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چکیده

یکی از استدالل هایی که در کالم اسالمی بـرای اثبـات وجـود خـدا ارائـه شـده اسـت
برهان موسوم به امکان صفات یا اعراض است که گاه آن را برهان تخصی

نیز نامیـدهانـد.

چکیدة برهان مزبور آن است که اتتصاف اجسام به برخی صفات ویژه از میـان تمـام صـفات
ممکن ،با توجهه به اصل علتیهت حتماً معلول وجود یک مُخَصِّ
که همان آفریدگار عالم و علتت تخصی

و مُرجِّح غیر جسمانی اسـت

و ترجیح صـفات اشـیاء اسـت .تـاکنون پیشـینه و

تقریرها و تحوهالت این برهان در کالم امامیهه بررسی نشده است و از سرگذشت و تطـوهرات
تاریخی آن در کالم امامی آگاهی چندانی در دست نیست .با توجهه به ضرورت شناسـایی و
معرتفی استدالل های متکلتمان بر اثبات وجود خدا ،در مقالة حاضر با تتبهـع تـاریخی در متـون
کالمی امامیهه تقریرهای مختلل متکلتمان امامی از برهان امکان صفات بازشناسـی و تشـریح
میشود و ضمن مقایسة آنها با یکدیگر تحوهالت این برهانِ کمترشناخته شده در کالم امامیهه
تبیین میگردد .پژوهش حاضـر نشـان مـی دهـد کـه از قـرن ششـم هجـری تـا دورة صـفویهه
دست کم چهار تقریر مختلل از برهان امکان صفات در متـون مختلـل کالمـی ارائـه شـده
است که از حیث تعداد و ترتیب مقدهمات و نتیجـه تفـاوتهـای بـارزی بـا یکـدیگر دارنـد.
تیکید متکلتمان متیختر بر اثبات واجب الوجود و ناتوانی برهان امکان صفات از اثبـات آن بـه
تنهایی ،موجب انرمام برهان امکـان و وجـو بـه ایـن برهـان ،و در نهایـت ،اقبـال انـدک
متکلتمان امامی به این برهان گردید.
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طرح مسأله
در کالم اسالمی استداللهای گوناگونی به منظور اثبات وجود خدا ارائه شده اسـت و
متکلتمان مسلمان کوشیدهاند از طـرق مختلـل برهـانهـایی را بـرای وصـول بـدین مقصـود
طرحریزی کنند .برخی از این برهانها همنـون برهـان حـدوث و قـدم و برهـان وجـو و
امکان با اقبال عموم اندیشه ورزان روبرو شده و مقبولیهت بیشتری نسـبت بـه بعرـی دیگـر از
براهین خداشناسی یافته است .امها برخی دیگر از استداللهای ارائه شده در این زمینه ،بنـا بـه
دالیلی ،توفیق چندانی در جلـب نظـر عمـوم متکلتمـان نداشـته و صـرف ًا در پـارهای از متـون
کالمی برا ی اثبات وجود بـاری تعـالی بـدانها اسـتناد شـده اسـت .یکـی از ایـن برهـانهـای
کمترشناخته شده که متکلتمان مسلمان در قرون میانی برای اثبات وجود خدا ارائه کـردهانـد
برهانی است موسوم به «امکان صفات» یا برهان «تخصی

» .این برهان هینگاه از شـهرت و

تداول چندانی در کالم اسالمی و امامی برخوردار نبوده است ،بـا ایـن وصـل ،در درازنـای
چند قرن به عنوان یکی از برهانهای فرعی اثبات وجود خدا در نگاشتههای کالمـی مطـرح
بوده و موضوع بحث و بررسی متکلتمان قرار داشته است.
شـوربختانه در تحقیقـات معاصـر توجهـه شـایانی بـه ایـن برهـان خداشناسـی و زوایـای
مخت لل آن نشده است و به همین جهت نیـز تـاریخ و تقریـرات و تطـوهرات مختلـل آن در
کالم اسالمی تاکنون به نحو مستوفی بررسی و تشریح نگردیده .پژوهشهـایی کـه پـیش از
این نوشتار ،در با برهان امکان صفات یا برهان تخصی

منتشر شده تنها منحصر اسـت در

چند نگاشتة کوتـاه در تحقیقـات انگلیسـی .هِربِـرت اَلِـن دیویدسِـن در مقالـهای مسـتقلت بـه
تشریح و بررسی این برهان در کالم اشاعره از باقِلتانی تا جوینی و سپس تقریرهـای غزتالـی و
موسی بن میمون از آن پرداخته است ( .)Davidson, 1968, pp. 299-314سـپس وُلفسـن
در بخشی از کتا ارزشمند خویش به نام فلسفة علم کالم پارهای از تقریرهـای ایـن برهـان
را که در کالم اشعری و یهودی برای اثبات حـدوث عـالم ارائـه شـده اسـت بررسـی کـرده
(ولفسن 1368 ،ش ،ص  .) 476 _ 465در ادامه ،دیویدسِن در فصلی از کتـا معـروفش بـا
عنوان برهانهایی بر قِدَم ،حدوث و وجود خدا در فلسفة اسالمی و یهـودیِ قـرون میـانی بـه
تکمیل مقالة پیشگفتهاش در با پیشینه و تحوهالت و تقریرهای مختلل برهان تخصـی

در
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کالم اسالمی و یهودی دست یازیده اسـت ( .)Davidson, 1987, pp. 154-212متیسهـفانه
در تحقیقات و مکتوبات فارسی تقریباً هیچ توجههی به طرح و بررسی برهان امکان صفات یا
تخصی

نشده است .برای نمونه در کتابهایی چون تبیین براهین اثبـات خـدا نوشـتة عبـداهلل

(جوادی آملی 1378 ،ش ،ص  ،)164 _ 143خداشناسی (قَدردان قَرامَلِکـی 1386 ،ش ،ص
 ،)85 _ 53سیری در ادلتة اثبات وجود خدا (غَرَویان 1377 ،ش ،ص  )137 _ 117از برهـان
امکان صفات هیچ یاد نشده است .همننین ،در هـیچیـک از تحقیقـات یادشـده ،تقریرهـای
متکلتمان امامی از برهان امکان صفات یا تخصی

مورد بحث و بررسی قرار نگرفتـه اسـت.

از اینرو شایسته است ابعاد مختلل برهان مزبور و فراز و فرودهای آن بهدقتت کاویده شـود
تا بخشی مغفول از تاریخ براهین خداشناسی در کالم امامیهه آشکار گردد .بـه همـین منظـور،
پس از تعریل برهـان امکـان صـفات ،بـا تتبهـع در متـون کالمـی امامیهـه پیشـینه و تقریرهـای
مختلل این برهان بازشناسی و تبیین و مقایسه میشود .مقالة حاضر نخستین گزارش تـا حـده
امکان کامل را از سرگذشت برهان امکان صفات و تقریـرات و تطـوهرات گونـاگون آن در
کالم امامیهه ارائه مینماید و به تحلیل و بررسی انتقادی آن میپردازد.
تعریف برهان امکان صفات (تخصیص)
پیش از آنکه به تعریل برهان امکان صفات بپردازیم باید مفهوم مفـردات ایـن عنـوان
توضیح داده شود .در عنوان «امکان صفات» ،اصطالح «امکـان» بـه معنـای «امکـان خـاص»،
یعنی سلب ضرورت از َطرَفین (جانب موافق و مخـالل) یـا بـه تعبیـر دیگـر ،نفـی ضـرورت
وجود و عدم است .وقتی ذاتی نسبت به پـذیرش چیـزی بـدون اقترـا باشـد و ذاتـ ًا مقترـی
اتتصاف یا عدم اتتصاف به آن چیز نباشد ،گفته میشود اتتصاف آن ذات بـدان چیـز «امکـان»
دارد یا «ممکن» است .برای نمونه ،متتصل شدن انسان به اوصافی چون سیاه بودن یـا باسـواد
بودن نه ممتنع است و نه ضروری .انسان ممکن است باسواد باشد یا بیسـواد ،همـانطور کـه
میتواند سفید باشد یا سیاه ،و ذاتاً نه مقتری سیاه بودن یا عالم بودن اسـت نـه مقترـی سـیاه
نبودن و عالم نبودن .در این صورت ،اتتصاف انسان به سیاهی یا علم امری است کـه «امکـان
خاص» دارد .همننین ،در عنوان «امکان صفات» مراد از «صفات» همان «اعراض» اسـت کـه
حاالت و چگونگی یک ذات را نشان میدهند مثل شکل و اندازة هر جسم .از همینرو گاه
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از برهان امکان صفات با عنوان برهان «امکان اعراض» نیز یاد شده است.
بهطور کلتی استناد به «امکان» اشیاء برای اثبات خداوند به دو طریق ممکن است:
 .1استدالل به «امکان جواهر یا ذوات اشیاء» که بر اساس آن برهان «امکان و وجـو »
معروف ارائه شده است با این مرمون که :چون عالَم ممکنالوجود است ،و ممکـنالوجـود
ذاتاً وجود ندارد و برای موجود شـدن نیازمنـد بـه علتتـی واجـبالوجـود اسـت کـه موجـب
ضرورت یافتن وجود برای آن شود ،پس باید آفریدگار واجبالوجـودی در هسـتی وجـود
داشته باشد.
 .2استدالل به «امکان صـفات یـا اَعـراض اشـیاء» کـه چنـین اسـتداللی برهـان «امکـان
صفات» نام دارد و در ادامه تقریرهای مختلل آن بررسی میشود.
بر اساس آگاهیهای موجود ،نامگذاری استدالل بـر اثبـات وجـود خداونـد از طریـق
صفات و اعراضِ ممکن اشیاء به برهان «امکان صفات» یا «امکان اعراض» بـهطـور مشـخت
در آثار کالمی فخر رازی صورت گرفته اسـت (الـرازی 1378 ،ش ،ص 342؛ همـو1433 ،
ق ،ص 51؛ همو ،1436 ،ج  ،1ص 424؛ همو 2004 ،م ،ص  .)87تا آنجـا کـه مـیدانـیم در
میان معتزله و اشاعره و امامیهه پیش از فخر رازی ،برای استدالل مورد بحث نام برهان «امکان
صفات» بهکار نرفته بوده است .با این وصل ،چنانکه خواهیم دید ،اصل این استدالل ،بدون
اتتصاف به عنوان یادشده ،در نگاشته های کالمـی متکلتمـان پـیش از فخـر نیـز وجـود داشـته
است.
محور برهان امکان صفات ،استناد به امکان صفات اشیاء برای اثبـات خداونـد اسـت،
همانطور که در برهان امکان ذوات ،با استناد به امکان ذوات اجسام عالم ،وجود باری تعالی
به عنوان علتت وجود و وجو بخشِ عالَم اثبات مـیشـود .در برهـان امکـان صـفات ،اصـلِ
امکــانی بــودن صــفات اشــیاء بــه انرــمام ایــن قاعــده کــه تحقتــق و رجحــان هــر صــفتِ
ممکن الوجودی حتماً معلول علتتی مُخصِّ
مُخصِّ

و مرجِّح صفات اشیاء قرار میگیرد .از آنجا که این برهـان بـا اسـتناد بـه ضـرورت

ص
خ ِّ
وجود ُم َ
«مُخَصِّ

است ،مقدهمـة اثبـات وجـود خداونـد بـه عنـوان

و مـرجِّح بـرای صـفات اجسـام در صـدد اثبـات وجـود خداونـد بـه عنـوان

و مـرجِّح صـفات اشـیاء» اسـت ،در بعرـی تحقیقـات معاصـر آن را «اسـتدالل از
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(طریـق) تخصـی

» 1نیـز نامیـدهانـد ( .)Madelung, 2006, p. 277در ایـن تحقیقـات بـه

نامگذاری این استدالل به برهان «امکان صفات یا اعراض» در کالم اسالمی اشارهای نرفته و
تنها به یادکرد از آن زیر عنوان «برهان تخصی
استدالل از طریق تخصی

» اکتفا شده است.

 ،بهطور کلتی ،به نوعی روش استداللی اطالق میشـود کـه

ت مُخصِّـ
در آن با استناد به اصل ع تلیهت ،ضرورت وجـود یـک علتـ ِ
تخصی

یـا مُـرجِّح بـه منظـور

یا ترجیح یک امر ممکن از میـان سـایر امـور ممکـن بـرای یـک موضـوع اثبـات

می شود .در کالم اسالمی استدالل از راه تخصی

کارکردهـای چندگانـهای داشـته اسـت:

گاهی از آن برای اثبات حدوث عالم استفاده کردهاند و گـاهی بـه منظـور اثبـات ضـرورت
وجود مُحدِث برای عالم ،و در مواردی هم به عنوان طریقی برای اثبـات خداونـد بـه عنـوان
مرجِّحِ صفات مخلوقات .نمونههایی از این دست استداللها از راه تخصـی

در زیـر شـرح

داده میشود:
 )1برهان تخصیص برای اثبات حدوث عالَم

در شماری از متون کالمی ،استداللی از راه برهان تخصی
ارائه شده است که از آن با عنـوان «طریـق التخصهـ
«مسلک افتقار االختصاص بلی مخصِّ

برای اثبات حدوث عـالم

» (ابـنمیمـون 1429 ،ق ،ص  )217یـا

» (ابنتیمیهه ،بیتا ،ج  ،3ص  )351یاد شده .مرمون

این استدالل چنین است:
الل) اجسام عالم بـرای اختصـاص بـه صـفات ویـژهای مثـل شـکل و مقـدار و مکـان
خاصهی که دارند نیازمند به مخصِّ

و مرجِّح هستند؛ چون امکان اتتصـاف آنهـا بـه صـفاتی

غیر از آننه که اکنون دارند وجود داشته است.
) هر چیزی که محتاج به مخصِّـ

باشـد حـادث اسـت؛ چـون فعـل مخصِّـ

کـه

فاعلی مختار است حتماً فعلی حادث است.
پس :اجسام عالم حادث است (اآلمِدی 1428 ،ق ،ج  ،3ص .)321 _319
متکلتم اشعری نامدار ،امام الحرمین جوینی نیز تقریرهایی از برهـان تخصـی

را بـرای

اثبات حـدوث عـالم ارائـه کـرده اسـت (الجـوینی 1424 ،ق ،ص  .)133 _ 129موسـی بـن
1 . argument from particularization / proof of particularization.
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ی اندلسـی ،از میـان دالیـل متکلتمـان بـر حـدوث عـالم
میمون (د 601 :ه .ق ).فیلسوف یهود ِ
استدالل از طریق تخصی

را بهترین استدالل ارزیـابی کـرده اسـت (ابـنمیمـون 1429 ،ق،

ص .)218
 )2برهان تخصیص برای اثبات خداوند به عنوان مُحدِث عالَم

همواره یکـی از روشهـای رایـج متکلتمـان اشـعری بـرای

استدالل از طریق تخصی

اثبات نیازمندی عالَم حادث به مُحدِث و مؤثر نیز بوده است .از نظر این متکلتمان چون:
الل) حدوث عالم در زمانی پیش یا پس از هنگام حـدوث آن ،ممکـن و جـائز بـوده
است و حدوث آن در هنگامی که حادث شده هـیچ اولـویهتی نسـبت بـه حـدوثش در سـایر
اوقات نداشته است؛
) و رجحان و اولویهت یافتن یکی از طرفهـای ممکـن ،ضـرورتاً نیازمنـد بـه علتـت
است؛
پس حدوث عالم در لحظهای خاص نیز محتاج وجود یک مُخَصِّ

و مـرجِّح اسـت.

در نتیجه ،عالَم باید مُحدِثی داشته باشد تا سبب رجحان و اولویهت حدوث آن در یک زمـان
خاص شود (البغدادی 1346 ،ق ،ص .)69
بنابراین ،برهان تخصی

 ،در کالم اشعری بهخوبی شـناخته شـده بـوده اسـت و از آن

برای اثبات خداوند ،به عنوان مـرجِّح و مخصِّـ

زمـانی خـاص بـه حـدوث عـالم اسـتفاده

میشده است .احتماالً همین برهان با گسترش دامنهاش از استدالل به لحظـة خـاصه حـدوث
اجسام به سایر صفات اجسام مثل شکل و اندازه خاص ،برهانی مستقل را برای اثبات وجـود
خدا به نام برهـان «امکـان صـفات» پدیـد آورده اسـت .گفتنـی اسـت کـه برهـان «امکـان و
وجو » نیز در واقـع ،نـوعی خـاص از برهـان تخصـی

اسـت کـه در آن بـا لحـاظ امکـان

اتتصاف عالَم به دو وصل وجود و امکـان ،ضـرورت وجـود یـک علتـت و مخصِّـ

بـرای

ترجیح وجود عالم بر عدم آن اثبات میشود.
 )3برهان تخصیص برای اثبات خداوند به عنوان مرجِّحِ صفات مخلوقـات (برهـان
امکان صفات)

چکیده و لُبه برهان «تخصی

» یا «امکان صفات» برای اثبات وجود خدا تیکید بر این
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نکته است که اتتصاف اجسام به برخی صفات ویژه از میان تمام صفات ممکـن ،بـا توجهـه بـه
و مُـرجِّح اسـت .در حقیقـت ،همانگونـه کـه

اصل علتیهت حتماً معلول وجود یـک مُخَصِّـ

موجودات جسمانی در ماهیهت امکانی ،مشترک هسـتند و همـة آنهـا ممکـنالوجودنـد و بـه
همین دلیل نیز برای اتتصاف به صفت وجود ،نیازمند به علتت هستند؛ تمام اجسـام در ماهیهـت
جسمیهت نیز شریکند و نسبت به پذیرش صفات مختلل حکـم یکسـانی دارنـد؛ یعنـی بـرای
تمام آنها اتتصاف به یکایک صفات امری ممکن است .ازایـنرو ،هـر یـک از اجسـام بـرای
خصِّصـی هسـتند کـه موجـب
اتتصاف به اوصـاف ویـژه ای کـه دارنـد نیازمنـد بـه علتـت و ُم َ
اختصاص آن صفات ویژه به جسم شود .مُخَصِّ

مزبور باید موجودی غیر جسمانی باشد تا

خودش محتاج به مخصِّصی دیگر برای اتتصاف به صفات نباشد .این مُخَصِّ

غیر جسـمانی

همان آفریدگار عالم است.
بر بنیاد آننه گفته شد معلوم میشود که زیربنای برهان امکان صـفات چهـار مقدهمـه و
اصل زیر است:
( )1اشتراک اجسام در ذات و حقیقت.
( )2امکانی بودن صفات اجسام.
( )3اصل علتیهت و لزوم وجود مخصِّ

برای تخصی

صفات به اجسام.

( ) 4نفی ع تلیهت ذات و لوازم جسم و سـایر امـور جسـمانی بـرای تخصـی

صـفات بـه

اجسام.
توضیح و شرح اصول بنیادین پیشگفته ،در ضمن تبیین تقریرهای مختلل برهان امکان
صفات در کالم امامیهه ارائه خواهد شد.
تقریرهای گوناگون برهان امکان صفات در کالم امامیّه
بررسی متون کالمی متقدهم امامیهه نشـان مـیدهـد کـه ظـاهراً نخسـتین تقریـر از برهـان
امکان صفات یا تخصی

در کالم امامیهه از سوی بنیانگذار مکتب حلتة متقـدهم ،سـدیدالدهین

حمَّصی رازی در قرن ششم هجری قمری ارائـه شـده اسـت و پـس از او چنـد تـن از دیگـر
ِ
متکلتمان امامی تقریرهایی از این برهان را در آثار خـویش مطـرح کـردهانـد .چنـین بـه نظـر
میرسد که برهان امکان صفات در آثار کالمی متکلتمان امامی مکتب بغـداد همنـون شـیخ
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مفید و شریل مرتری و شیخ طوسی مجال طرح نیافته بوده است .ممکن است علتت غیبـت
این برهان در مباحث خداشناسی متکلتمان امامی مکتب بغدادِ متقـدهم و متـیختر آن باشـد کـه
این برهان بیشتر در میان اشاعره مطرح بوده و چون کالم امامیهه در دو مکتبِ مزبـور ارتبـاش
چندانی با کالم اشاعره نداشته است ،زمینة انتقال آن برهان از مکتب اشعری به مکتب امامیهـه
فراهم نشده است .به هر روی ،تقریرهای اندک بازمانده از برهان امکان صفات یا تخصی
در نگاشته های کالمی امامیهه حکایت از اقبال اندک متکلتمان امامی به این برهـان و جایگـاه
نه چندان مهمه آن در مبحث خداشناسیِ کالم امامیهه دارد .در ادامه ،تقریرهای ارائـه شـده از
برهان امکان صفات در متون کالمی امامیهه بررسی و با یکدیگر مقایسه میشود تـا تطـوهرات
این برهان در کالم امامیهه روشن گردد.
 .1تقریر حِمَّصی رازی

برهان امکان صفات یا اعراض ،پس از برهـان حـدوث و قـدم و برهـان نظـم ،سـومین
استداللی است که حِمَّصی رازی (د :پس از  600ه.ق ).در کتـا المُنقِـذ مـن التقلیـد بـرای
اثبات آفریدگار اقامه کرده است .حاصل این برهان ،اثبات خداوند به عنـوان «فاعـل مختـارِ
غیر جسمانی» است؛ بنابراین با این استدالل ،هم اصل وجود خداوند ثابت میشود و هـم دو
وصل مختار و غیر جسمانی بودن او .صورت برهان امکان صفات به تقریر حِمَّصـی از ایـن
قرار است:
 .1اجسام پیرامون ما با وجود آنکه در جسمانیهت و تحیهـز (مکـانمنـد بـودن) مشـترک
هســتند ،در نــوع و صــفات ،بــا یکــدیگر متفاوتنــد؛ یعنــی دارای نــوع و صــفات متمــایزی از
همدیگر هستند .برای نمونه ،برخی از جنس خاک و جامدند و بعری از جـنس آ و مـایع
و بعضِ دیگر از جنس هوا.
 .2در امورِ متماثل با یکدیگر ،افتراق و تمایز در صفات یا حکم ،حتماً بـه سـبب یـک
علتت و عامل خاصهی است .بنابراین ،باید عامل خاصهی موجـود باشـد کـه موجـب تفـاوت و
تمایز اجسام از یکدیگر شده باشد.
 .3این عاملِ مُفرق و مُمیِّز یا مختار است یا موجَب.
 .4اگر عامل مُفرق ،موجَب باشد ،یا بـهسـبب حلـول و مجـاورت ،عُلقـه و ارتبـاطی بـا
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اجسام دارد ،یا هیچ عُلقه و ارتباطی با اجسام ندارد:
الل) اگر در اثر حلول و مجاورت ،عُلقه و ارتباطی با اجسام داشـته باشـد ،آنگـاه ایـن
عامل مُفرق باید متعدهد و متکثتر باشد تا بتوان گفت کـه _ مـثالً _ آننـه موجـب آ بـودن
آ و صفات موجود در آ میشود ،در آن حلول کرده یا در مجاورت آن قرار گرفته ،یا
اینکه عامل مُفرق دیگری کـه مقترـی هـوا بـودن هـوا اسـت در هـوا حلـول کـرده و یـا در
مجاورتش جای گرفته است.
اکنون این پرسش مطرح میشود که :چرا آننه (یعنی عامل مُفرق) موجب آ بـودنِ
آ شده است در آ حلول کرده یا مجاور آن قـرار گرفتـه و چـرا آن چیـز در هـوا یـا در
زمین حلول نکرده است؟ همین پرسش در خصوص دیگر مفرقات و ممیِّزات نیز قابل طـرح
است که چرا در فالن جسم خاص حلول کرده ولی در جسم دیگـری حلـول نکـرده اسـت.
همننین اگر این مفرقات و ممیِّزاتِ موجَب ،به سبب مجـاورت ،اختصـاص بـه اجسـام پیـدا
کرده باشند آنگاه این موجَبـات ،خـود نیـز از سـنخ جسـم خواهنـد بـود و در جسـم بـودن،
مشترک با اجسام دیگرند ،لکن با وجود این ،افتراقی نیز با اجسام دیگر دارند از ایـن حیـث
که این مفرقات و ممیِّزاتِ موجَب ،فاعل و علتت ایجاد صفاتی در اجسـام هسـتند ،در حـالی
که اجسامِ دیگر ،پذیرندة این صفاتاند .پس در اینجا نیز این پرسش قابـل طـرح اسـت کـه
ت موجَـب از دیگـر اجسـام شـده اسـت
چه چیز باعث تفاوت و تمایز این مفرقـات و ممیِّـزا ِ
بهگونهای که اینها موجِبِ تفارق و تمایز اجسام شدهاند ولی اجسـام دیگـر قابـل و پذیرنـدة
آن تمایزها و صفات هستند .پس باید در اینجا مفارِق و ممیِّز دیگری نیز وجود داشته باشـد؛
در حالی که چُنین چیزی نیست.
بنا بر این ،ممکن نیست بین این مفرقات و ممیِّزاتِ موجَـب و اجسـام عُلقـه و ارتبـاطی
بهسبب مجاورت یا حلول وجود داشته باشد.
ت موجَـب و اجسـام ،عُلقـه و
) اگر _ چنانکه گفتیم _ میـان ایـن مفرقـات و ممیِّـزا ِ
ارتباطی در اثر مجاورت یـا حلـول وجـود نداشـته باشـد ،آنگـاه اختصـاص ایـن مفرقـات و
ممیِّزاتِ موجَب به برخی از اجسام بدون دلیل خواهد بود ،و در نتیجـه بایـد در تمـام اجسـام
وجود داشته باشند و اثر آنها در تمام اجسام ظاهر گردد؛ یعنی هر یک از اجسام دارای تمام
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صفات آ و هوا و خاک و آتش باشد؛ در حالی که میدانیم اینننین نیست.
 . 5بنابراین ممکن نیست عاملِ مُفرق و ممیِّز ،موجودی موجَب باشد ،پـس ایـن عامـل،
فاعلی مختار است.
 .6این فاعل مختار یا جسمانی است یا غیر جسمانی.
 . 7اگر فاعل مختار ،جسمانی باشد بایـد مرکتـب از اجـزاء حـا هر (گـرم) ،بـارد (سـرد)،
راطب (تَر) و یابس (خشک) باشد .اکنون بـا ایـن سـؤال مواجـه مـیشـویم کـه چـه عـاملی
موجب تفاوت و تمایز اجزاء جسم از یکدیگر در این صفات شده است؟ یعنـی چـه عـاملی
سبب شده برخی از اجزاء جسم ،گرم باشند و برخی دیگر سـرد ،برخـی تَـر باشـند و برخـی
دیگر خشک؟ پس بهناچار باید عامل مُفرق و ممیِّز دیگری در کار باشد .همننـین ،موجـود
زنده ماهیهتی متفاوت با صِرف چهار عنصر آ و خاک و هوا و آتش دارد ،پس باید عامـل
مُفرق و ممیِّز دیگری وجود داشته باشد که موجب تمایز و جدایی میان این موجود زنـده _
که خود ،عاملِ مُفرق و ممیِّز اجسام از یکـدیگر بـود _ و آن عناصـر چهارگانـه از یکـدیگر
شده باشد .باز همین پرسش در خصوص این عاملِ مُفـرق و ممیِّـز دوم نیـز در صـورتی کـه
جسم باشد قابل طرح است و در نتیجه ،تسلسل پیش میآید که مُحال است .بنـابراین ،فاعـل
مختاری که عاملِ مُفرق و ممیِّز اجسام از یکدیگر است موجودی جسمانی نیست.
نتیجه آنکه :فاعل مختاری در عالَم وجود دارد کـه عامـلِ مُفـرق و ممیِّـز اجسـام عـالَم
است و خود ،موجودی غیر جسمانی است (الحِمَّصی الرازی 1435 ،ق ،ج  ،1ص.)33 _ 32
چنانکه در صدر استدالل گفتیم ،به باور حِمَّصی رازی ،وی بـا ایـن برهـان هـم وجـود
آفریدگار را ثابت کرده است و هم مختار و غیر جسمانی بودن او را.
مقایسة تقریر حِمَّصی رازی از برهان امکان صـفات بـا تقریـر مـتکلتم معتزلـی برجسـته
ابوالحسین بصری (د 436 :ه.ق ).از این برهان نشان میدهد که صورتبندی برهان حِمَّصـی
تا حدود زیادی از حیث بنیان و روند و چارچو کلتـی بـا تقریـر ابوالحسـین بصـری مشـابه
است .تقریر ابوالحسین بصری از برهان امکان صفات از طریق آثار یکی از پیروان نامدار او،

رکنالدهین محمود مَالحِمی (د 536 :ه.ق ).به دست ما رسیده است .او در دو کتا المعتمد
فی اوصول و تحفة المتکلتمین پس از تبیین برهان حدوث و قدم ،به توضیح برهانی دیگر بـر

برهان امکان صفات (تخصیص) بر اثبات وجود خدا در کالم امامیّه 187 /

اثبات وجود خدا پرداخته است که آن را به ابوالحسـین بصـری منسـو داشـته (المَالحِمـی
الخــوارزمی 1390 ،ش ،ص  .)155گــزارش مَالحِمــی از ایــن برهــان در دو کتــا یادشــده
تفاوت هـایی از حیـث ترتیـب مقـدهمات و نحـوة بیـان دارد و گـزارش وی از برهـان امکـان
صفاتِ ابوالحسین بصری در کتا المعتمد فی اوصول کاملتر و دقیقتر اسـت (المَالحِمـی
الخـــــوارزمی 1390 ،ش ،ص 156 _ 155؛ همـــــو 1387 ،ش ،.ص  .)39 _ 38مقایســـــة
صورت گرفته حاکی از آن است کـه تقریـر ابوالحسـین بصـری از برهـان امکـان صـفات یـا
تخصی

تقریری بسیار مبسوشتر و بهمراتب فنتیتر و پینیدهتر از تقریر حِمَّصی رازی است

و در شیوة بیان و چینش مقدهمات با تقریر وی تفاوتهایی دارد .با این وصـل ،بـا توجهـه بـه
شباهتهای موجود میان این دو تقریر در طرح مقدهمات بنیادین برهان ،احتمـال تیثیرپـذیریِ
حِمَّصی رازی از ابوالحسین بصری در تقریر این برهان قوی و مقبول بهنظر میرسد.
 .2تقریر محقّق حلّی

در مکتب حلتة متقدهم پس از حِمَّصی رازی ،محقتق حلتـی (د 676 :ه.ق ).مـتکلتم امـامی
دیگری است که در یکی از رسائل کالمی مختصر خود بـه برهـان امکـان صـفات در زمـرة
براهین اثبات وجود خدا اشاره کرده است .او در رسالة ماتعیهه بـه بیـان مقـدهمات ایـن برهـان
پرداخته است و آن را اینگونه تقریر نموده:
آ) اجسام موجود در عالمِ خارج در صفاتی چون رنگ و طعم و شکل اختالف دارند.
) دتمام اجسام در ماهیهت جسـمیهت شـریکند و نسـبت بـه پـذیرش صـفات مختلـل
حکم یکسانی دارند و بـرای تمـام آنهـا اتتصـاف بـه یکایـک صـفات امـری ممکـن اسـت .
بنابراین ،اختالف اجسام در اتتصاف به صفات یادشده ،ناشی از ذات آنها نیست.
در نتیجه :خالقی باید وجود داشته باشد که سبب اختالف اجسام در اتتصاف به صـفاتی
چون رنگ و طعم و شکل باشد و موجب اختصـاص صـفات ویـژه بـه آنهـا شـود (المحقتـق
الحلتی 1433 ،ق ،ص .)392
در قیاس با تقریر حِمَّصی رازی از برهان امکان صـفات ،تقریـر محقتـق حلتـی صـورتی
بسیار خالصه و ساده از این برهان را ارائه مـینمایـد و از حیـث نتیجـه نیـز بـرخالف تقریـر
حِمَّصی ،مختار و غیر جسمانی بودن خداوند را ثابت نمیکند .در واقع ،نهایت چیزی کـه از

 /188فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 1400

تقریر محقتق حلتی حاصل میشود اثبات علتتی خارج از ذات اجسام برای اتتصـاف اجسـام بـه
صفات مختلل است .معلوم است کـه بـرای اثبـات وجـود خداونـد بـا چنـین تقریـری بایـد
مقدهمات دیگری را نیز بدان افزود تا علتت اتتصاف اجسام به صـفات ویـژه فقـط در خداونـد
منحصر شود.
 .3تقریر ابنمیثم بَحرانی

یکی دیگر از اندک متکلتمان امامی که تقریری از برهان امکان صفات را برای اثبـات
وجود خداوند در ضمن آثار خود مطرح نموده ابنمیثم بَحرانی (د :حدود  699ه.ق ).است.
او در موضعی از شرح نهج البالغهی خود به بازگویی برهان امکان صفاتِ متکلتمان پرداخته
است؛ امها در کتا کالمی اصلیاش به نام قواعد المرام به این استدالل بـرای اثبـات وجـود
خدا اشارهای نکرده .ابنمیثم برای تبیین برهان امکان صفات مقدهمات زیر را بیان نموده:
الل) اجسام فلکی و عنصری ،متماثل و مشابه یکدیگرند.
) با وجود مشابهت یادشده ،هر یک از این اجسام ،متتصل به صفاتی خـاص هسـتند
که دیگر اجسام فاقد آنها هستند.
ج) علتت و عامل این تخصی

 ،جسمیهت یا یکی از لـوازم آن نیسـت؛ زیـرا ایـن امـور

میان تمام اجسام مشترک است و علتیهت آنها باید موجـب حصـول صـفات ناشـی از آنهـا در
تمام اجسام شود ،در حالی که چُنین نیست.
د) علتت و عامل این تخصی
دربارة تخصی

 ،یکی از عوارض جسمانیهت نیز نمـیتوانـد باشـد؛ زیـرا

برخی از اجسام به آن عارض نیز همان پرسش قابل طـرح اسـت کـه دلیـل

اختصاص آن اجسام به این عارض چیست؟ اگر برای آن اختصاص نیز علتتی به همـین نحـو
باشد آنگاه تسلسل پیش میآید که باطل است.
و) علتت و عامل این تخصی

 ،طبیعت نیز نمیتواند باشد؛ زیـرا فعـل طبیعـت در مـادهة

بسیط ،به نحو یکسان است در حالی که ما شاهد ظهور و حصول صفات مختلـل و متنـوهعی
در اجسام هستیم.
در نتیجه :علتت و عامل این تخصی

 ،مدبهر حکیمـی بایـد باشـد کـه همـان آفریـدگار

جهان است (البحرانی 1362 ،ش ،ج  ،3ص .)230
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نکتة جالب توجهه این است که همنون تقریـر محقتـق حلتـی ،نحـوة تقریـر ابـنمیـثم از
برهان امکان صفات با تقریر حِمَّصی رازی تا حدود زیادی متفاوت اسـت .بـرخالف تقریـر
حِمَّصی ،در استدالل ابنمیثم نیز «مختـار بـودن» علتـتِ مخصِّـ

اثبـات نمـیشـود .بنـابراین

آشنایی ابنمیثم با این برهان ،از طریق حِمَّصی رازی نبوده است و این آشنایی بایـد میخـذی
دیگر _ احتماالً آثار فخر رازی _ داشته باشد.
 .4تقریر منسوب به خواجه نصیرالدّین طوسی

تقریر دیگری از برهان امکان صفات نیز در رسالهای با نـام اثبـات واجـب منسـو بـه
خواجــه نصــیرالدهین طوســی (د 672 :ه.ق ).آمــده اســت کــه از حیــث مقـدهمات و نتیجــه تــا
حدودی با تقریرهای پیشگفته از این برهان متفاوت است .استناد رسـالة یادشـده بـه خواجـه
نصیرالدهین طوسی البتته قطعی نیست؛ زیرا در منابع کهن معتبـر نـامی از ایـن رسـاله در زمـرة
مکتوبات خواجه نیامده است .در دورة معاصـر ،شـیخ آقـا بـزرگ طهرانـی در الذریعـة ایـن
رساله را از جمله آثار خواجه بهشـمار آورده اسـت (الطهرانـی 1403 ،ق ،ج  ،1ص  )108و
مدرهس رضوی نیز انتسا آن را به خواجه محتمل دانسته (طوسی 1390 ،ش ،مقدهمـه ص آ؛
مدرهس رضوی 1386 ،ش ،ص  .)571با این وصل ،در دستنوشتهای شناختهشده از ایـن
رساله نام خواجه به عنوان نویسندة آن ذکر نشده است و تنها در صفحة عنوان یک نسـخه از
این رساله چنین قید شده« :رسالة اثبات واجب که به طریق سماع منسو بـه محقتـق طوسـی
است» (همانها) .محتوا و سبک نگارشی رسالة مزبور با آثار معروف خواجه چندان سـازگار
و همخوان نیست و با توجهه به عدم ذکر این رساله در منابع معتبـر و درج نشـدن نـام خواجـه
به عنوان نویسندة قطعی رساله در نسخ شـناخته شـده از آن ،احتمـال انتسـا ایـن رسـاله بـه
خواجه ضعیل به نظر می رسد .به هر حـال ،نقـل و بررسـی تقریـر مـذکور از برهـان امکـان
صفات در رسالة یادشده حتتی با وجود احتمال اندک انتسا آن به خواجـه خـالی از فایـده
نیست .صورتبندی برهان امکان صفات در رسالة پیشگفته بدینترتیب است:
 )1همة اجسام در حقیقت جسمیهت یکسان و مشابهاند.
 )2بنــابراین ،اختصــاص جســم فلــک و زمــین بــه صــفات خاصهــی کــه دارنــد امــری
ممکنالوجود است.
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 )3ترجیح صفاتی خاص برای جسم فلک و جسم زمین از میان تمـام صـفات ممکـن،
نیازمند مخصِّ

و مرجِّح است.
و مرجِّح ،طبیعت و حقیقت جسـمیهت نیسـت وگرنـه خـود آن نیـز بـه

 )4این مخصِّ

سبب جسم بودن و دارا بودن صفات خاص ،برای تخصی

صفاتش محتاج به خود خواهـد

بود که امریست مُحال.
پس :مخصِّ

صفات اجسام موجودی غیر جسمانی اسـت کـه همـان واجـبالوجـود

است( .طوسی 1390 ،ش ،ص )2
اگرچه در نتیجة استدالل یادشده بجای مختار بودن خداوند به واجبالوجـود بـودن او
اشاره شده است ،از صرف مقدهمات صریحی که در متن برهان آمـده اسـت واجـبالوجـود
بودن خدا ثابت نمیشود .با این برهان نهایت چیزی کـه اثبـات مـیشـود وجـود علتتـی غیـر
جسمانی است که موجب تخصی

صفات اجسام میگـردد امهـا واجـبالوجـود بـودن ایـن

علتت باید با افزودن مقدهمات دیگری به برهان ثابت شود.
 .5تقریر علّامه حلّی

در مکتب حلتة متیختر تقریر دیگری از برهـان امکـان صـفات در یکـی از آثـار مـتکلتم
برجستة امامی ،حسن بن یوسل بن مطههر حلتـی ملقتـب بـه علتامـة حلتـی (د 726 :ه.ق ).قابـل
مشاهده است .اگرچه صورت بندی برهان امکان صفات آنگونه که علتامة حلتـی ارائـه کـرده
است ،از حیث چارچو اصلی استدالل با آننه که در تقریر حِمَّصی رازی دیـدیم یکسـان
است ،از جهت مرمون ،تفاوتهای قابل توجههی با آن دارد و به تقریر پیشگفتة منسـو بـه
خواجه نصیرالدهین طوسی شـباهت بیشـتری دارد .تقریـر علتامـه از برهـان امکـان صـفات در
کتا تسلیک النفس بدین صورت است:
الل) اجسام از حیث حقیقت جسمیهت با یکدیگر یکسان و مشابهاند.
) اختصاص هر یک از اجسام به اَعراض و صفات خاصهی کـه قـائم بـه جسـم اسـت
امری امکانی است.
ج) دبر اساس اصـل ع تلیهـت تحقتـق هـر امـر ممکنـی ،نیازمنـد بـه علتـت و مـؤثتر اسـت.
بنابراین ،اختصاص یافتن هر یک از اجسام به اَعراض و صفات خاصهی که دارند نیازمنـد بـه
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علتت و مؤثتری است.
د) این مؤثتر و علتت امری جسمانی نیست؛ زیرا همة اجسام در این حقیقت جسمیهت بـا
یکدیگر مشترکند ،در حالی که اَعراض و صفات آنها متفاوت است.
پس :علتت و مؤثتری غیر جسمانی برای حصول صفات اجسـام وجـود دارد کـه همـان
خداوند است (الحلتی 1426 ،ق ،ص .)135
چنانکه علتامه یادآور شده است ،برای منتهی شدن این برهان به اثبات واجـبالوجـود
باید برهان «وجو و امکان» به آن ضمیمه شود .این تصـریح نشـانگر آن اسـت کـه از نظـر
علتامه این تقریر از برهان امکان صفات قادر به اثبات خداوند به عنـوان آفریـدگاری واجـب
الوجود نیست و تنها وجود علتتی غیر جسمانی را در هستی ثابت میکند که لزوماً مساوی بـا
خداوند نیست.
 .6تقریر ابن ابی جمهور أحسایی

احتماالً برترین تقریر از برهان امکان صفات از حیث نتیجه تقریری است کـه ابـن ابـی
جمهور محسائی (د :پس از  904ه.ق ).در کتا المُجلی ارائه کرده است .او در ایـن تقریـر
برای آنکه برهان امکان صفات به اثبات واجبالوجود منتهی شود ،برهان وجـو و امکـان
را بدان ضمیمه کرده است .این امر تحوهلی شایان توجهـه در تقریـر برهـان امکـان صـفات یـا
تخصی

در کالم امامیهه بهحسا مـیآیـد کـه حاصـل ایـن برهـان را از تقریرهـای پیشـین

متمایز می گرداند .البتته چنانکه دیدیم ،قبل از ابن ابی جمهور ،علتامـة حلتـی بـه ایـن نکتـه در
پایان تقریر خودش از برهان امکان صفات اشاره کرده بود که برای منتهی شدن ایـن برهـان
به اثبات واجبالوجود باید برهان «وجو و امکان» به آن ضمیمه شود ،لیک خـود در مـتن
برهانش بدین کار اقدام نکرده بود .تقریر ابن ابی جمهور از برهان امکان صفات را میتـوان
به شکل زیر صورتبندی کرد:
 .1اجسام در جسمیهت مشترکند و تمایز آنها از یکدیگر به سبب صفات است.
 . 2اختصاص برخی از اجسام به بعری صفات اگر بدون علتت باشد ،مستلزم ترجیح بال
مرجِّح است که مُحال میباشد.
 . 3اگر اختصاص برخی از اجسام به بعری صفات در اثـر علتتـی باشـد ،آنگـاه یـا ایـن
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علتت ،جسمیهتِ جسم است یا امری خـارج از آن .اگـر علتـتِ اختصـاص صـفات ،جسـمیهتِ
اجسام باشد ،در این صورت چـون جسـمیهت امـری مشـترک میـان همـة اجسـام اسـت بایـد
اقترای ی کسانی برای همة اجسام داشته باشـد و صـفات یکسـانی را بـرای همـة آنهـا اقترـا
نماید .در این صورت ،جسمیهت نمی تواند موجـب پدیـد آمـدن صـفاتی خـاص فقـط بـرای
برخی اجسام شود تا در اثر این صفات خاص ،اجسام از یکدیگر متمایز شوند .به بیان دیگر،
در فرض یادشده ،صفات ممیهز در همة اجسام بهطور یکسان پدید خواهد آمد که در نتیجـه،
موجب تمایز اجسام از همدیگر نمیشود .این امر ،خُللِ فرض ممیهز بودن صفات است.
 . 4پس علتت اختصاص اجسام به صفات بایـد امـری ورای جسـمیهت اجسـام باشـد .در
اینصورت ،این علتت یا واجبالوجود است که مطلو ما ثابت میشود ،یـا ممکـنالوجـود
است که با توجهه به استحالة دَور و تسلسل باید منتهی به علتتی واجبالوجود بالذات شود که
مطلو ماست.
نتیجه آنکـه :علتـت اختصـاص اجسـام بـه برخـی صـفات ،یـا واجـبالوجـود اسـت یـا
موجودی منتهی به آن و در هر حال واجبالوجود ثابت است( .ابن مبی جمهـور اوحسـائی،
 1434ق ،ج  ،2ص )512
تقریر فوق نیز باز یادآور این نکته است که از نگاه متکلتمـان امـامی فلسـفیمشـر در
اثبات وجود خداوند آننه اهمهیهت دارد اثبات موجـودی بـه عنـوان واجـب الوجـود اسـت و
برهان امکان صفات به تنهایی قادر به اثبات چنین موجودی نیسـت و بنـابراین بـرای وصـول
بدین مقصود نیازمند به انرمام برهان امکان و وجو است.
 .7تقریر فیّاض الهیجی

یکی از واپسین تقریرهای برهان امکان صفات یا اعراض در کالم امامیهه تقریری اسـت
که متکلتم شـهیر عصـر صـفوی ،ملتـا عبـدالرزهاق فیهـاض الهیجـی (د 1072 :ه.ق ).در کتـا
شوارق اإللهام بازگو کرده است .او این تقریر را به عنوان یکی از راههـای حکمـای طبیعـی
برای اثبات وجود خدا نقل کرده است و خود نسبت به آن اظهار نظری ننمـوده .تقریـر او از
برهان امکان صـفات نظیـر همـان تقریـر پیشـگفته از ابـن ابـی جمهـور محسـائی اسـت و بـر
مقدهمات زیر استوار است:
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 )1اجسام در جسمیهت با یکدیگر اشتراک دارند ولـی هـر یـک دارای صـفات خـاصه
متمایز از یکدیگر هستند.
 )2از آنجا که ترجُّح بال مرجِّح مُحال است ،اختصاص هـر یـک از اجسـام بـه صـفات
خاصه خود باید علتتی داشته باشد.
 )3این علتت باید امری غیر از جسمیهت که میان همة اجسام مشترک است باشد.
 )4علتت یادشده ،یا واجبالوجود است که در این صورت مطلو ما ثابـت اسـت ،یـا
ممکنالوجود.
 )5اگر علتت مزبور ممکن الوجود باشد به جهت امتنـاع دور و تسلسـل بایـد منتهـی بـه
واجب الوجود گردد.
بنابراین :علتت تخصی

ص متمـایز یـا واجـب الوجـود اسـت یـا
اجسام به صـفات خـا ه

منتهی به آن ،و در هر صورت وجود واجبالوجود ثابت اسـت (الالهیجـی 1430 ،ق ،ج ،5
ص .)55
پس از فیهـاض الهیجـی ،برهـان امکـان صـفات در آثـار متکلتمـان پیـروان او از جملـه
فرزندش ،میرزا حسن الهیجی (د 1121 :ه.ق ).مطرح نشده است .از اینرو به نظر مـیرسـد
این برهان بعد از فیهاض الهیجی دستکم در نگاشتههـای کالمـی معـروف و متـداول میـان
امامیهه مجالی برای طرح نیافته است و حرور قابل توجههی در میان برهانهـای اثبـات وجـود
خداوند نداشته .در واقع ،با توجهه به دیدگاه متکلتمان فلسفیمشر امامیهه در خصوص ناتمام
بودن برهان امکان صفات و عدم کفایت آن برای اثبات واجبالوجود و لزوم انرمام برهان
امکان و وجو به آن ،این امر طبیعی به نظر میرسد که برهـان امکـان صـفات در صـورت
اصیل و اصلی خودش دیگر مجالی برای طـرح و حرـور در مباحـث خداشناسـی متکلتمـان
امامی متیختر پیدا نکرده باشد و بهتدریج از صحنة کالم امامیهه مطرود و مهجور گردد.
ارزیابی و نقد برهان امکان صفات
در مقام ارزیابی و نقد برهان امکان صفات یا اعراض باید به این نکته اشـاره کـرد کـه
برخی ایرادات مهم بر پارهای از مقدهمات بنیادین این برهان مثل «اشتراک اجسـام در ذات و
حقیقت» و «نفی علتیهت ذات و لوازم جسم و امور جسمانی برای تخصی

صفات به اجسـام»
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وارد است که اتقان و درستی این برهان را زیر سؤال میبرد .در واقع ،بر اساس آگاهیهـای
کنونی می دانیم که اجسام اشتراک تـام در ذات و حقیقـت ندارنـد ،و بـه تعبیـری ،از حیـث
حقیقت ،کامالً همسان و مشـابه یکـدیگر نیسـتند و از ذاتیهـات مختلفـی برخوردارنـد .ذرهات
بنیادی عناصر از حیث تعـداد و آرایـش یکسـان نیسـتند و همـین تفـاوتهـا موجـب ظهـور
صفات و خـواصه مختلـل در عناصـر گونـاگون و اجسـام ترکیـبیافتـه از آنـان مـیشـود.
بنابراین ،هرچند اجسام در برخی جنبههای ذاتـی اشـتراک و تماثـل دارنـد ،در بعرـی امـور
ذاتی دیگر ،و به تعبیر منطقی ،در برخی فصول ذاتی بـا یکـدیگر متفاوتنـد .بـر ایـن اسـاس،
اختالف اجسام در صفات ،بهطور عمده بازگشت به برخی از امور و جنبـههـای ذاتـی خـود
اجسام و عناصر تیلیلیافته از آنها دارد و دیگر در تبیین و تعلیل آنها نیازی بـه لحـاظ علتتـی
خارج از خود اجسام و ذاتیهات آنها نیست .در این صـورت ،پـارهای از مبـانی برهـان امکـان
صفات با چالشی جدهی مواجه میشود و پذیرش این استدالل را دشوار میسازد.
باری ،می توان با نقل محور استدالل امکان صفات از صفات خارجی اجسام به فصـول
ذاتی آنها و پرسش از علتت اختالف اجسام و عناصر در فصول ذاتی ،تقریری تازه از برهـان
تخصی

ارائه داد .در این تقریر نوین ،علتت اخـتالف عناصـر و اجسـام در پـارهای امـور یـا

فصول ذاتی که منشی صفات خارجی آنها هستند ،همان علتت ایجـاد ذات و وجـود عناصـر و
اجسام لحاظ میشود که موجودی است مجرتد و ورای عالم اجسام .در ایـن صـورت ،علتـت
خارجی مجرتدِ ایجاد اجسام همان علتت اختالف صفات ذاتی و خارجی اجسام نیز بهحسـا
می آید که با ضمیمة برهان امکان و وجو مـیتـوان در نهایـت بـه اثبـات وجـود خداونـدِ
واجبالوجود به عنوان مرجِّح و مخصِّ

صفات اجسام رسید.
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نتیجه گیری
برهان امکان صفات یا اعـراض کـه گـاه برهـان تخصـی

نیـز نامیـده مـیشـود از جملـه

برهانهای کهن مطرح در پارهای از متون کالمی اشعری و معتزلی و امـامی بـرای اثبـات وجـود
خدا بوده است .در این برهان با لحاظ اشـتراک اجسـام در حقیقـت جسـمیهت و امکـان اتتصـاف
آنها به صفات مختلل ،و نیز با توجهه به اصل علتیهت ،برای اتتصاف اجسام به برخی صـفات ویـژه
از میان تمام صفات ممکن ،ضرورت وجود یک مُخَصِّ
تخصی

و مُـرجِّحِ غیـر جسـمانی کـه موجـب

و تـرجیح برخـی صـفات بـرای هـر جسـم گـردد اثبـات مـیشـود .بررسـی پیشـینه و

تقریرهای گوناگون برهان امکان صفات و تطوهرات تـاریخی آن در کـالم امامیهـه حـاکی از آن
است که از قرن ششم هجری تا دورة صفویهه دستکـم چهـار تقریـر مختلـل از ایـن برهـان در
متون مختلل کالمی ارائه شده است که از حیث تعداد و ترتیب مقدهمات و نتیجـه تفـاوتهـای
بارزی با یکدیگر دارنـد .نخسـتین تقریـر شـناخته شـده از برهـان مزبـور در کـالم امامیهـه تقریـر
حِمَّصی رازی است که با برهان یادشده درصدد اثبات وجود آفریدگاری مختار و غیر جسمانی
برآمده است .دومین تقریر از برهان امکان صـفات تقریـری اسـت بسـیار سـادهتـر کـه از سـوی
محقتق حلتی و ابنمیثم بحرانی ارائه شده است .در این تقریر بـرخالف تقریـر حِمَّصـی ،مختـار و
غیر جسمانی بودن خداوند ثابت نمیشود و تنها علتتی خارج از ذات اجسام برای اتتصاف اجسام
به صفات مختلل اثبات می گردد .در تقریر سوم از برهان امکـان صـفات کـه در یکـی از آثـار
علتامة حلتی و رسالهای منسو به خواجه نصیرالدهین طوسی وارد شـده اسـت ،اگرچـه بـا برهـان
امکان صفات فقط وجود یک علتت و مؤثتر غیـر جسـمانی بـرای حصـول صـفات اجسـام ثابـت
میشود ،به واجبالوجود بودن این علتت هم تصـریح شـده اسـت .چهـارمین تقریـر متفـاوت از
برهان امکان صفات در آثار ابن ابی جمهور محسائی و فیهاض الهیجی مطرح شده اسـت کـه در
آن آشکارا با انرمام برهان امکان و وجو به برهان امکان صفات تحوهلی قابل توجهه در نتیجـة
برهان امکان صفات پدید آمده و وجود علتتی واجبالوجـود یـا منتهـی بـه آن بـرای اختصـاص
اجسام به برخی صفات ثابت شده است .برخی ایرادات مهم بر پارهای از مقدهمات بنیادین برهـان
امکان صفات مثل «اشتراک اجسام در ذات و حقیقت» و «نفی علتیهت ذات و لوازم جسم و امـور
جسمانی برای تخصی

صفات به اجسام» وارد است که صحهت این برهـان را بـا تردیـد روبـرو

میکند و لزوم بازنگری در تقریر این برهان را یادآور میشود.
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فهرست منابع
ُحاد بآ ُل  ،ب 1434ه.قُ ،).جل ُرنة َّذااج  5 ،ج ،تحقي و
َّ .1بآ َب جاَ ر َّْلاْ ئ َ ،
رُد ،جاعيَة َّبآ َب جاَ ر َّْلاْ ئ إلاي ُ َّذترَّث ،بيرو .
تصحي  :رض يحي پ ر ف ي
ُحاد رش ْ
َّ .2بآ تيايَةَ ،ااد بآ ُبدَّذحليم ،ب ت ْ ،رُ تع رِ َّذعقل وَّذاقل 11 ،ج ،تحقي َ :
س ذم ،ب ج .
َّ .3بآ ُيا  ُ ،س  ،ب 1429ه.ق ،).يْالذة َّذح ئريآ ُ ،رضه بئص ذه َّذعربية وَّذعبريةَّ :ذدرت ر،
َّذطبعة َّذث نيةُ ،كتبة َّذثق فة َّذديايةَّ ،ذق هرة.
ُحاد
َّذديآ ،ب 1428ه.قَ ،).بك ر َّْلفك ر ف َص َ َ
َّ .4آلَُدی ،سيف َ
َّذديآ ،تحقي َّ :ااد َ
َّذاَدیَّ ،ذطبعة َّذث ذثة 5 ،جُ ،طبعة َّْرَّذكتب و َّذ ُ ئ َّذق ُيةَّ ،ذق هرة.
َّ .5ذبحرَّن َّ ،بآ ُيثم ب 1362ش ،).شرح نَج َّذبال ة 5 ،جُ ،كتب َّالُالم َّالسالُ  ،قم.
َّ .6ذبغدَّْیُ ،بدَّذق هر ،ب 1346ه.قَ ،).ص َ َّذديَآُ ،طبعة َّذدوذةَّ ،ست نب َ.
 .7ج َّْی نُل ُ ،بد ه َََّّلل ،ب 1378ش ،).تبييآ برَّهيآ َُّب

خدَُّ ،رر ن ر َّسرَُّ ،چ پ س م ،قم.

ُحاد َّذ ه بييدیَّْ ،ر سبيل
َّ .8ذج يا ُ ،بدَّذالک ،ب 1424ه.قَّ ،).ذعقيدة َّذاظ ُيَةْ ،رَّسة و تحقي َ :
َّذرش ْ _ َّْرَّذاف ئس ،بيرو .
َّ .9ذحل َ َّ ،ذحْآ بآ ي سف ،ب 1426ه.ق ،).تْليک َّذافس إذ اظيرة َّذقدس ،تحقي  :ف عاه
ُلسْة َّإلُ م َّذص ْق بع) ،قم.
رُض ن َ ،
َ
َ .10
ُلسْة َّذا ر َّإلسالُ  ،چ پ
َّذح ِاص َّذرَّزى ،سديد َ
َّذديآ ب 1435ه.قَّ ،).ذااقن ُآ َّذتقليدَ ،
ْوم 2 ،ج ،قم.
صل ،تحقي  :اْيآ نت یُ ،ا رَّ شريف رض  ،قم.
َّ .11ذرَّزی ،فَرَّذديآ ،ب 1378شَّ ،).ذا يح ِ
َ
َّذديآَُّ ،تا به :ن َّر يا َا ْیَّْ ،ر َّذضي ُ،
َّ .12ذرَّزی ،فَرَّذديآ ،ب 1433ه.ق ،).يُع ذَم َص َ َ
َّذك يت.
َّذديآ ،ب 1436ه.ق ،).نَ ية َّذعق َ ف ْرَّية َّْلص َ ،تحقي  :سعيد ُبدَّذلطيف
َّ .13ذرَّزی ،فَر َ
ف يْة 4 ،جَّْ ،رَّذنخ ئر ،بيرو .
َّذديآ ،ب 2004مَّ ،).ذري ِ َّذا نقة ف نرَُّ َهل َّذعلم ،تحقي َ :سعد جاعةُ ،رر
َّ .14ذرَّزی ،فَر َ
َّذا ر َّذج ُع  ،ت نس.
َّ .15ذطَرَّنيَّ ،ذ يخ نق ب رك ،ب 1403ه.قَّ ،).ذنريعة إذ تص نيف َّذ يعة 26 ،جَّْ ،رَّْلض َُّ،
بيرو .
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َّذديآ ،ب 1390ش ،).رس ذۀ َُّب
 .16ع س  ،نصير َ

َّذديآ،
وَّجب ،چ پ شدُ ْر :ع س  ،نصير َ

ُحادتق ُد َرس رض ی ،چ پ ْومَّْ ،ن گ ُ
ُجا ُه رس ئل خ َّجه نصير َ
َّذديآ ع س  ،تصحي َ :
ُلسْۀ پژوه ُيرَّث ُكت ُ ،تَرَّ .
تَرَّ ب هاك ری َ
 .17ييروي ُ ،حْآ ،ب 1386ش ،).سيری ْر َّْذ َۀ َُّب
َّسالُ ا زُ ُلايه قم ،چ پ چَ رم ،قم.

وج ْ خدَُّ ،رر َّنت رَّ ْفتر تبليغ

ُحاداْآ ،ب 1386ش ،).خدَّشا س  ،پژوه گ ُ فرهاال و َّندي ۀ َّسالُ ،
 .18قدرَّْ قرَُّلك َ ،
تَرَّ .
َّذرزَّق ،ب 1430ه.ق ،).ش َّرق َّإلذَ م ف شرح تجريد َّذكالم ،ج ،5تحقي :
َّ .19ذالهيج َ ،
ُال ُبد َ
َّربر َّسد ُل زَُّْ ،چ پ ََّوَُ ،لسْة َُّ م ص ْقبع) ،قم.

َّ .20ذاحق َ َّذحل َ  ،جعفر بآ َّذحْآ ،ب 1433ه.قَّ ،).ذرس ذة َّذا تعيَةتَّذاطب ُة ضاآ رس ئل َّذاحق َ
َّذحل َ  ،تحقي  :رض َّْلست ْيُ ،لسْة ب ست رت ُ ،قم.
َّذديآ ع س َّ ،س عير،
ُحادتق  ،ب 1386شَّ ،).ا ََّ و نُ ر خ َّجه نصير َ
ُ .21د َرس رض یَ ،
چ پ س م ،تَرَّ .
َّ .22ذا َ
َّذرْ ُل َّذفالسفة ،تحقي
َّذديآ ،ب 1387ش ،).تحفة َّذاتكل َايآ ف
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