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چکیده
مسااه ی شاار ا د یربهد ب عنو ن چه شاای ا بر بر عدل حکمت الهی مطرح
بو ه سات فاه هه گونهگونی آفریدههه سار آن ب عنو ن نمون ی شهخص د
شر ا ا کالم جدید فلسا ین موا براسی ههی فر ن قر ا گرفت ا نتیج
یدگههههی متعد ی ا فبیین فاسایر آنهه بر د شااده ساات برخی مه یگر یهن
جو فاه هه ا شااههد قرین ی بر ظلم فبعیض نساات ند مه ندیشاامند ن
ساالمی به فبیین فحلیلههی متنوعی د فاه هه ب سهدگهای حتی فالدم آنهه
باه عادل حکمت الهی در خت ند نهکهفی بو ن فبیین شاااهعره ا دهساااه ب
ساو ال شابهه مطرح شده عدم طرح فاصیلی بحث فوسط متکلمهن دیشین
عد ی طرح شاابهه جدید موجش شااد فه ندیشاامند ن معهماار مهمی ب طوا
مبساااوه با فحلیل فبیین ین مسا ا بپر دند بهره گیری د ا ش مّی بر ی
ثبه عد ت الهی ذ فی نساتن ختال شیهء ،فالدم نظهم حسن غهیت نههیی
به ضاار ا فاه هه فهثیر گذ ای مبه ی قهبلی سااهیط ختیهای غیر ختیهای
ا ب جو آمدن فاه هه د مهمفرین دهسااههه فبیینههی ا ئ شااده د طر
متکلمهن معهمر ست ک ا ین نوشتها موا ادیهبی قر ا گرفت ند
واژههای لیدی عدل هی حکمت هی فاه
مسببی نظهم حسن کالم معهمر

هه فبعیض نظهم ساااببی

 .1دانش آموخته س ط  4مؤس ط ططه آموال اما اماد ططاد  ،مدرس حواه لمیه قم و
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالما.
 .2دانش آموخته س  4مؤس ه آموال اما اماد اد  و مدرس حواه لمیه.

مقدمه
عدعدل حکمت د مهمفرین مااه الهی ساات مهمترین بخش آن بحث د
عدل فکوینی یه عدل حکمت ا نظهم آفرینش سااات د یربهد مساااه ی شااار ا
فاه هه گونهگونیهه ب عنو ن چه شاای ا بر بر ین مااات الهی مطرح بو ه ساات
باه ا با عاد ات حکمت خد ند ا خلات د یک ساااو جو فاه ههی فر ن
گساتر ه ا میهن آفریدههه د ساوی یگر درساش یه شبه ی کهن ا ا بر بر مینهد:
منشا ام ا د ین هم فاه هه چیست؟ به ین فرض ک خد ند فعه ی عدل جو
محض سااات هیچ بخال کمبو ی ا ا ه ناد ا چر موجو متنو متاه
آفریده شاده ند؟ چر برخی فرشت جن یه نسهن بعضی یگر حیو ن نبه یه جمه
هستند؟
فبیین فحلیل فاه هه ا میفو ن ا فمهم آفریدههه (فنوّ طو ی) یه مااارفه ا
ین نوشتها به فبیین فحلیل بحث د
عه َم نساهنی (فنوّ عرضی) موا براسی قر ا
نگهه متکلمهن فیلساوفهن عهافهن بویهه د نگهه معهمار ن عهده ا براسای مس ل
ست
 .1دیدگاه متکلمان پیشین
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د نگهه متکلمهن شااعری بر سااهت فوحید خه ای نظهم سااببی مسااببی حایای
میهن حو ث شا ایهء جو ند ا فهعل مؤثرِ مبهشااار ج خد ند نیسااات (ا ک:
جرجهنی  )221 411 :8 404 :4 4141آنهن ب حسان قب ذ فی معتاد نیستند
معلال بو ن فعاهل خد ند ب غر ض ا قبول ند اند د آن جه ک خد ند مه ک بالمنهد
عه م سات هر فصارفی ک ا عه م بکند دساندیده عین عدل ست بنهبر ین ابهاه
فاه هه ختالفهفی ک ا جههن یده میشو جهی چون چر جو ند ا
متکلمهن دیشاااین عد ی به عتاه ب حسااان قب عالی فعل خد ند ا حوده
فکوین فشااریع ا ب ضاار ا عالی عین مااو و حکمت نساات خد ند ا د
هرگون فعل حکم نهشااهیساات ظه مهن عبث من ه می نند (شاایه مااد 4918
 )913ب طرح براساای فاصاایلی مسااه ختالفه ت فاه هه نپر خت ند بلک ا
بحث آالم عو ض به فحلیل مو ا گونهگون أ مت شاار ا حوده نسااهنهه گهه حیو نه
طرح مساااه ا جوو عو ض د حکمات عدل خد ندی فه کر ند (ا ک :ماید

 4149ف  408ب بعد؛ علم هدی 91 4141؛ شیه طوسی 414 4101؛ همد نی
223 :49 4982؛ حلی 921 4141؛ بحر نی )441 4103
ب نظر آنهن فنو ختالفه فر ن ا جههن هساتی یل بر فبعیض ستمی د
سااوی خد ند نیساات؛ چر ک مااد ا فبعیض ظلم د فهعل عه م غنی مطلق محهل
سااات دس منشا ا ین ختالفاه فبعیض هه ن د جهنش خد بلک معلول عو مل
دمین ههی یگری ست ک چ بسه بر ی نسهن هم نهمعلوم بهشد
ارزیابی

 .2دیدگاه فالسفه
حکمهی ساالمی ب مسه شر ا ا د فاه هه ا عه م ب ا ش مّی ( جمه ی)
نی (فاصاایلی) دهسااه ه ند به فتبع ا آثها فلسااای ا بهاهی ساار کتر فنوّ
فبیین
میفو ن ب سا فبیین سات یهفت ک فبیین نخسات نهظر ب منش ختالفه
م سوم نهظر ب علل غهییِ آنهه ست:
 .2-1اختالف ذاتی اشیاء و نظام علیّت

ف هر موجو ی ذ
آن شیء محهل ست

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

ین فبیین مبتنی بر مبنهساات (ا ک :محاق طوساای 223 4989؛ میر مه
111 4931؛ مالماادا 13 14-10 :1 949 :3 4121؛ سااب ای 308 4982؛
طباهطبهیی 11 :49 4190؛ مهم خمینی 313 319 4982؛ مطهری :4 4988
402 -404؛ 219 212 -214 :1؛ 13 :40؛ حسن د ه )419 491 4911
ذ فیهفی ا ک سااالش آن هه د آن بر بر به فغییر حایات

و خد ند جههن هساتی ا بر ساهت نظهم ساببی مسببی فدبیر میکند ین
نظهم ضر ای قعی ست ن عتبهای
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شااهعره ا دمین شاار ا ختالفه نکت ی خهص بر د نکر ه ند فه موا براس ای
قر ا گیر هر چناد مبنهی آنهن ا بهو فوحید عدل الهی ا آثها متکلمهن عد ی ب
فاصایل براسی شده ست (ا ک :حلی 902 4141؛ سبحهنی 294 :4 4140؛ ابهنی
گلپاهیگاهنی  8 4148ب بعد) مبهنی عد ی نی هر چند ا حوده فعهل الهی گرفتها
آساایشههی شاااهعره نیسااات مه عدم طرح فاصااایلی آن جهیی بر ی ناد براسااای
نمیگذ ا

83

ب نظر حکمهی ساالمی ساو ل یه شبه فبعیض د
میگیر :

دیش فرض نه است نش

 4موجو دیش د آفرینش ا ی یک حایات ال بشااره بو ند سااتعد ین
ا شااتند ک ا مدلهه قه شههی متنوعی ددید آیند ی قهر م الهی ساابش
شاد ک یکی فرشات بهشاد یگری سنگ سومی نسهن (ا ک :مطهری 4981
)413
فک فک آفریدههه ب طوا مسااتایم
 2آفرینش الهی نساابت ب نو موجو
منار خهاج د سایساتم ساببی مسببی ست فحاق یک موجو هیچ افبهطی به
سالسال حو ث دیشاین دساین شر ئط معدّ ند شت سبهو علل طبیعی یه
غیر طبیعی ناش فهثیری ا قبهل ددیدههه ند اند (همهن عهیی ک شااهعره ا فوحید
فهعلی اند)
ب عتاه حکمهی سالمی فنوّ گونهگونی آفریدههه ذ فی آنهه الدم نظهم سببی
مسااببی حهکم بر آفرینش ساات ب عبها ا شاان فر جعل آفرینش الهی هم
شااهمل جو آفریدههه ساات ( ال به ذ ) هم شااهمل مههیه آنهه (ثهنیه به عرض)
ی ختال گون گونی مههیه شایهء د ذ خو شاهن نش گرفت به غیر نیست
یجه یک شاایء خهص مالدم به قر ا گرفتن ا یک سااط د جو ساات (مطهری
)441 4981
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با یگر ساااخن هر قعیت بر ی خو چههاچوو حد ی ا ک فجه د د آن
حد یه کوفههی د آن چههاچوو منجر ب ین میشااو ک آن شاایء آن نبهشااد
ذ فیه آن ست؛ متالً شتن ستعد
فوضای ینک قِو م یک شایءت مههیت ب ذ
قهبلیت بر ی مه ه ی جو فعلای شاتن بر ی عر ض د جیت بر ی ابع حسهت
متحرک بو ن نسااابت ب حیو ن بهالخره عهقل مختها بو ن نسااابت ب نساااهن
ضار ای الیناک سات جد کر ن هر یک د ین عنهماار خصومیه د موضوعه
خو بر بر به مبدّل شااادن آن قعیت ب قعیتی یگر سااات چنهنک سااالش مطلق
ساتعد حرکت د مه ه سالش ا ه ختیها د نسهن موجش فبدیل مه ه ب مجر
یه نسهن ب فرشت شده ست
ماصااو د ختال ا میهن مههیه گههی فر خهاجی عینی ساات؛ یعنی چر
ین شاایء خهاجی گل آن یگری نسااهن شااد یه ینک مااال چر فر یک نو

متاه ند گههی نو ذ مههیه ساات ب نحو کلی به قطع نظر د فر فحاق
خهاجی یعنی حهظ خو مههیه ناس المر شیهء حکمه ب هر جهت قضی فوجّ
شات ند یشاهن ا خصاوص ختال فر عیهن خهاجی مال سببی مسبّبی ا
ماالِ مههیه مسااه ختال ذ فی ناس
طرح کر ه ا خصااوص ختال ذ
المری ا مطرح نمو ه ند (اک :طبهطبهیی  )11 :49 4190بدیهی سات دهسه برخی
د حکمه ک ب منشاا ختال خو مههیه در خت ند ن فر خهاجی نهفمهم خو هد
بو
ب عنو ن نمون حکیم سااب ای ا آثها متعد ی بدین بحث در خت ساات؛ ی
ا فبیین ختالفه فن ّو موجو معتاد ست ک :

شرح و تبیین

 4به فتبّع ا کلمه

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

ا عه م طبیعت مااار علل فهعلی فعیین
ثهنیه :ا فحاق خهاجی نو موجو
کننده نیسات؛ بلک عمده علل قهبلی (مه ه ی ک حهمل ساتعد ست) علل عد ی
سات گر مه ه ی حهمل ساتعد قهبلیت خهمی بو (مهنند قهبلیت اخت یه حیو ن
شادن) د جهنش علل فهعلی مطهبق به همهن ظرفیت قهبلیت مااوافی فهض میشو
گر مه ه ی سااتعد حیو ن شاادن ا ند شاات یه مو نعی دیش آمد یه علل عد ی
جتماه نکر حیو نی خلق نخو هاد شاااد؛ چر ک قهنون سااانت خد ند ا جو
احمت فهضا جو مبتنی بر ظرفیتهه قهبلیتههی ذ فی شایهء میبهشد فهکید
میکناد کا قادا جو خد ند مطلق بالشاااره سااات ی نحوه جو برخی
موجو ین گون ساات ک بهید دس د یک ساالس ا حو ث شاار ئط محاق شااو
ناس المر آن شایء ساات ک منش
گرن آن جو آن نخو هد بو ؛ ا نتیج ذ
ین گونهگونی شاده ست؛ ن ینک خد ند بال یل بد ن هیچ مرجحی ین گون آن
ا آفریده بهشاااد (ا ک :ساااب ای  913 919 998 922 941 4913؛ همو
)308 4982
فاریرههی گونهگون حکمه ب یهه معهمار ن ا شن میشو
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ال :ذ شا ایاهء ا مرحل ناس المر بمههی هی نی عنهمااار ذ فی مههیه
قهبلیت جعل یجه ند اند شا ایئیت یک شا ایء ا هیچ یک د مر حل جو د
ساالش نمیشااو ینگون نیساات ک موجو فی مهنند حیو ن گل اخت دیش د
فحاق ا مسیر سببی مسببی د یک شیئیّت مطلق بالشرطی برخوا ا بهشند

04

ختالفاه ا جهاهن ماه ی د جهات منشا ا نا غاهیات (علت غهیی
کا کتر
« ختالفه » ا نکت م براسای شاده ست) مبتنی بر س اکن ست؛ یعنی هویت
یهگیههی فکوینی یک شاایء ضاامن سا نظهم علی معلو ی نظهم قهبلی نظهم علل
مُعِدّه فعریف شاده فحاق مییهبد (شیر دی  121 :4 4912ا ک :طبهطبهیی 4931
)498 :9؛ ب گون ی ک نحوه جو یک شایء ا بط ی ضار ای به سا نظهم یه شده
ا بهید فوج شت ک هر مههیت مه ی گرچ بر ی فحااش مکهن ذ فی آن شره
ساات ی ین ب فنههیی کهفی نیساات آنچ ک منش ا مااد ا فیض نعمت بر ی
میشااو مکهن سااتعد ی ساات ن مکهن ذ فی ش خد ند ب موجو آنچ ا ک
ساتعد دذیرش آن ا شات بهشاند ه گر ب موجو ی نعمتی عطه نکر ه ست
ب ین یل نیساات ک خد ین نعمت ا بر ی نخو ساات فبعیض اخ ه ساات
بلک د ین ا سات ک آن موجو مکهن ستعد ی آن ا ند شت ست (ا ک :شیر دی
 )411 4911ب یگر سخن ددید آمدن یک حایات مه ی ا خأل مستال د هم
ممکنه نیسات بلک شایء ا جو یهفتن افب سط جو ی خو د علت فهعلی
خو د مه ه قهبلی ک مسااتعد هساات د ساابهو علل عد ی متهثر متلوّن
میگر گر آن قعیت ا د آن علت فهعلی قهبلی آن شااار یط دمهنی مکهنی
مناک کنیم یگر آن قعیت نخو هد بو گر خو ههن آن چی هسااتیم ضاار ا ا
1
ک آن فر یند آن ضال س گهن محاوظ بمهند
 2دهساه حکمه موا فهیید نصاوص ینی عم د قرآن ا یه ست چنهنک د آی
شاریا  :وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً ( سر ء )20 :ین حایات ستنبهه میشو ک
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بخشااشههى هى مطلق غیر محد ساات؛ چون «عطهء اوّ» همچنین «ممنو
نبو ن» ب مااوا مطلق بیهن شااده ساات ا نتیج هر جه ک محد یت ناص یه
منعی مشااههده میشااو هم د نهحی گیرنده قهبل ساات بسااتگى ب شااتن یه
ا د نهحی خو خد ند ک فیهض مطلق ست نهشى نمى شو
ند شاتن ستعد
(ا ک :طبهطبهیی )38 :49 4190
آیه شـریفه أَنْزَلَ مِنَ السَّمااءِ ماء ََسالَْْ أَوِِْةٌ بقََََرقاا ََاََْْاَََ السملَُ ََبََاً رابقلاً وَ
مِاَّما ةوََُِِّونَ عَیَل ِ َِا الارارق ابَِْءاءَ ِْیْلٌأ أَوْ مََا أ ََبََم مِلْیُ ُ كَِلِكَ ةرََّّْ قلُ الیر ُ الْحََر وَ
 .1نگارنده در این ق مت اا شرح و تبیین ،اا إفادات لما استاد معظم ربانا گلپایگانا بهره برده است.

الْباطََِ ََأَمما الزربََُ ََلِْاَبُ جُفاء وَ أَمما ما ةاْفَعُ الاراسَ ََلاْكُثُ َِا الْأَرْضق كَِلِكَ ةرََّّْ قلُ

الیر ُ الْأَمْلالَ (رعد .)71 :از جمله شـااهدی اسـت که حمما و عراای پیشـین و معاصر،

شااهاه شااده ساات؛ د جمل :
مَعْیُومأ (حجر)24 :

وَ إقنْ مِنْ شَََّّا ءٍ إقالر عِاََْنا خَزائِاُ ُ وَ ما نُاَزِّلُ ُ إقالر بقََََرأ

إقنرا كَُر شَََّّا ءٍ خَیََْااهُ بقََََرأ (قمر ََِْ )11 :جَعَََ الیر ُ لِكَُِّ

شَََّّاءٍ ََِْراً (طال  »9 :كَُُّ شَََّّاءٍ عِاََْهُ بقاََِْارأ (اعد)8 :

بر سااهت ین آیه

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

آفرینش هر موجو ی (حاد قاال موجو ماه ی) مالدم باه «قادا» سااات؛ یعنی هر
موجو ی ا فحاق خو قرین یک سالسل َقد ا ( ند دههه خصومیه ) میبهشد ین
شااار ئط فعیین میگر ب عبها
خصاااوماایه د نهحی علل معد
فادیر
یگر سرنوشت یک چی ددید آمدن آن بر سهت سنت الهی به قداهه خصومیه
خصومیه د آن چی بر بر به معد م
یهه آن چی فعیین میشاو سالش مادّا
شادن آن قعیت سات (ا ک :مالمدا 11 :1 210 :1 4121؛ همو -283 4939
288؛ طبهطبهیی  414 :42 4190ب بعد)
ا یه متعد ی نی بیهن گر ین نکت سات ک نظهم هساتی بر سهت قهنون سبش
مساببی ساتو ا ست؛ ب ین معنه ک هر ددیده ی ا جههن هستی د مجر ی یهه ی
ک علل ب جو آمدن آنسات موجو میشو مهم مه

میفرمهید« :أَبَى الیر ُ أَنْ

ةجْ قی الْأَشَّْلاءَ إقلرا بقأََّْْبَالأ ََجَعَََ لِكَُِّ شَاءٍ َْبَبا» (کلینی )489 :4 4101؛ خد ند
متنه می اد ک شا ایهء ا ج د مجر ی سااابشهه جریهن هد؛ دس بر ی هر چی ی
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در تبیین اســتعداد و فرایت ذاتی اشــیاء بدان اســتناد میکنند (ر .ک :آملی،7637 ،
727؛ مالصــدرا454 ،7636 ،؛ ســباواری772 ،7632 ،و 347؛ طباطبایی:77 ،7461 ،
.)663
از جمله اماری که از این مثال قرآنی برمیآید این اســت که همیشــه میاان بهرهها
متناسب با آمادگیها و لیاقتها است و در مبدء ایض الهى هیچگانه بخل و محدودیت
و ممناعیت نیســـت؛ همانگانه که ابرهاس آســـمان بدون قید و شـــر  ،همه جا باران
مىپاشـند و این قععههاس مختلف زمین و درهها هسـتند که هر کدا به میاان وسع و
فرایـت وجاد خایش از آن بهره مى گیرنــد؛ زمین کا ـ تر بهره اش کمتر و زمین
وسیع تر سهمش بیشتر است.
ا آیه متعدّ ی هم ب مساا ند ده گیرى «قَدَا» شااتن شاایهء مخلوقه

08

سببی قر ا

ه ست

ا بخشای د دیها نهم مهم حساین

نی چنین آمده ساات« :إقرَاَِةُ ال رلِّ َِا

مَََاِِة ق أُمُورقهِ تَهْبقطُ إقلَلكُمْ وَ تَصَََُّّْرُ مِنْ بُلوتِكُمْ» (همهن 111 :1؛ بن قو وی 4913
)411
سنت مدل آفرینش خد ندی چنین ست ک هر چی ی د ا ه مسیر مخصوص
با خو دادید آید ین ن ب خهطر محد یت قدا خد یه کم طای سااات بلک
فحاق فشاخص آن موجو منوه ب ین فر یند ست ( ابهاه فدبیر الهی ا آفرینش
بر سهت سبهو علل حکمتهه ثمر آن اک :سب ای  403 4912ب بعد)
 .2-2تالزم نظام احسن با تفاوتها

د آن جه ک ختال شیهء -چنهن ک بیهن شد -ذ فیِ آن هه ست فحاق بخشیدن
با ین فااه هاهی ذ فی ماتضاااهی عادل فکوینی خد ند سااات نظهم عه م به هم
فاه ههیش نظهمِ أحسااان أفان سااات د ین ا الدم عدل حکمت خد ند افع
گونهگونی همسااهن سااهدی آفریدههه آفرینش نیساات بلک برعکس ماتض ای فنو
1
گونهگونی ا نظهم آفرینش ست

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و پنج
00

بت فحاق آثها غهیه فر ن ختال ا آفرینش مسااتل م ین نیساات ک فر
ج ء فد ی نظهم کل جمع شااده بهشااد ب سااخن یگر نبهید فصااوا کر ک مااهنع
حکیم بر ى فحاق نظهم حساان موجو فى ا ک ا شاار ئط بر بر بو ند میفو نس اتند
بهشاااند ب قید قرع یه یک ا ه
کهمل یه نهقص دشااات یه دیبه نساااهن یه جمه
گ مآبهن هر یک د آنهه ا ا جهیگهه دساات معینی قر ا ؛ بلک نظهم جههن چ د
نظر طو ى چا د نظر عرضاااى یاک نظهم ضااار اى سااات خد ند متعهل ب هر
موجو ى هماهن جو هماهن ند ده د کمهل دیبهیى ا مى هد ک مى فو ند بپذیر
ناصهنه د نهحی ذ خو آنهه ست ن د نهحی فیض بهاى فعه ى:
«بخهطر حمل بهاههی نساهنهه نیست ک شتر عظیم جت به ستخو نههی سات
اشات آفریده شده ست؛ ک ا ین موا ظرفیت ستعد شتر حهظ نمیگر
 .1آنچه مناط شططبهه اسططت ،مناط دفت اسططت .چون که) اگر به یک طور خلقت کند ،دامت نی ططت و دل در خلقت
گوناگون اسطت چهان چون خ و خال و چشطم و ابروست ک که هر چیزی به جای خویش نیکوست سبزواری،6731 ،
.)723

( نوعی فبعیض ا حق شاتر سات) بلک ین حمّه ی غهیت به عرض سات ی مل
شاتر بو ن به ین خصاومیه فاهضهی (خو ست ب دبهن حهل) ذ فی مههیت شتر ست
حدّ ظرفیت همین سات ن ینک خد ند ب خهطر مالح یگر ن د شتر چی ی
کم کر ه ست» (سب ای )283 4912
 .2-3رفع تفاوتها و نیستی جهان

بررسی

ظهها نظر قطعی ا بهو منش ختالفه شو ا ست ی فبیین حکمهی سالمی
ا ماهیسا به یگر آا ء د م یت نسابی برخوا ا ست د طرفی به آیه ا یه نی
همخو نی ا (برخی د آیه ا یه ا جمع بندی خو هد آمد)

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

 .3دیدگاه عرفا

ا عرفهن نظری نی مسااه ی خیر شاار د یربهد موا فوج قر ا گرفت ساات
فنوّ آفریدههه ا ین نش سااالمی مسااه ی کهن ساات
فهمّل ا منشاا کتر
یدگهه یشاهن ا فبیین مساه یه شاده فاریبه همهن یدگهه حکمهی سااالمی ست
هرچناد عرفاه نی هماهنند حکمه د بُعدِ علت فهعلی علت غهیی ب أسااار ا فنوّعه
در خت ند ی بیش فر عبها یشااهن نهظر ب منشاا علتِ فهعلی ختالفه ساات
فبیین دهسه یشهن ا قسمت قهبل دیگیری ست:
علل فاعلی و منشأ اختالفات

ا عرفاهن نظری سااار ختال

ا میهن آفریدههه ب ذ

ناس المر آنهه (همهن
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یکساااهن ساااهدی مطلق چ ا نظهم کل (میهن هم ی عو م) چ ا نظهمههی
ج ء موا ی معنااهیی ج فرک آفرینش نااد ا نبو هیچ فنوّ ختالفی می اهن
گیهههن حیو نه نسااهنهه ج به نبو ماال جو هم ی آنهه میساار نمیگر گر
هم آفریدههه ا یک ساط جو ی به یک سلسل یهگیههی بر بر آفریده میشدند
گر هم مو ذا جههن هستی د یک جنس بو گر هم حیو نه هم گیهههن
میوههه ا ی یک شاااکل یک انگ یک خهما ایت بهشاااند گر هم انگهه
حنهه ماو هه مساه ی محض بو گر هم عضاهی بدن نسهنهه بد ن ختال
فنو بو بهالخره گر هم نسااهنهه نر یه مه ه بو ند نتیج ا شاان ین فرضهه ین
میشاد ک هم چی ا ی عدم بمهند خلق یجه متر ک گر (ا ک :مالمدا
14 :1 4121؛ سب ای 921 4913؛ مطهری )411 4981
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عیهن ثهبت ) اجه

ه میشاااو (ا ک :قیصاااری  1 )34 4911د منظر عرفه هم ی

موجو دیش د یجه ب ماااوا علمی ن عینی جو اند ب ین ماااوا علمی
دیش د یجاه ا خاهاج (مرحلا فعیّن ثاهنی) « عیهن ثهبت » گویند بعد د فحاق ا
خهاج « عیهن خهاج » نهم میگیرند (حسن د ه )484 :9 4984
عیهن خهاجی مظهر عیهن ثهبت هساااتند؛ بت عهمل
ب به ا یشاااهن موجو
کتر فنو ا خو عیهن فاهضاههه ستعد ههی ذ فی یشهن ست یعنی هر یک د
عیهن ثهبت ت ماوا علمی ب حساش ذ خو به ساهن ساتعد ی فاهضهههیی اند
مهنند عین ثهبت حیو ن ک مجموع ی د یهگیهه ا ک ا حیو ن جو ا خو ستها
2
ست؛ ن چی ی عال ه میخو هد ن کمتر د آن ا مطه ب میکند
د منظر عرفه چون جش فعه ی جو مطلق سات بخل سا ا نیست ب هر
یک د ش ایهء ب قدا قهبلیت سااتعد عطهی جو میکند متل ینک قتی اختهن
گیاهههن مختلای ا دمین غرت کنیم هر اختی ب حساااش ساااتعد آو طلش
میکند چون آبیهای کر یم بر حسااش سااتعد اختی میوه فله می هد یگری
میوهی شا ایرین بناهبر ین فنو گونهگونی میوههه مبتنی بر قهبلیتههی گونهگونِ ذ
نبهفه ست گرن آو یکی ست ختالفی ا آن نیست
جو ی ک د جش فعه ی ماه ا میشو ؛ بت

حد ست :وَمَا أَمْ ُنَا إقلرا وَاََِْة

(قمر )10 :ختالفی ذ فی ا آن نیسااات« :مااه فری فی خلق رحمن من فاااه »
(ملاک( )9 :ا ک :فااهضااال فونی 31 4983؛ خمینی  )228 :4 4148بن عربی
( )494 :4 4113ا ین بهاه بیهن مریحی ا :

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و پنج
04

«بد ن ک حکم ل ا أشاایهء بر حد علم خد ساات ب آن شاایهء ا آن شاایهء
علم خد ا شاایهء بنهبر آن چی ى ساات ک ذ معلومه قتضااه مىکنند (یعنى علم
فهبع معلوم ساات) قدا فوقیت آن چی ى ساات ک شاایهء ا عین خهاجىشااهن بر آن
ناصاهن قضاه بر شیهء حکم نمى کند مگر ب
هساتند (فحاق مى یهبند) بد ن دیه
 .1ذات و نفس االمر اش طیاء در م ططان حکما ،ماهیات ودر م ططان رفان نظری «ا یان ثابته» اسططت «األ یان امثابتة و ها امتا
ی میها امحکماء ماهیات ،غیر مجعومة» جاما.)47 ،6731 ،
« .2فطنن ال ز و جطال ال یوما أحطدا إال مطا تواله طبعا و أراد و هذا دل منه و رحمة و قد ورد أن ال خلق امخلق کله فا
ظلمة ثم قال مهم میختر کال منکم نف ططه ططور أخلقه لیها» مال ططدرا .)214 ،6717 ،نیز ر.ک همان261 -211 ،؛ فیض
کاشانا،6711 ،کلمهی 21و 73؛ سبزواری663 7 ،6734 ،و 793؛ همو 632 ،6732 ،به بعد.

خو شایهء یعنى علم فهبع معلوم سات مطهبق سار ادا ین عین ساار ادا ست
حجت به غ د آن خد ند ساات حهکم فهبع عین مس ا ى ساات ک ا آن عین ب
آن چا ذ فش قتضاااه مى کناد حکم مى کند ( چون عیهن ثهبت مطهبق قهبلیتشاااهن
خو هاهنند) ا حایات حهکمِ حهکم خو ند  1دس هر حهکمى محکوم سااات ب آن چ
(یعنى ب آن حکهمى) ک بد نهه حکم کر ه ست»
ختال میهن آفریدههه ف مال فر نی
سااید حیدا آملی نی ا بهو ساار کتر
نمو ه بر ی فاریاش با ذهن فمتیالهاهی نهفعی ا (ا ک :آملی  481 4938ب
بعد 918؛ همو  292 221 21 :9 983 :4 4122ب بعد؛ همو 91 -98 4982
)11 -19

علل غایی اختالفات

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

گرچ فبیین ختالفه د طریق عیهن ثهبت عمدهفرین دهساخی ست ک ا عرفهن
نظری طرح شاده سات مه به قت ا کلمه عرفه ا شان میشو ک یشهن د طریق
علل غهیی نی ب مسااه ی ا د فنوّ در خت ند یکی د ساارفصاالههی مهم ا عرفهن
ا فبیین جهیگهه
نظری مساه نساهن کهملت موحّد ست یشهن ذیل همین مسه
بنی آ م با یهه نساااهن کهمل ا هساااتی ب علت غهیی فحاق موجو گونهگون
در خت ند (بنگرید :ی ن دنهه )334 -131 4988
عرفاه نظاهم چینش فعلی آفرینش ا بهترین دیباهفرین نظاهم ممکن نسااات
« .1در متون رفان نظری ،مقصططود اا بارت « لم تابت معلود اسططت و حاکم ،محکود محکود لیه خود اسططت »....این
اسططت که لم ،تاثیری در معلود ندارد و حق تعاما به معلود آن گونه که ه طططت ،لم مایابد دارد)؛ یعنا چنین نی طططت
کطه حق تعطاما چگونگا معلول را بطه واسططط طهی خود تعیین کنطد .به بیان دیگر ،در تعین ثانا ،حق تعاما به ا یان ثابتهی
نطامجعول ،لم پیطدا ماکنطد ،بطدون اینکطه تغییری در آن ایجطاد کند .پس لم او تابت معلود اسطططت ....ابن ربا در تفهیم
م لب فو  ،اا این مثال سطود ماجوید که وقتا ان طان ،لم مایابد که چیزی محال اسطت ،چنین نی ططت که شطناسا ،آن
امر را محال سطااد؛ بلکه آن چیز در امم واقت ،محال اسطت و لم ما نیز برابر چیزی اسطت که در واقت ه ت» یزدان پناه،
سیدیدال ،مبانا و ا ول رفان نظری ،ص.)433
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کوفهه سااخن ا دهسااه نخساات ینک خد ند آفریدههه ا آن گون میآفریند ک
می ند نش دیشااین عین ذ بو ه مجعول نیساات یعنی چگونگی معلومه
خد ند فعه ی – ک همهن علم خد ساات -منشاا بیر نی ند ا به ذ چنین ساات
خاد ناد هم هماهن گون خلق میکند ک می ند دس هیچ کس هیچ چی ی موا
ظلم فبعیض قر ا نگرفت ست

04

(ا ک :بن عربی بی فه 239 114 211 :4؛ 911 409 13 :2؛ 111 :9؛ قیصااری
 )912 910 4911غاهیت نههیی ثمره نههل هساااتی ا ددید آمدنِ بنی آ م ا
حایات فحاق نسااهن موحّد یه کهمل می نند « :کل مسااخر ن فی حانه (بنی آ م)
إذ کنه ماصاااو من عه َم قهل فعه ى َ :سا اَخكرَ َکمِ مه فِی سا اَمه ِ َ مه فِی َاِضِ
جَمِیعاهً مِن ُ أن ل لك فی توا ة یه بن آ م خلات ألشااایهء من أجلک خلاتک من
أجلی» ( بن عربی بی فه  )211 :4یشاااهن معتادند :غرض مااالی نههیی آفرینش
( نساهن مُوحّد) و دم مهفی ا مهنند بر به م خواشید فلک ک فحاق
خاهاجی آنهاه به تبع د بهو مادم الدم ضااار ا ا  « :غیر إلنساااهن کهمل
ظهوا من إنساااهن حیو ن نبه أفالک أمالک غیر ذ ک فهذ کل نِعَمظ أظهرهه
حق ینعم بهه إلنساهنَ کهملَ فلهه ظهوا مه هه العتمه ألنهه ماصو ة غیر أعیهنهه
إلنساهن کهمل ماصاو عین ألن ظههر صواة إل هی » ( بن عربی بی فه  401 :9نی
ا ک :همهن 200 19 :2؛ 381 :4؛ 233 421 :9؛ آملى 121 :2 4122؛ )439 :9
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د آن جه ک هد خلات مه ی ددید آمدن نساااهن خهکی سااات هد بعدی
إبتالء متحهن سات ا نههیت اشد کمهل نسهنهه ب جو آمدن نسهن کهمل
ماصااو ماالی نههیی ساات ب طوا طبیعی ددید آمدن ین هد نههیی مادمه
و دمی ا نساااهنِ موحّد بد ن خهک آو غذ یی ک بد ن نیهد ا محیطی ک
فحاق نخو هد یهفت« :فإن غهی اصوى فی إیجه هذ
ا آن مبتال ممتحن شاو
عه م کونی مکونهف حسای هی خلا إلنسهن غهی خلا إلنسهن عال مستاه
أی مشااههدة لعالیه الفصااهل به مع ألعلى أمه خلا سااهئر ألکو ن من نبه
حیو ن فلضاار ا فعیش إلنسااهن سااتخد م إیههه کمه قهل فعه ى خَلَقَ َکمِ مه فِی
ا َاِضِ جَمِیعاهً» (مالمااادا  )122 4939د ین ا ا د داه ب هساااتی نهه ن یگر
موجو (چر یی آفرینشِ موجو ِ متنو ) هماهنناد اختی ک غرض د کهشااات
شات آن اسایدن ب میوه سات فحاق نساهن موحّدت کهمل میبهشد (جهت آگههی
بیشتر ا ک :جهمى )404 4910
بررسی

یکم .یادگاهه عرفه فاه

مههوی به گاتها حکمهی ساااالمی ند ا ؛ گرچ فبیین

عرفه د قت بهالفری برخوا ا ساات حکمه بر ین عایده ند ک مههیه شاایهء مجعول
نیساتند به ذ چنین ند خد ند مرفه خه ق ست بس کن ا عرفهن نظری ین

مجعول نبو ن حاهیق مههیه بهتر ایش ا یهبی فحلیل میشااو ؛ بدین مااوا ک
شا ایاهء حااهیق ا مرحلا افبا ذ الهی (فعین ثاهنی) ب جو ثبو ذ
موجو ند مجعول به غیر نیستند (ی ن دنهه )111 4988
دوم .عمده فاه

یدگهه حکمه عرفه ا ین ساات ک حکمهء (حکمت متعه ی )

سا م .گر چ فبیین فحلیل عرفه عمدفهً نهظر ب منش ا ختالفه ساات ی د
طریق طرح مساااه نساااهن موحّد جهیگهه ی ا آفرینش ب عنو ن هد نههیی ب
چر یی علل غهییِ ختالفه نی در خت ند

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

چهیرم .میفو ن گاات ک فبیین نخسااات عرفه د منشا ا ختالفه

قیق فهمّ

ساات ی بهید فوج شاات ک ین دهسااه همهنند یدگهه متکلمهن عد ی جمه ی
کلی سات مطهبق ین فحلیل ساهحت الهی د هر گون ظلم فبعیض مبر ست؛ چر
ک خد ند ماارفهً یجه کننده ساات فنو گونهگونی د خو معلومه ساات خد
معلومه ا آن گون نکر ه بلک همهن ند ک هسااتند؛ خد فاط ب آنهه علم ا بس
دس خد ند هیچ ناشا ای ا چگونگی آن مههیه ت عیهن ثهبت ند ا ؛ ذ هیچ فرجی
فبعیض ای د سااوی خد ند ا حق آفریدههه اخ ند ه ساات بلک چون ا نش ا ه علم
چنهن بو ند ا نش ه عین چنین شدند
ین گون فحلیل بیشتر بر ی خو ص فر ی ک ا طر د بهالیی د ندیش فوحیدی
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با جو مشاااکاک معتااد بو ه کتر طو ی عرضا ای جو ا حایای می نند
(طبهطبهیی  )41 4982یشاااهن ب نبهل ام گشاااهیی د همین گونهگونی ملموت
خهاجی کیایت شاااکل گیری فنوّ بو ه ند د ین ا مطهبق همین مبنه (ک جو
ا عین حاد کتر قعی ا ) ختال ذ فی ماههیه نظهم علی معلو ی میهن
موجو ا منشا ختالفه شمر ند ی ا عرفهن نظری جو حد ست علت
فاهعلی ج خاد ند نیسااات هم فنو گونهگونی علیّت شا ایهء ا مظههر جو
خالماا میشااو عرفه کتر جو ی حکمهء علیّتی ک یشااهن مطرح میکنند ا
نمیدذیرند شاهید د ین جهه ست ک نظهم سببی مسببی ا مطرح نمیکنند ا د
ختال ا مظاههر جو ا ا ختال عیاهن ثاهبتا می نند بت چون عیهن ثهبت
مرحلا ی د علم خاد نادی هساااتند ب جو مل م (ذ خد ) الدم ند به مجعول
و دم ذ فیا معلل نبو ه غیرمجعول ند)؛ ذ
نبو ن غیرمجعول ناد (ذ ذ فیاه
درسش د « مّ» چر یی ختال عیهن ثهبت معنه ند ا سو ل آنجه مناطع ست
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هساتند ماید سات ی بر ی ذههن متوساط مر مهن عه ی فبیین فاصیلی بیهن
علل عو مل قریش قهبل مشاههده ساو مندفر سات د ین ا دهسهههی حکمهء ا
حل منشا ختالفه ک د شااهفیت بیشتر فاصیل کهفی برخوا اند د برخی و دم
یدگهه عرفهنی مهنند م جبر مصااونند منهسااشفر مینمهید  1مّه فوجی فبیین م
یشااهن (علل غهیی چر یی ختالفه ) ک حکمه نی به فاریبی متاه
دهسخی فهمّ قیق ست ک نصوص ینی نی مؤیّد آن ست

بد ن در خت ند

 .4دیدگاه متکلمان معاصر امامیه

متکلمهن معهماار شاایعی ا فبیین فوجی ختالفه ا میهن آفریدههه مایّد ب
یک طرد فاکر مشاارو خهم ای نیسااتند یشااهن به فخهذ ا یکر ی جهمع نگر یعنی به
سااتنه ب نصااوص ینی سااتاه ه د ا ش عالی مبهنی کالمی حکمی عرفهنی ب
فبیین فحلیل ین مسااه در خت ند به فتبع ا آثها کالمی معهماار ن چهها دهسااه
کلی قاهبال اماااد فصاااویر سااات؛ هر چند مو ا ی د آنهه ا آثها کالمی حِکمی
دیشینیهن ب چشم میخوا :
یکم .پاسخ اجمالی و لمّی
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دهسااه ا یج شااهیع ب مسااه ا میهن هل کالم دهسااه مّی جمه ی ساات ک
فاریر آن ا بخش یدگهه عد ی گذشااات د منظر یشاااهن چون به برههن شاااو هد
گر ساات شاابهه مربوه ب شاار ا
گونهگون ثهبت شااده ک خد ند حکیم
ختالفاه ناض قطعی آن ا نمیکند؛ ذ طرح ین شااابهه ا ئ مو ا مبهم ا
بر بر مبیَن مبرهن سات مال ین سات ک مبهمه ا به اجه ب مبین حل کر
(ا ک :طاه اهنی 18 :4 4919؛ مطهری 449 -442 :4 4988؛ سااابحهنی 4983
209؛ مکهام شیر دی )103 :1 4983
دوم .عطا و تفضّل االهی

بر فرض ینکا ا خصاااوص ختالفه قهبلیتهه مطرح نبهشاااد بهد هم ا موا
خد ند ظلم فبعیض مااد نمیکند؛ چون ک هیچ ممکن وجو ی جو دیشااین
ند شات ماال ا قبهل خد ند نمیفو ند حق ساتحاهقی شت بهشد هر کس هر

 .1در « رفان نظری» در خصططوص این آثار و موااد احتماما ،توجیهات و پاس ط های مفصططلا م رح شططده اسططت ر.ک
یزدان پناه.)364 -491 ،6733 ،

چی هر چ ا د ساَرِ جو فاضال ست فبعیض ا جهیی مطرح ست ک حای
ا میهن بهشاد موجو فی ک فار محض ند حق ساتحاهقی ا دیشگهه الهی ند اند
عطهی ن بر ساهت ساتحاه مصاطل ا فرهنگ بشری بلک فاضل محض ست
(ا ک :شایر دی 411 4911؛ مصابهح ی ی محمدفای  )433 4918ا ین موا
فرض فبعیض ا خصوص خد ند متعهل نسبت ب آفریدههه فرض معاو ی نیست
بررسی

سوم .رعایت قابلیتها و حاکمیت قانون سبب و مسببی

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

بسایهای د متکلمهن معهمار شایعی فبیین فحلیلههی ا ئ شده فوسط حکمه ا
منهسااش به عال نال یهفت ا آثها کالمی فاساایری بد ن سااتنه کر ه ند (ا ک:
شااعر نی 231 :1 4982؛ طبهطبهیی 11 -11 :49 4190؛ مطهری  19 4981ب
بعد؛ آشاااتیهنی  228 4982فه290؛ همو 941 4932؛ سااابحهنی 10 :2 4140؛
مصاابهح ی ی 122 4981؛ شایر دی 411 4911؛ حساان د ه 412 4911؛ ابهنی
گلپهیگهنی  )488 4148د منظر یشااهن فجرب عال نال شااهه بر قهنون علیت
می هد جههن هسااتی به نظهم سااببی مسااببی ددید آمده مدیریت میشااو به
دذیرش ین سانت و دم قطعی آن ست ک درسش د ختالفه جو و مییهبد (ا ک:
طبهطبهیی )11 :4 4190
چهارم .اختالفات و نظام أحسن و تبعات یکسان سازی موجودات

گاهه د طریق ذکر آثاها فو ید نیک آن
چر ییِ کتر فنوّ ا میاهن موجو
(ددید آمدن نظهم أحساان) فاریر میگر گهه به بیهن فبعه عو قش سااوء همسااهن
سااهدی موجو ( د بین افتن نظهم أحساان) فوجی ِ موجهی مییهبد فبیین فحلیل
مسا ا ا د طریق نظهم حسااان ذکر فبعه فرک فاه هه بیش د یگر جو وهه ا
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بی فر یاد ا خصاااوص خد ی غنیّ مه ک علی الطال کسا ای حق ساااو ل
عتر ضای نتاه ی ند ا ؛ چر ک ساتحاهقی ا میهن نیست ذ ظلم ب معنهی ا یج
ا میهن نساهنهه ا خصاوص حق فعه ی متصاوا نیساات کن ن د بهو ستحاه
عتر ض بلک د ا ی ساتاههم (طلش فهم حایات) میفو ن ابهاه سر منش ختالفه
فدبّر نمو ه درسااش کر د ین ا ین نکت ک کساای ا قبهل حای ند ا ماالِ
شااابها ی ظلم با معناهی عاه ی ا برطر میکند ی ا خصاااوص حکمت ا د
ختالفه دهسخی مطلوو ا ئ نمی هد
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میهن متکلمهن معهماار ا ج ا (ا ک :طبهطبهیی 211 :2 4988؛ مطهری 4981
411 -412؛ مصاااباهح ی ی 433 4918؛ اباهنی گلپهیگهنی 488 4148؛ خر دی
)498 4141
حاذ هر گون کتر هم ی ختالفه ا نظهم کلی جههن یه نظهمههی ج ئی
حهملی ج فرک ملِ آفرینش آنهه
مهنند :عه م حیو نه عه م نبهفه عه م نساهنی
بر بر به یجه یک مخلو ست؛ ب خهطر ینک کتر
ند ا همساهن ساهدی موجو
نال شاااده ک فرمو « :به عدل
باد ن ختال فمی معناه ند ا د دیهمبر کرم
ألاض» (فیض کهشااهنی محساان  )401 :1 4141شااهید یکی د
قهمت س اّمه
معهنی ا یت یه شااده همین بهشااد ک به عدل ضااع هر شاایء ا جهیگهه ذ فی
شااهیساات خو آساامهنهه دمین سااتو ا شااده ساات؛ د ین ا برقر ای فسااه ی
همسااهنی محض منجر ب د هم دهشاایدن آساامهنهه دمین خو هد شااد همچنین
همهنگون ک ا بیهن حکمه عرفه مطرح شااد دید یش غرض نههیی (بنی آ م نسااهن
کهمل) مالدم به خلات موجو گونهگون فر نی ساات ک جنب مادمی غیره اند
(طبهطبهیی  211 :2 4988نی بنگرید :مصبهح ی ی )111 -111 4981
 .6ابتالئات االهی و شکل گیری اختالفات
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برخی د محاااهن دس د طرح ا ّ یادگهه حکمهی ساااالمی ا بهو ختالفه
یادگاهه یگری ا طرح فاویات نمو ه ند (ا ک :فهر نی 218 290 4911؛ ملکی
میهنجی محمد بهقر 491 422 4919؛ بیهبهنی سااکویی  11 4910ب بعد ثر خیر
به نظم فاص ایل بیشااتری بدین یدگهه در خت ساات د ین ا محوا عمده ا طرح
یدگهه شاشم همین ثر ست) یشهن به ستنه ب برخی آیه ا یه معتادند :هم
ا ّ ین مرفبا خلاات به یکدیگر همساااهن بر بر بو ند عکس عملههى
موجو
ا بر بر متحاهن هى موجاش دیاد یش موجو گوناهگون به مر فش متاه
متااه
شده ست یشهن معتادند:
بر ساااهت عدل الهی ممکن نیسااات موجو د همهن بتد ی آفرینش به ذ
متاه بهشااند د ین ا د همهن بتد هیچ گون فنوعی نبو بلک بر هسااتی حد
حهکم بو آن حایات حد ک ایش ا هم مخلوقه ساات «آو» ساات ک منظوا د
آن همهن مهیع شااهیع نیساات (بیهبهنی سااکویی  )11 4910برخی د مخلوقه مهنند
مستند ب آو مذکوا نیست دمهنی ک آو حهمل عرش
عرش نوا دیهمبر عظم

(علم قادا ) شاااد موا متحاهن بتالی خد ندی قر ا گرفت کنش آو مو
آبی ا قبهل فکه یف متحهنهه یکسااهن نبو برخی طهعت کر ند برخی عصاایهن
ا موجو ب فدایج شاااکل گرفت (ا ک :همهن -402
ا نتیجا  :ختال فاه
 )401بهالخره ینک کنشههی گونهگون مساااتمر نسااابت ب فکه یف متحهنه
الهی منجر ب فکتیر شکل گیری موجو گونهگون شده ست مههیه چگونگی
حتی مااه شاایهء مهنند
موجو عم د فرشاات جن نساااهن نو حیو نه
شاایرینی فالن میوه اندگی فالن حیو ن بر سااهت عکس عمل ا قبهل متحهنه
الهی شکل گرفت ند (همهن )422 443
بررسی

دیر مون یدگهه ا ئ شده بیهن نکهفی الدم ست:
یکم .گرچا نادیشاااوا ن ساااالمی ب عو م گونهگونی معتادند ی ا فعد

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

دوم .با ذعاهن هل فحایق أخبها مربوه ب طینت عه م ا ح د متشاااهبهه
معضاال حدیتی ست (ا ک :مجلسی محمد بهقر  )230 :1 4109علمهی مهمی ا
بیاهن معهنی مر د آن خبها یدگههههی گونهگونی اند (ا ک :ماید 449 4149
412؛ علم هدی 21 :4 4118؛ مجلساای محمدبهقر 234 -230 :1 4109؛ همو
91 :1 4101؛ جو ی آملی  422 4989ب بعد؛)
سا م .د منظر برخی محااهن خبها یه شده خبر حدند عال ه بر ین فشتت
در کندگی ضعف سند جعلی بو ن برخی د آنهه بهعث میگر ک ای ا میهن
آا ء طرح شاده اسایدن ب یدگهه مطمئن شاو ا بهشد (ماید 4149ج )13 91
د ین ا برخی د هال فحایق نسااابت ب بیهن معنهی قعی د خبها یه شاااده فوقف
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کیایت آن عو م ب یهه عو م دیش د نیهی کنونی ب شاد ختال نظر اند یکی
د مصاااه یق مطرح ا ین حوده «عاه م ذاّ أخذ میته » یه همهن جههن «طینتهه»
ساات ابهاه «جههن طینتهه» جو هم آفریدههه دیش د ین نیه متحهن شاادن
نی ا فبیین حایات آن موطن خهصِ عال ه بر هل ساانت (ا ک :ا دی
یشااهن
 )109 -911 :41 4120ا میهن علمهی مهمی ختالفه ساهسی جریهن شت ست
(ا ک :مجلسااای محمد بهقر 213 -221 :1 4109؛ طبهطبهیی  903 :8 4190ب
بعاد؛ جو ی آملی 118 :2 4911؛ همو؛ 498 -441 4989؛ بیاهبااهنی أساااکویی
)4911
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کر ه ند (ا ک :مجلسی محمد بهقر 234 :1 4109؛ خویی )131 :4 4143
چهیرم .بر ینک نخسااتین مخلو آو بو ه ساات ب آی

وَ جَعَیْاَا مِنَ الْاَاءِ كَُّ

شَََّّىْءٍ َْىّ ( نبیاهء )90 :ا یهفی همچونَ « :مِ یکن غَیرَ مَهءِ خَلقٌ َ مَهءُ یوِمَئِذٍ
عَذوظ فرَ » (مجلساای محمد بهقر  )83 :11 4109سااتنه شااده ین آو مه ه ی
غیر محسااوت نساات شااده ساات ا حه ی ک ال :حمل اظ بر معنهی غیر ظههر
مالک میخو هد ثهنیه :غه ش ماسااار ن « مهء» ا آی ا ب همهن معنهی ظههری حمل
کر ه ند (طبرساای )12 :1 4911؛ ثه ته :متن ا یت یه شااده چنین ساات « :کهن
عرشا ا على ماهء ماهء على هو ء هو ء ال یجری م یکن غیر مهء خلق مهء
یومئاذ عذو فر » (مجلسااای محمد بهقر  )83 :11 4109ین می فو ند مؤید
ا یهفی بهشااد ک میگوید غیر د آو هو ء چی ی نبو (همهن  )914 :13ا بعهَ :ابهاه
ین مخلو حاه یث متعد ظههر متضاااه ی جو ا ب فبع آن قو ل متعد
ابهاه نخستین آفریده جو ا (ا ک :مینی گلستهنی )18 -49 4911
پنجم .نصااوماای ک میگوید جن د آفش نسااهن د خهک ملک د نوا آفریده
شاده بر خال

یدگهه ا ئ شاده سات مهنند آی ِ :الَ ما مَاَعَكَ أَالر تَسْجََُ إقذْ أَمَ ْتُكَ

ِالَ أَنَا خَل مِاْ ُ خَیََََْاا مِنْ نارأ وَ خَیََََْ ُ مِنْ طلنأ ( عر )42 :
شامم .ظههر آی
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وَ جَعَیْاَا مِنَ الْاَاءِ كَر شَىْءٍ َْىٍّ ین ست ک آو ا فحاق

خه ت فهمّ ا بت به فوج ب شاااو هد قر ئنی
موجو دنده ن هم موجو
مالئک متهل آن مشامول ین قهعده نیستند (بنگرید :طبهطبهیی )211 :41 4190
بر فرض گر هم موجو ا هم شاهمل شاو سهیم بو ن آو ا علیّت مه ی آنهه ا
میاسهند ن ینک آو فنهه عنصر بهشد
هفتم .ا ین قول عه شااده ک ماصااو د عرش همهن علم قدافی ساات ک
منضامّ ب آو شده ست ا حه ی ک میهن علمهء ا حایات عرش ختال
یدگهه شهیع غیر د مدعهی یشهن ست (ا ک :شیه مد )11 4149
هماتم مطهبق برخی ا یه

خد ند

جو

ا

گون آو آفرید :شیرین فله (مجلسی

محمد بهقر  )210 :1 4109نویساانده محترم بد ن هیچ قرین نالی یه عالی به فکلف
فر ن عه کر ه ک منهساش به حکمت خد ین ست ک بگوییم آو حد بو ه ا ثر
متحهن گون شاده ست (بیهبهنی سکویی  )402 4910ا حه ی ک مری برخی

د ا یه مربوه ب طینت آفرینش
محمد بهقر )211 :1 4109

نو آو د همهن بتد سااات (ا ک :مجلسااای

نهم .بسایهای د ا یه مربوه ب طینت شکل گیری ا ح د آو شیرین فله
نهظر ب نسااهن ساات ا حه ی ک نویساانده بد ن ا ئ شااههد قرین ی عه ا ک
د «آو حد» ددید آمده ست
هم موجو
دهم .ا فحلیال م بوا یکی د حکمااتهااهی آفرینش موجو

بتالء فکلیف

آنهه ب شامها آمده سات آنچ مسالم مری متون ینی ست مکلف بو ن نسهن
یل ا شاانی ا ئ
جن ساات بر ی فر گیر بو ن متحهن نساابت ب هم موجو
نشده ست
ییزدهم .بر فرض ک موجو آغهدین فاط آو بو ه بهشاااد؛ آو یه شاااده ک  -بر

دوازدهم .ظههر برخی د عبها هه ا فحلیل یه شاااده ین سااات ک گویه هم
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یک نحوه جو دیش این همسااهن بد ن هیچ ماابغ ی شااتند ( جو
موجو
بالشاره) ک به طهعت عصایهن خصااومایه جدید متمهی د همدیگر دید نمو ند
(همهن  )13بهید گات :گر بتد فاط آو بو ه ال غیر دس چطوا عه شاااده ک هم
آفریدههه ا حه ت فسااه ی محض بو ند؟ مگر هم بو ند؟ (مگر ینک ماصااو د جو
بو ن دیشاین جو «علمی» بهشاد ک مدعهی نویسنده چنین نیست) گر نبو ند
چگون عملکر ههی مختلای ا بر بر فرمهن خد ند شتند؟
س ای هم بهالخره بهید گات :گر ین فبیین د منش ا شااکل گیری موجو ا
بپذیریم بهد هم منشا کتر فنوّ خو موجو خو هد بو ن خو ساات مستایم
خد ند؛ چر ک عه شااده :کنشههی گونهگون بهعث ختال موجو شااده ساات
دس منشا ا فااه هاه ا د گوناهگونی شا ایاهء فرجی ا ه خد ند نیسااات بلک
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ساهت فحلیل م بوا -مه ی نیست چگون منش موجو مه ی شده ست؟ بعال ه آیه
آن آو حاد حایای بو یاه فر ج ی دیه ی شااات؟ گر حایاتهً حد بو ین
ساااخن کا دس د متحاهن آو برخی طهعت کر ند برخی عصا ایهن به حد آو
ساهدگها نیست (ب عبها یگر قتی ا سر آغهد خلات فاط آو حدی بو ه ممکن
نیساات آو هم طهعت کند هم عصاایهن؛ چون حایاتی یگهن ا ) دس کترفی ا
کها بو ه ساات ی گر آو د همهن ل کتیر بو ه بهید درسااید منشاا آن کتر چ
بو ه؟
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کنشههی مختلف موجو
ست

ا بر بر فکه یف الهی ا جههن دیش این منبع ختالفه

نتیجهگیری
یکم .درسش د ام

ا د ختالفه

ا آفرینش د

د ی  :منش ختالفه

علت

یه علل غهیی (چر یی) آنهه قهبل فحلیل براسی ست
یدگهه حکمهی سااالمی متکلمهن معهماار ابهاه منشاا ختالفه موا فهیید
فوجا سااات :خاد ناد متعاهل هر یک د موجو ا جد جد مساااتال د هم به
ا هههی متعد نمیآفریند عد ت الهی ب معنهی قر ا ن هر شایء ا موضع خو
بر مبنهی قهنون عهمّ سابش مسببی ست هم عو م جو به موجو بی شمها آن
بر ساااهت ین نظهم ده ب هساااتی گذ شااات ند هر موجو ی بر ی ددید آمدن فر یند
مخصاوص ب خو ا طی میکند هر آفریده ی جو خو خصومیه جو ی خو
ا د طریق ساا اکن ساااهساای :نظهم فهعلی نظهم قهبلی نظهم إعد ی خذ میکند
(نظهم سا گهن یه شاده ا موجو مه ی جهای سات) ب یگر سخن هر چی ی
یک ذ افب ساااط جو ی یهه ی ا ک ممکن نیسااات د جد گر بر ی
نمون نیهی مه ّی قو مش بر عنهمااری ساات ک حذ آن عنهماار به حاظ نیه بو ن
ممکن نیسات؛ متال اشد حرکت فدایجی ف حم فضه ّ بتالء ب خوشی نهخوشی
بخشای د طبیعتِ نشائ ی نیهت عه َم مُلک ست حذ خصومیه یه شده مالدم به
ا ین
ین سااات ک نیهی مه ی مه ی ملکی نبهشاااد چنهنچ حضااار علی
دمینا میفرمهید« :انر الَُّنْلا لَمْ تَكُنْ لََِسَََََِّّْ ر اال عَیَى مَا جَعَیَهَا اع عَیَل مِنَ الارعْاَاءِ وَ
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الْابَِْیَاءِ» (نهج بالغ نهم  )94ا خطب متاین (خطب شااامهاه )419نی ب جهیگهه
موضاع شهیست هر موجو ی شهاه شده ست« :أَمما بَعَُْ ََإقنر الیر َ عَزر وَ جََر خَیَََ الْخَیََْ
َْلثُ خَیَََهُمْ غَاِلاً عَنْ طَاعََِهقمْ آمِااً لِاَعْصَِّلَِهقمْ لِأَنر ُ لَا تَرُ ُّهُ مَعْصِلٌُ مَنْ عَصَاهُ مِاْهُمْ وَ لَا

تَاْفَعُ ُ طَاعٌَُ مَنْ أَطَاعَ ُ مِاْهُمْ وَ َِسََّمَ بَلاَهُمْ مَعَاةَََّهُمْ وَ وَعََّعَهُمْ َِا الَُّنْلا مَوَاعَِّعَهُم»
قطعی سات ک نیه برقر ا نمیگشات مگر بر همهن سنن خصومیهفی ک خد ند بر
آن ضع کر ه ست؛ گههى برخوا ای د نعمتهه گههى گرفتهاى
اباهاه علت غهیی چر یی ختالفه فبیین بحث د طریق نظهم حسااان هد
نههیی آفرینش (بنی آ م نسااهن کهمل) مه آن دهسااخی متان معاو ی ساات

ک

ا متون ینی نی بد ن در خت شاده ست ( د جمل ا ک :اُوَ الرِِى خَیَََ لَكُم مما

َىق الْأَرْضق جَاِلعا (باره )21 :أَ لَمْ تَ َوْا أَنر الیر َ َْخر َ لَكُمْ ما َِا السمااواتِ وَ ما َِا

الْأَرْضق وَ أََّْْبَََ عَیَلكُمْ نِعَاَ ُ اااِ َةً وَ باطِاًٌَ ( امهن )20 :باره22 :؛ إسر ء10 :؛ عر :
40؛ هو 1 :؛ بر هیم92 :؛ طال  42 :همچنین بر ی برخی ا یه ا ک :شیه مد
 4913مجلس483 91؛ مایاد 4149و 3؛ مجلسا ای محمد فای 30 :4 4103
مجلسی محمد بهقر )10 :9 4109
دوم .برهاهن جماه ی هل کالم نی به ماد ای فکمیل فوضااای قهبل دذیرش ا
افع شبه فبعیض کها آمد ست:

د آنجه ک علم قدا احمت الهی بی دهیهن ساات هیچ بخل خسااّتی ا
خد ند نیسات حق فعه ی د هر سااتم بهطل غوی من ه ساات دس محد یت ا
برخوا ای ایشا ا فهعلیّت فهعلِ کهمل ند ا د ساوی یگر بر سهت فوحید جش
وجو فوحیاد فعاه ی عاهمل یه علتی ا عرض خد ند جو ند ا ک به حق فعه ی
ف حم نمو ه ممهنعت د عطهء بخشاااش کند به نهماااو و بو ن فرض دیشا این
ا شااان میشاااو ک منشاا ختالفه عهمل برخوا ایههی متنوّ خو موجو
هساااتناد خاد ند میفرمهید :إقنر الیر َ ال ةظْیِمُ الاراسَ شَََّّلًاً وَ لكِنر الاراسَ أَنْفُسَََّّهُمْ
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ةظْیِاُونَ (یونس)11 :؛ ما أَصَّابَكَ مِنْ َْسََّاٌَأ ََاِنَ الیر ِ وَ ما أَصَّابَكَ مِنْ َْلًٌَأ ََاِنْ

نَفْسَِّكَ (نساهء 11 :ا دمین ال ت آی بر مسه حهضر ا ک :طبهطبهیی :1 4190
 )1ا برخی عی نی ب همین معنه شاهاهههیی شده ست َ « :خَیر فِی یدَیکَ َ شكرُّ
نی نال شااده ک فرمو :
َیسَ إِ َیک » (کلینی  )940 :9 4101د دیهمبر کرم
«فَمَن َجاَدَ خَیر ً فَلیحِمَدِ لك َ َ مَن َجَدَ غَیرَ ذَ ِکَ فَلَه یلومَنك إِ كه نَاسا اَ ُ» (مجلسا ای
محمد بهقر )111 :40 4109
کوفهه ساااخن ینک  :چ فوجیهه عرفه حکمه ا بپذیریم چ نپذیریم؛ ختال
ا ییههی
باه اذ باهشاااد یاه ب چی ی یگر گونهگونی شا ایهء فنوّ ا کمهال
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منبع منشاا ین گونهگونی ختالفه خهاج د ساا فرض نیساات :ف :خد ند
خو ش بد ن ا نظر گرفتن قهبلیتهه مختلف بو ن شا ایهء ا ا ه نمو ه سااات و:
عهمل یه علت یگری غیر د خد ند آفریدههه منشاا ختال شااده ساات ج :ذ
دمین ی برخوا ایههی متنو هستند
خصومیه خو موجو
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آفریادههاه با ناهچها ب خو شاااهن برمیگر ؛ چون ک ن ا فهعلیّت عطهی الهی
مشااکلی جو ا ن مهنع معهاضاای ا بر بر خد ند قر ا ا ا نههیت خد ند
فعاه ی مبر د هر گونا ظلم فبعیض فرجی بال مرج سااات هر گونا گالیا
مالمات د ختالفه گونهگونی ا بهید ب «قو بل» یه ب « ساااط ههی جو ی» آنهه
اجه
س ا م .برخی د ده هشااگر ن معهماار به فاریبی یگر ب شاابه فبعیض دهسااه
گات ند:1
عطهی جو کمهال گونهگون جو ی د جهنش خد ند یه بر سااهت سااتعد هه
قهبلیتهه سات یه مِر فاضل ست گر عطهی الهی مبتنی بر قهبلیتهه بهشد فهو
مطلوو مه گر فاضالی متنهنی محض بهشاد فرض مطرح ست :ین فاضل یه به
مالک حکمت سااات یه بد ن مالک حکمت بو ه گ سااات طف الهی ک
بد ن منهه بهشااد دس فاضاال حق فعه ی بر سااهت معیها
ممکن نیساات گ
حکمت ساات بت فاضاال الهی بر سااهت منهه حکمت ساات ( ن گ )؛ کن
منهه مرجّ عطهیهی گونهگون قطعهً ب خو ممکنه قهبلهه برمیگر ؛ چون فهعل
فهمّ کهمل ست هیچ مشکل مهنعی ا طف عطهی جو ند ا
چهیرم .شااابه ظلم فبعیض ا ب گون ی یگر نی میفو ن دهساااه گات :من ه
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بو ن فعل الهی د هر گون فرجی بالمرج فرجی مرجوح مالدم به ین سااات ک
هر چی ی هر چا د کماهال هر مرفبا ی د جو ا کا ا سااات همهن بر ی
بهترین عه الن فرین گ ین بهشاد ک ب حق ا موضاع خو قر ا گرفت ست گرن
الدم خو هاد آماد کا خاد ناد ا فعل آفرینش خو نسااابت ب موجو ی فرجی
بالمرج یه فرجی مرجوح نجهم ه بهشد ین محهل ست

 .1اا افادات لما استاد معظم ح ن رمضانا که در کالس درس به ورت شفاها م رح شد.

فهرست منابع
4

بن عربی محیی اادین  4113فص ص الحکم

ا إحیااهء کتااش عربیا

قههره
2

بن عربی محیی ادین بی فه الفت حیت المکده (1جلدی) بیر

ا إحیهء

تر ث عربی
لیمل الزّییرات ا مرفضوی نجف

9

بن قو وی جعار بن محمد 4913

1

مینی گلستهنی محمد 4911ش سرچشم حیه

1

مینی حسان 4910ش خدر و شرّ در مکتب ابن عربی موسس آمودشی
قم

 3آشااتیهنی سااید جالل دین 4982ش هسااتی از نظر فیساافه و عرفی
بوستهن کتهو قم
 1آملی ساید حیدا 4938ش جیمع األسارار ومنعع األن ار نتشها

علمی

فرهنگی د ا فرهنگ آمودش عه ی فهر ن
ق اعای المرام فی عیم الکالم مکتبا آیا

 8بحر نی بن میتم 4103
مرعشی نجای قم

 1بیهبهنی سکویی محمد 4910ش عیل الهی نتشها

نب فهر ن

ت حدی انسی

نب فهر ن

 44فاتهد نی ساعد دین مسعو بن عمر 4101
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 40بیاهباهنی ساااکویی محماد 4919ش جاییگیه عیلم ذرّ و أرواح در فطرت
شرح المقیصی شریف رضی

قم
 42فهر نی میرد جو 4911ش مدزا المطیلب ا ا ه حق قم

 49جهمی عبد رحمن 4910ش نقی النصاا ص فش شاارح نقش الفصاا ص
سهدمهن چهپ نتشها

دا

اشه سالمى

 41جرجهنی سااید شااریف علی بن محمد  4141شاارح الم اق
علمی بیر

ا کتش
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ده هشی مهم خمینی

مکتش سالم قم
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 41جو ی آملی عبد

4911ش تفسدر تسندم إسر ء قم

 43جو ی آملی عبد

4989ش فطرت در قرآ

سر ء قم

 41حسن د ه حسن 4984ش هزار و یك لیمه ج 9بوستهن کتهو قم
 48حسن د ه حسن خدر االثر در رد جعر و قیر و دو رسیله دیگر 4911ش
فتر فبلیغه

سالمی حوده علمی قم قم

 41حلی جمهل دین حساان بن یوسااف 4104

أج بة المساای ل المهنی دة

خیهم قم

 20حلی جمهل دین حسان بن یوسف  4141لم المراد فی شرح تجریی
االعتقید مؤسس نشر إلسالمی قم

 24خر دی ساااید محسااان  4141بیایة المعیرف االلهدة فی شاارح عقی ی
االمیمدة مؤسس نشر إلسالمی قم
 22خمینی سید مصطای 4148

تفسدر القرا الکریم مؤسس فنظیم نشر

آثها مهم خمینی فهر ن
 29خویی سید بو اهسم 4143
 21ا دی فخر دین 4120

صراط النجیة مکتش نشر منتخش قم

مفیتدح الغدب ( تاسااایر کبیر)

ا حیهء تر ث

عربی بیر
 21ابهنی گلپهیگهنی علی 4148

الق اعی الکالمدة مؤسااس ا إلمهم صااه

قم

 23سااابحاهنی جعار 4983ش عقییی اسااالمی در پرت قرآ
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حدیث عال

بوستهن کتهو قم
 21سبحهنی جعار 4140

اإللهدیت عیش هیى الکتیب و السنة و العقل د ا

السالمی بیر

 28ساب ای مالهه ی 4913ش رسای ل حکدم ساعزوار

فعلیق فصحی :

سیدجالل دین آشتیهنی أسوه قم
 21سب ای مالهه ی 4982ش اسرار الحکم مطبوعه

ینی قم

 90ساب ای مالهه ی  4912ش شرح ألسمهء حسنی فحایق :نجاالی حبیبی
نشگهه فهر ن فهر ن
نتشها

 94ساب ای مالهه ی 4911ش شرح مثن

نتشها

د ا فرهنگ اشه

سالمی فهر ن
 92شاعر نی بو حسان 4982ش تعیدقه بر شرح أص ل الکیفی ( لمو ى ماه
مهدندا نی) مکتب إلسالمی فهر ن
 99شیه مد
 91شیه مد

محمد بن علی 4913ش ألمه ی کتهبچی فهر ن
محمد بن علی 4918

الت حدی موسس نشر السالمی تهبع

جمهع مداسین قم
 91شیه مد

محمد بن علی 4149

االعتقیدات کنگره شیه ماید قم

 93شایه طوسی محمد بن حسن  4101االقتصید فدمی یتعیق بیالعتقید

ا

الضو ء بیر
 91شایر دی ساید اضای 4912ش درسهی شرح منظ مه یر یش فنظیم:
فهطم فنه نتشها

 98شیر دی سید اضی 4911ش نگیه نیب بوستهن کتهو قم

 91طه اهنی نظر علی 4919ش لیشا

االسارار مؤسس خدمه فرهنگى اسه

فهر ن

ر یلدسم

 10طبهطبهیی ساید محمد حساین 4931ش اصا ل فیسفه و رو
مدا فهر ن

 14طبهطبهیی سید محمد حسین 4982ش بیایة الحکمة ا اکر قم

 12طبهطبهیی ساید محمد حسین  4190المدزا فی تفسدر القرآ

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

ا مجتبی

قم

موسس

 19طبهطبهیی ساید محمدحساین 4988ش بررسیهی اسالمی(ج )2بوستهن
کتهو قم

 11طبرساای فضاال بن حساان  4911مجمع العدی فش تفساادر القرآ
حیهء تر ث عربی بیر

ا

 11علم هدی شاریف مرفضی  4144الذخدرة فی عیم الکالم موسس نشر
السالمی قم

 13علم هدی شریف مرفضی  4141جمل العیم و العمل

ا ألسوه فهر ن
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 11علم هدی شریف مرفضی 4118م أمیلی المرتضش ا اکر عربی قههره
 18فهضال فونی محمد حساین 4983ش رسای ل عرفینی و فیسفی مطبوعه
ینی فهر ن
 11فیض کهشهنی محسن 4930ش لیمیت مکن نة نتشها
 10فیض کهشهنی محسن 4141

فر ههنی فهر ن

الصیفی صدا فهر ن

 14فیض کهشااهنی مال محساان 4932ش اصا ل المعیرف مرک نتشااها
فبلیغه

فتر

سالمی

 12فیض کهشاهنی مال محساان 4980ش مجم عه رساای ل و مصنفیت میر ث
مکتوو فهر ن

 19قمی قهضای ساعید  4141شارح ت حدی الصیو

د ا فرهنگ اشه

سالمى فهر ن
 11قیصاری

4911ش شرح فص ص الحکم فحایق فصحی  :سید جالل

دین آشتیهنى شرکت نتشها
 11کلینی محمد بن یعاوو 4101

علمى فرهنگى فهر ن
الکیفی ا کتش إلسالمی فهر ن

 13مجلساای محمد بهقر  4101مرآة العق ل فی شاارح اخعیر آل الرس ا ل
ا کتش إلسالمی فهر ن
 11مجلساای محمد فای 4103

روضااة المتقدن فی شاارح من الیحضااره

الفقده مؤسس فرهنگی سالمی کوشهنپوا قم
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 18مجلسااای محمادباهقر  4109بحایر االن ار الجایمعاه لیرر اخعیر اال مة
ا إحیهء تر ث عربی بیر
االطهیر
 11محاق طوسای نصایر دین 4989ش اج بة المسی ل النصدریة ( 20اسه )
ده هشگهه علوم نسهنی فهر ن
 30محاق طوسی نصیر دین  4101تیخدص المحصل ا الضو ء بیر
 34مصاابهح ی ی محمد فای 4981ش خیا شاانیسای فحایق بهدنگری :میر
اضه شرفی موسس آمودشی ده هشی مهم خمینی قم

 32مصبهح ی ی محمدفای 4918ش آم ز

عقییی ا تالین قم

 39مطهری مرفضای 4988ش مجم عه آثیر اساتید شهدی مطهر

نتشها

مدا فهر ن
 31مطهری مرفضی 4981ش عیل الهی مدا فهر ن

ف أوا ال المقایالت فی الماذاهاب و

 31مایاد محماد بن نعمااهن 4149

المختیرات مؤفمر عه می لشیه ماید قم
 33ماید محمد بن نعمهن  4149و االمیلی کنگره شیه ماید قم

 31ماید محمد بن نعمهن  4149ج المسی ل السرویة کنگره شیه ماید قم
 38ماید محمد بن نعمهن 4149

المسی ل العکعریة کنگره شیه ماید قم

 31مکهام شیر دی نهمر 4911ش تفسدر نم نه ا کتش السالمی فهر ن

 10مکهام شیر دی نهمر 4983ش پدیم قرآ

ا کتش السالمی فهر ن

 14مال مدا شیر دی مدا دین محمد شیر دی  4121الحکمة المتعیلدة فی
 12مال ماادا ماادا دین محمد شاایر دی 4939ش مفیتدح الغدب موسااساا
فحایاه فرهنگى فهر ن
 19ملکی میهنجی محمد بهقر 4919ش ت حدی االمیمدة نتشااها

دا

اشااه

سالمی فهر ن
 11موساوی خمینی سید ا ح

4982ش چهل حییث موسس فنظیم نشر

آثها مهم خمینی
 11میر مه محمد بهقر 4931ش القعسیت نتشها

نشگهه فهر ن فهر ن

کتش بیر
 11ی ن دنهه سااید ید

4988ش معینی و اص ا ل عرفی نظر

آمودشی ده هشی مهم خمینی قم

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

 13همد نی قهضى عبد جبها  4982المغنی فی أب اب الت حدی و العیل
موسااساا

ا
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االسفیر العقیدة االربعة طلیع نوا قم
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