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                       پژوهشیمقالۀ              

 *ییابداع در نگاه عالمه طباطبا یاصطالح شناس      1محمد بهرامی                                                                                               
 42/11/1211تاریخ پذیرش:           11/11/1931تاریخ دریافت:     

 چکیده
 یهوایتمسولمان رورار داشوته و ش  و یشومندانموورد ووهوه اند هموارهخداوند  ۀیاز صفات فعل یکیابداع به عنوان 

های م تلفی را دربوارۀ نن بحث غیرهو  یسهرورد ی،طبرس ینا،سابن صدوق، یدی،ماور ی،فاراب ی،چون کند یابرهسته
. داننودیم یابداع را ضورور یحداکثر یفوعر ،اریاز ابداع بسنده کرده و شم یحدارل یفبه وعر یبرخ. اندمطرح کرده

بوه  ،ع ور حاضور یو کالمو یفلسوف یری،وفسو ۀبرهسوت یهایتاز ش   یکیبه عنوان  ییعالمه طباطبا یانم یندر ا
 ۀیوابداع را از صوفات فعل یشان. اردازدپیمنیز مشتقات بدع، به بحث در مورد ابداع  یو برخ یعبد ۀمناسبت کاربرد کلم

وابود. در ناواه یمبوِدع، فواطر و خوارا را برنمو یهموانینو ا درنظر گرفتهمبِدع  یرا به معنا یعبدعالمه  داند.یخداوند م
رو بوا رو  یش. نوشوتار پو، بودون علوو و بودون مثوو اسوتیود، بدون زمان، بدون وقلبدون نمونه یجادا ،، ابداعایشان

 یو ابوداع و وقر یوفدر وعر یرفظو ختالفواتزدودن انن  ییصورت گرفتوه و هودن نهوا یاکتاب انه ۀمطارع و یفیووص
   .است در این حوزه یاتنظر

 .یشناساصطالح یی،طباطبا یزان،ابداع، صفات خدا، ارم :واژگان کلیدی

                                                 
 m.bahrami42@yahoo.com         یار پژوهشااه علوم و فرهنگ اسالمی. استاد 1
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 ییابداع در نااه عالمه طباطبا یشناساصطالح

 مقدمه

منفورد  ۀحووز یو  یمز مفواها ینظوام ۀدهنودنشوان و از اصوطالحات یامجموعوه ی)به معنای امروزه اصطالح شناس

دانوش بور  ینظوم ب شو یالزم بورا یهوا ینهزم ی،شناساست. اصطالح یهر دانش بشر یاتاز ضرور یکی( یموضوع

بوه  یمتون علم ۀ، ورهمیو فن یعلم طالعاتا ۀو اشاع ین، ودو ینورها، فنانتقال دانش، مهارت یم،روابط مفاه یمبنا

از  یکوی ،نن یارد بسویوبوه ههوت فوا یوزعلم کوالم ن یشناساصالح ،اساس یند. بر انوریرا فراهم م غیرهها و زبان یارد

گسوترده اسوت و از رارو  مقاروه  یارعلم کوالم بسو یشناساما از نن ههت که اصطالح ،خواهد بود این علم یاتضرور

و  شوودث و بررسوی میبحواصطالحات علم کالم از  یکیصفت ابداع به عنوان  نوشتار اوالا  یندر ا ،رودیفراور م یاربس

. اصطالح ابداع به ههوت کواربرد یردگیررار م یشناساصطالحاین  یارمع یزانارم یروفس در ییعالمه طباطبادیدگاه  یاا ثان

 ییعالموه طباطبوا برگزیدن دیدگاهو  شده استانت اب خداوند  یتمش وو اروباط نن با اراده  ینشنفر ۀنن در مرحل یاربس

 یواندر م یشوانبوه ههوت مقوام بلنود اشناسوی نیوز در وهلوۀ ن سوت معنوان معیوار ایون اصطالحدر وفسیر ارمیزان به 

 است.  یریوفس-ینثار کالم یاندر م یزانالم یربرور وفس یااهبه ههت ها در وهلۀ دوممعاصر و  یشمنداناند

 ابداع در کالم پیشینیان . 1

رورار گرفتوه اسوت.  یلیاسوماع یسوندگاننوویژه مان بهمسل یشمندانووهه انداسالم مورد یخابداع در طول وار اصطالح

در . نمایندیرحاظ منن  یفرا در وعر یدر یشترینب یارد یکنند و شماریم یفوعر یژگیو و یدر ینابداع را با کمتر یبرخ

 شود.اشاره میابداع  یفوعار یناز مهمتر یبرخادامه به 

و خوا  خداونود  یو نن را فعوو حوا وعوار عریوف کوردهو «یسعن رو یءاظهار ارش»ابداع را  یکند ،سوم ۀسد در

 (  001و 060 :0 وا[،، ]بییارکند)داند. می

را  «یجوادا» ۀو واژ یابودیم موبهمرا در وعریف کندی  «یسعن ر»و « ابداع» ،«اظهار»واژگان  یفاراب ،همان سده در

إیجواد »کنود: چنوین وعریوف میبوداع را و ا کورده «یسعن ر» یازینرا ها «یءال ش»رک  اظهار و ابداع و م   یازینها

ابوداع عبوور کورده و  یحودارل یفاز وعر یشخویکی دیار از نثار در  وی( 19: 0011 یاسین،)نل . «ءء عن ال شيارشي

بوه  یوازاز علوو و ن یازینی، بی، ناموهود بودن ذاویءوهود ش ۀادام یژگیو با نوردن چهار و یابداع را به صورت حداکثر
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 ،یاسوین)نل« إدامة وأییس ما هو بذاوه ریس، إدامة ال وتعلا بعّلة غیور ذات ارمبودع» :نوردف ابداع را چنین می، وعریمبِدع

)نل « ء من ارعلو غیر ذات ارمبودعء ارذي ریس وهوده رذاوه إدامة ال وت و بشيحفظ إدامة وهود ارشي»یا ( 19: 0011

 (  19 :0011 یاسین،

إیجواد »ابوداع را  یحودارل یوفدر وعر دهد. ایشانارائه میاز ابداع  یو حداکثر یحدارل ییفوعر نیز مرحوم صدوق

رویس مطلوا، ال مون وأییس األیس بعد » یا و  (110 :0 ،0001، یرم یدسع ی)راض« ء ال عن مثال سابا و ال في ماّدةارشي

، ال عون مثوال یجوادچوون ا یوودیر ، با افزودنیحداکثر یفدر وعر وی .خواندیم( 000: 3 همان،)« ریس و ال من أیس

اإلیجواد »کنود: ، ابداع را چنین وعریوف میءیش یو ال عل یءش یء، الفی، المن شاز علو یازین ی، بهمادّ  ی، ال فسابا

ء یحتذي بوه و ء و ال علی شيء و ال في شياإلیجاد ال من شي» و ( 103 :3 همان،)« ءال عن مادة و مدة و ال ألهو شي

 ( 01-03 :1 همان،) «عّلة أیضاا یلزمه أن یکون ال ر

و ال  یءال عون شو یءارشو یسسوأو» یدو معنوا یانم یبار ابداع را مشترک رفظ ینن ست یبرا یناسابن ،پنجمۀسد در

موهوودا و رود افقود  یکوونذاووه ان ال  یوهود مطلا ال عن سب  بالمتوسط و ره ف یءرلش یکونان »و « ءیبواسطه ارش

ۀ کوه پوس از  رسوار ،شفاء یاتالهدر کتاب وی ( 000-007 :0011 ینا،س)ابن .کندیم یمعرف« اره من ذاوه افقادا وام یارذ

 یوفوعر «مطلوا یسبعود رو یءارشو یسسوأو»ابداع را  ،نوشته شده است« هدیة اررئیس رألمیر )فی ارقوی ارنفسانّیة(»

   (166 :0010 ینا،س)ابن .کندیم

ابوداع را فعوو حضورت حوا  و در نتیجوه( 00 :0009 یهقوی،)ب سوتهدان خداونود یرا از اسام یعبد یهقیب ابوارفضو

 ( 11 همان:). داندیم یشو خداوند را عارم به فعو خوبرشمرده 

 (  010 :0، 0001، ی)طبرس کندیمعنا م« مثله یفعو ما رم یسبا ار»و ابداع را به دانسته ابداع  یرا به معنا یعبد طبرسی

معرون بوه  یسهرورد( 0070 :3، 0399رشد، )ابن .داندیبه عدم وهود ماده مابداع را فعو حا و مشروط  ،رشدابن

ن را نکنود و یمو یوفوعر« ء عن غیره بحیث رم یتوّرف علی غیره أصال من ورت و موادةیوهود ش»ابداع را  اشراق یخش

 (311 :0303 سهروردی،) شمارد.برمی ینور از احداث و وکوکامو

ء مون غیور یوکووین ارشو» :گیردیبهره م« وکوین» ۀخویش در وعریف ابداع از کلم نیامتفاوت از پیشینی راز ف ر
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 ییابداع در نااه عالمه طباطبا یشناساصطالح

 یعو بود( 0: 1110 یم،)دغخواند. یم ینباالور از وکو ه،( اما ابداع را از ههت روب000 :03 ،[وایب]، ی)ف ر راز« سبا مثال

 (  19 :0 ،[وابی] ی،رازف ر ) .کندیم یو مبدع را هم معنا معرف

و عوارم ابوداع را عوارم ذاوت مجورده و هوواهر مقدسوه دانسوته  یابداع را فعوو حوا وعوار یعربتم، ابنهفۀ سد در

 یوعوارفعوو حوا یفو با وعر یدگویو معقول س ن م یفاز وفاوت فعو رط ی( و001: 0، 0000، یعرب)ابن .خواندیم

و  یوفکند و ابداع را بور خوالن فعوو رطیم یمعرف داعرا شرط اب یوهود ۀنداشتن سابق« ءیء من ال شیابداع ارش»به 

 (  003 :0000ی،عرببنا). یندبینم یوعار یمحسوس، رساننده به درک بار

و  دانسوتهخوانود و عقوو اول را ونهوا مبوّدع یه، نرت و زمان را ابداع مبدون مادّ  ءیوهود ش یشهرزور یناردشمس

 (  311: 0303،زوریشهر)  .کندیم یعقو اول را موهود به عقو اول معرف یسواما

 دانود.می ینوور از اختوراع و وکووکنود و نن را کاموویمعنوا مو« وأییس مطلا عن رویس مطلوا» داع را اب داماد میر

 و وفکور در اراده و بودون ر ودِ  یوتؤبودون ر ییسوفاوت اراده و ابداع را در نفس هعو و ووا یو (06 :0301 داماد،یر)م

وون  » سورۀ یس 01نیۀ داند مانند یمحادث زائد بر نفس ذات فاعو در ابداع  وْن َفَیک  وَل َروه  ک  ه  ِإذا َأراَد َشْیئاا َأْن َیق  ما َأْمر   .«ِإنَّ

 (  116 همان:)

و  کنودوعریوف می« ء عن ارعدم إیجاد ارشي»و  (191[: وایب])مالصدرا، « وأییس شيء عن ریس» ابداع را صدرامال

امر ابداع را مانند امر اعواده،  وی( 96: 0361مالصدرا، . )داندمینادرست را « ءیمن ال ش یءارش یجادا»به  نن یفوعر

و وفاوت نن دو را در صدور  دانسته ینرا به دو صورت ابداع و وکو ءیا( و وهود اش090 همان:)داند یم یزمانیرو غ یدفع

 )مالصودرا، .کنودیمو وبیوین یندر ابوداع و ههوت رابوو و فاعوو در وکوو یوتو نوه رابل یوتبه صرن ههت فاعل یاءاش

 (113[:وایب]

وعریوف  «زموان یال عن مواده و ال فو یءاختراع ارش» ابداع را  ،ووهه به وفاوت ابداع و اختراع دونب ینروس محمود

 ( 369: 0 0، [وایب]، ی)نروس کند.می

 یس ارمحو  ارومن ارلی یءاخراج ارش»را  ننبرد و یسود مابداع در وعریف « اخراج» واژۀاز  یسبزوار سهاد مال

 (  70: 0 ،0391، ی) سبزوار.کندوعریف می« االیس دفعه واحده بال سبا ماده و مده
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یف ابداع و سنجش نقد. 2  تعار

ابوداع بوه  یوفوعر ،نمونوه ی. بورااسوت یدمو و وردأمحو و یبه صورت هد یشده از ابداع، شمار یاد یفوعار یانم از

بوه شورط عودم اراوو اسوت و  یجواد. ابداع ایستروا ن یناختراع و وکو ابداع و یمفهوم یربه ههت وغا یناختراع و وکو

 .  باشدمی اراو هب مسبوق یجادا یناختراع و وکو

معنوا و مفهووم  ،یجادکه ادامه، اظهار و ظهور پس از ا یناست چه ا یدمحو ورد یز، اظهار و ظهور نابداع به ادامه وعریف

 رسد. یادامه و اظهار م دربارۀ، نوبت بحث عقو یجادکند و پس از ایم یجادخداوند عقو اول را ا ،کند. ن ستیم یداپ

اطوالق  یزیبه چ «یءارش»که  ینبا ووهه به ا یزن مانند ننو  یءظهور ارش یا یءاختراع ارش یا یءارش یجادبه ا وعریف

بوداع خداونود ا ،صوورت عقوو اول یوندر ا ؛ زیورایسوتب ش نیتداشته باشد، چندان رضا یزیکیگردد که نمود فیم

داننود چنوان کوه بوا یمبَدع خداوند م یناول را ن ست وعق ،مسلمان یشمندانومام اند یباا که وقر یدر صورو ،ن واهد بود

 .  یرندگیمبَدع خداوند ررار نم یز، عقول فعاره و نفس نءیارش یجادابداع به ا یفوعر

ال » ،«یسرو بذاووه» ،«ءیعون ال شو»چون  رییاد یهاو عبارت «یسعن ر»با شرط  ءیارش یجادابداع به ا وعریف

مون »، «مثلوه یعلو یسبارم »،«مثال سبا یال عل» ،«ءیال عن ش»، «ءیال من ش» ،«مطلا یس، بعد ر«عن مثال سابا

ندارد و مفهوم ابداع بوه عنووان  یتو مانع معیتها یزن «یسمن ارل»، «مطلا یسعن ر» ،«ءیمن ال ش»، «سبا مثال یرغ

 یوزن یاورید یطشورا ،شوده یواددر ابداع خداوند افزون بر شورط  زیرا ؛دهدیخداوند را پوشش نم ۀیاز صفات فعل یکی

   غیره.به علو و  یازنبود ن ،مانند شرط نبود زمان، نبود مکان ؛وهود دارد

اصوطالح، ابهوام  یونابوداع و رلمورو ا یو حوداکثر یحدارل یفمسلمان در وعر یشمنداناختالن اند ،ینابر  افزون

ابداع را ونها نسوبت بوه عقوو  ی. برخیدنیاختالن به وهود م یزرلمرو ابداع ن یینکه در وع هاییکند وا یم یشترا بابداع ر

ابوداع دیاور،  یشمار ،دهندینسبت م غیرهموهودات عارم را به عقو و نفس و  یارد یجاددانند و ایاول و عقول فعاره م

 دانند. یرا خا  عقو اول و عقول فعاره نم
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 ییابداع در نااه عالمه طباطبا یشناساصطالح

 یسوته، شادر انت واب مفهووم ابوداع یوارمسلمان و نبوود مع یشمندانابداع از نااه اند یفها در وعریکاست ینبر ا اراستو

و  بررسوی گورددمعاصور  یلسووفانبوه عنووان سورنمد مفسوران، متکلموان و ف یینوشتار نااه عالمه طباطبا یناست در ا

 .  شود یانابداع ب یشناسلمان در مفهوممس اندیشمندان ردیاو  یشاننااه ا یهاو وفاوت هایهمانند

 ییدر نگاه عالمه طباطبا ابداع. 3

 کند:یم یرا ابداع و خداوند را مبِدع معرف یفعو حا وعار یو،به دو در عالمه طباطبایی

وْن  َبِدیع  »یفۀ شر یاتن ست ن دریو وول  َروه  ک  َموا یق  ا َفِإنَّ ِإَذا َرَضی َأْمرا ْرِض َو
َ
َماَواِت َواأْل وون  ارسَّ َبوِدیع    و (009)اربقورة/« َفیک 

وِّ َشيٍء َع  َو ِبک  وَّ َشيٍء َوه  ْن َره  َصاِحَبٌة َوَخَلَا ک  ون  َره  َوَرٌد َوَرْم َوک  ی یک  ْرِض َأنَّ
َ
َماَواِت َواأْل  (010)األنعام/ِلیٌم ارسَّ

و « موهوود بوا !»گویود: ب ش نسمانها و زمین اوست! و هناامي که فرمان وهود چیزي را صادر کند، ونها مي هستي

 شود.نن، فوري موهود مي

پدید نورنده نسمانها و زمین است؛ چاونه ممکن است فرزندي داشته باشد؟! حال ننکه همسري نداشته، و همه چیوز  او

 را نفریده؛ و او به همه چیز داناست.

اگر رورار باشود مفروض،  دو موهودهر  کند:و است که ایشان استدالل عقلی خود را چنین وبیین میدوم حکم عق یودر 

ههوت  یچاگور هو ،داشته باشند یزههت افتراق نی   ،افزون بر ههت اشتراک یدبا ،عنوان دو موهود بر ننها صادق باشد

نوه  ،در ذات ننها باشد ،یتکثرت و دوئ یدصورت با یندر ا ،نداشته باشند یکدیاردر خارج ذات خود نسبت به  یازیامت

 .خالن فورض اسوت ،خود ینخواهد بود و ا یکی ،یماچند وا فرض کرده یاچه ما دو نن ،صورت ینذات و در ا خارج از

هور  را پوذیرفتیم، یفرضو یناسوت و اگور چنو یاورموهود د یرمغا ،از ههت ذات یهر موهود یریمگیم یجهنت ینابنابر

اسوت و  یافتوهوهوود  اشته،د مبدع دمعهود نز یا یرنن که ربو از خود  نظ دونب یعنی ،اروهود خواهد بودیعبد یموهود

 (163 :0وا[،]بی یی،)طباطباارسموات و االرض خواهد بود. یعخداوند مبدع و بد یجهدر نت

 یصوفت مشوبهه از م ودر بوداعت اسوت و بوداعت بوه معنوا ،ن سوت ۀیدر ن یعبدۀ واژ ،ییباور عالمه طباطبا به

 باشود. یخداونود مو یفاعو و از اسام یو به معنا یووم بر وزن فعدۀ یدر نو  (161 :0وا[،]بی یی،طباطبا)است  یمانندیب

 (361 :0همان، )
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 یمعرفو« علوی غیور مثوال سوابا»و ( 000-001 :07 ،ووا[طباطبایی، ]بی)ابداع را فعو حضرت حا  یزانارم ۀنویسند

سوتناد بوه ا ایشوان (163 :0 هموان،)خوانود یاروهود میعموهودات را بد ی( و ومام70 :9 ؛همان،011 همان:کند )یم

َو یْبِدئ  َویِعید  » ۀیفشر ۀیح ر در ن ه  ه   یورو غ (113: 11هموان،) دانودیمو یوعوارابوداع را خوا  حوا( 03اربروج/«)ِإنَّ

را بوه صوورت مسوتقو و  یعو بود یاطالق بوار روازاینو  (006-009 :9 همان،)کند یم یخداوند را ناووان از ابداع معرف

اسوت  یحوار در یونا ؛را در ررنن منکر است یاطالر ینو وروع چن یندبیر حا خداوند روا نمد یرو یچبه همستقو یرغ

خداونود را بوه صوورت یربور غ یتو مشو یواءخلوا، رزق، اح یوات،، حچون علوم، رودرت یکه اطالق صفات و افعار

 (همان)مستقو، باور دارد. یرغ

 یو اسوتمرار( 003 :0هموان،)کنود یمو یو بدون اراو معرف ییابتدا یجادابداع را ا ،یارد یدر مورد ییطباطبا عالمه

 ینوکوو ۀنواظر بوه مرحلومعتقد اسوت ابوداع ونهوا  و (6 :09 ؛16 :00 همان،)داند یم نن یاز معنا یبودن ابداع را ب ش

 .یردپذیرا نم یتو ربوب یتورب ۀنسبت به مرحل ابداعشمول  باشد، بنابراینمی

در را خلوا  ،ههوت ینو به ا (011: 0 مان،ه)ابداع را دارد  یهمان معنا ،یصطالحخلا ا یی،نااه عالمه طباطبا در

ه  َربُّ اْرَعاَرِمیَن »َ ۀیفشر ۀین ْمر  َوَباَرَك ارلَّ
َ
 ۀیون یرو در وفسو یوردگیم یجادابداع و ا یبه معنا( 10)األعران/« اَل َره  اْرَ ْلا  َواأْل

ْرِض  ع  َبِدی»ۀ یفشر
َ
َماَواِت َواأْل که بدون اراوو صوورت گرفتوه اسوت، بوه  یاما خلق ،نوردیخلا م یرا به معنا یعبد ،«ارسَّ

 ۀیودر نرا ، فواطر عالمه با همین نااه( 160 :0 همان،). یردگیابداع بهره نم یو از اسباب برا یستن یجو ودر یهوشب ید،وقل

فواطر بوه خوارا بوه  یروفسوزیرا  اند؛دی( نماست یعبد یمعنا)که هم راخا یبه معنا« االرض فاطر ارسموات و» ۀیفشر

در مقوام پاسوخ  هیفشور ۀیوکوه ن است یحاراین در  .دهدینم یجهخداوند را نت یتاما ربوب ،انجامدیخداوند م یتخارق

ْم ِبوهِ »اسوت:  یوتدر ربوب یودپرستان نسبت به ووحانکار بت ْرِسوْلت  وا َکَفْرَنوا ِبَموا أ  وا  ِإنَّ وا َرِفوي َشوِم ِممَّ ِإنَّ وَنَنا ِإَریوِه َووْدع  َو

ِریٍ   در  یودنوه ووح ،اسوت یوتربوب یوددر ووح یوزپرستان و مسولمانان نبت یانو نزاع م(  16: 01 همان،( )7إبراهیم/)«م 

را نادرسوت  یشوانا وسوطو یوتربوب یودانکوار ووح ،شناسندیخداوند را خارا و مبدع م یشانکه ا هااما از نن  ،یتاروه

استقالل وهود، علوم و رودرت را   ،به خداوند سبحان یجاداخت ا  خلا و ات که . دریو این امر نن اسکندیم یمعرف

از اعراب  یپرستان محلبت یاز سو یتربوب یدخداوند انکار ووحیرصفات از غ ینا یکند و با نفیم یخداوند نف یراز غ
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 (  316: 00، وا[ی، ]بیطباطبای)اد را به خداوند انکار کنند. یجانح ار خلا و ا ،پرستانمار نن که بت ،ندارد

وون  »  سورۀ یس 01 ۀیابداع انسان را به استناد ن ییطباطبا عالمه وْن َفیک  وَل َره  ک  ا َأْن یق  ه  ِإَذا َأَراَد َشیئا َما َأْمر   01ۀ یوو ن« ِإنَّ

ون  » سورۀ نحو ْن َفیک  وَل َره  ک  َنا ِرَشيٍء ِإَذا َأَرْدَناه  َأْن َنق  َما َرْور  کون  ۀامور را هموان کلمو و ینودبیوند وابسوته موبه امر خدا«ِإنَّ

را کوه  «یکوونف» ۀو ظواهر واژ پنداشوته یرناپذییراروهود و وغیو دفع یابداع را نن وی( 079: 03 و 003 :0 همان،) داند.یم

اروهوود و یجیاعوم از وودر ،موهوودات ۀهمو زیورا ؛ینودبینموناسوازگار  یبوا امور ارهو ،دارد ینودهدر ن یجاددالرت بر ا

 ،سووق یوتفعل یبه سونن را که  یاهرّو  یچ( شکو گرفته و ومام و کامو است و هکن ۀکلمبه امر خداوند ) ،اروهودیفعد

َنا ِإالَّ َواِحَدٌة َکَلْموٍح ِباْرَبَ ورِ » ۀیفشر ۀیدر ن «َکَلْمٍح ِباْرَبَ رِ »عبارت  (311: 0 همان،وهود ندارد )درونش  ،دهد « َوَما َأْمر 

و  یبور انکوار ابوداع دفعو یوونوه در ،اسوت یبوودن و اسوباب موادّ  یجیودر یبه زمان و نف یازاز عدم ن یهکنا( 11)ارقمر/

وون  » ۀیو ن (079: 03 ؛116: 01 ؛310 :0 ؛09 :07 همان،)واسطه. یب ْن َفیک  وَل َره  ک  ا َأْن یق  ه  ِإَذا َأَراَد َشیئا َما َأْمر   (01)یوس/« ِإنَّ

با واژگان و  ارادهاز این  .است یزیهر چ یجاددر ا یشهز ذات خو سببی یچاوند از هخد یازینیو ب یجاداۀ اراد یفووص

َم »؛ امر مفاهیم م تلفی مانند اِإنَّ ه  ِإَذا َأَراَد َشیئا ون  »؛ رول ،«ا َأْمر  ْن َفیک  وَل َره  ک  َنا ِرَشيٍء ِإَذا َأَرْدَناه  َأْن َنق  َما َرْور    ،(01نحوو/) «ِإنَّ

ِإَذا َرَض » ؛رضا ْن فَ َو ول  َره  ک  َما یق  ا َفِإنَّ ون  ی َأْمرا وِه » ؛حکوم ،(009/هبقور)«یک  ْکوم  ِإالَّ ِرلَّ َوَرَقوْد » ؛و کلموه (19)انعوام/« ِإِن اْرح 

َنا ْرَسِلیَن  َسَبَقْت َکِلَمت  ه  َأْرَقاَها ِإَری مَ » ،(090صافات/) «ِرِعَباِدَنا اْرم   یقوتحق ی و از است شده  یروعب(090نساء/)« ْریَم َکِلَمت 

 یسوهخود مقا یجیبا اسباب ودر زمانی کهاما ( 100-107 :01 ؛000 :09 همان،) ،ددار یتواحد در مورد خداوند حکا

ۀ یواز ناح ییوربودن و وغ یجیرسد و ودریو از نقص به کمال م درنمدهه به فعو و از عدم به وهود از رّو  یجگردد که به ودر

 (311: 0 ؛103 :3 همان،.)وهودات است نه خداوندخود م

 ۀدر افاضو یوراز غ یوازینیو بو یجوادا ۀخداوند به هناام اراد«نأش» یفابداع به امر را ووص یعالمه وابستا مرحوم

داند نوه  نن کوه یخداوند م« نأش» یرا به ههت م داق بودن رول برا« نأش»یداند و حمو رول بر امر به معنایوهود م

اراده  یوزخوود رفوظ ن ،رفوظ باشود ،کند کوه اگور مورادیاستفاده م ینه بردر برا یفظاز امر ر یجاد،ا ۀهناام اراد ،خداوند

طلبود و ولفوظ یمو یاوریولفظ د ،پس از اراده شدن یزخود رفظ ن زیرا ؛دهدیصورت وسلسو رخ م ینخواهد و در ایم

طلبود و یاطو  شونوا را موبودن امور، وهوود م  یرفظ ین،. افزون بر اهد بودخوا یاریاراده و ولفظ د یازمندن یزن یارد
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و هموان  یعیو نوه وشور ینیامر خداوند را وکوو عالمه( 001 :09 همان،)انجامد. یم یجاداز ا یازینیوهود م اط  به ب

 (09 :07 همان،) .خواندیبرداشت م ینا یدرست ۀنث بودن صفت امر را نشانؤو مشمارد برمیکن  ۀکلم

عقوول  یواابداع، خوا  عقوو اول  ووان گفتمی ،اع و وفاوت نن با فطرابد یفس نان عالمه در وعر درنظر گرفتن با

از  یوزن یاءاشو یواناعموال و روابوط م ،یونشوند و افوزون بور ایو ومام م لورات، ابداع خداوند خوانده م یستمجرده ن

 یشو پو (001 :1هموان،)خداوند است  مبَدع یزچنان که انسان ن (100و  391-367 :01 هموان،) ،ابداعات خداوند است

اموا  از نن  (001: 1هموان،) .اسوت یاوریموهوودات د ۀیافتووکامو ،از ابداع، مانند و نمونه نداشته است نه نن که انسان

بوا  کوهوهود دارد  یجیودریرغ یههت ،یجیموهودات ودر در یریمگیم یجهنت ،یستن یجیههت که ابداع خداوند ودر

وْن : »یودفرمایخداوند مو دریوبه همین شوند و یصادر م ینن ههت از حا وعار ووَل َروه  ک  ا َأْن یق  ه  ِإَذا َأَراَد َشویئا َموا َأْمور  ِإنَّ

ون   َنا ِإالَّ َواِحَدٌة َکَلْمٍح ِباْرَبَ رِ » یا و  (01)یس/« َفیک   (  160 :0وا[،]بی یی،( )طباطبا11)ارقمر/« َوَما َأْمر 

ْر » ۀیفشر ۀیاستناد به ن
َ
َماَواِت َواأْل ون  َبِدیع  ارسَّ ْنَ  َفیک  ول  َره  ک  َما یق  ا َفِإنَّ ِإَذا َرَضی َأْمرا  یادعوا یدر نفو (009/ه)بقور«ِض َو

ا»اهو کتاب  ه  َوَردا َ َذ ارلَّ وا اوَّ  یابداع  را در موورد وموام موهوودات هوار ،که عالمه نیستاز نن ههت  (006)بقره /« َوَرار 

ابوداع بوه عنووان  یقوتبا حق یجیو ودر ی، هسمانیعیطب یوان امربه عن یاست که فرزنددار دریو ننبلکه به  ،داندینم

وَم  »ۀ یفشور ۀیوچنان که استناد به ن( همان) .ناسازگار است ،و علو یجودر ید،وقل ی،ربل ۀبدون نمون یجادا  اَواِت َبوِدیع  ارسَّ

وَّ َش  ْن َره  َصاِحَبٌة َوَخَلَا ک  ون  َره  َوَرٌد َوَرْم َوک  ی یک  ْرِض َأنَّ
َ
وِّ َشويٍء َعِلویٌم َواأْل َو ِبک  بوا هودن انکوار  یوزن (010)انعوام/«يٍء َوه 

 عووخداوند بوا ف شتنفرزند دا ینشان دادن ناسازگارنن، بلکه هدن  ،است انجام نشدهشمول ابداع نسبت به موهودات 

 ،و ورود اموا هوواز زاد ،یسوتن یجیشوود و وودریخداوند صوادر مو یتفعو ابداع با اراده و مش .است یوعارابداع حا

 ،یونو افوزون بور ا اسوته و حرکت به ناموس مادّ  یوعارورود حامستلزم  ،خداوند داشتنفرزند  ۀیاست و نظر یجیودر

خداونود  داشوتنکه فرزند  یدر صورو ،و نمونه است اراوبدون  یننسمان و زم یجادا یبه معنا ینبودن نسمان و زم یعبد

 (170 :9 ؛100-109 :3 همان،) .اراوست بر منطبافعو  یجادا یبه معنا یکره خاک یناز هم
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  گیرینتیجه

 ی،، ننوییابتدا یجادداند. در نااه عالمه، ابداع، ایم یوعارابداع را از صفات فعو خداوند و خا  حا ییطباطبا عالمه

ول، رضوا، حکوم و ابداع را همان اراده، رو ،یزانالم ۀیسندنو .علو است از یازنیو ب یدبدون وقل یه،بدون اراو، بدون وشب

 یردانود.  در وفسویخداونود مو« نأشو» یفبلکوه ووصو یاما نه رول رفظ ،و مراد از امر را رول شماردبرمی یاتکلمه در ن

بلکه ومام موهودات عارم، مبَدع خداوند هسوتند و  ،یستعقول مجرده ن یاابداع خداوند ونها نسبت به عقو اول  یزانالم

بوودن  یجیوودریراز غ تشمول ابوداع نسوبت بوه موهوودا زیرا ؛یستنناسازگار وند با ابداع خدا ،موهودات یجیتودر

داننود یابداع را خا  عقو اول و عقول فعاره م یاست که برخ یدر حار یندارد و ا یتخا  حکا یموهودات در ههت

 یشومنداناند یاورو د ییباعالمه طباط یدگاهد یانم ،نااه ینبا ا پذیرند.نمیموهودات عارم  دیارنن را نسبت به  یانو هر

   شود.که در ادامه به ننها اشاره می وهود دارد هاییو وفاوت هایمسلمان همانند

 هاهمانندی

 دیاورماننود شومارد. ایشوان برمیابوداع را از صوفات فعوو خداونود  ،مسلمان یشمندانمانند ومام اند ییطباطبا عالمه

 یاورماننود د عالموه پذیرد.نمیخداوند را یربه غ ننو نسبت  دانسته فالسفه و متکلمان مسلمان، ابداع را خا  خداوند

 .متفواوت اسوت ،شورط یونا یواندر ب ایشوانعبارت هر چند  ،داندیاراو بودن را شرط ابداع میب ،مسلمان اندیشمندان

 ،«ال سواباال عن مثو»، «یسبذاوه ر» «ءیعن ال ش» ، «یسعن ر»شرط اراو نداشتن را با عبارت  ،مسلمان یشمنداناند

، «مثوال یرسوبامن غ»، «مثله یعل یسبارم »، «مثال سبا یال عل» ،«ءشیال عن »، «ءیال من ش»، «مطلا یسبعد ر»

 یورغ یعلو»شرط را بوا عبوارت  ینکه عالمه ا حاریدر  ،کنندیم یانب «یسمن ارل»و « مطلا یسعن ر» ، «ءیمن الش» 

 نورد. یم« مثال سابا

 هاتفاوت

 ی،و ماننود فواراب یسوتن یرا، اختراع، اخوراج را پوذینابداع به اظهار، ادامه، حفظ، وهود، وکو یفعرو ییطباطبا عالمه

 کند. یم وعریف یجادابداع را ا ،و مالصدرا یمروض یفصدوق، شر

ابوداع را  ،مسولمان یشمنداناز اند یاریاما بس ،داندیمهاری ابداع خداوند را نسبت به ومام موهودات عارم  عالمه



 0011پاییز و زمستان  ، دوازدهم ۀشمار ششم، سال

  
 

 07 

   شمارند.برمیعقو اول و عقول فعاره خا  

 ی،فواراب ی،چنوان کوه کنود ،دهودیرورار مو« مطلا»و  «یسا»و « ما»نه  «ءیارش»را  یجادمتعلا ا ییطباطبا عالمه

اظهوار، اداموه، حفوظ،  یجواد،ا ۀکلمو یو سوبزوار یمالصدرا، نروسو ی،عربابن ی،رشد، ف ر رازابن ینا،سصدوق، ابن

 .ندکنیاضافه م «ءیارش» ۀاخراج را به واژ ، اختراع و ینوهود، وکو

 یدبدون وقل یه،بدون اراو، بدون وشب ی،، ننییابتدا یجادا دهد و نن راارائه میاز ابداع  یحداکثر یفوعر یزانالم ۀنویسند

دسوت به از ابداع  یحدارل یفمسلمان وعر یشمنداناز اند یاست که برخ یدر حار یناکند، وعریف میعلو  از یازنیو ب

 یو شومار« نداشوتن اراوو»ونها به شرط  یعربابن و ازیف ر ر ی،مروض یفشر ی،طبرس ی،مانند کند ی. برخدهندمی

رشود  بوه و ابون یفواراب ینا،سمانند ابن یو گروه« ه نداشتن و زمان نداشتنمادّ »به شرط  یرشد، نروسمانند صدوق، ابن

 کنند. یبسنده م« از علو یازین یب»شرط 
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 ییابداع در نااه عالمه طباطبا یشناساصطالح

 و مآخذ ابعمن

 .حکمت: وهران ،یعهما بعد الطب یرتفس، (0399) ، محمدبن احمدرشدابن .0
 .ینجف یمرعش :، رم (یاتالشفاء )االله ،(0010) ، حسین بن عبدارلهیناسابن .1
 .یمطارعات اسالم :، وهرانالمبداء و المعاد ،(0363) حسین بن عبدارله ،یناسابن .3
 .یدارب :، رمائلرس ،(0011) ، حسین بن عبدارلهیناسابن .0
 .یدارارکتاب ارعرب :دمشا ،یدهو العق یدالتوح ،(0000) اردین، محییعربابن .1
 .یهدارارکت  ارعلم :یروت،ب یابن عرب یرتفس ،(0011اردین )، محییعربابن .6
 .عارم ارکت  :یروت، بحدوده یف یالفاراب، (0011) هعفر یاسین،نل .9
 .نایا، بهیب ،یآلوس یرتفس، وا[]بی محمود نروسی، .0
 .یودارارج :یروت، باالسماء و الصفات، (0009) ابوبکر بیهقی، .7

 .مکتبه ربنان ناشرون :یروتب ،یمصطلحات االمام الراز ،(1110) یحسم دغیم، .01
 .دانشااه وهران :وهران ،یشرح االسماء الحسن ،(0391، مالهادی )سبزواری .00
حکموت و  ۀسسوؤ، م:،وهوران  ،یهوم الحقائق الربانعل یف یهرسائل الشجره االله ،(0303) یناردشمس شهرزوری، .01

 .یرانفلسفه ا
 .انجمن حکمت و فلسفه :وهران ،یاتاسرار اال ،(0361بن ابراهیم )، محمدینرهأارمتصدر .03
 انجمن حکمت و فلسفه. :وهران المبدا و المعاد، وا[،بن ابراهیم ]بیمحمد ین،رهأارمترصد .00
 .  ینشر اسالم :رم ،المیزان،وا[]بی ینمحمد حس طباطبایی، .01
 .یاالعلم :یروت، ب یانمجمع الب ،(0001، فضو بن حسن )طبرسی .06
 .نایها، بیچاپ سوم، ب ،یرالکب یرالتفس ،وا[]بی یراز ف ر .09
 اسالمی. ارشاد فرهنگ و وزارت :، وهرانصدوق یدشرح ووح ،(0001) یرم یدسع راضی .00
 .دارارفکر :رههرا ،رسائل ،وا[، یعقوب بن اسحاق ]بیکندی .07
 .یانجمن نثار و مفاخر فرهنا :وهران ،مصنفات، (0301، محمدبن بارر استرنبادی  )دامادمیر .11

 

 

 


