، یعرب  ابن)ر.ک؛  است  هیتنز  باشد، همانا نسبت

 ،یعدد از وحدت، وحدت یاما مراد و داند یخداوند را واحد مطباطبائی علّامه اما 

 ممکنات وحدت با کثرت نیاست که ا یقیبلکه وحدت حقه حق ست،ین یو نوع یجنس

 ه،یعدد چراکه الزمه وحدت شود یم ینف هیجمع است. در قرآن وحدت عدد قابل

( 797 :77ج ، 72۸2 ،؛ طباطبائی19ص ، 7244 ،است )طباطبائی تیو مقدور تیمحدود

َا أَنَا ( »7۸، )رعد« ُهَو الْواِحُد الَْقهاارُ »اند از:  مسئله عبارت نیبر ا یقران از شواهد یبرخ قُْل إَِّنا

دو،  نیا نکهیواحد و قهار و ا ی( طبق معنا۸9: )ص« الَْواِحُد الَْقهاارُ ُمنِذٌر َوَما ِمْن إِلٍَه إَِّلا اللاُه 

و  انحاء متعال از یکه خدا شود یاند، روشن م قرار گرفته گریکدیقرآن در کنار  اتیآ در

لَْو كَاَن : »فرماید می وندخدا .ستین یاقسام وحدت منزه است، پس وحدت خداوند عدد

جز خدا بود  یمعبودان نیاگر در آسمان و زم (؛33: اءیانب« )ُه لََفَسَدتَاِفيِهاَم آلَِهٌة إَِّلا اللا 

برای   در تالش  که دیو تفر دیمانند تجر ،است دیتوح  یمعنا  نیا. شد یآن دو تباه م دیترد یب

منفرد،  ایفرد «  ُ به موصوف»شود،   داده  موصوف نسبت  به و اگر هم است انفراد  نشان دادن

  به  عالم  خدا، در نفس  بودن  یکی  که« موحد»از   است  یفعل  نسبت «دیتوح. »شود یم  دهینام

  افتی،  است  و وجود آن  همانا بقاء جهان  که  ، صالح گفته  نیا در .شود یم  حاصل  آن

  درست  وجود جهان بود، ینم  یکی  جهان جادکنندهیاگر ا  دارد که  نیبر ا  و داللت شود یم

. اگر  است  مطابق زین  یعقل  لیاو و با دل  ییکتایبر   در جهان  خود  خداست ِ لیدل  نیا .آمد ینم
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  که یدرحال آورد، یما م  یرا برا  لیدل  خدا خود آن شد، یم  افتی  نیجز ا ، یتر یقو  لیدل

 . است  نکرده  نیچن

  او، فرع  بودن  خدا، از لحاظ اله دیدرباره توح  سخن  که دگوی یم  یعرب  ابن که یدرحال

«  ممکن»  حیوجود ترج هی، بر پا عقل  ضرورت به  وجودش  ، اما اثبات وجود اوست  بر اثبات

  یعرب  ابن منظور(. 973: 3، ج 7352 ، یعرب  ابن)ر.ک؛  شود یم  ، ادراک از دو حکم  یکی  به

دهد و   حیترج  آن  محض  را بر امکان  ممکن  ینیوجود ع  باشد که  یکس دیبا  که  است  نیا

بر   نیجامه وجود مع ، یعرب  خود ابن  اصطالح آورد و به  رونیب  محض  امکان  را از حالت  آن

 بپوشاند.  آن

 آنبه اثبات  یو نقل یبا دو روش عقل طباطبائی در مورد توحید افعالی علّامه

 داردی ذاتاً به وجود و عدم نسبت تساو تیاهم»است که  نی. استدالل علّامه بر اپردازد یم

 ینیو ع لیاصی امر تیخارج از ذات است. رابطه عل یمرجح ازمندین افتنیوجود  یبرا

به علت است که  ازین نیذات وجود معلول ع نیاست، بنابرا یاعتبار یامر تیاست اما ماه

 دیاست و علت با معلول جهان نیبه علت است، بنابرا میو قا رمستقلیغ لیدل نیهم

ر.ک؛ ) رسد یم واجب عالم به یها الوجود باشد، چون سلسله علت و معلول واجب

فقط  یقیپس مؤثر حق است، معلول واجب ی( درواقع همه هست317 :7833 ،طباطبائی

 واجب است.

 یو علّامه طباطبائ در نظر ابن عربی یعیعلل طب. جایگاه 9-6

علیت و با  بایست میبر اسـاس اصـل سـنخیت هرگونه تأثیر و فعل و انفعالی در عالم مادی 

تواند در عالم ماده علت مباشــر واقع شـود.  ســببیت مادی انجام گیرد و مجرد محض نمی

)ر.ک؛ اند اندیشـمندان فراوانی به این نکته توجه کرده و آن را مورد تأکید قرار داده

جوادی ؛ 255-871صص ج،7 ،7248 ،مطهری؛ 28: 7241خمینى، ؛228: 7242الهیجی،

اسـتناد  درالمتألهین با ردصبرای نمونه  (1۸: 2ج ، 7873سـبحانی،  ؛733 : 7218آملی،

عدم  مستقیم افعال طبیعی و جزئی به خداوند که مختار اشاعره است، در تحلیل آن به

افعال  و فاعل مباشر( 775: 4ج ، 7547کند )مالصـدرا،  سـنخیت مجرد با ماده اشـاره می
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 .کند طبیعی را قوای جسمانی ذکر می

معقول نیســـت معلولى طبیعى گوید:  و مینیز بر این عقیده اســـت  علّامه طباطبائی

طبیعى نداشـته باشـد؛ لذا اگر از طریق معجزه درخت خشـکى سـبز و بارور شد،  علت

 د علتى طبیعى داشـــته باشــد، چه ما آن علت راجهت که موجودى اســت طبیعى، بای ازآن

َوَمْن يَتاِق اللاَه يَْجَعْل لَُه » 2 و 3آیه سوره طالق  تفاده ازبشـناسـیم و چه نشـناسـیم. وی با اس

لاَه بَالُِغ أَْمرِِه قَْد َمْخَرًجا * َويَْرزُقُْه ِمْن َحيُْث ََّل يَْحتَِسُب َوَمْن يَتََوكاْل َعََل اللاِه فَُهَو َحْسبُُه إِنا ال

ٍء قَْدًرا سـحر و  شـــرور، مانند هالعاده چه در ناحی فرماید: امور خارق می« َجَعَل اللاُه لُِكلِّ يَشْ

 همسـتند ب، اسـتجابت دعا و امثال آن و چه معجزات خیرات، مانند هیکهانت و چه در ناح

؛ یعنى اسبابى که براى اند یرعادیبیعى غاسـباب طبیعى عادى نیستند، بلکه مستند به اسباب ط

نیز مقارن با سبب حقیقى و باطنى و در  یرعادیلمس نیست و آن اسباب طبیعى غ عموم قابل

و  طرف کیکهـانـت از آخر مسـتند به اذن و اراده خدا هسـتند و تفاوتى که میان سـحر و

سـت که در ااین  ،اســـتجابت دعا و کرامات اولیا و معجزات انبیا از طرفى دیگر هسـت

 :7ج ، 72۸2 طباطبائی،ر.ک؛ )شوند یشوند ولى در دو قسم اخیر نم میغلوب م اولى اسباب

1۸.) 

  یدر هست  یجز خدا، فاعل دیگو یو م شمارد ینم  یزیچ«  علت»خدا را   یعرب  ابناما 

. کند یم  یها، نف سبب  را با مشارکت  حق  فعل  ی. و ِ خداست تنها از آن  و فعل  ستین

  روانیو پ  7ینوافالطون  لسوفانینزد ف  که  گونه را از خدا، آن  صدور موجودات ، نیچن هم

درباره خدا   که کند یم  نقل  یاز و  یشعران . است کرده  ینف شود، یم  افتی ، شانیا  مسلمان

  روست ازآن  نیا . قتیحق  مَجاز نه  حکم ، مگر به صادر از اوست  جهان  که  گفت  توان ینم

 دیدرباره خدا با . (25 :7، ج 7352 ، یعرب  ابن)ر.ک؛  است  امدهین  در شرع« صدور»لفظ   که

در   که از آن  ، پس است وجود آورده  بهرا  زهایها چ آن  به  علمش  او با سبق  که  گفت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 یشکل قطع ،یونانی لسوفیف ن،یبود. فلوط ونانی ةمکتب فلسف نی(، آخرNeoplatonism) یفلسفه نوافالطون 7.

 یو شناخت  یکیزیمتاف یها دگاهیاساساً د ی. فلسفه نو افالطوندیبه آن بخش یالدیرا در قرن سوم م نینو افالطونیفلسفه 

یی، رزایم)واحد است ای یاز جهان معنو یدیتنها تقل یفلسفه جهان ماد نی. در اییاز وحدت و چندخدا یاست. نوع

7259.) 
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مشهور  هینظر  یعرب  ابن  که  ستین  یشگفت  یجا  نیابنابراند؛  وجود نبوده  یدارا  انشانیاع

 زیرا ن (894 :3، ج همان) «شود یصادر نم  یکیجز   یکیاال الواحد: از   عنه صدریالواحد ال»

  نیع  یدارا ء  ی: اگر از شدیگو یو م کند یم  یرا نف  اختصار آن به جا کیو در  داند یم  باطل

 از او. ِ نیع  ثیاز ح  ، نه است  رندگانیپذ  ثیح زا  نیشود ا داریپد  یآثار گوناگون ، گانهی

  یکیاز   که شود یم  باطل  لسوفیشود، گفته ف  افتهیدر  یدرست به  مسئله  نیاگر ا  که  جاست نیا

 .شود یصادر نم  یکیجز 

علّامه طباطبائی در مورد علل توان بیان کرد که  ی ابن عربی میها گفتهبا توجه به 

وجیه فلسـفی آن این اسـت که جهان یک واحد زنده و باشعور طبیعی چنین نظری ندارد و ت

العمل دارد و به بیان علّامه طباطبائی نظام عام  اعمـال و افعـال بشـــر عکس است و نسبت به

به سبب این نظام  األجزاء اسـت و هسـتی، نظام واحد مرتبط األطراف و متوافق جاری در

تک انواع به آن نظام عام واحد مرتبط  های خاص جزئی حاکم در تک نظام واحد،

این کاشـف از نوعی وحدت بین اجزای جهان اسـت. درنتیجه اسـتقامت و  شـوند و می

هر یک از اجزا تأثیری در اســتقامت و فســاد حال باقی اجزا دارد و مقتضــای  فساد حال

ضای چیزی است که موافق آن طبیعت کل بوده و حال طبیعت کل به سبب کل، اقت طبیعت

 مســتقیم شــود و مقاومت در برابر چیزی اســت که برخالف آن طبیعت کل اســت؛ آن

 که طبیعتش آن را اقتضـا کرده و نفسش آن را کند یمزندگی  میچنانکه بدن تحت نظا

 ـای فعال بدن پدید آید، به ســبب آنو هرگاه اختاللی در بعضــی اعضـ دهد یانتظام م

 شــود و طبیعت بدن در برابر آن مقاومت های ســایر اعضــا نیز مختل می اختالل، نظم

او  پردازد تا حال وی بهبود و نظام طبیعت بدن استقامت یابد، وگرنه کرده، به عالج آن می

تعلیقه علّامه ، 7547مالصـــدرا، )ر.ک؛ شود یا طبیعت بدن هالک می کند یرا هالک م

 (.871: 7طباطبائی، ج 

هرچند قوانین عملی اعتباری غیرحقیقی است،  سنت اجتماعی جاری در نوع انسانی،

فطرت الهی خود برای این  ةواسط ؛ پس طبیعت انسـانی بهشود یباألخره به حقیقت منتهی م

که بین او و سعادتش سـنن و احکامی  یسو کرده و او را به نوع، غایت و سـعادتی را اقتضا
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شود و  و با عمل به این سـنن و احکام، حالش اصـالح می کند یهدایت م شود، واسطه می

پس دین حق از جهت ارتباط طبیعت انسان و فطرتش با سایر اجزای  این دین حق است؛

 هستی ارتباط دارد. درنتیجه فســـاد ســـنت دینی در بین مردم که به ســـبب ظلم و

کل و  گذارد و قهراً طبیعت آید، در سایر اجزای هستی و جهان اثر می ه وجود میمعصـیت ب

تا اصـالح  کند یعلل حاکم در سایر اجزا، برای عالج آن فساد، در برابر آن فساد مقاومت م

دارد، آن فســـاد  شـود، وگرنه با دمار و هالک یا نکال برحسب اقتضـا و استعداد که وجود

 (.877)همان، کند ر داده و نابود میرا مورد تعقیب قرا

و   قادر بودنش  خدا، از جهت  یرا از سو جادیا  انیاشعردر مبانی کالم اشاعره، 

اما  دهند، ی، قرار م بودنش  عالم  را از جهت  و احکام  بودنش دیمر  را از جهت  اختصاص

گفته   بر بنا( 83 :7، ج7352 ، یعرب  ابن)ر.ک؛  است  ِ آن از قادر بودن ریغ  یزیِ چ بودن دیمر

  و چگونه  ستین  درست  عام  در تعلقاما باید گفت که ،  واحد است  یخدا از هر وجه،  شانیا

  ، اثبات اوست  به  قائم  را که  زائد بر ذات  صفات  شانیا  که یباشد، درحال  درست تواند یم

  وحدت  به تواند ینم  یا فرقه  چیه  سان نیبد . و اضافات  ن سَب  به  قائالن اند نیچن هم کنند؟ یم

  اثبات اند. ، ملزم آن  و اعتقاد به  ِ وحدت عدم  به  قول  انیم  و آنان ابدی  دست  از همه وجوه

نزد  گرید  یسو از.  است  درست  نیو ا« اال هو  ال اله«  یعنی،  است  تیتنها در الوه  تیوحدان

اال   ال اله»وجود و موجود، جز در  جاد،یدر ا  وحدت  که  میابی یرا م  استدالل  نیا  یعرب  ابن

 )همان(.. است  کثرت  تیاحد  همان  که  است  مرتبه  تیاحد  نیا .شود ینم  انیو ب  تعقل« هو

  تیشود، عقالً و نقالً جز در برابر احد  اطالق  تیاحد  هرگاهپاسخ باید گفت که  در

  یتیاحد  یدارا  یو صفت  نسبت هر .شود ینم  اطالق  صفاتها و  نسبت  مجموع  یعنی،  مجموع

  که دیافزا یم  یعرب  ابن  سپس .گردد یممتاز م  آن ریاز غ  آن لهیوس امر، به  درواقع  که  است

با اعتقاد  شود، یصادر نم  یکیجز   یکی: از دیگو یم  که  ستین  کس تر از آن نادان  در جهان

.  است  آن  تیئیش  تیمعقول  خالف ، یزیچ  یبرا  یزیِ چ بودن  علت ِ تیو معقول  تیعل  به  یو

گفت که عبارات او  دیبا (894 :3ج، همان)ر.ک؛ است  ِ جمع در شمار وجوه زیها ن نسبت

از  تیدارد که حکا یمعنا که گاه عبارات نیبد ست؛یاز اضطراب ن یظاهر خال به باره نیدرا
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در یک جای  دارد. حیکه به بطالن آن تصر آورد یم یریو گاه تعاب کند یقاعده م نیقبول ا

شود )ان الحق تعالی  واحد است و از واحد جز واحد صادر نمی یتعال حق»: کند یمبیان 

-شده صادر یتعال نخستین چیزی است که از حق« باء»واحد فالیصدر عنه اال واحد(. پس، 

از آثار خود  یکیدر  ابن عربی، حال نیعدر( اما 258، ص 7ج ، 7837، )ابن عربی« است

 یکه خدا آن را اختراع کرده، جوهر یموجود یناول نکهیدرباره ا کند یرا مطرح م یبحث

و  طیصادر بس نیاول نکهیکه ا دیافزا ینکته را م نیا درنگ یو فرد است و ب یروحان ط،یبس

موجودات  گرفت، یخدا تعلق م تیّخداست؛ و اگر مش اریفرد است، به سبب اراده و اخت

 قاًیدق نی(؛ و ا277 :3، ج3113 ،ابن عربیر.ک؛ ) کرد یم و خلق باره کی را به یمتعدد

در ادامه ؛ و «عن الواحد االّ واحد صدریال: »دیگو یاست که م قبلی وی یبرخالف ادعا

 یایاش تنافیوجود  رایبود، اراده خدا قاصر و قدرت او ناقص بود؛ ز نیاگر چن»گوید:  می

ممکن، متعلق قدرت قرار  زیاست و هر چ رممتنعیممکن و غ ی، لنفسه امرباره کی متعدد، به

را « الواحد»قاعده  «رهینقطه و دا» لیبا طرح تمث گر،ید یدر جا ن،ی( همچنهمان. )«ردیگ یم

 (.3۸)داند یو آن را باطل م دهد یموردبحث قرار م

منفرد و  یا مرکز نقطه رهیدا کی: در شود یم انیب گونه نیطور خالصه ا به لیتمث نیا

. گرچه نقطه شود یخارج م رهیدا طیمح یسو شعاع به تینها یواحد است اما از همان نقطه ب

شعاع  تینها یاز همان نقطه ب حال نیندارد، اما درع یگریجنبه د چیمرکز واحد است و ه

در آن  یکثرت ایتعدد  چیدر تقابل است، اما ه رهیبا تمام نقاط دا رهیدا رکز. مشوند یخارج م

معتقد است  لیتمث نیبا استفاده از ا ی. ابن عربستیچراکه قابل انقسام ن شود، ینم دهید

صادر کند و  یطور آن موجود را به تینها یب تواند یواحد بودن م نیدر ع زیخداوند متعال ن

 نیکه: بنابرا کند یم یریگ جهینت نیچن تیندارد. او در نها یمنافات یلها زالیبا قدرت ال نیا

 یکس کثرت ظهور کرده است، پس قول آن ست،یکه در ذات خود متکثر ن یواحد نیاز ع

 :7، ج7352 ، یعرب  ابن)ر.ک؛ عن الواحد اال الواحد، باطل است صدری: الدیگو یکه م

252.) 

ُه إَِّلا الَْواِحد َو ذلک أَن من الَْواِحُد ََّل یصدر َعنْ : »دیگو یم نهیزم نیدر ا ئیعلّامه طباطبا
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الَْواِجب أَن یکون بین الَْعلاة َو َمْعلُولَُها سنخیَة ذاتیة لیست بین الَْواِحد ِمنُْهاَم َو غیر اْْلِخر َو إَِّلا 

خالصه کالم علّامه  «....ء َعلاة لکل شیء َو کل شیء َمْعلُوَّل لکل شیء  َجاز کون کل شی 

شود و  صادر می دارد تیسنخ آن معلول که با کیفقط  یتعال یباراز ؛ که نیا یطباطبائ

است که  یزیمخلوق، چ نیصادر شود. ا تواند ینم ،ندارد تیسنخ یگرید زیچ چیبا هاینکه 

دارا باشد  تواند یمعلول م کیکه  یرا دارا است. البته تمام کماالت یتعال یتمام کماالت بار

را دارد و  تینها یب یةصفات کمال مامو ت تینها یب اتیقدرت و ح ت،ینها یعلم، ب یعنی

الوجود  واجب نیا یالوجود است ول خداوند، واجب نکهیرا ندارد و آن ا زیچ کیفقط 

هم معلول  یعنی انجامد یم نیضیالوجود بودن به اجتماع نق معلول بودن و واجب رایز ستین

گر قرار بود که از علت واحده ا (. یعنی44: 7259، طباطبائی)ر.ک؛ باشد و هم معلول نباشد

 یها معلول ره،یجهت وجود دارد نه جهات کث کیکه در ذاتش فقط  یزیکه عبارت از چ

ندارند  یوحدت و مشترک  که جنبه یرهایمعلوالت کث ه(بما هی کثیر)صادر شود  یا رهیکث

، (الوجوه نمتباینة غیر راجعة إلى جهة واحدۀ به وجه م)ند ریبلکه به تمام معنا و ذاتاً کث

از  یوجه چینبودند( و به ه ریکث گرینبوند د نیاند )اگر متبا نیکه با هم متبا ییها معلول

صدور الزم دارد که  نیا( لزمه تقرر جهات کثیرۀ فی ذاتها)وجوه با هم وحدت ندارند 

که علت واحد  ستا نیدر ذات علت ثابت باشد و حال آنکه فرض بر ا یا رهیجهات کث

 نیبازگشت آن به ا رایزو این محال است  ندارد شتریجهت واحده ب کیاست و  یقیحق

 نیضیاجتماع نق نیو ا رهیجهت واحده داشته باشد و هم جهات کث هم زیچ کیاست که 

 .است و محال

اند، حول دو  قاعده مطرح کرده نیمسلمان با استناد به ا اندیشمندانکه  یعمده مباحث

 یصدور کثرات عالم از خدا یچگونگ نیی( تب7 اند از: قرار دارد که عبارت یمحور اصل

صوادر  ری( س3 وجود ندارد. یجهت کثرت چیاست و در ذات او ه طیکه واحد و بس یتعال

از  یعنی - طیوسا قیاز طر یهست ضیف جه،یباشد و درنت یبه دان یاز عال دیبا یتعال از حق

آن است که « الواحد»مفاد قاعده . »ابدی انیجر - تر نییامراتب پ به یمراتب هست نیباالتر

 .(21۸ :7217ی، انیآشت«)برسد یبه دان یاز عال دیوجود با ضیف
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ی قیبه اثبات وحدت حقه حق ،یبر اساس صرافت و بساطت اله طباطبائی علّامهاما 

او در  یبرای ریاست و غ لیاص یقتیباورند که وجود حق نیبر ا شانی. اپردازد یم خداوند

همان خواهد بود،  میریبگ آن در نظر یعنوان دوم برا هر چه را به جهینت در ست،یخارج ن

 رایممتاز شود باطل خواهد بود، ز آن از گرید زیچ لهیوس به ایباشد و  گرید زیاگر چ رایز

و وجود محض و صرف  گردد یم مرکب از وجود )وجدان( و عدم )فقدان( یذات اله

فرض واحد بودن  یعنیفرض است،  خالف نیصرف فرض شده بود و ا که یدرحال ست،ین

 .(224 : 7833 طباطبائی،ر.ک؛ ( تناقض است )زی)دو چ ریکث

و  دیآ ینم  اصالً درست  تیدر احد  یاله  یتجل  که  مینیب یمبر طبق دیدگاه ابن عربی 

را   یاثر  چیه ، ستین  تیجمع  یدارا  که  یو از واحد شود ینم  افتی  تیجز احد  هم  یزیچ

و  دانند ی، نم است دیرا آشکارتر از خورش  چه ها آن عقل چراحال  کرد.  تعقل  توان ینم

، واحد  وجوه  از همه  حق  که ندیگو یم زیو ن  است  صادر نشده  یکیجز   یکی: از ندیگو یم

  یبرخ زین  صفات  یگرید دهیاند و در عق از وجوه  یها برخ نسبت دانند یم  که ی، درحال است

در  ، ستیتر ن خدا آگاه  از خدا به  ی؟ کس کجاست  وجوه  عیواحد  از جم  اند، پس از وجوه

  است  تیالوه  تیاحد  همان  که کند ینم  فرض  مجموع  تیرا جز در احد  وحدت  جا که آن

هاَدِة... لَه  ِ الَْعْیب ُ اَِّلا ُهَو عالِم ََّل اِله   الاذ  ُُهَو اللاه: »دیگو یو م . «...  اَّلَْسامُء الُْحْسنی َُو الشا

 (.38-33 :)حشر

 2  به (298-292  : صص7، ج 7814 ، عربی  )ر.ک؛ ابن ةیاالله  اتیدر التجل  یعرب  ابن

 . است  علم گریبار د  و سپس  است  حال  ، آنگاه است  علم دی: توحکند یم  اشاره دیتوح  گونه

؛  است  رسوم  یعلما دیتوح  یعنی،  عامه دیهمانا توح  که  است  لیدل د ی، توح نخست  علم

  ََو ما رََمیْت»:  ستیو تو ن  او در تو هست  تو باشد، پس  وصف  حق  که  است  ، آن حال دیتوح

 (71:  انفال)«  انداخت اخد  بلکه ، ینداختیتو ن ، یانداخت ریت  : چون  رَمی َ اللاه ا َو لِکن َاِْد رََمیْت

ابن   که (888 :3، ج 7352 ، یعرب  ابن)ر.ک؛ است   مشاهده دی، توح از حال  ، پس دوم  علم

 .«اللهانت  اذانت، لکن  ما انت» :دیگو یم  هیآ  نیا ریدر تفسعربی 

انسانی،  بر اســاس توضــیحی از علّامه طباطبائی معنای ســخن الهیون در اینکه اعمال
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در عرض  دنبال دارند، ابطال علل طبیعیه و نشاندن علل معنویحوادثی را در همین دنیا به 

شدن به  قائل عنوان شـــریک العله و نقض قانون کلی علیت و معلولیت و علـل مـادی به

و عـاملی  ها اثبات علتی است در طول علت دیگر صدفه و جزاف نیست، بلکه مراد آن

ترتیب،  به دهند؛ منتها ع علل اســـناد میها تأثیر را به هر نو معنوی، فوق عوامـل مادی. آن

هیچ تعارض و  دهند و نظیر اینکه کتابت را به قلم، به دسـت انسـان و به خود انسان اسناد می

ها  زیرا علیت آن ها نیســت و توارد علل کثیر بر معلول واحد هم نیســت؛ تنافی هم بین آن

 (.742: 3ج ، 72۸2 ،طباطبائی ؛791،  7247 ،طباطبائی)ر.ک؛ ترتیب است طولی و به

( داللت السالم همیدر نظر علّامه طباطبائی، روایات فراوان از ائمه اطهار و معصومان )عل

شود، ایشان برخی از این روایات را در  دارند بر اینکه اراده الهی از مقام فعل انتزاع می

گوید: به حضرت  صفوان ازجمله( 59: 7875ر.ک؛ طباطبائی، اند) رسائل توحیدیه آورده

کردم، اراده خدا و اراده مخلوق را برایم بیان کنید، فرمود:  عرض (السالم هیعل)ابوالحسن 

اراده مخلوق ضمیر و آهنگ درونى او است و آنچه پس از آن از او سر میزند و اما اراده 

ندیشد و آهنگ نکند و اخداى تعالى همان پدید آوردن اوست نه چیز دیگر، زیرا او نی

ست، پس اراده خدا همان فعل او ا فکر ننماید، این صفات در او نیست و صفات مخلوقت

)موجود شو بال  «باشد باش پس می»خواهد موجود شود گوید  ههر چه است نه چیز دیگر، ب

زبان و آهنگ و تفکر و اراده خدا چگونگى ندارد ه و سخن ب   فاصله موجود شود( بدون لفظ

. و بسیاری از روایت دیگر که به جهت اطاله کالم از ندارد..چنانچه ذات او چگونگى 

 :دارد می اظهار چنین باره دراین کنیم؛ اما در نهایت علّامه طباطبائی ها اجتناب می آوردن آن

احادیث با همه کثرتی که دارند مصر هستند بر اینکه اراده و کالم از اسمای افعال هستند و »

سمای ذات نیستند. البته این روایات امکان برگرداندن اراده و نیز مصر هستند بر اینکه از ا

که مرحوم مالصدرا اهتمام زیاد ورزیده تا این  کنند چنان کالم را بر صفات ذات نفی نمی

دو را به صفات ذات برگرداند، ولی در این صورت اختصاص به این دو صفت ندارد، بلکه 

 (.5۸ همان:گردند) یای به صفات ذات برم همه صفات الهی به گونه



 67 |  دارابیو  شعبانپور؛  ... دگاهیاز د یدیتوح اتیبا آ یعیربط علل طب یکالم یمبان

 یریگ جهینتبحث و 

و رجوع نکردن به آنان باعث شد برخی  (السالم همیعل) اهل بیت جامعه از داشتن نگهدور 

را  یریتأثکه توان تحلیل مباحث را نداشتند، برخالف مضامین صریح کتاب خدا، هرگونه 

فتند یا برخالف توحید افعالی و ربوبی، ااز اسباب و وسایط نفی کنند و به وادی جبر بی

دانشمندان  .معتقد شوند تفویض خداوند را در افعال انسان انکار کنند و به ریتأثعلیت و 

و یا رخدادی که از انسان  یاند: فعل گفته یدیتوح اتیبا آ یعیربط علل طب نییدر تب یعیش

و یا  معنا که انسان نیهم فعل اوست و هم فعل خداوند؛ بد شود، یصادر مکه در طبیعت 

به خداوند وابسته  شیکه در وجود خو طور همانممکن است و  یوجود نظر از طبیعت

انسان  یاریاخت تیفاعل هک گونه همانعبارت،  گریبه او وابسته است؛ به د زیاست، در افعال ن

 ریتأثاز باالتر  یا خداوند در افعال او که در مرتبه یو استقالل یعال ریتأث ست،ین ریانکارپذ

 یکالم یازآنجاکه مبنا یابن عرب. هرچند ستین ریقرار دارد، انکارپذ شیانسان در کارها

 اماچون معتقد به جبر هستند  ست؛یقائل ن یعیانسان و علل طب یبرا ینقش چیدارد، ه یاشعر

 گرفت، ینقش در نظر نم یتنها ب نه یعیعلل طب یدارد و برا عهیش دگاهیعلّامه طباطبائی د

 یو آنچه جبر است نقش عرض ستیجبر ن یو نقش طول ردیگ یدر نظر م یبلکه نقش طول

 یعنوان علل طول را به یعیکه علل طب کند یطور معنا م را همان یدیتوح اتیآو است 

باد و باران  نی؛ بنابراستین دیو مخالف با مسئله توح داند یم دیمطابق با توح قاًیو دق داند یم

 چیه نیدر نظام عالم دارند ا ینقش کارگزار ها نیا مییاگر ما بگو یعیعلل طب نیو امثال ا

  ندارد. دیبا توح یمنافات
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 .نهیپاز یو انتشارات یموسسه فرهنگ

ناشر تهران: به گورباچف.  ینیشرح نامه امام خم .دیتوح یآوا (.7214ی، عبداهلل. )آمل یجواد

 (.)ره ینیو نشر آثار امام خم میموسسه تنظ

 شر.داراالسـراء للن :قم .االلهیه علی بن موسی الرضا و الفلسفه (.7218. )جوادی آملی. عبداهلل

 .نشر اسراء :مختوم. قم قیرح (.721۸. )___________

تهران: مؤسـسه تنظیم و نشر آثار امام  .هالطلب و اإلراد (.7241. )اللّه موسـوى روح سـید ،خمینى

 .8خمینى. چاپ 

العالمی للدراسات  . قم. المرکزو العقل هاإللهیات على هدى الکتاب و السن (.7873. )جعفر ،سبحانی

 .2چاپ . اإلسالمی

 .دفتر نشر معارف :. تهرانیاسالم شهی(. اند7241) .محمد یی.جعفر و محمدرضا ی.سبحان

. العقلیه األربعهفى االســفار الحکمه المتعالیه  (.7547مالصدرا(. محمد بن ابراهیم. )) نیصدرالمتأله

 . بیروت: داراالحیا لتراث العربی. 2چاپ طباطبائی.  نیمحمدحس دیستعلیقه علّامه 

ترجمه صادق . )ترجمه و شرح رساله الوالیه( طریق عرفا (.7247. )نیمحمدحس دیس، طباطبائی



 66 |  دارابیو  شعبانپور؛  ... دگاهیاز د یدیتوح اتیبا آ یعیربط علل طب یکالم یمبان

 حسن زاده. قم: نشر بخشایش.

 .مؤسسة النعمان روت.ی. لبنان. بالرسائل التوحیدیة (.ق 7875. )نیمحمدحس دیس .طباطبائی

. 7۸چاپ  .یسبزوار یزارع یعباس عل قهی. تعلالحکمه هینها (.ق 7833. )______________

 .یموسسه النشر االسالم

قم. ناشر: . سبزواری علی زارعی عباستحقیق . الحکمة ةیبدا (.7259). ______________

 ی.به قم المشرفه. موسسه النشر االسالم نیالجماعه المدرس

 رات اسالمی.. قم. دفتر انتشاالمیزان فی تفسیر القرآن(. 72۸2. )______________

. قم. جامعه ترجمه محمدباقر موسویترجمه تفسیر المیزان. (. 7218. )______________

 .9چاپ: . مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسالمى

)مرکز  موسسه بوستان کتاب. چاپ پنجم. قم: اسالم در عهیش (.7244. )______________

 . علمیه قم(چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 

قم. بوستان کتاب.  .یروانیش یالحکمه. ترجمه و شرح عل ةی(. نها7245) ._____________

 .چاپ دهم

. تهران: سمی(. اصول فلسفه و روش رئال7241. ) یمرتض ی.مطهر .محمد حسین دیس ،طباطبایى

 صدرا.

. اسوه عارفان .یعلّامه طباطبائ ادنامهی نیدوم(. 7215. )صادق .حسن زاده و محمود ی.مراغ اریط

 ی.شارات آل علتهران: انت

 .تهران: نشـر سایهاپ اول.زین العابدین قربانى. . چ . مقدمهگوهر مراد (.7242. )فیاض ،الهیجى

 تهران: صدرا.. شرح منظومه(. 7252مرتضی. ) ی،مطهر

 .تهران: انتشارات صدرا .مجموعه آثار شهید مطهری (.7248. )________

 . 7259. زمستان زفونیز یمجله فلسفی. فلسفه نوافالطون یها شالوده (.7259. )نسترن یی،رزایم

 یموسسه فرهنگقم:  .یطباطبائ یقاض یعل دی. شرح حال سعرفان یایدر تا(. ی. )بیهاد ،انیهاشم

 .طه
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