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از احکام علیت ،سنخیت بین علت و معلول است و باید در علتت ،صوویتی
باشد تا ش ء صای معلول آن باشد .قایالن به سنخیت ،آن را بتین رتع علتت و
معلولش جاری م دانند؛ لذا بین صداوند م عال که علت اول م باشد و صلق که
معالیل حقاند ،قایل به سنخیت رس ند .در مقابل ،تفکیکیان قایل به بینونت میتان
صداوند م عال و صلق بوده ،ادله سنخیت را نقد م کنند .در این مقاله ضمن بیتان
معاد از سنخیت ،بعص از مهمتعین ادله عقل سنخیت میان صدا و صلق از جمله
تالزم نف سنخیت با جواز یدور رع چیزی از رتع چیتزی ،قاقتد شت ء مع ت
ش ء نم شود و اطالق لفظ واحد به یک معنا بع صداوند م عال و صلق م عح و
اشکاالت وارده از سوی اس اد سیدجعفع سیدان بع این ادله ،تحلیل و به یتورت
ان قادی بعرس شده است .در پایان ن یجهگیعی شده است که قتول بته ستنخیت
بین صدا و صلق عقالً امعی گعیزناپذیع است.

واژگان کلیدی :علیت ،سنخیت ،بینونت ،نسبت بین صدا و صلق.
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مقدمه

در طول تاریخ تفکع بشعی و آموزهرتای ادیتان ،تحقیتق و بحت

از مبتدم عتالم

رمیشه جایگاه منحوع به قعدی داش ه و با گذشت زمان ،بعگس عدگ مباحت

و

عمقبخش به آنها اقزوده است .از جمله آن مباح  ،نحوه نسبت و ارتبتا مبتدم
عالم با ماسوای صود است .آیا م توان بین مبدم عالم و ماسوا سنخیت و مناسب
در وجود و تحققشان توور و اثبات کعد یا ریچ گونه نسبت و اش عاک نم تواند
بین آنها بعقعار باشد؟ در تاریخ تفکتع بشتعی مت تتوان رد پتای آن را تتا اقکتار
قیلسوقان یونان باس ان پیگیعی کعد؛ زیعا این مسئله ارتبا وثیق با بح
دارد و به نحوی زیعمجموعه آن محسوب مت شتود .بحت

علیتت

علیتت ،درواقته ،بته

واس ه ارس و شکل مشخص و روشن پیتدا کتعد و از حالتت ابهتام و نارستای
گذش ه صارج شد و رمه قیلسوقان بعد از ارس و تا به امتعوز مباحششتان دربتاره
علیت به نوع معرون مباح

ارس وست (خادمی .)22 :8811 ،قیلسوقان استالم

مبدم عالم را واجبالوجود بالذات م صوانند که رمه یفات کمال را داراستت و
ریچ گونه نقص و محدودی

در آن راه ندارد و در نظتام علت – معلتول عتالم،

واجبالوجود بالذات ،علۀ العلل است .و ممکنات معلول ب واست ه یتا باواست ه
اویند (ابنسینا818 :8141 ،؛ صدرالمتألهین شییاای .)822 /8 :8818 ،،بتع ایتن استا
ویژگ را و قواعدی که بین علت و معلول م عح م شود ،درباره واجتبالوجتود
بالذات و ممکنات نیز جاری صوارد بود.
در دیدگاه قیلسوقان استالم ایتل علیتت دارای قعوعت از جملته ستنخیت
عل  -معلول م باشد؛ بنابعاین بین واجتبالوجتود بالتذات خصتداو و ممکنتات
خصلقو نیز قایل به سنخیت شدهاند .در مقابل بعص علمای اسالم این م لب را
به تبه رد ایل علیت یا ح

بع قعض قبول ایتل علیتت متعدود شتمعدهانتد .از
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عمتتده مخالفتتان متت تتتوان بتته بعصتت م کلمتتان استتالم رمدتتون زالتت در
تهاقت الفالستفه (غزالیی )281-222 :8812 ،و قختع رازی در المباحت

المشتعقیه

(فخا رای )161-168 /8 :8188 ،،اشاره کعد؛ رمدنین از جملته مخالفتان امتعوزی
ایل سنخیت ،تفکیکیان رس ند .در این مقاله بعد از توضیح ایل سنخیت و ادلته
عقل آن ،به نقدرای اس اد سیدان بع ادله مذکور نیز پعداص ه م شود .ایشان با نقد
سنخیت بین صدا و صلق ،بع بینونت تام بین صدا و صلق پای م قشارند.
توضیح اصل سنخیت

از این ایل گار با لفظ «مناسبت» و گار با لفظ «ستنخیت» یتاد مت شتود.
ابنسینا در االریات شفاء با عنوان قوتل قت مناسب ه متا بتین العلتل و مقلول هتا
(ابنسینا :8141 ،ص )261بح
مبنای قاعده الواحد مورد بح

م کند .در بیش ع آثار قیلسوقان این ایل به عنتوان
واقه شتده استت (ابینسیینا823-822 /8 :8832 ،؛

طوسی 8142 ،الف12 :؛ همو 8142 ،ب283 :؛ صدرالمتألهین شیاای.)286 /3 :8818 ،،
م ابق این ایل تعدیدی نیست که رع معلول از رع عل
ح

به وجود نم آید و

میان پدیدهرای م عاقب یا م قارن رم رمیشه راب ته علیتت بعقتعار نیستت،

بلکه باید میان علت و معلول مناسبت صای وجتود داشت ه باشتد کته از آن بته
سنخیت علت و معلول تعبیع م شتود (مصیاا زیزد .)63 /2 :8884 ،،طبتق ایتل
سنخیت عقالً ممکن نیست معلول از عل
نباشد و ریچ صوویی

به وجود آید و ریچ مناسب

بین آنها

که منشأ تحقق آن معلول باشد ،در علت حضور نداش ه

باشد .بعای توضیح بیش ع این ایل و روشنشدن مضمون آن باید بین علل قاعل
رس بخش و علل اعدادی و مادی قعق بگذاریم.
سنخیت بین علت رس بخش و معلول آن به این معناست کته علتت ،کمتال

01

بررسی ادله عقلی سنخیت میان خدا و خلق با رویکرد پاسخ به نقدهای استاد سیدان

اقزونتعی دارد و اگع عل ت در اات صتویش واجتد نتوع

معلول را به یورت
کمال وجودی نباشد ،رعگز نم توانتد آن را بته معلتولش اع تا کنتد؛ یعنت رتع
معلول از عل

یادر مت شتود کته آن علتت کمتال آن معلتول را بته یتورت

کاملتعی داش ه باشد (همان .)68-61 :در حکمت م عالیه بنا بع ایالت وجود ،رمه

موجودات دارای حقیقت واحده وجود رس ند و بنا بع تشکیک در حقیقت وجود
اص الف آنها به میزان بهعهمندی از رمان حقیقتت واحتده بعگشتت دارد؛ لتذا در
عالم واقه سلسلهای از موجودات در ععض و طول رم تحقق دارند که در سلسله
طول  ،رع موجودی که کمال وجودی بیشت عی دارد ،رتبتهاش بتاالتع از دیگتعی
است .رع موجود باالتعی با لحاظ رمان کماالت کته دارد ،مت توانتد معلتول را
ایجاد کند و چون رتبه معلول از علت صود پایینتع استت ،ممکتن استت مفهتوم
مأصوا از معلول بع علت یدق نکند؛ ولت الزمتهاش ایتن نیستت کته کمتال آن
معلول در علت محقق نباشد.
به عبارت دیگع رع معلول دارای دو جهت است :از یک جهت رمانند قاعتل
صویش است و پیوس ه از آن حکایت م کند .از جهتت دیگتع چیتزی استت کته
مخالف و مباین قاعل صود به شمار م رود و ممکن نیست یک علت با معلتولش
از رع جهت مشابه باشد ،چون یدور و علیتت بت معنتا صوارتد بتود؛ رمدنتین
نم توانند مباین کامل باشند ،بلکه باید بین آنها نسبت و مناستب

بعقتعار باشتد.

پس رع معلول از یک جهت م وجه قاعل و نشاندرنده اوست و از جهت دیگع،
م وجه صویش و در تنگنای دایعه اات صود محدود مت باشتد .از آن جهتت کته
م وجه قاعل صویش است« ،وجود» به شمار مت آیتد و از آن جهتت کته م وجته
صویش است ،چیزی جتز «ماریتت» نمت باشتد (ابااهیمیی دیییایی.)124 /2 :8814،
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راب ه علیت و سنخیت راب های وجودی و کمتال استت و معلتول

ققط نشاندرنده کماالت قاعل صویش است و این حاک بتودن باعت

نمت شتود

جهات نقص معلول به علت رم نسبت داده شود؛ چون قاعل ققط کماالت معلول
را داراست نه نقایص و جهات عدم او را (صدرالمتألهین شیاای 242 /8 :8818 ،،و

 .)188-181بعص حکما یعاحت دارند که ستنخیت بتین علتت رست بختش و

معلولش اگع بدیه رم نباشد قعیب به بدیه است (مصاا ززد.)232 :8888 ،،
در علل مادی و اعدادی نیز باید بین علل و معالیل آنها سنخیت بعقعار باشتد؛
چون بعص از ادلهای که مشبت سنخیت است ،رع نوع علت و معلتول را شتامل
م شود؛ اما در علت مادی و اعدادی ،سنخیت به معنای دارابتودن کمتال معلتول
نیست؛ چون این نوع علل ،مع

وجود معلول نیس ند تا بع کمال آن دارا باشتند،

بلکه سنخیت در علت مادی که قابل یورت جدید است ،به این معناست که رع
وجود مادی معیّن  ،قابلیت و اس عداد صای دارد و مت توانتد انتواع صایت از
یورت را قبول کند نه اینکه رع مادهای ب واند رع یورت را قبول کند و مست عدّ
پذیعش رع نوع جدیدی باشد؛ لذا در ععف م گویند« :گندم از گندم بعوید ،جتو
ز جو» .در علل اعدادی مجازی نیز امع به رمین منوال است؛ یعن علتل اعتدادی
که نه علت رس بخش رس ند و نه حقیق  ،نم توانند معتدّ بتعای رتع پدیتدهای
باشند ،بلکه باید بین آنها مناسبت صای وجود داش ه باشد.
نک های که باید مورد توجه قعار گیعد ،این است که در یع علل رست بختش
مناسبت بین علت و معلول نیاز به تجعبته دارد و بتدون تجعبته بتا یتعف تأمتل
عقالن نم توان آن را تشخیص داد و ممکن است ابزاری رم بعای تجعبه نداش ه
باشیم و علوم تجعب در رسیدن و کشف مناسبات پدیدهرا ناتوان باشد؛ ول رمه
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نم شود از ایل سنخیت بین علت و معلول دست بعداریم .لذا اگع در

مشاردات تجعب به مناسبت بین پدیتدهرتا رستیدیم و در مشتاردات بعتدی آن
مناسبت را نیاق یم ،باز دلیل بع نقض قاعده سنخیت نیست؛ بلکه وق

انسان پتس

از مشارده و اعمال آزمایش در چند مورد بالخووص ن یجته آزمایشت صتود را
تعمیم م درد ،به سایع مواردی که شخواً تحت آزمایش در نیامتده استت ،ایتن
تعمیم معلول قبول قبل «ایل تشابه طبیعت» استت .ایتل تشتابه طبیعتت یعنت
«طبیعت در شعایط کامالً مساوی در رمه جا و رمه وقت جعیتان واحتدی دارد ».و
این ایل چیزی جز «ایل سنخیت عل و معلول » نیست و اساستاً قتانون ستنخیت
یک قانون یعقاً عقل است .با تجعبه نه م توان آن را اثبات کعد و نه م توان آن را
رد کعد و نه علوم م توانند از آن ب نیاز باشند (مطها 8888 ،،الف.)282-288 /8 :
از بیان قوق روشن م شود اگع ما با یعف عقل ن وانیم به مناسبت اشیا متادی
بعسیم ،دلیل بع عدم جعیان قاعتده در آنهتا نیستت؛ چتون شتأن ایتل ستنخیت
رمدون ایل علیت ،کشف علل جزئ نیست و به این بهانته نمت تتوان مجتعای
قاعده را مخ ص علل رس بخش و معلول آنها دانست (مصاا ززد232 :8884 ،،؛

قدردان قااملکی 32 :8813 ،و .)14-38
ادله عقلی سنخیت میان خدا و خلق

طعقداران سنخیت بین علت و معلول ادله عقل م عتددی بتعای اثبتات معادشتان
آوردهاند و گار به تأییدرای از ادله نقل بع م لب صود روی آوردهاند .در ایتن
مقاله بعص از مهمتعین ادله عقل آنها را به رمعاه میزان داللت آنها بع سنخیت و
اشتتکاالت کتته مخالفتتان بتتهویتتژه تفکیکیتتان م تتعح کتتعدهانتتد ،بیتتان و بعرس ت
م کنیم.
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دلیل نخست :تالزم نفی سنخیت با جواز صدور هر چیزی از هر چیزی

عالمه طباطبای خرهو در نهایۀ الحکمۀ در ضمن اثبات قاعده الواحد م قعماید:
«باید میان علت و معلول سنخیت اات بعقعار باشد .سنخیت میان علت و معلتول
صاص ،یدور معلول معین از یک علتت معتین را موجتب مت گتعدد و اگتع در
علیت ،سنخیت میان علت و معلول الزم و مع بع نبود ،رع چیزی م توانست علت
بعای رع چیزی واقه شتود و رتع شتیئ مت توانستت معلتول رتع شتیئ شتود»
(طااطاازی .)612 /8 :8816 ،معحوم آش یان در مقدمه ایول المعتارف مت قعمایتد:
«جاعل بالذات ،مفیض وجود معلول صود است و تعتب رع معلول بع علت صتود
توقف دارد بع وجود مناسبت و سنخی

که با آن جهت معلتول صتاص از علتت

صود یادر شود و اگع این مناسبت نباشد ،الزم آید یتدور کتل شت ء عتن کتل
ش ء» (فیض کاشایی .)281 :8832 ،رمدنین عالمه در المیزان م قعمایتد« :قالستفه
گف هاند میان علت و معلول یک سنخیت وجودی و راب ه اات بعقعار استت کته
به واس ه آن گویا وجود معلول معتبه نازل از وجود علت و وجود علتت معتبته
عالی از وجود معلول م باشد و مق ضای ایالت وجتود و تشتکیک در حقیقتت
وجود ،جز این نیست .آنها در بیان قاعده گف هاند اگع میان معلول و عل ش تناسب
اات بعقعار نباشد و ویژگ واقعی نباشد که این دو را به رتم اص وتاص درتد،
نسبت علت به معلولش مانند نسبت علت بته امتور دیگتع صوارتد بتود .در ایتن
یورت اس ناد دادن یدور معلول به عل ش وجهت نخوارتد داشتت .نظیتع ایتن
بعران در مورد معلول نسبت به سایع عللش نیز جاری م شتود و راب ته صتاص
میان معلول با رع یک از آن علل را ثابت م کند» (طااطاازی.)884 /88 :8122 ،
تقعیع این دلیل گار به نحوی است که سنخیت بین علت مفیض و معلتولش
را ثابت م کند .زمان که گف ه م شود علت معتبه عالیه معلتول استت و معلتول
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معتبه نازله آن ،این دلیل م تواند درباره رمه علتل و معالیتل آنهتا جتاری باشتد؛
رمان طور که از ایل کالم عالمه در المیزان مس فاد است .در این دلیل بته تتالزم
بین عدم سنخیت بین علت و معلول و جواز یدور رع چیزی از رع چیزی تکیته
شده است و یدور رع چیزی از رع چیزی عقالً محال است؛ پتس بتین علتت و
معلول باید سنخیت باشد؛ زیعا وق

سنخیت بین علت و معلتول بعقتعار نباشتد،

الزمهاش این است که نسبت علت به آن معلول و سایع معالیل مساوی باشد و در
عین حال آن معلول را ایجاد کعده و معلول دیگع را ایجاد نکعده است؛ رمدنتین
نسبت یک معلول به علت صود و سایع علل مساوی باشد و در عین حال معلتول
از این علت صاص یادر شده و از علت دیگع یادر نشتده استت و ایتن رمتان
تعجیح بال معجح است؛ لذا م توان گفت :یک از لوازم قاسد نف ستنخیت بتین
علت و معلول تعجیح بالمعجح است.
اشکال

یاحب ک اب «توحید از نگاه وح  ،قلسفه و ععقان» در نقد این دلیتل چنتین
آورده است« :موداق این قاعده در جای است که عل

که موجد معلول استت،

علت طبیع باشد؛ زیعا در قاعل طبیع  ،معلول از درون علت به وجود م آیتد؛
به تعبیعی دیگع معلول معتبه نازله علت است و از دل علت بیعون م آیتد ،ماننتد
حعارت و آتش .پس در این گونه علل و معالیل بدیه است که بایتد میتان آنهتا
تناسب و سنخیت باشد؛ اما در مورد علت ارادی و قاعل باالراده و المشیئه چنتین
نیست که قعل قاعل ارادی معتبه نازله او باشد؛ بنابعاین قاعلیت صدای تعال کته
بالمشیئۀ و االراده است ،تخوواً از تحت قاعده صارج صوارد بود نه اینکه قاعده
عقل در این مورد تخویص صورده باشد...؛ درن یجه اس دالل بته ستنخیت میتان
علت و معلول طبیع نم تواند ناقض نظعیه بینونت و مشبت نظعیه سنخیت صالق
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و مخلوق باشد .الب ه روشن است کته مخلوقتات بتع استا

01
استباب و مستببات

است ...یعن در این امور میان علت و معلول سنخیت وجود دارد...؛ اما این بتدان
معنا نیست که این نظام بع اراده صدای تعال نیز حاکم باشد ،بلکه در رمته حتال
اراده حکیمانه صداوند م عال در نظام آقعینش حاکم م لتق استت .پتس چناندته
امعی رمواره از سبب صاص به وجود آید ،دلیل نم شود کته از یتع آن ممکتن
نیست .صداوند م عال در رمین نظام موجود ،اموری را به یورت صارج از نظتام
م عارف ایجاد م کند تا معدم ...ریچ چیزی را تمامشده ندانند؛ چعاکه دست صتدا
رمواره باز و اراده او حاکم است» (سیدان :8888 ،ص.)68 -61
وی در ادامه در جواب این اشکال که در قاعلیت بتاالراده رتم ستنخیت الزم
است ،مشل انسان که بین داش هرای وی و اقعالش سنخیت وجود دارد ،متشالً یتک
ققیه ریچ گاه با ملکه ققارت نم تواند مسائل ریاض را حل کند ،مت گویتد :اوالً
تشبیه قاعلیت باالراده صداوند م عال به قاعلیت بتاالراده انستان درستت نیستت؛
چون قاعلیت صداوند م عال رمدون ااتش با سایع موجودات بینونتت تتام دارد.
ثانیاً اراده انسان سنخیت تام با قعل او نتدارد؛ زیتعا انستان اقعتال م ضتاد انجتام
م درد و به رمین جهت است که اقعال انسان قابل پیشبینت نیستت؛ انستان در
اراده صویش آزاد و مخ ار است و م تواند انجام یا تعک قعل صاص را اراده کند
(همان :ص.)34
بررسی

اوالً صود مس شکل در ک اب مذکور بع تخوو شدن علوم و مباح

اع قادی

تأکید دارند و بع تحقیق روشمند پا م قشارند (همان .)81-22 :الزمه چنین سخن
ال زام به روش تحقیق در گزاره مورد بحت

استت .ایتل ستنخیت یتک مستئله

صالص عقل است .مس شکل با چه دلیل جعیتان آن را در امتور طبیعت بتدیه
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م شمارد؟ اگع این از راه تجعبه به دست آمده است ،گف یم یعف تجعبه بهتنهای
نم تواند قاعده کل ارائه درد و اگع از راه تجعبه به قاعده کل رستیدیم ،ح متاً
پیشقعض عقل دارد .مس شکل باید آن پیشقعض عقل را بیان کنتد و واقعیتت
این است که آن پیشقعض چیزی جز ایل کلت ستنخیت بتین علتت و معلتول
نیست.
ثانیاً قالسفه از سنخیت میان علتت و معلتول طبیعت  ،ستنخیت بتین صتالق و
مخلوق را اثبات نم کنند که مس شکل به آنها نستبت داده استت (همیان ،ص)68؛
بلکه آنها توعیح دارند چه بسا در امور طبیع ن وانیم معلولِ صاصِ علتِ صتاص
و بالعکس را تشخیص دریم ،با اینکه ایل کلت ستنخیت در امتور طبیعت رتم
جاری است؛ به عبارت دیگع نه با تشابه سبب و مسببرای طبیع ایل سنخیت
اثبات م شود و نه با عدم تشابه آنها م توان ایل سنخیت را نف کعد.
ثالشاً الزمه قول بته ستنخیت محتدودکعدن حاکمیتت و قتدرت علت االطتالق
صداوند م عال نیست ،بلکه حاکمیتت صداونتد جتاری بتع رمتان صتواص ااتت
اشیاست و اگع امعی در دید محدود ما -که علم به تمتام علتل و استباب اشتیا و
صواص آنها نداریم -یع م عارف باشد ،به معنای صالف سنخیتبودن آن نیست؛
چون واضح است عدم وجدان دلیل بع عدم وجود نیست؛ یعنت وق ت پدیتدهای
یع م عارف به نظع م رسد ،دلیل بع عتدم ستنخیت آن بتا علت ش نیستت ،بلکته
م یابیم که به علت حقیق آن علم نداریم و به صوویی

که باع

یدور ایتن

معلول از عل ش شده است ،آگاه نیس یم.
رابعاً قاعل باالرادهبودن به معنای قعل ب منشأ و ایت نیست .قبول داریم کته
قاعل باالراده ممکن است قعل یا تعک یک قعل صای را قوتد کنتد؛ ولت اگتع
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بگوییم رع یک از قعل یا تعک ریچ سنخی

07

با اراده و داش هرای آن قاعل ندارد و

رع دو نسبت به او یکسان است و در عین حال یک را ان ختاب و دیگتعی ررتا
کعده است ،این رمان تعجیح بالمعجح است .در این امع قعق بین واجب م عتال
و انسان که قاعل باالراده است ،وجود ندارد؛ زیعا مم نه بالذات در رتیچ متوطن
شأنیت تحقق ندارد .پس اگع به بهانه اثبات اص یار عل االطالق بع صداوند م عال،
سنخیت بین اات م عال و اقعالش را نف کنیم ،اقعال اله را ب مالک و حکمتت
و عدالت را از صدا نف نمودهایم؛ رمدنین روشن است وق ت امتعی قت نفسته
محال و مم نه شتد ،عتدم تعلتق قتدرت و اراده صداونتد در آن ،محدودستاص ن
قدرت و حاکمیت ارادی و عل االطالق نیست.
صامساً در جای صود ثابت شده است در امور مادی علت رس بخش نتداریم
(ابنسینا818 :8838 ،؛ بهمنیار688-681 :8832 ،؛ فییض کاشیایی63 :8832 ،؛ ابااهیمیی

دزنایی)684-643 /2 :8814 ،؛ لذا در طبیعت ریچ وقت علتت ،معلتول صتود را بته
وجود نم آورد و در امور طبیع معنا ندارد معلول معتبه نازله علت صتود باشتد،
بلکه آنده در طبیعت آن را علت م صوانیم ،معدّ است و زمینهستاز قاعتل مجتعد
است تا معلول مناسب صود را ایجاد کند.
دلیل دوم :عدم امکان فاقدشیءبودن معطی شیء

بخشنده رمیشه چیزی را م بخشد که صود آن را داراست؛ زیعا اع ای شت ء
از روی ققدان رعگز امکانپذیع نیست (سازوار 134 :8864 ،،و  .)641یتدق ایتن
قاعده در مورد علت قاعل که آن را مهمتعین علت از علل چهارگانه دانس هانتد،
جای ریچ گونه شبهه و انکار نیست .مفاد ایتن قاعتده از نظتع حکمتای الهت در
نهایت اع بار و اس حکام است بدین جهت است که گف هاند :تمام کماالت معلول
به نحو لفّ و بساطت در علت موجود است و ریچ گتاه نمت تتوان کمتال را در
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08

معلول جستوجو نمود که در علت نباشد (ابااهیمی دزنایی.)868 /8 :8814 ،

سنخیت مورد ادعا بین علت رس بخش و معلولش بته یتورت عتام و بتین
صدا و صلق به یورت صاص نیز به رمین معناست؛ یعن صداوند م عال که قاعل
جمیه ماسوا م باشد ،باید م ابق رمان قاعده عقل و بدیه  ،واجد کماالت کتل
مخلوقات باشد و معلول ،مشال و معتبه نازله علت قاعل به شمار آیتد (طااطایازی،

.)884 /88 :8122
بسیط الحقیقه کل االشیاء نیز م ابق ایالت وجود و تشکیک صای به رمین
معناست .مالیدرا در اسفار م گوید« :وجود م لق کتل االشتیاء استت بته نحتو
بسیط و دلیل آن این است که وجود م لق ،قاعل رع وجود مقید و کمال آن است
و مبتدم رتتع قضتتیل  ،صتتود بتته آن قضتیلت ستتزاوارتع استتت از یتتاحب مبتتدم»
(صدرالمتألهین شیاای .)886 /6 ،8818 ،،ایشتان در بتاب یتفات واجتبالوجتود و
اثبات علم حق تعال به اات صتویش نیتز از قاعتده «مع ت شت ء قاقتد شت ء
نم شود» ،اس فاده کعده و به ق عی و بدیه بتودن آن توتعیح دارد (همیو:8821 ،
 )18و «و هو تعالی عالم بالذات إذ منه وجود عالمی الذات أخذ» (سیازوار-8868 ،،

.)268 /8 :8838
اشکال

در نقد این دلیل چنین آورده شده است« :این قاعده نسبت بته عل ت یتحیح
است که معلول آن تنزل وجودی یا تعشح وجودی از علت باشد .در این یورت
است که مع

چنین معلول نم تواند قاقد آن باشد؛ ول اگع مقوتود از علتت،

قاعل تامّ -یعن صدای تعال  -باشد که قاعلیت باالراده و المشبیةۀ دارد و «ال متن
ش ءٍ» ایجاد م کند ،این م لب یحیح نیست و صداوند م عتال تخووتاً -و نته
تخویواً -از تحت این قاعده عقل بیعون است .این قاعتده را مت تتوان دربتاره

سال دوازدهم ،زمستان  ،9911شماره مسلسل 64

صداوند م عال و قاعل مخ ار به این یورت توحیح کعد :مع

09
ش ء بایتد قتادر

بع آن باشد .روشن است کس که چیزی را به کس م درد ،بتع آن قتدرت دارد.
بع این اسا

صداوند م عال رتم بتا اق تدار و ستل نت تتا ّم و بته مشتیّت و اراده

صویش صلق را ایجاد م کند؛ اما این به رتیچ وجته بتع ستنخیت میتان صتالق و
مخلوق داللت نم کند» (سیدان.)31-38 :8888 ،
بررسی

اوالً اگع قعار باشد ققط قاعل رای یع تامّ و یع مخ ار را مشمول ایتن قاعتده
بدانیم و قاعل تامّ مخ ار را که قاعل رس بخش است ،از تحت این قاعده بیتعون
بدانیم ،نوع تخویص صوارد بود ،نه تخوص؛ زیعا تخوص در جتای م تعح
است که موضوع قضیه از اول شامل آن ش ء صارج نشود؛ در حتال کته مع ت
ش ء شامل رع عل

که شأنیت اع ا دارد ،م شود ،چه قاعل تامّ مخ تار باشتد و

چه یع آن؛ بنابعاین صارجکعدن بعص اقعاد از تحت این عامّ تخویص است نته
تخوص و چون قاعده عقل و یقین است ،باید میزان داللت دلیتل دال بتع ایتن
قاعده را سنجید که آیا شامل رمه قاعلرا م شود یا باید بعص از آنها را از تحت
قاعده بیعون دانست و قاعده را به طوری تقعیع کعد که شامل آنها نشود؟
ثانیاً این قاعده تخویص نخورده است .درباره امور مادی که صتود مس شتکل
قبول دارد ،باید بین علت و معلول سنخیت باشد (همان)61 :؛ چون نم تواند انکار
کند که رع وقت گندم م کاریم ،گندم م روید .قس عل رذا .اما در متورد علتل
مجعد و صوویاً صالق ،اگع به معاد از سنخیت توجه شود ،آنجا نیز لزوم سنخیت
بین علت و معلول را تودیق صوارد کعد؛ چعاکه معاد از سنخیت این نیست کته
صالق ،مخلوق را با رمان محدودیت و نقتایص در صتود داشت ه باشتد یتا اینکته
مخلوق جزئ از صالق باشد و امشال اینها که اگع این چنین بود ،صالق و علۀالعلل،
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دیگع واجب و ن ّ بالذات نخوارد بود ،بلکه م شتود ممکنت از ممکنتات؛ لتذا
معاد از سنخیت این است که صالق موجودی باالتع و کاملتع از مخلوق باشد؛ بته
نحوی که رع کمال وجودی که در مخلوق رستت ،بتاالتعین معتبته آن در صتالق
رست که منشأ ایجاد چنین مخلوق م باشد و این رتیچ محتذور عقلت نتدارد؛
چون در مخلوق ،رع کمال با محدودیترای رمعاه استت؛ ولت در صتالق ،رتع
کمال در حدّ ب نهایت و وجوب و بدون ریچ محدودی

وجتود دارد و از ققتع

وجودی مخلوق ،ققع وجودی صالق الزم نم آید -چنانده مس شکل از ستنخیت
بین صالق و مخلوق چنین بعداش

دارد (همان)38 :ت چون اوالً معاد از اش عاک در

حقیقت وجود ،اش عاک در ایل واقعیتداش ن رع دو در صارج است نه اشت عاک
در نحوه وجود؛ لذا وجود مخلوق ،امکان و ققتعی و وجتود صتالق ،وجتوب و
نای است و ریچ یک از امکان و وجوب در ایل حقیقت وجود اصذ نشدهانتد
که اگع چنین بود ،رمه موجودات یا واجب بودند یا ممکتن ،در حتال کته واقته
صالف آن است .ثانیاً معاد از سنخیت ،سنخیت در کمال وجودی است نته نقتص
وجودی؛ به عبارت دیگع سنخیت آنها در جهت وجودی است نه جهت عدم و
ققع ممکن و مخلوق جهت عدم اوست و ریچ جهت عدم در صالق و واجتب
وجود ندارد تا بین آنها از این جهت سنخی

الزم آید.

این م الب زمان بهآسان پذیعق ن صوارد بود که ایالت وجود و اع باریتت
ماریت و تشکیک در حقیقت وجود و وجود رابط معلول را درست توتور کتعده
باشیم ،نه اینکه حقیقت وجود بگوییم و ماریت دارای وجود بفهمتیم و ستنخیت
در حقیقت وجود بگوییم و سنخیت در ماریت و حدود عدم بفهمیم.
ثالشاً علل که تخوّواً از تحت عنوان مع

الش ء صارج م شود ،علل مادی
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و اعدادی است نه قاعل تامّ ارادی؛ چون علل متادی و اعتدادی اساستاً مع ت و
رس بخش نیس ند.
رابعاً به چه مالک بین قاعل تامّ که قاعلیت باالرادة و المشبیئۀ دارد و یتع آن
قعق قایل شدهاید؟ ظارعاً جواب ایشان این است که قاعل تامّ چون قتدرت علت
االطالق دارد ،م تواند موجودی را که ریچ سنخی

با او نتدارد ،بیاقعینتد و اگتع

بگوییم نم تواند ،قدرت او را محدود کعدهایم و نظام عتالم را بتع اراده صداونتد
حاکم دانس هایم؛ در حال که این اراده حکیمانه صداوند است که در رمته حتال،
در نظام آقعینش حاکم م لق است .در بعرس ایتن جتواب مت گتوییم :آیتا ایتن
موجودی که صلق کعده است ،صالق از نظع کماالت وجودی از آن باالتع است یتا
نه؟ اگع بگویید :رع دو واقعیت صارج اند و صالق از نظع کماالت وجودی بتاالتع
از مخلوق صود است و اگع مساوی با او یا پایینتع از او بود ،نم توانست چنتین
موجودی را صلق کند ،گوییم معاد از سنخیت نیز رمین است و اگع بگوییتد :رتع
دو واقعیت صارج اند و وجود دارند ،ولت م بتاین بته تمتام اات رست ند ،بایتد
روشن کنید که از نظع ماریت م بایناند یا از نظع وجود؟ ظارعاً معادتان تبتاین در
حقیقت وجود است و اگع معادتان از تباین در حقیقت وجود این باشد که صتالق
در عالم صارج وجودی جدا دارد و مخلتوق وجتودی جتدا و رتیچ کتدام جتزء
دیگعی نیس ند ،این را ما رم قبول داریم؛ ول این تغایع در وجود صارج استت
نه تباین در حقیقت وجود .اگع معادتان از تباین در حقیقت وجود ،این باشتد کته
رع دو واقعیت صارج اند ،ول در رمین واقعیتت صتارج داشت ن ،رتیچ وجته
اش عاک با رم ندارند ،م گوییم :این به بدارت عقل محال است؛ چون ما مفاریم
مش عک از رع دو اصذ و بع رع دو به یک معنتا حمتل مت کنتیم و ایتن نشتان از
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وحدتداش ن آنها در حقیقت آن مفاریم است و یک از آن مفاریم ،مفهوم وجود

است که بع رع دو حمل م شود و این نشان وحدتداش ن آنها در حقیقت وجود
است ،گعچه در اویاف آن رمدون وجتوب و امکتان م فتاوت باشتند .توضتیح
بیش ع این م لب در بعرس نقد دلیل سوم بیان م شود.
صامساً الزمه قدرت عل االطالق داش ن و حاکم م لق بودن صالق این نیست
که ب واند چیزی که کمال وجودی آن را ندارد ،صلق کند؛ چون وق

روشن شتد

که ایجاد چنین چیزی ق نفسه محال است ،این دیگع تحدید قدرت صدا نیست،
بلکه صود امع ق نفسه مم نه است و قدرت صدا بتع مم نعتات تعلتق نمت گیتعد
(میاداماد.)221 :8863 ،
صلقکعدن صدا مناقات نتدارد؛ چتون «ال متن
سادساً سنخیت با «ال من ش ء» 
صلقکعدن به این معناست که صداوند م عال چیزی که ایالً وجود نداشت ه
ش ء» 
و معدوم بود ،ابداعاً و اب دائاً صلق کند (صدرالمتألهین شیاای)838 /8 :8818 ،،؛ ول
مناقات ندارد که صداوند کمال وجودی آن ش ء را بته نحتو بعتتع در اات صتود
داش ه است .بعای تقعیب به ارن اگع به اقعتال و اعمتال صودمتان توجته کنتیم،
م توان این م لب را بهصوب توور کعد؛ مشالً وق

سخن م گتوییم ،ایتوات و

الفاظ را در عالم صارج ایجاد م کنیم و آنها را کته قبتل از ایتن معتدوم بودنتد،
وجود م بخشیم ،ما آنها را از چیزی تبدیل نکتعدیم؛ ولت در عتین حتال کمتال
وجودی بعتع آنها در نفس ما موجود است.
دلیل سوم :اطالق برخی الفاظ به یک مفهوم بر خدا و خلق

حکایت مفهوم واحد از اشیای مخ لتف ،نشتانه اشت عاک آنهتا در حقیقتت آن
مفهوم است؛ زیعا مفهوم واحد از اشیای م باین ان زاع نم شود .بنابعاین اگع لفتظ
واحدی به یک معنا بتع اشتیای حمتل شتود ،کاشتف از ستنخیت و اشت عاک در

سال دوازدهم ،زمستان  ،9911شماره مسلسل 64

حقیقت میان آن اشیا صوارد بود؛ مشالً وق

11

لفظ «وجود» را رم بع صدای تعال و

رم بع مخلوقاتش به یک معنا اطالق م کنیم ،نشاندرنده اش عاک آنها در حقیقت
وجود است و آنها در حقیقت واحد داش ن ،با رم م حدند و با رم سنخیت دارند
و نهای اً در نحوه وجود از رم مخ لفاند؛ زیعا وجود صداونتد م عتال ،وجتوب و
وجود ممکنات ،ققعی و امکان است؛ به عبارت دیگع اگع وجود صالق و وجتود
مخلوق بینونت تام داش ه و در واقعیت صتارج بودنشتان رتیچ وجته اشت عاک
نداش ه باشند و در عین حال ما مفهوم واحدی را از رع دو اصذ و بتع آنهتا حمتل
م کنیم ،الزمه اش آن است کته مفهتوم واحتد از آن جهتت کته واحتد استت ،از
موادیق م باین از آن جهت که م بایناند ،ان زاع شده و بع آنها حمل شود و چنین
چیزی محال است (همان16 /6 :8818 ،؛ طااطاازی.)18 /8 :8816 ،
اشکال

«اطالق لفظ واحد به یک مفهوم بع اشیای مخ لتف در معقتوالت الولت  -کته
ععوض و اتواف آنها نسبت به محمول در صارج است -بیانگع ستنخیت استت؛
اما اگع لفظ از معقوالت ثان باشد -که محمول مابتازای صتارج نتدارد -مشبتت
سنخیت نخوارد بود و عُقال الفاظ را که از معقوالت ثانیه رس ند -مشل ماریتت،
وجود ،موجود و -...بع موضوعات مخ لف و م باین اطالق م کنند؛ مشالً عَعَض-
یعن إن وجد ،وجد ق الموضوع -بع مقوالت م باینه که با یکدیگع تباین بالذات
دارند -مشل کم ،کیف و -...اطالق م شود ،بدون اینکه اشت عاک در لفتظ عتعض
سبب ایجاد اش عاک در حقیقت بین اععاض مخ لف شود ،...م توان «طارد العدم»
را رم -که مفهوم واحد است -به صدای تعال و اشیای دیگع اطالق کعد؛ چعاکته
رمه موجودات و واجب م عال ،در نف عدم ،اش عاک دارند و این معنای واحد به
حقیقت بع رمه آنها یدق م کند؛ بنابعاین اطالق «موجود» بته معنتای واحتد بتع
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صدای تعال و کائنات ،مشبِتت ستنخیت و اشت عاک در حقیقتت نخوارتد بتود»...
(سیدان.)38 :8888 ،
بررسی

اوالً مس شکل از روش که در پاسخ گوی به مخالفان بع آن پتای مت قشتارد،
عدول کعده است ،چون در مقام نقد دلیل متذکور ،از دست اورد تفکتع قیلستوقان
اسالم که حایل قعنرا دقت نظع و بح
آن بح

قلسف آنهاست ،کمک گعق ه است و

تفکیک بین مفاریم و نحوه داللت آنها بع موتادیق صودشتان استت؛ در

حال که وی مع قد است «بعای پاسخگوی به شتبهات منکتعان و ملحتدان رتیچ
نیازی به قلسفه مو لح نیست» (همان .)21 :وی بعای پاستخگتوی از دلیلت کته
طبق مبان قیلسوقان اسالم بیان شده استت ،از معتارف عقلت ارتل بیتت
اس فاده نکعده است .با این وجود چگونه م تواند بتعای پاستخگتوی از شتبهات
ملحدان و منکعان از قلسفه ب نیاز باشد ،با توجه به این مهم که طعز تفکع منکعان
و ملحدان و مخوویاً اندیشتمندان آنهتا بستیار پیدیتده و م فتاوت از م فکتعان
اسالم است .پس بعای پاسخ گوی بته چنتین اقتعادی نتهتنهتا بایتد از معتارف
ارل بیت

و قلسفه اسالم بهعه جست ،بلکه سالرا باید وقت یعف کتعد و

به نحوه تفکع و اندیشه آنها پ بعد تا پاسخ اساس و درصور به آنها داد.
ثانیاً اس حاله اصذ مفهوم واحد بما رو واحد از امور م بتاین بمتا رتو م بتاین،
تخویصبعدار نیست؛ زیعا دلیل آن اص وای بته معقتوالت اولت نتدارد ،بلکته
شامل رمه مفاریم م شود؛ ان زاع یک مفهوم از یک موتداق و نیتز یتدق یتک
مفهوم بع یک موداق ،به اع بار ویژگ ای است که در آن موداق وجود دارد .در
یع این یورت م بایست رع مفهوم از رع موداق ان زاع شود و رع مفهتوم
بع رع موداق من بق شود و این به نف علم م انجامد .توضیح اینکته اگتع یتک
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مفهوم را در نظع بگیعیم که از دو موداق ان زاع شده استت و بتع رتع دو یتدق
م کند -مشالً مفهوم وجود رم بع صالق و رم بع مخلتوق یتدق مت کنتد -چنتد
حالت توور م شود:
 .0در یدق مفهوم وجود ،ققط صووییت واجب مع بتع باشتد ،ماننتد آنکته
مفهوم وجود ققط از نای بالذات که ویژگ صتاص صتالق استت و در مخلتوق
نیست ،حکایت کند .اگع این قعض درست باشد ،مفهوم وجود بع مخلوق یتدق
نخوارد کعد؛ چعاکه مخلوق ن بالذات نیست و مالک یتدق مفهتوم وجتود را
ندارد؛ حال آنکه بنا بع قعض ،مفهوم وجود ،بع مخلوق نیز یدق م کند .پس این
اح مال صالف قعض است.
 .1در یدق مفهوم وجود ،ققط صووییت مخلوق مع بع باشد ،مانند آنکه آن
مفهوم ققط از ققع که ویژگ صاص مخلوق است و در صتالق یاقتت نمت شتود،
حکایت کند .این قعض نیز پذیعق ن نیست؛ زیعا در این یورت مفهوم وجود بع
صالق که قاقد آن صووییت است ،یدق نخوارد کعد .این اح مال نیز به صالف
قعض انجامید.
 .1صووییت رع یک از صالق و مخلوق در مفهوم وجود اصذ شده باشتد .در
این یورت بع ریچ کدام یدق نخوارد کعد و این نیز صالف قعض است.
 .1صووییت ریچ یک از صالق و مخلوق در مفهوم وجود اصذ نشده باشتد؛
به این یورت که از قدر مش عک بین آن دو اصتذ شتده باشتد .در ایتن یتورت
مفهوم وجود بع رع دو قابل یدق صوارد بود.
از بعرس حاالت چهارگانه به دست م آید کته یتک مفهتوم در یتورت بتع
موادیق م عدد من بق م گعدد که از قدر مش عک میان آنها ان زاع شده باشد ،نه از
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جهت کشعت آنها؛ به عبارت دیگع مفهوم واحد بما رو واحد ،نه از امور کشیع بمتا
رو کشیع قابل ان زاع است و نه بع آنها من بق م شود (شیاوایی848-844 /8 :8816 ،؛

طااطاازی.)84 :8888 ،
بنابعاین اگع به معنای مشالرای که زده است ،صوب دقت کند ،معلوم م شود
این مفاریم از وجه اش عاک میان موادیق مخ لف اصذ شتده استت نته از جهتت
اق عاق آنها؛ مشالً ععض که بع کم و کیف ...حمل م شود ،از آن جهت استت کته
رمه آنها در صارج یک وجه اشت عاک دارنتد و آن وجته اشت عاک «موجتود قت
موضوع»بودن است و از این حیشیتِ آنها حکایت م کند ،نه اینکه مفهوم «ععض»
و «موجود ق موضوع» بودن بع آنها یدق کند؛ ول در عالم صتارج رتیچ وجته
مش ع ک نداش ه باشند که اگع چنین باشد ،از رع موداق  ،رع مفهوم قابل ان زاع
صوارد بود و رع مفهوم بع رع موداق م تواند حمل شود و این بدان معناست
که ما در ان زاع مفاریم از موادیق و حمل آنهتا بتع موتادیق صتود رتیچ مالکت
نداش ه باشیم .بله ممکن است بعص مفاریم مابازای مست قل داشت ه باشتند ،مشتل
مفاریم ماروی و بعص دیگع مابازای مس قل نداش ه باشند ،مشتل معقتوالت ثانیته
قلسف .
ثالشاً این نقد ،معلول عدم توجه به دلیل مذکور در نک ه دوم و رمدنین ناشت
از عدم توجه دقیق به قعق بین معقوالت اول و معقوالت ثانیه قلسف است .شما
گف ه اید :معقوالت ثانیه مابازای صارج ندارند؛ در حال که حق ایتن استت کته
معقوالت ثانیه مابازای صارج مس قل ندارنتد؛ یعنت عقتل بتا بعرست عقالنت
موجودی ،جهات را در آن تشخیص م درد و به حسب آن جهات ،مفتاریم را
از آن ان زاع و بع آن حمل م کند ،گعچه آن جهات عقلت دال بتع جهتات عینت
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نباشد و رمه آن جهات در صارج به وجود واحد بسیط موجود باشند ،ول این به
معنای مابازانداش ن معقوالت ثانیه و ب مالکبودن ان زاع و یدق آنها نیست.
رابعاً اگع بع قعض ،م لب مذکور مخووص مفاریم اول باشد ،طبتق ایتالت
وجود« ،مفهوم وجود» از معقوالت اول صوارد بود؛ چون واقعیت صارج اوالً و
بالذات مابازای مفهوم وجود است و مفهوم وجود بدون ریچ مسامحه و مجتازی
از واقعیت صارج حکایت م کند؛ لتذا ایتن مفهتوم وجتود استت کته مابتازای
صارج مس قل دارد و مفاریم ماروی از حدود آن ان زاع م شود نه از حقیقتت و
م ن واقعیت صارج ؛ از این رو واقعیات صارج ثانیاً و بالععض موادیق مفاریم
مارویاند .ن یجه اینکه آنده ما به ازای صارج مس قل ندارد ،مفاریم مارویاند نه
مفهوم وجود (صدرالمتألهین شیاای.)281 /3 ،282 /2 :8818 ،،
صامساً اینکه م گوید :طاردالعدمبودن به یک معنا رم بع صداوند م عال و رتم
بع مخلوقات حمل م شود ،اگع این یدق و حمل ب متالک استت؛ یعنت رتیچ
صووییت مش عک در این دو نیست و در عین حال مفهوم واحد بع آنها یتدق
م کند -الزمه این سخن آن است که طارد العدم ب واند بع معدوم رم یدق کنتد،
یعن بع نقیض صود؛ قالملزوم باطل کالزمه و اگع بگویید متالک دارد و مالکتش
رمان ععوض وجود بع صداوند و مخلوقات است؛ ول در حقیقتت و اات رتیچ
اش عاک با رم ندارند ،الزمه این سخن ،ماریتداش ن صداوند است که ماریتت و
حقیقت صدا م باین بالذات با ماریت مخلوقات است و شما از چنتین چیتزی ابتا
دارید .جالبتع اینکه شما از طعق ماریت را از صدا نف م کنید؛ از طعق مفهوم
وجود را معقول ثان دانس ه ،در تفسیعش م گویید :معقول ثان مابازای صتارج
ندارد ،ن یجه اش این صوارد شد که وق

م گوییم« :صدا وجود دارد» این قضتیه
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از ریچ واقعیت صارج حکایت نکند و مابازای صارج نداش ه باشد.
باید توجه داشت مق ضای این دلیل سنخیت به معنای صاص نیست؛ یعنت از
یعف این دلیل نم توان ن یجه گعقت که صداوند م عتال واجتد جمیته کمتاالت
مخلوقات در باالتعین معتبه است و ققط م توان ن یجه گعقت که رع لفظ که به
یک معنا و مفهوم بع حق و صلق اطالق مت شتود ،حتاک از حقیقتت واحتدهای
رست که بع صداوند به لحاظ نحوه وجودش و بع صلق بته لحتاظ نحتوه وجتود
صود اطالق م شود؛ اما در رمین حد که ناق بینونت تام بین صالق و صلق باشد،
کارای دارد.
دفاع از بینونت خدا و خلق با قول به اشتراک لفظی

بعص از مداقعان بینونت ،بعای حل مستئله قایتل بته اشت عاک لفظت شتده و
گف هاند الفاظ که بع صالق و صلق اطالق مت شتود ،در رتع کتدام دارای معنتای
مخووص به صود است و ریچ لفظ به یک معنا بتع رتع دو اطتالق نمت شتود
(ملکی میایجی.)16-31 :8882 ،
بررسی

اوالً این ادعا صالف ظا رع الفاظ و صالف وجدان است .صداوند م عال در
قعآن یفت رحمت ،علم ،رمقت و بسی اری از یفات را رم بعای صتودش و
رم بعای پیامبع

و گار بعای سایع آقعیدهرا به کار بعده است و ظهور این

الفاظ در وحدت معنا م باشد نه تعدد و اگع بگویید یفات صداوند ب نهایت
است و یفات آقعیده را محدود و بین محدود و نامحدود ریچ نسب

وجتود

ندارد و تباین تام بعقعار است ،گوییم این تفتاوت بعگشتت بته صوویتیات
موتادیق دارد نتته معنتتا و صوویتتیات موتتادیق در حقیقتتت مفهتتوم من تتزع
دصال

ندارد.
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ثانیاً اگع با دصالتدادن صووییات موادیق در معنا بعای یفات دیگع ب وانید
معنای م فاوت قایل شوید و اش عاک لفظ را مجاز بدانید ،درباره وجود کته رتم
بع صدا اطالق م شود و رم بع یع او ،چگونه این اش عاک لفظت مجتاز شتمعده
م شود؟ آیا واقعاً م توان بعای وجود معان م عدد توور کعد .وجود به اع تعاف
جمیه عقال -چه عوام و چه صواص -دارای معنای واحد استت و اگتع قایتل بته
اش عاک لفظ بین صالق و مخلوق در لفتظ وجتود باشتیم ،بته تع یتل عقتول از
مععقت حضعت حق منجع م شود؛ زیعا وق

م گوییم« :صداوند موجود است»،

اگع معاد از موجود رمان معنای باشد که مشالً در «انسان موجود است» ،م باشتد،
الزمه آن اش عاک معنوی و وحدت معناست و اگع مقابل آن معاد باشد ،مت شتود
موداق نقیض وجود و این یعن نف وجتود از صداونتد م عتال و اگتع بگتوییم
معنای موجود نسبت به صداوند را نم دانیم ،این تع یل عقل از مععقت صداست
و این صالف وجدان است (طااطاازی 8888 ،ب.)88 :
قول به مجاز بودن اطالق وجود بر خدا

بعص نیز از اسا

اطالق لفظ وجود به لحاظ معنای حقیقت را بتع صداونتد

منکع شده ،م گویند :صداوند صالق وجود است نه وجود و به طور کلت اطتالق
الفاظ بع معان صارج درباره صالق و مخلتوق ،دربتاره یکت حقیقتت و دربتاره
دیگعی مجاز است .وجود به معنای حقیق صود بع حقیق

صارج یادق است

که معنای ق عی آن این است که چیزی است که نقیض عدم باشد .سپس دربتاره
صداوند به معنای مجازی به کار م رود؛ لذا در اطالق این الفاظ به صداونتد نیتاز
به قعینه داریم؛ مشل «ش ء بحقیقۀ الشیئیۀ» و «موجود ال متن عتدم» و بتعای رقته
مشکل ارتفاع نقیضین گف ه شده است :صداونتد م عتال و وجتود در رتبته واحتد
نیس ند تا رقه وجود و نقیضش از صداوند م عال موجب ارتفتاع نقیضتین باشتد؛
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11
چون شع

ارتفاع نقیضین اتحاد معتبه است که اینجتا محقتق نیستت (اصیههایی،

824 ،886 ،888 :8886و .)288
بررسی

اوالً این سخنان مب ن بع انکار مفهومداش ن وجود و رمدنتین انکتار بتدارت
مفهوم وجود است که رع دو باطلاند.
ثانیاً در دیدگاه مذکور از طعق بع بینونت تام و یف

تأکید م شود که رتیچ

لفظ به یک معنا نم تواند بع صالق و مخلوق اطالق شود و این امع را در وجود
رم م عح کعدهاند؛ از طعق سخن از رتبهبنتدی بتین صتالق و مخلتوق بته میتان
م آورند .باید توضیح درند که آیا منظور از رتبه ،رتبه تشکیک است؟ اگع چنین
باشد ،این بعگشت به نوع اش عاک و سنخیت بین صالق و مخلوق دارد .رعچنتد
در «وجود» این ما به االش عاک را نپذیعق هاند ،درحقیقت استم را عتوض کتعده و
تحقق نام نهادهاند .این کار به تغییع الفاظ م ماند تا طعح یک نظعیه علم و اگتع
رتبه تشکیک نیست ،ایوالً آیا م توان معنای محول بعای آن منظتور داشتت؟
رمدنین رتبه طتول استت یتا ایتن حقتایق تبتاین ععضت بتا یکتدیگع دارنتد؟
(ارشاد،ییا.)242 :8812 ،
ثالشاً باید توجه داشت که قول به حقیقت و مجاز در الفاظ اطالق شده بع صتدا
مینکننده بینونتت تتام؛ چتون است عمال لفتظ در
و صلق ،به تشبیه م انجامد نه تأ 
معنای مجازی ،در یورت مجاز صوارد بود کته بتین معنتای موضتوعلته و یتع
موضوعله شبار

و عالقهای باشد .وق

ریچ مناسبت و سنخیت و عالقهای بین

صالق و مخلوق نباشد ،چعا باید الفاظ که معنای حقیق آنها مخلتوق استت ،بتع
صالق رم اطالق شود.
رابعاً به نظع م رسد در باب اس حاله ارتفاع نقیضین این مغال ه دامنگیع شتده
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است که نسبت بین نقیضین را از باب عدم و ملکه پنداش هاند؛ لذا به وجود رتبته
بین آنها قایل شدهاند؛ به عبارت دیگع شأنیت اتواف بعای طتعقین بایتد موجتود
باشد تا گار م وف به آن شود و گار نه و قایل چون بینونت یف

بین صالق

و مخلوق را به وجود تعمتیم داده استت و اطتالق وجتود را بتع صداونتد جتایز
ندانس ه و اگع رم اطالق شود ،ققط اطالق مجازی است نه حقیق  ،درباره ستلب
رع دو طعف نقیض از صداوند ریچ مشتکل ندیتده استت؛ در حتال کته راب ته
نقیضین ،راب ه سلب و ایجاب است که با عتدم و ملکته تفتاوت قتاحش دارد و
راب ه وجود و عدم نیز از نوع سلب و ایجاب استت و قابتل ارتفتاع یتا اج متاع
درباره ریچ چیز نیست ح

اگع صداوند باشد (همان.)246 :


نتیجه

از م الب م عحشده در این مقاله موارد زیع را م توان ن یجه گعقت.
 .0تبیین معاد از ستنخیت در ایت الح حکمتا نقتش مهمت در بعرست ادلته
آن دارد.
 .1معاد از سنخیت در رمه موارد کاربعد آن یکسان نیست.
 .1ایل سنخیت از لوازم ایل علیت بوده و قاعدهای یعقاً عقل م باشد؛ لذا
با تجعبه نه م توان آن را اثبات کعد و نه م توان آن را نف کعد.
 .1نف سنخیت منجع به جواز تتعجیح بالمتعجح و محتذورات دیگتع عقلت
م شود.
 .1میزان داللت ادله سنخیت با رم م فاوتاند؛ بعص ققط سنخیت بین علتت
رس بخش و معلولش را ثابت م کنند و بعص دیگع بعای اثبتات ستنخیت بتین
رع علت و معلول مفیدند؛ رمدنین بعص ستنخیت بته معنتای صتاص را اثبتات

11
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م کنند؛ حال آنکه ن یجه بعص دیگع سنخیت به معنای عام است.
ل شدن به سنخیت ،مناقات با مقام تنزیه صداونتد از یتفات مخلوقتات
 .1قای 
ندارد و رمدنین باع

نم شود قدرت و اص یار و حاکمیت عل االطالق صداوند

م عال صدشهدار شود.
 .7نقدرای قایالن به بینونت بع ادله سنخیت قابل جواب است.
 .8مخالفان سنخیت به دیدگاهرای رو آوردهاند که قابل دقاع عقالن نیست.
 .9درن یجه قول به سنخیت بین رع علت و معلولش به یورت عام و قول بته
سنخیت بین صداوند م عال و صلق ش به یورت صاص عقالً امعی اج نابناپذیع
است و نف آن منجع به تناقضگوی م شود.

سال دوازدهم ،زمستان  ،9911شماره مسلسل 64

11

منابع
 ابراهیمی دینانی ،غالمحسین ( ،)0831قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسالمی ،تهبرا ،،ژووهشبهاهعلوم انسانی و مطالعات فرهنهی ،چ.8
 ابنسینا ،حسین بن ع داهلل (0111ق) ،الشفاء (االلهیات) ،قم ،انتشارات کتابخانه آیتاهلل مرعشی. ببببببببببب ( ،)0830الم احثات ،تحقیق محسن بیدارفر ،قم ،انتشارات بیدار. ببببببببببب ( ،)0831االشارات و التن یهات ،شرح خواجه نصیرالدین طوسی ،قم ،نشر بالغت. ارشادینیا ،محمدرضا ( ،)0831نقد و بررسی نظریه تفکیک ،قم ،مؤسسه بوستا ،کتاب. -اصفهانی ،میرزا مهدی ( ،)0831ابواب الهدی ،قم ،نشر معارف اهل بیت

.

 آشتیانی ،سیدجاللالدین ( ،)0833نقدی بر تهافت الفالسفه غزالی ،قم ،مؤسسه بوستا ،کتاب ،چ.1 بهمنیار بن مرزبا ،)0831( ،التحصیل ،تصحیح و تعلیق مرتضی مطهری ،تهرا ،،انتشارات دانشهاهتهرا ،،چ.1
 خادمی ،عیناهلل ( ،)0833علیت از دیدگاه فیلسوفا ،مسلما ،و فیلسوفا ،تجربهگرا ،قم ،مؤسسبهبوستا ،کتاب ،چ.1
 رازی ،فخرالدین (0100ق) ،الم احث المشرقیه ،قم ،انتشارات بیدار ،چ.1 س زواری ،مالهادی ( ،)0833-0813شرح المنظومه ،تصحیح و تعلیق از حسن حسنزاده آملی،تهرا ،،نشر ناب.
 ببببببببببب ( ،)0811التعلیقات علی الشواهد الربوبیه ،تصحیح و تعلیق سیدجاللالدین آشتیانی،مشهد ،مرکز نشر دانشهاهی ،چ.1
 سیدا ،،سیدجعفر ( ،)0830توحید از نهاه وحی ،فلسفه و عرفا ،،قم ،دلیل ما. شیروانی ،علی ( ،)0831شرح و ترجمه بدایۀ الحکمۀ ،قم ،انتشارات دار الفکر ،چ.1 صدرالمتألهین شیرازی ،محمد بن اببراهیم ( ،)0811الم بدأ و المعباد ،تصبحیح سبیدجاللالبدینآشتیانی ،تهرا ،،انجمن حکمت و فلسفه ایرا.،
 -ببببببببببب (0330م) ،الحکمۀ المتعالیۀ فی االسفار العقلیۀ االربعۀ ،بیروت ،دار احیاء التراث ،چ.8

11

بررسی ادله عقلی سنخیت میان خدا و خلق با رویکرد پاسخ به نقدهای استاد سیدان

 ببببببببببب ( ،)0838شرح اصول کافی ،تصحیح محمد خواجوی ،تهرا ،،مؤسسبه مطالعبات وتحقیقات فرهنهی.
 ط اط ایی ،سیدمحمدحسین ( ،)0831نهایۀ الحکمۀ ،تصبحیح و تعلیبق غالمرضبا فیاضبی ،قبم،انتشارات مؤسسه آموزشی و ژووهشی امام خمینی (رحمۀ اهلل) ،چ.1
 ببببببببببب ( 0830الف) ،اصول فلسفه و روش رئالیسم ،مقدمه و ژاورقی بقلم مرتضی مطهری،تهرا ،،انتشارات صدرا ،چاپ بیست و یکم.
 ببببببببببب ( 0830ب) ،بدایۀ الحکمۀ ،ترجمه و اضافات از علی شیروانی ،قبم ،انتشبارات دارالعلم ،چ.03
 ببببببببببب (0111ق) ،المیزا ،فی تفسیر القرآ ،،قم ،منشورات االمام المنتظر (عج). طوسی ،خواجه نصیرالدین0111( ،ق الف) ،مصارع المصارع ،تحقیق حسن معزی ،قم ،کتابخانبهآیتاهلل مرعشی.
 ببببببببببب (0111ق ب) ،تلخیص المحصل ،بیروت ،دار االضواء ،چ.1 غزالی ،محمد ( ،)0831تهافت الفالسفه ،تهرا ،،شمس ت ریزی. فیض کاشانی ( ،)0831اصول المعارف ،تعلیق و تصحیح و مقدمه از سیدجاللالدین آشتیانی ،قم،دفتر ت لیغات اسالمی ،چ.8
 قدردا ،قراملکی ،محمدحسن ( ،)0833اصل علیت در فلسفه و کالم ،قم ،مؤسسه بوستا ،کتاب ،چ.1 مص اح یزدی ،محمدتقی ( ،)0831آموزش فلسفه ،تهرا ،،چاپ و نشر بینالملل ،چ.00 ببببببببببب ( ،)0838تعلیقۀ علی النهایۀ ،قبم ،انتشبارات مؤسسبه آموزشبی و ژووهشبی امبامخمینی (رحمۀ اهلل).
 ملکی میانجی ،محمدباقر ( ،)0831توحید االمامیه ،تهیه و تنظیم از محمد بیابانی اسکویی و علیملکی میانجی ،قم ،نشر معارف اهل بیت

.

 -میرداماد ،محمدباقر ( ،)0813الق سات ،تهرا ،،انتشارات دانشهاه تهرا ،،چ.1

