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ِاشارات و تنب�یهات ()4

ََ ّ
ُ
الیت َجز ٰی» در
زء
 .1مالحظاتی در باب مدخل «ج ِ
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی
 .2دو مجموعه مقالۀ نوانتشار دربارۀ برهان
شناختی کالمی
جهان
ِ
291-309

چکیده :سلسله مقاالتی که زیر عنوان « ِاشارات و
تَنب�یهات» منتشر میشود مجالی است برای طرح و تحریر
گون انتقادی و کتابگزارانه و تُراثپژوهانه
جستارهای گونه ِ
که هر یک از آن جستارها نوشتاری است کوتاه و مستقل
ّ
در باب موضوعی مشخص و ممتاز .بخش چهارم از این
مقاالت مشتمل است بر دو نوشتار انتقادی و کتابگزارانه.
ََ ّ
ُ
الیت َجز ٰی در دائرة
زء
در مقالۀ «مالحظاتی در باب مدخل ج ِ
المعارف بزرگ اسالمی» پارهای مالحظات و انتقادات در
باب مطالب مطرح در این مدخل بیان شده است .نوشتار
شناختی
«دو مجموعه مقالۀ نوانتشار دربارۀ برهان جهان
ِ
کالمی» نیز اشارتی است کوتاه به انتشار دو مجموعه مقالۀ
تازه در خصوص مسائل جدید طرحشده دربارۀ برهان
کریگ از آن.
حدوث و قدم و بهویژه تقریر نوین ویلیام ِلین ِ

ََ ّ
ُ
الیت َجز ٰی ،جوهر فرد ،دائرة المعارف
زء
کلید واژهها :ج ِ
بزرگ اسالمی ،خداشناسی ،برهان حدوث و قدم ،برهان
کریگ ،کالم اسالمی.
جهان
شناختی کالمی ،ویلیام ِلین ِ
ِ

Ishārāt wa tanbīhāt (Part IV)
Hamid Ataei Nazari
Abstract: The series of essays published with
the title “Ishārāt wa tanbīhāt (pointers and
reminders)” is an opportunity to present various
writings such as critical reviews, book reviews,
and short communications and notes on the Islamic heritage, each of which is a short and independent essay on a specific and distinguished
topic. The fourth part of these essays consists
of two critical and bibliographic articles. In the
article “Considerations onAtom Entry in the
Great Islamic Encyclopedia”, some considerations and criticisms about the contents of this
entry have been expressed. The second essay
entitled “Two newly published essay collections
on the Kalām cosmological argument” also
briefly points out the publication of two new
essay collections on the latest issues concerning
the argument of contingency and eternity, and
in particular the new reading of it by William
Lane Craig.
Keywords: Atom, The Great Islamic Encyclopedia, Theology, The Kalām cosmological Argument, William Lane Craig, Islamic
Theology.

)4( إشارات وتنبهيات
محيد عطايئ نظري
 ّإن سلسـلة املقـاالت التي ننشـرها هنـا بعنـوان (إشـارات:اخلالصـة
ً
ّ
ّ جمـاال لطـرح وحتر يـر مقـاالت
نقد ّيـة خمتلفـة
وتنبهيـات) توفـر
ّ
ّ وحبوث
واحد من هذه
واستعراضات للكتب
ٍ  حبيث ميتاز كل،تراثية
ٍ
ّ
املقاالت باالختصار واالستقالل واختصاصه بأحد املواضيع املعينة
.واملمتازة
ّأمـا القسـم الرابـع مـن مقـاالت (إشـارات وتنبهيـات) فهـو عبـارة عـن
ٌ
ّ
ّ نقدي والثاين تعر
.ييف بأحد الكتب
مقالني أحدمها هو مقال
ّ
ّ تضمـن املقـال
األول بعنـوان (مالحظـات حـول مدخـل «جـزء ال
ً
ّ
ّ
يتجزأ» يف دائرة املعارف اإلسلامية الكبرى) عددا من املالحظات
 ّأمـا املقـال الثاين.واالنتقـادات للمطالـب املطروحـة يف هـذا املدخـل
ً
َ
(جمموعتي املقـاالت الصـادرة حديثـا حـول برهـان معرفـة العـامل
ً
ّ
فيتضمـن إشـارة سـر يعة عـن انتشـار جمموعتين مـن
)الكالمـي
ً
املقاالت اجلديدة حول املسائل املثارة حديثا حول برهان احلدوث
ً
. وخصوصا التقر ير اجلديد لولمي لني غر يك عن هذا البرهان،والق َدم
ِ
ّ
ّ
 دائـرة املعـارف، اجلوهـر الفـرد،يتجـزأ
 جـزء ال:األساسـية
املفـردات
ّ
 برهـان،والق َـدم
ِ  برهـان احلـدوث، معرفـة اهّلل،اإلسلامية الكبـرى
. علم الكالم اإلسالمي، ولمي لني غر يك،معرفة العامل الكالمي
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 .1مالحظاتی در باب مدخل ُ
«ج ِزء َ
الی َت َج ّز ٰی» در دائرة المعارف بزرگ اسالمی

ـزء َ
مدخـل ُ
الی َت َج ّـز ٰی» در دائـرة المعـارف بـزرگ اسلامی کـه بـه قلـم اسـتاد ارجمنـد آقـای دکتـر حسـین
«ج ِ
معصومی همدانی نوشـته شـده اسـت 1نوشـتاری اسـت دانشـورانه دربارۀ «جوهر فرد» یا «جزء ال َی َت َج ّز ٰی»
کـه ایـن موضـوع مهـم کالمـی را بهاختصـار از جوانـب مختلـف بررسـی کرده اسـت .با وجود فوائـد و عوائد
بسـیار نوشـتۀ یادشـده ،پارهای مالحظات در باب مطالب مطرح در آن مقاله به نظر میرسـد که در اینجا
به ّ
مندرج در دائرة المعارف نقل میشود و سپس ِنکات
اهم آنها اشارت میرود .نخست ،عین
ِ
عبارات ِ
قابل ّ
تأمل دربارۀ آنها ایراد میگردد.
 -1ص  ،14سـتون نخسـت ،س « :21 - 20اشـعریان و معتزلیـان در اسـتدالل بـر حـدوث عالـم و حـدوث
خداوند از واژۀ جوهر استفاده میکنند».
در عبارت یادشده سهوی رخ داده است و از استدالل اشاعره و معتزله بر «حدوث خداوند» سخن گفته
ّ
شـده! معلـوم اسـت کـه متکلمـان اشـعری و معتزلـی معتقد بـه قدیم بودن خداونـد بودهانـد و بنابراین ،در
َ
عبارت مزبور بجای «حدوث خداوند» باید «وجود خداوند» یا ِ«قدم خداوند» نوشته میشد.
ّ
ٰ
یتجزی
 -2ص  ،14سـتون نخسـت ،س « :34 - 32بسـیاری از متکلمان خود مباحث مربوط به جزء ال
را جزو "دقیق الکالم" ،یعنی ریزهکاریهای کالمی ،میآوردند».
تفسـیر اصطلاح «دقیـق الـکالم» بـه «ریزهکاریهـای کالمـی» تفسـیری غریـب و تعبیـری بعیـد از معنـای
ّ
معـروف آن در دانـش کالم اسـت .در نظـر متکلمـان« ،دقیق الکالم» یا «لطیف الکالم» اصطالحی اسـت
برای اشـاره به آن دسـته از مسـائل طبیعی و الهی دانش کالم که پیچیده و غامض و غیر واضح اسـت و
ّ
دقتنظر و ژرفاندیشی و ّ
تأمل ویژه است .در برابر این اصطالح ،اصطالح
اثبات و تبیین آنها نیازمند به
یشـود که نامی اسـت برای آن دسـته از مسـائل الهی و طبیعی علم کالم که
«جلیل الکالم» بهکار برده م 
ّ
َجل ّـی و واضـح اسـت و اثبـات و تبییـن آنهـا نیازمنـد بـه دقتنظـر خـاص و فحـص و بحـث ژرف نیسـت.
ّ
َ
بنابرایـن «دقیـق الـکالم» یـا «لطیـف الـکالم» یعنـی مسـائل خفی و غامـض و پیچیده و محتـاج دقتنظر
کیفیـت علـم و ارادۀ خداونـد ،جبـر و اختیـار یـا قضـاء و قـدرّ ،
در علـم کالم مثـل ّ
کیفیـت معـاد و بسـیاری
از مسـائل طبیعـی مطـرح در علـم کالم چـون جوهـر فـرد و نظایـر آن ،و در مقابـل« ،جلیـل الـکالم» یعنـی
ُ
مسـائل واضـح و جل ّـی و آسـان در دانـش کالم همچـون وجـود خداونـد ،ن ُب ّـوت پیامبـر (ص) و مسـائلی از
این دست.

2

 .1دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ،تهران ،1389 ،ج  ،18صص .19 - 1
 .2عبـد اللطیـف ف َ
ـودة ،سـعید ،رسـالة فـي بیـان جلیـل الـکالم ودقیقـه ،دارالذخائـر ،بیـروت1436 ،ق ،صـص  .67 - 66افـزون بـر
َ
شـواهدی کـه عبـد اللطیـف فـودة در رسـالۀ یادشـده بـرای تفسـیر دو اصطلاح «دقیـق الـکالم  /لطیـف الـکالم» بـه «مسـائل پوشـیده
ّ
ّ
و پیچیـده و محتـاج دقتنظـر در علـم کالم» ارائـه کـرده اسـت ،توضیـح زیـر از متکلـم زیـدی نامـور ،احمـد بـن يحيـى بـن مرتضـى (د:
ً
ّ
840ق ).تصریح و تأ کیدی دیگر بر این تفسیر است« :وأما اللطيف فهو في اللغة :اسم لما صغر حجمه حتى صعب إدراكه لمسا أو
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 -3ص  ،13سـتون نخسـت ،س « :11 - 3اسـاس اسـتدالل معتزلیـان ،بـه صورتـی کـه در کتـاب المعتمـد
فـی اصـول الديـن رکـن الدیـن مالحمـی (ص  )۸۵آمـده ،ایـن اسـت کـه بـه وجـود خـدا جـز از راه افعـال او
یتـوان پـی بـرد ،و آن سـاختههای خدایـی کـه سـاختن نظيـر آنهـا از فاعلان
(کردههـا و سـاختههای او) نم 
دیگر برنمیآید عبارتاند از جوهرها و اعراض .اسـتدالل بر وجود خدا از راه اثبات جوهرها بهتر اسـت تا
از راه اثبات اعراض ،زیرا وقتی وجود جوهرها را ثابت کنیم ،وجود عرضها خود به خود ثابت میشود ،در
حالی که عکس این درست نیست.».
در عبارات پیشگفته که در واقع بازگفت و شرح مطالبی از کتاب المعتمد فی اصول الدين رکن الدین
مالحمی است اشکاالتی دیده میشود:
آ) از نظر مالحمی ،برای اثبات خداوند فقط میتوان به آن دسته از افعال او استناد نمود که ایجاد آنها از
لهـا و قادرهـای دیگـر ممکـن نباشـد ،و این افعال عبارت اسـت از جواهـر و اعراض مخصوص
سـوی فاع 
(مثل رنگها و بوها):
ّ
«فلا بـد مـن أن نسـتدل علیـه بأفعالـه التی ال تصح من القادرین من األجسـام .وهـی علی ضربین ،جواهر
وأعراض مخصوصة کاأللوان والطعوم والروائح».

3

ذکر قید «مخصوص (مخصوصة)» برای اعراض  -که در توضیح و نوشتۀ نویسندۀ مدخل مورد گفتوگو
مغفول واقع شده  -از آن جهت ضرورت دارد که مطلق اعراض ،شایستگی مورد استناد قرار گرفتن برای
غیر خداوند
اثبـات صانـع را نـدارد؛ چـون ایجـاد برخی از اعـراض (مثل اصوات و حـرکات) از فاعلهایی ِ
نیز امکانپذیر اسـت و بنابراین وجود اینگونه اعراض نمیتواند دلیلی بر وجود خداوند قلمداد شـود .به

عبـارت دیگـر ،در برهـان حـدوث و قـدم ،آنچـه میتوانـد واسـطۀ اثبـات وجـود خداوند به عنـوان موجودی
َ
قدیـم و پدیدآورنـدۀ اشـیاء ُمحـدث قـرار گیرد ،حدوث اشـیایی اسـت که یک موجود حـادث مخلوق که
ـدرت ذاتـی نـدارد ،قـادر بـر خلـق و ایجـاد آنهـا نباشـد .اشـیایی مثـل اجسـام (جواهـر) و َاعـراض ّ
خاصـی
ق ِ
ّ
گهـا و بوهـا و قـدرت و حیـات موجوداتـی هسـتند کـه آفرینـش و ِاحـداث آنهـا در حـد تـوان
همچـون رن 
َ
حدث آنها باید موجودی قدیم باشدّ .اما حدوث اعراضی
آفریدگان نیست ،و در نتیجه ،پدیدآورنده و ُم ِ
مثل حرکات و اصوات ،که موجودات حادث مخلوق مثل انسان نیز قادر به ایجاد آنها هستند نمیتواند
دلیلی بر وجود خداوند دانسته شود.

4

حتى يصعب على الفكر إدراك ّ
عما يغمض من المسائل ّ
رؤيةّ .
وأما في االصطالح :فهو عبارة ّ
الحق في حقائقها وأحكامهاُ ،فس ّميت
ً
ّ
بذلـك تشـبيها باللطيـف اللغـوي الـذي يصعـب إدراكـه بالحـس لصغـر حجمه .».ابـن المرتضى ،أحمد بـن يحيى ،دامـغ األوهام في
شرح رياضة األفهام في لطيف الكالم ،نسخۀ ّ
خطی شمارۀ  989کتابخانۀ واتیکان برگ  19آ.
ّ
ّ
 .3المالحمی الخوارزمی ،رکنالدین ،کتاب المعتمد فی أصول الدین ،عني بتحقیق ما بقي منه :مارتن مکدرمت ،ویلفرد مادیلونغ،
الهدی ،لندن 1991 ،م ،.ص .84
 .4نگر یـد بـه :ابـن َم َّت َو یـه ،الحسـن بـن أحمـد[ ،المجمـوع فـی] المحیـط بالتکلیـف ،تحقیـق :عمـر ّ
السـید عزمـی ،مراجعـة :أحمـد فـؤاد
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بنابراین ،درج قید «مخصوص» پس از کلمۀ «اعراض»  -همانگونه که در ّ
نص کالم مالحمی آمده است
 ضرورت دارد و بدون آن ،توضیح عبارت مالحمی نااستوار و ناتمام است.ب) نیـز ایـن قسـمت از عبـارات یادشـده کـه «اسـتدالل بـر وجـود خـدا از راه اثبـات جوهرها بهتر اسـت تا از
راه اثبات اعراض ،زیرا وقتی وجود جوهرها را ثابت کنیم ،وجود عرضها خود به خود ثابت میشـود ».هم
ّ
الحمـی در کتاب المعتمـد فی اصول
نادرسـت اسـت و هـم متفـاوت بـا آن چیـزی اسـت کـه رکنالدین َم ِ
الدين بیان نموده .در حقیقت ،سخن مالحمی این است که استدالل بر وجود خدا از طریق «حدوث»
جوهرها برتر است از استدالل بر وجود او از راه «حدوث» اعراض؛ زیرا وقتی حدوث جواهر ثابت شود ،با
ّ
توجـه بـه وابسـتگی اعـراض بـه جواهـر ،حدوث تمامی اعراض نیز ثابت میشـود و وجود خداوند به عنوان
آفریدگار جواهر و اعراض خاص اثبات میگردد ،درحالی که عکس این مطلب درست نیست؛ یعنی با
اثبـات حـدوث اعـراض خـاص ،حدوث جواهر ثابت نمیشـود و در نتیجه ،اثبات نمیشـود که خداوند
آفریدگار جواهر نیز هست .عین عبارات مالحمی در بیان این مطلب چنین است:
«واالستدال ل علیه تعالی بالجواهر أولی من االستدال ل علیه تعالی بغیرها لوجهین ،أحدهما
أنـا متـی اسـتدللنا علیـه تعالـی بالجواهـر ّ
فبینـا حدوثهـا دخـل فی ضمـن ذلک حـدوث األعراض
ّ
کلهـا ،فیعلـم أنـه تعالـی صانـع للجواهـر واألعـراض التـی ال تصـح مـن القادریـن مـن األجسـام.
ومتی اسـتدللنا علیه باألعراض المخصوصة لم یدخل فی ضمن حدوثها حدوث األجسـام،
5
فال ُیعلم ّأنه تعالی صانع للجواهر».
ّ
متضمن حدوث اعراض نیز هسـت نه
پس سـخن مالحمی در واقع این اسـت که اثبات حدوث جواهر،
ّ
متضمـن و مقتضی وجود اعراض باشـد
اینکـه  -چنانکـه نویسـندۀ مدخـل تصر یـح نمـوده  -وجـود جواهـر
ّ
بطور یکه با اثبات وجود جواهر ،وجود اعراض نیز خودبخود ثابت گردد .از نظر متکلمان ،وجود جواهر،
واضح و بینیاز از اثبات است؛ ّاما برای اثبات اعراض باید دالیلی ویژه اقامه نمود .بنابراین:
ً
ّ
ّاوال :ترکیـب «اثبـات جوهرهـا» نادرسـت اسـت؛ چون جوهرها وجودشـان معلوم و آشـکار و مـورد اتفاقنظر
ً
اسـت و اصلا نیـاز بـه اثبـات نـدارد .بنابرایـن بجـای ترکیـب مزبـور میبایسـت نوشـته میشـد «جواهـر» یـا
«حدوث جواهر».
ً
ثانیا :صورت درست عبارت «وقتی وجود جوهرها را ثابت کنیم ،وجود عرضها خود به خود ثابت میشود»
این است که« :وقتی حدوث جوهرها را ثابت کنیم ،حدوث عرضها خود به خود ثابت میشود».

6

األهوانـی ،الـدار المصر یـة للتألیـف والترجمـة 1965 ،م ،.ج  ،1ص 36؛ ْ
مانکدیـم ،أحمـد بـن الحسـین[ ،تعلیـق] شـرح األصـول
الخمسة ،تحقیق :عبدالکریم عثمان ،قاهره ،مکتبة وهبة 1427 ،ق ،.ص .90
ّ
ّ
 .5المالحمی ،رکنالدین ،المعتمد فی أصول الدین ،ص .84
ّ
منـدرج در مدخـل مـورد گفتوگـو ارائـه شـد« :ألن فـی ضمـن
 .6گفتـاورد ز یـر نیـز مؤیـد پیشـنهادی اسـت کـه بـرای تصحیـح عبـارت
ِ
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 -4ص  ،13ستون نخست ،س  4از آخر« :اثبات محال بودن رویدادهایی که اول نداشته باشد».
عبارت یادشده برگردان فارسی جملۀ «إیضاح استحالة حوادث ال أول لها» است .ترجمۀ واژۀ «حوادث»
 کـه در ایـن جملـه بـه معنای «موجودات حادث یا اشـیاء حادث» اسـت  -بـه «رویدادها» ،که امروزه درّ
ز بـان فارسـی بـه معنـای «اتفاقات» و «سـوانح» و «حادثهها» اسـت ،گزینش مناسـبی نمینمایـد .بهتر بود
بجای «رویدادها» ،واژۀ «پدیدهها» یا «اشیاء حادث» بهکار برده میشد.
 -5ص  ،6سـتون دوم ،س ُ :6 - 1
«م ّ
عمر توضیح میدهد که ابعاد سـهگانه چگونه از اجتماع اجزاء پدید
میآینـد :دو جـزء ا گـر در کنـار هـم قـرار بگیرنـد ،طـول بـه وجـود میآیـد و از کنـار هـم قـرار گرفتـن دو طول ۴ -
جزء  -عرض پدید میآید .یعنی  ۴جزء سطح را تشکیل میدهند و وقتی دو سطح  ۴جزئی روی هم قرار
بگیرند جسم ،یعنی مکعب مستطیلی با  ۶وجه ،حاصل میشود».
در خصوص عبارات باال دو ایراد قابل طرح است:
آ) جملـۀ «از کنـار هـم قـرار گرفتـن دو طـول  ۴ -جـزء  -عـرض پدیـد میآیـد .یعنی  ۴جزء سـطح را تشـکیل
میدهنـد» عبـارت واضـح و دور از ابهامـی نیسـت؛ زیرا از یکسـو گفته شـده که چهـار جزء باعث حصول
ً
یشـود و بالفاصله اشـاره شـده که « ۴جزء سـطح را تشـکیل میدهند»! احتماال برای خواننده
«عرض» م 
این پرسـش بهوجود میآید که :ترکیب چهار جزء موجب حصول «عرض» میشـود یا «سـطح» و تفاوت
این دو اصطالح با یکدیگر چگونه تبیین میشود؟
بـرای اجتنـاب از ابهـام و ایهـام مز بـور بهتـر بـود مطلـب فـوق بدیننحـو توضیـح داده شـود :وقتـی دو جوهر
فـرد کنـار هـم قـرار گیرنـد ،بـا یکدیگـر تألیـف و ترکیـب میشـوند و ّ
خطـی دارای طـول پدیـد میآیـد .ا گـر بـه
بشـده بـه نحـو طولـی) دو جوهر دیگر [بهصـورت عرضی] افزوده شـود ،در این
خـط (یعنـی دو جوه ِـر ترکی 

صـورت ،از مجمـوع آن طـول و عـرض (چهـار جـزء) یـک «سـطح» حاصل میگـردد .اکنون اگر بـر روی این
چهـار جوهـر کـه یـک سـطح را تشـکیل دادهانـد ،چهار جوهـر دیگر قرار گیـرد آنگاه ِعالوه بر طـول و عرض،
7
ُعمق نیز پدید میآید.
ب) همانگونـه کـه نویسـندۀ مدخـل مـورد بحـث اشـاره کـرده اسـت (ص  )5از نظـر معتقـدان بـه جـزء ال
َ
االسـتدال ل بحدوث األجسـام معرفة حدوث األعراض ،ولو اسـتدللت باألعراض لم تعرف حدوث األجسـام» .ابن َم ّت َو یه ،الحسـن بن
أحمد[ ،المجموع فی] المحیط بالتکلیف ،ج  ،1ص .37
ً
ُّ
َ
الجوهر ين وتركبهما طوال
 . 7عبـارات ز یـر مطلـب یادشـده را بهتـر توضیـح میدهـد« :وكيفية وقوع التركيب في هذه الجواهـر أن بحصول
ّ ً
ً
خطـا .ث ّـم هـو خ ّـط ،و إن ز یـدت أجـزاؤه مـا دامـت فـي ذلـك السـمت فيكـون طويلا .ثـم إن ُو ِضـع معهمـا جـزآن آخـران فـي جهـة
ُيس ّـمی
َ
َ
ُ
العـرض ،فيحصـل فـي هـذه األربعة الطول والعرض ،فهو سـطح وصفيحة وما أشـبه ذلك .و إن و ِضعت فـوق هذه األربعة أربعة أجزاء،
ُ
ُ
َ
حصـل مـع الطـول والعـرض العمـق ،فهـو جسـم .وألجل هذا صـار العمق حصول جزء فـوق جزء وفي التحتاني طـول و عرض .فحصل
ّ
َ
أن أقل ما يتركب منه الجسم ثمانية أجزاء .».ابن َم ّت َو یه ،الحسن بن أحمد ،التذکرة في أحکام الجواهر واألعراض ،تحقیق و تعلیق:
ّ
الشرقیة بالقاهرة 2009 ،م ،.ج  ،1ص .9
دانیال چیماریه ،المعهد العلمي الفرنسي لآلثار
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ّ
یتجز ٰی ،جواهر فرد همگی اندازهای یکسان و مثل هم دارند .بنابراین هنگامیکه هشت جوهر بهصورت
دو سـطح چهـار جزئـی روی هـم قـرار گیرنـد جسـم پدیدآمـده دارای شـکل ّ
«مکعـب ّ
مربـع» خواهـد بـود 8نـه
ِ
ِ
ّ
9
«مکعب مستطیل» آنگونه که در متن دائرةالمعارف نوشته شده است.
 -6ص  ،4سـتون نخسـت ،س « :26 - 18مکانگیـر بـودن اجـزاء :عمـوم متکلمـان از ایـن مفهـوم بـا تعبیـر
«متحيـز» بـودن اجـزاء یـاد کردهانـد و در تعریف متحیز گفتهاند که متحيز چیزی اسـت که وقتی چیزهای
دیگر [از جنس آن] به آن بپیوندند اندازهاش بزرگتر شود ،یا مقداری از مکان را اشغال کند ،یا نگذارد که
چیزهای دیگر در جایی که آن اشغال کرده است ،قرار گیرند (ابن ّمتویه .)۴۷ ،اما به رغم این تصريحها،
چنان که خواهیم دید ،بسـیاری از متکلمان اجزاء اليتجزی را دارای ابعاد سـه گانه نمیشناسـند .بنابر این،
تحيز را نباید به معنای اشغال حجم معینی از فضا گرفت».
نتیجـۀ اظهـار شـده در عبـارات مذکـور ،یعنـی اینکـه «تحيـز را نبایـد بـه معنـای اشـغال حجـم معینـی از
فضـا گرفـت» نادرسـت اسـت و  -همانگون هکـه نویسـندۀ محتـرم مدخـل ،خـود نیـز ،یـادآور شـده اسـت-
ّ
ّ
متکلمـان معتقـد بـه ّ
یتجـز ٰی در بـاب مـکاندار بـودن و حجـم
نظریـۀ جـزء ال
بـا تصریحـات و توضیحـات
ِ
ّ
َ
ُ
َ
ّ
داشـتن جوهـر فـرد سـازگاری نـدارد .در عـرف متکلمـان ،اصطالح «متح ِیـز» بر موجودی مثل جسـم اطالق
میشود که حجم و مقدار (اندازه) دارد و فضا و مکانی را اشغال میکند و به همین جهت وقتی بر تعداد
یگـردد .بـر ایـن اسـاس ،تردیـدی نیسـت کـه از منظـر اغلـب
آن افـزوده شـود ،حجـم و انـدازهاش نیـز بزرگتـر م 
ّ
متکلمـان حامـی ّ
نظریـۀ جـزء ال یتج ّـز ٰی  -بهو یـژه پیـروان ابوهاشـم ُج ّبایـی (د 321 :هـ.ق - ).جوهـر فـرد
ِ
ّ
دارای مقـدار ّ
(کم ّیـت) و حجـم (یـا بـه تعبیـر متکلمـان :مسـاحت) اسـت و ازایـنرو ُ«م َت َح ِّیـز» (مـکاندار یا
یشـود؛ یعنـی َح ِّیـز و مکانـی (جهتـی) دارد و وقتی موجود میشـود ،همچون
اشـغالکنندۀ فضـا) نامیـده م 
جسـم ،فضایـی را بـه خـود اختصـاص میدهـد 10.بنابرایـن ،برخلاف نظـر نویسـندۀ ارجمند مدخـل ،تحیزّ
ً
اساسـا تصریـح ّ
جوهـر فـرد ،در حقیقـت ،بـه همـان معنـای اشـغال حجـم ّ
مکـرر
معینـی از فضـا اسـت.
ّ
متکلمـان بـر اینکـه وقتـی جواهـر فـرد بـه همدیگـر پیوسـته میشـوند انـدازه و حجـم آنهـا بزرگتـر میگـردد و
ّ
« . 8و الباقـون مـن المعتزلـة قالـوا :أقلـه مـن ثمانيـة جواهـر يتألـف ،كمكعـب ذي أضلاع سـتة مربعات .».الحلی ،الحسـن بن یوسـف،
نهایة المرام في علم الکالم ،تحقیق فاضل العرفان ،مؤسسة االمام الصادق ،قم1419 ،ه.ق ،.ج  ،2ص .413
 .9برای توضیح این مطلب نگرید در:

Dhanani, Alnoor, The Physical Theory of Kalām: Atoms, Space, and Void in Basrian Muʿtazilī Cosmology, Leiden/New
York, 1994, Pp. 95 – 96.

ّ .10
محمد بن ّ
حيز في الوجود.» .المفیدّ ،
«إن الجوهر له قدر في نفسـه و حجم من أجله كان له ّ
محمد ،أوائل المقاالت في المذاهب
والمختـارات ،تحقیـق :الشـیخ ابراهیـم االنصـاري الزنجانـي ،الطبعـة الثانیـة ،بیـروت ،دارالمفیـد 1414 ،ق ،ص 96؛ «فالجوهـر هـو
ّ
ّ
ّ
المتحيز و كل ذي حجم متحيز .».الجویني ،عبدالملک بن عبداهلل ،اإلرشاد إلی قواطع األدلة ،حققه وعلق علیه وقدم له وفهرسه:
ّ
محمد یوسـف موسـی ،علي عبدالمنعم عبدالحمید ،مکتبة الخانجي ،القاهرة 1369 ،ق ،ص 17؛ «الجوهر الفرد عندكم حجم،
ّ
لـه جثـة و مسـاحة .».الشهرسـتانی ،عبدالکر یـمِ ،نهایـة األقدام فی علم الکالم ،حرره و صححه :الفرد جیـوم ،مکتبة الثقافة الدینیة،
ص .507
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11
ّ
جسـم بزرگتـری را تشـکیل میدهنـد معنایـی جـز ایـن نمیتوانـد داشـته باشـد کـه هـر جوهـر فـرد ،فـی حـد

نفسـه ،دارای مقـدار (انـدازه) اسـت و حجمـی از فضـا را اشـغال میکنـد.

12

ّ
ایـن ویژگـی جوهـر فـرد هیـچ تنافـی و تض ّ
ـادی بـا خصیصـۀ دیگـر آن از نـگاه متکلمـان ،یعنـی فاقـد طول و
ِ

عـرض و عمـق بـودن جوهـر فـرد نـدارد و نبایـد تصریح آنان بر سـلب طول و عرض و عمـق از جوهر فرد را به
معنـای بـی حجـم بـودن جوهـر و اشـغال نکـردن حجمی از فضا ّ
توسـط آن دانسـت .در حقیقـت ،تعریف
ّ
ّ
متکلمان طرفدار ّ
نظریۀ جوهر فرد از اصطالحات «طول» و «عرض» و «عمق» با تعریف و تلقی فالسفه و
ِ
ّ
ریاضیدانان از این مصطلحات بکلی متفاوت بوده است و به همین جهت نباید مشابهت و اشتراک
ّ
لفظی این اصطالحات موجب یکسـانانگاری معانی آنها نزد متکلمان و فالسـفه و ریاضیدانان گردد.
تفاوت معنایی مهم ،ریشـه در اختالفی مبنایی میان آنان در خصوص پیوسـته یا گسسـته دانسـتن
این
ِ
ابعاد مکانی دارد که در ادامه بهاختصار توضیح داده میشود.
َ
چنانکه النور ذنانی ( )Alnoor Dhananiتبیین کرده اسـت ،از نظر فیلسـوفان و ریاضیدانانی که معتقد
ُ ُ
به هندسۀ پیوستۀ ّ
(متصل) اقلیدسی بودند ،طول و عرض و عمق (ارتفاع) ،امتدادها و مقادیری ّمتصل
ّ
و پیوسـته ب هشـمار میآید و بنا بر این هر ّ
ممتد دارای مقداری ،هر اندازه هم که کوچک باشـد ،باید
مادۀ
ِ
طول و عرض و عمق داشته باشد و تا بینهایت نیز قابل تقسیم باشد .بر این مبنا ،جوهر فرد نیز که طبق
ّ
ـان معتقـد بـه آن دارای مقـدار (انـدازه) و حجـم اسـت ،بایـد طـول و عـرض و عمـق داشـته
تعر یـف متکلم ِ
ّ
ُ ُ
متکلمان طرفدار ّ
نظریۀ جوهر فرد که هندسۀ پیوستۀ اقلیدسی را نپذیرفته بودند
باشدّ .اما بر اساس نظر
ِ
و برخلاف آن ،ابعـاد مکانـی را ابعـادی گسسـته و منفصـل میدانسـتند کـه از ترکیـب واحدهایـی بـه نـام
ً
جواهـر فـرد پدیـد میآیـد ،جوهـر فـرد ،فاقـد طـول و عـرض و عمـق قلمـداد میشـود و اصلا قابـل انقسـام و
ّ
تجزیه نیز نمیباشد .به اعتقاد این متکلمان ،ابعاد مکانی ،یعنی «طول» و «عرض» و «عمق» از اجتماع
واحد سازندۀ این ابعاد
و ترکیب چند جوهر در سمت و جهتی خاص پدید میآید .پس جوهر فرد ،فقط ِ
مکانی اسـت و خودش بهتنهایی فاقد آنهاسـت (درسـت مثل عدد «یک» که طبق یک نظر ،خود ،عدد
نیست ولی از ترکیب و اجتماع آن با مثل خودش ،اعداد دیگر ساخته میشود).

13

ّ
ّ
متحیـز وأنه ألجل هـذه الصفة یتعاظم
« . 11الجوهـر لـه حـظ فـي المسـاحة عنـد الشـیخ أبيهاشـم  ...إذا قلنـا إن لـه مسـاحة ،فغرضنـا أنه
ََ
ّ
ُ
َ
بض ّـم غیـره إلیـه .».ابـن متو یـه ،الحسـن بـن أحمـد ،التذکـرة فـی أحـکام الجواهـر و األعـراض ،ج  ،1ص  .86نیـز نگریـد بـه :المقـرئ
ّ
النیسـابوری ،قطبالدیـن ،الحـدود ،تحقیـق :محمـود یـزدی مطلـق (فاضل)، قم ،مؤسسـة اإلمام الصـادق (ع) 1414 ،ق ،.ص 31؛
ً
«و أمـا قولهـم" :لـه حـظ مـن المسـاحة" ،فلعلهـم أرادوا بـه :أن لـه حجما مـا" ،و لذلك يزداد حجم الجسـم بازدياد الجواهـر الفردة فيه.».
الجرجانـی ،الس ّـید الشـریف علـی بـن ّ
ّ
العلمیـه،
محمـد ،شـرح المواقـف ،تصحیـح :محمـود عمـر الدمیاطـی ،چـاپ ّاول ،دارالکتـب
بیروت 1419 ،ق ،.ج  ،6ص .292
 .12برای توضیح این مطلب نگرید در:

Dhanani, Alnoor, The Physical Theory of Kalām: Atoms, Space, and Void in Basrian Muʿtazilī Cosmology, Pp. 106 – 113.
–13. Dhanani, Alnoor, The Physical Theory of Kalām: Atoms, Space, and Void in Basrian Muʿtazilī Cosmology, p. 105
106, 111-112.
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بـرای روشـن شـدن اختالفنظـر یادشـده ،اشـاره بـه معانـی و تعاریـف سـه اصطلاح «طـول» و «عـرض» و
ّ
ّ
متکلمان معتقد به ّ
نظریۀ جوهر فرد ضروری مینماید .در نگاشـتههای این متکلمان
«عمق» از دیدگاه
ِ
ً
ظاهرا سه واژۀ «طول» و «عرض» و «عمق» در معانی زیر بهکار رفته است:
جهت درازا و پهنا و ژرفا».
 )1به معنای «سه
ِ
ُ
ُ
 )2بـه معنـای ُ«بعـد و امتـدادی خـاص» .ایـن بعـد و امتـداد اگـر در جهت درازا باشـد «طـول» (بعد طولی)
نامیده میشود ،و چنانچه در جهت پهنا باشد «عرض» ُ(بعد عرضی) خوانده میشود ،و اگر در جهت
14

ژرفا باشد به آن «عمق» ُ(بعد عمقی) گفته میشود.
 )3به معنای «مصداقی خاص از َع َرض تألیف».

15

ّ
در اصطلاح خ ّ
ـاص متکلمـان سـه واژۀ «طـول» و «عـرض» و «عمـق» اسـامی مصادیقـی خـاص از َع َرضـی
ّ
ّ
بـه نـام «تألیـف» هسـتندَ .ع َـرض «تألیـف» ،طبـق نظـر متکلمـان معتزلـی بصـری ،علـت و َع َرضـی اسـت
ّ
ّ
ّ
کـه در دو محـل (دو جوهـر) حلـول میکنـد و موجـب اتصـال و پیوسـتگی آن دو محـل میشـود بگونـهای
ّ
ّ
کـه حکـم محلـی واحـد پیـدا کننـد .بـه عبـارت دیگـرَ ،ع َـرض «تألیـف» سـبب اتصـال و پیوسـتگی اجـزاء
(جواهـر) جسـم بـه یکدیگـر میشـود و سـختی تفکیـک اجـزاء هر جسـمی از یکدیگـر معلول حلـول َع َرض
ّ
«تألیـف» در آن اجـزاء و جواهـر اسـت 16.بـه عقیـدۀ بیشـتر متکلمـانَ ،ع َـرض «تألیـف» نـوع واحدی اسـت
ّامـا افـراد و مصادیـق مختلفـی دارد« .طـول» و «عـرض» و «عمـق» نیـز در واقـع ،تألیفهایـی مخصـوص
(یعنـی تألیفهایـی کـه در سـه جهـت طـول و عرض و عمق حاصل شـود) و از مصادیق َع َرض «تألیف»

ّ
ّ
 .14در جمالت زیر سه اصطالح مورد بحث بطور مشخص در اشاره به سه جهت خاص بهکار رفته است« :فالذي يدل على ّأن معنى
ّ
ّ
الجسم ال يجوز عليهمّ ،أنهم وضعوا هذه اللفظة لما جمع الطول و العرض و العمق .يبين ذلك أنهم يصفون ما زاد فيها به في جهة
ّ
الطول و العرض ّبأنه أجسم من غيره» .الموسوی ،علی بن الحسین ،الملخص ،تحقیق :محمدرضا انصاری قمی ،تهران ،مرکز نشر
دانشـگاهی و کتابخانـۀ مجلـس شـورای اسلامی 1381 ،ش ،.ص 219؛ «فائـدة هـذه اللفظـة أنه ذاهب فى الجهـات الثالث؛ الطول و
العرض و العمق ،و لهذا نقول :هذا أطول من هذا ،و هذا أعرض من هذا ،إذا زاد عليه فى الطول و العرض ،و هذا أجسم من هذا ،إذا
جمع الصفات الثلث .».الطوسیّ ،
محمد بن الحسن ،تمهید األصول ،رائد ،قم 1394 ،ش ،.ص .134
ُ
 .15در عبـارات ز یـر سـه اصطلاح مـورد نظـر در همیـن معنـای «بعـد و امتـداد خاص» اسـتعمال شـده اسـت« :و قال قائلـون ممن اثبت
ّ
ّ
يتجزأ :للجزء طول فى نفسه بقدره و لو ال ذلك لم يجز ان يكون الجسم طويال ابدا ألنه اذا جمع بين ما ال طول له و بين
الجزء الذي ال
ّ
مـا ال طـول لـه لـم يحـدث لـه طـول ابدا» األشـعری ،أبوالحسـن ،مقاالت اإلسلامیین واختلاف المصلیـن ،عنی بتصحیحـه :ﻫ .ریتر،
اسـتانبول ،مطبعـة الدولـه 1929 ،م ،.ج  ،2ص 318؛ «أنـه إذا انض ّـم جـزء إلـى جـزء حـدث طـول و ان العـرض يكـون بانضمـام جزءيـن
إليهمـا و ان العمـق يحـدث بـأن يطبـق علـى أربعـة اجـزاء أربعـة اجـزاء فتكـون الثمانيـة االجـزاء جسـما عريضـا طويلا عميقـا» .همـان،
ص 303؛ «ی ُ
ـزداد طـول الجسـم و عرضـه و عمقـه بز یـادة التألیفـات الواقعـة فیهـا فـي الجهات المخصوصة .».ناشـناس ،شـرح کتاب
َ
ّ
ّ
ّ
«التذکرة فی أحکام الجواهر واالعراض» ابن متویه ،مؤسسـۀ پژوهشـی حکمت و فلسـفۀ ایران و مؤسسـۀ مطالعات اسلامی دانشـگاه
آزاد برلین ،تهران 1385 ،ش ،.ص .170
ّ
ّ
 .16در ایـن خصـوص نگر یـد بـه :الطوسـیّ ،
محمـد بـن الحسـن ،المقدمـة فـي الـکالم چاپ شـده با شـرح المقدمة في الـکالم ،تحقیق
ّ
و تقدیـم :حسـن انصـاری ،زابینـه اشـمیتکه ،تهـران ،میراث مکتـوب1392 ،ش ،.صـص 8 - 7؛ ُ
المقرئ النیسـابوری ،قطبالدین،
الحـدود ،صـص 43 - 40؛ ابـن شـهر آشـوبّ ،
ّ
محمـد بـن علی ،أعلام الطرائق فی الحـدود و الحقائق ،تحقیق :سـید علی طباطبائی
یزدی ،انتشارات ندای نیایش (وابسته به شرکت انتشارات علمی و فرهنگی) ،تهران 1393 ،ش ،.ج  ،1صص .52 - 51
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ّ
بهشـمار میآیـد 17.بـه بـاور ایـن متکلمـان ،هنگامـی کـه دو جوهـر در کنـار هـم قـرار گیرنـد ،در اثـر حلـول
یـک َع َـرض تألیـف در آن دو ،بـا یکدیگـر تألیـف و ترکیـب میشـوند و دارای «طـول» (یعنـی ُبعـد طولـی) یا
بـه تعبیـری« ،طو یـل» میگردنـد .بـه ایـن تألیـف خـاص در سـمت (طـرف) واحـد و مخصـوص  -یعنی در
سـمت (جهـت) درازا یـا پهنـا « -طـول» یا َ
«عرۨض» گفته میشـود 18.بنابرایـن« ،طول» و «عرض» و «عمق»
ّ
در مصطلـح خ ّ
ـاص متکلمـان ،نامهایـی بـرای مصادیقـی خـاص از َع َـرض تألیـف هسـتند کـه در جواهـر
ً
حلـول میکننـد و موجـب پیوسـتگی و ترکیـب آنهـا در سـمت و طـرف ّ
خاصـی (مثلا درازا یـا پهنـا یـا ژرفا)
و در نتیجـه ،پدیـد آمـدن ابعـاد سـهگانۀ مکانـی از ترکیـب ایـن جواهـر بهترتیبـی خـاص میشـوند.
ّ
از آنجـا کـه َع َـرض «تألیـف» نیازمنـد بـه دو محـل بـرای حلول اسـت و بنابراین ُمحال اسـت در یک جوهر
فرد حلول کند ،جوهر فرد بهتنهایی ممکن نیست واجد آن تألیف خاص به نام «طول» و «عرض» شود و
ّ
به همین دلیل متکلمان جوهر فرد را فاقد طول و عرض و عمق دانستهاندّ .اما چنانکه گفتیم ،وقتی دو
ً
جوهـر فـرد  -کـه بهتنهایـی فاقد طول هسـتند  -در سـمت و جهتی خاص (مثلا در جهت درازا) کنار هم
خاصـی بـه نام «طول» در آنها حلول کند ،آنـگاه از ترکیب آن دو جوهرّ ،
قـرار گیرنـد و َع َـرض تألیـف ّ
خطی
ِ
پدید میآید که درازا یا ُبعد طولی دارد( 19هر ّ
خطی دو طرف دارد ،بنابراین وجود دو جوهر فرد که هر کدام
در یـک طـرف قـرار گیـرد ،بـرای تشـکیل خـط ضـروری اسـت) 20.اکنـون اگر به ایـن خط جوهـری (یعنی دو
جوهر ترکیبشده بهنحو طولی) دو جوهر دیگر به صورت َع ْرضی افزوده شود ،در این صورت ،به مجموع
ِ
ُ
این چهار جوهر که دارای دو بعد طولی (درازا) و عرضی (پهنا) است« ،طویل و عریض» اطالق میشود
 .17ابـن َم َّت َو یـه معتزلـی در ضمـن ّ
معرفـی اسـامی و اقسـام مختلـف عـرض تألیـف ،طـول و عـرض و عمـق را نیـز از جملـه مصادیـق ایـن
ُ
َ
عـرض برشـمرده اسـت« :ومـن هـذه الجملـة الطـول والعـرض والعمـق ،ألن المرجع بهذه األسـماء إلـی تألیفات ذاهبة في هـذه الجهات،
َ
ـت الحدیـد" إذا فعل ُ
"طول ُ
ـت فیـه هـذه ُ
الم ّ
فلذلـک نقـولّ :
ماسـات المخصوصـة» .ابـن َم ّت َو یـه ،الحسـن بـن أحمـد ،التذکرة فـی أحکام
ّ
الجواهر و األعراض ،ج  ،1ص 295؛ «ومن األسماء الجاریة علی التألیف قولهم :طول و عرض و عمق إذ ال مرجع بذلک إل إلی تألیف
ذاهب في هذه الجهات الثلث و لهذا َنری ُ
یزداد طول الجسـم و عرضه و عمقه بزیادة التألیفات الواقعة فیها في الجهات المخصوصة
ّ
علی حسـب ما ثبت في الحدید إذا ّ
طول و فعلت فیة هذه المماسـات المخصوصة .».ناشـناس ،شـرح کتاب «التذکرة فی أحکام
َ
الجواهر واالعراض» ابن ّمتویه ،ص .170
ً
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
واحد سمي ما فیها من التألیف طوال أو عرضا بحسب ما یضاف إلیه .».الطوسی ،محمد بن الحسن،
خط ٍ
« .18فإن تألفت الجواهر في ٍ
ً
ّ
ّ
المقدمـة فـی الـکالم ،ص 9؛ «فـإذا ائتلـف جـزءان مـن هـذا الجنـسّ ،
سـمي مؤلفـا .و إن زاد
المقدمـة فـی الـکالم چـاپ شـده بـا شـرح
ً
ً
ٌ
ّ
ّ
مخصوص ،و قد يكون قبالة الناظر.
سمت
المؤلف و السمت واحد ،سمي خطا و طويال؛ ألن الطول ،حصول التأليف في الجواهر في
ٍ
ٍ
ً
و إذا وضع جزءان بجنب جزأين ،س ّـمي سـطحا؛ ّألنه قد حصل له الطول و العرض .والعرض :حصول التأليف في الجواهر في سـمت
ّ
مخصوص ،و العريض تلك الجواهرُ .».
المقرئ النیسابوری ،قطبالدین ،الحدود ،ص 24؛ «الطول تأليف مخصوص و لهذا يقال:
ٍ
ّ
ّ
طولت الحديد إذا فعلت فيه تأليفات مخصوصة .».الحلی ،الحسـن بن یوسـف ،نهایة المرام ،ج  ،2ص 416؛ «ال نسـلم أن الطول
ّ
نفـس الجوهـر ،و إل لـكان الجوهـر الفـرد طويلا فيعـود االنقسـام ،بـل هـو عبارة عـن تأليف الجواهر في سـمت مخصـوص.» .همان ،ص
.595
ّ
« .19الخ ّـط :يقـال للجوهر يـن ،إذ ّاتصـل أحدهمـا باآلخـر ،حصـل منهمـا طـول» .قاضـي صاعـد البریـدي ،أشـرفالدین ،الحـدود و
الحقائق ،تحقیق :حسین علی محفوظ ،قم ،مطبعة اإلسالم (افست طبع مطبعة المعارف بغداد 1970 ،م) ،.ص .19
ً
ً
ً
« . 20الطویل إذا کان المستفاد به ما یتألف تألیفا مخصوصا فغیر ممتنع أن یصیر الجزآن بانضمام أحدهما إلی اآلخر طویال لحلول التألیف
ً
فیهمـا ،و إن لـم یکـن کل واحـد منهمـا بانفـراده طویلا ألن وجود التألیف فیه ُمحال .ولیـس یمتنع أن یجتمع ما لیس بطویل إلی ما لیس
ً
َ
بطو یـل فیصیـران طویلا» .ابـن َم ّت َو یـه ،الحسـن بن أحمد ،التذکرة فی أحـکام الجواهر و األعراض ،ج  ،1ص 90؛ «فإذا  ...کان التألیف
ّ
یستحیل وجوده في المنفرد من األجزاء ،لم یکن له حظ من الطول و ال من العرض .».همان ،ص .87
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کـه در کنـار هـم ،یـک «سـطح» جوهری یا «صفحه» را تشـکیل میدهند .حال اگـر بر روی این چهار جوهر
که یک سطح را تشکیل دادهاند ،چهار جوهر دیگر قرار گیرد ،آنگاه ِعالوه بر دو ُبعد طولی و عرضیُ ،بعد
21
ُعمقی یا ژرفا نیز پدید میآید و یک جسم سهبعدی حاصل میشود.
ّ
ـان طرفـدار نظریـۀ جوهـر فـرد بـه مقولـهای به نـام ِ ّ
کم
از آنچـه گفتـه شـد ایـن نکتـه آشـکار گردیـد کـه متکلم ِ
ّ
ّمتص ِـل ق ّـار الـذات (مقـدار) کـه فالسـفه مطـرح کردهانـد اعتقـاد نداشـتهاند؛ زیـرا از دیـدگاه ایـن متکلمان
ّ
ّ
جسـم ،موجـودی مرکـب از جواهـر فـرد اسـت و اتصـال حقیقـی میان ایـن جواهر وجود نـدارد؛ یعنی جواهر
فردی که در جسـم ،در مجاورت و کنار هم قرار گرفتهاند در حقیقت ،واحدهایی منفصل از یکدیگرند
ّ
ّاما بهسبب کوچکی محل پیوستگی آنها ،منفصل بودن این جواهر از هم مشاهده و احساس نمیشود.

از ایـن منظـر ،برخلاف دیـدگاه فالسـفه ،در جسـم ،امـر ّمتصلـی کـه در آن حلـول کرده باشـد وجـود ندارد و
ّ
حد مشـترکی میان اجزاء و جواهر جسـم نیسـت .در واقع ،با فرض ترکیب جسـم از اجزاء ال ّ
یتجزا ،هیچ
ّ
ک ِ ّـم ّمتصلـی در جسـم تحقـق نـدارد و  -چنانکـه گذشـت  -تنهـا از کنـار هـم قـرار گرفتـن جواهر فرد در سـه
جهت ،به ترتیبّ ،
22
خط جوهری و سطح جوهری و جسم پدید میآید.
ّ
مان قائل به نظریۀ جوهر فرد ،ابعاد سـهگانۀ مکانی (یعنی دراز و پهنا و ژرفا یا ُبعد
پس بنا بر عقیدۀ متکل ِ
طولـی و عرضـی و عمقـی) از ترکیـب و پیوسـتگی جواهـر فـرد در اثـر حلـول َع َـرض تألیـف ّ
خاصـی (بـه نـام
ً
ّ
طول یا عرض یا عمق) در آنها پدید میآید و این ابعاد ذاتا گسست ه و ناپیوستهاند .طبق این نظر ،تحقق
ّ
ُبعد طولی یا عرضی دسـتکم متوقف بر وجود دو جوهر و حلول َع َرض تألیف در آنها اسـت .در نتیجه،
یـک واحـد جوهـر ،بهتنهایـی ،بـرای تشـکیل ابعـاد سـهگانۀ طولـی و عرضـی و عمقی کافی نیسـت و جوهر
ّ
فرد هیچیک از این ابعاد را دارا نمیباشد ،لیک ترکیب و اتصال آن با جواهر فرد دیگر در اثر حلول َع َرض
تألیـف (یعنـی مصادیـق ّ
خاصـی از َع َـرض تألیـف بـه نـام طـول و عـرض و عمـق) در آنهـا میتواند موجب
پدید آمدن این ابعاد مکانیگردد.
ّ
مان معتقد به
بر بنیاد این توضیحات ،معنای سلب طول و عرض و عمق از جوهر فرد در عبارات متکل ِ
نظریۀ جزء ال ّ
ّ
یتجز ٰی چیزی جز این نیست که:
 )1حلـول ایـن اعـراض (یعنـی طـول و عـرض و عمـق)  -کـه مصادیقـی خـاص از َع َـرض تألیـف هسـتند -
ّ
ً
« .21إذا كان الجسـم مركبـا مـن أجـزاء ال تتجـزى لـم يثبـت وجـود شـيء مـن المقاديـر إذ ليـس هنـاك إل الجواهـر الفردة فـإذا انتظمت في
ً
ً
سـمت واحـد حصـل منهـا أمـر منقسـم فـي جهـة واحـدة يسـميه بعضهـم خطـا جوهريـا ،و إذا انتظمـت فـي سـمتين حصـل أمـر منقسـم
ً
ً
ً
ـطحا جوهر ي ًـا ،و إذا انتظمـت فـي الجهـات الثلاث حصل ما ّ
اتفاقـا .».الجرجانیّ ،
السـید
يسـمی جسـما
فـي جهتيـن ،و قـد يس ّـمى س
الشریف علی بن ّ
محمد ،شرح المواقف ،ج  ،5ص .76
« .22المتكلميـن أنكـروا المقـدار كمـا أنكـروا العـدد بنـاء علـی أن تركیـب الجسـم عندهـم مـن الجـزء الـذي ال يتجـزى كمـا سـيأتي فإنـه
ّ
ال اتصـال بيـن األجـزاء التـي تركـب الجسـم منهـا عندهـم ،بل هـي منفصلة بالحقيقـة إل أنه ال يحـس بانفصالها لصغـر المفاصل التي
ً
ً
ً
ّ
تماسـت األجـزاء عليهـا و إذا كان األمـر كذلـك فكيـف يسـلم عندهـم أن ثمـة ،أي فـي الجسـم اتصـاال ،أي أمـرا متصلا فـي حـد ذاتـه ذو
ّ
السید الشریف علی بن ّ
حال في الجسم .».الجرجانیّ ،
محمد ،شرح المواقف ،ج  ،5ص .76
عرض
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ّ
یتجـز ٰی فاقـد تمامی این اعراض اسـت (زیرا چنانکه بیان شـد،
در یـک جوهـر فـرد ُمحـال اسـت و جـزء ال
ّ
ّ
َع َـرض تألیـف نیازمنـد بـه دو محـل بـرای حلـول اسـت و ُمحـال اسـت کـه در یـک محـل (یـک جوهـر فرد)
حلول کند).
 )2چـون حلـول ایـن اعـراض خـاص در یـک جوهـر فرد ُمحال اسـت ،پس جوهر فرد ،ابعاد سـهگانۀ مکانی
ّ
(یعنـی درازا و پهنـا و ژرفـا یـا ُبعـد طولـی و عرضـی و عمقـی) را کـه ،طبـق نظـر متکلمـان ،در اثـر ترکیـب و
پیوستگی جواهر فرد  -بهسبب حلول مصادیق ّ
خاصی از َع َرض تألیف به نام طول و عرض و عمق در
آنها  -پدید میآید ،دارا نیست.
ً
ّ
متحیز بودن آن
سلب «طول» و «عرض» و «عمق» از جوهر فرد به دو معنایی که ذکر شد ،طبعا منافاتی با
توسط آن  -ندارد و ّ
 به معنای مقدار (اندازه) و حجم داشتن جوهر و اشغال حجم معینی از فضا ّتوهم
ّ
ناسازگاری این دو امر با هم ناشی از َخلط معانی ّ
خاص اصطالحات طول و عرض و عمق نزد متکلمان
با مفاهیم متداول این واژگان نزد فالسفه و ریاضیدانان است.
َ
در اینجا به مناسبت بحث پیشگفته تذکار نکتهای دیگر در این زمینه نیز سودمند مینماید .در مدخل
«جسم» از دائرة المعارف بزرگ اسالمی که باز به قلم استاد ارجمند آقای دکتر حسین معصومی همدانی
ّ
ََ
ض «طول» و «عرض»
تحریر یافته است ،دربارۀ نظرگاه متکلمان اشعری و معتزلی در باب اندراج سه عر ِ
و «عمق» ذیل طبقهای خاص از اعراض چنین نوشته شده:
«متکلمان با اینکه جسـم را بر حسـب طول و عرض و عمق تعریف میکنند ،درباره اینکه این
متکلمـان اشـعری و معتزلـی جـز اجـزاء اليتج ٰ
ـزی
 ۳چـه هسـتند ،چیـزی نمیگوینـد؛ و هرچنـد
ِ
و اجسـام ،هـر چیـز دیگـر را عـرض میشـمارند ،نـام طـول و عـرض و عمـق در هیـچ یـک از
طبقهبندیهای ایشان از اعراض دیده نمیشود».

23

ّ
چنانکـه در سـطور پیشـین بیـان شـد ،دسـتکم برخـی از متکلمـان معتزلـی و امامـی تصریـح کردهانـد که
«طول» و «عرض» و «عمق» ذیل گونهای از اعراض به نام «تألیف» تعریف میشـوند و این سـه ،در واقع،
مصادیقـی خـاص از َع َـرض «تألیـف» بهشـمار میآیـد 24.ازایـنرو ،ایـن ّادعـا که «نام طـول و عرض و عمق
در هیچ یک از طبقهبندیهای ایشـان از اعراض دیده نمیشـود» گزارهای درسـت نیسـت و شـاید بهتر بود
 .23دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،18ص  ،134ستون دوم ،س .22 - 18
 .24ابـن َم َّت َو یـه معتزلـی در ضمـن ّ
معرفـی اسـامی و اقسـام مختلـف عـرض تألیـف ،طـول و عـرض و عمـق را نیـز از جملـه مصادیـق ایـن
ُ
َ
عـرض برشـمرده اسـت« :ومـن هـذه الجملـة الطـول والعـرض والعمـق ،ألن المرجع بهذه األسـماء إلـی تألیفات ذاهبة في هـذه الجهات،
َ
ـت الحدیـد" إذا فعل ُ
"طول ُ
ـت فیـه هـذه ُ
الم ّ
فلذلـک نقـولّ :
ماسـات المخصوصـة» .ابـن َم ّت َو یـه ،الحسـن بـن أحمـد ،التذکرة فـی أحکام
ّ
الجواهـر و األعـراض ،ج  ،1ص 295؛ «ومـن األسـماء الجاریـة علـی التألیـف قولهـم :طـول و عـرض و عمـق إذ ال مرجـع بذلـک إل إلـی
تألیـف ذاهـب فـي هـذه الجهـات الثلـث و لهـذا َنـری ُ
یـزداد طـول الجسـم و عرضـه و عمقـه بزیـادة التألیفـات الواقعـة فیهـا فـي الجهات
َ
ّ
المخصوصة .».ناشناس ،شرح کتاب «التذکرة فی أحکام الجواهر واالعراض» ابن متویه ،ص .170

 186آینۀپژوهش
سال سیویکم ،شمارۀششم ،بهمن واسفنــــــــــد1399

303

باتک یسرربودقن
 (4تاهیبنت و تاراشِااا

ّ
ّ
بـا چنیـن ّ
قطعیـت و کلیتـی از عـدم انـدراج نـام ایـن سـه َع َـرض در طبقهبندیهـای متکلمـان از اعـراض
سخن گفته نمیشد.
 -7ص  ،13سـتون دوم ،س « :3 - 1چـه در اسـتدالل معتزلیـان و چـه در اسـتدالل اشـعریان ،دسـتهای از
اعراض که کون نام دارند و خواص مکانی اجسام را بیان میکنند ،جایگاه ویژهای دارند.».
ّ
َ
توصیفی که در عبارت باال در خصوص َع َرض «کون» بیان شده است دال بر اینکه این دسته از اعراض
«خواص مکانی اجسـام را بیان میکنند» توصیف دقیق و رسـایی نیسـت و ّ
حتی از جهتی نیز نادرسـت
َ
َ
بـه نظـر میرسـد .اصطلاح «کـون» (جمـع آن« :ا کـوان») یکـی از اصطالحـات کالمـی مهـم در مکتوبـات
ّ
ّ
َ
متکلمان قدیم است .طبق نظر برخی از متکلمان ،اصطالح «کون» جنسی است شامل چهار نوع َع َرض
بـه نامهـای :حرکـت ،سـکون ،اجتمـاع و افتـراق 25 .بـه ایـن چهـار نـوع َع َـرض ،در اصطالح« ،اکـوان أربعه»
ّ
َ
َ
یشـود .در تعر یـف اصطلاح «کـون» اختالفـی مبنایـی میـان متکلمـان َبهشـمی (پیـروان ابوهاشـم
گفتـه م 
َ َ َ
ُ
ّ
ُج ّبایی) و پسابهشـمی (پیروان ابوالحسـین بصری) وجود داشـته اسـت .ابوهاشـم جبایی و پیروانش که
ّ
َ
معتقـد بـه وجـود «معانـی» و «احـوال» بودنـد «کـون» را «معن ٰـی (یعنـی علـت و َع َرضـی) کـه موجب حصول
جسـم در مـکان َ
یشـود» تعر یـف کردهانـد .در مقابـل ،ابوالحسـین بصـری و تابعانـش که
(ح ِّیـز /جهـت) م 
َ
َ
(ح ّیز /جهت)» ّ
معرفی مینمودند.
منکر وجود «معانی» بودند «کون» را به نفس «حصول جسم در مکان ِ
عبارت ابوالحسین بصری در بیان این تفاوت ُچنین است:
معان
مکان .و عند أصحاب شیخنا أبی هاشم أن الکون والحرکة والسکون ٍ
والکون حصول الجسم فی ٍ
26
ً
مکان.
توجب هذه األحوال ،و الکون
معنی یوجب حصول الجسم فی ٍ
ابنمیثم َبحرانی نیز اختالفنظر یادشده را اینگونه بیان کرده است:
الکـون عنـد ُمثبتـی األحـوال عبـارة عن معنی یقتضـی الحصول فی ّ
الحیز ،وعنـد نفاتها نفس
الحصول فیه.

27

ّ
الحلی ،الحسن بن یوسف ،تسلیک النفس ،تحقیق :فاطمه رمضانی ،قمّ ،
مؤسسة اإلمام الصادق (ع) 1426،ق ،.ص .66
.25
 .26نگرید به:

Hassan Ansari, Wilferd Madelung and Sabine Schmidtke, “Yūsuf al-Baṣī�r’s Rebuttal of Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī� in a
Yemeni Zaydī� Manuscript of the 7th/13th Century”, in: The Yemeni Manuscript Tradition, Edited by: David Hollenberg Christoph Rauch, Sabine Schmidtke, Brill, Leiden, 2015, p. 45.

ّ
ّ
ّ
الحسـینیة المقدسـة 1435 ،ق،.
 .27البحرانـی ،ابـن میثـم ،قواعـد المـرام في علم الکالم ،تحقیق :أنمار َمعاد المظفر ،کربالء ،العتبة
ص .123
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ّ
ّ
الحمـی ،28از پیـروان مکتـب ابوالحسـین بصری ،و میر َس ّـید شـریف جرجانـی 29از متکلمان
رکنالدیـن َم ِ
اشعری نیز به همین تفاوت تصریح کردهاند.
ّ
ّ
َ
َ
ٰ
«معنـی و علتـی کـه موجـب حصـول
بنابرایـن« ،کـون» ،بـر اسـاس دیـدگاه متکلمـان َبهشـمی ،بـه مفهـوم
ّ
جسـم در مـکان میشـود» اسـت و طبـق نظـر متکلمـان پیـرو ابوالحسـین بصری به معنای «حصول جسـم
در مـکان» .در ایـن صـورت ،توصیـف «کـون» بـه «دسـتهای از اعـراض کـه خـواص مکانـی اجسـام را بیـان
ّ
ّ
ً
َ
میکنند» با ّ
توجه به تعریف متکلمان َبهشمی از «کون» کامال نادرست است و بر طبق نظرگاه متکلمان
پیرو ابوالحسین بصری نیز تعبیر و توصیفی دقیق و رسا نمینماید.
ّ
 -8ص  ،15سـتون نخسـت ،س آخـر  -س  5سـتون دوم« :بـه نظـر ابـن تیمیـه ،متکلمـان بـه سـبب اعتقـاد بـه
جزء ال ّ
یتجز ٰی در مسئلۀ معاد هم به حیرت دچار شدهاند :بعضی از ایشان گفتهاند که خداوند این اجزاء
را از هم جدا میکند و دوباره گرد هم میآورد ،اما خود این اجزاء بعینه باقیاند .برخی دیگر گفتهاند که
خداوند این اجزاء را ،و نیز اعراضی را که به آنها قائماند ،از میان میبرد و دوباره آنها را بازمیآفریند.».
ّ
ُّ
در عبارات پیشگفته ّادعا شده است که ابن ّ
الن ُب ّوات ابراز داشته که «متکلمان به سبب
تیمیه در کتاب
اعتقاد به جزء ال ّ
یتجز ٰی در مسئلۀ معاد هم به حیرت دچار شدهاند» .این در حالی است که در مأخذ
ّ
ّ ّ
تیمیـه دال بـر ایـن نکتـه که چون متکلمـان به جواهر فرد باور داشـتهاند در
یادشـده هیـچ تصریحـی از ابـن
تحیر شـدهاند دیده نمیشـود .در واقع سـخن ابن ّ
کیفیت معاد دچار ّ
ّ
تیمیه در مأخذ یادشـده این اسـت
ّ
کـه فالسـفه و متکلمـان چـون در موضـوع ّ
هویـت انسـان و مبدأ و کیفیت آفرینـش او از خا ک و نطفه دچار
اختالفنظر شدهاند و آراء مختلفی را بیان کردهاند ،در موضوع معاد نیز دچار تشویش و آشفتگی در آراء
خود شدهاند و دیدگاههای مختلفی را مطرح نمودهاند:
ً
وعندهم ما زال جواهر اإلنسان شيئا ،وذلك الشيء باق ،و ّإنما حدث أعراض لتلك األشياء.
ومعلوم ّأن تلك األعراض وحدها ليست هي اإلنسان؛ ّ
فإن اإلنسان ٌ
منهيٌّ ،
مأمورٌّ ،
حي ،عليم،
ّ
ٌ
قديـر ،متکل ٌـم ،سـمیع ،بصير ،موصوف بالحركة والسـكون ،وهـذه صفات الجواهر ،والعرض

ال يوصف بشيء؛ ال ّ
سيما وهم يقولون :العرض ال يبقى زمانین .فالمخلوق  -على قولهم -
ال يبقى زمانین ،بل يفنی عقب ما ُيخلق .ولهذا اضطربوا في المعاد؛ ّ
فإن معرفة المعاد ّ
مبنیة
ِ

َّ
َّ
فأمـا أبوهاشـم و أصحابه ّ
محقـق ّ ...
فإنهـم یثبتون المعانـی ،فیجعلون
« .28الکـون عندنـا هـو حصـول جوهـر فـی محـاذاة جوهـر مقـدر أو
ّ
ّ
ّ
الکـون معن ًـی یوجـب حصـول الجوهـر فـي محـاذاة»َ .
الحمـي الخوارزمـي ،رکنالدیـن ،الفائق في أصـول الدین ،تحقیـق و مقدمه:
الم ِ
ِ
ویلفرد مادلونگ ،مارتین مکدرمت ،تهرانّ ،
مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران 1386 ،ش ،.ص .12
« .29و الجمهـور منهـم علـى أن المقتضـى للحصـول فـي الحيـز هـو ذات الجوهـر ال صفـة قائمـة بـه ،فهنـاك شـيئان :ذات الجوهـر و
الحصـول فـى الحيـز المسـمى عندهـم بالكـون( .و زعـم قـوم منهـم) أعنـى مثبتـى الحـال (أن حصـول الجوهـر فـى الحيـز معلـل بصفـة
قائمة بالجوهر ،فسموا الحصول في الحيز بالكائنية و الصفة التي هي علة) للحصول (بالكون) فهناك ثالثة أشياء :ذات الجوهر ،و
السید الشریف علی بن ّ
الحيز ،و علته» .الجرجانیّ ،
حصوله فى ّ
محمد ،شرح المواقف ،ج  ،6ص .170
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علی معرفة المبدأ ،والبعث مبني علی الخلق.
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ّ
ّ
پـس ابـن ّ
تیمیـه تنهـا درصـدد بیـان ایـن نکته اسـت کـه علت تشـویش رأی متکلمان و فالسـفه در مسـألۀ
ّ
معاد ،اختالف نظر آنها در ّ
هویت انسان و کیفیت آفرینش اوست که  -بنا به گفتۀ ابن تیمیه  -متکلمان
قائل به قدیم بودن جواهر و فالسـفه معتقد به ازلیت ّ
ماده بودهاند و طبق نظر آنان هنگام آفرینش انسـان
ّ
فقـط اعـراض (بـه بـاور متکلمـان) یا صورت (بنابر نظر فالسـفه) خلق شـده اسـت .در واقـع ،از دیدگاه ابن
ّ
متکلمـان در مسـألۀ معـاد بـه عـدم معرفـت صحیـح آنهـا از ّ
ّ
هویـت واقعـی انسـان بـاز
تیمیـه ،تش ّـتت رأی
میگردد که جوهر انسـان را قدیم و اعراض آن را حادث دانسـتهاند و آنگاه در باب معاد گروهی حکم به
تفریق و جمع اجزاء انسان ،و گروهی دیگر حکم به اعدام و اعادۀ اجزاء و اعراض آنها کردهاند .بنابراین
ّ
ابـن ّ
تیمیـه هیـچ تصریحـی بـر این نکته نکـرده که چون متکلمان به جواهر فرد معتقـد بودهاند این اعتقاد
آنان به انقسامناپذیری و ال ّ
یتجزی بودن جواهر سبب ّ
تحیرشان در مسئلۀ معاد شده است و اگر آنان به
جوهر فرد معتقد نبودند چنین اختالف نظری در باب معاد پیدا نمیکردند.
ّ
ّ
 -9عدم اشاره به علت تجزیهناپذیری جوهر فرد از نظر متکلمان.
گذشـته از مالحظاتـی کـه در بـاب مطالـب مدخـل مـورد گفتوگـو بیـان شـد ،برخـی کاسـتیها در مدخل
مزبور نیز به نظر میرسد که یادکرد آنها ضروری است .برای نمونه ،یکی از ِنکات و مسائل ّ
مهم در ّ
معرفی
ّ
ّ
ـزء َ
ّ
نظریـۀ ُ
متکلمـان اسـت کـه ّ
متأسـفانه در
الی َت َج ّـز ٰی» تبییـن علـت تجزیهناپذیـری جوهـر فـرد از منظـر
«ج ِ
ّ
ـزء َ
متکلمـان طرفـدار ّ
الی َت َج ّـز ٰی معتقـد
مدخـل یادشـده بـدان پرداختـه نشـده اسـت .اینکـه چـرا
نظریـۀ ُج ِ
ّ
بودهاند جوهر فرد تقسیمناپذیر است ،مسئلهای بنیادین در ترسیم و تشریح این نظریه است که پرداخت
ّ
به آن ،در ّ
معرفی دیدگاه متکلمان در موضوع مزبور بایسته مینماید.
ّ
ـزء َ
متکلمـان معتقـد بـه ّ
الی َت َج ّـز ٰی جواهـری کـه از ترکیـب آنهـا یـک جسـم پدیـد میآید
بـه عقیـدۀ
نظریـۀ ُج ِ
ِ
َ
بهسـبب حلـول ع َرضـی بـه نـام «تألیـف» در جسـم ،در کنـار هم قرار گرفته و ترکیب و تألیف شـدهاند و در
واقـع ،وجـود همیـن َع َـرض تألیـف در اجسـام اسـت کـه انقسـامپذیری و ّ
تجزی جسـم را ممکن میسـازد.

هنگامـی کـه َع َـرض تألیـف از جسـمی زائـل شـود آن جسـم بـه اجزایی تقسـیم میشـود .از آنجا کـه َع َرض
ّ
ّ
تألیـف بـرای حلـول نیازمنـد بـه دو محـل اسـت ،در یـک محـل ،یعنـی جوهـر فـرد ،هیـچ َع َـرض تألیفـی
ّ
علـت تقسـیمناپذیری و عـدم ّ
تجـزی جوهـر فـرد
نمیتوانـد حلـول کنـد .نبـود َع َـرض تألیـف در جوهـر فـرد
است.

31

تیمیـة ،أحمـد بـن عبدالحلیـمُ ،
 .30ابن ّ
النب ّـوات ،دراسـة و تحقیـق :عبدالعزیـز بـن صالـح الطویـان ،مکتبـة أضـواء السـلف ،الریـاض،
الطبعة الثانیة 1427 ،ق ،.ص .315
َّ
مؤلفـة بتألیـف  ...و ّإنمـا یصـح ّ
تجز یهـا لثبـوت التألیـف فیهـا ،فـإذا بطـل تألیفهـا بالتفریـق الـذي هـو فـي حکـم
« . 31أن هـذه األجسـام
َ
المض ّ
ـاد لـه ،فقـد بقیـت أعیان ًـا ال یصـح ّ
تجز یهـا لـزوال التألیـف عنهـا .».ابـن َم ّت َو یـه ،الحسـن بـن أحمـد ،التذکـرة فـي أحـکام الجواهر
و األعـراض ،ج  ،1ص 76؛ «التألیـف یسـتحیل وجـوده فـي المنفـرد مـن األجـزاء .».همـان ،ص 87؛ «التجـزأ ال یصـح فیمـا ال تألیـف
عبدالجبارُ ،
ّ
المغنی في أبواب التوحید و العدل ،تحقیق :إبراهیم مدکور ،ج  ،12ص .154
فیه .».األسد آبادي ،القاضی
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توجهی به پژوهشهای اخیر دربارۀ نظریۀ ُ
 -10کم ّ
«ج ِزء َ
الی َت َج ّز ٰی».
ّ
محققانه و سودمند دربارۀ ّ
نظریۀ جوهر فرد نگاشته شده است
در چند دهۀ اخیر برخی کتابها و مقاالت
که ما را با ریشه و پیشینۀ این ّ
نظریه و جوانب مختلف آن آشنا میسازد .بطور قطع استفاده از این منابع

میتوانسـت بـر سـود و َسـداد و َصلاح مطالـب مطـرح در مدخـل مورد گفتوگـو بیفزاید؛ ّاما بنـا به دالیلی،
ّ
آن تحقیقـات در نـگارش مدخـل یادشـده مدنظر قرار نگرفته اسـت .در میان ایـن پژوهشها ،کتاب النور
ـزء َ
معرفـی و بررسـی ّ
َذنانـی کـه ب هطـور خـاص بـه ّ
الی َت َج ّـز ٰی در مکتـب معتزلـه پرداختـه اسـت،32
نظریـۀ ُج ِ
مأخـذی مهـم و شایسـتۀ اعتنـا بـه نظـر میرسـد کـه نویسـندۀ ارجمنـد مدخـل یادشـده ّ
توجـه چندانـی بـه
ـزء َ
اسـتفاده از مطالـب و نتایـج آن ننمودهانـد .در سرتاسـر مدخـل ُ
الی َت َج ّـز ٰی» در دائـرة المعـارف بـزرگ
«ج ِ
ّ
اسلامی تنها یکبار به این کتاب ارجاع داده شـده (ص  ،14سـتون دوم) که آن هم ارجاعی اسـت کلی

به تمام کتاب (نام نویسندۀ کتاب بهخطا «دنانی» ثبت شده است).
ُ
اشـکاالت و انتقـادات خـرد یادشـده ،بیـش از هـر چیـز ،دشـواری پژوهـش و نـگارش در بـاب موضوعـات
ً
َ
غامض کالمی را نشـان میدهد و یادکرد آنها نیز اساسـا به قصد تذکار همین نکته صورت گرفته اسـت.
امیدوارم مالحظات ارائه شده در این نوشتار ،در جهت ایضاح پارهای ِنکات کالمی کهن سودمند واقع
شود.

شناختی کالمی
 .2دو مجموعه مقالۀ نوانتشار دربارۀ برهان جهان
ِ
ـناختی حـدوث و قـدم کـه بـه «برهـان کالمـی» نیـز معـروف اسـت ،اسـتداللی اسـت کـه بـر
نش
برهـان جها 
ِ
ّ
ّ
فرضیـۀ «حـدوث و آغـاز زمانـی عالـم» و قاعـدۀ «احتیـاج هـر موجـود حـادث (= نوپدیـد) بـه علـت
اسـاس
و ُمح ِـدث (= پدیدآورنـده)» وجـود آفر یـدگاری را بـرای عالـم اثبـات میکنـد .ازایـنرو ،هـر تقریـری از برهـان
ّ
حدوث و قدم ،دسـتکم ،مشـتمل اسـت بر دو مقدمه :یکی حدوث عالم ،و دیگری ،نیازمندی حادث
ّ
ّ
حدث .این دو مقدمه ،ناظر به دو مسئلۀ اساسی فلسفی و طبیعی است:
به علت و ُم ِ
نخسـت اینکـه :آیـا جهـان هسـتی همیشـه وجـود داشـته اسـت (یعنـی قدیـم اسـت) یـا اینکـه در زمـان و
مقطعی خاص به وجود آمده است (یعنی حادث است)؟
دیگـر آنکـه :ا گـر جهـان هسـتی در زمانـی خاص به وجود آمده اسـت ،آیا پیدایـی و حدوثش در آن مقطع و
ّ
زمان خاص ،علت و سببی داشته یا نه؟
برهـان حـدوث و قـدم از پیشـینهای دراز در تاریـخ اندیشـههای خداشناسـانۀ انسـان برخـوردار اسـت و در
ّ
شـمار اسـتدال لهای دیر یـن و س ّـنتی متکلمـان ادیـان گونا گـون بـرای اثبـات وجـود خداونـد قـرار داشـته.
32 . Dhanani, Alnoor, The Physical Theory of Kalām: Atoms, Space, and Void in Basrian Muʿtazilī Cosmology, Leiden/
New York, 1994.
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در کالم اسلامی و یهـودی و مسـیحی تقریرهـا و تحریرهـای مختلفـی از
ّ
این برهان مطرح شـده اسـت و در باب مقدمات آن نیز مباحث ژرف و
گسـتردهای مجـال طـرح یافتـه 33.برهـان مزبور ،در س ّـنت کالم اسلامی،
از آغاز یـن سـالهای تکو یـن و تدو یـن دانـش کالم و شـروع نخسـتین
ّ
شهـای متکلمـان مسـلمان بـرای ارائـۀ اسـتدالل بـر وجـود خداونـد و
تال 
دفـاع از اندیشـۀ خدابـاوری ،بـا سـبکها و تقریرهـای مختلفی بیان شـده
است .ازاینرو ،بیتردید ،این برهان در دوره و دامنهای طوالنی از تاریخ
کالم اسلامی مهمتر یـن اسـتدالل بـر وجـود خداونـد قلمـداد میشـده
است.
ّ
اگرچـه برخـی از تقریرهـای متکلمـان از برهـان حـدوث و قـدم بـر اسـاس
طبیعی مقبول آنها در ادوار پیشـین بنا نهاده
پارهای از مبانی فلسـفی و
ِ

شده است که امروزه مردود شمرده میشود و از این حیث شاید بحث

از آنهـا بیهـوده نمایـد ،تقریرهـای دیریـن و نو یـن دیگـری از ایـن برهـان نیـز ارائـه گردیده که همچنـان معتبر
و شـایان ّ
توجـه بهنظـر میرسـد .مهمتر یـن تقر یـر نو یـن از برهـان حـدوث و قـدم در دورۀ معاصـر کـه ارائـۀ آن
ّ
موجب بررسـی و ارزیابی دوبارۀ این برهان از سـوی محققان شـد ،اسـتداللی اسـت که یکی از الهیدانان
کر یـگ در سـال  1979میلادی
کر یـگ مطـرح نمـودِ .
مسـیحی برجسـتۀ عصـر حاضـر بـه نـام ویلیـام ِلیـن ِ

ـناختی کالمـی 34تقریـر تـازۀ بحثبرانگیـزی از برهـان
نش
بـا انتشـار کتـاب معروفـی ز یـر عنـوان برهـان جها 
ِ
ّ
فرضیات و
حدوث و قدم را ارائه کرد .وی کوشـید با اسـتناد به اسـتداللهای فلسـفی و نیز استشـهاد به
َ
یافتههای علمی تازه دربارۀ پیدایش و حدوث عالم  -مثل ّ
35
نظریۀ ِمهبانگ (انفجار بزرگ  /بیگ بنگ )
 از این برهان کهن دفاع نماید.ّ
تقر یـر نو یـن کر یـگ از برهـان حـدوث و قـدم ،کـه بـه جهـت ُم َ
سـاه َمت شـایان ّ
توجه متکلمان مسـلمان در
ِ

شناختی کالمی» خوانده
طرح و تأیید این برهان و نقش محوری آن در کالم اسالمی به نام «برهان جهان
ِ
ّ
شـده ،36موجـب احیـای دو بـارۀ برهـان حـدوث و قـدم در ّ
الهیـات معاصـر گردیـد و آن را پـس از مدتهـا بـار
دیگر موضوع تحقیق و پژوهش الهیدانان عصر حاضر قرار داد .این تقریر جدید ،مباحثات و مجادالت
 .33برای پیشینه و سرگذشت این برهان در کالم یهودی و مسیحی و اسالمی در قرون میانی نگرید به:

Davidson, Herbert A., Proofs for Eternity, Creation and the Existence of God in Medieval Islamic and Jewish Philosophy,
Oxford University Press, Oxford, 1987, pp. 86 – 153.

َ
َ
یهودی قرون میانی ،صص .)153 - 86
یویدسنِ ،ه ِربرت ا ِلن ،برهانهایی بر ِقدم ،حدوث و وجود خدا در فلسفۀ اسالمی و
ِ(د
ِ
ِ

34. Craig, William Lane, The kalām cosmological argument, London, Macmillan, 1979.
35. The Big Bang theory.

36. Craig, William L., and Sinclair, James. D., “The kalam cosmological argument”, In: William Lane Craig and J. P.
Moreland (Eds.), The Blackwell companion to natural theology, Chichester, Blackwell, 2009, p. 101.
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دامنـهداری را بههمـراه داشـت بهگونهایکه طی چند دهۀ اخیر مقاالت
پرشماری در دفاع یا انتقاد از آن نشر یافت.
در اینجـا بـه دو مجموعـه مقالـه کـه دربردارنـدۀ شـمار زیـادی از مقـاالت
ّ
مهمـی اسـت کـه در نقـد یـا دفـاع از برهـان حـدوث و قـدم و بهویـژه تقریر

کر یگ از آن نگاشته شده اشاره میشود .بسیاری از ُجستارهای
ویلیام ِ
ّ
مندرج در این دو مجموعه مقاله پیشتر در مجلت مختلف نشر یافته
ِ
ّ
بوده است و اینک در کنار بعضی مقاالت جدید بازنشر گردیده .مجلد
شـناختی کالمی:
نخسـت از ایـن دو مجموعـه ،بـا عنـوان «برهـان جهان
ِ
ّ
براهیـن فلسـفی بـر تناهـی [حـوادث و زمان] گذشـته» با مشـخصات زیر
چاپ شده است:

Paul Copan with William Lane Craig (eds.), The Kalām Cosmological Argument: Philosophical Arguments for the Finitude of
the Past, New York, Bloomsbury, 2018, Pp. vi + 326.

ّ
ایـن مجلـد ،در دو بخـش تدو یـن یافتـه اسـت :بخـش نخسـت ،مشـتمل اسـت بـر دو مقالـه در بررسـی
ّ
حـدث» ،و بخـش دوم ،شـامل شـانزده مقالـه در بـاب
قاعـدۀ «احتیـاج هـر موجـود حـادث بـه علـت و ُم ِ
«استدال لهای فلسفی برای اثبات حدوث عالم» است.
شناختی کالمی :شواهد علمی بر حدوث
جلد دوم از این مجموعه مقاالت نیز زیر عنوان «برهان جهان
ِ

عالـم» نشـر یافتـه کـه حـاوی هشـت مقالـه در بررسـی آخرین شـواهد و یافتههای علمی در بـاب حدوث و
ّ
پیدایی عالم ،و سه مقاله در خصوص علت و پدیدآورندۀ عالم و ویژگیهای آن است:
Paul Copan with William Lane Craig (eds.), The Kalām Cosmological Argument: Scientific
Evidence for the Beginning of the Universe, New York, Bloomsbury, 2018, Pp. viii + 368.

کر یگ و مسائل
بهرغم نوشـتارهای پرشـماری که پژوهشـگران غربی دربارۀ برهان جهان
شـناختی کالمی ِ
ِ
ّ
قابل طرح گوناگون در باب مقدمات آن نگاشتهاند ،شوربختانه این برهان و پژوهشهای نشر یافته حول
ّ
آن بازتاب درخور ّ
توجهی در میان محققان ایرانی نداشـته اسـت .تا آنجا که راقم این سـطور آ گاه اسـت،

در مکتوبات و تحقیقات فارسـی تاکنون فقط چند مقالۀ محدود و یک کتاب مختصر در ّ
معرفی و نقد
ّ
مشخصات نشر ّ
اهم آنها از این قرار است:
کر یگ نوشته شده است که
برهان جهان
شناختی کالمی ِ
ِ
ّ
 )1رامیـن ،فـرح ،حقـی ،فائـزه ،برهـان جهانشـناختی کالمـی (بررسـی و نقد) ،مرکز نشـر هاجـر ،قم1398 ،
ش 184 ،.ص.
ّ
ّ
شـناختی کالمی
در ایـن کتـاب ،متأسـفانه از دو مجموعـه مقالـۀ پیشـتر معرفـی شـده دربـارۀ برهان جهان
ِ
استفاده نشده است.
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ّ
ّ
 )2توکلـی ،غالمحسـین« ،کرایـگ و برهـان کیهانشـناختی کالم (دلیـل حـدوث)» ،مجلـۀ الهیـات
تطبیقی ،سال دوم ،شمارۀ پنجم ،بهار و تابستان  1390ش ،.صص .92 - 73
باری ،تحقیقات و مجادالت صورتگرفتۀ اخیر در باب برهان حدوث و قدم و تقریرهای تازۀ آن چندان
پرشـور و پرشـمار اسـت که برخی از پژوهشگران احتمال دادهاند این برهان بحثبرانگیزترین اسـتدالل
بـرای اثبـات وجـود خـدا در عصـر حاضـر باشـدُ 37.چنیـن توصیفـی حا کـی از آن اسـت کـه برهـان حدوث
و قـدم همچنـان اسـتداللی زنـده و مطـرح در کالم اسلامی و الهیـات معاصـر بـرای اثبـات وجـود خداونـد
بهحسـاب میآیـد و از دایـرۀ بحـث و اعتبـار خـارج نیسـت .ارائـۀ برگردانـی فارسـی از دو مجموعـه مقالـۀ
ـناختی کالمـی اقدامـی اسـت شایسـته که میتوانـد زمینۀ آشـنایی وافر و
پیشـگفته در بـارۀ برهـان جهانش
ِ
ّ
ژرفتر محققان ایرانی را با مباحث جدید مطرح در باب برهان حدوث و قدم فراهم آورد.

37. Copan, Paul, and Craig, William Lane, (eds.), The Kalām Cosmological Argument: Philosophical Arguments for the
Finitude of the Past, Pp. viii, 1.

