
و دين، مؤسسه پژوهى علوی، دين دو فصلنامهٴ عقل

و زمستان( سال نهم، شماره هفدهم )96 پاييز

درارزيابى تقريرهای  آيه برهان تمانع
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 چكيده

لََفَس1َدتَا« سوره انبياء22آيه ُ Jِال] 0ب] فِيِهَما Bلَِهه �َ2َ و»لَْو از منظر مفسران، متكلمـان

و از مصـاديق پيونـدی فريقين يكى از ادله فالسفه و نقلى برای اثبات توحيـد ی عقلى

و دين محسوب مى قياس موجود در آيه به صورت يـك قيـاس اسـتثنايى. گردد عقل

در. شود است كه در آن با نفى تالى، نفى مقدم نتيجه گرفته مى اخـتالف نظـر محققـين

اگر در جهان چند إلـه وجـود(قياس ه، در بيان مالزمه موجود در مقدمه اولمدلول آي

و تباهى كشيده مى است، از اين رو تقريرهای متفاوتى) شود داشته باشد، جهان به فساد

از تقريربر بنا. اند از اين استدالل ارائه داده كه چهارم،  علـتبه قائم معلولىهر آن رو

در بخش هستى علت چنديادو است، اگر خود علتبه ربط عينو خود بخش هستى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

قم.١  najarzadegan@ut.ac.ir استاد دانشگاه تهران پرديس

قم.٢ و علوم قرآنى حوزه علميه  u.khany@yahoo.com دانشجوی دكتری مركز تخصصى تفسير
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دواز هريك های معلول شوند، در عالم فرضهم عرض  وابسـته خـودش علتبه آن

 مسـتلزم آلهـه تعـدد اينصـورتدر. ندارنـد ديگر علتبه وابستگى گونه هيچو بوده

 كـه جهـاندر واحد موجود نظامباكه است همديگربه وابسته غيرو متعدد هايى نظام

و نفى اعتقاد.دارد منافات است، آن مشهود های پديده بين پيوند اين تقرير با ظاهر آيه

تر مشركان در اتخاذ اربابى برای تدبير عالم در عين اعتقاد به توحيد خـالقى، سـازگار

و با توجه به و توحيد الـوهى، برهـانى مـتقن بـر است ارتباط دو سويه توحيد ربوبى

و .توحيد الوهى محسوب مي شود توحيد ربوبى

.تعدد آلهه، توحيد ربوبى، توحيد الوهى، برهان تمانع:كليد واژه

 مقدمه

و دين، براهين عقلى است كه در قرآن كريم در مورد يكى از عرصه های پيوند عقل

و فالسفه با مشرب و به تبع آن مفسران، متكلمان های متفـاوت توحيد اقامه شده است

و تح برهان«ی عقلى توحيد در قرآن كريم يكى از ادله. اند پرداخته ليل اين ادلهبه بيان

در. سوره انبياء بيان شده است22است كه در آيه» تمانع ل1َْو«ايـن آيـه خداوند متعال
لََفَسَدتَا ُ Jِال] 0ب] فِيِهَما Bلَِهه در قالب يك قياس استثنايى، برهانى بـر توحيـد اقامـه»2ََ�

ا آيه مذكور تنها ذكر مقدمه اول قياس استثنايى است كـه در آن بـا اسـتثناء.ستكرده

رو. شود نقيض تالى، نقيض مقدم نتيجه گرفته مى در: معناى آيه چنين است از اين اگر

مى آسمان و زمين، معبودانى جز اّهللاٰ مى ها و زمـين بودند، هر دو تباه شدند؛ اما آسـمان

و برقرارند؛ و سـاحت قدسـىبن تباه نشدند از ابراين معبودى جز اّهللاٰ وجود نـدارد اش

و پاك است آنچه مشركان مى بيشتر دانشمندان مسلمان، در بحث از ادلـه. گويند، منزه

و بر پايه گرايش توحيد، درباره استدالل موجود در اين هـاى كالمـى، آيه توضيح داده

و روايى خود، از آن بهره برده و مفسـران از اگر چه اغل. اند فلسفى ب متكلمان، فالسفه
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فريقين در وجود قياسى استثنايى در اين آيه اتفاق نظر دارند ولى هر يك با توجـه بـه

و فساد عالم در مقدمه شرطى قياس  مشرب خود به بيان مالزمه موجود ميان تعدد إله

و آنچه در اينجا براى ما از اهميت برخوردار است اين است كـه بـا بيـ. اند پرداخته ان

و  و سـياق آيـه بررسى تقريرهای مطرح شده در مورد اين آيه به تقريری كه با ظـاهر

و نقل سازگارى بيشترى دارد دست يابيم؟ همچنين بايد اقناعى بودن يـا برهـانى  عقل

و معلوم گردد كه آيـه در مقـام اثبـات چـه  بودن استدالل موجود در آيه آشكار گردد

ت(توحيدی است  و يا توحيد الوهىتوحيد خالقى يا ؟)وحيد ربوبى

 شناسى معنا

 شناسى واژه إله معنا

ِفعال به معنای َألِه، يأله به معنای إله بر وزن و عبد، معبود، اسم مفعول از ماده يعبـد

:1376؛ جوهري،20: 1414؛ فيومى،1،98ج:1409فراهيدى،(. است جمع آن آلهة

مى)اله( منظورابن)1،42ج:1404فارس،؛ ابن6،2224ج �«داند را معبود مطلق : �إل
Ù عن�د متخ�ذ} Úً�/ذ من /�ن�ه معب�وÏّ� ما } � ،13ج:1414منظـور، ابن(»�هللا عّز�جّل

مي) 468 م«: نويسد راغب در مفردات در بيان معنای اله � ... �� جعلو} �سماً لË معبو/
َقبََد Ú�َيأ 
� قيل من �Úَ�ِفاإل�� هذ� هو ... �َ� فال Ú/عبو�� XfÛ £�
 �لعب�د �[� ... � Üل�]�

ِ�ال}ٌ  � قيل �صله ¬ صفاته XfÛ فيها �ص�له م�ن:� قيل... لكو
{ ®لوB ��اً Ýو}... تفكر
9ِاهاً �£ )16-1،17ج:1412راغب،(.»...�حتجب: ال} يلو}

بعضـى از مفسـران. نـدا مفسران نيز در معناي مصدري إله، عبادت را لحـاظ كرده

� �لعباَ/P«: نويسند مى Xَ�ِق Ú{معنا Ù«.)1ج:1372؛ طبرسـي،1،27ج:طوسي، بى تـا،

اند كه إله اسم جـنس بـرای برخى چنين نقل كرده) 1،159ج:1420؛ فخر رازي، 91

و چه باطل است :1418؛ بيضـاوي،1،6ج:1407زمخشـري،(. هر معبودی چه حق
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البتـه بعضـى) 1،160ج:1420؛ ابن عاشور،4،29ج:1361تألهين،؛ صدر الم1،6ج

إله مشتق از آنجمله. اند غير از معنای مذكور، معانى ديگری نيز برای واژه إله نقل كرده

و«به معنای»�ألَ�«از مصدر  كسى است كه همه مردم در احتياجاتشان سوى او جـزع

تا(» ناله ميكنند از)1،27ج:طوسي، بى كسى است كه دلها«به معنای»�7ْت 1�0ه«و يا

و يادش مى با ذكر از) 1،165ج:1420فخر رازي،(» گيرند آرام » ولـه«و يـا مشـتق

و سرگردانند«بمعناى :1372طبرسـي،(.»ذاتى است كه عقلها در كنه عظمتش متحيّر

)1،8ج:1418؛ بيضاوي، 1،279ج:1389؛ جوادي آملي،1،91ج

 معناشناسي واژه اّهللاٰ

و مفسران، برخى از لغت مى شناسان :1420به نقل از بغوی،(. دانند اّهللاٰ را اسم جامد

در مقابـل اكثـر) 158-1،162ج؛ فخر رازي،2،12ج:1416؛ فيروزآبادي،1،15ج

و مفسران، لغت ِفعـال شناسان ،6ج: 1421ازهـری،(اّهللاٰ را مشتق از ريشه إاله بر وزن

جو222 از)1412:83؛ راغب، 6،2223ج:1376هری،؛ يَليـه«و يـا بـر وزن» اله،

بى(. دانندَفَعل يفِعل به معناي ارتفاع احتجاب مى :1372طبرسي،؛1،27ج:تا طوسي،

)1،156ج:1420؛ فخر رازي،1،91ج

 شناسى واژه فساد معنا

ابـن(. داننـدمى» صـالح«ی آن را مقابـل واژه اكثر كتب لغت در بيان معنای فساد،

؛ 2،519ج:1376؛ جـوهری، 7،231ج:1409؛ فراهيدی، 3،335ج: 1414منظور، 

راغـب اصـفهانى در معنـای فسـاد)9،92ج:1430؛ مصطفوی، 472: 1414فيومى،

و«فساد: گويد مى و چه زياد است خارج شدن چيزى از حد اعتدال، چه كم نقطه. اندك

و ابـن منظـور)663: 1412راغـب اصـفهانى،(».صالح است-فساد-مقابل فيـومى

؛ ابـن منظـور،)2،472ج:1414فيـومى،(دانـدمى» المصـلَحة«را خالف» الَمفَسدة«
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اند مخصوصا عبارت مفـردات از آنچه لغويين در معنای فساد گفته) 3،335ج:1414

»Þل� Ãخر� hنظ�م«قو عبارت التحقي»( عن �العتد� ¬ hخ�تال� hص�وß /صل �لفسا�
Þكه اين مطلب برداشت مى»( �ل مى»فساد« شود و نسبت به شىء موجود مطرح شود

» عدم«با»فساد«به معنای خروج شىء موجود از حالت اعتدالى خود است، از اين رو 

،2ج:1421؛ ازهری،2،56ج:1409فراهيدی،(. متفاوت است به معنای فقدان شىء

149(

 تقريرهای برهان تمانع

و فالسـفه، آيـه و مفسران فريقين 22همانطور كه در مقدمه بيان شد اكثر متكلمان

لََفَس1َدتَا«سوره انبياء ُ Jِال] 0ب] فِيِهَما Bلَِه1ه �َ2َ را مشـتمل بـر يـك قيـاس اسـتثنايى»لَْو

مى اند كه با نفى تالى، دانسته س بـه ايـن شـكل اسـتايـن قيـا.شـود نفى مقدم ثابت

و تبـاهى كشـيده مى شـود؛ كه اگر در جهان چند إله وجود داشته باشد، جهان به فساد

و تباهى كشيده نشده است، پس غير از يك إله در جهـان وجـود ليكن جهان به فساد

.ندارد

َخل1ِق«سوره ملك3توان آيه همچنين مى P vت1َر ِطباق1ًا م1ا َسما�³0 َخلََق سبَع v [�َ0
َفا�ِجعِ 0ل تَفُو³ ِمن فُطو�ر]cِن ِمن vتَر َهل و عدم فطـور»0َ¦َ�َ كه داللت بر نظم، انسجام

مفسران، متكلمان. در عالم دارد را به منزله نفى تالى در قياس استثنايى مذكور دانست

 اگـر در جهـان چنـد إلـه وجـود(و فالسفه در بيان مالزمه موجـود در مقـَدم قيـاس 

مىداشته باشد، جه و تباهى كشيده و هـر يـك) شود ان به فساد  اخـتالف نظـر دارنـد

رو. انـد پرداخته اساس مبانى كالمى يا فلسفى خود به تقريـر ايـن مالزمـه بر  از ايـن

و ضعف هـر تقريـر خـواهيم در اين مقاله با بيان چهار تقرير از اين آيه به نكات مثبت

.پرداخت
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 تقرير اول

اند، به صورت فنى در مورد مفاد اين آيه صحبت نكردهبرخى از مفسران از فريقين

و واليت آسمانو در تفسير اين آيه به اين مطلب اكتفا كرده را اند كه اگر تدبير و زمين

؛1711ج: 1412طبـری،.(خدايانى غير از اّهللاٰ به عهده بگيرند اين دو تباه خواهند شد

) 3،110ج: 1407؛ زمخشری، 3،356ج: 1413؛ شيبانى، 5،295ج: 1419ابن كثير،

و گفته : انـد در اين ميان برخى از مفسران به توضيح بيشتری از مفاد آيـه پرداختـه

هم« و نظامي واحد الزم است؛ وگرنه آن دستگاه از براي ادارة يك جامعه يا گروه نظم

ان هرچه تحت فرمان بيش از يك فرمانروا باشد، طبق نظامى واحد سـام. ريزد فرو مي

و هم سليقه باشند باآلخره دو نفرند. نمى يابد دو نفر در اداره يك گروه هر قدر همفكر

همو دارای دو مديريت مى و اين تعدد، موجب از و فسـاد آن گـروه باشند گسيختگي

و هماهنگى ميان اجزائش، نيز مشمول همين. خواهد شد جهان آفرينش با تمام عظمت

د و نظامات آن، ارادهقانون است از اين رو اگر های متعددى دخالـتر اداره اين جهان

».پذير نبود های آفرينش امكان داشت هماهنگى موجود ميان پديده

؛ 3،241ج:1420بغـوى،(.درون مايه اين سخن در اين منـابع ذكـر شـده اسـت

؛ 7،419ج:1420؛ ابوحيــان، 4،291ج:1415؛ خــازن، 2،713ج:1415واحــدى،

،5ج:؛ حقى بروسوى، بـى تـا1416:323؛ سيوطى، 273و2،263ج:1418ثعالبى،

،4ج: 1418؛ بيضـاوی،2،12ج:1390؛ خسروانى،3،266ج: 1414؛ شوكانى،463

)7،294ج:1419؛ مدرسى، 9،197ج: 1997؛ طنطاوی، 48

 بررسى تقرير اول

و غير برهانى است؛ كه اين تقرير، مطابق فهم عرفى، بياني ساده زيرا اين سخن كلى
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و موجـب تحت تدبير دو نفـر باشـد، بـر نظـام واحـد جريـان نمى هر امری كه يابـد

چه بسـا دو نفـر كـه بـه علـت علـم.شود ادعايى بدون دليل است گسيختگى امر مى

و  وحكمت كافى دارای تدبير واحدی در سـامان دادن يـك جامعـه يـا گـروه باشـند

و تباهى پيش نيايد و فساد عـالم طبـق. هيچگونه فساد از اين رو مالزمه بين تعدد إله

.شود اين تقرير ثابت نمى

 تقرير دوم

و واجـب الوجود در اين تقرير حاالت متصور برای خلقت موجود توسط دو خالق

كه در خلقت استقاللى موجودی قدرت دارند، از آنجا كـه دو خالق. بررسى شده است

مت به خاطر تعدد، دارای اراده مىهای اگر فرض شود يكى بخواهد چيزی باشند، فاوتى

و  و ديگری ضد آن را اراده كند مثال يكـى حيـات كسـى را اراده كنـد را محقّق سازد

سه ديگری مرگ او را؛ دو.صورت خـارج نيسـت در اينصورت واقع از يـا اراده هـر

از يك عملى نمى شود يا اراده هيچ عملى مى مى آندو شود يا تنها اراده يكى .شود عملى

و هر سه صورت باطل است، زيرا صورت نخسـت مسـتلزم اجتمـاع دو ضـد اسـت،

و سوم به نفى قدرت در هر دو يا يكى از  مى صورت دوم در. شـود آنـدو منجـر پـس

(جهان بيش از يك اله وجود ندارد تا. :1372؛ طبرسى، 239و7،238ج:طوسى، بى

تا22،128ج:1420فخر رازی،؛80-7،79ج :1415؛ آلوسى، 8،248ج:؛ امين، بى

)23: 1365؛ حلى، 4،273ج: 1386؛ نهاوندی،9،26ج

 بررسى تقرير دوم

كـرده اسـت)عاميانـه بـودن(شهيد مطهری پس از بيان اين تقرير از آن تعبير بـه

مى) 6،1020ج:مطهرى( :نويسدو در مقام اشكال به اين تقرير

الوجودهـا واجبی نيست، زيرا چه موجبى در كار است كه ارادهاين تقرير صحيح



آيرهايتقريابيارز� 102 ف«هيبرهان تمانع در لَفَسدتَا هِمايلَو كَانَ »آلهةٌ إِالَّ اهللاُ

� �ين� سا� نهم� شما�� هفدهم� � #مستا�(عقل )۱۳۹۶%اي$

هر را مخالف يكديگر فرض كنيم؟ بلكه در فرض اينكه هر دو واجب و الوجود هستند

و مصلحت عمـل مى و حكيم، چون هر دو بر وفق حكمت كننـد الزامـا بايـد دو عليم

و خواستهاى آنها هماهنگ فرض شود اراده )6،1020ج:1377مطهری،(. ها

:توان از اين تقرير به دو بيان دفاع كرد در جواب از اشكال شهيد مطهری مى

 الوجود تكميل اين تقرير در فرض توافق دو واجب: بيان اول

مى اگر چه اين تقرير در فرض تخالف دو واجب تـوان الوجود بيان شده است ولـى

.الوجود تكميل كرد آنرا با بيان فرض توافق دو واجب

دو توضيح اينكه در فرض توافق دو واجـب الوجود در ايجـاد موجـودی، واقـع از

شى. صورت خالى نيست را يا اينكه به تعاون يكديگر مى ای كنند كه اين فـرض ايجاد

و در باطل است چون در اينصورت هر يك به ديگری محتاج است يا اينكه هـر يـك

هر مستقل از ديگری است ايجاد، دو آنرا ايجاد كنند مسـتلزم تـوارد در اينصورت اگر

و اگر تنها يكى آنرا ايجـاد كنـد باعـث عجـز ديگـری علتين بر معلول واحد مى شود

ج نهاونـدی،(. شود كه باطل اسـت مى :1375؛ صـدر المتـألهين، 4،273ج:1386ر

)3،589ج:1423؛ نراقى،1995:52؛ ماتريدى،9،23ج:1415؛ آلوسى، 429

و تدبير الزمه تعدد واجب: بيان دوم . الوجود است اختالف در اراده

و فلسفه ثابت شده است كه واجب الوجود دارای وحدت توضيح اينكه در علم كالم

دو. صفاتى است يعنى موجودی در صفات با وی مشترك نيست حال اگر فرض شـود

با واجب و اال اگـر در همـه الوجود موجود باشند بايد دارای صفات متفاوت با هم شند

و عين ذات هستند ايـن صفات يكسان باشند از آنجا كه صفات واجب الوجود عين هم

و در اينصورت تعدد بى از ايـن. معنا خواهد بود دو واجب هيچ تفاوتى نخواهند داشت

و صفات ديگر آنـان رو تعدد واجب و حكمت و تعدد علم الوجود مستلزم تعدد صفات

ع و تعدد در مىاست و حكمت باعث تعدد در فعل و از آنجا كه همه پديـده لم ها شود
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الوجودو اال موجب عجز واجـب(ها ارتباط داشته باشند الوجود تك واجب بايد با تك

و اختالف تدبير ايندو باعث فساد در ميان پديده) شود مى (ها خواهد شـد تعدد فخـر.

؛ 8،248ج:؛ امـين، بـى تـا17،30ج:1420؛ ابن عاشور، 22،128ج:1420رازى، 

)15،62ج؛14،267ج: 1390طباطبايى،

 تقرير سوم

و شهيد مطهری برهان موجود در آيه را منطبق بر برهان تمانع قلمداد كـرده اسـت

: نويسد مى

هاى صد در صد عقلى فلسفى وجود دارد نـه فقـط عقلـى استدالل در قرآن اساسًا

2ََ�«تجربى؛ مثل لََفَسَدتَالَْو ُ Jِال] 0ب] .اند گذاشـته» برهان تمانع«كه اسمش را»فِيِهَما Bلَِهٌة

) 4،318ج: 1377مطهری،(

موجود در آيه مـورد نظـر همچنين ايشان در كتب ديگر نيز تصريح دارد كه برهان

ج2،123ج:1377مطهری،(. همان برهان تمانع است بعـض) 16،392ج:6،1019؛

ا و متكلمان نيز برهان موجود در آيه را همان برهان تمـانع دانسـتهديگر .اندز مفسران

برهان تمـانع مبتنـى بـر سـه) 13،381ج:1371؛ مكارم،7،70ج:1372طبرسي،(

:مقدمه است

و واجب:الف و هـيچ حيثيـت امكـانى الوجود بالذات از همه جهات واجب اسـت

رو. در او راه نداردهبالقو و خـّالق بـالوجوب از اين و خّالق است فيّاض او كه فيّاض

و از طـرف  است نه باالمكان؛ يعنى محال است كه موجودى امكان وجود داشته باشـد

.الوجود افاضه وجود به او نشود واجب

در:ب حيثيت وجودی معلول با حيثيت انتسابش به علت ايجادی يكى است يعني

و بـه معلول، دو حيثيت در كار نيست كه به  و علت باشـد ي§ حيثيت، منتسب به فاعل
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و عـين ربـط بـه. حيثيت ديگر، موجود باشد به عبارت ديگر وجود معلول عين ايجاد

. علت است

يعني اگر يك شيء به دو شـيء، نسـبت متسـاوي. ترّجح بالمرجح محال است:ج

و هم بخـ داشته باشد، محال است كه بدون دخالت ي§ عامل خارجي، اين توازن به ورد

.ها تغيير كند نسبت

 برهـان تمـانع اسـتداللِى شهيد مطهری پس از بيان اين سه مقدمـه در بيـانِ عالمه

:نويسد مى

كه اگر دو واجب هر موجـودى كـه«الوجود وجود داشته باشد، به حكم مقدمه اول

مى امكان وجود پيدا مى و شرايط وجودش تحقق يابد از طرف واجب افاضه وجود كند

و البته همه واجبها در ايـن جهـت» شودمىبه او  بايد به اين موجود افاضه وجود شود

و اراده همه آنها على از السواء به وجود او تعلـق مـى نسبت واحد دارند، گيـرد؛ پـس،

از طرف ديگـر بـه حكـم مقدمـه دوم.طرف همه واجبها بايد به او افاضه وجود بشود

و ايجاد دو علتشآن معلول توسط وجود هر معلول يكى است، پس دو ايجاد مستلزم

و چون معلول مورد نظر، امكان بيش از وجود واحد نـدارد، پـس امكـان  وجود است

انتساب معلول به يكى در اين صورت. ندارد ايجاد شدن توسط بيش از يكى از آندو را

و رجحانى علـى  الفـرض ميـان آنهـا از واجبها، نه واجب ديگر، با اينكه هيچ امتيازى

پـس بـه فـرض تعـدد. نيست ترّجح بال مرّجح است؛ كه بنا بر مقدمه سوم محال است

مى واجب پس صحيح است كـه اگـر. آيد كه هيچ چيزى وجود پيدا نكند الوجود، الزم

ــب ــدد واج ــود الوجود متع ــابود ب و ن ــت ــان نيس ــود، جه ــری،(. ب ،6ج:1377مطه

) 144: 1365؛ حلى، 1375:429؛ صدر المتألهين، 1021_1020

و گاه متفاوت تقرير شـده اسـت؛ هرچـند برهان تمانع به شكل ابـن(هاي مختلف

ولي وجه اشتراك همه اين تقريرهـا، عـدم تحقـق معلـول)17،32ج:1420عاشور، 
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بخش، الوجود است؛ يعني محال است از دو علِت هستي، برفرض تعدد واجب)جهان(

و اگر دو خدا مي مصباح يـزدی،.(يافت بود، عالَمي تحقق نمي معلول واحد تحقق يابد؛

1391:79(

 بررسى تقرير سوم

مى:1 توان دريافت كه اين برهان از اتقان با دقت در مقّدمات فلسفى برهان مذكور

نتيجه اين برهان مالزمه موجود در قياس استثنايى.و استحكام بااليى برخوردار است

ِ«در آيه  J فِيِهَما Bلَِهه �َ2َ لََفَسَدتَالَْو ُ مى)22انبياء،(»ال] 0ب] و را ثابت به ضميمه مقدمه كند

را» ليكن چيـزى وجـود دارد«يا» ليكن وجودى هست«وجدانى  يـك قيـاس كامـل

. تشكيل دهد

)مقدمه اول(. الوجود متعدد بود، هيچ چيز وجود نداشت اگر واجب

)مقدمه دوم(. ليكن چيزى وجود دارد

)نتيجه(. متعدد نيستالوجود پس واجب

و»برهان تمانع«توان گفت از اين رو با توجه به بيان باال مى برهانى فلسـفى، تـام

.الوجود است متقن برای بطالن نظريه تعدد واجب

و تخالف خواست) برهان تمانع(اين تقرير:2 ها بر خالف تقرير قبلى مبتنى بر تضاد

و حتى مبتنى بر توافقو اراده ها نيز نيست، بلكه مبتنى بـر امتنـاع وجـود هـر ارادهها

هر چنـد دو اراده هماهنـگ داشـته هاست، الوجود حادثه ممكن از ناحيه تعدد واجب

)6،1020ج:1377مطهری،(. باشند

مى اشكالى كه بر اين تقرير:2 و برهان مطرح بر مفاد شود از منظر تطبيق اين تقرير

لََفَسَدتَالَْو«سوره انبياء22آيه  ُ Jِال] 0ب] فِيِهَما Bلَِهٌة ميبه. است»2ََ� رسد برهان تمانع نظر

، فاسد شدن»لفسدتا«با مفاد آيه ياد شده سازگار نيست؛ زيرا تالي قياس در آيه شريفه 
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مصـباح(.عدم تحقـق عـالم اسـت است در صورتى كه تالى قياس در اين تقرير، عالَم

مطّهرى در بيان برهان تمانع اين گونه نتيجه گرفـت كـه اگـر شهيد)1391:79يزدی، 

و در بيان مفاد آيه الوجود متعدد بود هيچ چيز به وجود نمى واجب سوره انبياء22آمد

شناسى واژه با توجه به آنچه در معنا. ترجمه كرد» آمد به وجود نمى«را» لفسدتا«واژه 

در موجودخارج شدن شىء«فساد ذكر شد، فساد به معنای  و اخـتالل از حد اعتـدال

و عـدم» عدم«و با معنای)شناسىج بحث معنا.ر(است» نظم آن به معنای فقدان شـى

ناظر به مقام بقاء عالم است به خـالف» لفسدتا«به بيان ديگر،. متفاوت است تحقق آن

. است تالى قياس در برهان تمانع كه ناظر به حدوث عالم

در برخى:3 اند كه آيه مورد نظـر بـه بيان مفاد آيه مورد نظر اشاره كردهاز مفسران

در مقام رد مشركينى است كه با اينكـه خـالق عـالم را واحـد» آلهه«خاطر ذكر كلمه 

و الـه عقيـده داشـتند مى :1390طباطبـايى،(. دانستند اما در تدبير عالم به تعـدد رّب

رو)17،29ج: 1420؛ ابن عاشور، 14،267ج بر آيـه مـورد تطبيق تقرير سوم از اين

كه نظر اشكال دارد چون برهان تمانع استدالل، بر وحدت واجب  الوجود است در حالى

و رّب است ِاله .محور آيه، وحدت

 تقرير چهارم

:اين تقرير از دو مقّدمه، تشكيل شده است

وجود هر معلولى به علتش وابسته است؛ يعنى هر معلولى قائم به علـت هسـتى-1

و متعلقـاتش را از  و همـه شـئون و وجـود و عين ربط به علت خود است بخش خود

و معداتى كه آن موجود. كند علت هستى بخش خود دريافت مى  همچنين وجود شروط

علـت هسـتى. ها نياز دارد نيز بايد به علت هستى بخش خودش مسـتند باشـد به آن

و تدبيركننده مخلوق خود به نحو . مستقل از علل ديگـر اسـت بخش به وجود آورنده
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بنابراين، اگر دو يا چند علت هستى بخش در عرض هم فرض شوند، معلول هريك از

و هيچ هـاى گونه وابستگى به علت ديگـر يـا معلول آنها به علت خودش وابسته است

مىبا. علت ديگر ندارد هاى دو علت هستى بخش هـيچ توان گفت بين معلول اين بيان

و و همگونه ارتباط )81: 1391يزدی، مصباح(.وجود ندارد ابستگى به

و پديده(نظام اين جهان مشهود-2 و زمين كه) های آنها آسمانها نظام واحدي است

و وابستگي دارند در آن، پديده و ناهمزمان، با يكديگر ارتباط از سـويى. های همزمان

و معلولي گوناگون در ميان پديده و تأثرات علّي ه تأثير و های مزمان موجب تغييـرات

مي دگرگوني و از سوی ديگر زمينه سازی پديده هايي در آنها های گذشـته، بـرای شود

و زمينه سازی پديده پيدايش پديده  های های كنوني بـرای پيـدايش پديـده های كنوني

و ارتباطى ميان پديده مى آينده، وابستگى و. كند های ناهمزمان ايجاد اگر روابط علّـي

و هيچ پديـدهي از ميان پديدهِاعداد های جهان برداشته شود جهاني باقي نخواهد ماند

)81: 1391يزدی، مصباح(. ديگري هم بوجود نخواهد آمد

شود كه نظام اين جهـان كـه شـامل با ضميمه كردن اين دو مقّدمه، نتيجه گرفته مى

آف مجموعه پديده و آينده است آفريده ي§ و حال مىهای بيشمار گذشته و ريدگار باشد

هايي كه در اين جهـان زيرا اگر نظام. گردد تحت تدبير حكيمانه ي§ پروردگار اداره مى

ها موجودند، هركدام ي§ خدا داشته باشند، معنايش اين است كه بايد هري§ از اين نظام

و آفريگاِن خدايان ديگر پرورش يابند هايى در اينصورت نظام. مستقل از خدايان ديگر

مىمتع و غير وابسته به هم به وجود در صورتي كه نظام موجود در جهان، نظام. آيند دد

و همبسته كه واحد :1390طباطبايى،(.های آن، مشهود است پيوند بين پديده اي است

)388: 1383؛ مصباح يزدی،1360:34؛ صدر المتألهين، 14،267ج

مختصری از همـين تقريـر را ارائـه عالمه طباطبايى در تفسير شريف الميزان بيان

:دهد مى
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اگر فرض شود كه براى عالم آلهه متعددى باشد، ناچار بايد اين چند اله با يكديگر

و گر نه چند الـه نمـى و تباين حقيقى داشته باشند، در اختالف ذاتى، و تبـاين شـدند،

و مختلف و ذات مستلزم آن است كه در تدبير هم با يكديگر متباين و حقيقت باشـند،

تـدبير ديگـرى را فاسـد همين كه پاى اختالف در تدبير به ميان بيايد، تدبير هر يـ§،

مى مى و زمين رو به تباهى و آسمان مى كند، و چون بينيم نظام جارى در عـالم گذارند،

نظامى است واحد، كه همه اجزاى آن يكـديگر را در رسـيدن بـه هـدف خـود يـارى 

مى مى پس دهند، ،14ج:1390طباطبـايى،(. براى عالم غير از ي§ اله نيستفهميم كه

267(

 بررسى تقرير چهارم

اين تقرير با مفاد آيه سازگارتر است چون تالي قياس در ايـن تقريـر بـا تـالى:1

.آن، نه عدم تحقق»لفسدتا«در آيه، هر دو فساد عالم است قياس

مىبر خالف تقرير قبلى كه توحيد در خالقيت را ثاب:2 و بـا مضـمون آيـهت كـرد

و از اين رو با ظاهر آيه كه در مقام سازگار نبود، اين تقرير ناظر به توحيد ربوبى است

و الوهى است سازگار استرد مشركين در شر .ك ربوبى

و بـر:3 اين تقرير با روايتى كه براى اثبات توحيد ربوبى، به همين آيـه استشـهاد،

از. نـد، سـازگار اسـتك اتصال تـدبير عـالم تأكيـد مى در روايتـي بـه سـند صـحيح

مي×حكم نقل شده است كه وی از امام صادقبن هشام 
X«: كند سؤال� َ�َ �9ُِل X�� َم�ا
àَ��ِحد َ Xفرمايدو آن حضرت در پاسخ مي»�ب :»Xَع�ز hَقَ�ا نِْع كَما َ�َيَماُ� �لص� fِِْدنX$� hَُصاeت�

 
لَْو �َ Xلََفَس�َدتا�ََجل ُ Xب� Xِال: و تماميـت(»ِفيِهما |لَِهٌة دليل توحيد، پيوستگي تدبير جهـان

در: كه خداوند فرموده است گونه آفرينش است؛ همان آندو خداياني غير از خداي اگر

)250، 1398ابن بابويه،(.)شدند يگانه بود، فاسد مي
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ارچگى تدبير الهى است كه تنهـا بر اساس اين حديث، تأكيد اصلى استدالل، بر يكپ

. با فرض وجود يك خدا سازگارى دارد

َ�ل�م«: نيز فرازی از دعاى عرفه امام حسين عليه السالم شاهدی بر اين تقرير است
َ�ال �á من �°h فfف�د} فيم�ا ص�نع س�بحانه � âي�Ü ��لÜ فيضا/} فيما �بتد§ يكن

َ�تفطرتاسبحانه سبحانه لو �
 فيهما |ه �ال �ّب  براى او شـريكى در فرمـان(؛» لفسدتا

و  و نه يـاورى از سـر خـوارى روايى نيست تا در آنچه به تنهايى آفريده، با او درافتد

منزه است او؛ منزه است او؛ منزه است. ناتوانى دارد تا در آنچه ساخته، او را كمك كند

مى. او و فـرو بود، هرآينه، اگر در آن دو، معبودانى جز اّهللاٰ تبـاه شـده وازهـم شـكافته

)1409:342ابن طاووس،().پاشيد مى

و الوهى  آيه در مقام استداللى بر توحيد ربوبى

شـيرازی،(.اند بعضى از محققين آيه مورد نظر را دليل بـر توحيـد خـالقى دانسـته

در)1995:52؛ ماتريدى، 1365:146؛ حلى، 3،589ج: 1423؛ نراقى، 375: 1425

:17ج: 1412؛ طبـری،370: سبحانى، بى تـا(ل بعضى آنرا دليل بر توحيد الوهى مقاب

بر) 11 ؛ سـبحانى، 14،266ج:1390طباطبـايى،(توحيد ربوبىو برخى آن را دليل

تا99: 1412 ج1420؛ ابن عاشور، 8،248ج:؛ امين، بى .اند دانسته)17،29،

اسـتدالل بـر چـه توحيـدی اسـت برای مشخص شدن اين مطلب كه آيه در مقام

و يكبـار توان يكبار با توجه به تقرير مى های چهارگانه ذكر شده مطلب را بررسى كرد

و سياق آن مطلب را بررسى كرد با توجه به مدلول .آيه

 های چهارگانه تعيين مدلول آيه با توجه به تقرير

هر های چهار از ميان تقرير و سوم ناظر به توحيد خالقى است زيرا گانه، تقرير دوم
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و واجـب .الوجود در خلقـت عـالم اسـت دو تقرير ناظر به امتنـاع وجـود دو خـالق

در مقابل تقرير چهارم ناظر به توحيد ربوبى است زيرا اوال در مقدمه اول رابطه معلول

مىرا با علت هستى بخش از لحاظ تدب و كمال مورد توجه قرار و ثانيـا ير، رشد  دهـد

داند كـه الزمـه آن فسـاد در عـالم در مقام استدالل تعدد اله را مستلزم تعدد تدبير مى

. است

و سياق  تعيين مدلول آيه با نظر به ظاهر آيه

و نفى شرك در برابر مشركين برداشـت آنچه از مجموع آيات الهى در مورد توحيد

اس مى درشود اين نه اينكه مبدء تدبير امور عالم بودندت كه مشركين معتقد به تعدد اله

به بيان ديگر مشركين به توحيد خالقى عقيده داشـتند.الوجود را متعدد بدانندو واجب

مى از اين رو خالق آسمان و زمين را واحد ما�³ِ0«دانستند ها َخلََق 0لس] َمْن Âَُْهْم
َ
َسأ ْÃَِل �َ

�َُ َ�َُقولُن] 0ب] ²َ�ْ
َ ْ
به)38زمر(» 0أل اما در مقابل عقيده داشتند كه اّهللاٰ تعالى تدبير عالم را

و يا بعضى انسان بت و خود از تدبير عالم دسـت كشـيده ها ها يا مالئكه تفويض كرده

ْ«. است َ� 0ل ِ ُ��ِ� 0ب] ِمْن ْ�باباً
َ
7 ُ�ْهباَغُهْم �َ ْحباَ�ُهْم

َ
7 َُذ�0 َمْريَم0¼] َ�«،)31توبـه،(»َمسيَح 0ْنَن

ْ�باب1اً
َ
7 َ̂ 1 Lبِي[a0 �َ َيت]ِخُذ�0 0لَْمالئَِك1َة �ْ

َ
7 ُمَرُ�ْم

ْ
يَأ صـادقى تهرانـى،().80: عمـرانآل(»ال

تا19،260ج:1406 )14،266ج:1390؛ طباطبايى، 8،248ج:؛ امين، بى

از ايـن. الل بر توحيد خالقى دانستدر نتيجه نمى توان آيه مذكور را ناظر به استد

و سوم اگر چه استدالل با رو تقرير دوم آيه مورد نظر مطابقـت های متقنى هستند ولى

در(مدعاي آيه شريفه، وحدت اله: هم بايد گفت نسبت به تقرير چهارم. ندارند توحيد

و بر اين نكته تأكيد دارد كه درصورت تعدد اله) الوهيت ن فاسـد، جهـا)نـه رّب(است

مى: فرمايد اين آيه نمي. شود مي ل1َْو 2َ�«فرمايد لو كان فيهما ارباب االّ اّهللاٰ لفسدتا بلكه
لََفَسَدتا ُ Jِال] 0ب] از اين رو اگر بتـوان ارتبـاط إلـه بـا رّب را مشـخص كـرد»فِيِهما Bلَِهٌة

.توان تقرير سوم را منطبق بر مدلول آيه دانست مى
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و رّب  ارتباط إله

َُذلِكُُم«آيه ذلِكُُم«و آيه) 102انعام(»َفاْعبُُدوُهَشْيٍءكُلَخالُِقُهَوِإالِإلََهَالَربكُْم اّهللاٰ

َشْي  كُل َربكُْم خالُِق ُ ُهَو اّهللاٰ ِإال ِإلَه ال با)62غافر،(»ٍء به ارتباط دو سويه توحيد ربوبى

در. توحيد الوهى اشاره دارد ِ«آيه همچنين ُ��ِ� 0ب] ِم1ْن ْ�باباً
َ
7 ُ�ْهباَغُهْم �َ ْحباَ�ُهْم

َ
7 َُذ�0 [¼0

 ُ�1ِÅُْي 1ا َقم] ُس1ْبحانَُه ُه1َو Jِال] َ̧ ِ J ال
Jِ�اً �0ِحد0ً ِ�َْعُبُد�0 Jِال] ِمُر�0

ُ
7 َ� ما َمْريََم »وَ�َ� 0لَْمِسيَح 0ْنَن

كه)31توبه( و رهبان به عنوان رّب اگر چه در صدر آن اشاره به اين مطلب دارد احبار

مى اتخاذ شده اال(فرمـود اند در نتيجه از باب مناسبت بايد در پايـان آيـه و مـا امـروا

Jِ�اً �0ِحد0ً«به جای آن از فراز اما)ليتخذوا ربا واحدا ِ�َْعُبُد�0 Jِال] ِمُر�0
ُ
7 استفاده شده»َ� ما

،7ج: 1390طباطبـايى،(. يد الوهى داردی تناتنگ اتخاذ رّب با توح كه اشاره به رابطه

)10177ج:1406؛ صادقى تهرانى، 6250ج:1420؛ ابن عاشور، 291

و رّب به معنـای مالـك)شناسى واژه إلهج بحث معنا.ر(ارتباط إله به معنای معبود

و معبـود واقـع)1،21ج:1390طباطبايى،(مدبّر اين است كه كسي سزاوار پرسـتش

مي. گر باشد مال§ اموري از امور پرستششدن است كه  خواهد پرستش كنـد، كسي كه

در بايد معتقد باشد كه معبود او مال§ اوست تا در مقاِم نظر وی را معبود و خود بدانـد

پـس اعتقـاد بـه ربوبيـت كسـي، مقاِم عمل، بندگي خـود را نسبت به وی ابراز كـند؛

(مستلزم اعتقاد به الوهيت او نيز هست ؛ ابـن عاشـور، 17،345ج: 1390بايى، طباط.

)6،250ج: 1420

و انسان جـز اّهللاٰ ربّي ندارند، حال با توجه به تقرير چهارم وقتي ثابت شد كه جهان

از ايـن رو ارتبـاط. شود كه كسي جز او هم ســزاوار پرسـتش نيسـت طبعًا ثابت مي

چ و تقرير و توحيد الوهى وجود دارد هارم كه استدالل بـر مستقيمى بين توحيد ربوبى

.كند توحيد ربوبى است با ظاهر آيه كه مربوط به توحيد الوهى است ارتباط پيدا مى
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و نه اقناعى  آيه در مقام استداللى برهانى

. ای استدالل مورد نظر را اقناعى دانسته، برای آن ارزش برهانى قائـل نيسـتند عده

روى قائل به تفصيل شـدهبرخ)29: 1407؛ تفتازانى،37: 1404ابن سينا،(  اند از ايـن

و استدالل به آن برای اثبات توحيد استدالل به آن برای اثبات وحدت صانع را اقناعى

و يقينى مى (دانند ربوبى را برهانى )17،31ج:1420ابن عاشور،.

دليل قائلين به اقناعى بودن استدالل اين است كه در بيان استدالل در آيـه شـريفه،

ت و فساد در عالم مالزمه بر قرار شده بود در صـورتى كـه خالف دو واجببين الوجود

رو. الوجود ناقص است استدالل به خاطر چشم پوشى از فرض توافق دو واجب از اين

و يقينى نيست اشكال اين بيان اين است كه اوال اين بيان تنها بر تقرير. استدالل برهانى

و دوم وارد است ولكن تقرير  و حتى در فرض اول و يقينى است و چهارم برهانى سوم

و ثانيا طبق مطالب گذشته معلوم گرديد كه تنها فرض متصور توافق هم صحيح هستند

و تدبير است نه توافق در تدبير، برای وجود دو واجب از اين الوجود، اختالف در اراده

؛ فخـر 7،186ج:1418قاسـمى،(. رو فرض توافق دو صانع در خلقت صحيح نيست

در) 22،128ج:1420رازى، و ثالثا همانطور كه قبال گذشت در صورت امكان توافق

؛ آلوسـى، 1375:429صـدر المتـألهين،(. الوجود محال اسـت خلقت نيز تعدد واجب

مى)9،32ج:1415 جـز تقريـر( توان گفت استدالل به آيه در تمام تقريرها در نتيجه

و يقينى است)اول .برهانى

 نتيجه گيری

لََفَسَدتَا«سوره انبياء22آيه ُ ِإال اّهللاٰ ِفيِهَما آلَِهه كَاَن از»لَْو از آياتى است كه محققـين

و تفسيری خود به بيان تقريرهای گوناگونى از  فريقين با توجه به مبانى كالمى، فلسفى
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.اند آن پرداخته

ِفيِهَما آلَِهه«قياس موجود در آيه كَاَن لََفَسـَدتَالَْو ُ بـه صـورت يـك قيـاس»ِإال اّهللاٰ

اگر در جهان چند.شود استثنايى است كه در آن با نفى تالى، نفى مقدم نتيجه گرفته مى

و تباهى كشيده مى و إله وجود داشته باشد، جهان به فساد شود؛ ليكن جهان بـه فسـاد

.ددر جهان وجود ندار تباهى كشيده نشده است، پس غير از يك إله

اگـر در جهـان(اختالف نظر در مدلول آيه در بيان مالزمه موجود در مقَدم قيـاس

و تباهى كشيده مى .است) شود چند إله وجود داشته باشد، جهان به فساد

و آن را بنا بر تقرير سوم از يك طرف هر واجبى بايد به مخلوق افاضه وجود كنـد

و از طرفى ايجاد از طرف واجب همان و چـون هـر ايجاد كند وجـود مخلـوق اسـت

مخلوقى يك وجود بيشتر ندارد پس بيشتر از يكى از دو واجب نمى تواند آن را ايجاد 

و ترّجح بـال مـرجح محـال  و چون هر دو نسبت به مخلوق مساوی هستند كرده باشد

 اگـر كـه اسـت صـحيح پـس. است در نتيجه خلق هر موجودی محـال خواهـد بـود

.باشد نابودو نيست جهانبود، متعدد الوجود واجب

هايي كه در اين جهان موجودند، هركدام ي§ خدا داشته بنا بر تقرير چهارم اگر نظام

و بى نياز بـه علـل ديگـر،  باشند، از آنجا كه هر مخلوقى عين ربط به علت خود است

و آفريگـاِن معنايش اين است كه بايد هري§ از اين نظام ها مسـتقل از خـدايان ديگـر

و غير وابسـته بـه هـم بـه در اينصورت نظام.ن ديگر پرورش يابندخدايا هايى متعدد

و پيونـد بـين در صورتي كه نظام موجود در جهان، نظام واحـد اسـت. آيند وجود مى

.های آن، مشهود است پديده

از دو لحـاظ بـا) الوجود عدم وجود عالم در فرض تعدد واجـب(نتيجه تقرير سوم

در.ردظاهر آيه مطابقت ندا يكى اينكه تالى قياس مـذكور عـدم وجـود عـالم اسـت

و دومى اينكه بر خالف ظـاهر  صورتى كه تالى قياس در آيه، فساِد عالم موجود است
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و ربوبى است، اين تقرير در مقام بيان توحيد خـالقى آيه كه در مقام بيان توحيد الوهى

.است

و با ظاهر» لفسدتا«با عبارت تقرير چهارم در در آيه آيه كه در مقـام رد مشـركين

و الوهى است سازگار است . شرك ربوبى

و برهانى است .بر خالف تقرير اول كه اقناعى است تقريرهای ديگر همگى متقن
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