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چكیده

فلسفه از جمله علومی است که همواره مورد هجمه مخالفان یا تأیید موافقان بوده است.
عدهای قواعد فلسفه را فاقد حجیت دانستهاند و عدهای آن را در عمق بخشیدن به فهم ما از

ینگونه قواعد را
یتواند کاربرد ا 
یدانند .از جمله روشهایی که م 
آیات و روایات ،دخیل م 
در تفسیر متون دینی به منصه ظهور برساند بررسی گستره این قواعد در تفاسیری است که با
گرایش فلسفی نگاشته شده است و بررسی تفسیر المیزان که به قلم مفسری فیلسوف به رشتة
یتواند کاربرد فلسفه را در عمق بخشیدن به فهم ما از آیات شریفة
تحریر در آمده است م 
قرآن نمایان سازد .در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی کاربرد قواعد فلسفی در تقسیر
یدهیم .دستاوردهای این پژوهش نشان
آیات مربوط به توحید ربوبی مورد بررسی قرار م 

یدهد که قواعد فلسفی تا چه میزان در تفسیر متون دینی کارایی دارد .ایشان در تفسیر آیة
م
 48-37انعام با طرح قاعده «نیاز معلول به علت در مرحلة بقاء» استدالل ابراهیم علیه السالم بر
یدهاند .همچنین او از قاعده «معطی شیء نمیتواند فاقد شیء
توحید ربوبی را به تصویر کش 
باشد» و قاعدة «سنخیت بین علت و معلول» در تفسیر آیة  854بقره و رد استدالل نمرود بر
یمیراند ،بهره جسته است .ایشان برای تبیین برهان تمانع در تفسیر آیة
یکند و م 
که زنده م 
این 
 88انبیاء نیز دو قاعدة فلسفی «منحصر در فرد بودن نوع مجرد» و «سنخیت بین علت و معلول»
یگیرد.
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مقدمه

عقل یکی از مهمترین منابع دینی به شمار میرود وکسی که مصلح به قواعد عقلی باشد میتواند
در تفسیر آیات الهی از آن بهره ببرد و به تبیین دقیقتری از آموزههای وحی دست یابد .به نظر
میرسد بهرغم نظر عدهای از مخالفان ،فلسفه به عنوان علمی که عهده دار تبیین قواعد عقلی است
می تواند در این زمینه راهگشا باشد.از جمله عالمانی که در این زمینه همت گماشتهاند مفسرو

فیلسوف عالی قدرعالمه طباطبایی(ره) است که از این گونه قواعد در فهم آیات شریفه قرآن
بهرة جسته است .اما از طرف دیگر دانشمندانی وجود دارند که با فلسفه و دخالت دادن قواعد آن
در فهم متون دینی به شدت مخالفا ند و عقل و علوم عقلی را از فهم این معارف عمیق قاصر
میدانند.
از جمله روشهایی که میتواند میزان اثر بخشی علوم عقلی در فهم متون دینی را به منصة
ظهور برساند بررسی گستره و گونه شناسی به کارگیری اینگونه قواعد در تفاسیر قرآن کریم
است .در این خصوص تفسیرهای متفاوتی به نام تفسیر فلسفی ،عرفانی و علمی شکل گرفته و
توانسته است بینش جدیدی نسبت به قرآن کریم مطرح کند .شاید بتوان مالصدرا را نخستین
کسی دانست که با توجه به اصل هماهنگی قرآن ،برهان و عرفان ،این کار را انجام داد .در

کتابهای تفسیری او قواعد فلسفی و عرفانی بسیاری به چشم میخورد که به تبیین آیات قرآن
کریم پرداخته است .همچنین درکتابهای فلسفیاش ،آیات قرآن بسیاری مشاهده میشود که
باز هم چون در تبیین بحثهای فلسفی و عرفانی به آنها تمسک شده ،به نوعی تفسیر فلسفی و
عرفانی آیات قرآن کریم بهشمار میرود .شاگردان مکتب فلسفی حکمت متعالیه ،راه مالصدرا را

ادامه داده و کتابهای بسیاری به این صورت شکل گرفته است .به هر حال ،تبیین آیات قرآن
کریم ،با قواعد فلسفی ،یکی از انواع تفسیر رایج در زمان است.
عالمه طباطبایی یکی از فیلسوفان مکتب حکمت متعالیه و مفسری است که در این وادی قدم
گذاشته و در کنار تفسیر قرآن به قرآن که روش اصلی او در تفسیر المیزان است ،با تمسک به
قواعد فلسفی ،عرفانی و علمی به تبیین بیشتر آیات قرآن کریم پرداخته است .در روش قرآن به
قرآن ابتدا مفسر به شناسایى آیات کلیدى و ریشهاى قرآن پرداخته که در پرتو آن آیات کلیدى
درهاى فهم بسیارى از آیات دیگر گشوده و با شناخت آن آیات ریشهاى این معنای حقیقی
بسیارى از آیات شاخهاى روشن مىشود و سپس در پرتو دربافت مقصود الهی در این آیات به
روح کلی که بر قرآن جاری است احاطه حاصل شده و هر چه پیش میرود فهم عمیقتری از
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معارف قرانی حاصل میشود (موسوی همدانی ،ج،1ص .)14عالمه در ضمن استفاده از این روش
متقن در تفسیر قرآن با توجه به احاطة گستردهای که به فلسفه و قواعد عقلی دارد از هر نوع
انحرافی مصون میگردد .در این راستا ،بیتردید عالمه از فالسفه مفسر پیش از خود مانند صدر
المتألهین بهره گرفته است و سیرة ایشان توسط مفسرانی مانند آیت اهلل جوادی آملی در تفسیر
تسنیم پی گرفته شده است.
مقالة حاضر به بررسی قواعد بهکار رفته در تفسیر المیززان در مزورد توحیزد ربزوبی مزیپزردازد.
توحید از مهمترین اصول اعتقادی دین اسالم است و ابعاد گوناگونی دارد .توحید ربزوبی یکزی از
ابعاد مهم توحید است که به دو بخش تکزوینی و تشزریعی تقسزیم مزیشزود .ربوبیزت تکزوینی بزه
هستی و وجود مخلوقات مربوط است که خداوند پیش از آفرینش تدبیر آنها را به عهده دارد .امزا
ربوبیت تشریعی به هدایت انسان و راهنمایی او در جهت سعادت اختصاص دارد (مصزباح یززدی،
 ،1734ج  ،8ص  .) 743در این مقاله بر ربوبیت تکوینی متمرکزز شزده و در ایزن زمینزه نیزز صزرفا
آیاتی مطرح میشود که عالمه طباطبایی در تبیین آن به قواعزد فلسزفی تمسزک جسزتهانزد .روش
کار توصیفی -تحلیلی است و با مراجعه به تفسیر المیزان مواردی را که عالمه طباطبزایی بزا اسزتناد
به قواعد فلسفی به توضیح توحید ربوبی پرداختهاند جمعآوری ،تحلیل و بررسی شده اسزت .البتزه
در این مقاله سعی شده حتی قواعدی که عالمه بدون اشارة مستقیم به آنها در متن تفسزیر بزه کزار
بردهاند استخراج شود تا به این پرسش ها پاسخ دهزد کزه قواعزد فلسزفی چزه کزاربردی در تفسزیر
آیات مربوط به توحید ربوبی دارد؟ گستره و گونة به کارگیری قاعده نیاز ممکزن در مرحلزة بقزاء
در تفسیر آیات ربوبی از سوی عالمه چه گستره و گونهای دارد؟ گستره و گونة به کارگیری فاقد
شیء نمی تواند معطی شیء باشد در تفسیر آیات ربوبی توسط عالمه چه گستره و گونزهای دارد؟
گستره و گونة به کارگیری قاعده منحصردر فرد بودن نوع مجردات در تفسیر آیات ربوبی توسط
عالمه چه گستره و گونهای دارد؟
پیشینه

همان طور که اشاره کردیم ،صدرالمتألهین در تمسک به قواعد فلسفی در تفسیر آیات قرآن
کریم پیشرو به شمار میآی د .شاگردان حکمت متعالیه نیز در این زمینه از ایشان پیروی کردهاند.
عالمه طباطبایی را باید یکی از پیشروان این تحقیقات با روش خاص خودشان دانست .اما در
این عنوان خاص پایان نامهای با عنوان کلی«برداشتهای فلسفی عالمه طباطبایی از قرآن در
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تفسیر المیزان »1موجود است که تنها به بررسی مطالبی پرداخته شده است که عالمه تحت عنوان
«بحث فلسفیً» در پایان تفاسیر آیات بیان داشتهاند .همچنین مقاالتی از قبیل«جایگاه و
نقزش عقزل در منظزومه معزرفت دینزی با تأکید بر آراء عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان »8و
«پیش فرضهای فلسفی عالمه طباطبایی در تفسیر سورة حمد »7و« جایگاه فلسفه در روش
تفسیری عالمه طباطبایی با تأکید بر بحث فاعلیت الهی »8همچنین مقالهای با عنوان «قواعد فلسفی
و برهان تمانع در المیزان» 5به رشتة تحریر در آمده است .اما در نوشتة حاضر که به نحو جزئی و
مبسوط با محوریت آیات مربوط به توحید ربوبی و بررسی دقیق قواعد فلسفی انجام گرفته است؛
به طور کامل وهمه جانبه به ابعاد این اصل مهم از اصول عقاید پرداخته میشود و نقش قواعد
فلسفی در عمق بخشی به معارف دینی در راستای اصل توحید مورد بررسی قرار گرفته است.
مفهوم شناسی

در پژوهش حاضر دو مفهوم کلیدی وجود دارد که روشن شدن آنها برای بحث مهم است.
نخست قواعد فلسفی و دیگری توحید ربوبی .هر چند تعریف دقیقی برای قواعد که در علوم
مختلف کاربرد دارد ،ارائه نشده است ،اما میتوان قاعده را حکمی کلی معرفی کرد که به یکی
از ابواب علمی خاص اختصاص نداشته و کاربردی عمومی داشته باشد و حداقل در چند باب
کاربرد داشته باشد .اما با توجه به اینکه در موضوع حاضر بحث در محدودة تفسیر المیزان است،
هر بحث فلسفی که به نحوی در تفسیر آیات قرآن کریم بهکار رفته ،موضوع بحث ما محسوب
میشود و نیازی به بررسی دقیق در مورد کاربرد قواعد فلسفی نیست..
توحید ربوبی یکی از ابعاد مهم توحید است که انحصار ربوبیت الهی در عالم را مطرح میکند.
بنابراین توحید در ربوبیت به این معناست که خداوند تنها موجودی است که به طور مستقل به
تدبیر عالم میپردازد و هر مدبر دیگری به نحوی وابسته به اوست .توحید ربوبی مضمون تعداد
زیادی از آیات شریفه را در بر می گیرد چرا که بسیاری از مشرکان در این مرتبه دچار اشکال
بودند و با اینکه توحید در ذات و خالقیت را پذیرفته بودند ،در امر تدبیر عالم خداوند را یکتا
وبدون شریک و بیمانند به شمار نمی آوردند.آنان به جز خدا موجودات دیگری را به طور
مستقل در امر ادارة جهان هستی دخیل می دانستند .تعداد زیادی از آیات قرآن کریم به این نوع
از توحید اشاره دارد ،اما عالمه طباطبایی در موارد خاصی از قواعد فلسفی برای تبیین ربوبیت
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الهی استفاده کرده است که در این مقاله این موارد را بررسی میکنیم درحالیکه تعداد آیاتی که
به این مرتبه از توحید اشاره دارند در قرآن کریم بسیار است.
احتیاج ممكن به علت در بقا

یکی از قواعد فلسفی مطرح در حکمت متعالیه که عالمه طباطبایی در مزورد توحیزد ربزوبی بکزار
برده احتیاج ممکن به علت در بقاست .این قاعدة فلسفی حکایزت از ایزن دارد کزه معلزول پزس از
ایجاد هم محتاج علت است و بدون علت ادامة وجودش ممکن نیست .البته مشخص است که ایزن
امر صرفا در مورد علل حقیقی که وجودبخش هستند مطرح است و نه در علل اعدادی کزه صزرفا
تغییر و تحول ایجاد میکنند .عالمه طباطبایی در تبیین ایزن قاعزده مزیگویزد حکمزا وجزود را بزه
اعتبارات مختلف تقسیم کردهاند و یکی از آنها تقسیم بزه رابزط و مسزتقل اسزت .در ایزن تقسزیم،
وجود رابط وجودی قائم به علت بوده و از آن مستقل نیست و وجود مستقل قائم به خزود اسزت و
نیازی به غیر ندارد (طباطبایی1871 ،ق ،ج ،1ص  .)11بنابراین با توجه به نیاز معلزول بزه علزت ،در
علل وجودبخش ،معلول نه تنها در اصل وجود بلکه در استمرار وجودش هم نیازمند علت است.
اما از منظر فلسفی ،تنها وجود مستقل در عالم ذات اقدس الهی است که در تمامی شئون بینیزاز
از غیر است و هیچ جهت امکانی در او نیست و سایر موجودات وجود رابط ،یعنی عین ربط و فقر
نسبت به او هستند .از این جهت وجود ممکزن هزیچ اسزتقاللی از خزود نزدارد و ایزن امزر در تمزام
ممکنات سزاری و جزاری است(مالصزدرا ،1731 ،ج ،1ص .)884در ایزن زمینزه حکمزت متعالیزه
نسبت به مکتب های فلسفی دیگر ممتاز اسزت چزرا کزه قائزل بزه اصزالت وجزود و اعتبزاری بزودن
ماهیت است و برای معلول هیچ حیثیت دیگری به جز آن حیثیت که ارتبزاط بزه علزت اسزت قائزل
نیست ،بلکه معلول را شأنی از شئون علت یا مرتبة تنزل یافتة علت می دانند .مکاتب فلسزفی دیگزر
که اصالت را با ماهیت می دانند برای معلول افزون برآن حیثیتی که وجود معلزول را بزرای علزتش
ثابت می نماید جهت دیگری را لحاظ می کنند که وجود فی نفسه آن را تزامین مزی کنزد.بنابراین
در این گونه مکاتب معلول نیازمند علت است نه عین نیاز بزه علزت،معلول ربزط بزه علزت دارد نزه
اینکه عین ربط به علت باشد(جوادی آملی ،ص .)583بنابراین تمام موجودات در هویت وجزودی
خود چه در مرحلة آفرینش و چه در استمرار وجودی نیازمند حق تعالی هستند.
با توجه به آنچه بیان کردیم ،عالمه طباطبایی در تفسیر آیات  47-38سزورة انعزام ،3در احتجزاج
حضرت ابراهیم علیه السزالم با مشرکان به این قاعده استناد میکند (طباطبایی1813،ق ،ج ،3ص.)153
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این آیات حکایت از حجتی دارد که خداوند به آن حضرت جهت نشر توحید ارائه کزرده اسزت.
اکنون این حجت را برای رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله وسزلم) بیان میکند؛ گویا فرموده در موقعى که با
قوم خود رو بهرو مىشزوى و ادلزة توحیزد و نفزى شزر

را کزه مزا بزه تزو آموختزه ایزم برایشزان

مىآورى به یاد آور آن دلیلهایى را که ابراهیم علیه السالم براى پدر و قومش آورد ،و به خزاطر آور
آن حجتهایى را که ما به ایشان آموخته و بدان وسیله بزه ملکزوت آسزمان هزا و زمزین آگزاهش
نمودیم و اگر انسان خالى الذهن باشد از لحن این آیات شریفه به خوبى مزىفهمزد کزه ایزن قزول
کسی است که ذهنش صاف و خالى از آلودگی هاى افکار و ضد و نقزی

هزا و مشزاجرات بزوده

است(همان،ج ،3ص .)148 -148ایشان در ادامة تفسیر این آیات شریفه چنین می فرمایند
این معنا به خوبى مشخص است که اگر انسان پروردگار خود را پرستش مىکند براى این
است که او رب و مدبر امور او است ،حیات و روزى و صحت و فراوانى نعمت و امنیت و
علم و قدرت و  ...را به او افاضه کرده ،و او در بقاى خود از هر جهت بستگى و تعلق به
پروردگار خود دارد ،و یکى از فطریات بشر همین است که حوائج خود را و آن کسى را که
حوائجش به دست او برآورده مىشود ،دوست داشته باشد هم چنان که برائت و بیزارى از
ربوبیت چیزى که بقاء ندارد ،نیز از فطریات اولیة بشر است .و اگر طغیان غریزه حرص و یا
شهوت نظر او را متوجه لذتهاى فانى نموده و او را از تأمل و دقت در اینکه این لذت بقایى
ندارد ،باز بدارد ،در حقیقت از فطرت خود منحرف شده است .مانند طغیان حرارت غریزى
تب که بیمارى محسوب مىشود» (همان ،ص.)145

عالمه طباطبایی در تببین ابعاد توحید ربوبی با استناد به این قاعده میگوید که هر آنچه افول
کننده و زوالپذیر است ،صالحیت ربوبیت ندارد زیرا معلول در مرحلة بقا نیز نیازمند علت است.
نیازمن دی معلول به علت در بقا حکایت از این دارد که فقط خداوند صالحیت ربوبیت عالم را
دارد ،زیرا او تنها علت مستقل در عالم هستی است و مخلوقات ،لحظه به لحظه ،به علت هستی
بخش خود نیازمندند .این نیازمندی اقتضا دارد که همواره فی
که اقتضای دوام فی
امسا

دارد ،ذات حق تعالی است ،زیرا در ذات الهی صفات سلبیه مانند بخل و

وجود ندارد .صدر المتالهین در اثبات دوام فی

فاعل فیاض ابدی دوام فی

می گوید «ماهیت وقتی قابل باشد و

واجب است»(مالصدرا ،1743،ص .)1-8این فی

وابستگی ذاتی معلول بر هم انطباق می یابد؛ واگر لحظه ای فی
نزخواهد داشت .پس دوام معلول نشان از دوام فی



علت به معلول برسد و تنها ذاتی

مستمر با آن

منقطع شود ،معلول دوامزی

الهی دارد و بالعکس.
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با توجه به آنچه بیان شد ،به نظر میرسد که این قاعدة فلسفی ،با توجه به تبیینی که در حکمت
متعالیه از آن مطرح است ،فهم دقیقتر وجامع تری از توحید ربوبی در این آیات شریفه ارائه می-
دهد .اما این امر زمانی وضوح بیشتری مییابد که تفاسیر دیگر را مشاهده کنیم که این استدالل
حضرت ابراهیم علیه السالم را به صورت دیگری توجیه کرده و گفتهاند که افول از صفات محدث
است نه قدیم (عروسی حویزی ،ج1ص )373،یا حرکت و رفتن ماه را دلیلی بر عدم صالحیت آن
دانستهاند (قمی ،ج ،1ص .)813در حالیکه این آیه در مقام اثبات ربوبیت خداوند است و
محدث یا متحر

بودن رب ضرری در ربوبیت او ایجاد نمیکند.

فاقد شیء نمی تواند معطی شیء باشد

یکی از قواعد فلسفی صدرایی که در سخنان عالمه طباطبایی دربارة توحید ربوبی بهکار رفته ،این
است که موجودی که چیزی میبخشد ،خود نمی تواند فاقد آن چیز باشد .موجودی میتواند
کمالی را برای دیگری به وجود آورد که خود داری آن کمال باشد و گرنه موجودی که کمالی
را دارا نیست چگونه میتواند برای دیگری همان کمال را ایجاد کند .عالمه طباطبایی این قاعده
را اینگونه تفسیر میکند .بنابراین باید گفت رابطة علت ومعلول رابطة قابلیت و مقبولیت است
بدین معنا که معلول باید حیثیت فقدان و قبول داشته باشد چرا که معنا ندارد کسی که چیزی را
که دارد دوباره بگیرد .باید نخست فاقد آن باشد و با افاضة علت دارا شود .از طرف دیگر ،حیثیت
علت حیثیت فاعلیت و واجدیت است یعنی باید اثری که به معلول می دهد از پیش خود دارا
باشد تا بتواند به شیئ دیگری افاضه نماید واین همان قاعدة فوق الذکر است که معطی شئ نباید
فاقد شئ باشد(طباطبایی،1734،ص.)837
3

عالمه طباطبایی در ذیل آیة  854سوره بقره  ،در تفسیر سخن حضرت ابراهیم

علیه السالم

در

معرفی خداوند به اینکه او کسی است که زنده میکند و میمیراند به این قاعده تمسک کرده و
میفرماید
منظور ابراهیم(ع) از جمله" رَبِّیَ الَّذِی یُحْیِی وَ یُمِیتُ" حیات و موتى است که در موجودات
جاندار و با اراده و شعور مىبینیم .این حیاتى است که حقیقتش براى انسان معلوم نیست ،و
این حیاتی است که کسى جز پدید آورنده جانداران و کسى که خودش واجد آن است قادر
بر اعطاء آن نیست» (طباطبایی1818،ق،ج،8ص.)751
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این سخن عالمه طباطبایی تفسیر دقیقی از استدالل حضرت ابراهیم علیه السالم با توجه به این قاعدة
فلسفی ارائه میدهد .تبیین ایشان به این حقیقت اشاره دارد که کسی میتواند اصل حیات را که
حقیقت آن برای انسان مشخص نیست ،ایجاد کرده باشد که خود حیاتی ذاتی داشته باشد .تعبیر
کلی حی ات و مرگ چنین اقتضایی دارد و گرنه حیات فردی نیز هر چند ،باز هم به خداوند
اختصاص دارد ،اما افرادی مثل نمرود در این مورد میتوانند مغالطه کنند که ما نیز حیات
میبخشیم و میمیرانیم .سخن حضرت ابراهیم علیه السالم ،اصال به این حیات جزئی اشاره ندارد،
بلکه به اصل حیات بخشیدن و میراندن اشاره دارد .غیر از خداوند ،هیچ کس نمیتواند اصل
حیات و مرگ را تدبیر کند .موجودات محدود شاید بتوانند در حیات و مرگ جزئی و خاص
تأثیرگذار باشند ،اما همین محدودیت آنها نشان میدهد که آنها در اصل حیات و مرگ
نمیتوانند مؤثر بوده باشند و اگر در مورد خاص تأثیری دارند ،صرفا تأثیر اعدادی و زمینهای
است .اینجاست که قاعدة «معطی شیء غیر فاقد له» رخ مینمایاند .البته این قاعده رابطة لطیفی با
قاعدة دیگر فلسفی ،یعنی سنخیت علت و معلول دارد.
این قاعده بین علت و معلول رابطة خاصی را تصویر میکند که معلول باید متناسب و همگون بزا
علتش باشد .البته در مورد این قاعزده و محتزوای آن بحزثهزای زیزادی وجزود دارد .امزا یکزی از
فروعات این قاعده یقینی است .یک معلول قوی و مطلزق هرگزز نمزیتوانزد علتزی ضزعیف داشزته
باشد .فطرت انسان به بداهت این امر گواهی میدهد .حال در این سخن عالمه اشاره لطیفی به ایزن
امر شده است که امر پیچیدهای مثل حیات که حقیقت آن مشخص نیست ،چگونه میتواند معلول
انسان یا موجود دیگری باشد که آگاهی از آن ندارد .عالمزه طباطبزایی بزا اشزاره بزه ایزن حقیقزت
میخواهد ارتباط بین این دو قاعدة فلسفی را بیان کند.
با توجه به آنچه بیان شد ،مشخص میشود که «قاعدة فاقزد شزیء نمزیتوانزد معطزی آن باشزد»،
قاعده ای است که در توحید ربوبی نقش آفرین اسزت .تزدبیر یزک شزیء بزا بخشزیدن کمزاالت و
تکامل وجودی همراه است و فاعلی که این کمال را تدبیر میکنزد ،خزود بایزد دارای ایزن کمزال
باشد .از طرف دیگر کمال فاعل باید متناسب با کمالی باشد که به دیگزری مزیبخشزد .اینجاسزت
که در بحث حیات بخشی به موجودات عالم ،صرفا خداوند میتواند مدبر باشد و حضرت ابراهیم
علیه السالم نیز بر همین مبنا خداونزد را پروردگزاری مزیدانزد کزه کزار او حیزاتبخشزی اسزت و
میراندن نیز به همین جهت به او منسوب است.
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منحصردر فرد بودن نوع مجردات

یکی از قواعدی که عالمه طباطبایی از حکمزت متعالیزه دریافزت در اثبزات توحیزد ربزوبی مطزرح
کرده است ،قاعدة منحصر بودن نوع مجردات در فرد آن است .این قاعده به این معناست که هیچ
مجردی دارای افراد متعدد نیسزت و هزر فزرد آن نزوعی مسزتقل اسزت .البتزه ایزن قاعزده در مزورد
مجردات تام یعنی انواع عقول مطرح است .آنها چنزین امکزانی ندارنزد کزه افزراد متکثزر و متعزدد
داشته باشند ،زیرا اصوال کثرت یا داخل در ذات و ماهیزت موجزودات اسزت (کثزرت ذاتزی) و یزا
خارج آن (کثرت عرضی) .کثرت ذاتی هم یا به تمام ذات است و یا به جزء آن .و کثرت عرضزی
یا به لوازم ذات است یا عرض مفارق .از این حاالت تنهزا صزورتی دارای افزراد متعزدد اسزت کزه
کثرت بهواسطة عوارض مفارق حاص شود ،زیرا در سه صورت دیگر کثرت ذاتی است و کثزرت
ذاتی از ماهیت جداشدنی نیست و ماهیت صرفا در صورتی مزیتوانزد متکثزر شزده و افزراد متعزدد
داشته باشد که با عوارض مفارق همراه شود .اما پزذیرش ایزن عزوارض صزرفا در صزورتی امکزان
دارد که ماهیت دارای استعداد و قوه باشد .بنابراین تنها انزواع مزادی مزیتوانزد از طریزق پزذیرفتن
صفات گوناگون دارای افراد متکثر گردند .مجردات از ماده نوعشان در یک فرد منحصر است نزه
بیشتر و به هیچ عنوان نمی توانند کثیرودارای چند فرد ،باشند( .طباطبایی1871،ق ،ج ،8ص.)133
عالمه طباطبایی در تفسیر آیة  88سورة انبیاء 4برای تبیین توحیزد ربزوبی ،از ایزن قاعزده اسزتفاده
کرده تا تبیین بهتری را فراهم آورد .ایشان همگام با فیلسزوفان و متکلمزان بزه برهزان تمزانع اشزاره
میکند .به نظر عدهای از مفسران این برهان بر وحدت عالم داللت دارد یعنزی اینکزه خزود جهزان
موجود واحدی است .اما به نظر عالمه این برهان بزا توجزه بزه نظزم و همزاهنگی در عزالم ،کثزرت
مدبران را موجب فساد نظم موجود میداند .همانطور که همه اذعان دارنزد ،مزا شزاهد نظزامی در
عالم هستیم که همة اجزای آن منسجم و به سوی هدف واحدی در حال حرکزت اسزت و اجززای
آن یکدیگر را در رسیدن به سر منزل مقصود یاری مزی کننزد .چنزین عزالمی بایزد مزدبر واحزدی
داشته باشد (همزو1818 ،ق ،ج ،18ص .)833-833یعنزی ایزن عزالمی کزه مزا مزیشناسزیم طزوری
ساخته شده است که موجودات آن منعزل و مستقل از یکدیگر نیستند و این طور نیسزت کزه یزک
موجود هیچ ارتباطی با موجودات گذشته و همزمان با خود نداشزته باشزد (مصزباح یززدی،1743 ،
ص .) 41اما ایشان به این امر اکتفا نکرده و با تمسک به این قاعده فلسفی بحث را عمیقتزر مطزرح
میکند.
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عالمه طباطبایی با اشاره به خدایانی که مشرکان مطرح میکردند ،به این مطلب مزیپزردازد کزه
طرح کثرت خدایان الجرم به خدایان متعدد با تباین ذاتی منتهی میشود .ایشان این امر را با توجزه
به این حقیقت بیان میکند که اصوال مفهوم کثرت و تعدد با تمایز حاصل میشود و بزدون تمزایز
اصوال کثرتی نیست که بخواهد با تعدد خدایان پدیزد آیزد .امزا از آنجزا کزه خزدا موجزود مجزرد
است ،مفهوم تعدد به معنای کثرت فزردی در آن راه نزدارد و تعزدد خزدایان بزا تعزدد افزراد بزرای
مفهوم خدا پدید نمیآید .بنابراین کثرت خدایان اصوال کثرتی است که با خدایان متعددی پدیزد
میآید که تباین ذاتی داشته باشند.
اما تعدد خدایانی که تباین ذاتی داشته باشند ،ال جرم به تعدد مدبران عالم منتهی میشود .عالمزه
طباطبایی این امر را با توجه به قاعدة سنخیت بین علت ومعلول توضیح میدهد .خدایان متعزدد بزه
عنوان علتهای متباین هستند که فعل آنها هم متعدد مزی شزود .تعزدد افعزال نیزز بزه تززاحم منجزر
میشود و در نتیجه در عالم فساد پدیدار میشود .ما در نظام عالم فساد وتباهی نمی بینیم وهزر چزه
هست انسجام وهماهنگی همه موجودات عالم از زمین و آسمان وکوه ودشزت و دریزا و ....اسزت
.این هماهنگی و یگانگی در فعل ما را به یگانگی فاعل رهنمون میسازد (طباطبزایی ،1818،ج،18
ص.)833-833
نتیجه

این پژوهش که در محدودة خاصی از بحثهای کالمی -فلسفی ،انجام شد ،حکایت از ایزن دارد
که قواعد فلسفی ،میتواند فهم ما از آیات قرآن کریم را عمیقتر و به پربارتر شدن تفسیر کمزک
کند .سامان دادن چنین پژوهشهایی میتواند این آگاهی را در اختیار پژوهشگران قرار دهزد کزه
تحقیقات میانرشتهای تأثیر بسزایی در گسترش دانش دارد .در این تحقیق این مسئله بررسی شزده
است که پیوند فلسفه به تفسیر در زمینة توحیزد ربزوبی توانسزته اسزت ،نتزایج خزوبی را ببزار آورد.
عالمه طباطبایی که هم فیلسوفی صاحب مکتب و هم مفسری زبردست است ،در مباحث مختلزف
در تفسیر المیزان این دو حوزة دانش اسالمی را به هم پیوند زده است .در ایزن تحقیزق بزا بررسزی
چند قاعده در زمینة توحید ربوبی نتایج آن بررسی شده است.
از جمله این قواعد «نیاز معلول به علت در مرحلة بقاء مانند نیاز آن به علزت در مرحلزة حزدوث»
است .عالمه طباطبایی در تفسیر آیات  33تزا  34سزورة مبارکزه انعزام بزرای در

عمزق اسزتدالل

حضرت ابراهیم علیه السزالم به این قاعده استناد کرده است .استدالل آن حضرت بر این اصزل اسزتوار
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بوده است که اصوال موجودات فانی شونده نمیتوانند در ربوبیت عالم نقشی ایفا کننزد ،زیزرا رب
عالم باید بتواند فی

دائم داشته باشد تا بتواند نیاز دائمی موجودات به فی

را برطرف کند.

یکی دیگر از قواعدی که در تبیین توحیدی ربوبی مطرح است ،قاعدة «امتناع فاقد شزیء بزودن
معطی شیء» است .عالمه طباطبایی در تفسیر آیة  854سورة بقره که احتجاج حضرت ابزراهیم

علیزه

السزالم را در مورد زنده کننده و میراننده بودن خداوند مطرح میکند ،این قاعده را بیان میکند .این
قاعده که با قاعدة دیگر فلسفی یعنی سنخیت معلول با علت ،تکمیل میشزود ،نشزان مزیدهزد کزه
حضرت ابراهیم علیه السزالم چگونه بخوبی توانسته است ،نقش ربزوبی خداونزد را آشزکار کنزد .البتزه
نمرود توانست مغالطهای را شکل دهد و به ظاهر بتواند جاهالن را گول بزند .اما با دقت در بحزث
مشخص میشود که استدالل آن حضرت کامال درست و مطابق با قواعد عقلی اسزت .آشزنایی بزا
قواعد فلسفی میتواند این مغالطه را آشکار کرده و نشان دهد کزه اسزتدالل حضزرت ابزراهیم

علیزه

السزالم درست است .همچنین عالمه طباطبایی با استناد به قاعدة منحصر بودن نوع مجردات در فرد و
تکمیل آن با قاعدة سنخیت معلول با علت ،توانستهاند ،تبیین دقیقتری از برهزان تمزانع در آیزة 88
سورة مبارکه انعام ارائه دهد .غالبا در طرح برهان تمانع به نظم دقیق حاکم بر عالم استدالل کزرده
و میگویند نظم عالم حکایت از این دارد که مدبر آن واحد است .اما عالمه طباطبایی با استناد بزه
این دو قاعده نشان میدهد که اصزوال تصزور تعزدد در مفهزوم خزدا بزه تبزاین ذاتزی بزین خزدایان
انجامیده و در نتیجه فعل آنها هم با هم تباین خواهد داشت .این امر با نظم و هماهنگی موجزود در
عالم سازگار نیست.
یادداشتها

 .1طاهری خراسانی ،فرشید" ،برداشتهای فلسفی عالمه طباطبایی از قرآن در المیزان"،
دانشگاه پیام نور تهران ،شهریور1743.
 .8پورعباس ،محمد و صالح حسن زاده"،جایگاه و نقش عقل در منظومة معرفت دینی با تأکید
بر آراء عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان" ،مجله معرفت ،شمارة ،818ص ،87-54آذر .1737

 .7عدالتنژاد ،سعید"،پیشفرضهای فلسفی عالمه طباطبایی در تفسیر سورة حمد" ،ضمیمه
خردنامه همشهری ،شمارة ،33ص.1748 ،11
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 .8دیباچی ،سیدمحمدعلی و سیدروحاهلل موسوی" ،جایگاه فلسفه در روش تفسیری عالمه
طباطبایی با تأکید بر بحث فاعلیت الهی" ،معرفت فلسفی ،شمارة ،83ص ،111-188پاییز
.1738

 .5نقیه ،محمدرضا و آزاده ابراهیمی فخاری" ،قواعد فلسفی و برهان تمانع در المیزان" ،حکمت
اسالمی ،شمارة ،7ص ،37 -113پاییز .1733
« .3فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأى کَوْکَبا قالَ هذا رَبِّی فَلَمَّا أَفَلَ قالَ ال أُحِبُّ الْآفِلِینَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغا
قالَ هذا رَبِّی فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ یَهْدِنِی رَبِّی لَأَکُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ فَلَمَّزا رَأَى الشَّزمْسَ بازِغَزة
قالَ هذا رَبِّی هذا أَکْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ یا قَوْمِ إِنِّی بَرِیءٌ مِمَّا تُشْرِکُون»
(هنگامى که (تاریکى) شزب او را پوشزانید ،سزتارهاى مشزاهده کزرد ،گفزت «ایزن خزداى مزن
است؟» امّا هنگامى که غروب کرد ،گفت «غروبکنندگان را دوست ندارم!»و هنگامى که ماه
را دید که (سینه افق را) مىشکافد ،گفت «این خزداى مزن اسزت؟» امزا هنگزامى کزه (آن هزم)
غروب کرد ،گفت «اگر پروردگارم مرا راهنمایى نکند ،مسلّما از گروه گمراهان خواهم بزود و
هنگامى که خورشید را دید که (سینه افق را) مىشکافت ،گفت «ایزن خزداى مزن اسزت؟ ایزن
(که از همه) بزرگتر است!» اما هنگامى که غروب کرد ،گفت «اى قوم من از شریکهزایى کزه
شما (براى خدا) مىسازید ،بیزارم!»)
«.3أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِی حَاجَّ إِبْراهِیمَ فِی رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ رَبِّیَ الَّذِی یُحْیِی وَ
یُمِیتُ قالَ أَنَا أُحْیِی وَ أُمِیتُ قالَ إِبْراهِیمُ فَإِنَّ اللَّهَ یَأْتِی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ
فَبُهِتَ الَّذِی کَفَرَ وَ اللَّهُ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ»
آیا ندیدى (و آگاهى ندارى از) کسى [ نمرود] کزه بزا ابزراهیم در بزارة پروردگزارش محاجزه و
گفتگو کرد؟ زیرا خداونزد بزه او حکومزت داده بزود؛ (و بزر اثزر کمزى ظرفیزت ،از بزادة غزرور
سرمست شده بود؛) هنگامى که ابراهیم گفت «خداى من آن کسى است کزه زنزده مزىکنزد و
مىمیراند ».او گفت «من نیز زنده مىکنم و مىمیرانم!» (و براى اثبات این کار و مشزتبه سزاختن
بر مردم دستور داد دو زندانى را حاضر کردند ،فرمان آزادى یکى و قتل دیگرى را داد) ابراهیم
گفت «خداوند ،خورشید را از افق مشرق مىآورد؛ (اگر راست مىگویى که حزاکم بزر جهزان
هستى تویى )،خورشید را از مغرب بیاور!» (در اینجا) آن مزرد کزافر ،مبهزوت و وامانزده شزد .و
خداوند ،قوم ستمگر را هدایت نمىکند.
« .4لوْ کانَ فِیهِما آلِهَزةٌ إِالَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ»؛
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اگر در آسمان و زمین خدایانى جز خداى یکتا بود تباه مىشدند ،پروردگار عرش از آنچه
وصف مىکنند منزه است.
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