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اعظم عظيمی *
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عباس جوارشکيان **

*

سيدمرتضی حسينی شاهرودی ***

*

عدم درک صحیح از مسئلۀ سنخیّت میان خدا و خلق ،موجب مطرح دردن
ادکاالتی از سوی مخالفان دده است .تمامی این ادکاالت در این سؤال اساسی
خالصه میدود که :چگونه سرنخیّت میران خردا و خلرق موجرب ت ر یه او بره
مخلوقات نمیگحدد؟ در پاسخ به این سؤال با محاجعه به متون فلسفۀ اسرالمی و
استفاده از روش تحلیلی ،درمییابیم که تنزّل معلول از علت ر به عنروان یکری از
م انی اث ات سنخیّت ر میان علل فاعلی ایجادی و معلوالت ران ر مریدهرد ،نره
علل ط یعی ،و خداوند در این مسئله ،د اهتی با علل ط یعی ندارد .افزون بح این،
او با ددّت وجودی خرویش از سرایح علرل ایجرادی نیرز متمرایز اسرت .الزمرۀ
سنخیّت ،واجب بودن ممکن و تعدد واجبالوجود نیست؛ زیرحا وجرود هماننرد
ماهیت نیست تا الزم بادد در تمام مصادیقش ،ذات خود را حفر کنرد .قاعرده
«معطی دیء فاقد دیء نیست» دامل فاعل باالرادهای چون خداوند نیز میبادد؛
* کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد.
** دانشيار و عضو هيئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.
*** استاد و عضو هيئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.
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با این تفاوت که مالکیت خداوند بح وجودی که به مخلوقات عطا کحده ،مالکیت
حقیقی و بحتحین نوع مالکیت است .سنخیّت میان خالق و مخلرو از جاراتی و
ت این میان این دو از جاات دیگح ،مستلزم تحکیب در ذات خداوند نخواهد برود؛
زیحا این جاات هح دو به وجود بحگ ت میکنند که حقیقت واحدی است.

واژگان کلیدی :سنخیّت ،علیّت ،نظام ت کیکی وجود ،مالکیّت حقیقی.
مقدمه

در ادبیات حکما ،سنخیّت به رابطه ای خاص میان علت و معلول اطال میدرود
که بح اساس آن ،معلول خاص فقط از علت خاص سح میزند و علت خاص تناا
معلولی خاص را به وجود مریآورد (طباطباائی .)085 :8631 ،در فلسرفۀ اسرالمی،
اصل سنخیّت میان علت و معلول از فحوع اصل علیّت است و اث ات آن بح تحلیل
عقالنی رابطۀ علت و معلول م تنی است (ابنسینا ،بیتا81 :6 ،؛ ساروردي :8 ،8615،

60؛ صددا8185،ق .)932 :3 ،اصل سنخیّت ،م نای مامّی بحای اسرتنتاجات فلسرفی
دیگح قحار گحفته است .بحای مثال ،قوام قاعدۀ الواحد که یکی از مامتحین قواعرد
فلسفی است ،به اصل سنخیّت است (ابنسینا8156 ،ق899 :6 ،؛ مالصددا8185 ،ق:7 ،

 .)963سنخیّت میان خالق و مخلو  ،یکی از مامتحین مصادیق سنخیّت میان علت
و معلول است که فام نادرست آن ،زمینۀ نمایان ددن انتقادهایی بح این امح درده
است .در این پژوهش در مقام پاسخگویی به بحخی از مامتحین ادکاالت وارد بح
مسئلۀ سنخیّت میان خالق و مخلو هستیم.
مفهومشناسی سنخیّت میان خالق و مخلوق

سنخیّت از «سنخ» به معنای اصل ،ری ه ،بُن و پایۀ هح چیزی اسرت کره جمر آن
«اسنا » و «سنو » اسرت (طویحای160 :9 ،8670 ،؛ زبیاد 972 :1 ،8617 ،؛ ازهاو ،
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8190ق .)11 :7 ،بحای مثال ،حدیث دحیف «التَّقْوَىسِنْخُالْإِيمَانِ» بیانگح این اسرت
که تقوا اصل و ری ه ایمان است (طویحی .)160 :9 ،8670 ،بنابحاین میتوان گفرت
در لغت ،سنخیّت بدین معناست که چیزی اصل دیگحی و آن دیگرحی ،فرحع ایرن
اصل است.
در فلسفۀ اسالمی ،اصطال سنخیّت میان علت و معلول به این صورت ت یرین
میگحدد که از علت معیّن ،فقط معلول معیّن صادر میدود و معلول معیّن فقط از
علت معیّن صدور مییابد (طباطبائی)085 :8631 ،؛ یعنی هح معلولی از هح علتی بره
وجود نمیآید ،بلکه علیّت ،رابطه و مناس تی خاص میان موجوداتی معرینّ اسرت
(مصباح یزي  .)33 :9 ،8628 ،این مناس ت ،همان مناسر ت میران اصرل و فرحع یرا
حقیقت و رقیقت است؛ زیحا علت ،اصل و حقیقت معلول بروده ،دارای کمراالت
وجودی معلول به صورت اتم و اکمل است و بح این اساس ،بایرد میران ایرن دو
مسانخت وجودی حاکم بادد.
سنخیّت میان علت و معلول ،سنخیّتی وجرودی اسرت ،نره مراهوی؛ بنرابحاین،
سنخیّت به معنای تماثل و ت ابه ماهوی نیست .در فام این نکته و نیز بحای درک
باتح مسئ لۀ سنخیّت میان خدا و خلق باید به دناخت سنخیّت میان علت فاعلی و
معلولش پحداخت؛ زیحا خداوند مصدا کامل علت فاعلی است (ابنسینا8156 ،ق،

.)87 :6
علت فاعلی ،معطی یا افاده کنندۀ وجود به دیئی است که ماهیت امکرانی دارد
(طباطبائی .)63 :8 ،8671 ،سنخیّت میان علت فاعلی و معلول آن به این معناست که
علت فاعلی تمام کماالت وجودی معلول خرود را داراسرت؛ زیرحا اعطاکننردۀ آن
کماالت به معلول است .این سنخیّت تا بدان حدّ است که میتوان علت و معلول
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را از باب حمل حقیقت و رقیقت بح یکدیگح حمل نمود .توضریح آنکره ،در هرح
حملی الزم است جات وحدت و جات اختالف میان موضوع و محمول موجود
بادد .این جات وحدت میان موضوع و محمول در حمل حقیقت و رقیقت اصل
وجود آن دو ،و اختالف ان در کمال و نقص است (همان .)919 :بنابحاین ،جارات
نقص معلول که ماهیت او را دکل میدهد ،بح علت فراعلی حمرل نمریگرحدد و
سنخیّت میان علت فاعلی و معلول آن سنخیّت ماهوی نیست.
اساساً هیچگاه از دو موجودی که ت کیك خاصی دارند و یکی از آناا از محاتب
وجود دیگحی و دعاعی از آن به دمار میرود ،نمیتوان ماهیت واحدی را انترزاع
کحد؛ زیحا معنای اینکه دو موجود ماهیت واحدی دادته بادند ،این است که حدود
وجودی آناا بح یکدیگح منط ق دود و چنین چیزی درخصوص دو محت ۀ وجود که
یکی کاملتح از دیگحی و ط عاً دارای محدودیت و نقایص کمتح است ،امکان ندارد؛
ولی ندادتن ماهیت معلول و حدود وجود آن ،به معنای ندادتن کمال وجودی آن
نیست (مصباح یزي .)33 :9 ،8628 ،
پیشینۀ سنخیّت میان خدا و خلق در فلسفۀ اسالمی

ابنسینا به لزوم سنخیّت میان علت و معلول باور دادته است .او در اث ات قاعدۀ
الواحد در ادارات مینویسد:
مفهوم علت از آن حیث که «الف» از آن واجب میشود ،غیر از مفهوم علتت
است از آن حیث که «ب» از آن صادر میشود .پت

رراتا از واحت ،،دو شتی

واجب شون ،،این وجوب از دو حیثیتی خوار ،بود کته دارا دو حیییتت ملتلتف
رستن( ،ابنسینا3041 ،ق.)31 :1 ،

همانگونه که از این بیان بحمیآید ،ابنسینا صدور هرح معلرولی را از علرت از
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حیث خاصی می داند و آن را دارای مناس ت وجودی جداگانهای میپنردارد .ایرن
مناس ت در نگاه وی تا اندازهای است که هحگاه دو معلرول از یرك علرت صرادر
دوند ،پی خواهیم بحد که آن علت ،دارای دو حیثیت وجرودی جداگانره اسرت و
واحد من جمی الجاات نیست.
ابنسینا در جای دیگحی این معنا را دربرارۀ خداونرد تکرحار مریکنرد و بیران
میدارد که اگح دو چیز مت این از او صادر دود ،در آن صورت هحیك باید جارت
خاص خود را در ذات الای دادته بادد و اگح این اختالف جات در ذات ن ادد،
بلکه در لوازم ذات بادد ،پحسش تکحار میدرود ترا اینکره بره ذات برازمیگرحدد
(ابواهیمی يینانی .)103 :9 ،8625 ،این بیان ن ان دهندۀ لزوم سنخیّت میران خرالق و
مخلو از دیدگاه اوست.
باید دقت کحد که الزمۀ این بیان ابنسینا ،انکار کثحت مخلوقرات یرا پرشیحش
جاات متعدد در ذات خداوند نیست؛ زیحا هنگامی که اصرالت برا وجرود بادرد،
تمامی مخلوقات با وجود کثحت و ت این ماهوی خویش ،دارای وحردت سرنخی
هستند و با همین وجه واحد خویش به خدای واحد انتساب مییابند .افرزون برح
این در سلسلۀ صدور ،آنچه از عقل فعال صدور مییابد ،افاضۀ واحردی اسرت و
تمایزات موجود در عالم ط یعت ،از جانب مادۀ قابل آن است.
ابنسینا در آثار خود به ت یین جداگانرهای از سرنخیت میران خرالق و مخلرو
نپحداخته و از آن به منزلۀ امحی بدیای استفاده کحده است .با وجود این ،سرنخیّت
میان خدا و خلق از دستگاه فکحی وی قابل بحدادت است .او موجودات را به دو
دستۀ واجبالوجود و ممکنالوجرود تقسریم مریکنرد ،آنگراه وجرود و کمراالت
وجودی ممکنات را ضمن رابطۀ علیّت به خدای تعالی برازمیگحدانرد (ابانساینا،
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بیتا .)81 :6 ،بدین تحتیب ،از آنجا که کماالت وجودی ممکنات از سوی خداونرد
به آناا اعطا دده است ،باید میان آناا سنخیّت و تناسب وجودی بحقحار بادد؛ بره
این معنا که هح آنچه از کمراالت وجرودی در معلرول هسرت ،بایرد بره صرورت
کامل تحی در علت نیز موجود بادد؛ زیحا فاقد دیء نمیتواند معطی آن بادد .این
رابطه میان هح علت فاعلی دیگحی و معلولش نیز موجود است.
سنخیّت در نظام فکحی دیخ ادحا به این تحتیرب قابرل بحدادرت اسرت کره
خداوند در نگاه او «وجود صحفی است که هیچچیز خاصّ و عرامّی برا او آمیختره
ن ده است و ماسوای او ،لمعۀ او یا لمعهای از لمعات او هستند .او با کمرالش از
غیح خود ممتاز میگحدد و او کلّالوجود است» (همان.)60 :8 ،
از این بیان میتوان سنخیّت میران خردا و خلرق را بحدادرت کرحد؛ زیرحا اگرح
خداوند با خلق خود مت این بادد ،دیگح نمیتوان او را کلّ الوجرود دانسرت؛ زیرحا
معنای ت این مخلوقات با وی آن است کره مخلوقرات کمرال یرا کمراالتی را دارا
بادند که وی آناا را فاقد است؛ لشا کلّالوجود نخواهرد برود و در ایرن صرورت
خداوند محکب از وجود و عدم خواهد بود.
کلّ الوجود بودن خداوند س ب تسحی ذات وی در حیطۀ امکان و آمیختگی او
به اوصاف ممکنات نمیگحدد؛ زیحا در اینجا سخن از وحدت سنخی وجود است،
نه وحدت دخصی آن .در وحدت سنخی وجود ،آنچه در نظرام هسرتی موجرود
است ،با خدا ت این ندارد؛ زیحا خداوند جام همۀ کماالتی است که در ممکنرات
موجود است .در نظام ت کیکی وجود ،تمامی محاتب وجود ،از باب حمل رقیقره
بح حقیقت خود ،بح ذات نامتناهی الاری قابرل حمرلانرد .در ایرن حمرل ،جارت
وحدت میان موضوع و محمول ،اصرل وجرود آن دو ،و اختالف ران در دردت و
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ضعف است (طباطبائی .)919 :8 ، ،در این حمل ،جاات نقص معلول که ماهیت او
را دکل میدهد ،بح علت فاعلی حمل نمیگرحدد و اساسراً سرنخیّت میران علرت
فاعلی و معلول آن ،سنخیّت ماهوی نیست تا نگرحان آمیختگری علرت فراعلی بره
اوصاف عدمی معلول آن بادیم.
از نظح صدرا ،وجود ،حقیقت واحدی در تمام ادیاء است که محاتب دردت و
ضعف دارد .بح این اساس ،او وجود ضعیف معلول را از سنخ حقیقرت علرت ،و
علت را دارای تمام حقیقت معلول میداند (مالصاددا8185 ،ق .)801 :7 ،مالصردرا
معتقد است اصل هح کمال وجودی که در موجودات م اهده میدرود ،در علرت
آناا و نیز در علةالعلل به نحو اعلی و اکمل موجود است .بنابحاین ،خداوند دارای
جمی خیحات است و نقایص و اعدامی که الزمۀ معلولیّرت اسرت ،از وی سرلب
میدود (همان .)932 :3 ،ط ق این بیان ،میان خدا و خلقش سنخیّت وجودی حاکم
است.
ذکح این نکته الزم است که محاتب ددید و ضعیف وجود در مقابل هم نیستند
تا بح این اساس بتوان گفت در وجود ددید ،چیزی از وجرود ضرعیف نیسرت و
میان آنها سنخیّتی وجود ندارد .اساساً ت کیکی بودن حقیقت وجرود اقتارا دارد
محت ۀ ضعیف وجود ،نازلۀ محت ۀ ددید آن بادد؛ به گونهای که محت ۀ ددید ،دارای
کماالت محت ۀ ضعیف بادد ،بیآنکه نقایص و اعدام محاتب ضعیف به آن تسرحی
یابد .ضعف ،امحی عدمی است و وجود ضعیف ،وجودی است که با اعدام احاطه
دده است .پس سلب ضعف و عدم از خداوند ،به معنای سلب کماالت وجودی
مخلوقات از وی نیست .ما اگحچه نقایص و اعدام مخلوقات را از خداوند سرلب
میکنیم ،کماالت وجودی آناا را پس از تجحید جاات نقص ،بحای خداوند اث ات
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مینماییم؛ زیحا او علت و معطی این کماالت است و باید این کمراالت را منارای
نقایص موجودات دارا بادد.
اشکاالت وارد بر مبانی فلسفی سنخیّت میان خدا و خلق و نقد آنها
اشکال اوّل :اختصاص سنخیّت به فاعلهای طبیعی

بحخی منکحان سنخیّت میان خالق و مخلو  ،اصل سنخیّت را پشیحفتهاند ،اما آن را
به فاعلهای ط یعی مختص میدانند؛ زیحا در نگاه ای ان ،در علل ط یعی ،معلرول
وجود نازل علت اسرت و از دل آن خرارم مر درود؛ امّرا دربراره علرل اراد و
حاحت حق که فاعل ارادی است ،اصل سنخیّت را تخصّصاً خارم میداننرد ،نره
اینکه قاعدۀ عقلی در این باره تخصیص بخرورد (سایّدان)13 :8611 ،؛ یعنری علرل
ارادی ،از جمله خدای متعال را مصدا قاعدۀ سنخیّت نمی دانند؛ نه اینکه قاعردۀ
سنخیّت دربارۀ این دسته از فاعل ها استثنا پشیحفته بادد؛ زیرحا رودرن اسرت کره
قواعد کلّیِ عقلی ،استثنا نمیپشیحند .در این تفکح با استناد به فاعلیّت ارادی خدا،
به صدور امور مت این از وی حکم میدهند و مخلوقات را ایجادددۀ او میداننرد،
نه فیاان ،تحدح و تطور او (همان) .بنابحاین ،م نای ادکال آنان بح سرنخیّت میران
خدا و خلق این است که در فاعل ارادی ،چون معلول از علت تولد نیافتره ،ترأثیح
علت ارادی بح معلول بح اساس قانون تناسب دکل نمریگیرحد ،بلکره معلرول برا
م یت ،قدرت و ارادۀ خالق محت ط است (موسو خویی ،بیتا29 :9 ،؛ تروانی:8632 ،

.)998
همان گونه که مالحظه می گحدد ،ادکال ایرن گفترار بره نظرام سرنخیّت ،از دو
بخش ت کیل یافته است :الف) اصل سنخیّت اصلی صحیح است ،اما مصدا آن
تناا فاعلهای ط یعیاند؛ زیحا معلول فاعلهای ط یعی ،وجرود نرازل علرت خرود
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هستند؛ اما مخلوقات خداوند فیاان و تحدح او نیستند تا بح این اسراس بسرتحی
بحای جحیان اصل سنخیّت در اینجا فحاهم بادرد .ب) فاعرلهرای ارادی مصردا
اصل سنخیّت نیستند؛ زیحا اگح اصل سنخیّت را دربارۀ این فاعلها جاری بردانیم،
ارادۀ ای ان را در خلق امور همسنخ با خود ای ان محدود کحدهایم.
پاسخ اشکال اوّل

در بخش اوّل ادکال ،ادکالکننده قاعدۀ سنخیّت را پشیحفته اسرت ،امرا آن را
خاصّ علل ط یعی میداند و دلیل این اختصاص را چنین بیان میکند کره معلرول
علل ط یعی ،وجود نازل آنااسرت .بنرابحاین ،وجرود سرنخیّت میران ایرن علرل و
معلوالت ان را پشیحفتنی می داند .اما باید دانست که تعحیف ای ان از فاعل ط یعی
مخدوش است و بح خالف تصوّر ای ان ،فاعل ط یعری ،علرت ایجرادی دریء و
موجد آن نیست.
در فلسفۀ اسالمی ،فاعل به دو دستۀ «علرت فراعلی ط یعری» و «علرت فراعلی
ایجادی» تقسیم میگحدد .تفاوت مام این دو نوع فاعل آن است که فاعلیت فاعل
ایجادی ،عین ذاتش است؛ اما فاعل ط یعی دو حیثیت دارد :حیثیت ذات و حیثیت
فعل .مثالً کاتب هم حیثیت ذات و هم حیثیرت کتابرت دارد .ایرنگونره فاعلیّرت،
محتام صفتی زاید بح ذات ،و نیز مس و و محتام به قابل و محلّ فعل است؛ امرا
علت ایجادی ،هم ذاتش عین فاعلیّتش است و هم به مادۀ قابرل نیازمنرد نیسرت،
بلکه قابل و مق ول را خود او خلق کحده است (مالصددا8185 ،ق.)995 :9 ،
با این توضیح رودن میدود که علل ط یعی همرواره برح قابرل و محرل ،اثرح
میگشارند و به بیان دیگح ،معلول علل ط یعی ،وجود نازل آناا نیست .علل ط یعی
اساساً اعطاکننده و افاضهکنندۀ وجود نیستند ،بلکه تأثیح آناا محدود به تغییحاتی در
وجود معلوالت است (ابنسینا ،بیتا.)607 :
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امّا این بدان معنا نیست که میان فاعلهای ط یعری و معلوالت ران سرنخیّت و
تناسب وجودی بحقحار نیست؛ زیحا بح اساس امکان استعدادی ،هح حادثی نیازمند
مدّت و مادّه است (مالصددا8185 ،ق)12 :6 ،؛ یعنی پیدایش همه چیز از همه چیز و
تحوّل همه چیز به همه چیز امکان ندارد ،بلکه هح حادثی پدیدهای ق لی است کره
استعداد ت دیل ددن به پدیدۀ مدنظح را دادته بادد .نیز هح پدیدهای امکان تحول به
پدیدهای خاص را دارد (یثوبی .)70 :8611 ،بنابحاین ،سنخیّت در حوزۀ علل ط یعی
و معلوالت ان نیز بحقحار است؛ اما نه به این دلیرل کره معلرول از ذات آنارا جردا
میگحدد و وجودش تنزلیافتۀ وجود علتش است.
رابطۀ ت کیکی میان علت و معلول و تنزل معلول از علت ،میان علرل فراعلی
ایجادی و معلوالت ان بحقحار است ،نه علل ط یعی .دکی نیست که خداونرد نیرز
یکی از مصادیق علل فاعلی است (ابنسینا8156 ،ق ،)87 :6 ،امرا بایرد دانسرت کره
سنخیّت میان علل فاعلی ایجادی با معلوالت ان نادی از تولد معلول از علرت یرا
خحوم معلول از دل علت ر چنانکه در ادکال فو تصویح دده است ر نیست.
سنخیّت در فاعلهای ایجادی بدین صورت ت یرین مریگرحدد کره صرفات و
کماالت وجودی هح موجود ،عین وجود اوست؛ زیحا ایرن صرفات ،یرا خرارم از
وجود او یا جزء او و یا عین او هستند .دق نخست باطل است؛ زیحا هح چه خارم
از هستی چیزی بادد ،هالك و باطل است .دقّ دوم نیرز نادرسرت اسرت؛ چحاکره
وجود هح چیزی بسیط است و جزء ندارد .بنابحاین ،وجود در هح چیزی عین علرم
و قدرت و کماالت وجودی دیگح است؛ کماالتی که الزمۀ موجود بماهو موجرود
هستند ،لیکن در هح موجودی بهحسب ظحفیت وجودی او تحقق دارند (مالصاددا،

.)7 :8635
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اساساً بح پایۀ نظحیۀ ت کیك وجود ،هح کمالی که در معلول هست ،ردرحهای
از حقیقت علت است .از طحف دیگح ،وجود واجب تعالی ،محت رۀ اعرالی هسرتی
است و ماسوای او رقایق اویند .ازاینرو ،حقیقرت همرۀ صرفات کمرالی در ذات
حق تعالی موجود اسرت و همرۀ کمراالت دیگرح ،ردرحات کمرال ذاتری اوسرت
(همو8185،ق .)883 :8 ،به ع ارت دیگح ،چون وجرود ،حقیقتری م رکك و دارای
درجات است ،پس صفات و کماالت وجودی نیز م کك و دارای محاتب هسرتند؛
چنانکه مالصدرا مینویسد:

رماناونه که وجود ،حیییتی واحت ،و جتار در امتام موجتودا بتا وجتود
افاو و اشکیکشان است؛ رمیناونه صفا حیییی وجود که رمان علم و قت،
و حیا و اراد است نیز جار در امام مرااب وجود است (رمان.)331 :

در پاسخ به بخش دوم ادکال باید گفت با تمسك به محید بودن براریتعرالی،
نمیتوان صدور امور مت این را از او نتیجه گحفت؛ زیحا بح اساس چنین م نایی ،بره
همان اندازه میتوان صدور امور همسنخ را نیز از او نتیجه گحفت؛ چحاکره هردف
از این بیان منکحان سنخیّت آن است که ن اید اراده حقتعالی را محدود نمرود .مرا
نیز در پاسخ به ای ان میگوییم دما نیز با اختصاص ارادۀ خداوند به خلرق امرور
مت این ،ارادۀ او را در این امور محدود کحدهاید .به بیان دیگح ،برا اختصراص ارادۀ
حقتعالی به خلق امور مت این ،ارادۀ او را از خلق امور هم سنخ با خود محردود و
مقید ساختهاید.
بدین تحتیب ،رودن می دود با تمسرك بره اطرال ارادۀ خداونرد نمریتروان
سنخیّت میان او و خلق را نفی نمود .اما این بیان به آن معنا نیست که اطال ارادۀ
حقتعالی مقتای خلق امور همسنخ و امور م این با ذات وی به صرورت توممران
است؛ زیحا بح اساس ادله ای که بح اث ات سنخیّت میان خالق و مخلو آورده دد،
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خلق امور مت این از تمام جاات با ذات الای از حقتعالی محال است.
اساساً فاعلیّت باالرادۀ خداوند موجب صدور محال ذاتری از او نخواهرد برود
(شیخ مفید .)36 :8625 ،محال ذاتی امحی است که فی حد نفسه و در ذات خویش،
محال و ناددنی است و به ع ارت دیگح ،فحضی است که خود م تمل بح تناقض
است (سعید مرو .)969 :8 ،8618 ،محاالت ذاتی قابلیت موجود دردن ندارنرد ترا
متعلق ارادۀ حرق تعرالی قرحار گیحنرد .در ایرن مروارد محردودیت از جانرب ارادۀ
حقتعالی نیسرت ،بلکره از جانرب محراالت اسرت .عردم سرنخیّت میران علرت
هستیبخش و معلول آن نیز از محاالت ذاتی است و به همین دلیرل متعلرق ارادۀ
حقتعالی قحار نمیگیحد.
اشکال دوم :تالزم سنخیّت با ممکن بودن واجبالوجود یا تعدّد واجبالوجود

مالّ رج علی ت حیزی الزمۀ سنخیّت میان خالق و مخلو را ممکن بودن واجب
میداند .وی در این باره چنین مینویسد:
معلّم اول در اثولوجیا میگوید که خداوند احداث می کند انّیات اشیاء را کهه
وجود آنها باشد و صورت آنها را که ماهیتشان باشد با هم .پس معلهو شهد کهه
وجودهای اشیاء و ماهیّات آنها ،همه معلول و آفریهد حهت اعهالیانهد .پهس اگهر
معنای وجود در اللّه اعالی بعینه معنای وجود باشد کهه در ممننهات ا ه  ،الز
میآید که او هم آفریده باشد (آشتیانی.)202 :3 ،3111 ،

قاضی سعید قمی نیز با م نایی د یه به استادش مالّ رج علی ت حیزی میگوید:
رر چیز از امور ممکنه که در مللوقا امکان دارد ،در حقّ خت،ا ستانان
ممتنع است؛ زیرا رر چیز که در خلق ممکن است ،طایعت آن ممکن است؛ زیرا
میاوییم آن چیز برا خلق «ممکن» است؛ در حالی که برا واجبالوجود بذااه
منال است که چیز بذااه ممکن باش( ،قمی3031 ،ق.)314 :3 ،
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بحخی دیگح از منکحان سنخیّت میان خدا و خلق ،قول به سنخیّت را منجح بره
اجتماع نقیاین یا تعدّد واجبالوجود می دانند .دلیل ای ان آن است که اگح میران
خالق و مخلو سنخیّت حاکم بادد و محت ۀ الیتناهی با محت ۀ ضعیف در حقیقتِ
خویش ادتحاک دادته بادد ،یك حقیقت در محت ۀ ضعیف ،عدم وجوب وجود و
همان حقیقت در محت ۀ عرالی ،وجروب وجرود خواهرد دادرت .در نتیجره ،یرك
حقیقت ،هم وجوب وجود دارد و هم عدم وجوب وجود و این اجتماع نقیارین
است .افزون بح این ،ط ق بیانِ قایالن به سرنخیّت ،گفتره درود منظرور از ممکرن،
محت ۀ ضعیف واجب است و در این صورت ،ممکن الوجرود بره معنرای معمرول
اصطالحی نفی و به محت ۀ ضعیفی از یك حقیقت ـ همان حقیقت واجرب ـ معنرا
میدود (سیدان )18 :8611 ،و این به معنای تعدّد واجبالوجود است.
پاسخ به اشکال دوم

این ادکال در تمامی صور خود ،بح پایۀ تلقی ماهوی از سنخیّت میان خرالق و
مخلو بنا دده است؛ به این صورت که وجود به منزلرۀ مراهیتی در نظرح گحفتره
دده که باید در تمامی افحاد و محاتب ،ذات و حقیقت خود را حف کند؛ اما بایرد
دانست که در ماهیت ،ت کیك راه ندارد.
ت کیك در ماهیت در اصطال فلسفی بدین معناست که ماهیت نره بره طرور
مساوی ،بلکه به صورت متفاوت بح مصادیقش صرد کنرد و ایرن امرحی محرال
است؛ زیحا در ت کیك به وحدت حقیقی نیاز است ،در حالی که هح ماهیرت یرا
مفاوم از غیح خود جداست .به ع ارت دیگح ،در ماهیرات و مفراهیم فقرط حمرل
اولی وجود دارد و در حمل اولی ،هرح مفاروم از مفاروم دیگرح و هرح ماهیرت از
ماهیت دیگح جداست و تناا ذاتیات ماهیت و آنچه در محردودۀ تعحیرف ذاتری و
حدّی دخیل هستند ،بح آناا حمل میگحدند .بنابحاین ،ماهیات کثحت دارنرد ،ولری
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این ت کیك بح اساس وحدت نیست .ماهیات اگح امحی را بح اساس حمرل اولری
دارا ن ادند ،محال است دارا دوند و هحگاه امحی که خارم از ذات آنااسرت ،برح
آناا حمل دود ،این حمل به لحاظ وجود است.
از سوی دیگح ،کثحتی کره در ت رکیك درحس اسرت ،کثحتری اسرت کره در
محدودۀ ذاتی بادد که دارای وحدت است و کثحتی که در ماهیت تصور میدود،
اینگونه نیست؛ زیحا کثحت های ماهوی بیحونی است و محاتب ددت و نقص کره
در یك ماهیت لحاظ میدود ،محبوس به ذات نیست؛ چحاکه اگرح ذات ماهیرت در
خصوص محاتب الب حس بادد ،خصوصیت محاتب ،خرارم از آن بروده ،تنارا بره
لحاظ وجود بح آناا حمل می گحدد و اگح به حمل اولی ،این ذات واجرد یکری از
محاتب بادد ،از دیگح محاتب خالی خواهد بود .بنابحاین ،کثحتهرایی کره در یرك
ماهیت دیده میدود ،از ناحیه وجود است .وجود است که س ب میدود تا بحخی
از دیگح ماهیات ،نظیح زیادت ،نقص ،زوجیت و فحدیت که از کیفیات مختص بره
کم هستند ،به ماهیت واحد منام دوند و ماهیاتی نظیح کم متصرل و منفصرل را
به ددت و ضعف متصف نمایند و بدین تحتیرب ،یکری از افرحاد آن متصرف بره
زیادت و دیگحی متصف به نقص دود (جواي آملی.)008 :9 ،8670 ،
نقد دیگح بح ادرکال فرو آن اسرت کره در آن ،حقیقرت علیّرت و معلولیرت
بهدرستی لحاظ نگحدیده است .حقیقت معلول عین ارت اس به علرت اسرت؛ یعنری
معلول به آن معنا مجعول علت نیست که جعل علت بره آن تعلرق گحفتره بادرد،
بلکه اصالً معلول ،عین جعل علت است (مطرو  .)876 :6 ،8633 ،معلول چیزی از
خود ندارد و وجود او تماماً عین ربط به علت است .بنابحاین ،معلرول اگرح دارای
وجوب و سایح کماالت است ،آناا را از ناحیه علرت دریافرت کرحده اسرت و در
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اتصاف به آناا قید بالغیح بودن معت ح اسرت .بنرابحاین ،ممکنرات ِموجرود در عرین
اتصاف به امکان فقحی وجودی ،به وجروبی کره از ناحیرۀ علرت خرود دریافرت
کحدهاند نیز با قید بالغیح بودن متصفاند.
به طور کلی ادیاء تا واجب نگحدند ،موجرود نمریدروند (طباطباائی)21 :8 ، ،

بنابحاین ،دکی در این نیست که وجودات واجب به عدد موجودات عالمانرد؛ امرا
وجوب مخلوقات ،وجوب غیحی و وجوب حق تعالی ،وجوب ذاتی است؛ به این
معنا که مخلوقات همانگونه که وجود خود را از حقتعالی دریافت کرحدهانرد ،در
مححلهای پیش از آن ،وجوب وجود را نیز از او دریافت کحدهاند و خود بره نحرو
ذاتی فاقد این وجوب و وجود هستند .بنابحاین ،همانطرور کره تعردد موجرودات
منافاتی با توحید ندارد ،تعدد واج ات نیز منافاتی با توحید ندارد.
اشکال سوم :عدم اشتمال قاعدۀ «معطی شیء فاقد شیء نیست» بر فاعل باالراده

در خصوص سنخیّت گاه چنین استدالل میدود که معطی دریء فاقرد دریء
نمیتواند بادد؛ زیحا معطی چیزی را که ندادته بادد ،چگونه میتواند اعطا کنرد؟
اما مخالفان سنخیّت میان خالق و مخلو  ،ایرن قاعرده را تنارا دربرارۀ علتری کره
معلول از آن جدا دده و تنزل وجودی او و تحدحی از آن است ،جاری میداننرد،
نه خداوند که فاعل باالراده و الم یه است و «ال من دیء» ایجاد مریکنرد و «لرم
یلد» است .ای ان مطلب درست دربارۀ حاحت حق را آن مریداننرد کره معطری
دیء باید مالك آن بادد و قدرت بح آن دادته بادد (سیدان .)22 :8611 ،بح همرین
اساس ،مخالفان سنخیّت در تفسیح این روایت امیحمؤمنران

کره فحمرود« :او از

چیز گحفته ن ده و مخلوقاتش را از چیز نگحفته است؛ قدرت است که به آن
از ادیاء م این است و ادیاء هم م این اوست» (ابنبابویه ،بیتا )819 :میگویند:
یعنى بالذا مااین با اشیا است .از چیز ارفته نش ،و آنچته را رتم خلتق
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کرد  ،از چیزى نگرفته و خود او نیز «لم یل ،و لم یول »،است .ب،ین جهت ،او از
اشیا مااین است و اشیا با او اااین دارن( ،سی،ان.)11 :3111 ،
پاسخ اشکال سوم

ای ان مطلب درست را دربارۀ حاحت حق آن می دانند که معطی دریء بایرد
مالك آن بادد و قدرت بح آن دادته بادد .حال باید دید مسئله مالکیرت در براب
هستیبخ یِ خداوند به مخلوقات چگونه مصدا می یابد .ط رق ایرن بیران بایرد
گفت خداوند باید مالك وجودی بادد که به مخلوقات افاضه میکند و قدرت بح
آن دادته بادد .اگح نقل سخن به آن وجودی ب ود که حقتعالی مالك آن اسرت،
باید پحسید :آیا آن وجود ،مخلو حقتعالی است یا خیح؟ به این سرؤال دو گونره
میتوان پاسخ داد:
( )1اینکه بگویند آن وجود ،مخلو حقتعالی است .در این صورت در ایجراد
آن ،وجود دیگحی دخیل بوده که از سوی خدا افاضه گحدیده است و ط ق فحض،
مخلو حقتعالی بوده و او مالك آن بوده است و به همین تحتیب میتوان بره آن
وجود سوم نقل کالم کحد و این سلسله را ناایتی نخواهد بود؛ حال آنکه تسلسرل
محال است.
( )2اینکه بگویند آن وجود ،مخلو نیست .در این صورت باید پرشیحفت کره
هستی مخلوقات ،افاضه ای از ذات حق بوده است .بنابحاین ،خلقت موجودات در
ناایت به ذات حقتعالی منتای میگحدد و حال که مخلوقرات تنرزّلیافتره از ذات
خالق خویش هستند ،ط ق اذعان ای ان قاعدۀ «معطی دیء فاقد دیء نمریتوانرد
بادد» در اینجا جاری میگحدد .بح این اساس ،حقتعالی نمیتواند فاقرد کمراالت
وجودی مخلوقات خویش بادد و باید میان خالق و مخلرو سرنخیّت وجرودی
حاکم بادد.
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افزون بح این ،با تعمّق در معنای مالکیرت حقتعالی بح مخلوقات ،درمرییرابیم
که معنای مالکیرت او بسیار متفاوت از معنای رایج مالکیرت است .مالکیررت بره
دو دستۀ اعت اری و حقیقی تقسیم میدود .در مالکیرت اعت اری بین مالك و مِلك
رابطه و سلطهای جعل و اعت ار میگحدد که آنچه جدا و گسیخته از مالك اسرت،
به منزلۀ آنچه به او ارت اس دارد ،در نظح گحفتره درود؛ امرا در مالکیررت حقیقری،
مالك ،سلطۀ واقعی و حقیقی بح مِلك دارد؛ مانند مالکیت خداوند بح مخلوقات ،و
مالکیت انسان بح نفس یا بح صورتهای ذهنی خویش (جمعی از نویسندگان:8612 ،

.)28
باید دانست که مالکیرت حقیقی خداوند بسیار فحاتح از مالکیرت حقیقی سرایح
موجودات بح دادته های ان است .از آنجا که خداوند علت عرالم هسرتی اسرت و
معلوالت او عین ربط به ذات وی هستند (مطرو  )871 :6 ،8633 ،و چیزی از خود
ندارند ،مملوکات حقتعالی به طور کامل تحت اراده و قدرت او قحار دارند .بدین
تحتیب ،مالکیرت خداوند معنایی ژرفتح از مالکیرت دیگح موجودات مییابرد .برا
این بیان میتوان گفت خداوند ،هم دارای ادیایی است که افاضه مریکنرد و هرم
مالك آناا .به بیان دیگح ،واجردیت و مالکیررت کمراالت وجرودی مخلوقرات در
حقتعالی به یك معناست.
ادکالکننده در بخ ی دیگح از کالم خود با استناد بره خلقرت «ال مرن دریء»ِ
حقتعالی و «لم یلد» بودن وی ،میکودد فاعلیت حقتعرالی را متفراوت از آنچره
گفتیم تصویح کند؛ اما باید دانست که خلقت «ال من دیء» به معنای خلق از عدم
و «من ال دیء» نیست .عدم ،هیچگونه وجود و مصداقی ندارد (طباطبائی:8 ،8671 ،

 )61تا بتواند مادۀ اولیۀ خلقت قحار گیحد؛ لشا این تع یح نادرستی است که بگروییم
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جاان از هیچ و عدم خلق دده است.
تع یح «ال من دیء» بدین معناست که خلقت فقط مستند به ارادۀ الای و بینیاز
از هحگونه مادۀ اولیه است (همو)816 :3 ،8671 ،؛ زیحا اگح خلقت ،مس و به مرادۀ
اولیه بادد ،حرقتعرالی نسر ت بره مرادّه ،ازلیّرت نردارد و محردود خواهرد درد و
محدودیّت با اطال وجودی وی سازگار نیست .به عالوه ،خداوند از جات فعرل،
به مادّۀ پی ین احتیام خواهد دادت و حاجت با اطال وجودی و غنای ذاتری وی
منافات دارد .ارادۀ خداوند ع ارت است از نفس فعل و ایجاد؛ زیحا فکح و تصرور و
اهتمام و تححیك و تححّک و سایح احوال و عوامل داخلی و خارجی با ذات واجب
متناسب نیست .پس ارادۀ او عین فعل و ایجادی است که به امح «کرن» وجرودی و
بدون تلفّ و قصد و اهتمام متحقّق میگحدد .از چنین معنایی در کالم ائمه به «خلق
األدیاء ال من دیء» تع یح میدود (اکبویان.)0 ،8611 ،
«انما امحه اذا مراد دیئاً ان یقول له کُن فَیَکون؛ امح پحوردگرار چنرین اسرت کره
وقتی اراده میکند چیزی را ،همینکه بگوید باش ،موجود مریگرحدد» (یا .)19 :
بنابحاین ،تع یح «ال من دیء» که در روایات به کار رفتره ،بره معنرای نفری ارت راس
وجودی و سنخیّت ذاتی میان خالق و مخلو نیست.
اشکال چهارم :عدمی بودن خصوصیتی که صادر خااص را باا معلاول خااص مارتب
میسازد

 .1قودچی سخن فیلسوفان را م نی بح وجود خصوصیتی در هح صرادر معریّن
که او را با معلول معیّنری محبروس مریسرازد ،برا وجرودی برودن آن خصوصریت
ناسازگار می داند .او در جواب این سخن که مصدر حقیقری ،همران خصوصریت
است و به همین دلیل باید وجودی بادد ،محاد از مصدر را در دو معنای متفراوت
بحرسی میکند و در هح دو حالت به عدمی بودن آن خصوصیت حکم میدهد.
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 .2فحض اول این است که محاد از مصدر ،فاعل بادرد .او نمریپرشیحد کره آن
خصوصیت یاددده ،فاعل بادد تا اینکه وجود دادتن فاعل الزم آید؛ زیرحا جرایز
است فاعل واحد و م خصی با در نظح گحفتن امحی عردمی ،همران خصوصریت
یاددده بادد و به این وسیله با معلول معیّنی ارت اس بحقرحار کنرد و همران فاعرل
واحد با امح عدمی دیگح ،خصوصیت دیگحی بادد تا با آن علت معلرول دیگرحی
بادد .بنابحاین ،آن خصوصیت مدنظح فیلسروفان برهتنارایی علرت نیسرت ،بلکره
مجموع آن همحاه با امح دیگح است .
 .1فحض دوم این است که محاد از مصدر چیزی بادد که مدخلیتی در صردور
دارد .در این حالت نیز بح فحض اینکه بپشیحد آن خصوصیت مصدر به ایرن معنرا
بادد ،در عین حال نمی پشیحد که مصدر به این معنا هم موجرود بادرد (قوشا ی،

بیتا.)881 :
پاسخ اشکال چهارم

م دعای جناب قودچی در عدمی بودن خصوصیتی کره در جایگراه مصردر قرحار
گحفته ،بسیار عجیب و خالف بردیایات عقرل سرلیم اسرت .عردم ،من رأ هریچ امرح
وجودی نمی تواند بادد .عدم چیزی نیست و دیئیتی نردارد (طباطبائی)61 :8 ،8671 ،

تا ولو با ضمیمه ددن با امحی وجودی بتواند من أ و مصحح صدور امحی خاص
از علتی معیّن گحدد .افزون بح این ،میان اعدام تمایزی وجود ندارد (همان) تا ایرن
گفتۀ وی صحیح بادد که فاعل واحد و م خص با در نظح گحفتن امرحی عردمی،
دارای خصوصیتی دود و به این وسیله با معلولی معیّن ارت اس بحقحار کند و همان
فاعل واحد با امح عدمی دیگح ،خصوصیت دیگحی بادد ترا برا آن علرت معلرول
دیگحی قحار گیحد .در عدم ،تفراوتی موجرود نیسرت کره بتوانرد من رأ تمرایزات
وجودی گحدد؛ زیحا یك چیز از چیز دیگح هنگامی متمایز میدود که یرا برا تمرام
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ذات ر مانند دو نوع از دو مقوله مختلف ر و یا به بخ ی از ذات ر مانند دو نروع
از مقوله واحد ر یا به عوارض ذات ر مانند دو فحد از یرك نروع ر از آن متفراوت
بادد و هیچیك از این موارد با عدم انط ا ندارد؛ زیرحا عردم اساسراً ذات نردارد
(همان).
اشکال پنجم :تالزم سنخیّت میان خالق و مخلوق با ترکیب در ذات خداوند

فخح رازی معتقد است سنخیّت میان علت و معلول بره دو نحرو امکران دارد:
( )1سنخیّت کلی و همهجان ه که بههیچوجه معقول نیست و امکان نردارد علرت
اولی با معلول خویش ،سنخیّت همهجان ه دادرته بادرد )2( .سرنخیّت از بعاری
جاات که چنین فحضی هم مسرتلزم تحکیرب واجربالوجرود از مابرهاالدرتحاک و
مابه االمتیاز است و با وحدت حقیقی واجبالوجود منافات دارد (داز 8223 ،م:9 ،

 .)026بنابحاین ،سنخیّت میان خالق و مخلو از دیدگاه وی امحی باطل است.
قاضی سعید قمی نیز قول به سنخیّت میان خدا و خلق را مسرتلزم تحکیرب در
ذات خداوند میداند .بیان او بحای اث ات مدعایش چنین است:
امور که بر مللوقا صادق است در خالق یافت نمیشود؛ زیرا اار یافتت
شود ،خ،ا و مللوقا از این جهت که مص،اق یک مفهوم رستن ،،اشتترا پیت،ا
میکنن ،و مابهاالشترا مالزم با مابهاالمتیاز است .بنابراین ،این امتر بته وجتود
ارکیب در ذا خ،اون ،خوار ،انجامی ،که شأن او اجتّّ از ارکیتب استت (قمتی،
3031ق.)314 :3 ،
پاسخ اشکال پنجم

همانگونه که فخح رازی میگوید ،سنخیّت همرهجان ره میران علرت و معلرول
امکان ندارد؛ زیحا این نوع سنخیّت با بحتحی وجودی علت بح معلول منافات دارد
و علت را در رت ۀ وجودی معلول قحار میدهد و امحی محال است .سنخیّت میان
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خداوند و مخلوقات ،سنخیّت همهجان ه نیست ،بلکه خداوند از جااتی برا خلرق
سنخیّت و از جاات دیگح با ای ان ت این دارد ،اما این مسئله موجب تحکیب ذات
وی از مابهاالدتحاک و مابهاالمتیاز نمیگحدد.
توضیح آنکه ،جاات سنخیّت میان خدا و خلرق کره در واقر همران صرفات
کمالیۀ م تحک میان ای ان است ،همگی به حقیقت وجود بحمریگرحدد و وجرود،
همان حقیقت م تحک میان خرالق و مخلرو اسرت (مالصاددا8185 ،ق )60 :8 ،و
کماالت م تحک میان این دو ،در واق صفات وجود هسرتند .وجرود برا کمراالت
وجودیای چون حیات ،علم و قردرت مسراوقت دارد (هماان .)887 :3 ،کمراالت
وجودی و وجود در مقام مصدا واحدند و غیحیتی میان آناا نیست و تمایز آنارا
تناا در مقام مفاوم است .بنابحاین ،صفات کمالیهای که جاات سنخیّت میان خردا
و خلق را ت کیل میدهند ،در مقام مصدا همان حقیقت واحد و م تحک وجود
هستند.
از سوی دیگح ،جاات ت اینی که میان خدا و خلق وجود دارد ،همچون وجوب
صفات ،بساطت محض ،کمال مطلق بودن و ندادتن ماهیت ،موجب تحکیب ذات
خدا از جاات سنخیّت و جاات ت این نمیگحدند؛ زیحا جاات ت این نیز همچرون
جاات سنخیّت ،به امحی بازگ ت می کنند که آن وجود حقتعالی است؛ وجودی
که در ناایت کمال و ددت است و ایرن علرو محت رۀ وجرودی ،من رأ تمرایزات
یاددده میان او و خلق گ ته است .به بیان دیگح ،جاات ت این میان خدا و خلرق،
از طحف خدا نادی از کمال محت ۀ وجرودی او و از طرحف خلرق نادری از نقرص
محت ۀ وجودی ای ان است.
جاات ت این در خداوند امحی مغایح با جاات سرنخیّت در ذات او نیسرت ترا
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موجب تکثح در ذات وی گحدد .در هح دو دسته از جاات ،وجود خداونرد اسرت
که من أ سنخیّت و ت این او با خلق گحدیده است؛ زیحا وجود خداوند با کمراالتی
مساو است که همین کماالت بح اسراس جحیران ت رکیکی وجرود در عرالم در
مخلوقات نیز یافت میدوند ،اما این کماالت در خداوند ددت بی رتحی دارنرد؛
زیحا وجود او در اعلیمحت ۀ سلسلۀ ت کیکی وجود قحار دارد .این ددت کماالت
وجودی در خداوند من أ ت این او با خلق است.
جاات ت این در مخلوقات نیز امحی مغرایح برا جارات سرنخیّت در ذات آنارا
نیست تا موجب تکثح در حقیقت وجود ای ان گحدد که امحی بسیط است .وجود
مخلوقات مساو با کماالتی است که همین کماالت بح اساس جحیران ت رکیکی
وجود در عالم در خداوند نیز وجود دارد ،اما این کماالت در مخلوقات متناسرب
با ضعف محت ۀ وجودی آنان در مقایسه با خداوند ،محدود و ناقص اسرت و ایرن
محدودیت و نقص ،من أ تفاوت خلق با خداست.
نتیجهگیری

از مجموع پاسخهایی که به ادکالهای یاددده داده دد ،مریتروان نترایج زیرح را
استن اس نمود:
الزمۀ سنخیّت میان خدا و خلق آن است که نخسرتین مخلرو وی موجرودی
واحد بادد؛ زیحا ذات الای وحدت حقّرۀ حقیقیره دارد و از چنرین موجرودی بره
مقتاای قاعدۀ سنخیّت جز واحد صادر نمیدود.
از آنجا که میان خدا و خلق رابطۀ سنخیّت بحقحار است ،از دناخت مخلوقات
می توان به دناخت خداوند رسید؛ به این تحتیب که مریتروان کمراالت وجرودی
مخلوقات را با تجحید جاات نقص و عردم ،کمرال خداونرد دانسرت .برا اث رات
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سنخیّت میان خدا و خلق ،حیثیت آیه بودن بحای مخلوقات که مورد تأکید بسریار
قحآن کحیم و روایات معصومان

است ،ت یین فلسفی مییابد .داللت مخلوقات

بح ذات ،اوصاف و افعال الای ،جز برا ق رول سرنخیّت وجرودی میران او و خلرق
ناممکن است و وجودات مت این ،داللتی بح یکدیگح ندارند.
ر سنخیّت میان خدا و خلق ،بابی به سروی مطالعرات انسراندناسری اسرت و
رهیافت جدیدی به سوی معنای حدیث دحیف «من عحف نفسه فقد عحف ربّره»
به ما می نماید .انسانی که ذیل سنخیّت با خدای متعال تعحیف میدود ،با انسانی
که مت این با ذات الای دانسته میدود ،تفاوتهایی بنیادین دارند.
ر باور به سنخیّت میان خدا و خلق در تعامالت انسان با جاان پیحامرون خرود
از حیث اخالقی مؤثح است .این اعتقاد پ رتوانهای محکرم برحای تحقرق مح رت،
عدالت و سایح مفاهیم اخالقی در اجتماع است .با وجرود سرنخیّت میران خردا و
خلق است که قداست و ابعاد متعالی بره عرالم ط یعرت ر بره قردر ظحفیرت آن ر
سحایت میکند و حیثیت محبوبی عالم ماده از این رهگرشر در نگراه ب رح تقویرت
میدود.
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کا بن،تیا ان:
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