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تکون اﻷزواج؛ بررسی انتقادی نظریه
برهان
فخر رازی و خواجه نصیر درباره متضایفان با
تمسک به عقﻼنیت روایات معصومان
تاريخ دريافت١٣٩٩/٠٩/٠٦ :

تاريخ تأييد١٤٠٠/٠٢/٢٨ :

*
حبیبالله دانش شھرکی
**

------------------------------------مصطفی ملکشاھی صفت

نوشـتار حاضـر بر آن اسـت با تأمل بر رابطه وجودی دو امر متضــایف و نحوه پیدایش و
ّ
تکون آنها در عالم خارج به ارائه برهانی نو و بیســابقه در راســتای اثبات توحید بپردازد.
برای این منظور نخســـت بـه نقل و نقد دو نظریه انحصـــاری و مطرح در این باره یعنی
نظریه فخر رازی و نظریه خواجه نصــیر پرداخته و ســپس در ســایه عقﻼنیت موجود در
روایات معصـومان

به ارائه نظریه سـومی میپردازیم که در عین حال متضمن برهانی

تازه و بدیع در اثبات توحید نیز خواهد بود؛ بدین نحو که در آغاز مســتدل میشــود که
موجودیت خارجی دو امر متضـــایف ،همواره مســـتند به دور اســـت؛ اما تحقق دور تنها
زمانی مسـتلزم محال اسـت که نتیجه فاعلیتی از سنخ »صنع الشیء من شیء« باشد؛ اما
اگر نتیجه فاعلیتی از سنخ »صنع الشیء ﻻمن شیء« بوده باشد ،هیچ گونه استحالهای به
همراه نخواهـد داشـــت .بدین ترتیب نتیجه خواهیم گرفت که نفس موجودیت خارجی
امور متضـایف دﻻلت بر موجودیت فاعلی اسـت که آن فاعل ،صـانع ﻻمن شیء است.
آن گاه با چهار قیاس اســتثنایی مبرهن خواهیم کرد که هر آن کس صــانع ﻻمن شــیء
باشد ،احدی خواهد بود و دومی ندارد.
واژگان کلیدی :برهان ،توحید ،تضایفّ ،
تکون اﻻزواج.
* استادیار گروه فلسفه دانشگاه قمdanesh819@chmail.ir .

** دانشجوی دکتری فلسفه و کﻼم دانشگاه قمmalekshahi819@chmail.ir .
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چکیده

٩٣

مقدمه
در اســﻼم مهم ترین آموزه دینی ،توحید اســت .این اهتمام باعث شــده اســت در طول تاریخ،
اندیشــمندان مســلمان تﻼش گســتردهای در راســتای اثبات این آموزه اســاســی مبذول داشــته،
دسـتاوردهای شـایان توجهی را در خصـوص تبیین آن عرضه کنند .از جمله این تﻼشها میتوان به
براهین متعدد عقﻼنی در راســتای اثبات وجود خدای متعال و توحید او اشــاره نمود .نگارنده بر آن
اسـت در همین راسـتا و با تأسـی به تراث گذشـتگان به سـهم خویش اقدامی داشته باشد .به همین
منظور بر آن ایم با تأمل بر رابطه وجودی دو امر متضایف و نحوه پیدایش و ّ
تکون آنها در عالم خارج
٩٤

و بـا تکیـه بر قرآن کریم و روایات معصــومان  به ارائه برهانی نو و بی ســابقه در راســتای اثبات
موجودیت و توحید خدای متعال بپردازیم؛ یعنی »برهان تکون اﻻزواج«.
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توضــیح مطلب آنکه به حکم بداهت میدانیم هر جا »کثرت« هســت» ،تقابل« نیز هســت .در
تعریف تقـابـل گفته میشــود» :امتناع اجتماع شــیئین في محل واحد ،من جهة واحده ،في زمان
واحد« )السـبزواری۱۴۱۳ ،ق ،ج ،۲ص(۳۹۹؛ لذا وقتی گفته میشود میان دو چیز تقابل وجود دارد،
بدین معنا خواهد بود که ممتنع است آن دو چیز با هم در یک محل واحد جمع بشوند .گفتنی است
اقسام تقابل چهارتاست نه بیشتر:
 .۱تقابل تضـایف :اگر هر دو طرف متقابلین اموری وجودی باشند ،چنانچه به گونهای باشد که
تعقل یکی همواره وابســته به تعقل دیگری اســت ،به این قســم از تقابل »تضــایف« میگویند؛ مثل
فوقیت و تحتیت ،ابوت و بنوت ،تقدم و تأخر و....
 .۲تقابل تضــاد :اگر هر دو طرف متقابلین اموری وجودی باشــند ،چنانچه به گونهای باشــد که
تعقل یکی احتیاج به تعقل دیگری ندارد ،به این قسم از تقابل »تضاد« میگویند.
 .۳تقـابـل عـدم و ملکـه :اگر یکی از متقابلین امری وجودی باشــد و دیگری عدمی ،چنانچه
ً
موضـوعی وجود دارد که هم میتواند پذیرای امر وجودی باشـد و هم -مسامحتا -میتواند پذیرای
عدم امر مزبور باشد ،چنین قسمی از تقابل را »عدم و ملکه« مینامند.
 .۴تقابل تناقض :اگر یکی از متقابلین امری وجودی باشـد و دیگری عدمی ،چنانچه موضـوعی
که قابلیت پذیرش هر دو طرف را داشــته باشــد ،شــرط نباشــد ،به چنین تقابلی ،تقابل »تناقض«

میگویند )همان ،ص.(۴۰۲-۴۰۰

ً
همان گونه که نشـان داده شـد ،اقسـام تقابل صـرفا چهارتاسـت .بهترین مؤید برای سخن فوق

همان بیانی است که مﻼصدرا در این خصوص آورده است:
و أما وجه کون التقابل أربعة أقســام أن المتقابلین إما أن یکون أحدهما عدما لﻶخر أو ﻻ و
اﻷول إن اعتبر فیه نســبتها إلی قابل لما أضــیف إلیه العدم فعدم و ملکة و إن لم یعتبر فیه
تلك النســبة فســلب و إیجاب و الثاني إن لم یعقل کل منهما إﻻ بالقیاس إلی اﻵخر فهما
المتضایفان و إﻻ فهما متضادان )صدرالدین الشیرازی ،۱۳۶۸ ،ج ،۲ص.(۱۰۳

گفتنی اسـت از میان اقسام چهارگانه تقابل ،آنچه در این نوشتار مد نظر نگارنده قرار دارد ،رابطه

٩٥

»تضایف« است.

وجودی برقرار میشــود )ابن ســینا ،۱۳۷۶ ،ص (۳۱۷-۳۱۱و در تعریف آن گفتهاند» :هما الوجودیان
ّ
ً
اللـذان یتعقﻼن معـا و ﻻیجتمعـان فی موضــوع واحـد من جهـة واحده و یجوز ان یرتفعا« )مظفر،
 ،۱۳۸۷ج ،۱ص.(۱۲۸

همان گونه که در تعریف تضـایف مشـاهده میشـود ،متضایفان دو امر وجودی اند که تعقل هر
یک از آنها بدون تعقل دیگری امکانپذیر نیسـت و این بدان معناسـت که در مقام تصـور یک رابطه
ً
افتقار طرفینی میان دو تصـور متضایف برقرار است؛ مثﻼ ذهن شما هرگز نمیتواند مفهوم »فوق« را
بدون درنظرگرفتن مفهوم »تحت« به تصــویر بکشـد و بالعکس .درســت همین وضــعیت را در مثال
ابوت و ّ
» ّ
بنوت« یا »تقدم و تأخر« و مانند آن میتوان شاهد بود.
ً
اما پرسـش اصـلی نوشـتار پیش رو این اسـت که آیا این افتقار طرفینی صـرفا در حوزه تصوری
متضـایفان )= ازواج( دیده میشــود یا اینکه در حوزه وجود خارجی آنها نیز قابل مﻼحظه اســت ،به
نحوی کـه تحقق )= تکون( مـابـازای خارجی هر یک نیز متوقف بر تحقق مابازای خارجی دیگری
ً
بوده باشد؟ اساسا رابطه موجود میان دو امر متضایف در عالم خارج چگونه است؟

با تمسک به عقﻼنیت روایات معصومان

روشـن گردید که در اصـطﻼح فﻼسفه »تضایف« گونهای از تقابل است که همواره میان دو امر

ّ ُ
تکون اﻷزواج؛ بررسی انتقادی نظر یه فخر رازی و خواجه نصیر درباره متضایفان
برهان

بیان مسئله

٩٥

ً
از دیرباز در این زمینه دو پاســخ وجود داشــته و دارد که ذیﻼ به نقل و نقد هر دو میپردازیم و
ّ ُ
تکون اﻷزواج« را مطرح خواهیم نمود:
سرانجام ضمن بیان دیدگاه برگزیده ،برهان »

دیدگاه فخر رازی در خصوص رابطه خارجی متضایفان )پاسخ اول(
فخر رازی در کتاب شــرح اﻻشــارات و التنبیهات در ذیل فصــل بیســت وچهارم از نمط اول
ً
میگوید که رابطه موجود میان دو امر خارجی متضایف )= مثﻼ »الف« و »ب«( بنا بر حصر عقلی،
٩٦

از چهار حالت بیرون نیست:
حالت اول -وجود »الف« افتقار به وجود »ب« دارد .به عقیده فخر رازی این فرض باطل است؛
چراکه به معنای تقدم وجودی »ب« بر »الف« اســت؛ حال آنکه دو امر متضــایف ّ
معیت داشــته و
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هیچ یک بر دیگری نه تقدم زمانی دارد و نه حتی تقدم در رتبه.
حـالـت دوم -بر عکس حـالـت نخســـت با همان محذور پیشـــین .عبارت فخر رازی در
ً
ّ
خصوص این دو حالت چنین استّ » :أم ا ّأوﻻ فﻸن إحدی اﻹضافتین لو احتاجت إلی اﻷخری
ّ

ّ

لتأخ ر وجود المحتاج عن وجود المحتاج إلیه فﻼ یکونان معا؛ هذا خلف باﻻت فاق« )فخر رازی،
 ،۱۳۸۴ج ،۲ص.(۹۶

حالت ســوم -میان »الف« و »ب« افتقار طرفینی وجود دارد .به عقیده فخر رازی این فرض هم
باطل اســت؛ چراکه مســتلزم احتیاج یک شــیء به خودش بوده که دور باطل میباشــد .عبارت فخر

ّ ً ّ
وأما ثانیا فﻸنا نفرض الکﻼم في إضافتین متماثلتین مثل
رازی در ابطال حالت مذکور چنین است» :
ّ
ّ
ّ
اﻷخوة و ّ
ّ
المماســة ،فإنهما ّلما کانتا مثلین فلو احتاجت إحداهما إلی اﻷخری
المماســة و
اﻷخوة و
ّ
ّ
ﻻحتاجت اﻷخری إلی اﻷولی و ﻻحتاج کل واحدة منهما إلی نفسها و کل ذلك محال« )همان(.

حالت چهارم -هر دو از یکدیگر اســتغنا دارند .فخر رازی میگوید با ابطال ســه فرض پیشــین،
این فرض چهـارم اســت کـه اثبـات میشــود .اما در عین حال تذکر میدهد که علی رغم قول به
استغنای طرفینی باید اذعان نمود که میان آن دو امر متضایف ،تﻼزم وجودی برقرار است؛ به نحوی
کـه هرگز وجود هیچ یـک از دیگری قـابـل انفکاک نیســت؛ چراکه ما این تﻼزم را به حکم بداهت
مشـاهده میکنیم؛ ولی مهم این اسـت که بدانیم عامل این تﻼزم نه ّ
علیت طرف »الف« است برای

علیت طرف »ب« است برای »الف« و نه حتی ّ
»ب« ،نه ّ
علیت طرفینی آن دو نسبت به هم میتواند
باشد .بلکه این تﻼزم را علتی خارجی )= شیء ثالث( که غیر از دو طرف تضایف است ،میان آن دو
برقرار نموده اسـت؛ یعنی آن »شیء ثالث« هر یک از دو طرف تضایف را »مع اﻵخر« ایجاد نموده
ّ
اﻷبوة و ّ
فإن اﻹضافات مثل ّ
البنوة و
اسـت .عبارت فخر رازی در تأیید حالت چهارم این گونه است» :
ّ ً
ّ
غیرهما ﻻیوجدان إﻻ معا مع أنه لیس لواحد منهما حاجة إلی اﻷخری« )همان( .تقریر خواجه نصــیر
از قول مختار فخر رازی در تبیین رابطه دو امر متضایف چنین است:
و اعترض الفاضل الشارح ...فإن اﻹضافات ﻻ توجد إﻻ معا مع أنه لیس لواحدة منهما
حاجة إلی اﻷخری ﻷن إحدی اﻹضــافتین لو احتاجت إلی اﻷخری لتأخرت عنها فﻼ

٩٧

یکونان معا و للزم من احتیاج اﻷخری إلیها الدور ) نصیرالدین طوسی ۱۴۰۳ ،ق ،ج،۲

٩٧

ص.(۱۴۵

ّ
موجودیت دیگری نداشـته باشد؛ چراکه در این صورت این امکان برای آن »شیء ثالث« وجود
عدم
ً
خواهد داشت که هر کدام از آن دو را بدون دیگری ایجاد نماید؛ در حالی که چنین کاری ذاتا محال
فوقیت« بدون تحقق » ّ
اســت؛ بدین معنا که فی المثل تحقق » ّ
تحتیت« امتناع ذاتی دارد؛ درســت
ً
تحتیت« بدون تحقق » ّ
همان گونه که تحقق » ّ
فوقیت« ذاتا ممتنع اســت .در این صــورت دیدگاه
برگزیده فخر رازی مردود میشود.

دیدگاه خواجه نصیر در خصوص رابطه خارجی متضایفان )پاسخ دوم(
در ذیل فصل بیست وچهارم از نمط اول اشارات خواجه نیز مانند فخر رازی معتقد است آنچه
عامل تﻼزم میان دو طرف متضـایف گردیده ،نمی تواند هیچ یک از دو طرف تضایف بوده باشد؛
چراکه به معنای وقوع تقدم و تأخر خواهد بود که در میان متضایفان محال است .همچنین خواجه

با تمسک به عقﻼنیت روایات معصومان

به حکم بداهت نمیتوان فرض کرد که میان دو امر وجودی متضــایف رابطه اســتغنای طرفینی
ّ
ّ
ّ
ّ
موجودیت یا
مدخلیتی در
موجودیت هر یک ،هیچ گونه
موجودیت و عدم
بوده باشــد؛ بدین معنا که

ّ ُ
تکون اﻷزواج؛ بررسی انتقادی نظر یه فخر رازی و خواجه نصیر درباره متضایفان
برهان

نقد دیدگاه فخر رازی

نصیر مانند فخر رازی معتقد است آنچه عامل تﻼزم میان دو طرف متضایف گردیده ،همانا »شیء
ثالث« اسـت؛ با این تفاوت که آن »شـیء ثالث« هر یک از دو طرف تضایف را »باﻵخر« ایجاد
نموده اســـت نـه »مع اﻵخر«؛ بدین معنا که آن »شـــیء ثالث« وجود هر یک را با کمک وجود
ّ
مدخلیتی برای ایجاد دیگری است؛
دیگری ایجاد نموده اسـت؛ به نحوی که وجود هر یک دارای
لذا در نقش جزء العله )= شریک العله( می باشند .اما به راستی آیا این گفته خواجه نصیر مستلزم
َد َوران باطل نیست؟

٩٨

خواجه نصیر برای اجتناب از محذور دور ،توضیح میدهد که میان دو امر متضایف چهار مؤلفه
فوقیت و ّ
را باید در نظر گرفت که در قالب مثال » ّ
تحتیت« عبارت میشوند از:
 -۱ذات شیء باﻻیی؛  -۲ذات شیء پایینی؛  -۳صفت باﻻبودن؛  -۴صفت پایینبودن.

*

خواجه نصـیر میگوید آنچه مستلزم دور محال است ،همانا توقف »ذات شیء باﻻیی« بر »ذات
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شـیء پایینی« اسـت و بالعکس؛ همچنین توقف »صـفت باﻻبودن« بر »صفت پایینبودن« است و
بالعکس .اما به عقیده او آنچه عامل تﻼزم خارجی متضــایفین شــده اســت ،همانا توقف »صــفت
باﻻبودن« بر »ذات شـیء پایینی« بوده و همچنین توقف »صفت پایینبودن« بر »ذات شیء باﻻیی«
میباشـد که به هیچ وجه مسـتلزم َد َوران نیست؛ بدین بیان که آن »شیء ثالث« با ایجاد »ذات شیء
باﻻیی«» ،صــفت پایین بودن« را برای »ذات شــیء پایینی« ایجاد می کند و با ایجاد »ذات شــیء
پایینی«» ،صفت باﻻبودن« را برای »ذات شیء باﻻیی« محقق میسازد .خﻼصه اینکه:
ذات

صفت

ذات
)دور باطل(

صفت
)دور باطل(

ذات
صفت

ذات
صفت )عدم دور(

عبارات خواجه نصـیر در این خصـوص چنین است» :و الجواب ...أما المتضایفان فلیس کل
ً
واحد منهما غنیا عن اﻵخر کما ظنه هذا الفاضــل و ﻻ احتیاج بینهما دائر کما ألزمه بل هما ذاتان
ً
ً
أفاد شـيء ثالث کل واحد منهما صـفة بسبب اﻵخر و تلك الصفة هي التي تسمی مضافا حقیقیا
ابوت و ّ
* البته چنانچه بخواهیم در قالب مثال » ّ
بنوت« آن چهار مؤلفه را بیان کنیم ،آن گاه عبارت میشــوند از :ذات
ّ
زید ،ذات عمرو ،صفت ّأبوت ،صفت بنوت.

ً
فإذن کل واحد منهما محتاج ﻻ في ذاته بل في صـــفته تلك إلی ذات اﻷخری و هذا ﻻ یکون دورا
ثم إذا أخذ الموصــوف و الصــفة معا علی ما هو المضــاف المشــهور حدثت جملتان کل واحدة
منهما محتاجة ﻻ في کلها بل في بعضــها إلی اﻷخری ﻻ إلی کلها بل إلی بعضــها الغیر المحتاج
إلی الجملـة اﻷولی فظن أن اﻻحتیاج بینهما دائر و ﻻ یکون في الحقیقة کذلك فإذن لیس التﻼزم
بینهما علی وجه ﻻ احتیاج ﻷحدهما إلی اﻵخر علی ما ظنه و ﻻ علی ســبیل الدور« )نصــیرالدین
طوسی ۱۴۰۳ ،ق ،ج ،۲ص.(۱۴۵

پیش از هر چیز جالب است بدانیم که این سخن را که خواجه نصـیر برای حل »مسئله تضایف«
ً
در ذیل فصـل بیسـت وچهارم از نمط اول اشارات آورده است ،دقیقا برگرفته از راه حل فخر رازی در

٩٩

از نمط اول اشارات است؛ در آنجا فخر رازی برای آنکه سخن ابن سینا را در خصوص توقف طرفینی
»هیولی« و »صورت« در تشخص بخشی هر یک به دیگری را به نحوی توجیه نماید که مستلزم دور
باطل نباشد ،الگوی ذیل را ارائه داده است:
ذات هیولی

ذات صورت

تشخص هیولی

تشخص صورت
)عدم دور(

و این الگوی ارتباطی درسـت همان چیزی است که خواجه نصیر برای حل مسئله تضایف از آن
الگو گرفته است .عبارات فخر رازی در تبیین الگوی مزبور این گونه است:
ّ
ّ
تشخصت هی أیضا ّ
تشخص بها ّ
بالصورة«؛ فاعلم ّأنه ّلما ّبین کیفیةّ
الصورة و
و ّأما قوله »و
ّ
ّ
ّ
تعلق وجود الهیولی بوجود ّ
الصــورة ،أراد أن یشــیر إلی ّ
کیفیة تشــخص کل واحدة منهما
ّ
ّ ّ
بـاﻷخری ،فـذکر هـذا الکﻼم ...فزعم الشــیخ ههنـا أن کل واحد منهما أعنی الهیولی و
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الصـورة یتشـخص باﻷخری و هذا ﻻ یقتضی الدور ،ﻷنا نجعل ذات کل واحد منهما علة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لتشـخص اﻵخر .بلی لو جعلنا تشـخص کل واحد منهما علة لتشخص اﻵخر لزم الدور،

ّ ُ
تکون اﻷزواج؛ بررسی انتقادی نظر یه فخر رازی و خواجه نصیر درباره متضایفان
برهان

حل »مسـئله رابطه تشـخص بخشی طرفینی میان هیولی و صورت« ،آن هم ذیل فصل بیست وپنجم

با تمسک به عقﻼنیت روایات معصومان

نقد دیدگاه خواجه نصیر

٩٩

ّ
ّ
فأما إذا لم یقل ذلك اندفع الدور )فخر رازی ،۱۳۸۴ ،ج ،۲ص.(۹۹-۹۸

جالبتر اینجاسـت که خواجه نصیر در ذیل شرح فصل بیست وچهارم اشارات در حالی الگوی
ً
پیشـنهادی فخر رازی را برای حل مسـئله تضایف مورد استفاده قرار میدهد که اوﻻ هیچ اشارهای به
ً
فضــل تقدم فخر رازی در پیشــنهاد این الگو نمیکند و ثانیا وقتی فخر رازی در ذیل شــرح فصــل
بیسـت وپنجم به ارائه الگوی ابتکاری خویش میپردازد ،درست همانجا مورد نقد و رد خواجه قرار
میگیرد )نصیرالدین طوسی۱۴۰۳ ،ق ،ج ،۲ص.(۱۵۲-۱۵۱

آنچه در ادامه میبایسـت بدان پرداخت ،این اسـت که به راسـتی مراد خواجه نصیر از سخن پیشگفته
١٠٠

اش در راستای تبیین مسئله متضایفان چه بوده است و این راه حل را چگونه باید فهم نمود؟

ّ
موجودیت
باید بدانیم معنای ســخن خواجه نصـــیر این اســت که اگر بخواهیم در تبیین تﻼزم

خارجی دو امر متضـایف گرفتار دور نشویم ،باید اذعان داشت که یک »شیء ثالث« در ابتدا »ذات
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شیء باﻻیی« را ایجاد میکند و با این کار امکان تحقق »صفت پایینبودن« را به صورت بالقوه برای
»ذات شــیء پایینی« محقق میســازد .بعد از این تنها هنگامی که »ذات شــیء پایینی« را نیز ایجاد
نمود ،هم »صــفت پایینبودن« را برای »ذات شــیء پایینی« و هم »صــفت باﻻبودن« را برای »ذات
شـیء باﻻیی« به صـورت همزمان و توأمان ،بالفعل نموده و محقق میسازد .تنها بدین ترتیب است
که معضـل دور ﻻزم نمیآید .یا اینکه بالعکس ،یعنی آن »شـیء ثالث« در ابتدا »ذات شیء پایینی«
را ایجاد میکند و با این کار امکان تحقق »صــفت باﻻبودن« را به صــورت بالقوه برای »ذات ش ـیء
باﻻیی« محقق میسازد بعد از این تنها هنگامی که »ذات شیء باﻻیی« را نیز ایجاد نمود ،آن گاه هم
»صفت باﻻبودن« را برای »ذات شیء باﻻیی« و هم »صفت پایینبودن« را برای »ذات شیء پایینی«
به صــورت همزمان و توأمان ،بالفعل نموده و محقق میســازد .باز در این صــورت نیز گرفتار دور
نمی شـویم؛ مثال :گلدانی را که باﻻی کتابی قرار داده شـده است ،در نظر بگیرید .در اینجا با چهار
چیز مواجهایم:
 -۱گلدان )= ذات(
 -۲کتاب )= ذات(
 -۳باﻻبودن گلدان نسبت به کتاب )= صفت زاید بر ذات گلدان(
 -۴پایینبودن کتاب نسبت به گلدان )= صفت زائد بر ذات کتاب(

وقتی شیء ثالث گلدان را میآفریند ،گلدان مزبور به گونهای است که »بالقوه« میتواند متصف
به صفت »باﻻی کتاب بودن« باشد؛ اما تا زمانی که کتاب آفریده نشده است ،این صفت نیز ّ
فعلیت
نخواهد داشت؛ ولی به محض اینکه آن شیء ثالث کتاب را زیر گلدان آفرید ،در یک آن و به صورت
توأمان هم صـفت »باﻻبودن« را به ذات گلدان داده و ّ
فعلیت میبخشد و هم صفت »پایین بودن« را
به ذات کتاب داده و ّ
فعلیت میبخشــد .این درســت همان مفاد ســخن پیشــنهادی خواجه اســت؛

چراکه:

فعلیت یافته باشد و بعد صفت ّ
فوقیت ّ
 -۱نه این گونه است که اول صفت ّ
تحتیت.
فعلیت یافته باشد و بعد صفت ّ
تحتیت ّ
 -۲نه این گونه است که اول صفت ّ
فوقیت.

١٠١

 -۳بلکه ّ
صـفت هر ذات با کمک آن ذات دیگری اسـت؛ اما به توسط شیء ثالث؛
فعلیت یافتن
ِ
ّ
یعنی آن شیء ثالث هر یک از متضایفان را »باﻵخر« ّ
موجودیت بخشیده است.
فعلیت داده و

خواجه نصــیر ،فوقیت برای شــیء باﻻیی همانا صــفتی زاید بر ذاتش اســت؛ درســت همان گونه که
تحتیت برای شیء پایینی هم صفتی زاید بر ذاتش میباشد.
 -۵این سخن به هیچ عنوان مستلزم دور نیست.

گفتنی اسـت مثال فوق درباره متضایفانی مطرح گردید که وابسته به »مکان« اند ،یعنی ّ
فوقیت و

ّ
تحتیـت .مشــابـه همین مطلـب را نیز می توان در دربـاره متضــایفـانی مطرح نمود که وابســته به
ابوت و ّ
»زمان«اند ،مثل ّ
بنوت:
وقتی شـیء ثالث شـخصـی به نام ز ید را میآفریند ،شخص مزبور به گونهای است که »بالقوه«
میتواند متصـف به صـفت »پدر عمروبودن« باشـد؛ اما تا زمانی که عمرو آفریده نشده است ،این
صـفت نیز ّ
فعلیت نخواهد داشـت؛ ولی به محض اینکه آن شیء ثالث عمرو را از ُصلب ز ید آفرید،

در یک آن و به صـورت توأمان هم صفت »پدربودن« را به ز ید داده و ّ
فعلیت میبخشد و هم صفت
»پســربودن« را به عمرو داده و ّ
فعلیت بخشــیده اســت و این درســت همان مفاد ســخن پیشــنهادی

خواجه است؛ چراکه:

ابوت ّ
فعلیت یافته باشد و بعد صفت ّ
 -۱نه این گونه است که اول صفت ّ
بنوت.

با تمسک به عقﻼنیت روایات معصومان

و نه صـفت تحتیت عین ذات پایینی است؛ لذا میتوان و باید اذعان داشت که در راهکار پیشنهادی

ّ ُ
تکون اﻷزواج؛ بررسی انتقادی نظر یه فخر رازی و خواجه نصیر درباره متضایفان
برهان

 -۴توجه به این نکته بسـیار حائز اهمیت است که نه صفت ّ
فوقیت عین ذات شیء باﻻیی است

١٠١

بنوت ّ
فعلیت یافته باشد و بعد صفت ّ
 -۲نه این گونه است که اول صفت ّ
ابوت.
 -۳بلکه ّ
صـفت هر ذات با کمک آن ذات دیگری اسـت ،اما به توسط شیء ثالث؛
فعلیت یافتن
ِ
ّ
یعنی آن شیء ثالث هر یک از متضایفان را »باﻵخر« ّ
موجودیت بخشیده است.
فعلیت داده و
 -۴باز توجه به این نکته بسـیار حائز اهمیت اسـت که نه صـفت ابوت عین ذات ز ید است و نه
صـفت بنوت عین ذات عمرو است؛ لذا میتوان و باید اذعان داشت که در راهکار پیشنهادی خواجه

نصـیر ،ابوت برای زید همانا صـفتی زاید بر ذاتش است؛ درست همان گونه که بنوت برای عمرو نیز
صفتی زاید بر ذاتش میباشد.
١٠٢

 -۵این سخن به هیچ عنوان مستلزم دور نیست.
گفتنی است اگرچه این سخن خواجه به هیچ عنوان مستلزم دور نیست؛ در عین حال و درنهایت
ً
امر حتما و باید مســتند به »دور« باشــد؛ یعنی هرچند این ســخن در پیش روی خود با دور مواجه

سال بیست و هفتم /شماره  /۱۰۳بهار ۱۴۰۱

نیست ،در پشت سر خویش مستند و متکی به دور بوده و هست.
توضــیح مطلب :در ضــمن تبیین مراد خواجه گفته شــد که » وقتی شــیء ثالث گلدان را
میآفریند ،گلدان مزبور به گونه ای است که بالقوه می تواند متصف به صفت باﻻی کتاب بودن
باشد«؛ همچنین گفته شد که » وقتی شیء ثالث شخصی به نام ز ید را میآفریند ،شخص مزبور
به گونه ای اسـت که بالقوه می تواند متصـف به صفت پدر عمرو بودن باشد« .در این جا کافی
است از خود بپرسیم:
 چرا آفرینش گلدان مزبور به گونهای است که »بالقوه« میتواند متصف به صفت »باﻻیکتاب بودن« باشد؟
 چرا آفرینش ز ید به گونهای اســت که »بالقوه« میتواند متصــف به صــفت »پدر عمروبودن« باشد؟

پاسـخ هر دو پرسـش روشـن اسـت؛ باید بدانیم این درسـت است که گلدان در هنگام آفرینش
ً
ً
خود ،صفت »باﻻی کتاب بودن« را نداشته است و صرفا بالقوه امکان اتصاف بدان را داراست ،قطعا
ً
در همان زمان آفریده شـدنش ،باﻻی جسم دیگری مثﻼ کف اتاق بوده است و در آن هنگام ،بالفعل
متصـف به صفت »باﻻی کف اتاق بودن« میباشد نه بالقوه .به عبارت کلی تر ،هر جسم ُمحاط در
مکان در لحظه آفرینش خود ناگزیر است باﻻ و پایین اجسام دیگری واقع گردد ،مگر جسم محیط و

منظور از جســم محیط همـانا امتداد جوهری واحد و یکپارچهای اســت که »اســتقرار وجودش«

خاسـتگاه انتزاع مفهوم مکان کلی عالم اجسـام میشود *.استقراری که این جسم محیط کلی دارد،
ّ
فوقیت و ّ
همان اسـت که عامل پیدایش زوجهای متضایفی مثل » ّ
تحتیت«» ،قدام و خلف«» ،یمین
و یسار«» ،داخل و خارج« و مانند آن میشود.

وجودش« خاستگاه انتزاع مفهوم زمان کلی عالم اجسام میشود **.استمراری که این جسم محیط
ّ
ابوت و ّ
کلی دارد ،همان اســت که عامل پیدایش زوجهای متضــایفی مثل » ّ
بنوت«» ،تقدم و تأخر
زمانی«» ،سرعت و بطوء«*** و مانند آن میشود.

پس در عالم اجســام یک جســم محیط علی اﻹطﻼق وجود دارد که »اســتقرار وجودش« منشــأ
انتزاع مفهوم مکان اسـت و »استمرار وجودش« منشأ انتزاع مفهوم زمان میباشد .درحقیقت آن یک
َ
َ
مسـتم ّر« یا همان »فضـا -زمان« است و همان نیز خاستگاه متضایفان مکانی مثل
جسـم »مسـتق ﱢر
ّ
ّ
فوقیت و ّ
ّ
تحتیت بوده و منشــأ متضــایفان زمانی مثل تقدم و تأخر میباشــد؛ زیرا این جســم محیط
دارای دو امتداد کلی اسـت که تمام پهنه عالم اجسام را فراگرفته است؛ نخست امتداد مکانی فراگیر
که دارای دو طرف فوق و تحت اصــلی و حقیقی اســت که به ُیمین تحقق آنها اجســام جزئی مثل
* یعنی خود امتداد مکان کلی جهان ،در میانه ُبعد مکانی دیگری واقع نیست ،بلکه خودش منشأ انتزاع معنای مکان است.
** یعنی خود امتداد زمان کلی جهان ،در میانه بازه زمانی دیگری واقع نیست ،بلکه خودش منشأ انتزاع معنای زمان است.
*** در یک حرکت کمی ،سـرعت و بطوء از طریق مقایسـه میزان تغیرات مکانی یک جسم نسبت به زمان محاسبه
میشود؛ لذا درستتر آن بود که تضایف »سرعت و بطوء« را هم به مکان نسبت بدهیم و هم به زمان.

١٠٣

با تمسک به عقﻼنیت روایات معصومان

جسـم محیط و منظور از جسـم محیط همانا امتداد جوهری واحد و یکپارچهای است که »استمرار

١٠٣

ّ ُ
تکون اﻷزواج؛ بررسی انتقادی نظر یه فخر رازی و خواجه نصیر درباره متضایفان
برهان

همین مطلب را بعینه میتوان در خصــوص متضــایفان زمانی هم مطرح نمود .باید بدانیم این
ً
درسـت اسـت که ز ید در هنگام آفرینش خود ،صـفت »والد عمرو بودن« را نداشـته اسـت و صرفا
ً
بالقوه امکان اتصــاف بدان را داراســت ،قطعا در همان زمان آفریدهشــدنش ،همان گونه که برآمده و
ّ
ّ
متولد از جســم یا اجســامی اســت ،به همین قیاس برآورنده و مولد چیزهای دیگری به غیر از نطفه
ً
عمرو مثﻼ بول یا خون یا بزاق یا انرژی یا هر اثر دیگری بوده است و در آن هنگام ،بالفعل متصف به
ّ
صــفتی مثل »مولد اثر« میباشــد نه بالقوه .به عبارت کلیتر هر جســم ُمحاط در زمان در لحظه
ّ
ّ
آفرینش خود ناگزیر اسـت مولد اثر و متولد از اثر سـایر اجســام یا انرژیهای دیگر واقع گردد ،مگر

فوقیت نسـبت به جسـمی و ّ
گلدان یا کتاب و ...بالقوه میتوانند متصـف به ّ
تحتیت نسـبت به جسم
ّ
ّ
دیگر گردند .دوم امتداد زمانی فراگیر که دارای دو طرف مقدم و مؤخر اص ـلی و حقیقی اســت که به
ُیمین تحقق آنهـا اجســام جزئی مثل ز ید یا عمرو و ...بالقوه میتوانند متصــف به تقدم نســبت به
جسمی و تأخر نسبت به جسم دیگر گردند.

اکنون با توجه به توضــیحات ارائه شــده ســخن خود را از مثالهای جزئی مثل » ّ
فوقیت گلدان-
ّ
ابوت ز یدّ -
تحتیت کتاب« و » ّ
بنوت عمرو« منصــرف کرده و متوجه کلیترین متضــایفان مکانی و
زمانی ذیل مینماییم:
١٠٤

َ
فوقیت کلی« و »اصــل ّ
 »اصــل ّتحتیت کلی« که در دو طرف »امتداد مکان کلی عالم«
تحقق دارند.
َ
ّ
ّ
» -اصـل تقد م کلی« و »اصل تأخر کلی « که در دو طرف »امتداد زمان کلی عال م«
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تحقق دارند.

فوقیت کلی و ّ
شــکی نیســت که این ّ
تحتیت کلی همانا اموری حقیقی اند نه اعتباری و نســبی؛
َ
ّ
موجودیت
یعنی چه ما باشــیم چه نباشــیم ،ﻻزمه وجود خارجی ،داشــتن امتداد مکان کلی عالم،

ً
اطراف آن نیز هسـت؛ حتی اگر کسـی به غلط بخواهد آن امتداد را بی نهایت فرض کند؛ زیرا اساسا
ّ
ّ
امتداد بدون اطراف قابل فرض نیسـت؛ همچنین شــکی نیســت که این تقدم کلی و تأخر کلی همانا
اموری حقیقی اند نه اعتباری و نسـبی؛ یعنی چه ما باشیم چه نباشیم ،ﻻزمه وجود امتداد زمان کلی
َ
ّ
موجودیت اطراف آن نیز هسـت؛ حتی اگر کسی به غلط بخواهد آن امتداد را بی نهایت فرض
عالم،

ً
کند؛ زیرا اساسا امتداد بدون اطراف قابل فرض نیست.
فوقی ت کلی و ّ
می دانیم که میان ّ
تحتی ت کلی که اطراف یک امتداد مکان کلی واحد هستند،
ّ
ّ
در عالم خارج رابطه تضایف برقرار است؛ همان گونه که میان تقد م کلی و تأخ ر کلی که اطراف
یک امتداد زمانی کلی واحد هستند ،در عالم خارج رابطه تضایف برقرار میباشد ؛ یعنی همان
ّ
گونه که پیش تر گفته شـــد ،هر یک از این زوج ها ،دو امر وجودی اند که تعق ل هر یک از آنها
ّ
بدون تعق ل دیگری امکان پذیر نیســت؛ به نحوی که یک رابطه افتقار ط رفینی میان دو تصــور
متضایف برقرار است.
ً
همچنین دانسـتیم که این افتقار طرفینی صرفا در حوزه تصوری متضایفان نیست ،بلکه در حوزه

وجود خارجی آنها نیز قابل مﻼحظه است؛ به نحوی که تحقق وجود خارجی هر یک نیز متوقف بر
ّ
موجودیت خارجی دو طرف تضایف رابطه تﻼزم
تحقق وجود خارجی دیگری میباشـد؛ یعنی میان
دوسویه برقرار است .اما به راستی عامل این تﻼزم چیست؟

ّ
امتداد واحد ،عامل
موجودیت آن
پاسخ :چون اینها دو طرف متقابل از یک امتداد واحد هستند،
ِ
فوقیت و ّ
تﻼزم وجودی زوج متضــایف شــده اســت؛ چراکه ّ
تحتیت دو طرف از یک امتداد واحد

ّ
ّ
موجودیت وسـط میباشد؛ یعنی تا نفس امتداد مکانی
موجودیت اطراف تابع
هسـتند و میدانیم که

)= وسـط( محقق نشود ،حدود آن یعنی اطرافش تحقق پیدا نمیکنند و به محض اینکه وسط محقق
شــد ،هر دو طرف توأمان محقق میشــوند و هرگز قابل انفکاک از هم نخواهند بود .به همین قیاس
ّ
ّ
میتوان و باید گفت که تقدم و تأخر نیز دو طرف از یک امتداد زمانی واحد هســتند و تا نفس امتداد

١٠٥
١٠٥

زمانی )= وســط( محقق نشــود ،حدود آن یعنی اطرافش تحقق نمییابد و به محض اینکه وســط

خود موجود اسـت؟ روشـن اسـت که پاسخ منفی است؛ زیرا هر امتدادی تا حدود آن تعیین نشود،
ّ
موجودیت ندارد؛ چراکه در غیر این صـورت ترجیح بﻼ مرجح ﻻزم می آید و این سخن بدان
امکان
ّ
ّ
موجودیت اطراف میباشــد .پس نه وســط ّ
علیت تام برای
موجودیت وســط نیز تابع
معناســت که
ّ
ّ
موجودیـت اطراف دارد و نـه اطراف ّ
علیت تام برای موجودیت وســط دارند .در عین حال این گونه
ّ
مدخلیتی در تحقق دیگری نداشـته باشـد و درسـت همین جاست که به
نیسـت که تحقق هیچ یک

کلیتری ن زوج متضــایف که حتی اصــل و ریشــه مکان و زمان نیز هســتند ،دســت یافته ایم؛ یعنی
تضایف »وسط با طرف«.
اکنون آن جسم محیط علی اﻹطﻼق را که »امتداد استقراری« آن منشأ انتزاع مفهوم مکان بوده و
»امتداد استمراری« آن منشأ انتزاع مفهوم زمان است ،دوباره در نظر بگیرید:
ً
اوﻻ به حکم بداهت ،در این امتداد هم »طرف« دارای موجودیت خارجی است و هم »وسط«.
ً
ثانیا به حکم بداهت میان این دو امر وجودی ،رابطه تضایف برقرار است ،پس تکافوء داشته و با
ّ
مـدخلیـت دارد و بـه حکم بـداهت
هم تﻼزم وجودی دارنـد؛ زیرا تحقق هر یـک در تحقق دیگری
ّ
مدخلیت طرفینی همان تبعیت دوسویه یا همان دور میباشد.
روشن است که

با تمسک به عقﻼنیت روایات معصومان

اما به راسـتی تحقق وسط )= امتداد مکانی /امتداد زمانی( چگونه صورت میپذیرد؟ آیا خود به

ّ ُ
تکون اﻷزواج؛ بررسی انتقادی نظر یه فخر رازی و خواجه نصیر درباره متضایفان
برهان

محقق شد ،هر دو طرف توأمان محقق میشوند و هرگز قابل انفکاک از هم نخواهند بود.

اکنون اگر بخواهیم برای رفع گرفتاری دور ،به سخن پیش گفته خواجه تمسک نماییم ،باید یکی
از دو سخن واضحالبطﻼن ذیل را مطرح کنیم که:
 .۱وقتی شـیء ثالث» ،طرف« را میآفریند ،طرف به گونهای است که »بالقوه« میتواند متصف
به صــفت »طرف بودن« گردد؛ اما تا زمانی که »وســط« هنوز آفریده نشــده اســت ،این صــفت نیز
ّ
فعلیت نخواهد داشـت؛ ولی بعدها که آن شیء ثالث »وسط« را در میانه آن طرف آفرید ،در یک آن

و به صــورت توأمان هم صــفت »طرف بودن« را به طرف داده و ّ
فعلیت میبخشــد و هم صــفت
»وسطبودن« را به وسط داده و ّ
فعلیت میبخشد.

١٠٦

 .۲وقتی شـیء ثالث» ،وسط« را میآفریند ،وسط به گونهای است که »بالقوه« میتواند متصف
به صــفت »وســطبودن« گردد؛ اما تا زمانی که »طرف« هنوز آفریده نشــده اســت ،این صــفت نیز
ّ
فعلیت نخواهد داشـت؛ ولی بعدها که آن شیء ثالث »طرف« را پیرامون آن وسط آفرید ،در یک آن
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و به صــورت توأمان هم صــفت »وســط بودن« را به وســط داده و ّ
فعلیت میبخشــد و هم صــفت
»طرفبودن« را به طرف داده و ّ
فعلیت میبخشد.
روشـن اسـت که هر دو سخن فوق )= قول خواجه( در اینجا کارایی ندارند؛ زیرا پرسش ما ناظر
به یک امتداد واحد جهان شـمول اسـت که اصـل و اسـاس پیدایش تضایف های مکانی مثل فوق و

تحت یا تضــایفهای زمانی مثل تقدم و تأخر اســت .در چنین امتدادی» ،طرف« ذاتی نیســت که
دارای صـفت » ّ
طرفیت« باشـد ،بلکه خودش عین طرفبودن اسـت و »وسـط« هم ذاتی نیسـت که
ّ
وسـطیت« باشـد ،بلکه خودش عین وسط بودن است؛ یعنی طرفیت برای طرف یک
دارای صـفت »
صـفت زاید بر ذاتش نیسـت ،بلکه عین ذاتش اسـت و نیز وسـطیت برای وســط یک صفت زاید بر
ً
ذاتش نیسـت ،بلکه عین ذاتش است .این در حالی است که پیشتر روشن شد راهکار خواجه صرفا
در جایی کارایی دارد که دو ذات باشــد و دو صــفت که هیچ یک از آن صــفات عین هیچ یک از آن
ذوات نباشند ،بلکه باید زاید بر آن ذوات باشند.
بنا بر این در خصــوص َد َوران مشــهود میان این زوج متضــایف و حقیقی )= طرف و وســط( که
پشتوانه و تکیه گاه تمامی تضایفهای مکانی و زمانی بوده و موجودیت همه آنها مستند بدان است،
ً
چه میتوان گفت؟ آیا میتوان گفت چون دور ،همیشــه و تحت هر شـرایطی محال اســت ،اســاســا
ّ
موجودیت این زوج
پیدایش زوج مسـتدیری به نام طرف و وسـط ،ممتنع الوجود است یا اینکه نفس

ً
حقیقی و مسـتدیر گواه آن اسـت که بطﻼن دور مشـروط به شرایطی است؛ دقیقا شبیه سخنی که در
بطﻼن تسـلسل گفته میشود؛ یعنی همان گونه که هر تسلسلی را نمیتوان در زمره »تسلسل باطل«
در نظر گرفت بلکه باید واجد شرایط مطرح شده در کتب مبسوط باشد ،به همین قیاس هر َد َورانی را
نیز نمیتوان در زمره »دور باطل« در نظر گرفت ،بلکه باید در آغاز شرطی مهم را بررسی کرد که در
ادامه و در کانون برهان ّ
تکون اﻷزواج مطرح خواهیم نمود؛ یعنی » ُصنع ﻻ من شیء«.
ِ

دو نوع فعل وجود دارد
ً
معصــومان  *مســتند به بداهت و بنا بر حصــر عقلی فرموده اند برای یک فاعل صــرفا امکان

انرژی خود و از مصالح ساختمانی درست میکند.
ُ -۲صـــنع الشیء ﻻ من شیء :در اینجا این گونه نیست که فاعل چیزی را از چیزی یعنی » ِمن

شـیء« بسـازد؛ همچنین این گونه نیست که چیزی را از هیچ چیز یعنی » ِمن ﻻشیء« ساخته باشد،
ﻻمن
بلکه یک چیز را بدون سابقه یعنی بدون »از« میسازد؛ یعنی درست همان مفاد عبارت دقیق » ِ

شـیء«؛ چراکه در این عبارت دقیق حرف نفی »ﻻ« بر سر حرف » ِمن« آمده است که مفید نفی هر
ّ
گونه حالت سابقه داشتن است؛ به تعبیر فنیتر می توان چنین گفت که در اینجا این مجاوزه است که
حیز انتفاع قرار دارد نه بالعکس؛ لذا به ناچار باید اذعان نمود که در این نوع ّ
در ّ
فعالیت ،جایی برای
* در این خصوص دو روایت تقدیم میشود:
َ ﱠ َ ََْ
ْ َْ َ َ َ
َ ْ ُ َ َ َ َْ َ ﱠ َ ﱠ َ ََ ﱠ َ َ َ
ﱠ
ْ
َ
َ
ُ
روایت اول از امام علی  است» :أن أ ِمیرالمؤ ِم ِنین ِ استنهض الناس ِفي حر ِب مع ِاو یة ِفي المر ِة الث ِانی ِة ،فلما حشد
َْ َ َﱠ
ََ
َ َ َ َ
َ َ
َﱠ ُ َ َ َ ً
یبا َف َق َالَ » :ا ْل َح ْم ُد ل ﱠله َا ْل َواحد َا ْ َﻷ َحد َا ﱠ
لصــ َم ِد ال ُم َتف ﱢر ِد ال ِذي ﻻ ِم ْن شــ ْي ٍء کان َو ﻻ ِم ْن شــ ْي ٍء خل َق َما
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َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
کانِ ...إنما قال ِلما شـاء کن فکان ِابتدع ما خلق ِبﻼ ِمث ٍال سـبق و ﻻ تع ٍب و ﻻ نصـ ٍب و کل صـ ِانع شي ٍء ف ِمن شي ٍء
ِ
ََ
َ ﱠ َ َ
َص َن َع َو الل ُه ﻻ ِم ْن ش ْي ٍء َص َن َع َما خل َق) «...کلینی ،۱۳۶۴ ،ج ،۱ص.(۱۳۴
ْ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
ُ
ﱠ
َ
َ
روایت دوم از امام رضـا َ ...» :و ِإن کل َصـ ِانع شـ ْي ٍء ف ِم ْن ش ْي ٍء َصن َعَ ،و الل ُه الخ ِال ُق الل ِطیف خل َق َو َصن َع ﻻ ِم ْن
ِ
َ
ش ْي ٍء« )همان ،ج ،۱ص.(۱۲۰

ّ ُ
تکون اﻷزواج؛ بررسی انتقادی نظر یه فخر رازی و خواجه نصیر درباره متضایفان
برهان

عمل میکند که چیزی را از چیزی میسـازد؛ پس این نوع فعالیت به معنای پدیدآوردن چیزی است
»از« چیزی؛ مثل نجار که صـندلی را از انرژی خود و از چوب میسازد یا مثل ّبنا که ساختمان را از

١٠٧

با تمسک به عقﻼنیت روایات معصومان

تحقق دو نوع فعل قابل تصور است و ﻻغیر:
ُ -۱صـــنع الشیء من شیء :در این گونه کارها ،فاعل در فرایند فعالیت خودش همواره این گونه

١٠٧

لفظ »مﹻن« یا همان »از« یا همان »مجاوزه« نیست .پس چیزی که در نتیجه چنین ّ
فعالیتی به وجود
میآید ،یک »ابداع« اســت؛ یعنی از چیز دیگر به وجود نمیآید بلکه تنها با فرمان »باش« آن چیز
ُ
»باشنده« میشود و این درست همان عملکردی است که از آن با عنوان »کن فیکون« یاد میشود.
در اینجا توجه به این نکته بسـیار حائز اهمیت اسـت که همان گونه که هر تسـلسلی را نمیتوان
در زمره »تسلسل باطل« در نظر گرفت ،بلکه باید واجد شرایط مطرح شده در کتب مبسوط باشد ،به
همین قیاس هر َد َورانی را نیز نمیتوان در زمره »دور باطل« در نظر گرفت ،بلکه باید واجد شــرطی

١٠٨

سال بیست و هفتم /شماره  /۱۰۳بهار ۱۴۰۱

باشد که به آن اشاره میکنیم:
ً
ٌ
باید بدانیم که » َد َوران« صـرفا اگر به حکم »از« ایجاد شـده باشــد ،ذات محال اســت؛ ولی اگر
» َد َوران« با حکم »باش« ایجاد شــده باشــد ،محالی پیش نمیآید؛ یعنی مهمترین شــرط در ُبطﻼن
دور همانا فرض ابتنای آن بر » ُصنع من شیء« بودن است؛ توضیح آنکه با توجه به مطالب پیشگفته
ِ
در خصـوص تفاوت » ُصنع من شیء« و » ُصنع ﻻ من شیء« باید اذعان نمود چنانچه »شیء ثالث«
ِ
ِ
بخواهد یکی از دو زوجین )فی المثل طرف( را »از« طریق دیگری )= وسط( و دیگری )= وسط( را
ً
»از« طریق همان اولی )= طرف( ایجاد نماید ،قطعا مســتلزم تقدم یک چیز بر خودش خواهد بود
ً
که ذاتا ممتنع اسـت؛ چراکه از مهمترین شـاخصههای مفهوم »از« ،همانا وجوب وقوع تقدم و تأخر
اعم از زمانی و رتبی -اســت و این چیزی اســت که تحقق آن در فرایند ایجاد متضــایفان ،محالاسـت .اما اگر آن »شـیء ثالث« بخواهد هر »جفت مستدیر« یا همان متضایفان را به حکم »باش«
ایجاد نماید ،چون چیزی »از« چیزی دیگر ایجاد نشــده اســت ،محذور تقدم یک شــیء بر خودش
خود »تقدم و تأخر« که فی نفسه یک جفت متضایف اند نیز با همان حکم
نفس ِ
پیش نمیآید ،بلکه ِ

»باش« ایجاد میشوند.

تقریر برهان ّ
تکون اﻷزواج
مقدمه اولّ :
زوجیت دو چیز ،یا اعتباری اســت یا حقیقی» .زوج اعتباری« به آن دســته جفتها
معتبـــر کنار هم قرار گرفته اند؛ به
گفته میشود که بدون
ِ
وجود مناسبت ذاتی و بنا بر اعتبار شخص ِ
ً
نحوی که ذاتا امکان انفکاک آنها از یکدیگر وجود دارد؛ ولی »زوج حقیقی« به آن دســته جفتها

ً
گفته میشوند که تﻼزم وجودی داشته ،امکان انفکاک آنها از یکدیگر ذاتا ممتنع است.
مقدمه دوم :با توجه به تعریف »زوج حقیقی« و تعریف »متضــایفان عرضــی« باید اذعان نمود
یکی از مصـادیق بارز »زوج حقیقی« همان »متضـایفان عرضی« میباشند .از این به بعد مراد ما از
عبارت »اﻷزواج« همان »متضایفان عرضی« خواهد بود.

*

مقدمه سـوم :به حکم بداهت مشــاهده میشـود که »اﻷزواج« در عالم خارج در مقیاس بســیار
تحقق دارند که برخی مستند به مکاناند و برخی مستند به زمان.
مقدمه چهارم :خود امتداد مکان کلی جهان اجسام و همچنین خود امتداد زمان کلی آن ،مستند
و متکی بر یک زوج اصلی و حقیقیاند به نام »وسط و طرف«.

١٠٩

مقـدمه پنجم :به حکم بداهت هیچ یک از دو طرف این زوج اصــلی و حقیقی نمیتواند علت
ّ
ّ
مدخلیتی در تحقق
تامه برای وجود دیگری باشـد و در عین حال این گونه نیست که تحقق هیچ یک

ّ
موجودیت دو موجود ،مدخلیت دوطرفه یا همان تبعیت دوسویه یا همان
مقمه شـشم :اگر میان

افتقار طرفینی موجود باشد ،در میان آنها دور حاکم است.
ً
ٌ
مقدمه هفتمَ » :د َوران« صــرفا اگر به حکم »از« ایجاد شــده باشــد ،ذات محال اســت؛ ولی اگر
» َد َوران« با حکم »باش« ایجاد شده باشد ،محالی پیش نمیآید .پس باید برای پیدایش ازواج ،فاعلیت

یک »شـیء ثالث« در میان باشـد که افتقار طرفینی مشهود میان متضایفان )= َد َوران ازواج( را به حکم
ّ
موجودیت
»باش« ایجاد کرده باشــد نه به حکم »از«؛ چراکه در غیر این صــورت هیچ توجیهی برای
ازواج وجود نخواهد داشت؛ حال آنکه ازواج در عالم خارج در مقیاس فراوان تحقق دارند.
* در اینجا اشاره به این مطلب مهم بسیار حائز اهمیت است که به زعم نگارنده همان طور که می توان تضای ف
را در میان اع راض مطرح کرد و درنهایت همگی را به یک زوج حقیقی و مســتدیر و واحد یعنی »وســط « و
»طرف« مستند نمود ،به همین قیاس می توان و باید تضایف را در میان جواهر نیز مطرح نموده و در نهایت
همگی را به یک زوج حقیقی و مسـتدیر و واحد یعنی » جوهر صرف الفعل« و »جوهر صرف القوه« مستند
نمود .با این کار مصــداقی دیگر برای تقریر برهان ّ
تکو ن اﻷزواج فراهم شــده و شــمول برهان نیز فراگیرتر
می شـود؛ ولی نگارنده برای رعایت اختصـار متعرض تضایف جوهری نشده و بحث در این خصوص را به
مجالی دیگر موکول می نماید .والله ولی التوفیق.

با تمسک به عقﻼنیت روایات معصومان

طرفینی حاکم است.

ّ ُ
تکون اﻷزواج؛ بررسی انتقادی نظر یه فخر رازی و خواجه نصیر درباره متضایفان
برهان

موجودیت هر یک تابع مو ّ
ّ
جودیت دیگری است ،پس میان آنها یک افتقار
دیگری نداشـته باشد بلکه

١٠٩

ً
نتیجـه :آن »شــیء ثـالـث« کـه »صـــانع ﻻ ِمن شــیء« اســـت ،وجوبـا وجود دارد؛ یعنی
ِ
»واجبالوجود« است.
ُ
در ادامـه بـایـد بدانیم عملکرد »صــنع ﻻ ِمن شــیء« یا همان »کن فیکون« همانا عملکردی
ِ
»منحصـر به فرد« است؛ به نحوی که تا ثابت شود فردی قادر بر ارتکاب چنین عملکردی میباشد،
بی درنگ این نتیجه به دست میآید که هیچ شریکی برای او -اعم از شریک در عرض یا شریک در
طول -در توانایی بر ارتکاب این نوع فعالیت وجود ندارد .توضیح مطلب:

١١٠

ُ
عـمـلـکـرد »کـ ن فیکون« مختص بــه خــداســــت و هیچ شـــریکی نــدارد

)نفی شریک در طول(
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استدﻻل اول :قیاس استثنایی
ُ
مقدمه :۱اگر کســی بتواند مثل خدای متعال مرتکب »کن فیکون« بشــود ،اما در طول واجب
ّ
ُ
تعالی و به نحو »بالتبع« از او ،بدین معنا خواهد بود که کار »کن فیکون« مشکک و ذومراتب است؛
ُ
یعنی باید بتوانیم برای کار »کن فیکون« قایل به مراتبی از شـدت و ضـعف بشویم؛ به نحوی که در
ً
مراتب پایین صــرفا بتوان موجودات ضــعیف را ایجاد کرد و تنها در مرتبه باﻻتر اســت که میتوان
موجودات قویتر را ایجاد نمود.
مقدمه :۲لکن تالی باطل اســت؛ زیرا همان گونه که امام علی  با تکیه بر بداهت عقلی تبیین
فرموده اســت ،در فرایند » ُکن فیکون« هیچ گونه انرژی )= زورّ ،
همت( خرج نمیشــود *.بر این

ُ
اسـاس اگر کسی بتواند با »کن فیکون« یک موجود ساده و کوچکی را ایجاد نماید ،خواهد توانست
ُ
ُ
کل جهان هســتی را به حکم »کن« ایجاد نموده و به حکم »ﻻ تکن« معدوم ســازد؛ لذا نمیتوان
* در این باره دو روایت از امیرالمؤمنین  تقدیم میشود:
َ ﱠ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ
ـاء َو ا ْب َت َد ُاه ْابت ً
َْ َ ْ َ َْ ْ ً
داءِ ،بﻼ ر ِو ی ٍه اجالها و ﻻ تج ِرب ٍه ِاسـتفادها و ﻻ حرک ٍه احدثها ،و ﻻ همام ِه نف ٍس
»ِ ...انشـاء الخلق ِانشـ ِ
ِ
ْ َ
اضط َر َب فیها) «...،نهج البﻼغه ،خطبه اول(.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ﱠ
َ
» ...إ ن َم ا ق ال ل َم ا شـ َاء ک ْن ف ک ان ا ْب َت دع َم ا خ ل َق ب ﻼ م ث ال َ
سـ َب َق َو ﻻ ت َع ٍب َو ﻻ ن َص ٍب ) «...کلینی،۱۳۶۴ ،
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ج ،۱ص.( ۱۳۴

ً
گفت کسـی که موجود سـاده و کوچکی مثﻼ یک پشه را ایجاد مینماید ،ایجادکردن موجود قویتر
ُ
مثل آســمانها و کهکشــان برای او کاری شــاق و فراتر از زور و ّ
همت اســت؛ چراکه در کار »کن
ً
فیکون« ما شاهد تقسیم کار به »شاق« و »غیر شاق« نیستیم؛ تنها به این دلیل که اساسا چنین کاری
زحمتی برای فاعل آن ندارد؛ چون همان گونه که گفته شد ،ناشی از بذل ّ
همت و خرج زور و صرف
انرژی نیســت .بنابراین قدرت ارتکاب »کن فیکون« از نوع همه یا هیچ اســت؛ یعنی یک فاعل یا
چنین قدرتی را به طور مطلق داراسـت یا مطلقا فاقد و عاری از آن است نه اینکه فاعلی باشد که تنها
بهرهمند از مقداری معین و مرتبهای محدود از چنین قدرتی بوده باشد .این حکم را میتوان با ِصرف

تصـور صـحیح »کن فیکون« تأیید نمود؛ یعنی برای تصدیق بدان تصور صحیحش کفایت میکند.

١١١

پس کار »کن فیکون« مشکک نیست.
ُ
ُ
نتیجه :پس مقدم نیز باطل اســت؛ یعنی »کن فیکون« بالتبع و در طول »کن فیکون« خدای

ُ
مقـدمه :۱اگر کســی بتواند مثل خدای متعال اقدام به »کن فیکون« نماید؛ اما در طول واجب
تعالی و به نحو »بالتبع« از او ،این مطلب بدان معنا خواهد بود که دو نوع »کن فیکون« وجود دارد:
ُ » -۱کن فیکون« از نوع ُمهیمن؛ ُ » -۲کن فیکون« از نوع ُم َ
هیمن.
ِ
ُ
مقدمه :۲تالی باطل اسـت ،چراکه »کن فیکون« همانا اصل هیمنت و صرف الهیمنه است؛ لذا
ُ
فرض وجود قســم َ
مهیمن )= بالتبع( برای آن محال اســت؛ به نحوی که می توان گفت عبارت »کن
فیکون از نوع ُم َ
هیمن« مثل عبارت »کوسه ریشپهن« بوده و متضمن تناقضگویی است.
ُ
نتیجه :مقدم نیز باطل است؛ ارتکاب عملکرد »کن فیکون« از جانب ماسوی الله محال است.
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استدﻻل دوم :قیاس استثنایی

ّ ُ
تکون اﻷزواج؛ بررسی انتقادی نظر یه فخر رازی و خواجه نصیر درباره متضایفان
برهان

متعال نداریم .خوب است در این خصوص به روایت ذیل نیز توجه شود:

َ
َ ْ َ َْ َ ﱠ
َ َ ُ َ ﱠ
َ َ َ َ
َْ ْ
َْ َ َْ ُ
َ ﱡُ
وب ﱠی ِة ال ُعظ َمی َو ا ِﻹل ِه ﱠی ِة الک ْب َری ﻻ ُیک ﱢون الش ـ ْي َء ﻻ ِم ْن
عن أ ِبيعب ِدالل ِه  قال :قال ِفي الرب ِ
َ
َ ﱠَ ﱠ
ﱠَ ﱠ
َ ُْ ُ َ ﱠ
َ ُْ ُ َ ﱠ
َ
شـ ْي ٍء ِإﻻ الل ُه َو ﻻ َینقل الشـ ْي َء ِم ْن َج ْو َه ِر ﱠی ِت ِه ِإلی َج ْو َه ٍر آخ َر ِإﻻ الل ُه َو ﻻ َینقل الشـ ْي َء ِم َن
َْ ُ ُ َ َْ َ ﱠ َ ﱠ
ود ِإلی ال َعد ِم ِإﻻ الل ُه )شیخ صدوق] ،بیتا[ ،ج ،۱ص. (۶۸
الوج ِ

١١١

استدﻻل سوم :قیاس استثنایی
ُ
مقدمه :۱اگر کســی بتواند مثل خدای متعال مرتکب »کن فیکون« بشــود ،اما در طول خدای
ُ
متعـال و به نحو »بالتبع« از او ،این مطلب بدان معنا خواهد بود که قدرت ارتکاب »کن فیکون«
دادنی بوده و قابل اعطا به غیر است.

ً
ُ
مقدمه :۲تالی باطل اسـت؛ برای آنکه اگر قدرت »کن فیکون« دادنی باشـد ،باید اساسا گرفتنی

نیز باشد؛ ولی آیا چنین قدرتی گرفتنی است؟ پاسخ این است که میدانیم چیز گرفتنی همواره گرفته
شــده »از« چیزی اســت .پس فرایند گرفتن همواره متضــمن »از« بوده و معنای »از« بنا بر فرمایش
١١٢

امام رضا  که مستند به بداهت عقلی است ،از چهار صورت بیرون نیست:

*

اینکه منظور از کلمه »از« همان معنای »جزء از کل« باشد.
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اینکه منظور از کلمه »از« همان معنای »سرکه از شراب« باشد.
اینکه منظور از کلمه »از« همان معنای »فرزند از پدر« باشد.
اینکه منظور از کلمه »از« همان معنای »صنعت از صانع« باشد.
ُ
حـال میگو ییم قدرت بر ارتکاب عمل »کن فیکون« به هیچ یک از معانی فوق نمیتواند گرفته
ً
شـده »از« خدای متعال باشد و چون وجه ُبطﻼن سه شق نخست روشن است ،صرفا به ابطال وجه
چهارم میپردازیم؛ بدین بیان که:
ـ میدانیم »مصنوعبودن« مساوق با »محدودبودن« است.
ـــ باید بدانیم که بنا بر فرمایش امام صـادق  و امام رضـا  که مسـتند به بداهت عقلی است،
»محدودبودن« نیز مسـاوق با »مقداریبودن« اسـت .توضیح مطلب اینکه برای اثبات رابطه تساوق
ً
میان دو کلی )= مثﻼ »مفهوم الف« و »مفهوم ب«( کافی است در دو مرحله ثابت کنیم:
اول( الف از آن جهت که الف میباشد ،ب است.
دوم( ب از آن جهت که ب میباشد ،الف است.
َُ ُ َْ
َ َ
َﱠ َ َ َ َ
َ َ ﱠْ
ُ َ
َ ﱠ ََ َ ُ ُ
ﱠ
لصف َو ِان ﱢي :أن ُه قال ا ﱢلرضا ِ ﻻ ْبن ق ﱠر َة ا ﱠلن ْص َر ِان ﱢي َما تقول ِفي ال َم ِسیح قال َیا َس ﱢی ِدي ِإن ُه ِم َن الل ِه فقال َما ت ِرید
* َو في کتاب ا
ِ
َ
َ
َ
َ
ِ
َ ِ ْ َ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
َ َْ ُ ﱢ ََ ُ ُ
ْ
ون ُم َب ﱠعضـ ًـا؟ أ ْو َک ْال َخ ﱢل منَ
َ
ِبقو ِلك ِمن و ِمن علی أربع ِة أوج ٍه ﻻ خامس لها؟ أترید بقو ِلك من کالبعض من الکل فیک
َ ِ
َْ َ َ ُ ُ َ
َ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َِ َ َ ُ ِ ُ َ َ َ ِ ِ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ
ْ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
الخ ْم ِر ف َیکون َعلی َسـ ِبیل ا ِﻻسـ ِتحال ِة؟ أو کالول ِد ِمن الو ِال ِد فیکون علی سـ ِبیل المناکح ِة؟ أو کالصـنع ِة ِمن الص ـ ِانع
َْ ْ َ َ َ ْ ٌ َ ُ َ ُ َ ﱢ ََ َ َْ َ َ ِ
ِ
ِ
ََ ُ ُ َ َ َ َْ َ ْ ُ
َْ َ
فیکون علی سب
وق ِم َن الخ ِالق؟ أو ِعندك وجه آخر فتعرفن ُاه فانقطع )ابنشهرآشوب ،۱۳۸۷ ،ج ،۴ص.(۳۵۱
یل المخل ِ
ِ
ِ ِ

ّ
مقداریت«
چون در اینجا در صــدد اثبات رابطه تســاوق میان مفهوم »محدودیت« و مفهوم »
هستیم ،طبق قاعده مذکور در دو مرحله وارد کار میشویم:
مرحله اول -استدﻻل ریاضی امام رضا

ّ
ّ
میفرمـاید» :کل محدود متناه إلی حد ،فإذا احتمل التحدید احتمل الزیادة و إذا احتمل الزیادة

احتمل النقصان« )صدوق] ،بیتا[  ،ص(۲۵۰
این بیان کوتاه و اســتوار به نحو اســتلزام منطقی نشــان میدهد که هر شــیء محدودی به حکم
ً
ّ
ّ
محدودیتّ ،
مقداریت( دارد؛ یعنی هر شیء محدودی دقیقا از آن نظر که
قابلیت زیاده و نقصـان )=

١١٣

محدود است ،مقداری است.

١١٣

مرحله دوم -استدﻻل ریاضی امام صادق

این بیان کوتاه و اســتوار نیز به نحوی منطقی نشــان میدهد که هر شــیء که بالقوه قابلیت زیاده
ً
حتما بالفعل ناقص است و آنچه بالفعل ناقص استّ ،
تام و نامحدود
داشته باشد )= مقداری باشد(،

ً
ً
نیســت ،بلکه الزاما محدود اســت .پس هر شــیء مقداری هم دقیقا از آن نظر که مقداری اســت،
محدود است.
ـــــ حـال که میدانیم » مصــنوع بودن« مســاوق با »محدودبودن« اســت و اثبات شــد که
»محدودبودن« نیز مسـاوق با »مقداریبودن« اسـت ،به ناچار باید اذعان داشت که »مصنوعبودن«
هم مساوق با »مقداریبودن« میباشد.
ُ
ـ اگر قدرت بر ارتکاب »کن فیکون« مصنوع باشد ،مقداری و ذومراتب خواهد بود.
ُ
ُ
ـــــ لکن به حکم بداهت ،قدرت بر ارتکاب »کن فیکون« ذومراتب و مقداری نیســت؛ چراکه
ناشـی از بذل ّ
همت و خرج زور و صرف انرژی نیست .این حکم را میتوان با ِصرف تصور صحیح
»کن فیکون« تأیید نمود؛ یعنی برای تصدیق بدان تصور صحیحش کفایت میکند.
ُ
ـ پس قدرت بر ارتکاب »کن فیکون« نمیتواند مصنوع بوده باشد.
ُ
نتیجه :با ابطال تالی در تمامی شــقوقش ،مقدم نیز باطل اســت؛ یعنی ارتکاب عملکرد »کن

با تمسک به عقﻼنیت روایات معصومان

ج ،۳ص.(۱۹۴

ّ ُ
تکون اﻷزواج؛ بررسی انتقادی نظر یه فخر رازی و خواجه نصیر درباره متضایفان
برهان

ًّ
ً
ً
میفرماید» :ما احتمل ّ
تام ا « )مجلسی]،بیتا[
الز یادة کان ناقصـا و ما کان ناقصـا لم یکن

ً
ً
فیکون« از جانب ماســوی الله محال بوده و اصــﻼ دادنی نیســت؛ چراکه اســاســا به هیچ معنا
نمی تواند گرفتنی باشد.
استدﻻل چهارم :قیاس استثنایی
ُ
مقدمه :۱اگر به کســی حتی برای یک لحظه این قدرت داده شــود که مرتکب عملکرد »کن
فیکون« بشـود ،خواهد توانسـت با خدای متعال در تنفیذ اوامرش رقابت نماید و اگر تا کنون مزاحم
کار خدای متعال نشده است ،درحقیقت این لطفی است که در حق خدای متعال کرده است.
١١٤

مقدمه :۲تالی به حکم بداهت باطل است.
ُ
ُ
نتیجه :مقدم نیز باطل است؛ یعنی »کن فیکون« بالتبع و در طول »کن فیکون« خدای متعال نداریم.
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البته با مشـاهده این اسـتدﻻل ممکن اسـت این اشکال به ذهن خواننده محترم خطور نماید که
گرچـه خداوند ممکن اســت قدرت انجام »کن فیکون« را به عبد عطا کند ،خود خدای متعال نیز
میتواند با طغیان آن شــخص ممانعت نماید؟ بر این مبنا مقدمه اول اســتدﻻل رد میشــود .اما در
پاسخ به اشکال مزبور میگوییم این ممانعت ادعایی نمیتواند از دو حال بیرون باشد:
ً
ُ
 -۱خـدای متعـال از همـان آغـاز ،صــرفا مقداری معین و میزانی مقید از قدرت عملکرد »کن
فیکون« را بـه عبـد میدهـد ،لذا اراده و قدرت آن شــخص همواره ذیل هیمنه قدرت و اراده خدای
ُ
سبحان باقی میماند .غافل از اینکه روشن شد عملکرد »کن فیکون« ذومراتب نیست؛ چراکه ناشی
ً
از بذل زور و خرج همت و صـرف انرژی نیست .پس اساسا سخنگفتن از اعطای »مقداری معین«
ُ
و »میزانی مقید« از قدرت »کن فیکون« بیمعناست؛ چنین قدرتی از سنخ همه یا هیچ است.
 -۲خـدای متعـال بـا فرمان »ﻻتکن« در مقابل فرمانهای »کن« عبد ایســتاده ،آن را کنترل و
ُ
مدیریت میکند .غافل از اینکه چون عملکرد »کن فیکون« دارای طیفی از مراتب ضــعیف و شــدید
نیسـت بلکه همیشه تام ،مطلق و تمام است ،فرمان خدا و فرمان عبد همتراز بوده و ّ
مزیت و مزیدی

برای هیچ یک وجود نخواهد داشت تا به ُیمن آن به مدیریت و کنترل دیگری بپردازد .طبق این فرض
هیچ دلیلی وجود ندارد که شــاهد جنگ خدایان نباشــیم و اگر تا به حال این جنگ صــورت نگرفته
است ،درحقیقت لطفی است که عبد در حق خدای متعال کرده است.

)شکل استدﻻل :قیاس استثنایی(

ُ
مقدمه :۱به حکم بداهت باید اذعان داشــت که »کن فیکون« امری بســیط ،محض و صــرف

اســت؛ یعنی از نوع همـه یـا هیچ اســت؛ بـه نحوی که یک فاعل یا چنین قدرتی را به طور مطلق
داراست یا مطلقا فاقد و عاری از آن است .این حکم را میتوان با ِصرف تصور صحیح »کن فیکون«
تأیید نمود؛ یعنی برای تصدیق بدان تصور صحیحش کفایت میکند.
ُ
مقدمه :۲اگر کسی مثل خدای متعال قدرت بر ارتکاب »کن فیکون« داشته باشد ،اما در عرض

واجب تعالی و به نحو »مســتقل« از او ،این مطلب بدان معنا خواهد بود که دو فرد مغایر و مباین از
قدرت ارتکاب »کن فیکون« وجود داشته که هیچ یک بر دیگری هیمنت ندارد.
ُ
ُ
الف -قدرت »کن فیکون« فرد اول ب -قدرت »کن فیکون« فرد دوم
ُ
مقدمه :۳لکن تالی باطل اســت ،چراکه قدرت ارتکاب »کن فیکون« همانا اصــل هیمنت و

صـرف بوده ،هرگز مقید به قیدی نیست؛ به نحوی که دایره شمولش همه چیز را در بر خواهد گرفت
و هیچ چیزی از هیمنه قدرتش خارج نتواند بود.

ُ
نتیجه :پس مقدم نیز باطل اســت؛ یعنی ارتکاب عملکرد »کن فیکون« از جانب موجودی در

عرض واجب تعالی محال است )پایان برهان(.
ﻻزم اسـت ذکر شـود اکنون که با تمسـک به عقﻼنیت موجود در روایات ائمه معصوم ،
برهان تکون اﻻزواج تقریر شد ،می توان برای تأیید نتیجه بهدست آمده به این فرمایش قرآن کریم
َ ﱠ
َ ُﱠ
َ َ
اﻷزواج ک ل هـا« )یس (۳۶ :و شاهد مطلب روایت ذیل از
تمسک نمودُ » :س بحـان ال ـذی خ ل َـق
امام رضا  است:

ْ
َ
ﱡ ْ
َ
ْ َ َ
ُ َ َ َ َْ َ ْ ُُ ُ َ َ ْ َ َ
ﱡ
ور ع ِرف أن ﻻ ق ِری َن ل ُه ضـــ ﱠاد الن َور ِب الظل َم ِه َو الجﻼ َی َه ِبال ُب َه ِم َو
ِ ...ب مقـ ارن ِتـ ِه بین اﻷ م ِ

با تمسک به عقﻼنیت روایات معصومان

و سلطه است ،نمیتواند متعدد باشد ،بلکه همیشه یگانه خواهد بود؛ زیرا اگر دو فرد قادر بر ارتکاب
ُ
»کن فیکون« تحقق داشـته باشـد ،باید هر یک چیزی را داشـته باشد که دیگری فاقدش است و این
ُ
مطلب بدان معناســت که دایره شــمول قدرت »کن فیکون« فرد الف شــامل برخی متعلقات قدرت
ُ
»کن فیکون« فرد ب نشـود و بالعکس .پس هر یک از دو فرد الف و ب باید مرکب باشد از قدرت و
ُ
عدم قدرت؛ این در حالی اســت که گفته شــد عملکرد »کن فیکون« همانا امری بســیط ،محض و

١١٥

ّ ُ
تکون اﻷزواج؛ بررسی انتقادی نظر یه فخر رازی و خواجه نصیر درباره متضایفان
برهان

صرف الهیمنه است و میدانیم که »صرف الشیء ﻻیتثنی و ﻻیتکرر«؛ پس چیزی که صرف هیمنت

١١٥

ﱠ
َ ٌ
َ
ﱢ ٌ
ُ ُ َ َْ َ َ
ﱠَْ ْ َُ
ور ُم َؤلف َب ْی َن ُم َت َع ِاد َی ِات َها ُمف ﱢرق َب ْی َن ُم َتد ِان َی ِات َها َدال ًه
الجســـوء ِبـالبلـ ِل و الصـــرد ِبالحر ِ
ْ
َ َْ
ََ
ُ ﱢ َ
ََ َ
ْ
ﱢ َ َ َ ُ ﱠ َ
ِب َتف ِر ی ِق َها علی ُمف ﱢر ِق َها َو ِب َتأ ِلی ِف َها علی ُم َؤل ِف َه ا ذ ِلک ق ْول ُه َجل َو ع ﱠز َو ِم ْن کل ش ْی ٍء خلقنا
َ
َ ﱠ ُ َ َ ﱠ َ ََ َ
َ َﱠ َ َ َ َ َ َ َ
َز ْو َج ْین ل َعلک ْم تذک ُرون فف ﱠرق ِب َها َب ْی َن ق ْبل َو َب ْع ٍد ِل ُی ْعل َم أﻻ ق ْبل ل ُه َو ﻻ َب ْعد شــ ِاهد ًه
ِ
ٍ
َﱠ ََ َ َ
ﱠ َ
َﱠ َ
ْ
ْ
َ
َ
ِبغ َر ِائ ِز َها أﻻ غ ِر ی َز َه ِل ُمغ ﱢر ِز َه ا ِ]ل ُمغ ِر ِز َها[ َدال ًه ِب َتف ُاو ِت َها أﻻ تف ُاوت ِل ُمف ِاو ِت َه ا ُمخ ِب َر ًه ِب َت ْو ِقی ِت َها
َ َﱠ
َ
َﱠ ْ َ
َ َ
ﱢ َ َ
َ
َ َ َ
اب َب ْین ُه َو َب ْین َها ِم ْن غ ْی ِر َها.
أﻻ َوقـت ِل ُم َوق ِت َها حج َب َب ْعضـــ َها ع ْن َب ْعض ِل ُی ْعل َم أﻻ ِحج
ٍ

)مجلسی] ،بیتا[ ،ج ،۴ص.(۲۲۹

١١٦

نتیجهگیری
 .۱با ابطال توجیهات فخر رازی در خصوص توجیه نحوه پیدایش ازواج )= متضایفان( ،چارهای
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جز قبول توجیهات خواجه نصـیر در این باره نداشـتیم؛ در عین حال روشن شد اگرچه سخن خواجه
ً
به هیچ عنوان مسـتلزم دور نیست ،در عین حال و در نهایت امر حتما و باید مستند به »دور« باشد؛
یعنی هرچند سخن خواجه در پیش روی خود با دور مواجه نمیشود ،در پشت سر خویش مستند و
متکی به دور بوده و هست.
 .۲چنانچه دور را بدون هیچ قید و شـرطی باطل بدانیم ،دست ما از تنها توجیه باقی مانده برای
تبیین نحوه ّ
تکون اﻻزواج خالی میشود؛ این در حالی است که به حکم بداهت مشاهده میشود که
ً
»اﻷزواج« ،در عالم خارج کثیرا تحقق دارند؛ لذا در این نوشــتار بر آن شــدیم گریزگاهی برای این
معضل پیدا کنیم و البته راه حل را در مفهوم » ُصـنع ﻻ ِمن شیء« یافتیم؛ یعنی همان مفهومی که در
کانون برهان ّ
تکون اﻻزواج قرار داشت.
ً
ّ
موجودیت
 .۳مقدمات هفت گانه برهان مزبور ما را به این نتیجه رهنمون شد که صرفا با قول به
یک »واجب الوجود« ی که »صــانع ﻻ من شــیء« اســت ،میتوان نحوه » ّ
تکون اﻻزواج« را توجیه
ِ ِ
ً
نمود؛ پس صانع ﻻ من شیء وجوبا وجود دارد.
ُ
 .۴از آنجا که که با چهار قیاس استثنایی مستدل گردید که قدرت بر ارتکاب »کن فیکون« همانا
امری منحصـر به فرد اسـت» ،صـانع ﻻ ِمن شیء« بودن واجب الوجود در عین حال توحید او را نیز
ِ
اثبات نمود.

منابع
 .۱ابن سـينا ،حسـين بن عبدالله؛ اﻹلهیات من کتاب الشـفاء؛ تحقیق حسن حسن زاده آملی؛
چ ،۱قم :دفتر تبلیغات اسﻼمی حوزه علمیه قم ،مرکز انتشارات.۱۳۷۶ ،
 .۲ابنشهرآشوب؛ مناقب آل ابیطالب ؛ قم :ذوی القربی.۱۳۸۷ ،

 .۳ســـبزواري ،هادي؛ شــرح المنظومه؛ ج ،۲تحقیق مســعود طالبی؛ چ ،۱تهران :نشــر ناب،
۱۴۱۳ق.

١١٧

 .۴صــدرالدين شــيرازي ،محمد بن ابراهيم؛ الحکمة المتعالیة فی اﻻســفار العقلیة اﻻربعة؛

١١٧

ج ،۲چ ،۲قم :مکتبه المصطفوی.۱۳۶۸ ،

مفاخر فرهنگی.۱۳۸۴ ،
 .۷کلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب؛ الکافي )ط -اﻹســﻼمیة(؛ تصــحیح علی اکبر غفاری؛ چ،۴
تهران :دار الکتب اﻻسﻼمیه.۱۳۶۴ ،
 .۸مجلسی ،محمدباقر؛ بحار اﻻنوار ،قم ،دار الکتب اﻻسﻼمیه] ،بیتا[.

 .۹مظفر ،محمدرضا؛ المنطق؛ ج ،۱ترجمه علی شیروانی؛ چ ، ۲قم :مؤسسه انتشارات دار العلم،
.۱۳۸۷
 .۱۰نصيرالدين طوسي ،محمد بن محمد؛ شرح اﻻشارات و التنبیهات )مع المحاکمات(؛ ج،۲
چ ،۲قم :دفتر نشر الکتاب۱۴۰۳ ،ق.

با تمسک به عقﻼنیت روایات معصومان

 .۶فخر رازي ،محمد بن عمر؛ شــرح اﻻشــارات و التنبیهات؛ ج ،۲چ ،۱تهران :انجمن آثار و

ّ ُ
تکون اﻷزواج؛ بررسی انتقادی نظر یه فخر رازی و خواجه نصیر درباره متضایفان
برهان

 .۵صدوق ،محمدبن علی؛ التوحید؛ ج ،۲قم :موسسه نشر اﻻسﻼمی] ،بیتا[.

