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 ةتبیین آی های عالمان دینی دردیشهنا پژوهشی در

 الیُسئَلُ عَمّا یَفعَلُ وَ هُم یُسئَلُونَ
 شیرزادامیر 

 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 (23/۱0/۱3۹۸: فارسی تاریخ پذیرش؛ 23/0۸/۱3۹۸: فارسی تاریخ دریافت)

(۱3/0۱/2020 :میالدی ؛ تاریخ پذیرش۱۴/۱۱/20۱۹ تاریخ دریافت میالدی:)

 چکیده

اسنت کنه محنل     قنرآن از جملنه آینات   ( 23/انبینا  ) الیُيئَ َ عَمّلا یَفعَل َ وَ هُل  یُيلئَلَونَ    آیة شریفة 

تنرین سنؤال در مواجهنه بنا اینن آینة شنریفه سنؤال         اسنت. مهنم  بحث و نظر عالمنان دیننی قنرار گرفتنه    

مالحظننة آراء عمننده در تبیننین ایننن . نشنندن خنندای تعننالی اسننتاز چرایننی و دلیننلِ مننورد سننؤال واقننع

در پاسننخ از پرسننی مننذکور آیننة شننریفه، حکایننت از مبننانی گوننناگون کالمننی، حکمننی و عرفننانی   

برخننی متکلمننین، نفننی پرسننی از خداوننند را بننه نفننی وجننوا و یننا تننرک فعننل بننر خنندای       . دارد

اننند و برخننی دیگننر ضننمن قننول بننه وجننوا برخننی از افعننال بننر خنندای متعننال،     متعننال ارجنناع داده

اننند. برخننی ابتننناء فعننل الهننی بننر حاسننن و حکمننت را دلیننل نفننی پرسننی از خنندای متعننال دانسننته     

مننا نیننز نفننی پرسننی از خداوننند را بننه نفننی غایننت در فعننل مطلننق الهننی و غایننِت اخیننر در           حک

اننند. عرفننا نیننز بننا تکیننه بننر علننم و سننرّ وحجننت الهننی بننه تبیننین شننریفة الیسنندل مخلوقننات ارجنناع داده

انند. اینن مقالنه در صندد اسنت تنا بنا تکینه بنر ینک شخصنیت فکنری از صناحبان              عما یفعل پرداختنه 

تیننب : غزالننی، زمخشننری، مالصنندرا و ابننن عربننی( بننه بررسننی و نقنند آراء پرداختننه  بننه تر) آراء فننوق

و سننپا در نگنناهی مجنندد بننه آیننة شننریفه بننه تبیننین آن در دو جایگنناه متفنناوت یعنننی در ربننط بننا      

 آیات قبل و بعد، و نیز در ربط با سایر آیات مرتبط بپردازد.

ــدی:  ــان کلی حجننت بال ننه،   الیسنندل عمّننا یفعننل، حاسننن و حکمننت، غایننت،     واژگ

 عبودیت و الوهیت.
 

                                                            
E_mail: a.shirzad110@gmail.com 

mailto:a.shirzad110@gmail.com
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 مقدمه

( یعننی خندای   23انبینا / ) ال یُيلئَ َ عَمّلا یَفعَل َ وَ هُل  یُيلئَلَونَ     فرمایند می قرآن کریم

شنوند. اینن   شنود و آنهنا منورد سنؤال واقنع منی      دهند سنؤال نمنی   متعال از آنچه انجام منی 

متکلمنننان، آینننة شنننریفه محنننل بحنننث مفسنننران در مباحنننث تفسنننیری و محنننل بحنننث 

 است.حکیمان و عارفان در مباحث کالمی، حِکمی و عرفانی قرار گرفته

هننایی از قبیننل ایننن کننه: خداوننندا چننرا جهننان را آفرینندی  چننرا    دانننیم پرسننیمننی

هننایی تننرین پرسننیانسننان را خلننق کننردی  چننرا مننا را مکلننج سنناختی  و... از عمننومی 

هنا گناه   حتنی اینن پرسنی    کنند. است که به طور معمول بنه ذهنن هنر فنردی خطنور منی      

شننود گنناه از هننایی کننه دربننارة مصننایب و شننرور مننی یابنند. پرسننیجنبننه اعتراضننی مننی

هننای گوننناگون وجننود ایننن قبیننل اسننت. در متننون دینننی نیننز شننواهد متعننددی از پرسننی

اننند و چننه بسننا  دارد کننه مالئکننه، انسننان هننا، و حتننی پیننامبران از خنندای متعننال نمننوده   

اسننت. پرسننی فرشننتگان از خداوننند در بنناره خلقننت و     هخداوننند بننه آنهننا پاسننخ داد  

هنای  خالفت انسان و پاسنخ خداونند بنه آنهنا از اینن جملنه اسنت. در رواینات نینز نموننه          

متعننددی از سننؤاالت مننردم، مالئکننه، و انبیننا از خنندای متعننال دربننارة افعننالی و پاسننخ    

را خلننق اسننت. از جملننه ایننن کننه ححننرت داوود پرسننید خداوننندا چننخداوننند وارد شننده

نللنُ ََنللَا  مَخفیللا  فَاَحبَبللنُ اَن اَعللبَََ فَخَلَقللنُ   ََرا آفرینندی  و خداوننند پاسننخ داد:  

 (.۱02ش: ۱3۶۸ر.ک؛ آملی،سید حیدر، جامع االسرار و منبع االنوار، ) الخَل َ

 الیُيللئَ َ عَمّللا یَفعَلل َ  اینننک باینند مالحظننه کننرد کننه مقصننود از آیننة شننریفة     

دهنند مننورد سننؤال واقننع نمننی در بنناره آنچننه انجننام مننی چیسننت  و چننرا خنندای متعننال  

گیرنند  بنه عبنارت دیگنر دلینلِ منورد       شود در حالی کنه دیگنران منورد سنؤال قنرار منی      

 دیگنننران چیسنننت   شننندن پرسنننی واقنننع نشننندن خداونننند و منننورد پرسنننی واقنننع   

آن مننالک و مننناط ، آیننا مننالک و مننناط خاصننی در کننار اسننت یننا خیننر  و اگننر آری   

 کدام است 
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 دهنند کننه ایننن آراء   آراء عمنندة مفسننران در تفسننیر ایننن آیننه نشننان مننی     مالحظننه

گننردد. از ایننن رو نظننر در ایننن نظننر مبننانی بننه مبننانی کالمننی، حِکمننی و عرفننانی برمننی از

 مبانی در مباحثِ ناار به این آیة شریفه ضروری است .

براسنناس  الیُيللئَ َ عَمّللا یَفعَلل َ مننا در اینجننا بننه ارایننة آراء عمننده در تبیننین آیننة   

مبننانی گوننناگون فکننری، و بننا تکیننه بننر یننک شخصننیتِ فکننری از هریننک از آنهننا مننی  

پنننردازیم و سنننپا آن آراء را منننورد بررسنننی و نقننند قنننرار خنننواهیم داد و آنگننناه در   

نگنناهی دوبنناره، آیننه شننریفه را در ربننطِ آیننات قبننل و بعنندش و سننپا در ربننطِ دیگننر    

 دهیم.مورد توجه قرار می قرآنآیات 

 اليُسئَلُ عَمّا يَفعَلُۀ آراء عمده در تبیین آيۀ ئارا .1

همسننو بننا مبننانی و رویکردهننای    الیُيللئَ َ عَمّللا یَفعَلل َ تننرین آراء در تبیننین آیننة  مهننم

: تبیننین هننر یننک از آنهننا عبارتننند از  گوننناگون فکننری و بننا تکیننه بننر یننک شخصننیت از    

گار بننا اندیشننه کالمننی سننازگار بننا اندیشننه کالمننی اشننعری بننا تکیننه بننر غزالننی، تبیننین سنناز  

 معتزلننی بننا تکیننه بننر زمخشننری، تبیننین سننازگار بننا اندیشننه و حکمننت متعالیننه بننا تکیننه         

بر مالصدرا و تبیین سنازگار بنا اندیشنه و تلقنی عرفنانی بنا تکینه بنر ابنن عربنی. منا در اینجنا             

 دهیم.به طرک هر یک از آراء فوق پرداخته و سپا آنها را مورد بررسی قرار می

 ن سازگار با انديشه کالمی اشعری با تکیه بر غزالی .تبیی1-1

ق( از جملنه کسنانی اسنت کنه در برابنر آینة منورد بحنث،          ۵0۵متوفنا  ) ابو حامند غزالنی  

بیننند. پرسننی نخسننتِ او در خصننو ِ تقابننل آیننة    خننود را بننا دو پرسننی مواجننه مننی  

( 2۵طننه/ ) َِّصللیبا لِلل َ حَشَللبََّنی اَعمللی وَ قَللد ََنللنُ بننا آیننة  الیُيللئَ َ عَمّللا یَفعَلل َ

اسننت. آیننه اول داللننت بننر آن دارد کننه از خنندای متعننال دربننارة افعننالی پرسننی نمننی  

شننود در حننالی کننه آیننه دوم داللننت بننر آن دارد کننه کسننی کننه در دنیننا بینننا بننوده ولننی  
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کننند کننه چننرا مننرا کننور در آخننرت کننور محشننور شننده، از خنندای سننبحان پرسننی مننی

 ا بودم  برانگیختی در حالی که در دنیا بین

ننندارد،  لِلل َ حَشَللبََّنی اَعمللی وَ قَللد ََنللنُ َِّصللیبا ایننن تقابننل اختصننا  بننه آیننة 

بلکننه بننا آیننات و روایننات بسننیار دیگننری کننه متحننمن پرسننی از خنندای سننبحان اسننت، 

 جاری است.

بنندین  "اسننتخباری"و سننؤال  "الزامننی "غزالننی بننر اسنناس تقسننیم سننؤال بننه سننؤال   

آور سننؤالی اسننت کننه حکایننت از الننزام فعننل بننر  دهنند. سننؤال الننزام پرسننی پاسننخ مننی

خنندای متعننال دارد بننه گونننه ای کننه اگننر آن را انجننام ندهنند. قابننل مواخننذه اسننت و      

از چیننزی مطننرک گننرفتن و خبننرشنندن سننؤال اسننتخباری سننؤالی اسننت کننه بننرای روشننن

از نننوع سننؤال  َّ لل َلشَي لليت َ لش عملل لشننود. بنندین ترتیننب از نظننر غزالننی آیننة   مننی

هننر گونننه پرسننی الزامننی را از خنندای  الَنيللل  ُلعَم لل لََسعَلل ُسننت و آیننة اسننتخباری ا

 (. 3۴۴: ق ۱۴۱۶ ر.ک؛ مجموعه رسائل االمام ال زالی،) سازدمتعال منتفی می

مل در نفنی سنؤال الزامنی از خندای متعنال بنه اینن حقیقنت داللنت دارد کنه هنیم            أت

سننؤال دوم روینناروی  . بننر ایننن اسنناس،  بننر خنندای متعننال واجننب و الزم نیسننت   فعلننی

 غزالی این است که چرا هیم فعلی برخدا ضروری نیست 

: نخسننت بررسننی مننالک   شننودو طریننق بننا ایننن پرسننی مواجننه مننی    غزالننی از د

هنننایی از افعنننال الهنننی. او در قسنننمت اول فعنننل، و دوم بررسنننی نموننننهبنننودن الزامنننی

ونند جناری   فعنل دربنارة خدا  بنودن  هنای الزامنی  ینک از منالک  شود کنه هنیم  یادآور می

 "حاسننن و قُننبح"و یننا بننر حسننب  "الننم و عنندل"هننا یننا بننر حسننب نیسننت. ایننن مننالک

شننوند. فعلننی کننه تصننرف در مِلننک غیننر باشنند، الننم اسننت و نباینند آن را   تعریننج مننی

دهننندة آن مؤاخ ننذ اسننت؛ امننا خنندای متعننال مالننک علننی االطننالق     انجننام داد و انجننام

ا چینزی بنه ننام النم در بناره      است و هر کاری انجنام دهند در مِلنک خنودش اسنت پن      

افعننال الهننی بننه کلننی منتفننی اسننت و از همننین رو تعننذیب حننق تعننالی نسننبت بننه            

شننود: مخلوقنناتی مانننند تعننذیب حیوانننات، دیوانگننان و کودکننان الننم محسننوا نمننی  
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(. و امننا مفهننوم قننبح و زشننتی نیننز دربنناره افعننال   ۱0۸همننان، ) الیُيللئَ َ عَمّللا یَفعَلل َ 

 الهی جاری نیست. 

شننود، اگننر شننود فعننل قبننیح از حکننیم صننادر نمننیگوینند وقتننی گفتننه مننیلننی مننیغزا

خنندا  ةبننارا غننرم موافننق نیسننت چنننین مفهننومی درمقصننود از قبننیح فعلننی اسننت کننه بنن

صادق نیست؛ زینرا بنرای خندای متعنال غنرم وجنود نندارد. بنر اینن اسناس ننه النم و             

، 2 النندین ، ر.ک؛ احینناءعلوم ) نننه قبننیح، هننیم یننک، بننرای خداوننند متصننور نیسننت    

، بننر خداوننند نجننام فعلننی و نننه تننرک فعلننی، هننیم یننک(. نتیجننه آن کننه نننه ا۱۹7تننا: بننی

 الزامی و ضروری نیست. 

و امننا وجننه دیگننری کننه از نظننر غزالننی برعنندم الننزام فعننل برخنندای متعننال داللننت    

هننایی از افعنال الهننی اسننت. نمونننة اول پرسشنی اسننت کننه غزالننی آن   دارد بررسنی نمونننه 

کننند: اگننر فننردی کسننانی کننه قایننل بننه الننزام فعننل بننر خداوندننند، مطننرک مننی  را بننرای 

هنر دو مسنلمان، از دنینا برونند و در قیامنت فنرد بنالو بنه درجنات و          ، نابالو و فنردی بنالو  

هننای افننزونِ هننای برتننر برسنند و کننودک نابننالو از خنندای متعننال در بننارة پنناداش پنناداش

اسنت. حنال   ننا ایمنان و طاعنت بنرده    او سؤال کنند، خداونند پاسنخ خواهند داد کنه او ر     

اگر کودک بپرسد که خداونندا چنرا عمنر منرا ماننند عمنر او بیشنتر نسناختی تنا منن هنم            

دانسنتم کنه اگنر بنزر  شنوی مشنرک       به طاعنت بپنردازم، خداونند خواهند گفنت منی      

یننا اهننل معصننیت خننواهی شنند، پننا تننو را در کننودکی از دنیننا بننردم. در اینجاسننت کننه  

دانسنتی کنه منا نینز اگنر بنالو شنویم        اهد شد کنه خداونندا آینا نمنی    بانگ کافران بلند خو

اهننل کفننر و معصننیت خننواهیم شنند پننا چننرا مننا را در کننودکی از دنیننا نبننردی   در      

(. بننه گمننان   ۱۹۶تننا: ، بننی2همننان،  ) اینجننا پاسننخ خنندای متعننال چننه خواهنند بننود    

ی غزالننی پاسننخی وجننود ننندارد. حاصننل آن کننه از خداوننند در بننارة افعننالی پرسنن       

 . ال یُيئَ َ عَمّا یَفعَ َشود: نمی

و سللارِعُوا فرماینند نمونننة دیگننر خلننق بهشننت قبننل از قیامننت اسننت. خداوننند مننی  

آل) اِلللی مَافِللبَ   مِللن رَِِّّکَلل  وَ جَنَّلل   عَبضَللها اليذللماواتُ وَاالَر ُ اَعِللدذت لِلمُتَّقللینَ   
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بهشننت هننم اکنننون خلننق  کننند کننهاسننتفاده مننی "اَعِللدَت "(. غزالننی از واژة ۱33/ عمننران

کننند کننه اگننر کسننی بپرسنند خلننق بهشننت اسننت و سننپا ایننن پرسننی را طننرک مننیشننده

ای ننندارد پننا چننرا خداوننند آن را آفرینند  پاسننخِ آن ایننن اسننت   قبننل از قیامننت فایننده

(. ایننن 20۱همننان، ) الیُيللئَ َ عَمّللا یَفعَلل َ شننود: کننه از خنندای متعننال پرسننی نمننی 

کننه پاسننخی وجننود ننندارد و خنندا هننر طننور     سننخن، عبننارت دیگننری اسننت از ایننن    

 کند.بخواهد عمل می

 بررسی و نقد .1-1-1

گفتننه شنند کننه از نظننر غزالننی چننون خداوننند مالننک علننی االطننالق اسننت، و چننون        

هننایی از افعننال الهننی مننالک بننردار نیسننت، پننا  خداوننند غننرم ننندارد، و چننون نمونننه

 هیم سؤال الزامی در بارة افعال خداوند متصور نیست.

کننه مالننکِ  کننه خداوننند مالننک مطلننق اسننت تردینندی نیسننت، ولننی ایننن       ایننندر  

موجب شود کنه مالنک در محندودة مالکینت خنود هنر فعلنی انجنام دهند نینک           بودن مطلق

ر.ک؛ قاضنننی ) اسنننتو غینننر قابنننل پرسنننی باشننند، منننورد تردیننند برخنننی قنننرار گرفتنننه 

نیننز تننامالت  (. در مننورد نفننی غننرم از خداوننند    ۱۱۵م: ۱۹۶۵، ۶عبنندالجبار، الم نننی،   

اننند و غننرم حکمننا بننین غننرم فعلننی و غننرم فنناعلی تفکیننک کننرده. بسننیار وجننود دارد

اننند. بننر ایننن اسنناس خداوننند   فنناعلی را از خداوننند نفننی و غننرم فعلننی را ا بننات کننرده    

نندارد ولنی   ، غرضی که از طریق انجنام فعنل بنه آن ناینل شنود و از نقن  بنه کمنال باریابند         

یعنننی خداوننند مخلوقننات را دارای غایننت آفریننده    در عننین حننال فعننل الهننی غننرم دارد  

، ۸   ر.ک؛ مطهننری، مجموعننه آ ننار، ) کننندوآنهننا را بننه سننوی غایننت خننود هنندایت مننی  

تننوان کننه خداوننند غننرم فنناعلی ننندارد نمننیترتیننب بننه صننرف ایننن(. بنندین۴2۸ش: ۱37۶

 نتیجه گرفت که فعل او نیز بدون غرم است.

گننذاریم م و فننرم را بننر ایننن مننیکنننیاینننک مننا از نقنندهای فننوق صننرف نظننر مننی 

دلیننل مالکیننتِ مطلننق الهننی و نفننی غننرم از خداوننند هننیم فعلننی از او الننم و     کننه بننه

شنود؛ بنا اینن    کنند و منورد سنؤال واقنع نمنی     قبیح نیست و او هنر کنه بخواهند عمنل منی     
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در عبننارت « هننر طننور»حننال ایننن پرسننی مهننم قابننل طننرک اسننت کننه معنننای معقننول از  

 چیست « کندمیهر طور بخواهد عمل »

به عبارت دیگنر بنا فنرم اینن کنه اگنر خداونند نیکوکنار را بنه بهشنت و گننه کنار             

را بننه دوزخ ببننرد و یننا بننرعکا، نیکوکننار را بننه دوزخ و گنننه کننار را بننه بهشننت ببننرد،   

هننیم یننک از خداوننند قبننیح نیسننت و هننر دو حتننی بننه یننک اننندازه نیننک اسننت، بننا ایننن  

سننی قابننل طننرک اسننت کننه چننرا دیگننری را   حننال او هننر یننک را انجننام دهنند ایننن پر  

انجننام نننداد  ایننن پرسننی از نننوع پرسننی الزامننی نیسننت تننا گفتننه شننود :الیاسنند لُ عَمّننا    

 یَفعَلُ، بلکه پرسشی استخباری است و چنین پرسشی از نظر غزالی جایز است.

امننا پاسننخ غزالننی بننه ایننن پرسننی چیسننت  از دو حننال خننار  نیسننت، یننا پاسننخی    

کننه در ایننن صننورت حکایننت از مننالک در افعننال الهننی دارد و   شننوده مننیئننمعقننول ارا

یا پاسنخی متصنور نیسنت؛ در اینن صنورت توسنل بنه آینة الیاسند ُل َعمّنا یَفعَنُل در پاسنخ             

خننار  سنناختن آیننه از منندلول الزامننی آن خواهنند بننود و در     ، بننه پرسننی اسننتخباری  

یز نخواهنند نتیجننه هننیم سننؤالی حتننی سننؤال اسننتخباری و اسننتفهامی نیننز از خداوننند جننا  

 داند  بود و حال آن که غزالی خود چنین سؤالی را روا می

وجننه تخصننی  اسننت و تعلننق اراده   "اراده "و امننا اینکننه غزالننی بننر آن اسننت کننه  

ر.ک؛ تهافننت ) بننه یننک فعننل، و نننه بننه فعننل دیگننر، نینناز بننه مننالک و تننرجیح ننندارد    

بنه همنین مطلنب ارجناع      "هنر طنور  "( و چنه بسنا بتنوان منراد او را از     ۵7تنا:  الفالسفه، بی

صنندرا چنننین  آن موافننق بننود، بلکننه بننه بیننان مال   تننوان بننا داد، سننخنی اسننت کننه نمننی  

، 2ر.ک؛ االسنننفار،  ) گنننویی اسنننت سنننخنی خنننرو  از مننننها حکمنننت و بیهنننوده  

 (.  2۶۱ق: ۱۴۱0

 تبیین سازگار با انديشه کالمی معتزله با تکیه بر زمخشری  .1-2

ق.( از اندیشنننمندان معتزلنننی و صننناحب   ۵2۸متوفنننا ) ابوالقاسنننم محمنننود زمخشنننری 

تنرین مبننای کالمنی معتزلنه     ( اسنت. مهنم  الکشناف عنن حقنائق غنوامع التنزینل     ) تفسیر
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اسننت. بننر حسننب  "حاسننن و قُننبح ذاتننی و عقلننی"در تحلیننل افعننال بنناری تعننالی نظریننة  

این نظریه برخنی افعنال بنه ذاِت خنود، حَسَنن و برخنی افعنال بنه ذات خنود، قبنیح انند و            

 کند.حاسن و قُبح آنها را درک میعقل 

اسننت آورده( ۸شننما/) فَََلهَمَهللا فَجورَهللا وَ ََّقوَیهللا زمخشننری در ذیننل آیننة  

یعنننی اینکننه خداوننند  . اسننتنهآ« اعقننال»و « افهننام»کننه مننراد از الهننام فجننور و تقننوی،  

ر.ک؛ الکشنناف، ) عقننل را ادراک کنننندة حاسننن تقننوی و قُننبح فجننور قننرار داده اسننت   

 (. 7۹۵: ق۱۴07، ۴ 

قول به حاسنن و قُنبح از ینک سنو، و قنول بنه حکمنت و عندل الهنی از سنوی دیگنر،            

مستلزم آن است کنه گفتنه شنود خندای متعنال هرگنز فعنل قبنیح همچنون النم و عبنث            

 دهد. بیان زمخشری در انجام نمی

بننرهمین مبنننا اسننتوار اسننت. از نظننر او وجننه ایننن  الَنيللل  ُلعَم لل لََسعَلل ُذیننل آیننة 

شنود، اینن اسنت کنه او از انجنام فعنل       خدای متعنال در بنارة افعنالی پرسنی نمنی     که از 

 قبیح منزه است و خطا از او محال است و همة افعالی مبتنی بر حکمت است.

وقتننی عننادت پادشنناهان و جبنناران بننر آن اسننت کننه »سننخن زمخشننری چنننین اسننت: 

نشننود وحننال  بننه جهننت اجننالل و عظمننت آنهننا سننؤال، از افعننال آنهننا در تنندبیر مملکننت

االربنناا و خننالق آنهننا اولننی از ل ننزش در آنهننا هسننت پننا را آن کننه احتمننال خطننا و

آن اسننت کننه از افعننالی پرسننی شننود ؛ چننرا کننه در عقننول مسننتقر اسننت کننه هرآنچننه  

دهنند بننر اسنناس دواعننی حکمننت اسننت و خطننا بننر او ممکننن   خنندای تعننالی انجننام مننی 

 (.۱۱0ق: ۱۴07، 3همان،  ) «شودنیست و فعل قبیح از او صادر نمی

بنارة افعنال خداونند بنه ابتنناء آنهنا بنر حکمنت         ناپنذیری در ترتیب وجنهِ پرسنی  بدین

ماننند؛ زیننرا سننان جننایی بننرای پرسننی از خداوننند بنناقی نمننی  شننود و بنندینارجنناع مننی

تنوان پرسنید خداونندا چنرا بنر اسناس حکمنت عمنل کنردی و چنرا خطنا در افعنال             نمی

  تو نیست  
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اندیشننی یننز کننه در نظریننه حسننن و قننبح بننا معتزلننه هننم    برخننی دانشننمندان شننیعه ن 

الیُيللئَ َ اسننت اننند. مننال فننتح اهلل کاشننانی آوردهدارننند، بننر همننین طریننق مشننی کننرده 

کننند بننه جهننت عظمننت و سننلطنت ، پرسننیده نشننود او سننبحانه از آنچننه مننیعَمّللا یَفعَلل َ

ر چنه کنند   ذاتیه و تفرد به الوهیت و ینا بنه سنبب آن کنه در عقنول مرکنوز اسنت کنه هن         

ر.ک؛ تفسنننیرمنها ) عنننین حکمنننت و صنننواا باشننند و معلنننل بنننه دواعنننی حکمنننت  

(. در ایننن بیننان بننه عظمننت و سننلطنت الهننی نیننز اشنناره     ۵۴: ش ۱3۴۴ ،۶   الصننادقین،

 است. شده

 بررسی و نقد .1-2-1

هننم از طننرف اشنناعره و هننم از طننرف حکمننا، و   ، نظریننة حاسننن و قننبح ذاتننی و عقلننی  

اسننت. اشنناعره حسننن و قننبح متفنناوت، مننورد انتقنناد واقننع شنندهالبتننه هریننک از موضننعی 

و  بننه معنننای آنچننه کننه شایسننته منندک و  ننواا و یننا ذم و عقنناا اسننت، را عقلننی ندانسننته

( و ۱۸2ق: ۱32۵، ۸ر.ک؛ جرجننانی، شننرک المواقننج،جزء  ) اننندشننرعی قلمننداد کننرده  

نننین اسننت اننند. تصننریح برخننی چبننر ایننن اسنناس هننیم فعلننی را از خداوننند قبننیح ندانسننته

اگننر خداوننند همننه اهننل آسننمانها و زمننین را عننذاا کننند، عنندل و حکمننت و حننق       »

بنرد، بناز عندل و حکمنت     کنرد و همنه را بنه بهشنت منی     است و اگر جهنم را خلنق نمنی  

دهنند و بننه آن فرمننان  و حننق اسننت. عنندل و حکمننت و حقننی جننز آنچننه او انجننام مننی   

 (. ۱0۵ق: ۱3۱7 ،3ر.ک؛ ابن حزم، الفصل فی الملل، جزء) «دهد نیستمی

شنود اگنر خندا همگنان را عنذاا کنند عنین عندل         روشن است کنه وقتنی گفتنه منی    

و حکمننت اسننت و اگننر همگننان را بننه بهشننت ببننرد بنناز عننین عنندل و حکمننت اسننت،    

مسننتلزم آن اسننت کننه واژة عنندل و حکمننت در بننارة خنندای تعننالی فاقنند معنننای محصننل 

تنوان همچنون زمخشنری    نمنی و مفهوم مشخ  باشد. نینز روشنن اسنت کنه بنا اینن مبننا        

را بننر اسنناس تنزیننه حننق تعننالی از فعننل قبننیح تفسننیرکرد؛   ال یُيللئَ َ عَمّللا یَفعَلل َآیننة 

زیننرا چنننان کننه گذشننت از نظننر اشنناعره هننیم فعلننی از خنندا قبننیح نیسننت. در بحننث       
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نظریننه اشنناعره مننورد نقنند قننرار گرفننت ومعلننوم شنند کننه مسننتلزم تننرجیح بنندون    پیشننین

 مرجح است.

حکمننا بننر نظریننه حسننن و قننبح بننه طننور عمننده متوجننه کنناربرد آن در      و امننا نقنند 

تحلیننل افعننال خداوننند اسننت. از نظننر آنننان حسننن و قننبح از حننوزة معقننوالت نظننری کننه 

هننای ضننروری  ارزش کشننج و ارایننة حقیقننت دارد خننار  گردینند و جننزء اندیشننه      

پذیرفتنه  عننوان معینار بنرای افعنال الهنی      عملی اعتباری قرار گرفنت و بنه همنین دلینل بنه     

(. بننندین ترتینننب بنننا نفنننی پنننذیرش 30ش: ۱3۸2 عننندل الهنننی، ر.ک؛ مطهنننری،) نشننند

را بنر اسناس    الیُيلئَ َ عَمّلا یَفعَل َ   تنوان آینة   حاسن و قبح در تحلینل افعنال الهنی نمنی    

 حسن و قبح تبیین کرد .

کنننند و از شناسننانه بننه واقعیننت نظننر مننیوجود حکمننا از منظننر اصننوالادانننیم کننه مننی

غایننت( کننه در اصننطالک آنهننا مفنناهیم   ) کمننال( و) خیننر(،) اژگننانی چننونایننن رو از و

کنننند و از مفنناهیمی چننون حسننن و قننبح بهننره نمننی  وجودشناسننانه اسننت، اسننتفاده مننی 

برننند. البتننه در صننورت تبیننین رابطننه بننین مفنناهیم وجننود شناسننانة خیننر و شننر، کمننال و   

 ز بهره برد.توان از این مفاهیم نینق  با مفاهیم اخالقی حسن و قبح می

 تبیین سازگار با حکمت متعالیه با تکیه بر مالصدرا .1-3

الیُيللئَ َ ق.( در مواجهننه بننا آیننة شننریفة   ۱0۵0متننوفی: ) محمنندبن ابننراهیم شننیرازی 

اسننت. از نظننر  چرایننی( پرداختننه ) بننه تفکیننک بننین دو نننوع پرسننی از    عَمّللا یَفعَلل َ 

قابننل تصننویر اسننت: نخسننت  مالصنندرا پرسننی از چرایننی در بننارة افعننال الهننی دو گونننه

ایننن کننه از چرایننیِ فاعلیننت مطلننقِ خداوننند یعنننی آن علتننی کننه موجننب فاعلیننت          

کننه از چرایننی کننه موجننب صنندور فعلننی  اسننت، پرسننی شننود؛ و دوم اینخداوننند شننده

خننا  و مخلننوقی معننین گردیننده، سننؤال گننردد. سننؤال نخسننت بننه بیننان مالصنندرا        

 عبارت است از : 
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ملا ِِّله   ) و سنؤال دوم عبنارت اسنت از:   ( صلیبَ الفاعِل َ فلاعِال    اَليؤال عَن سَبَب  ِِّله یَ )

 .(هللذاالفع  ُمتَِعّینللا  فللی الصُللدورِ و موجللودا  َعلَللی الخصللو ِ دونَ غیللبِه        یَصللیبَ

کنه پرسنی از چراینی بنه معننی اول      بنا توجنه بنه چننین تفکیکنی بنر آن اسنت        مالصدرا 

، 2   االسننفاراالربعه،ر.ک؛ ) بننارة خداوننند باطننل، و بننه معنننی دوم صننحیح اسننت     در

 (.327ق: ۱۴۱0

کننه چننرا پرسننی اول در بننارة فاعلیننت خداوننند نادرسننت    مالصنندرا در توضننیح این

ر.ک؛ مفنناتیح ال یننب، ) اسننتالننذاتی ال یعلننل( اسننتناد کننرده ) اسننت، بننه قاعنندة فلسننفی 

الم ننل اگننر پرسننیده شننود چننرا (. ایننن قاعننده بننه ایننن معنننی اسننت کننه فننی2۹2ش: ۱3۶3

یننا ننناطق اسننت  پاسننخی بننرای آن نیسننت، زیننرا حیوانیننت و ناطقیننت،   انسننان، حیننوان و

ذاتننی انسننان اسننت و ذاتننی، چرایننی بننردار نیسننت و امننا اگننر پرسننیده شننود چننرا انسننان    

تننوان از علننتِ آن کننه خننار  از ذات انسننان اسننت، خبننر داد. بننا ایننن ضنناحک اسننت مننی

ه موجننب شننود کننه از نظننر مالصنندرا هننیم عامننل بننرون ذاتننی کنن   توضننیح دانسننته مننی 

فاعلیننت خداوننند گننردد، وجننود ننندارد و فاعلیننت حننق تعننالی بننه ذات حننق تعننالی         

 گردد و از این رو پرسی از چرایی فاعلیت مطلق الهی نادرست است. ارجاع می

دهنند و آن ایننن کننه کُنننه ذات الهننی را  ای دیگننر نیننز تفطننن مننی صنندرا بننه نکتننهمال

علتنی بنرای صننع الهنی و غنایتی      »دانند. بینان مالصندرا چننین اسنت      جز حق تعنالی نمنی  

بننرای فعننل الهننی نیسننت و از ایننن رو خنندای متعننال فرمننود: الیاسنند لُ عَمّننا یَفعَننلُ، زیننرا     

...  ذاتنی کنه هنیم کنا جنز خنود او بنه آن علنم نندارد         ، فعل او بنه خناطر ذاتنی اسنت    

علننت و داعننی و اراده جملگننی عننین ذات حننق تعننالی هسننتند و ذاتیننات، تعلیننل بننردار    

 (. همان) «شودز علیت و چرایی آنها پرسی نمینیستند و ا

قی خننا  و موجننودی معننین از نظننر    و امننا بحننث از چرایننی در آفرینندن مخلننو    

شنود دنندان بنرای خنوا جویندن غنذا، و       کنه گفتنه منی   مالصدرا صحیح اسنت، م نل این  

جوینندن بننرای هحننم، و هحننم بننرای ت ذیننه بنندن انسننان، و ت ذیننه بننرای حصننول مننزا    

بننرای فیحننان کمننال نفسننی، و آن بننرای حصننول عقننل بالملکننه و  کامننل، و مننزا  کامننل



 امیر شیرزاد/ الیُسئَلُ عَمّا یَفعَلُ وَ هُم یُسئَلُونَ ةهای عالمان دینی در تبیین آیپژوهشی در اندیشه 82

 

 

رک؛ االسننفار ) سننپا بالفعننل و سننپا عقننل فعننال و غایننت آن خنندای تعننالی اسننت     

 (. 37۹ق: ۱۴۱0، ۶االربعه،  

( ۵۶ذاریننات/ ) وَماخَلَقللنُ الجِللنَّ وَ اإلنلل َ اِلّللا لِیَعبُللدُونَ    مالصنندرا بننه آیننة    

کنند و بنر آن اسنت کنه آینة شنریفه، مقیند بنه الم تعلینل و ماشنعر اسنت بنه             استشنهاد منی  

اَال ایننن کننه خلننق جننن و انننا بننرای غننرم عبننادت اسننت. وی سننپا آینناتی از قبیننل 

 اِنّللا لِلّللهِ وَ اِنّللا ( و ۱۸مائننده/) اِلَیلله المَصللیبَ(،  ۵3شننوری/) اِلللی ا ِ ََّصللیبَاالَمورُ

 (.2۹2ر.ک؛ مفاتیح ال یب، سال: ) کندذکر می ( را۱۵۶بقره/) یهِ راجِعُونَلَاِ

دهنند کننه پرسننی از چرایننی مخلوقننات در محنندودة      البتننه مالصنندرا توجننه مننی   

غایننات قریننب و متوسننط آنهننا جنناری اسننت ودر مننورد غایننت نهننایی آنهننا وارد نیسننت،  

کنند،  زیرا بنرای غاینت نهنایی کنه از آن بنه فنناء در توحیند و بقناء بعند از فننا تعبینر منی            

 (.3۸0ق:۱۴۱0، ۶ر.ک؛ االسفاراالربعه، ) دیگری نیست غایت

بنر نفنی تعلینل    ، الیُيلئَ َ عَمّلا یَفعَل َ   حاصل آن که از نظنر مالصندرا آینه شنریفة      

فاعلیننت حننق تعننالی بننه علننتِ بننرون ذاتننی، و نفننی تعلیننل آفننرینی بننه حسننب غایننت      

ات نهننایی داللننت دارد و مننانع از پرسننی در بننارة غایننات قریننب و متوسننط مخلوقنن        

 نیست. 

 بررسی و نقد .1-3-1

، گویننای آن الیاسنند لُ عَمّننا یَفعَننلُ مننال حظننة نظریننة مالصنندرا در مواجهننه بننا آیننة     

شناسننانه( اسننت. از نظننر مالصنندرا وجننود) ایاسننت کننه مواجننة او بننا آیننة شننریفه، مواجننه

 غایت( است. )  مفاد آیة فوق متوجه بحث از

اسننت و فاعلیننت، عننین ذات اوسننت مالصنندرا بننرآن اسننت کننه خداوننند، فاعننل تننام  

و ذاتننی، تعلیننل بننردار نیسننت. نیننز غایننت نهننایی در مخلوقننات، قابننل تعلیننل بننه علننت      

نهننایی( نخواهنند بننود. بنننابراین، در ایننن دو    ) دیگننری نیسننت، زیننرا در ایننن صننورت   

چرایننی( معنننا ننندارد، لننیکن هریننک از مخلوقننات، دارای غایننات قریننب و        ) حننوزه
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چرایننی( نسننبت بننه غایننات   ) ند و لننذا پرسننی از متوسننط مخصننو  بننه خننود، هسننت   

 قریب و متوسط آنها ممکن است.

تنوان بنه تمنایز اندیشنة مالصندرا بنا اندیشنة غزالنی دسنت          با توجه به اینن مطلنب منی   

یافننت. غزالننی پرسننی را بننه اسننتخباری و الزامننی تقسننیم کننرد و پرسننی الزامننی را از     

ن در اندیشننة صنندرایی بحننث خنندا منتفننی، و پرسننی اسننتخباری را جننایز دانسننت ؛ لننیک 

از غایننت مطننرک اسننت، بننا ایننن تفصننیل کننه پرسننی از غایننت در آن جننا کننه فاعلیننت،   

عننین ذات و یننا غایننت، نهننایی اسننت، فاقنند معنننا اسننت و در آن جننا کننه فاعلیننت، عننین   

 ذات نیست و غایت، امری برون ذاتی است، معنادار است.

یی، نننه بننه دلیننل تلقننیِ  بنندین ترتیننب، نفننی پرسننی از خداوننند، در اندیشننة صنندرا   

خنندای متعننال اسننت، بلکننه بننه   گننرفتن پرسننی و مننورد مواخننذه قننرار بننودن الننزام آور

فاعلیننت الهننی و ورود نداشننتن پرسننی اسننت. بننه عبننارت دیگننر       بننودن دلیننل ذاتننی 

پرسننی از غایننت، پرسشننی اسننتخباری اسننت، امننا همننین پرسننی اسننتخباری دربننارة       

خلننوق، معنننادار اسننت. بنندین سننان از نظننر   فاعلیننت حننق تعننالی، فاقنند معنننا و دربننارة م  

متوجننة پرسننی  ، ال یُيللئَ َ عَمّللا یَفعَلل َ  مالصنندرا، بننر خننالف نظننر غزالننی، آیننة    

 الزامی، و اعترام بر افعال الهی نیست.

فعنننل( ننننزد مالصننندرا و غزالنننی اسنننت. تلقنننی  ) تمنننایز دیگنننر، تمنننایز در مفهنننومِ

آن متصننور نیسننت، و گنناه، مالصنندرا از فعننل، گنناه، فعننلِ مطلننق اسننت کننه غننایتی بننرای 

فعننل ِخننا  اسننت کننه غایننت بننرای آن متصننور اسننت؛ در حننالی کننه در تحلیننل غزالننی، 

اسنت. عنالوه بنر    هنای خنا ، ان هنم بنه نحنو جداجندا، اطنالق شنده        مفهومِ فعل به فعنل 

این، در تحلینل غزالنی، فعنل الهنی تنابع ارادة الهنی و ارادة الهنی فاقند هنر گوننه منالک            

علننمِ ) الی کننه در اندیشننة صنندرایی، چننون ارادة الهننی بننه     اسننت، در حنن تلقننی شننده 

 شود، از بی مالکی مصون است.خداوند( ارجاع می

تمننایز دیگننر مالصنندرا از غزالننی در مالحظننة آینناتی اسننت کننه هریننک از آنهننا        

انند. پنیی از اینن گذشنت     را در کننار آن مطنرک کنرده    ال یُيلئَ َ عَمّلا یَفعَل َ   شنریفة  
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لِلل َ حَشَللبََّنی اَعمللی وَ قَللد را در کنننار آیننة  ئَ َ عَمّلا یَفعَلل َ ال یُيللکنه غزالننی، آیننة  

اسننت، در حننالی کننه مالصنندرا آن را در کنننار آینناتی از قبیننل  قننرار داده ََنللنُ َِّصللیبا 

اسنت. اینن امنر بنه خنوبی از نگناه       رار دادهقن  اِلَیلهِ ََّبجَعُلونَ  و  اَال اِلَی ا ِ المَصلیبَ 

 کند. را حکایت میو تلقیِ غایتمدارانة مالصد

شننود اندیشننة مالصنندرا از اندیشننة معتزلننی نیننز متمننایز اسننت. چنننان کننه مالحظننه مننی

 در تلقننی مالصنندرا بننه هننیم روی از مفنناهیمِ حسننن و قننبح کننه مفنناهیمی کلینندی در      

اسننت. حکمننای حکمننتِ متعالیننه اسننت، اسننتفاده نشنندهاندیشننان آنهتحلیننل معتزلننی و هننم

ر.ک؛ مطهننری، ) اننندمباحننثِ حسننن و قننبح را در سننطحِ ربننوبی جنناری ندانسننته   اصننوالا

جریننان حسننن و قننبح را در بننارة    (. مننا قننبالا ۱00ش:۱37۵، 3کننالم، مجموعننه آ ننار،   

 ایم.افعال الهی بررسی و نقد کرده

بننا ایننن همننه، ایننن موضننوع قابننل طننرک اسننت کننه آیننا تبیننین مالصنندرا از شننریفة      

، بنا سنیاق ودر ارتبناط بنا آینات قبنل و بعندِ آینه همناهنگی کامنل            َیُيئَ َ عَمّا یَفعَل ال

و ، بننارة نفننیِ پرسننی از فاعلیننت مطلننق الهننی  در دارد  و آیننا شننریفة مننذکور منحصننراا 

 شود  غایت نهایی است و موارد دیگری را شامل نمی

 تبیین سازگار با انديشه و تلقی عرفانی با تکیه بر ابن عربی .1-4

ق( در مواجهننه بننا آیننة  ۶3۸متوفننا ) النندین معننروف بننه ابننن عربننیشننیخ اکبننر محیننی 

بنر آن اسنت کنه هنر موجنودی غینر از خندای متعنال مجبنور و          ، الیُيئَ َ عَمّلا یَفعَل َ  

محنطر اسنت و حتننی انسنان نینز در اختیننارش مجبنور اسنت و تنهننا خندای متعنال، فاعننل         

چننه را کننه علمننی . و خنندای متعننال جننز آنولللو شللئنا، یختللارمختننار اسننت کننه فرمننود: 

دهنند و تبنندیل و ت ییننر در علننم الهننی محننال اسننت. خنندای    بننر آن اسننت، انجننام نمننی 

 ( و فرمننود:2۹ق/ ) مایُبَللدِّلَ القَللولَ لَللدَیّ َوَ مللا اَنَللا ِِّلَلّللاْ  لِلعَبیللد   تعننالی فرمننود:  

(. وی ۴0۵تنننا: ، بنننی۱ن ک:الفتوحنننات،  )( ۱۴۹انعنننام/ ) البالِاَللله  وَلِلّلللهِ الحُجذللل

چنه اینن کنه    ، افزاید کسنی را ندیندم کنه بندین سنخن الهنی تفطنن یافتنه باشند         میسپا 
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اسننت کننه هننر کننا بننر   "سننرِّ قنندری "معنننایی از شنندت وضننوک مخفننی اسننت و آن  

آن واقننج شننود بننر خنندای متعننال در هننیم قحننایی، اعتننرام نخواهنند کننرد و لننذا         

 ن.ک: همان (.) الیُيئَ َ عَمّا یَفعَ َفرمود: 

تنهنا شنامل خندای سنبحان نیسنت، بلکنه        الیُيلئَ َ عَمّلا یَفعَل َ    عربنی، از نظر ابنن   

شننود و آن هننر کسننی کننه جننامع صننورت کمننالی الهننی اسننت مننورد سننؤال واقننع نمننی   

گوینند موردپرسننی اعتراضننی گوینند از آنچننه مننیکننا کننه از روی هننوی سننخن نمننی 

اهننار گیننرد، گرچننه ممکننن اسنت مننورد سننؤال اسننتفهامی بننرای ا و مناقشنه ای قننرار نمننی 

علمننی قننرار گیننرد، همننان طننور کننه خنندای متعننال از پیننامبرانی کننه از روی هننوی       

 عِلْلل َ لَللا قَللالَوامَللااَا أَجِبْللتَ ْ کننند: گویننند بننرای ااهننار علمشننان سننؤال مننیسننخن نمننی

 (. ۱۸۴تا: ، بی3ر.ک؛ همان،  ) (۱۱۹مائده/ ) الْاَیُوبِ عَلَّاُْ أَنْنَ لَنَاإِنَّفَ

سنازد و آن را بنه   ای را منی : وقتنی کسنی خاننه   پنردازد تم یلنی منی   عربی بنه اراینة   ابن 

بننه ، در اینجننا اگننر شخصننی کننه خانننه را دیننده ، دهنندیکننی از خننوا ِ خننود نشننان مننی 

تننوان از وی دلیننل خواسننت، نهایننت آن کننه توصننیج خانننه بننرای دیگننران بپننردازد نمننی

خواهنند کننرد  کسننی کننه بننه او اننن نیننک دارد و عنندالت او را قبننول دارد او را تصنندیق 

التنندبیرات االلهیننه،  ) و بننه هننر روی شایسننته نیسننت کسننی سننخنان او را انکننار نماینند     

افزاینند: ای بننرادر مننن وقتننی کسننی   (. وی سننپا بننه زبننان نصننیحت مننی  ۱۱۵ق : ۱33۶

کننه تقننوای الهننی را پیشننه کننرده و حنندود الهننی را رعایننت نمننوده و متصننج بننه ورع و   

نیسنت و خندای سنبحان بنه او اعطنا کنرده        به علمنی کنه در واسنع عقنول منا     ، تقوی است

دهند، بنر ماسنت کنه او را تصندیق کننیم و بنه او حاسنن انن داشنته باشنیم و بنه             خبر منی 

او اعتنننرام نکننننیم، چنننرا کنننه خننندای سنننبحان برخنننی از بنننندگانی را بنننه علنننومی   

( 2۶۹بقننره/) یُللؤَِّْی الْحِکْمَلل َ مَللنْ یَشَللاءُ  دهنند چنننان کننه فرمننود:   اختصننا  مننی 

(. وی سننپا بننه قصننه موسننی و خحننر اشنناره  ۶۵کهننج/ ) نَللاهُ مِللنْ لَللدُنَّا عِلْم للاوَعَلَّمْ

شننود کننه آیننا یننادآور مننی الیُيللئَ َ عَمّللا یَفعَلل َکننند و آنگنناه بننا شنناهدِ شننریفة  مننی
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 ( علنننت چهنننار ) کنون کسنننی شننننیده کنننه کسنننی از صنننحابه، از پینننامبر خننندا  تنننا

... را جویننا شننود    ایننن  نمنناز م ننرا و بننودن نمنناز اهننر و سننه رکعننت بننودن رکعننت

 همان(.)  ( باور داشتند) نیست مگر این که آنها به عصمت و صدق پیامبر

ابننن عربننی بننر آن اسننت کننه خداوننند، آنچننه را کننه عادتننا خننار  از طاقننت اسننت،     

، و از فَلِلَّللهِ الْحُجَّلل َ الْبَالِاَلل َ  فرمننود:کننند زیننرا در ایننن صننورت نمننی  تکلیننج نمننی

لی گفتنه نخواهند شند کنه خداونندا چنرا منا را مکلنج سناختی بنا           همین رو بنه حنق تعنا   

الیُيللئَ َ عَمّللا  آن کننه مخالفننت مننا را بننا آن مقنندر سنناخته بننودی  اینجننا موضننع ِ       

زیننرا خنندای متعننال خواهنند گفننت آیننا شننما را بننه آنچننه طاقننت داشننتید  ، اسننت یَفعَلل َ

 الْحُجَّلل َ الْبَالِاَلل َفَلِلَّللهِ  دسننتور دادم یننا بننه آنچننه طاقننت نداشننتید  پننا  ابننت اسننت:  

 (.33۶ تا:، بی2الفتوحات،  )

 .بررسی و نقد1-4-1

، حکایننت از آن الیُيللئَ َ عَمّللا یَفعَلل َمالحظننة نظریننة ابننن عربننی در مواجهننه بننا آیننة 

شننود. ای و اعتراضننی واقننع نمننیدارد کننه از نظننر او خنندای تعننالی مننوردِ پرسننی مناقشننه

بننه سننؤال اعتراضننی و اسننتفهامی اسننت. امننا چننرا  بنندین ترتیننب او قایننل بننه تقسننیمِ سننؤال

 شود  خدای متعال مورد پرسی اعتراضی واقع نمی

مالحظنننة سنننخن ابنننن عربنننی حکاینننت از چنننند واژة کلیننندی دارد. اینننن واژگنننان   

عبارتننند از: علننم، سننرّ، و حجننت بال ننه. پننیی از ایننن گذشننت کننه از نظننر ابننن عربننی      

ا( و جنز آنچنه را کنه علمنی بنر آن اسنت       ولنو شندن  ، یختنار ) خداوند قادر ِ مختنار اسنت  

دهنند و تبنندیل و ت ییننر نیننز در علننم بنناری تعننالی جنناری نیسننت: ومایبنندل     انجننام نمننی

مبنننای فعننل اوسننت. امننا ایننن علننم چننه بسننیار کننه       "علننم الهننی  "القننول لنندیّ، پننا 

مکشننوف نباشنند، چنننان کننه بننه عنننوان م ننال، حقیقننت ِ علمننی افعننال ححننرت خحننر بننر  

 "نماینند. سننرّ، همننواره از راخ مننی "سننرّ  "ود، بنندین سننان ححننرت موسننی مکشننوف نبنن

حکایننت دارد و البتننه ممکننن اسننت برخننی از مراتننب آن بننرای برخننی  "حکمتننی پنهننان 



  8۷ 1398 پاییز و زمستان، 2، شمارة 1سال  عه؛یش یقیپژوهشنامة کالم تطب

 

 

لننیکن مراتننب اسننرار ، افننراد هوینندا گننردد، همننان طننور کننه خحننر را بننرآن آگنناهی بننود

د، حتننی بننو "علننم و حکمننت  "را پایننانی نیسننت. وقتننی فعننل الهننی بننه تمننامی مبتنننی بننر 

 "در آنجننا کننه وجننهِ آن بننر کسننی مکشننوف نیسننت، پننا خنندا را بننر تمننامی افعننالی    

و بننا وجننود حجننت بال ننه جننایی بننرای   فَلِلَّللهِ الْحُجَّلل َ الْبَالِاَلل َاسننت:  "حجننت بال ننه 

 ماند.اعترام و مناقشه باقی نمی

شنود کنه ابنن عربنی آینة الیسندل عمنا یفعنل را         از آنچه گفته شد بنه خنوبی اسنتفاده منی    

وَعَلَّمْنَلاهُ مِلنْ لَلدُنَّا    ، یُلؤَِّْی الْحِکْمَل َ مَلنْ یَشَلاءُ    ، ما یُبَلدَّلَ الْقَلوْلَ لَلدَیَّ   در کنار آینات ِ  

و  "سننرّ"، "علننم  "کننه بننه ترتیننب بننر    فَلِلَّللهِ الْحُجَّلل َ الْبَالِاَلل َ ، و بننه ویننژه  عِلْم للا

 است. دارند تبیین کردهداللت  "حجت بال ه"

هننای رصی ابننن عربننی بننا آراء پیشننین سننخن     تننوان از تشننابه و تفنناوت  اینننک مننی  

گفنننت. رصی ابنننن عربنننی بنننا رصی غزالنننی گرچنننه در تقسنننیمِ پرسنننی بنننه اعتراضنننی و 

سنننؤال بنننودن اسنننتفهامی هماهننننگ اسنننت، امنننا رصی ابنننن عربنننی در تحلینننلِ منتفنننی  

و حننال آن کننه غزالننی بننر مالکیننت   اعتراضننی، بننر علننم و حکمننت الهننی تأکینند دارد    

نماینند. ایننن از آن روی اسننت کننه در تلقننی عرفننانی ابننن عربننی، علننم خداوننند تکیننه مننی

وصننج محننوری در تحلیننل افعننال الهننی اسننت و افعننال الهننی بننر  ، و سننرّ و حجننت بال ننه

طبننق علننم الهننی جنناری اسننت و حننال آن کننه در نظریننة کالمننی غزالننی، وصننج           

ای کننه بننه هننر چیننزی ممکننن اراده اسننت، آن هننم ارادهمحننوری در تحلیننل افعننال الهننی، 

 است تعلق بگیرد.

اندیشننة ابننن عربننی از ایننن جهننت کننه بننر علننم و حکمننت و حجننت بال ننه اسننتوار       

اسننت، قرابننت روشنننی بننا اندیشننة مالصنندرا دارد، زیننرا مالصنندرا نیننز علننم را وصننج     

داده اسننت، محننوری دانسننته و ارادة الهننی را بننه علننم خداوننند بننه نظننام احسننن ارجنناع    

پرسننی از  هرا متوجنن الیُيللئَ َ عَمّللا یَفعَلل َامننا ابننن عربننی بننر خننالف مالصنندرا آیننة  

غایننتِ افعننال الهننی ندانسننته اسننت، بلکننه چنننان گذشننت آن را متوجننه پرسننی اعتراضننی 
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 الیُيللئَ َ عَمّللا یَفعَلل َ  گفتننه شنند کننه از نظننر مالصنندرا آیننة      دانسننته اسننت. قننبالا  

چنننین نظریننة ابننن عربننی مانننند نظریننة     ارد. هننماختصاصننی بننه پرسننی اعتراضننی ننند   

 مالصدرا از ابتنا بر مفاهیم حاسن و قبح برکنار است. 

  اليُسئَلُ عَمّا يَفعَلُ . نگاهی ديگر به آيۀ2

، الیُيللئَ َ عَمّللا یَفعَلل َ اینننک پننا از مالحظننه و بررسننی آراء گوننناگون در بیننان    

م. بنندین منظننور شایسننته اسننت آیننة   بننرآنیم تننا نگنناهی دوبنناره بننه آیننة شننریفه بیننندازی   

مالحظننة آیننه در ، شننریفه را در دو جایگنناه مننورد توجننه قننرار دهننیم: جایگنناه نخسننت   

مالحظننة آیننات در ربننطِ دیگننر آیننات    ، ربننطِ آینناتِ قبننل و بعنند آن ؛ و جایگنناه دوم   

 است. قرآنمرتبط در جای جای دیگر 

 . مالحظۀ آيه در ربطِ آيات قبل و بعد 3

 آیة شریفه چنین است:آیات ِ قبل و بعد 

عِبَادََِّللهِ وَال  مَللنْ فِللی اليذللمَاوَاتِ وَاألرْ ِ وَمَللنْ عِنْللدَهُ ال یَيْللتَکْبِبَونَ عَللنْ     وَ لَللهُ

أَِْ اََّّخَللذَوا آلِهَلل   مِللنَ األرْ ِ هُلل ْ   یُيَللبِّحُونَ اللَّیْلل َ وَالنَّهَللارَ ال یَفْتَللبَونَ  یَيْتَحْيِللبَون

 ا آلِهَلٌ  ِإال اللَّلُه لَفَيَلدَََّا فَيُلبَْحاَن اللَّلِه َرِبّ الْعَلبَِّْ عَمذلا یَصِلَفونَ        لَوْ ََانَ فِیهِمَل  یُنْشِبَونَ

ِْ اََّّخَلذَوا مِلْن دُونِلِه آلِهَل   قَلْ  هَلاََّوا ُِّْبهَلانَکَْ  هَلَذا         أَ نَال یُيََْلَ عَمذا یَفْعَ َ وَهُل ْ یُيْلََلَو  

مَللا  وَ نَفَللبَهُ ْ ال یَعْلَمُللونَ الْحَلل َّ فَهُلل ْ مُعْبِضَللواَِْللبَ مَللنْ مَعِللیَ وَاَِْللبَ مَللنْ قَبْلِللی َِّلل ْ أََْ

 أَرْسَلللْنَا مِللنْ قَبْلِللفَ مِللنْ رَسُللول  إِال نَللوحِی إِلَیْللهِ أَنَّللهُ ال إِلَللهَ إِال أَنَللا فَاعْبُللدُون      

 (. ۱۹ -2۵انبیاء/)

و حتننی ا بننات ) شننود آهنننگِ ایننن آیننات، آهنننگِ توحینند چنننان کننه مالحظننه مننی 

دیگرآاهنننگِ عبودیننت و تسننبیح اسننت. توحینند و الوهیننت از یننک       آن(،و از سننوی 

طننرف و تسننبیح و عبودیننت از طننرف دیگننر، پیننامِ تمننام ِ پیننامبران الهننی اسننت کننه در     

 . ال إِلَهَ إِال أَنَا فَاعْبُدُونِ است:جملة رسا و قاطع پایانی آیات آمده



  89 1398 پاییز و زمستان، 2، شمارة 1سال  عه؛یش یقیپژوهشنامة کالم تطب

 

 

  َ وَ هُلل  یُيللئَلَونَال یُيللئَ َ عَمّللا یَفعَللدر چنننین آهنگننی از آیننات، آیننة شننریفة   

شنود و آنهنا   دهند منوردِ پرسنی واقنع نمنی     قرار دارد: خداونند یکتنا از آنچنه انجنام منی     

 گیرند.مورد پرسی قرار می

روشننن اسننت کننه عبنند از آن جهننت کننه عبنند اسننت از خننود اختینناری ننندارد، و را 

 از آن جهننت کننه را اسننت اختینناردارِ عبنند اسننت. از همننین رو بننرای عبنند بمننا هننو عبنند

شننأنی جننز بننندگی، تسننلیم و فرمننانبری متصننور نیسننت.       ،در برابننر را بمننا هننو را  

از دایننرة عبودیننت اسننت،  بنندین ترتیننب فننرمِ هننر فعلننی جننز بننندگی و طاعننت،خرو  

خننواه آن فعننل پرسننی و سننؤال باشنند ویننا فعلننی دیگننر، و خننواه آن پرسننی، اعتراضننی  

طنة عبند و را محقنق باشند،     .. اینن امنر البتنه در جنایی کنه راب     . باشد ینا اسنتخباری و ینا   

ای، بننین و در محنندودة همننان رابطننه جنناری اسننت. روشننن اسننت کننه چنننین رابطننه       

 خدای متعال و مخلوقات و در تمامِ شدون مخلوق، جاری است. 

یننک حقیقننت عینننی و  ، الوهیننت و ربوبیننت حننق تعننالی و عبودیننت و بننندگی مخلننوق   

شنود. مخلنوق بنه حسنب     ع منی مخلنوق ارجنا   "هسنتیِ "و  "وجنود   "واقعی اسنت؛ زینرا بنه    

ذاتِ خود عنینِ فقنر و نیسنتی اسنت و در نظنر دقینق عنینِ ربنط بنه علنت، و شنأنی از شندون             

( و در نتیجننه نسننبت و اضننافة خننالق   2۹۹ق: ۱۴۱0، 3مالصنندرا، االسننفار،   ) علننت اسننت 

به مخلوق از قبینل اضنافة مقنولی بنین دو طنرف نیسنت، زینرا مخلنوق در مقابنل حنق تعنالی            

اش؛ سننت، بلکننه از نننوع اضننافة اشننراقیه اسننت کننه یننک طننرف اسننت و تجلننی نی "طننرف  "

ازآنِ اویننی  "اش. بنندین ترتیننب تمننام هویننت مخلوقننات یعنننی خنندای متعننال اسننت و جلننوه

ای کننه در صنندر آیننات نقننل  اسننت، و بننه همننین مطلننب داللننت دارد آیننه   "و بننرای اویننی

-دنبلال آن عبلادت و ِّنلدمی مالبه شلده     ، و ِّله  مَلنْ فِلی اليذلمَاوَاتِ وَاألرْ ِ    وَ لَهُشد:

 .عِبَادََِّهِ وَمَنْ عِنْدَهُ ال یَيْتَکْبِبَونَ عَنْ اسن:

با این بیان بنرای هنیم مخلنوقی و از جملنه انسنان جنایی بنرای سنؤال و پرسنی در برابنر            

ماند. اینن بندان معننا اسنت کنه مخلنوق، دونِ شنأن پرسنی و خنالق، فنوقِ           خدای متعال نمی

نفنیِ شنأن پرسنی از مخلنوق، و نینز نبنودن منافوقی بنرای خندا، و هنم            با شأن پرسی است.
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 "ای متصننوَر نیسننت. تعبیننر مجهننول  کنننندهپرسننی اصننوالاچنننین شننریک نداشننتن خنندا،  

کسننی از ) "الیَسنندله... "شننود (، بننه جننای تعبیننر معلننوم   از خنندا پرسننی نمننی ) "الیاسنند ل 

ای کنننندهپرسننی اصننوالاکننند(، هماهنننگ بننا ایننن تلقننی اسننت کننه  خداوننند پرسننی نمننی

وجود ندارد، چه این کنه الیاسندل مقیند بنه هنیم ننوع سنؤالی نیسنت و هنر ننوع سنؤالی را از            

 شود.شامل می ... اعتراضی، استخباری، و، اعم از الزامی

، در ربننط بننا آیننات قبننل و بعنند خننود،  الیاسنند لُ عَمّایَفعَننلُحاصننل ایننن کننه آیننة   

و شننأن عبودیننت مخلننوق دارد و   ، ی متعننالداللننت بننر شننأن الوهیننت وربوبیننت خنندا   

-شننأن مخلننوق جننز بننندگی و فرمننانبری نیسننت و هننر فعلننی جننز بننندگی م ننل پرسننی    

 خرو  از دایرة بندگی است، مگر این که از طرف خدا مأذون باشد.، کردن یا...

بندین نکتننة دقینق باینند توجننه داشنت کننه گرچنه بنننده از آن جهننت کنه بنننده اسننت،       

داللتنی بنر اینن کنه خداونند هنر طنور         برابرخداسنت، امنا اینن امنر لزومناا     عین تسنلیم در  

کننند، و یننا ایننن کننه هننر طننور عمننل کننند عننین حکمننت و عنندل  کننه بخواهنند عمننل مننی

 است، ندارد. 

 . مالحظۀ آيه در ربطِ ساير آيات4

مالحظننه  قننرآنرا در مجمننوع آینناتِ مننرتبط در  « پرسننی از خداوننند»لة تننوان مسنندمننی

 و خواهیم بود: رهای از آیات روببا مجموعه کرد. در این حال

 ( دسننتور داده شننده کننه از خنندای متعننال پرسننی ) ای کننه در آن بننه پیننامبر. آیننه۴-۱

 (.۵۹فرقان/) ِِّهِ خَبِیب ا فَاسََْلْکند: 

-بننا واسننطة پیننامبر( و پاسننخ) هننای مننردم از خداوننندهننا پرسننیآینناتی کننه در آن. ۴-2

هننا اقسننام گوننناگون دارد: دربننارة احکننام،  ایننن پرسننیاسننت. هننای خداوننند وارد شننده

(، 2۱7بقننره/)  بِیللبٌََ فِیللهِ قِتَللالٌ قَلل ْقِتَللال  فِیللهِ  عَللنِ الشَّللهْبِ الْحَللبَاِْ یَيْللََلَونَفَمانننند

  قَل ْ سَلَََّْلَوا عَلَلیْکَ ْ مِنْلهُ اَِْلبا       عَلنْ اِی الْقَلبْنَیْنِ   وَ یَيْلئَلَونَفَ دربارة اخبنار، ماننند   

 ( و ...۸3کهج/)
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. آینناتی کننه داللننت بننر پرسننی از خداوننند در قیامننت و پاسننخ خداوننند دارد:         ۴-3

 آیَاََّنَللا أَََّتْللفَ لِفَقَللالَ ََللذَ نْللنُ َِّصِللیب اََ وَ قَللدْ قَللالَ رَبِّ لِلل َ حَشَللبََّْنِی أَعْمَلل  

 (.۱2۵-۶طه/) ََّنْيَ  الْیَوَْْ وَََذَلِفَ فَنَيِیتَهَا

هننا از خداوننند دارد و خداوننند پرسننی مالئکننه و یننا انسننان  . آینناتی کننه داللننت بننر ۴-۴

اسنت، ماننند پاسنخ خداونند بنه فرشنتگان در بنارة خلقنت و         هنا داده پاسخ اجمنالی بنه آن  

(. و ینا  30بقنره/ ) قَلالَ إِنِّلی أَعْلَل ُ مَلا لَلا ََّعْلَمُلونَ      خالفت آدم، کنه خداونند فرمنود:    

( و ینا  ۸۵اسنراء/ ) اللبَّوهُ مِلنْ أَمْلبِ رَِِّّلی    قَل ِ  پاسخ خداوند دربنارة روک کنه فرمنود:    

 قَلل ْ إِنَّمَللا عِلْمُهَللا عِنْللدَ رَِِّّللی  پاسننخ خداوننند در بننارة زمننان قیامننت، کننه فرمننود:   

 (.۱۸7اعراف/)

قننرار « چرایننی». آینناتی کننه داللننت بننر تعلیننل غننایی دارد و در پاسننخ از پرسننی     ۴-۵

وَمَلا خَلَقْلنُ الْجِلنَّ    فرمنود : گینرد، ماننند چراینی خلقنت اننا و جنن، کنه خداونند         می

( و ۵3شنوری / ) أَلَلا إِلَل  اللَّلهِ ََّصِلیبَ الْلََمُورُ      ( و: 56ااریلات  ) وَالْإِنْ َ إِلَّا لِیَعْبُلدُونِ 

.... 

قَلل ْ فَلِلَّللهِ الْحُجَّلل َ  نماینند: . آینناتی کننه خداوننند را دارای حجننت بال ننه معرفننی مننی۴-۶

 لِئَلَّللا یَکَللونَ لِلنَّللاَِ عَلَلل  اللَّللهِ حُجَّلل ٌ َِّعْللدَ البَّسُلل ِ      (، و: ۱۴۹انعننام/ ) الْبَالِاَلل َ 

 (۱۶۵نساء/)

لَللا ََّيْللََلَوا عَللنْ  اسننت: ای کننه خداوننند، مننردم را از پرسننی نهننی کننرده   . آیننه۴-7

َْ مِلْن قَلْبلِکَْ  ََلَ ّ أَصْلبَُحوا ِِّهَلا ََلافِبِیَن          ... أَشْیَاءَ إِنْ ََّبْدَ لَکَل ْ ََّيُلؤََْ     قَلْد سَلََلََها قَلْو

 (.۱0۱-2مائده/)

الیُيللئَ َ عَمّللا . آیننة مننورد بحننث کننه داللننت بننر نفننی پرسننی از خداوننند دارد:    ۴-۸

 (.23انبیاء/ ) یَفعَ َ
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 آيد که:. از توجه به مجموع آيات فوق به دست می5

تعننال، فننی نفسننه، ممنننوع نیسننت و بلکننه مننأذون اسننت و . پرسننی کننردن از خنندای م۵-۱

 است.خدای متعال نیز گاه به تفصیل و گاه به اجمال پاسخ داده

ننناار  قننرآن. افعننال الهننی دارای غایننت و چرایننی اسننت و تعلیننل غننایی در آیننات    ۵-2

 به همین مطلب است. 

. خنندای متعننال در افعننالی دارای حجننت بال ننه اسننت و هننیم کننا را برخنندا         ۵-3

 حجتی نیست. 

دلینل   فرمایند در بنارة برخنی امنور سنؤال نکنیند، فنوراا       . در موردی کنه خداونند منی   ۵-۴

فننی نفسننه، مننذموم نیسننت، بلکننه ، فرماینند تننا معلننوم شننود کننه سننؤالرا نیننز بیننان مننی آن

شنود سنؤال نشنود، ماننند اینن کنه کسنی از        منی چون موجب ناراحتی و چنه بسنا کفنران    

 زمان مر  خود ویا از عاقبت خود پرسی کند.

ای از را در چنننین مجموعننه  الیُيللئَ َ عَمّللا یَفعَلل َ گننوییم آیننة شننریفة  اینننک مننی 

تننوان بننه معنننای ایننن کننه پرسننی ممنننوع اسننت و چرایننی در کننار خنندا   نمننی قننرآنآیننات 

فننوق ناسننازگار اسننت، بلکننه بیننانِ ایننن آیننه در  تلقننی کننرد؛ زیننرا بننا مجموعننه آیننات، نیسننت

از خنندای متعننال در بننارة فاعلیننتِ     هندسننة آیننات مننذکور چنننین خواهنند بننود کننه اوالا     

شننود، زیننرا چنننان کننه گذشننت فاعلیننت مطلننق الهننی زاینند بننر ذاتِ   مطلقننی پرسننی نمننی

رو کننه بننر اسنناس علننم و حکمننت و حجننت در بننارة افعننال الهننی از آن الهننی نیسننت؛ و  انینناا

تنوان پرسنید خندایا چنرا بنر اسناس علنم و حکمنت         شنود، زینرا نمنی   بال ه است، پرسی نمی

 توان پرسید که خدایا حکمتِ فالن فعل چیست نمایی  گر چه میو عمل می

شننود کننه ادراکِ مملوکیننت و عبودیننت در پایننان بنندین نکتننة دقیننق توجننه داده مننی 

کنند بنر علنم    هنر آنچنه منی   محع از یک سو، و دریافنتِ اینن حقیقنت کنه خنالقِ یکتنا       

ت بنننده و و حکمننت و حجننت و خیرخننواهی اسننت از سننوی دیگننر، زنجیننرة عبودینن     

زننند و عبودیننت و ربوبیننت، محبانننه پیوننند مننی« مهننر و محبننت»ربوبیننت را را بننا حلقننة 

 (.۵۴مائده/) یُحِبُّهُ  وَ یُحِبُّونَهگردد:و عاشقانه می
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 نتیجه

کننه مننورد توجننه متکلمننین، حکمننا و عرفننا قننرار گرفتننه    قننرآناز جملننه آیننات شننریفة  

( اسننت. اولننین پرسننی کننه در مواجهننه بننا 23انبیننا/) الیُيللئَ َ عَمّللا یَفعَلل َاسننت، آیننة 

کنند اینن اسنت کنه چنرا از خندای متعنال در بنارة افعنالی          این آیه بنه ذهنن خطنور منی    

و  هننای کالمننی، حکمننیشننود  پاسننخ بننه ایننن سننؤال بننر اسنناس رهیافننت  پرسننی نمننی

عرفانی متفاوت اسنت. غزالنی بنا تقسنیم سنؤال بنه اسنتخباری و الزامنی، بنرآن اسنت کنه            

هنر گوننه پرسنی    « انتفنای غنرم از بناری تعنالی    »و « مالکینت مطلنق الهنی   »بنا توجنه بنه    

جریننان »و « حسننن و قننبح»الزامننی از خداوننند منتفننی اسننت. زمخشننری بننا ابتننناء برقاعنندة 

ت کنه خندای متعنال از فعنل قبنیح مننزه اسنت و        بنر آن اسن  «این قاعده در فاعلینت الهنی   

، در رهیننافتی وجودشناسننانه مالصنندرا  شننود.از همننین رو مننورد پرسننی واقننع نمننی    

فاعلیننت مطلننق الهننی را عننین ذات، و ذاتننی را چرایننی نننابردار دانسننته اسننت، گرچننه در   

نظننر او افعننال خننا  الهننی دارای غایننت و غننرم اسننت. ابننن عربننی بننر آن اسننت کننه    

مختننار اسننت و فعننل الهننی مبتنننی بننرعلم و حکمننت اسننت، و گرچننه       قننادرخداوننند، 

لننیکن همننة افعننال ، سننرّ() ممکننن اسننت حکمننت الهننی در برخننی امننور مکشننوف نباشنند

 الهی دارای حجت بال ه است 

د کننه نظننر مالصنندرا در رهیافننت    از بررسننی و نقنند آراء مننذکور بننه دسننت آمنن     

 بر دیگر آراء ترجیح دارد. شناسانه، و اندیشة ابن عربی در تلقی عرفانیوجود

تننوان در یننک لحنناع، بننا آیننات بننا ایننن همننه باینند توجننه داشننت کننه آیننة شننریفه را مننی 

و در لحناای دیگنر در ربنط بنا آینات قبنل       ، "از حنق تعنالی   پرسنی "مرتبط بنا موضنوع   

داللتنی بنر نفنی    ، قرآننی و بعدش در نظر گرفنت. آینة شنریفه در ارتبناط بنا سنایر آینات        

دارد، بلکننه حنناکی از ابتننناء فعننل الهننی بننر علننم و حکمننت و      پرسننی از خداوننند ننن  

حجننت اسننت، و امننا آیننة شننریفه در ارتبنناط بننا آیننات قبننل و بعنندش داللننت بننر توحینند   

الهننی و عبودیننت محننع بنننده دارد و بنننده در جایگنناه بننندگی دون شننأن پرسننی از      

  خدای تعالی است.
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  .۸ . . مجموعننه آ ننار هــای الهیــات شــفاء  درسش.(. ۱37۶) مطهننری، مرتحننی .

 چاپ اول. تهران: انتشارات صدرا.

   ـــ ــالم..(. ش۱37۵) ــــــــــــــــــــــ . چنناپ سننوم. تهننران:   3مجموعننه آ ننار.    ک

 انتشارات صدرا.

   ـــ ــی ش.(. ۱3۸2) ــــــــــــــــــــــ ــدل اله . چنناپ هجنندهم. تهننران: انتشننارات    ع

 صدرا. 

  .ــالمی ش.(. ۱3۸۸) ننننرم افنننزار ننننور ــت اسـ ــه حکمـ . مرکنننز تحقیقنننات  کتابخانـ

 کامپیوتری علوم اسالمی. 

   ـــ . مرکنننز تحقیقنننات کنننامپیوتری  2 .(. عرفنننان نسنننخة ش۱3۸۸) ـــــــــــــــــــــــ

 علوم اسالمی. 

 


