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 چکيده
مقاله ی حاضر میخواهد نحوه ی اراده ی واجب را در دستگاه فلسفی ابن سینا و متکلمان معتزلی 

بررسی کرده و بیان کند که چگونگی تبیین اراده ی واجب الوجود، در هر یک از دو مکتب فلسفه 

چه آثار و تبعاتی را بهمراه دارد.از نظر معتزله اراده ی واجب به صفت فعل او ی مشا و کالم معتزله 

برمیگردد که آثاری مثل اعتقاد بر فاعل بالقصد بودن واجب و وجودغرض در فعل واجب، حادث 

بودن اراده ی واجب، وجود اولویت و مصلحت در اراده ی واجب و حادث بودن جهان هستی را در 

ینا اراده ی واجب را عین ذات واجب قلمداد کرده و در پی آن معتقد بر این است پی دارد. اما ابن س

که نباید هیچگونه قصد و غرضی را بر فعل واجب نسبت به ممکنات راه داد و در عوض باید قائل بر 

فاعل بالعنایه بودن واجب و فیاضیت دائم او در مورد جهان هستی و در نتیجه قائل بر قدیم بودن 

 .تی شدجهان هس
 

 (اولویت و مصلحت5( فاعل بالقصدو بالعنایه     4( اراده      3( معتزله    2( ابن سینا     :يديکل واژگان

. 

 

 مقدمه

اینکه نحوه و کیفیت فاعلیت ی اراده ی واجب از مسائل مهم در فلسفه ی ابن سینا و کالم معتزلی است. این مسأله عالوه بر مسأله

ی اراده و فاعلیت واجب الوجود چه آثاری را در تواند باشد که اعتقاد در نحوهی این هم میکند، بیان کنندهواجب الوجود را مطرح می

الم به شمار میروند تواند به دنبال خود داشته باشد. آثاری که در نوع خود، موضوعات مهم و قابل مطرحی در فلسفه و کدستگاه آفرینش می

 و نیازمند تأمالت عقلی و نقلی عمیقتری هستند. 

 ي تحقيق و بيان سوال هاصورتبندي مسأله -2

ی ابن سینا و کالم معتزله تبیین شده است، که با توجه به توجیهات و ی واجب به شکلهای مختلفی در فلسفهی ارادهمسأله

 بخشد.میشود که ضرورت پرداختن به این سواالت، نوشتن این مقاله را ضرورت میتبیینات این امر، مسائل گوناگونی مطرح 

ی او بر ممکنات بر ی خداوند عین ذات اوست و ارادهی واجب این است که ارادهاوال: با توجه به این که نظر ابن سینا در مورد اراده

ت فیض و هستی میبخشد و از آنجا که عنایت او دائمی و همیشگی اساس غرض و هدف نبوده بلکه خداوند بر اساس عنایت خود، به موجودا

است پس فیاضیت او در مورد جهان هستی هم باید همیشگی باشد در غیر این صورت عنایت و فیاضیت واجب در دستگاه هستی تعطیل 

راده ی واجب تعالی همان داعی است و علم میشد که این موجب راه دادن نقص در ذات باری تعالی است. ثانیا: معتزله قائل بر این است که ا

خداوند متعال بر اساس مصلحت و اولویتی که درفعل و آفرینش به ممکنات تعلق میگیرد، مخصص انجام آن در زمان خاص است که این 

 همان اراده است.

ل با توجه به این توضیحات و پس بر اساس اعتقاد بر اولویت و مصلحت است که معتزله قائل بر حدوث عالم در وقت معین است.حا 

ی اراده و فاعلیت واجب تعالی در نزد ابن سینا و توضیحاتی که در متن خواهد آمد، سواالت اصلی پژوهش این خواهد بود که: الف( نحوه

 ی واجب در نزد مشاء و معتزله چگونه است؟معتزله چگونه است؟ ب( کیفیت اراده
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 1 زاده محمدسکينه 

 تبریز دانشگاه کالم و فلسفه گروه 1

 

 

 

اراده ي الهی از دیدگاه ابن سينا و نقد و ي مسأله 

 بررسی اشکاالت معتزله بر آن
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شود و در انتظار پاسخ و رفع آن است عبارت است از: الف: چرا تقسیم ابن سینا وارد میاشکاالتی که بر اساس پژوهش بر نظرات 

بندی صفات واجب به اولیه و ثانویه در ابن سینا موجب راه دادن نقص و ترکیب در ذات واجب تعالی نشود؟ چرا که خود ابن سینا در تقسیم 

ت ثانویه ی واجب الوجود در وجود خود نیازمند موجود دیگری است. ب: خود بندی صفات واجب به اولیه و ثانویه مدعی این است که صفا

ابن سینا در ایجاد و پیدایش ممکنات از خالق، اولویت و مصلحت را نفی کرده و از طرفی در تبیین و تعریف عنایت، وجود وقت را در 

ابن سیناست. ج: بر فرض قبول کردن تقسیم صفات واجب ی متناقض در نظر پیدایش ممکنات برای واجب الزم دانسته است و این یک نقطه

یت به اولیه و ثانویه در نظر ابن سینا و قبول اینکه صفات ثانویه ی واجب مربوط به ایجاد و وجود چیز دیگری است، چرا نتوان گفت این اولو

ای بخواهد واجب بر اساس حکمت یا انگیزه ی واجب مربوط باشد وو مصلحت مربوط به آفریدن و نیافریدن فعل میتواند به صفت ثانویه

 ممکنی را بیافریند یا نیافریند.

 ضرورت تحقيق و پيشينه ي آن -3
ی واجب الوجود به صورتهای گوناگون بیان شده است. آنچه توجه به این مساله را اهتمام ی ارادهدر فلسفه و کالم اسالمی، مسأله

ی واجب تعالی در نظر ابن سینا و معتزله چگونه است؟نحوه ی فاعلیت واجب تعالی در ادهمیبخشد توجه به نکاتی  است مثل:نحوه ی ار

ی ی اعتقاد به فاعلیت و ارادهی واجب تعالی در نزد ابن سینا و معتزله چگونه است؟ نحوهاعتقاد ابن سینا و معتزله چگونه است؟ کیفیت اراده

ی اراده در نزد ابن سینا و معتزله به نکاتی مبهم فی در پژوهش با تبیین اعتقادات مسألهواجب الوجود، چه آثاری را به دنبال دارد؟ از طر

ازجمله: تقسیم صفات واجب تعالی در نزد ابن سینا، علت نفی اولویت و مصلحت در نزد ابن سینا، علت نفی انگیزه در نظر ابن سینا 

نها، به انگیزه ی طرح آنها از سوی ابن سینا پی ببریم. نگارنده در صدد توضیح و برمیخوریم که میتوان با طرح و بیان آنها و تفکر و تبیین آ

ی واجب در نزد ابن سیناو معتزله بر آمده است چرا که با وجود اینکه روش معتزله در نحوه ی استدالل و تفکر به روش تبیین و تطبیق اراده

یین اراده ی واجب الوجود، روشی مجزا از فالسفه ی مشا و ابن سینا به کار فالسفه ی مشا نزدیک است اما با این حال میبینیم که در تب

ی واجب تعالی با نظر ابن سینا متفاوت است. پس اهتمام به نحوه ی فاعلیت و اراده ی واجب بسته اند و نظراتشان در امور اساسی اراده

هش را ضرورت بخشیده است. چرا که تا بحال به صورت مجزا، در تعالی و کیفیت آن و وجود شبهات موجود در آن، انجام این تحقیق و پژو

ی واجب تعالی در نزد ابن سینا ونقد و بررسی متکلمان معتزله در مورد اشکاالت وارده بر آن، بحث نشده است و کسی به ی ارادهنحوه

 شبهات موجود در آن نپرداخته است.

 ي اراده ي واجب در نزد ابن سينا:نحوه -4

 ده وقتی در مورد خداوند بکار میرود به سه معنی است:لفظ ارا

یکی به معنی سلبی و آن این است که خداوند مغلوب چیزی نیست و از کسی یا چیزی استکراه ندارد. دوم به معنی ثبوت که 

 عبارت از علم خداست. سوم به معنی صفتی زائد بر علم اوست.

است از علم او به تمام موجودات از ازل تا ابد.و به اینکه نظام هستی چگونه باید باشد اراده در نظر فالسفه ی مشا و ابن سینا عبارت 

تا به کاملترین صورت ممکن باشد.و به کیفیت صدور عالم هستی از او بنحوی که موجودات بنحو احسن و بدون شوق و عین معلوم اوست و 

ی الهی چنین (. در شرح مصطلحات فلسفی اراده127صانعی دره بیدی، بی تا،  این فیلسوفان چنین علمی را عنایت الهی نامیده اند.) صلیبا،

ی الهی عبارت است از علم او به وجه خیر در نظام اتم اشیاء بر وجهی که رضاء مترتب شود به آن نظام اتم اشیاء به تبیین شده است: اراده

 (.14نحو اتقان و احکام )مجمع البحوث االسالمیه، بی تا، 

 طباطبایی اراده را در لغت در دو معنای مختلف بکار میبرد: عالمه 

 اول( خواستن و دوست داشتن. دوم( تصمیم گرفتن بر انجام کار.

ی الهی بیان میشود در معنای دوم است و معنای نخست اراده در نفوس انسان و حیوان از قبیل کیفیات مطالبی که در مورد اراده

 -تام از جمله واجب الوجود، معنای تام آن بکار گرفته میشود و اراده به این معنا همان حب است ) فارابینفسانی است و در مورد مجردات 

ی واجب بر آن است که اراده همان داعی است بدین معنا که ی بغداد در باب اراده(. ابوالحسین خیاط از مشاهیر معتزله177غازانی، بی تا: 

مخصص انجام آن  -همان مصلحتی که داعی و انگیزه ی ایجاد آن است -عل و آفرینش ممکنات نهفتهعلم خدای متعال به مصلحتی که در ف

ی واجب است (. پس بر اساس اعتقاد بر اولویت و مصلحت در اراده38: 1در زمان خاص بوده و این همان اراده است ) شیخ طوسی، بی تا، ج

لم در وقت معین هستند، یعنی حدوث عالم در وقت معین تخصیص یافته، و علت که طرفداران ابوالحسین خیاط معتزلی قائل بر حدوث عا

آن مصلحتی بود که بر عالم و جهان بازگشت می کند و در حقیقت این جماعت قائل بر اولویت از طرف مخلوق شده اند ) ابن سینا، بی تا، 

( شیخ طوسی) همان: 305نصیرالدین طوسی) سبزواری، بی تا: (. این عقیده مورد پذیرش بسیاری از علمای شیعه از جمله خواجه 310: 1ج

( قرار گرفته و این جماعت هم بر این باورندکه دلیل ثبوت اراده بر واجب آن است که خدای 58: 1( و شیخ مفید )مطهری، بی تا، ج111

ید، با آنکه نسبت همه ی آنها به قدرت خداوند ی ممکنات برخی از ممکنات رادر وقتی آفرید و برخی را در وقتی دیگرآفرمتعال از میان همه
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برابر است. پس باید مخصصی در کار باشد، سوای قدرت که شان آن ایجاد و نسبتش به همه ی ممکنات یکسان است و سوای علم که تابع 

 (.39: ص1معلوم است و آن مخصص همان اراده است ) طوسی، بی تا، ج

له ی بغداد بر آن است که بازگشت اراده به آن است که خداوند به افعال خود علم، و به ابوالقاسم بلخی معروف به کعبی از معتز

ر افعال دیگران امر دارد. مثال وقتی خداوند اراده کرد جهان هستی را بیافریند و آن را آفرید،به این معناست که پیش از آفرینش آن به کا

تخصیص است و علت تخصیص را وقت معین میداند و معتقد است واجب بود که  خود علم داشت. وی در مورد آفرینش جهان هستی قائل به

جهان در همان وقت معین تحقق یابد و وجود آن در غیر آن وقت محال بود.پس وجوب صدور معلول از علت بنابر نظر او به وقت مشخص 

ی خداوند نزد حکما همان علم ی واجب میگوید: اراده(. صدرالمتألهین در مورد اراده310 -311: 1بازگشت میکند ) ابن سینا، بی تا، ج

باریتعالی به نظام عالم به وجه اتم و اکمل است. این علم ازاین جهت که برای وجود نظام اتم کفایت میکند و وجود آن را بر عدمش ترجیح 

ترین و پیچیده ترین مسائل اجب تعالی از غامض(. از نظر مالصدرا بحث از علم و114: 4میدهد اراده است ) صدرالمتألهین شیرازی، بی تا، ج

 حکمت است افرادی که نتوانسته اند آنرا بدرستی توجیه کنند به بیراهه رفته اند، چرا که بحث از علم الهی اساس بحث اراده و عنایت الهی

ی موجودات صادر اراده گفته است: همه(. ابوعلی سینا که از سردمداران فلسفه ی مشاست و در تعلیقات خود در بیان 90: 4است.)همان، ج

از ذات واجب هستند و اراده به اقتضای ذات واجب است پس اراده ی واجب عین ذات واجب است و منافی با ذات واجب نیست. )هذه 

ذاته. فکونها مراد له الموجودات کلها صادره عن ذاته،و هی مقتضی ذاته،فهی غیر منافیه له،و انه یعشق ذاته، فهذه االشیا کلها مراده الجل 

 (.16لیس هو الجل غرض بل الجل ذاته...() ابن سینا، بی تا: 

ی واجب از نظر ابن سینا عین ذات اوست و امری زائد بر فعل او یا امری حادث یا قدیم نیست و اراده ی او بر بر این اساس اراده

ی صفات را در عین تمامیت داراست و قول به غرض در ات خود همهممکنات بر اساس غرض و هدف نبوده زیرا خداوند غنی تام است و در ذ

اراده به آفرینش افعال و ممکنات با این صفت واجب الوجود ناسازگار است. حال با توجه به نظریه های صاحبان نظر دومکتب معتزله و 

مسائل دیگر از جمله آفرینش و جهان هستی گذاشته فلسفه ی ابن سینا باید دید که نظرات آنها در باب اراده چه تاثیرات وچه نتایجی در 

 است؟ 

 ي فاعل بالعنایه ي ابن سيناو طرح چند نقد:( شرح نظریه5

بر اساس دیدگاه متکلمان معتزلی، اراده ی واجب در مورد آفرینش ممکنات و جهان هستی مسبوق به قصد و غرض است. بنابر این 

اراده است و علمش به فعلش قبل از انجام همراه با انگیزه و داعی زائد بر ذات است.)افعال ا... سبحانه واجب فاعل بالقصد بوده و دارای علم و 

(. دلیل معتزله این است که هر فعلی که برای غرض نباشد عبث است و عبث قبیح است و 175: 1معلل بالغایات...( )شیخ طوسی، بی تا، ج

 (.306ی آملی، بی تا، فعل قبیح بر خداوند محال است. ) حسن زاده

: 11همچنین از عبدالجبار معتزلی نقل است: )فلذلک قطعنا علی انه تعالی قد اراد بخلقه لهم ان ینفعهم...( ) شیخ طوسی، بی تا، ج

ن (. متکلمان معتزلی میگویند افعال واجب در غرض نفع به غیر است و این خودبخود نیکوست. بنابراین فعل واجب تعالی از ترک آ116

(. بنابراین معتزله بر اساس 330: 1احسن و اولی است به همین جهت خداوند این جهان را از عدم بوجود آورد و آفرید) ابن سینا، بی تا، ج

غرضمند و فاعل بالقصد بودن واجب، قائل به اولویت در آفرینش جهان هستی شده اند.و به طبعیت از غایتمند بودن افعال الهی، قائل بر 

لم هستند، که فاضل مقداد در تایید سخن معتزله میگوید: ...چون عالم به عدمش مسبوق به زمان است پس جهان حادث است و حدوث عا

 (.145اقرار میکند که همه ی مذاهب جز حکما، این را قبول دارند )مقداد، بی تا: 

 توان از دو دیدگاه تفسیر کرد:اساسا اولویت را در نظر معتزله می

واجب برخی از ممکنات را در وقت خاص آفریدو این اولویت بندی آفرینش در ممکنات، داللت بر اراده ی واجب دارد.  الف( اینکه

ب( اینکه واجب الوجود ممکنات را بر اساس قصد و غرض آفرید و غرض او رساندن نفع به این افعال و ممکنات بوده است، پس فعل واجب 

ت دارد، به همین جهت خداوند این جهان را از عدم بوجود آورد و آفرید. بر این اساس معتزله در باب تعالی بر ترک آن احسن بوده و اولوی

ی ممکنات علم و قدرت اراده ی خداوند در مورد آفرینش و خلقت جهان هستی قائل به اولویت شده اند و بر اساس اولویت، خداوند به همه

 د و برخی را در وقتی دیگر آفرید.دارد.اما بر اساس مخصص و مصلحت برخی را آفری

 توان نتیجه گرفت:بر اساس گفته های معتزله در باب اراده ی واجب می

ی واجب امری زائد بر ی خداوند حکیم ضروری است. ب( ارادهالف( اراده ی واجب همان داعی است و وجود غرض و داعی بر اراده

موجودات بر اساس غرض است.د( اراده ی واجب بر مخصص و در وقت معین آن تعلق ی واجب مبنی بر آفرینش داعی نیست. ج( اراده

ی واجب در ایجاد ممکنات مبنی بر اولویت و مصلحت است. ی واجب در ایجاد ممکنات مبنی بر اولویت و مصلحت است و ارادهمیگیرد. اراده

 ه( بر اساس اعتقاد بر مخصص و اولویت، جهان حادث زمانی است. 
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رحالیست که ابن سینا بر اساس اعتقادش بر عنایت واجب الوجود و صدور فیاضیت دائمی او، معتقد بر قدم عالم است وعقیده این د

ی واجب الوجودوعقیده بر حدوث جهان را که از نتایج اعتقاد بر وجود مصلحت و اولویت ی متکلمین معتزله را مبنی بر وجود اولویت در اراده

را بکلی رد میکند. چرا که بر اساس قدم عالم است که الزم می آید وجود فیضان واجب ازلی و ابدی باشد چرا که این  در اراده ی واجب است

 فیضان از عنایت او سرچشمه میگیرد و عنایت واجب هم از علم ازلی و ابدی او به نظام احسن ناشی است.

فارابی است که او اساس جهان بینی او هم بر اساس عنایت و فیض  این دیدگاه ابن سینا مطابق با سایر فیلسوفان مشا مثل ابونصر

 -الهی است. بدین معنی که واجب الوجود مبدا کل فیض است. فیض هو الفعل الصادر عن الفاعل الذی یفعل دائما بالغرض و ال عوض) فارابی

 (.56غازانی، بی تا، 

تعالی هیچ چیز را از بهر غرض ن واجب تعالی میگوید: بدان که باریشیخ اشراق هم در تاکید سخنان ابن سینا مبنی بر غرض نداشت

 نیافرید زیرا که هر فاعلی که فعلی کند از بهر غرض، از بهر آن کند که غرض بدو اوالتر باشد، وگرنه فعلش بر ترکش راجح نشدی،و هرچه به

 (.156: 3ی، بی تا، جچیزی کمال یابد، ترکش او را نقص باشد، پس او محتاج باشد بر آن ) سهرورد

 استدالل های مشا مبنی بر قدم عالم بدین صورت آمده است:

الف: )و یستحیل صدور الحادث عن القدیم الن افتراض حدوث العالم بعد ان لم یکن یقتضی حدوث مرجح لم یکن...(. ب: )اذ کان ا... 

وم و اما ان یتقدم علیه بالزمان.و التقدم بالذات یقتضی ان یکون ا... و متقدما علی العالم،فاما ان یتقدم علیه بالذات کتقدم العله علی المعل

ور علی العالم اما قدیمین و اما حادثین.فاالولی قدیم و العالم قدیما...(. ج: )کل الحادث تسبقه الماده،و السیما ان الحدوث لیس اال تعاقب ص

عا الن الممتنع ال یحدث ابدا،کما لم یکن واجبا الن الواجب بذاته الینعدم الماده بمعنی ان العالم قبل حدوثه کان ممکنا و لم یکن ممتن

ان یکون ابدا.فالعالم ممکن...و االمکان صفه اضافیه القدام لها بنفسها بل بالمحل الذی تضاف الیه او تحل فیه و هو ماده.و هذه الماده الیمکن 

(. نظر ابن سینا در مورد اراده ی واجب و در 19: 1و لیست حادثه...( ) راوندی، بی تا، ج لها ماده منعا من الوقوع بالدور، فالماده االولی قدیمیه

رابطه با ممکنات، بر اساس فاعل بالعنایه بودن اوست نه فاعل بالقصد. زیرا چنین حکمی در مورد واجب،موجب اسناد نقص به ذات اوست. 

 پی به کمال رساندن ذات خویش است.چرا که هرفاعلی که فعل او برای غرض معین انجام شود در 

(.)فان الغرض یوثر فی 580: 1)ان الواجب الوجود الفعل بالغرض و ان العلل العالیه التفعل فعال الجل السافل...()ابن کمونه، بی تا، ج 

کان النظام و الکمال نفس الفاعل  (. )فاذا16: 1ذا الغرض، فان ینفعل عنه،واجب الوجود بالذاته واجب من جمیع جهاته...() ابن سینا، بی تا، ج

 (.18ثم کان تصدر الموجودات عن مقتضاه کانت العنایه حاصله هناک،و هی نفس االراده و االراده نفس العلم( )همان: 

 ابن سینا در مباحثات هم در مورد عنایت میگوید:

(. در تهافه الفالسفه در 305ق: 428) ابن سینا،  )الموجودات مرتسمه فی ذات الباری، اذ هی معلومات له و علمه لها سبب لوجودها(

 (.133: بی تا: 1باب عنایت مشائیان آمده است: )االراده تتضمن العلم بالضروره، فلذلک الفعل یتضمن االراده بالضروره( ) غزالی، ج

 همچنین در کتاب الجد من الحکمه ابن کمونه در باب عنایت مشائیان آمده است:

 (.581: 1ذاته(.) ابن کمونه، بی تا، ج)ال تزید عنایه عن 

بر اساس این گفته ها نتیجه میشود که عنایت مشائیان همان نفس اراده و همان نفس علم است.و عنایت واجب و اراده و علم واجب 

ن سینا در تبیین تعالی ممکنات را به اعتبار علم و ادراک به نظام خیر در دستگاه هستی افریده است.پس ابعین ذات واجب است و واجب

حقیقت اراده ی الهی بر آن است که این صفت را در مقام ذات بر حق تعالی اثبات کند.زیرا از نظر حکما واجب تعالی واجد تمام صفات کمال 

 در مقام ذات است وآنچه در مقام ذات واجب است از جمیع جهات وحیثیات واجب است. یعنی واجب در عالمیت، قادریت، اراده، حیات،

فاعلیت و...پس اگر افعال واجب بر اساس غرض باشد واجب الوجود بالذات نخواهد بود. بلکه غایت واجب از آفرینش اشیا به خود واجب 

 برمیگرددنه به ممکنات و این برخالف عقیده ی معتزله است. از این روست که در باب غرض واجب در عقیده ی مشائیان آمده است:

 (.393: 1الشیا انما هو عین ذاته( ) مالصدرا، بی تا، ج)فالداعی له فی ایجاد ا

ی واجب را اراده ی علمی میداند ) فاذن یجب ان تکون اراده علمیه(، چرا که اگر اراده ی واجب را اراده ی از طرفی ابن سینا اراده

که واجب الوجود،واجب من جمیع جهات ظنی یا تخیلی معرفی میکرد موجب انفعال و توام با غرض و قصد زائد میشد و این در حالیست 

(. همچنین فارابی در عیون المسائل میگوید: )و وجود االشیا عنه ال عن جهه یشبه قصودنا و الیکون له قصد 157است ) ابن سینا، بی تا، 

واجب به نظام خیر و احسن است که  ی واجب عین علم او به نظام احسن است و این علم(. از نظر ابن سینا اراده53االشیا...( ) فارابی، بی تا: 

ی الهی همان علم او به نظام احسن است ) ابن موجب پیدایش جهان هستی است واین همان عنایت واجب است. پس از نظر ابن سینا اراده

 (.117سینا، بی تا: 

 حکیم سبزواری در این مورد گفته است:

 فی الواحد انطوائه عنایه   ما من بدایه الی نهایه                              
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 (.176: 1ولکل من نظامه اکیانی             ینشا من نظامه ربانی) رازی، بی تا، ج              

ی گیتی حاصل تعقل ذات واجب است.بدین ذات خود را تعقل میکند و نظام احسن موجودات و پهنه-واجب الوجود -مبدأ اول

فیض به افاضه ی او و کائن به فاعلیت اوست... این نظام چون سازگار و مالئم با ذات اوست خیر است. از ترتیب این نظام حاصل تعقل او، مست

ی عقل محض، این رهگذر نتیجه میشود که اشیاء مراد اویند، لیکن نه مرادی همچون مراد ما که آمیخته با غرض است بلکه به نوعی اراده

ینگونه ذات او مبدا فعل اوست و این چنین که باری تعالی فاعل کل اشیا است، آنها را ایجاد همچون وصفی که برای حیات و قدرت اوست.و ا

 (.106: 1میکند ) مالصدرا، بی تا، ج

 های ابن سینا در باب اراده وعنایت واجب نتیجه میشود که:بر اساس گفته

ذات واجبند و امری خارج از ذات واجب نیستند.  ی واجب عین ذات اوست. ب( اراده و علم وقدرت واجب عین هم و عینالف( اراده

ج( اراده ی واجب خالص و محض بوده و هیچ غرضی نسبت به آفرینش ممکنات ندارد. د( اراده ی واجب عین علم او به نظام خیر و احسن 

نایت واجب، الزم می آید ی واجب به نظام خیر و احسن موجب پیدایش جهان هستی و ممکنات است. و( بر اساس عاست. ه( علم و اراده

 وجود جهان هستی قدیم باشد.

بنابراین در نظر ابن سینا فاعلیت خداوندبه ممکنات بدون قصد و غرض است.بهمین دلیل واجب،فاعل بالعنایه است و علم ازلی او به 

لمعلوم علی احسن النظام من غیر (.)فیکون الموجود وفق ا415: 1نظام خیر و احسن موجب صدور  جهان هستی است ) ابن سینا، بی تا، ج

 (.69انبعاث قصد و طلب من الحق االول( ) ابن سینا، بی تا، 

 یک اشکال و پاسخ:

ی اعتقاد به خداوند را اعتقاد به ازلیت و دوام فیاضیت او میدانند، چرا که دوام از آنجا که حکمای مشا از جمله ابن سینا الزمه

منجر به ازلیت خلق و به نوعی ازلیت ماده میشود. پس فالسفه ی غرب چون دیده اند که ابن سینا فیاضیت، دوام خالقیت اوست، پس این 

اند که ابن سینا ماتریالیست است. از طرفی چون دیده اند که از قائل به ازلیت ماده شده است و برای زمان ابتدا قائل نبوده است، گمان کرده

خود فکر کرده اند که بوعلی به اصطالح ایده آلیست است پس ابن سینا در میان دو قطب خدا و آفرینش و علت نخستین دم میزند، با 

 ماتریالیست و ایده آلیست در نوسان بوده است و عقیده ی ثابتی در این زمینه ندارد.

ودن آن و مخلوق پاسخ: این دانشمندان از این جهت درباره ی بو علی چنین اندیشیده اند که نظریه ی ازلیت ماده را با مخلوق ب

ی )مناط نیازمندی به علت(را بررسی شده است و مناط نیازمندی به بودن همه ی جهان منافی دانسته است.در منطق ابن سینا که مسأله

علت امکان ذاتی است نه حدوث، و حال آنکه هیچ گونه تناقضی بین این دو وجود ندارد.و روشن است که الزمه ی معلولیت و مخلوقیت، 

: 1زمانی نیست و مانعی نیست که یک موجود وجود ازلی و ابدی داشته باشد و در عین حال وجودش از غیر باشد ) مطهری، بی تا، ج حدوث

525.) 

 ي واجب در نظر معتزله و مشا( کيفيت اراده6
رف.ثم انهم بعد اتفاقهم فی هذا )وذهب ابوعلی و ابوهاشم و قاضی القضاه و اهل سنه الی اثبات صفه له تعالی زائد علی الداعی و الصا

ن من االمر الزائد اختلفوا فی کیفیته،فذهب بعضهم الی انه تعالی مریدا لذاته و هو نجار و ذهب بعضهم الی انه تتجدد دله صفه مریددیه لم تک

ونه مریدا باراده المحدثه...( (. )انه تعالی انما یرید بعض ما یصح کونه مرادا دون بعض،یوجب ک285: 1قبله ) عجالی معتزلی، بی تا، ج 

 (.161: 1(. )انه مرید باراده المحدثه( ) عبدالجبار معتزلی، بی تا، ج143: 1)همدانی، بی تا، ج

ی واجب امری حادث و قائم به خود است. ی اکثریت معتزله از جمله ابوهاشم و ابوعلی جبائی و ضرار و نجار،ارادهبنابر عقیده

(. این در حالیست که بر اساس نظر  39: 1واجب را عین داعی میداند)انها نفس الداعی( )شیخ طوسی، بی تا، جی ابوالحسین خیاط اراده

(. بر این 285: 1متکلمین اشعری، اراده ی واجب امری زائد بر ذات واجب و قدیم است. )انه مرید باراده القدیمه( )عجالی معتزلی، بی تا، ج

 دشان بر حادث بودن اراده در واجب تعالی، عالم را نیز حادث میدانند.اساس عقاید معتزله مبنی بر اعتقا

ی معتزله مبنی بر حدوث عالم صحه گذاشته و میگوید: اعتقاد بر قادر بودن خداوند واجب است، بخاطر عالمه حلی هم بر این عقیده

ند حادث باشد، به خاطر محال بودن انفکاک معلول از اینکه اگر خداون موجب )مجبور( باشد الزم می آمد که عالم یا قدیم باشد یا خداو

ی واجب نه امری حادث و نه امری قدیم (. اما از دیدگاه حکمای مشاء و ابن سینا، اراده52علتش، پس عالم حادث است )عالمه حلی، بی تا، 

 زائد بر ذات. ی واجب عین علم و قدرت و عنایت اوست، و این صفات واجب عین ذات اویند نهاست بلکه اراده

ابن باجه در این باره میگوید: )و خداوند عزوجل از علمش بر موجودات و مخلوقاتش،علم و عمل را فیض میدهد، که این فیض 

(. ابن سینا در بیان رد سخن معتزله مبنی 179رسانی بر اساس رتبه و منزلت هر موجودی بر اساس کمال وجودیش است( )ابی بکر، بی تا: 

ی متجدد یک امر نو و متجدد را شامل میشود و موجب شوق یا میل به آن خواهد شد. ته اند واجب حادث است، میگوید: ارادهبر اینکه گف

این امر برای واجب تعالی غرض و انگیزه را اثبات میکند وگرنه تعلق اراده به مقدور خاص بدون سبب گزاف خواهد بود و چنین امری بر 
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ابن سینا حکم را عمومیت داده به طوری که شامل فاعل قسری و طبیعی و ارادی هم میشود، و در این باره واجب تعالی محال است. سپس 

ی متجدد مانند فعل متجدد و نو است، پس همانگونه که فعل در تجدد خود به اراده ی متجدد نیازمند است. همچنین میگوید: حال اراده

یگری محتاج خواهد بود و این امر یا تسلسل دفعی را موجب است که باطل میباشد و یا به ی متجدد هم در تجدد خود به تجدد امر داراده

ی قدیم و غیر زائد برعلم ی قدیم اشاعره میگوید: بطالن ارادهحوادثی منتهی میشود آغازی برای آن نیست. سپس ابن سینا در بطالن اراده

دی در کار نباشد، حال چیزی که تجدد ندارد یک حال پیوسته و مستمر است و که عقیده ی اشاعره است بر این عقیده است که: وقتی تجد

چنانکه فالسفه بر آن اعتقاد  -این امر موجب صدور فعل از فاعل به هیچ وجه نیست و یا آنکه در تمام اوقات علت صدور فعل از فاعل است

 (.312: 1دارند ) ابن سینا، بی تا، ج

اشارات استنباط میشود که عقیده ی ابن سینا مبنی بر غرض نداشتن واجب در آفرینش ممکنات  با توجه به توضیحات ابن سینا در

ی حادث و متجدد موجب ی وی ارادهو افعال بر عقیده ی وی در عدم تجدد اراده در واجب هم تاثیر گذاشته است. زیرا که بر اساس عقیده

ض و قصد برممکنات را بیان میکند زیرا که تعلق اراده به مقدوری که خاص و شوق و میل به چیزی میشود که این امر در واجب، وجود غر

منظور است بدون هیچ انگیزه و غرضی بیهوده خواهد بود. این در حالیست که معتزله وجود غرض و قصد را در مقدورات واجب، امری الزم 

اعتقاد به فاعل بالعنایه بودن واجب و اعتقاد به اینکه جهان  می شمارند و اراده ی واجب را حادث میشمارند. از طرفی ابن سینا بر اساس

قدیم است، تجدد در فعل را نمیپذیرد پس تجدد در اراده را هم نخواهد پذیرفت زیرا به هر شکل و صورتی که باشد تجدد و دگرگونی در 

ت و صالحیت در ایجاد فعل بر واجب، قائل بر تجدد در فعل، تجدد اراده را باعث میشود. این در حالیست که معتزله با اعتقاد بر وجود اولوی

تعالی را در نظر توان به دو دلیل علت نپذیرفتن حادث بودن اراده در واجبفعل و در نتیجه قائل بر تجدد و حدوث در اراده شده اند. پس می

 ابن سینا بیان کرد:

حالیکه از نظر ابن سینا وجود غرض برای ممکنات در واجب الف( حدوث در اراده سبب وجود انگیزه و غرض در واجب میشود در 

شود در حالیکه ابن سینا بنابر عقیده ی خود بر فاعل بالعنایه بودن محال است. ب( حدوث در اراده موجب اعتقاد بر حادث بودن عالم می

 واجب، اثبات میکند که عالم قدیم است.

 چند نقد و تحليل: -7

م عنایی واجب در مورد آفرینش جهان هستی بر آن است که عنایت واجب الوجود با توجه به ذاتش : ابن سینا بر اساس عل1متن

ازلی و ابدی است و فیاضیت خداوند بر اساس عنایت او دائمی و همیشگی است در غیر این صورت عنایت واجب و فیاضیت در مورد افرینش 

باری تعالی است. متکلمین معتزلی نقدی بر این نظر ابن سینا وارد کرده اند جهان هستی تعطیل میشد و این موجب راه دادن نقص در ذات 

و آن بدین صورت است که: در این صورت الزم می آید حوادث نامتناهی در زمان گذشته که آغازی برای آنها نیست را بپذیریم. پس آنها هم 

 304جدده من اصناف شتی فی الماضی النهایه لها موجوده بالفعل( ) همان: مانند واجب باید ازلی و ابدی باشند... )ولو ال هذا لکانت احوال مت

.) 

پاسخ ابن سینا و حکمای مشا بر این اشکال متکلمین آن است که صفات واجب الوجود به دو صورت اولیه و ثانویه تقسیم میشود. 

یز دیگری نیازمندند و چنین صفاتی بوجود نمی آیند مگر صفات اولیه فقط به ذات واجب نیازمندند و صفات ثانویه عالوه بر ذات واجب به چ

در وقتی که آن غیر تحقق و هستی یابد. پس عنایت واجب که مربوط به جهان هستی و ماسوی ا... است هم مربوط به تحقق آن غیر است. 

رد جهان هستی همیشگی و قدیم بوده پس با وجود آنها، عنایت الهی هم باید تحقق یابد.پس جهان قدیم است زیرا فیاضیت خداوند در مو

 است.وگرنه فیاضیت خداوند در دستگاه آفرینش تعطیل میشد.

: اما اشکال و نقدی که میتوان بر این نظر ابن سینا مبنی بر تقسیم صفات واجب به اولیه و ثانویه 1براساس توضیح متن 1اشکال

ی ب نقص و ترکیب در ذات واجب نشود چرا که بر اساس صفات ثانویهوارد کرد این است که چرا خود این تقسیم بندی صفات واجب موج

واجب، ذات واجب در تحقق خود نیازمند موجود دیگر و ممکنات است و این به وجود اراده ی متجدد در ذات واجب می انجامد و وجود اراده 

در اشارات، اراده ی متجدد در تجدد خود به تجدد امر  ی متجدد در ذات واجب از نظر خود ابن سینا امری محال است.زیرا از نظر ابن سینا

دیگری محتاج است و این امر یا تسلسل دفعی را موجب میشود که باطل است و یا به حوادثی منتهی میشود که آغازی برایشان نیست. 

محال،و تقدیر التغییر حال محال...و مهما )صدور الحادث من القدیم من غیر تغییر امر من القدیم فی القدره او آله، او وقت او غرض او طبع، 

 (.76: 1کان العالم موجودا او استحال حدوثه، ثبت قدمه المحاله( )غزالی، بی تا، ج

-ی واجب تعالی مربوط به ذات اوست و صفات ثانویهتواند این باشد که صفات اولیهشود، میپاسخ: پاسخی که به این اشکال وارد می

به فعل اوست. لذا در ایجاد ممکنات و تحقق صفات ثانویه در واجب تعالی، نیازمندی و ترکیب و تجدد پیش  ی واجب تعالی مربوط است

 نمی آید.
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گوید: اگر راه چاره ای بخواهی چیزی نخواهی یافت مگر آنکه بگویی:علم پیشین با : ابن سینا در اشارات در باب عنایت می2متن

این نظام با ترتیب و تفضیل خاص از خداوند پدید آید و فیضان آن معقول حق تعالی است و وقت واجب و شایسته ی آن موجب گردد که 

این همان عنایت است. از طرفی هم خواجه نصیر در شرح این عبارت ابن سینا در باب عنایت گفته است: تمثل نظام هستی و آفرینش 

تی های خارجی است با وقتهای مترتب نامتناهی که هر یک از حوادث شگفتی های آن از ازل تا ابد در علم حق تعالی که سابق بر این هس

 (.151ی این هستی ها و نظام کلی خواهد بود... )ابن سینا، بی تا، در وقت معین خود تحقق یافته است موجب افاضه

ی متناقض دیده میشود و ا: در این بیان ابن سینا و شرح خواجه نصیر در مورد عنایت، نکته2بر اساس توضیح  متن  2طرح اشکال

آن این است که از طرفی ابن سینا در مورد پیدایش و ایجاد ممکنات از خالق، وجود اولویت را نفی کرد و از طرفی هم در تعریف عنایت، 

ند مالک ی خداووجود وقت را برای خداوند، واجب و شایسته برای ایجادآن مطرح کرده است. پس آیا چیزی جز مصلحت و اولویت در اراده

او ایجاد آن فعل نیست؟ که بر اساس این هم زیر سوال بردن اولویت معتزله ) که به آن اشاره خواهیم کرد(، از نظر ابن سینا و هم قدم عالم 

-که بر اساس عنایت الهی و فیاضیت دائمی اوست و مبنی بر نبودن وقت معین و اولویت و مصلحت نداشتن بر ایجاد آن است، زیر سوال می

 رود. 

توان بر اساس حدوث و قدم ذاتی و زمانی پاسخ داد و گفت که بر اساس عنایت الهی، علم پاسخ: به این اشکال ابن سینا هم می

خداوند بر کلیات)موجودات( به نحو اکمل و اتم، شامل است و موجودات بر این اساس، قدیم زمانی،و حادث ذاتی هستند.و منظور ابن سینا و 

کند، اگرچه این ن وقت این بوده که واجب تعالی ماهیت و ذات هر موجودی را در زمان خاص و در وقتی خاص ایجاد وحادث میفارابی از بیا

 تعالی موجود بوده اند. موجودات به صورت ازلی در علم واجب

ویت از جانب خداوند شده اند ی واجب تعالی در مورد جهان هستی، قائل به پذیرش اول: چنانکه گفته شد معتزله در باب اراده3متن

که خداوند به همه ی ممکنات علم و قدرت دارد اما بر اساس مخصص و مصلحتی برخی را در وقتی و برخی را در وقتی دیگر آفرید.بر این 

 را با مصلحتی و در وقت مخصوص خویش آفریده است.اساس جهان هستی در نظرمعتزله حادث زمانی است که واجب آن 

و هو ما زعم ان ا... تعالی یحدث امر یتعلق فی الوقت المخصوص علی الوجه مخصوص فی ذلک -لیه ابوهاشم من االراده)ما ذهب ا

 (.285الوقت دون غیره من الوجوه  و یسمی ذلک االراده( )عجالی معتزلی، بی تا: 

 اشکال ابن سینا بر نظریه ی اولویت متکلمین معتزله:

کند و آن این است که: با فرض معدوم بودن مخلوق )جهان هستی( اولویت یا عتزله اشکالی وارد میی متکلمین مابن سینا بر نظریه

 به خالق و علت بازگشت میکند یا به مخلوق و معلول.

ی تجدد و دگرگونی در ذات فاعل است و دلیل بر این است که فاعل تا حال، شایسته ی آفریدن و خلق کردن شق اول نشان دهنده

ی نقص و ترکیب آن است و درآمدن آن از قوه به ی آن شده است.و اعتقاد به چنین خصوصیتی در علت بیان کنندهاکنون شایستهنبوده و 

فعل است. اما شق دوم درست نیست چرا که فرض این است که مخلوق و معلول معدوم است.و در عدم خالص هیچ یک از وجود و عدم 

 اولویت مستلزم آن است که مخلوقی موجود باشد تا بتوان گفت که آن بر چیزی شایسته است.اولویت نخواهد داشت. چرا فرض ثبوت 

 :3بر اساس توضیح متن 3طرح اشکال

 نقدی بر اشکال ابن سینا که بر نظریه ی اولویت متکلمین وارد کرده است:

قبول کردن سخن  ابن سینا در باب صفات  ی اولویت متکلمین میتوان چنین نقدی وارد کرد: بر فرضبر اشکال ابن سینا بر نظریه

اولیه و ثانویه،و اعتقاد بر اینکه صفات ثانویه مربوط به ایجاد و وجود چیز دیگری است و تا آن چیز تحقق نیابد آن صفت در واجب ایجاد 

مربوط باشد و واجب بر اساس ی واجب شود، چرا نتوان گفت این اولویت مربوط به آفریدن و نیافریدن فعل میتواند به صفت ثانویهنمی

حکمت یا داعی یا انگیزه ی خویش بخواهد با توجه به شرایطی ممکنی را بیافریند و با توجه به شرایطی ممکنی را نیافریند؟ و در نتیجه 

 ی اولویت متکلمین معتزله مبنی بر خلقت ممکنات صحیح باشد؟نظریه

که: از آنجا که ابن سینا آفرینش موجودات و نظام هستی را بر اساس علم پیشین پاسخ: ظاهرا بر این اشکال میتوان چنین پاسخ داد 

و وقت خاص واجب تعالی میداند و آنرا عنایت الهی مینامد، شاید این وقت خاص که بر اساس علم پیشین الهی است، مربوط به صفت ثانویه 

 مربوط است و هم به صفات ثانویه ی او.ی او ی واجب است، از این رو عنایت واجب الوجود هم به صفات اولیه

 بیان اشکال غزالی:

 غزالی برعقید ی مشا مبنی بر قدیم بودن عالم اشکالی مطرح میکند وآن چنین است:

)هو الفعل العباره عن االحداث و العالم عندهم قدیما و لیس بحادث،و معنی الفعل اخراج الشی من العدم الی الوجود باحداثه،و ذلک 

 (.125: 1فی القدیم( ) غزالی، بی تا، ج ال یتصور

http://www.joih.ir/


 173-181، ص 1395فروردین، 1جلد ،  10، شماره علوم انسانی اسالمی
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

منظور غزالی را میتوان چنین تبیین کرد که منظور از فعل، خارج کردن شی از معدوم به وجود است که در این صورت آن فعل 

بد هم خواهد بود.و شود اما این خروج از عدم به وجود در قدیم دیده نمیشود. چرا که قدیم، از ازل بوده است و تا احادث شده و موجود می

به گونه ای نیست که فعلی، آن را از عدم بسوی وجود خارج کرده باشد. پس عالم هم در نزد آنها که قدیم است باید همانند واجب ازلی و 

وق با ابدی باشد و فعلی در خروج آن از عدم به وجود، دخیل نشده باشد. غزالی وجوب وجود خداوند را به عنوان علت نخستین، هرگز مسا

ی این اراده قادر است در وقت معین، چیزی را ی الهی را عین ذاتش میداند که به واسطهازلی بودن و ضروری بودن فعل او، نمیداند.و اراده

 . بیافریند

 بحث ونتيجه گيري:
ابن سینا و کالم معتزله و  از شرح دیدگاههای ابن سینا در مورد اراده ی واجب و با وجود برخی از مقایسات انجام شده در دیدگاههای

 تاثیرات نظرات آنها در در دیدگاههای ذی ربط و مربوط به اراده ی الهی میتوان نتیجه گرفت که:

الف( معتزله اراده ی واجب را صفت فعل به حساب آورده اند نه صفت ذات. و آن را فعل حق دانسته اند.و معتقد براثبات غرض و داعی زائد 

زیرا از نظر آنان نداشتن غرض و قصد در فعل الهی،حکمت او را زیر سوال میبرد.و بر اساس نظر به اولویت و مصلحت بر فعل الهی هستند 

گوید: )گروهی از است که معتزله قائل بر حدوث اراده در واجب و حدوث جهان شده است.ناصر خسرو قبادیانی هم در مورد معتزله می

که چون کارهای خداوند تعالی به حکمت است و عالم محدث است، دانیم که خدای تعالی اندر متکلمان که به اعتزال معروفند گفتند:

ر آفرینش او تا بدان هنگام که او را آفرید، تأخیر بدان کرد که حکمت اندر آن بود، از بهر آنکه همان کار که به هنگامی نیک آید، به دیگ

ی واجب عین علم و عین عنایت اوست و این صفات عین ذات واجبند پس ظر ابن سینا اراده(. ب( اما از ن252هنگام بد آید) قبادیانی، بی تا: 

ی حادث و قدیم را نفی میکند. همچنین هرگونه غرض و اراده در واجب عین ذات است نه صفت فعل. بر این اساس است که ابن سینا اراده

ین رو وجود اولویت و مصلحت را در مورد آفرینش هم نفی میکند و بر اساس کند.از اگردد را نفی میقصدی را در واجب که به ممکنات برمی

اعتقادش مبنی بر عنایت الهی،و وجود فیاضیت مداوم واجب در جهان هستی،قائل به قدیم بودن جهان آفرینش است. ابن سینا در تعلیقات 

عندهم )معتزله( ان اإلراده شی خاج عن ذات الباری البد من ان  ی الهی بدین صورت نقد کرده و میگوید:خود اعتقاد معتزله را در باب اراده

-یحدث لذاته و فی ذاته یعنی:یودی آخره الی اراده النه لم یرد ثم اراد فان کان یوجد شی بعد مالم یوجد یجب ان نبحث عنه کیف یوجد

(. و 132-131ثه فکل حادثه فسببه الحرکه.) ابن سینا، بی تا: وعلی ذلک یکون الرادته داع، و یکون کارادتنا،و ارادتنا بسببها الحرکه النها حاد

 (.295-294در الهیات شفا میگوید: ال یجوز ان یکون الکل عنه علی سبیل قصد منه کقصدنا )ابن سینا، بی تا: 

 ی واجب:پس بر اساس نظرات ابن سینا در مورد اراده

عین ذات واجب است. ب( وجود غرض و قصد در اراده ی واجب نسبت به ممکنات ی واجب عین علم وقدرت و عنایت و در نتیجه الف( اراده

ی نقص و ترکیب در ذات واجب است. ج( فاعل بالعنایه بودن واجب و فیاضیت دائم او دلیل بر این است که عالم قدیم است. د( نشان دهنده

 .استی قبول تجدد و ترکیب در ذات الهی نپذیرفتن اراده در واجب نشان دهنده

 مراجع

 قرآن کریم 

 ی امام صادق)ع(.انتشارات موسسه-1ج-عالمه حلی-کشف المراد -بی تا، تجریداالعتقاد –نصیرالدین -طوسی 

 انتشارات سروش)صدا و سیما(.-تهران -شرح حسن ملکشاهی-اشارات و تنبیهات -بی تا -حسین ابن عبدا...-ابن سینا 

 انتشارات مکتبه االسالم اسالمی. -1ج -قات بی تا، التعلی -حسین ابن عبدا...-ابن سینا 

 انتشارات حکمت. -تهران -1،2،3ج-شرح الهیات شفا -1376،1370،1369-مرتضی-مطهری 

 انتشارات مطبعه سعید. -شرح منظومه. مشهد -بی تا -حاج مالهادی سبزواری-سبزواری 

 انتشارات عالمه. -شرح منظومه.چاپ قدیم -بی تا -حاج مال هادی-سبزواری 

 انتشارات دارالفکر. -1ج -رساله السما و العالم و رساله الکون والفساد  -بی تا -ابن رشد-اوندیر 

 انتشارات جامعه البغداد. -1ج -الجد فی الحکمه  -بی تا -ابن کمونه 

 انتشارات بیدار. -المباحثات،به کوشش محسن بیدار،قم -بی تا -حسین ابن عبدا...-ابن سینا 

 انتشارات شمس تبریزی. -1ج -تهافه الفالسفه  -بی تا -ابوحامد-غزالی 

 )ی التاریخ العربی.انتشارات موسسه -1ج -شرح الهدایه االثیره  -بی تا -محمدابن ابراهیم -مالصدرا)صدرالمتالهین 
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 عیون المسائل،الیدن، انتشارات دیتریشی. -بی تا -محمدابن محمد-ابونصر-فارابی 

 انتشارات دارالجیل. -بیروت -النجاه -تابی  -حسین ابن عبدا... -ابن سینا 

 انتشارات مکتبه آیت ا...مرعشی. -1ج -بی تا  -الشفا)االهیات( -حسین ابن عبدا...-ابن سینا 

 1ج -به تصحیح دکتر محمد تقی دانش پژوه -النجاه من الغرق فی بحر الضالالت -بی تا -حسین ابن عبدا... -ابن سینا- 

 انتشارات دانشگاه تهران.

 انتشارات المجلس االعلی للشون االسالمیه. -1ج -الکامل فی استقصافیمابلغنا من الکالم القدما -مختار -عجالی معتزلی 

 انتشارات الدار المصریه. -1ج -المغنی فی ابواب التوحید و العدل -بی تا -قاضی ابوالحسن بن احمد همدانی 

 انتشارات دارالهالل. -1ج -المختصر فی اصول الدین -بی تا  -قاضی عبدالجبار 

 انتشارات ناصر خسرو. -تهران -االهیات شفا -ش1363 -حسین ابن عبدا...-ابن سینا 

 )انتشارات چاپ سنگی. -اسفار االربعه   -بی تا -محمد ابراهیم -مالصدرا)صدرالتالهین 

 )مت ایران.انتشارات انجمن فلسفه و حک -مبدا و معاد  -بی تا-محمد ابراهیم-مالصدرا)صدرالمتالهین 

 انتشارات آثار و مفاخر فرهنگی. -فصوص الحکمه و الشرحه -بی تا -غازانی،سید اسماعیل _الفارابی،ابونصر 

 نشر میراث مکتوب. -زادالمسافرین -بی تا-ناصرخسرو-قبادیانی 

 انتشارات دارالثقافه. -بی تا، رسائل الفلسفیه البی بکربن باحه -ابی بکر-ابن باجه 

 انتشارات حکمت. -فرهنگ فلسفی -دره بیدی، بی تا، منوچهر صانعی-صلیبا،جمیل 

 انتشارات مجمع البحوث االسالمیه. -بی تا،  شرح مصطلحات فلسفیه  -مجمع البحوث االسالمیه 

 انتشارات آیت ا... مرعشی نجفی. -حسین ابن یوسف،  بی تا، واجب االعتقاد علی جمیع العباد -حلی 

 انتشارات موسسه ی نشر اسالمی. -ی آملیت ا... حسن زادهحسین ابن یوسف، بی تا، آی -حلی 

 انتشارات دار الکتاب العربی. -بیروت -المباحثات المشرقیه  -بی تا-رازی فخرالدین 

  انتشارات موسسه ی مطالعات و تحقیقات  -مجموعه مصنفات شیخ اشراق -شهاب الدین)شیخ االشراق(، بی تا-سهروردی

 فرهنگی.

 انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی. -، اللوامع االهیه فی المباحث الکالمیهبی تا -فاضل-مقداد 

 انتشارات صدرا. -بی تا، مجموعه آثار شهید مطهری -مرتضی-مطهری 
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