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چکیده
علم الهی یکی از موضوعات مهم الهیاتی از زمانهای دور است .یکی از دالیل فیلسوفان مشا بر علم
خداوند به خود و مخلوقات ،تجرد اوست .بهنظر آنان آن ه مانع پیدایش علم میشود مـاده اسـت و
خداوند بهدلیل مجرد بودنش ،به خود و غیرخود عالم است .حکیمـان مسـلمان هم ـون فـارابی و
بوعلی ،این برهان را از آثار فیلسوفان مشایی یونان وام گرفته و در آثار خود نقل کردهاند .ازآنبهبعـد،
دیگر فیلسوفان و متکلمان مسلمان نیز دربارۀ این برهان بحث کردهاند .متکلمـان بیشـتر بـا نگـرش
انتقادی به این برهان نگریستهاند.
خواجۀ طوسی در بیانی کوتاه در کتاب تجریداالعتقاد به این برهـان اشـاره کـرده و عالمـهحلی در
شرحش بر تجرید ،گستردهتر به آن پرداخته است .در این برهان ،با وغرا قرار گرفتن تجرد خداوند،
عاقلیت هر موجود مجردی کبرا قرار میگیرد و عاقلیت و عالمیت خداوند بهدست میآید .عالمه در
پایان سخن ،بحث بیشتر را به کتابهای عقلی خود ارجا میدهد.
در این نوشته میخواهیم با پیشینهیابی این برهان در تاریخ عقل بشری ،ردپای آن را در آثار عقلی حلـی
پیبگیریم ،تقریرهای فلسفی این برهان را نشان دهیم و تشابه و تفاوت آنها را واکاوی کنیم .هم نـین
دیدگاه عالمه را در هریک از این آثار از نظر میگذرانیم و دیدگاه نهاییشان را روشن میکنیم.
کلیدواژهها :تجرد ،برهان تجرد ،تعقل ،فیلسوفان مشا ،آثار عقلی عالمهحلی.
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مقدمه

مسئلۀ علم الهی ،یکی از مهمترین و درعینحال ،غـام

ترین موضـوعاتی اسـت کـه از

دیرباز میان اندیشهورزان ،از متکلمان و فیلسوفان الهی تا سـالکان و عارفـان محـرح بـوده
است .برخی حکمای یونان باستان دربارۀ آن بحـث کردهاند(.شهرسـتانی ۱۷۵ :۱۵۵۹،و
 )۱۷۷نظرورزان مسلمان و غیرمسلمان با مشربهای گوناگون خود این مسئله را بررسی
و تحلیلهــا و اســتداللهای مختلفــی کردهانــد( .ابنســینا۵۹۷ :۱۵۵۱ ،؛ وــدرالدین
شیرازی.)۰۰۱/۱ :۱۵۹۵،
از مسلمانان هیچکس اول علم خداوند را نفی نکرده و اختالفات بر َسر گسترۀ علـم
الهی و چگـونگی آن اسـت (خفـری۱۱۱ :۱۵۹۱،؛ عالمـهحلی .)۱۵۱ :۱۰۱۵ ،متکلمـان
اسالمی ذیل عنوان احوال و معانی ،از چگونگی ارتباط عالم و معلـوم در علـم الهـی نیـز
بحث کرده و نظرات متفاوتی داشتهاند( .1عالمهحلی)۱۹۷ :۱۰۱۷ ،؛ اما از عبارات خواجۀ
طوسی در شرح اشارات برمیآید که درمیان فیلسوفان یونان باستان ،اندیشمندانی بودهاند
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که ازاساس علم الهی را منتفی میدانستند 2.عالمهحلی به این مسئله تصرید میکند .او در
کشفالفوائد بعد از تأکید بر اتفاق مسلمانان بـر علـم الهـی بـه همـهچیز مینویسـد« :و
اختلفت االوائل فنفی قوم منهم العلم محلقا [ ]...و منهم من منع کونه عالما بذاته دون غیره
و منهم من عکس( ».عالمهحلی،۱۰۱۵ ،

 )۱۵۱هم نین در تسلیک النفس الی حظیرۀ

القدس ذیل بحث علم خداونـد مینویسـد« :اتفـق العقـالء إال قـدماء الفالسـفه علیـه».
ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1شکی نیست هنگامیکه خداوند به چیزی علم دارد ،میان وی (عالم) و آن چیز (معلوم) ارتباطی وجود دارد .حال این
ارتباط آیا میان ذات خداوند و آن معلوم است یا میان وفتی از خدا با آن معلوم .فیلسوفانْ اولی و متکلمان دومی را
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باور داشته اند .از متکلمان ،اشاعره معتقد بودند این وفت معلوم بوده و در ذات خود ثابت است و از آن به معنی
تعبیر کرده اند .ابوهاشم جبائی بر این باور بوده است که این وفت نه معلوم است ،نه مجهول و نه معدوم و از آن به
حال تعبیر کرده است (عالمهحلی.)۱۹۷ :۱۰۱۷ ،
 ]...[« . 2من مذهب الحکماء و القدماء القائلین بنفی العلم عنه تعالی( ».طوسی)۱۹۵ /۵ :۱۰۱۵ ،

(عالمهحلی )۱۵۷ :۱۵۹۰ ،هم نین در مناهجالیقین ادعا و دلیل نافیان علم خدا به خود و
ماسوا را طرح و نقد میکند (عالمهحلی )۱۱۷-۱۱۹ :۱۰۱۷ ،نمونهای از این نظرات را در
گزارشهای شهرستانی از آراء فیلسوفان یونان باستان نیز میتوان دید.
فیلسوفان مشا از مهمترین اندیشهورزانیاند که دراینبـاره سـخن گفتـه و بـا شـیوۀ
خود به اثبات و توجیه علم الهی پرداختهاند.

خا

در بسیاری از کتابهای فلسفی و کالمـی اسـالمی ،بخـش مسـتقلی بـه علـم الهـی
اختصا

یافته است .از این کتابها ،کشفالمراد عالمهحلی در شـرح تجریـداالعتقاد

خواجهنصیرالدین طوسی ،بهدلیل متن مستحکم و شرح ماهرانهاش ،ارزش بسیاری یافته
و عالقهمندان به بحثهای معرفتی و سیر اندیشههای کالمی در عالم اسالمی ،همواره به
آن توجه کردهاند.
دومین مسئله در مقصد ثالث این کتاب ،دربارۀ علم الهی است .خواجـۀ طوسـی سـه
آورده .سخن خواجه این است« :واإلحکام و التجرد و استناد کل شیء إلیه دالیل العلـم».
(عالمهحلی)۵۷۵ :۱۰۵۵ ،
عالمه دلیل اول را که همان دلیل اتقان ونع باشد ،از متکلمان و دو دلیـل بعـد را از ِ
آن
حکما میداند« :االول منها للمتکلمین و ا خیران للحکماء( ».همان)
عالمه در ادامه تصرید میکند که دلیل اول و سوم ،یعنی احکام یا همان اتقان وـنع و
استناد هرچیز به خداوند فقط علم خداوند را به غیر اثبات میکند؛ درحالیکه دلیـل دوم،
یعنی تجرد عام است و علم خداوند را به غیر و خود ثابت میکند.
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دلیل برای اثبات علم خداوند اقامه کرده که عالمـهحلی شـرح مختصـری بـرای هریـک

محور دلیل دوم ،تجرد خداوند است 1.خواجه در این متن فقط به عنوان آن اشاره میکنـد؛
اما حلی مبسوطتر از دو دلیل دیگر به تقریر آن در قالب قیاس اقترانی و اثبـات وـغرا ،کبـرا و
ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1برای توضید معنای مجرد و مادی ر .نبویان ،سید محمود ( « ،)۱۵۹۱مجرد و مادی»  ،معرفت فلسفی ،سال چهارم،
شماره سوم.۱۱۵-۱۵۵ ،

019

مقدمات آن میپردازد .تقریر این برهان را در ادامـۀ ایـن نوشـتار خـواهیم دیـد .وی در انتهـا
أبحاث مذکورۀ فی کتبنا العقلیۀ( 1».عالمهحلی)۵۷۹ :۱۰۵۵ ،
میگوید« :و فی هذا الوجه
ٌ
پیشینۀ فرااسالمی این برهان و بحثهـای درگرفتـه میـان فیلسـوفان و متکلمـان در
حاشیۀ آن در کنار جملۀ اخیر حلی نگارنده را بر آن داشت تا تقریر مبسوط ایـن برهـان و
پیگیری مباحث آن را در آثار عقلی وی ،موضو پژوهشی فلسفی و کالمی قرار دهد.
اهمیت این برهان برای ما ،دلیل دیگری نیز دارد .ایـن برهـان را فیلسـوفان ،بـهویـژه
مشاییان اقامه کردهاند؛ اما متکلمان بیشتر بر این برهان تاخته و آن را نسذیرفتهاند؛ ازاینرو
این برهان در مرز فلسفه و کالم قرار دارد و پذیرفتن یا نسذیرفتنش مذاق فلسفی یا کالمی
دانشمندان مسلمان را هویدا میکند .دیدگاه حلی در آثار مختلفش متفاوت است .در این
نوشتار ،این تفاوت دیدگاه و نظر نهـایی او را خالوـه گـزارش مـیکیـنم؛ امـا بررسـی
اشکاالت وی را بر برهان بـه نوشـتاری خـواهیم سـسرد کـه موضـو آن داوری دربـارۀ
خردهگیریهای متکلمان و پاسخهای حکما به آنهاست.
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پیشینۀ طرح برهان تجرد

این برهان چنانکه عالمه نیز تصرید میکنـد ،از فیلسـوفان مشااسـت .اندیشـمندان
مسلمان گاهی در بحث علم الهی تمام این برهان را آورده و گاهی نیز در بحثهای دیگر
فلسفی مانند عاقلیت مجرد و چیستی علـم ،بـه برخـی مقـدمات آن پرداختهانـد .بـهنظر
میرسد در آثار اسالمی ،اولین اشارهها به این برهان در آثار فارابی است (داوری:۱۵۹۷ ،
 .)۱۵۹این برهان در آثار شیخالرئیس ،گستردهتر است 2.اسـتفادۀ بـوعلی از ایـن برهـان،
ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1اگرچه عالمه در کشفالمراد از این برهان دفا میکند ،نگاه انتقادی کالمی وی را میتوان از همین عبارت استنباط کرد.
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 . 2ابن سینا :االلهیات من کتاب الشفاء ،الفصل السادس من مقالۀالثامنۀ من فن الثالث عشر .و  :اإلشارات و التنبیهات ،نمط
سوم ،فصل نوزدهم ،نمط چهارم ،فصل بیست و هشتم و نمط هفتم ،فصل پانزدهم .و  :المبدأ و المعاد ،فصل  .۵ابنسینا
در تعلیقات به این برهان اشاره میکند« :ان ذاته فی االعیان له و ذاته مجرد فهو یعقله دائما فإن ذاته حاول له دائما».
(ابنسینا)۱۷۱ :۱۵۵۷ ،

نگارنده را برای یافتن پیشینۀ آن بهسوی آثار حکمای مشایی یونان ،بهویژه ارسحو کشاند.
یافتن این برهان در گزارشهای شهرستانی در الملل و النحل دربارۀ آراء الهیاتی ارسـحو
بسیار شعفانگیز بود.

1

فخر رازی نیز در کتاب نهایةالعقول به گزارش و تقریر این برهان به نقـل از اشـارات
بوعلی میپردازد و نقدهای متعددی را بر آن ذکر میکند (فخر رازی .)۱۹۱ /۱ :۱۰۵۱ ،او
در مباحث مشرقیه نیز این برهان را بررسـی میکنـد (فخـررازی۵۵۰-۵۱۷ /۱ :۱۵۵۵ ،؛
همان )۰۱۹/۱:خواجۀ طوسی در شرح خود بر فصل نوزدهم از نمط سوم اشارات بوعلی،
اشکاالت فخر را بر آراء بـوعلی مفصـل نقـل میکنـد و پاسـخ میدهد(.طوسـی:۱۰۱۵،
 )۰۱۷/۱وی در نمطهای چهارم و هفتم نیز بهتبع شـیخالرئیس بـه مباحـث ایـن برهـان
میپردازد( .طوسی ۷۵ /۵ :۱۰۱۵،و  .)۱۵۹خواجه چنانکه گفتیم ،در کتاب تجرید خـود
از این برهان نام برده است (عالمهحلی .)۵۷۵: ۱۰۵۵ ،عالمهحلی نیز در برخی آثار خـود
در نهایت سیر فلسفی و کالمی معتنابه اسالمی ،ودرالمتألهین را بایـد نـام بـرد کـه در
اسفار اثبات کبرای برهان را بسیار آسان میداند .وی چهار برهان بر اثبـات عاقلیـت مجـرد
نسبت به ذات خود از حکما گزارش میکند( 2.ودرالدین شیرازی)۵۱۱-۵۷۱ /۵ :۱۵۹۵،
باید دانست که این برهان در تقریری ،اول عالم بودن خداوند را ثابت میکند؛ اما در
تقریر دیگر ،ضمن اثبات عالمیت خداوند نشان میدهد که علم او خود و غیرخود را دربر
گرفته است .به مقتضای این برهان باید علمی حضوری را برای خداوند ثابت دانست؛ اما
این برهان در تقریری که علم خداوند را به غیر اثبات میکند ،نمیگوید ایـن علـم کلـی
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این دربارۀ برهان را بحث کرده که بررسی آنها موضو این مقاله است.

است یا جزئی یا فقط حینالفعل وجود دارد یا قبل و بعدالفعل نیز هست.
000

ـــــــــــــــــــــــــــ
 ]...[« . 1اما أنه عقل فألنه مجرد عن المادۀ ،منزه عن اللوازم المادیه فال تحتجب ذاته عن ذاته( ».شهرستانی)۵۵۱ :۱۵۵۹ ،
 . 2چنانکه خواهیم دید ،سه دلیل از این ادله در آثار عقلی عالمهحلی وجود دارد.

کتابهای عقلی عالمه و برهان تجرد در آنها

ازآنجاکه عالمه در کشفالمراد بحثهای بیشتر را دربارۀ برهان تجرد بـه کتابهـای
عقلی خود ارجـا میدهـد و مـراد ایشـان از کتـب عقلـی بایـد نوشـتههای فلسـفی و
کالمیشان باشد ،نخست باید فهرستی کتابهای فلسفی و کالمی او را بهدست آورد.
نگارنده در جستوجوی این فهرست ،ابتدا به نگاشتهای از مرحوم علینقی منـزوی
در پیشگفتار خود بر ایضاحالمقاود عالمه (عالمهحلی )۱۱ :۱۵۵۵ ،و سسس بـه تحقیـق

زابینه اشـمیتکه ،نویسـندۀ آلمـانی ،دربـارۀ عالمـهحلی بـا عنـوان اندیشـههای کالمـی
عالمهحلی برخورد (اشمیتکه .)۷۰-۱۱ :۱۵۹۷ ،هم نین آیت لال جعفر سـبحانی نیـز در
مقدمۀ خود بر کتاب نهایهالمرام عالمه فهرسـتی را از هجـده اثـر کالمـی وی آورده بـود
(عالمهحلی )۵۵-۱۹ /۱: ۱۵۹۹ ،درنهایت نیز از فهرستی اسـتفاده کـردیم کـه در مقدمـۀ
تصحید مناهجالیقین عالمه از شیخیعقوب جعفری آمده بود.
منزوی  ۰۷اثر کالمی و فلسفی برای عالمه ذکر میکند .اشمیتکه نیز ذیل آثار فلسفی و
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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کالمی عالمه تقریباً همین تعداد را نام میبرد و میگوید برخی از آنها امروزه در دست ما
نیست (اشمیتکه .)۷۰-۱۱ :۱۵۹۷ ،آیت لال سبحانی نیز میگویـد برخـی آثـار عالمـه بـه
دست ما نرسیده است و برخی هنوز در نسخۀ خحیاند (عالمهحلی.)۵۱-۱۹ /۱ :۱۵۹۹ ،
شیخیعقوب جعفری عنوان سی نوشتۀ کالمی و بیست نوشتۀ عقلی عالمه را میآورد کـه
بسیاری از این آثار مفقودند (عالمهحلی.)۱۵-۱۹ :۱۰۱۷ ،
نویسنده این مقاله براساس سخن عالمه در کشفالمراد ،برای یافتن توضیحات بیشتر
سرا آثاری رفت که احتمال طرح چنین مسئلهای در آنها وجود داشت .این برهان فقـط
در برخی از این آثار امده است؛ برای نمونه ،در باب حادیعشر ،انوار الملکوت ،تسلیک
النفس الی حظیرۀ القدس نشانی از برهان تجرد نیست؛ اما از کتابهای عقلی حلی که در

دسترس است 1،بهجز کشفالمراد که مبنای جستوجوی ماست ،آثـار زیـر بـه برهـان
تجرد پرداختهاند.
 .1اسرار الخفیه فی العلوم العقلیۀ

این اثر یکی از مهمترین آثار عقلی حلی است .وی در بحث علـم الهـی ایـن کتـاب،
ضمن نام بردن از اتقان ونع و اختیار بهمنزلۀ ادلۀ متکلمان بر علم الهـی ،برهـان تجـرد را
طریق حکما برای اثبات علم الهی معرفی میکند و به بیان این برهان ،اشکاالت واردشده
بر آن ،پاسخ مدافعانش و درنهایت دادن نظر خود و داوری میپردازد.
 .2ایضاح المقاصد من حکمۀ عین القواعد

این کتاب اثری است که عالمه آن را چنانکه از نامش پیداست ،در شرح عینالقواعـد
دبیران کاتبی قزوینی نوشته است .عالمه در این اثر نیز بهدلیل بررسی مسئلۀ تعقل مجـرد
از واحب عینالقواعد با انتساب آن بـه حکمـا و طـرح ایراداتـی از وی ،بـاب سـخن را
طرح میکند و به آنها پاسخ میدهد.
همۀ برهان تجرد در ایضاحالمقاود نیامده است ،بلکه کاتبی در بحث از چیستی علم،
بهمناسبتی از عاقل بودن مجرد سخن میگوید و فار از اینکه این مسئله ،کبرای برهـانی
بر علم خداست ،آن را نقد و نق

میکنـد .عالمـه نیـز در همـین فضـا آراء او را شـرح

میدهد و نقد میکند (عالمهحلی.)۱۵۹-۱۵۷ :۱۵۵۵ ،
 .3مناهج الیقین فی اصول الدین

مناهج را از بهترین کتابهای کالمی عالمه پس از کتاب نهایهالمرام میدانند .منـاهج
برخالف نهایه ،که بخشهـایی از آن مفقـود اسـت ،کامـل بـه دسـت مـا رسـیده اسـت
ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1عالمه آثار فلسفی متعددی ناظر به کتابهای ابن سینا داشته است (اشمیتکه۱۱-۱۱ :۱۵۹۷ ،؛ عالمهحلی:۱۰۱۷ ،
 .)۱۷نگارنده احتمال میدهد دربارۀ برهان تجرد نیز در آنها سخن رفته باشد .این آثار امروزه در دست ما نیست.

پیگیری برهان تجرد مشا بر علم الهی در آثار عقلی عالمهحلی

دراینزمینه میگشاید و پس از گزارش و تبیین مسئله ،ایرادات سهگانۀ مصـنف را بـر آن
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(عالمهحلی .)۱۱ :۱۰۱۷ ،بهگفتۀ عالمه ،وی این کتـاب را بـرای داوری دربـارۀ نظـرات
فیلسوفان و متکلمان در مسائل مختلف عقلی نگاشته است (همـان .)۰۱ :حلـی در ایـن
کتاب نیز متعرض مسئلۀ علم شده و به گزارش دیدگاههای گونـاگون مکاتـب مختلـف
دراینزمینه و نقد و بررسی آنها پرداخته است .وی در این کتاب ،اتقان ونع و اختیـار را
براهین علم خداوند ذکر میکند و با اشاره به دیدگاه فالسفه در تقسیم علـم بـه فعلـی و
انفعالی و اینکه بهزعم ایشان علم خداوند فعلی است و نه انفعالی مینویسد« :و اسـتدلوا
علی أنه تعالی عالم بأنه مجرد و کل مجرد عالم ،والصغری ستأتی و الکبری مضی البحث
فیها و االعتراض علیها( ».همان )۱۵۵ :چنانکه میبینیم ،برهان تجرد در این کتاب ،کامـل
آمده است .هم نین روشن است که عالمه در این کتاب نیز این برهـان را رد میکنـد .در
ادامه آن را بررسی میکنیم.
 .4کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد

این کتاب شرحی است که عالمه بر کتاب قوائدالعقائد اسـتاد خـود ،خواجـهنصـیر،
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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نگاشته است و شباهت بسیاری به کشفالمراد دارد .در این کتاب نیز پـس از برشـمردن
دلیل احکام و قدرت برای اثبات علم الهی ،برهان تجرد از قول فالسفه کامـل نقـل شـده
است؛ اما نکته جالبتر آن است که عالمه درنهایت ،ضمن تأکید بر مشکالت این برهان،
مرجع این ایرادات را هم به ما معرفی میکند« :و لنا علی هذا البرهان ایرادات ذکرناها فـی
کتاب النهایه( ».عالمهحلی)۱۱۹ :۱۰۱۵ ،
 .5نهایة المرام فی علم الکالم

1

این کتاب پس از کتـاب منـاهجالیقـین ،مبسـوطترین کتـاب کالمـی عالمـه اسـت.
نهایةالمرام را میتوان مهمترین و بهنسبت کاملترین 2کتاب کالمی عالمهحلی دانست که
ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1برای اطال از ویژگیهای این کتاب و تمایزات آن از دیگر آثار کالمی و عقلی عالمه ر .عالمهحلی ،حسن بن یوسف
( ،)۱۵۹۹نهایۀ المرام فی علم الکالم ،اشراف جعفر سبحانی ،تحقیق فاضل عرفان ،مؤسسه امام وادق .۹۵ /۱ ،
 . 2براساس تحقیق آیت لالسبحانی ،عالمه این کتاب را به پایان برده است؛ اما برخی بخشهای آن در گذر تاریخ به


در آثار دیگر خود بارها به آن استناد میکند (عالمهحلی.)۵۵/۱ :۱۵۹۹ ،
نهایه همان کتابی است که عالمه در کشفالفوائد ایرادات خود را به برهان تجـرد بـه
آن ارجا داده است .در این کتاب نیز بحث علم الهی محرح نشده اسـت ،بلکـه چنانکـه
خواهیم دید ،مؤلف پنجمین فصل از دومین مقاله از قاعدۀ دوم ایـن کتـاب را بـه مسـئلۀ
کیف نفسانی اختصا

میدهد و در مسئلۀ چهاردهم از بحث سـوم ایـن فصـل دربـارۀ

تالزم تجرد از ماده و تعقل بحث میکند (همان)۱۵۵/۱،؛ بههمینتناسب ،کبـرای برهـان
ِ
مناسب این نوشتار
تجرد طرح و بررسی میشود؛ یعنی «هر مجردی عاقل است» .گزارش
را از بررسی نهایه در ادامه خواهیم آورد.
مفهوم تجرد

ازآنجاکه محور برهان تجرد بر مسئلۀ تجرد خداوند است ،پـیش از دادن گزارشـی از
تقریرها و مباحثی که درزمینۀ برهان تجرد در آثار عالمهحلی هست ،باید به چیستی تجرد
تجرد از مادۀ «ج ر د» و بهمعنای برهنه و خالی شـدن اسـت (جبـران مسـعود:۱۵۹۵ ،
 .)۰۵۱/۱بهباور راغب ،ملخ را هم ازاینحیث در عرب جراد گویند که همۀ گیاهان زمین
را میخورد و زمین را برهنه و خالی میکند (راغب اوفهانی .)۱۷۱ :۱۰۱۷ ،این واژه در
علوم عقلی بهمعنا ی عاری و برهنه بودن موجود از ماده و عوارض ،لواحـق و احکـام آن
ِ
مقـارن مـاده نبـودن را تجـرد
است (حداد عادل)۷۱۷ /۱ :۱۵۹۵ ،؛ بهعبارتدیگر ،ماده یا
گویند (رفاعه .)۱۹۰/۱ :۱۵۷۵ ،در فلسفه ،موجودی که زمینـۀ پیـدایی موجـود دیگـری
باشد ،ماده آن است (شهگلی .)۱۱۱ :۱۵۷۱ ،مراد فیلسوفان از مادی ،چیزهایی اسـت کـه
وجودشان به ماده قبلی نیاز دارد و گـاه ایـن واژه را بـهمعنای جسـمانی بـهکار میبرنـد
(مصباح یزدی .)۱۵۵ /۱ :۱۵۵۹ ،موجود مجرد درمقابل مادی و بـهمعنای دور و تهـی از
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
دست ما نرسیده است؛ بااینحال ،این کتاب کاملترین اثر اوست (عالمهحلی.)۵۷ /۱ :۱۵۹۹ ،

پیگیری برهان تجرد مشا بر علم الهی در آثار عقلی عالمهحلی

در علوم عقلی نگاهی اجمالی کنیم.
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ماده است .از دید متکلمان ،جوهر مجرد ،جوهری است که نه حال است و نه محـل و نـه
مرکب از آنها (رفاعه .)۱۱۵ /۱ :۱۵۷۵ ،از نگاه فیلسـوفان ،خداونـد و عقـول ،مجردنـد.
خداوند بهدلیل خالی بودن از ماده ،عوارض مادی و ماهیت مجرد اسـت و عقـل بـهدلیل
مالزم نبودن با ماده و عوارض مادی .نفس نیز اگرچه در مقام فعل بـه مـاده نیـاز و تعلـق
استکمالی به ماده دارد ،ازآنجاکه در مقام ذات خود به ماده و عوارض آن محتـاج نیسـت،
مجرد است .اغلب فیلسوفان ازجمله مشایین ،خیـال را جسـمانی میداننـد .ابنسـینا در
طبیعیات شفا سه برهان بر نفی تجرد خیال متصل میآورد (حداد عـادل)۷۵۵/۱ :۱۵۹۵ ،؛
اما ودرا قائل به تجرد برزخی خیال در مقام ذات و فعـل اسـت (وـدرالدین شـیرازی،
.)۰۵۹-۰۵۷/۵ :۱۵۹۵
چنانکه میبینیم ،بریدگی از ماده و احکام و عوارض آن معنای جامعی اسـت کـه در
همۀ انوا مجرد وجود دارد .با این حال میان تجرد وجود واجب با تجرد دیگر وجودهای
نفـوس تعلقـی
مجرد مانند عقول و نفوس تفاوتی شگرف دیده میشود  .چنانکه گفتیم،
ْ
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استکمالی به ماده و عقولْ تعلقی تدبیری به آن دارنـد (حسـنزاده آملـی-۵۰ /۱ :۱۵۹۷ ،
)۵۷؛ اما عقول نیز درنهایت در دام ماهیت اسیرند .خداوند ازآنجاکه ماهیـت نیـز نـدارد،
تجردی اتم دارد (همان .)۱۱ :او که نسبتی مساوی با همهچیز ازجمله ماده و مـادی دارد،
به هیچچیزی تعلق ندارد ،محیط بر همهچیز است و میتواند در آنها تصرف کنـد .ایـن
مسئله عالیترین گونه تجرد را که فوق تجرد نام دارد ،ویژۀ ذات الیزال حق میکند؛ پـس
مراد از تجرد در برهان مذکور ،معنای عام تجرد اسـت کـه بـهطـورویژه انـوا مجـرد و
بهنح ِواولی تجرد تام یا همان فوق تجرد را دربر میگیرد که خداوند دارد.
تقریر برهان

006

این برهان در کشفالمراد ،اسرارالخفیۀ ،کشفالفوائد و مناهجالیقین کامل تقریر شده
است؛ بااینوجود تفاوتهایی در گزارش هریک از آن کتابها به چشم میخورد .ما ابتدا
تقریر کشفالمراد و سسس تقریرهای دیگر را میآوریم.

تقریر برهان تجرد در کشفالمراد
چنانکه گفتیم ،خواجۀ طوسی در متن تجریداالعتقاد خود اشارۀ مختصری به برهـان
تجرد میکند؛ اما عالمه در شرح عبارات وی ،مفصلتر به آن میپردازد .اول برهان تجرد
در قالب قیاس اقترانی شکل اول است .تقریر استدالل چنین است« :انه تعالی مجرد و کل
مجرد عالم بذاته و بغیره( ».عالمهحلی .)۵۷۵ :۱۰۵۵ ،در ادامه خواهیم دیـد کـه تفـاوت
تقریر این برهان در گزارش کشفالمراد با اسرارالخفیه از تنظیم کبرای آن آغاز میشود.
چنانکه میبینیم ،وغرا و کبرای این استدالل بدیهی نیستند و بـه اثبـات نیـاز دارنـد؛
بهویژه کبرای قیاس در گزارش کشفالمراد شامل دو مدعاست :نخست ،علم مجـرد بـه
خود و دیگری علم مجرد به غیرخود.
عالمه در کشفالمراد اثبات وغرا ،یعنـی مجـرد بـودن خداونـد را ظـاهر و آشـکار
میداند؛ اما اثبات آن را به بعد و هنگام سخن گفتن از جسم و جسـمانی نبـودن خداونـد
علم مجرد به غیرخود ،دو استدالل دیگر در قالب قیاس اقترانی شکل اول میآورد.
پس در تجزیۀ ساختار اولی برهان تجرد در کشفالمراد ،به سه مدعا برمیخوریم کـه بایـد
هریک را جداگانه اثبات کرد )۱ :خداوند مجرد است؛  )۱هـر موجـود مجـردی بـه خـود عـالم
است؛  )۵علم موجود مجرد به غیرخود .دالیل حلی را بر اثبات اینسه مرور خواهیم کرد.
اثبات مدعای اول

 .۱خداوند مجرد است 1.هرچند حلی هنگام ذکر این برهان ،وغرا را اثبات نمیکنـد،
ما در این نوشتار با بهرهگیری از وفحات دیگـر آثـار او اسـتداللش را بـر مجـرد بـودن
خداوند نشان میدهیم.
ـــــــــــــــــــــــــــ

ٍ
ٍ
ٍ
مکان».
حاول فی
عرض و ال متحی ٍز و ال
« .1ذهب المحققون من المسلمین إلی أن لال تعالی مجر ٌد لیس بجسم ٍ وال
(عالمهحلی  .۵۵ :۱۰۱۵،ابنسینا)۵۱ :۱۵۱۵ ،

پیگیری برهان تجرد مشا بر علم الهی در آثار عقلی عالمهحلی

ِ
مدعای کبرای استدالل ،یعنی علم مجرد بـه خـود و
موکول میکند .سسس برای اثبات دو
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دلیل تجرد خداوند ،جسم یا جسمانی نبـودن اوسـت 1.چنـانکـه عالمـه در مسـائل
دوازدهم و سیزدهم از فصل دوم از سومین مقصد کشفالمراد هنگام بحث از نفی تحیـز
و حلول خداوند میگوید ،باریتعالی بهدلیل وجوبش نه متحیـز و مکـاندار اسـت و نـه
حلولکننده در غیر و جسمانی.

2

برهان بر جسم نبودن خداوند

برای نفی جسم بودن از خداوند ،عالمه نخست تحیز و مکانمندی را از باریتعـالی
نفی میکند 3.وی در پایان تحیز را الزمۀ جسمیت میداند .از نفی تحیز و مکـان داشـتن،
جسمیت را نیز در ذات حق منتفی میداند.

4

بهنظر ایشان ،مکاندار نبودن خداوند نیز مانند بسیاری دیگر از اوواف سـلبی وی از
وجوب وجودش نشأت میگیرد؛ یعنی اقتضای وجوب حقتعالی آن است کـه متحیـز و
مکاندار نباشد؛ زیرا اگر خداوند را متحیـز و مکـاندار بـدانیم ،حـوادثی ماننـد سـکون،
حرکت ،تغییر و  ...در ذات متعال او راه مییابند .الزمۀ ورود حوادث در ذات الهی نیـز آن
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱

ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1خفری این معنای تجرد را مشهور میداند و خود نظری تحقیقی را در این مورد بیان میکند (.خفری)۱۱۷ :۱۵۹۱ ،
 .2جسمانی در علم کالم بهمعنای حلولکننده در جسم است؛ مانند قوای باوره و شامه و غیر آنها که اگرچه جسم
نیستند ،در چشم و بینی و دیگر اعضا که جسماند حلول کردهاند (عالمهحلی)۰۵۵ :۱۰۵۵ ،
 .3تحیز را دو گونه معنا کردهاند .در یک معنا ،مساوی مکان داری است و در معنای دیگر ،قابلیت اشاره حسی داشتن و
جهت دار بودن است .پیروان نظریۀ اول ،مکان داشتن را مساوی قابلیت داشتن برای اشارۀ حسی میدانند؛ اما پیروان
نظریۀ دوم ،فلکاالفال

را مصداق موجودی معرفی می کنند که هرچند قابلیت اشارۀ حسی دارد ،مکان ندارد.

فلکاالفال در کیهان شناسی قدیم در آخر جهان قرار گرفته است و درون چیزی نیست که آن را احاطه کند؛ پس
مکان ندارد؛ زیرا مکان چیزی است که موجود متمکن را احاطه میکند؛ بااینحال فلکاالفال باالی همۀ افال
است و جهت دارد؛ پس اگر تحیز را به معنای جهت داشتن بدانیم ،اعم از معنای اول است که مکان داشتن بود .در
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این بخش از کتاب کشفالمراد ،تحیز بیشک بهمعنای اول یعنی مکان داشتن است؛ زیرا جهت داشتن را در مسئلۀ
پانزدهم ،از خداوند نفی میکند.
« .4و یلزم من نفی التحیز نفی الجسمیه( ».عالمهحلی ) ۰۵۱ :۱۰۵۵ ،متکلمان دالیل متعددی برای نفی جسمیت از
خداوند اقامه کردهاند( .عالمهحلی )۵۰ – ۵۵ :۱۰۱۵،

است که ذات الهی حادث باشد؛ زیرا هرچیزی که از حوادث منفـک نیسـت ،خـود نیـز
حادث است؛ 1ازسویدیگر چنانکه میدانیم ،هر حادثی نیز ممکن است و این مسـئله بـا
وجوب الهی که با براهین دیگر به اثبات رسیده است ،منافات دارد و از پذیرشش خلـف
الزم میآید (عالمهحلی.)۰۵۱ :۱۰۵۵ ،
عالمه نفی تحیز و درنتیجه ،جسم نبودن خداوند را مسئلهای میداند که جز مجسمه،
کسی از عقال آن را انکار نکرده است( 2همان).
برهان بر جسمانی نبودن خداوند

عالمهحلی جسمانی نبودن خدا بهمعنای عدم حلول در غیرخود 3را نیز از وجـوب او
نتیجه میگیرد؛ زیرا موجودی که در موجود دیگری حلول میکند ،به محل خود احتیـاج
دارد و موجود محتاج نیز ممکن است؛ درحالیکه خداوند واجـبالوجود اسـت .حلـول
خداوند نظری است که بهگفتۀ او درمیان عقال جز برخی نصارا ،که قائل به حلول خداوند
اظهار نکرده است (عالمهحلی۰۵۵ :۱۰۵۵ ،؛ همو)۵۷ :۱۰۱۵ ،
ازآنجاکه موجود بهحسب حصر عقلی ،یا جسم یا جسمانی یا مجرد اسـت و حالـت
چهارمی برای آن مفروض نیست ،با نفی جسم و جسمانیت از خداونـد متعـال ،سـومین
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1وورت این استدالل ،قیاس اقترانی شرطی است و نباید آن را استثنایی دانست .نتیجۀ قیاس اقترانی شرطی نیز همواره
قضیهای شرطی است.
 .2معروفترین گروههای مجسمه ،حنابله و کرامیهاند .البته جسم دانستن خداوند در سخنان هشامبنحکم ،متکلم

پیگیری برهان تجرد مشا بر علم الهی در آثار عقلی عالمهحلی

در مسید ( ) و بعضی از ووفیان که قائل به حلول حق در بدن عارفان هستند ،کسی آن را

معروف امامیه نیز محرح بوده است؛ ازاینرو در بسیاری از کتب کالم اسالمی ،وی و پیروانش را از جسمانگاران
دانسته اند .امروزه با تحقیق در آثار او ثابت شده که مراد او از جسم ،موجود است؛ درواقع ،او جسم را بهمعنای
موجود بهکار برده و معنای مشهور جسم مراد او نیست؛ پس او را نباید از مجسمه دانست.
 .3در نگاه متکلمان ،فقط یک مجرد در هستی است و آن خداست .ماسوا یا جسم یا جسمانی بهمعنای حلولکننده در
ٍ
بحال فی غیره» که عنوان مسأله سیزدهم از فصل دوم
یک جسماند؛ پس مراد از «غیر» در عبارت «فی أنه تعالی لیس
مقصد سوم کشفالمراد قرار گرفته ،جسم است.
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حالت که تجرد است برای او ثابت میشود؛ پس مقدمه اول و وـغرا کـه عبـارت بـود از
مجرد بودن خداوند ،تمام است.
اثبات مدعای دوم در کشفالمراد

 .۱هر موجود مجردی به خود عالِم است .این قضیه مدعای دوم و بهعبـارتی ،بخـش
اول از کبرای برهان تجرد بود.
استدالل عالمه در کشفالمراد بر این بخش ،در قالب قیاس اقترانی چنین اسـت :هـر
مجردی خودش برای خودش حاضر است ،نه برای غیرش (وغرا) .هر مجردی که مجرد
دیگری برایش حاول شود ،آن را تعقل میکند (کبرا)؛ پس هر مجردی خودش را تعقـل
میکند (نتیجه) (عالمهحلی.)۵۷۵ :۱۰۵۵ ،
در توضید وغرای این قیاس باید گفت مراد آن است که موجود مادی متشکل از ماده و
وورت است و چنانکه در جای خود بیان شده ،شیئیت شیء نیز به وورت شیء است ،نه
مادۀ آن؛ اما در مادیات ،وورت شیء نزد خودش حاضر نیسـت و بـرای خـودش حاوـل
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱

نیست ،بلکه چون وورت در ماده حلول کرده ،نزد ماده حاول و حاضـر اسـت (ابنسـینا،
 )۱ :۱۵۱۵اما برخالف موجود مادی ،موجود مجرد ازآنجاکه مفارق و برهنه از ماده اسـت و
ماده ندارد ،نزد خود حاضر و برای خودش حاول است؛ پس وغرای قیاس تمام است.

1

کبرای قیاس را عالمه بهراحتی و با توضید معنای تعقل روشن میکند .ادعا آن است که
هر مجردی که مجرد دیگری در برابرش حاول است ،آن را تعقل میکند .عالمـه تصـرید
میکند که مراد ما از تعقل ،همین حصول است؛ یعنی قضیۀ مذکور از سنخ قضایای تحلیلـی
است که معنای محمول در موضو مندرج است؛ پس نتیجه که عبارت باشـد از تعقـل هـر
مجرد توسط خود ،تمام است.
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ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1عالمه در کشفالمراد این مسئله را توضید نداده است؛ اما چنانکه خواهد آمد ،در نهایهالمرام این توضیحات را از
فیلسوفان گزارش کرده است (عالمهحلی.)۱۱۵-۱۱۱ :۱۵۹۹ ،

اثبات مقدمۀ سوم

استدالل فالسفه یا بهتعبیر عالمه «اوائل» 1بر مدعای سوم ،یعنی «هر مجردی غیرخود
را تعقل میکند» در نو خـود خوانـدنی اسـت .ایـن مقدمـه و اسـتدالل پی یـده بـهجز
کشفالفوائد در سایر کتب عالمه آمده که در آنها به عاقلیت مجرد پرداخته و اشـکاالت
بعدی متکلمان بیشتر بر این قسمت تمرکز یافته است.
گزارش این استدالل بهبیان کشفالمراد که در بافتی از قیاسات اقترانی چنین است:
هر مجردی ممکن است بهتنهایی معقول واقع شود (وغرا)؛
هرچه ممکن است بهتنهایی معقول واقع شود ،ممکن است همراه غیرخود نیز معقول
واقع شود (کبرا)؛
پس هر مجردی ممکن است همراه غیرخود معقول واقع شود (نتیجه).
عالمهحلی مضمون وغرای این قیاس را ظاهر میداند؛ زیرا آن ه مانع تعقل موجـود
دیگر مانعی برای تعقلش وجود ندارد و میتواند معقول واقع شـود .همـین سـخن را بـا
اندکی تغییر در ایضاحالمقاود میبینیم (عالمهحلی.)۱۵۱ :۱۵۵۵ ،
کبرای این استدالل ،یعنی امکان و وحت تقـارن دو چیـز در معقولیـت را عالمـه بـا
مواردی اثبات میکند که واقع شدهاند .او بهاوحالح از قاعدهی «أدل الدلیل علـی إمکـان
الشیء وقوعه» بهره میبرد .امور عامه شاهد عینی ماجراست .بهتعبیر ایشان هیچ امری که
به شکار عقل درمیآید و معقول واقع میشود ،از امور عامه تهـی نیسـت؛ یعنـی امـوری
چون شیئیت ،موجودیت ،وحدت و  ...را همراه خود دارد و با معقول واقع شـدنش ،ایـن

پیگیری برهان تجرد مشا بر علم الهی در آثار عقلی عالمهحلی

میشود ،ماده است ،نه چیزی دیگر .وقتی موجودی از آلودگی ماده مبرا و مجـرد اسـت،

امور نیز همراه آن معقول واقع میشوند .این مسئله برای اثبات وحت تقارن و همراهـی
در معقولیت کافی است ،کبرای قیاس را نیز اثبات و نتیجهبخشی ایـن قیـاس را تضـمین
ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1شهرستانی نیز از این واژه استفادۀ گسترده می کند .مراد شهرستانی از اوائل ،فیلسوفان متقدم یونان باستان ،درمقابل
متأخران آنهاست (شهرستانی)۱۷۱ :۱۵۵۹ ،؛ اما ظاهر ًا باید مراد حلی از اوائل ،محلق فیلسوفان مشاء باشد.
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ٍ
معقـول ال ینفـک عـن
میکند .او در ایضاحالمقاود نیز این محلب را میگویـد« :إن کـل
مقارنۀ العاقل له و أیضا فإنه ال ینفک من الحکم علیه بإحدی ا مور العامۀ و الحکـم علیـه
بغیره یستدعی تقارنهما( ».همان)
تا اینجا هنوز کار به پایان نرسیده است .نتیجه به مدعای دیگری ضمیمه میشود :هـر
مجردی که با غیرخود معقول واقع شود ،آن غیر را تعقل میکند« :و کل مجـرد یعقـل مـع
ل لذلک الغیر( ».عالمهحلی )۵۷۹ :۱۰۵۵ ،این سخن یعنی مجرد اگر با غیرخـود
غیره عاق ٌ
همراه شود ،بالضروره آن غیر را تعقل میکند.
نکتۀ مهم که نباید در اینجا از آن گذشت ،این است که مجرد ،موجود همراه خـود را در
فرض اخیر بهنحو ضرورت و دوام تعقل میکند؛ یعنی این تعقل امکانی و گـهگـاه نیسـت،
بلکه حتماً و دائماً رخ میدهد .چرایی این وجـوب و دوام را در ایضاحالمقاوـد روشـنتر
میبینیم« :کلما ثبت للمجرد وجب أن یدوم له ،نه لو ثبت له فی وقت ٍدون آخر کان حادثـا
خلف( ».عالمهحلی)۱۵۵ :۱۵۵۵ ،
فیتوقف علی ال ماده فیکون العقل المجرد مادیا؛ هذا ٌ
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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در نهایهالمرام هم بهشکل دیگری همین مسئله بهروشنی بیـان میشـود « :فـإذن کـل
ماهیۀ مجرده فإنه یصد علیها أن تعقل سائر الماهیات المجردۀ و کـل مـا وـد فـی حـق
المفارقات وجب .فإذن کل ماهیه تعقل جمیع الماهیات( ».عالمهحلی)۱۵۱/۱ :۱۵۹۹ ،
پس مجرد غیرخود را نیز تعقل میکند .حال خداوند نیز یا بنابر نظر حکما فـوق همـۀ
مجردات یا بنابر نظر متکلمان تنها مجـرد عـالم وجـود اسـت .بنـابر هـر دو دیـدگاه ،او
همانگونهکه خود را تعقل میکند ،غیرخود را نیز که ماسوا باشد ،تعقل میکند و به آنهـا
عالم است .این همان ادعای اولیه و محلوب ما از اقامۀ برهان تجرد است.

تقریر برهان در اسرارالخفیة
برهان تجرد در اسرارالخفیة با کمی تفاوت با کشفالمراد گزارش شده است :خداوند
متعال مجرد از ماده است (وغرا) و هر مجردی عالم است (کبرا)؛ پس خداونـد بـه ذات

خود عالم است (نتیجه).

1

حلی در این کتاب نیز با عبارت «علی ما مضی» خود را از اثبات وغرا بینیاز میداند؛
اما همانگونهکه میبینیم ،این نسخه از برهان با گزارش کشفالمراد تفـاوت دارد؛ یعنـی
کبرای قیاس در کشفالمراد علم مجرد به خود و به غیرخود بود؛ اما اینجا آن است که هر
مجردی عالم است؛ یعنی محلق علم مجرد مدنظر قرار گرفته است .هرچند از دالیلی کـه
بعدازآن برای اثبات کبرا اقامه میشود ،درمییابیم این اطالق را باید تقیید زد؛ درحقیقت،
عالمه در اسرارالخفیه فقط درپ ِی اثبات علم خدا به خود است .البته علم خدا به غیـر نیـز
بهمنزلۀ دلیلی بر علم خدا به ذات خود استفاده میشود.
پس کشفالمراد در کبرای برهان تجرد ،دو مدعا یعنی علم هر مجـرد بـه خـود و بـه
غیرخود را محرح میکند و سسس برای هریک دلیل میآورد؛ اما در اینجا ادعای کبـرا بـه
یک مورد و آن علم مجرد به ذات خود تقلیل یافته است .این مدعا در اسـرارالخفیۀ بـا دو
دلیل اول اسرارالخفیّه بر اثبات کبرا (علم مجرد به خود)

عالمه در نخستین دلیل اسرارالخفیه بر علم هر مجرد به خود ،از تحلیل معنـای تعقـل
بهره میبرد .استدالل وی چنین است« :تعقل عبارت اسـت از حصـول شـیء بـرای ذات
عاقله و ذات مجرد برای خودش حاول است؛ پس مجرد به ذات خود عالم است».

2

این دلیل ،همان دلیلی است که کشفالمراد نیز برای اثبات علم مجرد به خـود بـهکار
گرفت؛ با این تفاوت که در آنجا در قیاس اقترانی شـکل اول ،حصـول ذات مجـرد بـرای
خود وغرا و عاقل بودن هر مجرد نسبت به مجرد دیگری که نزدش حاول اسـت ،کبـرا
قرار گرفت .سسس تحلیل معنای تعقل ،علت کبرا ذکر شد؛ امـا در اینجـا تحلیـل معنـای
ـــــــــــــــــــــــــــ

 . 1أنه تعالی مجر ٌد عن المادۀ – علی مامضی -و کل مجر ٍد فإنه عالم (عالمهحلی.)۷۱۷ :۱۵۹۵ ،
 . 2وورت این استدالل در قالب قیاس اقترانی حملی شکل اول :ذات مجرد نزد خود حاول است (وغرا) و حصول نزد
مجرد تعقل است (کبری)؛ پس ذات مجرد خود را تعقل میکند (نتیجه).

پیگیری برهان تجرد مشا بر علم الهی در آثار عقلی عالمهحلی

دلیل اثبات میشود.
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تعقل و تأویل آن به «حصول» ،یکی از دو مقدمۀ قیاس است و دیگر نیازی به آوردن دلیل
برای اثبات مقدمات نیست.
دلیل دوم اسرارالخفیّه بر اثبات کبرا (علم مجرد به خود)

دومین دلیل اسرارالخفیۀ بر علم مجرد به خود اینگونه است :مجرد غیرخود را تعقـل
میکند؛ پس ذات خود را نیز تعقل میکند.
حلی ابتدا به اثبات وغرا ،یعنی علم مجرد به غیر میپردازد .دلیل وی بـهعینـه همـان
استداللی است که کشفالمراد در قالب بافتی از چند قیاس اقترانی برای اثبات علم مجرد
به غیر ذکر کرد .اما در اسرارالخفیۀ چون اول برهان تجرد تنها برای اثبات علـم خـدا بـه
خود تنظیم شده است ،این دلیل نیز در همین راستا بهکار گرفتـه میشـود؛ یعنـی پـس از
اثبات علم مجرد به غیر با این دلیل ،نتیجه به قیاسهای دیگری منضم و از آن علم مجـرد
به خود نتیجه گرفته میشود تا با کبرا شدن برای وغرای برهان تجرد 1علم خدا را به خود
نتیجه دهد.
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱

گزارش کوتاه استدالل او اینچنین است :مجرد ضرورتاً والحیت دارد معقول واقـع
شود .هرچه بتواند بهتنهایی معقول واقع شود ،میتواند با غیرخود نیز معقول واقـع شـود؛
پس مجرد میتواند با غیرخودش معقول واقـع شـود .معقـول شـدن مجـرد بـا غیرخـود
خواستار همراهی آندو در ذات عاقل است؛ اما وحت همراهی مجرد با آن غیر ،متوقـف
بر واقع شدن در ذات عاقل نیست؛ زیرا واقع شدن آندو در یک ذات عاقل ،یکی از انـوا
واقع شده و بهوجودآمدۀ همراهی است و امکان یک امر بر وجود آن متوقف نیست؛ پس
ذات مجرد میتواند بهطورمحلق 2با غیرخود مقارن شود و مقارنت همان تعقل است.
دیدیم که تا اینجا همان استدالل کشفالمراد تکرار شد و تعقل مجرد را نسبت به غیر
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ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1مجرد بودن خداوند.
 . 2یعنی چه در ذاتی عاقل و چه در خارج.

نتیجه داد؛ اما این نتیجه خود مقدمـۀ اسـتدالل دیگـری قـرار میگیـرد :مجـرد میتوانـد
غیرخود را تعقل کند .هرچه غیرخود را تعقل میکند ،ضرورتاً میتواند عاقل بودن خـود
را نسبت به آن غیر تعقل کند .تعقل عاقلیت نسبت به غیر ،بیشک در مرتبۀ بعـد از تعقـل
ذات خود عاقل رخ میدهد و مسبوق به آن است؛ یعنی مجرد هنگامیکه عاقل بودن خود
را نسبت به غیـر تعقـل میکنـد ،بیشـک پـیش از آن ذات خـود را تعقـل کـرده اسـت
(عالمهحلی .)۷۱۱ -۷۱۷ :۱۵۹۵ ،از اینجا اثبات میشود که مجرد خود را تعقل میکند که
همان کبرای برهان تجرد است .با ضمیمه شدن این کبرا به وـغرای برهـان تجـرد ،علـم
خداوند به خود اثبات میشود؛ ضمنآنکه علم خدا به غیر نیز در البهالی آن اثبـات شـد؛
بههرروی عالمه درنهایت این برهان را محمئن نمیداند و مینویسد« :و إذا عرفت ضعف
هاتین الحجتین فا ولی اإلعتماد علی ما تقدم( ».عالمهحلی)۷۱۵ :۱۵۹۵ ،

برهان تجرد در مناهجالیقین
است .عالمه با اشاره به تقسیم علم ازسوی فیلسوفان به دو گونۀ فعلی و انفعالی و اینکـه
علم خدا انفعالی نیست ،بلکه یا فعلی است یا چیزی غیر از ایندو مینویسد« :و اسـتدلوا
علی أنه تعالی عالم بأنه مجرد و کل مجرد عالم و الصغری ستأتی و الکبری مضی البحـث
فیها و اإلعتراض علیها( ».عالمهحلی)۱۵۵ :۱۰۱۷ ،
چنانکه مـیبینیم ،تقریـر برهـان در منـاهج ماننـد اسـرارالخفیه و عـالم بـودن خـدا
بهطورکلی مدنظر بوده است .حلی بحث از وغرا یعنی تجرد خداوند را به آینـده ارجـا
میدهد .وی در بحث از وفات سلبی خداوند ،که تحت عنوان «فـی مـا یسـتحیل علیـه
تعالی» ذیل دو عنوان «فی ان لال تعالی لیس بمتحیز» و «فی انه تعالی لیس فـی محـل» بـه
همان مسئله جسم یا جسمانی نبودن خداوند اشاره کرده که مـالزم بـا تجـرد ذات الهـی
است (همان.)۵۱۱-۵۱۹ :

کبرای برهان تجرد نیز همانگونهکه ایشان اشـاره کـرده ،پـیش از مسـئلۀ علـم الهـی
بهمناسبتی طرح شده است؛ یعنی با طرح مبحث تقسـیمات وجـود ،بـه مسـئلۀ اخـتالف

پیگیری برهان تجرد مشا بر علم الهی در آثار عقلی عالمهحلی

در این کتا ب در بحث از علم الهی ،برهان تجرد بازهم به نقـل از اوائـل ،کامـل آمـده
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متکلمان با فالسفه دربارۀ گونههای موجود حادث میپردازد .چنـانکـه پیشتـر گفتـیم،
متکلمان فقط خداوند را مجرد و موجـود حـادث را یـا جسـم و متحیـز یـا جسـمانی و
حلولکننده در متحیز دانستهاند .فالسفه اما نو سومی از موجود حادث را اثبات میکنند
که مجرد است و آن را عقل مینامند .بهگفتۀ عالمـه قـویترین حجـت آنهـا بـر چنـین
موجودی ،قاعدۀ الواحد است .هر فرضی جز موجودی مجرد بهمنزلۀ اولین وادر ،با این
قاعده تعارض پیدا میکند .جسم ،هیولی ،وورت ،نفـس و عـرض مـواردی اسـت کـه
بهباور فالسفه هرکدام بهدلیل تالی فاسدی که دارند ،نمیتوانند اولین وـادر از خداونـد
باشند؛ ازاینرو با انتفای این فرضها ،موجود مجردی به نام عقل اثبات میشود (ابنسینا،
 ۵۹ :۱۵۱۵ ،۱۹۱-۱۹۱ :۱۵۷۱و  .)۷۹عالمه پس از طرح اعتراضات بر این سخن ،سـرا
ویژگیهایی میرود که فیلسوفان برای عقل برشمردهاند .اینجاسـت کـه کبـرای برهـان
تجرد طرح میشود .اولین ویژگی بهگزارش عالمه ،ازلی و ابدی بـودن عقـل اسـت کـه
ازنظر وی پذیرفتنی نیست؛ اما دومین ویژگی عقل را اینگونه گزارش میکند:
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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«و هی عاقلۀ لذاتها لتجردها و کل مجرد عاقل لحصول ذاته لذاته و أیضا ذاته یمکن
اقترانها مع معقول آخر عند عاقل آخر فیکون مدرکا للمعقول ن المقارنه قد حصلت؛ و
الیمکن ان یقال ان حصولها فی العقل شرط المقارنه و اال لکان الحصول سابقا علی
استعداد الحصول ،هذا خلف( ».عالمهحلی)۱۵۰ :۱۰۱۷ ،

چنانکه میبینیم ،این همان کبرای برهان تجرد مدنظر ماست .در اینجا تعقـل مجـرد
توسط ذات خود و نیز تعقل مجردات دیگر توسط آن درنظر است .ساختار عبارات تقریباً
همانی است که در گزارشهای پیشین دیدیم.
عالمه در سیاق استدالل فیلسوفان بر عاقلیت مجرد نسبت به خود و غیرخود ،اشـکال
مقدری را ذکر میکند و به آن پاسخ میدهد .اشکال آن است که حصول مجـرد در عقـل،
شرط مقارنت است .پاسخ هم آن است که این حرف مستلزم سبقت فعل بر قـوه اسـت و
خلف است .بهباور نگارنده این اشکال وورت دیگر همان اشکالی است که پیشتر اشاره
کردیم؛ یعنی تکیه بر نیاز به تحقق خارجی تقارن و پاسخ ازطریق نفی چنین نیازی؛ زیـرا

امکان چیزی به وجودش متوقف نیست .در این عبارت ،از این پاسخ بـه متوقـف نبـودن
قوه بر فعلیت یا عدم سبقت فعل بر قوه تعبیر شده است!
خود حلی اما در ادامه دو اشکال بر این استدالل وارد میکند:
اشکال اول

وی اشکال اول خود را از معنای حصول آغاز میکند .بهباور او حصول معانی مختلفی
دارد که یکی از آنها حصول معقول نزد عاقل و مستلزم تعقل اسـت .عالمـه در اینجـا از
واحبان استدالل میپرسد به کدام دلیل حصول عقل نزد خودش را همین نو از حصـول
گرفتهاند که مستلزم تعقل است« :و االعتراض الحصول یقـال علـی معـان :منهـا حصـول
المعقول للعاقل المستلزم للتعقل ،فلم قلتم :إن حصول العقل لنفسه هـو ذلـک النـو مـن
الحصول؟» (همان)۱۵۰ :
اشکال دوم

موجب تعقل نیست و فقط مقارنت معقول برای عاقل است کـه چنـین ویژگـیای دارد؛
درحالیکه استدالل محلق مقارنت را اثبات میکند« :و قوله :إنهما یقترنان فی عاقـل آخـر
فیکون مدرکا للمقارن ،مغالحه فان المقارنه الموجبه للتعقل هو مقارنه المعقول للعاقـل ال
محلق المقارنه( ».همان)۱۵۷-۱۵۰ :
برهان تجرد در کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد

عالمه در این کتاب نیز پس از آوردن برهان احکام و قدرت بهمنزلۀ دالیل متکلمان بر
علم الهی ،این برهان را کامل و با کمی تفاوت در تنظیم ،از قول فیلسوفان گـزارش کـرده
است .وی ضمن اشاره به ایراداتی به این برهان ،خواننده را به کتاب نهایـۀ خـود ارجـا
میدهد .ازآنجاکه جز مختصری تغییر در تنظیم کبرای برهان ،نکته تازهای درمیان نیست،
ما فقط به سخنان حلی دراینباره اکتفا میکنیم:
«و لألوائل فی هذا الباب طریق آخر و هو أنه تعالی مجرد فذاته تعالی حاولۀ لذاته و ال
نعنی بالعلم اال الحصول فهو عالم بذاته .و یمکن اقترانه مع غیره فی المعقولیه فإمکان
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عالمه معتقد است بخشی از این استدالل مصداق مغالحـه اسـت؛ زیـرا هـر مقـارنتی

017

االقتران ال یتوقف علی االقتران الذهنی نه نو من االقتران و ال یعقل امکان توقف
الشیء علی وجوده .فذاته یصد علیها المقارنه و هو معنی التعقل .و لنا علی هذا البرهان
ایرادات ذکرناها فی کتاب النهایه( ».عالمهحلی)۱۱۹ :۱۰۱۵ ،
ٌ

چنانکه میبینیم ،در این گزارش بهجای عبارتی چون «و کل مجرد عـالم بذاتـه» کـه
کبرای برهان تجرد است ،علت کبرا یعنی حصـول ذات بـرای ذات و تسـاوی تعقـل بـا
حصول آمده است.

بازتاب بخشی از برهان تجرد در ایضاحالمقاصد
چنانکه پیشتر گفتیم ،عالمه در این کتاب ،اول برهان تجرد را نقل نکـرده و بـهتبع
کاتبی ،واحب عینالقواعد ،فقط به کبـرای آن ،یعنـی عاقلیـت مجـرد نسـبت بـه همـۀ
معقوالت پرداخته است .کاتبی در بحـث از چیسـتی علـم و اثبـات علـم بهمنزلـۀ کیفـی
نفسانی ،سخن فالسفه (موجود مجرد همۀ معقوالت را تعقل میکنـد) را نقـل میکنـد و
پس از گزارش دلیل ایشان بر این مسئله ،به نقد و نق
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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آن میپردازد .دلیلی که کـاتبی از

فیلسوفان گزارش میکند ،درحقیقت همان دلیل کشفالمراد بر مدعای سوم خود ،یعنی
علم مجرد به غیرخود است که بخش اولی دلیل دوم اسرارالخفیه بر علم مجرد بـه خـود
نیز بود .ازآنجاکه در این نوشتار ،دو بار بـه شـرح ایـن دلیـل پـرداختیم و از توضـیحات
ایضاحالمقاود نیز بهره بردیم ،در اینجا تنها گزارش عالمه را از این دلیـل نقـل مـیکنیم:
ل بأن کل مجـرد معقـول و کلمـا یصـد أن یکـونَ
«استدالل ا وائل علی أن کل مجرد عاق ٌ
ال لـذلک
معقوالً وحده یصد أن یکون معقوالً مع غیره و إذا کان معقوالً مع غیره کان عـاق ً
الغیر و هو المحلوب( ».عالمهحلی)۱۵۷ :۱۵۵۵ ،
برهان تجرد در نهایه المرام فی علم الکالم

این کتاب حاوی گستردهترین و جدیترین محالب برای این مقاله اسـت .چنـانکـه
گفتیم ،در بخشهای بهجامانده از این کتاب ،بحث مستقلی دربارۀ علم الهی وجود ندارد.
عالمه در بررسی مسئلۀ کیف ،به کیف نفسانی و علم و در چهاردهمین مسئله ،بـه تـالزم
تجرد و تعقل میپردازد .اینجاست که عالمه به برخی از بخشهـای ایـن قیـاس مفصـل

میپردازد و نظرات فیلسوفان ،یعنی بوعلی و خواجه ،و آراء کالمی فخـر رازی را نقـد و
بررسی میکند و درنهایت ،دیدگاه خود را میگوید.
عالمه تالزم تجرد و تعقل را متوقف بر دو چیز میداند:
 .۱عاقل باید مجرد از ماده و لواحقش باشد .حلی بحث از ایـن مسـئله را بـه آینـده و
ضمن مباحث علمالنفس موکول میکند؛
 .۱عکس قضیه باال؛ یعنی مجرد حتماً عاقل است .عالمه این مسئله را بررسی میکند.
چنانکه میبینیم ،مدعای این قضیه کبرای برهان تجرد بنابر تقریری است که به عالم
بودن محلق و بدونتفصیل خداوند به خود و غیر میپرداخت .بهگفته حلی ،فیلسوفان بـر
این مدعا سه برهان اقامه کردهاند 1.وی هر سه برهان را در مناظرهای بـا حضـور بـوعلی،
فخر رازی ،خواجه طوسی و خودش ،نقد و بررسـی میکنـد و چنـین سـخنی را مقبـول
نمیداند .نگارنده در این مقاله ،فقـط بـراهین سـهگانۀ فیلسـوفان را از نهایـهالمرام نقـل
دلیل اول

«ان کل مجرد یصد أن یعقل غیره ،و کل ما یصد أن یعقل غیـره فإنـه یصـد أن یعقـل
ذاته( ».عالمهحلی )۱۵۵ :۱۵۹۹ ،دلیل وغرا همان دلیلـی اسـت کـه آن را بارهـا در ایـن
نوشتار آوردیم؛ یعنی وحت معقول واقع شدن مجرد بهتنهایی و با دیگری که با پـذیرش
این مقدمه ،عاقل بودن مجرد به چیز دیگر و درنهایت به همهچیز نتیجه گرفته شد (همان:
 .)۱۵۱-۱۵۵دلیل بر کبرا ،یعنی «کل ما یصد أن یعقل غیره فإنه یصد أن یعقل ذاته» را نیز
پیش تر در این نوشتار آوردیم .ما به نقل عبارت عالمه در این موضع از کتاب نهایه اکتفـا
میکنیم« :و اما الکبری فألن کل من عقل شیئا أمکن أن یعقل کونه عاقال لذلک المعقول و
ذلک یتصمن کونه عاقال لذاته ،فإذن کل مجرد یجب أن یکون عاقال لذاته و لجمیع ما عده
ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1فخر رازی نیز این دالیل سه گانه را آورده و آنها را راههای سهگانه نامیده است (فخر رازی.)۰۷۱/۱ :۱۵۵۵ ،
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من المجردات( ».همان)۱۵۱ :
دلیل دوم

« انهم قالوا کل ماکان مجردا عن الماده و لواحقها فذاته المجردۀ حاضر لذاته و حاولۀ
لها و کل مجرد یحضر عنده مجرد فهو یعقل ذلک المجرد ،فإذن کل مجرد فانه یعقل ذاته».
(همان )۱۱۱ :این دلیل را نیز پیشتر از نظر گذراندیم؛ با ایـن تفـاوت کـه عالمـه دالیـل
فیلسوفان را برای اثبات وغرا و کبرا نیز ضمن متن ذکر میکند .ما ایـن دالیـل را هنگـام
توضید محلب کشفالمراد نقل کـردیم .خالوـهاش آن اسـت کـه موجـود مجـرد نـزد
خودش حاول است و تعقل هم چیزی جز همین حصول نیست( .همان)۱۱۵-۱۱۱ :
عالمه اشکاالت متعددی را متوجه این دلیل میکند و درنهایت با عبارتی که حاکی از
نسذیرفتن این برهان است ،سخن خود را پایان میدهد .ذکر این عبارت بهدلیل اشتمال بر
سخن مهمی از فیلسوفان که میتواند تصور ما را از برهان تجرد نزد ایشان فزونی ببخشد،
خالی از فایده نیست « :قالوا :ثم ذلک المجرد ان کان علۀ لغیره باعتبار ذاتـه لـزم أن یعقـل
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱

ذلک الغیر أیضا ،نه شیء عقل نفسه انه مبدأ لغیره و علۀ له و هو یتضمن علمه بغیره و فیه
ماتقدم( ».همان)۱۱۰ :
دلیل آخر

سومین دلیل را حلی ره از زبان فیلسوفان مشا بر عاقلیت مجرد نقل میکند و برای مـا
تازگی دارد .وی این دلیل را از کتاب مبدأ و معاد ابنسـینا گـزارش میکنـد .ابنسـینا در
نخستین وفحات این کتاب ،فصلی را تحت عنوان «فی أن واجب الوجود معقول الـذات
و عقل الذات و بیان أن کل وورۀ ال فی ماده فهی کذلک و أن العقل و العاقـل و المعقـول
واحد» باز میکند 1.وی پس از توضیحات مفصل ،به محلبی میپردازد کـه عالمـه اشـاره
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ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1چنانکه میدانیم ،این کتاب طرح آراء مشا از بوعلی است .او با همۀ آن ه گزارش میکند ،همنظر نیست؛ ازجمله
اتحاد عقل و عاقل و معقول.

کرده است (ابنسینا .)۱۵ :۱۵۱۵ ،خالوۀ این دلیل آن است که وورت مجرد هنگامیکه
به دام جوهر عاقلی درآمد و معقول آن شد ،آن را بـه عقـل بالفعـل تبـدیل میکنـد؛ پـس
وورت مجردی که قائمبهخود است ،بهطریقاولی خود را معقول بالفعل و عاقل بالفعل و
خود را تعقل میکند .بوعلی مینویسد« :و هذه الصورۀ اذا کانت تجعل غیرها عقال بالفعل
بأن تکون له فإن کانت قائمۀ بذاتها فهی أولی بأن تکون عقال بالفعل فإنه لو کان الجزء من
النار قائما بذاته لکان أولی بأن یحرق [( »]...همان)۱۵ :

1

البته حلی در این دلیل نیز خدشه وارد میکند .وی این راه را برای عقال راضـیکننـده
نمیداند و به بوعلی میگوید او خود نیز اتحاد عاقل و معقول را باور ندارد و معتقـدان را
سفیه نامیده است .هم نین عالمه معتقد است اولویت ،مسئلهای اقناعی است ،نه برهانی؛
زیرا واجب نیست دو چیز مختلف ،در احکام مساوی باشند؛ تا چه رسـد بـه آنکـه در آن
متحد باشند« :و هذه الحریقه غیر مرضیه عندالعقالء حتی عند الشیخ نفسه فإنه سفه القائل
ا حکام فضال عن اتحادهما فیها» (عالمهحلی)۱۱۰ :۱۵۹۹ ،
نتیجهگیری

برهان تجرد بر علم خداوند ،محصول اندیشۀ فیلسوفان مشایی است که دسـتکم از
زمان ارسحو ابدا شده و چون مردهریگی در دل تاریخ به حکیمان مسلمان رسیده است.
این برهان در آثار حلی نیز منعکس شده و در شش کتاب وی بازتاب یافته است.
رویکرد عالمه ازحیث گزارش این برهان در آثار مختلفش ،متفاوت اسـت .وی ایـن
برهان را در آثاری هم ون کشفالمراد ،اسرارالخفیه ،مناهجالیقین و کشفالفوائد کامـل
ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1ابن سینا در پایان بحث خود در این فصل مینویسد « :و لهذا براهین مغفولۀ ترکناها و اعتمدنا ا ظهر منها فقد ظهر إذا
أن الواجب الوجود بذاته یجب أن یکون معقوال لذاته و عاقال بذاته بالفعل ،و کل ماهیۀ مجردۀ عن المادۀ فهی لذاتها
جلیۀ؛ و ما لها بذاتها فلیس بالقیاس الی غیرها فقط بل بالقیاس الی کل شیء أوال ذاتها ثم غیرها ،فأن لم یظهر لشیء
فلضعف قبوله لتجلیها»( .ابن سینا)۱۵ :۱۵۱۵ ،
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باالتحاد...علی أن االولویه کالم اقناعی ال برهانی ،فإن المختلفین ال یجب تسـاویهما فـی
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گزارش کرده و در ایضاحالمقاود و نهایهالمرام تنها به کبرای آن پرداخته است؛ بااینحال
دوگونگی گزارش این برهان ،تغییری در نتایج و لوازم آن ایجاد نکرده است .هم نین در
کشفالمراد کبرای قیاس را علم مجرد به خود و غیـر آورده؛ امـا در بـاقی آثـار ،وـرف
عالمیت مجرد را ذکر کرده است .در اینجا باید گفت بنابر سخن اول ،ضمن اثبـات اوـل
عالمیت خدا ،گسترۀ علم الهی نیز روشن خواهد شـد؛ امـا در وـورت دوم ،تنهـا اوـل
عالمیت خداوند به اثبات خواهد رسید.
هم نین درمجمو  ،سه دلیل از فیلسوفان برای اثبات کبـرای برهـان در آثـار عالمـه
گزارش شده است .تحلیل معنای تعقل ،امکان معقول واقع شـدن بـا غیـر و اولویـت بـه
فعلیت رساندن عاقلیت خود خالوه این سه دلیل است .نهایهالمرام تنها کتابی است کـه
هر سه دلیل را آورده است و در آثار دیگر ،اثری از دلیل سوم نیست.
در آثاری که برهانْ کامل و با وـغرا تقریـر شـده اسـت ،آوردن دالیـل وـغرا بـهجز
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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کشفالمراد که به آن اشارهای میکند ،به هنگام بحث از جسم و جسمانی نبودن خداوند
موکول و کبرای برهان تجرد بحث و بررسی میشود.
عالمه در ایضاحالمقاود از این برهـان دربرابـر اشـکاالت کـاتبی دفـا میکنـد .در
کشفالمراد اگرچه برهان را کامل آورده و بـه برخـی ایـرادات هـم پاسـخ ضـمنی داده،
دیدگاه خود را طرح نکرده و مباحث بیشتر را به کتب عقلی خـود ارجـا داده اسـت .در
کشفالفوائد می گوید ایرادات این برهان را یافته اسـت و مخاطـب را بـه نهایـه ارجـا
میدهد .در اسرارالخفیه این برهان را ضعیف و اعتماد به دلیل متکلمان بر اثبات علم الهی

را اولی میداند .در مناهجالیقین نیز نقـدهایی را بـر آن وارد و سـرانجام در نهایـهالمـرام
بیشترین اشکال را بر این برهان وارد میکند و آن را بیاعتبار میداند.

مبسوطترین بررسی در نهایهالمرام آمده است و همانگونهکه عالمه در کشفالفوائد
تصرید میکند ،مراد اولی از کتابهای عقلی ،که در کشفالمراد به شکلی مـبهم بـه آن
ارجا میدهد ،باید نهایهالمرام باشد.
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